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สถานการณและแนวโนมพลังงานสถานการณและแนวโนมพลังงาน  
ของโลกของโลก
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ



ปริมาณพลังงานสํารองของโลกปริมาณพลังงานสํารองของโลก
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1989 1999 2008 2009
Mtoe Mtoe Mtoe Mtoe

Oil 137,273 148,076 181,739 181,700
NG 110,160 133,695 166,752 168,741
Coal 295,000
Nuclear 133,333

NET 778,775
Usage (Mtoe/y) 11,000
Hydroelectric (Mtoe/y) 740
Depletion(Year) 75.90

ที่มา: รายงานสถานการณพลังงานของบริษัท BP ประจําป 2010



Foundations of global energy system shifting 
Resurgence in oil & gas production in some countries 
Retreat from nuclear in some others 
Signs of increasing policy focus on energy efficiency 

All-time high oil prices acting as brake on global economy 
Divergence in natural gas prices affecting Europe (with prices 5-
times US levels) and Asia (8-times) 

Symptoms of an unsustainable energy system persist 
Fossil fuel subsidies up almost 30% to $523 billion in 2011, led by 
MENA (Middle East and North Africa)
CO2 emissions at record high, while renewables industry under 
strain 
Despite new international efforts, 1.3 billion people still lack
electricity 
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Source: World Energy Outlook 2012

สถานการณและแนวโนมพลังงานของโลกสถานการณและแนวโนมพลังงานของโลก

Presenter�
Presentation Notes�
การเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานทั่วโลก
- การฟื้นคืนในการผลิตก๊าซและน้ำมันของบางประเทศ
- การถอนตัวจากพลังงานนิวเคลียร์ในบางประเทศ
- นโยบายที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น
ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเป็นตัวฉุดเศรษฐกิจทั่วโลก
- ความแตกต่างของราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อยุโรป (5เท่าของสหรัฐ) และเอเชีย   (8 เท่าของสหรัฐ)
เครื่องบ่งชี้ถึงระบบพลังงานที่ไม่ยั่งยืนยังคงมีอยู่  
- เงินสนับสนุนของเชื้อเพลิงฟอสซิล ในปี 2011 สูงถึงเกือบ 30% ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 523            พันล้านเหรียญสหรัฐ นำโดย ประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 
- การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในระดับที่สูง ในขณะที่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงาน  หมุนเวียนอยู่ภายใต้ภาวะตึงเครียด
- แม้ว่าจะมีความพยามยามระหว่างประเทศมากมาย แต่ประชาชนยังคงขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอยู่ถึง 1.3 พันล้านคน
�



ความตองการพลังงานโลกความตองการพลังงานโลก  ตามประเภทเชื้อเพลิงตามประเภทเชื้อเพลิง
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Source: exxonmobil.com/energyoutlook



ความตองการพลังงานโลกความตองการพลังงานโลก
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Source: World Energy Outlook 2012

เศรษฐกิจเกิดใหมจะเปนตัวนําทางตลาดพลังงาน

Presenter�
Presentation Notes�
Emerging economies steer energy markets 
Global energy demand rises by over one-third in the period to 2035, underpinned by rising living standards in China, India & the Middle East 

เศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นตัวนำทางตลาดพลังงาน
ความต้องการพลังงานโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 ใน 3  ในปี 2035, เพื่อสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในประเทศจีน อินเดีย  และประเทศตะวันออกกลาง

OECD  ย่อมาจาก  Organisation for Economic Co-operation and Development หมายถึง องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และยอมรับระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้าเสรีในการร่วมกันและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก มีสมาชิกทั้งหมด ดังนี้  ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, กรีซ, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, นอร์เวย์, เนเธอร์แลนด์ ,โปรตุเกส, อังกฤษ, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา,เยอรมนีตะวันตก, แคนาดา, สเปน, ชิลี, เช็ก, อิสราเอล,เม็กซิโก, ฮังการี, ออสเตรเลีย ,นิวซีแลนด์, เกาหลีใต้,โปแลนด์, อิหร่าน, เอสโตเนีย,สโลวาเกีย,สโลวีเนียและญี่ปุ่นรวมทั้งหมดเป็น 34 ประเทศ และมีประเทศที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมองค์การคือประเทศ รัสเซีย�



การผลติน้ํามันการผลติน้ํามัน
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การสงออกน้ํามันจากประเทศแถบตะวันออกกลางการสงออกน้ํามันจากประเทศแถบตะวันออกกลาง
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Source: World Energy Outlook 2012

90%
 

 คือตัวเลขการสงออกน้ํามันจากประเทศแถบตะวันออกกลาง
 มายังเอเชีย ในป 2035

Presenter�
Presentation Notes�
Middle East oil to Asia: a new silk road 
By 2035, almost 90% of Middle Eastern oil exports go to Asia; North America’s emergence as a net exporter 
accelerates the eastward shift in trade 

ในปี 2035 เกือบ 90% ของการส่งออกน้ำมันของประเทศแถบตะวันออกกลางจะถูกส่งมายังเอเชีย  ทำให้การเกิดขึ้นใหม่ของอเมริกาเหนือในฐานะผู้ส่งออก จึงต้องเร่งทำการค้าในประเทศแถบตะวันออก
�
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Source: World Energy Outlook 2012

สถานการณน้ํามันของอิรกัสถานการณน้ํามันของอิรกั

ในป 2035 อิรักจะมีสัดสวนการผลติเปน 45%
 

 ของทั้งโลก

Presenter�
Presentation Notes�
Iraq oil poised for a major expansion 
Iraq accounts for 45% of the growth in global production to 2035; by the 2030s it becomes the second-largest global oil exporter, overtaking Russia 

จากการคาดการณ์อิรักมีสัดส่วนการผลิตเป็น 45% ของการผลิตที่เติบโตขึ้นของทั้งโลกในปี 2035 โดยในปี 2030 อิรักจะกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 แทนที่รัสเซีย �



การผลิตน้ํามันและกาซของสหรัฐการผลิตน้ํามันและกาซของสหรัฐ
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Source: World Energy Outlook 2012

การเพิ่มขึ้นของน้ํามันและกาซธรรมชาติแบบ unconventional 
สงผลดตีอสหรัฐอยางมาก

Presenter�
Presentation Notes�
A United States oil & gas transformation
The surge in unconventional oil & gas production has implications well beyond the United States
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของวิธีการผลิตน้ำมันและก๊าซแบบ unconventional มีผลดีต่อสหรัฐ 

Unconventional Resources คือพวกน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่ไปอยู่ในหินพวกที่ เมื่อเจาะหลุมไปเพื่อผลิตแล้ว มันไม่ค่อยไหล หรือไม่ไหลเลย น้ำมันและก๊าซที่ไปอยู่ในหินพวกนี้ก็ไม่คุ้มที่จะผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ 

Unconventional Resources อีกแบบหนึ่งคือ น้ำมันที่อยู่ในสภาพที่ถูก biodegrate มากๆ แล้ว มันหนืดมาก จนอยู่ในหินทรายธรรมดาก็ไม่สามารถไหลออกมาได้ ต้องช่วยให้มันออกมาเช่น เพิ่มความร้อนโดยการอัดไอน้ำร้อนๆ เข้าไปเพื่อให้น้ำมันหนืดมันไหลได้

ดังนั้นจะเห็นว่าพวก Unconventional Resources ทั้งหลาย มันก็เป็นน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติปรกตินั่นเอง ยกเว้นพวกน้ำมันที่หนืดๆ มีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าน้ำมันที่ผลิตได้จากแหล่งปรกติ ต้องไป ผสมกันพวก condensate หรือทำการ upgrade ก่อนนำไปกลั่น

Unconventional ทั้งหลายจึงมีต้นทุนที่สูงกว่า Conventional ตั้งแต่การนำขึ้นมา และถ้าเป็นน้ำมันหนืดๆ ก็ต้อง upgrade เพื่อนำไปกลั่นได้เป็นน้ำมันที่เราใช้กัน 

แต่ข้อดีของ Unconventional พวกนี้ คือ มันมีมากมายจริงๆ ความเสี่ยงทางธรณีวิทยาต่ำกว่าพวก Conventional มาก คือพวก Conventional ทั่วไป ต้องทำการสำรวจหา ซึ่งไม่ได้เจอกันง่ายๆ แต่เมื่อเจอแล้วก็จะมีปริมาณจำกัดเล็กใหญ่ต่างกันไปแล้วแต่ศักยภาพพื้นที่ แต่พวก Unconventional ส่วนใหญ่เจอกันมานานแล้ว ที่ไม่ได้ผลิตมาใช้เพราะต้นทุนโดยรวมแพงกว่ามาก เมื่อน้ำมันหรือก๊าซที่ถูกๆ มีใช้ ก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องดิ้นรนไปผลิตจากพวก Unconventional แต่ตอนนี้น้ำมัน 100 $/bbl พวก Unconventional ก็เริ่มคุ้มที่จะผลิตขึ้นมาขาย และเมื่อผลิตแล้ว ก็มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีลดต้นทุน ทำให้ค่าใช้จ่ายเริ่มต่ำลง กลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ Conventional ไป หลายบริษัทก็เริ่มมาสนใจลงทุน Unconventional กันมากขึ้น เพราะข้อดีคือ มีมากมายจริงๆ และแนวโน้มต้นทุนลดลง

ส่วนเรืองสิ่งแวดล้อมน้ัน ถ้าเป็นระบบปิด ไม่น่าจะเกิด แต่จะเป็นต้นทุนที่ต้องจ่าย เนื่องจากใช้น้ำมาก (พวก fracking) steam flood หรือการผลิตน้ำจากพวก coal bed methane แต่ควบคุมได้ ไม่อย่างนั้นประเทศอย่างอเมริกา ออสเตรเลีย คงมีปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมาก เพราะมันใช้มากจริงๆ
�



การผลติกาซธรรมชาติการผลติกาซธรรมชาติ
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กาซธรรมชาติกับตลาดทั่วโลกกาซธรรมชาติกับตลาดทั่วโลก
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Source: World Energy Outlook 2012

การเพิ่มขึ้นของกาซธรรมชาติแบบ unconventionalกอใหเกิด
 ความหลากหลายของตลาดและกลไกการกําหนดราคาของกาซแบบ
 ธรรมดา

RussiaThe United States

Brazil
Indonesia

Australia

Iran + Qatar

Africa

Presenter�
Presentation Notes�
Natural gas: towards a globalised market 
Rising supplies of unconventional gas & LNG help to diversify trade flows, putting pressure on conventional gas suppliers & oil-linked pricing mechanisms 

การเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวแบบ unconventional ช่วยทำให้เกิดความหลากหลายทางการค้า ซึ่งสร้างแรงกดดันให้เกิดกลไกการกำหนดราคาของการผลิตแบบ conventional อีกด้วย�



ผูผลิตกาซธรรมชาติรายใหญของโลกผูผลิตกาซธรรมชาติรายใหญของโลก  ปป  20352035
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Source: World Energy Outlook 2011

กาซธรรมชาติแบบ unconventional
คิดเปน 40%

 
 ที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก

Presenter�
Presentation Notes�
Golden prospects of natural gas
Unconventional natural gas supplies 40% of the 1.7 tcm increase in global supply, but best practice are essential to successful address environmental challenges

การผลิตก๊าซธรรมชาติแบบ Unconventional คิดเป็น 40% ของ 1.7 tcm ที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก แต่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายธรรมชาติให้ประสบผลสำเร็จ�



การผลติกระแสไฟฟาการผลติกระแสไฟฟา
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การเปลี่ยนแปลงการผลิตกระแสไฟฟาการเปลี่ยนแปลงการผลิตกระแสไฟฟา  (2010(2010--2035)2035)
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Source: World Energy Outlook 2012

ในป 2035 พลังงานหมุนเวียนจะคิดเปนครึง่หนึ่ง
ของกําลังการผลิตกระแสไฟฟาทั่วโลก

Presenter�
Presentation Notes�
A power shift to emerging economies 
The need for electricity in emerging economies drives a 70% increase in worldwide demand, with renewables accounting for half of new global capacity 

ความต้องการไฟฟ้าในเศรษฐกิจเกิดใหม่ขับเคลื่อนให้ความต้องการทั่วโลกเพิ่มขึ้น 70% กับพลังงานหมุนเวียนซึ่งจะคิดเป็นครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตใหม่ทั่วโลก�



เงินสนับสนุนสําหรับพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเงินสนับสนุนสําหรับพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก
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Source: World Energy Outlook 2012

ผลประโยชน vs คาใชจาย

Presenter�
Presentation Notes�
The multiple benefits of renewables come at a cost 
Renewable subsidies were $88 billion in 2011; over half the $4.8 trillion required to 
2035 has been committed to existing projects or is needed to meet 2020 targets (In the New Policies Scenario in World Energy Outlook 2012

เงินสนับสนุนสำหรับพลังงานหมุนเวียนในปี 2011 เท่ากับ 88พันล้านเหรียญ เมื่อเทียบกับปี 2035 ซึ่งต้องการเพิ่มสูงถึง 4.8 ล้านล้านเหรียญสำหรับพัฒนาโครงการที่มีอยู่แล้วหรือที่จำเป็นในการตอบสนองเป้าหมายปี 2020�
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ราคาน้ํามันดิบเฉลี่ยทั่วโลกราคาน้ํามันดิบเฉลี่ยทั่วโลก

Source: World Energy Outlook 2012

Presenter�
Presentation Notes�

1. สถานการณ์อ้างอิง (Reference or Current Scenario) ซึ่งให้ภาพพื้นฐานว่าตลาดพลังงานโลกจะเป็นอย่างไรถ้ารัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและมาตรการที่เป็นอยู่ 
2. สถานการณ์ (New Scenario) ซึ่งนโยบายมองว่าหลายประเทศจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายที่เน้นประสิทธิภาพและพลังงานทดแทนสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น 
3. สถานการณ์ 450 (450 Scenario) ซึ่งนโยบายได้กระทำในการจำกัดความเข้มข้นระยะยาวของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ เป็น 450 ppm CO2-equivalent (ppm CO2-eq) �



คาไฟฟาเฉลี่ยในครัวเรือนคาไฟฟาเฉลี่ยในครัวเรือน  ปป20352035
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Source: World Energy Outlook 2012

ในป 2035 คาไฟฟาของประเทศในสหภาพยุโรปและญี่ปุนยังจะสูงมากที่สุด

2.33

 
Baht/kWh

4.34

 
Baht/kWh

Presenter�
Presentation Notes�
Wide variations in the price of power 
Electricity prices are set to increase with the highest prices persisting in the European Union & Japan, well above those in China & the United States 

ในปี 2035 ค่าไฟฟ้าถูกตั้งให้เพิ่มขึ้นด้วยราคาสูงสุดในสหภาพยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งสูงกว่าในประเทศจีนและสหรัฐ�



21

Source: World Energy Outlook 2012

ศักยภาพการอนุรักษพลังงานในแตละภาคสวนศักยภาพการอนุรักษพลังงานในแตละภาคสวน

2 ใน 3 ของศักยภาพในการอนุรักษพลงังานของแตละภาคสวน 
ยังถูกจํากัดในป 2035

Presenter�
Presentation Notes�
Energy efficiency potential used by the sector in the New Policies Scenario

Two-thirds of the economic potential to improve energy efficiency remains untapped in the period to 2035  
 
2 ใน 3 ของศักยภาพเศรษฐกิจทั่วโลกในการปรับปรุงสำหรับด้านการอนุรักษ์พลังงานยังคงถูกจำกัดอยู่ในช่วงปี 2035�



ความตองการพลังงานขั้นตนทั่วโลกความตองการพลังงานขั้นตนทั่วโลก

22

Source: World Energy Outlook 2012

มาตรการที่มีประสิทธิภาพสามารถลดความตองการพลงังานขั้นตน

ในป 2035 ไดถึงครึง่หนึ่งของทั้งหมด

Presenter�
Presentation Notes�
The Efficient World Scenario: a blueprint for an efficient world 
Economically viable efficiency measures can halve energy demand growth to 2035; 
Total primary energy demand 
       
มาตรการที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ได้จริงทางเศรษฐกิจสามารถลดปริมาณการบริโภคพลังงานขึ้นต้นลงได้ครึ่งหนึ่งในปี 2035�



สถานการณและแนวโนมพลังงานสถานการณและแนวโนมพลังงาน  
ของประเทศไทยของประเทศไทย

23



พลังงาน...รอชาไมได!!!

24



การเตบิโตของความตองการพลังงานและเศรษฐกิจ
 

จากป พ.ศ.
 

2533-2553

25

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน

Presenter�
Presentation Notes�
ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึง 2553 การใช้พลังงานของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.4 ต่อปี จนในปี 2553 การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (final energy) สูงถึง
2.32 เท่าของปี 2533 หรือประมาณ 71,000 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) การเติบโตดังกล่าวเกิดขึ้น
ควบคู่กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.5 ทั้งนี้ภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานสูงจนนำหน้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ได้แก่ ภาคอาคารธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม�



คาความเขมการใชพลังงานของประเทศไทยจากป พ.ศ.
 

