
10 

บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารปูแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน

ไฟฟูาในชุมชน ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารตํางๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานและแนวทางในการวิจัย โดยแบํงเนื้อหาออกเป็น 9 สํวน ดังนี้ 

  1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

  2. พลังงาน 

  3. พลังงานไฟฟูา 

  4. ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานไฟฟูา 

  5. การจัดการพลังงาน 

  6. รูปแบบการจัดการพลังงาน 

  7. บริบทพื้นที่วิจัย 

  8. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

  9. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (2554 : 99-120)              

ได๎กลําวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซ่ึงมุํงสร๎างภูมิคุ๎มกันเพ่ือ

ปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด๎านตํางๆ ให๎เข๎มแข็งควบคูํกับการพัฒนาคน

และสังคมให๎มีคุณภาพเข๎าถึงทรัพยากรและได๎ รับประโยชน์จากแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้อยํางเป็น

ธรรม อันจะน าไปสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนตํอไป ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์  

คือ 1) ยุทธศาสตร์สร๎างความเป็นธรรมในสังคม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการ

เรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน 3) ยุทธศาสตร์ความเข๎มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ
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พลังงาน 4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 5) 

ยุทธศาสตร์การสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

และ 6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน โดยผู๎วิจัยจะขอ

น าเสนอเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่น ามาใช๎เป็นกรอบแนวคิดในการท าวิจัย รายละเอียดดังนี้ 

 

 1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ปัญหาการขาดแคลนน้ าและภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งอุทกภัยและปัญหาภัยแล๎งมี

แนวโน๎มจะเกิดขึ้นบํอยครั้งและทวีความรุนแรงขึ้นโดยความสามารถเก็บกักน้ าเพ่ือน ามาใช๎งานได๎

ในฤดูแล๎งมีเพียง 74,000 ล๎านลูกบาศก์เมตร สามารถใช๎ได๎จริงเพียงปีละประมาณ 55,000 ล๎าน

ลูกบาศก์เมตร สนองความต๎องการใช๎น้ าได๎เฉพาะในพ้ืนที่ชลประทานเทํานั้นขณะที่ความต๎องการ

ใช๎น้ าจะเพ่ิมข้ึนจาก 57,452 ล๎านลูกบาศก์เมตร ตํอปีในปี 2551 เป็น 65,452 ล๎านลูกบาศก์เมตร 

ตํอปี ในปี 2559 โดยภาคกลางมีความต๎องการใช๎น้ ามากที่สุดรองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือและภาคใต๎ตามล าดับดังนั้นโอกาสที่ความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนน้ าและความ

ขัดแย๎งจากการแยํงชิงน้ าระหวํางลุํมน้ าและระหวํางภาคการผลิตจะเพ่ิมสูงขึ้นในทุกสาขาการผลิต

ทั้งนี้หมูํบ๎านที่มีความเสี่ยงตํอการเกิดภัยแล๎งในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรงมีประมาณร๎อยละ

34.0 ของจ านวนหมูํบ๎านทั้งประเทศ โดยลุํมน้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงมากที่สุดใน

ขณะที่มีหมูํบ๎านเสี่ยงตํออุทกภัยน้ าหลากและดินถลํมมี 2,370 หมูํบ๎าน โดยหมูํบ๎านที่เสี่ยงภัยสูง 

มี 398 หมูํบ๎าน ทั้งนี้ภาคเหนือมีความเสี่ยงมากท่ีสุดสาเหตุส าคัญเกิดจากการที่พ้ืนที่ปุาต๎นน้ าถูก

บุกรุกท าลาย 

  ความต๎องการใช๎แรํและพลังงานมีเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่องกํอให๎เกิดผลกระทบตํอ

สิ่งแวดล๎อมความต๎องการทรัพยากรแรํเพ่ือเป็นฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนา

อ่ืนๆยังคงเพ่ิมสูงขึ้นท าให๎มีการผลิตและน าเข๎าจากตํางประเทศเพ่ิมข้ึนซึ่งผลจากการพัฒนา

ทรัพยากรแรํได๎สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชน

เชํนกรณีปัญหาการปนเปื้อนของตะกั่วในล าห๎วยคลิต้ี อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่เกิด

จากการชะล๎างกากตะกอนและการแตํงแรํและการปนเปื้อนของสารแคดเม่ียมในดินในข๎าวและ

พ้ืนที่เกษตรกรรมจากการท าเหมืองแรํสังกะสีในอ าเภอแมํสอดจังหวัดตากเป็นต๎นรวมทั้งยังมี
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ปัญหาการจัดการหน๎าดินและการปนเปื้อนในพ้ืนที่เหมืองที่ปิดกิจการแล๎วและพ้ืนที่โดยรอบความ

ต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด30ปีที่ผํานมาโดยในชํวง 5 ปี ที่ผํานมามีการใช๎

พลังงานเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร๎อยละ 2.1 ตํอปี จึงต๎องมีการน าเข๎าพลังงานจากตํางประเทศโดยเฉพาะ

น้ ามันดิบที่มีสัดสํวนการน าเข๎าสูงถึงเกือบร๎อยละ 70.0 ของปริมาณการน าเข๎าพลังงานเชิง

พาณิชย์ทั้งหมดรวมทั้งมีการพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆเพ่ือทดแทนการน าเข๎าพลังงานจาก

ตํางประเทศโดยสนับสนุนให๎มีการวิจัยและพัฒนาด๎านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนที่

เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมอยํางไรก็ตามการพัฒนาและการใช๎พลังงานได๎กํอให๎เกิดผลกระทบตํอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมากเนื่องจากการผลิตพลังงานมีการใช๎

ทรัพยากรธรรมชาติหลายประเภทเชํนทรัพยากรน้ าปุาไม๎และแรํอีกท้ังการพัฒนาและการใช๎

พลังงานที่มีการปลํอยสารมลพิษทางอากาศได๎กํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและมีแนวโน๎ม

เพ่ิมสูงขึ้นดังเชํนกรณีการผลิตพลังงานไฟฟูาที่ใช๎ถํานหินก๏าซธรรมชาติหรือชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง

เป็นต๎นรวมทั้งยังเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งในการท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ความต๎องการและราคาพลังงานที่เพ่ิมสูงขึ้นอาจน าไปสูํการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม๎เพ่ือขยาย

พ้ืนที่เพาะปลูกพืชพลังงานอีกด๎วย 

 2. การประเมินความเสี่ยง 

  การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกประเทศท่ีจะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วสํงผลให๎

ประเทศไทยต๎องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติที่สํงผลกระทบตํอฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมของประเทศในชํวงแผนพัฒนาฯฉบับที่11ดังนี้ 

   2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสํงผลให๎สถานการณ์และแนวโน๎ม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ีเสื่อมโทรมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประเทศไทยมีความ

เปราะบางหลายด๎านและมีแนวโน๎มที่จะได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดังนี้ 

    2.1.1 การสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งพ้ืนที่ชายฝั่งประเทศไทยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะ

ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตอยํางรุนแรงทั้งจากปัญหาชายฝั่ง

ถูกกัดเซาะและแนวโน๎มการเพ่ิมสูงขึ้นของระดับน้ าทะเลซึ่งจะสํงผลกระทบตํอทรัพยากรทาง
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ทะเลและชายฝั่งโดยตรงรวมทั้งการประกอบอาชีพและแหลํงที่อยูํอาศัยของประชาชนท าให๎เกิด

การย๎ายถิ่นฐาน 

    2.1.2 การขาดแคลนน้ าจากการที่ปริมาณฝนที่มีความแปรปรวนในหลายพื้นท่ี

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะสํงผลกระทบตํอปริมาณน้ าทําและน้ าใต๎ดินในระยะยาว

ในขณะที่ความต๎องการใช๎น้ าเพ่ิมสูงขึ้นท าให๎เกิดความไมํสมดุลของปริมาณน้ าจนสํงผลกระทบตํอ

การด ารงชีวิตระบบนิเวศและสภาพแวดล๎อมของพ้ืนที่ 

    2.1.3 ความไมํมั่นคงด๎านอาหารและพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศมีแนวโน๎มท าให๎ผลผลิตทางเกษตรที่ส าคัญของไทยลดลงอาทิข๎าวน้ าตาลและมัน

ส าปะหลังประกอบกับการหันมาผลิตพลังงานทดแทนจากพืชอาจสํงผลกระทบตํอราคาและความ

มั่นคงด๎านอาหารในที่สุดและอาจสํงผลกระทบตํอปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

ตามมาเชํนการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม๎เพ่ือขยายพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือการผลิตพลังงานการขยายตัวของ

การใช๎ปุ๋ยและสารเคมีเกษตรอยํางไมํถูกต๎องเป็นต๎น 

    2.1.4 ภัยพิบัติทางธรรมชาติสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติมีแนวโน๎มรุนแรงมาก

ขึ้นเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกท าลายโดยคาดวําการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ

เป็นปัจจัยเสริมทั้งด๎านความถ่ีและระดับความรุนแรงของภัยพิบัติในหลายพ้ืนที่ของประเทศได๎แกํ

อุทกภัยภัยแล๎งแผํนดินถลํมวาตภัยและไฟปาุซึ่งสํงผลกระทบตํอความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะ

ประชากรที่มีขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบด๎วยตนเองต่ า 

   2.2 รูปแบบการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคที่ฟุุมเฟือยท าให๎ทรัพยากรธรรมชาติ

ถูกใช๎อยํางสิ้นเปลืองโดยไมํค านึงถึงข๎อจ ากัดซึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชนสํวนใหญํขาดจิตสานึก

สาธารณะและความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคท่ียั่งยืนอาจเป็นผลมาจากการขาดความรู๎และ

ความเข๎าใจรวมทั้งไมํสามารถเข๎าถึงข๎อมูลเพราะไมํมีระบบการให๎ข๎อมูลที่เพียงพอตํอการตัดสินใจ

จึงใช๎จํายอยํางฟุุมเฟือยตามกระแสวัตถุนิยมกํอให๎เกิดน้ าเสียอากาศเสียขยะและกากของเสีย

อันตรายเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่เมือง 

   2.3 มาตรการด๎านสิ่งแวดล๎อมเพ่ือแก๎ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จะซับซ๎อนและทวีความเข๎มข๎นมากขึ้นกระแสแรงกดดันของประชาคมโลกจะสํงผลตํอการค๎าของ

ประเทศและท าให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกใน



14 

อนาคตอันใกล๎การเจรจาภายใต๎อนุสัญญาสหประชาชาติวําด๎วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพ่ือหาข๎อสรุปเกี่ยวกับกรอบพันธกรณีในอนาคตในการลดก๏าซเรือนกระจกรวมทั้งการใช๎

มาตรการกีดกันทางการค๎าท้ังที่เป็นมาตรการภาษีและไมํใชํภาษีเพ่ือแก๎ไขปัญหาจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาตรการด๎านการก าหนดมาตรฐานด๎านสิ่งแวดล๎อมและข๎อบังคับใน

การเปิดเผยข๎อมูลปริมาณคาร์บอนหรือข๎อมูลการใช๎น้ าบนฉลากสินค๎าหรือแหลํงที่มาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ีใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค๎าทั้งท่ีเป็นมาตรการฝุายเดียว

และความรํวมมือในกรอบทวิภาคีของหลายประเทศคํูค๎าส าคัญท าให๎การผลิตทั้งภาคเกษตร

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศต๎องปรับเปลี่ยนวิธีการให๎เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม

มากขึ้น 

 3. การสร้างภูมิคุ้มกัน 

  จากการพิจารณาสถานการณ์และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน๎มใน

อนาคตที่ประเทศไทยต๎องเผชิญชี้ให๎เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมซ่ึงเป็นฐานการพัฒนาของประเทศในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องสร๎างภูมิคุ๎มกันเพ่ือให๎

ประเทศสามารถลดความเสี่ยงและบริหารจัดการรวมทั้งสร๎างความพร๎อมในการรับมือกับปัจจัย

เสี่ยงดังกลําวข๎างต๎นได๎ทั้งนี้เพ่ือให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเป็นฐานที่มั่นคงในการ

พัฒนาประเทศได๎อยํางยั่งยืนโดยภูมิค๎ุมกันที่ส าคัญได๎แกํ 

   3.1 การมีระบบฐานข๎อมูลและองค์ความรู๎เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่

เหมาะสมในการปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่งํายตํอการ

เข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ทั้งด๎านภัยพิบัติจากธรรมชาติโรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย

การผลิตรวมไปถึงการลงทุนด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานทางกายภาพและการฟ้ืนฟูระบบ

นิเวศเชํนการฟ้ืนฟูปุาบกการปูองกันชายฝั่งการแก๎ปัญหาดินเค็มการสร๎างแหลํงกักเก็บน้ าการคืน

สมดุลให๎ธรรมชาติและการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล๎ง 

   3.2 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชีวิตไทยและความ

ตระหนักถึงประโยชน์และคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจะเป็นภูมิคุ๎มกันน าไปสูํ

สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยํางยั่งยืนและเป็นมิตรตํอ

สิ่งแวดล๎อมการแก๎ไขปัญหาด๎วยเทคโนโลยีเพียงอยํางเดียวอาจไมํทันกับปัญหาที่สะสมอยําง
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ตํอเนื่องหากประชาชนยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคเกินพอดีขาดความตระหนักรักและหวงแหน

ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมการไมํให๎ความส าคัญกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเทําที่ควร

อันจะเป็นพ้ืนฐานในการเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูํวิถีแหํงการผลิตและบริโภคท่ีมีความพอดีประหยัดรู๎

คุณคําและยั่งยืน 

   3.3 เครื่องมือและกลไกบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจะชํวย

ให๎การก าหนดนโยบายและมาตรการเอ้ือตํอการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยําง

เหมาะสมมีประสิทธิภาพมีองค์ความรู๎ข๎อมูลและระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพมี

กฎหมายระเบียบข๎อบังคับและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร๎างแรงจูงใจและเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกและมลพิษอีกท้ังชํวยให๎การบริหารจัดการเกิดความ

โปรํงใสเป็นธรรมกับทุกภาคสํวนในการเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

   3.4 ความเข๎มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมการที่ชุมชนมีความเข๎มแข็งมากข้ึนสามารถรวมกลุํมเพ่ือแก๎ไขปัญหาและพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนได๎มากข้ึนรวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่นของ

ตนเองได๎อยํางเหมาะสมท าให๎สามารถอนุรักษ์และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพได๎อยํางยั่งยืนนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาที่เน๎นการมีสํวนรํวมและยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสํงผลให๎ชุมชนมีขีดความสามารถในการพัฒนาที่สอดคล๎องกับ

สภาพภูมิสังคมท าให๎ปรับไปสูํวิถีการพึ่งตนเองและเกิดความยั่งยืนได๎ 

   3.5 การบริหารจัดการที่ดีโดยมุํงเน๎นการบูรณาการที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลักในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมการปรับปรุงเครื่องมือและกลไกในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพการพัฒนาฐานข๎อมูลเพ่ือประกอบการ

ก าหนดนโยบายและวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในทุกระดับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบังคับใช๎กฎหมายให๎เข๎มงวดเป็นธรรมและโปรํงใสการแก๎ไขปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่นการจัดสรรทรัพยากรอยํางทั่วถึงเทําเทียมและเป็นธรรมการสร๎างความตระหนักและจิต

สานึกรับผิดชอบของทุกภาคสํวนและการเสริมสร๎างศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อมของหนํวยงานในระดับภูมิภาคและท๎องถิ่นรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการ
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ด าเนินงานภายใต๎กรอบความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านสิ่งแวดล๎อมที่เชื่อมโยงกับการค๎าและ

การลงทุนอยํางเป็นระบบ 

 5. แนวทางการพัฒนา 

  ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสะท๎อนให๎เห็นวําการ

พัฒนาประเทศในชํวงที่ผํานมาขาดความสมดุลและไมํยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยก าลังจะต๎องเผชิญ

กับความท๎าทายที่ส าคัญยิ่งในมิติของการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นใน

การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต๎แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 จึงควรให๎

ความส าคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดูแลฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมควบคูํกับการใช๎

อยํางตระหนักรู๎คุณคําบริหารจัดการอยํางดีสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล๎าและความ

ขัดแย๎งในการเข๎าถึงและการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรและค านึงถึงต๎นทุนสิ่งแวดล๎อมของประเทศ

การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอน

ต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมการยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให๎สังคมมีภูมิค๎ุมกันการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติการควบคุมและลดมลพิษเพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับประชาชนและการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพโปรํงใสและ

เป็นธรรมรวมทั้งการสร๎างภูมิคุ๎มกันด๎านการค๎าจากเง่ือนไขด๎านสิ่งแวดล๎อมและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศตลอดจนการเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข๎องกับกรอบ

ความตกลงและพันธกรณีด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศดังนี้ 

   5.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมมีแนวทางสํงเสริมการอนุรักษ์ใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและแบํงปัน

ผลประโยชน์อยํางเป็นธรรมโดยจัดให๎มีการคุ๎มครองพ้ืนที่อนุรักษ์และระบบนิเวศที่เปราะบาง          

ซึ่งเป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพรมีความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์และเป็นถิ่นที่อยูํของพันธุ์

พืชพันธุ์สัตว์ที่หายากและใกล๎สูญพันธุ์ สํงเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมท๎องถิ่นโดยองค์กรชุมชน

ปรับปรุงกฎระเบียบให๎เอ้ือตํอการเข๎าถึงและการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง

และการสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและสุขภาพในระดับชุมชนรวมทั้งการสร๎างนวัตกรรมจาก

ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต๎กลไกการแบํงปันผลประโยชน์อยําง
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เป็นธรรมรวมทั้งการสร๎างมูลคําเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมและการใช๎ประโยชน์ทรัพยากร

ชีวภาพอยํางยั่งยืน 

   5.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร๎อมไปสูํ

การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีแนวทางหลักดังนี้ 

    5.2.1 ปรับโครงสร๎างการผลิตของประเทศเพ่ือเตรียมพร๎อมไปสูํเศรษฐกิจ

คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดย 

     1) เพ่ิมโอกาสในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการปลํอยก๏าซเรือนกระจกสูงอาทิการผลิตไฟฟูาซีเมนต์เหล็ก

อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมไปสูํการผลิตที่สะอาดและเป็น

มิตรตํอสิ่งแวดล๎อมด๎วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าและสิทธิพิเศษด๎านภาษีเพ่ือการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตามศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน

และการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใช๎พลังงานทดแทนที่ไมํกํอให๎เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล๎อม 

     2) ปรับนโยบายสํงเสริมการลงทุนให๎เอื้อสิทธิประโยชน์มากขึ้นส าหรับ

อุตสาหกรรมที่ปลํอยคาร์บอนต่ าหรือชํวยลดคาร์บอนรวมทั้งไมํสํงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม

ข๎ามชาติที่สํงผลกระทบสูงตํอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

     3) เรํงพัฒนากลไกและมาตรการลดก๏าซเรือนกระจกในประเทศที่สนับสนุน

การพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตํอการปรับตัวของกลไกและมาตรการระหวํางประเทศด๎านการ

ลดก๏าซเรือนกระจกรวมทั้งเรํงพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีน าไปสูํ

การเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมอาทิภาษีสิ่งแวดล๎อมภาษีคาร์บอนการพัฒนาระบบฉลาก

คาร์บอนและคาร์บอนฟุตพริ้นท์การเพ่ิมมาตรฐานบังคับเฉพาะด๎านสิ่งแวดล๎อมการสํงเสริมระบบ

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภณัฑ์รวมถึงการสํงเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีลดการ

ปลํอยก๏าซเรือนกระจกตลอดจนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในสาขาการผลิตตํางๆที่น าไปสูํการลดก๏าซเรือนกระจก 

    5.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานในภาคคมนาคมและขนสํงเพ่ือลด

ปริมาณก๏าซเรือนกระจกโดย 
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     1) สํงเสริมให๎ประชาชนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางและขนสํงสินค๎า

ด๎วยระบบคมนาคมและขนสํงที่ใช๎พลังงานตํอหนํวยต่ ากวําทางถนนที่เป็นรูปแบบการเดินทางและ

ขนสํงสินค๎าหลักในปัจจุบันและพัฒนาโครงขํายเชื่อมโยงระบบขนสํงสาธารณะเพ่ือลดสัดสํวนการ

ใช๎พลังงานในภาคคมนาคมและขนสํงซึ่งจะน าไปสูํการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานใน

ภาพรวมของประเทศ 

     2) สํงเสริมการใช๎ยานพาหนะที่ใช๎พลังงานที่สะอาดขึ้นหรือใช๎พลังงานที่

สามารถน ากลับมาใช๎ใหมํโดยสํงเสริมการใช๎เชื้อเพลิงชีวภาพและก๏าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์

พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่สะอาดและชํวยประหยัดพลังงานควบคูํกับการควบคุมประสิทธิภาพ

การใช๎พลังงานภายใต๎ศักยภาพของเทคโนโลยีโดยการก าหนดมาตรฐานอัตราการบริโภคเชื้อเพลิง

เพ่ือให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุ๎มคําและลดการใช๎น้ ามันเชื้อเพลิงซึ่งจะเป็นกลไก

ส าคัญในการลดปริมาณก๏าซเรือนกระจกในระยะยาว 

     3) สร๎างวินัยและสํงเสริมพฤติกรรมการขับข่ีของประชาชนเพ่ือลดการเผา

ผลาญน้ ามันเชื้อเพลิงตลอดจนการดูแลเครื่องยนต์ให๎อยูํในสภาพสมบูรณ์พร๎อมทั้งก าหนดให๎มีการ

ควบคุมการปลํอยมลพิษไมํเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดอยํางเครํงครัด 

    5.2.3 พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเน๎นการวางผังเมืองที่ผสมผสาน

วัฒนธรรมสังคมและระบบนิเวศเข๎าด๎วยกันโดย 

     1) พัฒนาเมืองแบบกระชับ (Compact urban design) ที่มีการใช๎พ้ืนที่

อยํางมีประสิทธิภาพให๎ความส าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎

พลังงานในพ้ืนที่เมืองโดยการใช๎เทคโนโลยีการออกแบบโครงสร๎างพ้ืนฐานระบบขนสํงและอาคาร

ที่อยูํอาศัยที่ประหยัดพลังงานรวมทั้งพัฒนาต๎นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมสํงเสริมการ

อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวในเมืองเพ่ือการท าเกษตรบางประเภทตลอดจนการท าฟาร์มในเมืองเพ่ือ

สํงเสริมคนในเมืองให๎สามารถผลิตอาหารได๎ในพ้ืนที่วํางเปลําที่ไมํได๎ใช๎ประโยชน์เชํนพื้นที่ริม

เส๎นทางรถไฟหรือพ้ืนที่สาธารณะรํวมกันเพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให๎

สวยงาม 

     2) ใช๎มาตรการสร๎างแรงจูงใจและมาตรการสนับสนุนทางด๎านภาษีเพ่ือ

สํงเสริมให๎เกิดการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีหรือใช๎วัสดุอุปกรณ์ซึ่งประหยัดพลังงานและใช๎พลังงาน
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ทดแทนควบคูํกับการพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานด๎านการจัดการพลังงานเพื่อให๎

เกิดการประหยัดและใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพในอาคารแตํละประเภท 

     3) ก ากับการใช๎ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองอยํางเข๎มข๎นทั้งในเขตและนอก

เขตเมืองก าหนดมาตรการควบคุมการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่ชุมชนในเขตชลประทานพื้นที่

เกษตรกรรมและเขตอนุรักษ์ก าหนดและวางผังแหลํงสิ่งแวดล๎อมศิลปกรรมและแหลํงมรดกทาง

วัฒนธรรมรวมทั้งสํงเสริมบทบาทของชุมชนและท๎องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่และผังเมือง

ทั้งในระดับต าบลอ าเภอและจังหวัดให๎สอดคล๎องกับบริบทและวิถีชีวิตของคนรวมทั้งศักยภาพของ

พ้ืนที่ 

     4) จัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางบูรณาการด๎วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้ง

ด๎านการจัดการน้ าเสียและขยะมูลฝอยภายใต๎หลักการลดการใช๎ซ้ าและการน ากลับมาใช๎ใหมํ

ตลอดจนสํงเสริมและเพ่ิมศักยภาพของท๎องถิ่นให๎สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ได๎

อยํางมีประสิทธิภาพภายใต๎การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

 

 

    5.2.4 ปรับพฤติกรรมการบริโภคสูํสังคมคาร์บอนต่ าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมโดย 

     1) สํงเสริมให๎ประชาชนทุกภาคสํวนมีสานึกรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล๎อมโดย

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิตเพ่ือเป็นต๎นแบบของสังคมที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล๎อมผํานระบบการเรียนการสอนตั้งแตํระดับปฐมวัยโดยให๎เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎จริงปลูกฝังแนวคิดให๎เกิดความตระหนักวําทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมเก้ือกูลตํอการอยูํรอดและการพัฒนาของสังคมมนุษย์ควบคูํไปกับการเปลี่ยนแนวคิด

จากการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดในระยะสั้นสูํการอยูํ

รํวมกันอยํางเกื้อกูลและการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน 

     2) รณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร๎างคํานิยมการบริโภคท่ียั่งยืนให๎เป็น

บรรทัดฐานของสังคมโดยการใช๎หลักศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการด ารงชีวิตตามวิถีไทยเป็น

เครื่องมือเพ่ือปลูกฝังคํานิยมการบริโภคอยํางพอเพียงโดยค านึงถึงความพอดีพอประมาณยกยํอง

และให๎เกียรติบุคคลและชุมชนที่เป็นแบบอยํางที่ดีของการบริโภคท่ียั่งยืนบนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิม
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ผํานกระบวนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนอาทิเวทีการเรียนรู๎ของชุมชนและ

เครือขํายปราชญ์ชาวบ๎านรวมทั้งผํานทางสื่อวิทยุโทรทัศน์และอ่ืนๆ 

     3) เผยแพรํและประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารและถํายทอดความรู๎ความ

เข๎าใจแกํประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมและการบริโภคท่ียั่งยืนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถของ

ประชาชนในการเลือกบริโภคสินค๎าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

     4) เสริมสร๎างกลไกค๎ุมครองผู๎บริโภคและสํงเสริมเครือขํายสื่อโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ให๎เข๎ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนสังคมไปสูํการบริโภคท่ียั่งยืนโดยสร๎างความ

เข๎มแข็งของกลไกการค๎ุมครองสิทธิผู๎บริโภคปรับปรุงกฎหมายควบคุมและก ากับดูแลสื่อให๎

เผยแพรํข๎อมูลแกํผู๎บริโภคอยํางมีความรับผิดชอบและจัดให๎มีเครือขํายให๎ความรู๎และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์เพ่ือสํงเสริมให๎ธุรกิจด๎านการผลิตสื่อและโฆษณาเกิดความรู๎ความเข๎าใจมีจิตสานึก

และสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตสื่อเผยแพรํโฆษณาท่ีเอ้ือตํอรูปแบบการบริโภคท่ียั่งยืน 

  สรุปผลจากการศึกษาเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ได๎ระบุถึง

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสะท๎อนให๎เห็นวําการพัฒนา

ประเทศในชํวงที่ผํานมาขาดความสมดุลและไมํยั่งยืนขณะที่ประเทศไทยก าลังจะต๎องเผชิญกับ

ความท๎าทายที่ส าคัญยิ่ง ในมิติของการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นในการ

ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศจึงควรให๎ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพโปรํงใสและเป็นธรรมอยําง

บูรณาการโดยมีแนวทางหลักคือพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งและสํงเสริมสิทธิชุมชนในการเข๎าถึงและ

ใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยํางสมดุลและยั่งยืนโดยสนับสนุนแนวทางการใช๎ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพตามวิถีชีวิตภูมิ

ปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต๎หลักการคนอยูํรํวมกับระบบนิเวศอยํางเก้ือกูลสนับสนุนสิทธิ

ของชุมชนบทบาทของปราชญ์ชาวบ๎านและผู๎น าชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการ

พ่ึงตนเองสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับระบบนิเวศเพ่ือให๎ชุมชนเกิดความรักและหวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนให๎ชุมชนส ารวจทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าฐานข๎อมูลระดับชุมชน 
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พลังงาน 
 

 การศึกษาเรื่องนี้ได๎แบํงหัวข๎อที่จะน าเสนอ คือ 

  1. ความหมายของพลังงาน 

  2. ประเภทของพลังงาน 

  3. รูปแบบของพลังงาน 

  4. แหลํงก าเนิดพลังงาน 

 รายละเอียดแตํละหัวข๎อปรากฏดังนี้ 
 

  1. ความหมายของพลังงาน 

   พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (2535 : 1) ได๎ให๎

ความหมายพลังงานวํา พลังงานคือความสามารถในการท างานซึ่งมีอยูํในตัวของสิ่งที่อาจให๎งานได๎ 

ได๎แกํ พลังงานทดแทน พลังงานสิ้นเปลือง และให๎ความหมายรวมถึงสิ่งที่อาจให๎งานได๎เชํน 

เชื้อเพลิง ความร๎อน และไฟฟูา เป็นต๎น โดยพลังงานทดแทนหมายความรวมถึงพลังงานที่ได๎จาก

ได๎จากไม๎ ฟืน แกลบ กากอ๎อย ชีวมวล น้ า แสงอาทิตย์ ความร๎อนใต๎พิภพ ลม และคลื่น เป็นต๎น 

และพลังงานสิ้นเปลืองหมายความรวมถึงพลังงานที่ได๎จากถํานหิน หินน้ ามัน ทรายน้ ามัน 

น้ ามันดิบ น้ ามันเชื้อเพลิง ก๏าซธรรมชาติ และนิวเคลียร์ เป็นต๎น 

   ศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย อัษฎมงคล (2548 : 2) ได๎ให๎ความหมายพลังงานวํา 

พลังงาน หมายถึงความสามารถในการท างานซึ่งมีอยูํในตัวของสิ่งที่อาจให๎งานได๎โดยการท าให๎

วัตถุหรือธาตุเกิดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปไปได๎ การที่วัตถุเคลื่อนที่จากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได๎

ก็เพราะมีแรงหรือพลังงานเข๎าไปกระท าให๎เกิดพลังงานหรือความสามารถในการท างานได๎ 

นอกจากสิ่งมีชีวิตจะใช๎พลังงานซึ่งอยูํในรูปของสารอาหารในการด ารงชีวิตโดยตรงแล๎วสิ่งมีชีวิตยัง

ต๎องใช๎พลังงานในรูปแบบลักษณะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตประจ าวันอีกในหลายรูปแบบ เชํน 

แสงสวําง และไฟฟูา เป็นต๎น 

   รวิภา ยงประยูร (2557 : 2) กลําววํา พลังงานหมายถึง ความสามารถในการ

ท างานหรือท าให๎เกิดงาน โดยทีม่นุษย์เรารู๎จักกับพลังงานและน าพลังงานมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์กับ

ตัวเองเมื่อประมาณเกือบๆ ล๎านปีมาแล๎ว ปัจจุบันนี้พลังงานถือได๎วําเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์
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เราอยํางมากและจะยิ่งทวีความส าคัญมากข้ึนเมื่อโลกมีการพัฒนามากข้ึน ประกอบกับการที่

ประชากรของโลกเพ่ิมมากข้ึนกวําแตํกํอน ท าให๎ความต๎องการพลังงานมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยํางมาก

และมีแนวโน๎มที่สูงขึ้นในทุกๆ ปี และด๎วยเหตุที่ความต๎องการที่เพ่ิมขึ้นนี้เอง รูปแบบของพลังงาน

และแหลํงพลังงานก็คํอยๆ เปลี่ยนแปลงไป 

   สรุป ผลจากการศึกษาเรื่องความหมายของพลังงาน พลังงาน หมายถึง 

ความสามารถในการท างานหรือท าให๎เกิดงาน หรือความสามารถในการท างานซึ่งมีอยูํในตัวของ

สิ่งที่อาจให๎งานได๎ 

  2. ประเภทของพลังงาน 

   มาลี บานชื่น (2526 : 16-17) กลําววําแหลํงพลังงานอาจจ าแนกได๎หลายประเภท

ตามลักษณะที่พิจารณา ถ๎าพิจารณาตามแหลํงที่ได๎พลังงานมาแล๎ว สามารถจ าแนกได๎เป็น 2 

ประเภท คือ 

    1. พลังงานต๎นก าเนิด 

     พลังงานต๎นก าเนิดได๎แกํ น้ า แสงแดด ลม เชื้อเพลิง ธรรมชาติ เชํน 

น้ ามันดิบ ถํานหิน ก๏าซธรรมชาติ หินน้ ามัน ความร๎อนใต๎ภิภพ แรํนิวเคลียร์ ไม๎ฟืน ผลพลอยได๎

จากการผลิต เชํน แกลบจากการสีข๎าวเปลือก ชานอ๎อยจากการผลิตน้ าตาล ของเหลือทิ้งจากการ

ใช๎ประจ าวัน เชํน ขยะ ของเหลือทิ้งทางการเกษตร เชํน มูลปศุสัตว์ เปลือกกะลา ทางและต๎น

มะพร๎าว เป็นต๎น 

    2. พลังงานแปรรูป 

     พลังงานแปรรูปเป็นพลังงานที่ได๎มาโดยการน าพลังงานต๎นก าเนิดมาแปร

รปู เพื่อใช๎ประโยชน์ในลักษณะตํางๆ กัน ได๎แกํ พลังงานไฟฟูา ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสํวนที่ใช๎

เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งรวมก๏าซเหลวบรรจุถัง ถํานก๎อน ก๏าซชีวภาพ เป็นต๎น 

   นอกจากนี้พลังงานยังจ าแนกตามความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี และความ

เหมาะสมทางเศรษฐกิจ ซึ่งแบํงออกได๎เป็น 2 ประเภท คือ 

    1. พลังงานตามรูปแบบ 
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     พลังงานตามรูปแบบซึ่งเป็นพลังงานที่ใช๎กันเป็นปกติประจ าวัน ได๎แกํ 

ปิโตรเลียมในสํวนที่ใช๎เป็นเชื้อเพลิง ถํานหิน ไฟฟูาจากพลังงานน้ า ถํานหินเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ 

และจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิด เชํน น้ ามันเตา น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน เป็นต๎น 

    2. พลังงานนอกรูปแบบ 

     พลังงานนอกรูปแบบได๎แกํพลังงานซึ่งอาจจะใช๎เป็นปกติประจ าวัน แตํไมํ

แพรํหลาย เพราะขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได๎แกํ พลังงานแสงอาทิตย์ ความร๎อนใต๎ภิภพ คลื่น 

หินน้ ามัน มูลปศุสัตว์ และของเหลือทิ้งทางเกษตรอ่ืนๆ เชํน ฟางข๎าว ซังข๎าวโพด เป็นต๎น พืชโต

เร็ว ฟืน ถําน แกลบ ชานอ๎อย ขยะ 

     พลังงานจากบางแหลํงใช๎แล๎วไมํหมดไป เพราะธรรมชาติได๎ก าหนดให๎

หมุนเวียนมาใช๎ได๎เป็นประจ า จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน ได๎แกํ น้ า แสงแดด ลม มูลปศุสัตว์ และ

ของเหลือทิ้งทางเกษตร ฟืน เป็นต๎น แตํพลังงานกับแหลํงที่ตรงข๎ามกับพลังงานหมุนเวียนเป็น

พลังงานที่ใช๎แล๎วหมดสิ้นเพราะจะต๎องใช๎เวลานานนับล๎านๆ ปี จึงกํอให๎เกิดมีขึ้น เชํน เชื้อเพลิง

ฟอสซิล ได๎แกํ น้ ามันดิบ ก๏าซธรรมชาติ และ ถํานหิน นอกจากนี้ได๎แกํ หินน้ ามัน แรํนิวเคลียร์      

เป็นต๎น 

   วรนุช แจ๎งสวําง (2553 : 2-3) กลําววํา พลังงานมีความส าคัญและเป็นรากฐานที่

ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ ของมนุษย์ กิจกรรมตํางๆ ขั้นตอนจ าเป็นต๎องเกี่ยวข๎องกับ

พลังงานแทบทั้งสิ้น ไมํวําจะเป็นการน าพลังงานที่มีอยูํในธรรมชาติมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ใน

รูปแบบตํางๆ โดยตรง หรือการผลิตพลังงานโดยการเปลี่ยนรูปพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งก็

ตาม พลังงานรูปแบบตํางๆ ที่มนุษย์น าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ สามารถจ าแนกออกได๎เป็นประเภท

ตํางๆ โดยขึ้นกับลักษณะการจัดแบํงดังนี้ 

    1. จ าแนกตามแหลํงที่ได๎มาของพลังงาน 

     การจ าแนกตามแหลํงที่ได๎มาของพลังงานแบํงพลังงานออกเป็น 2 ประเภท 

คือ พลังงานปฐมภูมิและพลังงานทุติยภูมิ โดยพลังงานปฐมภูมิหมายถึงพลังงานที่ผลิตจาก

แหลํงก าเนิดพลังงานโดยตรง ได๎แกํ พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความ

ร๎อนใต๎พิภพ เป็นต๎น สํวนพลังงานทุติยภูมิหมายถึงพลังงานที่ผลิตจากแหลํงพลังงานปฐมภูมิแล๎ว
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น ามาเปลี่ยนรูปเพื่อใช๎ประโยชน์ในลักษณะตํางๆ เชํน พลังงานไฟฟูา และพลังงานความร๎อน  

เป็นต๎น 

    2. จ าแนกตามลักษณะการใช๎พลังงาน 

     การจ าแนกตามลักษณะการใช๎พลังงานแบํงพลังงานออกเป็น 2 ประเภท 

คือ พลังงานในรูปแบบและพลังงานนอกรูปแบบ โดยพลังงานในรูปแบบหมายถึงพลังงานที่ใช๎กัน

ทั่วไปโดยมีระบบการผลิตเป็นระบบศูนย์กลางขนาดใหญํใช๎เทคโนโลยีที่พัฒนามานานแล๎ว เชํน 

พลังงานน้ าขนาดใหญํ พลังงานจากถํานหิน พลังงานจากก๏าซธรรมชาติ พลังงานจากฟืนและถําน 

เป็นต๎น สํวนพลังงานนอกรูปแบบหมายถึงพลังงานที่มีการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช๎

เทคโนโลยีใหมํๆ ที่ก าลังอยูํในระดับของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งพลังงานบางประเภทอาจจะมี

ความเหมาะสมทางด๎านเทคนิคแล๎วแตํยังต๎องพัฒนาให๎มีความเหมาะสมทางด๎านเศรษฐศาสตร์

มากขึ้น เชํน พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากหินน้ ามัน พลังงานความร๎อนใต๎พิภพ พลังงานลม 

และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต๎น 

    3. จ าแนกตามธรรมชาติของแหลํงพลังงาน 

     การจ าแนกตามธรรมชาติของแหลํงพลังงานแบงํพลังงานออกเป็น 2 ประเภท 

คือ พลังงานทดแทนและพลังงานสิ้นเปลือง โดยพลังงานทดแทนหมายถึงพลังงานที่มีอยูํทั่วไป

ตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนได๎อยํางไมํจ ากัด (เม่ือเทียบกับพลังงานหลักในปัจจุบัน เชํน 

น้ ามันหรือถํานหิน) ได๎แกํ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร๎อนใต๎พิภพ และ

พลังงานน้ า เป็นต๎น สํวนพลังงานสิ้นเปลืองหมายถึงพลังงานที่ใช๎แล๎วหมดสิ้นไปไมํสามารถสร๎าง

ขึ้นใหมํได๎ ได๎แกํ พลังงานจากเชื้อเพลิงและพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต๎น 

    4. จ าแนกเป็นประเภทของกลุํมพลังงานใหมํ 

     การจ าแนกเป็นประเภทของกลุํมพลังงานใหมํปัจจุบันนี้องค์การ

สหประชาชาติได๎จัดกลุํมพลังงานใหมํ ซึ่งประกอบไปด๎วยพลังงานรูปแบบใหมํและพลังงาน

ทดแทน หมายถึง กลุํมพลังงานใหมํ และพลังงานที่จะน ามาทดแทนพลังงานหลักที่ใช๎กันอยูํแตํ

เดิม ได๎แกํ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานจากชีวมวล พลังงานน้ าขึ้น         

น้ าลง พลังงานจากฟืนและถําน พลังงานความร๎อนใต๎พิภพ เป็นต๎น 
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   รวิภา ยงประยูร (2557 : 8) กลําววําแหลํงพลังงานสามารถจ าแนกประเภทตาม

ลักษณะตํางๆ ได๎ดังนี้ 

    1. พิจารณาตามแหลํงพลังงาน 

     1.1 แหลํงพลังงานปฐมภูมิ 

     1.2 แหลํงพลังงานทุติยภูมิ 

    2. พิจารณาตามความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ 

     2.1 แหลํงพลังงานหลัก 

     2.2 แหลํงพลังงานทดแทน 

    3. พิจารณาตามชํวงเวลาในการใช๎ 

     3.1 แหลํงพลังงานที่สิ้นเปลืองเร็ว 

     3.2 แหลํงพลังงานที่สิ้นเปลืองช๎า 

    4. พิจารณาตามลักษณะของขนาดที่สามารถน ามาใช๎งานได๎ 

     4.1 แหลํงพลังงานที่มีคุณคําทางเศรษฐกิจ 

     4.2 แหลํงพลังงานที่ไมํมีคุณคําทางเศรษฐกิจ 

   สรุป ผลจากการศึกษาเรื่องประเภทของพลังงาน พลังงานสามารถจ าแนกออกได๎

เป็นประเภทตํางๆ โดยขึ้นกับลักษณะการจัดแบํงดังนี้1)จ าแนกตามแหลํงที่ได๎มาของพลังงานแบํง

พลังงานออกเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานปฐมภูมิและพลังงานทุติยภูมิ2)จ าแนกตามลักษณะการ

ใช๎พลังงานแบํงพลังงานออกเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานในรูปแบบและพลังงานนอกรูปแบบ3)

จ าแนกตามธรรมชาติของแหลํงพลังงานแบํงพลังงานออกเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทน

และพลังงานสิ้นเปลือง4)จ าแนกเป็นประเภทของกลุํมพลังงานใหมํแบํงพลังงานออกเป็น                   

2 ประเภท คือ พลังงานรูปแบบใหมํและพลังงานทดแทน5) จ าแนกตามความก๎าวหน๎าทาง

เทคโนโลยีและความเหมาะสมทางเศรษฐกิจแบํงพลังงานออกเป็น 2 ประเภท คือพลังงานหลัก

และพลังงานทดแทน6)จ าแนกตามชํวงเวลาในการใช๎แบํงพลังงานออกเป็น 2 ประเภท คือ 

พลังงานที่สิ้นเปลืองเร็วและพลังงานที่สิ้นเปลืองช๎า 7) จ าแนกตามลักษณะของขนาดที่สามารถ

น ามาใช๎งานได๎แบํงพลังงานออกเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานที่มีคุณคําทางเศรษฐกิจและพลังงาน

ที่ไมํมีคุณคําทางเศรษฐกิจ 
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  3. รูปแบบของพลังงาน 

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2553 : 4) ได๎จ าแนกรูปแบบ

ของพลังงานโดยทั่วๆไปอาจแบํงได๎เป็น 6 รูปแบบคือ 

    1. พลังงานเคมี 

     พลังงานเคมเีป็นพลังงานพื้นฐานของกระบวนการตํางๆที่เกิดขึ้นใน

สิ่งมีชีวิต พลังงานที่สะสมไว๎จะสามารถปลํอยออกมาโดยปฏิกิริยาเคมีตัวอยํางเชํนพลังงานในขนม

ช็อกโกแลตพลังงานในกองฟืนพลังงานในถังน้ ามันพลังงานที่เก็บไว๎ในแบตเตอรี่เป็นต๎น 

    2. พลังงานกล 

     พลังงานกลเป็นพลังงานที่ใช๎ในการเคลื่อนที่ตํางๆ 

    3. พลังงานความร๎อน 

     พลังงานความร๎อนเป็นพลังงานที่ได๎จากการเผาผลาญเชื้อเพลิงตํางๆความ

ร๎อนท าให๎โมเลกุลเคลื่อนไหวเร็วขึ้นตัวอยํางเชํนพลังงานในเปลวไฟพลังงานที่เสียออกไปจาก

จอคอมพิวเตอร์ พลังงานในของเหลวร๎อนใต๎พ้ืนพิภพพลังงานในน้ าในหม๎อต๎มน้ าเป็นต๎น 

    4. พลังงานรังสี 

     พลังงานรังสีเป็นพลังงานที่เคลื่อนที่ในลักษณะคลื่นของพลังงานที่

ประกอบด๎วยโฟตอนตัวอยํางเชํนพลังงานที่ได๎รับจากดวงอาทิตย์พลังงานจากเสาสํงสัญญาณทีวี

พลังงานจากหลอดไฟพลังงานจากเตาไมโครเวฟพลังงานจากเลเซอร์ที่ใช๎อํานแผํนซีดีเป็นต๎น 

    5. พลังงานไฟฟูา 

     พลังงานไฟฟูาเป็นพลังงานที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในเส๎นลวด

หรือตัวน าไฟฟูาอ่ืนตัวอยํางเชํนพลังงานที่เกิดจากการผํานขดลวดไปในสนามแมํเหล็กพลังงานที่

ใช๎ขับเครื่องคอมพิวเตอร์พลังงานที่ได๎จากเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานที่ได๎จากกังหันลมเป็นต๎น 

    6. พลังงานนิวเคลียร์ 

     พลังงานนิวเคลียร์หมายถึงพลังงานไมํวําในลักษณะใดซึ่งเกิดจากการ

ปลดปลํอยออกมาเม่ือมีการแยกรวมหรือแปลงนิวเคลียส (หรือแกน) ของปรมาณูค าท่ีใช๎แทนกัน

ได๎คือพลังงานปรมาณูซึ่งเป็นค าท่ีเกิดขึ้นกํอนและใช๎กันมาจนติดปากโดยอาจเป็นเพราะมนุษย์

เรียนรู๎ถึงเรื่องของปรมาณูมานานกํอนที่จะเจาะลึกลงไปถึงระดับนิวเคลียสแตํการใช๎ศัพท์ที่ถูกต๎อง
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ควรใช๎ค าวําพลังงานนิวเคลียร์อยํางไรก็ดีค าวํา Atomic energy ยังเป็นค าที่ใช๎กันอยูํในกฎหมาย

ของหลายประเทศส าหรับประเทศไทยได๎ก าหนดความหมายของค าวําพลังงานปรมาณูไว๎ใน

มาตรา 3 แหํงพ.ร.บ. พลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ.2504 ในความหมายที่ตรงกับค าวําพลังงาน

นิวเคลียร์และตํอมาได๎บัญญัติไว๎ในมาตรา 3ให๎ครอบคลุมไปถึงพลังงานรังสีเอกซ์ด๎วย (ตาม

ความหมายของพลังงานนิวเคลียร์ของกองวิศวกรรมนิวเคลียร์ฝุายวิศวกรรมเครื่องกลการไฟฟูา

ฝุายผลิตแหํงประเทศไทย) 

   วรนุช แจ๎งสวําง (2553 : 4-5) กลําววําพลังงานมีรูปแบบตํางๆ มากมาย เชํน 

พลังงานไฟฟูา พลังงานเสียง พลังงานแสง และพลังงานความร๎อน เป็นต๎น แตํพลังงานรูปแบบ

ตํางๆ นั้น อาจจัดแบํงให๎อยูํในรูปแบบพลังงานพ้ืนฐานได๎ 4 รูปแบบ ดังนี้ 

    1. พลังงานจลน์ 

     พลังงานจลน์ คือ พลังงานที่วัตถุใช๎ในการเคลื่อนที่ ซึ่งอาจปรากฏอยูํในรูป

ของพลังงานความร๎อนก็ได๎ เชํนเมื่อวัตถุได๎รับความร๎อนโมเลกุลจะสั่นสะเทือนท าให๎เกิดพลังงานขึ้น 

    2. พลังงานศักย์ 

     พลังงานศักย ์คือ พลังงานที่สะสมอยูํในตัวของวัตถุ พลังงานศักย์มีคํา

เทํากับงานที่เกิดจากแรงที่ออกต๎านแรงดึงดูดของโลกท่ีกระท ากับวัตถุในการเคลื่อนย๎ายวัตถุจาก

ระดับอ๎างอิงไปยังต าแหนํงใดๆ โดยปกติถือวําที่ระดับอ๎างอิงพลังงานศักย์เป็นศูนย์ 

    3. พลังงานไฟฟูา 

     พลังงานไฟฟูา คือ พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 

พลังงานไฟฟูาอาจอยูํในรูปของพลังงานเคมี ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช๎ในการยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุล 

    4. พลังงานนิวเคลียร์ 

     พลังงานนิวเคลียร์ คือ พลังงานที่เกิดข้ึนภายในนิวเคลียสของอะตอม 

   รวิภา ยงประยูร (2557 : 3-8) กลําววํา พลังงานคือความสามารถในการท างาน 

แบํงออกเป็น 5 รูปแบบใหญํๆ ได๎แกํ 

    1. พลังงานกล 

     พลังงานกลคือแหลํงพลังงานชนิดแรกที่มนุษย์ได๎คิดค๎นขึ้นในรูปแบบของ

เครื่องผํอนแรงไมํวําจะเป็นชนิดใดก็ตาม โดยแรงที่จะขับดันที่ควบคุมให๎เครื่องผํอนแรงนั้นท างาน
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สามารถได๎จากแหลํงพลังงานใกล๎ตัว ได๎แกํ แรงงานของมนุษย์ซึ่งจะมีอยูํแล๎วจากกล๎ามเนื้อแขน 

ขา และแรงงานของสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้มนุษย์ยังค๎นพบที่มาจากแรงที่ได๎จากพลังงานกล

ธรรมชาติ อาทิ การขับแลํนเรือใบด๎วยกระแสลม ในยุโรปมีการใช๎แรงกระแสน้ าในล าธารให๎หมุน

ล๎อจักรไม๎เพ่ือโมํแปูง ในบางแถบของโลกมีภูเขาไฟ น้ าที่ไหลซึมลงไปในบริเวณนั้น เมื่อกระทบกับ

ความร๎อนใต๎ดินจะกลายเป็นไอพํุงขึ้นมาตามรอยแตกร๎าวของหินเกิดเป็นน้ าพุร๎อน ซึ่งมีแรงดัน

พอที่จะใช๎ประโยชน์ได๎ ในอิตาลีและนิวซีแลนด์ได๎มีการควบคุมความดันของไอน้ าจากน้ าพุร๎อน 

เพ่ือน ามาใช๎หมุนกังหันส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟูา 

    2. พลังงานความร๎อนหรือพลังงานอุณหภาพ 

     พลังงานความร๎อนหรือพลังงานอุณหภาพเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่

สามารถใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์แบํงแยกได๎วําสิ่งไหนร๎อนและสิ่งไหนเย็น ซึ่งเป็นข๎อมูล

เชิงคุณภาพการบํงบอกปริมาณความร๎อนในรูปแบบของข๎อมูลเชิงปริมาณนั้นสามารถระบุให๎อยูํใน

รูปอุณหภูมินอกจากนี้อุณหภูมิยังบํงบอกคุณสมบัติที่เกี่ยวข๎องกับพลังงานจลน์เฉลี่ยของอะตอม

และโมเลกุลของวัตถุ ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงาน มนุษย์เราได๎พลังงานความร๎อนมาจาก

หลายแหํงด๎วยกัน เชํน จากดวงอาทิตย์ พลังงานในของเหลวร๎อนใต๎พ้ืนพิภพ การเผาไหม๎ของ

เชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานน้ าในหม๎อต๎มน้ า พลังงานเปลวไฟ ผลของความร๎อนท าให๎

สารเกิดการเปลี่ยนแปลง เชํน อุณหภูมิสูงหรือมีการเปลี่ยนสถานะ นอกจากนี้แล๎ว พลังงานความ

ร๎อนยังสามารถท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได๎อีกด๎วยตัวอยํางใกล๎ตัวของการน าพลังงาน

ความร๎อนมาใช๎ในชีวิตประจ าวัน คือ การประกอบอาการ มีหลากหลายวิธีแตกตํางกันไปตาม

วัฒนธรรมของกลุํมคน อาทิ การต๎ม การนึ่ง การผัด การทอด การปิ้ง และการอบ ซึ่งล๎วนแล๎วแตํ

ต๎องใช๎พลังงานความร๎อนเพ่ือเตรียมอาหารให๎พร๎อมส าหรับการบริโภค 

    3. พลังงานไฟฟูา 

     พลังงานไฟฟูาเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนผํานตัวน าไฟฟูา          

โดยอิเล็กตรอนเคลื่อนจากข้ัวที่จํายอิเล็กตรอนได๎ดี(ขั้วบวก) ไปสูํขั้วที่รับอิเล็กตรอนได๎ดี (ขั้วลบ) 

ปริมาณพลังงานไฟฟูาจะมากน๎อยแตกตํางกันอยํางไรนั้นขึ้นอยูํกับปริมาณอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่

จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง อีกท้ังยังเป็นพลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแบบ

อ่ืนๆ อาทิ พลังงานกล พลังงานความร๎อน พลังงานเคมี และพลังงานนิวเคลียร์ 
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    4. พลังงานเคมี 

     พลังงานเคมเีป็นพลังงานที่สะสมอยูํในสารตํางๆ โดยอยูํในพันธะระหวําง

อะตอมในโมเลกุล เมื่อพันธะแตกสลายพลังงานสะสมจะถูกปลํอยออกมาในรูปของพลังงานความ

ร๎อนและแสงสวําง ตัวอยํางเชํน พลังงานที่ถูกเก็บไว๎ในแบตเตอรี่ พลังงานในกองฟืน พลังงานใน

ขนม ซ๏อกโกแลต พลังงานในถังน้ ามัน เมื่อไม๎ลุกไหม๎แล๎วจะให๎คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ า 

รวมถึงผลิตของเสียอ่ืนๆ เชํน ขี้เถ๎า เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช๎แตํละชนิดมีโครงสร๎างทางเคมีที่ตํางกัน 

เมื่อใช๎ในปริมาณเชื้อเพลิงที่เทํากันจึงให๎ความร๎อนไมํเทํากัน ซึ่งแก๏สธรรมชาตินั้นให๎ความร๎อน

มากกวําน้ ามัน และน้ ามันนั้นก็ให๎ความร๎อนมากกวําถํานหินเป็นต๎น 

    5. พลังงานนิวเคลียร์ 

     พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากนิวเคลียสอะตอม 

โดยได๎จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ นิวเคลียร์เป็นค าคุณศัพท์ของค าวํานิวเคลียส ซึ่งเป็นแกํนกลาง       

ของอะตอมธาตุ ประกอบด๎วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนยึดกันได๎ด๎วยแรงของอนุภาค          

แบํงออกเป็น 4 ลักษณะ ได๎แกํ 

      5.1 พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิซซั่น เกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียส

ธาตุหนัก เชํน ยูเรเนียม 

      5.2 พลังงานนิวเคลียร์แบบฟิวชั่น เกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียส

ธาตุเบา เชํน ไฮโดรเจน 

      5.3 พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี          

เป็นกระบวนการที่อะตอมสูญเสียพลังงานจากการปลดปลํอยอนุภาคที่มีประจุและแผํรังสี          

การสลายตัวหรือการสูญเสียพลังงานนี้สํงผลให๎นิวเคลียสของอะตอมที่มีการสลายตัวเชํนนี้เปลี่ยน

รูปไปกลายเป็นอะตอมอีกชนิดหนึ่งที่ตํางออกไป 

      5.4 พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากการเรํงอนุภาคที่มีประจุ เชํน 

อิเล็กตรอน โปรตอน พลังงานนิวเคลียร์บางครั้งใช๎แทนกับค าวํา พลังงานปรมาณู นอกจากนี้ 

พลังงานนิวเคลียร์ยังครอบคลุมไปถึงพลังงานรังสีเอกซ์ด๎วย พลังงานนิวเคลียร์สามารถปลดปลํอย

ออกมาเป็นพลังงานหลายรูปแบบ เชํน พลังงานความร๎อน รังสีแกมมา อนุภาคบีต๎า อนุภาด

แอลฟา อนุภาคนิวตรอน เป็นต๎น 
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   สรุป ผลจากการศึกษาเรื่องรูปแบบของพลังงาน รูปแบบของพลังงานสามารถ

จ าแนกออกได๎ 5 รูปแบบ คือ1) พลังงานกลเป็นพลังงานที่ใช๎ในการเคลื่อนที่ตํางๆ และเป็นแหลํง

พลังงานชนิดแรกที่มนุษย์ได๎คิดค๎นข้ึนในรูปแบบของเครื่องผํอนแรงไมํวําจะเป็นชนิดใดก็ตาม             

โดยแรงที่จะขับดันที่ควบคุมให๎เครื่องผํอนแรงนั้นท างานสามารถได๎จากแหลํงพลังงานใกล๎ตัว               

2) พลังงานความร๎อนเป็นพลังงานที่ได๎จากการเผาผลาญเชื้อเพลิงตํางๆความร๎อนท าให๎โมเลกุล

เคลื่อนไหวเร็วขึ้นพลังงานความร๎อนเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถใช๎ประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ของมนุษย์แบํงแยกได๎วําสิ่งไหนร๎อนและสิ่งไหนเย็น ซึ่งเป็นข๎อมูลเชิงคุณภาพ3)พลังงานไฟฟูาคือ

พลังงานที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในเส๎นลวดหรือตัวน าไฟฟูาอ่ืนปริมาณพลังงานไฟฟูาจะ

มากน๎อยแตกตํางกันอยํางไรนั้นขึ้นอยูํกับปริมาณอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด

หนึ่ง4)พลังงานเคมเีป็นพลังงานพื้นฐานของกระบวนการตํางๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต พลังงานเคมี

เป็นพลังงานที่สะสมอยูํในสารตํางๆ โดยอยูํในพันธะระหวํางอะตอมในโมเลกุล เมื่อพันธะแตก

สลายพลังงานสะสมจะถูกปลํอยออกมาในรูปของพลังงานความร๎อนและแสงสวําง 5)พลังงาน

นิวเคลียร์เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากนิวเคลียสอะตอม โดยได๎จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ไมํวํา

ในลักษณะใดซึ่งเกิดจากการปลดปลํอยออกมาเมื่อมีการแยกรวมหรือแปลงนิวเคลียสของอะตอม 

  4. แหล่งก าเนิดพลังงาน 

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2548 : 7-9) กลําวํา แหลํงพลังงาน

ที่มนุษย์น ามาใช๎ประโยชน์ในปัจจุบันมีด๎วยกัน 8 แหลํง ดังนี้ 

    1. แหลํงก าเนิดพลังงานเคมี 

     แหลํงก าเนิดพลังงานเคมีเป็นพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของการ

เผาไหม๎เชื้อเพลิงฟอสซิล ที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ มีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว 

และก๏าซ ได๎แกํ ถํานหิน หินน้ ามัน ทรายน้ ามัน น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป ก๏าซธรรมชาติ ที่ใช๎กัน

อยํางแพรํหลายเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน ได๎แกํ ถํานหินเพ่ือผลิตกระแสไฟฟูาและผลิตพลังงานความ

ร๎อนในโรงงานอุตสาหกรรม น้ ามันดิบใช๎ผลิตน้ ามันส าเร็จรูปเพ่ือใช๎ในการคมนาคมขนสํงและ

ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลิตเป็นก๏าซเหลวเพ่ือใช๎ในการหุงต๎ม สํวนหินน้ ามันและทรายน้ ามัน

ยังอยูํในขั้นการทดลองและพัฒนาเพื่อน าไปใช๎ในอนาคต 

    2. แหลํงก าเนิดพลังงานนิวเคลียร์ 
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     แหลํงก าเนิดพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่เกิดจากการแตกตัวหรือ

