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การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 

ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชาติ แยมเมน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ทําไมตองมี... การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
 ในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาดานพลังงาน เนื่องจากมีแหลงพลังงานธรรมชาติไมเพียงพอ
ตอการผลิตและการบริการในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ทําใหตองพึ่งพาพลังงาน
ประเภทตางๆ จากตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํามัน ซ่ึงเปนทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการทับถม
ของซากพืชและซากสัตวนานนับพันป หรือเรียกพลังงานชนิดนี้อีกชื่อหนึ่งวา พลังงานฟอสซิล ซ่ึง
ประกอบไปดวยน้ํามัน กาซธรรมชาติและถานหิน  

พลังงานฟอสซิล ทําใหมนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแตในขณะเดียวกันไดกอใหเกิดมลพิษที่ทําลาย
ส่ิงแวดลอมโดยเปลี่ยนวัฎจักรของสิ่งมีชีวิตที่เคยดําเนินอยางสอดคลองกลมกลืนและเกื้อหนุนกันอยาง
ราบร่ืนจนกอใหเกิดสภาวะที่เปนพิษและกระตุนภัยพิบัติและภัยธรรมชาตินานาชนิด ทั้งฝนแลง น้ําทวม 
ไฟปา แผนดินไหวแผนดินทรุดใหเกิดขึ้นอยางผิดธรรมชาติ เปนผลรายตอส่ิงมีชีวิตในโลก รวมทั้งมนุษย
เองดวยและนับวันจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แตส่ิงสําคัญที่สุด คือ น้ํามัน ซ่ึงเปนพลังงานหลักของยุค
ปจจุบันและเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญกําลังจะมีปริมาณลดลงและมีราคาพุงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

เมื่อพูดถึงเรื่องราคาน้ํามันที่สูงขึ้น น้ํามันกําลังจะหมดลงในอนาคตอันใกล หลายคนรูสึกตื่นเตน
และเปนกังวล แตเมื่อถามวาความตื่นเตนและความกังวลนั้นไดสงผลมาถึงพฤติกรรมการใชพลังงานแลว
หรือไม เราควรตระหนักถึงเรื่องนี้อยางจริงจัง เพื่อนํามาปรับการดําเนินชีวิตประจําวัน เปลี่ยนวิธีการใช
เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักร อุปกรณและเครื่องอํานวยความสะดวกเพื่อให เกิดการประหยัดพลังงาน
อยางตอเนื่อง เมื่อน้ํามันแพงขึ้นหลายคนอาจนึกถึงพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน เชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานไบโอดีเซล แตพลังงานเหลานี้ตองลงทุนและพัฒนาอีกระยะหนึ่งจึงจะสามารถ
นํามาใชไดอยางคุมคาในเชิงพาณิชยและเพียงพอตอความตองการ แมวาในอนาคตจะสามารถใชพลังงาน
ทดแทนไดมากขึ้น แตการอนุรักษพลังงานยังมีความจําเปนตอไป เนื่องจากมีตนทุนการใชพลังงานเกิดขึ้น
เสมอไมวาเราจะเลือกใชพลังงานประเภทใดก็ตาม 
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การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม... คืออะไร 
การอนุรักษพลังงาน หรือการประหยัดพลังงานที่ไดผลจริงจังตองพิจารณาใหครบวงจร ตั้งแตการ

