
นายเทีย่งทน ค าภเิดช
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการมสีว่นรว่ม

ส านกัสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน
ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน วนัที ่22 ธนัวาคม 2563

ณ หอ้ง Hillside1 ช ัน้ 6
เดอะควอเตอร ์ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ

“สมดลุพลงังาน
ส าหรบัศนูยเ์รยีนรู”้ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

CLIMATE CHANGE

การใชพ้ลงังาน

วถิเีกษตรชมุชนแผนพลงังานชุมชน



สมดุลพลงังาน

“สมดลุพลงังานส าหรบัศนูยเ์รยีนรู”้ 

ประเด็น พดูคยุ

พลงังานใกลต้วั

2

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Hillside1 ชั้น 6 เดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ



1 วนั เราใช ้

พลงังานอะไรบา้ง

เราใชพ้ลงังานอะไรบา้ง ใน1 วนั 

3

“สมดลุพลงังานส าหรบัศนูยเ์รยีนรู”้ 

พลงังานใกลต้วั



1 วนั เราใช ้

พลงังานอะไรบา้ง

พลงังานใกลต้วั

น า้มนั 

เราใชพ้ลงังานอะไรบา้ง ใน1 วนั 

แกส๊ 

ไฟฟ้า 

ถ่านหิน 

พลงัน า้

แสงอาทิตย ์

พลงังานลม 
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พลงังานใกลต้วั
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พลงังาน

พลงังานใกลต้วั

พลงังานมาจากไหน 

เอาไปใชอ้ะไรบา้ง 

แลกดว้ยอะไร

เพือ่ได ้

พลงังานมา
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เชื้อเพลงิ หน่วย
ค่าความรอ้น ปริมาณการปล่อย GHG ต่อหน่วย

toe x10-6 กิโลกรมัของCO2

ถ่านไม ้ กิโลกรมั 683.64 0
ไมฟื้น กิโลกรมั 378.48 0
แกลบ กิโลกรมั 340.84 0
แกส๊หุงตม้ (LPG) กิโลกรมั 1,166.93 2.729275562
เบนซนี 95 ลิตร 745.07 2.327169811
เบนซนี 91 ลิตร 745.07 2.327169811
แกซ๊โซฮอลล ์95 ลิตร 745.07 2.094452830
แกซ๊โซฮอลล ์91 ลิตร 745.07 2.094452830
ดเีซล ลิตร 861.98 2.716869681
ดเีซล B5 ลิตร 804.85 2.536801971
ไบโอดเีซล B100 ลิตร 724.37 1.296813168
ไฟฟ้า kWh 85.20 0.631925830
กา๊ซธรรมชาต ิ(NGV) ลบ.ฟุต 24.18 0.057693480

เชือ้เพลงิ/คา่พลงังาน/การปลอ่ย GHGs
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กอ่เกดิการเปลีย่นแปลงของระบบทีห่ลอ่เลีย้งสิง่มชีวีติ

CO2

CO2CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2
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ท่ีมา: http://co2now.org/

http://planetsave.com/2015/05/07/monthly-atmospheric-co2-now-exceeds-400-ppm/
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แลว้เกดิอะไรขึน้

ผลกระทบเชงิระบบนเิวศ
สิง่เหลา่นีเ้กดิจากอะไร?

เกดิจากเราทกุคนหรอืไม?่
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น ้ามัน
แพง

ไฟฟ้า
ขึน้

แกส๊ปรบั
ราคา

ภาระ
รายจา่ย

หมายถงึ

พลงังานใกลต้วั



น ้ามัน
ขาด

ไฟฟ้า
ดบั

แกส๊
หมด

จะเกดิอะไรขึน้

เราท าอะไรไดบ้า้ง เร ือ่งพลงังาน

พลงังานใกลต้วั



เราจงึ 

วางแผนพลังงาน
หรอืมาจัดการพลังงานในชมุชน

เพือ่
???