2529-2553

26

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน

Presenter�
Presentation Notes�
ดัชนีอีกตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
ภาพรวมของประเทศคือ ค่าความเข้มการใช้พลังงาน (energy intensity) หรืออัตราส่วนพลังงานที่ใช้ต่อ
หน่วย GDP ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะ 20 กว่าปีที่ผ่านมา ยกเว้นช่วงปี พ.ศ. 2548-2551 ซึ่งเป็นช่วงที่
ราคาน้ำมันขึ้นสูงมาก�



คาความเขมการใชพลังงานเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ

27

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน

Presenter�
Presentation Notes�
ดัชนีดังกล่าวมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเล็กน้อย แต่สูงกว่าค่าของ
ประเทศพัฒนาแล้ว เช่นญี่ปุ่นและยุโรปมาก (รูปที่ 2.3) ในขณะที่ดัชนีของประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่
แม้จะสูงกว่าของประเทศไทย แต่ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การแข่งขันเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต�



สัดสวนการผลิตและการนําเขาพลังงาน

28

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน



มูลคาการนําเขาพลังงานในป 2555 1.443 ลานลานบาท 
เพิ่มขึ้นรอยละ 16.7 เมื่อเทียบกับป 2554

29



การเตบิโตของความตองการพลังงานและเศรษฐกิจ
 

จากป พ.ศ.
 

2553-2573

30

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน



31

ที่มา: ฝายกิจการสังคม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย



ความทาทายดานพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ความมัน่คงในการจัดหาพลังงาน

ตนทุนพลังงานที่มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ

การพึ่งพาการนําเขาพลังงานมากขึ้น

ปรมิาณการปลอยมลพิษเพิ่มขึ้น

ปรมิาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น

32

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน



นโยบายพลังงานของประเทศ

33

ที่มา: กระทรวงพลังงาน



นโยบายพลังงานของประเทศ

34

ที่มา: กระทรวงพลังงาน



การใชพลงังานในอดีตและแนวโนมการใชพลงังานในอนาคต (กรณี BAU)

35

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน

158,525

Presenter�
Presentation Notes�
ความต้องการพลังงานจะมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเพิ่มเป็น 151,000 ktoe หรือประมาณ 2.1 เท่าของปัจจุบัน หรือเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 3.9 ต่อปี (รูปที่ 2.4) โดยที่ค่าความยืดหยุ่นพลังงาน (energy elasticity) เฉลี่ยคือ 0.93 และ
ความต้องการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าภาคอื่นๆ
และสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ�



ผลการอนุรักษพลังงานรายภาคเศรษฐกิจ (กรณีที่สามารถดําเนิน
 มาตรการอนุรักษพลังงานตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว)

36

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน, เมษายน 2556

Presenter�
Presentation Notes�
ในรูปที่ ๔ และ ๕ แสดงให้เห็นว่าหากดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ๒๐ ปี ที่กำหนด จะส่งผลให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๐ ต่อปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๓ หรือเพิ่มขึ้นเพียง ๑.๗๑ เท่าของ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือคิดเป็นค่า energy elasticity เฉลี่ยตลอด ๒๐ ปี ข้างหน้าได้ ๐.๗๐ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังของ ๒๐ ปี ซึ่งอยู่ที่ ๐.๙๘ และค่าความเข้มการใช้พลังงานของประเทศไทยลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ ๑๕.๖ พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe) ต่อพันล้านบาท เป็น ๑๑.๑ พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe) ต่อพันล้านบาท (GDP) หรือการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (final energy) ในปีดังกล่าวจะต้องไม่เกิน ๑๑๙,๖๘๐ ktoe หรือต่ากว่าความต้องการพลังงานในกรณีปกติที่ไม่มีมาตรการอนุรักษ์พลังงาน (Business as Usual, BAU) ประมาณ ๓๘,๘๔๕ ktoe�



ปริมาณพลังงานที่ประเทศไทยตองประหยัดไดในป พ.ศ.
 

2573
 (ค.ศ. ๒๐๓๐)

37

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน, เมษายน 2556



เทคโนโลยีการลดการปลอยกาซเรือนกระจก

38

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน

Presenter�
Presentation Notes�
มาตรการที่จะเผชิญกับประเด็นความท้าทายหลักทั้ง 5 ประการที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 นั้น อาจมีได้
หลายทางเลือก เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน แต่ทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องมีความพร้อมกว่าทางเลือกอื่น คือ การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งในบริบทของแผนนี้หมายถึง (1) การ
ประหยัดหรือการลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และ (2) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งหมายถึง
การทำงานที่ได้ผลลัพธ์เท่าปกติ แต่ใช้พลังงานน้อยกว่าปกติ ไม่ว่าจะเป็นการส่องสว่าง การทำน้ำร้อน การ
ทำความเย็น การขนส่ง หรือการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลในการผลิตที่ผ่านมา�



การจัดการดานพลังงานเพื่อเตรียม  
ความพรอมสู AEC

39



40



AEC คืออะไร

เปนการรวมตัวเพื่อที่จะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน

มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก ไทย, พมา, ลาว, เวียดนาม, 
มาเลเซยี, สิงคโปร, อินโดนีเซยี, ฟลิปปนส, กัมพูชา, บรูไน จํานวน
ประชากรทั้งหมด 600 ลานคน 
ภาษีนําเขาเปนศูนย/อุปสรรคนําเขาระหวางอาเซียนดวยกันหมดไป

เคลื่อนยายสินคา บริการ ลงทุน แรงงานฝมือ เงินทุน อยาง

เสรี
41



การเตรียมพรอมดานอนุรักษพลังงานกับการเขาสู AEC

ภาคอุตสาหกรรม

ใหการสนับสนุนชวยเหลือและพัฒนาผูประกอบการอตุสาหกรรม โดยเฉพาะ SMEs 
มีการใชพลังงานอยางมีประสิทธภิาพเพื่อลดตนทุนการผลิตสินคา และสามารถ
แขงขันกับประเทศเพื่อนบานและนอกกลุม AEC ได

ภาคขนสง

พัฒนาใหธุรกิจขนสงมีตนทุนเชื้อเพลิงที่ต่ําลงดวยการสงเสริมการบริหาร

จัดการขนสง จัดโครงสรางพื้นฐานการเดินทางใหเปนระบบสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เชน รถไฟฟาครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเมือง รถไฟฟา
ความเร็วสูง ระบบรางคู สําหรับมวลชนและสินคา และระบบทอในการขนสง
เชื้อเพลิง 42



การเตรียมพรอมดานอนุรักษพลังงานกับการเขาสู AEC

ภาคธุรกิจและครัวเรือน

ใหการสนับสนุนชวยเหลือประชาชนในการลดรายจาย เชน การเปลี่ยน
หลอดไฟเปนแบบประสิทธิภาพสูง, สงเสริมการใชเตาประสิทธิภาพสูงเพื่อลด
การใช LPG, รณรงคการประหยัดไฟ 
พัฒนาอาคารธุรกิจและบานเรือนทั้งหมดเปนอาคารประหยดัพลังงาน ทําให
ประชาชนมรีายไดเพิ่มขึ้น และธุรกิจสามารถลดรายจายไดทําใหสามารถ
แขงขันกับตางประเทศได เชน ธรุกิจโรงแรม หางสรรพสินคา

43



การสงเสริมและสนับสนุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน

โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารภาครัฐ โดยการสนับสนุนเปลี่ยนอุปกรณใช
พลังงานหลักใหมีประสิทธิภาพสูง เชน หลอดไฟฟา เครื่องปรับอากาศ เปนตน
โครงการสงเสริมวัสดุและอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก 
เชน มอเตอรประสิทธิภาพสูง อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร เครื่องอัดอากาศ หมอไอน้ํา 
หลอดไฟ เปนตน
โครงการสงเสริมการลงทุนดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน โดยมุงเนนกระตุนและ
สงเสริมการลงทุนโนโครงการดาน EE & RE

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและสาธิตการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
เชน อาหาร กระดาษ สิ่งทอ เคมี ไม อโลหะ
โครงการพัฒนาพลังงานสะอาดในชุมชน (Distributed Green Generation)

44

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน



FISCAL INSTRUMENTS

Tax incentive – Additional 25% tax exemption on net income if 
certified EE equipment purchased.

Direct subsidy – Promote the use of energy efficient equipment 
(20% subsidy,  support of 50,000 – 3,000,000 Baht per project).

ESCO fund – Invest in ESCO venture capital (not more than 
30% of total capital) for Equipment leasing or Credit guarantee 
facility.

45

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน



สัดสวนการใชเชื้อเพลิงในอาเซียน

46

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน



การใชพลังงานของประเทศในกลุม AEC

47

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน



ศักยภาพแหลงพลังงานฟอสซิลในประเทศในกลุม AEC

48

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน



49



การใชพลังงานขั้นสุดทายจําแนกตามภาคเศรษฐกิจในป 2552

50

ประเภทอาคาร การใชพลังงานขั้นสุดทาย
(ktoe)

สัดสวน

(รอยละ)

ขนสง 24,132 36

อุตสาหกรรม 23,798 36

อาคารธุรกิจและบานอยูอาศัย 15,029 22

อื่นๆ 3,739 6

รวม 66,339 100

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน



สัดสวนการใชไฟฟาในอาคารธุรกิจขนาดกลางและใหญป 2553

แนวโนมการใชพลังงานในป 2573 มีคาเทากับ 49,700 GWh ซึง่เพิ่มจาก 
20,800 GWh ในป 2553

51

Source: Building Energy Conservation in Thailand, The Joint Graduate School of Energy and Materials.



การใชเชื้อเพลิง LPG ในภาคอาคารธุรกิจขนาดใหญ

52

ประเภทอาคาร ปริมาณการใชเชื้อเพลิง 
LPG (ktoe)

สัดสวน

(รอยละ)

อาคารสํานักงาน 31 12

อาคารหางสรรพสินคา 72 28

อาคารธุรกิจคาปลีกและสง 91 36

โรงแรม 32 13

คอนโดมิเนียม 10 4

สถานพยาบาล 8 3

สถานศึกษา 6 3

อาคารทั่วไป 3 1

รวม 254 100

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน



ดัชนีสมรรถนะพลงังานที่ไดจาก ENERGY AUDIT ในอาคารขนาดใหญ 
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รายการ หนวย สํานักงาน โรงแรม โรงพยาบาล สรรพสินค

 


าขายปลีก

โรงเรยีน อาคาร

 ชุด

สรรพสินคา

 ขายปลีก/สง

อื่นๆ

ไฟฟาที่ใชปรับอากาศตอพื้นท

 
ี่

ปรับอากาศ

kWh/ 
m2Y

115.2 143.2 162.1 184.9 76.2 168.1 165.4 216.5

ไฟฟาที่ใชในการสองสวางตอ

 พื้นที่ใชสอย

kWh/ 
m2Y

12.9 27.0 24.1 56.2 11.1 12.2 84.8 26.0

ไฟฟารวมตอพื้นที่ใชสอย kWh/ 
m2Y

147.5 209.3 158.8 270.9 65.2 146.6 391.0 117.6

พื้นที่ปรับอากาศตอพื้นที่ใชสอย % 28 65 41 68 27 26 72 32

สัดสวนไฟฟาที่ใชในการปรับ

 อากาศ

% 41 64 56 52 53 58 39 43

สัดสวนไฟฟาที่ใชในการสอง

 สวาง

% 22 19 22 22 32 22 24 20

กําลังไฟฟาที่ใชในการสองสวาง w/m2 9.3 7.8 7.7 14.6 9.5 8.9 16.9 10.9

OTTV w/m2 61.4 33.0 35.5 43.6 61.6 33.0 43.6 57.4

RTTV w/m2 29.1 18.2 15.9 20.9 29.1 17.4 22.9 24.5

ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ COP 2.21 2.13 2.44 2.77 1.99 2.07 2.43 2.17

Source: Building Energy Conservation in Thailand, The Joint Graduate School of Energy and Materials.