ออกแบบ การวางแนวคิด การดําเนินงาน การใชและการบํารุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
และการเปลี่ยนเครื่องจักรหลัก หากมีปญหาตรงสวนใดจะตองรีบดําเนินการแกไขใหถูกตองตรงประเด็น
ของปญหานั้นๆ เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพการแขงขัน เพิ่มโอกาสทางการคาและกําไรใหกับ
องคกร จะเห็นไดวาไมมีใครคนหนึ่งคนใดสามารถประหยัดพลังงานไดดวยตนเอง ไมวาผูนั้นจะเปน
เจาของที่มีอํานาจอันชอบธรรม ผูบริหารสูงสุด ผูจัดการที่มีความสามารถหรือวิศวกรที่มีประสบการณ 
เพราะการอนุรักษพลังงานไดแทรกอยูในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และตองการความเอาใจใสเพื่อให
ทราบปญหาการรั่วไหลหรือการสูญเสียพลังงาน ดังนั้น การอนุรักษพลังงานที่ทุกฝายใหความรวมแรงรวม
ใจนี้เรียกวา “การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม” โดยทั่วไปการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม
จําเปนตองอาศัยบุคคลทุกฝายในบทบาทตางๆ กัน ดังแสดงไวในภาพ 1 ซ่ึงประกอบไปดวย 3 กลุมบุคคล
หลัก คือ 

1) กลุมบุคคลที่เปนเจาของและ/หรือผูบริหาร 
2) กลุมบุคคลที่เปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
3) กลุมบุคคลที่เปนพนักงานระดับลาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1: แสดงผังความสัมพันธกลุมบุคคลที่มีสวนรวมการอนุรักษพลังงานภายในองคกร 
 
 
 
 

เจาของและ/หรือ
ผูบริหาร 

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน พนักงานระดบัลาง 
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1) กลุมบุคคลท่ีเปนเจาของและ/หรือผูบริหาร 
เจาของและ/หรือผูบริหารจะตองมองเห็นและเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับจากการอนุรักษ

พลังงานแบบมีสวนรวม สามารถกลาตัดสินใจ กลาลงทุน สงเสริม สนับสนุน และผลักดันใหเกิดการ
อนุรักษพลังงานอยางจริงจัง ที่สําคัญ เจาของและ/หรือผูบริหารทราบวาการอนุรักษพลังงานนั้นตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย จึงตองเปดรับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในทุก
ขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการชื่นชมและใหกําลังใจคนงานหรือผูปฏิบัติงานระดับลาง ที่ใหความรวมมือ
ในการสรางบรรยากาศของความสามัคคี การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน การแสดงความคิดเห็นอันนํามาซึ่ง
ขวัญและกําลังใจ สรางวัฒนธรรมการทํางานเปนกลุมหรือทีม เพื่อการอนุรักษพลังงานขององคกร 

 
2) กลุมบุคคลท่ีเปนผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
เจาของและ/หรือผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับผูรับผิดชอบดานพลังงานเทากับผูรับผิดชอบ

ดานแรงงาน  (Man) เงินทุน  (Money) วัตถุดิบ (Material) และผู รับผิดชอบดานการบริหารจัดการ 
(Management) เพราะผูรับผิดชอบดานพลังงานเปนตัวจักรสําคัญในการรับผิดชอบเรื่องการอนุรักษ
พลังงานในโรงงานและอาคาร แตในปจจุบันการใหความสําคัญกับบุคคลที่รับผิดชอบในหนาที่นี้ยังมีไม
มากเทาที่ควร การใหความสําคัญของเจาของและ/หรือผูบริหารตองแสดงออกดวยการคัดเลือกผูดํารง
ตําแหนงนี้อยางพิถีพิถัน มอบหมายความรับผิดชอบใหอยางชัดเจน โดยกําหนดนโยบายและเปาหมายให
เปนรูปธรรม สงเสริมสนับสนุนการทํางานอยางจริงจัง และใหคาตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเปนการแสดง
ถึงการใหความสําคัญและชวยใหสามารถหาวิศวกรที่มีความรูความสามารถสูงมารับตําแหนงได คุณสมบัติ
ของผูรับผิดชอบดานพลังงานจะตองมีหนาที่เปนผูดูแลเครื่องจักร อุปกรณและกระบวนการผลิต พรอมทั้ง
จะตองมีความรูดานวิศวกรรมและความสามารถทางดานจิตวิทยา ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ 
เนื่องจากการอนุรักษพลังงานตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในองคกรใหเกิดขึ้นใหได 

 
3) กลุมบุคคลท่ีเปนพนักงานระดับลาง  
ในความเปนจริงพนักงานระดับปฏิบัติงานเปนบุคคลที่มีความสําคัญที่สุด เปนตัวแปรสําคัญของ