ลดคา่ใชจ้า่ย

พึง่ตนเอง

ลดการปลอ่ย Co2

สรา้งโอกาส

พลงังานใกลต้วั



ลดคา่ใชจ้า่ย เพิม่โอกาส ในมมุของพลงังาน
•ปรับเปลีย่นอปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพ
•ลดการใชส้ิง่ทีไ่มจ่ าเป็น

•ใชพ้ลังงานทดแทน

•ใชพ้ลังงานทดแทน มลูสัตว/์ขยะสด

•ปรับเปลีย่น
อปุกรณ์ทีม่ ี
ประสทิธภิาพ
•ปรับเปลีย่น
วธิกีารผลติแบบ
ดังเดมิ
•เหลอื➔ขาย

แตต่อ้ง
ควบคูก่บั
การจัดการ
ทีเ่หมาะสม

• ชมุชนมศัีกยภาพ
• มคีวามตอ้งการ
• มสีว่นรว่ม
• สรา้งการเรยีนรู ้
• ใชท้รัพยากรในชมุชน

พลงังานใกลต้วั



พลงังานชุมชนแผน
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พลงังานใกลต้วั
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⚫ เตาเผาถา่นและเตาถา่นประสทิธภิาพสงู

⚫ ระบบสบูน า้พลงังานแสงแดด

⚫ น า้รอ้นพลงัแสงแดด

⚫ รถน า้มนัพชื / เชือ้เพลงิน า้มนัพชื

⚫ เทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน

⚫ แกส๊ชวีภาพ

⚫ กงัหนัลมสบูน า้

ความสมัพนัธข์องการวางแผนพลงังานกบัภาคสว่นอืน่ๆ

⚫ รายงานสถานภาพพลงังานทอ้งถิน่
⚫ สมดลุพลงังานและการคาดการณ์
⚫ คาตาลอ๊ก พลงังานหมนุเวยีน
⚫ การศกึษาดงูาน
⚫ แผนพลงังานระดบัทอ้งถิน่

⚫ เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารพลงังาน
และสิง่แวดลอ้ม

⚫ กระตุน้การมสีว่นรว่มและความ
รว่มมอืทอ้งถิน่ในการจดัท าและ

ด าเนนิแผนพลงังาน

ประชาคม
SETs

LEP

ผูป้ระสาน

แผนพลงังานชมุชน

คณะท างานพลงังาน
• ระดับทอ้งถิน่
• ระดับจังหวดั
• ระดับภาค

เทคโนโลยี
พลงังานย ัง่ยนื

การวางแผนพลงังานชุมชน
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พลังงานทีเ่ขา้
In Put

30

พลังงานทีส่ญูเสยี
จากเทคโนโลยี

(Loss)
27

พลังงานทีก่จิกรรม
ตอ้งการจรงิ (Used)

9

เห็นอะไรทีเ่กีย่วกับรปูนี้

20

“สมดลุพลงังานส าหรบัศนูยเ์รยีนรู”้ 

สมดลุพลงังาน
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“สมดลุพลงังานส าหรบัศนูยเ์รยีนรู”้ 

สมดุลพลงังาน Energy Balance

Input
Use

Lost

ประสทิธิภาพของเทคโนโลยี

การน าไปใชง้าน

แยกตาม

กิจกรรมต่างๆ

ประเภท/ปรมิาณ

ของพลงังานท่ีใช ้

Impact

เศรษฐกิจ 

สิง่แวดลอ้ม



การสญูเสยีจากการใชพ้ลังงาน

หลักการ

เชือ้เพลงิ เทคโนโลยี กจิกรรมทีใ่ชง้าน
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้

มลูคา่ สิง่แวดลอ้ม

พลังงานทีใ่ช ้

(เชือ้เพลงิ)

กจิกรรมที่
น าไปใชง้าน

เทคโนโลยี

ระบบของพลังงาน

สมดลุพลงังาน
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In Put
สิง่ทีใ่สเ่ขา้ไป

Process
กระบวนการ

Out Put
ผลลพัธ์

พลงังาน เทคโนโลยี กิจกรรม

ประสทิธิภาพ
• ด ารงชวีติ

• ประกอบอาชพี

GPP

ผลกระทบ

บรบิท
ของ
พืน้ที่

• มูลค่า

• น าเขา้  / ผลติเอง

• Co2

สมดลุพลงังาน
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มลูคา่
พลงังาน 
(บาท) ของ
จงัหวดั
นครราชสมีา
ปี 2545
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ปริมาณการใช ้
พลงังาน (จูล) 
ของจงัหวดั
นครราชสมีาปี 
2545
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พฤตกิรรมการใชพ้ลงังานและรอยทางคารบ์อนฯ

