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Webinar Agenda
09:30 - 10:00 Sign-in
10:00 - 10:15 ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและวิทยากร
10:15 - 10:50 ปฏิทินการจัดการพลังงานตามข้อกาหนดกฎหมาย
และ ISO 50001:2018
10:50 - 11:00 Q & A
11:00
Conclude webinar session
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ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและวิทยากร




บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
วิทยากร: ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล
March Service Highlight
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บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด






ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 ภายใต้ชื่อ “บริษัท เออีเอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด”
ตอนที่ก่อตั้ง เป็นบริษัทในเครือของ AEA Technology plc. จากสหราชอาณาจักร
ในปี พ.ศ. 2545 ได้ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการบริหารให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทย
ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาด้านพลังงาน ความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Energy, Safety, and Sustainability Consultancy) ในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ครอบคลุม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมี เหล็กและเหล็กกล้า สินค้าอุปโภค อาหารและ
เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ และเครื่องประดับ เป็นต้น

© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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บริการงานที่ปรึกษา

= March Service Highlight
© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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บริการงานฝึกอบรม - หลักสูตร
Evaluating Energy Performance using Energy Baselines
and Energy Performance Indicators (1 Day)

Sustainable Development
Introduction to GHG Accounting
(1 Day)
Developing Energy Saving Roadmap
in line with GHG Reduction Targets
(1 Day)

Energy
Management
System
Requirements
(1 Day)

Measurement, Verification, and Financial Analysis
of Energy-Saving Projects (1 Day)

Energy
Management
System
Implementation
(1 Day)

Energy Saving
in Compressed Air System
(1 Day)

0
0
0
0
0
0
Heat Exchanger
Distillation
Pinch Analysis
0
0
0
Fundamental
Fundamental
and Process Integration
0
(10Day)
(10Day)
Fundamental
(1 Day)
© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved

Energy
Management
System
Internal Audit
(1 Day)

0
Energy0Saving
0 System
in Steam
(1 Day)0
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0
Energy0Saving
in Fan0System
(1 Day)0

Energy Saving
in Chilled Water System
(1 Day)
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UEET 2022 Public Training Schedule

© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าภาคเอกชน – ที่ปรึกษา & ฝึกอบรม
PTT Gas Separation Plant
 PTT Eastern Region Petroleum/Gas Terminals
 PTT Global Chemical
 PTT MCC Biochem
 IRPC
 ExxonMobil
 Trans Thai-Malaysia
 Sahaviriya Steel Industries
 Thai Cold Rolled Steel Sheet
 General Motors


© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved

Western Digital
 BRAND’S Suntory (Thailand)
 Swarovski Gemstone
 Marigot Jewellery
 Pandora Production
 Berlin Pharmaceutical Industry
 Yokohama Tire
 Yokohama Rubber
 Inve
 Kao Industrial
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ประสบการณ์พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
Certified

IRPC: PP, ETP, SAN, BTX plants
Thai Styrenics
Continental Petrochemical
SCG Cement Plant
– Tha Luang & Kao Wong Plants
Siam Sanitary Fittings (COTTO)
General Motors (Thailand)
Thai Pigeon
On Going
Lee Pattana Feed Mill
– Saraburi & Petchburi Plants
Marigot Jewellery (Thailand) Co., Ltd.
– Bang Pa-In & Bangpoo Plants

Salamander Jewelry
BRAND’S Suntory (Thailand)
- Laem Chabang & Pin Thong 2 Plants
Theppadungporn Coconut (Mae Ploy)
Sahaviriya Steel Industries
Thai Cold Rolled Steel Sheet
Yokohama Tire Manufacturing (Thailand)
Pandora Production

Note: Certification bodies for the certified clients are MASCI, SGS, TUV Nord, and Lloyd’s Register.
© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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ตัวอย่างประสบการณ์โครงการภาครัฐ








โครงการจัดทามาตรฐานการจัดการพลังงาน*
โครงการร่างกฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการพลังงาน*
โครงการการตรวจประเมินเพื่อรองรับระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management
System) สาหรับ SMEs
โครงการส่งเสริมการจัดการด้านการใช้พลังงานโดยวิธีประกวดราคา
โครงการเผยแพร่เทคนิคการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียนโดยวิธีประกวดราคา

Specifications Implementation Audit Guideline
Toolkit
Note: * ผลการศึกษานาไปสู่การจัดทากฎกระทรวงฯ และ ประกาศกระทรวงฯ เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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เครื่องมือสนับสนุนงานที่ปรึกษา
Tools - no data, no energy saving
 Power loggers (8 Sets) with current transformer
(600V 5A – 3,000A) (22 Sets)
 Combustion Analyzer
 Thermal Camera
 Ultrasonic Flowmeter
 Ultrasonic Leak Detector
 Compressed Air Flowmeters with Data Loggers for
Dry Compressed Air
 Compressed Air Flowmeter with Data Logger for
Wet Compressed Air
 Pressure Sensor & Pressure Dew Point Sensor
 Air Flowmeter - Vane Anemometer and Hot Wire
© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved

Compressed Air Flowmeters + Pressure Sensor
+ Pressure Dew Point Sensor
with Data Loggers for Dry Compressed Air
Compressed Air
Flowmeter with
Data Logger for
Wet
Compressed Air
slide no. 11
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Software สนับสนุนงานที่ปรึกษา
Software – analysis before implementation


aspenONE Engineering Suite






Aspen Plus® & Aspen HYSYS® - Process
Simulation
Aspen Energy Analyzer – Heat Integration
Aspen Exchanger Design and Rating
Aspen Capital Cost Estimator

