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สถานภาพของการใชพลังงานของประเทศญีปุ่น



Ⅰ.①สถานภาพโดยรวม
แนวโนมของการใชพลังงานขั้นสุดทาย แนวโนมของการใชพลังงานขั้นสุดทาย ((11))

ป ป ２００３ป ป １９９０ ２００３ป ป １９７３ １９９０１９７３
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３３

９６９６

１０１０
００

２２８２２８１７１７
１１

１０１０
００

１７１７
７７

２１５２１５

ภาคอุตสาหกรรม １０１０
００

ภาคครัวเรือน

ภาคการขนสง

１００ １９１ ２２３
แหลงขอมูล : สถิติดานพลังงานโดยรวม, รายงานประจําปของสภาพเศรษฐกิจขของญี่ปุน

(ขอสังเกต) การประเมินคา GDP จะอางอิงคาฐาน 93SNA ในป 1995 11



Ⅰ.①สถานภาพโดยรวม
แนวโนมของการใชพลังงานขั้นสุดทายแนวโนมของการใชพลังงานขั้นสุดทาย

○หากไมคาํนึงถึงผลของวกิฤตน้ํามันครั้งที่ 2 รวมทั้งผลของสภาพเศรษฐกจิซบเซา แนวโนมการใชพลังงานของประเทศญี่ปุนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นดวยอัตราเกือบคง
ที่

○อัตราสวนการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม : ภาคครัวเรอืน : ภาคการขนสง มีการเปลีย่นแปลงจาก 4:1:1 (วิกฤตน้ํามัน) -> 2:1:1
(ป 2003)
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24.3%

26.8%

46.3%

62.5%

18.1%

16.4%

２８７百万ｋｌ

４０2百万ｋｌ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการใชพลังงาน และคา แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการใชพลังงาน และคา GDP GDP ของญีปุ่นของญีปุ่น

ป 年度

ภาคครัวเรือน

ภาคการขนสง

ภาคอุตสาหกรรม

287 ลานลิตร
402 ลานลิตร

ลานลานเยน
百万原油換算ｋｌ

1 ลานลิตร

แหลงขอมูล : สถิติดานพลงังานโดยรวม, รายงานประจําปของสภาพเศรษฐกิจขของญี่ปุน
(หมายเหต)ุ สืบเนื่องจากการปรับปรุงวิธีการเก็บขอมูลสถิติดานพลังงานโดยรวมนับตั้งแตป 1990 เปนตนมา ขอมูลทางสถติติางๆ จะไดจากการเก็บรวบรวมที่แตกตางไปจากขอมูลกอนหนาป 1990
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Ⅰ.①สถานภาพโดยรวม
แนวโนมการใชพลังงานขั้นสดุทายแตกตามภาคสวนแนวโนมการใชพลังงานขั้นสดุทายแตกตามภาคสวน

○สําหรับภาคอุตสาหกรรม นับตั้งแตวิกฤตน้ํามันเปนตนมา สัดสวนการใชพลงังานมีแนวโนมคงที่
○ในทางตรงกันขาม สําหรับภาคครัวเรือนและภาคการขนสง การใชพลังงานมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางมาก

出典:総合エネルギー統計から資源エネルギー庁作成 แหลงขอมูล : ผลการวิเคราะหโดยกรมพลังงานและทรัพยากร โดยอาศัยขอมูลสถิติดานพลังงานโดยรวม

（注）総合エネルギー統計の集計手法が改訂されたことにより、1990年度以降の数値は、それ以前の数値とは集計手法が異なることに留意する必要がある。

(หมายเหต)ุ สบืเนื่องจากการปรับปรุงวิธีการเก็บขอมูลสถิติดานพลังงานโดยรวมนับตั้งแตป 1990 นตนมา ขอมูลทางสถิติตางๆ จะไดจากการเก็บรวบรวมที่แตกตางไปจากขอมูลกอนหนาป 1990
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○　สืบเนื่องจากผลของมาตรการตางๆ ปริมาณการใชพลังงานปฐมภมูิตอหนวย GDP ของญี่ปุนจึงมีคาต่าํที่สุดในโลก

แหลงขอมูล ： IEA Energy Balance 2004
(หมายเหต)ุ ขอมูลปริมาณการใชพลังงานปฐมภูมิ (ตัน เทยีบเทา) /GDP(1000 เหรยีญสหรัฐ)ของแตละประเทศในป 2002  จะนํามาเปรียบเทยีบกับขอมูลของประเทศญี่ปุนซึ่งเทยีบใหเปน 100
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Ⅰ.① สถานภาพโดยรวม
ปริมาณการใชพลังงานปฐมภูมิเทียบตอหนวย GDP

４４



Ⅰ.①สถานภาพโดยรวม
การเพิ่มขึ้นของความจําเปนตองพึ่งพาน้ํามันของตะวันออกกลางการเพิ่มขึ้นของความจําเปนตองพึ่งพาน้ํามันของตะวันออกกลาง

○นับตั้งแตวิกฤตน้ํามัน ความจําเปนตองพึง่พาแหลงพลังงานตะวันออกกลางทวีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จาก
　７７．５％（วิกฤตน้ํามันครั้งที่ 1 　８８．５％（ป ２００３）
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出典：資源・エネルギー統計年報より資源エネルギー庁作成

วิกฤตน้ํามันครั้งที่ 1
วิกฤตน้ํามันครั้งที่ 2

ความจําเปนตองพึ่งพา (รอยละ)

แหลงขอมูล : รายงานประจาํปของสถิติดานพลังงานจัดเตรียมโดยคณะทาํงานของกรมพลังงาน และทรัพยากร (ป)

แนวโนมความจําเปนตองพึ่งพาน้ํามันของตะวันออกกลางของญีปุ่นแนวโนมความจําเปนตองพึ่งพาน้ํามันของตะวันออกกลางของญีปุ่น



Ⅰ.①สถานภาพโดยรวม
ปริมาณการปลดปลอยกาซ ปริมาณการปลดปลอยกาซ COCO2 2 จากการใชพลังงานของญี่ปุนจากการใชพลังงานของญี่ปุน

○ ในเดือนธันวาคม 1997 ไดมีการจัดการประชุมใหญสมชัชาการอนุรกัษสิ่งแวดลอมโลกครั้งที่ 3 (COP3) ขึ้น และไดมีการรบั
รองอนุสญัญาเกียวโตขึ้นเพื่อบังคับใหประเทศอุตสาหกรรมแลวเรงลดปรมิาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก สําหรับประเทศยี่ปุน
จะตองลดปรมิาณเฉลี่ยในชวงป 2008 ถึง 2012 ใหได 6% เมื่อเทียบกับป 1990 (สหรฐั 7% ) (สหภาพยุโรป 8%)

○ ทั้งนี้ รอยละ 90 ของปริมาณกาซเรือนกระจกที่ญี่ปุนปลดปลอยเปนกาซ CO2

▲0.6％

（うち）

▲３．９％

＋0.1％

　CO2、メタン、亜酸化窒素の排出抑制

　その他は、非エネルギー起源CO2の排出抑制▲0.3%,
　メタン、亜酸化窒素等の排出抑制：▲０．9％

　土地利用の変化と森林活動による吸収

残　　　り
（▲１．６％）

　代替フロン等（HFC,PFC,SF6）の排出抑制

　共同実施、排出量取引などの活用

0.6％：　　エネルギー起源のCO2排出抑制

　　　　　（エネルギー需給両面にわたる 大限の対策の積み上げ）

我が国の温室効果ガスの内訳(２００３年)

エネルギー起源二
酸化炭素

非エネルギー起源
二酸化炭素

メタン

一酸化二窒素

ハイドロフルオロ
カーボン

パーフルオロカーボ
ン

六ふっ化硫黄

แหลงขอมูล แหลงขอมูล ：： ปริมาณคงคลังป  ปริมาณคงคลังป 200200５５

エネルギーエネルギー起源起源

二酸化炭素二酸化炭素　　８９％８９％

非非エネルギーエネルギー起源起源

二酸化炭素二酸化炭素５％５％

メタンメタン１．５％１．５％

一酸化二窒素一酸化二窒素

２．５％２．５％

ハイドロフルオロカーボンハイドロフルオロカーボン１％１％

パーフルオロカーボンパーフルオロカーボン０．６％０．６％

六六ふっふっ化化硫黄硫黄０．３％０．３％

สัดสวนของกาซเรือนกระจกที่ญี่ปุนปลอย (ป 2003)
NOx HFC

PFC

SF6

CH4

CO2 ที่ไม
ไดมาจาก
เชื้อเพลิง

CO2 ที่มาจากเชื้อเพลิง

CO2 ที่ไมาจากเชื้อเพลิง

CO2 ที่ไมไดมาจากเชื้อ
เพลิง
มีเทน

NOx

HFC

PFC

SF6

การควบคุมการปลดปลอยCO2, มีเทน, NOx

หมายเหตุ การควบคุมการปลดปลอยกาซ CO2 ที่มาจากการใชพลังงาน
โดยอาศัยมาตราการตางๆ มาบูรณาการรวมกัน

การควบคุมการปลดปลอยกาซ CO2 ที่ไมไดมาจากการใชพลังงาน
การควบคุมการปลดปลอยกาซมีเทน และ NOX

การปรับปรุงพื้นที่ และปาไมใหสามารถดูดซับกาซเรือนกระจก

การควบคุมการปลดปลอยกาซที่ใหทดแทน CFC (HFC, PFC, SF6)
มาตรการรวมอื่นๆสวนที่เหลือ

สัดสวนของกาซเรือนกระจกที่จะตองลดลง รอยละ 6

66



Ⅰ.① สถานภาพโดยรวม
รูปแบบทีมุ่งสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รูปแบบทีมุ่งสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 66% % ตามอนุสญัญาเกียวโตตามอนุสญัญาเกียวโต

ญี่ปุนมีแผนการที่จะใชมาตราการตางๆ ไดแก มาตรการควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก（▲０．５％）、มาตราการดูดซับ
ดวยปาไม （▲３．９％）、มาตราการการใชกลไกเกียวโต（▲１．６％）เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดใน
อนุสัญญา

1,300

1,200

1,100

（百万トンＣＯ２）

京都議定書削減約束達成
（2008年～2012年）

基準年排出量
（原則1990年）

2002年度

1,163（▲６．０％）

森林吸収源３．９%

（追加対策の削減量）

メタン等０．４%

エネルギー起源
CO2
４.８%

京都メカニズム
１．６%

1,237

1,331 1,311
現行対策のみ
（＋６．０％）

代替フロン１．３%

（＋７．６％）

2.3%

原発の長期停
止の影響分

4.9%

1,339
（＋８．３％）

2003年度 2010年

2003年度 2010年度（現状対策） 2010年度（追加対策）
産業部門 ＋０．３％ ▲５．６％ ▲８．６％
民生部門 ＋３３．９％ ＋２２．１％ ＋１０．７％
運輸部門 ＋１９．８％ ＋１９．３％ ＋１５．１％

อัตราการลด(เพิ่ม) ตอปของแตละภาคสวน

７７

1 ลานตัน CO2
ผลของการระงับใช
พลังงานนิวเคลียร

เฉพาะมาตราการปจจุบนั
ปริมาณที่ลดลงเนื่องจากมาตรา

การเสริมตางๆ 

CO2 ที่มาจากการใชพลัง
งาน

สารแทน CFC

มีเทน

การดูดซับดวย
ปาไม

การใชกลไกเกียวโต

การบรรลุเปาหมายในอนุสัญญาเกียวโต

ป 2008 ถึง 2012

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคครัวเรือน
ภาคการขนสง

ป 2003 ป 2010 หากใชมาตราการปจจุบันเทานั้น ป 2010 หากใชมาตราการเพมเติม

ปอางองิ (ป 1990) ป 2002 ป 2003 ป 2010

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก 6 ชนิด โดย
อาศัยมาตรการควบคุมการประหยัดพลังงาน และ
การแกไขกฎหมายที่เกีย่วของ

การลดลงรอยละ 3.9 ตามเกณฑสากลวาดวย
การดูดซับดวยปาไม

การใชเครดิต โดยอาศัยกลไกเกียวโต



การบรรลุเปาหมายการลด ６ ％

การเตรียมขอมูลสถิติของ
การใชพลังงานรูปแบบใหม

กลยุทธการลดปริมาณการปลอยกาซ
ดวยความรวมมืออขงประชาชน

เปาหมายของการใหประชาชนมีสวนรวม

การใชกลไกเกียวโต
（เทียบเทา ▲１．６％）

มาตราการดูดซับดวยปาไม

（ เทียบเทา ▲３．９％ ）

การเริ่มเคลื่อนไหวของประชาชน

การสงเสริมใหมคีวามรวมมือกันระหวาง
สวนกลางกับสวนภูมิภาค

★การทําใหเหน็ขอมูลในเชิงวัตถุประสงค

การประเมินและติดตามมาตราการ
แบบ（PDCA)

พยากรณศักยภาพในการลดของแตละภาคสวน จาก
นั้นจึงใหทุกภาคสวนรับทราบ แลวจัดเตรียมวธิีการ 
และผูรับผิดชอบในการลดปริมาณการปลดปลอย

ระบบประชาสัมพันธ และ
แจงปริมาณการปลดปลอย

1. การเพิ่มความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการเสริมศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ รวมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
2. การสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมทั้งของผูบริโภค และผูประกอบการ
　（ระดับจิตสํานึกที่สูงขึ้น รวมกับการใชเทคโนโลยทีี่ไดมาตรฐานระดับโลก

การพัฒนามาตราการจากระดับ 「จุด」ไปสู
ระดับ「พื้นที」่และ「เครือขาย」

・การใชประเทศกําลังพัฒนาควบคุมการปลดปลอย โดยใหคํานึงถึง
การลดผลกระทบของปรากฏการณเรือนกระจกในระดับโลก 

・ใชความพยายามอยางเต็มทีในการดําเนินมาตราการในประเทศ 
และปรับแกในจุดที่ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่

・การสงเสริมมาตราการปลูกปา 

・การขยายตัวของการใชวัสดปุระเภท
ไม

★การใชกาซทดแทน CFC

★การสงเสริมมาตราการประหยัดพลังงาน ดวยการมีคณะ
กรรมการพิเศษดานการประหยัดพลังงาน และการบังคับ
ใชกฎหมายอยางจริงจัง รวมทั้งความพยายามของภาคอุต
สาหกรรมที่จะดําเนินการดวยตนเอง

★การเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานไฟฟานิวเคลียร

การลดปริมาณการปลดปลอยในประเทศ（「กรณีใชมาตราการปจจุบัน ＋６％」

ลดไดเพิ่มอีก ▲０．５％）

（ลดได ▲2.9%）

（ลดได ▲1.9%）

（ลดได▲1.7%）

(หมายเหต)ุ  ในการประมาณการนี้ การเพิ่มขึ้นของสัดสวนการใชพลังงานไฟฟา
นิวเคลียร 1% จะสามารถลดปริมาณการปลดปลอยกาซＣＯ２ ได 0.2%

Ⅰ.① สถานภาพโดยรวม
แนวคิดพื้นฐานในการวางแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในอนุสญัญาเกียวโตแนวคิดพื้นฐานในการวางแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมายในอนุสญัญาเกียวโต

８８



แนวโนมของการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
Ⅰ.② แนวโนมของการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

○ สําหรับภาคอุตสาหกรรม นับตั้งแตวิกฤตน้ํามันเปนตนมา การใชพลังงานมีแนวโนมคงที่
○ปริมาณพลังงานที่ใชตอหนวยการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กนั้น นบัตั้งแตทศวรรษ 1980 มีแนวโนม

ลดลงอยางมาก แตเมื่อเขาสูทศวรรษ 1990 กลับเริ่มมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
○ทัง้นี้ อัตราสวนปริมาณการใชพลังงานเทียบกับ GDP ของญีปุ่นเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลวอื่นๆ ยัง
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงปริมาณพลังงานทีใ่ชตอหนวยการผลิตของอุตสาหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงปริมาณพลังงานทีใ่ชตอหนวยการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กกรรมเหล็ก

แหลงขอมูล ： รายงานดัชนีชีว้ัดของอุตสาหกรรมเหล็ก ขอมูลสถิติการใชพลังงานโดยรวม
（หมายเหตุ １） การคํานวณใชคาน้ําหนักมูลคาเพิ่มเปนดัชนี （อางอิงคาของป 2000เปนเกณฑ）

（หมายเหตุ ２） พึงตระหนักวา ในการคํานวณคาดัชนีของอุตสาหกรรมโลหะ ราคาขายจะมีอิทธพิลตอคาดัชนีอยางมาก 
ดังนั้น ในสภาวะที่เหล็กมีราคาตกต่ํา ปริมาณการผลิตจะลดเพดานลงอยางมาก 

แหลงขอมูล ： จัดเตรียมโดยกรมพลังงานและทรัพยากร โดยอาศัยขอมูลสถิติเศรษฐกิจกับพลังงาน

（หมายเหตุ ）ในการคาํนวณคาอัตราสวนปริมาณการใชพลังงงานขั้นสุดทาย（ตันเทียบเทาของน้ํามนัดิบl）ตอคา （เทียบกับคา
ในป 1995 เปนเหรียญสหรัฐ ）จะใชเทียบคาของประเทศญี่ปุนในป 2002 ใหมีคาเปน 1
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Ⅰ.② แนวโนมของการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
แนวทางของการใชพลังงานตามแผนการดําเนินงานของ Keidanren

○Keidanren ไดกําหนดแผนการดาํเนินงาน และเปาหมายในการทีจ่ะใชความพยายามในการควบคุมปริมาณ
การปลดปลอย CO2 ของภาคอตุสาหกรรม และภาคการแปลงพลังงานในป 2010 ใหมีคาต่ํากวาคาในป 
1990

○สืบเนือ่งจากแผนการดาํเนินการของ Keidanren นัน้ ญีปุ่นจะพยายามควบคุมใหปริมาณการปลดปลอย 
CO2 และการใชพลังงานใหคงที่เทากับคาในป 1990
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Ⅰ.③ แนวโนมของการใชพลังงานในภาคครัวเรือน

แนวโนมของการใชพลงังานในภาคครัวเรือน
○ปริมาณการใชพลังงานในภาคครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมากนับตั้งแตวกิฤตน้ํามัน โดย

เฉพาะอยางยิ่งในปจจุบนัยิง่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
○ปริมาณการใชพลังงานตอหัวประชาการในภาคครัวเรือนของญี่ปุน เมื่อเปรียบเทียบกบัคาของ

ประเทศที่พัฒนาแลวมีคาต่ํา แตผลตางมีแนวโนมที่จะลดแคบลงเรื่อยๆ
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家庭部門家庭部門

0.51(日本)

2.11(米)

0.98(英)

1.27(仏)

1.36(独)

1.00(日本)

1.76(米)

1.14(英)
1.18(仏)

1.26(独)

การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชพลังงานตอหัวประชากร    

ญี่ปุ
น  
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ฝรั่งเศส
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อังกฤษ
ฝรั่งเศส

เยอรมัน

ฝรั่งเศส

อังกฤษ

ญี่ปุน

ป
แหลงขอมูล สถิติการใชพลังงานแหลงขอมูล สถิติการใชพลังงาน

แหลงขอมูล : รายงานประจําปของสถิตดิานพลังงานจัดเตรียมโดยคณะทํางานของกรมพลังงาน และทรัพยากร 
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Ⅰ.③ แนวโนมของการใชพลังงานในภาคครัวเรือน

ตัวอยางของการปรับปรุงประสิทธิภาพตัวอยางของการปรับปรุงประสิทธิภาพ

○ แนวโนมความสามารถในการประหยัดพลังงาน○แนวโนมความสามารถในการประหยัดพลัง
ของเครื่องปรับอากาศงานของหลอดภาพโทรทัศน

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการประหยัดพลังงานของเครื่อง
ปรับอากาศแบบแขวนผนงั ที่มีขนาดกาํลัง 2.8 kw

การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการประหยัดพลังงานของ
หลอดภาพโทรทัศนขนาด 21 นิว้
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มาตรฐานสมาคมอุตสากรรมเครื่องปรับอากาศของประเทศญี่ปุนแหลงขอมูล ： ผลการตรวจสอบของสมาคมผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและสื่อสาร
แหลงขอมูล ： มาตรฐาน JRA4046（สําหรับการคํานวณปริมาณพลังงานที่ใชในการปรับอากาศในอาคาร）
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Ⅰ.③ แนวโนมของการใชพลังงานในภาคครัวเรือน
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปรมิาณการใชพลังงานตอครัวเรือน และจํานวนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปรมิาณการใชพลังงานตอครัวเรือน และจํานวนครัวเรือนครัวเรือน

○ปริมาณการใชพลังงานของครัวเรือนนั้นจะขึ้นอยูกับพัฒนาการของประสิทธภิาพของเครื่องใชไฟ
ฟา ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของจํานวนครัวเรือนและการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางทางสงัคม 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน

จํานวนครัวเรือน ปริมาณการใชพลังงานตอครัวเรือน
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แหลงขอมูล ： รายงานประจาํปของสถิติดานพลังงานจัดเตรียมโดยคณะทาํงานของกรมพลังงาน และทรัพยากร
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Ⅰ.③ แนวโนมของการใชพลังงานในภาคครัวเรือน
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณพลังงานไฟฟาที่ถูกใชในการรอการเปลี่ยนแปลงของปริมาณพลังงานไฟฟาที่ถูกใชในการรอ

○ ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเพื่อการรอ หรืออุนเครื่องในครัวเรือนมีสัดสวนสูง
ถึงรอยละ 10 ของปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชทั้งหมด (ซึ่งอุปกรณที่มีการใชพลัง
งานไฟฟาในสัดสวนสูงที่สุดคือ โทรทัศน) 

※พลังงานไฟฟาที่ถูกใชในชวงอุนเครื่อง ：พลังงานไฟฟาที่ตองใชไปในการตั้งเวลารอ แมจะไมไดมีการใชงานจริง 
　　　　　　　　　　　　　（ครอบคลุมถึงพลังงานที่ใชในการตั้งเวลา และเครื่องควบคุมทางไกล (รีโมท)）

1414

สัดสวนของปริมาณพลังงานไฟฟาที่ถูกใชในครัวเรือน สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาในชวงที่มีการรอ จําแนกตามประเภทของเครื่องใชไฟฟา

待機時

消費電力量

9.7%

機器使用による

消費電力量

90.3%

437kWh/年・世帯

家庭の消費電力量

4487kWh/年・世帯

แหลงขอมูล แหลงขอมูล ：： รายงานการสํารวจชวงเวลาที่มีการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด ของศูนยประ รายงานการสํารวจชวงเวลาที่มีการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด ของศูนยประหยัดพลังงานหยัดพลังงาน

ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช
4487 kWh ตอป ตอครัวเรือน

437 kWh ตอป ตอครัวเรือน
ปริมาณพลังงานไฟฟาที่
ใชในชวงที่มีการรอ

テレビ
5%

高機能便座
4%

電話機（ファックス付
き以外）

3% ガス給湯器
11%

電話機（子機）
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電子レンジ・
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5%
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6%

衛星放送チューナー
6%

ファックス付き電話機
6%

その他
23%

オーディオコンポ
11%

ビデオデッキ
17%

อื่นๆ เครื่องเลนวีดีโอ
โทรศัพท (เครื่องพวง)

โทรศัพท (ที่ไมมเีครื่องแฟกส)
เครื่องทําความรอน

เกาอีไฟฟา

เตาไฟฟา เตาไมโครเวฟ

โทรทัศน

โทรศัพท (ที่มีเครื่องแฟกส)

เครื่องปรับอากาศ

วทิยุสเตอริโอ

เครื่องรับสัญญานดาวเทียม

แหลงขอมูล แหลงขอมูล ：： รายงานการสํารวจชวงเวลาที่มีการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด ของศูนยประ รายงานการสํารวจชวงเวลาที่มีการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด ของศูนยประหยัดพลังงานหยัดพลังงาน



Ⅰ.③ แนวโนมของการใชพลังงานในภาคครัวเรือน
แนวโนมการแนวโนมการเปลี่ยเปลี่ยแปลงของพื้นที่การใชงานของภาคครัวเรือนและสํานักงานแปลงของพื้นที่การใชงานของภาคครัวเรือนและสํานักงาน

○การใชพลังงานของสวนธุรกิจมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของการเพิ่มพื้นที่การใชงานของสาํนัก
งานอาคาร

（การเพิ่มขึ้นของพื้นที่สาํนักงานโดยเฉลี่ย 2.2% ตอป 、การใชพลังงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 1.6% ตอป）
業種別床面積構成比
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อื่นๆ

โรงเรียน
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โรงแรม

หางสรรพสินคา

ภัตราคาร

สถานบันเทิง
200

0

年度ป1991 2003

แหลงขอมูล ：สรุปขอมูลดานเศรษฐกิจ และพลังงาน 


（หมายเหตุ) ตัวเลขที่กํากับในรูปกราฟนั้นเปนสัดสวนของพื้นที่ใชงานในสวนธุรกิจตางๆทั้งหมด
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สถานภาพการควบคุมหนวยการใชพลังงานของภาคธุรกิจสถานภาพการควบคุมหนวยการใชพลังงานของภาคธุรกิจ

○อางอิงตามผลกาสํารวจการควบคุม
การใชพลังงานของกลุมโรงงานพบ
วา การควบคุมการใชพลังงานใน
สวนสํานกังานมีสดัสวนที่ ต่ํากวา 
การควบคุมการใชพลังงานของโรง
งาน

สถาพภาพของการควบคุมการใชพลังงานแยกตามประเภทธุรกิจ

มีการควบคุมการใชพลังงาน
ในระดบัโรงงาน หรือ
กระบวนการ

มีการควบคุมการใชพลังงาน
ในระดบัโรงงาน หรืออาคาร
โดยรวม

ในการจดัหาพลังงานของบริษทัจาํเปนตองดําเนินการ
โดยผานบคุคลที่สาม ทําใหไมสามารถควบคุม
การใชพลังงานไดเอง

ในการควบคุมนั้นจําเปนตองใชเวลา และความพยายามมาก
ทําใหไมคุมการลงทุน จึงไมมีการควบคุม

เนื่องจากขาดบคุลากร และความรูความเขาใจ จึงไมมีการจัดการ

คาไฟฟา คาเชื้อเพลิงมีราคาต่ํา ดังนั้นจึงไมมีการควบคุม

เนื่องจากขั้นตอนการจดัซื้อเครื่องจักรดมีการคํานึงถึงความสามารถในการประหยดั
พลังงานแลว ดังนั้นจึงไมมีการควบคุม
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Ⅰ.③ แนวโนมของการใชพลังงานในภาคครัวเรือน

แหลงขอมูลแหลงขอมูล：： การสํารวจการนํามาตรการควบคุมการใชพลังงานในป  การสํารวจการนํามาตรการควบคุมการใชพลังงานในป 20002000 โดยศูนยประหยัดพลังงาน  โดยศูนยประหยัดพลังงาน 



Ⅰ.④ แนวโนมของการใชพลังงานในภาคการขนสง

แนวโนมของการใชพลังงานในภาคการขนสงแนวโนมของการใชพลังงานในภาคการขนสง

○การใชพลังงานของภาคการขนสงนั้น มีแนวโนมการเพิ่มขึ้นอยางมากภายหลังจากวิกฤตน้ํามัน แต
ตอมาในชวงปจจบุันเริ่มมีแนวโนมทรงตัว 

○อยางไรก็ตาม แนวโนมการใชพลังงานตอหัวประชากรในภาคการขนสงของแตละประเทศ ตางก็มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น

1717

แนวโนมของการการใชพลังงานในภาคการขนสงแนวโนมของการการใชพลังงานในภาคการขนสง

出典出典：：総合総合エネルギーエネルギー統計統計

一人あたりエネルギー消費量（運輸）の変化
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แหลงขอมูล แหลงขอมูล ：： エエネルギーネルギー・・経済統計要覧経済統計要覧からから資源資源エネルギーエネルギー庁作成庁作成
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แหลงขอมูล : ขอมูลการใชพลังงานโดยรวม
แหลงขอมูล แหลงขอมูล ：： รายงานการสํารวจชวงเวลาที่มีการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด ของศูนยประ รายงานการสํารวจชวงเวลาที่มีการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด ของศูนยประหยัดพลังงานหยัดพลังงาน

การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชพลังงานตอหัวประชากรในภาคการขนสงการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชพลังงานตอหัวประชากรในภาคการขนสง
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สาเหตุการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานในภาคการขนสงสาเหตุการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานในภาคการขนสง
○　การเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานในภาคการขนสงนัน้ (ในชวงป 1991 ถึง 2001) กวารอยละ 90 เปนการเพิ่มเนื่องจากการใชรถยนตสวนบุคคล
○　ทั้งนี้ รถยนตสวนบุคคลนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับยานพาหนะประเภทอื่นๆแลวมีสมรรถนะในการใชพลังงานต่าํที่สุด

Ⅰ④ แนวโนมของการใชพลังงานในภาคการขนสง

運輸部門エネルギー消費伸び率寄与度（91年→２００３年度）
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出典出典：：エネルギーエネルギー・・経済統計要覧経済統計要覧からから資源資源エネルギーエネルギー庁作成庁作成 出典：エネルギー・経済統計要覧
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โดยรวม ：１７％

สัดสวนการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานในภาคการขนสง ในชวงป 1991 ถึง 2001
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แหลงขอมูล แหลงขอมูล ：： รายงานสรุปขอมูลสถิติ เศรษฐกิจ และพลังงานโดยรวม ของศูนยประหยัด รายงานสรุปขอมูลสถิติ เศรษฐกิจ และพลังงานโดยรวม ของศูนยประหยัดพลังงานพลังงาน

รถยนตสวนบุคคล (16)

เครื่องบินขนสง (0) 

เรือขนสง (2) 

รถไฟขนสง (0) 

รถยนตขนสง (1) 

เครื่องบินขโดยสาร (1) 

เรือโดยสาร (0) 
รถไฟโดยสาร (0) 
รถบัส  (0) 

รถยนตเพื่อการพาณิชย  (-1) 

แหลงขอมูล ：สรุปขอมูลดานเศรษฐกิจ และพลังงาน 
ป 

แนวโนมการใชพลังงานแยกตามประเภทของยานพาหนะ
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保有平均重量の推移
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　　　　　　　　　　　　　　　แหลงขอมูล ： ขอมูลการถือครองรถยนตของสมาพันธตรวจสอบสภาพรถยนต วิเคราะหโดยกรมพลังงาน และทรัพยากร

自家用乗用車のエネルギー消費変化要因
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สาเหตจุากการใชเชื้อเพลิง

4.6 ลาน kl

59.6 ลาน kl(เพิ่มขึ้น 6３％）

36.5 ลาน kl

20.1%

79.1%

1世帯当たりの乗用車保有台数の推移

1.10
1.091.091.071.061.051.031.000.970.930.900.870.83

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
年度

台

出典：自動車輸送統計年報、エネルギー統計要覧より資源エネルギー庁作成

ป

สาเหตุการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชพลังงานของรถยนตสวนบคุคล

ปริ
มา
ณเ
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เพลิ
ง (

ลา
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l ข
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เบน

ซิน
)

การเปลี่ยนแปลงจาํนวนรถยนตที่ถือครองตอครัวเรือน

คัน

แหลงขอมูล แหลงขอมูล ：： รายงานสรุปขอมูลสถิติ เศรษฐกิจ และพลังงานโดยรวม ของศูนยประหยดั รายงานสรุปขอมูลสถิติ เศรษฐกิจ และพลังงานโดยรวม ของศูนยประหยดัพลังงานพลังงาน
ป

การเปลี่ยนแปลงน้ําหนกัรถยนตโดยสารสวนบุคคล

สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานของรถยนตสวนบุคคลสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานของรถยนตสวนบุคคล
Ⅰ④ แนวโนมของการใชพลังงานในภาคการขนสง

○เปนทีน่าสงัเกตวา ปริมาณการใชพลังงานของรถยนตสวนบคุคลนับตัง้แตป 1990มีแนวโนมเพิ่ม
ขึ้นถงึ 63％

○ทัง้นีเ้ปนผลเนือ่งมาจาก การเพิ่มขึ้นของจาํนวนการถือครองรถยนตสวนบุคคล การเพิ่มขึ้นของ
ระยะทางการใชงาน และการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักตัวถังทําใหประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงต่ําลง

แหลงขอมูล ： สถิติการขนสงทางบก วิเคราะหโดยกรมพลังงาน และทรัพยากร

11９９



ⅡⅡ．． มาตราการประหยดัพลังงานในแตละภาคสวน



ภาคอุตสาหกรรม

• การดําเนินมาตรการควบคุมการใชพลังงานอยางจริงจังทั้งในโรงงาน และสํานักงานตางๆ （มีผูจัดการควบคุมดานพลังงาน、การจัดทํารายงานสถานภาพการใช
พลังงานตอประเทศ、การเสนอมาตราการระยะกลาง และยาว เปนตน ） ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหการควบคุมการใชพลังงานไฟฟาและความรอนเปนระบบเดยีว
กัน （เดอนเมษายน ป 2006 มีผลบังคับใช）

• สนับสนุนการจัดสรางระบบประหยดัพลังงานขนาดใหญ （ประมาณการงบประมาณในป 2005 มีวงเงิน 2.03 แสนลานเยน）
•กระจายการใชเตาสมรรถนะสูงในบรรดาโรงงานขนาดกลาง และขนาดยอม
•นําระบบอุปกรณประหยัดพลังงานมาใชอยางมีแบบแผน （เชน การใชเตาเผาที่ใชถานโคก เปนตน）
•การใชพลังงานความรอนอยางคุมคาภายใตกรอบการจัดการของนิคมอุตสาหกรรม 

・การกําหนดมาตรฐานการประหยดัพลังงาน (อางอิงผูมีผลประกอบการสูงสดุ) ยดึตามกฎหมายประหยดัพลังงานอยางจริงจัง  (เชน การใชโทรทัศนจอ
เอลซีดี จอพลาสมา  การทบทวนมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ อีก 9 รายการ)
・การเรงเปลี่ยนไปใชเครื่องทําน้ํารอนประสิทธิภาพสูง (โดยตั้งเปาหมายไวในป 2010 ใหมีครัวเรือนอยางนอยรอยละ 20 ที่ติดตั้ง (เทยบเทาปริมาณ 
8 ลานเครื่อง)) （ใชงบประมาณในป 2005  ในวงเงิน 1.08 แสนลานเยน)
・เรงการประชาสมัพันธ โดยใหผูประกอบการรายยอย แจงขอมูลการประหยดัพลังงานใหประชาชนทราบและเขาใจ 
・เรงใหบริษัทผลิตไฟฟา กาซเชื้อเพลิงนาํอปุกรณประหยดัพลังงาน และเผยแพรขาวสารใหผูบริโภคทราบ 【กฎหมายประหยดัพลังงานฉบับแกไข】
・บังคับใชมาตราการประหยดัพลังงานในอาคารที่กอสรางใหมทั้งกรณีของที่อยูอาศยัและที่ไมใช 【�����������������
������������】・กําหนดมาตรฐานการใชน้ํามนัเชื้อเพลิงสําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ （กฎหมายประหยดัพลังงาน）

・กําหนดความรับผิดชอบของเจาของสัมภาระ และผูรับขนสง โดยใหมกีารวางแผนการประหยดัพลังงาน　【กฎฟมายประหยดัพลังงานฉบับแกไข】
・สนับสนุนใหมีการติดตั้งอปุกณที่มีประสิทธิภาพสูง และใหมีการพัฒนาเทคโนโลยอียางตอเนื่อง （ขอตกลงระหวางประเทศ）
・อาศัยความรวมมือระหวางผูประกอบการดานการขนสง และโรงงาน ใหความรวมมอืในการใชยานพหนะสาธารณะมากขึ้น แทนการใชยานพาหนะสวนบคุล 【
กฎหมายประหยดัพลังงานฉบบัแกไข】（ขอตกลงระหวางประเทศ）

・ใหการสนับสนุนการขนสงรวม การใชจุดขนถายกลาง และจุดรับถายสินคารวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงสินคา 【กฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพการขน
สงสนิคา 】

• การลดปริมาณการปลดปลอยกาซ CO2  ในขณะเริ่มออกรถ
• การสนับสนนุการใชแหลงพลังงานทดแทน เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานชีวมวล

หลักการของมาตราการประหยดัพลังงานหลักการของมาตราการประหยดัพลังงาน
Ⅱ．① หลักการของการประหยัดพลังงาน

２０２０

ภาคครัวเรือน
ภาคการขนสง

สวนอุปทานของพลังงาน



ไดมีการเสนอปรับปรุงกฎหมาย โดยเพิ่มเติมมาตรการในการประชาสัมพันธไดมีการเสนอปรับปรุงกฎหมาย โดยเพิ่มเติมมาตรการในการประชาสัมพันธใหเกิดความตระหนัก ในเดือนสิงหาคมป ใหเกิดความตระหนัก ในเดือนสิงหาคมป 2005 2005 และจะมีผลบงัคับใชในเดือนเมษายนป และจะมีผลบงัคับใชในเดือนเมษายนป 20062006
หลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบูรณาการระบบการใชพลังงานหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบูรณาการระบบการใชพลังงาน

Ⅱ．① หลักการของการประหยัดพลังงาน

การประกาศขอบังคับทีต่องปฏิบตัิของผูประกอบการ

โรงงานที่มีการควบคุมการใชพลังงานกลุมที่ 1
（ปริมาณการใชพลังงาน 3,000kl/ป）
　・จะตองมีผูควบคุมการใชพลังงาน
　・จะตองเสนอแผนระยะกลาง และยาว
　・จะตองจัดทาํรายงานสถานภาพการใชพลังงาน
←จะตองใชเกณฑการตัดสินใจทีช่ดัเจน ใหยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง มิเชนนั้นจะถูกดําเนินคดี

โรงงานที่มีการควบคุมการใชพลังงานกลุมที่ 2
(ปริมาณการใชพลงังาน 1,500kl/ป）
• จะตองมีผูควบคุมการใชพลังงาน
• จะตองจดัทํารายงานสถานภาพการใชพลังงาน
• ยกเลิกการใชอุปกรณที่ใชความรอน ไฟฟาแบบดั่งเดิม 

และทําการคํานวณปริมาณพลังงานทีใ่ชในหนวยน้ํามันดิบ
เทยีบเทา

　←จะตองใชเกณฑการตัดสินใจทีช่ดัเจน ใหยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง

[ประเด็นของการปรับปรงุ]
○จะตองทําการปรับปรงุใหการควบคุมการใชพลังงานความ

รอน และไฟฟาซึ่งแยกอิสระออกจากกัน มาใชระบบควบ
คุมระบบเดยีวกัน โดยพจิารณาจากขอมูลที่เก็บรวบรวมจน
ถึงปจจุบัน 

○ผลของการดําเนินมาตราการ ทําใหมีจํานวนโรงงานที่มี
ระบบควบคุมที่มีการบูรณาการเพิ่มขึ้น จากประมาณ 
10,000 โรง เปน13,000 โรง 　

○จัดตัง้ระบบลงทะเบยีนการตรวจสอบ （ในกรณีที่มีเครื่อง
จักรที่ไดรับการตรวจสอบซ้ําซอน ใหมีการรายงานประจํา）

１．ผูประกอบการ（ขนสงสินคา และการโดยสาร）
　

การประกาศความรับผิดชอบของผูประกอบการ

ผูประกอบการขนสงพิเศษ
（จํานวนรถบรรทุกที่ถือครองมากกวา 200คัน、

รถไฟมากกวา 300 ตู เปนตน）
・จะตองเสนอแผนระยะกลาง และยาว
・จะตองจัดทํารายงานสถานภาพการใชพลังงาน
　←จะตองใชเกณฑการตัดสินใจทีช่ดัเจน ใหยึดถือ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวง มิเชนนั้นจะถูกดําเนินคดี

２．เจาของสัมภาระ
การประกาศความรับผิดชอบของผูประกอบการ

เจาของสัมภาระพิเศษ
（ปริมาณการขนสงใน 1 ปมากกวา 30 ลานตัน ）
・จะตองเสนอแผนการดําเนินงาน
・จะตองเสนอรายงานสถานภาพการใชพลังงานในการ

ขนสงตามระยะเวลาที่กําหนด
　←จะตองใชเกณฑการตัดสินใจทีช่ดัเจน ใหยึดถือ

ปฏิบัติตามกฎกระทรวง มิเชนนั้นจะถูกดําเนินคดี

[ประเด็นของการปรับปรงุ]
○จะตองติดตัง้อุปกรณประหยัดพลังงานเพิ่มเติม （เริ่มมี

ผลบังคับใชตัง้แตเดือนเมษายน ป 2007）

ผูถือครองอาคารจะตองมีความรับผิดชอบ
มีการกําหนดมาตรฐานการตัดสินใจ

・ ผูถือครอง หรือดําเนินการซอมแซมจะ
ตองใหคําแนะนําในการดแูลซอมบํารุง กอสราง โดย
เฉพาะสงิกอสรางพเิศษ

• การกอสรางอาคารที่อยูอาศัยจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่
ควบคุมโดยรฐับาล

สิ่งกอสรางพิเศษ
（สิ่งกอสรางซึ่งเปนอาคารรวมทั้งที่อยูอาศัยทีม่ีพื้นที่มากกวา 

2,000㎡）
・　ในกรณีของสิ่งกอสรางพเิศษ ไมวาจะเปนการกอสราง

ใหม ปรับปรงุ ผูถือครองมีความรับผิดชอบทีจ่ะตองราย
งานใหหนวยงานของรฐัที่เกี่ยวของ※ ใหรับทราบ

←จะตองใชเกณฑการตัดสินใจทีช่ดัเจน ใหยึดถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง

　（※หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ คือสํานกังานในที่ทําการสวนภูมิภาคที่
สิ่งกอสรางนัน้กอสรางอยู）

・ ในการรายงานนั้นรวมถึงการซอมบํารุงดแูลรักษาอาคาร
ซึ่งผูถือครองจะตองรายงานใหหนวยงานของรัฐทราบ

←จะตองใชเกณฑการตัดสินใจทีช่ดัเจน ใหยึดถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง

[ประเด็นของการปรับปรงุ]
○กลุมเปาหมายคือผูประกอบการที่ถือครองอาคาร (เพื่อการ

ใชงาน ซอมแซม ปรับปรงุ หรือดัดแปลง) 
○ในกรณีที่มีการสรางอาคารใหมขนาดใหญจะตองทํารายงาน

ใหทราบ
○เพิ่มเติมใหอาคารใหมที่เปนที่อยูอาศัยที่มีพืน้ที่มากกวา หรือ

สิ่งกอสรางพเิศษ เปนกลุมเปาหมายทีต่องเสนอรายงาน
ในการประชุมรัฐสภา ไดมีการเสนอใหปรับปรุงกฎหมายบางสวนที่เกี่ยวของกับมาตราการปอ ไดมีการเสนอใหปรับปรุงกฎหมายบางสวนที่เกี่ยวของกับมาตราการปองกันปรากฏการณืเรือนกระจกงกันปรากฏการณืเรือนกระจก
จะตองนําขอมูลที่เกี่ยวของกับการประหยัดพลังงาน และการควบคุมการปลดปลอยกาซ CO2 ที่มีการประกาศ และประมาณการ
อยางตอเนื่องมาใชอยางเต็มที่

２２11

โรงงาน และสํานักงาน การขนสง ที่อยูอาศัย 

ผูผลิต หรือนําเขาอุปกรณทีต่องใชพลังงานจะตอง
มีความรับผิดชอบ

อุปกรณพิเศษ
มีการกําหนดมาตรฐานการตัดสินใจ
（มาตรฐานของรายการที่มีสมนรรถนะสูงสุด）
・กําหนดมาตรฐานโดยพจิารณาจากสินคา

ประเภท รถยนต เครื่องปรับอากาศ โทรทศัน 
อื่นๆ โดยอางองิรายการที่มีสมรรถนะสูงสุด
เปนเกณฑ 

・เพิ่มเติมรายการทีเ่ปนโทรทศันจอเอลซีดี 
พลาสมา เครื่องเลนบันทึกDVD รถบรรทุก
ขนาดใหญ

←ในการการปรับปรงุสมรรถนะใหดีขึ้นให อาง
อิงประกาศกฎกระทรวง

การเสนอขาวสารใหกับผูบริโภคทั่วไป
・การประกาศผลการดําเนินการในการแพร

กระจายอุปกรณการประหยดัพลงังาน ที่เกีย่ว
ของกับบริษัทผูผลิตไฟฟา และกาซ

・การนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับการประหยัด
พลังงานที่บรเิวณจดุขายของผูจําหนายรายยอย 
（ปริมาณการใชไฟฟา หรือกาซตอป）

[ประเด็นของการปรับปรงุ]
○ขอบังคับในการนําเสนอขอมูลใหมอยางเพยีง

พอ

การเสนอขาวสาร

นโยบายพื้นฐาน ： ในการบูรณาการการใชพลังงานอยางเปนระบบนั้น ผูใชพลังงานจะตองใชเครื่องมืออุปกรณที่กําหนดโดยกระทรวงพลังงาน 

การแจกจายเครื่องมืออุปกรณ



○○โรงงานโรงงาน・・สํานักงานสํานักงาน

・มีผูควบคุมการใชพลังงานที่ไดรับมอบหมาย

・มีการจัดเตรยีม และนําเสนอรายงานประจํา

・มีผูควบคุมการใชพลังงานที่ไดรับมอบหมาย

（ตองเปนผูที่มใีบอนุญาต）

・มีการจัดเตรยีม และนําเสนอรายงานประจํา

・การจัดเตรยีม และนําเสนอแผนการระยะกลาง（โดยเฉพาะ
อยางยิง่การจัดเตรยีมนั้นผูเชีย่วชาญดานพลังงานจะตองเปนผูมี
สวนรวม）

โรงเรยีนหางสรรพสินคา โ2222

・ปริมาณการใชเชื้อเพลิง（ความรอน）ตอป ：มากกวา 1500klของน้ํามันดิบ 

・ปริมาณการใชไฟฟาตอป ：มากกวา 600万kwh

รายการที่กําหนดรายการที่กําหนด

○○สํานักงานสํานักงาน

Ⅱ.② มาตราการประหยัดพลังงานในภาคอตุสาหกรรม

มาตรการในการประหยดัพลังงานสําหรับโรงงานและสํานักงานมาตรการในการประหยดัพลังงานสําหรับโรงงานและสํานักงาน①①

○ตามกฎหมายประหยัดพลังงาน โรงงาน และสํานักงานที่เปนกลุมเปาหมายจะตองดําเนินการควบคุม
การใชพลังงานอยางจริงจงั และจะตองจัดทํารายงานประจําที่นําเสนอสถานภาพการใชพลังงาน รวม
ทัง้เปาหมายในการประหยัดพลังงาน ซึง่จะตองแสดงไวในแผนการดําเนินการระยะกลางซึง่จดัทํา 
และเสนอโดยผูควบคุมการใชพลังงานที่เปนผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

โรงงาน หรือสาํนักงานที่มีการใชพลงังานเปนปริมาณมากโรงงาน หรือสาํนักงานที่มีการใชพลงังานเปนปริมาณมาก

（（โรงงานที่มีการควบคุมการใชพลังงานกลุมที่ 1）

โรงงาน หรือสาํนักงานที่มีการใชพลงังานเปนปริมาณปานกลาง โรงงาน หรือสาํนักงานที่มีการใชพลงังานเปนปริมาณปานกลาง 

（（โรงงานที่มีการควบคุมการใชพลังงานกลุมที่ 2）） ）

・มีผูควบคุมการใชพลังงานที่ไดรับมอบหมาย

（ตองเปนผูที่มใีบอนุญาต）

・มีการจัดเตรยีม และนําเสนอรายงานประจํา

・การจัดเตรยีม และนําเสนอแผนการระยะกลาง

○○โรงงานโรงงาน
รายการที่กําหนด

・ปริมาณการใชเชื้อเพลิง（ความรอน）ตอป ：มากกวา 3000klของน้ํามันดิบ 

・ปริมาณการใชไฟฟาตอป ：มากกวา 1200万kwh

สํานักงาน

โรงงาน

อาคารสํานักงาน รงแรม



Ⅱ.② มาตราการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

มาตรการในการประหยดัพลังงานสําหรับโรงงานและสํานักงานมาตรการในการประหยดัพลังงานสําหรับโรงงานและสํานักงาน②②

○ดําเนินการตรวจสอบโดยรวมของโรงงานที่มีการควบคุมการใชพลงังานกลุมที ่1 อยางเปนรูปธรรมตั้งแตป 2000
○กําหนด และนําเสนอผลการประเมินการตรวจสอบโดยรวมของสวนที่ถูกกําหนดใหเปนสวนมาตรฐานที่ตองทําการ

สํารวจตรวจสอบการใชพลงังานของโรงงาน หรือสํานักงานนั้นๆ
○ในกรณีที่ไมมกีารดําเนินการใหมีการบูรณาการการใชพลงังานใหเปนระบบอยางชัดเจน จะตองดําเนินการสํารวจสถานที่

จริง จากนั้นจึงดําเนินการกําหนดแผนการในการบูรณาการการใชพลงังานใหเปนระบบ

2323

ขั้นตอนการตรวจสอบโดยรวม

โรงงานที่รับการตรวจสอบ

①．จัดสงเอกสารแจงกอน
ตรวจสอบ

②．สงเอกสาร①คืน
การสํารวจสถานทีจ่ริงของโรงงาน

立
入
検
査

การประกาศแผนการบูรณาการอยางชดัเจน

คาํสัง่ของกระทรวง

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารบันทึกผลการ
ตรวจ สถานภาพการ
ติดตัง้อุปกรณเครื่อง
จักร โดยอางอิงตาม
มาตรฐานการพจิารณา

ในกรณีที่ผลการ
ประเมินต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน
อยางชดัเจนในกรณีที่ผลการ

ประเมินไมเกินรอยละ 
５０

กรณีที่ไมมีการ
ประกาศอยางชดัเจน



Ⅱ.② มาตราการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม
การเสริมความเขมแข็งของมาตราการประหยัดพลังงานใหเปนระบบเดียวกันสาํหรับโรงงาน หรือสํานักงาน

製造業業種別エネルギー消費の割合(2002年度)

鉄  鋼
26%

化　学
36%

窯業土石
6%

紙･パルプ
6%

非素材系
26%

鉄  鋼

化　学

窯業土石

紙･パルプ

非素材系

การควบคุมระบบเดียวกัน
　（ยกเลิกการควบคมุแบบแยกสวน）

※表中の数字は、２００４年３月末
現在の指定工場数

熱管理指定工場

電気管理指定工場

第１種：２８５８工場

第２種：２１２９工場

第１種：４５３４工場

第２種：５０８７工場

・จํานวนโรงงานใหมที่เปน
ประเภทที ่1 มีประมาณ 1800
โรงงาน

・จํานวนโรงงานใหมที่เปน
ประเภทที ่2 มีประมาณ 2800
โรงงาน

※จํานวนโรงงานที่ประเมิน ณ เดือน
มีนาคมป 2004

1,500ｋｌ 3,000ｋｌ

600万kWh

1,200万ｋWh

熱（燃料）
［単位：原油換算］

電気

0

第２種熱管理
指定工場

第１種熱管理
指定工場

第２種電気管理
指定工場

第１種電気管理
指定工場

指定対象外

指定対象外

電１種
電１種

熱２種

電１種

熱１種

熱１種

熱１種

電２種電２種
電２種

熱２種

熱２種

โรงงานทีต่องควบคุมการใชพลังงาน
（กําหนดใหประเมินทั้งความรอนและไฟฟารวมกัน）

ประเภทที ่１：มากกวา3,000kl
ประเภทที ่２：มากกวา1,500kl

หลังการปรับปรุง

熱と電気ともに指定外
新たに第２種エネルギー

管理指定工場へ

例えば…

熱：800kl

電気：750kl
熱電一体
1550kl

1,500ｋｌ 3,000ｋｌ

600万kWh

1,200万ｋWh

熱（燃料）
［単位：原油換算］

電気

0

旧第２種熱管理
指定工場

旧第１種熱管理
指定工場

旧第２種電気管理
指定工場

旧第１種電気管理
指定工場

旧指定対象外

旧指定対象外

第１種エネルギー
管理指定工場

第２種

第２種

新たに第１種指定
工場となる工場

新たに第２種指定
工場となる工場

（参
考）

（出典）総合エネルギー
統計

โรงงานที่ตองควบคุมการใชความรอน
ประเภทที ่１

โรงงานที่ตองควบคุมการใชความรอน
ประเภทที ่ 2

โรงงานที่ไมตองควบคุม

โรงงานที่ไมตองควบคุม
โรงงานที่ตองควบคุมการใช

ความรอน
ประเภทที่ 2

โรงงานที่ตองควบคุมการใช
ความรอน

ประเภทที่ 1

ปริมาณเชื้อเพลิง

โรงงานที่ตองควบคุมการใชความรอน

โรงงานที่ตองควบคุมการใชไฟฟา

ประเภทที่ 1 : 2,858 โรงงาน

ประเภทที่ 2 : 2,129 โรงงาน

ประเภทที่ 1 : 4,534 โรงงาน

ประเภทที่ 1 : 5,087 โรงงาน

ประเภทที่ 2 ความรอน
ประเภทที่ 1

ความรอน
ประเภทที่ 2

ความรอน
ประเภทที่ 1

ความรอน
ประเภทที่ 2

ไฟฟา
ประเภทที่ 1

ไฟฟา
ประเภทที่ 2ไฟฟา

ประเภทที่ 2

ไฟฟา
ประเภทที่ 1

ไฟฟา
ประเภทที่ 1

ไฟฟา
ประเภทที่ 1

ความรอน
ประเภทที่ 1

ความรอน
ประเภทที่ 2

ตัวอยาง

กลุมไมตองควบคุมเดิม

กลุมควบคุมการใชไฟฟาประเภท 2 เดิม

กลุมควบคุมการใชไฟฟาประเภท 1 เดิม

โรงงานที่ไมตองควบคุมเดิม

ไฟฟา

ความรอน

กลุมไมตองควบคุมเดิม กลุมควบคุมการใชความรอน
ประเภท 2 เดิม

กลุมควบคุมการใชความรอน
ประเภท 1  เดิม

พลังงานรวม

โรงงานควบคุมการใชความรอนประเภท 2 ใหม

โรงงานควบคุมการใชความรอน
ประเภท 2 ใหม

โรงงานควบคุมการใชความรอน
ประเภท 1 ใหม

โรงงานควบคุมการใชความรอน
ประเภท 1 ใหม

ประเภท 2 ใหม

ประเภท 2 ใหม

ปริมาณเชื้อเพลิง

○ในกรณีของโรงงานที่มีการควบคุมการใชพลังงาน ใหดําเนินการประเมินปริมาณพลังงานไฟฟา และความรอนที่จําเปนตองใช แลวดําเนนิการจายใหตามเกณฑที่ประเมิน
○ขยายจํานวนโรงงาน หรือสํานักงานที่มีการดําเนินมาตราการประหยัดพลังงานใหมากขึ้น โดยมีการพจิารณาจากสภาพความเปนจรงิ 
○ในกรณีของโรงงานที่มีการควบคุมการใชพลังงานกลุมที่ 1、จะตองมีผูควบคุมการใชพลังงานทัง้ดานไฟฟา และความรอน ซึ่งจะตองเปนผูเชีย่วชาญที่มีใบอนุญาต
○ในกรณีของโรงงานที่มีการควบคุมการใชพลังงานกลุมที่ ２、จะตองมีผูควบคุมการใชพลังงานทัง้ดานไฟฟา และความรอน 
○หลังจากดําเนินการไปแลว ５ ป、จะตองมีการยืนยันวาไดมีการมอบหมายงานใหกับผูควบคุมการใชพลงังานที่อาจจะเปนผูเชีย่วชาญดานไฟฟา หรือความรอนตามกฎหมายเดิม

สภาพปจจุบนั 〈ความรับผิดชอบ〉
・กําหนดแผนระยะกลาง
・ทํารายงานประจํา
・มีผูควบคุม （ประจํา）

โรงงานทีต่องควบคุมการใชความรอน
ประเภทที่ １：มากกวา3,000kl
ประเภทที่ ２：มากกวา1,500kl
โรงงานทีต่องควบคุมการใชไฟฟา

ประเภทที่ １：มากกวา 12.0 ลานkＷh
ประเภทที่ 2 ：มากกวา 6.0 ลานkＷh
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Ⅱ.②มาตราการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

　การสนับสนุนแบบเนนจุดการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานที่มีผลคุมคา โดยครอบคลุมถึงการติดตั้งเตาอุตสาห
กรรมทีมีประสิทธิภาพสูง การพัฒนาอปุกรณประหยัดพลังงานระดับใหญที่เปนตนแบบ หรือตองใชเงินลงทุนสูง 
โดยนิคมอุตสาหกรรมซึ่งถือเปน「ธุรกิจสนับสนุนผูประกอบการที่ทําการบูรณาการการใชพลัง
งาน」

การสนับสนุนแบบเนนจุดสําหรับการติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงาน

ตัวอยางการติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงานตัวอยางการติดตั้งอุปกรณประหยัดพลังงาน（（เตาอุตสาหกรรมสมรรถนะสูงเตาอุตสาหกรรมสมรรถนะสูง））

–– เตาอุตสาหกรรม เตาอุตสาหกรรม ：：　　ใชสําหรับการใหความรอน การทําใหหลอมเหลว การเผาผนึก การอบแหง ที่มีอยูใน
โรงงานทั่วประเทศ

–– เตาอุตสาหกรรมสมรรถนะสูง เตาอุตสาหกรรมสมรรถนะสูง ：　：　สามารถนําความรอนทิ้งกลับมาใชโดยสามารถประหยัดพลังงานไดมาก
กวารอยละ 30

２5

วาลว 4 ทาง
หัวเผาตัวกลางเก็บความรอน

วินาที
เปด/ปด



อุปกรณที่กําหนด ปที่เริ่มบังคับ ประสิทธิผลการประหยัด

รถยนตโดยสาร（ใชดีเซล） 2005 15%

รถยนตขนสง（ใชเบนซิน） 2010 13%

รถยนตขนสง（ใชดีเซล） 2005 7%

เครื่องปรับอากาศ（ทําความเย็น และความอุน） 2004(บางสวนในป 2007) 63%

เครื่องปรับอากาศ（ทําความเย็น） 2007 14%

④ เครื่องรับโทรทัศน 2003 16%

⑤ เครื่องเลนบันทึกวีดีโอ 2003 59%

⑥ โคมไฟ 2005 17%

⑦ เครื่องสําเนาเอกสาร 2006 30%

⑧ เครื่องคํานวณ 2005 83%

⑨ เครื่องเลนเทปแมเหล็ก 2005 78%

⑩/⑪ ตูเย็น / ตูแช 2004 30%

เบนซิน：23%
แกส：11%①

②

③

รถยนตโดยสาร
（ใชเบนซิน หรือแกส） 2010

燃費
(km/　)

มาตรฐานการประหยัดพลัง
งานแบบ Top Runner

※※Top RunnerTop Runner หมายถึงหมายถึง

มาตรฐานของการใชเชื้อเพลิงของรถยนต รวมทั้งการใชไฟฟาของอุปกรณมาตรฐานของการใชเชื้อเพลิงของรถยนต รวมทั้งการใชไฟฟาของอุปกรณเครื่องเครื่อง
ใช ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาสินคาแบบเดยีวกันแลวมีสมรรถนะสูใช ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาสินคาแบบเดยีวกันแลวมีสมรรถนะสูงที่สุดงที่สุด

⑫ เตาใหความรอน 2006 แกส:1%／น้ํามัน 4%

⑬ เตาแกส
2006(บางสวนในป

2008)
สวนหุงตม :14%
สวนยาง :27%
สวนอบ :20%

⑭ เครื่องทําความอุนดวยแกส
2006(บางสวนในป 

2008)

เครองทานาอุนดวยแกส 4%

เครื่องทําความรอนดวยแกส（แบบไมใชน้ําอุน
）:3%

เครื่องทําความรอนดวยแกส（แบบใชน้ําอุน）:1%

⑮ เครื่องทําน้ําอุนดวยน้ํามัน 2006 4%

⑯ โถสวมไฟฟา 2006 10%

⑰ เครื่องจําหนายสินคาอัตโนมัติ 2005 34%

⑱ หมอแปลงความดันไฟฟา 006(บางสวนในป 2007) 30%
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การใชเชื้อเพลิง

○ในป 1998 ไดมีการกําหนดมาตรฐานการประหยัดพลังงานของเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน และสํานักงานＯＡรวมทั้งการใชเชือ้เพลิง
ของรถยนต แบบที่เรียกวา Top Runner ซึ่งหมายถึงอปุกรณที่มสีมรรถนะสูงสุด และตอมาไดมีการเพิ่มเติมโทรทัศนจอเอลซีดี หรือ
พลาสมา รวมทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ

ประสทิธิผลการประหยัดพลังงาน และอุปกรณกลุมพิเศษ

ผลการประหยัดพลังงาน เปรียบเทียบในป ผลการประหยัดพลังงาน เปรียบเทียบในป 20002000 （（กรณีหมอแปลง เปรียบเทียบในป กรณีหมอแปลง เปรียบเทียบในป 9999））

ผลการประหยัดพลังงานเปรียบเทียบกับป ผลการประหยัดพลังงานเปรียบเทียบกับป 9797 （（กรณีรถยนตจะเปรียบเทียบกับปกรณีรถยนตจะเปรียบเทียบกับป９５９５、、แตสําหรับตูเย็นหรือตูแชเปรียบเทียบกับป แตสําหรับตูเย็นหรือตูแชเปรียบเทียบกับป 9898））

ตัวอยางของ Top Runner

Ⅱ.③มาตราการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน

การปรบัปรุงประสทิธภิาพของ การปรบัปรุงประสทิธภิาพของ Top Runner Top Runner อุปกรณทีม่ีสมรรถนะสูงสุดอุปกรณทีม่ีสมรรถนะสูงสุด



Ⅱ.③มาตราการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน

ระบบปายฉลากประหยัดพลังงานระบบปายฉลากประหยัดพลังงาน

○เปนการนําระบบปายฉลากแสดงความสามารถในการประหยัดพลังงาน เพื่อใหเกิดความตระหนัก และ
ใหขอมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานใหกับผูบริโภคทีใ่ชอุปกรณเครื่องใชไฟฟา

ตัวอยางปายฉลากประหยัดพลงังานตัวอยางปายฉลากประหยัดพลงังาน

ประสิทธิภาพการใชพลังงานสัดสวนการประหยัดเทียบ
กับมาตรฐาน
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ปายฉลากติดที่สินคา 

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
สัดสวนการประหยัดเทียบ

กับมาตรฐาน

○เริม่ใชในเดือนเมษายน ป 2005 โดยครอบคลุมสนิคา 13 ประเภทไดแก เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น ตูแชแข็ง โคมไฟ โทรทัศน เตาใหความ
รอน เตาแกส เครื่องทําน้ําอุนแบบใชแกส เครื่องทําน้ําอุนแบบใชน้ํามนั โถสวมไฟฟา เครื่องคิดเลข เครื่องเลนแถบแมเหล็ก และหมอแปลง
ไฟฟา



Ⅱ.③มาตราการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน

การลดการใชพลังงานไฟฟาในชวงเวลารอการลดการใชพลังงานไฟฟาในชวงเวลารอ

○การใชไฟฟาในระหวางการรอของครัวเรอืน คิดเปนรอยละ10 ของปริมาณการใชไฟฟาทั้งหมด
○ดําเนินการใชโปรแกรมการทําดวยตนเองเพื่อลดการใชไฟฟาในระหวางการรอ

○สมาคมอุตสาหกรรมการและเทคโนโลยีดานอิเล็กทรอนิกส สมาคมอุตสาหกรรมเครื่อง
ใชไฟฟา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นของประเทศญี่ปุน 
ไดรวมกันประกาศและกําหนดเปาหมายที่จะพัฒนาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทีจ่ําเปนตองมี
ความสามารถในการทํางานรอใหมีการใชพลังงานไฟฟาลดลง (เครื่องปรับอากาศในป
2003 ตูแชแขง็ในป 2004 ) 　　　　

○สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องใชแกสและน้ํามัน ไดประกาศวาจะพยายามลดปริมาณการใช
พลังงานของเตาทําอาหารแบบใชแกสใหสามารถใชพลังงานในระหวางการรออุนใหต่ํา
กวา 1 W ใหสําเร็จภายในป 2008
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หลกัการดําเนินการดวยตนเองหลกัการดําเนินการดวยตนเอง



Ⅱ.③มาตราการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน
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ระบบประเมินผูจําหนายสินคาที่สามารถประหยดัพลังงานระบบประเมินผูจําหนายสินคาที่สามารถประหยดัพลังงาน

○ในการแพรกระจายสินคาที่สามารถประหยัดพลังงานนั้น ผูจัดจําหนายซึ่งเปนผูประสานระหวางผูผลิตและผูบริโภค
นับวามีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง

○ดังนั้น การประเมินผูจัดจําหนายสินคาดัวงกลาว จึงพิจารณาจากการใหความรวมมือในการจําหนาย และการใหขอมูล
ที่เหมาะสมแกผูบริโภค 。

○จึงไดมีการพัฒนา「ระบบประเมินผูจัดจําหนายสินคาที่สามารถประหยัดพลังงาน 」ขึ้นในป 2003

○เปาหมายการประเมิน
○ใหมีสัดสวนการจําหนายมากกวารอยละ 50 ของยอดจําหนายสินคาเครื่องใช
ไฟฟาทั้งหมด

○ในทุกๆป จะมีการประกาศ 「รานคาดีเดนที่สนับสนนุและเผยแพรสนิคา
ประหยัดพลังงาน」 โดยเริม่ตั้งแตป 2004 รานคาขนยาดใหญจะไดรับรางวัลจาก
รัฐมนตรีกระทรวงการคาและเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดลอม

○รานคาที่ไดรับรางวัลจะสามารถใชสญัลักษณ 

สัญลกัษณสัญลกัษณ

เริ่มขยายเปาหมายในป  เริ่มขยายเปาหมายในป  20052005

・รานคาที่มีพื้นที่มากกวา 800 m2 ขึ้นไปจะตองจําหนายสินคาทีส่ามารถ
ประหยัดพลังงานไดในสัดสวนที่มากกวารอยละ 50



Ⅱ.③มาตราการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน

การเผยแพรอุปกรณทําน้ําอุนประสทิธภิาพสูงการเผยแพรอุปกรณทําน้ําอุนประสทิธภิาพสูง

○การใชพลังงานสําหรับผลิตน้ําอุนในครัวเรือนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 30
○ดังนั้น จึงมีการกําหนดมาตราการสงเสรมิเผยแพรใหใชเครื่องทําน้ําอุนประสิทธิภาพสงูทีส่ามารถประหยัดพลงังานได

　　อาศัยหลักการเดียวกับฮีทปมที่ใชในเครื่องปรับอากาษ อาศัยหลักการเดียวกับฮีทปมที่ใชในเครื่องปรับอากาษ 
โดยอาศัยพลังงานที่ปอนเขาในสัดสวนรอยละ โดยอาศัยพลังงานที่ปอนเขาในสัดสวนรอยละ 30 30 เพื่อเพื่อ
อุนน้ํา เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องทําน้ําอุนแบบดั้งเดิมจะอุนน้ํา เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องทําน้ําอุนแบบดั้งเดิมจะ
สามารถประหยัดพลังงานไดประมาณรอยละ สามารถประหยัดพลังงานไดประมาณรอยละ 3030

เครื่องทําน้ําอุนแบบฮีทปมที่ใช เครื่องทําน้ําอุนแบบฮีทปมที่ใช COCO22

（（อีโคคิวทอีโคคิวท））
เครื่องทําน้ําอุนแบบเก็บความรอนแฝงเครื่องทําน้ําอุนแบบเก็บความรอนแฝง

（（อีโคจอรสอีโคจอรส）

เครื่องทําน้ําอุนแบบใชแกสเอ็นจินเครื่องทําน้ําอุนแบบใชแกสเอ็นจิน

（（อีโควีลลอีโควีลล）） ）

　　อาศยัความรอนทิ้งและการทํางานของอาศยัความรอนทิ้งและการทํางานของ
แกสเอ็นจิน ทําใหสามารถแกสเอ็นจิน ทําใหสามารถประหยัดพลงังานประหยัดพลงังาน
ความรอนที่ใชกับอาคารทัง้อาคารไดความรอนที่ใชกับอาคารทัง้อาคารได
ประมาณรอยละ ประมาณรอยละ 1010

　　อาศยัหลักการนําความรอนแฝงที่ทิ้งไปอาศยัหลักการนําความรอนแฝงที่ทิ้งไป
กับแกสทิ้งมาใชอุนน้ํา ทําใหสามารถกับแกสทิ้งมาใชอุนน้ํา ทําใหสามารถ
ประหยัดพลงังานไดประมาณรอยละ ประหยัดพลงังานไดประมาณรอยละ 1515
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องทําน้ําอุนแบบเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องทําน้ําอุนแบบ
ดั้งเดิมดั้งเดิม

30



Ⅱ.③มาตราการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน

การเผยแพรอุปกรณปรบัอากาศประสทิธิภาพสูงการเผยแพรอุปกรณปรบัอากาศประสทิธิภาพสูง

ระบบทอปรับ
อากาศ แหลงใหความ

รอน

หนวยพัดลม
ระบายความรอน

หอหลอเย็น ระบบทอน้ําหลอเย็น

ระบบทอน้ํารอน-เย็น

เครื่องปรับอากาศ

ถังเก็บความรอน

ระบบทอของสาร
ทําความเย็น

อุปกรณสวนนอก
อาคารอุปกรณสวนใน

อาคาร

ระบบแบบรวมศูนยระบบแบบรวมศูนยระบบแบบแยกสวนระบบแบบแยกสวน
・ความสามารถในการทําความเย็น ８Ｒｔ～３００Ｒｔ
・เหมาะสําหรบัใชงานในรานคาขนาดเล็ก、คลีนิกขนาดเล็ก、สํานักงานขนาดเล็ก、
รานคานอกตัวเมือง

・ความสามารถในการทําความเย็น１００Ｒｔ～３０００Ｒｔ
・เหมาะสําหรบัใชงานในอาคารขนาดกลาง、ศูนยการคา、อาคารขนาดใหญ、
อาคารสูง

ผลของการประหยัดพลังงานเนื่องจากการใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง มีคาประมาณรอย
ละ 25 ％

ผลของการประหยัดพลังงานเนื่องจากการใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง มีคาประมาณรอย
ละ 63 ％
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【ประเด็นที่แกไข】

Ⅱ.③มาตราการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน
การเสริมความแข็แกรงของมาตราการประหยัดพลังงานในที่อยูอาศัยและสิ่งกอสราง

ที่อยูอาศัย

อาคารที่ไมใชทีอ่ยูอาศัยที่มีพื้นที่มากกวา 2,000㎡
・จะตองแจงใหหนวยงานของรฐัทราบ ในกรณีทีม่ีการสรางอาคาร
สรางใหม หรือปรับปรุง

・ในกรณีที่ไมมีมาตรการประหยัดพลังงานเพียงพอ　→　ให
ประกาศ และรายงานใหทราบ

อาคารที่ไมใชทีอ่ยูอาศัยที่มีพื้นที่มากกวา 2,000㎡
・จะตองแจงใหหนวยงานของรฐัทราบ ในกรณีทีม่ีการสรางอาคาร
สรางใหม ปรับปรุง หรือมีการดัดแปลงขนาดใหญ

・ในกรณีที่ไมมีมาตรการประหยัดพลังงานเพียงพอ　→　ให
ประกาศ และรายงานใหทราบ

อาคารที่อยูอาศัยที่มีพื้นที่มากกวา 2,000㎡
・จะตองแจงใหหนวยงานของรฐัทราบ ในกรณีทีม่ีการสรางอาคาร
สรางใหม ปรับปรุง หรือมีการดัดแปลงขนาดใหญ

・ในกรณีที่ไมมีมาตรการประหยัดพลังงานเพียงพอ　→　ให
ประกาศ และรายงานใหทราบ

拡充

○ผูที่แจงรายงาน จะตองรายงานสรุปสถานภาพการซอมบํารุงใหหนวยงานของรัฐทราบตามชวงเวลาที่กาํหนดแนนอน  ในกรณีทีไ่มสามารถดาํเนินการไดอยาง
เพียงพอ จะตองรีบแจงหรือรายงานใหทราบทนัที

อาคาร

〈ปจจุบัน〉

〈หลังการปรบัปรงุ〉【
ความรับผิดชอบในการประหยัดพลงังาน】

【ความรับผิดชอบในการรายงานเกี่ยวกับอุปกรณชวยประหยดัพลังงาน
（กลุมเปาหมายคืออาคารที่มีขนาดพื้นที่ใชสอยเกินเกณฑที่กําหนด）】

※การซอมแซมขนาดใหญ ：การซอมแซมปรับปรุง หรือติดตั้งอุปกรณตางๆที่มขีนาดใหญดานนอกอาคารสิง่กอสราง
※อุปกรณประหยัดพลังงาน：อุปกรณใชสาํหรับการเสริมประสิทธิภาพของการปรับอากาศ หรือฉนวนความรอนที่ตดิตัง้ภายนอกอาคาร【เนื้อหาทีแ่กไข】

 

※หนวยงานของรัฐ ：หนวยงานของรัฐในสวนกลาง หรือสวนภูมิภาคทีต่ั้งอยูในพื้นทีท่ี่อาคารสิ่งกอสรางขึน้ตั้งอยู
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การเสริมความแข็งแกรงของมาตราการ Stock
　สําหรบัผูดําเนินการกอสราง หรอืปรบัปรุงดัดแปลงอาคารที่ไมใชทีอ่ยูอาศัยทีม่ีพื้นที่มากกวา 2,000㎡ จะตองรายงานใหหนวยงานของรัฐทราบ ในปจจุบันมีผลบังคับใชกับ
กรณีการสราง หรือตอเติมอาคารใหมเทานั้น
การเสริมความแข็งแกรงของมาตราการที่เกีย่วของกับที่อยูอาศัย
　สําหรบัผูดําเนินการกอสราง หรอืปรบัปรุงดัดแปลงอาคารที่เปนที่อยูอาศัยที่มีพื้นที่มากกวา 2,000㎡ จะตองรายงานใหหนวยงานของรัฐทราบ ในปจจุบนัมีเพียงการรองขอให
พยายามใหรายงานเทานั้น



Ⅱ.③มาตราการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน

การควบคุมการใชพลังงานอยางจริงจังโดยอาศยัระบบ การควบคุมการใชพลังงานอยางจริงจังโดยอาศยัระบบ ＩＴＩＴ
การจัดตั้งระบบ การจัดตั้งระบบ ＨＥＭＳ（ＨＥＭＳ（Home Energy Management SystemHome Energy Management System）

○　คือการสนับสนุนใหใชกลไกของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการการใชพลังงานภายในครัวเรือน โดยอาศัยระบบ 
IT แทนการใชคน เพื่อควบคุมสถานภาพการใชพลังงาน และการใชเครื่องใชไฟฟา (เครื่องปรับอากาศ ตูเย็น 
เปนตน) ใหสามารถทํางานในสภาวะที่เหมาะสม และทําใหสามารถควบคุมคาใชจายไดอยาง Real time

）

ตัวอยางการทดสอบจริง

ศูนยขอมูล มาน พัดลมระบาย เครื่องปรับอากาศ
เมื่อรับขอมูล แลวจะทําการวิเคราะห
-เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณไฟฟา
-สื่อสารผานระบบ AIGIS

ศูนย AIGIS
ทําการติดตามเก็บขอมลูโหลดการใช
ไฟฟาเพื่อประเมินรูปแบบของการ
ใชพลังงาน

ตูเย็น
แสดงจํานวนครั้งการเปดปด
ประตู และไฟฟาที่ใชไป

กลองวงจรปด

อาศัยการสื่อสารระหวางกลองวงจรปด กับ
โทรศัพทมอืถอื เพื่อติดตามสถานะดารภายใน
บาน ตย. เชน กรณมีีผูสูงอายุอยูบานเพียงลําพัง

การควบคุมการทํางานของเครื่องปรับอากาศให
สัมพันธกับการปรับมาน และพัดลมระบายอากาศ

จํานวนครัวเรือนที่ทําการติดตาม : 
300 หลังคาเรือน

ระบบเซ็นเซอร + เครื่องปรับ
อากาศ
เมื่อระบบเซ็นเซอรตรวจพบวามคีนก็จะ
สั่งการใหเครื่องปรับอากาศทํางาน

อุปกรณ AV

อะแดปเตอรเพื่อ
ควบคุมการเปดรอ

ระบบแสงสองสวางในบาน
แบบอีโคเน็ต

เครื่องทําน้ําอุน
แบบฮีทปม

ควบคุมการเปดปดน้ํา
อุน

เทอรมินอล

รับสัญญานขอมลูจากอุปกรณตางๆ แสดงผลการใชไฟฟา 
และคาไฟ รวมทั้งควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ 

3333



Ⅱ.③民生部門における省エネルギー対策

ＩＴＩＴをを活用活用したしたエネルギーエネルギー管理管理のの徹底徹底
業務業務ビルエネルギーマネジメントシステムビルエネルギーマネジメントシステム（（BEMSBEMS））のの普及促進普及促進

○　IT技術の活用により、業務ビルにおける室内状況を温度センサー等によりリ
アルタイムに把握し、室内状況に対応した照明・空調等の 適な運転を可能
にする等、業務ビルのエネルギー需要のマネジメントを支援するシステムの
普及促進。

3434

機器制御装置

○中央監視制御装置から
の指示により、空調吹き
出し量を調整

人探知センサー

○各フロア・部屋毎の
人の有無を検知し、

中央監視制御装置に

データを送信

温度・湿度センサー

中央監視制御装置

○温度・湿度センサーや人探知
センサーから送信されてきた
データに基づき、空調・照明の

運転を 適制御

○エネルギー使用状況を集計・

分析して今後の需要を予測する

などして、空調制御に反映

○各フロア・部屋毎の温

度・湿度を測定し、中央

監視制御装置にデータを

送信

ＢＥＭＳのイメージ



Ⅱ.③มาตราการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน

การสนบัสนุนองคกรธุรกิจการสนบัสนุนองคกรธุรกิจＥＥＳＳＣＯＣＯ
ESCOESCO คืออะไรคืออะไร

○เปนธุรกจิที่ใหบริการใหคําแนะนํา และมาตรการที่เกี่ยวของกับการประหยัดพลังงาน 。
○ในการใหบริการสามารถทําใน 2 ลักษณะคือ  สัญญาแบบ「Guaranteed Saving」ซึง่จะรับประกันผลสําเร็จตามที่ผูวาจาง

กําหนด หรือสัญญาแบบ「Shared Saving」ซึ่งจะเปนการประกันผลสําเร็จโดยผูประกอบการ ESCO จะไดผลตอบแทนใน
รูปหุนสวน 

※※ＥＳＥＳＣＯＣＯ : : ＥＥｎｅｒｇｙ　ｎｅｒｇｙ　ＳＳｅｒｖｉｃｅ　ｅｒｖｉｃｅ　ＣｏＣｏｍｐａｍｐａｎｙｎｙ
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ดอกเบี้ย

เงินลงทุนเริ่มตน

รายจายคาไฟฟาและความรอน

ผูประกอบการ ESCO
เริ่มตนสัญญา

ชวงเวลาของสัญญา
เสร็จสิ้นสัญญา

ผูประกอบการ ESCO
ชวงดําเนินการ

รายจายคาไฟฟาและความรอน

รายจายคาไฟฟาและความรอน

ผลประโยชนสําหรับลูกคา

ผลประโยชนสําหรับลูกคา
คาใชจายESCO

หลักการธุรกิจ ＥＳＣＯ

แบบ Guaranteed

ลูกคา ESCOบริษัทใหเชาซื้อ
สถาบันการเงิน

การเชาซื้อ เงินกู การประกันการประหยัด
พลังงาน

サービス料

ภาระการลงทุนดานอุปกรณ

แบบ Shared

ลูกคา ESCO บริษัทใหเชาซื้อ
สถาบันการเงินอุปกรณ ﾘการเชาซื้อ เงินกู

ปลอดภาระในชวงเริม่ตน ภาระการลงทุนดานอุปกรณ

คาบริการ

ผลของการประหยัดพลังงาน
ผลของการประหยัดพลังงาน

ผูประกอบการ ผูประกอบการ ESCOESCO
จะใหการรับประกันจะใหการรับประกัน

เงินคืน
เงินคืน

คาบริการ



Ⅱ.③มาตราการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน

การสนบัสนุนธุรกิจ การสนบัสนุนธุรกิจ ＥＥＳＳＣＯＣＯ
ขนาดของตลาดธุรกิจ ขนาดของตลาดธุรกิจ ＥＥＳＳＣＯＣＯ

○ในปจจุบัน 、ตลาดของธุรกิจESCOมกีารขยายตัวอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ดี ในป ２００４ เนื่องจากการหดตัวของ
กลุมลูกคาในภาคอุตสาหกรรมทําใหมีจํานวนลูกคาลดลง แตก็ยังมีภาคสวนอื่นๆชดเชยทําใหโดยภาพรวมทั้งหมดแลว 
ตลาดของธุรกิจนี้ยังคงมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น （ในป 200４ มกีารทําธุรกิจในวงเงินประมาณ ３３..７４７４หมื่นลานเยหมื่นลานเย
นน ）
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แหลงขอมูลแหลงขอมูล：：การสํารวจของคณะกรรมการสงเสริมการสํารวจของคณะกรรมการสงเสริมＥＳＣＯＥＳＣＯ

部門別省エネルギー改修工事の推移（受注額）

79 92 107

223 246 222 24091 95

158

226

269 335

134
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

産業部門

業務部門

(億円)

年度

170
186

265

449

515
557

374

36%

64%

ขนาดของตลาดของธุรกิจ ＥＳＣＯ

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคสํานักงาน
○ขนาดของตลาดทั้งหมดมีมูลคาประมาณ 2.47 

ลานลานเยน (ผลการสํารวจที่รายงานของ
คณะกรรมการสงเสริมธุรกิจ ESCO ศูนย
ประหยัดพลังงาน)

○ในสหรฐั ตลาดมีมูลคาประมาณ  2 พันลาน
เหรียญสหรัฐ （ป 2000）　



Ⅱ.③มาตราการประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน

การสนบัสนุนการทําธุรกิจการสนบัสนุนการทําธุรกิจESCOESCO

○บริษัทเอกชน หรือกลุมหนวยงานในภูมิภาคที่ใชบริการของ ＥＳＣＯ โดยจะไดรับสิทธิประโยชนในรูปแบบของเงนิ
ชวยเหลือดอกเบี้ยต่ํา หรือการชวยเหลืออื่นๆ ในชวงเริ่มตน

○ในกรณีหนวยงานของรัฐ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็เปนองคตัวอยางที่เริ่มใชบริการของ ＥＳＣＯ ในป 
2004

ตัวอยางการใชบริการ ＥＳＣＯ（กรณีตัวอยางของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง）
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　　　　■電気･熱の供給
■排熱有効利用

コージェネシステム

　　　　■最新のトップランナー
　機器に更新

ガス吸収冷温水機

蛍光灯

中央監視防災センター

駐車場

電気室 冷温水機機械室

　　　　■三段調光インバータ安定器による省電力
省エネ照明

　　　　■断熱、統合

蒸気ライン

　　　　■中水利用（トイレ）

ボイラドレン水

　　　　■空調ファン･ポンプの動力低減

インバータ制御

　　　　■スチームドレンを中水に
　利用

トイレの節水

　　　　■電気･熱の供給
■排熱有効利用

コージェネシステム

　　　　■最新のトップランナー
　機器に更新

ガス吸収冷温水機

蛍光灯

中央監視防災センター

駐車場

電気室 冷温水機機械室

　　　　■三段調光インバータ安定器による省電力
省エネ照明

　　　　■断熱、統合

蒸気ライン

　　　　■中水利用（トイレ）

ボイラドレン水

　　　　■空調ファン･ポンプの動力低減

インバータ制御

　　　　■スチームドレンを中水に
　利用

トイレの節水

ระบบสองสวางประหยัดพลังงาน
มีการติดตัง้อินเวอเตอรที่ปรับระดับความสวางได 3 ขั้น

ระบบควบคุมอินเวอเตอร
ลดการทาํงานของปม และพัดลมใน

ระบบระบายอากาศ

สุขาประหยัดน้ํา
ใชน้ําเดรนที่ไดจากระบบไอน้ําทอไอน้ํา

การหุมฉนวน

เครื่องทําน้ําอุนแบบ
แกศแอปซอพชัน
เปลี่ยนไปใชอุปกรณที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบโคเจนเนอเรชัน
- ใหทั้งไฟฟา และความรอน 
- นาํความรอนทิ้งมาใชประโยชน

น้ําเดรนจากหมอไอน้ํา
ใชน้ําเดรนในสุขา

ประสทิธิผลของการประหยัดพลังงานโดยใชระบบ
ＥＳＣＯ：ประมาณ ２５％



Ⅱ.④มาตราการประหยัดพลังงานในภาคขนสง

การเริ่มใชมาตราการประหยัดพลังงานในภาคขนสง การเริ่มใชมาตราการประหยัดพลังงานในภาคขนสง （（１１））

ในภาคการขนสง  ผูประกอบการขนสงมีความรับผิดชอบในการประหยัดพลังงในภาคการขนสง  ผูประกอบการขนสงมีความรับผิดชอบในการประหยัดพลังงานาน

ทั้งนี้ รวมไปถึงผูประกอบการขนสงพัสดุถึงบานเรือนของประชาชนดวยทั้งนี้ รวมไปถึงผูประกอบการขนสงพัสดุถึงบานเรือนของประชาชนดวย

　　

○○ในกรณีทีไ่มมีกลไกในการปรับปรุงใหหนวยการใชพลังงานมีแนวโนมดขีึ้ในกรณีทีไ่มมีกลไกในการปรับปรุงใหหนวยการใชพลังงานมีแนวโนมดขีึ้น น 　　→→　　ทําประกาศแจงประเด็นที่จะตองดําเนนิการตอไปทําประกาศแจงประเด็นที่จะตองดําเนนิการตอไป
○○ในกรณีทีไ่มมีการประกาศแจงในกรณีทีไ่มมีการประกาศแจง　　→→　　 ถูกนําเขาไปไวในบัญชีรายชื่อที่ตองจับตาถูกนําเขาไปไวในบัญชีรายชื่อที่ตองจับตา
○○ในกรณีทีม่มีเหตผุลอันสมควรในการชี้แจงขอติดขดัในกรณีทีม่มีเหตผุลอันสมควรในการชี้แจงขอติดขดั　　→→　　 รํฐออกคําสั่งใหดาํเนินการแกไขรํฐออกคําสั่งใหดาํเนินการแกไข
○○ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตามคาํสั่งในกรณีทีไ่มปฏิบัตติามคาํสั่ง　　→→　　 เสียคาปรับ เสียคาปรับ （（１１..００ ลานเยน หรือมากกวาลานเยน หรือมากกวา））

１１．．การกําหนดแผนการกําหนดแผน（（เสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม））【【ครั้งที ่ครั้งที ่１１】】
　　　　　　　　・・รถกินน้ํามันนอยรถกินน้ํามันนอย、、รถสรางมลภาวะต่ํารถสรางมลภาวะต่ํา、、รถบรรทุกอีโครถบรรทุกอีโค

　　　　　　　　・・การสนับสนุนการขับขี่แบบประหยัดการสนับสนุนการขับขี่แบบประหยัด

　　　　　　　　・・การขยายขนาดตูรถไฟ คอนเทนเนอรการขยายขนาดตูรถไฟ คอนเทนเนอร　　

　　　　　　　　・・คูมือการออฟติไมซขนาดล็อตของการขนสง เพื่อควบคุมคาใชจายในการคูมือการออฟติไมซขนาดล็อตของการขนสง เพื่อควบคุมคาใชจายในการขนสงใหต่ําที่สุดขนสงใหต่ําที่สุด

　　　　　　　　・・คูมือการจัดการรถวิง่ตัวเปลา หรือการรับสัมภาระในเทีย่วกลับคูมือการจัดการรถวิง่ตัวเปลา หรือการรับสัมภาระในเทีย่วกลับ

　　　　　　　　・・ระบบการจัดคิวรถอยางมีประสิทธิภาพ  เปนตนระบบการจัดคิวรถอยางมีประสิทธิภาพ  เปนตน

　　　　　　　　　　※※จะตองการการจัดเตรียมและกําหนดรายละเอียดของประเด็นขางตนใหชัดเจจะตองการการจัดเตรียมและกําหนดรายละเอียดของประเด็นขางตนใหชัดเจนน

รายงานผลในกรณีที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวรายงานผลในกรณีที่ไมสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว

ขอเสนอ
ขอเสนอ

２２．．การรายงานประจําการรายงานประจํา（（เสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม）【）【ครั้งที ่ครั้งที ่１１】】】】

　　　　　　 ・・ปริมาณพลังงานที่ใชไปในการขนสงปริมาณพลังงานที่ใชไปในการขนสง（（ｋｌ）＝ｋｌ）＝ปริมาณการใชเบนซิน หรือดเีซลปริมาณการใชเบนซิน หรือดเีซล

　　　　 　　・・หนวยการใชพลงังาน หนวยการใชพลงังาน ＝＝ผลรวมของ ผลรวมของ ((ปริมาณพลังงานทีใ่ชไปในการขนสงปริมาณพลังงานทีใ่ชไปในการขนสง（ｋｌ）（ｋｌ）÷÷ น้ําหนักขนสงน้ําหนักขนสง) ) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 ・・เหตุผลในกรณีที่ไมสามารถปรับปรงุใหสัดสวนหนวยการใชพลังงานทีเ่เหตุผลในกรณีที่ไมสามารถปรับปรงุใหสัดสวนหนวยการใชพลังงานทีเ่ทยีบกับปกอนหนามีคาต่ําลงกวารอยละ ทยีบกับปกอนหนามีคาต่ําลงกวารอยละ 1 1 เปนตนเปนตน

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※※การตรวจสอบวธิีการบูรณาการของแนวทางการใชพลังงานโดยรวม  จะตองมีกการตรวจสอบวธิีการบูรณาการของแนวทางการใชพลังงานโดยรวม  จะตองมีการชี้แจงเกณฑในการพิจารณาอยางชัดเจน ารชี้แจงเกณฑในการพิจารณาอยางชัดเจน 
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・・เปนผูประกอบการดานการขนสง ที่ดาํเนินการขนสงสินคาพัสดุทัง้เพื่เปนผูประกอบการดานการขนสง ที่ดาํเนินการขนสงสินคาพัสดุทัง้เพื่อผูอื่น หรือเพื่อตนเอง รวมทั้งการขนสงผูโดยสารที่มศีักยภาพ หรือผูอื่น หรือเพื่อตนเอง รวมทั้งการขนสงผูโดยสารที่มศีักยภาพ หรือความสามารถในการขนสงในเขตพื้นที่ที่จาํเพาะเจาะจง อความสามารถในการขนสงในเขตพื้นที่ที่จาํเพาะเจาะจง 

（（รถบรรทุกขนสงสินคารถบรรทุกขนสงสินคา、、รถบรรทุกสวนบุคคลรถบรรทุกสวนบุคคล、、รถไฟรถไฟ、、เรือโดยสารเรือโดยสาร、、เครื่องบินโดยสารเครื่องบินโดยสาร））

3838

กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย

ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ

ขอกําหนดดานกฎหมาย
ขอกําหนดดานกฎหมาย



Ⅱ.④มาตราการประหยัดพลังงานในภาคขนสง 

เจาของสินคาเจาของสินคามีความรับผิดชอบในการประหยัดพลังงาน สําหรบัการขนสงสินคา  เชนเดีมีความรับผิดชอบในการประหยัดพลังงาน สําหรบัการขนสงสินคา  เชนเดียวกันกับผูประกอบการรบัจางขนสงยวกันกับผูประกอบการรบัจางขนสง
การเริ่มใชมาตราการประหยัดพลังงานในภาคขนสง การเริ่มใชมาตราการประหยัดพลังงานในภาคขนสง （（２２））

○○ในกรณีที่ไมมีกลไกในการปรับปรุงใหหนวยการใชพลังงานมีแนวโนมดีขึ้ในกรณีที่ไมมีกลไกในการปรับปรุงใหหนวยการใชพลังงานมีแนวโนมดีขึ้น น 　　→→　　ทําประกาศแจงประเด็นที่จะตองดําเนินการตอไปทําประกาศแจงประเด็นที่จะตองดําเนินการตอไป
○○ในกรณีที่ไมมีการประกาศแจงในกรณีที่ไมมีการประกาศแจง　　→→　　 ถูกนําเขาไปไวในบัญชีรายชื่อที่ตองจับตาถูกนําเขาไปไวในบัญชีรายชื่อที่ตองจับตา
○○ในกรณีที่มมีเหตุผลอันสมควรในการชี้แจงขอติดขัดในกรณีที่มมีเหตุผลอันสมควรในการชี้แจงขอติดขัด　　→→　　 รํฐออกคําสั่งใหดําเนินการแกไขรํฐออกคําสั่งใหดําเนินการแกไข

○○ในกรณีที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งในกรณีที่ไมปฏิบัติตามคําสั่ง　　→→　　 เสียคาปรับ เสียคาปรับ （（１１..００ ลานเยน หรือมากกวาลานเยน หรือมากกวา））。。

１１．．การกําหนดแผนการกําหนดแผน（（เสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงการคาและเศรษฐกิจเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงการคาและเศรษฐกิจ）【）【ครั้งที่ ครั้งที่ １１】】
　　　　　　　　・・อุปกรณสําหรับการประหยัดพลังงานอุปกรณสําหรับการประหยัดพลังงาน
　　　　　　　　・・การจัดระบบพัฒนาบุคลากรภายในบรษิทัการจัดระบบพัฒนาบุคลากรภายในบรษิทั
　　　　　　　　・・การสนับสนุนใหใชระบบขนสงรถไฟ หรือเรือขนสงการสนับสนุนใหใชระบบขนสงรถไฟ หรือเรือขนสง　　
　　　　　　　　・・การปรับเปลี่ยนจากการใชพาหนะสวนบุคคลมาใชพาหนะของสวนรวมการปรับเปลี่ยนจากการใชพาหนะสวนบุคคลมาใชพาหนะของสวนรวม
　　　　　　　　・・การตรวจสอบการใชระบบการตรวจสอบการใชระบบ３３ＰＬ（ＰＬ（Third Party LogisticsThird Party Logistics））
　　　　　　　　・・การพัฒนาคูมือของการใชวิธีการขนสงรวม โดยรวมมือกับองคกรอื่นๆการพัฒนาคูมือของการใชวิธีการขนสงรวม โดยรวมมือกับองคกรอื่นๆ 　　

　　　　　　　　・・การจัดทํามาตรฐาน และลดขนาดการขนสง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการขนสงโดการจัดทํามาตรฐาน และลดขนาดการขนสง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการขนสงโดยรวมยรวม
　　　　　　　　　　※※จะตองมีการกําหนดมาตรฐานการพิจารณา โดยผูประกอบการสามารถใชดุลยพิจะตองมีการกําหนดมาตรฐานการพิจารณา โดยผูประกอบการสามารถใชดุลยพินิจในการเลือกเอง นิจในการเลือกเอง 

策定策定したした計画計画のの達成達成ができなかっができなかっ
たた

場合場合はそのはその理由理由をを提出提出

項
目

項
目

のの
案案

・・ผูที่วางจางใหทําการขนสง หรอืดําเนินการขนสงสินคาพัสดุทุกประเภผูที่วางจางใหทําการขนสง หรอืดําเนินการขนสงสินคาพัสดุทุกประเภท ที่มีน้ําหนักขนสงมากกวา ท ที่มีน้ําหนักขนสงมากกวา 3030..0 0 ลานตัน กิโลเมตร ขึ้นไป ลานตัน กิโลเมตร ขึ้นไป 
　　

※※หนวยการขนสงสินคาพัสดุ คาํนวณจาก ผลรวมของ หนวยการขนสงสินคาพัสดุ คาํนวณจาก ผลรวมของ 【【น้ําหนักของสินคาพัสดุ น้ําหนักของสินคาพัสดุ （（ตันตัน））】】××【【ระยะทางขนสงระยะทางขนสง（（กิโลเมตรกิโลเมตร））】】　　　　

　　 　　　　　　

（（例例））輸送量輸送量（（トンキロトンキロ））公表企業公表企業（（環境報告環境報告
書書よりより）　）　

　　　　　　　　トヨタトヨタ自動車自動車　　　　 ３１００３１００百万百万トントン
キロキロ

　　　　　　　　松下電器産業松下電器産業　　３３８９３３８９百万百万トンキロトンキロ
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２２．．การรายงานประจําการรายงานประจํา（（เสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวง）【）【ครั้งที่ ครั้งที่ １１】】】】
　　　　　　 ・・ผลรวมของปริมาณการขนสง ผลรวมของปริมาณการขนสง ((ตัน กิโลเมตรตัน กิโลเมตร) ) ปริมาณสินคาที่ขนสง รวมทั้งโหมด ลักษณะการขนสงปริมาณสินคาที่ขนสง รวมทั้งโหมด ลักษณะการขนสง※※１１ 　　

　　　　　　 ・・ปริมาณพลังงานที่ใชในการขนสงแตละโหมด ปริมาณพลังงานที่ใชในการขนสงแตละโหมด ※※１１（（ｋｌ）　　　　　　　　　　　　　　ｋｌ）　　　　　　　　　　　　　　※※１１หมายถึง รถบรรทุกขนาด หมายถึง รถบรรทุกขนาด ２２ｔｔ 、、รถบรรทุกขนาด รถบรรทุกขนาด ４４ｔ、ｔ、รถบรรทุกขนาด รถบรรทุกขนาด １０１０ｔ、ｔ、รถไฟรถไฟ、、
เรือขนสงเรือขนสง、、เครื่องบินขนสงเครื่องบินขนสง　　

　　　　　　　　　　＝＝ผลรวมของ ผลรวมของ ((น้ําหนักสินคาพัสดุน้ําหนักสินคาพัสดุ××【【ระยะทางขนสงระยะทางขนสง】】) ) มีหนวยเปน มีหนวยเปน 【【ตัน กิโลเมตร ตัน กิโลเมตร 】】

　　　　 　　・・หนวยการใชพลังงานที่ใชในการขนสงสินคาที่วาจาง หนวยการใชพลังงานที่ใชในการขนสงสินคาที่วาจาง ＝＝น้ําหนักสินคาที่วาจาง น้ําหนักสินคาที่วาจาง （（ｋｌ）ｋｌ）÷÷ ยอดขาย หรือ ตนทุนในการขนสง ยอดขาย หรือ ตนทุนในการขนสง ※※２２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　 ・・เหตุผลในกรณีที่ไมสามารถปรับปรุงใหสัดสวนหนวยการใชพลังงานที่เเหตุผลในกรณีที่ไมสามารถปรับปรุงใหสัดสวนหนวยการใชพลังงานที่เทียบกับปกอนหนามีคาต่ําลงกวารอยละ ทียบกับปกอนหนามีคาต่ําลงกวารอยละ 11 เปนตน เปนตน

　　　　　　　　　　※※２２：： ปริมาณที่วางจางใหขนสงมีความสัมพันธอยางมากกับปริมาณพลังงาน ปริมาณที่วางจางใหขนสงมีความสัมพันธอยางมากกับปริมาณพลังงานที่ใชในการขนสง ที่ใชในการขนสง ：：　　ไมวาผูรายงานจะเลือกใชคาใด ในรายงานจะตองมีการชี้แจงใหเห็นอไมวาผูรายงานจะเลือกใชคาใด ในรายงานจะตองมีการชี้แจงใหเห็นอยางชัดเจนวา ผูรายงานเลือกใชคาใดในการพิจารณา และยางชัดเจนวา ผูรายงานเลือกใชคาใดในการพิจารณา และ
ตองสอดคลองกับรายงานในปกอนหนาตองสอดคลองกับรายงานในปกอนหนา

　　　　　　　　　　※※３３：：การตรวจสอบวธิกีารบูรณาการของแนวทางการใชพลังงานโดยรวม  จะตองมีกการตรวจสอบวธิกีารบูรณาการของแนวทางการใชพลังงานโดยรวม  จะตองมีการชี้แจงเกณฑในการพิจารณาอยางชัดเจน ารชี้แจงเกณฑในการพิจารณาอยางชัดเจน 
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กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย

ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ

ขอกําหนดดานกฎหมาย
ขอกําหนดดานกฎหมาย



Ⅱ.④มาตราการประหยัดพลังงานในภาคขนสง

การสนบัสนุนระบบรถยนต การสนบัสนุนระบบรถยนต Idling stopIdling stop

○โดยหลักการ Idling stop นั้นสามารถชวยประหยัดเชื้อเพลิงได１０％
　　โดยเฉพาะ สําหรับการจราจรในบริเวณเมืองที่มีความถี่ในการหยุดรถบอยๆ จะทําใหสามารถประหยัดพลงังานไดเปน

อยางมาก
○ดําเนินการนําระบบการสนับสนุนดานคาใชจายสําหรับรถยนตที่มีการใช Idling stop ภายในป 2003
○ดําเนินการประชาสมัพันธ และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับระบบ Idling stop

4040
บรรยากาศในงานเผยแพรระบบ บรรยากาศในงานเผยแพรระบบ Idling stop Idling stop ที่โอซากาที่โอซากา

มีกําหนดการทดลองใชสญัญานไฟจราจรแบบ Idling 
stop ภายในเดือนตุลาคมป 2005

【【สัดสวนการใชระบบ สัดสวนการใชระบบ Idling stop Idling stop และการหยุดรถยนตในพื้นที่เมืองและการหยุดรถยนตในพื้นที่เมือง】】

ทั่วประเทศ（3719km）‥เฉลี่ย 5.8%
เปนสวนที่เกิดในพื้นที่เมือง 13.4%

ประสิทธิผลของการใชรถยนตที่มีระบบ ประสิทธิผลของการใชรถยนตที่มีระบบ Idling stopIdling stop กิจกรรมประชาสัมพันธกิจกรรมประชาสัมพันธ

ผลของการจัดงาน Idling stop 2002　ทั่วประเทศญีปุ่น 

สัดสวนการใชเชื้อเพลิง
สัดสวนเวลาในการหยุด (48.3%) 

สัดสวนเวลาในการใชระบบ Idling stop (25.9 %) 

พื้น
ที่ใน

เมือ
ง



Ⅱ.④มาตราการประหยัดพลังงานในภาคขนสง

ระบบแสดงความสามารถในการใชเชื้อเพลิงของรถยนตระบบแสดงความสามารถในการใชเชื้อเพลิงของรถยนต

（省エネ法目標年度） 平成２２年度 平成１７年度

（省エネ法対象車） ガソリン乗用･貨物自動車 ディーゼル乗用・貨物自動車

ＬＰガス乗用自動車

燃費基準＋５％達成車

燃費基準達成車
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○การดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหมีการใชรถยนตที่มีประสิทธิภาพในการใชเชื้อเพลิงสงู โดยเนนการพัฒนาความตระหนัก 
และความเขาใจอยางลึกซึง้ ใหเห็นผลภายในเดือนมกราคม ป 2004

　☆การประกาศเกีย่วกับความสามารถในการใชเชื้อเพลิง
　　　เปนการประกาศเกี่ยวกับการจาํแนกกลุมรถยนตที่มีความสามารถในการใชเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน โดยแยกเปน 「รถยนตกลุมมาตรฐาน」「รถยนต

กลุมสูงกวามาตรฐาน５％」 โดยดาํเนินการตามกฎหมายการประหยัดพลังงาน
　☆การติดสติกเกอรแสดงความสามารถในการใชเชื้อเพลงิ
　　　รถยนตที่ผานการตรวจสอบจะติดสติกเกอร 「รถยนตกลุมมาตรฐาน」「รถยนตกลุมสูงกวามาตรฐาน５％」

ปเปาหมายของกฎหมาย ป 2012 ป 2005

รถยนตกลุมเปาหมาย รถโดยสาร และรถขนสงที่ใชเบนซิน
รถโดยสารที่ใชแกส

รถโดยสาร และรถขนสงที่ใชดีเซล

「�������������������������５％」

「�����������������น」



Ⅱ.④มาตราการประหยัดพลังงานในภาคขนส

มาตรการการขนสงมาตรการการขนสง
○การปรับอุปทานของระบบการขนสงเพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการการขนสง（ＴＤＭ）
○การสนับสนุนการนําระบบการชําระเงินคาผานทางโดยไมตองหยุดรถ（ＥＴＣ） ระบบสารสนเทศของเสนทางจราจร 

（ＶＩＣＳ） และระบบการจราจรความเร็วสงู（ＩＴＳ）มาใชอยางเต็มที่

ง

การสนับสนุนการนําระบบบริหารจัดการการขนสงการสนับสนุนการนําระบบบริหารจัดการการขนสง（（ＴＤＭ）ＴＤＭ） มาตราการสนับสนุนการใชระบบมาตราการสนับสนุนการใชระบบＥＴＣＥＴＣ

สภาพสภาพ
ปจจุบันปจจุบัน

ผูประกอบการดานขนสงผูประกอบการดานขนสงผูประกอบการดานขนสง

ผูควบคุมเสนทางจราจรผูควบคุมเสนทางจราจรผูควบคุมเสนทางจราจร สํานักงานตํารวจในสวนตางๆ สํานักงานตํารวจในสวนตางๆ สํานักงานตํารวจในสวนตางๆ 

มาตราการปองกนัรถผิดกฎหมายมาตราการปองกนัรถผิดกฎหมายPark and Ride

บัสคาโดยสารเดียว（บัส１００เยน）　
ความชวยเหลือบางสวนในดานคาใชจายความชวยเหลือบางสวนในดานคาใชจาย
ในการตรวจสอบสภาพจราจรตดิขัด เพื่อในการตรวจสอบสภาพจราจรตดิขัด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพ
（（สัดสวนการสนับสนนุสัดสวนการสนับสนนุ１１／／３３））

การทดสอบภาคการทดสอบภาค
สนามสนาม

การทดลองภาคสนามที่ทุกฝาย
ไมวาจะเปน NGO ตํารวจ ผู
ประกอบการ และประชาชนมี

สวนรวม

การทดลองภาคสนามที่ทุกฝายการทดลองภาคสนามที่ทุกฝาย
ไมวาจะเปน ไมวาจะเปน NGO NGO ตํารวจ ผูตํารวจ ผู
ประกอบการ และประชาชนมีประกอบการ และประชาชนมี

สวนรวมสวนรวม

ระบบบูรณาการระบบบูรณาการ＝＝ＴＤＭＴＤＭ

มาตราการทําใหระบบขนสงมวลชนสดวกสบายมาตราการทําใหระบบขนสงมวลชนสดวกสบาย

การปรับอุปทานของระบบขนสงการปรับอุปทานของระบบขนสง

การสนับสนุนจากภาครัฐการสนับสนุนจากภาครัฐ

ตั้งเปาหมายในการกําจัดสภาพจราจรติดขัดที่บริเวณดานชําระ
เงินใหลดนอยละอยางนอยรอยละ70 โดยใชระบบ ETCให
เปนจริงภายในสิ้นป 2006

เสาอากาศขางทาง

ระบบสื่อสารไรสายแบบสองทาง

การทวีความรุนแรงของปญหาจราจรตดิขัดการทวีความรุนแรงของปญหาจราจรตดิขัด
　　○○เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปละ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปละ １２１２ลานลาน
ลานเยนลานเยน
　　○○การขยายพื้นที่ผิวจราจรมีขีดจํากัดการขยายพื้นที่ผิวจราจรมีขีดจํากัด

แหลงขอมูล แหลงขอมูล ：： คณะกรรมการสนับสนนุการพัฒนาระบบจราจรขั้นสูง คณะกรรมการสนับสนนุการพัฒนาระบบจราจรขั้นสูง

4242
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ความสามารถในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

การดําเนนิการวิจัยพัฒนาเพื่อสนบัสนนุการใชเทคโนโลยีที่มีอยูแลว แตยังคงมีประเด็นปญหาที่สามารถพัฒนาตอ หรือยังได
รับการพัฒนาไมพอเพียงใหสามารถใชงานไดจริง รวมทั้งการนําเทคโนโลยีขั้นบุกเบิกไปใชงานจริง

（สัดสวนการสนบัสนุน1/2 หรือ 2/3）

ขั้นตอนการพัฒนา

ประเด็นปญหาและความเรงดวน

การดําเนนิการวิจัยพัฒนาเพื่อปรับปรุง หรือรวบรวมขอมูลของการใชงานจริงเพื่อยืน
ยันประสิทธิผล หรือความนาเชื่อถือกอนนําไปสูการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

（สัดสวนการสนบัสนุน1/2）

การวิจัยเพื่อยืนยัน

การพัฒนาไปสูการใชงานจริง

Ⅱ.⑤การพัฒนาเทคโนโลยปีระหยัดพลังงาน 

ระบบใหมของการพัฒนาเทคโนโลยีประหยดัพลังงาน
～มุงเนนสูการ Commercialization ～

4343

งานวิจัยบุกเบิก
การดําเนนิการวิจัยพัฒนาในดานพื้นฐานที่สามารถใหผลกระทบ
อยางมากในการประหยัดพลงังานดวยแนวทางในอนาคต

（สัดสวนการสนบัสนุน10/10）



Ⅱ.⑤การพัฒนาเทคโนโลยปีระหยัดพลังงาน 

การพัฒนาเทคโนโลยีประหยดัพลังงานที่สําคัญการพัฒนาเทคโนโลยีประหยดัพลังงานที่สําคัญ

○○พิจารณาแยกตามสาขา พิจารณาแยกตามสาขา 
　　・ธุรกิจในการพัฒนาเชิงกลยุทธสําหรับการบูรณาการการใชพลังงาน

　เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางกาวกระโดดในเชิงเทคโนโลยี จําเปนตองมีการจัดทําโครงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการ
ประหยัดพลังงานใหเปนระบบ โดยมุงเนนไปที่ผลกระทบที่จะได และความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตร โดยแยกพิจารณาตามสาขา
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาคการขนสง

○○พิจารณาเฉพาะภาคอุตสาหกรรมพิจารณาเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
　　・การพัฒนาเทคโนโลยีประหยดัพลังงานสําหรับกระบวนการทางเคมี

○○พิจารณาเฉพาะภาคครัวเรือนพิจารณาเฉพาะภาคครัวเรือน
　　・การพัฒนาเทคโนโลยีจอภาพแบบประหยัดพลังงานยุคตอไป ที่มีความสามารถในการประหยัดพลังงานสูง
　　・การพัฒนาเทคโนโลยสีารกึ่งตัวนํายุคตอไป ที่มีความสามารถในการประหยัดพลังงานสูง
　
○○พิจารณาเฉพาะภาคการขนสงพิจารณาเฉพาะภาคการขนสง
　　・การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตรถยนต หรืออากาศยานน้ําหนกัเบา
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