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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน
พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ไปสูม่ าตรฐานสากล ISO 50001:2011 กรณีศึกษา บริ ษัท ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ ซึ่ง
เข้ าข่ายเป็ นโรงงานควบคุม โดยการเปรี ยบเทียบขันตอนการจั
้
ดการพลังงานตามกฎหมาย 8 ขันตอน
้
กับข้ อกาหนด ISO
50001:2011 พบว่า มีความคล้ ายคลึงกันอย่างมากเนื่องจากทัง้ 2 ระบบใช้ พื ้นฐานการทางานแบบ การวางแผน – การ
ปฏิบตั ิ – การตรวจ – การแก้ ไขและปรับปรุง (Plan – Do – Check – Act) หรื อ PDCA สิง่ ที่แตกต่างกันมีเพียงรายละเอียด
บางประการที่จะต้ องปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด โดยรวมแล้ วระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 มีเนื ้อหา
และข้ อกาหนดมากกว่า แต่ก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าด้ วย โดยหัวข้ อหลักที่ควรให้ ความสาคัญก็ คือ การบ่งชีพ้ ืน้ ที่ที่มี
ประเด็นการใช้ และปริ มาณการใช้ พลังงานที่มนี ยั สาคัญ การกาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน ซึง่ ในที่นี ้ได้
ใช้ เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control หรื อ SPC) เป็ นเครื่ องมือ การกาหนดมาตรการ
อนุรักษ์ พลังงาน การตรวจติดตามและการทบทวนระบบการจัดการพลังงาน
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ABSTRACT
The objective of this research is to investigate a procedure to improve the existing energy management
system based on The Energy Conservation Promotion Act B.E. 2535 (1992) (as amended by Energy
Conservation Promotion Act (No.2) B.E. 2550 (2007)) to meet the requirements of the internationally
recognized ISO 50001:2011. The case study here is an automotive parts manufacturing company, which is
considered a designated factory under the aforementioned law. The 8-step energy management system
according to the law was compared with the system that meets the ISO 50001:2011 requirements. It was
found that both energy management systems share a lot of similarities as they both apply the Plan-Do-CheckAction (PDCA) procedure in their basic functions on the Deming cycle. Slight differences between the two
systems lay in the details of the procedure which are to be adjusted to meet the ISO 50001:2011
requirements, which include more detailed specifications yet allow for higher flexibility. The areas that deserve
great emphasis are the identification of the areas of significant energy use, the setting of energy saving targets
through Statistical Process Control (SPC), the energy saving measures to be taken and energy management
system monitoring and review.
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1. บทนา
ความต้ อ งการใช้ พลัง งานขัน้ สุด ท้ า ยแต่ ล ะภาคส่ว นของประเทศไทยมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สูง ขึน้ ทุก ปี โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความต้ องการใช้ พลังงานขันสุ
้ ดท้ ายมากเป็ นอันดับหนึ่งในปี 2555 สูงถึง 36.7 เปอร์ เซ็นต์ [1] แม้ ว่า
ภาครัฐจะมีมาตรการจานวนมากเพื่อรณรงค์ ส่งเสริ มการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าความ
ต้ องการใช้ พลังงาน มิได้ ลดน้ อยลง เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ ้น
จากการใช้ พลังงาน ส่งผลให้ เกิดภาวะโลกร้ อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ดังนันการอนุ
้
รักษ์ พลังงานจึง
เป็ นเรื่ องที่ทวั่ โลกให้ ความสนใจ ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านัน้
องค์การระหว่างประเทศว่าด้ วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ได้
ประกาศใช้ มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2554 ซึ่ง ISO 50001 สามารถนาไป
ประยุกต์ ใช้ ได้ กับทุกโรงงาน ทุกขนาดหลากหลายประเภทสาขาอุตสาหกรรม ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่มีความ
ต้ องการใช้ พลังงานปริ มาณมากกว่าที่กฎหมายกาหนดหรื อโรงงานที่เข้ าข่ายเป็ นโรงงานควบคุ มที่จาเป็ นต้ องดาเนินการ
จัดทาระบบการจัดการพลังงาน ตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2550) สามารถที่จะพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไปสูม่ าตรฐานสากล ISO 50001 ได้ ไม่ยากนัก เพื่อยกระดับการ
จัดการพลังงานให้ มีประสิทธิ ภาพและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้ โรงงานมีการจัดการพลังงานอย่างสัมฤทธิ์ ผล
สาหรับวิธีการใช้ พลังงานและประสิทธิภาพในการใช้ พลังงานอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบและยัง่ ยืน
สาหรับโรงงานกรณีศกึ ษา ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ได้ ตระหนักถึงความจาเป็ นที่ต้องอนุ รักษ์ พลังงานเพื่อ
ยกระดับการผลิตให้ มีการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิ ภาพ ด้ วยการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายซึ่ง
โรงงานเข้ าข่ายเป็ นโรงงานควบคุม ไปสูก่ ารจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 ซึ่งสิ่งแรกที่จะต้ องดาเนินการคือ
ต้ องจัดทาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย 8 ขันตอน
้
ให้ ครบถ้ วน โดยที่แนวทางในการปรับปรุ งการจัดการด้ าน
พลังงาน[2] จะต้ องปรับปรุ งโรงงานให้ สอดคล้ องกับการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ด้ วยการเผยแพร่ นโยบายพลังงาน
การรวบรวมข้ อมูลการใช้ พลังงานในส่วนต่างๆ ของโรงงาน การคัดเลือกมาตรการหลักในการประหยัดพลังงาน กา ร
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลการใช้ พลังงาน ซึ่งการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานโดยเน้ นการมีสว่ นร่ วมและ
รับฟั งข้ อเสนอแนะจากพนักงานของโรงงานผลิตยานยนต์แห่งหนึ่ง [3] ทาให้ ดชั นีการใช้ พลังงานในปี 2551 ลดลงร้ อยละ
10.15 เมื่อเทียบกับปี 2550 ปี 2552 ลดลงร้ อยละ 15.58 และ 5.66 เมื่อเทียบกับปี 2550 และปี 2551 ตามลาดับ
นอกจากนี ้ยังพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงานไฟฟ้ าในโรงงานควบคุมอย่างมีนยั สาคัญ [4] คือคุณสมบัติ
ของผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน ความสนใจของผู้บริ หารในการอนุรักษ์ พลังงาน ความร่ วมมือของพนักงานในการอนุรัก ษ์
พลังงาน และร้ อยละของปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในระบบแสงสว่าง ซึ่ง การกาหนดมาตรการอนุรั กษ์ พลังงานที่
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายจะทาให้ ระบบการจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น [5] นอกจากนี ้ยังพบว่า งาน
ของวิศวกรอุตสาหการ พลังงาน และสิ่งแวดล้ อม เป็ นสิ่งที่ เกี่ยวข้ องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งวิศวกรอุตสาหการจะต้ อง
เข้ าใจประสิทธิภาพการใช้ พลังงานและประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ที่จะต้ องมีการผสมผสานในการผลิตนอกเหนือจาก
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพียงอย่างเดียว จากผลงานที่มีการเผยแพร่ [6] พบว่ามาตรการอนุรักษ์ พลัง งานที่ได้ จากการ
นาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 มาประยุกต์ใช้ ในโรงงาน Toyota SA Motor, South Africa ได้ แก่ การลด
ปั๊ มทาน ้าเย็นจาก 3 ตัว เหลือ 2 ตัว การจัดภาระโหลดที่เหมาะสมของเครื่ องอัดอากาศ การลดความสว่างในช่วงเวลา
กลางวันโดยการติดตังแผ่
้ นหลังคาใส และการลดจานวนหลอดไฟที่เกินความจาเป็ น เป็ นต้ น
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2.1 ขัน้ ตอนการจัดทาระบบการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ.การส่ งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)
พ.ร.บ.การส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) กาหนดให้ โรงงานที่มกี ารติดตัง้
เครื่ องวัดไฟฟ้ า (มิเตอร์ ) ตัวเดียวหรื อหลายตัวรวมกันมีขนาดตังแต่
้ 1,000 กิโลวัตต์ ขึ ้นไป หรื อติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้ าขนาด
ตังแต่
้ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ ขึ ้นไป หรื อมีปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ า ความร้ อนจากไอน ้าหรือพลังงานสิ ้นเปลืองอย่าง
ใดอย่างหนึง่ รวมกัน ในรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมา เทียบเท่าพลังงานไฟฟ้ า ตังแต่
้ 20 ล้ านเมกะจูล ขึ ้นไป เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน
ควบคุมซึง่ ต้ องมีการจัดทาระบบการจัดการพลังงาน 8 ขันตอนตามพระราชบั
้
ญญัติฉบับนี ้ ดังแสดงตามแผนภูมิในรูปที่ 1 [7]
ทังนี
้ ้รายละเอียดของการดาเนินการในบางขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนที
้
่ 4, 5, 6, 7 และ 8 ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดไว้ ในประกาศกระทรวงพลังงานเรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม พ.ศ. 2552 [7]