15.24
2.78
5305.85
200
0.00
-195.60

-0.16

30.00
1

FluidFlow - Design and Analyze Fluid Flow
 Microsoft Power BI - Data Visualization and
Data Analysis

15.80
3.00



© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved

5.65

CHWR-OUT

0.02

5305.85
200
0.00

CHWR-IN

30.00
1102

NEW-HX

0.00

1.00

LIQ-N2

VA P-N2

Temperature (C)
Pressure (barg)
Mass Flow Rate (tons/day)
Volume Flow Rate (cum/hr)
Molar Vapor Fraction
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วิทยากร – ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล


การศึกษา





วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) The University of Iowa, USA

Certifications








Aspen Certified User in Aspen Plus® – Certification #00004655
Certified Measurement and Verification Professional (CMVP) #89107
Certified Infrared Thermographer Level II



กรรมการใน “คณะทางานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime
Minister’s Industrial Award) ประเภทการจัดการพลังงาน” ของกระทรวง
อุตสาหกรรม
กรรมการใน “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ
และรูปแบบการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 50001 เข้าสู่ระบบการจัด
การพลังงานตามกฎหมาย” ของ พพ. กระทรวงพลังงาน

© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved

ตาแหน่ง

บริษัท

อุตสาหกรรม

Process Engineer

G.D. Searle Co., Ltd.
Skokie, Illinois, USA

Pharmaceutical

บมจ. บางจากปิโตรเลียม

Oil Refinery

บริษัท เออีเอ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด

ที่ปรึกษา
ด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จากัด

ที่ปรึกษา
ด้านพลังงาน
ความปลอดภัย
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิศวกรอาวุโส
ผู้จัดการส่วนเทคนิค
และสิ่งแวดล้อม
Principal Consultant

Committee Member


การทางาน
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ผู้อานวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ
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March Service Highlight
การพัฒนาแผนประหยัดพลังงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการใช้พลังงาน
(Develop Energy-related GHG Reduction Road Map)
 สนับสนุนองค์กรที่มีการกาหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณาเฉพาะ CO2eq Scope 1 และ 2 ในส่วนที่มาจากการ
วัตถุประสงค์
ใช้พลังงาน เช่น การใช้ไฟฟ้า (Scope 2) การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไอน้า (Scope 1) เป็นต้น
ของบริการ
 สนับสนุนองค์กรในการประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน เพื่อนามาใช้กาหนดเป็นมาตรการประหยัดพลังงาน

ชื่อบริการ

การกาหนดปริมาณ CO2eq ของ Base Year และ Profile ของ CO2eq ที่ปล่อยจนถึงปีเป้าหมาย (1) จากข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานใน Base Year และค่า Emission
Factors ที่เหมาะสม คานวณปริมาณ CO2eq ที่ปล่อยใน Base Year (2) จากค่า CO2eq และปีเป้าหมาย คานวณและสร้าง Profile แสดงปริมาณ CO2eq ที่สามารถปล่อยได้ในแต่ละปี
สร้าง Energy Baselines ที่แม่นยา เป็นที่ยอมรับ จากข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูล Drivers ใน Base Year สร้าง Energy Baseline ที่ผ่านเกณฑ์ของ Energy Baseline ที่ดี
ได้แก่ ค่า R2 ≥ 0.75 และค่า p-Value ของสมการ (ค่า Significance F ใน Excel) ≤ 0.05

ขั้นตอน
การบริการ

คานวณปริมาณพลังงานที่จะใช้ในแต่ละปีจนถึงปีเป้าหมายสาหรับ BAU Scenario กาหนดอัตราการเพิ่ม (%) ในแต่ละปีจนถึงปีเป้าหมายของ Drivers ใน Energy Baseline
จากนั้นนามาแทนค่าใน Energy Baseline เพื่อคานวณปริมาณการใช้พลังงานในอนาคตในสภาวะ Business as Usual (BAU)

คานวณปริมาณ CO2eq ที่ปล่อยในแต่ละปีจนถึงปีเป้าหมายสาหรับ BAU Scenario จากค่าพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละปีจนถึงปีเป้าหมายทีค่ านวณที่ได้ในขั้นตอนที่ 3 และค่า
Emission Factors ที่เหมาะสม คานวณปริมาณ CO2eq ที่จะปล่อยในแต่ละปีจนถึงปีเป้าหมาย
คานวณปริมาณ CO2eq ที่สามารถลดได้จากโครงการประหยัดพลังงาน รวบรวมมาตรการประหยัดพลังงานที่คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ในแต่ละปีจนถึงปีเป้าหมาย คานวณ
ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้และแปลงเป็น CO2eq ที่จะลดลงโดยใช้ค่า Emission Factors ที่เหมาะสม บรรจุลงในแต่ละปีที่คาดว่าดาเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลา

6 - 12 เดือน (ขึ้นกับความพร้อมของข้อมูล)

© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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หลักสูตรฝึกอบรมประจาเดือนมีนาคม – เมษายน 2565
วันที่

กาหนด
ปิดรับสมัคร

9
มีนาคม

2
มีนาคม

16
มีนาคม
20
เมษายน

9
มีนาคม
13
เมษายน

27
เมษายน

20
เมษายน

หมายเหตุ: 1.
2.
3.
4.

