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บทคัดย่อ
ดุษฎีนิพนธ์เรื่องการปรับตัวการใช้พลังงานระบบทาความเย็นของอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ ตามนโยบาย
ภาครัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาของอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ในการใช้พลังงานระบบทาความเย็นตาม
นโยบายภาครัฐ และ 2) ศึกษาการปรับตัวการใช้พลังงานของภาคธุรกิจที่ต้องใช้ระบบทาความเย็นตามนโยบาย
ภาครัฐ เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นทฤษฎีเชิงพื้นที่ เพราะเป็นวิธีที่เหมาะสมและเข้าถึงข้อเท็จจริงได้ดี
ที่สุดผู้ให้ข้อมูลสาคัญประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงาน 2) กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบชิล
เล่อร์ รวมทั้งสิ้น 9 ราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้เครื่องทาความเย็นระบบชิลเลอร์โดยตรง
ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัญหาของอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ในการใช้พลังงานระบบทาความเย็นตามนโยบาย
ภาครัฐประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพและความรู้ (2) รัฐขาดการติดตามผล
โดยให้ความสาคัญรายงานเอกสารมากกว่าการตรวจสอบคุณภาพหน้างานอย่างจริงจัง (3) นโยบายรัฐไม่ยืดหยุ่นต่อ
ราคาเครื่ องจั กรที่เกี่ยวข้ องกับพลั งงานให้ มี ราคาต่ า (4) ผู้ เชี่ยวชาญด้ านระบบพลั งงานขาดการให้ ความรู้แก่
ผู้ประกอบการเพียงพอ เพื่อกาหนดเป็นนโยบายการประหยัดพลังงานขององค์การ และ (5) รัฐไม่บังคับใช้กฎหมาย
ด้านพลังงานอย่างจริงจัง
2. การปรับตัวการใช้พลังงานของภาคธุรกิจที่ต้องใช้ระบบทาความเย็นตามนโยบายภาครัฐประกอบด้วย
4 ปัจจัย ได้แก่ (1) มีการวางแผนและควบคุมพร้อมสร้างความร่วมมือให้บุคลากรในองค์กรใช้พลังงานอย่างประหยัด
(2) มีการตรวจสอบดูแลบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอและเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (3) ติดตั้งพลังงาน
ทางเลือก และ (4) พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านพลังงานให้มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
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ABSTRACT
Dissertation on adjusting energy by using cooling systems in large office buildings
according to government policies. The purposes of this research were to: 1) To study the
problems in a large-scale office building use energy cooling systems according government
policy. And 2) To study the adjustment of energy consumption of the business sector that
requires cooling systems to state policies.
Data analyzed using qualitative research focusing on the grounded theories. The best
way to access the facts to investigate (1) Energy expert (2) Large group of large-scale office
building that use the Chiller system, a total of 9 people, which is the unit that uses the chiller
cooling system directly.
The results of 1. the study showed were as follows the problems of large-scale office
building use of energy cooling systems on government policy consisted of 5 factors
(1) Shortage of qualified personnel and knowledge (2) Government lacks follow-up By giving
priority to document reports rather than seriously checking the quality of the work site (3)
The government policy is not flexible for the price of machinery related to energy to be low
price. (4) Energy system experts lack sufficient knowledge to entrepreneurs. To define as
energy saving policy of the organization (5) The state does not enforce energy laws seriously.
And 2. the adjustment of energy consumption of the business sector that requires the cooling
system to the government policy, consisting of 4 factors, namely (1) having planning and
control, together with cooperation for personnel in the organization to use energy efficiently
(2) Regular inspection, maintenance and selection of the most effective equipment (3) Install
alternative energy (4) Develop personnel who are responsible for energy quality consistently.
