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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 งานวิจัยเร่ืองการรับรูมาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตามลําดับ ดังนี้ 
 2.1  ทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู 
 2.2   แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมองคกร 
 2.3 แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกบัรัฐวิสาหกจิ 
 2.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง 
 2.5 แนวคดิเกีย่วกบัการประหยัดพลังงาน 
 2.6 แนวคดิเกีย่วกบัการลดภาวะโลกรอน 
 2.7 แนวคดิเกีย่วกบัโลกสีเขียว 
 2.8 แนวคดิเกีย่วกบัสถานการณส่ิงแวดลอมโลก 
 2.9 แนวคดิการแกปญหาพลังงานไฟฟาและน้าํมันเชื้อเพลิงในอนาคตดวยพลังงาน
นิวเคลียร 
 2.10 ประวัตแิละความเปนมาการไฟฟาสวนภูมภิาค 
 2.11 งานวิจยัที่เกีย่วของ 

2.1  ทฤษฏีเกี่ยวกับการรบัรู  

 2.1.1  ความหมายของการรับรู 
         วิภาพร  มาพบสุข  (2540, หนา 110) ไดใหความหมายของการรับรูวา การรับรู คือ 
กระบวนการ ซ่ึงบุคคลแปลหรือตีความหมายของการรูสึกที่ไดรับจากตาเห็นภาพ  จมูกไดกล่ิน  หู
ไดยินเสียง  ผิวหนังสัมผัส  ฯลฯ  ออกมาเปนพฤติกรรมใด  พฤติกรรมหนึ่ง  ท่ีมีความหมาย  หรือ
รูจักเขาใจได 
 ทรงพล  ภูมิพัฒน  (2541, หนา 110) กลาววา การรับรู คือ  การรู  รูจักสิ่งตางๆ  ภาวะตางๆ 
ที่มา  เปนส่ิงเรามาทําปฏิกิริยากับตัวเรา หรือการแปลสัมผัสใหมีความหมายเกิดขึ้นเปนความรูสึก 
ลึกซึ้งเฉพาะตวั  สําหรับบุคคล 
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     สรอยตระกูล  อรรถมานะ  (2541, หนา 56-60)  ไดกลาววา  การรับรูเปนความสามารถโดย
ธรรมชาติที่จะรูสึกในรูป  รส  กล่ิน  เสียง  สัมผัส  หรือท่ีเรียกวาสัมผัสทั้ง 5  ได สัมผัสทั้ง 5   ของ
มนุษยจะเกิดขึ้นไดก็ตองมีส่ิงเราภายนอก (outside  stimuli) เชนคล่ืนแสง คล่ืนเสียง  พลังงานเคมี
ของสิ่งตางๆที่ทําใหบุคคลรับกลิ่นได  เปนตน นอกจากนี้ยังมีส่ิงเราภายใน  (inside  stimuli)   อาทิ       
พลังที่มาจากกลามเนื้อหรืออาหารที่ผานระบบการยอย   จากนั้นรางกายก็ดูดซับไวใชเปนพลังงาน
ตอไป  หรือตอมที่ผลิตฮอรโมนซึ่งมีผลตอพฤติกรรม  ดังนั้นจะเห็นไดวาการรับรูเกี่ยวกับเรื่องของ
กายภาพอยูเปนพื้นฐาน จากการที่บุคคลรูสึกในสิ่งเราตางๆรอบ ตัวเขา นั่นก็เทากับวาความรูสึกนั้น
ไดสงขอมูลดิบเขามาสูประสาททั้ง 5 จากนั้นก็จะเปนการตีความหมายในขอมูลดิบเหลานั้น  แลว
จึงเกิดการรับรูหรือจิตภาพ (perception)  ขึ้น  ดังนั้นกระบวนการรับรูจึงเกี่ยวของกับปฏิสัมพันธที่
สลับซับซอนของการคัดเลือก (selection)  การจัดระเบียบ  (organization)   และการตีความ  
(interpretation)  ขอมูลดิบตางๆของบุคคลบุคคลหนึ่ง 
   รัชนีวรรณ  สุวรรณพงษ  (2545, หนา 20) ใหความหมายวา  การรับรู  หมายถึง    การที่
บุคคลไดเห็นไดยิน และไดรับความรูสึกจากสถานการณที่เกิดขึ้น  การรับรูตอเหตุการณ หรือวัตถุ
ใดๆในโลกตองอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5  ถึงแมวาคนจะมีประสาทสัมผัสเหมือนกัน   แตอาจจะ
รับรูส่ิงกระตุนจากภายนอกแตกตางกัน  และกระบวนการจะถูกกระทบโดยตวัแปร  3  ตัว  คือ  
วัตถุ  หรือเหตุการณที่รับรู  สภาพแวดลอมที่การรับรูเกิดขึ้น และบุคคลที่ทําการรับรู สภาพการ
รับรูของมนุษยนั้นมักเปนไปในลักษณะเลือกที่จะรับรู  (selective  perception)    ซ่ึงสิ่งใดก็ตามเมื่อ
มีสวนเกี่ยวของกับสภาพรางกายและจิตใจมนุษยก็มีโอกาสที่จะรับรูกอนสภาพการณอยางอื่น   
        แฟรค  (frank,  1980,  p. 631)  กลาววา การรับรู  คือ  กระบวนการที่บุคคลจัดกลุมกอนของ
การรับสัมผัสใหเปนความหมาย 
     เฮนรี  (henry,  1981,  p. 224)   กลาววา   การรับรู  คือ  กระบวนการที่รางกายสัมผัสสิ่งเรา  
แลวแปลความหมายการสัมผัสที่ไดรับนั้น โดยใชประสบการณเดิมเปนเครื่องชวยในการแปล
ความหมายสิ่งนั้นๆ ออกมาเปนความรูความเขาใจเปนเครื่องชวยในการแปลความหมายนั้น 
    แมคเบอนี่  โดนัล และ คอลลินาส เวอรจิเนีย (mcburney  donald & collings virginia,  1984,  
p. 385)  ไดกลาวไววา  ผูรับบริการไดใชประสาทสัมผัสทั้ง  5  ไดแก  การมองเห็น  การไดยิน   
การชิม  การสัมผัส  และการไดกล่ิน  ในการรับรูถึงการบริการและขอมูลการสงเสริมการขาย  หรือ
บริการของธุรกิจ   ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะไมเปนเพียงแรงกระตุนตอการซื้อหรือใชบริการ              
ของผูรับบริการเทานั้น  แตจะเปนการรับรูวาการบริการตางๆนั้น  จะสรางความพอใจตามความ
ปรารถนาและตามความตองการของผูรับบริการดวย   
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    จากความหมายของการรับรูที่กลาวมานั้นพอสรุปไดวา   การรับรู   หมายถึง    กระบวนการ
จัดรวบรวมและตีความขอมูลตางๆที่ไดมาจากการรูสึก   การรับรูเปนความรูเฉพาะตัว  สําหรับ
บุคคลนั้นๆ   
 2.1.2  กระบวนการรับรู 
      การรับรูเปนกระบวนการของแตละบุคคลซึ่งขึ้นกับความตองการ (need)  คานยิม (value)  
และความคาดหวัง (expectation)  การรับรูจากประสาทสัมผัสทั้ง 5  ของมนุษย  ดงันี้  (สมบัติ   
รอดทอง, 2548,  หนา 29) 
           1)  ประสาทสัมผัส  (sensation)  เปนระบบความรูสึกที่มีตอการตอบสนองโดยตรงและ
ทันทีจากสิ่งกระตุน 
     2)  ระดับต่ําสุดที่บุคคลรูได   (the  absolute  threshold)  หมายถึง ระดับต่ําสุดซึ่งแตละ
บุคคลสามารถสัมผัสดวยความรูสึกได 
       3)  ขีดขั้นความแตกตาง   (the  differential  threshold)  หมายถึง  ความแตกตางระดับ
ต่ําสุดที่สามารถคนหาระหวางสิ่งกระตุน  2  ประการ  หรือความแตกตางที่สามารถสังเกตเห็นได 
     4)  การรับรูในระดับต่ํา  (subliminal  perception)  หมายถึง  การรับรูที่ออนแอมากหรือ
ส่ิงกระตุนต่ําที่เลวมาก  ซ่ึงทําใหการรับรูต่ํากวาระดับความรูสึกตัวบุคคลจะไดรับรูส่ิงกระตุน   
โดยปราศจากการเรียนรูถึงส่ิงกระตุนสูงกวาระดับต่ําสุดที่บุคคลรับรูได จึงถือวาการเรียนรู                  
มีประสิทธิผล การรับรูที่ส้ันเกินไปจะไดยินหรือไดเห็น หรือเขมแข็งพอที่จะใหบุคคลเกิดการรับรู      
      กระบวนการรับรู  (cognitive  processing)  จะเกี่ยวของกับวิธีการซึ่งขอมูลภายนอกไดผาน
เขามาสูความคิดอยางมีความหมายและวิธีการ  ซ่ึงนําความหมายมาประสมประสานเพื่อกําหนด
วิจารณญาณ 
       สิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ  (2541,  หนา 460)  ไดกลาวถึงขั้นตอนของการเกิดรับรู    
ประกอบดวยข้ันตอนตอไปนี้ 
          ขั้นตอนที่ 1 การเปดรับขาวสาร (Exposure)  เปนการเปดโอกาสใหขอมูลเขามาสูบุคคล 
       ขั้นตอนที่ 2 การตอบสนองการรับรู (Cognitive  response)  เปนขั้นที่ผูรับสารเกิดการรับรู
และมีเหตุผลในขาวสาร 
       ขั้นตอนที่ 3 การเกิดทัศนคติ  (Attitude) เปนขั้นที่ ผู รับขาวสารเกิดความรู สึกนึกคิด       
ความตองการ ความพอใจ 
       ขั้นตอนที่ 4 ความตั้งใจซื้อ (Attention  to  buy) เปนขั้นที่ผูรับขาวสารเกิดความตั้งใจที่จะซื้อ
สินคา 
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 2.1.3   องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู 
          เสาวรีย  ตะโพนทอง (2540,  หนา  37)    ไดอธิบายวาการรับรูที่แตกตางกันของบุคคล เกิด
จากสาเหต ุ 3  ประการคือ 
             1)   ผูรับรู (perceiver)  เมื่อบุคคลมองดูเปาหมายและพยายามแปลความ  หมายถึง  ส่ิงที่
เขามองวาคืออะไร การแปลความหมายจะไดรับอิทธพิลจากลักษณะสวนตวัของผูรับรู ส่ิงที่
เกี่ยวเนื่องอยางมาก ไดแก ทัศนคติ ส่ิงจูงใจ ความสนใจ  ประสบการณในอดีต  และความคาดหวัง 
โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

                (1)  ทัศนคต ิ (attitude)   คือ  แนวโนมที่บุคคลจะเขาใจ  (cognitive)  รูสึก  (feel   
หรือ affective) และการแสดงพฤติกรรม (behavior) ของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่ง 
                 (2)  เหตจุูงใจ  (motive)   คือ    แรงจูงใจภายในบุคคลที่กระตุนความตองการอันไม
พอใจหรือเหตจุูงใจจะกระตุนพฤติกรรมบุคคลและอาจมีอิทธิพลอยางมากตอการรับรู 
                 (3)  ความสนใจ  (interests) หมายถึงความสนใจที่ผูรับรูรับรูในเรื่องราวใดเรื่องราว
หนึ่ง 
                 (4)  ประสบการณในอดตี  (past experiences)  คนรับรูส่ิงตางๆไดจากการที่ตองเขา
ไปเกี่ยวของดวย  
                 (5)  ความคาดหวัง (expectation) เปนความเกี่ยวของกับเหตุการณหรือพฤติกรรมที่
นําไปสูผล 
       2)  เปาหมาย (target)  คือ ส่ิงที่ไดรับการสังเกตวาเปนที่ยอมรับและรับรู ลักษณะ ของ
เปาหมาย ประกอบดวย ความใหม การเคลื่อนไหว น้ําเสียง ขนาด ภูมหิลัง และความใกลเคียง ซ่ึง
สามารถสรางภาพเปาหมายตามที่เราเห็น     

 3)  สถานการณ (situation)  เปนสิ่งที่มองเห็นหรือเหตุการณรอบๆ สภาพแวดลอมที่อยู
ภายนอกที่มีอิทธิพลตอการรับรู ปจจัยสถานการณที่ทําใหเกิดการรับรูประกอบดวย เวลาภาพงาน  
และสภาพสังคม  
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ภาพ  2  ปจจัยที่ทําใหเกิดการรับรู 
(ที่มา:  เสาวรีย  ตะโพนทอง,  2540,  หนา 42) 
           
 สิริอร  วิชชาวุธ  (2549,  หนา 77)  ไดกลาวถึงกระบวนการรับรู  แบงออกเปน  3  ขั้นตอน 
ดังนี ้  
                  1)   การเลือกรับรูส่ิงเรารอบกาย  มีมากมายที่กระทบประสาทสัมผัสทั้งหาอยู
ตลอดเวลา  แตมนุษยมีขอบเขตจํากัดในการรับรูส่ิงเรา ส่ิงเราที่จะรับผานเขาสูสมอง คือ ส่ิงเราที่
มนุษยตั้งใจ (attention) รับเทานั้น  การเลือกรับรูของมนุษยขึ้นอยูกับปจจัย  2  อยาง  คือ 
 (1)  ปจจัยภายนอกของผูรับรู 
         ก.  ความเขมของสิ่งเราผูรับรูจะสังเกตและรับรูส่ิงเราที่มีแสงจา กล่ินฉุนและ    
เสียงดังไดเร็วกวาสิ่งเราที่มีแสงริบหร่ี  กล่ินออน หรือเสยีงคอย 

ปจจัยท่ีมีตอสถานการณ 
- เวลา  (Time) 
- สภาพงาน (work setting) 
- สภาพสังคม (Social setting) 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 
- ความใหม (Novelty) 
- การเคลื่อนไหว (Motion) 
- เสียง (Sounds) 
- ขนาด (Size ) 
- ภูมิหลัง (Background) 
- ความใกลเคยีง (Proximity) 
 

การรับรู  (Perception) 

  ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 
- ทัศนคติ  (Attitudes) 
- ส่ิงจูงใจ  (Motive) 
- ความสนใจ (Interests) 
- ประสบการ (Experience) 
- ความคาดหวัง (Expectations) 
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      ข.  การเคลื่อนไหวของสิ่งเรา  ส่ิงเราที่เคลื่อนไหวจะรับรูไดเร็วกวาสิ่งเรา       ที่
หยุดนิ่ง 
 ค.  ความถี่หรือความบอยของสิ่งเรา ส่ิงเราที่ปรากฏใหเหน็ ไดยนิไดสัมผัสอยู
เสมอๆ จะทําใหบุคคลรับรูส่ิงเรานั้นไดเร็วกวาสิ่งเราที่ไมคอยปรากฏใหเห็น 
 ง.  ขนาดของสิ่งเรา  ส่ิงเราที่มีขนาดใหญกวายอมทําใหบุคคลสังเกตเห็นไดเร็ว
กวา ส่ิงเราที่มีขนาดเล็กกวา 
 จ.  การตัดกนัของสิ่งเรา  ส่ิงเราที่อยูในสิ่งแวดลอมตรงขามจะถูกรับรูไดเร็ว และ
อาจบิดเบือนไป 
 ฉ.  ความแปลกใหม  ส่ิงเราใหมที่ปรากฏในสภาพแวดลอมที่คุนเคยจะกระตุน 
ความสนใจไดดี 
 ช.  การเปลี่ยนแปลง  ส่ิงเราที่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมจะถูกรับรูไดเร็วกวาสิ่งเราที่
มีลักษณะเหมอืนเดิม 
 ซ.  สภาพแวดลอมทางกายภาพ สภาพที่ตั้งของสิ่งแวดลอม เชนความใกล ความ
ไกลจากตวัเรา ความลึก ความสูงจํานวนของสิ่งเรารอบตัวเราเหลานี้มผีลตอการรับรูของเรา 
 ฌ.  ความคิดเห็นของกลุม กลุมบุคคลมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคล จะทําให
บุคคลคลอยตามได 
 ญ.  ขนาดของกลุม  ขนาดของกลุมมีผลตอการคลอยตามการรับรู 
             (2)  ปจจัยภายในของผูรับรู 
                       ก.  ประสบการณในอดตีและการเรียนรู เราจะรับรูส่ิงที่เคยเห็น เคยไดยิน เคย
สัมผัส  เคยไดกล่ิน หรือเคยลิ้มรสมากอนเร็วกวาสิ่งที่ไมเคยประสบและตัดสินใจสิ่งเรานั้นตามที่
เคย เรียนรูมา 
 ข. ความคุนเคยกบัสิ่งเราหากไดพบกับสิ่งเราใดบอยๆจะทําใหรับรูส่ิงนั้นไดเร็ว
กวา  ส่ิงเราที่นานๆ  จะเห็นสกัครั้ง 
 ค.  แรงจูงใจหรือความตองการ  ความตองการภายในของบุคคลเปนตัว
กําหนดการ เลือกรับรูส่ิงเรา 
 ง.  ชวงสถานการณในขณะนั้น  เรามักรับรูส่ิงเราสอดคลองกับอารมณ  ความ
ตองการ  ความสนใจ  ความคาดหวัง  และทัศนคติของเราที่มีอยูในขณะนั้น 
       2)   การจัดระเบยีบและประเภทของสิ่งเรา 
             (1) การรับรูภาพกบัพื้นหากเพงมองสวนใดสวนนัน้จะเปนภาพสวนที่เหลือจะเปนพืน้ 
ดังนั้นหากตองการใหบุคคลมีพฤติกรรมอยางไรตองพยายามใหเขารับรูภาพนัน้ใหชดัเจน 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

14 
 

 

 (2)  การจัดกลุม มนุษยจะเลือกรับรูส่ิงเราทีละสิ่งเสมอไปและจะรับรูส่ิงเราเปนหนวย
ใหญ หรือเปนกลุมๆ ( grouping)  ภาพที่รับรูจะเปนภาพรวมซึ่งมีภาพยอยๆอยูรวมกนั 
 3)  การตีความ เมือ่มีการเลือกรับรูส่ิงเราและจดัระเบียบของสิ่งเราขั้นตอไปคือ การตีความ
วาสิ่งเรานั้นคอือะไร การรับรูตามภาวะวิสัย  (objective  phenomenal) เปนการรับรูไดตรง ตามสภาพ
ที่เปนจริง การรับรูตามอัตวิสัย (subjective  phenomenal)  เปนการตีความสิ่งเราวาคืออะไรตาม
ประสาทสัมผัสโดยไมมีการปรับเขาสูภาวะวิสัย บุคคลจะปรับการรับรูอัตวิสัยเขาสูการรับรูภาวะ
วิสัยโดยอัตโนมัติ จนเกดิความเคยชินวาการรับรูทุกครั้งของตนนั้นเปนการรับรูตามภาวะวิสัย   ซ่ึง
มนุษยนํามาใชกับการรับรูของบุคคลดวย 
 จากแนวคิดทฤษฎีสรุปไดวา องคประกอบที่มีผลตอการรับรู ไดแก ทศันคติ ส่ิงจูงใจ    ความ
สนใจ ประสบการณในอดีตและความคาดหวัง สภาพแวดลอมที่รวมอยูในเหตุการณนั้นๆ  เมื่อ
พิจารณาสวนประกอบจากเหตุการณนั้นๆแลว บุคคลอาจรูไปในทางบวกหรือลบกไ็ด 
  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองคกร 
 
       พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา นับเปนองคการหนึ่งที่มีบุคคลหลายคน 
หลายวิชาชีพมาทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายสําคัญในการประหยัดพลังงานไฟฟาและ
น้ํามันเชื้อเพลิง ผูบริหารของการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะผูนําองคการซึ่งมี
ระดับตาง ๆ เชน ผูอํานวยการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหนากลุมงาน หัวหนา
ฝาย หัวหนางาน จะตองเกี่ยวของกับการบริหารจัดการองคการใหมีการดําเนินงานไปในทิศทางที่
พึงประสงค ดังนั้น ผูบริหารการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงควรทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายและองคประกอบขององคการ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหมีประสิทธิผลตอไป 
       ปจจุบันไฟฟา น้ํามัน กาซธรรมชาติ นับเปนแหลงพลังงานที่สําคัญมาก  ในการประกอบ
ธุรกิจ และในชีวิตประจําวัน ซ่ึงนับวันการใชพลังงานเหลานี้มีแตเพิ่มสูงขึ้น โดยป  2547 ประเทศ
ไทยมีมูลคาการใชพลังงานถึง 1.1 ลานลานบาท หรือรอยละ 15 ของผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ 
(GDP) ประเทศที่ตองพึ่งพาพลังงานนําเขา (demand side) อยางประเทศไทย ยอมไดรับผลกระทบ
โดยตรงจากการเปนฝาย “ตั้งรับ” อยางหลีกเลี่ยงไมได เชน ปรับราคาสินคาภายในประเทศและ
สินคาสงออกขึ้น ซ่ึงสงผลตอศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยป 2547 ตองพึ่งพาพลังงาน
นําเขาประมาณ 5  แสนลานบาท 
     สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี)  หรือ  institute of Future studies for   
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development ( IFD) ไดสัมภาษณรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน นายแพทยพรหมมินทร       
เลิศสุริยเดช  เร่ือง “แนวคิดพลังงานไทยในอนาคต” เมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2547 โดยสรุปสาระ 
สําคัญไดดังนี้ 
                2.2.1  แนวโนมการใชพลังงานในอนาคต  ปริมาณการใชพลังงาน กระแสการอนุรักษ
พลังงานของโลก  และสัดสวนประเภทพลังงานที่ ใชผลิตไฟฟ า  (พลังงานนิว เคลียร ,        
แสงอาทิตย ฯลฯ ) 
            แนวโนมการใชพลังงานในอนาคต เปนผลสืบเนือ่งมาจากวกิฤติราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น 
ซ่ึงผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมการใชพลังงาน และทิศทางพลังงาน ดังจะเหน็ไดจากวกิฤติ
ราคาน้ํามัน ( oil shock)  
         วิกฤติราคาน้ํามันครั้งที่ 1 ป 2534 (สงครามอิรัก – คูเวต ) ทําใหความตองการน้ํามันมีมากกวา
ปริมาณน้ํามันที่ผลิตได สงผลใหราคาน้ํามันดิบขณะนัน้พุงสูงขึ้นถึง 32 ดอลลลาร/บารเรล        
จาก 12 ดอลลาร/บารเรล  ทําใหราคาน้ํามนัเบนซินและดีเซลสูงถึง 55 และ 49 ดอลลาร/บารเรล 
 วิกฤติราคาน้ํามันครั้งที่ 2  ป 2540 (วิกฤติคาเงิน) ความเชื่อมั่นในระบบการเงินสงผล        
ใหราคาน้ํามันดิบไดปรับสูงขึ้นเปน 32 ดอลลาร/บารเรล  จาก 20  ดอลลาร/บารเรล  และราคา
เบนซิน  ดีเซล ปรับสูงขึ้นเปน 35 และ 30  ดอลลาร/บารเรล 
         วิกฤติราคาน้ํามันครั้งที่ 3 เมื่อชวงตนป 2546 - ปจจบุัน (สงครามอิรัก- สหรัฐฯ) จากสงคราม
ที่ยืดเยื้อสงผลตอความเชื่อมัน่การผลิตน้ํามันของกลุม OPEC ประกอบกับการเจริญเตบิโต        
ของเศรษฐกิจโลก  ทําใหราคาน้ํามันผันผวนเปนชองทางเก็งกําไรของกองทุนและผูคาน้ํามัน 
           อยางไรก็ตามวิกฤติราคาน้ํามันดังกลาว  มีสาเหตุจากความตองการการใชน้ํามัน (อุปสงค)
มากกวาปริมาณการผลิตน้ํามัน (อุปทาน) สงผลใหประเทศที่พัฒนาแลว เชน ยุโรป  มีการปรับตัว
การใชพลังงานอยางตอเนื่อง  โดยลดการใชพลังงานดั่งเดิมจากพลังงานน้ํามัน   ถานหิน             
เปนพลังงานจากกาซธรรมชาติและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นตามลําดับ  
          2.2.2 แนวโนมการใชพลังงานของประเทศไทยในอนาคต   การบริโภคพลังงาน
ระดับประเทศและพฤติกรรมการบริโภคพลังงานไทย 
    จากการที่ประเทศไทยตองพึ่งพาพลังงานนําเขาจากตางประเทศ   และไดรับผลกระทบ   
จากวิกฤติราคาน้ํามันแพงขณะนี้  การตั้งรับอยางที่ผานมาทําใหประเทศตกอยูในความเสี่ยงที่ราคา
น้ํามันถูกกําหนดโดยผูคา  ในขณะที่ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  ซ่ึงราคาสินคาเกษตร
เมื่อเทียบกับราคาน้ํามันแลวยังอยูในระดับต่ํากวา  ดังนั้น  เพื่อความมั่นคงดานพลังงาน             
ความเพียงพอ มีใชอยางทั่วถึงและราคาเปนธรรม ประเทศไทยจะเปนฝายรับอยางที่เคยเปนมา  
หรือมีทางเลือกใหมที่ประเทศกําหนดเองและสามารถเปลี่ยนเปน “ตั้งรุก” ได 
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    การเปลี่ยนแปลงประเทศโดยการ “ตั้งรุก”  คือ   การที่เปลี่ยนจากการเปนผูซ้ือและนําเขา
พลังงานอยางเดียว  มาเปนผูขาย  (supply  side)  หรือผูผลิตน้ํามันบาง  โดยพิจารณาจุดแข็ง          
ที่ประเทศมีศักยภาพ  เชน  ดิน  น้ํา  ลม  แสงแดด  จากการเปนเมืองรอนแดดจา  เหมาะสมกับการ
พัฒนาพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตไฟฟา ประกอบกับการเปนประเทศเกษตรกรรมเหมาะสมกับ
การพัฒนา การใชพืชผลทางการเกษตร  เชน  ออย  มันสําปะหลัง และปาลมน้ํามัน  เปนตน มาผลิต
เชื้อเพลิงเรียกวา  พลังงานชีวมวล (biofuel)  เชน  ไบโอดีเซล  เอทานอล  โดยไมละเลยการพัฒนา
พลังงานลมและน้ํา  ทั้งนี้  ภาครัฐไดกําหนดนโยบายใหผสมเอทานอลในน้ํามันเบนซิน 10 %  
ทดแทน  การนําเขาสาร methyl tertiary butyl ether (MTBE) เปนสารนําเขามาทดแทนสารตะกั่ว  
ซ่ึงเปนสารหนักใชเติมในน้ํามันเพื่อเพิ่มคาออกเทนใหสูงขึ้น  ภายในป  2549  ทําใหประเทศไทย
สามารถลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ 10% ขณะเดียวกันสงเสริมสินคาเกษตรที่ผลิต      
ในประเทศ 10%   เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับทรัพยากรภายในประเทศ    นอกจากนี้ยังแสวงหา
แหลงพลังงานในตางประเทศ     เพื่อรวมเปนเจาของในแหลงพลังงาน โดยลงทุนสํารวจและ      
ขุดเจาะน้ํามันในตางประเทศ เชน โอมาน พมา แอลจีเรีย และอิหราน เปนตน 
   2.2.3  นโยบายการพัฒนาสงเสริมระบบพลังงานแบบผสมผสาน (fuel  mixed )   และ
พลังงานทางเลือกใหมสําหรับการผลิตไฟฟา   กลาวกันวาการใชพลังงานของประเทศ   ควรมี   
การกําหนดสัดสวนการใชเชื้อเพลิงแตละประเภทใหเหมาะสม  เพื่อลดการพึ่งพาน้ํามัน แตความ
เปนจริงอาจตรงกันขาม   เนื่องจากประเทศตองคํานึงถึงความมั่นคงและการมีทรัพยากร             
ของประเทศเปนหลัก  มิใชลอกเลียนแบบตางประเทศซึ่งมีสภาวะแวดลอมที่แตกตางกัน โดย
ประเทศไทยมีทรัพยากรจากกาซธรรมชาติ  ที่สามารถขุดไดจากอาวไทย  และเปนมิตร                 
ตอส่ิงแวดลอม  
        อยางไรก็ตาม  ทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัด   ภาครัฐจึงมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงาน
ทดแทนอยางจริงจัง โดยมุงเนนในศักยภาพที่ประเทศไทยมีสูงสุด เชน  พลังงานจากชีวมวล  
พลังงานน้ํา  พลังงานลม  พลังงานแสงอาทิตย จากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  และขยะมูลฝอย 
ในชุมชน  เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม จึงมีการสงเสริมการใช  ดังนี้ 
       พลังงานชีวมวล ( biofuel ) ไบโอดีเซล  เอทานอล 
        พลังงานลม  ซ่ึงในตางประเทศมีการใชเทคโนโลยีพลังงานลมสูง  (high  wind  speed )    
ซ่ึงจะตองพัฒนาเพิ่มเติมใหสามารถใชไดในประเทศทั้งพลังงานลมต่ํา (low  wind  speed) เพื่อให
สามารถติดตั้งไดทั่วประเทศ 
      พลังงานน้าํ ไดมีความรวมมอืพัฒนาลําน้ํารวมกันกับประเทศเพื่อนบาน ลาว พมา เปนตน  
มีการทํารองน้ําและเก็บกักน้าํเพื่อพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟา 
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      พลังงานแสงอาทิตย  ซ่ึงประเทศมีศักยภาพมากเนื่องจากเปนเมืองรอน  จะไดมกีารพฒันา
ใหสามารถติดตั้งไดแพรหลาย  โดยเบื้องตนอาจพัฒนาใหติดตั้งที่สถานที่ราชการและพัฒนาให
สามารถติดตั้งไดตามหลังคาบานทั่วไป 
     ขยะ  จะมีการคํานึงถึงการใช ขยะใหคุมคาและนํากลับมาใชใหมมากขึ้น  โดยเฉพาะขยะ  
ซ่ึงโครงการตาวิเศษไดมีการพัฒนาแลวที่ศูนยการคา ฟวเจอร ปารค  รังสิต ไดมีการแยกขยะทําให
สามารถนํามา รีไซเคิลใชประโยชนไดและ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย จะมีการพัฒนาตอ   
ทอกาซตอไป  เปนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
       พลังงานอื่นๆ  เชน  ระบบการผลิตไฟฟาและไอน้ํารวมกัน  (co-generation) ในนิคม
อุตสาหกรรม และระบบการปรับอากาศแบบน้ําหลอเย็นจากพื้นอาคารในสนามบินสุวรรณภูมิ    
ทําใหไมมีพลังงานเหลือทิ้งเปนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมาก 
      ทั้งนี้  กระทรวงพลังงานไดกําหนดสัดสวนการใชพลังงานทดแทนจากปจจุบันที่มีอยู   0.5% 
เปน 8% ภายใน 10 ปขางหนา  และใหมีการกําหนดสัดสวนสําหรับโรงไฟฟาใหมจะตองผลิต
ไฟฟาจากพลังงานทดแทนในสัดสวน  3 - 5 %  ของกําลังการผลิต   รวมถึงการใหสิทธิประโยชน
ทางภาษี    และสนับสนุนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  ผลสําเร็จ      
ที่เกิดขึ้นหากดําเนินการ ได  นอกจากจะสามารถลดการใชพลังงานสิ้นเปลืองแลว ยังชวยลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม   อีกทั้งมีโอกาสสงเสริมเปนอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกได 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ  

