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ทักทายจาก บก. 

        สวัสดีครับ   พลพรรคนักอนุรักษพลังงาน
ของทุกโรงงาน   หลังจากการสัมมนาเปดโครงการ 
ทีมที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยก็เขาใหคําปรึกษาใน
โรงงานกันแลวเกือบครบทุกโรงงาน   ปนี้เรามี
เพื่อน ๆ  62  โรงงานดวยกัน  อาจารยผูเช่ียวชาญ
บอกเปนเสียงเดียวกันวา   โรงงานตั้งใจมาก  ไดรับ
ความรวมมือเต็มที่     ทีมงานอนุรักษพลังงานเต็ม
พรึบ เกือบทุกแหงมีผูบริหารเขารวม        มีต้ังแต
ประธานบริษัท กรรมการผูจัดการ  หลายบริษัทเปน
บริษัทรวมทุน ผูบริหารที่เปนฝรั่งหรือญี่ปุน   เขา
รวมการประชุมดวย        เห็นอยางนี้แลวทีม
อาจารยบอกเต็มที่สุดฝมือ... 
             จดหมายขาวเปดอัลบั้ม  เอย...เปดตัว ฉบับ
นี้เราเลยนํารูปมาอวดกัน    โรงไหนที่ยังเรื่อยๆ มา
เรียงๆอยู อาจจะอยูทายแถวแลวนะครับ    จากการ
ตรวจแถวแลวพบวาเกือบทุกแหงมีนโยบายอนุรักษ   
พลังงาน   และทีมงานแลว   
             จดหมายขาวฉบับนี้เรานําแนวทางการประ-  
กาศนโยบาย    และเปาหมายทีมงานมาแนะนําและ
จะมีเรื่องดีๆ  Energy Tips   มาเลากันทุกฉบับ 
             ขอใหทุกทานสนุกกับการอนุรักษพลังงาน 
ที่เราก็ไดประโยชน สวนรวมก็ไดประโยชน  
  พบกันฉบับหนาคราบ 
   กอง บก. 

     โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ  

จดหมายขาวโครงการรายสองเดือน                  ฉบับที่  1   สิงหาคม -กันยายน 2550 

  โครงการอนุรกัษพลังงานแบบมีสวนรวม
เริ่มแลว จัดเปดตัวยิ่งใหญ 

 

                    ( อานตอหนา 2) 

  รัฐบาลใหเงินสนับสนุนถาลงทุน 
  ประหยัดพลังงาน                          (อานตอหนา 4) 

 Energy Tips          (อานตอหนา 3) 
    การประกาศนโยบาย  ทีมงาน  และเปาหมายอนุรักษพลังงาน 

  มุมนี้มีรางวัล                                 (อานตอหนา 4) 

   ประหยัดพลังงาน............ 
   เพื่อตัวเอง............ 
   เพื่อชุมชนของเรา........  สิ่งดีๆที่คุณทําไดงายๆ 

  แขงกันปนเขาระบบการจัดการ    (อานตอหนา 4) 



หนา 2 

  โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมเริ่มแลว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  จัดเปดตัวโครงการ
อนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมยิ่งใหญ   มีโรงงานควบคุมเขารวม
ถึง 62 แหง    มีผูเขารวมประมาณ 123 คน ในวันที่ 18-19 
กรกฎาคม 2550   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ  ตัวแทนโรงงานใหความสนใจอยางมากโดยไดรับ
เกียรติจาก คุณนภา วงษประดิษฐ หัวหนาสวนกํากับและนุรักษ
พลังงาน 2      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน    
เปนผูกลาวเปดการสัมมนาโครงการ 

เทคโนฯบางมดจัดเปดตัวโครงการ
อนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 

 

 รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน  ผูจัดการโครงการของเรา 
กลาวกับผูสื่อขาววา   ขอใหโรงงานเดินหนาเต็มที่   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีกําลังเตรียมการสนับสนุนกิจกรรม
ในโรงงานมากมาย   เชน    ปายผา   โปสเตอรสวยๆ   ซีดี    ยิ่งไป
กวานั้นยังจัดประกวดโรงงานอนุรักษพลังงานดีเดน ประเภทตางๆ  
ถึง  20 รางวัล โรงงานไหนกลับไปมือเปลา  นบัวานาเสียใจเปน
อยางมาก          และเดือนตุลาคมนี้จะพาตัวแทนโรงงานไปชม
โรงงานดีเดนอีกดวย 