ชื่อหลักสูตร

ช่องทาง
การฝึกอบรม

ราคา
(บาท)

การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานโดยใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลฐานด้านพลังงาน

ONLINE

2,000.00

การตรวจวัด การพิสูจน์ผลประหยัด และการวิเคราะห์ด้านการเงิน
สาหรับโครงการประหยัดพลังงาน

ONLINE

2,000.00

การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด

ONLINE

2,500.00

การประหยัดพลังงานในระบบน้าเย็น

ONLINE

2,500.00

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download Brochure/ใบสมัคร ได้ที่ Web Site: www.ueet.co.th
Platforms ที่ใช้: Cisco Webex Training สาหรับการนาเสนอและ Audio Conferences
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม ในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจานวนขั้นต่า
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New Contents on www.ueet.co.th
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ปฏิทินการจัดการพลังงาน
ตามข้อกาหนดกฎหมายและ ISO 50001:2018





UEET Sustainable EnMS (S-EnMS) Model
ข้อกาหนดตามกฎหมายที่มีการระบุเวลา
ข้อกาหนดตาม ISO 50001:2018 ที่มีการระบุเวลา
รายละเอียดการดาเนินงานรายเดือน

© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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UEET Sustainable EnMS (S-EnMS) Model
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ประเภทข้อกาหนด (Requirements)


ข้อกาหนดที่เป็นแบบปิด (Closed-ended Requirements)




ระบุสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น หากระบุว่าต้องจัดทา Procedure ก็จะต้องมีการจัดทา
Procedure เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด เป็นต้น

ข้อกาหนดที่เป็นแบบเปิด (Open-ended Requirements)







ประเภทที่ 1 Open-ended phrases/words
ประเภทที่ 2 Generalized statements
ประเภทที่ 3 Unclear or undefined words
ประเภทที่ 4 Goal but no tangibles specified

© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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ข้อกาหนดที่เป็นแบบเปิด (Open-ended Requirements) (1)


ประเภทที่ 1 Open-ended phrases/words



ใช้คาเปิดที่สามารถตีความ เช่น periodic, timely, readily, promptly เป็นต้น
ตัวอย่าง




ข้อกาหนด 5.2 Energy policy - The energy policy shall be periodically reviewed and updated as
necessary.

ประเภทที่ 2 Generalized statements



ใช้คาหรือประโยคที่ความหมายกว้าง ๆ เช่น “shall control” ซึ่งบอกให้ Control แต่ไม่บอก
รายละเอียด เป็นต้น
ตัวอย่าง


ข้อกาหนด 8.1 Operational planning and control - The organization shall control planned changes
and review the consequences of unintended changes, taking actions to mitigate any adverse
effects, as necessary.

© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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ข้อกาหนดที่เป็นแบบเปิด (Open-ended Requirements) (2)


ประเภทที่ 3 Unclear or undefined words




ใช้คาที่ไม่มีการนิยาม ขึ้นกับการตีความ เช่น คาว่า “suitable” เป็นต้น ไม่มีการให้ความหมายว่า
หมายถึงอย่างไร
ตัวอย่าง




ข้อกาหนด 7.5.3 Control of documented information - a) it is available and suitable for use, where
and when it is needed;

ประเภทที่ 4 Goal but no tangibles specified




ข้อกาหนดขาดแนวปฏิบัติที่เจาะจง ตรวจสอบได้ เช่น คาว่า “consistent” ไม่ชัดเจนว่าเกณฑ์คืออะไร
ตัวอย่าง


ข้อกาหนด 6.1 Actions to address risks and opportunities – 6.1.1 Planning shall be consistent with
the energy policy ...

© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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ข้อกาหนดตามกฎหมายที่มีการระบุเวลา
มาตรา/ข้อ

รายละเอียด

กาหนดเวลา

กาหนดปกติ

ก-09

จัดให้มีการตรวจ ติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่อง
ของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่กาหนดอย่างเหมาะสมเป็นประจา อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขึ้นกับโรงงานควบคุมเป็นผู้กาหนด

ปีละ 1 ครั้ง
ประมาณ Q4

ก-11

ส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้ของปีที่ล่วงมาให้แก่
อธิบดีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

ภายในมีนาคมของทุกปี
(ยกเว้นมีประกาศแก้ไข)

ภายในเดือนมีนาคม
ของปีถัดไป

ป-12

ผู้รับผิดชอบมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและ
ขึ้นกับโรงงานควบคุมเป็นผู้กาหนด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดาเนินการตาม ความหมายของคาว่า “สม่าเสมอ”
แผนดังกล่าวให้คณะทางานด้านการจัดการพลังงานทราบอย่างสม่าเสมอ

ป-13

ให้คณะทางานด้านการจัดการพลังงานตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผนดังกล่าวว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายและแผนที่กาหนดไว้หรือไม่
การตรวจสอบและวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการตามช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง

ปีละ 4 ครั้ง
เดือนสุดท้าย
ของแต่ละไตรมาส

ป-15

ดาเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน โดยกระทาในลักษณะของการตรวจสอบภายในอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง
ประมาณ Q4

ป-18

ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ตาม
ช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้ง

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปีละ 1 ครั้ง
ประมาณ Q4

ป-21

จัดให้มีรายงานการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมเป็นประจาทุกปี

ประจาทุกปี

ประมาณ Q1 ของปีถัดไป
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ข้อกาหนดตาม ISO 50001:2018 ที่มีการระบุเวลา (1)
ข้อกาหนด
รายละเอียด
4.2
Understanding the needs and expectations of interested parties
The organization shall review at defined intervals its legal requirements and other requirements.