   
         2.3.1  ความหมายของรัฐวิสาหกิจ  
         ชาญชัย  แสวงศักดิ์   (2542,  หนา 104)  กลาววา รัฐวิสาหกิจ หมายถึง การเปนหนวยงาน 
(entity)  ในทางเศรษฐกิจและเปนหนวยในทางกฎหมาย  ในขณะเดียวกันการเปนหนวยในทาง
เศรษฐกิจคือ การนําเอาทุน วัตถุดิบ บุคลากร มาประสานเขากันอยางมีประสิทธิภาพภายใตระบบ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อผลิตสินคาและบริการออกจําหนายโดยที่หนวยงานนั้นตอง
มีสถานะเปน นิติบุคคลแยกตางหากจากผูเปนเจาของทุน (นั่นคือมีการแยกผูเปนเจาของทุนและ
ฝายจัดการ หรือฝายบริการออกจากกัน) มีวตัถุประสงคเปนของตนเอง มีสิทธิและหนาที่ตลอดจน
ความสามารถในอันที่จะใชสิทธิหรือปฏิบัติหนาที่ของตนเองได รวมทั้งสามารถเปนเจาของทุน
หรือทรัพยสินไดดวยตัวเอง 
       สุธน  ล้ิมชวลิต  (2544,  หนา  11)  รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องคการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล   
ซ่ึงดําเนินกิจกรรมในทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  เพื่อผลิตสินคาและบริการออกจําหนาย
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และอยูภายใตอํานาจครอบงําชี้ขาดของรัฐหรือองคการปกครองรัฐวิสาหกิจจึงสามารถแยก
องคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
  1)  ตองมีฐานะเปนนติิบุคคล 
 2)  ตองประกอบกิจกรรมในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  เพือ่ผลิตสินคาหรือ
บริการเพื่อขายแลกกบัราคา 
                3)  ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนมหาชน  หรือประโยชนสาธารณะ 
                4)  อยูภายใตอํานาจครอบงํา หรือช้ีขาดของรัฐ หรือ องคการปกครองสวนทองถ่ิน 
      ตามพระราชบญัญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2502  ไดใหคําจํากัดความของรัฐวิสาหกจิไวใน
มาตรา 4 วา รัฐวิสาหกจิ หมายความวา 
 1)  องคกรของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลเปนเจาของ 
 2) บริษัทหรือหางหุนสวนนติิบุคคลที่สวนราชการมีทุนรวมอยูดวยเกนิกวารอยละหาสิบ 
 3) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการและหรอืรัฐวิสาหกิจ ตาม (ก) และ
หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
 4)  บริษัทหรือหางหุนสวนที่สวนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจตามและหรือ (ก) และ
หรือ (ข) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
 5)  บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มีสวนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ
หรือ (ก) และหรือ (ข) และหรือ (ค) มีทุนรวมอยูดวยเกินกวารอยละหาสิบ 
                พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ          
พ.ศ.  2518  มาตรา 4  วรรคหนึ่ง บัญญัติไววา  “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา            
 1)  องคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาล  หรือกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และหมายความรวมถึงหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปนเจาของ    
แตไมรวมถึงองคการหรือกิจการที่มีวัตถุประสงคเฉพาะเพื่อสงเคราะหหรือสงเสริมการใดๆที่มิใช
ธุรกิจ 
 2)  บริษัทจํากดั หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือทบวงการเมอืง
ที่มีฐานะเทยีบเทา  และหรือรัฐวิสาหกจิตาม  1  มีทุนรวมอยูดวยเกินรอยละหาสิบ หรือ 
 3)  บริษัทจํากัด หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่กระทรวงทบวงกรม หรือทบวงการเมืองที่มี
ฐานะเทียบเทา และหรือรัฐวิสาหกิจตาม 1 และหรือ 2 มีทุนรวมอยูดวยถึงสองในสาม               
ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  พ.ศ.  2521  มาตรา  4  วรรค  6 
บัญญัติใหความหมาย “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวาเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกลาวสรุปไดวา  
รัฐวิสาหกิจ  หมายถึง กิจการที่รัฐบาลเปนเจาของโดยตรงหรือรัฐมีหุนอยูเกินกวารอยละ 50   
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         2.3.2   เหตุผลในการจดัตัง้รัฐวิสาหกจิ   
1)  เพื่อหารายไดเขารัฐ  เนื่องจากธุรกิจบางอยางมีกําไรมหาศาล  รัฐจงึดําเนินการเอง     

เชน สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล           
                2)  เพื่อบริการประชาชน  เนื่องจากธุรกิจบางอยางมีกําไรนอย  เอกชนไมกลาลงทุน  รัฐ
จึงดําเนนิการเองเพราะเกีย่วของกับการใหบริการประชาชน  เชน ประปา  รถไฟ ไปรษณีย  เปนตน 
               3)  เพื่อใหสะดวกแกการควบคุม  เพราะหากปลอยใหเอกชนดําเนินการเองอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกสังคมได  เชน  สุรา  ยาสูบ  เปนตน 
                4)  เพื่อความสะดวกในการบริหารงานเพราะสามารถดําเนินการไดคลองตัวกวาระบบ
ราชการ เชน  งานดานการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
                5)  เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ  เพราะหากปลอยใหเอกชนดําเนนิการเองอาจเปน
อุปสรรคทางยุทธศาสตร  เชน  กิจการไฟฟา  เปนตน  
6)  เพื่อเผยแพรชื่อเสียงของประเทศชาติ เชน การทองเทีย่วแหงประเทศไทย ( กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--
ททท., อินเทอรเน็ต : 2543) 
                  ตามเหตุผลขางตนเปนการพิจารณาในระดับจุลภาค หรือเปนการแบงเหตุผลลดความ
จําเปนตามลักษณะ ประเภทรัฐวิสาหกิจเปนเฉพาะดานไป 
         2.3.3  ความสําคัญของการจัดตัง้รัฐวิสาหกิจ 

    1)   เพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินธุรกจิแทนรัฐ 
    2)   เพื่อเปนตัวอยางแกภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจ 
    3)   เพื่อความมั่นคงของประเทศ 
    4)   เพื่อสงเสริมสังคมและวัฒนธรรม 
    5)  เพื่อจัดทาํบริการสาธารณะ 

                  6)  เพื่อประโยชนในดานการคลัง 
                

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับมาตรการ และการปรบัพฤติกรรมการอนุรักษพลังงานไฟฟาและ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

 
  พลังงานไฟฟาเปนสาธารณูปโภคที่จําเปนอยางยิ่งในการดาํเนินชวีิต ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม มีมาตรการสงเสริมใหใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพเพือ่ชวยลด
คาใชจายจากการใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง ลดการลงทุนในการจัดหาแหลงพลังงานใหม และลด
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การเสียดุลการคาระหวางประเทศ  รวมทั้งปองกันผลกระทบตอสภาวะแวดลอมที่อาจเกิดจากการ
ผลิตและการใชพลังงานและที่สําคัญที่สุดก็เพื่อสงวนรักษาพลังงานไวใหเพียงพอในอนาคต 
                2.4.1   นโยบายของรฐับาลดานพลงังาน    (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายแหงชาต,ิ 
อินเทอรเน็ต,  2543)  รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษ  พฒันา  และสงเสริมการใชพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพสมดุลกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ และลดการพึ่งพาแหลง
พลังงานจากตางประเทศดังนี้ 
                1)  สงเสริมการใชพลังงานแบบผสมผสาน  โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาการใช
ประโยชนจากกาซธรรมชาติซ่ึงเปนทรัพยากรภายในประเทศ  ใหเปนแหลงพลังงานหลักของ
ประเทศอยางจริงจัง 
                2)  สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเรงสํารวจ
พัฒนาและจัดหาแหลงพลังงานทดแทน  รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแนวใหม
เพื่อการประหยัดพลังงาน 
                3)  มุงเนนการจัดการดานพลังงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต
และ สรางเสถียรภาพดานราคาของพลังงาน  โดยดําเนินมาตรการการเงิน  การคลัง  และแนวทาง
บริหารจัดการที่เหมาะสม 
  2.4.2  พระราชบัญญัติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535  
                การอนุรักษพลังงาน เปนวัตถุประสงคหลักภายใตพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน  พ.ศ.  2535  ที่กําหนดใหกลุมเปาหมาย คือ อาคารควบคุมและโรงงาน  ควบคุม
ตองจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน เชน  ขอมูล    บุคลากร   แผนงาน    เปนตน  เพื่อนําไปสูการ
อนุรักษพลังงานตามกฎหมาย  และกิจกรรมการอนุรักษพลังงานนี้ยังใชเปนกรอบ  และแนวทาง
ปฏิบัติในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานใหดียิ่งขึ้น 
              ในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.  2535  เจาของอาคารควบคุมมี
หนาที่ดําเนินการอนุรักษพลังงานในเรื่องตอไปนี้ 

1)  จัดใหมีผูรับผิดชอบดานพลังงานอยางนอย 1 คนประจํา ณ อาคารควบคุมแตละแหง 
2)  ดําเนินการอนุรักษพลังงานเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว   
3)  สงขอมูลเกี่ยวกับการผลิตการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงานใหแกกรมพัฒนา

และสงเสริมพลังงาน  
4)  บันทึกขอมูลการใชพลังงาน  การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มี

ผลตอการใชพลังงานและการอนุรักษพลังงาน 
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5)  กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานสงกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษไว 
  
 2.4.3  มาตรการประหยัดพลังงาน  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2544  
(สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาต,ิ อินเทอรเน็ต, 2543) 
         คณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงานไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 17 และ 22  กันยายน 2544  
เพื่อพิจารณาเรื่องมาตรการประหยัดพลังงาน โดยไดมีการนําเรื่องดังกลาวหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี  (นายพิทักษ  
อินทรวิทยนันท)  เปนประธาน  เมื่อวันที่  19    กันยายน  2544     และคณะกรรมการพิจารณา
นโยบายพลังงานไดพิจารณาแลว  ไดมีมติใหมี การดําเนินมาตรการเรงดวนที่ไมรุนแรงนัก แต
สามารถปฏิบัติไดทันทีเพื่อลดการใชพลังงาน  และเพื่อเตรียมพรอมในการรองรับวิกฤตการณดาน
พลังงาน  ที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้ 
               1)  การเรงดําเนินงานตามแผนอนรัุกษพลังงาน 
                     (1)  ใหกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน  ซ่ึงมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน  พ. ศ.  2535     เรงดําเนินการใหเกดิการอนุรักษพลังงานในโรงงานควบคุม
และอาคารควบคุมซึ่งในปจจุบันมีอยูประมาณ  4,140  แหง  โดยเรงใหเกิดการลงทุนปรับปรุงการ
ใชพลังงานใหเร็วที่สุด       
                     (2)  ใหสํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาต ิ    สนับสนุนการใช
พลังงานหมุนเวียนที่มีอยูภายในประเทศ      โดยขยายโครงการนํารองที่ประสบความสําเร็จให
กวางขวางมากขึ้น เชน  โครงการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว  โครงการสงเสริมการใชเตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูง   เปนตน  และเรงสงเสริมการอนุรักษพลังงานในการขนสง การผลิตไฟฟาดวย
พลังงานหมุนเวียน   การนําของเสียกลับมาใชเปนพลังงาน (Recycleและพลังงานขยะ) และการ
อนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดเลก็ ใหเกิดผลโดยเรงดวนตอไป 

               2)  การรณรงคและขอความรวมมอืใหมีการประหยัดพลังงาน 
                     (1)  ใหสํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาต ิ   เรงรณรงค
ประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบนั     และกระตุนใหประชาชนทุกคนมีสวนรวม
ในการลดปริมาณการใชพลังงานที่ไมจําเปนลง เชน 
               น้ํามัน 
                ก.  ใชรถขนสงสาธารณะใหมากขึ้น 
 ข.  ไมขับรถคนเดียวตองมีเพื่อนรวมทางไปดวย  (car   pool) 
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 ค. วางแผนกอนออกเดินทางเพื่อลดเที่ยวการเดินทางโดยรวมกิจกรรรมที่จําเปนตอง
เดินทางดวยกันหรือใชเครื่องมือส่ือสารอื่นแทนการเดินทาง 
 ง.  บํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ  ตรวจเช็คลมยาง และไสกรองอากาศ    
                ไฟฟา                                                                 
                ก.  ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่   25- 26  องศาเซลเซียส 
 ข.  หมั่นทําความสะอาดแผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ 
 ค.  เล่ือนตูเย็นหางผนัง  15  ซ. ม. พรอมทั้งดูแลอยาใหน้าํแข็งเกาะขางชองน้ําแข็ง 
 ง.  อยานําน้ํารอนแชในตูเยน็  อยาเปดตูเย็นบอยหรือเปดทิ้งไวนานๆ 
 จ.  ปดเครื่องใชไฟฟาที่เครื่อง  อยาปดดวยรีโมทคอนโทรล 
 ฉ.  อยาเสียบปลั๊กแชเครื่องทําน้ํารอนอัตโนมัติ 
 ช.  ดูแลบํารุงรักษาเครื่องไฟฟาทุกชนิดและเมื่อจะซ้ือใหมใหเลือกซื้อชนิดที่ม ี
ประสิทธิภาพสูง เทานั้น 

