บ้านประหยัดพลังงาน

นโยบายด้านการใช้พลังงาน

ภายในบ้านพักอาศัยของ

ประเทศไทย และระดับสากล
ผศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ความสำ�คัญในการใช้พลังงานของส่วนบ้านพักอาศัย
การใช้พลังงานของประเทศไทยก�ำลังมีปัญหา มักเป็นประโยคที่มีผู้ได้รับฟังกัน
อยู่ตลอดเวลา แต่จะมีสักกี่คนที่ได้รับทราบถึง “ปริมาณ” ในการเกิดปัญหาดังกล่าว
เช่น เรามีก�ำลังไฟฟ้าขาดไปเท่าไร แนวโน้มการใช้พลังงานก�ำลังจะเกินเส้นที่วางไว้
หรือไม่ เมื่อลองพิจารณาดูถึงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงปี พ.ศ. 2556
ที่ผ่านมาโดยอาศัยข้อมูลจากรายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ของการไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะพบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
บ้านพักอาศัยในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้อยู่ใน
ประเทศไทย หรือประมาณ 1 ใน 5 ของทุกภาค/ส่วน พลังงานไฟฟ้าในส่วนนี้
ได้ถูกจ�ำหน่ายออกโดยการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมี
ก�ำลังการผลิตจาก 5 ส่วนด้วยกัน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ประมาณร้อยละ

44.57 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
(IPP) ประมาณร้อยละ 37.83 ผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ประมาณ
ร้อยละ 10.46 การรับซื้อไฟฟ้าจากต่าง
ประเทศ (มาเลเซีย และลาว) ประมาณ
ร้อยละ 7.14 และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็กมาก (VSPP) อีกเล็กน้อย
นอกจากนั้ น ความต้ อ งการก�ำลั ง
ไฟฟ้ า สู ง สุ ด ในปี พ.ศ.2556 อยู ่ ที่
26,598.14 เมกะวัตต์ ในขณะที่ก�ำลัง
การผลิตจากทั้ง 5 ส่วนที่กล่าวมาข้างต้น
มีอยู่ประมาณ 33,681.02 เมกะวัตต์
หรือคิดเป็นร้อยละ 78.9 ของก�ำลัง
การผลิตทั้งหมด โดยมีความต้องการ
เพิ่ ม ขึ้ น โดยประมาณ ร้ อ ยละ 2.5
ส�ำหรับการไฟฟ้านครหลวง และร้อยละ
1.03 ส�ำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 2 ในทุกๆ ปี
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ถ้าค�ำนวณในลักษณะอัตราการเพิ่มขึ้นคงที่และไม่มีการจัดหาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า
เพิ่มเติมเป็นที่แน่นอนว่าประเทศไทยจะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในอีกภายใน
เวลาประมาณ 12 ปี ระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่สั้นมากเมื่อเทียบกับระยะ
เวลาในการด�ำเนินการจริงไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือ การจัดหาพลังงาน
ด้วยการท�ำสัญญาต่างๆ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาถึง 3-5 ปีในการด�ำเนินการ
โครงการใดโครงการหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้พึ่งพาการจัดการหาแหล่ง
พลังงานในส่วนอื่นๆ เพื่อรองรับการเติบโตที่ไม่มีวันจบนี้อยู่ตลอดเวลา
หากเราลองประเมินคร่าวๆ โดยคาดว่าการใช้พลังงานไฟฟ้ากับความต้องการ
ก�ำลังไฟฟ้าเป็นสัดส่วนที่แปรผันตามกัน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย
ซึ่งกินการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณร้อยละ 20 ของพลังงานไฟฟ้าในทุกภาค/ส่วน
ลงประมาณร้อยละ 10 หรือประมาณร้อยละ 2 ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด เราอาจ
ยืดระยะเวลาในการจัดหาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าไปได้ร้อยละ 2 เช่นเดียวกัน หรือ
สามารถลดระยะเวลาในการจัดหาก�ำลังการผลิตได้อีกประมาณ 1 ปี ในทุกๆ
ร้อยละ 10 ของพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงได้ในส่วนของบ้านพักอาศัย

