
CS-8 : การประเมินระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุม 
และปรับปรุงค่า SEC ส าหรับ 11 กลุ่ม 

โครงการเตรียมความพร้อมด้านกลไกตลาด 
เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก (PMR) 

กมล ตันพิพัฒน ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ไบร์ท แมเนจเมน้ท ์คอนซัลติ้ง จ ากัด 
6 กรกฎาคม 2560 



1. สรุปภาพรวมโครงการ 
 

2. การก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยส าหรับโครงการ 
 

3. แนวทางการวิเคราะห์ค่าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน 
(Specific Energy Consumption, SEC) 
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CS-8 : การประเมนิระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุม  
และปรับปรงุค่า SEC ส าหรับ 11 กลุ่ม 

4.1 ศึกษาและน าเสนอวิธีการ
วิเคราะห์และจัดท าดัชนีชี้วัดการ
ใช้พลังงาน Specific Energy 
Consumption (SEC) ส าหรับ
โรงงานและอาคารควบคุม 
 
 
4.2 Review and collect 
data of the DF&Bs from 
the energy databases of 
the DEDE 
 
4.3 Grouping of the 
DF&Bs – 11 Sectors 
 
4.4 Analyze the energy 
data and SEC of the target 
DF&Bs 
 
4.5 Analyze potential 
improvement to reduce 
energy consumption 
 
4.6 Develop SEC 
Benchmarks of the DF&Bs 
- 11 sectors 

• ศึกษาวิธีวิเคราะห์ ค่าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน 
-> Specific Energy Consumption, SEC  
 = การใช้พลังงาน/ผลผลติ, การใช้พลังงาน/พื้นที ่

       -> Energy Use Intensity, EUI 
 = f (ผลผลิต, ชั่วโมงท างาน, พี้นที่, ฯลฯ)            
   

“SEC” เป็นการวิเคราะห์ปริมาณการใช้พลังงานต่อปัจจัยที่ท าให้เกิดการใช้
พลังงาน โดยทั่วไปเป็นคา่ที่ใช้เปรียบเทียบสมรรถนะหรือความสามารถในการใช้
พลังงานของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเดยีวกัน 

 

“EUI” เป็นการวิเคราะห์สมรรถนะการใช้พลังงาน โดยการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย (ตัวแปรหลัก) ที่มีผลต่อการใช้พลังงาน กับ ปรมิาณการใช้พลังงาน 
หรือ ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน (ตัวแปรตาม) โดยทัว่ไปจะใช้ในการวิเคราะห์ ปริมาณ
การใช้พลังงาน หรือ ดัชนีช้ีวัดการใช้พลังงาน เมือ่สภาพการท างานเปลี่ยนแปลงไป 
เช่น การเปลี่ยนแปลงชั่วโมงท างาน, ผลผลติ, พื้นทีใ่ช้สอย ฯลฯ 



4.1 Study and propose 
methodology for Specific 
Energy Consumption 
(SEC) analysis of 
the DF&Bs 
 

 
4.2 ทบทวนและรวบรวมข้อมูล
ของโรงงานและอาคารควบคุม
จากฐานข้อมูลของ พพ. 
 
 
 4.3 Grouping of the 
DF&Bs – 11 Sectors 
 
4.4 Analyze the energy 
data and SEC of the 
target DF&Bs 
 
4.5 Analyze potential 
improvement to reduce 
energy consumption 
 
4.6 Develop SEC 
Benchmarks of the 
DF&Bs - 11 sectors 

• รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมลูที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลของ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จากรายงาน
การจัดการพลังงานที่อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมน าส่งทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ – กระบวนการผลิต, เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 
• จัดฝึกอบรมแนวทางการวิเคราะห์และจดัท าดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน 

(50 ท่าน,  1 วัน) – 24 เมษายน 2560 (61 ท่าน) 

ข้อมูล ช่วงเวลา 
ข้อมูลทั่วไป 

2012 - 2014 
ข้อมูลการใช้พลังงาน จาก รายงานการ
จัดการพลังงาน 
ข้อมูลผลผลิต หรือ การใช้พื้นที่ 
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4.1 Study and propose 
methodology for 
Specific Energy 
Consumption (SEC) 
analysis of 
the DF&Bs 
 
