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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยหาค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (specific
energy consumption, SEC) ของโรงงานควบคุมตัวอย่างใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตไม้และ
เครื่องเรือน (TSIC 33) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ (TSIC 36) อุตสาหกรรมโลหะขัน้ มูลฐาน (TSIC 37) และ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ (TSIC 38) ด้วยการหาสมการถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย หรือแบบ
พหุของการใช้พลังงานและปริมาณผลผลิต และประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ด้วยกราฟค่าผลรวมสะสมของความแตกต่าง
(cumulative sum of different, CUSUM) เพื่ออธิบายพฤติกรรมการใช้พลังงาน ทําให้เพิม่ ความสามารถในการตรวจ
ติดตามประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการกําหนดเป้าหมายการใช้พลังงานของ
โรงงานต่อไป ส่งผลให้เกิดระบบการจัดการพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ คือ ข้อมูลการใช้พลังงาน
ของโรงงานควบคุมในกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะขัน้ มูลฐานนัน้ มีความเสถียร แสดงถึงการจัดการพลังงานทีด่ ี ขณะทีก่ ลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ และอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยังมีโรงงานที่
ต้องเร่งพัฒนาการจัดการพลังงานให้มปี ระสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้สมการตัวแทนการใช้พลังงานและค่า SEC ของแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรม ซึง่ สามารถใช้เป็ นค่าอ้างอิงสําหรับการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตในการประเมินประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของโรงงานทีม่ กี ารผลิตใกล้เคียงกับโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนัน้
คําสําคัญ : การจัดการพลังงาน, ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, ค่าการใช้พลังงานจําเพาะ, สมการถดถอย, CUSUM
Abstract
The objective of this research is to analyze the energy efficiency by evaluating the specific
energy consumption (SEC) of the designated factories for 4 industry sectors ; Wood and furniture
(TSIC 33), Non-metallic mineral products (TSIC 36), Primary metal (TSIC 37) and Fabricated metal
products, machinery and equipment (TSIC 38). By determined the simple or multiple linear regression
equation of energy consumption and production, and also used application of cumulative sum of
different (CUSUM) chart to explain the energy consumption behavior. So that it can improve the
monitoring energy consumption performance in the past that being approaches to target the energy
consumption in the future, lastly effective result in energy management system. The results of this
research show the stability of the energy consumption data of the designated factories in Primary
metal sectors, due to the good energy management. However, there are some factories in Non-metallic
mineral products and Fabricated metal products, machinery and equipment sectors instantly need to
develop the energy management. Moreover, the results give the energy consumption model and SEC
of each industry sector. These SEC can be used as the reference value of energy consumption per one
production unit for the similar production factories to evaluating the energy consumption efficiency.
Keywords: energy management, energy efficiency, specific energy consumption, regression equation,
CUSUM
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1. บทนํา
จากข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศไทยในช่วง
สิบปี ท่ผี ่านมา ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็ นหนึ่งใน
สองสาขาที่ใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายสูงสุดมาโดยตลอด
ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 34-37 ของการใช้พลังงานทัง้ ประเทศ
[1] และยังเป็ นภาคเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ ภาครัฐจึงกําหนด
ยุท ธศาสตร์ก ารเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการใช้พลัง งานใน
ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิต เพื่อ ให้ก ารใช้ท รัพ ยากร
พลังงานเกิดประโยชน์สงู สุด
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 กําหนดให้เจ้าของโรงงาน
ควบคุมประเมินศักยภาพการอนุ รกั ษ์พลังงาน เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุ รกั ษ์พลังงาน
และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยรวบรวม
ข้อ มู ล การผลิต และการใช้พ ลัง งานของทุ ก ฝ่ า ยหรือ
แผนกที่เ กี่ย วข้อ งกับ การใช้พ ลัง งาน จัด ทํ า เป็ น
ภาพรวมขององค์กร รวมทัง้ ตรวจสอบและประเมินการ
ใช้พลังงาน แล้วจัดส่งเป็ นรายงานการจัดการพลังงาน
[2] ซึ่ ง จะมี ห น่ ว ยงานที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบที่ ไ ด้ ร ั บ
มอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รกั ษ์
พลังงาน (พพ.) ดําเนินการตรวจสอบรายงานการจัด
การพลัง งานนี้ ทัง้ นี้ ใ นการตรวจสอบและวิเ คราะห์
ข้อมูลจากรายงานทีผ่ ่านมาพบว่าข้อมูลการใช้พลังงาน
และข้อมูลปริมาณผลผลิตถูกเก็บรวบรวมเป็ นสถิติ และ
นํ า มาใช้ ใ นการคํ า นวณค่ า การใช้ พ ลัง งานจํ า เพาะ
(specific energy consumption, SEC) เพื่อหาต้นทุน
ทางพลังงานของการผลิตสินค้าเพียงเท่านัน้ นอกจากนี้
แล้ว การวิเคราะห์ข้อมูล มัก จะเป็ น กราฟแบบอนุ กรม
เวลา ซึ่ง เป็ น รูปแบบที่เข้า ใจได้ง่า ย ไม่ซบั ซ้อน โดย
ข้อมูลที่นิยมนํ ามาพล็อต ได้แก่ ข้อมูลการใช้พลังงาน
ปริมาณผลผลิต และค่า SEC โดยสามารถเปรียบเทียบ
ให้เห็นการเปลีย่ นแปลงของข้อมูลในช่วงเวลาทีผ่ ่านมา
แต่ยงั ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์หรือสัดส่วนการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆได้ จึงไม่สามารถอธิบาย
หรือหาสาเหตุการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบกระจายตัว (XY
scatter) พร้อมกับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการ
ถดถอย เป็ นเครื่องมือที่มีประโยชน์และเป็ นที่นิยมใน
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การศึก ษาความสัม พันธ์ร ะหว่ างป จั จัย ต่ า งๆ ดังเช่ น
งานวิจ ัย ของเสรีแ ละทนงเกีย รติ [3]
ได้ ศึก ษา
ความสัม พัน ธ์ ข องจํ า นวนสมาชิ ก และรายได้ ข อง
ครัว เรือ นที่มีผ ลต่ อ ปริม าณการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าใน
หมู่บา้ น สําหรับกรณีของโรงงานนัน้ ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
ใช้ พ ลั ง งาน เช่ น ปริ ม าณผลิ ต ชนิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สายการผลิ ต ช่ ว งเวลาการผลิ ต เป็ น ต้ น แต่ จ าก
รายงานการจัด การพลัง งานมีเ พีย งข้ อ มู ล ปริ ม าณ
ผลผลิตและชนิดผลิตภัณฑ์เท่านัน้ จึงมีเพียงสองปจั จัย
นี้ท่จี ะนํ ามาศึกษาวิเคราะห์ได้ ถ้าหากการใช้พลังงาน
ของโรงงานควบคุ ม นั น้ ๆ ขึ้น กับ ป จั จัย ของปริม าณ
ผลผลิตเป็ นหลัก การกระจายตัวของข้อมูลจะมีลกั ษณะ
เป็ นเส้ น ตรง เมื่ อ วิ เ คราะห์ ส หสัม พั น ธ์ จ ะมี ร ะดั บ
ความสัมพันธ์สงู มาก ค่าสัมประสิทธิตั์ วกําหนด (R2) มี
ค่ามากกว่า 0.7 และเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) จะพบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระเป็ นเส้นตรงถึง 0.84 จึงสามารถใช้
สมการถดถอยเชิง เส้น อย่ า งง่ า ย (simple linear
regression) สําหรับประเมินปริมาณการใช้พลังงานได้
อย่างมีนยั สําคัญ และยังบอกถึงค่าพลังงานคงทีแ่ ละค่า
พลังงานทีต่ ้องใช้เมื่อเพิม่ ผลผลิตขึน้ ไปหนึ่งหน่ วยด้วย
อย่างไรก็ตามหากโรงงานมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชนิด
ซึง่ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดอาจใช้พลังงานในการผลิตต่อ
หนึ่ ง หน่ ว ยผลผลิต ไม่ เท่ า กัน เนื่อ งจากกระบวนการ
ผลิตต่างกัน การใช้พลังงานจึงขึน้ กับปริมาณการผลิต
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ล ะชนิ ด แตกต่ า งกั น ทํ า ให้ ก าร
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายอาจไม่แม่นยํา
เพียงพอ จึงต้องหาความสัมพันธ์ด้วยการถดถอยเชิง
เส้นแบบพหุ (multiple linear regression) นอกจากนี้
ยังมีการวิเคราะห์ดว้ ยกราฟค่าผลรวมสะสมของความ
แตกต่าง (cumulative sum of different, CUSUM) ซึง่
เป็ นเครื่องมือที่สําคัญและมีประสิทธิภาพในการตรวจ
ติ ด ตามพฤติ ก รรมและแนวโน้ ม การใช้ พ ลัง งานใน
ช่วงเวลาต่างๆ โดยเทียบกับช่วงเวลาที่กําหนดให้เป็ น
ช่วงอ้างอิง สามารถชีใ้ ห้เห็นการเปลีย่ นแปลงของข้อมูล
แม้มกี ารเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ทัง้ นี้งานวิจยั ของ
Puranik [4] ได้เปรียบเทียบการตรวจติดตามการใช้
พลังงานด้วยแผนภูมิควบคุม CUSUM กับแผนภูมิ
ควบคุม พบว่าแผนภูมคิ วบคุม CUSUM แสดงให้

