“เขาสูปที่ 20 Thailand Energy Awards
สุดยอดรางวัลดานพลังงานไทยระดับสากล”
ความเปนมา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ไดสงเสริมใหภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวยโรงงานและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2535 และที่อยูนอกขายควบคุม ซึ่งเปนภาคที่ใชพลังงานในปริมาณที่สูง และมีบุคลากรที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก
ทั้งเจาของกิจการ ผูบริหาร วิศวกร และพนักงาน ตลอดจนองคกรที่มีบทบาทสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน
และการพัฒนาพลังงานทดแทน เชน สถานศึกษา สมาคม สื่อมวลชน เปนตน
การจัดประกวด Thailand Energy Awards เขาสูปที่ 20 โดยเริ่มตั้งแตป 2543 เปนตนมา เพื่อเปนการ
แสดงความชื่นชมและยกยองโรงงาน อาคาร บุคลากร และผูมีสวนสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการอนุรักษพลังงาน
และการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่ดําเนินการอนุรักษพลังงานโดยสมัครใจ และขยายไปสูในดานพลังงานทดแทน
จนประสบความสําเร็จในการดําเนินการดานพลังงาน อันมีผลงานดีเดนจนเปนที่ประจักษ และเปนตัวอยางที่ดีแก
องคกรตางๆ จนนํามาแลกเปลี่ยนและเรียนรูใหกับผูที่สนใจ ทั้งยังกระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของบุคลากร
ที่เกี่ยวของทุกระดับ นอกจากนี้ ยังไดคัดเลือกผูชนะการประกวดเปนตัวแทนประเทศ ไทยไปประกวดในระดับ
อาเซียน และระดับนานาชาติอื่นๆ จนมีผลสําเร็จเปนที่นาภาคภูมิใจตอเนื่องทุกป ดังนั้น เพื่อเปนแรงผลักดันใหเกิด
การอนุรักษพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการจัดประกวด Thailand Energy
Awards ตอเนื่องทุกป
โดยในป 2562 นี้ พพ. ไดจัดใหมีการประกวด ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อเปนการยกยองและแสดงความชื่นชมแกผูที่มีผลงานดีเดนดานการอนุรักษพลังงานและการพัฒนา
พลังงานทดแทน
2. เพื่อสงเสริมใหเกิดการตื่นตัวในการอนุรักษพลังงานและผลักดันใหเกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมาก
ยิ่งขึ้น
3. เพื่อคัดเลือกผูที่จะเปนตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดโครงการดีเดนดานอนุรักษพลังงานและ
พลังงานทดแทนในระดับอาเซียน
กลุมเปาหมาย
1. โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
2. โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมไดอยูในขายควบคุมตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
หนา 1