4.2 Review and collect 
data of the DF&Bs from 
the energy databases of 
the DEDE 
 

4.3 ก าหนดกลุม่อุตสาหกรรม
และอาคารควบคุม  11 กลุ่ม 
 
4.4 Analyze the energy 
data and SEC of the 
target DF&Bs 
 
4.5 Analyze potential 
improvement to reduce 
energy consumption 
 
4.6 Develop SEC 
Benchmarks of the 
DF&Bs - 11 sectors 

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 11 กลุ่มเป้าหมาย 
 1. อุตสาหกรรม ซีเมนต์ 

2. อุตสาหกรรม เซรามิค 
3. อุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกล้า 
4. อุตสาหกรรม กระดาษ 
5. อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี 
6. อุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม 
7.  โรงไฟฟ้า พลังความร้อน 

8. อาคารประเภท โรงแรม 
9. อาคารประเภท โรงพยาบาล 
10. อาคารประเภท ศูนย์การค้า 
11. อาคารประเภท ส านักงาน 
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การจัดท ากลุ่มอาคารและกลุ่มอุตสาหกรรม 11 กลุ่ม  
ล าดบั อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ ์ จ านวนโรงงานตาม TSIC 
#1 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (Cement Industry) ผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต ์

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส าหรับก่อสร้าง 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆ ซึง่มิได้จดัประเภทไว้ในท่ีอ่ืน (ไฟ
เบอร์ซีเมนต์) 

TSIC 23941 (21 แหง่) 
TSIC 23953 (4 แห่ง) 
TSIC 23951 (25 แหง่) 
TSIC 23954 (15 แหง่) 

#2 อุตสาหกรรมเซรามิค (Ceramic 
Industry)  

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องและแผน่เซรามิค 
ผลิตภัณฑ์จาน ชาม เซรามิค 
ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์เซรามิค 
ผลิตภัณฑ์ฉนวนไฟฟ้าเซรามิค 

TSIC 23922 (21 แหง่) 
TSIC 23931 (11 แหง่)  
TSIC 23923 (10 แหง่) 
TSIC 23933 (2 แห่ง) 

#3 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (Iron 
and Steel Industry) 

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นและเหล็กก้อน 
ผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นมูลฐานและขัน้กลาง 
ผลิตภัณฑ์เหล็กพื้นมูลฐานและขัน้กลาง ท่ีไม่ได้จ าแนกไว้ 
ผลิตภัณฑเ์หล็กหล่อ และเหล็กหล่อเหนียว 

TSIC 24102 (64 แหง่) 
TSIC 24101 (40 แหง่) 
TSIC 24109 (72 แหง่) 
TSIC 24311 (50 แหง่) 

#4 อุตสาหกรรมกระดาษ (Paper Industry) ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษประเภทต่างๆ 

TSIC 17011 (7 แห่ง)  
TSIC 17012 (24 แหง่) 
TSIC 17020 (55 แหง่)  
TSIC 17099 (22 แหง่) 

#5 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical 
Industry) 

ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกมูลฐาน 
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากการกลั่นปิโตรเลียม ท่ีไม่ได้จ าแนกไว ้

TSIC 19201 (16 แหง่)  
TSIC 20131 (83 แหง่) 



ล าดับ อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ ์ จ านวนโรงงานตาม TSIC 
#6 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

(Food and Beverage Industry) 
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลบริสุทธิ์ 
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลดิบจากอ้อย 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระปอ๋ง 

TSIC 10722 (49 แห่ง) 
TSIC 10721 (8 แห่ง) 
TSIC 10221 (19 แห่ง) 

#7 โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น (Thermal Power Plant) 
  

TSIC 35101 (142 แห่ง) 

#8 โรงแรม (Hotel Building) 
  

TSIC 55101 (375 แห่ง) 

#9 โรงพยาบาล (Hospital Building) 
  

TSIC 86101 (222 แห่ง) 

#10 ห้างสรรพสินค้า (Department Store Building) 
  

TSIC 47190 (559 แห่ง) 

#11 ส านักงาน (Office Building) 
  

TSIC 84220 (617 แห่ง) 

การจัดท ากลุ่มอาคารและกลุ่มอุตสาหกรรม 11 กลุ่ม  



การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมปซูีเมนต ์

(21 แห่ง) 

(15 แห่ง) 

(25 แห่ง) 

(25 แห่ง) 



การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 

(21 แหง่) 

(10 แหง่) 

(11 แหง่)  

(2 แห่ง) 



การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า 

(40 แห่ง) 

(64 แหง่) 

(72 แหง่) 

(50 แหง่) 



การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี 

(16 แหง่)  

(83 แหง่) 



การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 



การแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเยือ่และกระดาษ 

(7 แห่ง) 

(24 แหง่) 

(55 แห่ง)  