รูปที่ 1 มาตรฐานการจัดการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน
พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2550) [7]

2.2 ข้ อกาหนดระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011
ระบบการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001:2011 เป็ นข้ อกาหนดมาตรฐานสากลฉบับหนึง่ เช่นเดียวกับ
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดด้ านสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จกั กันดี
แต่มาตรฐาน ISO 50001 นี ้เป็ นระบบที่เน้ นการจัดการด้ านพลังงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ โรงงานสามารถใช้ จดั ระบบ
และกระบวนการที่จาเป็ นเพื่อการปรับปรุ งสมรรถนะด้ านพลังงาน ประสิทธิ ภาพพลังงาน ลักษณะการใช้ พลังงาน และ
ปริ มาณการใช้ พลังงาน ซึง่ จะช่วยให้ สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมที่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้
ต้ นทุนด้ านพลังงาน โดยสามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั โรงงานทุกประเภท และทุกขนาด ซึ่งมาตรฐานนี ้ระบุข้อกาหนดของ
ระบบการจัด การพลังงานสาหรั บ โรงงานในการก าหนดนโยบายพลังงาน และการนาไปปฏิ บัติ รวมถึ ง การกาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบตั ิการ ซึง่ คานึงถึงข้ อกาหนดด้ านกฎหมายและข้ อมูลลักษณะปริ มาณการใช้ พลังงาน
ที่มีนยั สาคัญ มาตรฐานนี ้ใช้ หลักการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง PDCA โดยมีรูปแบบของการจัดการพลังงาน ดังแสดงตาม
แผนภูมิในรูปที่ 2 [8]
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4.1 ข้อกาหนดทั่วไป
4.2 ความรับผิดชอบของฝายบริหาร
4.3 นโยบายด้านพลังงาน
4.7 การทบทวนการ
บริหารงาน