     บรรยากาศการสาธิตอุปกรณประหยัดพลังงาน 



ก 

หนา 3 

 
2. การตั้งทีมงานอนุรักษพลังงาน 
 หากโรงงานไมมีทีมงานอนุรักษพลังงานอยางชัดเจน
เหมือนกิจกรรมอื่นๆ โอกาสที่จะสําเร็จหรือตอเนื่องเทากับศูนย 
เพราะทุกคนจะมองวาเปนงานฝาก  เพิ่มงานแตไมเพิ่มคาจางให    
ไมมีเจาภาพ งานก็ไมเดิน 
 คณะกรรมการโรงงานควรมีจํานวน  8-15 คน เพื่อสะดวก
ในการประชุม หากหนวยงานมีขนาดใหญตองมีคณะกรรมการกลุม
ยอย ( Small Group Activitivs) ประจําแผนกเพื่อ
รับผิดชอบ และมีตัวแทนคณะกรรมการกลุมยอยในคณะกรรมการ
ชุดใหญ เพื่อถายทอดงานตางๆ มาสูพนักงานทุกคน 
 
ควรแตงตั้งใครเปนคณะกรรมการอนุรักษพลังงาน ? 
             คนที่จะมาทํางานอนุรักษพลังงาน  ควรมีทัศนคติที่ดีตอ
การอนุรักษพลังงาน ชอบริเริ่มสิ่งใหม และที่สําคัญที่สุดตอง
สามารถนําแนวทางการของที่ประชุมไปถายทอดใหกับเพื่อนรวม  
งานในแผนกได โดยทั่วไปหัวหนาหนวยงานมักจะทําหนาที่ตรงนี้
ไดดี 
 การแตงตั้งตองมีเอกสารและประกาศใหทราบ  โดยทั่วกัน 
เพื่อเปนการมอบอํานาจหนาที่ใหอยางถูกตอง 
 
 3. เปาหมายในการประหยัดพลังงาน 
 เปนเสาเข็มตนที่ 3 เปนโจทยที่พนักงานทุกคนตองรวมมือ
กันเพื่อใหบรรลุผล หากมีการรณรงค แตไมมีเปาหมายเปนตัวเลข
ออกมา  จะไมรูวาจะตองออกแรงมากนอยขนาดไหน  และไมรูวาทํา
แลวประสบความสําเร็จหรือไม   ตัวเลขเปาหมายที่ดีควรไมยาก
เกินไปจนทําอยางไรก็ไมได    และไมควรงายเกินไปจนยังไงก็ได       
วิธีการตั้งเปาหมายที่นิยมใชกัน เชน 
• ต้ังเปาหมายเปนเปอรเซ็นตของดัชนีการใชพลังงานเดิม เชน 

ลดดัชนีการใชพลังงานลง 5%  
• ต้ังเปาหมายเปนคาดัชนีการใชพลังงานเลย เชน ในปนี้จะลด

การใชน้ํามันเตาลงใหเหลือ 4 ลิตร ตอตัน 

  ENERGY  TIPS 

                 
                าร ที่จะทําใหการอนุรักษพลังงานเกิดขึ้นในหนวยงาน และ     
เดินไดเองนั้น ผูบริหารจําเปนตองวางโครงสราง หรือ     ตอกเสาเข็ม
ขึ้นอยางนอย 3 จุด ไดแก 
 

1. การออกนโยบายเรื่องการอนุรักษพลังงาน และประกาศให
พนักงานทุกคนรับทราบ 
 หากไมมีสิ่งนี้พนักงานจะไมรูวาหนวยงานใหความสําคัญ 
ในเมื่อหนวยงานไมใหความสําคัญ เราจะทําไปทําไม หรือทําไปแลว
ก็ไมรูวาจะไดรับการสนับสนุนหรือไม ถาตองการใหพนักงานทุกคน
ใหความรวมมือตองประกาศออกมาอยางชัดเจน 
 
เนื้อหาของนโยบายอนุรักษพลังงานเขียนวาอยางไรด ี
 สาระสําคัญที่นโยบายตองบอกกับพนักงานทุกคนคือ 
หนวยงานใหความสําคัญกับการอนุรักษพลังงาน ขอใหทุกคนรวมมือ 
และหนวยงานพรอมที่จะสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษพลังงาน ตองไม
ลืมวาพนักงานมีงานหลายอยาง  ถาไมช้ีชัดวาเรื่องนี้สําคัญ พนักงานก็
จะมองขาม และทําเรื่องที่อยูตรงหนากอน 
 

 จะประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน และตั้งทีมงานอยางไรดี? 



หนา 4 

มุมนี้มีรางวัล 
 
 
 

   พี่ๆ ทีมอนุรักษพลังงาน
โปรดทราบ  

      การประกวดโรงงานอนุรักษพลังงาน       
    ดีเดนเริ่มขึน้แลว    มีหลากหลายประเภท ทั้ง     
    กิจกรรมประชาสัมพันธดีเดน ผูบริหารดเีดน      
    ฯลฯ   การเขารวม  ก็ไมมอีะไรมาก อาจารย 
     ที่ปรึกษาจะเสนอชื่อเขามา แลวทางโครงการ 
    ก็จะขอเขาเยี่ยมชมจา 
 สําหรับโรงงานที่สนใจประกวดบอรด     
      อนุรักษพลังงานเพียงจดับอรดสวยๆ    แลว 
      ถายรูปบอรดของทาน สงไฟลมาที่                 

         kmutt_ve@yahoo.co.th  

  

 รัฐใหเงินสนับสนุน 
ถาลงทุนประหยัดพลังงาน 

 โครงการสิทธิประโยชนทางภาษีป 2550 ใกลเร่ิมแลว โดย
จะใหเงินชวยเหลือโรงงาน หรืออาคารที่ทําการประหยดัพลังงาน
ได  จํานวนเงนิที่สนับสนุนจะคิดจากผลประหยดัพลังงานที่เกิดขึน้
จริงในรอบปภาษี      คํานวณตามอัตราภาษทีี่โรงงานเสีย       เชน  
ประหยัดได   2   ลานบาทตอป    จายภาษรีอยละ   30   ก็จะไดรับ
การสนับสนุน  6   แสนบาท  โครงการมีเพดานเงินสนับสนุนไม
เกินแหงละ   2   ลานบาท 
  
 โครงการจะเริ่มเปดรับสมัครประมาณเดือนตุลาคมนี้   
ใครมีโครงการดีๆเตรียมตัวไดเลย สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่  
หนวยลูกคาสัมพันธ กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน โทร 02-2262311 
            ................................................................................... 

มาปนเขาระบบการจัดการพลังงานกันเถอะ 
            

 ระบบการจัดการพลังงาน จะทําใหกิจกรรม     
    อนุรักษพลังงานในโรงงานของเรามีความยั่งยืน       
  ดังนั้น ในปนีเ้ราจึงเนนเปนพิเศษใหทุกโรงงาน     
  พัฒนาระบบการจัดการการพลังงานของตัวเอง    
  ขึ้นมา    โดยทําโปสเตอรแสดงขั้นตอนของระบบ   
  การจัดการฯ ขึ้นมา    อุปมาอุปมัยวาเรา กาํลัง
แขงขันปนยอดเขา เอเวอรเรสต กัน  เมื่อโรงงานทํา
ไดถึงขั้นตอนไหน  ทุกเดือนอาจารยก็จะเอาดาวไป
ติดให     ในครั้งที่  6 ใครได ถึง 7 ดาวขึ้นไป ทาง
โครงการก็จะทําปายมาตรฐานการจัดการพลังงาน
ไปติดใหเปนเกียรติดวยนะ............จะบอกให 



หนา 5 

ทีมท่ีปรึกษาเขาพบโรงงาน 

บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 

บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จํากัด 

บริษัท อิเมอรสัน อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จํากัด  บริษัท เคแอนดยูเอ็นเตอรไพรซ จํากัด 

บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิรคส (ไทยแลนด) จํากัด 



หนา 6 

ทีมท่ีปรึกษาเขาพบโรงงาน 

บริษัท สามรอยยอด จํากัด บริษัท โตคูมิ อิเลคทอนิคส ไทย จํากดั 

บริษัท เบทาโกร อโกรกรุป จํากัด(มหาชน) 

บริษัท เค. เวิลด เท็กไทล จํากัด 

บริษัท เอเพ็ค พลาสติกส จํากัด   

บริษัท คารดิแนล เฮลท 222 (ประเทศไทย) จํากัด 