จะเห็ น ได้ ว ่ า ความต้ อ งการ
ก�ำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศไทยก�ำลังอยู่ในช่วงที่ใกล้จะถึง
ขี ด จ�ำกั ด ในการผลิ ต และการจั ด หา
หากมี ค วามผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการผลิ ต และจั ด หาในวั น ใด
วันหนึ่งในอนาคต เราอาจจะต้องเผชิญ
กับสภาพการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า
ในอนาคตอันใกล้ก็เป็นได้ การประหยัด
พลั ง งานในส่ ว นบ้ า นพั ก อาศั ย ที่ ใ ช้
พลั ง งานไฟฟ้ า ถึ ง ประมาณ 1 ใน 5
ของปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ
จึงเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและควรกระท�ำเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวที่
สามารถกระท�ำได้ด้วยตนเองกันทุกคน

ค่าความ 2%
สูญเสีย

ลูกค้าตรงของ
กฟผ. 2%

กฟน. 29%

1%

ไฟฟ้าที่สามารถ
งดจ่ายได้

กิจการเฉพาะอย่าง

4%

กิจการขนาดใหญ่

37%

0%

1%

กฟภ. 67%

รูป 1 แสดงสัดส่วนการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของ กฟน. และ กฟภ.

ส่วนราชการและ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไร

ผู้ ใช้ไฟฟ้า
ชั่วคราว

กิจการขนาดใหญ่

45%

ผู้ ใช้ไฟฟ้า 1%
ชั่วคราว ไฟฟ้าสาธารณะ
และไฟฟ้าทำ�การ

0%

ไฟฟ้าสำ�รอง

3%

กิจการเฉพาะอย่าง
บ้านอยู่อาศัย
(<150kWh)

7%

บ้านอยู่อาศัย
(>150kWh)

1%

16%

ส่วนราชการและ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไร

0%

กิจการขนาดกลาง

18%

กิจการขนาดเล็ก
บ้านอยู่อาศัย

24%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กิจการ
ขนาดกลาง

กิจการ
ขนาดเล็ก

10%

17%

15%

รูป 2 แสดงสัดส่วนการจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2556 ของการไฟฟ้านครหลวง
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้ำ
0% สูเพืบ่อน�การเกษตร

รูป 3 แสดงสัดส่วนการจำ�หน่ายพลังงานไฟฟ้า
ในปี พ.ศ. 2556 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การควบคุ ม การใช้ พ ลั ง งาน อย่างยิ่งในส่วนของบ้านพักอาศัยที่ไม่มีการควบคุมใดๆ เลยจึงท�ำให้การใช้พลังงาน
ภายในบ้านพักอาศัยของไทย ในส่วนนี้มีการใช้งานกันอย่างฟุ่มเฟือยและเกิดการขยายตัวจนคิดเป็น 1 ใน 5
ของการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศ
ในปัจจุบันการควบคุมการใช้พลังงาน
การควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคารของประเทศไทยปัจจุบันมีการบังคับใช้
ภายในอาคารของประเทศไทยยังอยู่ใน
ขั้ น ตอนที่ ล ้ า หลั ง และไม่ ส ามารถ ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับปี พ.ศ. 2550 ซึ่งได้
บังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับ ก�ำหนดให้อาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตรต้องจัดท�ำการค�ำนวณ
ประเทศอื่นๆ ในระดับสากล โดยเฉพาะ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของเปลือกอาคารและหลังคาโดยมีค่ามาตรฐานดังนี้

	
  

รูปแบบการควบคุมดังกล่าวท�ำให้
การใช้พลังงานของส่วนบ้านพักอาศัย
ไม่อยู่ในการควบคุมตามกฏหมาย และ
เป็นสาเหตุให้เกิดการใช้พลังงานมาก
เกินความจ�ำเป็นโดยถือเอาความสามารถ
ในการจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นหลัก ผู้ที่มีรายได้
มากสามารถจ่ายค่าไฟฟ้าได้มากก็มี
สิทธิ์ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ในขณะที่ผู้
มีรายได้น้อยก็จะมีสิทธิ์ในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าน้อยลงตามขนาดรายได้

และเกิดการขายและผลิตบ้านประหยัดพลังงานให้เลือกซื้อหากันในท้องตลาด
แต่บ้านประหยัดพลังงานในท้องตลาดทั่วไปยังไม่สามารถพิสูจน์ การประหยัด
พลังงานเป็นหน่วยทางปริมาณไฟฟ้าต่อตารางเมตร-ปี ซึ่งเป็นหน่วยการประหยัด
พลังงานในระดับสากลให้เห็นจริงเป็นตัวเลขได้ บ้านประหยัดพลังงานที่อ้างถึง
ในท้องตลาดส่วนใหญ่จึงมักเป็นบ้านที่สร้างด้วยวัสดุที่ถูกตีตราว่าประหยัดพลังงาน
เท่านั้น และไม่สามารถพิสูจน์ค่าปริมาณทางพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงได้