14
เห็นแนวโน้มพลังงานที่เพิม่ ขึน้ เกินขีดควบคุมในวันที่
14 ขณะทีแ่ ผนภูมคิ วบคุม ไม่พบความผิดปกติของ
การเปลีย่ นแปลงตลอดทัง้ เดือน
ง า น วิ จั ย นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยหาค่า SEC ของ
โรงงานควบคุ มในกลุ่ มอุ ต สาหกรรมการผลิตไม้แ ละ
เครื่องเรือน (TSIC 33) ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ (TSIC
36) โลหะขัน้ มูลฐาน (TSIC 37) และผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (TSIC 38) โดยการตรวจ
ติด ตามและวิเ คราะห์จ ากข้อ มู ล การใช้พ ลัง งานและ
ปริ ม าณผลผลิ ต ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ท่ี ป รึ ก ษา
ตรวจสอบโรงงาน และผู้ท่ที ํางานเกี่ยวข้องกับการใช้
พลังงานในโรงงานให้มีความเข้าใจพฤติกรรมการใช้
พลัง งานของโรงงานควบคุ มแต่ ล ะกลุ่ม อุต สาหกรรม
และใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2. วิ ธีดาํ เนิ นการวิจยั
งานวิ จ ั ย นี้ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของระบบการตรวจ
ติ ด ตามและการกํ า หนดเป้ าหมายการใช้ พ ลัง งาน
(energy monitoring and targeting system) หรือ
เรีย กว่า ระบบ M&T ซึ่งเป็ นวิธีหรือเทคนิ คในการ
บริหารจัดการพลังงานเบือ้ งต้น โดยอาศัยข้อมูลการใช้
พลังงานในอดีตที่ผ่านมาของหน่ วยงานเป็ นพืน้ ฐานใน
การกําหนดและคาดการณ์ การใช้พ ลังงานในอนาคต
และนําข้อมูลทีไ่ ด้มาสร้างเป็ นเครื่องมือสําหรับใช้ในการ
ควบคุมระดับการใช้พลังงานในปจั จุบนั ให้เป็ นไปตาม
ค่ า ที่ค วรจะเป็ น และเหมาะสม รวมไปถึ ง ใช้ ใ นการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานหรือกระบวนการ
ผลิตเดิม ที่มีอยู่ให้ดีข้นึ และมีต้น ทุน การใช้พ ลัง งานที่
ลดลง [5] ระบบ M&T ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญ
ดังรูปที่ 1
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การวัดผลและ
เก็บข้อมูล