ความสําเร็จในการอนุรักษพลังงาน  เพราะพนักงานระดับลางเปนผูลงมือปฏิบัติจริง ใกลชิดกับ
กระบวนการทํางานสัมผัสกับเครื่องจักร อุปกรณดวยตนเอง จึงมีความรูและทราบขอมูลการใชและ
วิธีการใชดีที่สุด บุคคลเหลานี้มีความรูในรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบมากกวาใคร แต
บางครั้งพวกเขาเหลานั้นเองก็ไมทราบวามีความรูนั้นซอนอยู เนื่องจากไมเคยคิดถึงเพราะไมมีใครให
ความสําคัญหรือถามความคิดเห็น ผูบริหารที่ตระหนักวาการอนุรักษพลังงานตองอาศัยความรวมมือจาก
ผูเกี่ยวของในทุกกระบวนการผลิตอยางแทจริงจะไมละเลยพนักงานระดับลางกลุมนี้ การเปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็น มีสวนรวมชื่นชมความสามารถและใหรางวัลตอบแทนเล็กๆ นอยๆ สามารถสราง
ความรูสึกที่ดีนํามา ซ่ึงความรวมมือใหกับองคกรไดอยางดี 
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บทสรุป... การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 
  “การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม” เปนวิธีการอนุรักษพลังงานวิธีหนึ่ง ที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคการอนุรักษพลังงาน กอใหเกิดการประหยัดพลังงานชัดเจนเปนรูปธรรมและยั่งยืน เนื่องจาก
มิไดเปนการอนุรักษพลังงานที่อาศัยผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือมอบหมายใหคนใดคน
หนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยหนึ่งในองคกรเปนผูรับผิดชอบ แตเปนการอนุรักษพลังงานที่ทุกคนใน
องคกรมีสวนรับผิดชอบรวมกัน อยางไรก็ตามการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมนี้จะเกิดขึ้นในองคกร
ทั่วไปที่มีการบริหารงานแบบบังคับบัญชาจากบนลงลาง ผูบริหารระดับสูงสั่งการผานลําดับการบริหาร
ตามขั้นตอน มีการรับฟงความคิดเห็นจากระดับลางนอยมาก หรือพนักงานระดับลางขาดการมีสวนรวมใน
การบริหารโดยสิ้นเชิง ทําใหผูบริหารไมทราบขอมูลเชิงลึกที่แทจริงในการแกปญหาการรั่วไหลของ
พลังงานในองคกรไดประสบความสําเร็จ ดังนั้น การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมจะเกิดขึ้นไดจะตอง
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรให ผูบริหารทุกระดับปรับความคิดของตนใหมีความเชื่อวาการอนุรักษ
พลังงานตามวิธีการแบบมีสวนรวมนั้น ผูที่จะสามารถชวยประหยัดพลังงานใหกับองคกรได คือ พนักงาน
ทุกฝาย และผูบริหารทุกระดับจะตองเปดใจกวาง เพื่อรับฟงความคิดเห็นของพนักงานระดับลางทุกฝาย ซ่ึง
เปนผูที่ทํางานอยูในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เมื่อผูบริหารใหความสําคัญกับสิ่งตางๆ เหลานี้จะนําไปสู
ความสําคัญตอความสําเร็จของการอนุรักษพลังงานไดอยางเปนรูปธรรม เพื่อประโยชนขององคกรตนเอง
และประเทศชาติโดยสวนรวมตอไป  

มาถึงตรงนี้ เราคงตอบคําถามไดบางแลววา ทําไมตองมีการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม แมวา
ในอนาคตจะสามารถเลือกใชพลังงานทดแทนในองคกรไดมากขึ้นก็ตาม แตการอนุรักษพลังงานก็ยังมี
ความจําเปน เพราะวา... พลังงานทุกประเภท ตองมีตนทุนการใชพลังงานทั้งสิ้น ... 
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