Presenter�
Presentation Notes�
ดัชนีสมรรถนะพลังงานที่ได้จาก energy audit ในอาคารขนาดใหญ่  มี
ค่า่ไม่แตกต่างจากที่สำำรวจได้จากอาคารในประเทศอาเซียนอื่นๆ�
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แผนอนรุักษพลังงาน 20 ป คาดหวังใหลดการใชไฟฟาในอาคารขนาดใหญลง 34,000
 GWh จาก 50,000

 
GWh เหลือ 16,000

 
GWh ในป 2573

Introducing BEC and beyond or HEPS

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน, เมษายน 2556

Presenter�
Presentation Notes�
Key factor - Data from the energy audit
reports, electricity supply by PEA
and MEA�



 ใชกับอาคารที่มีพื้นที่ใชสอย 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป
3 กลุมอาคารแบงตามชวงเวลาการใชงาน
- อาคารสํานักงานและสถานศึกษา
- อาคารสรรพสินคา
- อาคารประเภทโรงแรมหรือโรงพยาบาล
 เกณฑประเมินระบบอาคารหลักและสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน
- ระบบกรอบอาคาร*

 
(OTTV และ RTTV = ดัชนีสมรรถนะพลังงานของผนังและหลังคา)

- ระบบไฟฟาแสงสวาง*
 

(LPD = พลังงานไฟฟาของระบบแสงสวางตอพื้นที่)
- ระบบปรับอากาศ*

 
(COP = ดัชนีสมรรถนะของระบบปรับอากาศ)

- อุปกรณผลิตน้ํารอน
- การชดเชยพลังงาน โดยการใชแสงธรรมชาติ และเซลลแสงอาทิตย

55

ลักษณะของ Building Energy Code (BEC)
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(1) HEPS (High Energy Performance Standard) คือ ระดับเกณฑมาตรฐาน
 ขั้นสูงของระบบตางๆ ซึ่งเปนเปาหมายที่บรรลุดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน

(2) Econ (Economic building) or LEB (Low Energy Building) คือ 
เปาหมายในอนาคตอันใกลเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีของอุปกรณและระบบตางๆ ใหม

 
ี

ประสิทธภิาพสูงขึ้นไปอีกแตยังมีความคุมคาในการลงทุน

(3) ZEB (Zero Energy Building) คือ เปาหมายในระยะยาวที่อาคารใชพลังงานท
 

ี่

จายเขาจากภายนอกในระดับใกลศูนย เนื่องจากความตองการพลังงานของอาคารที่ต่ํามาก
 และยังมกีารผลิตพลังงานที่ใชในอาคารจากพลังงานหมุนเวยีนดวย
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Assessing energy consumption for each commercial building 
type with different levels of efficiency by using end-use models

Source: Building Energy Conservation in Thailand, The Joint Graduate School of Energy and Materials.
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ปที่ 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

เกณฑมาตรฐาน REF BEC BEC+ HEPS HEPS+ Econ Econ+ ZEB

กรอบอาคาร (OTTV 

– W/m2 )
60 50 45 40 35 30 25 20

ระบบปรับอากาศ 
(A/C – kW/RFT )

1.4 1.12 0.95 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4

แสงสวางจากอุปกรณ

 


และแสงธรรมชาติ 
(LPD – W/m2)

16 14 12 10 8 6 4 2

อาคารโดยรวม 
(Building - %)

100 80 70 60 50 40 30 20

เกณฑมาตรฐานและฉลาก - กลไกขับเคลื่อนใหปรับระดับประสิทธิภาพพลงังาน 
สําหรับอาคารสาธารณะ สู ZEB

Source: Building Energy Conservation in Thailand, The Joint Graduate School of Energy and Materials.
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ระบบกรอบอาคาร

เกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของกรอบอาคาร



ระบบกรอบอาคาร

60

• อาคารอนุรักษพลังงานในขัน้ตอนการกอสรางเบื้องตน อาจจะดูเหมือนมีราคาสูงและไมคุม
 ทุน แตจากผลศึกษาพบวาของคาใชจายตลอดอายุการใชงาน (Life Cycle Cost, LCC) ของ

 แตละระบบจะสามารถลดลงไดอีกมาก ถาประสิทธิภาพของระบบเพิ่มขึ้น 

Source: Building Energy Conservation in Thailand, The Joint Graduate School of Energy and Materials.



ระบบปรับอากาศ

61
• ปจจุบันผูจําหนายแอรมแีผนที่จะสนับสนุนใหใชงานระบบแอรที่มีคา

 ทั้งระบบที่ 0.6
 

kW/RFT

• คาเกณฑของระบบปรับอากาศ – COP ตองเกินกวา 3.14 หรือ 
kW/RFT < 1.12 หรือ EER > 11 (สําหรับระบบขนาดใหญ)

Source: Building Energy Conservation in Thailand, The Joint Graduate School of Energy and Materials.
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เกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของกรอบอาคาร

ระบบไฟฟาแสงสวาง

หมายเหตุ

(1) อาคารที่มีการใชงานพื้นที่หลายลักษณะ พื้นที่แตละสวนจะตองใชคาในตารางตามลักษณะการใชงานของพื้นที่สวนนั้นๆ
(2) รวมถึงไฟฟาแสงสวางทั่วไปที่ใชในการโฆษณาเผยแพรสินคา ยกเวนที่ใชในตูกระจกแสดงสินคาและที่ไมไดติดตั้งอยางถาวร



ระบบไฟฟาแสงสวาง
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• การออกแบบโดยใชแสงธรรมชาติรวมดวย จะชวยลดการใชไฟฟาสอง
 สวางในอาคารสํานักงานและภาระของระบบปรับอากาศ

Source: Building Energy Conservation in Thailand, The Joint Graduate School of Energy and Materials.



คาการใชพลงังานสุทธิ (NET CONSUMPTION) จากแบบจําลองของ
 อาคารแตละประเภทในแตละระดับความสามารถในการประหยัดพลงังาน

64

ประเภทอาคาร การใชพลังงานภายใตแตละระดับความสามารถ

ในการอนุรักษพลังงาน (kWh/m2-y)
Reference BEC HEPS Econ ZEB

อาคารสํานักงาน 219 171 141 82 57

อาคารหางสรรพสินคา 308 231 194 146 112

อาคารธุรกิจคาปลีกและสง 370 298 266 161 126

โรงแรม 271 199 160 116 97

คอนโดมิเนียม 256 211 198 132 95

สถานพยาบาล 244 195 168 115 81

สถานศึกษา 102 85 72 58 39

อาคารทั่วไป 182 134 110 66 53

ที่มา: แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ.2554-2573) กระทรวงพลังงาน



For Building Envelope

Passive Solar
Natural Ventilation
Envelope detailing
Reduction of convective heat losses 
from unplanned air flows
Radiant cooling.

65

HEPS Guideline



For Lighting System

High Performance Lighting
Lighting power density
Fixture uniformity

Daylighting/Sun Control
Glazing
Monitors and clerestories
Dimmers
Light shelves
Courtyards and atriums
Fiber-optics

66

HEPS Guideline



For Air Conditioning System

Sizing Evaluate various sizes and models that will most 
efficiently meet demand requirements.
Performance improvement Select air-conditioning with the 
Energy label No.5
Zoning Use separate HVAC systems to serve areas with 
different hours of occupancy
Partial load conditions
Heat recovery systems
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HEPS Guideline
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Move Forward to Econ and ZEB
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Low Carbon Buildings Criteria in Tokyo
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ตัวอยางอาคารอนุรักษพลังงาน

คาดัชนีการใช
 



พลังงานทั้งศูนย
 



ประมาณ 85 85 

กิโลวัตตกิโลวัตต-- ชั่วโมงชั่วโมง  //  

ตารางเมตรตารางเมตร//ปป

The Diamond Building, MalaysiaThe Diamond Building, Malaysia
ASEAN ENERGY AWARD 2012 Winner

Platinum Certificate from Malaysia’s Green Building Index (GBI)

Singapore’s Green Mark Platinum Award

Presenter�
Presentation Notes�
The building has an energy-efficiency index (EEI) of 85 kWh/m2/year at annual operation of 2,800 hours—a 65-percent reduction in energy consumption compared to a typical building office in Malaysia with an average EEI of 210 kWh/m2/year.�



Air-conditioning system has a floor-slab radiant-cooling 
system and an air-convection system
The three principal lighting controls: daylight sensors, 
motion sensors for toilets, and multiple lighting circuits 
zoning.
Passive design: the tilting façade with 25-degree that 
reduces the heat gain in the building as the ambient 
temperature and maximize the use of daylighting (50 
percent of the building depending on daylight).
Photovoltaic panels produce 10 percent of building 
energy needs.
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การอนุรักษพลังงานของ THE DIAMOND BUILDINGTHE DIAMOND BUILDING



ตัวอยางอาคารอนุรักษพลังงาน

ENCO ENCO ––
 

Energy Complex, ThailandEnergy Complex, Thailand
ASEAN ENERGY AWARD 2011 Winner

LEED Platinum Certification

Thailand Energy Award 2011

คาดัชนีการใช
 



พลังงานทั้งศูนย
 



ประมาณ 87 87 

กิโลวัตตกิโลวัตต-- ชั่วโมงชั่วโมง  //  

ตารางเมตรตารางเมตร//ปป

72



การอนุรักษพลังงานของศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

ระบบไฟฟา
เลือกออกแบบหมอแปลงไฟฟาชนิด ULTRA LOW LOSS (ผลการประหยัดพลังงาน ~ 0.255

kWh/m2/ป)

การควบคุมการเปด-ปดไฟ โดยใช Occupancy Sensor จับการเคลื่อนไหว (ผลการประหยัดพลังงาน 
~ 0.49 kWh/m2/ป)

การออกแบบสวนสํานักงานและพื้นที่สวนกลางจะกําหนดใหมีการใชไฟฟาแสงสวาง โดยเฉลี่ยประมาณ 
8-10 Watts/m2 โดยใชอุปกรณ ELECTRONIC BALLAST (ผลการประหยัดพลังงาน ~ 6.56
kWh/m2/ป) และREFLECTOR, หลอดไฟชนิดประสิทธิภาพสูง (ผลการประหยัดพลังงาน ~ 15.15
kWh/m2/ป)

การใชแสงสวางธรรมชาติ ในสวนของโคมไฟที่อยูติดกับพื้นที่ริมกระจก จะพิจารณาเลือกระบบ 
AUTOMATIC DIMMER เพื่อปดไฟหรือหรี่ไฟเฉพาะในแนวริมอาคาร และจะมีระบบ OCCUPANCY 
SENSOR ในโถงลิฟตผูบริหารและหองน้ํา เพื่อใชหรี่ไฟแสงสวางเมื่อไมมีผูใชงาน (อาคาร A, B, C ใชไฟฟา
แสงสวางโดยเฉลี่ยประมาณ 8.00 Watts/m2)
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ระบบปรับอากาศ
ออกแบบโดยใชระบบ CO-Generation 