3. เจาของหรือผูบริหารของสถานประกอบการ ผูรับผิดชอบดานพลังงานตามพระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 (ผชร./ผชอ.) และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานดานพลังงาน
ของสถานประกอบการ
4. หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการใหการสงเสริมและสนับสนุนงานดาน การอนุรักษ
พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน
5. ผูผลิตและผูพัฒนาพลังงานทดแทน
ประเภทการประกวด
แบงการประกวดออกเปน 5 ดาน ดังนี้
 ดานพลังงานทดแทน แบงการประกวดออกเปน 5 ประเภท ไดแก
1. โครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายสงไฟฟา (On-Grid) หมายถึง โครงการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานทดแทน
หรือพลังงานทางเลือกที่เชื่อมโยงเขากับระบบสายสงหรือระบบจําหนายของ การไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) การ
ไฟฟานครหลวง (กฟน.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) หรือเชื่อมโยงกับระบบไฟฟาระดับพื้นที/่ ทองถิ่น (Local
Power Grid) เชน ระบบไฟฟาหมูบาน/ชุมชน ระบบไฟฟาบนเกาะ ฯลฯ
2. โครงการที่ไมเชื่อมโยงกับระบบสายสงไฟฟา (Off-Grid) หมายถึง โครงการผลิตกระแส ไฟฟา หรือความรอน
(Heat or Thermal) ในรูปแบบตางๆ เชน กาซชีวภาพ ( Biogas) ไอน้ํา /น้ํารอน/อากาศรอน ( Steam/Hot
Water/Hot Air) ฯลฯ ตลอดจนพลังงานรูปแบบอื่นๆ จากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกที่มีวัตถุประสงค
เพื่อนํามาใชงานเองภายในบริษัท/โรงงาน กิจการ ชุมชน ฯลฯ โดยไมเชื่อมโยงเขากับระบบสายสงหรือระบบ
จําหนายของการไฟฟา (Standalone or Self-generation for own use)
3. โครงการผลิตไฟฟาและความรอนรวม Cogeneration)
(
หมายถึง โครงการผลิตพลังงานรวมมากกวา2 รูปแบบ
ขึ้นไปจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกชนิดเดียว โดยการประกวดจะครอบคลุมทั้งผลงาน/โครงการ
โคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration) และไตรเจนเนอเรชั่น (Tri-Generation) ตัวอยางเชน โรงไฟฟาพลังความรอน
รวมชีวมวล ระบบผลิตไฟฟาหรือพลังงานกลควบคูกับการใชประโยชนความรอนในรูปของไอน้ํา อากาศรอนรอน้นํา
ฯลฯ และ/หรือ ความเย็น
4. โครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) หมายถึง โครงการผลิตเชื้อเพลิงจากวัตถุดิบชีวมวล (Biomass) เชน มัน
สําปะหลัง ออย น้ํามันปาลม น้ํามันพืชใชแลว เสนใยเซลลูโลส ฯลฯ หรือสสารที่ไดจากพืชและสัตว หรือผลิตผล
จากการสรางและสลายของสิ่งมีชีวิต (metabolic byproducts) ครอบคลุมทั้งเชื้อเพลิงชีวภาพเหลว ( Liquid
biofuel) เชน ไบโอดีเซล ( Biodiesel) เอทานอล ( Ethanol) แอลกอฮอล (Alcohol) ฯลฯ และเชื้อเพลิง
ชีวภาพแข็ง (Solid biofuel) หรือเชื้อเพลิงอัดเม็ด/อัดแทง (pellets/briquettes)
5. โครงการประยุกตใชพลังงานทดแทน (Innovation on Alternative Energy) หมายถึง นวัตกรรม ความคิด
สรางสรรค การวิจัย/สาธิต หรือแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ที่ชวยสงเสริมการผลิตการใชพลังงานทดแทน
หรือพลังงานทางเลือก
 ดานอนุรักษพลังงาน แบงการประกวดออกเปน 3 ประเภท ไดแก
หนา 2

1. ประเภทโรงงาน แบงออกเปน 2 ประเภทยอย ดังนี้
1.1 โรงงานควบคุม ไดแก โรงงานภายใตพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
(ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาตั้งแต 1,175 kVA หรือ มีขนาดมาตรวัดไฟฟาตั้งแต 1,000 กิโลวัตต หรือใช
พลังงานรวมกันในรอบหนึ่งป ตั้งแต 20 ลานเมกกะจูล)
1.2 โรงงานนอกขายควบคุม ไดแก โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมไดอยูในขาย
ควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
2. ประเภทอาคาร แบงออกเปน 3 ประเภทยอย ดังนี้
2.1 อาคารควบคุม ไดแก อาคารภายใตพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
(ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาตั้งแต 1,175 kVA หรือ มีขนาดมาตรวัดไฟฟาตั้งแต 1,000 กิโลวัตต หรือใช
พลังงานรวมกันในรอบหนึ่งป ตั้งแต 20 ลานเมกกะจูล)

2.2 อาคารนอกขายควบคุม ไดแก อาคารขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมไดอยูในขายควบคุมตาม
พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
2.3 อาคารสรางสรรคเพื่อการอนุรักษพลังงาน แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้
2.3.1 อาคารใหม (New and Existing Building) ไดแก อาคารที่มีอายุการใชงานไมต่ํากวา 1 ป แต
ไมเกิน 5 ป และมีการออกแบบอาคารที่คํานึงถึงหลักการอนุรักษพลังงาน
2.3.2 อาคารที่ปรับปรุงเพื่อการอนุรักษพลังงาน(Retrofitted Building) ไดแก อาคารที่มีอายุการใชงานไม
ต่ํากวา 5 ป และมีการปรับปรุงเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยมีผลการอนุรักษพลังงานไมต่ํา20%
กวา
2.3.3 อาคารออกแบบตามภูมิอากาศรอนชื้น (Tropical Building) ไดแก อาคารที่ออกแบบโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น โดยมีพื้นที่ปรับอากาศไมเกิน 50%
ของพื้นที่ใชสอยทั้งหมด (ไมรวมพื้นที่จอดรถ)
2.3.4 อาคารเขียว (Green Building) ไดแก อาคารที่มีการออกแบบ โดยคํานึงถึงการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมและการประหยัดพลังงาน
3. ประเภทขนสง ไดแก ผูที่ดําเนินการใหบริการขนสง และ/หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีระบบบริหารจัดการ
ขนสงเพื่อการประหยัดพลังงาน
 ดานบุคลากร แบงออกเปน