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1. บทนา
ประเทศไทย มีอัตราการใช้พลังงานพาณิชย์ขั้นต้น สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ต้องพึ่งพาพลังงานจาก
ต่างประเทศ ประเทศไทยมีปริมาณการนาเข้าพลังงานถึง 57% ปี 2015 มีการใช้น้ามันสาเร็จรูปสูงที่สุด 55%
รองลงมาคือไฟฟ้า 32% พลังงานถูกใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมากที่สุด 43% โดยประเทศไทยมีโรงงาน
ควบคุมเพียง 4% และอาคารควบคุมไม่ถึง 1% แต่ใ ช้พลังงานสูงถึง 60% และ 24% ของการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายปี 2015 ตามลาดับ การผลิตและความต้องการในการใช้ไฟฟ้าหลายภูมิภาคไม่สมดุลกัน ด้วยสภาพ
อากาศที่ ร้ อนอบอ้ าวปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าทั่ว ประเทศจึงสู งมากถึง 28,351.7 เมกะวัต ต์ นอกจากนี้ ราคา
น้ามันดิบที่ลดลงเหลือ 30 ดอลลาร์ สหรัฐ/บาร์เรล แหล่งน้ามันดิบในอ่าวไทยเริ่มลดกาลังการผลิต ข้อมูล
พลังงานที่ได้กล่าวมาในขั้นต้น ส่วนใหญ่จะถูกนามาใช้ในโรงงานและอาคารควบคุม ที่มีอยู่ประมาณ 8,519
แห่งทั้งประเทศ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน 2560)
ปัจจุบันรัฐบาลมีแผนบริหารประเทศเพื่อก้าวสู่ยุค Energy 4.0 มีการกาหนดนโยบายแนวทางการ
บริหารพลังงานของประเทศ โดยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพิจารณาบนฐานข้อมูล
ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
พลังงานของประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้พลังงานอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน กฎกระทรวงใน
เรื่องดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์ทาให้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เกิดการตื่นตัวในการดาเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับ นโยบายภาครั ฐ การประหยั ดพลั งงานไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทาความเย็น ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น (1) ระบบทาความเย็นทั่วไปตามบ้านพักอาศัย และอาคารสานักงานขนาดเล็ก (2) ระบบทาความเย็น
ในโรงงานและอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้า อาคารสานักงาน โดยเฉพาะประเทศไทยอยู่ในเขต
ภูมิอากาศร้อนชื้น เครื่องทาความเย็นระบบชิลเล่อร์จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการปรับอากาศ ถึงแม้จะ
มีต้นทุนต่อหน่วยเครื่องจักรสูง แต่ต้นทุนต่อหน่วยการใช้พลังงานมีค่าต่าสุด เครื่องทาความเย็นระบบชิลเล่อร์
จึงเป็นอุปกรณ์การทาความเย็นที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ดีที่สุด
ดังนั้นไม่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทุกประเภทเท่านั้น แต่ยังมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศด้วย เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบันยังต้องพึ่งเชื้อเพลิงนาเข้าจาก
ต่างประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะต้องมีการนาเข้าเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งยังส่งผลเกี่ยวเข้องกับผู้รับหรือปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงพลังงานมากที่สุดก็คือ ผู้ใช้และผู้
ให้บริการ ซึ่งทางธุรกิจแล้วผู้ใช้มีความพยายามลดต้นทุน ในขณะเดี่ยวกัน ผู้ให้บริการย่อมเสนอบริการที่ดีที่สุด
ให้กับผู้ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีของระบบทาความเย็นก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเช่นกันทาให้ทั้ง
ผู้ใช้ และผู้ให้บริการได้รับผลกระทบและปรับตัวตามนโยบายภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ในการดาเนินกิจการ
ของตน
จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา “การปรับตัวการใช้พลังงานระบบทาความเย็นของอาคาร
ธุรกิจขนาดใหญ่ต่อนโยบายรัฐ” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ศึกษาครั้งนีต้ ่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาปัญหาของอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ในการใช้พลังงานระบบทาความเย็นต่อนโยบายรัฐ
2. เพื่อศึกษาการปรับตัวการใช้พลังงานของภาคธุรกิจที่ต้องใช้ระบบทาความเย็นต่อนโยบายรัฐ

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 นโยบายและปัญหาการใช้พลังงานในประเทศไทย
พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญ ในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และ
เป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิต ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหาพลังงาน ให้มีปริมาณที่
เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่ อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการขั้นพื้นฐาน ของประชาชน และสามารถตอบสนอง ความต้องการใช้ ในกิจกรรมการผลิตต่างๆ ได้
อย่างเพียงพอพลังงานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พลังงานสิ้นเปลือง และ
พลังงานหมุนเวียน โดยพลังงานสิ้นเปลือง คือ พลัง งานที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งรวมถึงถ่านหิน หินน้ามัน ทราย
น้ามัน น้ามันดิบ น้ามันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ ส่วนพลังงานหมุนเวียน หมายความรวมถึง พลังงานที่ได้
จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้า แสงอาทิตย์ ลม และคลื่นปัจจุบันการใช้พลังงานของโลก ประกอบด้วย
เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งได้แก่ น้ามัน ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินมีปริมาณรวมกันถึงร้อยละ 95 และอีกร้อยละ 2
มาจากพลังงานนิวเคลียร์ ส่วนที่เหลือร้อยละ 3 นามาจากพลังงานประเภทอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลังงาน
หมุนเวียน เช่น พลังน้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานจากคลื่นในมหาสมุทร และ
พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น (ศราพร ไกรยะปักษ์, 2553)
2.2 นโยบายพลังงานของประเทศ
1. จัดหาพลังงานให้เพีย งพอ กับความต้องการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีระดับราคาที่
เหมาะสม โดยส่งเสริมให้มีการสารวจ และพัฒนาแหล่งพลังงาน จากภายในประเทศ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ใน
ขณะเดียวกัน ก็แสวงหาแหล่งพลังงาน จากภายนอกประเทศ เพื่อให้มีการกระจายแหล่งและชนิด ของพลังงาน
2. ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุน
ทางด้านเชื้อเพลิงในกิจกรรมการผลิตแล้ว ยังช่วยลดการลงทุนในการจัดหาพลังงานอีกด้วย โดยใช้ มาตรการ
ด้านราคา และกลไกตลาดในการสร้างแรงจูงใจ ให้มีการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรการอื่นๆ
ซึ่งประกอบด้วย การให้สิ่งจูงใจ การสร้างจิตสานึก และมาตรการบังคับ การกาหนดมาตรฐาน ควบคู่กันไป
3. ส่งเสริมให้มี การแข่งขัน และเพิ่มบทบาทของภาคเอกชน ในกิจการพลังงาน เพื่อให้กิจการ
พลังงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือก ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และราคา ที่เป็นธรรม
อีกทั้งยังช่วยลดภาระการลงทุนของภาครัฐอีกด้วย
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา ทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิตและใช้พลังงาน โดยส่งเสริมให้
มี การใช้เชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมน้อย และส่งเสริมให้มีการควบคุมมลพิษ โดยใช้เทคโนโลยี
ควบคุมมลพิษ และมาตรฐานที่เหมาะสม
241

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.7 No.1 January-June 2020

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายสาธารณะ
สมบัติ ธารงธัญวงศ์ (2544: 208-209) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ ผลของความสมดุล
ของการต่ อ สู้ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ความสมดุ ล เหล่ า นี้ เ กิ ด ขึ้ น จากอิ ท ธิ พ ลระหว่ า งกลุ่ ม ผลประโยชน์ ที่ ต กลง
ประนีประนอมกับการเปลี่ยนแปลง อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ใดที่คาดหมายได้ว่า จะก่อให้เกิดการเปลี่ยน
นโยบายสาธารณะที่ เกี่ยวข้อง และนโยบายจะถูกเปลี่ยนทิศทาง ไปสู่กลุ่มที่มีอิทธิพลมากกว่า ส่วนกลุ่มที่มี
อิทธิพลน้อยกว่าจะเป็นผู้สูญเสียผลประโยชน์
อุทั ย เลาหวิ เ ชี ย ร (2543: 292-301) ได้ เ สนอเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษากระบวนการนโยบาย
สาธารณะว่าแบ่งเป็น ขั้นตอนแรก คือ การกาหนดปัญหา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอนเดียวกับเรื่องของการ
กาหนดนโยบายนั่นเอง ขั้นตอนที่สอง คือ การวิเคราะห์ทางเลือก เพื่อให้ผู้ตัดสินใจคานึงถึงเป้าหมายและ
ค่านิยมให้ชัดเจนว่า ทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งท้ายที่สุดผู้ตัดสินใจจะเลือกทางเลือกที่
สามารถบรรลุเป้าหมายและค่านิยมที่ดีที่สุด
มยุรี อนุมานราชธน (2547: 208) ได้ให้ความหมายว่าการนานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การ
แปลงวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบายซึ่งอาจเป็นกฎหมายหรือคาสั่งของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีให้เป็น
แนวทาง/แผนงาน/โครงการกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วยการจัดหาทรัพยากรต่างๆเพื่อดาเนินการให้
สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์การวางแผนโครงการเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่กาหนดการออกแบบองค์การ
และการดาเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการดาเนินงานโครงการที่กาหนดไว้
2.4. ทฤษฎีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
วิเชียร วิทยอุดม (2550: 261-265) อธิบายว่า การควบคุมในองค์การให้มีประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน คือ ให้องค์การจัดให้มีการควบคุมปริสุทธิภาพของการปฏิบัติงาน ได้แก่
1. การควบคุมการผลิตและการปฏิบัติงาน เป็นการควบคุมการผลิตและการปฏิบัติงาน เป็น
การตรวจสอบกระบวนการของการปฏิบัติงานในองค์การได้
2. การควบคุมทรัพยากรบุคคล คือในเรื่องของต้นทุนปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
แสวงหากาไร และการจัดการในเรื่องของค่าตอบแทนที่จะได้รับเงินส่วนต่างที่จะได้
3. การควบคุมการตลาด ในเรื่องของความเกี่ยวข้องกับการตลาด หรือ ผลเสี ยที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้
4. การควบคุมทางการเงิน ในเรื่องของตัวชี้วัดและการควบคุมการดาเนินงานในด้านของ
ปริมาณงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ มีกลยุทธ์หรือธรรมเนียมปฏิบัติ 5 วิธี
แต่วิธีการที่เหมาะสมสาหรับการศึกษาครั้งนี้ โดยใช้ทฤษฎีพื้นที่ (Grounded Theory) และกรณีศึกษา (Case
Study) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมและเข้าถึงข้อ เท็จจริงได้ดี หน่วยศึกษา คือ หน่วยองค์กรที่เกี่ยวข้อง
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ประกอบด้วย (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงาน (2) กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบชิลเล่อร์ โดยผู้ให้
ข้อมูลสาคัญจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมตามแผนการเลือกหน่วยศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
เก็บจากผู้บริหารด้านพลังงานของอาคารขนาดใหญ่ จานวน 9 ราย เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่แปรเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
จัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถนาไปใช้วิเคราะห์ให้ง่ายขึ้น ด้วยการจัดทากลุ่มข้อมูล เช่น การจาแนก
หมวดหมู่ของข้อมูลให้เป็นระบบ มีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อความเชื่อมั่นของข้อมูล
ที่ได้รับนาไปสู่การนาเสนอผลการวิจัยต่อไป

4. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัญหาของอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ในการใช้พลังงานระบบ
ทาความเย็นตามนโยบายภาครัฐ และ (2) เพื่อศึกษาการปรับตัวการใช้พลังงานของภาคธุรกิจที่ต้องใช้ระบบทา
ความเย็น ตามนโยบายภาครั ฐ กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้มาจากการคัดเลื อก 2 กลุ่ม คือ
(1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้พลังงาน และ (2) กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบชิลเล่อร์ รวมทั้งสิ้น 9 ราย
ตัวแทนของหน่วยศึกษา ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงที่บริหารงาน
เกี่ยวกับการใช้พลังงาน หน่วยงานที่ใช้เป็นตัวแทนในการศึกษา ได้แก่ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจานวน
4 ราย และผู้บริหารด้านอาคารขนาดใหญ่ที่ใช้ระบบทาความเย็นชิลเลอร์ จานวน 5 ราย โดยใช้การวิเคราะห์
ด้วยทฤษฎีพื้นที่ และกรณีศึกษา เป็นวิธีที่เหมาะสมและเข้าถึงข้อเท็จจริง ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ชิลเลอร์ หรือ chiller คือ เครื่องทาความเย็น เครื่องทาน้าเย็น มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก หรือเรียกว่า
mini chiller ที่มีหน้าที่ในการผลิตความเย็น ปรับลดอุณหภูมิ โดยใช้น้าเป็นตัวหลั กในการแลกเปลี่ยน หรือ
ถ่ายเทความเย็นจากตัวเครื่องชิลเลอร์ โดยชุดแลกเปลี่ยนความเย็นในระบบชิลเลอร์ เรียกว่า evaporator เพื่อ
นาไปใช้กับโหลดที่ต้องการ เช่น เครื่องปรับอากาศแบบใช้น้าเย็นจากเครื่องชิลเลอร์ (ส่วนมากใช้ตามอาคาร
ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และ โรงงานที่มีเครื่องปรับอากาศจานวนมาก) ห้องต่างๆ ของอาคาร การระบาย
ความร้อนของเครื่องจักร การนาไปใช้ระบายความร้อนของโหลดต่างๆที่ถูกออกแบบมาให้ระบายความร้อน
ด้วยน้าเย็น จากระบบ chiller
2. หลักการทางานของชิลเลอร์ (Chiller) คือ จะนาสารทาความเย็นที่ถูกส่งมาจากคอมเพรสเซอร์
(Compressor) ที่มีแรงดันสูงและผ่าน การระบายความร้อนมาจากคอนเดนเซอร์ (condenser) จนมีสถานะ
เป็นของเหลวและแรงดันสูง มาลดแรงดันโดยผ่านอุปกรณ์ลดแรงดัน โดยส่วนมากนิยมใช้คือ เอ็กซ์แปนชั่น
วาล์ว (expansion valve) และยังมีอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ออริฟิด วาล์ว (orifice valve) โดยในระหว่างการลด
แรงดันของสารทาความเย็นที่ถูกส่งมาจากคอมเพรสเซอร์ และผ่านการระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์แล้ว
นั้น ทาให้เกิดการเปลี่ยนสถานะของสารทาความเย็น และเกิดความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะของสารทาความ
เย็น เราจึงนาความเย็นที่ได้จากการเปลี่ยนสถานะไปใช้ งาน โดยการเปลี่ยนสถานะ การทาความเย็นนี้เกิดขึ้น
หลังลดแรงดัน และอุปกรณ์ทาความเย็นและถ่ายเทความเย็นของสารทาความเย็นที่เปลี่ยนสถานะแล้วเรา
เรียกว่า อีเวปโปเรเตอร์ (evaporator) โดยใช้ปั๊มส่งน้าให้ไหลผ่านชุดอีเวปโปเรเตอร์ เพื่อถ่ายเทความเย็นจาก
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ชุดอีเวปโปเรเตอร์ และนาความเย็นที่ถูกถ่ายเทมากับน้าซึ่งเป็นน้าเย็นแล้วไปใช้งาน ส่วนในระบบของสารทา
ความเย็นนั้น เมื่อถูกลดแรงดันและถ่ายเทความเย็นออกแล้วจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวแรงดันต่าไปเป็น
แรงดันต่า เนื่องจากสารทาความเย็นได้สูญเสียความเย็นในตัวเองให้กับชุดถ่ายเทความเย็น อี เวปโปเรเตอร์ ที่
ถูกน้ามาถ่ายเทความเย็นออกไปทาให้สารทาความเย็นมีอุณหภูมิสูงขึ้นจึงทาให้เกิดการเปลี่ยนสถานะของสาร
ทาความเย็ น เราเรี ย กว่ าการเกิด superheat หรือ ความร้อนยิ่ งยวด จนท าให้ ส ารทาความทาความเย็ น
กลายเป็นไอ (vapor) และถูกส่งกลับไปยังคอมเพรสเซอร์ (compressor) เพื่อเพิ่มแรงดันกลับมาเป็นวัฏจักร
3. ปั ญหาของอาคารธุ รกิ จขนาดใหญ่ในการใช้พลั งงานระบบท าความเย็ น ตามนโยบายภาครัฐ ผล
การศึกษาค้นพบสาเหตุของปัญหา 5 สาเหตุ(ปั จจัย) ได้แก่ (1)การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพและความรู้
(2) รัฐขาดการติดตามผล โดยให้ความสาคัญรายงานเอกสารมากกว่าการตรวจสอบคุณภาพหน้างานอย่างจริงจัง
(3) นโยบายรัฐไม่ยืดหยุ่นต่อราคาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้มีราคาต่า (4)ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบพลังงาน
ขาดการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพียงพอ เพื่อกาหนดเป็นนโยบายการประหยัดพลังงานขององค์การ (5)รัฐไม่
บังคับใช้กฎหมายด้านพลังงานอย่างจริงจัง
4. การปรับตัวการใช้พลังงานของภาคธุรกิจที่ต้องใช้ระบบทาความเย็นตามนโยบายภาครัฐ ผลการศึกษา
ค้นพบว่าผู้ ประกอบการมีการปรั บตัวเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายรัฐและความอยู่รอดของธุรกิจของตนเอง
ประกอบด้วย 4 วิธีการ(ปัจจัย) ได้แก่ (1) มีการวางแผนและควบคุมพร้อมสร้างความร่วมมือให้บุคลากรในองค์กร
ใช้พลังงานอย่างประหยัด (2) มีการตรวจสอบดูแลบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอและเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด (3) ติดตั้งพลังงานทางเลือก (4) พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านพลังงานให้มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
5. ข้อสรุปได้ว่าด้านปัญหาฯ ขาดแคลนบุคลากรที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้พลังงานด้านเครื่อง
ทาความเย็นอย่างเพียงพอ รัฐขาดการตรวจสอบหน้างานและนโยบายด้านราคาเครื่องทาความเย็นไม่มีความ
ชัดเจนที่จะสร้างแรงจูงใจลงทุนในเรื่องการประหยัดพลังงานได้อย่างทั่วถึงในด้านการปรับตัวฯ ผู้ประกอบการมี
ความตระหนักในการลดค่าใช้จ่ายเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจซึ่งมีหลักและวิธีการทั้ง 4 วิธีการดังกล่าวข้างต้น

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1. สรุปและอภิปรายผล
จากการค้นพบว่า นโยบายรัฐไม่ยืดหยุ่นต่อราคาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้มีราคาต่า
เป็นปัจจัยที่โดดเด่น ถูกยืนยันโดยการสารวจข้อมูลที่มีความเหมือนกันมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบปัจจัยที่
สาคัญอีกหลายปัจจัยทั้งที่เหมือน และแตกต่างกัน สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. ปัญหาของอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ในการใช้พลังงานฯ โดยสรุปว่า สาเหตุของปัญหาเกิดขึ้น
จาก (1) การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพและความรู้เพราะบุคลากรเป็นหัวใจของการบริหาร ความสาเร็จ
ของงานขึ้นอยู่กับคน (2) รัฐขาดการติดตามผล โดยให้ความสาคัญรายงานเอกสารมากกว่าการตรวจสอบ
คุณภาพหน้างานอย่างจริงจัง การติดตาม เป็นเครื่องมือสาคัญช่วยให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ช่ว ยให้ ทราบปัญหา อุป สรรคส าคัญ และหามาตรการแก้ไขได้ทันการณ์ เพื่อทราบว่าโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ และช่วยในการตัดสินใจว่าสมควรดาเนินโครงการต่อไปอย่างไรเพื่อหามาตรการแก้ไขได้
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ทันการณ์ (3) นโยบายรัฐไม่ยืดหยุ่นต่อราคาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานให้มีราคาต่า ราคาเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อการบริ ห ารงานอย่ างมาก โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ สุ ทธิชั ย สุ ขสี เสน (2550) ได้
ทาการศึกษาการมีส่วนร่วมและปัจจั ยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วน ร่วมของประชาชน รวมทั้ งปัญหา อุปสรรค
แนวทางในการแก้ไขปัญหา และข้อเสนแนะในการ ดาเนินการวางแผนพลังงานชุมชนในจังหวัดสงขลา พร้อม
ทั้งงานวิจัยของ พิเชษฐ์ ผดุงสุวรรณ์ (2551) ได้ทาการศึกษาสมรรถนะของชุมชนในการจัดการพลังงานตาม
แผนพลังงานชุมชน และปัญหาอุ ปสรรคในการดาเนินการ โดยผู้บริหารจะต้องกาหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ขององค์กร (4) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบพลังงานขาดการให้
ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพียงพอเพื่อกาหนดเป็นนโยบายการประหยัดพลั งงานขององค์การ บทบาทและ
ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญมีความสาคัญต่อประสิทธิภาพงานขององค์กร และ(5) รัฐไม่บังคับใช้กฎหมาย
ด้านพลังงานอย่างจริงจัง ปัจจุบันบทลงโทษยังไม่เกิดขึ้นทั้งยังมีการแทรกแซงหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย
2. การปรับตัวการใช้พลังงานของภาคธุรกิจฯ โดยสรุปว่า (1) มีการวางแผนและควบคุมพร้อมสร้าง
ความร่วมมือให้บุคลากรในองค์กรใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรจาเป็นต้องวาง
ระบบในการด าเนิ น งานที่ เ หมาะสม โดยสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ศราพร ไกรยะปั ก ษ์ (2553) ได้
ทาการศึ กษาสภาพการจั ดการพลั งงานชุ มชนของประเทศไทย พบว่า ในด้านการนาพลั งงานหมุนเวียน
พลังงานทางเลือกและอุปกรณ์พลังงานมาใช้ในชุมชน บางชุมชนเห็นว่ายั งมีปริมาณพลังงานไม่เพียงพอเพื่อใช้
บริโภคประจาวัน มีการตรวจสอบดูแลบารุงรักษาอย่างสม่าเสมอและเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยเป็นไปตามคุณลักษณะเงื่อนไขการทางาน และ (3) ติดตั้งพลังงานทางเลือกการบริหารจัดการพลังงาน
หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสร้างแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใช้
โดยวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในและสภาพปัจจัยภายนอกและความพร้อมขององค์กร
3. ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการวางแผนและการกาหนดนโยบายในการใช้
พลั ง งาน โดยโดยมุ่ งเน้ น เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงทางพลั ง งานและเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ พลั ง งานของ
ประเทศ เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้พลังงานอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Maria and Tsoutsos (2004) ได้ศึกษาการบริหารจัดการพลังงานหมนุเวียนอย่างยั่ งยืน ของ เกาะเล็กๆ ใน
ประเทศกรีก โดยพิจารณากฎหมายด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง Denis and Parker (2009) ได้ศึกษา
การวางแผนพลังงานชุมชนในประเทศแคนาดา กรณีศึกษา บทบาทของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประเทศแคนาดา
ได้ให้ความสนใจในการวางแผน พลังงานซึ่งนามาใช้ในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นมากขึ้น โดยด้านพลังงาน
ให้ มีคุณภาพอย่ างสม่าเสมอ องค์กรมีการวิเคราะห์องค์กรก่อนที่จะพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์อยู่เสมอ โดย
วิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานขององค์การ ตลอดจนมีการวิเคราะห์งาน โดยการปรับปรุงเอกสาร
พรรณนาลักษณะงาน และเอกสารกาหนดคุณสมบัติซึ่งการวิเคราะห์องค์การและการวิเคราะห์งานจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะนาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
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5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. บุคลากรถือได้ว่าเป็นตัวแปรหลักสาคัญในการใช้พลังงานภายในอาคาร หากบุคลากร
ภายในองค์กรมีความรู้และความเข้าใจในการดาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งกระบวนการทางานต่างๆ
ภายในอาคาร จะสามารถลดขั้นตอนหรือลดเวลาการทางานได้อย่างชัดเจน ส่งผลทาให้เกิดการใช้พลังงานที่
ลดลง
2. ควรจัดให้มีการศึกษาดูงานภายนอกเพื่อกระตุ้นแนวคิดใหม่ให้กับกลุ่มบุคลากรภายใน
องค์กรเพิ่มสิ่งที่จะกระตุ้นให้บุคลากรนั้นเกิดการมีส่วนร่วม มีการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการดาเนินกิจกรรมต่างๆที่ต่อเนื่องนั้นจะส่งผลทาให้เกิดความยั่งยืนของการดาเนินงาน ดังนั้นรัฐจึงควรมี
การพัฒนาด้านนี้อย่างจริงจังโดยการร่วมกับสภาวิศกรพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนความพร้อมด้านความรู้และ
สร้างบุคลากรที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรควบคุมบริหารจัดการระบบตรวจสอบในการวัดผลด้านพลังงานให้เป็นมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบพลังงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเพื่อตอบสนองต่อรัฐเป็นหลัก
พร้อมพิจารณาผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่บุคลากรที่ทาหน้าที่ด้านอนุรักษ์พลังงานอย่างทั่วถึง ส่งผลทาให้
การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดเนื่องจากไม่มีผลจากกลไกของการทาธุรกิจระหว่างผู้ถูกจ้างและ
ผู้ว่าจ้าง
4. การเลือกเปลี่ยนเครื่องจักรและอุปกรณ์ (Place)ที่มีคุณภาพและเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เป็นอีกส่วนที่ทาให้เกิดผลประหยัดด้านพลังงานที่ชัดเจน รัฐจะต้องมีม าตรการลดภาษีสาหรับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่มีผลโดยตรงเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และการจัดหาโครงการเงินสนับสนุนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่
ส่งผลทาให้ทีมผู้บริหารพิจารณาลงทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดพลังงานในภาพรวมอย่างยั่งยืน
ของประเทศ
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรได้มีการศึกษาต่อยอดว่า ถ้ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบทาความเย็นเพื่อให้
มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานกว่าเดิมจะมีผลกระทบต่อบรรยากาศการทางานและการบริหารจัดการ
ในองค์กรอย่างไร
2. ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้าใจและเลือกใช้ระบบทาความเย็นที่เหมาะสม
กับองค์กร ดังนั้นจึงควรได้มีการศึกษาว่า รัฐและเอกชนต้องมีวิธีการร่วมมือและแสวงหาแนวทางการถ่ายเท
ความรู้เรื่องประหยัดพลังงานในระบบการทาความเย็นให้แก่องค์กรต่างๆ ได้ทั่วถึงอย่างไร
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