ออกแบบโดยใชระบบ VAV (Variable Air Volume) เพื่อควบคุมปริมาณลมเย็นใหพอเพียงกับ           

ความรอนในแตละพื้นที่ (ผลการประหยัดพลังงาน ~ 9.26 kWh/m2/ป)

ออกแบบโดยใช VSD (Variable Speed Drive) ในระบบสงลมเย็น และระบบสูบน้ําเย็น เพื่อลดการใช

พลังงานในชวงที่อาคารมีความรอนต่ําได (ผลการประหยัดพลังงาน ~ 2.00 kWh/m2/ป)

ออกแบบระบบ CO2 Sensor เพื่อควบคุมปริมาณลมรอนเติมเขามาในอาคาร (ผลการประหยัดพลังงาน ~

3.5 kWh/m2/ป)

ออกแบบนําความเย็นที่ยังเหลือในทอลม Exhaust มาแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศ Fresh Air ขาเขา    

ทําใหอาคารไดอากาศบริสุทธิ์ที่เย็นขึน้ (ผลการประหยัดพลังงาน ~ 4.2 kWh/m2/ป)

ออกแบบใหพัดลม Exhaust ที่แลกเปลี่ยนความรอนไปแลว มาไหลผานชองวางระหวางผนังกระจก เพื่อลด

ความรอนที่จะเขามาทางผนังกระจกของอาคาร

การอนุรักษพลังงานของศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
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ระบบสุขาภิบาล
การนําน้ําฝนจากหลังคาอาคารมาใชแทนน้ําประปาในการชักโครก และรดน้ําตนไมโดยออกแบบทอ

น้ําฝนของแตละอาคาร นําน้ําฝนมาเก็บกักตามบอเก็บน้ําฝนในอาคารหลายๆจุด ผลการประหยัดน้ํา >

16,000 m3/ป คดิเปน 13.58% โดยประมาณ

การนําน้ําเสีย จากอางลางหนา (Gray Water ) มาใชซ้ํา (Reuse Water) โดยน้ําสวนนี้จะถูกแยกทอ

และลําเลียงไปบอบําบัดน้ําเสีย และนํามาใชซ้ําเปนน้ําชักโครก (Flushing Water) ของอาคาร ผลการ

ประหยัดน้ํา > 39,000 m3/ป คิดเปน 33.33% โดยประมาณ

ระบบ BAS

ชวยควบคุมอุปกรณตาง ๆ ทางวิศวกรรม เชน แสงสวางสวนกลาง, เครื่องสงลมเย็น (AHU), 

ตรวจสอบสภาวะการทํางาน, พัดลมระบายอากาศ, อุปกรณระบบสุขาภิบาล ฯ (ผลการประหยัด

พลังงาน ~ 3.15 kWh/m2/ป)



ตัวอยางอาคารอนุรักษพลังงาน

The Tampines Grande, SingaporeThe Tampines Grande, Singapore
ASEAN ENERGY AWARD 2010 Winner

LEED Gold Certification

Singapore’s Green Mark Platinum Award

คาดัชนีการใช
 



พลังงานทั้งศูนย
 



ประมาณ 80 80 

กิโลวัตตกิโลวัตต-- ชั่วโมงชั่วโมง  //  

ตารางเมตรตารางเมตร//ปป
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33% improvement in efficiency as compared to regular code 
compliant buildings. 

Electricity 
940 m² of photovoltaic solar power panels 
lighting management system: light and motion detection

Insulation, building envelope 
green roofs, 150 m² of photovoltaic cells on the façade

Heating / ventilation / air conditioning 
1,160 m² of vacuum-tube water-heating panels for solar air-

conditioning
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PARK VENTURE ECOPLEX, PARK VENTURE ECOPLEX, 

ThailandThailand
LEED Platinum Certification 

Thailand Energy Award 2013

ตัวอยางอาคารอนุรักษพลังงาน



กระจกอนุรักษพลังงาน เปนกระจก 3 ชัน้ (Laminated and Insulated Glass 

with Low E Coating) ที่มีชองอากาศอยูระหวางกลาง และเคลือบสารพิเศษที่มี

คุณสมบัติชวยลดปรมิาณเสียง แสงแดด และความรอนเขาสูตัวอาคาร 

ติดตั้งเครื่องมอืและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไดถึง 

25% เชน หลอดประหยัดพลังงาน T5, ตัวจับความเคลื่อนไหว/ปรมิาณแสงสวาง, 

ตัวควบคุมการปด-เปดเครื่องปรบัอากาศอัตโนมัติ รวมทั้งติดตั้งเครื่องมอืวัดผล

การประหยัดพลังงานเพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ระบบปรบัอากาศที่ออกแบบเพื่อควบคุมปรมิาณลมเยน็ใหพอเพียงกับความรอนใน

แตละพื้นที่ (Variable Air Volume Control System)

การอนุรักษพลังงานของ THE TAMPINES GRANDE



ระบบปรบัระดับแสงภายในอาคารใหเหมาะสมกับแสงสวางธรรมชาติ (Automatic 

Dimmer) จะชวยหรี่แสงสวางของไฟภายในตัวอาคารที่มากเกินความจําเปนโดย

อัตโนมัติ 

ระบบอาคารอัตโนมัติ (Building Automatic System) ที่เชื่อมตอ ควบคมุ และ

บริหารจดัการทางวิศวกรรม งานระบบตางๆ ภายในอาคาร รวมถงึชวยในการตรวจวดั 

และควบคุมการใชพลังงาน 

ระบบลิฟตอัจฉรยิะ (Intelligent Lift System) ที่จะชวยบรหิารจัดการ ใหผูโดยสาร

สามารถเดินทางไปยังชัน้ที่ตองการไดรวดเรว็ยิ่งขึ้น

การอนุรักษพลังงานของ THE TAMPINES GRANDE
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