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงท�ำให้เกิดความสับสนทางข้อมูลข่าวสาร และ
ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานของประชาชนทั่วไป รวมถึงสร้างความไม่เชื่อมั่น
ในการเลือกซื้อและใช้บ้านพักอาศัยที่ประหยัดพลังงาน นอกจากนั้นยังส่งผลให้
ภาครัฐไม่สามารถวางนโยบายทางการจัดหาพลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง เพราะ
อย่างไรก็ตาม เมื่อค่าไฟฟ้าได้มีการ การใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนบ้านพักอาศัยมีความไม่แน่นอน และไม่สามารถ
ปรับขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงเริ่ม ควบคุมได้ในปัจจุบัน
มีการตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
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ตามแผนอนุรักษ์พลังงานปี พ.ศ. 2558-2579 (20ปี) ได้ด�ำเนินนโยบาย และ
ตั้งเป้าหมายเพื่อปรับลดพลังงานภายในส่วนของบ้านพักอาศัยลงประมาณ 15%
ของการใช้พลังงานในขั้นสุดท้าย หรือ ประมาณ 5,000 ktoe (กิโลตันของน�้ำมัน)
หรือเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้า 58,150,000,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (หน่วย) ภายในปี
พ.ศ.2579 โดยเน้นในการใช้เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 และหลอดไฟฟ้า แอลอีดี

ทั้งประเทศ ซึ่งมาตรการส�ำคัญในอนาคต
ที่จะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือการเกิดและ
บั ง คั บ ใช้ ก ฏระเบี ย บทางการควบคุ ม
พลังงานอย่างจริงจัง ซึ่งแตกต่างจาก
ในปั จ จุ บั น ที่ ใ ช้ แ นวทางส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนเป็นหลัก

แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

ภาคอาคารธุรกิจขนาดเล็กและบ้านอยู่อาศัย
แนวทาง : ยกระดับประสิทธิภาพพลังงานและสัดส่วน
การใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
ภาพอาคารขนาดเล็กและบ้านใช้พลังงานในสัดส่วน 15% ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

เป้าหมาย

3,300 Ktoe

5,000 Ktoe

ปี 2558

ปี 2573

ปี 2579

ประสิทธิภาพพลังงาน
ของเครื่องใช้ ในปัจจุบัน

35% ใช้แอร์เบอร์ 5
หลอดไฟ T8

ใช้อุปกรณ์
ประสิทธิภาพสูง เช่น

70% ใช้แอร์เบอร์ 5
หลอดไฟ T5 CFL
รูป 4 แสดงแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในบ้านพักอาศัย
ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ.2558-2579
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ธนาคารอาคารสงเคราะห์

100% ใช้แอร์เบอร์ 5
100% ใช้หลอดไฟ LED

	
  

แนวโน้ ม การควบคุ ม การใช้
พลังงานในบ้านพักอาศัย
ในระดับสากล

อย่างชัดเจน จึงท�ำให้ไม่สามารถปรับและสร้างมาตรฐานอาคารที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอาคารในระดับสากลได้
• เกณฑ์อาคารเขียว (Green Building Code) - เป็นเกณฑ์ที่สร้างแรงจูงใจ
เหมือนกับการสร้างแบรนด์สินค้าอีกระดับหนึ่ง ผู้ที่เข้าร่วมเกณฑ์ประเภทนี้
มั ก ต้ อ งการผลประโยชน์ ใ นการโฆษณาโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องตน
เกณฑ์ประเภทนี้มักแสดงออกโดยให้ระดับของโครงการต่างๆ ในรูปแบบของ
รางวัล โดยการใช้พลังงานของอาคาร มักจะเป็นหัวข้อที่มีคะแนนมากที่สุด
เกณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ LEED (อเมริกา) CASBEE (ญี่ปุ่น) BREEAM (อังกฤษ)
และ TGBI (ไทย) ฯลฯ เกณฑ์ประเภทนี้มักอ้างอิงมาตรฐานในการประหยัด
พลังงานของอาคารรวมทั้งวิธีตรวจสอบอย่างชัดเจน โดยอ้างอิงมาตรฐานอื่นๆ
ร่วมด้วย เช่น LEED จะอ้างอิงเกณฑ์ในการตรวจสอบพลังงานของอาคารจาก
ASHRAE 90.1 เป็นต้น