4.4 การวางแผนด้านพลังงาน
4.5 การนาไปปฏิบัติและการดาเนินการ

4.6.1 การเฝาระวัง การ
ตรวจวัด และการวิเคราะห์
4.6.5 การควบคุมบันทึก

4.6 การตรวจ
4.6.2 การประเมินการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดด้านกฎหมาย
และข้อกาหนดอื่น

4.6.4 การปฏิบัติการแก้ไขและการ
ปฏิบัติการปองกัน
4.6.3 การตรวจประเมิน
ภายใน

รูปที่ 2 รูปแบบระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 [8]
จากรูปแบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากลดังรูปที่ 2 โรงงานที่ต้องการผ่านการรับรองมาตรฐานจะต้ อง
ดาเนินการตามข้ อกาหนดของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน 7 ข้ อ ซึง่ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ จาก ประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4413 พ.ศ. 2555[8] ข้ อกาหนดดังกล่าวสอดคล้ องกับวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีเอกสาร
ข้ อกาหนด แนวปฏิบตั ิและเครื่ องมือในการดาเนินการอย่างชัดเจนเป็ นระบบ ซึ่งมีแนวทางในการดาเนินการ โดยแบ่งออก
ได้ เป็ น สอง ด้ านหลัก คือ ด้ านการบริ หารจัดการ และด้ านเทคนิควิธีการ
ด้ านการบริ หารจัดการ โรงงานจะต้ องจัดให้ มีนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้ านการจัดการพลังงานอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในการนาไปสูก่ ารบรรลุตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรม การให้ ความรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อนาไปสูก่ าร
ปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดให้ มีระบบการติดต่อสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ที่จาเป็ นอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบในการควบคุมติดตาม เครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ พลังงาน จัดให้ มีกิจกรรมตรวจติดตามประเมินภายใน เพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ ไขหรื อป้องกันความผิดพลาดในการ
จัดการพลังงาน และสุดท้ ายฝ่ ายบริ หารต้ องมีบทบาทหน้ าที่สาคัญในการทบทวนการจัดการพลังงานเพื่อให้ ระบบการจัด
การพลังงานมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
ด้ านเทคนิควิธีการ โรงงานต้ องมีการบริ หารจัดการข้ อมูลด้ านพลังงาน รวมถึงการตรวจวิเคราะห์การใช้ พลังงาน
โดยจัดทาแผนจากข้ อมูลที่มีอย่างเป็ นระบบ โรงงานต้ องมีระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อบังคับ คู่มือ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดการพลังงาน เช่น การจัดซื ้อ การออกแบบ การกาหนดมาตรการ การพิจารณาโอกาสในการปรับปรุ งสมรรถนะด้ าน
พลังงาน การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พลังงาน จัดให้ มีการตรวจติดตามการใช้ พลังงาน การ
ตรวจวัดและการวิเคราะห์การใช้ พลังงาน ด้ วยเครื่ องมือที่เชื่อถือได้ และต้ องมีการปรับปรุงสมรรถนะด้ านพลังงานด้ วย

2.3 การเปรี ยบเทียบการจัดการพลังงานตามกฎหมายไทย กับ ISO 50001:2011
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสูม่ าตรฐานสากล ISO 50001:2011 สาหรับโรงงานที่เข้ าข่ายเป็ นโรงงาน
ควบคุม ที่มีการจัดทาระบบการจัดการพลังงานตามพ.ร.บ.การส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ.
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2550) อย่างต่อเนื่องสามารถทีจ่ ะดาเนินการได้ ไม่ยากนัก แม้ วา่ ข้ อกาหนดของ ISO 50001 จะมีรายละเอียดปลีกย่อย
มากกว่าการจัดการพลังงานตามกฎหมายก็ตาม ซึง่ ทังสองระบบใช้
้
หลักการ PDCA เหมือนกัน สาหรับการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายมีทงหมด
ั้
8 ขันตอน
้
ส่วนข้ อกาหนดของ ISO 50001 มีทงหมด
ั้
7 ข้ อ เริ่ มตังแต่
้ ข้อที่ 4.1 ถึง ข้ อที่ 4.7 ซึง่
เปรี ยบเทียบให้ เห็น ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบขันตอนการจั
้
ดการพลังงานตามกฎหมายกับมาตรฐาน ISO 50001:2011

จากการเปรียบเทียบในตารางที่ 1 พบว่าขันตอนการจั
้
ดการพลังงานตามกฎหมาย 8 ขันตอน
้
สามารถที่จะนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ กบั ข้ อกาหนดของระบบ ISO 50001 ได้ ทกุ ขันตอน
้
แต่เนื ้อหาของ ISO 50001 จะมีมากกว่าซึง่ สามารถดูได้
เพิ่มเติมจาก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4413 พ.ศ. 2555 [8] และเนื ้อหาเพิ่มเติมของระบบการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมายดูได้ จาก ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552 [7]