กาหนดเวลา
ตามที่กาหนดใน Procedure
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงและโอกาส

กาหนดปกติ
ปีละ 1 ครั้ง
ประมาณ Q1

5.2

Energy policy
The energy policy shall be periodically reviewed and updated as necessary.

ตามที่กาหนดใน Energy Manual

Review ปีละ 1 ครั้ง
ประมาณ Q4

6.2

Objectives, energy targets and planning to achieve them
The objectives and energy targets shall be updated as appropriate.

ตามที่กาหนดใน Procedure เรื่อง
การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และแผนประหยัดพลังงาน

6.3

Energy review
The energy review shall be updated at defined intervals, as well as in response to major changes in
facilities, equipment, systems or energy-using processes.
Planning for collection of energy data
 The organization shall ensure that key characteristics of its operations affecting energy performance
are identified, measured, monitored and analysed at planned intervals.
 The plan shall specify the data necessary to monitor the key characteristics and state how and at
what frequency the data shall be collected and retained.
 The energy data collection plan shall be reviewed at defined intervals and updated as appropriate.

ตามที่กาหนดใน Procedure
เรื่อง การทบทวนพลังงาน
(Energy Review)
ตามที่กาหนดใน Procedure
เรื่อง Monitoring, Measurement
and Analysis

ปีละ 1 ครั้ง
ฉบับ Draft ประมาณ Q3
ฉบับ Final ประมาณ Q4
ปีละ 1 ครั้ง
เริ่มประมาณ Q1
เสร็จประมาณปลาย Q3
 Operation control
รายชั่วโมง/กะ
 Maintenance
รายเดือน
 Performance
รายเดือน

6.6

© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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ข้อกาหนดตาม ISO 50001:2018 ที่มีการระบุเวลา (2)
ข้อกาหนด
รายละเอียด
9.1
Monitoring, measurement, analysis and evaluation of energy performance and the EnMS
 The organization shall determine for energy performance and the EnMS when the monitoring and
measurement shall be performed.
 At planned intervals, the organization shall evaluate compliance with legal and other requirements related
to its energy efficiency, energy use, energy consumption and the EnMS.
9.2
Internal audit
 The organization shall conduct internal audits of the EnMS at planned intervals.
 The organization shall plan, establish, implement and maintain (an) audit programme(s) including the
frequency, methods, responsibilities, planning requirements and reporting, which shall take into
consideration the importance of the processes concerned and the results of previous audits.
9.3
Management review
Top management shall review the organization’s EnMS, at planned intervals, to ensure its continuing
suitability, adequacy, effectiveness and alignment with the strategic direction of the organization.

© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved

slide no. 24

กาหนดเวลา
ตามที่กาหนดใน Procedure
เรื่อง Monitoring, Measurement and Analysis

ตามที่กาหนดใน Energy Manual หรือ Procedure
เรื่อง Internal Audit

ตามที่กาหนดใน Energy Manual หรือ Procedure
เรื่อง Management Review
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JANUARY
มาตรฐาน
กฎหมาย

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

จัดหาและจัดจ้างผู้ตรวจสอบและรับรอง

ควรเสร็จภายในเดือนมกราคม

จัดเตรียมร่างรายงานการจัดการพลังงานพร้อมจัดส่งให้ผู้ตรวจสอบและรับรองฯ เพื่อทา Desk Audit
ISO 50001:2018

ประเมินผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline + ข้อมูลปีที่ผ่านมา + เทคนิค CUSUM

ภายในเดือนมกราคม

สร้าง Energy Baseline (1) โดยใช้ข้อมูลปีที่ผ่านมา

ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม

(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ที่จัดทาขึ้นในปีที่ผ่านมา

ก่อนสิ้นเดือน

กฎหมาย+ISO 50001:2018 ประชุมชี้แจงแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนซ่อมบารุง แผนฝึกอบรม และแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประจาปี พร้อมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบแต่ละมาตรการในแผน
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FEBRUARY
มาตรฐาน
กฎหมาย
ISO 50001:2018

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

รับการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน (Site Audit) โดยผู้ตรวจสอบและรับรองฯ

ควรเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์

ดาเนินการแก้ไขรายงานการจัดการพลังงานตามข้อแนะนาของผู้ตรวจสอบและรับรอง

ควรเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์

(*) ประเมินผลการดาเนินงานของเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
จริง + เทคนิค CUSUM ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขหากพบปัญหา

ภายในวันที่ 15 ของเดือน

(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ที่จัดทาขึ้นในปีที่ผ่านมา

ก่อนสิ้นเดือน

กฎหมาย+ISO 50001:2018 (****) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ

กาหนดลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ (SEU) ประจาปี คณะทางานฯ ประกาศบัญชีรายการ SEUs
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ก่อนสิ้นเดือน

ก่อนสิ้นเดือน
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MARCH
มาตรฐาน
กฎหมาย