                 (2)  รณรงคใหประชาชนขับรถยนตไมเกินความเร็วสูงสุด    ตามที่กฎหมายจราจร
กําหนด  คือบนทางธรรมดา  90  กม./ชม.  บนทางดวน 110 กม./ชม.   และบนทางมอเตอรเวย  120 
/ชม.    และชี้แจงใหประชาชนเห็นถึงประโยชนของการขบัรถยนตในระดับ  90 กม/ชม.  ทั้งดาน
ความปลอดภยัและการลดคาน้ํามัน 
                 (3)  ขอความรวมมือจากภาคเอกชนและภาครฐั  ในการปดไฟปายโฆษณา  ไฟสองปาย
โฆษณาและไฟสองอาคาร  ภายหลังเวลา  24.00 น. 
                  (4)  ใหทางการพเิศษแหงประเทศไทย  กรมทางหลวง   กรุงเทพมหานคร และ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  ลดการใชไฟฟาสาธารณะที่ไมจําเปนลง    เชน  การปดไฟถนนที่ไมมีรถคับ
คั่งตลอดสายและเปดไฟถนนเฉพาะบริเวณทางแยกหลัง 24.00 น. โดยใหพิจารณาถงึความ
ปลอดภัยและความจําเปนในแตละเสนทาง 
                 (5)  ใหกระทรวงพาณิชย  (กรมการคาภายใน)  ขอความรวมมือหางสรรพสินคาขนาด
ใหญในการปดหางในชวง  22.00- 10.00  น. 
                3)  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
                    ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยเครงครัด   โดยเฉพาะ 
                     (1)  การดับเครือ่งยนตทุกครั้งที่จอดรถ 
                     (2)  การหามจอดในพืน้ที่หามจอด  และปฏบิัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด 
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                     (3)  การตรวจวดัควันดาํ  ควนัขาว  และเสียง  ใหเปนไปตามมาตรฐาน อยางเขมงวด
และตอเนื่อง 
                     (4)  ปองกันและตรวจจับการแขงรถยนตและรถจักรยานยนต 
    ในขณะเดยีวกันใหมีการรณรงค  ใหประชาชนทุกคน  ปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะ 
จะสามารถลดการใชพลังงานไดมาก 

                4)  มาตรการสําหรับสวนราชการ     

                      (1)  เรงดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2543     ที่ให
หนวยราชการระดับกรม   จดัตั้งคณะทํางานที่มีหัวหนาสวนเปนประธาน      เพื่อรับผิดชอบใน
คณะทํางานการกําหนดแผนงาน   นโยบาย  และเปาหมายในการลดพลังงานใหไดอยางนอย  5 % 
                       (2)  ใหรถราชการที่ใชน้ํามันเบนซิน  ออกเทน  91  ได   ตองใช  ออกเทน 91    โดย
ใหกรมบัญชีกลางออกเปนระเบียบบังคับ และใหสํานักงานตรวจเงนิแผนดิน  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติของสวนราชการอยางเครงครัด  และใหมกีารดูแลบํารุงรักษาเครื่องยนตของรถราชการให
อยูในสภาพดอียูเสมอ 
                       (3)  ใหปรับอุณหภูมิหองปรบัอากาศเปน  25-26 องศาเซลเซียส และรณรงคเลิกใส
เสื้อนอก  โดยใหขาราชการการเมือง และขาราชการประจําระดับสูงทําเปนตัวอยาง 
                       (4)  ใหดูแลเรือ่งการใชลิฟตของหนวยราชการ  โดยใหหลีกเลี่ยงการใชลิฟตกรณีขึ้น
ลงเพียงชั้นเดียวหรือจัดการใหระบบลิฟตสามารถหยุดไดชั้นเวนชัน้     และควรหาวิธีปรับปรุง
ลิฟต ใหสามารถตัดไฟไดอัตโนมัติ   หากไมมีการใชงานเปนเวลานาน 
              จากสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีดานนโยบายเศรษฐกิจเพือ่แกไขปญหาวิกฤต
พลังงานมีมาตรการประหยดัพลังงานและการสงเสริมพลังงานทดแทน ดังนี ้
                  ก.  ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส      การปรับเปลี่ยนรถยนต
ราชการมาใชกาซ  NGV   และปรับเปลี่ยนเวลาการทํางานเพื่อลดภาระดานการจราจร 
        ข.  ปรับเปลี่ยนรถประจําทาง ขสมก.  ทั้งระบบเปนรถ NGV  จัดใหมีตัว๋ราคา 
ประหยดัใหแกนักเรยีน ผูสูงอายุและผูมีรายไดนอย 
                  ค.  สนับสนุนการเปลี่ยนรถแท็กซี่ใหใช  NGV 
                   ง.  ขยายสถานบีริการ NGV  ไมนอยกวา  260  สถานี 
                       จ.  ลดภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต และภาษีเงนิได ใหแก อุปกรณ ชิน้สวน  
เครื่องจักรและเครื่องยนตทีเ่คยไดรับการยกเวนอยูแลวออกไปเปนระยะเวลา 3 ป         
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                   ฉ. สงเสริมการใช  E  85  โดยจดัทําแผนสงเสริมการผลิตและการใช E 85 รวมทั้ง
มาตรการลดหยอนภาษี สงเสริมวัตถุดิบการทําเอทานอล และขยายสถานีบริการ 
               2.4.4   นโยบายและเปาหมายดานการอนุรักษพลังงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค       
(การไฟฟาสวนภูมภิาค, อินเทอรเน็ต, 2550) 
                  เปาหมายขอหนึ่งของการไฟฟาสวนภูมิภาคกลาววา “การพัฒนาการบริหารงานองคการ
การบริหารงานบุคคล และการจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ”   นั้นซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายในการอนุรักษ พัฒนาและสงเสริมการใชพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพ สมดุลกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศและลดการพึ่งพา 
แหลงพลังงานจากตางประเทศ ดังนี้ 

1)  สงเสริมการใชพลังงานแบบผสมผสาน  โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาการ
ใชประโยชนจากกาซธรรมชาติซ่ึงเปนทรัพยากรภายในประเทศใหเปนแหลงพลังงานหลักของ
ประเทศอยางจริงจัง 

2) สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ   โดย
เรงสํารวจพัฒนาและจดัหาแหลงพลังงานทดแทน  รวมทั้งสนับสนุนการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
แนวใหมเพื่อการประหยดัพลังงาน 

3) มุงเนนการจดัการดานพลังงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของ
ภาคการผลิตและสรางเสถียรภาพดานราคาของพลังงาน  โดยดําเนินมาตรการการเงิน  การคลังและ
แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม   

              2.4.5  มาตรการประหยัดพลงังานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง      

           การไฟฟาสวนภูมิภาค   ไดมคีําสั่งที่  ฝบษ  4/2544 เกี่ยวกบัมาตรการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงไว  ดังนี ้

1)  การประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค  
                   การไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีการรณรงคเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน
เชื้อเพลิง ไดกําหนดมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงโดยมีเปาหมาย ใน
ปงบประมาณ 2544  ใหลดปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงลง 5% จากปงบประมาณ  2543  
และในปงบประมาณ 2547 ใหลดปริมาณการใชไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงลง 10% 
                      มาตรการการประหยดัพลังงานไฟฟาสวนภูมภิาค พ.ศ. 2544 
                      มาตรการระยะสั้น (ปฏิบัติไดทันที) 
                      ( 1)  ดานระบบปรับอากาศ 
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ก. หามเปดประต ู- หนาตาง และหองปฏิบัติงานทิ้งไวขณะที่ระบบปรับอากาศ
ยังทํางานอยู 
                            ข.  กรณีสํานักงานทีใ่ชเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  ใหปดเครื่องปรับอากาศ
ทุกครั้งที่จะไมอยูในหองทํางานเกิน 1 ช่ัวโมง 
                            ค.  ใหปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงานไมนอยกวา  15  นาที 
                             ง.  ใหเดนิเครื่องปรับอากาศในชวงเวลาปฏิบัติงานโดยใชอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ ประมาณ  25  องศาเซลเซียส 
                            จ.  ใหมกีารบํารุงรักษาและหมั่นตรวจสอบเครื่องปรับอากาศตามวาระ 
                            ฉ.  ใหหนวยงานที่ใชเครื่องปรับอากาศในอาคารตรวจสอบจุดรั่วไหลของความ
เย็นในอาคารสํานักงานและดําเนินการซอมแซมหรือปรับปรุงโดยเรงดวน 
                            ช.  แยกพื้นที่ที่จัดใหสูบบุหร่ีออกนอกพืน้ที่ปรับอากาศทั้งหมด 
                            ซ.  ใหอาคารสํานักงานตดิตั้งมานอากาศ  (air  curtain )    ดานในอาคารบริเวณ
เหนือประตูทางเขา - ออก  กรณีที่ติดตั้งอยูแลวใหมั่นตรวจสอบและซอมแซมใหอยูในสภาพที่    
ใชงานไดทนัที 
                            ฌ.  ติดตั้งผามานปรับแสงเพื่อลดความรอนจากแสงอาทิตย  เขาสูพื้นที่ปรับอากาศ 
                     (2)  ดานระบบไฟฟาแสงสวาง 
                            ก.  ถอดหลอดไฟแสงสวางออกใหเหลือเทาที่จําเปนในบริเวณที่มีความตองการ
ใชแสงสวางนอย  เชน  บริเวณทางเดนิ  หรือพื้นที่ตาง ๆ ที่ไมใชพื้นที่ปฏิบัติงานหรือบริการลูกคา 
                            ข.  แยกสวติซควบคุมเปด -  ปดของชุดโคมไฟแสงสวางแตละจุดตามพื้นที่ใชจริง 
                            ค.  ใหเปด - ปดไฟภายนอกอาคารใหเปนไปตามเวลาที่กําหนดอยางเครงครัด 
                             ง.  ในบริเวณที่ไมมีผูใดอยูปฏิบัติงานควรปดระบบแสงสวางทันที 
                             จ.  ในสํานกังานใหปดไฟและอุปกรณไฟฟาที่ไมจําเปนในชวงเวลา 12.00-13.00 น. 
                             ฉ.  หัวหนาหนวยงานควรดูแลใหพนักงานใชอุปกรณไฟฟาสวนตวัที่จําเปน
โดยเฉพาะกระติกน้ํารอนใหใชเทาที่จําเปนและใชรวมกัน 
                             ช.  ถาอุปกรณในสํานกังานชํารุดหรือหมดอายุการใชงานใหเปล่ียนเปนอุปกรณที่
เปนแบบอนุรักษพลังงาน  เชนโคมไฟฟาใหเลือกใชแบบมีแผนสะทอนประสิทธิภาพสูง บัลลาส
เปนชนิด  Low  Loss  Ballast ฯลฯ 
                             ซ.  ปด  Power  ของจอคอมพิวเตอรและปริ้นเตอรเสมอหากไมมกีารใชงานใน
ระยะเวลานาน 

                   (3)  ดานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
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                ก.  เสริมสรางทัศนคติและจิตสาํนึกในการอนรัุกษพลังงานใหกับพนกังานการ
ไฟฟาสวนภูมภิาคทุกคน 
                             ข.  ใหจัดคณะทํางานยอย  โดยมีวิศวกรอนุรักษพลังงานอยางนอย  1 คน  
(สําหรับการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวดัฉะเชิงเทรา และฝายที่มีวิศวกร)  เพื่อทําหนาทีก่ํากับดแูลใช
พลังงานใหเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพพรอมทั้งจัดเก็บขอมูลรายละเอียดการใช
พลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง 
                             ค.  ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องโดยใชส่ือตาง ๆ และจัดทําสติกเกอรเชิญชวน
ใหมีการอนุรักษพลังงานอยางเดนชัดและแจกจายใหทุกหนวยงานประชาสัมพันธตอไป 
              มาตรการระยะกลาง (6 เดือน -  3  ป) 
             ก.  ติดตั้งมิเตอรวัดการใชพลังงานไฟฟาแยกตามหนวยงานธุรกจิเพื่อตรวจสอบ
และบันทึกการใชงาน 
              ข.  เสนอแผนปรับปรุงอาคารสํานักงานและระบบไฟฟาภายในอาคารใหเปนแบบ
อาคารอนุรักษพลังงาน 
                             ค.  ปลูกตนไมรอบอาคารสํานักงาน โดยเฉพาะดานที่รับแสงอาทิตยเพื่อลด
ความรอนจากแสงแดดทีก่ระทบอาคารโดยตรง 
               มาตรการระยะยาว 
 ออกแบบอาคารสํานักงานของ การไฟฟาสวนภูมิภาคทุกระดับใหเปนในลักษณะ
อาคารอนุรักษพลังงาน 
                2)   การลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในงานของ การไฟฟาสวนภูมภิาค 
 การไฟฟาสวนภูมิภาคไดมีการรณรงคเพื่อการประหยดัน้ํามันเชื้อเพลิง ไดกําหนด
มาตรการการประหยดัน้ํามนัเชื้อเพลิงโดยมีเปาหมายในปงบประมาณ  2544 ปริมาณการใชน้ํามนั
เชื้อเพลิงลง 5% จากปงบประมาณ  2543  และในปงบประมาณ  2547 ใหลดปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงลง 10% มาตรการการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงการไฟฟาสวนภูมภิาค พ.ศ. 2544 
             มาตรการระยะสั้น ( ปฏิบัตไิดทันที) 
                 (1)  ใหมีการจดัสงเอกสารโดยใชรถยนตเทาที่จําเปน  โดยใหเปล่ียนไปใชวิธีสงทาง 
อีเมลแฟล็กซ  และไปรษณียตามไปภายหลงัแทน 
               (2)  ใหมีการบาํรุงรักษารถยนต  ไดแกการเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง  ไสกรองน้ํามัน ไส
กรองอากาศ  ตามวาระโดยสม่ําเสมอ  และปรับเปลี่ยนตัง้เครื่องยนตตามกําหนดใหมสีภาพการใช
งานที่ด ี
 (3)  ดับเครื่องยนตทุกครั้ง  ที่ตองจอดรถนาน ๆ ในระหวาง  ขึ้น - ลงของ  หรือคอยคน 
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 (4)  ตรวจสอบลมยางรถยนตเสมอกอนออกเดินทาง 
              (5)  ขับรถดวยความเร็วคงที่  เลือกขับที่ความเร็วประมาณ  80  กิโลเมตร/ช่ัวโมง  และ
จํากัดความเร็วคงที่ใชงานไมเกิน  100  กิโลเมตร / ชั่วโมง 
                    (6)  กําหนดใหมีผูควบคุมการใชงานรถยนตใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ประหยดัน้ํามนัมากที่สุด 
               มาตรการระยะกลาง (6 เดือน  -  3 ป) 
                           ก.  จําหนายรถยนตที่หมดสภาพการใชงานออกจากบญัชี 
                           ข.    อบรมพนักงานขับรถยนตใหมีจิตสํานึกถึงการประหยดัพลังงานในการขับขี่
รถยนต 
                           ค.   ศึกษาและวางแนวทางการใชรถรับจางสาธารณะแทนการใชรถยนตของการ
ไฟฟาสวนภูมภิาคภายในเขตการไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดฉะเชิงเทราและการไฟฟาที่เกี่ยวของให
มากขึ้น  โดยลดจํานวนรถยนตของการไฟฟาสวนภูมิภาคและรถยนตเชาในระยะตอ ๆ ไป 

 มาตรการระยะยาว (3 ปขึ้นไป) 
 ศึกษาความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนเครื่องยนตที่ใชน้ํามันเชื้อเพลิง  เปนการใชกาซ
ธรรมชาติแทน   และออกแบบอาคารสํานักงานของการไฟฟาสวนภูมภิาคทุกระดับใหเปนไปใน
ลักษณะอาคารอนุรักษพลังงาน 