2.4 เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิตกิ ับงานด้ านการจัดการพลังงาน
ข้ อมูลการใช้ พลังงานและผลผลิตในอดีต มีความสาคัญต่อการวิเคราะห์หาพฤติกรรมการใช้ พลังงานเพื่อนามา
ประเมินศักยภาพการใช้ พลังงานว่ามีการจัดการพลังงานที่ดีขึ ้นหรือไม่ ซึง่ เครื่ องมือที่จะนามาวิเคราะห์หาพฤติกรรมการใช้
พลังงานนันจะใช้
้
เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (Statistical Process Control หรื อ SPC) ซึง่ การประยุกต์ใช้
เทคนิค SPC กับงานด้ านการจัดการพลังงานหรื อการอนุรักษ์ พลังงาน ใช้ แนวคิดการเปลีย่ นข้ อมูลต่างๆทีเ่ กี่ยวข้ องกับเรื่ อง
พลังงาน เช่น ปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ ารายเดือน ตลอดจนผลผลิตรายเดือน จากข้ อมูลเชิงตัวเลขที่อยูใ่ นรูปแบบ
ตารางข้ อมูลต่างๆ ให้ เป็ นข้ อมูลเชิงรูปภาพ เช่น เป็ นกราฟในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ เกิดการมองเห็นข้ อมูลในเชิงเปรี ยบเทียบ
ได้ ง่ายและชัดเจน เครื่ องมือเบื ้องต้ นด้ าน SPC ที่จาเป็ นต้ องใช้ ประกอบด้ วย [9]
1. กราฟการกระจายตัวของข้ อมูล (Scatter plot)
2. การวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis)
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3. กราฟ DIFF และ CUSUM (Difference and Cumulative Summation of Difference Chart)
ซึง่ การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงานในขันตอนการวางแผนพลั
้
งงาน
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการ
วิเคราะห์ ศักยภาพการใช้ พลังงานที่ผา่ นมา เพื่อนามาเป็ นฐานอ้ างอิงการใช้ พลังงานในการกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์
พลังงาน ตามข้ อกาหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011

3. ผลการวิจัยและวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้
ผู้วิจยั ได้ นาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายของประเทศไทยมาพัฒนา
ปรับปรุงให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนดของระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 โดยการประเมินความพร้ อมของระบบ
การจัดการพลังงานของโรงงานกรณีศกึ ษา ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ประเภทท่อ และเข้ าข่ายเป็ นโรงงานควบคุม
ตามพ.ร.บ.การส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) โดยมีการใช้ พลังงานไฟฟ้ า 100
เปอร์ เซ็นต์ในกระบวนการผลิต ซึง่ ผลที่ได้ จากการวิจยั ในครัง้ นี ้สามารถสรุปเป็ นหัวข้ อได้ ดงั ต่อไปนี ้

3.1 ความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ างระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายกับ
ISO 50001:2011
ในการจัดทาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 มีทงส่
ั ้ วนที่สามารถนาระบบการจัดการพลังงานตาม
กฎหมายมาใช้ ได้ เลยและมีสว่ นที่ต้องจัดทาเพิ่มเติม เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนด ISO 50001:2011 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายกับ ISO 50001:2011
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ตารางที่ 2 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายกับ ISO 50001:2011 (ต่อ)
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ตารางที่ 2 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายกับ ISO 50001:201(ต่อ)
1