Energy Consumptions &Carbon Footprint

สมดลุพลงังาน
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หลกัการ

• เพ่ือหาปรมิาณ GHGs หรอื CO2e ทีเ่กิดในแตล่ะวนัของชวีติ ผา่น

การใชพ้ลงังาน

• เพ่ือสรา้งความตระหนกัทีม่ีตวัเลขแสดงเปรยีบเทยีบชดัเจน น าทางสูค่วาม

มุง่มัน่ในการปรบัลด ปรบัเปลี่ยนวถีิชวีติ มุง่สูก่ารอยูก่นัไดอ้ยา่งพ่ึงพากนัของ

คนกนัธรรมชาติ

สมดลุพลงังาน
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หลกัในการค านวณ

• ตอ้งทราบคา่ปรมิาณและมูลคา่การใชพ้ลงังาน ซึง่จะไดจ้ากการบนัทกึ

พฤตกิรรมการใชใ้นแตล่ะวนั/สปัดาห/์เดอืน/ปี

• ขอ้มูลอา้งองิการปลอ่ยกา๊ซ CO2 ทีเ่กิดจาการเผาไหมเ้ชื้อเพลิงชนิดตา่ง 

• ขอ้มูลอา้งองิความสามารถในการดูดกา๊ซ CO2 ของตน้ไม ้

สมดลุพลงังาน
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สมดลุพลงังาน



เชื้อเพลงิ หน่วย
ค่าความรอ้น ปริมาณการปล่อย GHG ต่อหน่วย

toe x10-6 กิโลกรมัของCO2

ถ่านไม ้ กิโลกรมั 683.64 0
ไมฟื้น กิโลกรมั 378.48 0
แกลบ กิโลกรมั 340.84 0
แกส๊หุงตม้ (LPG) กิโลกรมั 1,166.93 2.729275562
เบนซนี 95 ลิตร 745.07 2.327169811
เบนซนี 91 ลิตร 745.07 2.327169811
แกซ๊โซฮอลล ์95 ลิตร 745.07 2.094452830
แกซ๊โซฮอลล ์91 ลิตร 745.07 2.094452830
ดเีซล ลิตร 861.98 2.716869681
ดเีซล B5 ลิตร 804.85 2.536801971
ไบโอดเีซล B100 ลิตร 724.37 1.296813168
ไฟฟ้า kWh 85.20 0.631925830
กา๊ซธรรมชาต ิ(NGV) ลบ.ฟุต 24.18 0.057693480

สมดลุพลงังาน
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สมดลุพลงังาน

31

ปริมาณการใชพ้ลงังาน(หน่วย)

ไดป้ริมาณการปล่อยกา๊ซ CO2 มูลค่าการใช ้ปริมาณการใช ้ของเชื้อเพลิงแต่ละชนิด

คณูดว้ยคา่คงทีก่ารปล่อยกา๊ซ

CO2 ตอ่หน่วยพลงังาน

รวมผล และแสดงคา่สดัสว่นตา่ง ทีจ่ะน าไปวเิคราะห์

ไดต้วัเลขแสดงผลกระทบ สดัสว่นเปรียบเทียบต่างๆ 

ไดฐ้านขอ้มูลท่ีเป็นจริงจากพฤติกรรมการใชจ้ริงๆ

เป้าหมายปลายทาง เพือ่ปรบัพฤติกรรม ปรบัวิถีชวิีต 

เป็นฐานสูก่ารปรบัเจตคติอย่างย ัง่ยนื

วเิคราะห ์ขอ้มูลตวัเลข พฤตกิรรม

เชือ่มโยง สว่นตา่ง  เพ่ือสรา้งความตระหนกัใหเ้กิดข้ึน

คณูดว้ยคา่คงทื่ เพ่ือเปลี่ยนใหอ้ยูใ่นหน่วย

พลงังานเดยีวกนั (toe หรอื J)

สรปุ หลักคดิ



สมดุลพลงังาน

“สมดลุพลงังานส าหรบัศนูยเ์รยีนรู”้ 

โจทย์

32

การสญูเสยีจากการใชพ้ลังงาน

เชือ้เพลงิ เทคโนโลยี กจิกรรมทีใ่ชง้าน
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้