รวมตัวของอะตอม ระบบที่ใช๎อยูํในปัจจุบันเป็นระบบการแตกตัวของอะตอม สํวนระบบการ

รวมตัวของอะตอมนั้นยังอยูํในขั้นการทดลองและพัฒนา พลังงานนิวเคลียร์ที่ได๎จะน าไปใช๎ในการ

ผลิตไฟฟูาเป็นสํวนใหญํ นอกจากนั้นยังน าไปใช๎เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์เพ่ือวินิจฉัยโรค         

ใช๎ในการเกษตร อาทิเชํน การก าจัดศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บถนอมรักษาผลผลิต

ไมํให๎เสียหาย เป็นต๎น 

    3. แหลํงก าเนิดพลังงานน้ า 

     แหลํงก าเนิดพลังงานน้ าเป็นพลังงานที่เกิดจากการปลํอยน้ าที่เก็บกักไว๎ใน

ระดับสูงมายังระดับที่ต่ ากวํา โดยผํานเครื่องจักรผลิตพลังงานซึ่งเรียกวํา กังหันน้ า ที่ติดตั้งไว๎ตาม

เขื่อนกักน้ าตํางๆ และน ามาผลิตเป็นไฟฟูาตํอไป 

    4. แหลํงก าเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ 

     แสงจากดวงอาทิตย์ประกอบด๎วยคลื่นของพลังงานที่เรียกวํา รังสี

แสงอาทิตย์ รังสีนี้จะแพรํกระจายไปทุกทิศทุกทาง ซึ่งมนุษย์สามารถน ามาใช๎ในการผลิตน้ าร๎อน 

และพลังงานไฟฟูาโดยใช๎อุปกรณ์ที่เรียกวํา เซลล์แสงอาทิตย์ 

    5. แหลํงก าเนิดพลังงานลม 

     ลมเป็นแหลํงพลังงานธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่มนุษย์คุ๎นเคยตํอการน ามาใช๎

อยํางยาวนาน เชํน การแลํนเรือ การสูบน้ าเพ่ือใช๎ในการเกษตร และในปัจจุบันได๎มีการน ามาใช๎ใน

การหมุนกังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟูาอยํางกว๎างขวางขึ้น 

    6. แหลํงก าเนิดพลังงานจากชีวมวล 

     แหลํงก าเนิดพลังงานจากเป็นพลังงานที่ได๎จากผลิตผลทางการเกษตรที่

มนุษย์รู๎จักใช๎มานาน อันได๎แกํ ไม๎ ฟืน แกลบ กากอ๎อย และผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ตลอดจน

มูลสัตว์มาใช๎ผลิตพลังงานในรูปของแข็งโดยตรง หรือแปรสภาพเป็นรูปของก๏าซกํอนก็ได๎ พลังงาน

ที่ได๎จากชีวมวลนี้น าไปใช๎ผลิตไฟฟูา และแหลํงความร๎อนในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นบาง

แหํงการน าก๏าซที่ได๎มาใช๎ในภาคการขนสํงด๎วย 

    7. แหลํงก าเนิดพลังงานความร๎อนใต๎พิภพ 
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     แหลํงก าเนิดพลังงานความร๎อนใต๎พิภพเป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจาก

ความร๎อนท่ีเก็บกักอยูํใต๎ผิวโลก โดยใต๎พ้ืนดินของโลกยังมีความร๎อนอยูํยิ่งลึกมากเทําไร ก็ยิ่งมี

ความร๎อนสูงขึ้น ปัจจุบันได๎มีการน าความร๎อนใต๎พิภพมาใช๎เพื่อการผลิตไฟฟูาแล๎ว 

    8. แหลํงก าเนิดพลังงานจากทะเล 

     ทะเลเป็นแหลํงพลังงานที่ยังไมํได๎มีการน ามาใช๎ประโยชน์อยํางกว๎างขวาง

นัก การน ามาใช๎ประโยชน์ท าได๎หลายวิธี เชํน การใช๎ความแตกตํางของระดับน้ าทะเลในชํวงน้ าขึ้น

น้ าลงที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลกมาผลิตไฟฟูา โดยสร๎างเขื่อนขวางที่ปากอําวที่มีความแตกตําง

ของระดับน้ าทะเลในชํวงน้ าขึ้นและน้ าลงสูง หรือการใช๎พลังงานที่เกิดจากคลื่นมาขับเคลื่อน

เครื่องจักรก็ได๎ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ได๎มีการน ามาพัฒนาใช๎ในแบบสาธิตแล๎ว 

   ศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย อัษฎมงคล (2548 : 2-4) ได๎จ าแนกแหลํงก าเนิด

พลังงานออกเป็น 5 แหลํง ดังนี้ 

    1. แหลํงก าเนิดพลังงานจากดวงอาทิตย์ 

     แสงจากดวงอาทิตย์ประกอบด๎วยคลื่นของพลังงานที่เรียกวํา รังสี

แสงอาทิตย์ รังสีนี้จะแพรํกระจายไปทุกทิศทุกทาง และโลกก็ได๎รับรังสีนี้ด๎วย มนุษย์น าพลังงาน

จากดวงอาทิตย์มาใช๎ผลิตกระแสไฟฟูาจากอุปกรณ์ท่ีเรียกวํา เซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยัง

สามารถใช๎ผลิตน้ าร๎อนส าหรับใช๎ตามอาคารและอุตสาหกรรมตํางๆ ผลิตความร๎อนส าหรับการ

อบแห๎งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต๎น 

    2. แหลํงก าเนิดพลังงานความร๎อนใต๎พิภพ 

     แหลํงก าเนิดพลังงานความร๎อนใต๎พิภพเป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดจาก

ความร๎อนท่ีถูกกักเก็บอยูํภายใต๎ผิวโลก โดยใต๎พ้ืนดินของโลกยังมีความร๎อนอยูํ ยิ่งลึกมากเทําไรก็

ยิ่งมีความร๎อนสูงมากข้ึน ปัจจุบันมนุษย์น าพลังงานความร๎อนใต๎พิภพไปใช๎ผลิตกระแสไฟฟูา 

    3. แหลํงก าเนิดพลังงานจากการขึ้นลงของกระแสน้ า 

     แหลํงก าเนิดพลังงานจากการขึ้นลงของกระแสน้ าเกิดจากแรงดึงดูด

ระหวํางโลกกับดวงจันทร์ ซึ่งสามารถใช๎ผลิตกระแสไฟฟูาด๎วยการสร๎างเข่ือนที่ปากอําวหรือ          

ปากแมํน้ า 

    4. แหลํงก าเนิดพลังงานนิวเคลียร์ 
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     แหลํงก าเนิดพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่เกิดจากการแตกตัวหรือ

รวมตัวของนิวเคลียสอะตอมซึ่งให๎พลังงานออกมาในปริมาณมาก มนุษย์น าพลังงานนี้ไปผลิต

กระแสไฟฟูา นอกจากนั้นยังใช๎ประโยชน์ทางการแพทย์โดยใช๎วินิจฉัยโรค ใช๎สํงเสริมกิจกรรม

ทางการเกษตร เชํน การก าจัดศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บถนอมรักษาผลผลิตไมํให๎

เสียหาย ส าหรับภาคอุตสาหกรรมได๎น าพลังงานนิวเคลียร์ไปใช๎ตรวจสอบโครงสร๎างภายใน การ

ส ารวจหาแหลํงน้ ามันใต๎ดิน ใช๎เป็นเครื่องก าจัดประจุไฟฟูาสถิตบนแผํนฟิล์ม ฟิล์มภาพยนตร์ และ

เวชภัณฑ์ตํางๆ 

    5. แหลํงก าเนิดพลังงานเคมี 

     แหลํงก าเนิดพลังงานเคมเีกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์จน

กลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล มีทั้งของแข็ง ของเหลว และก๏าซ ได๎แกํ ถํานหิน น้ ามัน และก๏าซ

ธรรมชาติ ซึ่งถํานหินถูกน าไปใช๎ผลิตกระแสไฟฟูาเป็นสํวนใหญํ น้ ามันน ามาใช๎เป็นเชื้อเพลิง

ส าหรับการคมนาคมขนสํง การผลิตกระแสไฟฟูา การเกษตร และอุตสาหกรรม สํวนก๏าซ

ธรรมชาติใช๎เป็นเชื้อเพลิงส าหรับผลิตกระแสไฟฟูาเชํนกัน และยังน าไปใช๎กับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เชํน ปิโตรเลียม ปุ๋ย ปูนซีเมนต์ เชื้อเพลิงหุงต๎ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพ่ือผลิตปุ๋ย พลาสติก เส๎น

ใยสังเคราะห์ ยาก าจัดวัชพืช เป็นต๎น 

   วรนุช แจ๎งสวําง (2553 : 6-7) กลําววํา พลังงานรูปแบบตํางๆ บนโลก ไมํวําจะ

เป็นพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานไฟฟูา หรือพลังงานนิวเคลียร์ ล๎วนมาจากแหลํงก าเนิด

พลังงาน 5 แหลํง ดังนี้ 

    1. ดวงอาทิตย์ 

    2. ผลจากการเคลื่อนที่และแรงดึงดูดระหวํางดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก 

    3. พลังงานความร๎อนใต๎พิภพ ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมี และการสลายตัวของ

สารกัมมันตรังสีภายในผิวโลก 

    4. ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดข้ึนบนโลก 

    5. ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากแหลํงแรํธาตุตํางๆ 

   สรุป ผลจากการศึกษาเรื่องแหลํงก าเนิดพลังงาน แหลํงก าเนิดพลังงานสามารถ

จ าแนกออกได๎ 5 แหลํง คือ 1) แหลํงก าเนิดพลังงานแสงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์ประกอบด๎วย
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คลื่นของพลังงานที่เรียกวํา รังสีแสงอาทิตย์ รังสีนี้จะแพรํกระจายไปทุกทิศทุกทาง ซึ่งมนุษย์

สามารถน ามาใช๎ในการผลิตน้ าร๎อน และพลังงานไฟฟูาโดยใช๎อุปกรณ์ท่ีเรียกวํา เซลล์แสงอาทิตย์

2) แหลํงก าเนิดพลังงานน้ าเป็นพลังงานที่เกิดจากการปลํอยน้ าที่เก็บกักไว๎ในระดับสูงมายังระดับที่

ต่ ากวํา โดยผํานเครื่องจักรผลิตพลังงานซึ่งเรียกวํา กังหันน้ า ที่ติดตั้งไว๎ตามเข่ือนกักน้ าตํางๆ และ

น ามาผลิตเป็นไฟฟูาตํอไป3)แหลํงก าเนิดพลังงานความร๎อนใต๎พิภพเป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิด

จากความร๎อนที่ถูกกักเก็บอยูํภายใต๎ผิวโลก โดยใต๎พ้ืนดินของโลกยังมีความร๎อนอยูํ ยิ่งลึกมาก

เทําไรก็ยิ่งมีความร๎อนสูงมากขึ้น4)แหลํงก าเนิดพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่เกิดจากการแตก

ตัวหรือรวมตัวของนิวเคลียสอะตอมซึ่งให๎พลังงานออกมาในปริมาณมาก มนุษย์น าพลังงานนี้ไป

ผลิตกระแสไฟฟูา นอกจากนั้นยังใช๎ประโยชน์ทางการแพทย์โดยใช๎วินิจฉัยโรค ใช๎สํงเสริมกิจกรรม

ทางการเกษตร5)แหลํงก าเนิดพลังงานเคมีเป็นพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีของการเผาไหม๎

เชื้อเพลิงฟอสซิล ที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ มีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และก๏าซ 
 

พลังงานไฟฟ้า 
 

 การศึกษาเรื่องนี้ได๎แบํงหัวข๎อที่จะน าเสนอ คือ 

  1. ความหมายของพลังงานไฟฟูา 

  2. ไฟฟูาสถิต 

  3. ไฟฟูากระแส 

  4. แหลํงก าเนิดพลังงานไฟฟูา 

 รายละเอียดแตํละหัวข๎อปรากฏดังนี้ 
 

  1. ความหมายของพลังงานไฟฟ้า 

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2553 : 4) กลําววํา พลังงาน

ไฟฟูาเป็นพลังงานที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในเส๎นลวดหรือตัวน าไฟฟูาอ่ืนตัวอยํางเชํน

พลังงานที่เกิดจากการผํานขดลวดไปในสนามแมํเหล็กพลังงานที่ใช๎ขับเครื่องคอมพิวเตอร์พลังงาน

ที่ได๎จากเซลล์แสงอาทิตย์พลังงานที่ได๎จากกังหันลมเป็นต๎น 
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   วรนุช แจ๎งสวําง (2553 : 5) ให๎ความหมายพลังงานไฟฟูา คือ พลังงานที่เกิดจาก

การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน พลังงานไฟฟูาอาจอยูํในรูปของพลังงานเคมี ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช๎ใน

การยึดเหนี่ยวระหวํางโมเลกุล 

   รวิภา ยงประยูร (2557 : 6) กลําววํา พลังงานไฟฟูาเกิดจากการเคลื่อนที่ของ

อิเล็กตรอนผํานตัวน าไฟฟูา โดยอิเล็กตรอนเคลื่อนจากขั้วที่จํายอิเล็กตรอนได๎ดี (ขั้วบวก) ไปสูํขั้ว

ที่รับอิเล็กตรอนได๎ดี (ขั้วลบ) ปริมาณพลังงานไฟฟูาจะมากน๎อยแตกตํางกันอยํางไรนั้นขึ้นอยูํกับ

ปริมาณอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง อีกท้ังยังเป็นพลังงานที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของพลังงานแบบอื่นๆ อาทิ พลังงานกล พลังงานความร๎อน พลังงานเคมี และ

พลังงานนิวเคลียร์ 

   สรุป ผลจากการศึกษาเรื่องความหมายของพลังงานไฟฟูาความหมายของพลังงาน

ไฟฟูา คือ พลังงานที่เกิดจากการไหลของอิเล็กตรอนในเส๎นลวดหรือตัวน าไฟฟูาอ่ืนปริมาณ

พลังงานไฟฟูาจะมากน๎อยแตกตํางกันอยํางไรนั้นขึ้นอยูํกับปริมาณอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่จากจุด

หนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

  2. ไฟฟ้าสถิต 

   อนันท์ คัมภิรานนท์ และรุจี จันทร์ขาว (ม.ป.ป. : 60) กลําววํา ไฟฟูาสถิตเป็น

กระแสไฟฟูาที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ 2 ชนิด คือแทํงอ าพันน ามาขัดถูกับผ๎าขนสัตว์ ซึ่งจะ

ปรากฏผลคือ แทํงอ าพันสามารถมีอ านาจไฟฟูาดึงดูดวัตถุเบาๆ อยํางเชํน เศษกระดาษ เป็นต๎น 

หรือไฟฟูาสถิตท่ีเกิดจากธรรมชาติ เชํน ฟูาแลบ ฟูาร๎อง ฟูาผํา ซึ่งไฟฟูาสถิตนี้จะมีประโยชน์ที่

มนุษย์เราน ามาใช๎งานได๎น๎อยที่สุด 

   เอกวิทย์ แก๎วประดิษฐ์ (2542 : 27) ได๎ให๎ความหมายวําไฟฟูาสถิตคือประจุไฟฟูา

ที่เกิดขึ้นแล๎วมักอยูํกับที่ไมํไหลหรือไมํเคลื่อนที่เป็นไฟฟูาที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ไมํสามารถ

น าไปใช๎ประโยชน์ตํอมวลมนุษย์ได๎โดยตรงและไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน ไฟฟูาสถิตที่เกิดจากการ

เสียดสีหรือแรงเสียดทานทางกลของวัตถุตํางๆเมื่อหวีผมในวันที่มีอากาศแห๎งหรือในฤดูหนาว

อิเล็กตรอนจะถํายเทจากเส๎นผมไปยังหวีท าให๎หวีมีประจุไฟฟูาลบสามารถดูดเส๎นผมให๎ติดหวีได๎

หรือหากหวีนั้นวางไว๎ใกล๎กับเศษกระดาษก็จะสามารถดูดเศษกระดาษชิ้นเล็กๆ ให๎ติดขึ้นมาได๎ 

หากไฟฟูาสถิตถูกสะสมไว๎มากๆก็จะกระโดดหรือถํายเทประจุได๎ประจุไฟฟูาที่เหมือนกันจะผลัก



36 

กันประจุไฟฟูาที่ตํางกันจะวิ่งเข๎าหากันหรือดูดกัน เชํนไฟฟูาสถิตในก๎อนเมฆจะกระโดดจากก๎อน

หนึ่งไปยังอีกก๎อนหนึ่งท าให๎เกิดฟูาแลบ หรือจากก๎อนเมฆลงสูํพื้นดินก็จะท าให๎เกิดฟูาผํา เป็นต๎น 

แตํปัจจุบันวิทยาการทางด๎านเทคโนโลยีก๎าวหน๎าไปมากท าให๎สามารถผลิตไฟฟูาสถิตเพ่ือน าไปใช๎

ประโยชน์ได๎เชํนในด๎านการพํนสีการกรองฝุุนและเขมําออกจากควันไฟหรือการท ากระดาษทราย

เป็นต๎น 

   สมศักดิ์ ปัญญาแก๎ว (2548 : 2) กลําววํา เมื่อน าเอาวัตถุสองชนิดมาถูกันจะเกิด

ไฟฟูาขึ้น เราเรียกไฟฟูาที่เกิดขึ้นนี้วํา ไฟฟูาสถิต ซึ่งไฟฟูาสถิตมีทั้งไฟฟูาบวกและไฟฟูาลบ ไฟฟูา

ชนิดเดียวกันจะผลักกัน ไฟฟูาตํางชนิดกันจะดูดกัน 

   สรุป ผลจากการศึกษาเรื่องไฟฟูาสถิต ไฟฟูาสถิตเป็นประจุไฟฟูาที่เกิดจากการ

เสียดสีของวัตถุ 2 ชนิด ซ่ึงประจุไฟฟูาที่เกิดขึ้นแล๎วมักอยูํกับที่ไมํไหลหรือไมํเคลื่อนที่ ไฟฟูาสถิต

จะมีทั้งประจุไฟฟูาบวกและประจุไฟฟูาลบ ประจุไฟฟูาชนิดเดียวกันจะผลักกัน ประจุไฟฟูาตําง

ชนิดกันจะดูดกัน 

  3. ไฟฟ้ากระแส 

   ณรงค์ ชอนตะวัน (ม.ป.ป. : 14) ให๎ความหมายของกระแสไฟฟูาวํา กระแสไฟฟูา 

คืออิเล็กตรอนที่เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปสูํอีกจุดหนึ่งเมื่อจุดทั้งสองมีความตํางศักย์กัน กระแสไฟฟูา

แบํงออกได๎เป็น 2 ชนิดด๎วยกัน คือ 

    1. กระแสไฟตรง 

     กระแสไฟตรงบางครั้งเรียกวํา ไฟฟูากระแสตรงหรือไฟตรง คือ ไฟฟูาที่มี

ทิศทางการเคลื่อนที่หรือการไหลของอิเล็กตรอนจากแหลํงก าเนิดไปสูํเครื่องใช๎ไฟฟูาได๎เพียง

ทิศทางเดียวเทํานั้น โดยจะมีคําคงที่เทํากันตลอดเวลาถ๎าวงจรไฟฟูานั้นไมํมีสํวนหนึ่งสํวนใด

เปลี่ยนแปลง และคงที่เชํนนี้ตลอดเวลาสับสวิตซ์ปิดวงจร ในทางปฏิบัติแล๎วกระแสไฟฟูาในชํวงที่

สับสวิตซ์ปิดวงจรและปลดสวิตซ์เปิดวงจรนั้นจะมองไมํคํอยเห็นเพราะรวดเร็วมาก แหลํงก าเนิด

ไฟตรง ได๎แกํ ถํานไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ เครื่องก าเนิดไฟตรง เป็นต๎น 

    2. กระแสไฟสลับ 

     กระแสไฟสลับบางครั้งเรียกวํา ไฟฟูากระแสสลับหรือไฟสลับ คือไฟฟูาที่มี

ทิศทางการเคลื่อนที่หรือการไหลของอิเล็กตรอน จากแหลํงก าเนิดไปสูํเครื่องใช๎ไฟฟูาเปลี่ยนแปลง
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ซ้ าๆ กันตลอดเวลา คือในชั่วขณะหนึ่งอิเล็กตรอนจะไหลออกจากขั้วที่หนึ่งของแหลํงก าเนินไปสูํ

เครื่องใช๎ไฟฟูาแล๎วไหลกลับเข๎าสูํขั้วที่สองของแหลํงก าเนิดเดียวกัน พอชั่วขณะถัดไปอิเล็กตรอน

จะไหลออกจากข้ันที่สองของแหลํงก าเนิดไปสูํเครื่องใช๎ไฟฟูาตัวเดิมแล๎วไหลกลับเข๎าสูํขั้วที่หนึ่ง

ของแหลํงก าเนิด 

     ในขณะที่ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟูาเปลี่ยนแปลงซ้ าๆ กันตลอดเวลา

เชํนนี้ คําของกระแสไฟสลับ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงซ้ าๆ กันตลอดเวลาด๎วย เชํน ชั่วขณะหนึ่ง           

มีคํา 5 แอมป์ ในทางบวก แตํพอชั่วขณะถัดไปจะมีคํา 5 แอมป์ในทางลบ แล๎วกลับไปเป็น

ทางบวกอีก 

   อนันท์ คัมภิรานนท์ และรุจี จันทร์ขาว (ม.ป.ป. : 60-66) กลําววํา ไฟฟูากระแส 

คือ แหลํงก าเนิดไฟฟูาที่มนุษย์สามารถผลิตขึ้นมาเพ่ือใช๎งานในด๎านตํางๆ ได๎อยํางมากมาย                

โดยการสํงกระแสไฟฟูาให๎เคลื่อนที่ไปในลวดตัวน า ไฟฟูากระแสนี้ สามารถแบํงออกเป็น 2 ชนิด คือ 

    1. ไฟฟูากระแสตรง 

     ไฟฟูากระแสตรงบางที่นิยมเรียกวํา ไฟ ดี.ซี. (D.C.) ไฟฟูากระแสตรงนี้จะมี

ทิศทางการไหลไปในลวดตัวน าเพียงทิศทางเดียว โดยกระแสไฟฟูาจะไหลจากข้ัวลบไปยังขั้วบวก

เสมอ เราเรียกวํา กระแสอิเล็กตรอน แตํในการอธิบายการท างานและการวิเคราะห์วงจรเรานิยม

ให๎กระแสไฟฟูาไหลจากข้ัวบวกไปยังขั้วลบ เราเรียกวํา กระแสนิยม 

    2. ไฟฟูากระแสสลับ 

     ไฟฟูากระแสสลับบางทีเรียกยํอๆ วํา ไฟ เอ.ซี. (A.C.) เป็นกระแสไฟฟูาที่มี

การไหลเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา คือ มีทั้งขั้วบวกและขั้วลบสลับกัน โดยหลักการพื้นฐานแล๎ว

กระแสไฟสลับนี้เกิดจากการเหนี่ยวน าของสนามแมํเหล็กตัดกับขดลวด โดยการน าเอาขดลวดไป

วางไว๎ระหวํางสนามแมํเหล็กและหมุนขดลวดนั้น แล๎วใช๎เทคนิคบางอยํางเก่ียวกับการตํอขั้วทั้ง 2 

ของขดลวดออกมา เราก็สามารถบังคับให๎กระแสไฟสลับไหลออกมาใช๎งานได๎ 

   เอกวิทย์ แก๎วประดิษฐ์ (2542 : 28-30) กลําววําไฟฟูากระแสคือประจุไฟฟูาใน

อะตอมของสารที่เกิดขึ้นแล๎วสามารถเคลื่อนที่หรือไหลไปตามทิศทางท่ีก าหนดกลําวอีกนัยหนึ่ง

ไฟฟูากระแสหมายถึงการไหลของอิเล็กตรอนอิสระจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งอยําง

ตํอเนื่องในตัวน าไฟฟูา การไหลหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเรียกอีกอยํางวําเป็นการไหลของ
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กระแสไฟฟูาการที่จะให๎อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยํางมีทิศทางจ าเป็นต๎องมีแหลํงก าเนิดไฟฟูา ซึ่งจะ

เป็นทั้งผู๎รับและผู๎จํายอิเล็กตรอน เรียกสํวนที่รับและจํายอิเล็กตรอนวําขั้วไฟฟูา โดยที่ขั้วไฟฟูา

สํวนที่รับอิเล็กตรอนเรียกวําขั้วบวก ขั้วไฟฟูาที่จํายอิเล็กตรอนเรียกวําขั้วลบ ไฟฟูากระแสสามารถ

แบํงออกได๎ 2 ชนิด คือ 

    1. ไฟฟูากระแสตรง 

     ไฟฟูากระแสตรงเรียกกันโดยทั่วไปวําไฟดีซีคือกระแสไฟฟูาที่เกิดจากการ

เคลื่อนที่ของประจุอิเล็กตรอนในอะตอมไหลไปตามตัวน าไฟฟูาในทิศทางเดียวอยํางสม่ าเสมอ 

โดยไหลจากขั้วลบของแหลํงจํายไฟฟูากระแสตรงผํานอุปกรณ์ไฟฟูา เชํน หลอดไฟฟูา หลอดฉาย 

ผํานไปยังขั้วบวก 

    2. ไฟฟูากระแสสลับ 

     ไฟฟูากระแสสลับเรียกกันโดยทั่วไปวําไฟฟูาเอซีคือกระแสไฟฟูาที่เกิดจาก

การเคลื่อนที่ของประจุอิเล็กตรอนในอะตอมไหลไปและไหลกลับในตัวน าสลับเปลี่ยนทิศทางกันไป

มาตลอดเวลาความเร็วของการไหลกลับไปและกลับมาสลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟูา

เรียกวําความถี่โดยจะนับเป็นรอบตํอวินาทีหรือไซเกิลไฟฟูากระแสสลับในประเทศไทยมีความถ่ี 

50 ไซเกิล 

   สรุป ผลจากการศึกษาเรื่องไฟฟูากระแส ไฟฟูากระแส คือ อิเล็กตรอนที่เคลื่อน

จากจุดหนึ่งไปสูํอีกจุดหนึ่งเมื่อจุดทั้งสองมีความตํางศักย์กัน ไฟฟูากระแสแบํงออกได๎เป็น 2 ชนิด

ด๎วยกัน คือ 1) ไฟฟูากระแสตรงบางครั้งเรียกวํา กระแสไฟตรงหรือไฟตรง คือ ไฟฟูาที่มีทิศ

ทางการเคลื่อนที่หรือการไหลของอิเล็กตรอนจากแหลํงก าเนิดไปสูํเครื่องใช๎ไฟฟูาได๎เพียงทิศทาง

เดียวเทํานั้น 2) ไฟฟูากระแสสลับบางครั้งเรียกวํา กระแสไฟสลับหรือไฟสลับ คือไฟฟูาที่มีทิศ

ทางการเคลื่อนที่หรือการไหลของอิเล็กตรอน จากแหลํงก าเนิดไปสูํเครื่องใช๎ไฟฟูาเปลี่ยนแปลง

ซ้ าๆ กันตลอดเวลา 

  4. แหล่งก าเนิดพลังงานไฟฟ้า 

   ณรงค์ ชอนตะวัน (ม.ป.ป. : 15-27) กลําววํา แหลํงก าเนิดไฟฟูามีอยูํด๎วยกัน           

2 ชนิด คือ 

    1. แหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 
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     แหลํงก าเนิดไฟฟูาที่มีความจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในปัจจุบันก็คือ

แหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสสลับที่จํายไฟฟูาให๎ตามบ๎านพักอาศัยทั่วไป แหลํงก าเนิดไฟฟูานี้จะมี

ความถี่ของกระแสไฟฟูาแตกตํางกันทั้งนี้ขึ้นอยูํกับแตํละท๎องถิ่น เชํนในอเมริกาความถ่ีของ

กระแสไฟฟูาจากแหลํงก าเนิดไฟฟูามีคํา 60 ไซเกิล ในบ๎านเราความถี่ของกระแสไฟฟูาจาก

แหลํงก าเนิดไฟฟูามีคํา 50 ไซเกิล นอกจากแหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสสลับแล๎วยังมีแหลํงก าเนิด

ไฟฟูากระแสตรง ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับงานบางอยํางโดยเฉพาะ แหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสตรง

มีหลายแบบด๎วยกันดังนี้ 

     1.1 ถํานไฟฉาย กํอนอ่ืนจะขอกลําวถึงเซลล์ไฟฟูาที่รียกวําเซลล์ปฐมภูมิ 

เพราะวําถํานไฟฉายจัดวําเป็นเซลล์ไฟฟูาแบบหนึ่ง เซลล์ปฐมภูมิหมายถึง เซลล์ไฟฟูาที่ออกแบบ

ให๎สามารถผลิตกระแสไฟฟูาขึ้นในปฏิกิริยาเคมีได๎ เมื่อใช๎หมดแล๎วไมํสามารถจะรับประจุจาก

กระแสไฟฟูาใหมํเพ่ือใช๎ในงานอีกได๎ 

      หลักการของเซลล์ไฟฟูาก็คือ จะต๎องใช๎ตัวน าไฟฟูา 2 ชนิดวางหรือจุํม

ในสารละลาย เชํน สารละลายกรดซัลฟูริกเจือจาง จะเกิดปฏิกิริยาเคมีท าให๎เกิดกระแสไฟฟูาขึ้น 

ใช๎ตัวน าไฟฟูาท่ีเป็นทองแดง 2 อัน จุํมในสารละลายซัลฟูริกเจือจางจะไมํเกิดกระแสไฟฟูาขึ้น แตํ

ถ๎าใช๎ตัวน าไฟฟูาตํางชนิดกันคือ ทองแดงและสังกะสีจุํมในสารละลายเชํนเดียวกัน ปฏิกิริยาที่

เกิดข้ึนจะท าให๎เกิดกระแสไฟฟูาได๎เซลล์ปฐมภูมิมีหลายแบบด๎วยกัน เชํน เซลดานีล เซลกาวิตี 