จากตารางที่ 2 ข้ อแนะนาเพิ่มเติมจากมาตรฐานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย พบว่าสิ่งแรกที่จะต้ องจัดทา
เพิ่มเติม เพื่อให้ สอดคล้ องกับระบบ ISO 50001 คือ คู่มือการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็ นการนาข้ อกาหนดของระบบ ISO
50001 มาเขียนไว้ ในแบบฟอร์ มของโรงงาน โดยระบุขอบข่ายและอาณาเขตของระบบการจัดการพลังงานให้ ชดั เจน และ
แต่งตังตั
้ วแทนฝ่ ายบริ หารการจัดการพลังงานซึ่งสามารถเลือกใครก็ได้ ที่อยู่ในคณะทางานด้ านการจัดการพลังงานตาม
กฎหมายที่มีอานาจในการตัดสินใจ โดยไม่จาเป็ นต้ องเป็ นประธานคณะทางานเสมอไป สาหรับโรงงานกรณีศกึ ษาได้ แต่งตัง้
รองประธานคณะทางานด้ านการอนุรักษ์ พลังงานตามกฎหมายเป็ นตัวแทนฝ่ ายบริ หารการจัดการพลังงานตามระบบการ
จัดการพลังงาน ISO 50001:2011 เนื่องจากมีความเข้ าใจในระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 เป็ นอย่างดี
กอปรกับประธานคณะทางานด้ านการอนุรักษ์ พลังงานตามกฎหมายเป็ นชาวญี่ปนุ่ ซึ่งทาให้ มีปัญหาเรื่ องการสื่อสารและ
ความเข้ าใจของภาษา
สาหรับนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน โรงงานกรณีศึกษาได้ ใช้ นโยบายอนุรักษ์ พลังงานร่ วมกันระหว่างนโยบายตาม
ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายกับระบบ ISO 50001 โดยยังคงเนื ้อหาที่ต้องสอดคล้ องกับกฎหมายและเพิ่มเนื ้อหา
ในส่วนของการสนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การด้ านพลัง งานที่มีประสิทธิ ภาพ รวมทังได้
้ พิจารณาการออกแบบ
เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะด้ านพลังงาน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ ISO 50001
การวางแผนด้ านพลังงานจะต้ องจัดทาเป็ นเอกสาร และวิเคราะห์การใช้ พลังงานในอดีต ซึ่งผู้วิจัยได้ ใช้ เทคนิค
SPC ซึง่ ประกอบด้ วย กราฟการกระจายตัวของข้ อมูล การวิเคราะห์การถดถอย และกราฟ DIFF (หมายถึงผลต่างของค่า
จริ งกับค่าอ้ างอิงหรื อค่าฐาน) และ CUSUM (หมายถึงค่าผลรวมสะสมของผลต่าง) มาใช้ วเิ คราะห์พฤติกรรมการใช้ พลังงาน
เพื่อกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงานโดยใช้ ข้อมูลในอดีต 2 ปี และการวางแผนด้ านพลังงานในระบบ ISO 50001 จะ
เกิดขึ ้นไม่ได้ เลยถ้ ายังไม่มีการชี ้บ่งลักษณะ ปริ มาณการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สาคัญ จึงต้ องมีการสร้ างเกณฑ์การประเมิน
ขึ ้นมา ซึง่ ผู้วิจยั ได้ อ้างอิงเกณฑ์การประเมินจากรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
การนาไปปฏิบตั ิและการดาเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของ ISO 50001 นันผู
้ ้ ปฏิบตั ิงานกับเครื่ องจักร หรื อ
อุปกรณ์ที่มีการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สาคัญจะต้ องได้ รับการฝึ กอบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึง่ ได้ มีการกาหนดจุดตรวจสอบประจาวันที่จาเป็ นที่มีผลต่อการใช้ พลังงานของเครื่ องจักรเหล่านัน้ และที่สาคัญในกรณีที่มี
การจัดซื ้อจัดหา ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ด้านพลังงานที่มีหรื ออาจจะมีผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อประเด็นการใช้ พลังงาน
หน่วยงานจัดซื ้อจะต้ องแจ้ งต่อผู้ขายถึงการจัดซื ้อจัดหาซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการถูกประเมินในข้ อสมรรถนะการใช้ พลังงาน
ตัวอย่างเช่น เครื่ องอัดอากาศ มีการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สาคัญ ดังนันเมื
้ ่อต้ องการเปลี่ยนชิ ้นส่วน จะต้ องประเมินชิ ้นส่วน
นันว่
้ ามีประสิทธิภาพในการใช้ พลังงานหรื อไม่ โดยจัดทาแบบประเมินขึ ้นมา
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การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 50001 มีเนื ้อหาในการตรวจติดตามมากกว่าระบบการจัดการพลังงานตาม
กฎหมาย ซึง่ ตามกฏหมายจะทาการตรวจติดตามเฉพาะผู้รับผิดชอบด้ านพลังงานและคณะทางานเท่านัน้ แต่ถ้าเป็ นระบบ
ISO 50001 จะต้ องตรวจติดตามทุกพื ้นที่ที่มีลกั ษณะปริ มาณการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สาคัญ ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายซ่อ มบารุ ง เป็ นต้ น และที่ สาคัญการจัด ทารายการ การตรวจประเมิ น ก่ อ นไปตรวจติ ด ตามภายในระบบการจัด
การพลังงาน จะทาให้ การตรวจติดตามเป็ นไปอย่างราบรื่ นและครบถ้ วนทุกข้ อกาหนด และการทบทวนการบริ หารงาน
สาหรับ ISO 50001 ซึ่งเป็ นข้ อกาหนดสุดท้ าย ต่างจากการจัดการพลังงานตามกฎหมายตรงที่หวั ข้ อในการทบทวนมี
มากกว่า

3.2 การประเมินหาประเด็นลักษณะ ปริมาณการใช้ พลังงานอย่ างมีนัยสาคัญ
สาหรับระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 จาเป็ นจะต้ องระบุ ประเด็นลักษณะ ปริ มาณการใช้ พลังงาน
อย่างมีนยั สาคัญ (Significant Energy Use หรื อ SEU) ซึ่งการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สาคัญ หมายถึง การใช้ พลังงานที่มี
สัดส่วนการใช้ พลังงานที่สงู เมื่อเปรี ยบเทียบกับการใช้ พลังงานโดยรวมของโรงงาน ระบบ หรื อ อุปกรณ์ นันๆ
้ ซึ่งเกณฑ์ที่จะ
นามาประเมินหาลักษณะ ปริ มาณการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สาคัญจะต้ องมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้ พลังงานของ
โรงงาน ผู้วิจยั ได้ จดั ทาเกณฑ์การประเมินโดยกาหนดให้ ผ้ รู ับผิดชอบด้ านพลังงาน หรื อคณะทางานด้ านการจัดการพลังงาน
เป็ นผู้ประเมิน โดยเกณฑ์อ้างอิงมาจาก ภาคผนวค ซ. ของรายงานการจัดการพลังงาน หัวข้ อ การประเมินศักยภาพของ
เครื่ อ งจัก ร/อุป กรณ์ ที่มี นัยสาคัญ [10] เพื่ อน าไปค้ น หามาตรการอนุรั ก ษ์ พ ลัง งาน โดยประเมิ น ทัง้ หมด 3 หัว ข้ อ ได้ แ ก่
(1) ขนาดการใช้ พลังงาน (2) ชัว่ โมงการใช้ งาน และ (3) ศักยภาพการปรับปรุ ง จากนันจึ
้ งนาคะแนนที่ได้ มาคูณกัน โดย
กาหนดให้ คะแนนตังแต่
้ 80 ขึ ้นไป มีการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สาคัญ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การประเมินเครื่ องจักร/อุปกรณ์ ที่มีการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สาคัญ
(1) ปริมาณการใช้
พลังงาน

Lighting
Air Compressor
Auto Cleaning
Cooling Tower
End forming
Air Conditioning

(3) ศักยภาพการ
ปรับปรุ ง

2

ไฟฟ้ า

5

5

4

100

Sig.