มลูคา่ สิง่แวดลอ้ม

พลังงานทีใ่ช ้

(เชือ้เพลงิ)

กจิกรรมที่
น าไปใชง้าน

เทคโนโลยี

ระบบของพลังงาน



เชื้อเพลิงพลงังาน

“สมดลุพลงังานส าหรบัศนูยเ์รยีนรู”้ 

โจทย์
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เชือ้เพลงิ เทคโนโลยี กจิกรรมทีใ่ชง้าน
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้

มลูคา่ สิง่แวดลอ้ม

โจทย์

ศูนย์ A ใช้น้้ามันดีเซลในการสูบน้้าในการเพาะปลูกผักไร้สาร 
ทั้งหมด 250 ลิตร/ปี (B5 20บาท/ลิตร) และประสิทธิภาพเครื่องสูบน้้าดีเซล 25%
ให้ค้านวณหา ค่าพลังงานที่น้าเข้าใช้ ค่าพลังงานที่ใช้ได้จริง มูลค่าพลังงานที่ใช้ไป 
และค่าการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อปี

ประสิทธิภาพ
25%

น้้ามันดีเซล
250 ลิตร/ปี

สูบน้้า
เพาะปลูกผักไร้สาร



เชื้อเพลงิ หน่วย
ค่าความรอ้น ปริมาณการปล่อย GHG ต่อหน่วย

toe x10-6 กิโลกรมัของCO2

ถ่านไม ้ กิโลกรมั 683.64 0
ไมฟื้น กิโลกรมั 378.48 0
แกลบ กิโลกรมั 340.84 0
แกส๊หุงตม้ (LPG) กิโลกรมั 1,166.93 2.729275562
เบนซนี 95 ลิตร 745.07 2.327169811
เบนซนี 91 ลิตร 745.07 2.327169811
แกซ๊โซฮอลล ์95 ลิตร 745.07 2.094452830
แกซ๊โซฮอลล ์91 ลิตร 745.07 2.094452830
ดเีซล ลิตร 861.98 2.716869681
ดเีซล B5 ลิตร 804.85 2.536801971
ไบโอดเีซล B100 ลิตร 724.37 1.296813168
ไฟฟ้า kWh 85.20 0.631925830
กา๊ซธรรมชาต ิ(NGV) ลบ.ฟุต 24.18 0.057693480

คา่คงที่
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เชื้อเพลิงพลงังาน

“สมดลุพลงังานส าหรบัศนูยเ์รยีนรู”้ 

โจทย์

35

เชือ้เพลงิ เทคโนโลยี กจิกรรมทีใ่ชง้าน
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้