1

วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลการใช้พลังงาน
3

2

การรายงานผล

รูปที่ 1 วัฏจักรการทําระบบการตรวจติดตามและกําหนด
เป้าหมายการใช้พลังงาน (M&T)

2.1 การวัดผลและเก็บข้อมูล
งานวิจ ัย นี้ ใ ช้ข้อ มูล ระดับ ทุ ติย ภู ม ิ โดยรวบรวม
ข้อมูล การใช้พ ลังงานรายเดือนทัง้ ปริมาณไฟฟ้ าและ
เชื้อ เพลิง และปริม าณผลผลิต จากรายงานการจัด
การพลังงานในปี 2551 และ 2552 ของโรงงานควบคุม
ตัวอย่างทีม่ รี หัส TSIC 33, 36, 37 และ 38 ในเขต
จังหวัดระยองและสมุทรปราการ
2.2 การวิ เคราะห์และตีความข้อมูลการใช้พลังงาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย Microsoft excel ดังนี้
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เบือ้ งตัน โดยการสร้าง
แผนภาพกระจาย (scatter diagram) ของข้อมูล
ปริมาณผลผลิตและพลังงานทีใ่ ช้ทงั ้ 24 เดือน และราย
ปี พร้อมกับหาค่าสัมประสิทธิตั์ วกําหนด (R2) แบบเชิง
เส้นอย่างง่าย
2. วิเคราะห์ความสมํ่าเสมอของค่า R2 ด้วยการหา
ค่า R2 ของข้อมูลทีละ 12 จุด เลื่อนไปเรื่อย ๆ ตัง้ แต่
เดือนที่ 1-24 รวมทัง้ หมด 13 ชุด
3. วิเคราะห์พฤติกรรมการเปลีย่ นแปลงของข้อมูล
ด้วยกราฟ CUSUM โดยใช้ข้อมูลทัง้ 24 เดือนเป็ น
ข้อมูลอ้างอิง
4. วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบง่ายหรือ
แบบพหุของแต่ละโรงงานทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
สํ า หรั บ ขั น้ ตอนการรายงานผลนั ้น เป็ นการ
นําเสนอในรูปแบบผลงานการวิจยั ซึง่ จะเป็ นประโยชน์
สําหรับผู้ทเ่ี กี่ยวข้องกับงานด้านพลังงานได้ศกึ ษาและ
นําไปประยุกต์ใช้ต่อไป
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2.3 ตัวอย่างการวิ เคราะห์
ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างข้อมูลการใช้พลังงาน
และปริมาณผลผลิตในรอบ 2 ปี จากโรงงานแห่งหนึ่ง
ตารางที่ 1 ข้อมูลการใช้พลังงานและปริมาณผลผลิต
เดือน