เซลเลอคลังเชํ เป็นต๎น 

      ถํานไฟฉายเป็นเซลล์ไฟฟูาแบบเลอคลังเชํ และเป็นเซลล์ไฟฟูาชนิดแห๎ง 

เพ่ือให๎เกิดความสะดวกในการน าไปใช๎ จะมีสํวนประกอบดังนี้คือ ด๎านนอกสุดจะเป็นสังกะสีรูป

ทรงกระบอก และด๎านลํางสุดจะเป็นสังกะสีเชํนเดียวกันและท าหน๎าที่เป็นขั้วลบ สังกะสีรูป

ทรงกระบอกและสังกะสีสํวนลํางสุดจะท าหน๎าที่รองรับสํวนตํางๆ ของถํานไฟฉายทั้งหมด ตรง

กลางของถํานไฟฉายจะเป็นแทํงคาร์บอนซึ่งท าหน๎าที่เป็นขั้วบวก รอบๆ แทํงคาร์บอนจะเป็นสาร

ที่มีลักษณะเปียกชื้นซึ่งประกอบด๎วยผงคาร์บอนผสมกับแมงกานีสไดออกไซด์ และรอบนอก

ออกไปจะเป็นแอมโมเนียคลอไรด์ ระหวํางแอมโมเนียคลอไรด์กับสังกะสีโดยรอบจะมีกระดาษ

ฉนวนคั่นกลางไว๎ ด๎านบนของถํานไฟฉายจะมีกระดาษฉนวนคั่นระหวํางฝาครอบและ

สํวนประกอบภายในถํานไฟฉายทั่วไปจะให๎แรงเคลื่อนไฟฟูา 1.5 โวลท์ 
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    1.2 แบตเตอรี่ เป็นเซลล์ทุติยภูมิ หลักการท างานจะเหมือนกับเซลล์ปฐมภูมิมี

ข๎อแตกตํางจากเซลล์ปฐมภูมิคือ เมื่อใช๎ไฟฟูาหมดแล๎วสามารถประจุใหมํให๎ใช๎งานได๎อีก และแผํน

เซลล์ตํางๆ เมื่อช ารุดแล๎วสามารถจะเปลี่ยนได๎ใหมํ แบตเตอรี่เป็นเซลล์สะสมไฟฟูาแบบตะกั่ว ที่

มองเห็นได๎งํายๆ ก็คือ หม๎อประจุไฟฟูาส าหรับรถยนต์ หรือแบตเตอรี่รถยนต์มีไว๎ส าหรับใช๎ปูอนไฟ

ให๎กับมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์เพ่ือสตาร์ทเครื่องยนต์ให๎ท างาน 

     หลักการของเซลล์สะสมไฟฟูาแบบตะกั่ว ซึ่งประกอบด๎วยแผํนตะกั่ว          

2 แผํนจุํมในสารละลายกรดซัลฟูริกท่ีบรรจุอยูํในถ๎วยแก๎ว เมื่อประจุไฟฟูาให๎กับเซลล์แบบนี้

กระแสไฟฟูาที่ประจุให๎กับเซลล์จะท าให๎เกิดฟองอากาศออกจากแผํนตะกั่วแตํละแผํน ในเวลา

ตํอมาแผํนตะกั่วแผํนหนึ่งจะมีสีเป็นสีช็อคโกแลตเข๎มสํวนอีกแผํนหนึ่งจะมีสีเดิมแตํจะมีลักษณะ

พรุน แผํนตะกั่วที่มีสีช็อคโกแลตนั้นจะเป็นขั้วบวก สํวนแผํนตะก่ัวอีกแผํนหนึ่งที่มีลักษณะพรุนจะ

เป็นขั้วลบ ฟองอากาศที่ออกมาจากขั้วลบเป็นก๏าซไฮโดรเจน จะมีฟองอากาศออกมาจากขั้วบวก

ด๎วยซึ่งเป็นก๏าซออกซิเจน กระแสไฟฟูาที่ปูอนให๎กับเซลล์ไฟฟูาจะเปลี่ยนเป็นตะกั่วที่เป็นขั้วบวก

ให๎เป็นตะกั่วเปอร์ออกไซด์ ในขณะที่แผํนตะกั่วทีเ่ป็นขั้วลบจะไมํเปลี่ยนแปลงทางเคมีเลย 

เพียงแตํจะเปลี่ยนจากแผํนตะกั่วเรียบเป็นแผํนตะกั่วพรุน แตํเมื่อเซลล์ไฟฟูาจํายประจุเปอร์

ออกไซด์ของขั้วบวกจะถูกเปลี่ยนเป็นตะก่ัวซัลเฟตและแผํนตะกั่วพรุนที่เป็นขั้วลบจะถูก

เปลี่ยนเป็นตะกั่วซัลเฟตเหมือนกันเมื่อแผํนตะกั่วกลายเป็นตะกั่วซัลเฟตเหมือนกันแล๎ว จะไมํมี

แรงเคลื่อนไฟฟูาระหวํางข้ัวทั้งสอง แตํถ๎าแผํนบวกกลายเป็นตะกั่วเปอร์ออกไซด์และแผํนลบ

กลายเป็นแผํนตะกั่วพรุน จะมีแรงเคลื่อนไฟฟูาระหวํางขั้วทั้งสอง ในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อประจุ

แบตเตอรี่เทํานั้น 

     ขณะที่ประจุไฟฟูาให๎กับแบตเตอรี่ น้ าจะถูกเปลี่ยนให๎เป็นกรดซัลฟูริก          

ท าให๎ความถํวงจ าเพาะเพ่ิมข้ึน แตํในขณะที่แบตเตอรี่คายประจุ ปฏิกิริยาเคมีระหวํางกรดซัลฟูริก

และตะกั่วเปอร์ออกไซด์จะท าให๎เกิดน้ าข้ึนและท าให๎ความถํวงจ าเพาะลดลง ในการตรวจสอบ

แบตเตอรี่วําดีหรือไมํ จะตรวจดูที่ความถํวงจ าเพาะของสารละลายหรืออิเล็กโทรไลท์ประมาณ 

1.28 แตํถ๎าคายประจุหมดแล๎ว อิเล็กโทรไลท์จะมีความถํวงจ าเพาะประมาณ 1.13 เทํานั้น 

     เซลล์ไฟฟูาปฐมภูมิจะมีแรงเคลื่อนไฟฟูาออกมาประมาณ 1.5 โวลท์              

ถ๎าต๎องการให๎ได๎แรงเคลื่อนไฟฟูาสูง จะต๎องน าเอาเซลล์ไฟฟูาหลายๆ เซลล์มาตํออันดับกัน              
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แตํถ๎าต๎องการกระแสไฟฟูาปริมาณมากข้ึน จะต๎องน าเอาเซลล์ไฟฟูามาตํอขนานกันโดยที่

แรงเคลื่อนไฟฟูาจะมีคําเทําเดิม คือประมาณ 1.5 โวลท์ ในกรณีของแบตเตอรี่ก็กระท าได๎

เชํนเดียวกันคือ ถ๎าต๎องการแรงเคลื่อนไฟฟูาสูงขึ้นก็เอาแบตเตอรี่มา ตํออันดับกันแตํถ๎าต๎องการ

กระแสไฟฟูาเพ่ิมข้ึนก็เอาแบตเตอรี่ตํอขนานกัน ซึ่งแบตเตอรี่มีความแตกตํางจากถํานไฟฉายตรงที่

ถํานไฟฉายมีแรงเคลื่อนไฟฟูาเซลล์ละประมาณ 1.5 โวลท์ แตํแบตเตอรี่จะมีแรงเคลื่อนไฟฟูาเป็น 

6 โวลท์ หรือ 12 โวลท์ หรือ 24 โวลท์ เป็นต๎น โดยที่แตํละเซลล์ของแบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟูา

ประมาณ 2 โวลท์ 

     การประจุแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด จะต๎องน าเอาแหลํงจํายไฟตรง

อ่ืน เชํน จากชุดเรียงกระแสไฟฟูามาปูอนให๎กับแบตเตอรี่โดยตํอข้ัวลบของชุดเรียงกระแสไฟฟูา

เข๎ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ และตํอขั้วบวกของชุดเรียงกระแสไฟฟูาเข๎ากับข้ัวบวกของแบตเตอรี่ 

    1.3 เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรง 

     เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงเป็นแหลํงก าเนิดไฟฟูาที่จํายก าลังเอ๎าท์พุท

ได๎สูงโดยที่ขดลวดสนามแมํเหล็กจะยึดติดอยูํกับสเตเตอร์ด๎านใน ส าหรับขดลวดอาร์มาเจอร์จะพัน

อยูํกับโรเตอร์ โดยมีคอมมิวเตเตอร์เป็นที่ตํอของปลายสายขดลวดอาร์มาเจอร์ แปรงถํานจะเป็น

ตัวน าเอาไฟตรงออกๆ ไปสูํวงจรภายนอก ในการที่จะให๎ได๎แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าจะต๎องเอา

ต๎นก าลังซึ่งอาจเป็นเครื่องยนต์หรือมอเตอร์มาขับให๎โรเตอร์หมุนตัดกับขดลวดสนามแมํเหล็ก จึง

จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน า ซึ่งแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าที่เกิดขึ้นในขดลวดอาร์มาเจอร์

ของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงนั้นจะมีลักษณะเป็นไฟฟูาสลับแล๎วจะถูกเรียงหรือแปลงให๎เป็น

ไฟฟูากระแสตรงด๎วยคอมมิวเตเตอร์ ดังนั้นเอ๎าท์พุทไฟตรงที่ออกมาจากแปรงถํานจึงยังมีลักษณะ

เป็นลูกคลื่นอยูํ 

     เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงมี 3 แบบ ด๎วยกันคือ เครื่องก าเนิดแบบ

อันดับจะมีขดลวดฟิลด์ตํออันดับกับขดลวดอาร์มาเจอร์ เครื่องก าเนิดแบบขนานจะมีขดลวดฟิลด์

ตํอขนานกับขดลวดอาร์มาเจอร์และเครื่องก าเนิดแบบผสม เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสตรงแบบนี้

ยังแบํงออกเป็นสองชนิดด๎วยกัน ชนิดที่หนึ่งคือเครื่องก าเนิดแบบช๏อตชั้น ขดลวดฟิลด์จะมีสองชุด

คือ ขดลวดฟิลด์อันดับที่พันด๎วยเส๎นลวดส๎นโต และขดลวดฟิลด์ขนานที่พันด๎วนเส๎นลวดเส็นเล็ก 

ขดลวดฟิลด์อันดับจะตํออันดับกับขดลวดอาร์มาเจอร์ สํวนขดลวดฟิลด์ขนานจะตํอครํอมหรือ
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ขนานกับขดลวดอาร์มาเจอร์ ชนิดที่สองคือ เครื่องก าเนิดแบบลองชั้น ขดลวดฟิลด์ขนานจะตํอ

ครํอมทั้งขดลวดฟิลด์อันดับและขดลวดอาร์มาเจอร์ 

    2. แหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ 

     แหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสสลับมี 2 แบบด๎วยกันคือ แบบหนึ่งเฟส และแบบ

สามเฟส 

     2.1 แหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสสลับหนึ่งเฟส หรือเครื่องก าเนิดไฟฟูา

กระแสสลับหนึ่งเฟสจะมีสํวนประกอบเบื้องต๎น คือสเตเตอร์ที่ประกอบด๎วยขดลวดสนามแมํเหล็ก

และข้ัวแมํเหล็ก และโรเตอร์ซึ่งประกอบด๎วยขดลวดอาร์มาเจอร์สลิปริง และเพลา เมื่อน าเอาโรเต

อร์ประกอบเข๎ากับสเตเตอร์ จะได๎เครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับ และเม่ือน าเอาต๎นก าลัง เชํน 

มอเตอร์หรือเครื่องยนต์ขับเครื่องก าเนิดไฟฟูา จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าขึ้นและจะปรากฏ

ขึน้ที่สลิปริงทั้งสอง ซึ่งแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าเกิดข้ึนได๎ตามล าดับตํอไปนี้ 

     เมื่อขดลวดอาร์มาเจอร์ตั้งฉากกับสนามแมํเหล็ก จะไมํเกิดแรงเคลื่อนไฟฟูา

เหนี่ยวน า แตํพอขดลวดอาร์มาเจอร์เริ่มหมุนไปทางขวาจะเริ่มเกิดแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าและ

เกิดแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน ามากที่สุดเมื่อขดลวดอาร์มาเจอร์ตัดสนามแมํเหล็กมากท่ีสุด ขณะนี้

ขดลวดอาร์มาเจอร์จะเคลื่อนที่ไปได๎ 90 องศา ถ๎าขดลวดอาร์มาเจอร์หมุนตํอไป ขดลวดอาร์มา

เจอร์จะตัดสนามแมํเหล็กน๎อยลงและจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าลดลงๆ จนเมื่อขดลวดอาร์

มาเจอร์เคลื่อนที่ไปได๎ 180 องศา แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าจะมีคําเป็นศูนย์เมื่อขดลวดอาร์มา

เจอร์เคลื่อนที่ตํอไป ขดลวดจะเริ่มตัดกับสนามแมํเหล็กอีก ขดลวดด๎านซึ่งเคยตัดกับ

สนามแมํเหล็กท่ีขั้วแมํเหล็กเหนือ N ก็จะตัดกับสนามแมํเหล็กที่ข้ัวได๎ S แล๎วจะเริ่มเกิด

แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าขึ้นเรื่อยๆ เมื่อขดลวดอาร์มาเจอร์เคลื่อนที่ไปได๎ 270 องศา จะเกิด

แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน ามากท่ีสุด และเมื่อให๎ขดลวดอาร์มาเจอร์เคลื่อนที่ตํอไปอีก ขดลวดที่ตัด

กับขดลวดด๎านแมํเหล็ก S จะเริ่มตัดสนามแมํเหล็กจากขั้ว S น๎อยลง จนในที่สุดเมื่อขดลวดอาร์มา

เจอร์เคลื่อนที่ไปได๎ 360 องศา ขดลวดอาร์มาเจอร์จะไมํตัดกับสนามแมํเหล็กเลย และขณะนี้

แรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าจะเป็นศูนย์ จะได๎ลูกคลื่นของแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน า หรือ

กระแสไฟฟูาเหนี่ยวน าเป็นลักษณะไซน์เวฟ 
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    2.2 แหลํงก าเนิดไฟฟูากระแสสลับสามเฟส หรือ เครื่องก าเนิดไฟฟูา

กระแสสลับสามเฟส ในกรณีของเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับสามเฟสนี้ ถ๎าเป็นขนาดเอ๎าท์พุท

ต่ าๆ ขดลวดสนามแมํเหล็กจะอยูํที่สเตเตอร์เหมือนกับเครื่องก าเนิดชนิดหนึ่งเฟสดังที่กลําวมาแล๎ว 

เพียงแตํขดลวดอาร์มาเจอร์จะพันเป็น 3 ชุด แตํละชุดหรือแตํละเฟสจะพันหํางกัน 120 องศา 

และสลิปริงที่ยึดติดกับปลายเพลาจะมี 3 อัน หรือ 4 อัน ทั้งนี้ก็แล๎วแตํวิธีตํอเพ่ือน าไปใช๎งาน แตํ

ถ๎าเป็นขนาดที่มีเอ๎าท์พุทสูงๆ ขดลวดสนามแมํเหล็กจะอยูํที่โรเตอร์และมีสลิปริง 2 อันเพื่อน า

ไฟตรงเข๎าไปเลี้ยงฟิลด์เพ่ือให๎เกิดสนามแมํเหล็ก สํวนขดลวดอาร์มาเจอร์จะพันอยูํที่สเตเตอร์ โดย

พันขดลวดทั้ง 3 ชุดคือ เฟสเอ เฟสบี และ เฟสซี ให๎แตํละเฟสพันหํางกัน 120 องศาไฟฟูา

เชํนเดียวกัน ดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าที่เกิดข้ึนจะเกิดขึ้นที่ขดลวดอาร์มาเจอร์ที่สเตเตอร์

ซึ่งสามารถตํอน าไปใช๎งานได๎โดยตรง โดยที่ไมํต๎องผํานสลิปริงเหมือนกับเครื่องก าเนิดไฟสลับ

ขนาดเอ๎าท์พุทต่ าๆ เลย เครื่องก าเนิดไฟฟูาของการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย จะเป็นเครื่อง

ก าเนิดชนิดสามเฟสที่มีพิกัดสูงๆ ทั้งนั้น ซึ่งมีหนํวยเป็นเมกกะวัตต์ เชํน 70 เมกกะวัตต์ หรือ 250 

เมกกะวัตต์ และผลิตแรงเคลื่อนไฟฟูาออกมาที่ 13.8 กิโลโวลท์ หรือ 13,800โวลท์ เป็นต๎น 

   ส าหรับเครื่องก าเนิดไฟฟูากระแสสลับสามเฟสขนาดเล็กที่มักจะพบเห็นบํอยๆ ก็

คือเครื่องก าเนิดไฟฟูาที่ใช๎กับรถยนต์ที่เรียกวํา อัลเทอร์เนเตอร์ ไฟตรงที่น าไปปูอนฟิลด์เพ่ือให๎เกิด

สนามแมํเหล็กนั้น ได๎จากการน าเอาไดโอดมาตํอรํวมกันเพ่ือเปลี่ยนไฟสลับให๎เป็นไฟตรงแล๎วจึง

ปูอนให๎ฟิลด์อีกทีหนึ่ง 

   อนันท์ คัมภิรานนท์ และรุจี จันทร์ขาว (ม.ป.ป. : 61-65) กลําววํา แหลํงก าเนิด

ไฟฟูาแบํงได๎ดังนี้ 

    1. โวลตาอิกเซลล์ หรือบางทีเรียกวํา เซลล์เปียก คือการน าเอาแผํนโลหะ 2 

แผํน ที่ตํางชนิดกันน ามาท าเป็นขั้วอิเล็กโทรด น าไปจุํมในสารละลายกรดก ามะถันเจือจางที่

เรียกวํา อิเล็กโตรไลท์ จะปรากฏท าให๎ขั้วอิเล็กโทรดแผํนหนึ่งแสดงประจุไฟฟูาบวก และ

อิเล็กโทรดอีกแผํนหนึ่งแสดงประจุไฟฟูาลบ เมื่อเราน าเอาหลอดไฟฟูามาตํอที่ข้ัวอิเล็กโทรดทั้ง 2 

จะท าให๎หลอดไฟฟูาสวํางได๎ระยะเวลาหนึ่ง และที่แผํนโลหะทั้ง 2 แผํน ที่เป็นขั้วอิเล็กโทรดที่จุํม

ไว๎ในกรดจะเสื่อมสภาพ และผุกรํอนไปจนกระทั่งไมํสามารถจํายพลังงานไฟฟูาออกมาได๎ เซลล์
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แบบนี้เมื่อหมดสภาพการใช๎งานแล๎ว ถ๎าเราน ามาใช๎ใหมํสามารถท าได๎โดยจะต๎องเปลี่ยนขั้ว

อิเล็กโทรดทั้ง 2 แผํน และสารละลายอิเล็กโตรไลท์ใหมํ 

    2. เซลล์แห๎ง จะใช๎หลักการเดียวกับโวลตาอิกเซลล์ เพียงแตํจะตํางกันตรงที่ใช๎

สารละลายอิเล็กโตรไลท์ที่เป็นลักษณะข๎นเหนียว ซึ่งไมํเป็นของเหลวและบรรจุไว๎ในกระบอกท่ีหุ๎ม

ด๎วยสังกะสี และที่ฐานของสังกะสีจะมีฉนวนกั้นเพ่ือไมํให๎แทํงคาร์บอนที่อยูํตรงกลางกระบอกที่มี

สารอิเล็กโตรไลท์ข๎นเหนียวหํอหุ๎มอยูํไปสัมผัสกับแผํนโลหะสังกะสี โดยแทํงคาร์บอนจะใช๎เป็น

อิเล็กโทรดขั้วบวกและโลหะสังกะสีจะเป็นอิเล็กโทรดขั้วลบเซลล์แห๎งนี้สํวนมากจะมีคําของ

แรงเคลื่อนไฟฟูาใช๎งานประมาณ 1.5 โวลท์ บางทีเรียกเซลล์ชนิดนี้วํา เซลล์แบบสังกะสี-ถําน 

    3. เซลล์แบบอัลคาไลน์บางทีเรียกวํา นิเกิล-ไอออน เวท เซลล์ หรือเรียกวํา 

เอดิสันเซลล์ เซลล์ไฟฟูาแบบนี้ใช๎นิเกิลไดออกไซด์เป็นอิเล็กโทรดขั้วบวก และเหล็กบริสุทธิ์เป็น

อิเล็กโทรดขั้วลบ ในการใช๎งานอยํางตํอเนื่องอิเล็กโทรดขั้วลบจะเปลี่ยนเป็นเหล็กออกไซด์ และ

อิเล็กโทรดขั้วบวกจะเปลี่ยนเป็นนิกเกิลออกไซด์ อัลคาไลน์เซลล์สามารดผลิตให๎มีการเก็บประจุ

ไฟฟูาได๎เต็มที่ 1.37 โวลท์ ซึ่งจะมีแรงเคลื่อนไฟฟูาตกครํอมขณะใช๎งาน 1 โวลท์ โดยจะถือวํา

แรงเคลื่อนไฟฟูาของเซลล์ปกติคือ 1.2 โวลท์เราจะพบเห็นอัลคาไลน์เซลล์น าไปใช๎งาน เชํน ถําน

ไฟฟูาที่ใช๎กับแฟลชถํายรูป หรือใช๎กับวิทยุรับ-สํงแบบมือถือ เป็นต๎น 

     อัลคาไลน์เซลล์ยังสามารถน าไปใช๎เป็นเซลล์ไฟฟูาแบบเซลล์ปฐมภูมิแบบ

แห๎ง หรือเซลล์ทุติยภูมิได๎ โดยชนิดของอัลคาไลน์เซลล์แห๎งคือเซลล์ไฟฟูาแบบนิกเกิล-แคดเมี่ยม

เซลล์แบบนี้จะใช๎อิเล็กโทรดขั้วบวกท ามาจากนิเกิลไดออกไซด์ และอิเล็กโทรดขั้วลบท ามาจากแค

ดเมี่ยมบริสุทธิ์ ซึ่งจะให๎แรงเคลื่อนไฟฟูา 1.2 โวลท์ 

     เซลล์ไฟฟูาแบบนิเกิล-แคดเมี่ยม เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กเหมาะส าหรับ

เครื่องใช๎ไฟฟูา ซึ่งสามารถหิ้วถือได๎ 

     เซลล์ไฟฟูาแบบสังกะสี-ปรอท โดยปกติเรียกเซลล์นี้วํา แบตเตอรี่แบบ

ปรอท คือเซลล์ไฟฟูาแบบนี้จะใช๎โลหะสังกะสีเป็นอิเล็กโทรดขั้วลบ และอิเล็กโทรดขั้วบวกจะเป็น

โลหะผสมของเมอร์คูลิคออกไซด์และกราไฟต์ สารอิเล็กโตรไลน์ที่น ามาใช๎คือ โปตัสเซี่ยมไฮโดร

ออกไซด์ และซิงค์ไฮโดรออกไซด์ ขณะไมํมีหลอดตํออยูํเซลล์แบบนี้จะมีแรงเคลื่อนไฟฟูา             

1.34 โวลท์ เมื่อใช๎จํายกระแสไฟฟูากับวงจรจะมีโวลท์เตจตกครํอมประมาณ 1.31ถึง 1.24 โวลท์ 
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     เซลล์ไฟฟูาแบบสังกะสีปรอท จะเป็นเซลล์ไฟฟูาที่มีราคาแพง แตํจะเป็น

เซลล์ที่จํายกระแสไฟฟูาได๎สูงและมีคําคงที่ สามารถใช๎งานในลักษณะของเซลล์ทุติยภูมิได๎ 

     เซลล์ไฟฟูาแบบซิลเวอร์ออกไซด์-แคดเมี่ยม จะเป็นเซลล์แบบทุติยภูมิ            

ใช๎สารอิเล็กโตรไลท์คือ โปตัสเซี่ยมไฮโดรออกไซด์ เมื่อเซลล์ไมํมีหลอดตํออยูํจะให๎แรงเคลื่อน 

ไฟฟูา 1.4 โวลท์ ขณะใช๎งานมีโวลท์เตจตกครํอมเซลล์ประมาณ 1 โวลท์ 

     เซลล์ไฟฟูาแบบซิงค์-แมงกานิสไดออกไซด์ จะใช๎โปตัสเซียมไฮโดรออกไซด์

เป็นสารอิเล็กโตรไลท์ เซลล์แบบนี้เป็นเซลล์อัลคาไลน์เซลล์ชนิดปฐมภูมิแบบแห๎ง โดยสามารถ

ผลิตแรงเคลื่อนไฟฟูาได๎ 1.5 โวลท์ 

    4. แบตเตอรี่ เป็นเซลล์ไฟฟูาชนิดทุติยภูมิ เมื่อเราน าแบตเตอรี่ไปใช๎งานจน

แรงเคลื่อนไฟฟูาหมดแล๎ว เราสามารถที่จะท าการเก็บประจุไฟฟูา หรือท่ีเรียกวํา ชาร์จประจุใหมํ

ได๎อีกครั้ง โครงสร๎างของแบตเตอรี่จะประกอบด๎วยแผํนธาตุแชํอยูํในน้ ากรดก ามะถัน แผํน

อิเล็กโทรดขั้วบวกท ามาจากแผํนตะกั่วเปอร์ออกไซด์ และแผํนอิเล็กโทรดขั้วลบท ามาจากแผํน

ตะกั่ว ภายในตัวของแบตเตอรี่จะแบํงเป็นชํองๆ หลายๆ ชํองเพ่ือบรรจุเซลล์ไฟฟูาเซลล์ไฟฟูา           

1 เซลล์ จะให๎แรงเคลื่อนไฟฟูา 2 โวลท์ แบตเตอรี่โดยทั่วไปนิยมใช๎กับรถยนต์จะมีแรงเคลื่อน

ประมาณ 6 โวลท์ และ 12 โวลท์ ขนาดกระแส 20-80 แอมแปร์ 

   เอกวิทย์ แก๎วประดิษฐ์ (2542: 11-17) กลําววํา แหลํงก าเนิดพลังงานไฟฟูาแบํง

ออกเป็น 6 ชนิด คือ 

    1. ไฟฟูาทีเ่กิดจากการเสียดสี 

     เกิดจากการที่วัตถุสองชนิดที่มีโครงสร๎างของอะตอมตํางกันมาขัดสีกันท า

ให๎วัตถุชนิดหนึ่งเสียอิเล็กตรอนให๎แกํวัตถุอีกชนิดหนึ่ง วัตถุที่เสียอิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟูาเป็น

บวก วัตถุที่ได๎รับอิเล็กตรอนเพ่ิมข้ึนก็จะมีประจุไฟฟูาเป็นลบ เราคงเคยเห็นวําหากเราหวีผมนานๆ 

เมื่อน าหวีไปวางไว๎ใกล๎กับเส๎นผมที่รํวงหรือเศษผงเล็กๆ ปรากฏวําเส๎นผมที่รํวงหรือเศษผงเล็กๆ 

จะวิ่งกระโดดเข๎ามาติดกับหวีได๎ แสดงวําเกิดอ านาจทางไฟฟูาขึ้นที่หวี ท าให๎สามารถดูดเศษผง

เล็กๆ หรือผมที่รํวงนั้นได๎ เราคงจะสงสัยวําอ านาจไฟฟูาที่เกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนได๎อยํางไร พอจะ

อธิบายได๎วําการที่เราน าเอาหวีซึ่งเป็นพลาสติกถูหรือหวีผม หากหวีผมไปนานๆ ผมจะสูญเสีย

อิเล็กตรอนให๎กับแทํงพลาสติก ท าให๎พลาสติกเกิดมีประจุลบเป็นจ านวนมาก เมื่อน าไปวางใกล๎ๆ 
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กับเศษผงเล็กๆ หรือเส๎นผมที่รํวงซึ่งมีประจุบวกมากกวํา ก็จะเกิดแรงดึงดูดให๎เส๎นผมที่รํวงและ

เศษผงเล็กๆ ติดกับหวีได๎ตามกฎของประจุไฟฟูา ประจุไฟฟูาที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เรียกวําไฟฟูา

สถิต ซึ่งไฟฟูาที่ได๎จากการเสียดสีจะมีไฟฟูาเกิดขึ้นจ านวนน๎อยไมํสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ได๎ 

    2. ไฟฟูาทีเ่กิดจากปฏิกิริยาทางเคมี 

     หากเราน าเอาแทํงทองแดงกับแทํงสังกะสีแชํลงในกรดก ามะถันหรือ

กรดซัลฟูริกท่ีใช๎เป็นสารละลายที่เรียกวําอิเล็กโตรไลท์ สารละละลายอิเล็กโตรไลท์จะท าปฏิกิริยา

กับแทํงโลหะทั้งสองและจะท าหน๎าที่ผลักอิเล็กตรอนไปยังแทํงโลหะหนึ่งพร๎อมกับดึงอิเล็กตรอน

ออกจากอีกแทํงโลหะหนึ่ง จากผลที่เกิดเชํนนี้จะท าให๎มีอิเล็กตรอนหรือเรียกวําประจุลบมากอยูํ

บนแทํงโลหะหนึ่ง สํวนอีกแทํงโลหะหนึ่งก็จะขาดอิเล็กตรอนท าให๎มีประจุเป็นบวก เมื่อน าเส๎น

ลวดเล็กๆ มาตํอกับแทํงที่มีประจุบวก (แทํงทองแดง) ก็จะเรียกวําขั้วบวก และลวดอีกเส๎นตํอกับ

แทํงที่มีประจุลบ (แทํงสังกะสี) จะเรียกวําขั้วลบ น าปลายสายลวดทั้งสองไปตํอกับหลอดไฟหรือ

มิเตอร์ จะเห็นวําเข็มมิเตอร์กระดิกและหลอดไฟก็สวํางแสดงวําเกิดกระแสไฟฟูาไหลในวงจร

เนื่องจากการท าปฏิกิริยาของสารอิเล็กโตรไลท์กับแทํงทองแดงและสังกะสีท าให๎เกิดการไหลของ

กระแสไฟฟูาขึ้น ประโยชน์ของไฟฟูาที่ได๎จากการท าปฏิกิริยาทางเคมีนับวํามีประโยชน์สามารถ