มลูคา่ สิง่แวดลอ้ม
ค าตอบ

ประสิทธิภาพ
25%

น้้ามันดีเซล
250 ลิตร/ปี

สูบน้้า
เพาะปลูกผักไร้สาร

250 ลิตร/ปี
คูณ 804.85 toex10-6

ไดค่้า input 

201,213 toex10-6

x 25/100 = 50,303 toex10-6

5,000 บาท/ปี 250 ลิตร/ปี
คูณ 2.536

= 634 kgCO2e



หลกัการค านวณ ไฟฟ้า

“สมดลุพลงังานส าหรบัศนูยเ์รยีนรู”้ 

โจทย์

36

กจิกรรมที่
น าไปใชง้าน

ผา่น
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

พลังงาน
ไฟฟ้าทีใ่ช ้

ประสทิธภิาพ
สายสง่

ระบบการคดิ ไฟฟ้าในสมดลุพลังงาน



หลกัการค านวณ ไฟฟ้า

“สมดลุพลงังานส าหรบัศนูยเ์รยีนรู”้ 

โจทย์

37

สมดลุพลงังาน
ประสทิธิ

ภาพ

ไฟฟ้า แกส๊ (LPG) ดเีซล

ไบโอดเีซล 

5%

ไบโอดเีซล

 100% เบนซนิ 95 เบนซนิ 91

แก็ซโซ

ฮอลล ์95

แก็ซโซ

ฮอลล ์91 ฟืนหงุตม้ ฟืนเผาถ่าน ถ่าน แกลบ

น ้ามันพชื 

เดนิ

เครือ่งยนต์ รวม
เทคโนโลยพีลงังาน

ประสทิธภิา

พเทค

โนโลยี

รวมไฟฟ้า

สถานจีา่ยไฟ รวมไฟฟ้าทีบ่รโิภค แสงสวา่ง หงุตม้ บันเทงิ สะดวก สบาย ขนสง่

เครือ่ง 

จักรกลเกษตร

อตุสาห 

กรรม

ครัวเรอืน

159,330 159,330 น าเขา้ไฟฟ้า 159,330

รวมการบรโิภคไฟฟ้า 0.9 143,397 12,422 42,941 11,246 76,787

ฟลอูอเรสเซนต์ 6,134

หลอดใส ้ 0

หลอดตะเกยีบ 6,288

หมอ้หงุขา้วไฟฟ้า 24,538

กระทะไฟฟ้า 0

กระตกิน ้ารอ้น 18,403

เตาอบไฟฟ้า 0

เตาไมโครเวฟ 0

เครือ่งป่ันผลไม ้ 0

เครือ่งป้ิงขนมปัง 0

โทรทัศนส์ี 11,246

โทรทัศนข์าวด า 0

วทิยุ 0

เครือ่งเลน่เทปวดีโีอ/ซดีี 0

คอมพวิเตอร์ 0

ตูเ้ย็น 64,779

พัดลม 0

เครือ่งท าน ้าอุน่ 0

เครือ่งปรับอากาศ 0

เตารดี 0

เครือ่งเป่าผม 0

จักรเย็บผา้ไฟฟ้า 0

เครือ่งซักผา้ 0

เครือ่งดดูฝุ่ น 0

เครือ่งสบูน ้าไฟฟ้า 12,008

อืน่ๆ (ไฟฟ้า)

เชือ้เพลงิ toe x 10
-6

 ตอ่ปี การน าไปใชง้าน (End used)ระบบไฟฟ้า
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ศูนย์ B ใช้ไฟฟ้าในการสูบน  าในการเพาะปลูกผักไร้สาร ทั้งหมด 1,000 หน่วย/ปี 
ให้ค้านวณหา ค่าพลังงานที่น้าเข้าใช้ ค่าพลังงานที่ใช้ได้จริง มูลค่าพลังงานที่ใช้ไป 
และค่าการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อปี

กจิกรรมทีน่ าไปใช ้

งานผา่น
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

พลังงาน
ไฟฟ้าทีใ่ช ้

ประสทิธภิาพ
สายสง่

ไฟฟ้าในการสูบน  า
เพาะปลูกผักไร้สาร 

1,000 หน่วย/ปี 

ประสิทธิภาพ
90 %



เชื้อเพลงิ หน่วย
ค่าความรอ้น ปริมาณการปล่อย GHG ต่อหน่วย

toe x10-6 กิโลกรมัของCO2

ถ่านไม ้ กิโลกรมั 683.64 0
ไมฟื้น กิโลกรมั 378.48 0
แกลบ กิโลกรมั 340.84 0
แกส๊หุงตม้ (LPG) กิโลกรมั 1,166.93 2.729275562
เบนซนี 95 ลิตร 745.07 2.327169811
เบนซนี 91 ลิตร 745.07 2.327169811
แกซ๊โซฮอลล ์95 ลิตร 745.07 2.094452830
แกซ๊โซฮอลล ์91 ลิตร 745.07 2.094452830
ดเีซล ลิตร 861.98 2.716869681
ดเีซล B5 ลิตร 804.85 2.536801971
ไบโอดเีซล B100 ลิตร 724.37 1.296813168
ไฟฟ้า kWh 85.20 0.631925830
กา๊ซธรรมชาต ิ(NGV) ลบ.ฟุต 24.18 0.057693480

คา่คงที่
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“สมดลุพลงังานส าหรบัศนูยเ์รยีนรู”้ 

โจทย์

40

กจิกรรมทีน่ าไปใช ้

งานผา่น
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

พลังงาน
ไฟฟ้าทีใ่ช ้

ประสทิธภิาพ
สายสง่

ไฟฟ้าในการสูบน  า
เพาะปลูกผักไร้สาร 

1,000 หน่วย/ปี
คูณ 85.20 toex10-6

= 85,200 toex10-6

ประสิทธิภาพ
90 %

85,200 toex10-6

หาร 0.9 
= 94,666.67 toex10-6

1,000 หน่วย/ปี
คูณ 4 บาท/หน่วย
= 4,000 บาท/ปี

1,000 หน่วย/ปี
คูณ 0.631925
= 6,319.25 kgCO2e
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โจทย์ 1 วิเคราะห์ฐานผลิตประจ าศูนย์ ด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ 