ปริมาณ ไฟฟ้า
ผลผลิต (กิโลวัตต์(ตัน)
ชัว่ โมง)

ปี 51

ความร้อน
(เมกะจูล)

พลังงานรวม ปริมาณ
ผลผลิต
(เมกะจูล)
(ตัน)

ม.ค. 2,213 6,880,800 2,446,545 27,217,425
ก.พ. 2,326 7,215,200 2,550,990 28,525,710
มี.ค. 2,515 7,795,600 2,656,490 30,720,650
เม.ย. 2,043 6,537,200 2,203,895 25,737,815
พ.ค. 2,453 7,600,400 2,591,080 29,952,520
มิ.ย. 2,476 7,581,600 2,597,410 29,891,170
ก.ค. 2,565 7,814,160 2,750,385 30,881,361
ส.ค. 2,567 7,902,400 2,678,645 31,127,285
ก.ย. 2,491 7,656,400 2,714,515 30,277,555
ต.ค. 2,578 7,840,800 2,569,980 30,796,860
พ.ย. 2,422 7,282,000 2,420,170 28,635,370
ธ.ค. 1,651 5,074,000 2,196,510 20,462,910
รวม 28,299 87,180,560 30,376,615 344,226,631
เฉลี่ย 2,358 7,265,047 2,531,385 28,685,553

2,284
1,427
1,631
1,496
2,314
2,304
2,509
2,621
2,521
2,311
2,189
1,868
25,474
2,123

ไฟฟ้า
(กิโลวัตต์ชั่วโมง)

ปี 52

ความร้อน

พลังงานรวม

(เมกะจูล)

(เมกะจูล)

6,802,000 2,249,260 26,736,460
4,344,400 2,039,315 17,679,155
5,150,800 2,008,720 20,551,600
4,891,600 1,894,780 19,504,540
7,109,200 2,565,760 28,158,880
7,212,800 2,605,850 28,571,930
7,592,800 2,714,515 30,048,595
7,896,000 2,639,610 31,065,210
7,644,400 2,651,215 30,171,055
7,382,400 2,756,715 29,333,355
6,929,600 2,572,090 27,518,650
5,887,600 2,057,250 23,252,610
78,843,600 28,755,080 312,592,040
6,570,300 2,396,257 26,049,337

รูปที่ 3 แผนภาพกระจายของการใช้พลังงานรวมและปริมาณ
ผลผลิตในช่วง 24 เดือน

รูปที่ 4 แผนภาพกระจายของการใช้พลังงานแยก
ไฟฟ้า-ความร้อนและปริมาณผลผลิตในช่วง 24 เดือน
รูปที่ 2 ข้อมูลเชิงอนุกรมเวลาในแต่ละเดือนของ
พลังงานและปริมาณผลผลิต

การใช้

จากรูปที่ 2 เป็ นการพล็อตกราฟเชิงอนุ กรมเวลา
เพื่อแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลโดยรวม
พบว่าปริมาณพลังงานทีใ่ ช้สว่ นใหญ่เป็ นพลังงานไฟฟ้า
แปรผัน ตามปริม าณผลผลิต ในแต่ ล ะเดือ น ขณะที่
พลัง งานความร้อนใช้ในปริม าณน้ อยอย่า งสมํ่าเสมอ
เมื่ อ สร้ า งแผนภาพกระจาย เห็ น ได้ ช ัด ว่ า ข้ อ มู ล มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงสูง ค่า R2 เท่ากับ 0.9846 ดัง
รูปที่ 3 แสดงว่าความแปรปรวนของปริมาณการใช้
พลังงานเกิดจากปริมาณการผลิตไม่น้อยกว่า 98% และ
เกิดจากปจั จัยอื่นไม่ถงึ 2% เมื่อพิจารณาแยกพลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ซึง่ มาจากก๊าซธรรมชาติ
(รูปที่ 4) พบว่ามีค่า R2 สูงเช่นกัน (มากกว่า 0.8) โดย
พลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับปริมาณ
ผลผลิตสูงกว่าพลังงานความร้อน