น ามาใช๎งานได๎มาก ที่เราพบเห็นและน ามาใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎แกํ แบตเตอรี่ 

ถํานไฟฉาย เป็นต๎น 

    3. ไฟฟูาทีเ่กิดจากแรงอัดทางกล 

     โลหะหรือวัตถุบางชนิดเมื่อได๎รับแรงที่มากระทบหรือแรงอัดอยํางแรงจะ

ท าให๎อิเล็กตรอนเกิดการเคลื่อนที่ท าให๎เกิดกระแสไฟฟูาไหลได๎มีวัตถุบางชนิดที่อิเล็กตรอน

สามารถเคลื่อนที่ได๎เมื่อได๎รับแรงอัดพียงเล็กน๎อย เชํน ผลึกคว็อตซ์ ผลึกคริสตอล เป็นต๎น 

ตัวอยํางของการเกิดไฟฟูาจากแรงอัดทางกลที่เราคุ๎นเคยกัน เชํน ในขณะที่พูดโทรศัพท์หรือพูดใสํ

ไมโครโฟนเพ่ือให๎เกิดการขยายเสียงคลื่นเสียงจะไปกดดันท าให๎แผํนไดอะแฟรมภายในเกิดการ

เคลื่อนไหวท าให๎เกิดการเหนี่ยวน าไฟฟูาข้ึน แสดงให๎เห็นวําเราสามารถใช๎แรงกดดันไปท าให๎เกิด

กระแสไฟฟูาได๎ สามารถแสดงการเกิดไฟฟูาลักษณะนี้ได๎โดยน าผลึกของวัตถุบางชนิด เชํน 

ผลึกคว็อตซ์ ผลึกคริสตอล สอดไว๎ระหวํางแผํนโลหะสองแผํนแล๎วออกแรงกดบนแผํนโลหะนั้น  

น ามิเตอร์มาตํอเข๎ากับแผํนโลหะทั้งสองจะพบวําเกิดไฟฟูาขึ้นเมื่อออกแรงกด อยํางไรก็ตาม
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ไมโครโฟนทุกชนิดที่มีใช๎ปัจจุบันมีหลักการท างานที่เหมือนกันคือการใช๎แรงกดดันหรือแรงอัดทาง

กลของคลื่นเสียง ไปท าให๎แผํนไดอะแฟรมเคลื่อนไหวแล๎วแผํนไดอะแฟรมจะไปดันให๎ขดลวด

เคลื่อนที่ผํานสนามแมํเหล็กหรือไปกดดันผลึกจึงท าให๎เกิดพลังงานไฟฟูาถูกสํงไปตามสาย

ไมโครโฟนเข๎ายังเครื่องขยายเสียง ดังนั้นในการกรอกเสียงพูดลงในไมโครโฟน หรือใน

เครื่องโทรศัพท์แผํนไดอะแฟรมที่เชื่อมโยงติดอยูํกับสํวนที่ท าให๎เกิดไฟฟูา จะเกิดแรงกดดันมาก

หรือน๎อยจึงขึ้นอยูํกับจังหวัดระดับเสียงในการพูด ประโยชน์ของไฟฟูาที่เกิดจากแรงกดดันทางกล

นอกจากใช๎ไมโครโฟนยังมีใช๎ในหูฟัง หัวเข็มเครื่องเลํนแผํนเสียง เครื่องโซนําที่ใช๎สํงคลื่นใต๎น้ า  

เป็นต๎น  

   4. ไฟฟูาทีเ่กิดจากความร๎อน 

     การท าให๎เกิดไฟฟูาอีกวิธีหนึ่งโดยการให๎ความร๎อนที่หัวตํอของโลหะตําง

ชนิดกัน สามารถทดลองได๎โดยใช๎เส๎นลวดตํอเข๎ากับมิเตอร์ หลังจากนั้นก็ให๎ความร๎อนโดยการเผา

ปลายด๎านที่ติดเข๎าด๎วยกัน จะเห็นวําเข็มมิเตอร์จะกระดิกแสดงวําเกิดไฟฟูาขึ้นเนื่องจากการ

เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอันเกิดจากความร๎อน การน าโลหะตํางชนิดกันมาแตะกันแล๎วให๎ความ

ร๎อนเรียกวําเทอร์โมคัปเปิล กระแสไฟฟูาที่เกิดขึ้นจะมากหรือน๎อยเพียงใดยํอมแล๎วแตํความ

แตกตํางของอุณหภูมิระหวํางรอยตํอของโลหะสองชนิด ไฟฟูาที่ได๎จากความร๎อนไมํสามารถ

น ามาใช๎ประโยชน์ได๎มากนัก เนื่องจากมีจ านวนน๎อย ในปัจจุบันเราใช๎หลักของเทอร์โมคัปเปิล     

เป็นเครื่องมือส าหรับวัดความร๎อนโดยตํอเข๎ากับมาตรวัดโดยตรงแล๎วแบํงหน๎าปัดออกอุณหภูมิ

เป็นองศา 

   5. ไฟฟูาทีเ่กิดจากแสง 

    แสงเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเราสามารถน าแสงมาใช๎ท าให๎อิเล็กตรอนเกิดการ

เคลื่อนที่ได๎ มีวัตถุบางชนิดที่มีความไวแสงสูงเป็นสารที่มีคุณสมบัติเมื่อได๎รับแสงแล๎วจะเกิดการ

แตกตัวของอิเล็กตรอนภายในตัวของสารได๎งําย จะน าเอาสารพวกนี้มาท าอุปกรณ์ที่เรียกวําโฟโต

เซลล์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงให๎เป็นพลังงานไฟฟูาได๎โครงสร๎างของโฟโต

เซลล์โดยมากจะท าจากวัตถุตํางชนิดกัน ท าเป็นแผํนบางๆ มาประกบกันแล๎วประกอบด๎วยเลนส์

รวมแสงที่เป็นวัตถุโปรํงแสงและแผํนเหล็กบางๆกับเซเลเนียมผสม โดยใช๎เซเลเนียมผสมอยูํตรง

กลาง เมื่อเซเลเนียมได๎รับพลังงานจากแสงท าให๎อิเล็กตรอนแตกตัววิ่งเข๎าไปภายในแผํนเหล็กท า
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ให๎เกิดการไหลของอิเล็กตรอน ถ๎าหากตํอสาย 2 เส๎นออกจากแผํนเหล็กและออกจากเซเลเนียม

ผสมเข๎ากับมิเตอร์เข็มของมิเตอร์จะกระดิกแสดงวํามีกระแสไฟฟูาเกิดขึ้น 

    ในการใช๎งานจริงการเปลี่ยนพลังงานแสงมาเป็นพลังงานไฟฟูาจะเรียกวําโซ

ลําร์เซลล์ โดยท าหน๎าที่เปลี่ยนพลังงานแสดงจากดวงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟูาในอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เชํน ในกล๎องถํายรูปที่มีเครื่องวัดแสงถ๎าเราเปิดหน๎ากล๎องมากหรือน๎อยเข็มของ

เครื่องวัดแสงก็จะขึ้นสูงหรือต่ าตามปริมาณของแสงสวํางแสดงวําเครื่องวัดแสงท างานได๎โดยอาศัย

แสงจากภายนอกไปเปลี่ยนให๎เป็นไฟฟูาบังคับให๎เข็มข้ึนสูงหรือต่ านั่นเอง หรือในการฉาย

ภาพยนตร์ระบบรํองแสงก็อาศัยแสงจากรํองเสียงบนฟิล์มภาพยนตร์มาเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟูา

โดยหลอดกํอนที่จะเข๎าเครื่องขยายเสียงออกล าโพง จะเห็นวําแสงสวํางก็เป็นพลังงานอีกชนิดหนึ่ง

ที่ท าให๎เกิดไฟฟูาขึ้นได๎นอกเหนือจากนี้โฟโตเซลล์ยังมีประโยชน์ในการบังคับไฟสูงให๎เป็นไฟต่ า

หน๎ารถยนต์ขณะที่มีรถวิ่งสวนทางโดยผู๎ขับข่ีไมํต๎องกดสวิตซ์ไฟสูง-ต่ า เพราะมันจะท างานเอง

อัตโนมัติเมื่อมีแสงจากรถคันที่สวนมากระทบ นอกจากนั้นยังใช๎ประโยชน์ส าหรับปิด-เปิดประตู

อัตโนมัติ เป็นต๎น 

   6. ไฟฟูาทีเ่กิดจากสนามแมํเหล็ก 

    ไฟฟูาที่เกิดจากสนามแมํเหล็กน ามาใช๎ประโยชน์ได๎มากท่ีสุด เชํน ท าให๎

มอเตอร์หมุน ท าให๎เกิดแสงสวําง ท าให๎เกิดความร๎อนและอ่ืนๆ ไฟฟูาที่เกิดจากวิธีนี้สามารถเพ่ิม

หรือลดให๎มีแรงเคลื่อนไฟฟูาสูงขึ้นหรือแรงเคลื่อนไฟฟูาต่ าลงได๎ การเกิดไฟฟูาโดยอาศัยการ

เคลื่อนที่ของตัวน าไปตัดกับสนามแมํเหล็กหรือเคลื่อนที่สนามแมํเหล็กตัดกับตัวน าไฟฟูา จะท าให๎

เกิดแรงเคลื่อนไฟฟูาเหนี่ยวน าจ านวนมากขึ้นในลวดตัวน า สามารถทดลองได๎โดยใช๎เส๎นลวดตัวน า

เส๎นหนึ่งที่มีความยาวพอประมาณ ให๎ปลายทั้งสองของลวดตัวตํอกับมิเตอร์แล๎วใช๎แมํเหล็กแทํง

หนึ่งเคลื่อนที่ผํานขดลวดไป-มาจะเห็นวําเข็มมิเตอร์กระดิก ถ๎าหยุดเคลื่อนที่เข็มมิเตอร์ก็จะหยุด

กระดิก การที่เข็มมิเตอร์กระดิกแสดงวําเกิดมีกระแสไฟฟูาไหลผํานตัวมันเอง ในทางตรงกันข๎าม

หากให๎แทํงแมํเหล็กอยูํกับท่ี แล๎วให๎เส๎นลวดเคลื่อนที่ผํานแมํเหล็กก็จะเกิดกระแสไฟฟูา

เชํนเดียวกัน 

   สรุป ผลจากการศึกษาเรื่องแหลํงก าเนิดพลังงานไฟฟูา แหลํงก าเนิดพลังงานไฟฟูา

แบํงออกเป็น 6 แหลํง ดังนี้1)ไฟฟูาเกิดจากการเสียดสีเป็นไฟฟูาที่ถูกค๎นพบมานานกวํา 2,000 ปี
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แล๎ว เกิดขึ้นได๎จากการน าวัตถุตํางกัน 2 ชนิดมาขัดสีกัน เชํน จากแทํงยางกับผ๎าขนสัตว์ แทํงแก๎ว

กับผ๎าแพร แผํนพลาสติกกับผ๎า และหวีกับผม เป็นต๎น2)ไฟฟูาเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีเมื่อน า

โลหะ 2 ชนิด ที่แตกตํางกัน เชํน สังกะสีกับทองแดงจุํมลงในสารละลายอิเล็กโตรไลท์โลหะท้ังสอง

จะท าปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายอิเล็กโตรไลท์โดยอิเล็กตรอนจากทองแดงจะถูกดูดเข๎าไปยังขั้ว

ของสังกะสีเมื่อทองแดงขาดประจุลบจะเปลี่ยนความตํางศักย์ไฟฟูาเป็นบวกทันทีเรียกวําขั้วบวก

สํวนสังกะสีจะเป็นขั้วลบตามความตํางศักย์ไฟฟูาสํวนประกอบของไฟฟูาเกิดจากการท าปฏิกิริยา

ทางเคมีแบบเบื้องต๎นนี้ถูกเรียกวําโวลตาอิกเซลล์3)ไฟฟูาเกิดจากความร๎อนเกิดขึ้นได๎โดยน าแทํง

โลหะหรือแผํนโลหะตํางชนิดกันมา 2 แทํง หรือ 2 แผํน เชนํ ทองแดงและเหล็ก น าปลายข๎างหนึ่ง

ของโลหะท้ังสองตํอติดกันโดยการเชื่อมหรือยึดด๎วยหมุด ปลายที่เหลืออีกด๎านน าไปตํอเข๎ากับ

มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟูา เมื่อให๎ความร๎อนท่ีปลายด๎านตํอติดกันของโลหะท้ังสอง จะสํงผลให๎เกิด

การแยกตัวของประจุไฟฟูา เกิดศักย์ไฟฟูาขึ้นที่ปลายด๎านเปิดของโลหะ4)ไฟฟูาเกิดจากแสงสาร

บางชนิดเมื่ออยูํในที่มืดจะไมํแสดงปฏิกิริยาใดๆ ออกมาแตํเมื่อถูกแสงแดดแล๎วสารนั้นสามารถท่ี

จะปลํอยอิเล็กตรอนได๎โซลําร์เซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่อาศัยหลักการ

ท างานดังกลําว โดยที่เซลล์แสงอาทิตย์ท าหน๎าที่เปลี่ยนพลังงานแสง5)ไฟฟูาเกิดจากแรงกดสารที่

ถูกแรงกดหรือดึงแล๎วท าให๎เกิดกระแสไฟฟูาคือผลึกของควอตซ์ ทัวร์มาไลท์และเกลือโรเซลล์เมื่อ

น าเอาผลึกดังกลําวมาวางไว๎ระหวํางโลหะสองแผํนแล๎วออกแรงกดสารนี้จะมีไฟฟูาออกมาที่ปลาย

โลหะทั้งสอง คุณสมบัติของสารที่มีประจุไฟฟูาเมื่อถูกแรงกดเข๎าไปนี้เรียกวํา พิโซอิเล็กตริก และ

เราเรียกสารเหลํานี้รวมๆ วํา สารพิโซ6)ไฟฟูาเกิดจากการเหนี่ยวน าจากผลการทดลองของไมเคิล

ฟาราเดย์นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษพบวําเมื่อสนามแมํเหล็กเคลื่อนที่ผํานขดลวดตัวน า หรือ

ขดลวดตัวน าเคลื่อนที่ผํานสนามแมํเหล็กจะเกิดแรงดันไฟฟูาเหนี่ยวน าขึ้นในขดลวดนั้น 

 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 

 ศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย อัษฎมงคล (2548 : 29) กลําววํา การควบคุมการใช๎เครื่องจักร

อุปกรณ์ไฟฟูาเพ่ือให๎การใช๎พลังงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุดสามารถท าได๎โดยควบคุม

ให๎คําปริมาณพลังงานไฟฟูา คําความต๎องการพลังงานสูงสุด และคําความต๎องการก าลังไฟฟูารี

แอคตีฟสูงสุดให๎มีคําน๎อยที่สุดเทําท่ีจะท าได๎ ดัชนีที่ใช๎วัดประสิทธิภาพระบบไฟฟูามีอยูํหลายตัว 
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การเลือกใช๎ดัชนีตัวใดนั้นขึ้นอยูํกับลักษณะการใช๎พลังงานไฟฟูาของแตํละสถานประกอบการ 

ได๎แกํ คําไฟฟูาเฉลี่ยตํอหนํวย คําตัวประกอบก าลัง ปริมาณการใช๎พลังงานตํอหนํวยผลผลิต มูลคํา

พลังงานไฟฟูาตํอหนํวยผลผลติ เป็นต๎น 

 แหลํงข๎อมูลและความเคลื่อนไหวด๎านการพัฒนาอยํางยั่งยืนของธุรกิจไทย (2557) ได๎ให๎

นิยามการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ คือการใช๎พลังงานจ านวนน๎อยลง เพ่ือให๎เกิดประโยชน์

เทําเดิม หากจะยกตัวอยํางก็เชํน การใช๎วัสดุหํอหุ๎มความร๎อนหรือเย็นในบ๎านแทนการใช๎

เครื่องใช๎ไฟฟูา เพ่ือชํวยรักษาอุณหภูมิในบ๎านให๎คงที่ หรือการใช๎หลังคาโปรํงแสง หรือหลอด

ตะเกียบฟลูออเรสเซนท์เพ่ือประหยัดพลังงานและให๎แสงสวําง เป็นต๎น 

 เราสามารถใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพได๎มากที่สุดด๎วยการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ

ตํางๆ นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช๎พลังงานสํวนตัว ซึ่งในความเป็นจริงแล๎วการ

รักษาพลังงานนั้นท าได๎งํายมาก เพียงแตํคนสํวนใหญํขาดความตระหนักและความพยายามที่จะ

เริ่มต๎น ซึ่ง James Hansen นักวิทยาศาสตร์ผู๎มีชื่อเสียงและผู๎อ านวยการสถาบัน Goddard 

Instituteของนาซํา (NASA) เคยกลําวไว๎วํา กุญแจส าคัญท่ีจะชํวยปูองกันปัญหาสภาพภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลง ก็คือการลดการใช๎พลังงานในบ๎านเรือน หากเราสามารถลดการใช๎ไฟฟูาได๎ 50% เรา

ก็สามรถลดการใช๎ถํานหินได๎ 50% เชํนกัน เพราะการเผาไหม๎เชื้อเพลิงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ท าให๎

เกิดก๏าซเรือนกระจก และโดยมากเราใช๎ถํานหินและพลังงานนิวเคลียร์เป็นเชื้อเพลิงไฟฟูา และ

น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงหลักในการขนสํง ซึ่งอยํางหลังลดได๎ยากกวําอยํางแรก 

 กระบวนการการใช๎ไฟฟูาของเราก็คือ ทุกครั้งที่เราเปิดไฟ จะเกิดการเผาไหม๎ถํานหิน

และ/หรือการใช๎พลังงานนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟูาซึ่งท าให๎เกิดมลภาวะ จากการค านวณ carbon 

footprint พบวําอัตราการใช๎ไฟฟูาภายในบ๎านหลังหนึ่ง กํอให๎เกิดมลภาวะมากกวําการใช๎รถหนึ่ง

คัน ดังนั้นการประหยัดพลังงานไฟฟูา นอกจะชํวยประหยัดเงินในกระเป๋าได๎แล๎ว ยังชํวยรกัษา

สิ่งแวดล๎อมได๎อีกด๎วย 

 Greenpeace Thailand (2557) กลําววําประสิทธิภาพทางพลังงานเป็นค าท่ีกว๎างมากท่ี

ระบุถึงวิธีการหลายตํอหลายวิธีที่เราสามารถใช๎เพ่ือให๎กิจกรรมตํางๆ (การใช๎ไฟ ความร๎อน การ

เคลื่อนไหว ฯลฯ) ในปริมาณเทําเดิมเสร็จสิ้นได๎ด๎วยการใช๎พลังงานที่น๎อยลง ค านี้ครอบคลุมถึง

รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ หลอดไฟประหยัดพลังงาน การปรับปรุงการปฏิบัติงานของอุตสาหกรรม 
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การระบายอากาศของอาคารที่ดีขึ้น เนื่องจากการประหยัดพลังงานและการประหยัดเงินมักให๎

พลังงานเทําเดิม ดังนั้นประสิทธิภาพทางพลังงานจึงให๎ผลตอบแทนสูงใช๎พลังงานน๎อยลงแตํ

ประสิทธิภาพดีกวํา 

 ประสิทธิภาพทางพลังงานมักให๎ผลในด๎านบวกจ านวนมาก ตัวอยํางเชํน เครื่องซักผ๎าหรือ

เครื่องล๎างจานที่มีประสิทธิภาพใช๎น้ าน๎อยลง ประสิทธิภาพยังมอบความสะดวกสบายในระดับที่

สูงขึ้น ตัวอยํางเชํน บ๎านที่มีการระบายอากาศท่ีดีจะอํุนขึ้นในหน๎าหนาว เย็นลงในหน๎าร๎อน และมี

สภาพนําอยูํมากข้ึน ตู๎เย็นที่มีประสิทธิภาพจะสํงเสียงดังน๎อยลง ไมํมีน้ าแข็งจับตัวเป็นก๎อน ไอน้ า

ไมํจับตัวเป็นของเหลวด๎านนอก และมีแนวโน๎มที่จะมีอายุนานขึ้น การใช๎ไฟที่มีประสิทธิภาพจะให๎

แสงสวํางมากขึ้นในที่ท่ีคุณต๎องการ ดังนั้น "ประสิทธิภาพ" จริงๆ แล๎วหมายถึง "ใช๎พลังงานน๎อยลง

แตํดีกวํา" 

 ความมีประสิทธิภาพมีศักยภาพมหาศาล มีหลายวิธีการงํายๆ ที่คุณสามารถท าได๎ เชํน 

ติดตั้งเครื่องระบายอากาศเพ่ิมเติมบนหลังคา ใช๎กระจกและประตูหน๎าตํางที่ระบายความร๎อนได๎ดี

เยี่ยม หรือซื้อเครื่องซักผ๎าที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเครื่องเกําช ารุด ตัวอยํางเหลํานี้จะชํวยประหยัด

ทั้งเงินท้ังพลังงาน แตํการประหยัดสูงสุดจะไมํเกิดขึ้นจากวิธีการที่เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ เหลํานั้น 

ประโยชน์ที่แท๎จริงจะเกิดจากการพิจารณาแนวคิดใหมํทั้งหมด เชํน "บ๎านทั้งหลัง" "รถทั้งคัน" 

หรือแม๎แตํ "ระบบขนสํงมวลชนทั้งระบบ" เมื่อคุณท าเชํนนี้ คุณจะลดการใช๎พลังงานลงได๎ 4 ถึง 

10 เทําของพลังงานที่จ าเป็นต๎องใช๎ในปัจจุบันยกตัวอยํางเชํนบ๎านหลังหนึ่ง หากมีการระบาย

อากาศท่ีเหมาะสมที่ภายนอกทั้งหมด (จากหลังคาถึงห๎องใต๎ดิน) ซึ่งต๎องลงทุนเพ่ิมเติม จะต๎องใช๎

ความร๎อนต่ ามากจนคุณสามารถติดตั้งระบบท าความร๎อนที่เล็กและถูกลง ซึ่งจะชดเชยคําใช๎จําย

ส าหรับติดตั้งการระบายอากาศเพ่ิมเติม ผลที่ได๎คือบ๎านที่ต๎องการพลังงานเพียง 1 ใน 3 โดยไมํ

เสียคําใช๎จํายแพงขึ้นในการสร๎าง และหากมีการระบายอากาศเพ่ิมข้ึนโดยติดตั้งระบบระบาย

อากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง บ๎านจะร๎อนน๎อยลงเหลือ 1 ใน 10 ซึ่งฟังดูยอดเยี่ยมมาก แตํสิ่งเหลํานี้

เกิดข้ึนจริงแล๎ว โดยบ๎านที่มีประสิทธิภาพสูงถูกสร๎างขึ้นในยุโรปใน 10 ปีที่ผํานมา นี่ไมํใชํความฝัน

แหํงอนาคต แตํเป็นสํวนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของหลายพันครอบครัวอีกตัวอยํางหนึ่งคือ ให๎คุณ

จินตนาการวําเป็นผู๎จัดการส านักงาน ตลอดทั้งหน๎าร๎อน เครื่องปรับอากาศปั๊มความเย็นไปที่ตัว

พนักงานเพ่ือให๎พวกเขาท างานได๎แข็งขันข้ึน การท าอยํางนี้เสียคําใช๎จํายสูงมาก คุณสามารถให๎
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วิศวกรที่ฉลาดปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องปั๊มความเย็น แตํแทนที่จะท าอยํางนั้น ท าไมไมํ

หยุดคิดแล๎วพิจารณาทั้งระบบ ถ๎าเราปรับปรุงส านักงานให๎ปูองกันแสงอาทิตย์ไมํให๎สํงความร๎อน

มายังส านักงานจนเหมือนเตาอบ จากนั้นจึงติดตั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องถํายเอกสาร และไฟที่มี

ประสิทธิภาพทางพลังงาน (ซึ่งประหยัดไฟและปลํอยความร๎อนน๎อยลง) จากนั้นติดตั้งระบบปรับ

อากาศท่ีไมํใช๎ก าลังในการท างาน เชํน การระบายอากาศในตอนกลางคืน คุณอาจพบวําระบบ

ปรับอากาศไมํจ าเป็นอีกตํอไป และแนํนอนวําหากอาคารได๎รับการวางแผนและสร๎างอยําง

เหมาะสมแล๎ว คุณจะไมํซื้อเครื่องปรับอากาศตั้งแตํแรก 

 สรุป ผลจากการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการใช๎พลังงานไฟฟูา ประสิทธิภาพการใช๎

พลังงานไฟฟูาคือการใช๎พลังงานจ านวนน๎อยลง เพ่ือให๎เกิดประโยชน์เทําเดิมหรือมากกวําเดิมเรา

สามารถใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพได๎มากที่สุดด๎วยการใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํตํางๆ 

นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช๎พลังงานสํวนตัว ซึ่งในความเป็นจริงแล๎วการรักษา

พลังงานนั้นท าได๎งํายมาก เพียงแตํคนสํวนใหญํขาดความตระหนักและความพยายามที่จะเริ่มต๎น 
 

การจัดการพลังงาน 
 

 พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (2535 : 1-23) และแก๎ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2550 รวมถึงกฎหมายล าดับรอง (กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง) ที่

ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได๎ก าหนดให๎เจ๎าของโรงงานควบคุมและเจ๎าของอาคารควบคุมมีหน๎าที่

ต๎องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานดังนี้ 

  1. ต๎องด าเนินการจัดการพลังงานตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน

ตามข๎อก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 รวมถึงการจัดท ารายงานการจัดการพลังงานและการจัดสํง

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให๎แกํอธิบดีภายในเดือนมีนาคมเป็น

ประจ าทุกปีทั้งนี้โดยต๎องผํานการรับรองจากผู๎ตรวจสอบพลังงานที่ข้ึนทะเบียนกับพพ. 

  2. ต๎องจัดให๎มีผู๎รับผิดชอบด๎านพลังงานประจ าในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม

แตํละแหํงโดยมีจ านวนและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติหน๎าที่และ

จ านวนของผู๎รับผิดชอบด๎านพลังงาน พ.ศ.2552 ทั้งนี้โดยก าหนดให๎โรงงานควบคุมหรืออาคาร
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ควบคุมขนาดใหญํ (ขนาดมากกวํา 3 เมกะวัตต์) ต๎องจัดให๎มีผู๎รับผิดชอบด๎านพลังงานอาวุโส

เพ่ิมข้ึนอีกอยํางน๎อย 1 คนโดยผู๎รับผิดชอบด๎านพลังงานดังกลําวต๎องเป็นผู๎ที่มีคุณสมบัติซึ่งส าเร็จ

การฝึกอบรมหลักสูตรผู๎รับผิดชอบด๎านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล๎ายคลึง

กันกับที่อธิบดีให๎ความเห็นชอบหรือเป็นผู๎ที่สอบได๎ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจากการจัดสอบ

ผู๎รับผิดชอบด๎านพลังงานซึ่งจัดสอบโดยพพ. 