4

ไฟฟ้ า

5

5

4

100

Sig.

5

5

4

100

Sig.

มาก

น้ อย

มาก

น้ อย

มาก

(3 คะแนน)

PLT2,3

มากที่สดุ (4 คะแนน)

AC-01,02

SIO - 02,05,06,08 SP 5X

(1 คะแนน)

Sig.

ปานกลาง (2 คะแนน)

Sig.

100

(4 คะแนน)

100

4

มากที่สดุ (5 คะแนน)

4

5

(2 คะแนน)

5

5

ปานกลาง (3 คะแนน)

5

ไฟฟ้ า

น้ อยที่สดุ (1 คะแนน)

ไฟฟ้ า

1087

(4 คะแนน)

4

4X ,5X

มากที่สดุ (5 คะแนน)

PLT2,3

-

(2 คะแนน)

AC-05-08

Location

ประเภท
พลังงาน

ปานกลาง (3 คะแนน)

ลาดับความสาคัญ

Air Compressor

หมายเลข

จานวน
เครื่องจักร/
อุปกรณ์

น้ อยที่สดุ (1 คะแนน)

ชื่อเครื่องจักร

(2) ชั่วโมงการใช้ งาน

คะแนนรวม (1) x (2) x (3)

เครื่องจักร/อุปกรณ์ หลัก

น้ อย
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CT-01

Plant2

1

ไฟฟ้ า

SEF-01-21

SP 4X

24

ไฟฟ้ า

4

5

4

80

Sig.

CDU101/1-19

4x,5x

19

ไฟฟ้ า

4

5

4

80

Sig.

จากตารางที่ 3 หัวข้ อที่ (1) ปริ มาณการใช้ พลังงาน พิจารณาจากขนาดของเครื่ องจักรมีหน่วยเป็ นกิโลวัตต์ มา
กาหนดเป็ นคะแนน โดยกาหนดให้ เครื่ องจักรที่มีขนาดตังแต่
้ 20 กิโลวัตต์ ขึ ้นไปมีคะแนนสูงที่สดุ คือ 5 คะแนน เนื่องจาก
จานวนเครื่ องจักรหลักที่มีขนาด 20 กิโลวัตต์ ขึน้ ไป มีอยู่ 23 เครื่ อง คิดเป็ น 20 เปอร์ เซ็นต์ ของเครื่ องจักรหลักทัง้ หมด
(2) ชั่วโมงการใช้ งาน ได้ กาหนดจากปฏิทินการทางานทัง้ ปี ของโรงงานซึ่ง ทางาน 24 ชั่วโมงต่อวัน 260 วันต่อปี โดย
กาหนดให้ เครื่ องจักรที่มีการทางานตัง้ แต่ 6,000 ชั่วโมง ขึ ้นไปมีคะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน (3) ศักยภาพการปรับปรุ ง
กาหนดจากอายุการใช้ งานของเครื่ องจักรโดยพิจารณาจากเครื่ องจักรที่มีอายุการใช้ งานมากกว่า 5 ปี ขึ ้นไปมีคะแนนสูง

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557
ที่สดุ คือ 4 คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติการซ่อมบารุงรักษาของโรงงานกรณีศกึ ษาซึ่งพบว่า เครื่ องจักรที่มีอายุ 5 ปี ขึ ้น
ไป ส่วนใหญ่มีการยกเครื่ องใหม่ (Overhaul) ซึง่ จะต้ องมีการปรับปรุง
ในการให้ น ้าหนักคะแนนอาจขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของการใช้ พลังงานแต่ละโรงงาน ซึ่งจากการประเมินของ
โรงงานกรณีศกึ ษาพบว่า เครื่ องจักรในกระบวนการผลิตได้ แก่ เครื่ องล้ างชิ ้นงานอัตโนมัติ (Auto cleaning machine) เครื่ อง
ขึ ้นรู ปชิน้ งาน (End forming machine) เครื่ องอัดอากาศ เครื่ องปรับอากาศในกระบวนการผลิต ระบบแสงสว่างใน
กระบวนการผลิต และหอผึ่งเย็นสาหรับหล่อเย็นเครื่ องจักรในกระบวนการผลิต มีลกั ษณะปริ มาณการใช้ พลังงานอย่างมี
นัยสาคัญ