4 ประเภทยอย ไดแก
1. ประเภทผูบริหาร ไดแก เจาของหรือผูบริหารสูงสุดของโรงงาน/อาคาร
2. ประเภทผูรับผิดชอบดานพลังงาน ไดแก ผูรับผิดชอบประจําอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมตาม(ผชร. และ
ผชอ.) พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535

หนา 3

3. ประเภทผูปฏิบัติการดานพลังงาน ไดแก เจาหนาที่ของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมได
อยูในขายควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งรับผิดชอบงานดาน
อนุรักษพลังงานของสถานประกอบการ
4. ประเภททีมงานดานการจัดการพลังงานไดแก ทีมงานดานการจัดการพลังงานในโรงงานหรืออาคารทั้งที่เปน
โรงงาน/อาคารควบคุม
 ดานพลังงานสรางสรรค

ไดแก งานศึกษา การวิจัย หรือการประดิษฐคิดคน สิ่งประดิษฐใหมๆ หรือการ
พัฒนา/ปรับปรุงการนําเทคโนโลยีที่มีอยูแลวมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในดานการอนุรักษพลังงานหรือ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน หรือการพัฒนาดานพลังงานทดแทน

 ดานผูสงเสริมการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน ไดแก หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สงเสริมการ

อนุรักษพลังงานหรือพลังงานทดแทน และมีบทบาทที่ชัดเจนในการใหการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทั้ง
ทางดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนแกหนวยงานอื่นๆ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมทั้งนี้ ประเภท
ของหนวยงานที่เขาขายไดรับการพิจารณา ไดแก สถาบันการศึกษา/สมาคม/องคกร/หนวยงาน สื่อโทรทัศน/
วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และเว็บไซต เปนตน

คณะกรรมการตัดสิน
การพิจารณาตัดสินการประกวดทั้ง 5 ดาน จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบดวย
 ผูทรงคุณวุฒิหรือนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา
 ผูแทนจากองคกรหรือสมาคมวิชาชีพตางๆ
 ผูแทนจาก พพ.
รางวัลสําหรับผูชนะการประกวด
โลเกียรติยศจาก นายกรัฐมนตรี
ปายประกาศเกียรติคุณ
ประกาศเกียรติคุณผานสื่อและโครงการดานประชาสัมพันธของ พพ.
สําหรับผูที่ชนะการประกวดจะไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนของประเทศไทยเขาประกวดในระดับอาเซียน
ขั้นตอนการประกวด
หนา 4

ชี้แจงหลักเกณฑการประกวด 3 ตุลาคม - 19 ตุลาคม

2561

ครั้งที่ 1 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561)

ครั้งที่ 2 โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแกน

(วันศุกรที่ 5 ตุลาคม 2561)

ครั้งที่ 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ (

วันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2561)

ครั้งที่ 4 โรงแรมลําพูนวิล จังหวัดลําพูน

(วันศุกรที่ 12 ตุลาคม 2561)

ครั้งที่ 5 โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ จังหวัดสงขลา

(วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561)

ครั้งที่ 6 สถาบันไทย-เยอรมัน (นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) จังหวัดชลบุรี (

วันศุกรที่ 19 ตุลาคม 2561)

เปด - ปด รับสมัคร

กันยายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561

วันสุดทายของการรับเอกสารการประกวด
พิจารณาผลงานผูเขาประกวด

30 พฤศจิกายน 2561
มกราคม – มีนาคม 2562

สงผลงานประกวดระดับอาเซียน มีนาคม

– เมษายน 2562

ประกาศผลการประกวด Thailand Energy Awards 2019

พฤษภาคม 2562

พิธมี อบรางวัล Thailand Energy Awards 2019
พิธมี อบรางวัล ASEAN Energy Awards 2019 กันยายน

มิถุนายน 2562
2562

หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

หนา 5