(22 แหง่) 



4.1 Study and propose 
methodology for Specific 
Energy Consumption 
(SEC) analysis of 
the DF&Bs 
 
4.2 Review and collect 
data of the DF&Bs from 
the energy databases of 
the DEDE 
 
4.3 Grouping of the 
DF&Bs – 11 Sectors 
 

4.4 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้
พลังงานและ SEC ของ 11 
กลุม่เป้าหมาย 
 
4.5 Analyze potential 
improvement to reduce 
energy consumption 
 
4.6 Develop SEC 
Benchmarks of the 
DF&Bs - 11 sectors 

• วิเคราะห์ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลของ พพ.  
• จัด ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อชีแ้จงและรับฟังความคิดเห็นส าหรับ

แนวทางวิเคราะห์ค่า SEC - ด าเนินการแล้วเสร็จ 

• เก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้ แบบสอบถาม – อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

วิเคราะห์ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน โดยการหาค่า  
Energy Use Intensity, EUI 
 
• ก าหนดขอบเขต และจัดท ากลุ่มอาคารและกลุ่มอุตสาหกรรม 
• ก าหนดปีฐาน 
• ก าหนดตัวแปรที่ส าคัญด้านพลังงาน 
• รวบรวมข้อมูล 
• วิเคราะหแ์ละพัฒนาความสัมพันธ์ส าหรับการใช้พลังงาน และ ตัวแปรที่

เกี่ยวข้อง ( Energy = f(x1,x2,….) ) 
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1. การสร้างสมการที่มีตัวแปรเดียว 
ความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น 

 
 
 
 
 
 
 

2.  สมการที่มีหลายตัวแปรเชิงเส้น (Multivariate linear regression) 
 Y = m1X1 + m2X2 + m3X3 + b  

การวเิคราะหค์่าดัชนีชี้วัดการใชพ้ลังงาน 



การวิเคราะห์ค่าดัชนีชี้วัดการใชพ้ลงังาน 

แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลทางหลักวิศวกรรม โดยการก าหนดตัวแปรทีผ่ลการใช้พลังงานใน
พลังงานรายผผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างสมการพลังงานขึ้น เพื่อเปรียบเทียบการใช้พลังงานทั้งหมดในกลุ่ม
โรงงานเดียวกนั 
 
ตัวอย่างความสัมพันธ์ของการใช้พลังงาน 
  
 สมการพลังงาน Y = m1X1 + m2X2 + m3X3 + m4X4 + …+ C 
  
ตัวแปรที่ต้องก าหนดในสมการ (จากแบบส ารวจ) 
 X1 : ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 1 หรือ พื้นที่ 1 X 2 : ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 2 หรือ พื้นที่ 2 
 X3: ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 3 หรือ พื้นที่ 3 X4: ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 4 หรือ พื้นที่ 4 
 m1 : สปส. การใช้พลังงาน (ทั้งหมดหรือต่อหน่วย) ของผลติภัณฑ์ชนิดที่ 1 หรือ พื้นที่ 1
 m 2 : สปส. การใชพ้ลังงาน (ทั้งหมดหรือต่อหน่วย) ของผลติภัณฑ์ชนิดที่ 2 หรือ พื้นที่ 2 
 m3: สปส. การใชพ้ลังงาน (ทั้งหมดหรือต่อหน่วย) ของผลติภัณฑช์นิดที่ 3 หรือ พื้นท่ี 3 
 m4: สปส. การใชพ้ลังงาน (ทั้งหมดหรือต่อหน่วย) ของผลติภัณฑ์ชนิดที่ 4 หรือ พื้นที่ 4 



ความสัมพันธ์ของการใชพ้ลงังานส าหรับอาคารประเภท โรงแรม 
โรงแรม ขนาดหม้อแปลงน้อยกว่า 3,530 kVA (กลุม่ 1) 
พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร 

โรงแรม ขนาดหม้อแปลงน้อยกว่า 3,530 kVA (กลุม่ 1) 
พื้นที่ใช้สอยมากกว่าหรือเท่ากับ 20,000 ตารางเมตร 

ปริมาณการใช้พลังงาน (kWh)  
= 0.019 x พื้นที่ห้องพักทั้งหมด x อัตราการเข้าพัก x ชั่วโมงการใช้งาน 
+ 0.021 x พื้นที่จัดเลี้ยง x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พื้นที ่ 
+ 0.017 x พื้นที่ส านักงาน x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พื้นที ่ 
+ 0.079 x พื้นที่ร้านอาหาร x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พื้นที ่ 
+ 0.098 x พื้นที่สันทนาการ x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พ้ืนที ่ 
+ 55.649 x พื้นที่ไม่ปรับอากาศ  
+ 134.586 x พื้นที่จอดรถในอาคาร  
+ 7,447.156 x จ านวนบุคลากร  
+ 3,562.318 x จ านวนห้องพักพนักงาน 