 

2.5   แนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
 

         คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอรายงานความคืบหนาการรณรงค 
มาตรการการประหยดัพลังงาน ระหวางวนัที่ 19  มิถุนายน  2547  -  12  กรกฎาคม 2547   สรุปได
ดังนี ้   
 2.5.1  มาตรการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
           1)  มาตรการปดสถานีจําหนายน้ํามันหลังเวลา 24.00 น. มีสถานีจําหนายน้ํามันให
ความรวมมือปดบริการหลังเวลา  24.00 - 05.00 น.รวม 4,393 สถานีหรือคิดเฉลี่ยเปนรอยละ  62.6 % 
           2)  มาตรการปดไฟปายโฆษณาหลังเวลา 22.00 น. สมาคมผูผลิตปายโฆษณา          
มีสมาชิกจํานวน  125  ราย  เปนเจาของปายโฆษณารวม 1,040  ปาย  ปดไฟสองปายโฆษณาหลัง
เวลา 22.00 น.ไปแลว 728  ปาย 
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           3)  มาตรการปดไฟถนน  กรมทางหลวงไดแจงให 15 เขต  88  แขวงการทางปด
ไฟฟาแสงสวาง ยกเวนบริเวณที่มีการจราจรหนาแนน ยานชุมชน โรงงาน  บริเวณมอเตอรเวย       
บริเวณสะพานลอยคนเดนิขาม  สะพานกลับรถตางระดับ  บริเวณทางแยกและทางโคง 
           4)  มาตรการเพิ่มภาษรีถยนตนั่งสวนบุคคลขนาดใหญ           กระทรวงการคลังได
เชิญผูประกอบการรถยนตมาหารือเรื่องโครงสรางภาษีใหม และกําหนดจะเก็บภาษีสรรพสามิตตาม
ขนาด ซีซี. 
                       5)  มาตรการใหหนวยงานภาครัฐและรัฐวสิาหกิจเปนผูนําในการประหยัดพลังงาน 
                             (1)  ใหหนวยงานรัฐลดใชไฟฟาและน้ํามัน  
                                     คณะรัฐมนตรีไดใหหนวยงานราชการและรัฐวสิาหกิจลดใชไฟฟาและน้ํามนั
ในหนวยงานลงใหเหน็ผลในทางปฏิบัติอยางจริงจัง  และใหรถราชการปรับปรุงรถเกาหรือซ้ือรถ
ใหมโดยคํานึงถึงการเลือกใชพลังงานทางเลือก  เชน  เอน็จีว ี และกาซโซฮอล   ดวย 
                             (2)  กิจกรรมรณรงคใหประชาชนประหยัดไฟฟา 
                        ก.  โครงการประหยดัไฟกําไร 2 ตอ  เพื่อกระตุนกลุมผูใชไฟฟา ประเภท
บานอยูอาศัยในเขต การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมภิาค  ประมาณ 14 ลานครัวเรือน   
รวมกันประหยัดไฟฟา 
                                    ข.  หากครัวเรือนใดประหยดัไฟฟาไดรอยละ 10  ของจํานวนหนวยไฟฟา
เฉลี่ยของบานตนเองใน 3 เดอืน ก็จะไดรับสวนลดรอยละ 20  ของคาไฟฟาที่ประหยดัได 
                                    ค.  ผลจากโครงการระยะแรก สามารถประหยัดไฟฟาได 3,067.56  ลาน
หนวย  หรือคิดเปนเงิน 9,089.86  ลานบาท  จํานวนเงินสวนลดคาไฟฟาที่กระทรวงพลังงานจายไป   
1,679.42 ลานบาท 
                        ง.  กระทรวงพลังงานจะนําตวัเลขการใชไฟฟามาเทียบปริมาณการใชและ
วิเคราะหเหตุผลที่จํานวนหนวยใชลดลง  เพื่อทราบผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟา
ของประชาชน 

 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการลดภาวะโลกรอน 
 

      ปจจุบันไดมีการพูดกันอยางกวางขวางเกีย่วกับปรากฏการณภาวะโลกรอน  กาซเรือนกระจก 
การลดลงของชั้นบรรยากาศโอโซน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึงกําลังคุกคามพืน้ที่ทุกหนทุก
แหงทัว่โลกอยูในเวลานี้ ซ่ึงขณะนี้ประเทศตางๆทั่วโลกเร่ิมตระหนักและกําลังหาทางแกไขกนัอยาง
เรงรัด 
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      2.6.1  ภาวะโลกรอน  คือ  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิม่ขึ้นจากภาวะเรือนกระจก  หรือที่เรียก
กันวาGreen  house  effect    ซ่ึงมีสาเหตุมาจากมนษุยไดเพิ่มปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดจาก
การเผาไหมเชือ้เพลิงตาง ๆ การขนสง    และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม      ทําใหเกดิการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศมีผลทําใหโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ไมไดเกดิขึ้นในชวงระยะเวลาสั้น ๆ แตคอย ๆ สะสมไปเรื่อย ๆ  (สํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน,  2550,  หนา 51) 
     2.6.2  สาเหตุของโลกรอน 
     กิจกรรมตาง ๆ ที่พบเห็นอยูทั่วไปในชวีิตประจําวันจะกลายเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิด
ภาวะโลกรอน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดไมวาจะเปนการขับรถยนต การผลิตพลังงาน 
และการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลตาง ๆ  ซ่ึงทําใหกาซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิม่ขึ้น 
       1)  การใชพลังงานฟอสซิล  การเผาไหมเชื้อเพลิงจากน้ํามัน  ถานหินและกาซธรรมชาติ
รวมทั้งการตัดไมทําลายปา  ทําใหเกดิกาซคารบอนไดออกไซด 
                    2)   การทําการเกษตร  การทําปศุสัตว และขยะ  น้ําเสีย  ทําใหเกดิกาซมีเทน และไน
ตรัสออกไซด 
                    3)  ควันเสยีจากรถยนต ทําใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด 
       4)  กระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมปลอยสารฮาโลคารบอน (Halocarbon) 
 2.6.3  ผลกระทบของภาวะโลกรอน 
       1)   อากาศรอนเพิ่มมากขึน้  กระแสคลื่นความรอนรนุแรง เปนผลทําใหน้ําแข็งขั้วโลก
และหิมะบนยอดเขาละลาย ซ่ึงจะมีผลทําใหปริมาณน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้น  พื้นที่ชายฝงทะเลไดรับ
ผลกระทบโดยตรง บางพื้นที่อาจจมหายไปอยางถาวร 
       2)   ผลกระทบตอการเกษตร ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพฝนมีผลตอความชุม
ชื้นในดนิ บางพื้นที่อาจจะแหงแลงยาวนาน ทําใหผลผลิตทางเกษตรลดลงหรือไมไดผลเทาที่ควร 
       3)   ผลกระทบตอทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศน  ทําใหสภาพภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลงและอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอองคประกอบของพันธุไมในปาถึง 1 ใน 3 
ของโลก และอาจเกิดไฟปาเพิ่มมากขึ้น 
       4)  ผลกระทบตอเศรษฐกจิ สังคม ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากเหตุการณสภาพ
อากาศรุนแรง ภัยพิบตัิตาง ๆ เชน  วาตภัย  อุทกภัย  แผนดินไหว  สรางความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนบนโลกเปนจํานวนมาก 
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       5)  ผลกระทบตอสุขภาพ  ทําใหเกิดการเจ็บปวยและตายในกลุมประชากรสูงอายุและ
เด็ก มีการแพรระบาดของโรคที่เกิดจากแมลงเปนพาหะ และยังเกิดโรคระบาดสายพนัธุใหม   เชน  
ซารส  ไขหวัดนก  เอดส  อีโบลา  เปนตน 

2.6.4   แนวทางลดปญหาภาวะโลกรอน 
      จากความตืน่ตัวในเรื่องภาวะโลกรอน หลายประเทศทั่วโลกจึงไดรวมกันทีจ่ะแกไข และ
คํานึงถึงการรักษาระดับความหนาแนนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศ  ใหอยูในระดับที่ไมเปน
อันตรายตอชีวติมนุษยและภมูิอากาศของโลก     ดวยการจัดทําอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยเรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( United  Nations Framework  Convention  on  Climate Change : 
UNFCCC )  ณ  กรุงริโอเดอจาเนโร ในป 2535  โดยมีเปาหมาย เพื่อใหบรรลุถึงการรักษาระดับ
ความเขมขนของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศใหคงที่อยูในระดับปลอดภัย สําหรับการดําเนินการ
ปองกันในประเทศไทยก็มีการรณรงคในการเพิ่มแหลงดดูซับคารบอน         โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในเมือง จดัสรางสวนสาธารณะ ปองกันการตัดไมทําลายปา    อนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา   สนับสนุน
การเกษตรแบบยั่งยืน เชน    วนเกษตร    เกษตรผสมผสาน และมีการสรางองคความรู    ความเขาใจ
ใหแกประชาชน ชุมชน และทองถ่ินเกี่ยวกบัการปองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
 

2. 7  แนวคิดเกี่ยวกับโลกสีเขียว    
   
 กระแสโลกรอนถูกจุดประกายขึ้นจนเปนที่รูจัก และตระหนักกันทั่วโลก พรอมๆ กับราคา
พลังงานอยางน้ํามันที่เปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย ที่คอยๆ ทะยานสูงขึ้นจน
หลายฝายเริ่มวิตกกังวลวาการใชประโยชนจากน้ํามัน ไมนาจะเปนคําตอบสุดทายสําหรับวิถีชีวิต
ของมนุษย กรุงเทพธุรกิจออนไลน : การตั้งเปาหมายในการลดพลังงาน จึงกลายเปนแนวทางหลัก
ในการบริหารจัดการขององคกรสวนใหญในปจจุบัน พรอมๆ กันนั้น หลายแหงเริ่มหันมาสนใจ 
“พลังงานทางเลือก” พลังงานทางเลือก เปนศาสตรทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นใหม พรอมกับการลองผิด
ลองถูก ทั้งพลังงานจากน้ํา พลังงานที่ไดจากการเผาขยะ หรือพืชผลที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว รวมทั้ง
พลังงานแสงอาทิตย แนวทางเหลานี้กําลังเปนที่รูจักกันมากขึ้นในรอบ 10 ปที่ผานมาองคกรที่ให
การสนับสนุนพลังงานทางเลือก กอตัวขึ้นอยางเงียบๆ ในหนวยงานใหญอยางสหประชาชาติ หรือ
สหภาพยุโรป โดยมีการใหเงินทุนสนับสนุนโครงการสรางพลังงานทดแทนขึ้น นอกจากนั้น ภาค
การศึกษาเองก็เร่ิมขานรับนโยบายดังกลาว จนไดมีการเขียนหลักสูตรวิชาพลังงานทดแทน สราง
บัณฑิตที่เชี่ยวชาญในทฤษฎเีหลานี้ออกสูโลกธุรกิจมากขึ้น เพื่อใหแนวคิดในเรื่องดังกลาวถูก
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นํามาใชอยางเปนรูปธรรม ทามกลางตนทุนพลังงานที่สูงขึ้น ยังมีหนวยงานหลายแหงในโลกที่
ไมไดนิ่งดูดาย และกลับมุงมั่นในการสานตอโครงการพลังงานทดแทนใหเกิดผลสําเร็จอยางเชน 
โครงการรถไฟ ซ่ึงแมวาจะดูเหมือนจะเปนพาหนะที่สรางปญหามลภาวะนอยที่สุดในแวดวงการ
ขนสง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะทางที่ไกลๆ แต เจนเนอรัล อิเล็คทริก ก็ยังคงคิดคนระบบพัฒนา
รถไฟใหใชพลังงานสะอาดยิ่งขึ้นโดยในป 2005 บริษัทเปดตัวรถไฟที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
ดีเซล ที่สามารถลดปริมาณการใชพลังงานไดกวา 5% และลดอัตราการจุดระเบิดไดมากกวา 40%  
ตอจากนั้นไมนาน จีอี ยังเปดตัวรถดีเซลในรูปแบบไฮบริดที่ใชระบบพลังงานเดียวกับรถรุนพรีอุส 
โดยจากขอมูลของจีอี พลังงานที่ประหยัดมากขึ้นเหลานี้ คิดคํานวณเปนพลังงานเหลือที่สามารถ
นําไปใชในครัวเรือนไดมากกวา 160 หลังคาเรือนทางดานวอล-มารทเองก็ชวยใหโลกสดสวยดวย
การใหเงินสนับสนุนผูประกอบการที่ผลิตรถบรรทุกขนาดใหญ อยางอารวินเมริเตอร, เอทัน, 
อินเตอรเนชั่นแนล และปเตอรบิลท ใหผลิตรถยนตบรรทุกขนาดสิบแปดลอ ที่ใชเครื่องยนตแบบ
ไฮบริด และจะเริ่มนํามาใชกับระบบการขนสงของวอล-มารทเองในปหนา ผูประกอบการในธุรกิจ
ยานยนตอยางฟอรด มอเตอรเองก็ตองปฏิวัติรูปแบบการทําสีรถยนตในโรงงานกอนจะสงไปยัง
ผูบริโภค ดวยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการเคลือบสีแบบแหง ทําใหฟอรดสามารถประหยัด
พลังงานที่จะตองใชในการทําสีรถยนต ลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่อาจเกิดจากการผลิต
ไดถึง 15% และลดปริมาณไฟฟาที่ใชงานลงได 10% และส่ิงที่สําคัญที่สุด ฟอรดสามารถลดตนทุน
ในการผลิตรถยนตลงไดถึงคันละ 7 ดอลลารสหรัฐ และลดเวลาในการทําสีลงไดถึงกวา 20% 
บริษัทผูผลิตรถยนตอยางเฟยตเอง ก็จะเริ่มตนเปดตัวระบบประหยัดพลังงาน โดยเปนการพัฒนา
รวมกันระหวางเฟยตกับไมโครซอฟท โดยระบบปฏิบัติการฉลาดในรถยนต จะทําการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับการขับรถเอาไว เชน ปริมาณการจุดระเบิด และการใชพลังงาน โดยจะเก็บขอมูลเอาไวในยู
เอสบี และเราสามารถนํามาเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรพีซีได หลังจากนั้นโปรแกรมจะคํานวณวิธีขับ
รถเพื่อลดปริมาณการใชพลังงานในแตละครั้งลง สตารทีวี รายการสถานีโทรทัศนของนิวสคอรปที่
มีสํานักงานใหญอยูในฮองกง ก็รวมดวยชวยลดพลังงานและสรางโลกสีเขียว ดวยการลดการใช
พลังงานจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนตหนึ่งในสามของสํานักงานใหญทั้งหมด คิดเปนปริมาณ
หลอดไฟกวา 1,300 หลอด และยังชวยลดกาซคารบอนลงไดมากถึง 1,800 ตันตอป ในสํานักงาน
ทั่วไปโดยปกติแลว พื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงสุด มักจะเปนหองที่เก็บระบบเซิรฟเวอร ในขณะที่
คอมพิวเตอรที่ใชเคสที่มีความสูงมากๆ ก็อาจทําใหเกิดความรอนภายในหองมากขึ้นดวยเชนกัน แต
โดยทั่วไปแลว บริษัทใหญๆ มักจะมีระบบระบายความรอนดวยการพนน้ําเพื่อดูดซับอุณหภูมิ และ
น้ําที่ใชในกิจกรรมนี้ก็จะรอน ที่หองขอมูลของอินเทลในสํานักงานที่อิสราเอล น้ําที่รอนนี้จะถูก
สงไปเปนพลังงานเพื่อเก็บไวใชในฤดูหนาว และสงตอไปเปนน้ํารอนที่ใชในหองอาบน้ําในโรงยิม
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ของบริษัทไดตลอดทั้งปดวย เมื่อป 1983 บริษัทโอทิส เปดตัวลิฟตโดยสารตัวแรก และเปน
ปรากฏการณที่เปล่ียนรูปแบบของการขึ้นลงอาคารสูง และตอมาเมื่อบริษัทนํา Gen2 lift เขามาใช 
ทุกคนตางใหความสนใจเพราะเปนครั้งแรกในรอบกวา 150 ปที่โอทิสเปลี่ยนตัวเอง โดยบริษัทเริ่ม
นําวัสดุประเภทโพลียูริเทนเขามาใชแทนที่การใชลวดสลิงที่ทําจากเหล็ก และสรางระบบการขึ้นลง
ที่คลองตัวมากขึ้น ผลของการปฏิวัติระบบปฏิบัติการของลิฟตโดยสาร ไมเพียงแตการขึ้นลงในแต
ละครั้งจะนุมนวลมากขึ้นเทานั้น แตยังมีระบบประหยัดพลังงานอกีดวย โดยลิฟตระบบใหมนี้มี
ประสิทธิภาพมากกวาระบบที่ใชอยูเดิมๆ ถึงกวา 75% จน 2 ลิฟตนั้นกลายเปนอุปกรณประจําอาคาร
สูงของตึกที่ตองการปฏิรูปตัวเองสูโครงการสีเขียว ทั้งสํานักงานใหญของนิตยสารฟาสต คอมพานี 
และ 7 เวิลดเทรด เซ็นเตอร หองน้ําของบริษัทอาจไมสามารถทําใหโลกเปนสีเขียวไดถาหาก
ปราศจากเครื่องเปาแหง หลังจากลางมือของเดยสันที่ถูกออกแบบมาใหทํางานในระบบประหยัด
พลังงาน 1400 วัตต ซ่ึงสามารถลดการใชพลังงานลงไดมากถึง 1 ใน 4 โดยมีบริษัทมากมายที่เร่ิมตอ
คิวซ้ือเครื่องเปาแหงเครื่องนี้แลว ทิมเบอรแลนด ใหเงินสนับสนุนพนักงานที่ซ้ือรถพลังงานไฮบริด
จํานวนถึง 3,000 ดอลลารสหรัฐ และยังใหที่จอดรถบริเวณพิเศษสําหรับรถยนตคันนั้นดวย ไม
เพียงแตทิมเบอรแลนดเทานั้น แตแบงก ออฟ อเมริกา และกูเกิลเองก็มีโปรแกรมในลักษณะนี้ เพื่อ
กระตุนจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมในกลุมพนักงานดวยเชนกันในสวนของการสรางพลังงาน
ทางเลือกนั้น เมอรริค แอนด โค ซ่ึงเปนบริษัททางวิศวกรรม จับมือกับผูผลิตเบียร Coors สามารถ
ผลิตเอทานอลจากเบียรที่เหลือใชไดมากถึง 3 ลานแกลลอนตอป และบริษัทขายเอทานอลกวา 200 
พรูฟ ใหกับ Valero Energy เพื่อนําไปขายตอยังสถานีบริการน้ํามันในโคโลราโด นอกจากนั้นยังทํา
ให Coors สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดมากขึ้น โดยมีเงินลงทุนเพื่อใชในการสรางโรงงานอีกกวา 
2.3 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2005 นอกจาก Coors แลว บริษทั เซอรรา เนวาดา บริวเวอร่ี ในเมืองชิ
โค แคลิฟอรเนีย ไดติดตั้งเครื่องผลิตพลังงาน 250 กิโลวัตต โดยใชพลังงานในการผลิตจากโรงเบียร 
ทําใหโรงงานมีพลังงานใชเพิ่มขึ้นโดยไมตองซื้อพลังงานไฟฟาจากแปซิฟก กาซ แอนด อิเล็คทริก 
นอกจากนั้นยังมีพลังงานไฟฟาเหลือพอท่ีจะขายตอใหกับบริษัทผูผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา
ในบริเวณใกลเคียงดวย เมื่อเราพูดถึงการนําขยะกลับมาทําใหเปนแหลงพลังงานที่เปนประโยชน ที่
มหาวิทยาลัยนิวแฮมพเชอรไดมีการเซ็นสัญญารวมกันกับบริษัท Waste Management Inc. ในเรื่อง
การสงพลังงานไฟฟา 80-85% และความรอนที่ไดจากการเผาขยะไปยังหอพักของนักเรียนกวา 
14,000 ยูนิต โดยใชทอนํากาซสงผานจากโรงงานเผาขยะเขามาในเขตของมหาวิทยาลัย โครงการนี้
จะตองมีการสรางทอกาซความยาวทั้งสิ้นกวา 12.7 ไมล ใชงบประมาณทั้งสิ้นกวา 45 ลานดอลลาร
สหรัฐ โดยมีการคาดการณกันวา เงินจํานวนนี้จะสามารถคืนกลับในรูปของการประหยัดคาใชจาย
ดานพลังงานไดในระยะเวลา 10 ป แมจะเปนโครงการที่เพิ่งเริ่มดําเนินการไปไดไมนานนัก แตก็
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เปนกาวที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงาน และผลของมันยังชี้ใหเห็นแลววา
สามารถประหยัดเงิน สรางรายไดใหกับบริษัทเหลานี้ไดไมนอยเลยทีเดียว 
 