1 ฐานงาน เตาเผาถ่าน

2 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ เตาเผาถ่าน (เตาต้ัง) (เตาต้ัง)

3 ราคาขาย/หน่วย 1,900 บาท/เตา

4 ยอดขายต่อปี 120 เตา/ปี

5 ระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิต 1 เตา/วัน (ดึงข้อมูลให้ได้วัน/ช้ินหรือช่ัวโมงต่อช้ิน)

6 อุปกรณ์ท่ีใช้พลังงาน ขนาดอุปกรณ์ ช่ัวโมงการใช้

(กิโลวัตต์:kW) (ต่อช้ินในการผลิต) ไฟฟ้า (kWh) น้้ามัน (ลิตร) อ่ืนๆ

1 ตู้เช่ือมพลาสม่า ไฟฟ้าสายส่ง 6 0.500 3.00

2 ตู้เช่ือม 13kw ไฟฟ้าสายส่ง 13 0.333 4.33

3 เคร่ืองตัดเล็ก (ลูกหมู) ไฟฟ้าสายส่ง 0.57 0.00

4 เคร่ืองตัดใหญ่ ไฟฟ้าสายส่ง 2.2 0.083 0.18

5

ช่ืออุปกรณ์ แหล่งพลังงาน
พลังงานท่ีใช้
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โจทย์ 2 วิเคราะห์ฐานผลิตประจ าศูนย์ ด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ 

1 ฐานงาน ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์

2 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์

3 ราคาขาย/หน่วย 4,800 บาท/ตู้

4 ยอดขายต่อปี 2 ตู้/ปี

5 ระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิต 1 ตู้/วัน (ดึงข้อมูลให้ได้วัน/ช้ินหรือช่ัวโมงต่อช้ิน)

6 อุปกรณ์ท่ีใช้พลังงาน ขนาดอุปกรณ์ ช่ัวโมงการใช้

(กิโลวัตต์:kW) (ต่อช้ินในการผลิต) ไฟฟ้า (kWh) น้้ามัน (ลิตร) อ่ืนๆ

1 ตู้เช่ือมพลาสม่า ไฟฟ้าสายส่ง 6 0.500 3.00

2 ตู้เช่ือม 13kw ไฟฟ้าสายส่ง 13 0.333 4.33

3 เคร่ืองตัดเล็ก (ลูกหมู) ไฟฟ้าสายส่ง 0.57 0.500 0.29

4 เคร่ืองตัดใหญ่ ไฟฟ้าสายส่ง 2.2 0.00

5

ช่ืออุปกรณ์ แหล่งพลังงาน
พลังงานท่ีใช้



เชื้อเพลงิ หน่วย
ค่าความรอ้น ปริมาณการปล่อย GHG ต่อหน่วย

toe x10-6 กิโลกรมัของCO2

ถ่านไม ้ กิโลกรมั 683.64 0
ไมฟื้น กิโลกรมั 378.48 0
แกลบ กิโลกรมั 340.84 0
แกส๊หุงตม้ (LPG) กิโลกรมั 1,166.93 2.729275562
เบนซนี 95 ลิตร 745.07 2.327169811
เบนซนี 91 ลิตร 745.07 2.327169811
แกซ๊โซฮอลล ์95 ลิตร 745.07 2.094452830
แกซ๊โซฮอลล ์91 ลิตร 745.07 2.094452830
ดเีซล ลิตร 861.98 2.716869681
ดเีซล B5 ลิตร 804.85 2.536801971
ไบโอดเีซล B100 ลิตร 724.37 1.296813168
ไฟฟ้า kWh 85.20 0.631925830
กา๊ซธรรมชาต ิ(NGV) ลบ.ฟุต 24.18 0.057693480

คา่คงที่
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ไฟฟ้า kWh 85.20 0.631925830

เชื อเพลิง หน่วย
ค่าความร้อน ปริมาณการปล่อย GHG ต่อหน่วย
toe x10-6 กิโลกรัมของCO2