  3. ต๎องปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี (ตามมาตรา 10 หรือมาตรา 21 ประกอบมาตรา 

10 แล๎วแตํกรณี) ที่สั่งให๎เจ๎าของโรงงานควบคุมหรือเจ๎าของอาคารควบคุมแจ๎งข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การใช๎พลังงานเพ่ือตรวจสอบให๎การอนุรักษ์พลังงานให๎เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงวําด๎วยเรื่องเก่ียวกับวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุมและกฎกระทรวงวําด๎วยเรื่องเก่ียวกับผู๎รับผิดชอบด๎านพลังงานตามข๎อ (1) และ (2) 

ดังกลําวข๎างต๎น 

 การด าเนินการบังคับใช๎พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และ

พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ได๎ก าหนดให๎มีการ

ประกาศใช๎กฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติตามกฎหมายโดยมี

พระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฯที่ส าคัญมีดังนี้ 

  1. พระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (ไมํมีการแก๎ไข) 

  2. กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงาน

ควบคุมและอาคารควบคุม 

  3. กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติหน๎าที่และจ านวนของผู๎รับผิดชอบด๎านพลังงาน 

  4. กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติของผู๎รับใบอนุญาตและหลักเกณฑ์วิธีการและ

เงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตการอนุญาตและการตํออายุใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัด

การพลังงาน 

  5. กฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

  6. กฎกระทรวงวําด๎วยการก าหนดมาตรฐานประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์และ

วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
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 ศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย อัษฎมงคล (2548 : 16-18) กลําววํา การอนุรักษ์พลังงานที่

ทุกฝุายให๎ความรํวมแรงรํวมใจนี้เรียกวํา “การอนุรักษ์พลังงานแบบมีสํวนรํวม” เป็นวิธีการ

อนุรักษ์พลังงานวิธีเดียวที่บรรลุวัตถุประสงค์การอนุรักษ์พลังงาน กํอให๎เกิดผลการประหยัดอยําง

เป็นรูปธรรมและยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงานแบบมีสํวนรํวม ต๎องอาศัยหลักการและด าเนินการ

อยํางเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

  1. สร๎างความต๎องการอนุรักษ์พลังงาน 

   การสร๎างความต๎องการอนุรักษ์พลังงานเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด เป็น

กระบวนการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจของทุกคนในองค์กรให๎เข๎าใจความส าคัญของพลังงาน ปัญหา

พลังงานไมํใชํปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งและไมํมีใครจะแก๎ปัญหาพลังงานโดยล าพังได๎ ต๎องอาศัย

การรํวมแรงรํวมใจของทุกฝุายที่จะแก๎ไขปัญหา หากขั้นตอนนี้ไมํสามารถสร๎างความต๎องการ

อนุรักษ์พลังงานของทุกคนในองค์กรได๎ การอนุรักษ์พลังงานจะไมํสามารถเกิดข้ึนเป็นรูปธรรมและ

ตํอเนื่องได๎ แม๎วําจะด าเนินการในขั้นตํอๆไปจนครบ 5 ขั้นตอน 

   การสร๎างความต๎องการอนุรักษ์พลังงานอาจใช๎วิธีจัดกิจกรรมเพ่ือให๎ทุกคนได๎มี

ความรู๎และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการอนุรักษ์พลังงานรํวมกัน อาจเชิญผู๎เชี่ยวชาญเรื่อง

พลังงาน และการมีสํวนรํวมมาชี้แนะให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่อง

การอนุรักษ์พลังงานหากสร๎างความต๎องการอนุรักษ์พลังงานให๎เกิดข้ึนในคนสํวนใหญํขององค์กร

ได๎ส าเร็จ การด าเนินการข้ันตํอไปจะเกิดขึ้นได๎อยํางเป็นธรรมชาติ และหากได๎รับการกระตุ๎นและ

สนับสนุนที่เหมาะสมอยํางตํอเนื่องจากผู๎บริหารก็จะเกิดการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรได๎อยํางไมํ

ยากนัก 

  2. ตั้งทีมอนุรักษ์พลังงาน 

   เมื่อทุกคนเกิดความต๎องการอนุรักษ์พลังงานรํวมกันแล๎ว ขั้นตอนตํอไปคือการตั้ง

ทีมอนุรักษ์พลังงาน เป็นขั้นตอนแรกที่ถือวําเป็นการเริ่มด าเนินการแบบมีสํวนรํวมอยํางจริงจัง ทีม

อนุรักษ์พลังงานต๎องมาจากตัวแทนของทุกฝุายหรือทุกแผนกโดยสมัครใจ ไมํควรใช๎การสั่งการ

หรือแตํงตั้งโดยไมํสมัครใจเพราะนั้นไมํใชํการมีสํวนรํวม 

  3. ตรวจ วิเคราะห์ ก าหนดเปูาหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
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   เมื่อตั้งทีมอนุรักษ์พลังงานที่ประกอบด๎วยตัวแทนฝุายตํางๆที่มีความมุํงม่ันที่จะ

อนุรักษ์พลังงานและกระตือรือร๎น อยากลงมืออนุรักษ์พลังงาน ก็จะเริ่มต๎นด๎วยการส ารวจ 

ตรวจสอบการใช๎พลังงานขององค์กรอยํางละเอียด เดินตรวจตราในทุกจุดทุกกระบวนการอยําง

เอาใจใสํ จากนั้นก็รวบรวมข๎อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพ่ือให๎ทราบสาเหตุของปัญหาการรั่วไหล

และสูญเสียพลังงานที่แท๎จริง แล๎วจึงก าหนดเปูาหมายและมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สอดคล๎อง

กับปัญหาอันจะน าไปสูํการประหยัดพลังงานอยํางได๎ผล 

   ในทางปฏิบัติจะพบอยูํเสมอวํา ผู๎ปฏิบัติงานระดับลํางเป็นผู๎ที่ทราบข๎อมูลการใช๎

พลังงานมากท่ีสุดเพราะเป็นผู๎ที่ปฏิบัติงานเอง มาตรการอนุรักษ์พลังงานสํวนใหญํเกิดจาก

ผู๎ปฏิบัติงานระดับลํางพิจารณารํวมกันและน าเสนอขึ้นมา จึงแนํใจได๎วําการอนุรักษ์พลังงานได๎รับ

การตอบสนองและด าเนินการอยํางดีเพราะผู๎กระท าคือผู๎เสนอเอง ผู๎บริหารที่ชาญฉลาดต๎องถือ

โอกาสนี้ลงมาใกล๎ชิด ให๎ข๎อคิด ค าปรึกษาอยํางเป็นกันเองเพ่ือแนะแนวทางหรือควบคุมให๎เป็นไป

ตามทิศทางท่ีต๎องการ 

  4. ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 

   เมื่อได๎แผนปฏิบัติการ เปูาหมาย วิธีการท างานตลอดจนวิธีการประเมินผลแล๎วถึง

ขั้นตอนการปฏิบัติจริง ในระหวํางการลงมือปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดเอง จ าเป็นต๎องมีการ

สนับสนุน สํงเสริม จูงใจ และให๎ก าลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งจากฝุายบริหารและ

หัวหน๎าทีมในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อรักษาความตั้งใจและความมุํงม่ันของทุกคนให๎คงอยูํ

ตลอดไป 

   การท างานรํวมกันเชํนนี้ ผู๎บริหารและวิศวกรหลายคนไมํให๎ความรํวมมือหรือ

สนใจเทําท่ีควรเพราะเคยชินกับการบริหารแบบสั่งการ บางคนถึงกับกลําววํา ถ๎าให๎จูงใจผู๎อ่ืนขอ

ท าเองดีกวํา เพราะงํายกวํามาก แตํทุกคนต๎องพึงระลึกเสมอวําไมํมีใครอนุรักษ์พลังงานได๎ด๎วย

ตนเอง ทั้งองค์กรแม๎จะเป็นผู๎บริหารสูงสุดหรือเจ๎าของกิจการก็ตามในทางปฏิบัติระหวํางการ

ด าเนินการอาจจะพบปัญหาและอุปสรรคหรือขาดความรู๎ด๎านเทคนิคบางอยํางซึ่งก็ไมํใชํปัญหา

ใหญํ เพราะผู๎บริหารสามารถจ๎างผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านที่เกี่ยวข๎องกับปัญหานั้นๆมาเป็นที่ปรึกษา 

และเม่ือผู๎เชี่ยวชาญมาชํวยก็จะท าให๎เกิดการเรียนรู๎ของคนในองค์กร ไมํใชํเป็นการโยนปัญหาให๎
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ผู๎เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนนอกอยํางที่เคยปฏิบัติกันมา การอนุรักษ์พลังงานแบบมีสํวนรํวมนี้จึง

สามารถด าเนินการได๎อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน สอดคล๎องกับปัญหาสภาพที่แท๎จริงขององค์กร 

  5. การประเมินผล 

   เมื่อมีการลงมือปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานแล๎วจะต๎องประเมินผลเป็นระยะๆด๎วย 

เนื่องจากการประเมินผลจะท าให๎ทราบวําการด าเนินการก๎าวหน๎าไปแคํไหน อยํางไร มาถูกทาง

หรือไมํ หากไมํเป็นไปตามข้ันตอนหรือเปูาหมายที่ก าหนดไว๎จะได๎วิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาและ

อุปสรรคที่แท๎จริง ท าให๎สามารถปรับปรุงแก๎ไขได๎ทันการ การประเมินผลเป็นระยะๆ ตลอดการ

ด าเนินการจึงเป็นสิ่งส าคัญสุดท๎ายของการอนุรักษ์พลังงานอยํางมีสํวนรํวมที่ขาดไมํได๎ 

   การประเมินผลระหวํางการท างานไมํใชํวัฒนธรรมการท างานของคนไทย จึงมี

ความรู๎สึกวําเป็นเรื่องยุํงยาก ความจริงหากได๎วางแผนการท างานอยํางชัดเจน มีระยะเวลาระบุไว๎ 

ก าหนดเปูาหมายเป็นรูปธรรมจะพบวําการประเมินผลไมํใชํเรื่องยุํงยากอยํางที่คิด การประเมินผล 

จะเกความยุํงยากก็ตํอเมื่อไมํได๎ก าหนดวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน ท าให๎ไมํรู๎วําจะประเมินอะไร 

ด๎วยวิธีใด ข๎อควรระลึกอีกประการหนึ่งคือ การพบปัญหาหรืออุปสรรคระหวํางการด าเนินการ

ไมํใชํเรื่องผิดปกติ การด าเนินการที่ไมํพบข๎อขัดข๎องเลยตํางหากที่ผิดปกติ จึงควรมีทัศนคติตํอ

ปัญหาและอุปสรรคในการท างานวําจะน ามาซึ่งการเรียนรู๎และเป็นโอกาสให๎คนในองค์กรได๎

สื่อสารสัมพันธ์กันบนพ้ืนฐานของงาน เป็นการสร๎างวัฒนธรรมการท างานที่เอางานเป็นศูนย์กลาง 

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2552 ค : 1-50) กระทรวงพลังงานได๎

เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการพลังงานที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรกลําวคือการใช๎พลังงานอยํางมี

ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมและเป็นไปอยํางตํอเนื่องดังนั้นจึงมีนโยบายให๎โรงงานควบคุมและ

อาคารควบคุมด าเนินการจัดการพลังงานขึ้นภายในองค์กรทั้งนี้เพ่ือให๎โรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุมมีการใช๎พลังงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเป็นไปอยํางตํอเนื่อง และจากข๎อก าหนดตาม

กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร

ควบคุม พ.ศ.2552 ซึ่งก าหนดให๎โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจ าเป็นต๎องเริ่มให๎มีวิธีการจัด

การพลังงานเพ่ือให๎เกิดการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวิธีการจัดการพลังงานนั้น

ต๎องมีการปฏิบัติอยํางเป็นขั้นตอนรวมทั้งมีการวางแผนการด าเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร
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เพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมายของการจัดการพลังงานการด าเนินการสามารถแบํงออกได๎เป็น 8 

ขั้นตอนดังนี้ 

  1. การแตํงตั้งคณะท างานด๎านการจัดการพลังงาน 

   ความส าเร็จของการพัฒนาและน าวิธีการจัดการพลังงานมาใช๎ภายในองค์กรที่

ส าคัญที่สุดคือการมีคณะท างานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมดังนั้นเจ๎าของโรงงานควบคุมและ

เจ๎าของอาคารควบคุมต๎องจัดให๎มีคณะท างานด๎านการจัดการพลังงานขึ้นเพ่ือท าหน๎าควบคุมดูแล

ด าเนินการประสานงานและรายงานผลการจัดการพลังงานในองค์กรตลอดจนตรวจติดตามและ

ทบทวนการด าเนินการจัดการพลังงานให๎เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่องค์กรได๎ก าหนด

ขึ้นโดยคณะท างานด๎านการจัดการพลังงานที่จัดตั้งขึ้นนั้นอาจอยูํในรูปของคณะกรรมการหรือ

คณะท างานซึ่งขึ้นตรงตํอเจ๎าของโรงงานควบคุมหรือเจ๎าของอาคารควบคุมท้ังนี้ต๎องมีค าสั่ง

ประกาศแตํงตั้งคณะท างานพร๎อมทั้งระบุอ านาจหน๎าที่และความรับผิดชอบของคณะท างานให๎

ชัดเจนและต๎องเผยแพรํค าสั่งแตํงตั้งคณะท างานให๎แกํพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบอยําง

ทั่วถึงเพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจและให๎ความรํวมมือในการด าเนินกิจกรรมตํางๆที่เกี่ยวกับการจัด

การพลังงาน 

  2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต๎น 

   โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมท่ีเริ่มน าวิธีการจัดการพลังงานเข๎ามาใช๎ใน

องค์กรข้ึนเป็นครั้งแรกนั้นอาจจะไมํทราบถึงสถานภาพของการจัดการพลังงานที่เป็นอยูํของ

ตนเองเจ๎าของโรงงานควบคุมและเจ๎าของอาคารควบคุมจึงต๎องจัดให๎มีการประเมินสถานภาพการ

จัดการพลังงานภายในองค์กรเบื้องต๎นส าหรับใช๎ในการประเมินเปรียบเทียบเพ่ือท าให๎ทราบถึงการ

จัดการด๎านพลังงานขององค์กรในปัจจุบันวํามีจุดอํอนหรือจุดแข็งในด๎านใดและน าข๎อมูลที่ได๎มาใช๎

เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งทิศทางและแผนด าเนินการจัด

การพลังงานภายในองค์กรตํอไปในการประเมนิสถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมินจาก

หนํวยงานยํอยตามโครงสร๎างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมกํอนแล๎วจึงน าผลการประเมิน

มาประเมินเป็นภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมอีกครั้งในการประเมินสถานภาพ

เบื้องต๎นขององค์กรคณะท างานต๎องด าเนินการโดยใช๎ตารางประเมินการจัดการด๎านพลังงาน 

(Energy Management Matrix : EMM) ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานของ
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องค์กรจะพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญตํางๆ 6 สํวน คือ นโยบายการจัดองค์กรการกระตุ๎นและ

สร๎างแรงจูงใจระบบข๎อมูลขําวสารการประชาสัมพันธ์และการลงทุนโดยแตํละองค์ประกอบจะมี

คะแนนระหวําง0-4 คะแนนคณะท างานจะต๎องท าการประเมินองค์กรในแตํละสํวนอยํางเป็นกลาง

เพ่ือให๎ทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานที่เป็นจริงในปัจจุบันจากนั้นจึงท าการก าหนด

เปูาหมายในแตํละองค์ประกอบเพื่อก าหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษ์พลังงานตํอไป การ

ทบทวนสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต๎นนี้จะใช๎เฉพาะเมื่อมีการน าวิธีการนี้มาใช๎เป็นครั้ง

แรกเทํานั้นเมื่อระบบการจัดการพลังงานด าเนินการไปได๎ครบถ๎วนตามข๎อก าหนดแล๎วผลจากการ

ทบทวน วิเคราะห์และแก๎ไขข๎อบกพรํองของการจัดการพลังงานจะน าไปใช๎ในการทบทวนนโยบาย

และพิจารณาปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานในรอบตํอไป อยํางไรก็ตามในกรณีท่ีมีการก าหนด

นโยบายอนุรักษ์พลังงานไปแล๎วประมาณ 3-5 ปี เจ๎าของโรงงานควบคุมและเจ๎าของอาคาร

ควบคุมควรท าการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรของตนเพ่ือให๎ได๎ทราบ

สถานภาพการจัดการพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงได๎ใกล๎เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 

  3. การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

   นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดท าข้ึนนั้นต๎องมีเนื้อหาหรือข๎อความท่ีชัดเจนและ

เป็นไปตามข๎อก าหนดโดยต๎องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดท าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์และต๎อง

ลงลายมือชื่อโดยเจ๎าของโรงงานควบคุมและเจ๎าของอาคารควบคุมหรือผู๎บริหารระดับสูงเพ่ือแสดง

เจตจ านงในการจัดการพลังงานและใช๎ในการสร๎างจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อก าหนด

นโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วเจ๎าของโรงงานหรือเจ๎าของอาคารควบคุมต๎อง

ด าเนินการเผยแพรํนโยบายอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบตํางๆให๎กับพนักงานลูกจ๎างและบุคลากร

ทุกระดับในองค์กรรับทราบและใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

  4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

   หลังจากท่ีมีการก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานแล๎ว ขั้นตอนตํอไปคือการค๎นหา

ศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช๎พลังงานเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการ

ก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช๎พลังงานโดยเริ่มจากการเก็บ

ข๎อมูลตรวจวัดและวิเคราะห์การใช๎พลังงานและประเมินการใช๎พลังงานที่มีนัยส าคัญ กลําวคือเป็น

การมุํงเน๎นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ท่ีมีการใช๎พลังงานในสัดสํวนที่สูงวํามีการใช๎พลังงานได๎
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อยํางคุ๎มคําและเป็นไปตามข๎อก าหนดที่ควรจะเป็นของแตํละอุปกรณ์หรือไมํหลังจากนั้นจึงน า

ข๎อมูลที่ได๎มาใช๎เป็นแนวทางในการก าหนดเปูาหมายและวางแผนงานด๎านการอนุรักษ์พลังงาน

ตํอไป 

  5. การก าหนดเปูาหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม

สํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

   หลังจากการประเมินศักยภาพทางเทคนิคเพ่ือค๎นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน

เจ๎าของโรงงานควบคุมและเจ๎าของอาคารควบคุมต๎องก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือ

น าไปสูํการก าหนดเปูาหมายการอนุรักษ์พลังงานและรวมทั้งจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให๎มี

แผนงานที่จะด าเนินการให๎บรรลุสูํเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ได๎อยํางเป็นระบบและตํอเนื่องและมี

แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือเป็นการเสริมสร๎างความรู๎และ

กระตุ๎นให๎พนักงานลูกจ๎างและบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมด าเนินการอนุรักษ์

พลังงานบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายและแผนฯที่ก าหนดไว๎ 

   เมื่อด าเนินการจัดท าเปูาหมายและแผนดังกลําวเสร็จเรียบร๎อยแล๎วเจ๎าของโรงงาน

ควบคุมและเจ๎าของอาคารควบคุมต๎องเผยแพรํแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการ

อนุรักษ์พลังงานด๎วยวิธีการที่เหมาะสมให๎พนักงานลูกจ๎างและบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ

อาคารควบคุมทราบอยํางทั่วถึง 

  6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบและวิเคราะห์การ

ปฏิบัติตามเปูาหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

   ภายหลังจากท่ีเปูาหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งแผนการฝึกอบรมและ

กิจกรรมสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงานผํานการอนุมัติจากเจ๎าของโรงงานควบคุมและเจ๎าของอาคาร

ควบคุมหรือผู๎บริหารสูงสุดแล๎วคณะท างานมีหน๎าที่ในการควบคุมดูแลให๎มีการด าเนินการตามแผน

อนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมฯรวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเปูาหมาย

และแผนอนุรักษ์พลังงานเพ่ือติดตามความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติงานวํามีการด าเนินการเป็นไป

ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว๎ในแผนงานหรือไมํซึ่งหากมีความลําช๎าหรือการปฏิบัติไมํเป็นไปตาม

เปูาหมายและแผนงานที่วางไว๎คณะท างานจะต๎องด าเนินการค๎นหาสาเหตุวําท าไมการด าเนินงาน
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จึงไมํประสบผลตามท่ีได๎วางไว๎พร๎อมทั้งหาแนวทางแก๎ไขในการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงให๎การ

ท างานบรรลุตามเปูาหมายเพ่ือน าเสนอตํอผู๎บริหารระดับสูงตํอไป 

  7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

   ขั้นตอนนี้คือการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานขององค์กร

เพ่ือให๎ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการที่ผํานมาองค์กรควรจัดให๎มีคณะผู๎ตรวจประเมิน

การจัดการพลังงานภายในองค์กรเพื่อติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานที่จัดท าขึ้นวํามี

การปฏิบัติงานตามแผนและด าเนินการจัดการพลังงานที่จัดท าข้ึนหรือไมํรวมทั้งรวบรวมเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือจัดท าเป็นรายงานการตรวจติดตามขององค์กรส าหรับชํวงเวลาและ

ความถี่ในการตรวจติดตามนั้นต๎องก าหนดให๎เหมาะสมและสม่ าเสมอโดยความถ่ีของการตรวจ

ติดตามนั้นสามารถก าหนดขึ้นเองโดยองค์กร แตํควรท าเป็นประจ าอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้งในสํวน

ของคณะผู๎ตรวจประเมินฯนั้นต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎และความเข๎าใจในวิธีการจัดการพลังงานอีกทั้ง

ต๎องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระตํอกิจกรรมที่จะท าการประเมินการด าเนินการตรวจติดตาม

ภายในควรก าหนดแผนงานและขอบเขตของการตรวจประเมินที่แนํนอน 

  8. การทบทวนวิเคราะห์และแก๎ไขข๎อบกพรํองของการจัดการพลังงาน 

   ขั้นตอนนี้เป็นการน าผลการประเมินการจัดการพลังงานจากการตรวจติดตาม

ภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสมจุดอํอน/จุดแข็งกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์ตํอ

การอนุรักษ์พลังงานขององค์กรรวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการตามข๎อก าหนด

ตํางๆของวิธีการจัดการพลังงานในกรณีท่ีพบอุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินการโดย

คณะท างานต๎องท าการวิเคราะห์หาสาเหตุวําเกิดจากข๎อบกพรํองของการจัดการพลังงานวํามา

จากปัจจัยภายในองค์กรหรือเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกจากนั้นจึงหาแนวทางแก๎ไขและปรับปรุง

วิธีการจัดการพลังงานใหมํให๎เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนซึ่งจะสํงผลให๎เกิดการพัฒนา

วิธีการจัดการพลังงานอยํางตํอเนื่อง 

 สรุป ผลจากการศึกษาเรื่องการจัดการพลังงานการจัดการพลังงานนั้นมีจุดมุํงหมาย

เพ่ือให๎การใช๎พลังงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมและเป็นไปอยํางตํอเนื่องจ าเป็นต๎อง

เริ่มให๎มีวิธีการจัดการพลังงานเพ่ือให๎เกิดการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยวิธีการจัด

การพลังงานนั้นต๎องมีการปฏิบัติอยํางเป็นขั้นตอนรวมทั้งมีการวางแผนการด าเนินการที่ดีและ
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เหมาะสมกับองค์กรเพ่ือให๎บรรลุตามเปูาหมายของการจัดการพลังงานการด าเนินการสามารถ

แบํงออกได๎เป็น 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1)การแตํงตั้งคณะท างานด๎านการจัดการพลังงานคณะท างาน

ด๎านการจัดการพลังงานท าหน๎าควบคุมดูแลด าเนินการประสานงานและรายงานผลการจัด

การพลังงานในองค์กรตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการด าเนินการจัดการพลังงานให๎เป็นไป

ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่องค์กรได๎ก าหนดขึ้น 2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน

เบื้องต๎นใช๎ในการประเมินเปรียบเทียบเพื่อท าให๎ทราบถึงการจัดการด๎านพลังงานขององค์กรใน

ปัจจุบันวํามีจุดอํอนหรือจุดแข็งในด๎านใดและน าข๎อมูลที่ได๎มาใช๎เป็นแนวทางในการก าหนด

นโยบายอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งทิศทางและแผนด าเนินการจัดการพลังงานภายในองค์กรตํอไป      

3) การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่จัดท าขึ้นนั้นต๎องมีเนื้อหาหรือ

ข๎อความที่ชัดเจนและเป็นไปตามข๎อก าหนดโดยต๎องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดท าเป็น

เอกสารที่สมบูรณ์และต๎องลงลายมือชื่อโดยหัวหน๎าหนํวยงานหรือผู๎บริหารระดับสูงเพ่ือแสดง

เจตจ านงในการจัดการพลังงานและใช๎ในการสร๎างจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์พลังงาน4)การ

ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานคือการค๎นหาศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช๎พลังงานโดยเริ่มจากการเก็บข๎อมูลตรวจวัดและวิเคราะห์การใช๎

พลังงานและประเมินการใช๎พลังงานที่มีนัยส าคัญ 5) การก าหนดแผนอนุรักษ์พลังงานคือการ

ก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือน าไปสูํการก าหนดเปูาหมายการอนุรักษ์พลังงานและรวมทั้ง

จัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให๎มีแผนงานที่จะด าเนินการให๎บรรลุสูํเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ได๎

อยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานจะต๎องก ากับดูแลอยําง

เครํงคัดโดยคณะท างานด๎านการจัดการพลังงานเพ่ือติดตามความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติงานวํามี

การด าเนินการเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุไว๎ในแผนงานหรือไมํ 7) การตรวจติดตามและ

ประเมินการจัดการพลังงานจะท าให๎ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการที่ผํานมาองค์กร

ควรจัดให๎มีคณะผู๎ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเพ่ือติดตามและตรวจสอบ

วิธีการจัดการพลังงานที่จัดท าขึ้นวํามีการปฏิบัติงานตามแผนและด าเนินการจัดการพลังงานที่

จัดท าขึ้นหรือไมํรวมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือจัดท าเป็นรายงานการตรวจ

ติดตามขององค์กร 8) การวิเคราะห์และแก๎ไขข๎อบกพรํองของการจัดการพลังงานเป็นการน าผล
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การประเมินการจัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะห์ความเหมาะสมจุดอํอน/

จุดแข็งกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์ตํอการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรรวมทั้งการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการตามข๎อก าหนดตํางๆของวิธีการจัดการพลังงานในกรณีท่ี

พบอุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินการ 9) การน าผลการปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานไปเผยแพรํ

สูํชุมชนขั้นตอนนี้เป็นการน ารูปแบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสม หรือการน าผลการปฏิบัติการ

อนุรักษ์พลังงานไปเผยแพรํสูํชุมชน เพื่อเป็นการขยายผลรูปแบบการจัดการพลังงาน 
 

รูปแบบการจัดการพลังงาน 
 

 อรรณพ วรรณทองศรี (2552 : 82-83) ได๎ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัด

การพลังงานส าหรับอาคารรัฐวิสาหกิจ และได๎น าผลจากการวิจัยมาวิเคราะห์ความเหมาะสม 

จุดอํอน/จุดแข็ง กิจกรรมหรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์ตํอการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร 

รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินการตามข๎อก าหนดตํางๆ ของวิธีการจัด

การพลังงาน (นโยบายอนุรักษ์พลังงาน แผนฝึกอบรม หรือเปูาหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

เป็นต๎น) ในกรณีที่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินการ โดยคณะท างานต๎องท าการวิเคราะห์

หาสาเหตุวําเกิดจากข๎อบกพรํองของการจัดการพลังงานวํามาจากปัจจัยภายในองค์กร หรือ

เนื่องมาจากปัจจัยภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแก๎ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานใหมํให๎

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอยําง

ตํอเนื่อง โดยผํานวงจร วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงแก๎ไข 

(Act) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 การทบทวนการจัดการพลังงาน ผู๎บริหารระดับสูงควรท ารํวมกับคณะกรรมการที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข๎อก าหนด โดยมีผู๎จัดการพลังงานเข๎ารํวมประชุมด๎วย สิ่งที่ควร

น ามาทบทวนการจัดการคือ 

  1. คณะท างานด๎านการจัดการพลังงาน 

  2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต๎น 

  3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

  4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 



63 

  5. การก าหนดเปูาหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

  6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ

ตามเปูาหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

  7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 

 

 
 

ภาพที่ 1  รูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอยํางตํอเนื่อง 

 

 ศราพร ไกรยะปักษ์ (2553 : 126-130) ได๎ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมในการจัด

การพลังงานชุมชนซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการพลังงานชุมชนใน

ประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการพลังงานในชุมชนของประทศไทย 

3) เพ่ือเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนในประเทศไทยเพื่อให๎ชุมชนสามารถ

จัดการพลังงานภายในชุมชนของตนเองและสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ในด๎านพลังงานหลังจากได๎

ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลทั้งข๎อมูลปฐมภูมิและข๎อมูลทุติยภูมิสถานการณ์พลังงานในชุมชนการจัด

การพลังงานในชุมชนปัญหาและอุปสรรครวมทั้งการสัมภาษณ์ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการพลังงาน

และผู๎น าชุมชนซึ่งได๎มีการน าเสนอแนวคิดและข๎อเสนอแนะในการจัดการพลังงานภายในชุมชน

ของตนเองรวมถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคตํางๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการพลังงานน ามาซึ่ง
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การพิจารณาและน าเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนในประเทศไทยดังแสดง

ในภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 2  รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน 

 

 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนต๎องมีปัจจัยสํงเสริมตํางๆ เพ่ือให๎การจัด

การพลังงานชุมชนนั้นมีประสิทธิผลและเป็นการจัดการพลังงานชุมชนยั่งยืนความรู๎ความเข๎าใจ
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และความตระหนักเป็นพ้ืนฐานของการจัดการพลังงานชุมชนทั้งนี้ยังรวมถึงการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช๎พลังงานให๎เป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพใช๎พลังงานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

 การด าเนินการจัดการพลังงานชุมชนนั้นยังต๎องอาศัยการมีสํวนรํวมของประชาชนใน

พ้ืนที่ในการจัดการพลังงานชุมชนซึ่งจะน าไปสูํการตอบสนองความต๎องการของประชาชนใน

ชุมชนได๎อยํางแท๎จริงและการมีแผนพลังงานชุมชนที่เป็นรูปธรรมโดยน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการวางแผนพลังงานชุมชนเมื่อมีแผนพลังงานชุมชนแล๎วชุมชน

ยังต๎องมีการจัดการและอนุรักษ์พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพโดยการลดการใช๎พลังงานและหา

แหลํงพลังงานทดแทนอ่ืนๆเพ่ิมเติมจากการด าเนินการจะสามารถลดคําใช๎จํายเกี่ยวกับพลังงาน

ของคนในชุมชนได๎และมีพลังงานเพียงพอตอบสนองความต๎องการพื้นฐานของคนในชุมชนอีกด๎วย 

 เมื่อมีการด าเนินการข๎างต๎นมาแล๎วการจัดการพลังงานชุมชนยังต๎องมีการติดตาม

ประเมินผลเพื่อให๎ทราบถึงผลการด าเนินงานข๎อบกพรํองหรือข๎อจ ากัดของรูปแบบการจัด

การพลังงานชุมชนเพ่ือน ามาปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการให๎เหมาะสมอยําง

ตํอเนื่องเพราะในแตํละชุมชนจะมีข๎อจ ากัดและศักยภาพแตกตํางกันดังนั้นรูปแบบของเทคโนโลยี

และกระบวนการจัดการยํอมแตกตํางกันการติดตามประเมินผลจะชํวยให๎มีการจัดสรร

งบประมาณได๎อยํางเหมาะสมรวมถึงประเภทของเทคโนโลยีและวิธีการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม

รวมทั้งโครงสร๎างการบริหารจัดการให๎สอดคล๎องเหมาะสมกับชุมชนและพ้ืนที่มากที่สุดเพื่อน าไปสูํ

การจัดการพลังงานชุมชนอยํางยั่งยืนทั้งนี้ต๎องสามารถน ากระบวนการจัดการขยายผลสูํชุมชน

อ่ืนๆ ได๎ด๎วยเพ่ือสร๎างแนวรํวมและเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎ระหวํางชุมชนตํอไปในอนาคต 

 ในทางปฏิบัติการด าเนินการเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและความตระหนักรู๎เรื่อง

พลังงานและพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือให๎เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการใช๎

พลังงานนั้นต๎องมีการจัดการความรู๎โดยประสานความรํวมมือกับภาคีหนํวยงานองค์กรท๎องถิ่นมี

การกํอตั้งศูนย์การเรียนรู๎ในระดับชุมชนหนํวยงานองค์กรท๎องถิ่นและหนํวยงานการศึกษาในพ้ืนที่

เป็นศูนย์กลางในการดูแลรับผิดชอบน าองค์ความรู๎มาแลกเปลี่ยนกันระหวํางภาคีเนื่องจาก

หนํวยงานในพื้นท่ียํอมมีความเข๎าใจถึงศักยภาพและวิถีชุมชนในพื้นท่ีท๎องถิ่นของตนเองได๎เป็น

อยํางดีและการกํอตั้งศูนย์การเรียนรู๎ระดับชุมชนขนาดเล็กท าให๎งํายตํอการเข๎าถึงของประชาชน

ในพ้ืนที่และมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติให๎ความส าคัญกับองค์ความรู๎ของบุคลากรทั้งใน



66 

หนํวยงานท๎องถิ่นเองและในพ้ืนที่สร๎างวิทยากรตัวคูณในพื้นที่ชุมชนเพื่อน าองค์ความรู๎ที่ได๎จาก

ภาคีตํางๆ ขยายผลสูํชุมชนของตนเองและชุมชนอ่ืนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในพื้นที่นั้นกระบวนการการมีสํวนรํวมต๎อง

ด าเนินการเชิงระบบและมีการรํวมด าเนินการในทุกข้ันตอนตามหลักการปรับปรุงคุณภาพวงจร

ของ Demming (PDCA) และระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม (Environmental Management 

System - EMS) โดยมีการพัฒนาทักษะของบุคลากรควบคูํกันไปกับการปรับปรุงคุณภาพเริ่มจาก

การริเริ่มโครงการวางแผนและก าหนดเปูาหมาย (P : Plan) แล๎วน าแผนงานไปปฏิบัติ (D : Do) 

ท าการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานวําบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎หรือไมํ (C : Check) 

ถ๎ายังไมํบรรลุเปูาหมายก็ท าการแก๎ไขและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติหรือทบทวนเปูาหมายโดยชุมชน

เองแตํถ๎าบรรลุเปูาหมายแล๎วก็สามารถปรับปรุงเปูาหมายให๎พัฒนาไปในระดับตํอไป (A : Act) 

โดยจะต๎องมีการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง 

 การสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดความรู๎สึกการเป็น

เจ๎าของการด าเนินงานและเต็มใจเข๎ารํวมทั้งนี้การเสริมสร๎างองค์ความรู๎ในข๎างต๎นจะท าให๎การเข๎า

มามีสํวนรํวมของประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากประชาชนสามารถน าองค์ความรู๎

ที่มีมาใช๎ในการขับเคลื่อนการด าเนินการทั้งยังสอดคล๎องกับความต๎องการที่แท๎จริงของชุมชนอีกด๎วย 

 การด าเนินการจัดการพลังงานชุมชนนั้นต๎องมีแผนพลังงานชุมชนอยํางเป็นรูปธรรมโดย

การวางแผนพลังงานต๎องมาจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือความสอดคล๎องของวิถีชุมชนทั้งด๎าน

ศักยภาพพ้ืนที่และชุมชนความต๎องการและการด าเนินชีวิตของชุมชนและการประกอบอาชีพของ

ชุมชนทั้งนี้การวางแผนพลังงานชุมชนต๎องน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ

ในแผนพลังงานโดยในแผนพลังงานชุมชนต๎องค านึงถึงการเลือกใช๎ทรัพยากรที่มีศักยภาพในชุมชน

และใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุดบนความมีเหตุมีผลคือต๎องใช๎อยํางพอประมาณลดการใช๎

พลังงานแตํยังสามารถตอบสนองความต๎องการของชุมชนได๎ด๎วยเชํนกันการใช๎พลังงานที่ผลิตได๎

เองในชุมชนเป็นการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับชุมชนโดยการลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานของชุมชนลด

การพ่ึงพาจากภายนอกท าให๎ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได๎และต๎องมีการวางแผนปรับปรุงและแก๎ไข

ปัญหาที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินการบนเงื่อนไขของความรู๎และคุณธรรมโดยค านึงถึงปัญหา

เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล๎อมด๎วย 
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 ทั้งนี้การวางแผนพลังงานชุมชนควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการในชุมชนเพ่ือบริหารจัด

การพลังงานในชุมชนโดยเฉพาะด๎านงบประมาณท่ีจะน ามาซํอมแซมและปรับปรุงเทคโนโลยีและ

ตํอยอดโครงการอีกทั้งแผนพลังงานของชุมชนต๎องสอดคล๎องกับหนํวยงานตํางๆทั้งในระดับ

ท๎องถิ่นและระดับประเทศ 

 การจัดการงบประมาณในชุมชนควรจัดการในรูปแบบสหกรณ์หรือกองทุนโดยจัดเก็บ

รายได๎จากการใช๎งานพลังงานในชุมชนและกิจกรรมอ่ืนๆที่สหกรณ์หรือกองทุนได๎ด าเนินการ

เพ่ือให๎เกิดเป็นรายได๎แกํสหกรณ์หรือกองทุนนั้นนอกจากจะสามารถจัดเก็บรายได๎จากการใช๎

พลังงานในชุมชนแล๎วการจัดตั้งสหกรณ์หรือกองทุนเพ่ือดูแลด๎านการจัดการพลังงานในชุมชนจะ

ท าให๎คนในชุมชนมีความรู๎สึกเป็นเจ๎าของและมีสํวนรํวมกับโครงการด๎านพลังงานในชุมชนมากขึ้น

การจัดสรรเงินงบประมาณต๎องท าอยํางเป็นระบบและโปรํงใสสามารถตรวจสอบได๎หลังจากมีเงิน

รายได๎จากการด าเนินโครงการด๎านพลังงานในชุมชนและกิจกรรมอ่ืนๆ แล๎วยังต๎องมีการวางแผน

จัดการงบประมาณอยํางชัดเจน จัดสรรงบประมาณอยํางรอบคอบและสอดคล๎องกับเปูาประสงค์

ที่วางไว๎ชุมชนสามารถน ารายได๎ที่เกิดขึ้นนั้นมาซํอมแซมและจัดหาอุปกรณ์เองได๎ทั้งนี้ยังสามารถ

น ามาตํอยอดขยายโครงการให๎สามารถตอบสนองตํอความต๎องการของคนในชุมชนได๎อยําง

เพียงพอ 

 เมื่อมีการด าเนินการมาระยะหนึ่งต๎องมีการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อน าผลการ

ประเมินปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนไปปรับปรุงแก๎ไขให๎แผนพลังงานชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นการติดตามประเมินผลโครงการควรด าเนินการอยํางมีสํวนรํวมโดยชุมชนเองโดยมี

หนํวยงานท๎องถิ่นหนํวยงานการศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู๎รับผิดชอบดูแลและสนับสนุนการติดตาม

ประเมินผลต๎องมีการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเพ่ือจะได๎มีการพัฒนายกระดับการจัดการพลังงาน

ชุมชนได๎อยํางตํอเนื่องเชํนเดียวกัน 

 นอกจากการปรับปรุงพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนโดยผลที่ได๎จากการติดตาม

ประเมินผลแล๎วยังต๎องมีการการปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการให๎สอดคล๎อง

เหมาะสมกับวิถีชุมชนและสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะด๎านเทคโนโลยีต๎องมีการ

พัฒนาให๎มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยประสิทธิภาพสูงแตํเทคโนโลยีต๎องมีราคาไมํสูงและสามารถ
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บ ารุงรักษาได๎โดยชุมชนภาครัฐต๎องมีการสนับสนุนให๎ทุนวิจัยด๎านพลังงานและภูมิปัญญาท๎องถิ่น

เพ่ือน ามาปรับปรุงเทคโนโลยีให๎มีประสิทธิภาพ จะน ามาซึ่งการจัดการพลังงานอยํางยั่งยืน 

 จากกระบวนการจัดการพลังงานที่ได๎กลําวแล๎วยังต๎องมีการด าเนินการขยายผลสูํชุมชน

อ่ืนๆเพื่อกํอให๎เกิดภาคีและเครือขํายพลังงานเพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎กระบวนการ

จัดการและมีแนวรํวมในการจัดการพลังงานภายในชุมชนซึ่งจะกํอให๎เกิดความเข๎มแข็งและความ

ยั่งยืนของโครงการ 

 ปิยฉัตร พจน์กระจําง (2556 : 97-100) ได๎ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัด

การพลังงานในอุตสาหกรรมการบินมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการพลังงานใน

อุตสาหกรรมการบินเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการบินและ

เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการบินประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ

ผู๎บริหารผู๎รับผิดชอบด๎านการจัดการพลังงานและพนักงานของบริษัทวิทยุการบินแหํงประเทศไทย

จ ากัด ผู๎วิจัยน าผลจากการศึกษาองค์ประกอบและสํวนประกอบในแตํละองค์ประกอบมาวิเคราะห์

สังเคราะห์และได๎รูปแบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการบินดังในภาพที่ 3 
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ภาพที ่3  รูปแบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการบิน 

 

 จากภาพที ่3 รูปแบบการจัดการพลังงานที่พัฒนาขึ้นเรียกวํารูปแบบการจัดการพลังงาน

ในอุตสาหกรรมการบินแบํงการจัดการพลังงานออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ การจัดการพลังงานภายใน

องค์กร (Internal Energy Management) คือการจัดการพลังงานไฟฟูาและการจัดการพลังงาน

ภายนอกองค์กร (External Energy Management) คือการจัดการพลังงานเชื้อเพลิงในกิจการ

บินโดยทั้งสองสํวนจะให๎ผลลัพธ์คือการลดการใช๎พลังงานในอุตสาหกรรมการบินซึ่งจะน าไปสูํ

ผลประโยชน์ในเรื่องการลดคําใช๎จํายด๎านพลังงานลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมสร๎างภาพลักษณ์ที่

ดีให๎องค์กรและน าไปสูํการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินรูปแบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
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การบินที่พัฒนาขึ้นเป็นการบูรณาการระหวํางองค์ประกอบของการจัดการพลังงานทั้งภายใน

องค์กรและภายนอกองค์กรกับวิธีการบริหารจัดการที่มีความเชื่อมโยงสอดคล๎องกันและไมํเป็น

อุปสรรคตํอการด าเนินภารกิจด๎านการควบคุมจราจรทางอากาศโดยการพัฒนารูปแบบได๎เริ่มต๎น

คิดจากผลลัพธ์ที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นจากการด าเนินการจัดการพลังงานในรูปของผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ซึ่งก็คือการลดการใช๎พลังงานในอุตสาหกรรมการบินซึ่งจะน าไปสูํผลประโยชน์ในเรื่องการลด

คําใช๎จํายด๎านพลังงานลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีให๎องค์กรและน าไปสูํการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการบินจากนั้นพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานจากองค์ประกอบของการจัด

การพลังงานเพ่ือให๎ตอบสนองผลลัพธ์ที่คาดหวังซึ่งแนวทางการพัฒนารูปแบบนี้เป็นแนวทาง

เดียวกับแนวทางการพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD) รูปแบบการจัด

การพลังงานในอุตสาหกรรมการบินที่พัฒนาขึ้นสามารถใช๎เป็นเครื่องมือทางการจัดการ 

(Management Tool) เพ่ือการพัฒนาองค์กรในเรื่องการจัดการพลังงาน 

 การจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นการด าเนินงานด๎านการจัดการพลังงานในสํวนของ

พ้ืนที่ภายในสถานที่ท างาน (Workplace) ของบริษัทวิทยุการบินแหํงประเทศไทยจ ากัด

องค์ประกอบของการจัดการพลังงานภายในองค์กรประกอบด๎วย 6 องค์ประกอบ ได๎แกํ 1) 

นโยบายหมายถึงค าแถลงที่เป็นทางการของผู๎บริหารระดับสูงสุดขององค์กรแสดงไว๎เป็นลาย

ลักษณ์อักษรเพ่ือก าหนดทิศทางและเจตนารมณ์ขององค์กรในเรื่องการจัดการพลังงานส าหรับ

อุตสาหกรรมการบินควรพัฒนาด๎านนโยบายการจัดการพลังงานให๎เป็นสํวนหนึ่งในการด าเนินงาน

นโยบายแสดงความมุํงมั่นเรื่องการจัดการพลังงานอยํางตํอเนื่องมีความเหมาะสมกับลักษณะและ

การใช๎พลังงานขององค์กรและมีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงตามความเหมาะสม 2) การจัด

องค์กรหมายถึงการก าหนดความรับผิดชอบด๎านการจัดการพลังงานภายในองค์กรเพ่ือการปฏิบัติ

ภารกิจด๎านการจัดการพลังงานขององค์การให๎บรรลุเปูาหมายส าหรับอุตสาหกรรมการบินควร

พัฒนาด๎านการจัดองค์กรโดยมีศูนย์อนุรักษ์พลังงานมีจัดโครงสร๎างการท างานแบบทีมข๎ามสาย

งานและมีการน ากิจกรรมกลุํมยํอยมาใช๎ 3) การสร๎างแรงจูงใจหมายถึงการสร๎างแรงกระตุ๎นให๎คน

ในองค์กรแสดงพฤติกรรมการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์พลังงานส าหรับอุตสาหกรรมการบินควร

พัฒนาด๎านการสร๎างแรงจูงใจโดยมีการอบรมด๎านจิตส านึกและด๎านเทคนิคในการอนุรักษ์พลังงาน

มีการจูงใจโดยชี้ให๎เห็นประโยชน์ของการจัดการพลังงานและมีการกระตุ๎นให๎เกิดแรงจูงใจ
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แบบตํอเนื่อง 4) ระบบข๎อมูลขําวสารหมายถึงระบบที่เกี่ยวข๎องกับการบันทึกจัดเก็บข๎อมูลขําวสาร

ด๎านการจัดการพลังงานที่มีความส าคัญตํองานด๎านการจัดการพลังงานขององค์กรส าหรับ

อุตสาหกรรมการบินควรพัฒนาด๎านระบบข๎อมูลขําวสารโดยมีการจัดการข๎อมูลขําวด๎านการจัด

การพลังงานที่เป็นระบบมีข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับคนแตํละกลุํมและมีข๎อมูล

ปูอนกลับด๎านการจัดการพลังงาน 5) การประชาสัมพันธ์หมายถึงกระบวนการที่ท าให๎เกิดการ

ไหลเวียนของข๎อมูลด๎านการจัดการพลังงานเพื่อให๎เกิดการสื่อสารข๎อมูลด๎านการจัดการพลังงาน

ภายในองค์กรส าหรับอุตสาหกรรมการบินควรพัฒนาด๎านการประชาสัมพันธ์โดยมีการ

ประชาสัมพันธ์แบบให๎ความรู๎ความเข๎าใจด๎านการประหยัดพลังงานท าการประชาสัมพันธ์โดยใช๎

รูปแบบของสื่อท่ีหลากหลายและท าการประชาสัมพันธ์อยํางตํอเนื่อง 6) การลงทุนหมายถึงการใช๎

จํายด๎านการจัดการพลังงานเพ่ือให๎เกิดการประหยัดพลังงานในองค์กรส าหรับอุตสาหกรรมการบิน

ควรพัฒนาด๎านการลงทุนโดยเน๎นการลงทุนในมาตรการด๎านการสร๎างจิตส านึกด๎านการประหยัด

พลังงานพิจารณาลงทุนในรูปแบบมาตรการทางเทคนิคที่ไมํกระทบตํองานหลักขององค์กรและ

พิจารณาความคุ๎มคําของการลงทุนในแงํของประสิทธิภาพการใช๎งานและการประหยัดพลังงาน

ของอุปกรณ์การจัดการพลังงานภายนอกองค์กรเป็นการด าเนินงานด๎านการจัดการพลังงานกับผู๎มี

สํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder)ในอุตสาหกรรมการบินประกอบด๎วยองค์ประกอบภายนอก 2 

องค์ประกอบได๎แกํ 1) ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียภายในธุรกิจ (Marketplace Stakeholder) หมายถึง

สายการบินที่ใช๎บริการงานควบคุมจราจรทางอากาศของประเทศไทย 2) สิ่งแวดล๎อม 

(Environment) หมายถึงสิ่งตํางที่อยูํรอบตัวเราที่ได๎รับผลกระทบจากกิจการบินซึ่งการจัด

การพลังงานโดยพิจารณาทั้งสององค์ประกอบดังกลําวสามารถด าเนินการได๎โดยการบริหาร

จัดการห๎วงอากาศการบริหารวิธีการปฏิบัติการบินและการประสานความรํวมมือระหวําง

หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

 สรุป ผลจากการศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการพลังงาน ผู๎วิจัยจึงสรุปวํา รูปแบบการจัด

การพลังงานจะมีประสิทธิภาพนั้นจะต๎องมีการด าเนินการส ารวจปัจจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการใช๎

พลังงานเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและความตระหนักรู๎เรื่องการจัดการพลังงาน โดยอาศัย

การมีสํวนรํวมของประชาชนในพื้นที่ในการจัดการพลังงานชุมชนซึ่งจะน าไปสูํการตอบสนองความ

ต๎องการของชุมชนเมื่อมีการด าเนินการข๎างต๎นมาแล๎วการจัดการพลังงานชุมชนยังต๎องมีการ
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ติดตามประเมินผลเพ่ือให๎ทราบถึงผลการด าเนินงานข๎อบกพรํองหรือข๎อจ ากัดของรูปแบบการจัด

การพลังงานชุมชนเพ่ือน ามาปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการให๎เหมาะสมอยําง

ตํอเนื่องเพราะในแตํละชุมชนจะมีข๎อจ ากัดและศักยภาพแตกตํางกัน 
 

บริบทพื้นที่วิจัย 
 

 1. บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตั้งอยูํเลขท่ี 80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด 

อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ 454 ไรํ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามศูนย์หนองโน

ตั้งอยูํที่บ๎านหนองโน หมูํ 1 , หมูํ 5 และบ๎านกุดแคน หมูํ 6 ต าบลหนองโน (โคกกํอ) อ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ 1,050 ไรํ 3 งาน 32 ตารางวา (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557) 

มีพ้ืนที่ใช๎งานรวมประมาณ 131,011 ตารางเมตร มีปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟูาในปี 2555 และ 

ปี 2556 ประมาณ 5,515,160 และ 5,845,693.38 หนํวย ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได๎วําปริมาณการ

ใช๎พลังงานไฟฟูาในปี 2556 สูงกวําปี 2555 จ านวน 330,533.38 หนํวย หรือเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 5.99 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได๎มีการพัฒนาเป็นล าดับ ดังนี้ 

  พ.ศ. 2468 ตั้งเป็นโรงเรียนประถมกสิกรรมขึ้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามใน

ปัจจุบัน 

  พ.ศ. 2470 ได๎ย๎ายไปตั้งที่โคกอีดํอย อยูํหํางจากตัวเมืองมหาสารคามไปทางทิศ

ตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคามในปัจจุบนั 

  พ.ศ.2473 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญและฝึกหัดครูกสิกรรมขั้นต่ า 

  พ.ศ. 2474 ได๎ยุบเลิกแผนกฝึกหัดครูกสิกรรมขั้นต่ าเหลืออยูํเฉพาะโรงเรียนประถม

วิสามัญ 

  พ.ศ. 2481 ยกฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดมหาสารคาม 

  พ.ศ. 2498 เปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมหาสารคาม 

  พ.ศ. 2505 ได๎ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูมหาสารคาม 

  พ.ศ. 2519 จัดระบบงานใหมํตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 มีผลให๎

วิทยาลัย ครูมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
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  พ.ศ.2535  วิทยาลัยครูทุกแหํงได๎รับพระราชทานนามวํา “สถาบันราชภัฏ” ใช๎ชื่อ

ภาษาอังกฤษวํา “Rajabhat Institute” และตํอท๎ายด๎วยชื่อเดิมหรือชื่อจังหวัด แปลวํา “คนของ

พระราชา” 

  พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม และด าเนินงานตาม

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระ

เจ๎าอยูํหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าพระราชทานพระราชลญัจกรประจ าพระองค ์ให๎เป็นตรา

สัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏ 

  พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎ตราพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภฏั พ.ศ. 2547 ซึ่งสํงผลให๎สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เปลี่ยนสถานะเป็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแตํวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จนถึงปัจจุบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม. 2557) 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีบุคลากรทั้งสิ้น 1,130 คน โดยแบํงสํวนงานตาม

โครงสร๎างการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557) 

   1. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวนบุคลากร 10 คน 

   2. คณะนิติศาสตร์    จ านวนบุคลากร 57 คน 

   3. บัณฑิตวิทยาลัย    จ านวนบุคลากร 7  คน 

   4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวนบุคลากร 44 คน 

   5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวนบุคลากร 207 คน 

   6. คณะวิทยาการจัดการ   จ านวนบุคลากร 94 คน 

   7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนบุคลากร 160 คน 

   8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวนบุคลากร 59 คน 

   9. คณะครุศาสตร์    จ านวนบุคลากร 147 คน 

   10. ส านักบริการวิชาการ   จ านวนบุคลากร 3 คน 

   11. ส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ   จ านวนบุคลากร 11 คน 

   12. ส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ จ านวนบุคลากร 4 คน 

   13. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวนบุคลากร  28 คน 
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   14. ส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จ านวนบุคลากร 13 คน 

   15. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  จ านวนบุคลากร 5 คน 

   16. สถาบันวิจัยและพัฒนา   จ านวนบุคลากร 3 คน 

   17. ส านักงานอธิการบดี   จ านวนบุคลากร 142 คน 

   18. หนํวยงานที่ขึ้นตรงตํออธิการบดี  จ านวนบุคลากร 136 คน 

 2. บริบทคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมมีชื่อวํา คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครู

มหาสารคาม เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ในปีการศึกษา 2519 หัวหน๎า

คณะวิชาวิทยาศาสตร์คนแรก คือ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อุดม กุลสิงห์ ขณะนั้นคณะวิชา

วิทยาศาสตร์ประกอบด๎วย 9 ภาควิชา คือ 1) ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2) เคมี 3) ชีววิทยา 

4) คณิตศาสตร์และสถิติ 5) เกษตรศาสตร์ 6) สุขศึกษา 7) คหกรรมศาสตร์ 8) พลศึกษา และ 9) 

หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 

  ตํอมาได๎มีการแก๎ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 (แก๎ไข พ.ศ. 2527) คณะ

วิชาวิทยาศาสตร์ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย๎ายภาควิชาพลศึกษาและ

นันทนาการไปสังกัด คณะวิชาครุศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เกิดขึ้นใหมํ ใช๎อาคาร 5 ชั้น 

2 เป็นส านักงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงยังคงประกอบด๎วย 9 ภาควิชา แตํมีชื่อ

เปลี่ยนแปลงไปบ๎าง ดังนี้ 1) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2) ภาควิชาเคมี 3) ภาควิชา

ชีววิทยา 4) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 5) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 6) ภาควิชาหัตถศึกษาและ

อุตสาหกรรมศิลป์ 7) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 8) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ 9) ภาควิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 วิทยาลัยครูทุกแหํงจึงได๎รับพระราชทานนามวํา 

“สถาบันราชภัฏ” ตํอมาวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูมหาสารคามยกฐานะเป็น

สถาบันราชภัฏมหาสารคามตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ และด าเนินงานตาม พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ 

พ.ศ.2538 จากนั้นปีการศึกษา 2539 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได๎เข๎ารํวมผลิตบัณฑิต 

สาขา วท.บ. เคมี และ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให๎กับสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ตามโครงการสํงเสริมการผลิตครูผู๎มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ



75 

คณิตศาสตร์ (สควค.) และในปีการศึกษา 2541 ใน 3 สาขา ได๎แกํ วท.บ. เคมี, วท.บ.วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และ วท.บ. ฟิสิกส์ จนถึงปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏได๎

เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย โดยได๎รับการสถาปนาตั้งแตํ วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามมาจนถึงปัจจุบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557) 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 71 

หลักสูตร(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557) และมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 207 คน

(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 2557) มีพ้ืนที่ใช๎งานรวมประมาณ 13,827 ตารางเมตร            

(ชูชาติ ผาระนัด. 2551 : 17) มีการใช๎พลังงานไฟฟูาประมาณ 541,828.80kW-h/ปี คิดเป็นร๎อย

ละ 14.37 ของการใช๎พลังงานไฟฟูาทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ชูชาติ ผาระนัด. 2551 : 22) 

 3. บริบทชุมชนบ้านกุดแคน 

  บริบทของบ๎านกุดแคนประวัติการกํอตั้งหมูํบ๎านมีอายุประมาณสองร๎อยกวําปีผํานมา 

ผู๎อพยพมาตั้งหมูํบ๎านมาจากอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 

จ านวน 676 คน แบํงเขตการปกครองหมูํบ๎านเป็น 2 เขต คือ บ๎านกุดแคนหมูํที่ 2 และหมูํที่ 6 

ชาวบ๎านกุดแคนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก คือ ปลูกข๎าว อ๎อย มันส าปะหลังและ

เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้บางคนอพยพเป็นแรงงานรับจ๎างในจังหวัดมหาสารคามและตํางจังหวัด                   

มีประเพณีรํวมกันเหมือนชาวอีสานทั่วไป แตํสถานที่ส าคัญในหมูํบ๎านไมํมีดอนปูุตาเหมือนหมูํบ๎าน

อ่ืนๆ เพราะชาวบ๎านกุดแคนนับถือพระพุทธรูปแทนการนับถือผีปูุตา มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ  

ล าห๎วยค าพุ เป็นล าน้ าธรรมชาติและปุาสาธารณะหนองโน ซึ่งชาวบ๎านกุดแคนได๎พ่ึงพาหาอาหาร

จากปุาและล าห๎วยค าพุได๎ตลอดปี นอกจากนี้มีสื่อสาธารณูปโภคมีไฟฟูา ประปา ตู๎โทรศัพท์ 

โรงเรียน ศูนย์สุขภาพชุมชนและมีแหลํงเรียนรู๎ชุมชนปูุทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช ให๎ชาวบ๎านได๎ใช๎

ประโยชน์รํวมกัน ด๎านการคมนาคม เป็นหมูํบ๎านชานเมืองหํางจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 

ประมาณ 17 กิโลเมตร 

  โครงสร๎างทางสังคมของบริบทบ๎านกุดแคน มีลักษณะสังคมเหมือนชาวอีสานทั่วไป 

คือ ด๎านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความเชื่อ และด๎านสังคม ในด๎านวัฒนธรรมประเภทประเพณีมีการ

ท าบุญประเพณี 12 เดือน เชํน บุญกฐิน บุญข๎าวสาก บุญออกพรรษา บุญเผวด ฯลฯ มีความเชื่อ
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เรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติ เชํน อ านาจผีบรรพบุรุษ ผีนา อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา 

เชํน พระพุทธรูป และเรื่องโชคลาง หมอดูพยากรณ์ สํวนด๎านเศรษฐกิจของชาวบ๎านกุดแคน มี

รูปแบบการท าเพ่ือกินและเพ่ือขายจากการประกอบอาชีพ ท านาปลูกข๎าวเป็นอาชีพหลักและปลูก

พืชอ่ืนๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่แตํละคน คนที่มีนาติดล าห๎วยค าพุ ประกอบอาชีพปลูกผัก 

หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข๎าว คนที่มีพ้ืนที่ดอนสูงจะเลี้ยงวัวควายหรือท าไรํมันส าปะหลัง สํวนอาชีพ

นอกภาคการเกษตรกรรมเหมือนชาวอีสานทั่วไป เป็นแรงงานรับจ๎างในโรงงานศูนย์ประชากรและ

สมาคมชาวมหาสารคาม และท าอาชีพอ่ืนเสริมรายได๎ เชํน ตัดผม พํอค๎า แมํค๎าขายสินค๎าในระบบ

ตลาดท๎องถิ่น และมีสภาพหนี้สินครัวเรือนเกิดจากเป็นสมาชิกกองทุนเงินล๎าน สวัสดิการธนาคาร

กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้มีกลุํมการผลิต เชํน กลุํมเกษตรกรผู๎ใช๎น้ า

ชลประทานต าบลโคกกํอ กลุํมเกษตรกรท านาต าบลหนองโน และกลุํมสตรีแมํบ๎านบ๎านกุดแคน 

ต าบลหนองโน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประวัติการกํอตั้งหมูํบ๎านมีอายุประมาณสองร๎อย

กวําปีผํานมา ผู๎อพยพมาตั้งหมูํบ๎านมาจากอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร๎อยเอ็ด ปัจจุบันมีประชากร

ทั้งหมดจ านวน 676คน แบํงเขตการปกครองหมูํบ๎านเป็น2 เขต คือ บ๎านกุดแคนหมูํที่ 2 และหมูํท่ี 

6 (ประสพสุข ฤทธิเดช และคณะ. 2554 : 11-12) มีการใช๎พลังงานไฟฟูาในครัวเรือนประมาณ

เดือนละ 20,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 240,000 บาท สํงผลให๎ชุมชนมีคําใช๎จํายด๎านการ

ใช๎พลังงานไฟฟูาเป็นเงินจ านวนมาก เกิดผลกระทบตํอครัวเรือนท าให๎มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

การก๎ูยืมเงิน จึงควรมีการเสริมสร๎างพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาเพ่ือลดคําใช๎จํายเรื่อง

พลังงานไฟฟูาและมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟูาโดยเฉพาะ ดังกรณีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  รังสิต เวฬุวัน (2549 : 58-61) ได๎ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟูา

ในโรงงาน : กรณีศึกษาบริษัทกังวานโพลีเอสเตอร์ จ ากัด ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ 

คือ เพื่อศึกษาสภาพการใช๎พลังงานไฟฟูาในโรงงานบริษัทกังวานโพลีเอสเตอร์ จ ากัด เพื่อ

วิเคราะห์และก าหนดรูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟูาในโรงงาน และเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณ
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การใช๎พลังงานไฟฟูากํอนและหลังการน ารูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟูามาใช๎ในโรงงาน 

ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย คือ อุปกรณ์เครื่องจักรของสํวนปฏิบัติงานทั้งหมด 11 แผนก ก าหนด

กลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง โดยเลือกอุปกรณ์เครื่องจักรกลจาก 6 แผนก คือ แผนกยูทีลิดี้              

แผนกไฟฟูา แผนกโพลี แผนกพีโอวาย แผนกไฟเบอร์ และแผนกดีทีวาย เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 

คือ เครื่องมือวัดทางไฟฟูา และแบบบันทึกข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล โดยสถิติ คําเฉลี่ย และคําร๎อย

ละในการเปรียบเทียบปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟูา 

  ผลการวิจัยพบวําการใช๎พลังงานในรอบปี พ.ศ.2547 ที่ผํานมา มีการใช๎พลังงานแบํง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานไฟฟูาใช๎พลังงานความร๎อนและพลังงานไฟฟูาเป็นร๎อยละ 78 

และร๎อยละ 22 สภาพการใช๎พลังงานไฟฟูาในปี พ.ศ.2548 จากการตรวจวัด มีการใช๎พลังงาน

ไฟฟูาในโรงงาน ในกระบวนการผลิตร๎อยละ 67.1 ในระบบอ่ืนๆ ร๎อยละ 32.9 และจากการ

วิเคราะห์พบวํา มีรูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟูาที่มีการลงทุนมี 5 รูปแบบ และพบรูปแบบ

การประหยัดพลังงานไฟฟูาที่ไมํมีการลงทุน 3 รูปแบบ 

  จากการเลือกทดลองรูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟูาที่มีการลงทุน ด๎วยการ

ควบคุมความเร็วรอบกับปั้มน้ าหลํอเย็น ได๎ผลประหยัดพลังงานไฟฟูา 155 กิโลวัตต์ การใช๎

พลังงานไฟฟูาลดลงคิดเป็นร๎อยละ 55 คิดเป็นเงิน 3,214,080 บาทตํอปี ซึ่งสามารถคืนทุนใน

ระยะเวลา 0.4 ปี สรุปได๎วํารูปแบบการประหยัดพลังงานไฟฟูาโดยใช๎อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว

รอบกับปั้มน้ าหลํอเย็นสามารถประหยัดพลังงานไฟฟูาในโรงงานบริษัท กังวานโพลีเอสเดอร์ 

จ ากัด ได๎ 

  ชัยอนุชิด หาสูงเนิน (2550 : 99-100) ได๎ท าการวิจัยเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์การ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟูาส าหรับอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ.2535ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การใช๎พลังงานไฟฟูาและสร๎างมาตรการ

ด๎านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟูาส าหรับอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์

พลังงานพ.ศ.2535 โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการใช๎พลังงานไฟฟูาของอุปกรณ์ตํางๆใน

อาคารน าผลที่ได๎มาวิเคราะห์สร๎างมาตรการเพ่ือลดการใช๎พลังงานไฟฟูาได๎ไมํน๎อยกวํา 5% 

ถํายทอดความรู๎ให๎กับทีมงานอนุรักษ์พลังงานและติดตามผลการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน

หลังจากการสร๎างมาตรการ 60 วัน โดยมีอาคารควบคุมที่ใช๎ในการวิจัยจ านวน 3 อาคาร
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ประกอบด๎วย (1) อาคารถนนหลังสวนธนาคารไทยธนาคารจ ากัด (มหาชน) ก าหนดมาตรการได๎ 

9 มาตรการน าไปปฏิบัติแล๎ว 7 มาตรการลดการใช๎พลังงานไฟฟูาได๎ 407,753 kWh/ปีหรือ 

6.91% (2) อาคารชุมสายโทรศัพท์ทุํงสองห๎องบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) ก าหนด

มาตรการได๎7 มาตรการน าไปปฏิบัติแล๎ว 5 มาตรการลดการใช๎พลังงานไฟฟูาได๎ 315,254 kWh/

ปีหรือ 5.74% (3) อาคารสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล๎าพระนครเหนือก าหนดมาตรการได๎ 3 มาตรการน าไปปฏิบัติแล๎ว 2 มาตรการลดการใช๎

พลังงานไฟฟูาได๎ 28,839 kWh/ปีหรือ 12.64% จึงสรุปได๎วําอาคารควบคุมดังกลําวข๎างต๎น

สามารถลดการใช๎พลังงานไฟฟูาสูงกวําคําที่ก าหนดไว๎จากการสร๎างมาตรการด๎านการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟูาส าหรับอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ.2535 

  วสันต์ ศรีสะอาด (2551 : 96-99) ได๎ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาของบุคลากรโรงพยาบาลหนองโดน อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี         

ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาของบุคลากร 

โรงพยาบาลหนองโดน โดยใช๎การวิจัยและพัฒนาในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม

ของผู๎ที่มีสํวนส าคัญตํอการพัฒนา คือ บุคลากรของโรงพยาบาลที่สามารถเข๎ารํวมโครงการได๎

จ านวน 40 คน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องจ านวน 15 คน โดยแบํงการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ได๎แกํ 

ระยะที่ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต๎องการการพัฒนา ระยะที่ 2 ) การแสวงหา

แนวทางและวิธีการพัฒนา การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการพัฒนา และระยะที่ 3) กรอบ

แนวคิดท่ีเกี่ยวข๎องกับการประหยัดพลังงานไฟฟูา เป็นกรอบการวิจัย ประกอบด๎วย 1) ความรู๎

เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 2) เจตคติเก่ียวกับการใช๎พลังงานอยํางประหยัดและ 3) พฤติกรรม

การใช๎พลังงานไฟฟูา ผลวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

   1. สภาพปัจจุบัน พบวํา บุคลากรโรงพยาบาลหนองโดน สํวนใหญํมีความรู๎

เกี่ยวกบัไฟฟูามากกวําร๎อยละ 90 บุคลากรยังมีเจตคติตํอการใช๎พลังงานไฟฟูาอีกหลายประเด็นที่

อยูํในระดับต่ า ได๎แกํ 1) การประหยัดพลังงานไฟฟูาควรท าเฉพาะในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

เทํานั้น สํวนภาคท่ีอยูํอาศัยและราชการไมํจ าเป็น 2) ไมํจ าเป็นต๎องประหยัดพลังงานไฟฟูาใน

โรงพยาบาลเพราะถือเป็นของสํวนรวม 3) การประหยัดพลังงานไฟฟูายังไมํถึงเวลาที่จะต๎องท า
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อยํางเรํงดํวน 4) ความสะดวกสบายในชีวิตจะลดลงมากถ๎ามีการใช๎ไฟฟูาอยํางประหยัด และ

บุคลากรที่มีพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาอยูํระดับต่ า ได๎แกํ การเลือกใช๎และการปฏิบัติ

ตน ในการใช๎เครื่องใช๎ไฟฟูาและอุปกรณ์ไฟฟูาที่ไมํถูกต๎อง 

   2. แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาของบุคลากร

โรงพยาบาลหนองโดน ประกอบด๎วย 1) จัดการอบรมให๎ความรู๎ 2) รณรงค์การประหยัดพลังงาน 

3) ก าหนดผู๎รับผิดชอบในการควบคุมการประหยัดพลังงานไฟฟูา 4) ก าหนดมาตรการประหยัด

พลังงานไฟฟูา 5) การปรับเปลี่ยนสายไฟ หลอดไฟฟูา และแยกมิเตอร์ภายในอาคาร 

   3. การพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาของบุคลากรโรงพยาบาล

หนองโดน ด าเนินการดังนี้ 1) จัดการอบรมให๎ความรู๎ให๎กับบุคลากรโรงพยาบาลหนองโดน เข๎า

รํวมกิจกรรมการอบรมความรู๎ในการประหยัดพลังงานไฟฟูา และการเลือกซ้ืออุปกรณ์ไฟฟูาที่

ถูกต๎อง คิดเป็นร๎อยละ 92.50 2) ทุกกลุํมและฝุายตํางๆ ในโรงพยาบาลหนองโดน ด าเนินการ

รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟูาเป็นประจ าทุกเดือน คิดเป็นร๎อยละ 100 3) ทุกกลุํมและฝุาย

ตํางๆ มีการก าหนดผู๎รับผิดชอบ คิดเป็นร๎อยละ 100 4) โรงพยาบาลหนองโดนด าเนินการก าหนด

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟูา จ านวน 1 ฉบับ 5) ปรับเปลี่ยนสายไฟฟูาในสํวนที่ช ารุดทุกจุด 

6)ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟูาตามจุดจํายกระแสไฟฟูาทุกจุด 7) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูาตามอาคารผู๎ปุวย

ทุกจุด 8) ปรับการจํายกระแสไฟฟูาเทําที่จ าเป็น 

  สุคนธ์ มาศนุ๎ย (2551 : 76-87) ได๎ท าการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

เพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร๎อนของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง

กรุงเทพมหานครซ่ึงการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการประหยัดพลังงานปัจจัยที่มี

ผลตํอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข๎องกับการประหยัดพลังงาน

และแนวทางในการเสริมสร๎างการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร๎อนของบุคลากร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 

  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง

กรุงเทพมหานครโดยใช๎แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข๎อมูลมีสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล

คือคําร๎อยละคําเฉลี่ยคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test, F – test และ Correlation 
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  ผลการศึกษาพบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิงร๎อยละ 77.8 อายุระหวําง        

31 – 40 ปี ร๎อยละ 40.0 สถานภาพโสดร๎อยละ 53.5 มีภูมิล าเนากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ร๎อยละ 71.3 การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีร๎อยละ 74.8 ต าแหนํงพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

ปฏิบัติการร๎อยละ 56.5 สังกัดส านัก/ หนํวยงานอืน่ที่เทียบเทําและสังกัดคณะ/ หนํวยงานอื่นที่

เทียบเทําร๎อยละ50เทํากันมีอายุการท างาน 11 – 20 ปี ร๎อยละ 42.6 มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 

10,001 – 20,000 บาท ร๎อยละ 48.3 เคยรับรู๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพื่อ

ลดปัญหาภาวะโลกร๎อนร๎อยละ 100 มีความรู๎ความเข๎าใจทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการ

ประหยัดพลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร๎อนโดยรวมอยูํในระดับสูง 

  ผลการทดสอบสมมติฐานพบวําปัจจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพื่อ

ลดปัญหาภาวะโลกร๎อนของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบัง 

กรงุเทพมหานครได๎แกํอายุอายุการท างานที่สถาบันฯการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารและทัศนคติสํวน

ปัจจัยที่ไมํมีผลตํอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร๎อนของบุคลากร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคุณทหารลาดกระบังกรุงเทพมหานครได๎แกํเพศสถานภาพ

ภูมิล าเนาการศึกษาสูงสุดต าแหนํงหนํวยงานที่สังกัดรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนและความรู๎ความเข๎าใจ 

  อรรณพ วรรณทองศรี (2552 : 87-93) ได๎ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัด

การพลังงานส าหรับอาคารรัฐวิสาหกิจซึ่งจ าเป็นต๎องเข๎าใจในกิจกรรมที่ท าให๎เกิดการบริโภค

พลังงาน และแนวทางการใช๎อุปกรณ์อยํางมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้น าเสนอแนวทางการจัดท า

ระบบการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535           

(ฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550) โดยเริ่มจากการประเมินสถานะภาพเบื้องต๎นขององค์กร เพื่อท า

ให๎ทราบวําองค์กรยังขาดในจุดใดบ๎าง ซึ่งจากการประเมินเบื้องต๎นท าให๎มีข้ันตอนในการจัด

การพลังงานดังตํอไปนี้คือ การจัดตั้งคณะท างานโดยมีการก าหนดอ านาจหน๎าที่ที่ชัดเจน การออก

นโยบายด๎านพลังงานที่ลงนามโดยผู๎บริหารระดับสูงและเผยแพรํให๎พนักงานทุกคนทราบอยําง

ทั่วถึง มีแผนการประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พลังงาน แผนการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือ

กิจกรรมที่ชัดเจน หลังจากนั้นจึงท าการประเมินศักยภาพทางเทคนิคในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งผล

จากการประเมินท าให๎ทราบวําองค์กรควรมีมาตรการใดบ๎าง แล๎วจึงน ามาตรการที่ได๎มาก าหนด

เป็นแผนและเปูาหมาย ซึ่งผลจากการด าเนินการในรอบแรกสามารถประหยัดพลังงานได๎ 
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371,935.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หลังจากท่ีสร๎างระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสมส าหรับองค์กร

เรียบร๎อยแล๎ว จึงได๎มีการจัดท าเอกสารคูํมือการจัดการพลังงาน (Energy Management 

Manual) เอกสารขั้นตอนการด าเนินการ (Procedure) เอกสารวิธีปฏิบัติงาน (Work 

Instruction) และเอกสารสนับสนุน (Support Document) เอกสารที่จัดท าข้ึนจะเป็นมาตรฐาน

ในการปฏิบัติงานและบริหารขององค์กรให๎เป็นไปตามข๎อก าหนดของระบบการจัดการพลังงาน 

  ไตรทศ โถวสกุล (2553 : 53-55) ได๎ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคนิคการจัด

การพลังงานเชิงลึกในอาคาร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการพัฒนาระบบการ

อนุรักษ์พลังงานขั้นสูง เพื่อใช๎ในการอนุรักษ์พลังงานเชิงลึก โดยการท างานด๎านอนุรักษ์พลังงาน

ตามกฎหมายที่ผํานมามีรูปแบบวิธีการท างานที่เป็นพ้ืนฐานเดียวกันมาตลอด ซึ่งในงานวิจัยนี้ได๎

พัฒนาระบบการท างานแบบเชิงลึก “Advance Energy Management Program (AEM)” โดย

มีรายละเอียดการท างานใน 8 ด๎าน คือ การจัดการพลังงานทางอ๎อม กิจกรรมและรางวัลองค์กร 

การจัดการความรู๎ นวัตกรรมองค์กร การจัดการกระบวนการ ระบบสารสนเทศพลังงาน การ

จัดการของเสีย และการสร๎างนวัตกรรมขององค์กร 

  ศราพร ไกรยะปักษ์ (2553 : 117-135) ได๎ท าการวิจัยเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมในการ

จัดการพลังงานชุมชนซ่ึงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการพลังงาน

ชุมชนในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการพลังงานในชุมชนของประ

ทศไทย 3) เพ่ือเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนในประเทศไทยเพื่อให๎ชุมชน

สามารถจัดการพลังงานภายในชุมชนของตนเองและสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ในด๎านพลังงานการ

วิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพควบคูํไปกับเชิงปริมาณใช๎แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ใน

ชุมชนที่มีการใช๎พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) พลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Energy) หรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานรํวมกับพลังงานสิ้นเปลืองจ านวน 91 คน ใน 5 ชุมชน 

และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู๎เชี่ยวชาญด๎านการจัดการพลังงานชุมชนผู๎น าชุมชนที่เก่ียวข๎อง

จ านวน 11 คน 

  ผลการศึกษาพบวําในด๎านการน าพลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือกและอุปกรณ์

พลังงานมาใช๎ในชุมชนบางชุมชนเห็นวํายังมีปริมาณพลังงานไมํเพียงพอเพ่ือใช๎บริโภคประจ าวัน

ด๎านคําใช๎จํายด๎านพลังงานกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํให๎ความเห็นวําการจัดการพลังงานในชุมชนไมํมี
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ผลตํอคําใช๎จํายด๎านพลังงานสาเหตุเพราะไมํมีการใช๎หรือมีการใช๎ประโยชน์จากพลังงานหรือ

อุปกรณ์เหลํานั้นน๎อยเนื่องจากวําอุปกรณ์ช ารุดใช๎งานไมํได๎ปัญหาประชาชนในชุมชนไมํสามารถ

จัดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เองได๎อยํางมีประสิทธิภาพประชาชนตื่นตัวกับการจัดการพลังงานใน

ชํวงแรกของโครงการเทํานั้นกลุํมตัวอยํางมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องพลังงานอยูํในระดับสูงและมี

ความตระหนักเรื่องพลังงานอยูํในระดับสูงเชํนเดียวกันการมีสํวนรํวมเรื่องการจัดการพลังงานใน

ชุมชนอยูํในระดับปานกลางแตํสํวนใหญํมีสํวนรํวมในลักษณะการรับฟังและสนับสนุนโครงการ 

  รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนนั้นประชาชนในชุมชนต๎องมีความรู๎

ความเข๎าใจและความตระหนักในเรื่องพลังงานซึ่งจะน าไปสูํการมีสํวนรํวมในกระบวนการจัด

การพลังงานชุมชนและการวางแผนพลังงานชุมชนอยํางเป็นรูปธรรมและผลที่ได๎จากการวางแผน

พลังงานคือการลดคําใช๎จํายในด๎านพลังงานและการมีพลังงานเพียงพอตํอความต๎องการพ้ืนฐาน

ของคนในชุมชนนอกจากนั้นยังต๎องมีการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่

เหมาะสมและการติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่องอีกด๎วยอันจะน ามาซึ่งการจัดการพลังงาน

ชุมชนอยํางยั่งยืนได๎นอกจากนั้นยังต๎องสามารถขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืนๆได๎ด๎วย 

  การจัดการพลังงานในชุมชนหากต๎องการให๎ได๎ประสิทธิผลที่ดีต๎องมีการน าเอาหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข๎ามาบูรณาการจัดการด๎วยและต๎องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การใช๎พลังงานอีกด๎วย 

  แจํมนิดา คณานันท์ (2555 : 74-81) ได๎ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่

เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาในที่ท างานของข๎าราชการพลเรือน

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมาย 1) เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยทาง

จิตและปัจจัยทางสังคมที่สํงผลตํอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาในที่ท างานของข๎าราชการ

พลเรือนกระทรวงศึกษาธิการ2) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมที่สามารถท านาย

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาในที่ท างานของข๎าราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการ

และ3) เพ่ือค๎นหาตัวแปรที่ส าคัญในการท านายพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาในที่ท างาน

ของข๎าราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการโดยกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือข๎าราชการ

พลเรือนที่ปฏิบัติงานในสํวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครจ านวน 359 คน

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราประเมินคํา 6 ระดับ มีคําความเชื่อมั่นอยูํ
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ระหวําง .75 ถึง .93 ใช๎สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทางและการวิเคราะห์ความ

ถดถอยพหุคูณพบผลการวิจัยดังนี้ 

   1. ไมํพบปฏิสัมพันธ์ระหวํางเจตคติที่ดีตํอการประหยัดพลังงานไฟฟูาและการเห็น

แบบอยํางการประหยัดพลังงานไฟฟูามีผลตํอพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟูาในที่ท างาน

ของข๎าราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการ 

   2. พบปฏิสัมพันธ์ระหวํางความตระหนักในปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟูา

และการรับรู๎ขําวสารด๎านการประหยัดพลังงานไฟฟูามีผลตํอพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน

ไฟฟูาในที่ท างานของข๎าราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่              

ระดับ .05 

   3. ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมสามารถรํวมกันท านายพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาในที่ท างานของข๎าราชการพลเรือนกระทรวงศึกษาธิการได๎ทั้งในกลุํมรวม

และกลุํมที่จ าแนกตามลักษณะชีวสังคมโดยในกลุํมรวมสามารถรํวมกันท านายพฤติกรรมการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาในที่ท างานได๎ร๎อยละ 53 โดยตัวแปร 4 ตัวได๎แกํเจตคติท่ีดีตํอการประหยัด

พลังงานไฟฟูาการรับรู๎ความสามารถของตนในการประหยัดพลังงานไฟฟูาการเห็นแบบอยํางการ

ประหยัดพลังงานไฟฟูาและการรับรู๎ขําวสารด๎านการประหยัดพลังงานไฟฟูาเป็นตัวท านายที่มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ตัวท านายที่ส าคัญอันดับแรกได๎แกํการเห็นแบบอยํางการประหยัด

พลังงานไฟฟูา (β = .29) และรองลงมาคือเจตคติที่ดีตํอการประหยัดพลังงานไฟฟูา (β = .27) 

  ปิยฉัตร พจน์กระจําง (2556 : 105-117) ได๎ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ

จัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการบินมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการพลังงานใน

อุตสาหกรรมการบินเพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการบินและ

เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการบินประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ

ผู๎บริหารผู๎รับผิดชอบด๎านการจัดการพลังงานและพนักงานของบริษัทวิทยุการบินแหํงประเทศไทย

จ ากัดการวิจัยนี้เป็นลักษณะของการวิจัยและพัฒนารูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสานที่ใช๎

การบูรณาการของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณวิธีการที่ใช๎ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

คือการสนทนากลุํมและการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาและพัฒนาองค์ประกอบของการจัด

การพลังงานและใช๎การตรวจสอบโดยผู๎ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการจัดการพลังงานใน
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อุตสาหกรรมการบินวิธีการที่ใช๎ในการวิจัยเชิงปริมาณคือการท าประชามติเพ่ือเก็บข๎อมูลความ

คิดเห็นเกี่ยวกับระดับความส าคัญขององค์ประกอบของการจัดการพลังงานในการวิเคราะห์ข๎อมูล

เชิงคุณภาพใช๎การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงเนื้อหาในการวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงปริมาณใช๎การวิเคราะห์

ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปผลการวิจัยพบวําสภาพการจัดการพลังงานในธุรกิจการบินปัจจุบันมี

การด าเนินการด๎านการจัดการพลังงานอยูํในขั้นของการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให๎พนักงานใน

องค์กรลดการใช๎พลังงานและการสร๎างจิตส านึกด๎านการอนุรักษ์พลังงานยังไมํทั่วถึงรูปแบบการ

จัดการพลังงานอุตสาหกรรมการบินที่พัฒนาขึ้นประกอบด๎วยองค์ประกอบการจัดการพลังงาน

ภายในองค์กร 6 องค์ประกอบ และองค์ประกอบการจัดการพลังงานภายนอกองค์กร 2 

องค์ประกอบส าหรับองค์ประกอบของการจัดการพลังงานภายในองค์กรได๎แกํนโยบายการจัด

องค์กรการสร๎างแรงจูงใจระบบข๎อมูลขําวสารการประชาสัมพันธ์และการลงทุนสํวนองค์ประกอบ

การจัดการพลังงานภายนอกองค์กรได๎แกํผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในธุรกิจและสิ่งแวดล๎อมในการท า

ประชามติเพ่ือส ารวจความคิดเห็นถึงความส าคัญขององค์ประกอบของการจัดการพลังงานพบวํา

โดยรวมของพนักงานของบริษัทวิทยุการบินแหํงประเทศไทยจ ากัดมีความเห็นวําองค์ประกอบการ

จัดการพลังงานในอุตสาหกรรมการบินมีความส าคัญในทุกองค์ประกอบโดยรวมอยูํในระดับมาก

ถึงมากท่ีสุดในการตรวจสอบรูปแบบโดยผู๎ทรงคุณวุฒิมีมติเป็นเอกฉันท์ให๎รูปแบบการจัด

การพลังงานในอุตสาหกรรมการบินสามารถลดการใช๎พลังงานในกิจการบิน 

 2. งานวิจัยต่างประเทศ 

  Ali (2002 : 26) ศึกษารูปแบบการบริโภคพลังงานในชนบทของประเทศบังคลาเทศ

พบวําแหลํงพลังงานสํวนใหญํมาจากแสงอาทิตย์ลมและชีวมวลจากสิ่งที่เหลือใช๎ทางการเกษตร

และศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบตํอการใช๎พลังงานของชุมชนอยํางมากได๎แกํระดับการศึกษาและ

ความรู๎เกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีนั้นๆนอกจากนั้นพบวํารายได๎และการถือครองที่ดินมีผลกระทบ

ตํอการใช๎พลังงานน๎อย 

  Howells et. al (2002 : 4) ศึกษาแบบจ าลองการใช๎พลังงานในชนบทในประเทศ

แอฟริกาใต๎ซึ่งแบบจ าลองที่ใช๎จะรวมตัวแปรทางด๎านพลังงานสิ่งแวดล๎อมและเศรษฐศาสตร์เข๎าไว๎

ด๎วยกันและสิ่งที่ควรสนใจในการสร๎างแบบจ าลองได๎แกํ 

   1. เวลาและคําใช๎จํายในการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ 
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   2. ระดับความยุํงยากและซับซ๎อนของเทคโนโลยีที่น ามาใช๎ 

   3. รายละเอียดของเทคโนโลยีที่แนะน า 

   4. ความสามารถของอุปกรณ์ที่ไมํคํอยคุ๎มทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

   5. คําใช๎จํายตํางๆ 

   6. หน๎าที่ความรับผิดชอบของชุมชนที่เพ่ิมข้ึน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 จากที่ผู๎วิจัยได๎สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

ผู๎วิจัยได๎ใช๎แนวคิด 5 แนวคิด คือ (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 โดยได๎ระบุวํา ต๎องมีการพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็งโดยการจัดการให๎ชุมชนใช๎

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ตามวิธีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต๎หลักการคนอยูํรํวมกับระบบนิเวศอยํางเก้ือกูล 

สนับสนุนสิทธิของชุมชน บทบาทของปราชญ์ชาวบ๎านและผู๎น าชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพ่ึงตนเอง จึงสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเก่ียวกับการใช๎พลังงาน

ไฟฟูาส าหรับชุมชน (2) พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก๎ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 ได๎อธิบายวํา โรงงานและอาคารจ าเป็นต๎องมีวิธีการจัด

การพลังงานอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการด าเนินงาน 8 ขั้นตอน คือ 1)การแตํงตั้ง

คณะท างานด๎านการจัดการพลังงาน 2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต๎น 3) 

การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5) การก าหนด

แผนอนุรักษ์พลังงาน 6) การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน7) การตรวจติดตามและประเมิน

การจัดการพลังงานและ 8) การวิเคราะห์และแก๎ไขข๎อบกพรํองของการจัดการพลังงาน(กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. 2552 ค : 1)และ (3) แนวคิดการจัดการพลังงาน

ของ ศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย อัษฎมงคล (2548 : 16-18) เป็นแนวคิดท่ีเน๎นการอนุรักษ์พลังงาน

อยํางมีสํวนรํวม กํอให๎เกิดผลการประหยัดอยํางเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมี 5 ขั้นตอน คือ 1) 

สร๎างความต๎องการอนุรักษ์พลังงาน 2) ตั้งทีมอนุรักษ์พลังงาน 3) ตรวจวิเคราะห์ก าหนดเปูาหมาย

และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 4) ปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน และ 5) การประเมินผล (4) แนวคิด
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เรื่องความตระหนักของ Bloom & Other (1971 : 273) กลําวถึงความตระหนักคล๎ายกับความรู๎ 

ตรงที่ทั้งความรู๎และความตระหนักตํางไมํเน๎นที่ลักษณะสิ่งเร๎าแตํความตระหนักตํางจากความรู๎

ตรงที่ความตระหนักไมํจ าเป็นต๎องเน๎นประสบการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดความตระหนักจะเกิดขึ้นเมื่อ

มีสิ่งเร๎ามาเร๎าให๎เกิดความตระหนักและ (5) แนวคิดเรื่องการมีสํวนรํวมของ Cohen & Uphoff 

(1981) กลําวถึงการมีสํวนรํวมของสมาชิกในชุมชน มีสํวนเกี่ยวข๎องใน 4 มิติ ได๎แกํ 1) การมีสํวน

รํวมการตัดสินใจวําควรท าอะไรและท าอยํางไร 2) การมีสํวนรํวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลง

มือปฏิบัติตามที่ได๎ตัดสินใจ 3) การมีสํวนรํวมในการแบํงปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการ

ด าเนินงาน 4) การมีสํวนรํวมในการประเมินผลโครงการจากกรอบแนวคิดทั้ง 5ผู๎วิจัยได๎น ามา

พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานไฟฟูาในชุมชน โดย

รูปแบบมี 8 องค์ประกอบ คือ 1) ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของ

การพัฒนารูปแบบ 3) กระบวนการเรียนรู๎ มี 3 กิจกรรม เรียกวํา DPT Model คือ ขั้นที่ 1 การ

สร๎างและพัฒนาความรู๎ (Development : D) ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการ (Practice : P) และข้ันที่ 3 

การถํายโอน (Transfer : T) 4) บทบาทของวิทยากร 5) บทบาทของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 6) 

บรรยากาศการฝึกอบรม 7) สื่อและแหลํงเรียนรู๎ และ 8) การวัดและการประเมินผล                      

ดังภาพที่ 4 
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                       แนวคิดการจัดการพลังงาน

1. แนวคิดการจัดการพลังงานตามแผนพัฒนาและ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ที่ 6 (2554 : 
99-120) การใช๎ประโยชน์ทรัพยากร และค านึงถึงต๎นทุน สิ่ง
แวดล๎อมของประเทศ
2. แนวคิดการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการสํงเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 (2552ค : 1) โรงงานและอาคารจ าเป็นต๎องมีวิธ ีการจัด
การพลังงานอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. แนวคิดการจัดการพลังงานของศิริพรรณ ธงชัย และพิชัย อัษฎ
มงคล (2548 : 16-18) การอนุรักษ์พลังงานแบบมีสํวนรํวม เป็น
วิธีการอนุรักษ์พลังงานวิธีเดียวที่บรรลุวัตถ ุประสงค์การอนุรักษ์
พลังงาน กํอให๎เกิดผลการประหยัดอยํางเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
4. แนวคิดเรื่องความตระหนักของ Bloom & Other (1971 : 273) 
ความตระหนักคล๎ายกับความรู๎ตรงที่ไมํเน๎นที่ลักษณะสิ่งเร๎า แตํ
ความตระหนักตํางจากความรู๎ตรงที่ความตระหนักไมํเน๎น
ประสบการณ์แตํจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร๎ามาเร๎าให๎เกิดความตระหนัก
5. แนวคิดเรื่องการมีสํวนรํวมของ Cohen & Uphoff (1981) การ
มีสํวนรํวมต๎องมีสํวนเกี่ยวข๎องใน 4 มิติ ได๎แกํ 1) การมีสํวนรํวมการ
ตัดสินใจ 2) การมีสํวนรํวมเสียสละในการพัฒนา 3) การมีสํวนรํวม
ในการแบํงปันผลประโยชน์ 4) การมีสํวนรํวมในการประเมินผล

 การพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานเพ่ือเพิ่ม
  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

2. วัตถ ุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ

3. กระบวนการเรียนรู๎
   ขั้นที่ 1 การสร๎างและพัฒนาความรู๎ 
(Development : D)
   ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการ (Practice : P)
   ขั้นที่ 3 การถํายโอน (Transfer : T)

4. บทบาทของวิทยากร

5. บทบาทของผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม

6. บรรยากาศการฝึกอบรม

7. สื่อและแหลํงเรียนรู๎

8. การวัดและการประเมินผล

รูปแบบการจัดการพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในชุมชน

DPT Model
 

 

 

ภาพที่ 4  กรอบแนวคิดในการวิจัย 