2.8 แนวคิดเกี่ยวกับสถานการณสิ่งแวดลอมโลก 
 

               สถานการณเรื่องสิ่งแวดลอมโลกในปจจุบันกําลังตกอยูในภาวะที่นาเปนหวงอยางยิ่ง 
เพราะมีการใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถรองรับสูงสุดแลว  ระบบนิเวศทั่วโลกก็
ถูกคุกคามจนขาดความสมดุลอยางรุนแรง เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การสูญพันธุ
ของพืชและสัตว การเสื่อมโทรมของดิน การขาดแคลนน้ํา  การปนเปอนของสารพิษในดินและน้ํา   
ภาวะโลกรอน  ฯลฯ   
 ในประเทศไทยสถานการณส่ิงแวดลอมกม็ิไดแตกตางไปจากระดับโลก  เพราะประเทศ
ไทยมีพื้นที่ปาลดลง  มีปญหาสารพิษในสิ่งแวดลอม  ฝนแลง  น้ําทวม  ขยะลนเมือง  มีการลักลอบ
และคาพืชปา  และสัตวปา ฯลฯ    ดังนั้นเราทุกคนจึงตองตระหนกัถึงสถานการณที่รุนแรงนี้  และ
หันมาเปลี่ยนความคิด   การกระทํา  โดยตองรูจักใชทรัพยากรและพลังงานที่มีอยูจํากดัของตนอยาง
ประหยดัและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใชหลักสากลที่ปฏิบัติกันทั่วโลก คือ หลัก 1 A 3R 
 A   =   AVOID  หรือ หลีกเลี่ยง หรือ งดการใช หรือ งดการบริโภคสิ่งที่ไมจําเปนจริง ๆ 
    R ที่ 1   หรือ  Reduce คือ  ใหลดการใชลงจนเหลือที่จําเปนจริง ๆ เทานั้น  
 R ที่ 2   หรือ  Reuse  คือ  รูจักใชซํ้าแลวใชอีก  เพื่อลดการใชทรัพยากรมากเกินไป 
    R ที่ 3   หรือ  Recycle คือ การหมุนเวียนนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง  
                หลักการดังกลาวสามารถนําไปใชกับทุกคนในทุกสถานที่ไดโดยไมมีขอจาํกัด  เพราะ
มนุษยเปนผูบริโภคทรัพยากรทั้งหลาย  และเปนผูกอมลพิษเอง  จึงตองเปนผูรูจักแกปญหา
ส่ิงแวดลอมตางๆดวยตนเอง 
               ในขณะที่ปญหาส่ิงแวดลอมกําลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหลายประเทศทั่วโลก กําลัง
คนหาวิธีที่จะบรรเทาปญหาดังกลาว   ประเทศที่พัฒนาแลวไดนําเทคโนโลยีมาชวยแกไขปญหา
ส่ิงแวดลอม สวนประเทศที่กําลังพัฒนาก็ดูแลเรื่องการปองกันไมใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมขึ้นมาอีก 
ในรอบปที่ผานมาทั่วโลกมีปญหาสิ่งแวดลอมในแตละภูมิภาคแตกตางกันไปดังนี้  (เพ็ญจา           
จิตจํารูญโชคไชย,  อินเทอรเน็ต,  2551)   
                2.8.1  อเมริกาเหนอื (North  America) 
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                         1)  จากการสาํรวจเมื่อป ค.ศ. 1992    พบวาเกษตรกรในประเทศสหรัฐอเมริกา  ทํา
การเกษตรกรรมที่กอใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน (soil  erosion)  ประมาณ 1 รอยลานตันตอป  
(เมื่อเทียบกับป ค.ศ. 1982) 
                          2)  ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเปนผูสงออกสินคาประเภทไมและ
ผลิตภัณฑไมรายใหญของโลก 
         3)  ในป ค.ศ. 1996  มีการสํารวจดานความหลากหลายทางชีวภาพ  พบวาในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา มีพืชและสัตวกวา 728 ชนิด  กําลังตกอยูในสภาพอันตราย  และในประเทศแคนาดา
พบวาม ี 254 ชนิด กําลังประสบชะตากรรมเลวรายเชนกนั สําหรับในทวีปอเมริกาเหนือมีพืชและ
สัตว  24 ชนิดสูญพันธุไปแลว 

                                4)  การใชน้ําของประชาชนในแถบอเมริกาเหนือจะใชน้ํากันอยางฟุมเฟอย  พบวา
ในแตละปใชน้ํามากกวาผูคนที่อยูในแถบยุโรปถึง 2 เทา   แตประชาชนที่อาศัยอยูในทวีปอเมริกา
เหนือ  กลับจายคาน้ําถูกกวาครึ่งหนึ่งของประชาชนที่อาศยัอยูแถบทวปียุโรป 

                         5)  ประชากรประมาณ 2.4  ลานคนมีแหลงน้ําที่มีความสะอาดไมเพียงพอสําหรับ
การนํามาบริโภคและประมาณ 1 ลานคน ไมมีระบบประปา  หรือไมเคยไดรับน้ําอุปโภคบริโภคที่
สงมาทางทอเลย   นอกจากนี้ยังมีประชากรอีก 5.6 ลานคน  ที่ตองทนดืม่น้ําที่ไมไดคณุภาพตาม
มาตรฐาน 
    6)  การควบคมุการจับปลาตามชายฝงตะวนัออกมีผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยู
ในเขตพืน้ที่นี้  โดยเฉพาะเขตเดินเรือสมุทรของชาวแคนาดา ( canadian   maritime ) 

7) ถึงแมวาประเทศในเขตทวีปอเมริกาเหนือจะมีปญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะที่เพิ่ม 
มากขึ้นก็ตาม  แตจากการรณรงคเร่ืองการแยกขยะ  การนาํกลับมาใชใหมและการแลกเปลี่ยนของใช 
ทําใหชวยลดปญหาขยะไปไดสวนหนึ่ง   
                  2.8.2  อเมริกากลาง  (latin  america)   
                             1)  ประเทศในอเมริกากลางหลายประเทศมีทรัพยากรพืชและสัตวที่มีความสําคัญ
พบวาครึ่งหนึง่ของชนิดพันธุพืชและสัตวทั่วโลกอยูในเขตพื้นที่นี้   มกีารประมาณวาในอีก 40 ป
ขางหนา     ถาสภาพแวดลอมและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติยังคงดําเนินตอไป   จะมีพนัธุพืช
และสัตวกวา 100,000 ชนิด  สูญหายไป 
                             2)  การทําลายปาไมกําลังลดลงอยางชาๆ เปนผลมาจากขอตกลงระหวางประเทศ
และโครงการตางๆจากทั่วโลกที่เขามาชวยเหลือ ใหการศึกษา และการกําหนดภาษีและเงื่อนไข
ตางๆจากการตัดปา 
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                             3)  พื้นที่กวา  47  เปอรเซ็นตที่ทําการเพาะปลูกกําลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ  
เนื่องจากปญหาการชะลางพงัทลายของดิน (soil  erosion)  การไถพรวนมากเกินไป  ดนิเปนกรดจัด
และเค็มจัด สืบเนื่องมาจากการใชสารเคมี  เพื่อเกษตรกรรมทําใหเกิดการปนเปอนสูแหลงน้ํา พบวา
มีปริมาณฟอสฟอรัสไนเตรท  และสารปราบศัตรูพืชปริมาณมหาศาลปะปนมากับน้ําไหลลงสูทะเล
แคริเบียน 

                 4)  ชายฝงแถบทะเลแคริเบียนที่เคยเปนสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามกลับพบวา มีคราบ 
น้ํามันดิน  (tar)  ที่ระดับ 20 (ตามคามาตรฐาน EPA)   เหตุที่เปนเชนนี้มีผลมาจากการใชชายหาด
มากเกินไปโดยนักทองเทีย่วที่มักจะมกีารรื่นเริงและสูบบหุร่ี  
                 5)  อารเจนตินา  บราซิล  ชิลี  ปารากวัย  และอุรุวัย  กําลังประสบปญหาเกี่ยวกับรังสี 
อัลตราไวโอเลต บี (ultraviolet – B)  ซ่ึงเปนผลมาจากชัน้โอโซนในบรรยากาศถูกทาํลาย   ทําให
รังสีชนิดนี้แผมายังโลกไดมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตตอนใตของโลกซึ่งไดรับผลกระทบมากกวา
ในเขตอื่นๆ 