ปริมาณการใช้พลังงาน (kWh)  
= 0.019 x พื้นที่ห้องพักทั้งหมด x อัตราการเข้าพัก x ชั่วโมงการใช้งาน  
+ 0.097 x พื้นที่จัดเลี้ยง x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พื้นที ่ 
+ 0.012 x พื้นที่ส านักงาน x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พื้นที ่ 
+ 0.039 x พื้นที่ร้านอาหาร x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พื้นที ่ 
+ 0.054 x พื้นที่สันทนาการ x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พ้ืนที ่ 
+ 63.846 x พื้นที่ไม่ปรับอากาศ  
+ 146.498 x พื้นที่จอดรถในอาคาร  
+ 4,592.318 x จ านวนบุคลากร  
+ 6,313.315 x จ านวนห้องพักพนักงาน 

โรงแรม ขนาดหม้อแปลงมากกว่า 3,530 kVA (กลุม่ 2) - พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่าและมากกว่า 20,000 ตารางเมตร 
ปริมาณการใช้พลังงาน (kWh)  
= 0.009 x พื้นที่ห้องพักทั้งหมด x อัตราการเข้าพัก x ชั่วโมงการใช้งาน  
+ 0.039 x พื้นที่จัดเลี้ยง x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พื้นที ่ 
+ 0.015 x พื้นที่ส านักงาน x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พื้นที ่ 
+ 0.243 x พื้นที่ร้านอาหาร x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พื้นที ่ 
+ 0.131 x พื้นที่สันทนาการ x จ านวนชั่วโมงการใช้งาน x อัตราการใช้พื้นที ่ 
+ 50.395 x พื้นที่ไม่ปรับอากาศ  
+ 62.42 x พื้นที่จอดรถในอาคาร  
+ 8,670.593 x จ านวนบุคลากร 
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4.5 วิเคราะห์ศักยภาพการลด
การใช้พลังงานของ 11 
กลุม่เป้าหมาย 
 
 
4.6 Develop SEC 
Benchmarks of the DF&Bs 
- 11 sectors 

• ทบทวนและวิเคราะห์ ศักยภาพการลดการใช้พลังงาน 
ส าหรับแต่ละอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ จากแนวทาง
การด าเนินการที่ดี (Best Practice) ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน หรือ แนวทางการด าเนินการจากต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Measure 
Technology comparison 

Existing BAT BPT 

Cement Industry   

Manufacture of Cement  

Raw meal production       

 

Clinker production  
    

  

Cement production       

…       

Potential Energy savings = Production rate * (SEC existing 
- SEC benchmark) 

CS-8 : การประเมนิระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุม  
และปรับปรงุค่า SEC ส าหรับ 11 กลุ่ม 
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4.6 พัฒนาและก าหนดค่า SEC 
Benchmarks ส าหรบั 11 
กลุม่เป้าหมาย 

• ทบทวนและศึกษาแนวทางการก าหนดค่า SEC 
Benchmark ของ พพ. และผลการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ 

• วิเคราะห์เปรียบเทยีบ Benchmark สากล และของประเทศ 
เพื่อวิเคราะหค์่าศักยภาพในการประหยัดพลังงาน และ
แนวทางการประยกุต์ใช้กลไก EPC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sector 
Energy Savings 

Measures  

Potential 
Savings 

(%) 
SEC (MJ/tonclinker) 

  existing improved 

Cement Industry 

Manufacture of Cement  

High efficiency 

separator for raw mill 

and cement mills 

xx%     

Vertical cement mill 
replacement  

xx%     

CS-8 : การประเมนิระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุม  
และปรับปรงุค่า SEC ส าหรับ 11 กลุ่ม 
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4.6 พัฒนาและก าหนดค่า SEC 
Benchmarks ส าหรบั 11 
กลุม่เป้าหมาย 

การก าหนดค่า SEC benchmark  ส าหรับอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

Max. SEC 

Min. SEC 

Plant Level SEC 

Averaged Sectoral SEC 

Sectoral SEC Benchmark 

Global SEC 
Benchmark 

CS-8 : การประเมนิระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุม  
และปรับปรงุค่า SEC ส าหรับ 11 กลุ่ม 
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