ปัจจุบันการก�ำหนดมาตรฐานการ
ใช้ พ ลั ง งานภายในบ้ า นพั ก อาศั ย ใน
ระดับสากลมักถูกก�ำหนดอยู่ใน 2 รูป
แบบ คือการก�ำหนดโดยกฏหมาย และ
การสร้ า งแรงจู ง ใจด้ ว ยผลประโยชน์
ตอบแทน เช่น การลดภาษี การขาย
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ
ในการประหยัดพลังงานสูงในราคาถูก
ฯลฯ รูปแบบทั้งสองประการมักถูกแฝง
อยู ่ ใ นรู ป ของเกณฑ์ ท างพลั ง งานใน
เมื่อลองท�ำการเปรียบเทียบลักษณะมาตรฐานการใช้พลังงานจากการศึกษา
ลักษณะดังต่อไปนี้
กฏและข้อบังคับทางกฏหมายของต่างประเทศรวมถึงประเทศไทย โดยอ้างอิงจาก
ประเทศหลักๆ 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์
• ข้ อ ก�ำหนดทางกฏหมายอาคาร
จะพบว่ามาตรฐานของประเทศต่างๆ ในระดับสากล จะก�ำหนดให้ใช้การจ�ำลอง
(Building Regulation & Building
สภาพหรือการค�ำนวณโดยเน้นที่ค่าพลังงานสุดท้ายของอาคารในหน่วย กิโลวัตต์Code) - เป็นเกณฑ์ทางกฏหมายซึ่งมี
ชั่วโมง/ตร.ม.-ปี เป็นหลักโดยให้ท�ำการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการใช้พลังงาน
ลักษณะการบังคับใช้ หรือบทลงโทษ
ของบ้านพักอาศัยมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุม
ที่ชัดเจน จากการศึกษาเบื้องต้นใน
การใช้พลังงานในส่วนของบ้านพักอาศัยให้มีการเติบโตทันกันกับการจัดหา และ
ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากจะมี
ผลิตพลังงานของประเทศ
หัวข้อศักยภาพการใช้พลังงานภายใน
อาคาร (Energy Performance)
ลักษณะการควบคุมในระดับสากลจึงชี้ให้เห็นว่าในการควบคุมการใช้พลังงาน
เข้ า มาเป็ น เกณฑ์ส�ำคัญในเนื้อหา ของบ้านพักอาศัยจ�ำเป็นต้องมีเส้นการใช้พลังงานมาตรฐานเพื่อเป็นเส้นแบ่งแยก
ทั้งหมดด้วย ในส่วนนี้มักจะถูกดูแล ระหว่ า งบ้ า นพั ก อาศั ย ประหยั ด พลั ง งาน และบ้ า นพั ก อาศั ย ปกติ ทั่ ว ไป และ
โดยองค์ ก รที่ ท�ำหน้ า ที่ ค วบคุ ม การบังคับใช้ที่ชัดเจนก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการควบคุม มาตรการการบังคับใช้ทางกฏหมาย
มาตรฐานของอาคาร (Building Code ที่เหมาะสมควรมีการค�ำนวณค่าพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานเทียบ
Organization) ของประเทศนั้นๆ กับบ้านพักอาศัยมาตรฐาน (Base Case) โดยการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัย
เป็ น หลั ก และองค์ กรอื่ น ๆ ของรั ฐ มาตรฐาน ควรจะได้รับการระบุให้สัมพันธ์กับนโยบายการใช้พลังงานของประเทศ
จะน�ำเอามาตรฐานที่ได้รับการปรับปรุง
มาตรฐานการควบคุ ม การใช้ พ ลั ง งานเป็ น เรื่ อ งส�ำคั ญ ในการก�ำหนดแนว
เป็นประจ�ำไปบังคับใช้งาน องค์กรนี้
นโยบายของประเทศ มาตรการที่ชัดเจนและสามารถระบุเป็นตัวเลขที่แน่ชัดยิ่งจะ
จะเป็นองค์กรที่สร้างมาตรฐานของ
ท�ำให้การประเมินทางนโยบายมีความแม่นย�ำมากขึ้น อย่างไรก็ตามการสร้าง
อาคารในด้ า นต่ า งๆ และมี ก าร
มาตรการ และข้อบังคับทางพลังงานมีข้อเสียในการที่ต้องใช้ระดับความรู้ของผู้ที่
ด�ำเนิ น การแยกเป็ น อิ ส ระ ซึ่ ง ยั ง
เกี่ยวข้องในการค�ำนวณสูงขึ้นมาก การใช้มาตรการในการควบคุมจึงต้องพิจารณา
แตกต่างจากประเทศไทยที่ยังไม่มี
ให้พอดีกับความสามารถของผู้ที่ต้องใช้งานในประเทศไทยด้วย
การเกิ ด ขึ้ น ขององค์ ก รดั ง กล่ า ว
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ตารางที่ 1
			

แสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานที่ใช้หรือรูปแบบ
ในการคิดพลังงานเทียบกับในประเทศไทย

มาตรฐานกฏและข้อบังคับ

มาตรฐานที่ใช้หรือรูปแบบในการคิดพลังงาน

America Building Code
LEED for Homes
England Building Code
Code for Sustainable Home
Australia Building Code

ASHRAE 90.1+IEEC (ใช้การจ�ำลองสภาพจากวัสดุและอุปกรณ์อาคาร Base Case)
Energy star (ใช้การค�ำนวณ และจ�ำลองสภาพจากวัสดุและอุปกรณ์อาคาร Base Case)
ใช้การจ�ำลองสภาพจากวัสดุและอุปกรณ์อาคาร Base Case ตามเอกสารแนบ L
ใช้การค�ำนวณหาค่าการใช้พลังงาน/ตร.ม.-ปี (รายละเอียด ยังไม่ชัดเจน)
ประมวลกฏหมายควบคุมอาคารระดับ 1 และระดับ 10 (Class 1 and 10 buildings)
ก�ำหนดรายละเอียดวัสดุ และมาตรฐานการใช้พลังงานของอุปกรณ์ขั้นต�่ำไว้
ไม่มีส�ำหรับบ้านพักอาศัย มีแต่อาคารชุด
ใช้การจ�ำลองสภาพจากวัสดุและอุปกรณ์อาคาร Base Case
การค�ำนวณการถ่ายเทความร้อนรวมของเปลือกอาคาร แบบ RETV
ก�ำหนดรายละเอียดวัสดุ และมาตรฐานการใช้พลังงานของอุปกรณ์ขั้นต�่ำไว้ ร่วมกับการใช้
การจ�ำลองสภาพการระบายอากาศ
ไม่มีส�ำหรับบ้านพักอาศัย มีแต่อาคารชุด
อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา

Green Star
Basix
Singpore Building Code
Green Star
Thailand Building Code
TGBI-Home

แนวโน้มการดำ�เนินการเพื่อส่งเสริม/
ควบคุมการใช้พลังงานในบ้านพักอาศัยของประเทศไทย
จากการด�ำเนินการในโครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมบ้านและวัสดุก่อสร้าง
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสในการร่วมงานกับโครงการ
และได้รับข้อมูลข่าวสารจากการลงส�ำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาว่าภาคประชาชน ผู้ผลิต
วัสดุก่อสร้าง และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใน
ระบบราชการมีความต้องการอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายการประหยัดพลังงานใน
ระดับบ้านพักอาศัย

เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง
เนื่ อ งจากการประหยั ด พลั ง งานเป็ น
เรื่องที่ทุกส่วนพร้อมให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติเพราะเป็นผลประโยชน์ที่จะ
ได้ รั บ ร่ ว มกั น ” โดยจากการสรุ ป ผล
แนวทางใหญ่ในการส่งเสริมที่ได้ท�ำการ
สอบถามพบว่ า มี ก ารจั ด อั น ดั บ การ
ส่งเสริมที่น่าสนใจดังนี้