3.3 การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน
การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงานตามข้ อกาหนด 4.4 การวางแผนด้ านพลังงาน ของระบบการจัด
การพลังงาน ISO 50001:2011 เป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก เนื่องจากการกาหนดเป้าหมายไว้ สงู หรื อต่าจนเกินไปจะทาให้ มี
ปั ญหาในการนาไปปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั น้ การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงานโดยการ
วิเคราะห์และประเมินผลจากพฤติกรรมการใช้ พลังงานในอดีต เช่น ปริ มาณผลผลิต การใช้ พลังงานชนิดต่างๆ โดยใช้
เทคนิค SPC ซึ่งประกอบด้ วย กราฟการกระจายตัวของข้ อมูล การวิเคราะห์การถดถอย และกราฟ DIFF จะทาให้ การ
กาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงานมีความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น โรงงานกรณีศกึ ษา ซึง่ เป็ นโรงงานผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์
ผู้วิจยั ได้ รวบรวมข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้ า และผลผลิตในรอบ 2 ปี จากนันน
้ าข้ อมูลไปสร้ างกราฟการกระจายตัวของ
ข้ อมูลเพื่อวิเคราะห์การถดถอยแบบเชิงเส้ นอย่างง่ายเพื่อหาสมการเส้ นฐานของข้ อมูลรวม จากเส้ นฐานของข้ อมูลรวมนามา
วิเคราะห์หาค่า DIFF และ CUSUM จากนันเลื
้ อกค่า DIFF หรื อ ผลต่างระหว่างพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ จริ งกับพลังงานไฟฟ้ า
ฐาน ที่ติดค่าลบมากที่สดุ 6 ค่า เพื่อนามาหาสมการเส้ นฐานพลังงานอ้ างอิง 6 เดือน โดยการสร้ างกราฟการกระจายตัวของ
ข้ อมูลอีกครัง้ จะได้ สมการเส้ นฐานดังแสดงในรูปที่ 3 จากนันน
้ าเส้ นฐานไปวิเคราะห์หาค่าอ้ างอิง (พลังงานไฟฟ้ าฐาน ) และ
นาข้ อมูลทังหมด
้
สร้ างกราฟ DIFF และ CUSUM ได้ ดงั รู ปที่ 4 จากนันจึ
้ งสรุ ปหาปริ มาณพลังงานที่มีศกั ยภาพที่จะ
ประหยัดได้
1,000,000
y = 0.1876x + 246,279
R 2 = 0.98

พลังงานไฟฟ้ า (kWh)

800,000

600,000

400,000

200,000

0
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

้ )
ผลผลิต (พันชิน

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์เชิงเส้ นการถดถอยระหว่างผลผลิตกับพลังงานไฟฟ้ า

3,000

3,500

4,000
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DIFF

CUSUM

2,000,000

พลังงานไฟฟ้ า (kWh)

12

1,500,000

1,000,000

500,000

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

เดือนที่

รูปที่ 4 ศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงานของโรงงานกรณีศกึ ษา

จากรู ปที่ 4 จะได้ ค่าปริ มาณพลังงานที่มีศกั ยภาพที่จะประหยัดได้ ในรอบ 2 ปี ซึ่งพบว่าศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานมีสดั ส่วนของปี ที่ 1 (เดือนที่ 1-12) และปี ที่ 2 (เดือนที่ 13-24) ใกล้ เคียงกันคือ ปี ที่ 1 และปี ที่ 2 มีสดั ส่วนศักยภาพ
การอนุรักษ์ พลังงานเท่ากับ 48.62 % และ 51.38 % ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้ เห็นพฤติกรรมการใช้ พลังงานทังสองปี
้
ดังนัน้
เป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงานจึงประเมินจากศักยภาพของการอนุรักษ์ พลังงานรวมจากปี ที่ 1 และปี ที่ 2 ได้ โดยใช้ ยอดรวม
จากรูปที่ 4 คือ 1,503,475 kWh ซึง่ เมื่อคิดเป็ นร้ อยละเทียบกับปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ าทัง้ 2 ปี (20,929,560 kWh) มี
ค่าเป็ นร้ อยละ 7.18 นั่นหมายความว่า การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงานของโรงงาน สามารถที่จะลดการใช้
พลังงานลงได้ อีก 7.18 % นัน่ เอง ซึ่งโรงงานกรณีศึกษาได้ นาสมการเส้ นฐานของข้ อมูลอ้ างอิงที่ดีที่สดุ 6 เดือน มากาหนด
เป็ นเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงานของโรงงาน

3.4 การกาหนดมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
การกาหนดมาตรการอนุรักษ์ พลังงานในระบบ ISO 50001 นันจ
้ าเป็ นต้ องค้ นหามาตรการอนุรักษ์ พลังงาน จาก
เครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อกระบวนการที่มีการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สาคัญเป็ นอันดับแรก โดยเข้ าไปปรึ กษากับผู้ที่
ดูแลควบคุมเครื่ องจักรเหล่านัน้ แต่ในระหว่างดาเนินการก็ยงั สามารถหามาตรการอื่นเพิ่มเติมได้ ซึ่งการกาหนดมาตรการ
อนุรักษ์ พลังงานจะต้ องให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงานของโรงงานและผลประหยัดที่ได้ จะต้ องทาให้ บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนด ซึ่งมาตรการอนุรักษ์ พลังงานของโรงงานกรณีศึกษาที่ผ้ วู ิจยั ได้ นาเสนอได้ แก่ 1) ปรับปรุ งการ
ทางานของเครื่ องดูดฝุ่ นเหล็กของเครื่ องลบคมชิ ้นงาน 2) ตังเวลา
้
เปิ ด-ปิ ด พัดลมโดยการติดตังตั
้ วควบคุมการเปิ ด-ปิ ด 3)
เปลี่ยนหัวเป่ าลมเครื่ องลบคมชิ ้นงาน ให้ เล็กลง 4) ลดลมรั่วในระบบอัดอากาศ 5) เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์จาก 36
วัตต์ (T8) เป็ นหลอด 28 วัตต์ (T5) 6) ลดเวลาการทางานของ compressor ของเครื่ องปรับอากาศในกระบวนการผลิต 7)
เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์ 400 วัตต์ เป็ นหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 105 วัตต์ ในเบื ้องต้ นจากมาตรการที่ได้ นาเสนอไป
ข้ างต้ น เมื่อคานวณคาดการณ์ ผลประหยัดที่ได้ พบว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ ค้นหา
มาตรการเพิ่มเติมได้ แก่ มาตรการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์จาก 36 วัตต์ (T8) เป็ นหลอด LED 20 วัตต์ ซึ่งในช่วงแรก
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอมาตรการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์จาก T8 เป็ นหลอด T5 แต่ในปั จจุบนั มีเทคโนโลยี หลอด LED ซึ่ง
เป็ นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ถึงแม้ จะมีการลงทุนที่สงู กว่าแต่ว่าผลประหยัดที่ได้ ก็มากกว่าบนเงื่อนไขความส่องสว่างที่เท่ากัน
ซึง่ จะทาให้ บรรลุเป้าหมายการประหยัดพลังงานได้ เร็ วขึ ้น
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3.5 การตรวจติดตามและการทบทวนระบบการจัดการพลังงาน
การตรวจติดตามระบบการจัดการพลังงานจาเป็ นต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ว่า เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนที่ว างไว้ หรื อไม่ ซึ่ง เป็ นการตรวจสอบภายในของโรงงาน สาหรั บโรงงานที่ ผ้ ูวิ จัย ได้
ทาการศึกษาได้ กาหนดให้ มีการตรวจติดตามอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ส่วนการทบทวนระบบการจัดการพลังงานนันเป็
้ นการ
ทบทวนของฝ่ ายบริ หารซึ่งเป็ นข้ อกาหนดสุดท้ ายของระบบ ISO 50001 ก่อนเข้ าสูร่ อบการดาเนินการใหม่ตามหลักการ
PDCA เพื่อให้ เกิดการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทบทวนของฝ่ ายบริ หารจะต้ องครอบคลุมการดาเนินการที่ผ่านมา
ทังหมด
้
และต้ องครบถ้ วนทุกข้ อกาหนดของระบบ ISO 50001 โดยที่โรงงานที่ผ้ วู ิจัยได้ ทาการศึกษาได้ กาหนดให้ มีการ
ทบทวนระบบการจัดการพลังงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้

4. สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุ ปผล
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานสาหรับโรงงานที่เข้ าข่ายเป็ นโรงงานควบคุม
ที่มกี ารจัดทาระบบการจัด
การพลังงานตามกฎหมายจะต้ องจัดทาส่วนหลักๆ เพิ่มเติมคือ (1) การกาหนดลักษณะและปริ มาณการใช้ พลังงานอย่างมี
นัยสาคัญ (2) การออกแบบที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สาคัญเพื่อการปรับปรุงสมรรถนะการทางาน (3) การ
จัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การด้ านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และ (4) ระบบเอกสาร สิง่ ที่ได้ รับจากการจัดทาระบบการจัด
การพลังงาน ISO 50001 คือ โรงงานมีการจัดการพลังงานทีเ่ ป็ นระบบตามหลักการ PDCA ทาให้ การจัดการพลังงานเป็ น
ระบบสากลที่ทวั่ โลกยอมรับ ผู้บริ หารเห็นความสาคัญของการจัดการพลังงาน พนักงานมีสว่ นร่วมในการอนุรัก ษ์ พลังงาน
เพิ่มมากขึ ้น และที่สาคัญมีการกาหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์ พลังงานทีช่ ดั เจนเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น ซึง่ ทาให้ ผลลัพธ์ที่
ได้ จากการดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์ พลังงานเป็ นตัวเลขทีช่ ดั เจนและท้ ายสุดสามารถขอรับการรับรอง ระบบการจัด
การพลังงาน ISO 50001:2011

4.2 ข้ อเสนอแนะ
การจัดทาระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ต้ องได้ รับความร่วมมือตังแต่
้ ระดับสูงสุดของโรงงานไปจนถึง
ระดับล่างสุดไม่เช่นนันการจั
้
ดการพลังงานจะไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์เป้าหมายได้ การกาหนดเกณฑ์ในการประเมิน
หาลักษณะปริมาณการใช้ พลังงานอย่างมีนยั สาคัญ ควรพิจารณาในเรื่ องของขนาดการใช้ พลังงานและชัว่ โมงการใช้ งาน
เป็ นหลัก ในการกาหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย ข้ อมูลในอดีตทีน่ ามาวิเคราะห์ต้องเป็ นข้ อมูลที่เป็ นจริ งเพื่อให้ สามารถหา
ฐานข้ อมูลอ้ างอิงที่แท้ จริ งและควรมีข้อมูลอย่างน้ อย 1 ปี ถ้ าข้ อมูลมีน้อยเกินไปจะทาให้ มองไม่เห็นพฤติกรรมการใช้
พลังงานในรอบปี ที่ผา่ นมา สาหรับมาตรการอนุรักษ์ พลังงานควรจะต้ องสอดคล้ องกับเป้าหมายที่โรงงานกาหนด และที่
สาคัญโรงงานควรจะต้ องพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ด้านพลังงานอย่างเพียงพอ
เพื่อขับเคลือ่ นการจัดการพลังงานให้
เป็ นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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