และจากการพิจารณาข้อมูลรายปี (รูปที่ 5) เห็นได้
ว่ า จุ ด ข้ อ มู ล ทั ง้ 2 ปี กระจายตั ว อยู่ บ นเส้ น ตรงที่
ใกล้เ คีย งกัน มาก แสดงถึ ง ความเสถีย รของการใช้
พลังงานของโรงงานตัวอย่างในช่วง 2 ปี
ในทํ า นองเดี ย วกั น กั บ การวิ เ คราะห์ ค วาม
สมํ่าเสมอของค่า R2 พบว่าค่า R2 ของข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้าและปริมาณผลผลิตทัง้ 13 ชุด มีค่าสูง
ทัง้ หมด ดังตารางที่ 2 โดยมีค่า R2max เท่ากับ 0.9934,
R2min เท่ากับ 0.9787 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
เท่ากับ 0.0046 แสดงว่ามีความแตกต่างกันน้อยมาก
นัน่ คือ ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณผลผลิต
ทุกจุดมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงสูงมาก สามารถใช้
สมการถดถอยเชิงเส้นเป็ นสมการตัวแทนได้
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รูปที่ 6 กราฟ CUSUM ของปริมาณผลผลิตและการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ใช้ขอ้ มูล 24 เดือนเป็ นข้อมูลอ้างอิง

รูปที่ 5 แผนภาพกระจายของการใช้พลังงานแยก
ไฟฟ้า-ความร้อนและปริมาณผลผลิตในแต่ละปี

ตารางที่ 2 ค่า R2 ของข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณ
ผลผลิตทัง้ 13 ชุด
ช่วงเดือนที�
R

2

ช่วงเดือนที�
R2

1-12

2-13

3-14

4-15

5-16

6-17

7-18

0.9856 0.9787 0.9896 0.9909 0.9930 0.9934 0.9919
8-19

9-20

10-21

11-22

12-23

13-24

0.9915 0.9918 0.9923 0.9860 0.9843 0.9833

ขณะทีก่ ารสร้างกราฟ CUSUM โดยใช้ขอ้ มูลจาก
24 เดือน เป็ นข้อมูลอ้างอิง (ใช้สมการอ้างอิงทีป่ รากฏ
ในรูปที่ 4) เห็นได้ว่าเส้นกราฟของพลังงานความร้อน
ดั ง รู ป ที่ 7 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงขึ้ น - ลง มากกว่ า
เส้นกราฟของพลังงานไฟฟ้า (รูปที่ 6) ซึง่ สอดคล้องกับ
ค่า R2 ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์แผนภาพกระจายของการ
ใช้พลังงานความร้อนในช่วง 24 เดือน ที่มคี ่าตํ่ากว่า
การใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า ดัง แสดงในรู ป ที่ 4
และ
เช่นเดียวกับรูปที่ 5 เมื่อวิเคราะห์แยกแต่ละปี เห็นได้ว่า
ค่า R2 ในปี 2551 ของปริมาณไฟฟ้ามีค่าสูง ก็จะมีการ
เปลีย่ นแปลงของเส้นกราฟ CUSUM น้อย ดังช่วง 12
เดือนแรกในรูปที่ 6

รูปที่ 7 กราฟ CUSUM ของปริมาณผลผลิตและการใช้พลังงาน
ความร้อน ใช้ขอ้ มูล 24 เดือนเป็ นข้อมูลอ้างอิง

จากการวิเคราะห์ทผ่ี ่านมา ทําให้ได้เส้นตรงทีใ่ ช้
เป็ นตัวแทนของกลุ่มข้อมูล ทัง้ นี้จะให้ความสําคัญกับ
กรณีการใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณผลผลิต ดังในรูป
ที่ 4 เนื่องจากเป็ นพลังงานส่วนใหญ่ทโ่ี รงงานใช้ และมี
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลมากกว่า เพราะเก็บข้อมูล
ปริมาณไฟฟ้าทีใ่ ช้จากใบเสร็จค่าไฟได้โดยตรง ดังนัน้
เขียนเป็ นสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย คือ
Y = 2,896.75X + 427,433.90

---(1)

เมื่อ Y = ปริมาณพลังงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ในแต่ละ
เดือน (กิโลวัตต์-ชัวโมง)
่
X = ปริมาณผลผลิตในแต่ละเดือน (ตัน)
เมื่อพิจารณาสมการ (1) เทียบกับรูปที่ 8 แสดงให้
เห็นว่าค่า C ซึง่ เท่ากับ 427,433.90 กิโลวัตต์-ชัวโมง
่
เป็ นค่าพลังงานคงที่ หรือ unproductive energy
consumption (UEC) กล่าวคือ ปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ทีถ่ ูกใช้ไป โดยไม่ขน้ึ กับการผลิต ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า
ทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ เช่น แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบ
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ระบายอากาศ และพลังงานสูญเปล่า เช่น การเดิน
เครื่องจักรตัวเปล่าทิง้ ไว้ ขณะทีค่ ่า m ซึง่ เท่ากับ
2,896.75 กิโลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อตันเป็ นค่าพลังงานผัน
แปร หรือ productive dependent energy
consumption (PEC) หมายถึงพลังงานไฟฟ้าทีต่ อ้ งใช้
เมื่อเพิม่ ผลผลิตขึน้ ไปหนึ่งหน่วย [6] ทัง้ นี้จากตารางที่
1 ได้ปริมาณผลผลิตเฉลีย่ รายเดือนเท่ากับ 2,240.52
ตัน เมื่อแทนลงในสมการ (1) จะได้ปริมาณพลังงาน
รวมเฉลีย่ 6,917,670.36 กิโลวัตต์-ชัวโมง
่
ดังนัน้ UEC
จะมีสดั ส่วนประมาณ 6.2% (427,433.90*100
/6,917,670.36) ของพลังงานงานไฟฟ้าทีใ่ ช้ทงั ้ หมด ซึง่
ถือว่าเป็ นสัดส่วนทีน่ ้อย
Y (Energy consumption)
Y = mX + C
Slope = m
Variable energy