                  2.8.3   ยุโรปและรัฐอิสระ (europe and commonwealth of independent states)  
                             1)  การแพรกระจายของกํามะถันและไนโตรเจนออกไซด  จากเขตอุตสาหกรรม
ไดทําลายพื้นที่ปาตอนกลางและดานตะวนัออกของยุโรปไปแลวถึง 30-50  เปอรเซ็นต 
                             2)  ยุโรปไดเพิ่มพื้นที่อนรัุกษอีก 10 แฮกแตร  ตั้งแต ป ค.ศ. 1982   อยางไรก็ตาม
มีการประมาณวา ปลา 52 เปอรเซ็นต สัตวเล้ือยคลาน 45 เปอรเซ็นตและสัตวเล้ียงลูกดวยนม อีก 42 
เปอรเซ็นต ยังอยูในสภาวะเสี่ยงภัย 
                             3)  มีการนาํน้ําใตดนิมาใชเกอืบ 60 เปอรเซ็นตของน้ําใตดินที่มีอยู      เพื่อการ 
อุตสาหกรรมและกิจกรรมในครัวเรือน 
                             4)  กวา  86  เปอรเซ็นตของพื้นที่ชายฝงดานตะวันตกของทวีปยุโรป  จัดวาเปน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตอการสูญเสียทางดานนิเวศวิทยา    ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการพัฒนาชายฝงเพื่อ
ธุรกิจและการพาณิชยเพิ่มมากขึ้น     
                             5)  ยุโรปเปนเขตที่มีการปลดปลอยสารพิษออกสูบรรยากาศเปนปริมาณมาก   
โดย  ประมาณวาสารคลอโรฟลูออโรคารบอน (chlorofluorocarbon)  36  เปอรเซ็นต  
คารบอนไดออกไซด 30  เปอรเซ็นต   และซัลเฟอรไดออกไซด  25 เปอรเซ็นต (จํานวนเปอรเซ็นต
ของสารพิษที่ประเทศตางๆปลดปลอยสูบรรยากาศทั่วโลกในแตละป) 
                             6)  ดังนั้นนโยบายเรงดวนในการแกปญหาสิ่งแวดลอมของยุโรปตอนกลางและ
ดานตะวันตก  จะเนนไปที่การแกปญหามลพิษทางอากาศ 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

36 
 

 

                             7)  ประชากรในทวีปยุโรปจะสรางของเสียเฉลี่ยคนละ 150  ถึง 600  กิโลกรัมตอ
ปอยางไรก็ตาม  ทวีปยุโรปก็เปนผูนําดานการหาเทคโนโลยีในการกําจัดขยะที่ไมกอใหเกดิมลพษิ
ตอสภาพแวดลอม  รวมทั้งมีการรณรงคเรื่องการแยกขยะและการนํากลับมาใชใหม 
                 2.8.4   เขตขั้วโลก ทวีปอารคติคและแอนตารคติค ( polar regions: the arctic and the 
antarctic) 
                             1)  ปญหาการละลายของน้ําแข็งที่เกาะกรีนแลนด  มผีลใหระดับน้าํทะเลเพิ่ม
สูงขึ้น 10 – 25 ซม. (จากการเฝาตรวจดูสถานการณการเพิม่ขึ้นของระดบัน้ําทะเลเพิ่มขึ้นของ
ระดับน้ําทะเลในชวง  100  ปที่ผานมา) 
                             2)  ทะเลในเขตอารคติคเปนแหลงสัตวน้ําที่มีความอดุมสมบูรณ  ในชวงฤดูรอน
หรือมีแสงแดดจะมกีารทําการประมงกันตลอด  24  ชั่วโมง  ซ่ึงเปนการจับปลาที่มากเกินไปและ
สัตวทะเลบางชนิดยังถูกลาอยางโหดเหี้ยม เชน  แมวน้ํา  นก เพนกวิน  สิงโตทะเล 
                             3)  ปาที่อยูในเขตอารคตคิลดลงอยางมากเปนผลมาจากสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลง 
และถูกทําลายโดยมนุษย ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพในเขตนี้ถูกทําลายลงไปดวย 
                             4)  ในป ค.ศ.1995   มีการกําหนดเขตอนรัุกษ  285 เขต  บริเวณอารคตคิ  
ครอบคลุมพื้นที่ 2.1 ลานตารางกิโลเมตร 
                             5)  เขตทะเลตอนใตของมหาสมุทรอารคติค มีการลาปลาวาฬ ปลาโลมา และสัตว
ทะเลอีกหลายชนิด  แตปจจบุันสถานการณดังกลาวทุเลาความรุนแรงเมื่อการลาดังกลาวถูกจํากัด
พื้นที่เฉพาะ 
                             6)  ถาน้ําแข็งในเขตแอนตารคติคละลายระดับน้ําทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นไมนอยกวา
60 เมตร 
                              7)  เกิดรอยเปนชองโหวของโอโซนที่เขตแอนตารคติค   และรอยโหวดังกลาว
กําลังขยายออกไป 
                    2.8.5  เอเชียตะวนัตก  (west  asia )  
                              1)  ในชวงป ค.ศ. 1980  ปาไมในเขตนี้ถูกทําลายอยางหนัก  มีปาที่สมบูรณ
เหลืออยูเพยีง  11  เปอรเซ็นตของพื้นที่ 
                              2)  หลายประเทศในเขตเอเชียตะวนัตก  มีปญหาเรือ่งน้ํา ที่ใชในการอุปโภค  
และบริโภคทีม่ีไมเพียงพอและคุณภาพไมไดมาตรฐาน    โดยเฉพาะประเทศบารเรนประชากรมีน้ํา
ที่มีคุณภาพดีใชเพียง18  เปอรเซ็นต  เทานัน้ 
                              3)  มีการประมาณวาในแตละปมีน้ํามนักวา 1.2  ลานบารเรนรั่วไหลลงสูอาว
เปอรเซีย 
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                              4)  เขตชายฝงทะเลไมมจีุดสนใจดึงดูดนักทองเที่ยว   จึงเปนเขตที่พบวามีสภาพ
นิเวศวิทยาแบบดั้งเดิมและคงสภาพดีที่สุดเขตหนึ่งของโลก 
                    2.8.6  เอเชียและแปซิฟก  (asia and the pacific) 
                              1)  ในชวง  40  ปที่ผานมามีการทําอุตสาหกรรมไมกันมากในเขตทวีปเอเชยี         
                              2)  ความตองการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วเปนผลใหเกดิปญหามลพิษ
ทางอากาศตามมา  รวมถึงฝนกรดที่สรางความเสียหายใหกับสิ่งปลูกสรางและทําลายความสวยงาม
ของธรรมชาติ 
                              3)  รูปแบบการพัฒนาทีไ่มมีแบบแผนหรือแบบไมยัง่ยืน ถูกนํามาใชในหลายๆ
ประเทศกอใหเกิดผลกระทบกับพืชและสัตวและมีส่ิงมีชีวติหลายชนิดสญูหายไปจากพื้นที่ในเขตนี ้
                              4)  ของเสียกวา 70 เปอรเซ็นต  ถูกนําไปทิ้งในมหาสมุทรแปซิฟกโดยไมมกีาร
กําจัดกอน  
                              5)  การที่ประชากรเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเรว็  ปญหาของเสียและขยะทั้งในรูป
ของแข็งของเหลว  จึงเพิ่มสูงขึ้นและกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมและยากในการกําจัด 
 6)  เขตเอเชียและแปซิฟกเปนดินแดนที่มปีญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ 
เนื่องจากทําการเกษตรผิดวิธี  และการใชสารเคมีมากเกินไป 
                    2.8.7  อาฟริกา  (africa) 
                             1)  พื้นที่กวาครึ่งหนึ่งของทวีปอาฟริกาไมสามารถทําการเกษตรได  เนื่องจากเปน
ทะเลทรายและดินมีคณุภาพต่ํา        
                             2)  ปาในเขตทวีปอาฟรกิาสวนใหญจะเปนปาเขตรอนที่แปรสภาพเปนปาทุง  
ดังนั้นกวา  30  เปอรเซ็นตจะยังคงสภาพปาดั้งเดิมอยู 
                             3)  ทุงหญาสะวันนาเปนเขตพื้นที่ปาทุงมีความอุดมสมบูรณแหงหนึ่งของโลก  
เปนแหลงอาหารของสัตวนานาชนิด มีความหลากหลายทางชีวภาพของสภาพแวดลอมแบบทุงหญา 
รวมทั้งเปนแหลงที่อยูอาศัยขนาดใหญของสัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม 
                             4)  ประชากรในทวีปอาฟริกา 19 ประเทศ  จากจํานวน 25  ยังไมมนี้ําสะอาดเพื่อ
การบริโภค 
                             5)  หลายประเทศในเขตอาฟริกาตะวันตก  มีอาหารโปรตีนรับประทาน ซ่ึงสวน
ใหญไดมาจากการจับปลา 
 6)  ประชากรสวนใหญที่อาศัยอยูในอาฟรกิา มีจํานวนมากกวา 65 เปอรเซ็นต
อาศัยอยูในเขตชนบท 
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                             7)  การดูแลรักษาสภาพแวดลอมไมคอยไดรับความสนใจจากประชาชนในพืน้ที่
เทาใดนกั  เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจ 
               กลาวโดยสรุป  ปญหาสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นแตละภูมิภาค  จะตองรวมกันรับผิดชอบ
หาทางปองกันแกไข  ยิ่งมีจํานวนประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นเทาใด ก็ยิ่งมีปญหามลภาวะเพิ่มมากขึ้น
เทานั้น  และไมวาจะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาระดับใด ปญหาสิ่งแวดลอมก็จะตามมา 
 

2.9 แนวคิดการแกปญหาพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงในอนาคตดวยพลังงาน
นิวเคลียร 
 

             ไฟฟาแสงสวางเดินทางไปถึง  ความแตกตางของชุมชนที่มีไฟฟาใชและชุมชนที่ไฟฟาเขา
ไมถึงปรากฏภาพชัดเจน หลังมีไฟฟาใชกระตุนใหเกิดการพัฒนาดานอาชีพเพิ่มขึ้น ผูคนสามารถ
รับรูขาวสารจากวิทยุ โทรทัศน ไฟฟาเปนตนทางของกําลังงานในทุก ๆดาน กระจายความเจริญ คน
ในชนบทเขมแข็ง   หาเลี้ยงชีพไดในทองถ่ินตนเอง  ลดการยายถ่ิน  สรางรายได 
              พลังงานแหงอนาคตอันใกลที่นาจะเปนไปได คือ การนําของที่ไมใชแลวกลับมาเปน
เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไดอีก  คือการผลิตกระแสไฟฟาจากขยะดวยการเผา  800-900 องศา  ตลอด 
24  ช่ัวโมง ใชเงินทุนราว 600- 700 ลานบาท จากเดิมที่ใชวิธีฝงกลบ หากมีโครงการนี้จะชวยลด
มลพิษดานสิ่งแวดลอมไดดวย  ที่สําคัญหากผลิตได  ทางการไฟฟาสวนภูมิภาคมีนโยบายรับซ้ือ
กระแสไฟฟาที่ผลิตไดดวย   
              พลังงานไฟฟาเปนแหลงพลังงานแหงชีวิต  ประเทศไทยยังคงใหเปนสาธารณูปโภค   
จัดเปนบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐพึงจัดสรรใหกับประชาชน  ในบางประเทศ การผลิตและจําหนาย
พลังงานไฟฟาดําเนินการโดยบริษัทเอกชนแบบครบวงจรอยางประเทศญี่ปุน  มีบริษัทผลิตและ
จําหนายไฟฟาของเอกชนอยู  10  แหง  เปนบริษัทมหาชนที่เขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยทําธุรกิจ   บริหารแบบเอกชนและมีกําไรทุกบริษัท โลกอนาคตของแหลงพลังงานใน
ประเทศไทยอาจเดินทางไปถึงจุดที่มีโรงงานไฟฟาพลังงานปรมาณูเปนพลังงานที่สะอาดไมทําลาย
สภาพแวดลอม  จากประชากรที่เพิ่มขึ้น  เทคโนโลยีที่พัฒนาล้ํายุคทรัพยากรธรรมชาติที่รอยหรอ 
เครื่องทุนแรงที่ผลิตพลังงานคราวละมหาศาล อาจเปนทางเลือกที่รออยู  (ประเจิด  สุขแกว,  2550,  
หนา 183-187) 
              ปจจุบันทั่วโลกใชน้ํามันเชื้อเพลิงเปนพลังงานหลักมากขึ้นทุกป ถาปไหนเศรษฐกิจขยายตัว
มาก  การใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงก็มีมากขึ้นตามไปดวย  จะเห็นไดชัดไมวาจะเปนอเมริกา ยุโรป  
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จีน  หรือ ญี่ปุน  ถาปไหนเศรษฐกิจโตมาก   หมายความวาตองมีการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น  รถยนตก็
ผลิตมากขึ้น และอุตสาหกรรมทุกประเภทก็ใชน้ํามันมากขึ้น เมื่อผลิตสินคามากก็ตองมีการขนสง
มากขึ้น  นักธุรกิจ  นักการตลาด  และนักทองเที่ยวก็ตองเดินทางไปมาหาสูกันมากขึ้น  เหลานี้ตอง
ใชพลังงานน้ํามันเชื้อเพลิงดวยกันทั้งส้ิน  จากการประเมินของนักธรณีวิทยาที่มีความรูเกี่ยวกับ
น้ํามันดิบใตดินวา    น้ํามันดิบที่มีอยูในเวลานี้จะใชไดอีกประมาณ 30 ป หรือ 20 ป  ก็หมด  ถาการ
ใชยังขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะหมดเร็วข้ึน  ทั่วโลกรณรงคใหลดการใชน้ํามันลงเพราะปญหา
สภาวะโลกรอน    รวมท้ังการหาแหลงพลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงแลวก็ยังไมเพียงพอกับความ
ตองการของมนุษย 
              ขณะนี้หลายประเทศกําลังเล็งไปที่  พลังงานนิวเคลียร  เพราะเห็นวาประเทศที่เจริญแลว
นํามาใชแลวประสบความสําเร็จ มีตนทุนต่ําและยังทําใหส่ิงแวดลอมดีขึ้นดวย  เพราะเปนพลังงานที่
สะอาด  ประเทศยุโรปที่ใชพลังงานนิวเคลียรมากที่สุดคือ  ประเทศฝรั่งเศส   มีเทคโนโลยีในเรื่องนี้
ยอดเยี่ยมมาก  มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางดีเลิศจนเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวา  
ฝร่ังเศส มีสวนทําใหสภาพแวดลอมทางอากาศทั่วโลกดีขึ้น  จากประสบการณที่ยาวนานของ
ฝร่ังเศส  เปนบทพิสูจนใหโลกเห็นวาพลังงานนิวเคลียรไมใชส่ิงอันตราย  ถาไดดูแลเปนอยางดีและ
มีมาตรฐานสูงสงผลใหประเทศในกลุมอาเซียน หลายประเทศใหความสนใจทําโรงงานไฟฟา
พลังงานนิวเคลียรขึ้นมีทั้งอินโดนีเซีย เวียดนาม  พมา  และลาสุดคือกัมพูชา  ประเทศเหลานี้ไม
เพียงแตใหความสนใจธรรมดา  ยังมีการเตรียมแผนงาน  เตรียมงบประมาณ  และเดินทางไปดูงาน
ศึกษาเทคโนโลยีกับฝรั่งเศส 
              สวนประเทศไทย  กระทรวงพลังงาน โดยไดจัดเตรียมแผนงาน และจะเริ่มฝกเจาหนาที่ที่
จะรับผิดชอบในโรงงานพลังงานไฟฟานิวเคลียรในชวงระยะเวลา 7  ปตอจากนี้ไป  และ
ตั้งเปาหมายไววา  ประมาณป  2021  หรือ  พ.ศ. 2564  ประเทศไทยจะเริ่มใชพลังงานนิวเคลียรได
แลว  เพราะตอนนั้นความตองการพลังงานไฟฟาในประเทศจะสูงมากขึ้นกวาปจจุบันถึง   5, 000 
ลานกิโลวัตต  ถาไมรีบดําเนินการไฟฟาจะดับกันทั่วประเทศ  เศรษฐกิจและการลงทุนในดานตางๆ
จะเปนปญหาวิกฤติอยางหนัก  เนื่องจากไฟฟาเปนพลังงานปจจัยพื้นฐาน (infra – structure)  ที่
สําคัญอยางยิ่งของระบบเศรษฐกิจ 
              เมื่อกลาวถึงโรงงานไฟฟาพลังงานนิวเคลียร   กจ็ะเกิดปญหาตามมาทันทีเปนเพราะปญหา
ที่เกี่ยวของกับประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณที่ตั้งโรงงานไฟฟานั้นเอง ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณ
ที่ตั้งโรงงานไฟฟาไมไวใจ  ไมรูมาตรการรักษาความปลอดภัยจะทําไดดีเยี่ยมขนาดไหน   แตรูวามี
อันตรายรายแรง มีคุณประโยชนและมีวิธีปองกันอยางไรใหปลอดภัยและไววางใจ  (ประพัทธโชต 
งามขํา,  2550 ) 
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2.10 ประวัติและความเปนมาการไฟฟาสวนภูมิภาค  
 

  การไฟฟาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
กอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟาสวนภูมิภาค  พ.ศ.  2503  โดยโอนรับบรรดาทรัพยสิน     
หนี้สินและความรับผิดชอบขององคการไฟฟาสวนภูมิภาคในขณะนั้นมาดําเนินการ วัตถุประสงค
ที่สําคัญของการไฟฟาสวนภูมิภาคคือ  การผลิต  จัดใหไดมา  จัดสงและจัดจําหนายพลังงานไฟฟา
ใหแกประชาชน  ธุรกิจและอุตสาหกรรมตาง ๆ  ในเขตจําหนาย  73  จังหวัดทั่วประเทศ    ยกเวน  
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี   และสมุทรปราการ    ซ่ึงเปนพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง  
ในการจัดหาพลังงานไฟฟานั้น  การไฟฟาสวนภูมิภาครับซ้ือกระแสไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิต
แหงปะเทศไทย (กฟผ.) สงพลังงานไฟฟา ผานเขาสูระบบเพื่อจําหนายใหกับผูใชไฟฟาตามระดับ
แรงดันตางๆ ที่ผูใชไฟฟาตองการ  (การไฟฟาสวนภูมิภาค,  2543,  หนา 1) 
               การไฟฟาสวนภูมภิาคมีภารกจิในการบริการไฟฟาใหแกประชาชนในเขตความ
รับผิดชอบทั่วประเทศโดยวางเปาหมายในการดําเนินงานที่สําคัญ  3  ประการ  คือ 
    1)   ปรับปรุงการจัดหาและการบริการพลังงานไฟฟาใหมีประสิทธิภาพปลอดภัยมคีวาม
มั่นคงสม่ําเสมอ  เชื่อถือไดเพียงพอและรวดเร็วทันแกความตองการใชพลังงานไฟฟาที่เพิ่มขึ้น    
และมีความสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลง 
    2)   พัฒนากจิการดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายไดใหเล้ียงตนเองได  มีกําไรพอสมควร  
ตลอดจนมีเงินทุนเพียงพอแกการขยายงาน 
                3)   พัฒนาการบรหิารงานองคการ  การบริหารงานบุคคล     และการจดัการทรัพยากรให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (การไฟฟาสวนภมูิภาค,  2547,  หนา 4) 
   การไฟฟาสวนภูมภิาค  มีสํานักงานกลางตั้งอยูที่กรุงเทพฯ  มหีนาทีก่ําหนดนโยบายและ
แผนงาน  ใหคําแนะนํา  ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหหนวยงานในสวนภมูิภาค  แบงการ
บริหารงานออกเปน ผูวาการ รองผูวาการ ผูชวยผูวาการ สํานักผูวาการ สํานักตรวจสอบภายใน  
สํานักกฎหมาย สายงานบริหารโครงการ กลุมธุรกิจเครือขาย กลุมธุรกิจจําหนายและบริการ     
กลุมพัฒนาองคกร  กลุมธุรกิจลงทุน  กลุมสนับสนุนและบริการ   ซ่ึงยังแบงออกเปนสายงานตางๆ  
ไดแก ฝายและกอง       
               สําหรับในสวนภูมภิาค แบงการบริหารงานออกเปน 4 ภาค คือ  ภาคเหนือ      ภาคตตะวัน
ออกเฉียงเหนอื  ภาคกลาง  และภาคใต  แตละภาคประกอบดวย  3  การไฟฟาเขต   (เทียบเทาระดับ
ผูชวยผูวาการ)รวมเปน  12 การไฟฟาเขต มหีนาที่ควบคุมและใหคําแนะนําแกสํานกังานการไฟฟา
ตาง ๆ ในสังกดั  รวม  910  แหง  ในเขตรบัผิดชอบ  73  จังหวดัทั่วประเทศ   ซ่ึงไดแก   การไฟฟา
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จังหวดั  73  แหงการไฟฟาอําเภอ  868  แหง    และการไฟฟาตําบล 7,161  แหง  ทั้งนีจ้ะครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ  510,000   ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเปนรอยละ  99  ของพื้นที่ทั่วประเทศ    
 
 

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

   งานวิจัยที่เกี่ยวของของผูวิจัย หมายถึง   งานวิจัยที่ใหขอมูลวิธีการลดการใชพลังงาน การ
ใชพลังงานอยางเหมาะสม  รวมถึงการออกแบบและแกไขปรับปรุงระบบไฟฟา ที่มีผลตอการลด
การใชพลังงาน     ประโยชนและขอดีของการประหยัดพลังงานประเภทตาง  ๆ จึงไมนํามาใช
อางอิงในการทดสอบสมมติฐาน   เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยที่เจาะจงเฉพาะหนวยงานเพราะ
ใชมาตรการที่หนวยงานเปนผูกําหนดมาศึกษา จึงไมมีงานวิจัยที่สามารถนํามาอภิปรายผลกับผล
การวิเคราะหได      
   สุภาวดี   อินนุพัฒน  (2546,  หนา 1)  ศึกษาเรื่อง  “ การเปดรับขาวสาร การรับรูและการมี
สวนรวมในโครงการประหยัดไฟกําไร  2  ตอ  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ”      โดย
การใชวิธีการสํารวจ ใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล และใชการสุมตัวอยางจากประชนชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 12 เขต  ผลการศึกษาพบวา เพศ  อายุ  และรายได  มีความสัมพันธกับการ
เปดรับขาวสารโครงการประหยัดไฟกําไร   2  ตอ  แตระดับการศึกษาไมมีความสมัพันธกับการ
เปดรับขอมูลขาวสารของโครงการและยังพบวาการรับรูขอมูลขาวสารโครงการนี้มีทิศทางบวกใน
ระดับปานกลาง 
   สวรรค   ขันทอง  (2546, หนา 4)  ทําการวิจัยเรื่อง  “ การมีสวนรวมในการประหยัด
พลังงานไฟฟา ”      เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของผูนําชุมชน และ
บทบาทของผูนําชุมชนตอการประหยัดพลังงานไฟฟา   โดยการสุมตัวอยางจากผูนําชุมชนในเขต
ลาดกระบัง จํานวน  235  คน  พบวา  ผูนําชุมชนมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา ใน
ระดับปานกลาง  และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาของผูนําชุมชน 
ไดแก  ตําแหนงทางสังคม สวน  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  รายไดครอบครัว  ไมมีผลตอการมีสวน
รวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา 
             ชัยพัฒน   เสมสันต  (2546,  หนา 4)  ศึกษาเรื่อง  “ การมีสวนรวมในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาของพนักงานองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ”    เพื่อเปนแนวทางในการวาง
แผนการปฏิบัติงานและการประเมินผลการประหยัดพลังงานไฟฟาขององคกร  จากกลุมตัวอยาง
จํานวน  412  คน  ซ่ึงใชการประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS/PC+  พบวา  พนักงานที่มี เพศ  อายุ 
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และสถานภาพการทํางาน    รายไดและความรูที่ตางกันมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟา
แตกตางกันและผูศึกษาไดใหขอเสนอแนะวาควรจะใหพนักงานทุกระดับไดแสดงความคิดเห็น
และมีบทบาทในกิจกรรมตาง ๆ    รวมทั้งปฏิบัติอยางตอเนื่องและพรอมเพรียงกัน โดยผูบริหาร
จะตองใหการสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมทั้งจัดหาอุปกรณที่ทันสมัยที่จะชวย
ประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากขึ้น 
                อรุณฉาย   แสงนันชัย   (2547,  หนา  1-2)   ศึกษาเรื่อง   “ การรับรูเรื่องการประหยัด
พลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคสํานักงานสวนกลาง ”   
พบวา   พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค      สํานักงานสวนกลางมีการรับรูขอมูลขาวสารเรื่องการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงจากสื่อภายในและสื่อภายนอกองคกรอยูในระดับปาน
กลาง  ประเภทของสื่อภายในองคกรที่พนักงานไดรับทราบขอมูลขาวสารมากที่สุดคือ  เอกสาร
เผยแพรของหนวยงานประชาสัมพันธ  และหนังสือเวียน  และรับทราบนอยที่สุดคือ  จากเพื่อน
รวมงาน ประเภทของสื่อภายนอกองคกรที่พนักงานไดรับรูขอมูลขาวสารมากที่สุดคือ จาก
โทรทัศน  ประเภทของสื่อภายในพนักงานไดรับรูขอมูลขาวสารนอยท่ีสุดคือ การสัมมนาหรือ
อบรมที่จัดโดยองคการของรัฐหรือเอกชน  พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค  สํานักงานสวนกลาง
ไดรับทราบนโยบาย   เหตุผล  และความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง  
มีความคิดเห็น และความเขาใจเกี่ยวกับมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง
ของการไฟฟาสวนภูมิภาคในระดับมาก  แตดานการใหความสนใจในขาวสารเรื่องการประหยัด
พลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง   พนักงานใหความสนใจในระดับปานกลางเปรียบเทียบการ
รับรูเร่ืองการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง     ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
สํานักงานสวนกลาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา  ดานระดับการศึกษา  ผลการวิเคราะห
พบวา  ระดับการศึกษาของพนักงานท่ีแตกตางกัน  มีผลทําใหพนักงานมีการรับทราบนโยบาย  
เหตุผล  และความจําเปนในการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง แตกตางกัน และ ระดับ
การศึกษาของพนักงานที่แตกตางกัน  มีผลทําใหพนักงานใหความสนใจในขาวสารการประหยัด
พลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงแตกตางกัน ดานเพศ ผลการวิเคราะหพบวาพนักงานเพศหญิง
และเพศชายมีความเขาใจในมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค แตกตางกัน  ปจจัยสวนบุคคลดาน  อายุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการไฟฟา
สวนภูมิภาค  และหนวยงานที่สังกัดไมมีผลทําใหพนักงานมีการรับรูแตกตางกัน 
              ปราณี   แสงเพ็ชร  (2549,  หนา 1)   ศึกษาระดับความรูและพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานไฟฟา    การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการประหยัดไฟฟาของพนักงานการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย   โดยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยาง  จํานวน 385 คน พบวา  พฤติกรรมการ
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ประหยัดไฟฟาของพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยอยูในระดับปานกลาง และความรู
เกี่ยวกับการประหยัดไฟฟาอยูในระดับสูง  เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยัดไฟฟา   โดย
จําแนกตามระดับการศึกษา  ระดับตําแหนง   ระยะเวลาที่ทํางาน   สายงานที่สังกัด   จํานวนสมาชิก
ในครอบครัวและการรับรูขาวสารพบวาไมมีความแตกตางกัน และทางการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย    ควรสนับสนุนใหพนักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเลือกซื้อ
เครื่องใชไฟฟาใชเครื่องใชไฟฟา และบํารุงรักษาเครื่องใช ไฟฟาอยางถูกตองและเหมาะสม 
 จุรี  บุตรสมาน  (2549,  หนา 4 ) ศึกษาระดับการมีสวนรวมระดับความรู และมีการ
เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาในสํานักงานของบุคลากร     สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน  พบวา มีความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัดอยูในระดับสูง       
และบุคลากรที่มีเพศ    อายุ    สถานภาพ    ระดับตําแหนง  สังกัดหนวยงาน  ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน   รายได จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การรับรูขาวสารมีความแตกตางกัน  แตการมีสวน
รวมในการประหยัดพลังงานไฟฟาไมตางกัน    
              วราพร  โรจนทะนงสกุล  (2550,  หนา 1-2)  ไดทําการศึกษาการประหยัดพลังงานของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังและการมีสวนรวมในการนํานโยบายไปปฏิบัติ  พบวา สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังมีการแตงตั้งคณะทํางานในการกําหนดแผนงานและเปาหมายในการลดการใช
พลังงานในสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและแตงตั้งคณะกรรมการรณรงคและประเมินผลการ
ประหยัดพลังงานในสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและกําหนดมาตรการประหยัดไฟฟาขึ้น  เพื่อให
บุคคลในองคกรปฏิบัติ  เพื่อลดการใชไฟฟาตามเปาหมายของรัฐบาล  คือ  ใหลดปริมาณการใช
ไฟฟาลงรอยละ 5  โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ  2546   ในชวงเวลาเดียวกัน     ซ่ึงผูศึกษาการ
ประหยัดพลังงานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  ศึกษาเฉพาะการใชไฟฟา (ไมรวมการใชน้ํามัน)  
ตั้งแตปงบประมาณ  2547-2549  เมื่อนําปริมาณการใชไฟฟาในปดังกลาว  มาทําการเปรียบเทียบ
กับปงบประมาณ  2546  แลว พบวา สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ไมสามารถลดปริมาณการใช
ไฟฟาไดตามนโยบายการลดการใชพลังงานของรัฐบาลที่กลาวขางตน  และผูศึกษาไดให
ขอเสนอแนะ  เพื่อใหการปฏิบัติตามนโยบายในการประหยัดพลังงานของสํานักงานเศรษฐกิจ การ
คลัง  บรรลุวัตถุประสงค  ควรจะใหผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญและถือเปนนโยบายของ
องคกรรวมทั้งบุคลากรทุกคนจะตองใหความรวมมือและถือเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติ
รวมกัน  รวมทั้งกําหนดใหการลดการใชพลังงานเปนงานประจําและนํามาประเมินผลในการ
พิจารณาความดีความชอบดวย   
     จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี  และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการรับรูมาตรการและ
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง  จะเห็นวา  ผูปฏิบัติตามมาตรการการ
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ประหยัดพลังงานยังใหความรวมมืออยูในระดับปานกลาง  อีกทั้งขาดความเอาใจใสของผูบริหาร
ในการกํากับ ดูแล การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
 
                ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีความสนใจในการนํา  การรับรูมาตรการและพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดฉะเชงิเทรา  
นําไปปฏิบัติคามนโยบายในการประหยัดพลังงานและถือเปนหนาที่ที่ทุกคนจะตองปฏิบัติรวมกัน  
เพื่อสงเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามันเชื้อเพลิง 