ผลการส�ำรวจแสดงให้เห็นความ
ต้องการ 3 ประเภทซึ่งเป็นหลักใหญ่
จากสรุปผลการออกส�ำรวจภาคสนามทางผู้ส�ำรวจได้ให้ความเห็นว่า “ลักษณะร่วม ในการจัดตั้งแนวทางการจัดตั้งนโยบาย
ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจเหมือนกันคือ การก�ำหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติ ที่เหมาะสมเรียงล�ำดับตามความต้องการ
ที่ถูกต้องและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจได้ ดังนั้นควรเร่งให้ความรู้ จัดท�ำคู่มือ หลักเกณฑ์ กล่าวคือ
หรือข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางก่อนการด�ำเนินการส่งเสริม
1. แนวทางการส่งเสริมที่ทุกภาค/ส่วน
ต้องการ คือ การสนับสนุนทางการเงิน
เพื่ อ การประหยั ด พลั ง งานเป็ น หลั ก
โดยอาจอยู่ ใ นรู ป ของวั ส ดุ สิ่ ง ของ
หรือการบริการก็ได้
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3. แนวทางการส่ ง เสริ ม ที่ ทุ ก ภาค/ส่ ว นยอมรั บ ได้ คื อ
การกำ�หนดเกณฑ์ ม าตรฐานทางพลั ง งานที่ ถู ก ต้ อ ง และ
สามารถบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ จ ริ ง รวมทั้ ง การมี ตั ว อย่ า งแบบหรื อ
อาคารจริงที่สามารถนำ�เสนอสู่ภาค/ส่วนต่างๆ ได้ชัดเจน
2. แนวทางการส่งเสริมที่ทุกภาค/ส่วนสนใจ
คือ การให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ� ในการประหยัด
พลังงานที่ถูกต้องโดยอาจอยู่ ในรูปศูนย์ข้อมูล
คู่มือ หรือผู้เชี่ยวชาญที่เข้าถึงได้ง่าย

จากผลสรุปดังกล่าวจึงท�ำให้ทาง
โครงการสามารถวิเคราะห์ความแตก
ต่างกันของ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของการด�ำเนินการทาง
นโยบายเพื่ อ การประหยั ด พลั ง งาน
ส�ำหรับบ้านพักอาศัย และเมื่อพิจารณา
ร่วมกันถึงแนวทางในการด�ำเนินการ
จากการศึกษาแนวทางการส่งเสริมทั้ง
ในและต่ า งประเทศ ร่ ว มกั บ ผลการ
ออกส�ำรวจความคิดเห็นเบื้องต้น จึงได้
สรุปแนวทางการด�ำเนินนโยบายทาง
การใช้ พ ลั ง งานกั บ บ้ า นพั ก อาศั ย ใน
ประเทศไทย โดยเน้ น การส่ ง เสริ ม
ทางการเงินให้เหมาะสมกับระดับราย
ได้ของประชาชนเป็นหลักในแนวทาง
การส่งเสริม เนื่องจากในการส�ำรวจ
มาตรการทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ทุกภาค/
ส่ ว นต้ อ งการให้ เ กิ ด การด� ำ เนิ น การ

มากกว่าร้อยละ 70 ถึงแม้ว่ามาตรการส่งเสริมด้านเกณฑ์การใช้พลังงานและ
กฎหมายจะได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับท้ายๆ แต่ในทางด�ำเนินการเพื่อให้เกิด
การประเมินผลในการลดลงของระดับพลังงานที่ชัดเจนกลับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ใน
การด�ำเนินการหลัก ดังนั้นในการด�ำเนินการเพื่อสร้างนโยบายที่เหมาะสมส�ำหรับ
ประเทศไทยจึงควรจะมีมาตรการส�ำคัญของแผน ดังนี้
1) การมีมาตรฐานทางพลังงานของบ้านพักอาศัยอย่างถูกต้องเหมาะสม
2) การมีบุคลากรเพื่อให้ค�ำปรึกษา และด�ำเนินการส่งเสริมให้เหมาะกับระดับ
รายได้ของประชาชน
3) การกระตุ้นภาคประชาชนโดยการน�ำร่องโครงการต่างๆ โดยภาครัฐ ด้วยการ
ด�ำเนินการกับอาคารจริง
แนวโน้มทั้งสามประการข้างต้นจึงเป็นความพยายามในการสร้างนโยบายทาง
พลังงานส�ำหรับบ้านพักอาศัยของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้
ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆในระดับสากล และส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ ต่อไป ไม่เช่นนั้นด้วยอัตราการเติบโตของความต้องการก�ำลังไฟฟ้าใน
ปัจจุบัน เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งที่ทรัพยากรทางพลังงานเกิดการจ�ำกัดขึ้น และ
ไม่สามารถเพิ่มก�ำลังการผลิตได้อีกต่อไป ผลร้ายจากการขาดแคลนทางพลังงาน
อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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