C

Fixed energy

X (Energy driver)

รูปที่ 8 พลังงานผันแปร และพลังงานคงทีต่ าม
สมการ Y = mX + C [7]

สําหรับการหาค่า SEC ซึ่งเป็ นดัชนีทน่ี ิยมใช้ใน
การบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของแต่ละ
โรงงานนัน้ สามารถคํานวณได้จากสมการ ดังต่อไปนี้
SEC = m + C/X
---(2)
จากสมการ (2) จะได้ SEC ของพลังงานไฟฟ้า
(SECe) เท่ากับ 3,087.53 (2,896.75 + 427,433.90 /
2,240.52) นัน่ คือ โรงงานตัวอย่างมีค่า SECe เฉลี่ย
เท่ากับ 3,087.53 กิโลวัตต์-ชัวโมงต่
่
อตัน เมื่อปริมาณ
ผลผลิตอยู่ในช่วง 1,400-2,650 ตัน ทัง้ นี้โดยทัวไป
่
โรงงานจะคํานวณค่า SEC จากปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ทีใ่ ช้ในแต่ละเดือนต่อปริมาณผลผลิตในแต่ละเดือน และ
หา SEC เฉลี่ยในรอบปี ซึ่งโรงงานตัวอย่างนี้มีค่ า
่
อตัน ถือว่า
SECe เท่ากับ 3087.91 กิโลวัตต์-ชัวโมงต่
ค่ า ที่ไ ด้ ใ กล้ เ คีย งกัน มาก แต่ ก ารวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ที่
ละเอียดกว่าจะทําให้เห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง

17
รวมถึง ความผิดปกติข องข้อมูล ซึ่งจะส่งผลต่ อความ
น่าเชื่อถือของค่า SEC ทีไ่ ด้
3. ผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลของโรงงานควบคุม
ตัวอย่างทีม่ รี หัสกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน TSIC
33 จํานวน 1 โรงงาน, TSIC 36 จํานวน 6 โรงงาน,
TSIC 37 จํานวน 18 โรงงาน และ TSIC 38 จํานวน
41 โรงงาน รวมทัง้ สิ้น 66 โรงงาน คิดเป็ นร้อยละ
15.49 ของจํานวนโรงงานควบคุม กลุ่มอุตสาหกรรม
ดัง กล่า วในจัง หวัด ระยองและสมุ ทรปราการที่มี 426
โรงงาน [8] เนื่องจากโรงงานควบคุมให้ความร่วมมือใน
การส่ ง รายงานการจัด การพลัง งานเข้ า มาไม่ ม าก
นอกจากนี้ยงั มีขอ้ มูลทีข่ าดความครบถ้วนสมบูรณ์ และ
ความน่ าเชื่อถือจึงไม่นํามาวิเคราะห์ ทัง้ นี้จากข้อมูลที่
ได้มาสามารถแบ่งแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมออกเป็ น 2
กลุ่มย่อยตามลักษณะข้อมูล คือ กลุ่มทีม่ ีขอ้ มูลการใช้
พลังงานแยกตามผลิตภัณฑ์ และกลุ่มทีม่ ขี อ้ มูลการใช้
พลังงานรวมทุกผลิตภัณฑ์
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบือ้ งต้นพบว่า ค่า
2
R ของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของ
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและปริมาณผลผลิตแบ่งได้
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีม่ กี ารใช้พลังงานสมํ่าเสมอ มีค่า R2
มากกว่าหรือเท่ ากับ 0.7 ซึ่งข้อมูลจะกระจายตัวเป็ น
ลัก ษณะเส้น ตรงสู ง และกลุ่ ม ที่ม ีก ารใช้พ ลัง งานไม่
สมํ่าเสมอ มีค่า R2 น้อยกว่า 0.7 ข้อมูลจะมีความ
แปรปรวนมากจนถึง ไม่ มีค วามสัม พัน ธ์เ ชิง เส้น ซึ่ง
ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 3
ทัง้ นี้ผลรวมของข้อมูลจะมากกว่าจํานวนโรงงาน
เนื่องจากบางโรงงานทีม่ ผี ลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ชนิดนัน้
มีขอ้ มูลการใช้พลังงานแยกตามผลิตภัณฑ์ จากข้อมูล
ทัง้ สิน้ 83 ข้อมูล แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม TSIC 37 ข้อมูล
การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ าส่ว นใหญ่ แ ปรผัน ตามปริม าณ
ผลผลิต กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะขัน้ มูลฐาน
ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่ จ ะมีก ารจัดการพลังงานที่ดี จึง มี
ความเสถี ย รของการใช้ พ ลัง งานค่ อ นข้า งมาก แต่
อย่างไรก็ตามยังไม่ควรวางเฉย เพราะอาจสามารถ
ปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพให้ดีข้ึน หรือ หาทางลดต้ น ทุ น
พลังงานได้อกี ขณะทีก่ ลุ่ม TSIC 38 ค่า R2 ของข้อมูล
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มีการกระจายอย่างสมํ่าเสมอตัง้ แต่ 0.0052 ไปจนถึง
0.9620 แสดงให้เห็น ว่ากลุ่ มนี้มีโ รงงานที่มีก ารจัด
การพลัง งาน ทัง้ ดี แ ละไม่ ดี ร วมอยู่ อาจเนื่ อ งจาก
อุตสาหกรรมกลุ่ ม ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่อ งจักรและ
อุปกรณ์น้ีมผี ลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลายมาก พฤติกรรมการ
ใช้พลังงานจึงมีความแตกต่างกันมาก ส่วนกลุ่ม TSIC
33 และ 36 มีทงั ้ ข้อมูลทีม่ คี ่า R2 มากและน้อย แต่
อย่ า งไรไม่สามารถสรุ ป ได้ เนื่อ งจากมีจํา นวนข้อ มูล
น้อย
ตารางที่ 3 จํานวนข้อมูลจําแนกตามลักษณะข้อมูลและค่า R2 ที่
วิเคราะห์ได้
TSIC

แยก
R ≥ 0.7
1
3
19
21
44
2

33
36
37
38
รวม

รวม
2

R < 0.7
0
2
4
20
26

R ≥ 0.7
0
1
4
5
10
2

R2 < 0.7
0
0
1
2
3

หากการวิเ คราะห์การถดถอยเชิง เส้น อย่ า งง่ า ย
ของกลุ่มทีม่ ขี อ้ มูลการใช้พลังงานแยกตามผลิตภัณฑ์ มี
ค่า R2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 สามารถใช้สมการ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายที่ได้เป็ นสมการตัวแทนของ
ข้อมูลนัน้ ได้ เนื่องจากเป็ นระดับความสัมพันธ์ท่จี ดั ว่า
สูงมากในทางปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายสําหรับกลุ่มที่มีขอ้ มูลการใช้
พลังงานรวมทุกผลิตภัณฑ์ แล้วพบว่าค่า R2 มีค่าน้อย
แสดงว่ า การใช้พ ลัง งานไฟฟ้ ารวมอาจไม่ ไ ด้ ข้ึน กับ
ปริมาณผลผลิตทีร่ วมทุกผลิตภัณฑ์ จึงต้องแยกปริมาณ
ผลผลิต ตามแต่ ล ะชนิ ด ผลิตภัณ ฑ์ เพื่อ วิเ คราะห์ก าร
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ทัง้ นี้ไม่สามารถวิเคราะห์ปจั จัย
อื่นเพิม่ เติมได้อกี เนื่องจากความจํากัดของข้อมูลทีม่ ี
ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายที่มี
ค่า R2 มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 จะได้สมการถดถอยที่
ใช้เ ป็ น ตัว แทนของแต่ ล ะโรงงานควบคุ ม สํา หรับ ใช้
ทํา นายปริม าณการใช้พ ลัง งาน และค่ า SEC นั น้
สามารถสรุปค่า SECe ได้ดงั ตารางที่ 4 ซึง่ สามารถใช้
เป็ น ค่ า เปรี ย บเที ย บประสิท ธิ ภ าพการใช้ พ ลัง งาน
สํ า หรั บ โรงงานกลุ่ ม เดี ย วกั น ที่ มี ป ริ ม าณผลผลิ ต
ใกล้เคียงกันได้ ขณะทีผ่ ลการวิเคราะห์การถดถอยเชิง

เส้นแบบพหุนนั ้ มี 8 โรงงานทีใ่ ห้ค่า R2 สูงขึน้ และมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 โดยค่า SECe ของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์สามารถหาได้จากค่าสัมประสิทธ์การถดถอย
บางส่ ว นของตัว แปรนั น้ ๆ ที่แ ทนผลิต ภัณ ฑ์นั น่ เอง
เนื่องจากไม่สามารถกระจายค่า β0 ให้แต่ละพจน์ได้
4. สรุป
การวิเคราะห์และตีความข้อมูลด้วยรูปแบบกราฟ
ที่เหมาะสม จะสามารถอธิบายและตีความหมายของ
ข้อ มู ล ได้ม ากขึ้น เป็ น การเพิ่ม ความสามารถในการ
ตรวจติดตามประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี้
การเก็ บ บัน ทึ ก ข้ อ มู ล ทางด้ า นพลั ง งานที่ ดี และมี
คุณ ภาพ จะทํา ให้ก ารวิเ คราะห์แ ละตีค วามข้อ มูล ได้
ถูกต้อง เกิดประโยชน์ทงั ้ ต่ อโรงงานอุตสาหกรรมและ
ประเทศชาติ
ส่วนผลจากการวิเคราะห์นนั ้ แสดงให้เห็นว่าข้อมูล
การใช้พลังงานของโรงงานควบคุมในกลุ่มอุตสาหกรรม
โลหะขัน้ มูลฐานนัน้ มีความเสถียร แสดงถึงการจัดการ
ตารางที่ 4 ค่า SECe ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
TSIC

หน่วย

ช่วงผลผลิต
min

max

ช่วง SECe
จํานวน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อหน่วย)
โรงงาน
min
max

33
33112

(m3)

1,535

6,270

141

307

1

(ตัน )

284

49,789

149

854

3

36
36200
37
37110

(ตัน )

3

47,771

13

23,007

10

37120

(ตัน )

12,298

38,460

7

9

1

37200

(ตัน )

66

705

1,262

4,907

2

38
38120

(ตัน )

239

1,531

266

805

1

38130

(ตัน )

173

408

1,941

2,536

1

38191

(ตัน )

3,420

26,067

117

159

1

38192

(ตัน )

111

452

726

1,363

1

38199

(ตัน )

98

1,097

611

3,880

2

38230

(ตัน )

113

1,114

364

885

1

38292

(ตัน )

452

979

1,723

2,397

1

(ชิ้น)

11,344

145,264

5

13

1

38320

(ชิ้น)

1,082,307

3,665,261

0.47

1

1

38391

(ตัน )

317

1,194

383

667

1

38431

(ตัน )

2,543

15,850

295

689

2

3,547,186 10,039,277

0.02

0.04

1

(ชิ้น)
38439

38440

(ตัน )

279,757

4,792,316

0.33

10

2

(kmh)

1,101

2,337

323

684

1

(ชิ้น)

23,013

1,454,686

0.12

11

4

(ชิ้น)

80,718

2,542,678

0.02

2

1
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พลังงานที่ดี ขณะที่กลุ่ ม อุต สาหกรรมการผลิตภัณ ฑ์
จากแร่อโลหะ และอุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยังมีโรงงานทีต่ อ้ งเร่งพัฒนาการ
จัดการพลังงานให้มปี ระสิทธิภาพ
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ร ับ การสนั บ สนุ น เงิน ทุ น วิจ ัย จาก
สถาบันวิจยั พลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอ
กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
6. เอกสารอ้างอิ ง
[1] พลังงาน, กระทรวง. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน. 2553. การใช้พลังงาน
จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ปี 2525-2551
[ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า: http://www.dede.go.
th/dede/images/stories/pdf/001table.pdf
[1 มีนาคม 2554]
[2] พลังงาน, กระทรวง. กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน. 2552. คู่มอื
พัฒนาระบบการจัดการพลังงานสําหรับ
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม[ออนไลน์].
แหล่งทีม่ า: http://www.dede.go.th/dede/
fileadmin/upload/nov50/oct52/3.pdf
[1 กุมภาพันธ์ 2552]
[3] เสรี กังวานกิจ และ ทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน์.
2549. การศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ชุมชนชนบทระดับหมู่บา้ น. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต. ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[4] Puranik, V.S. 2007. CUSUM Quality Control
Chart for Monitoring Energy Use
Performance. Proceedings of the 2007
IEEE IEEM: 1231-1235.
[5] ประพันธ์ ธนาปิ ยกุล. 2552ก. การประยุกต์ใช้
ระบบตรวจติดตามและกําหนดเป้าหมายการ
ใช้พลังงาน(1). เทคนิค 304 (สิงหาคม):
73-84.

19
[6] ไชยะ แช่มช้อย. 2553. การใช้ขอ้ มูลเชิงสถิติ
เพื่อการกําหนดเป้าหมายและการตรวจสอบ
สัมฤทธิผลการอนุ
รกั ษ์พลังงาน.
์
กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
(อัดสําเนา)
[7] ประพันธ์ ธนาปิ ยกุล. 2552. การประยุกต์ใช้
ระบบตรวจติดตามและกําหนดเป้าหมายการ
ใช้พลังงาน(2). เทคนิค 305 (กันยายน):
89-95.
[8] พลังงาน, กระทรวง. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรกั ษ์พลังงาน. 2553. การอนุรกั ษ์
พลังงานตาม พ.ร.บ.[ออนไลน์]. แหล่งทีม่ า:
http://www.dede.go.th/dede/index.php?
id=34[12 กุมภาพันธ์ 2553]