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย คิดท่ี 4 บาท/หน่วย

ค านวณหาค่า

1 การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต หน่วยพลังงาน/ช้ิน toex10-6

2 ต้นทุนพลังงานต่อหน่วยผลิต บาท/ช้ิน

3 ปล่อยCO2eq ต่อหน่วยผลิต kgCO2eq/ช้ิน

4 ต้นทุนพลังงานต่อราคาขาย %



ค าตอบ โจทย ์1
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การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต 7.52 หน่วย (kWh) 640.42 toex10-6

ต้นทุนพลังงานต่อหน่วยผลิต 30.08 บาท/เตา

ปล่อยCO2eq ต่อหน่วยผลิต 4.75 kgCO2/เตา

ต้นทุนพลังงานต่อราคาขาย 1.58%

การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต 7.62 หน่วย (kWh) 649.082 toex10-6

ต้นทุนพลังงานต่อหน่วยผลิต 30.47 บาท/ตู้

ปล่อยCO2eq ต่อหน่วยผลิต 4.81 kgCO2/ตู้

ต้นทุนพลังงานต่อราคาขาย 0.63%

ค าตอบ โจทย ์2



สมดุลพลงังาน
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ประเด็น พดูคยุ

พลงังานใกลต้วั

46

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการส่งเสริมศูนย์เรียนรู้พลังงานในชุมชน”
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Hillside1 ชั้น 6 เดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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ขั นตอนการใช้งานสมดุลพลังงาน 3 โปแกรมค านวณสรุปขอ้มูลพลงังานให ้

รหสั ชือ่

จ านวน

สมาชกิ

ครวัเรอืน

รายรบัตอ่ปี

คา่

พลงังาน

ในการ

ผลติ

คา่

พลงังาน

ประจ าวนั

ฟลอูอเรส

เซนต์
หลอดใส้

หลอด

ตะเกยีบ

หมอ้หงุขา้ว

ไฟฟ้า

กระทะ

ไฟฟ้า

กระตกิน า้

รอ้น
เตาอบไฟฟ้า

เตา

ไมโครเวฟ

เครือ่งปั่น

ผลไม้

ศนูยเ์รยีนรูด้า้น

เทคโนโลยพีลงังาน

ทดแทน บา้นองิโคง้

อ านาจ 5 3,290,000.00 30,000.00 55,104.00 6,134.40 0.00 6,287.76 24,537.60 0.00 18,403.20 0.00 0.00 0.00
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ราคาตอ่หนว่ยนบั บาท/หนว่ย
1 ถา่น 7.00                บ/กก

2 ฟืน 0.50                บ/กก

3 แกลบ 0.75                บ/กก

4 LPG 15 ก.ก. 340.00            บ/ถัง

5 น ้ามนัเบนซนี 95 29.56              บ/ลติร

6 น ้ามนัเบนซนี 91 28.12              บ/ลติร

7 แกซ๊โซฮอลล ์95 22.15              บ/ลติร

8 แกซ๊โซฮอลล ์91 21.88              บ/ลติร

9 ดเีซล 22.39              บ/ลติร

10 B10 ไบโอดเีซล 19.39              บ/ลติร

11 B 100 ไบโอดเีซล 18.00              บ/ลติร

12 กา๊ซชวีภาพ    1 ลบ.ม

13 น ้ามนัพชืบบีใชเ้อง 15.00              บ/ลติร

14 ไฟฟ้า 4.00                บ/หน่วย

ขั นตอนการใช้งานสมดุลพลังงาน

1 กรอกปรบัปรุง ราคาพลงังานในพ้ืนที ่ณ ปัจจบุนั



สมดลุพลงังาน
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ขั นตอนการใช้งานสมดุลพลังงาน

2 กรอก รายละเอยีดการใช ้

พลงังานของศูนยเ์รยีนรู ้



โปรแกรมสมดุลพลงังานประจ าศนูย์

สมดลุพลงังาน
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วิเคราะห์ฐานผลิตประจ าศูนย์ ด้านพลังงาน ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ 

1 ฐานงาน

2 ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์

3 ราคาขาย/หน่วย บาท/หน่วย

4 ยอดขายต่อปี หน่วย/ปี

5 ระยะเวลาท่ีใช้ในการผลิต หน่วย/วัน (ดึงข้อมูลให้ได้วัน/ช้ินหรือช่ัวโมงต่อช้ิน)

