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ในภาวะที่พลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกหมด

ลงทุกวัน สิ่งซึ่งต้องพึงกระทำ คือ การสรรหาพลังงาน

ทดแทน โดยเลือกพลังงานสะอาดและมีคุณสมบัติไม่

ด้อยไปกว่าพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากการ

กระตือรือร้นเสาะหา วิเคราะห์และวิจัยพลังงานทดแทน

แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ ความพยายามอนุรักษ์พลัง-

งานที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่าและยาวนาน

มากยิ่งขึ้น 

ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มิได้นิ่งนอน-

ใจในภาวะเช่นนี้ ล่าสุดได้มีการเปิด “ศูนย์เทคโนโลยี

การอนุรักษ์พลังงานแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้” เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ ความ

เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดย คุณ

มนัสวี ฮะกีมี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน ได้เล่าให้ฟังถึงความเป็นมา ภารกิจและจุดประสงค์รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ของศูนย์ฯ ให้ กองบก.วารสาร-

ส่งเสริมเทคโนโลยี ฟังอย่างละเอียด 

 

จุดประสงค์ของสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงาน

คุณมนัสวี เริ่มเล่าว่า เมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นมา ย่อมเป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีจุดประสงค์และบทบาทหน้าที่ โดยใน

ส่วนของสำนักพัฒนาฯ จะรับผิดชอบในเรื่องของการฝึกอบรมด้านพลังงานให้กับอาคารโรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เริ่ม

มาตั้งแต่ปี 2535 โดยจะทำการฝึกอบรมให้กับผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้นมีอยู่ 3 

ประเภท คือ 

1. จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และมีผลงานอย่างน้อยหนึ่งปี จึงจะเป็นผู้รับผิดชอบได้ 

2. จบ ปวส. แต่ต้องมีผลงานด้านพลังงาน 3 ปี และเจ้าของอาคารหรือโรงงานเป็นผู้ขอแต่งตั้ง 

3.  ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว คือ ไม่มีทั้งผลงานและประสบการณ์ แต่ต้องมาอบรมกับสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง

จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายได้ 

โดยในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งบุคลากรเข้ามาอบรมนั้น จะมีสองหน่วยงานที่ทำงานประสานกัน 

คือ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน จะทำหน้าที่กำกับดูแลว่าอาคารและโรงงานได้ปฏิบัติตามด้านกฎหมายหรือไม่ ถ้าที่ไหน

กองบรรณาธิการ

ทุกเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่ า ในการลงทุนที่ ได้ผล

ตอบแทนกลับมาอย่างรวดเร็วจะถูกรวบรวมมาไว้ที่นี่ 

เรียกว่าแทบจะครบทั้งหมด ทำให้สามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้ 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

เปิดอีกมิติแห่งการเรียนรู้
 

 การอนุรักษ์พลังงาน
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ได้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมซึ่งทางสำนัก

กำกับและส่งเสริมด้านพลังงานกำกับดูแลอยู่ โดยใน

โครงการนี้จะมีอาคารและสำนักงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

เราก็ไปรวบรวมผลการศึกษาจากกลุ่มเหล่านี้มาเป็นมาตร-

การในการประหยัดพลังงาน และแยกเป็นกรณีศึกษาตาม

ประเภท และลักษณะของอาคารและโรงงานนั้น ๆ และเชิญ

กลุ่มเป้าหมายเข้ามาอบรมให้ความรู้ 

 

นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ปัจจัยที่

สำคัญอีกประการหนึ่งของการสร้างความรู้ความเข้าใจใน

การอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้อง ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากร

เข้าทำหน้าที่ฝึกอบรม  

คุณมนัสวีกล่าวว่า สำนักพัฒนาฯ กำลังพิจารณา

เช่นกัน เพราะด้วยกำลังบุคลากรที่มีความสามารถในการ

ฝึกอบรม ณ ขณะนี้ มีอยู่ประมาณ 10 คนเท่านั้นและโดย

ปกติก็จะใช้บุคลากรจากภายนอกอยู่แล้ว ในอนาคตจึงต้อง

มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อสรรหา

บุคลากร โดยในขณะนี้ได้มีการประสานงานกับมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมีการขอหลักสูตรของสำนักฯ ไปเพื่อการ

เรียนการสอน และจะให้สำนักฯ เป็นผู้คุมในการสอบวัด

ความรู้ เมื่อสอบผ่านแล้วก็จะได้วุฒิบัตรจากสำนักฯ 

นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับสถาบันพัฒนาเทคโน-

โลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและการ

อบรมในระดับนานาชาติ โดยมีการร่วมมือกับประเทศเพื่อน

บ้าน และในอนาคตจะมีการขอเงินทุนจากกลุ่มอาเซียน เพื่อ 

ขยายการฝึกอบรมให้เผยแพร่ออกไปในเขตอาเซียน 

ณ ตอนนี้ อาคารอนุรักษ์พลังงาน ได้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้ ซึ่งได้แสดงเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงานทั้งหมด 

54 เทคโนโลยี คัดเลือกมาจาก 200 เทคโนโลยีทั่วโลก โดย

เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาเผยแพร่ ซึ่ง  

ผู้ที่มาทำการฝึกอบรมจะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้จาก

การทัศนศึกษาเทคโนโลยี ตัวอาคารได้ออกแบบเป็นพิเศษ 

ให้เป็นตัวอย่างของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ 

ซึ่งมีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้เข้า

อบรมได้เห็นว่า อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้องและมีประ-

สิทธิภาพนั้นต้องทำอย่างไร โดยอาคารหลังนี้จะออกแบบ

โดยคำนึงถึงธรรมชาติ ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการอนุรักษ์

พลังงาน ซึ่งเมื่อเทียบกับอาคารทั่วไปที่มีพื้นที่เท่ากันเราจะ

ใช้พลังงานแค่เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น 

ยังไม่มี ก็จะมีหนังสือแจ้งมาทางสำนักพัฒนาฯ ให้ติดต่อ

หน่วยงานนั้น ๆ ให้ส่งคนมาฝึกอบรมกับสำนักพัฒนาฯ 

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในเวลานี้ ยังได้

รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน 

หลักสูตรในการฝึกอบรม ถือเป็นหลักสูตรแบบให้เปล่า แต่

ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคาดว่ากองทุนจะลดการสนับสนุนลงมา 

ทำให้อาจจะต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่เข้าฝึกอบรมใน

อนาคต 

ด้านแผนการฝึกอบรมจะมีหลักสูตรในการฝึกอบรม

แยกเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีในการอนุรักษ์พลังงาน โดย

แยกตามส่วนต่าง ๆ ของอาคารและโรงงานที่ใช้อุปกรณ์ที่มี

ความสิ้นเปลืองทางด้านพลังงาน เช่น เครื่องปรับอากาศ แสง-

สว่าง แอร์ คอมพิวเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม ซึ่งเป็นอุปกรณ์หลักที่

ใช้ในอาคารและภาคธุรกิจ ตรงนี้เราจะจัดการฝึกอบรมทั้งใน

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

นอกจากนั้นแล้วยังมีหลักสูตร เทคโนโลยีเชิงลึกแยก

ลงไปตามลักษณะของแต่ละอุตสาหกรรม เช่น เคมี อาหาร 

กระดาษ หรือโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า แยก

เป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน 

และเนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน 
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กลุ่มเป้าหมายที่เราอยากให้เข้ามาเยี่ยมชมอาคาร

ของเรา คือ กลุ่มของผู้ประกอบการอาคารต่าง ๆ ที่ใช้พลังงาน

สูง ๆ ซึ่งปัจจุบันที่ผู้ประกอบการยังไม่นิยมลงทุนในด้านนี้ 

เพราะยังไม่เชื่อมั่นในเทคโนโลยี และยังขาดความรู้ความ

เข้าใจ การสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการตัดสินใจใน

การลงทุน 

 

หลักสูตรการอบรมที่สำคัญ

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมาย เนื่องจาก

เป็นข้อบังคับ อาคารและโรงงานต้องมาอบรมที่นี่จึงจะ

สามารถแต่งตั้งบุคลากรได้ เพราะฉะนั้น จึงมีการพัฒนา  

ฝึกอบรมในหลักสูตรด้านนี้ตลอดเวลา ตอนแรกที่ พ.ร.บ. 

พลังงานประกาศใช้ เราก็เริ่มต้นการพัฒนาหลักสูตรโดย

การใช้บุคลากรภายในประเทศเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมา 

จนมาประมาณ พ.ศ. 2536-2538 จึงได้ว่าจ้างบริษัทของ

อังกฤษและออสเตรเลีย มาทำหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้าน

พลังงาน เป็นหลักสูตร 3 บล็อกขึ้นมา ซึ่งทุกบริษัทจะอยู่

ภายใต้การควบคุมนี้ โดยจะอบรมในเรื่องของหลักการเกี่ยว

กับเทคโนโลยี 5 วัน แล้วกลับไปทำโปรเจ็กท์แล้วจึงกลับมา

เรียนเนื้อหาด้านการอนุรักษ์พลังงาน 5 วัน จากนั้นเรียน

เรื่องของหลักการวิเคราะห์การคืนทุนอีก 4 วัน 

จากการประเมินในการอบรมที่ผ่านมาปรากฏว่า

โรงงานขนาดใหญ่นั้นมองว่าเรื่องที่ทำการอบรมนี้ง่ายไป

สำหรับเขา ส่วนโรงงานขนาดเล็กก็บอกว่ายากไปสำหรับเขา 

พอถึงปี พ.ศ.2545-2548 เราได้ร่วมมือกับไจก้า (Japan Inter-

national Cooperation Agency: JICA) ของญี่ปุ่นทำการ

พัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานขึ้นมาใหม่ เป็น

หลักสูตรรับผิดชอบทางด้านพลังงานสามัญสำหรับโรงงาน

ขนาดเล็กกับหลักสูตรอาวุโสสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ 

 

จุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้

จุดเด่นของที่นี่ คือ การมีสื่อการสอนที่หลากหลาย

รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นของจริง ของจำลอง โปสเตอร์ นอกจาก

นี้ ทุกเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนที่ได้ผลตอบแทน

กลับมาอย่างรวดเร็วจะถูกรวบรวมมาไว้ที่นี่ เรียกว่าแทบจะ

ครบทั้งหมด ทำให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

 

กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

และโครงการต่างๆ

ปกติแล้วในการประชาสัมพันธ์ตัวหลักสูตร เราจะตั้ง

เงื่อนไขไว้ว่า จะต้องประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ แต่โดย

ส่วนใหญ่เราจะมีการติดต่อโดยตรงกับทางลูกค้าซึ่งเป็น  

กลุ่มอาคารต่าง ๆ ส่วนลูกค้าที่เคยมาอบรมกับเราแล้วก็จะ

อยู่ในฐานข้อมูลของเรา เมื่อเวลาที่มีหลักสูตรการฝึกอบรม

ใหม่ ๆ ขึ้นมาก็จะมีการส่งอีเมลแจ้งข่าวสารให้ทางลูกค้า

ทราบโดยตรง การประชาสัมพันธ์ในทางกว้างนั้นบางครั้ง

อาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะกลุ่มเป้าหมายนั้นจะเป็น  

กลุ่มเฉพาะ การติดต่อโดยตรงจะมีประสิทธิผลมากกว่า 

นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ของกรมฯ ให้เข้าไปติดต่อสอบถาม

ข้อมูลได้ 

 

แผนการในอนาคต

ในอนาคตจะมีการวาง Road Map ใหม่ เช่น หลัก-

สูตรหลัก ๆ อาจจะต้องมีการผ่องถ่ายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนิน-

การ ส่วนเราจะเป็นผู้ให้การรับรอง ซึ่งกำหนดการที่เราตั้งไว้

คือประมาณปี 2554 ต่อไปเราจะต้องปรับตัวเพื่อให้องค์การ

สามารถเลี้ยงตัวเองได้ โดยจะจัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้

ต่าง ๆ เพื่อให้คนเข้ามาร่วมกิจกรรม 