6 อุปกรณ์ท่ีใช้พลังงาน ขนาดอุปกรณ์ ช่ัวโมงการใช้

(กิโลวัตต์:kW) (ต่อช้ินในการผลิต) ไฟฟ้า (kWh) น้้ามัน (ลิตร) ถ่าน/ไม้ อ่ืนๆ

1 0

2

3

4

5

ค านวณหาค่า

7 การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิต หน่วยพลังงาน/ช้ิน toex10-6

8 ต้นทุนพลังงานต่อหน่วยผลิต บาท/ช้ิน

9 ปล่อยCO2eq ต่อหน่วยผลิต kgCO2eq/ช้ิน

10 ต้นทุนพลังงานต่อราคาขาย %

ช่ืออุปกรณ์ แหล่งพลังงาน
พลังงานท่ีใช้



เครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลด้านพลังงานในศนูย์เรียนรู้

โปรแกรมวิเคราะห์ฐานงาน
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เครื่องมือในการพัฒนาข้อมูลด้านพลังงานในศนูย์เรียนรู้



หัวขอ้การรายงานสรปุผล ศนูยเ์รยีนรู ้4 แหง่  

กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน 

ค 1 ค 2 ค 3 ค 4

5 รวบรวมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

1 สพจ.และเครือข่ายฯท้ากิจกรรมใน
พื้นที่ ประชุมครั้งที่ 1 (ค.1)
- ชี้แจงที่จะร่วมกับศูนย์
- รวมรวบข้อมูลความเป็นมา/

จุดเด่น/เป้าหมายการพัฒนาศูนย์

2 สพจ.และเครือข่ายฯท้ากิจกรรม
ในพื้นที่ ประชุมครั้งที่ 2 (ค.2)
- พัฒนาหลักสูตร
- รวมรวบข้อมูล จัดท้าสมดุล

พลังงานและวิเคราะห์ฐานงาน
- ก้าหนดวันจัดอบรม

3 สพจ. อบรมทดสอบหลักสูตร
ประจ้าศูนย์เรียนรู้ (ค.4) 
- จัดอบรม 1 ครั้ง
- ส่งรายงานแนบรายชื่อผู้เข้าร่วม

4 สพจ.และเครือข่ายฯ จัดเวทีสรุปผลการ
ด้าเนินงาน ประชุมครั้งที่ 3 (ค.3)
- จัดเวทีสรุปกิจกรรม 1 ครั้ง
- เลือกเทคโนโลยีที่จะของบอุดหนุนปี 

2564

แบบฟอร์มติดตามกิจกรรม



Loss

ชือ่แหลง่เรยีนรู ้................................................

ทีต่ัง้ ..............................................................

ผูป้ระสานงาน .................................................

เบอรต์ดิตอ่ .....................................................

กจิกรรมดา้นพลังงานทีโ่ดดเดน่
•

•

ประเดน็ที่น่าสนใจ

หลักสตูร/เนือ้หาดา้นพลังงานทีถ่า่ยทอดสง่ตอ่ความรู ้
•

•

สมดลุพลังงานของแหลง่เรยีนรู ้
• ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงาน ..........% 
• มูลคา่การใชพ้ลงังาน ......บาท/ปี 

• ปรมิาณการใชพ้ลงังาน .......toe/ปี

OutputInput

รางวัลดา้นพลังงานทีไ่ดป้ระจ าปี
•

•

มลูคา่.....บาท
ปรมิาณ .....toe

มลูคา่.....บาท
ปรมิาณ .....toe

มลูคา่.....บาท
ปรมิาณ .....toe

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมประจ าปี......
• จ านวนกลุม่........กลุม่/ปี
• จ านวนคน.........คน/ปี

กจิกรรม พฒันาเครอืขา่ยพลงังานภาคประชาชน (ศนูยเ์รยีนรู)้

โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต้าบล 
และเครือข่ายพลังงานชุมชน 2564

ข้อมูลสรุปประจ าปี
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ขอบคณุครบั
ถามและตอบ

วนัที ่22 ธนัวาคม 2563
ณ หอ้ง Hillside1 ช ัน้ 6

เดอะควอเตอร ์ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ