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

ส่งรายงานการจัดการพลังงาน + รายการตรวจสอบการจัดการพลังงาน + รายงานผลการตรวจสอบและรับรอง
การจัดการพลังงาน ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
คณะทางานฯ ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ

ISO 50001:2018

ภายในเดือนมีนาคม
ก่อนสิ้นเดือน

(*) ประเมินผลการดาเนินงานของเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
จริง + เทคนิค CUSUM ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขหากพบปัญหา

ภายในวันที่ 15 ของเดือน

(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ที่จัดทาขึ้นในปีที่ผ่านมา

ก่อนสิ้นเดือน

กาหนด Variable Effecting SEUs ทั้ง Process และซ่อมบารุง ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของ SEUs

ก่อนสิ้นเดือน

กฎหมาย+ISO 50001:2018 (****) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ
กาหนด Energy Performance Indicators สาหรับ SEUs

ก่อนสิ้นเดือน

ประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของ SEUs
© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved

ก่อนสิ้นเดือน
เริ่มดาเนินการก่อนสิ้นเดือน
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APRIL
มาตรฐาน
กฎหมาย
ISO 50001:2018

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

-

-

(*) ประเมินผลการดาเนินงานของเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
จริง + เทคนิค CUSUM ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขหากพบปัญหา

ภายในวันที่ 15 ของเดือน

(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ที่จัดทาขึ้นในปีที่ผ่านมา

ก่อนสิ้นเดือน

จัดทา Procedures/Work Instructions จากข้อมูล Variables เพื่อควบคุมการทางานของ SEUs ของปีปัจจุบัน

ก่อนสิ้นเดือน

จัดทา Monitoring, Measurement & Analysis Plan จากข้อมูล Variables ของ SEUs ของปีปัจจุบัน

ก่อนสิ้นเดือน

จัดทาแผนซ่อมบารุงสาหรับ SEUs ของปีปัจจุบัน

ก่อนสิ้นเดือน

กฎหมาย+ISO 50001:2018 (****) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ
ประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของ SEUs
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ก่อนสิ้นเดือน
ดาเนินการต่อจากเดือนที่ผ่านมา
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MAY
มาตรฐาน
กฎหมาย
ISO 50001:2018

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

-

-

(*) ประเมินผลการดาเนินงานของเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
จริง + เทคนิค CUSUM ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขหากพบปัญหา
(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ของปีปัจจุบัน
กฎหมาย+ISO 50001:2018 (****) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ
ประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของ SEUs
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ก่อนสิ้นเดือน
ดาเนินการต่อจากเดือนที่ผ่านมา
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JUNE
มาตรฐาน
กฎหมาย
ISO 50001:2018

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

คณะทางานฯ ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ

ก่อนสิ้นเดือน

(*) ประเมินผลการดาเนินงานของเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
จริง + เทคนิค CUSUM ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขหากพบปัญหา
(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ของปีปัจจุบัน
กฎหมาย+ISO 50001:2018 (****) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ
ประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของ SEUs
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ก่อนสิ้นเดือน
แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน
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JULY
มาตรฐาน
กฎหมาย
ISO 50001:2018

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

-

-

(*) ประเมินผลการดาเนินงานของเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
จริง + เทคนิค CUSUM ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขหากพบปัญหา
(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ของปีปัจจุบัน
วิเคราะห์ Competence ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งที่มีผลต่อการใช้พลังงานของ SEUs

ก่อนสิ้นเดือน

วิเคราะห์ Individual Development Plan (IDP)

ก่อนสิ้นเดือน

กฎหมาย+ISO 50001:2018 (****) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ

ก่อนสิ้นเดือน

จากข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน กาหนด Energy Baseline ของ SEUs

ก่อนสิ้นเดือน

วิเคราะห์หา Opportunities for Improvement (OFIs) จาก SEUs

ก่อนสิ้นเดือน
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AUGUST
มาตรฐาน
กฎหมาย
ISO 50001:2018

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

-

-

(*) ประเมินผลการดาเนินงานของเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
จริง + เทคนิค CUSUM ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขหากพบปัญหา
(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ของปีปัจจุบัน
กฎหมาย+ISO 50001:2018 (****) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ

ก่อนสิ้นเดือน

วิเคราะห์หา Energy Saving Measures (ESMs) จาก SEUs พร้อมทั้งคานวณผลตอบแทนทางการเงิน

ก่อนสิ้นเดือน

จัดทาร่างแผนอนุรักษ์พลังงาน ร่างแผนซ่อมบารุง ร่างแผนฝึกอบรม และร่างแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน สาหรับปีถัดไป

ก่อนสิ้นเดือน
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SEPTEMBER
มาตรฐาน
กฎหมาย
ISO 50001:2018

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

คณะทางานฯ ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ

ก่อนสิ้นเดือน

(*) ประเมินผลการดาเนินงานของเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
จริง + เทคนิค CUSUM ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขหากพบปัญหา
(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ของปีปัจจุบัน
กฎหมาย+ISO 50001:2018 (****) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ
จัดทาร่างวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน
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ก่อนสิ้นเดือน
ก่อนสิ้นเดือน
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OCTOBER
มาตรฐาน
กฎหมาย
ISO 50001:2018

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

-

-

(*) ประเมินผลการดาเนินงานของเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
จริง + เทคนิค CUSUM ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขหากพบปัญหา
(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ของปีปัจจุบัน
กฎหมาย+ISO 50001:2018 (****) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ

ก่อนสิ้นเดือน

ดาเนินการและสรุปผลการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เพื่อตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
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NOVEMBER
มาตรฐาน
กฎหมาย
ISO 50001:2018

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

-

-

(*) ประเมินผลการดาเนินงานของเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
จริง + เทคนิค CUSUM ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขหากพบปัญหา
(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ของปีปัจจุบัน
กฎหมาย+ISO 50001:2018 (****) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ
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DECEMBER
มาตรฐาน
กฎหมาย
ISO 50001:2018

รายละเอียด

กาหนดเริม่ ดาเนินงาน และหรือ แล้วเสร็จ

คณะทางานฯ ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ

ก่อนการประชุม Management Review

(*) ประเมินผลการดาเนินงานของเดือนที่ผ่านมา โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน
จริง + เทคนิค CUSUM ดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขหากพบปัญหา
(**) จากข้อมูลแผนการผลิตของเดือนถัดไป + Energy Baseline (1) + เป้าหมายประหยัดพลังงานของปีปัจจุบัน
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ในเดือนถัดไป

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ก่อนสิ้นเดือน

(***) ดาเนินการตรวจติดตาม Operation Control และการซ่อมบารุง SEUs ของปีปัจจุบัน
กฎหมาย+ISO 50001:2018 (****) ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่าง ๆ

ก่อนการประชุม Management Review

ประเมินผลการดาเนินงานของปีปัจจุบัน โดยใช้ Energy Baseline (1) + ข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงานจริง +
เทคนิค CUSUM เพื่อนาเสนอในที่ประชุม Management Review

ก่อนการประชุม Management Review

ดาเนินการประชุม Management Review เพื่อทบทวน วิเคราะห์ แก้ไขข้อบกพร่อง และกาหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบการจัดการพลังงาน นาร่างเอกสารต่าง ๆ เข้าที่ประชุมเพือ่ อนุมัติ
 ร่างแผนอนุรักษ์พลังงาน ร่างแผนซ่อมบารุง ร่างแผนฝึกอบรม ร่างแผนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และร่างวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านพลังงาน
 ร่างแผนการตรวจประเมินภายในสาหรับปัถัดไป

ก่อนสิ้นเดือน
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ปฏิทินการดาเนินงาน สาหรับรายงานฯ 2565
2564

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

จัดทาตารางระบุ
energy saving
opportunities (ESO)
จัดทาร่าง action plans

2566

ประชุม
internal ทบทวน
audit การจัดการ
(management
จัดทาร่าง O&T
review)

มี.ค.

ก.พ.

implement มาตรการ
ตาม action plan ที่
ผ่านการเห็นชอบ

2565

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมา (ทาทุกเดือนภายในวันที่ 15)

audit report

site audit

ม.ค. desk audit

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

สร้าง baseline
จากข้อมูล 2564
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน 2564
คานวณพลังงานที่คาดว่าจะใช้ใน
เดือนถัดไป (ทาทุกเดือนก่อนเริ่มเดือนใหม่)
© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved

ส่งรายงานฯ
ให้ พพ.

กาหนด
Baseline
สาหรับ SEUs

กาหนด
SEUs
กาหนด
EnPI

ประเมินสมรรถนะ
อุปกรณ์/ระบบ
slide no. 37

จัดทาตารางระบุ
energy saving
measures (ESMs)

จัดทาร่าง
action plans

จัดทาร่าง O&T
internal audit
ประชุมทบทวนการจัดการ (management review)

เตรียมและ
ส่งร่าง
รายงาน
การจัดการ
พลังงานให้
ผู้ตรวจสอบ
และรับรอง

TR06A การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System Internal Audit)

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

N EXT W EBINAR …

หั ว ข้ อ : การปรั บ สมรรถนะด้ า นพลั ง งาน
ของระบบอากาศอั ด ให้ เ หมาะสม

digital transformation
for energy, safety & sustainability©

(Compressed Air System Optimization)

หั ว ข้ อ บ ร ร ย า ย
 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น พ ลั ง ง า น
ปั จ จุ บั น ข อ ง ร ะ บ บ อ า ก า ศ อั ด
 ก า ร คา น ว ณ ต้ น ทุ น ข อ ง อ า ก า ศ อั ด
 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น พ ลั ง ง า น
ข อ ง ร ะ บ บ อ า ก า ศ อั ด
 แ น ว ท า ง ก า ร O p t i m i z e ก า ร ใ ช้
พ ลั ง ง า น ข อ ง ร ะ บ บ อ า ก า ศ อั ด

วั น พุ ธ ที่ 30 มี น าคม 2565*

วิ ท ยากร:
ดร. สมชั ย เดชาพานิ ช กุ ล

(ปิดรับลงทะเบียนวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 17:00 น.)

เวลา 10:00 น. – 11:00 น.

06 4559 5185
http://www.ueet.co.th
* วันที่เปลี่ยนแปลงจากกาหนดเดิม
© 2022 uee technology (thailand) all rights reserved
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a module from
ueet sustainable development platform

ภาคผนวก
บริการของ บริษทั ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด



Brochures บริการที่ปรึกษา
กาหนดการฝึ กอบรมและ Brochures หลักสูตรฝึ กอบรม

a module from
ueet sustainable development platform

Brochures บริการที่ปรึกษา
















การประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน – ระดับโรงงาน
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน - ระบบอากาศอัด
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน – ระบบไอน้า
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน – ระบบน้าเย็น
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
และมาตรฐาน ISO 50001:2018
การประเมิน Life Cycle (Life Cycle Assessment, LCA)
และการคานวณค่า Material Circularity Indicator (MCI)
ของผลิตภัณฑ์
การพัฒนา Cloud-based Monitoring, Analyzing, and
Predicting System (C-MAPs)
บริการศึกษาและวิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงาน
(Feasibility Study of Energy Saving Measures)
บริการที่ปรึกษาบริหารระบบการจัดการพลังงานแบบ
ONLINE (EnMS Management Consultancy - ONLINE)
บริการจัดทาแผนฝึ กอบรมด้านพลังงานอ้างอิง
สมรรถนะที่จาเป็ น (Competency-Based Training
Program for Energy Personnel)

การประเมิ น สมรรถนะด้ า นพลั ง งาน - ระดั บ โรงงาน
รงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งใช้พลังงานที่นาเข้ามาจากภายนอก ก่อนนาไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วน
ของกระบวนการผลิต ส่วนงานสนับสนุน และส่วนสานักงาน จากประสบการณ์ของ UEET พบ
ว่าสาหรับโรงงานทั่ว ๆ ไป มาตรการประหยัดพลังงานที่พัฒนาจากข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
สมรรถนะด้านพลังงาน สร้างผลประหยัดระหว่าง 10% - 25% คุ้มกับทรัพยากรที่ใช้ในการดาเนิน
งาน อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มการประเมินฯ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องตัดสินใจประเด็นที่สาคัญ ได้แก่
 ขอบเขตของการประเมินฯ จะครอบคลุมกิจกรรมใดบ้าง
 โรงงานมีระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต (Utility Systems) อะไรบ้าง และจะประเมินระบบใดบ้าง
 โรงงานมีการเก็บข้อมูลส่วนใดบ้างที่อาจนามาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของการประเมินฯ ข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือระดับใด
 แผนการผลิตของโรงงานในช่วงที่จะทาการตรวจวัดเป็นอย่างไร เป็นการผลิตในระดับปกติหรือไม่ มีช่วงเวลาใดที่เป็น Total
Shutdown เหมาะสาหรับการเก็บข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณรั่วในระบบอากาศอัดหรือไม่

โ

UEET ได้พัฒนาวิธีการประเมินสมรรถนะด้านพลังงานสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนาไปจัดทาเป็นแผนประหยัดพลังงานของ
โรงงาน ผ่านการใช้งานและได้ผลสาเร็จจริง โดยประกอบด้วย
4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
 ตรวจวัดระบบ Utilities ต่าง ๆ ที่ใช้
วิเคราะห์ผลการ Audit และจัดทา
พลังงานในโรงงาน
แผนประหยัดพลังงาน โดย
ตัวอย่างของกลุ่มมาตรการ ได้แก่
 ตรวจวัดเครื่องจักรในกระบวนการผลิตที่เป็น “นัยสาคัญ
 หยุดการใช้ Utilities ที่ไม่เหมาะสม
(Significant Energy Uses)” เพื่อคานวณปริมาณ
 ลดการสูญเสียในระบบ
พลังงานต่อหน่วยการผลิต และวิเคราะห์ Pattern การใช้
 ปรับ Conditions ของ Utilities ที่ผลิตให้
พลังงานระหว่างการผลิต
สอดคล้องกับความต้องการ
การตรวจวัดระบบ Utilities ประกอบด้วย (1) พิจารณา
 Sequence การใช้เครื่องจักรเพื่อลดต้นทุน
ความเหมาะสมของการควบคุมและ Conditions ของ
และเพิ่ม Reliability ของอุปกรณ์
Utilities ที่จุดที่ใช้งาน (2) วิเคราะห์ระบบส่งจ่าย
Audit ข้อมูล kW Profile ของการใช้
Utilities โดยประเมินการสูญเสียในระบบท่อ
พลังงานไฟฟ้าของโรงงาน 1 สัปดาห์
(3) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่
โดยการติดตั้ง Power Meter ที่สามารถ
ใช้ผลิต Utilities และลาดับการ Operate
บันทึกข้อมูล (Data Logging) ณ จุดต่าง ๆ
(Sequence) และ (4) วิเคราะห์ระบบส่งคืน
ได้แก่ Incoming จาก Grid และ MDBs เป็น
Utilities กลับต้นทาง
ต้น เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น kW,
ตั ว อ ย่ า ง - อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ วั ด
Amp, Volt และ Power Factor เป็นต้น ด้วย
ความถี่ทุก 15 นาที

ตั ว อ ย่ า ง - อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ วั ด
กาหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
ระดับองค์กร ระดับอาคาร/กระบวน
การ/ระบบ และระดับอุปกรณ์

06 4559 5185

บ ริ ษั ท ยู อี อี เ ท ค โ น โ ล ยี ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) จา กั ด
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869/407 สุ ขุ ม วิ ท 101 ถนนสุ ขุ ม วิ ท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ ง เทพมหานคร 10260
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การประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน - ระบบอากาศอัด
(Energy Performance Assessment - Compressed Air System)

ร

ตัวอย่าง
อุปกรณ์
สำ�หรับ
การตรวจวัด
พลังงาน

ะบบอากาศอัด (Compressed Air System) เป็นระบบที่มีการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท
แต่มักเป็นระบบที่ถูกละเลยเนื่องจากความเข้าใจผิดที่ว่าอากาศมีอยู่ทั่วไป จึงคิดว่าเป็น Utility ที่ “ไม่แพง”
สามารถพบเห็นลักษณะการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น เติมลมจักรยาน เป่าตัวเพื่อกำ�จัดฝุ่นหรือให้เย็น เป็นต้น แต่
ความจริงแล้ว อากาศอัดเป็นสาธารณูปโภค
ที่แพงที่สุดอย่างหนึ่งในโรงงาน จาก Sankey
Diagram ของพลังงานที่ป้อนเข้า Oil-injected
Screw Air Compressor (รูปด้านขวามือ) พบ
ว่าพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตอากาศอัด
ประมาณ 90% สูญเสียเป็นความร้อน เหลือเป็น
พลังงานที่เป็นประโยชน์ประมาณ 4% เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์ระบบอากาศอัดเพื่อให้มั่นใจว่าตลอดเวลาว่า
กำ�ลังใช้งานระบบที่จุดที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็นสิ่งที่โรงงานทุกแห่งที่มีการใช้อากาศอัดควรเร่งดำ�เนินการ
เพื่อให้การประเมินฯ เป็นระบบ ครบถ้วน สร้างความมั่นใจต่อผลการวิเคราะห์และมาตรการประหยัดพลังงานที่
ได้ UEET ได้พัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานในลักษณะ Top Down Analysis โดยเริ่มจากการวิเคราะห์้ Profile การ
ผลิต CDA ของระบบ และ Profile การ Operate และการใช้พลังงานของ Air Compressor แต่ละเครื่อง จากนั้นแบ่ง
การประเมินแต่ละระบบ Utilities ออกเป็น 4 ระบบย่อย ได้แก่
• End-Uses ได้แก่ จุดที่ใช้พลังงานและ Utilities ต่าง ๆ โดยที่แต่ละจุดที่ใช้พลังงาน/Utilities จะวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของการควบคุมด้านปฏิบัติการ, วิเคราะห์ความเหมาะสมของ Conditions ของพลังงาน/Utilities,
วิเคราะห์พลังงานที่สูญเสีย และ วิเคราะห์พลังงานที่คงเหลืออยู่ใน Outputs
• Distribution ได้แก่ ระบบส่งจ่ายพลังงาน/Utilities จากต้นทางไปยังจุดใช้งาน โดยตรวจประเมินการสูญเสียใน
ระบบท่อ วิเคราะห์ความเหมาะสมของขนาดท่อ
• Generation ได้แก่ระบบผลิตพลังงาน/Utilities โดยพิจารณาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต Utilities ลำ�ดับ
การ Operate (Sequence)
• Recovery ได้แก่ ระบบส่งคืนพลังงาน/Utilities กลับต้นทาง โดย ตรวจประเมินการสูญเสียในระบบท่อ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของขนาดท่อ

CDA Flow Meter, Pressure
Transducer, and Pressure
Dew Point Sensor

Power Meter
with Data Logger
and Various CT sizes

Air Flow Meter and
Various Smart Meters

ตัวอย่างแนวทางการดำ�เนินงานของ UEET
Audit ปริมาณการผลิต CDA ของแผนกต่าง ๆ โดยติดตั้ง Inline Flow Meter, Pressure Transducer, และ
Pressure Dew Point Sensor หลัง Air Dryer เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
Audit ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต CDA และ Profile การเดิน Air Compressors โดยติดตั้ง
Power Meter ที่สามารถบันทึกข้อมูล (Data Logging) ที่ Brakers ของ Air Compressors ทุกเครื่องที่ใช้ เป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์
ข้อมูลที่รวบรวมได้ข้างต้นจะทำ�ให้ทราบ (1) ต้นทุนของ CDA (2) สัดส่วนการใช้ CDA ของแต่ละแผนก (3)
Sequence ของการเดิน Air Compressors (4) ความดัน และ Pressure Dew Point ของ CDA ที่ผลิต
ตรวจวัดค่า Free Air Flow Rate ด้าน Inlet Filter และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ระหว่าง “Load” ของ Air Compressor แต่ละเครื่อง เพื่อนำ�มาคำ�นวณประสิทธิภาพ โดยดัชนีที่ใช้มีหน่วยเป็น kW/100 scfm
จับเวลา Load/Unload Profiles ของ Air Compressor ระหว่างที่หน่วยการผลิตอยู่ในสภาวะ Total Shutdown และไม่มีการใช้ CDA ในโรงงาน เพื่อนำ�มาคำ�นวณปริมาณ CDA ที่รั่ว และสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับ
CDA ที่ผลิต (จาก 1) กรณีที่สัดส่วนที่รั่วมากกว่า 15% โรงงานควรดำ�เนินการค้นกาและซ่อมจุดที่รั่วโดยเร็ว
ตัวอย่างของกลุ่มมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้จากการประเมินฯ
• ลดการสูญเสียในระบบ เช่น CDA Leak, Pressure Drop เป็นต้น
• ปรับความดันของ CDA ที่ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของกระบวนการผลิต
• Sequence การใช้เครื่องจักรเพื่อตอบโจทย์ด้านต้นทุนของ Utilities และ Reliability ของอุปกรณ์
• เปลี่ยน Air Compressor เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเปลี่ยนเป็นแบบที่มี Variable Frequency Drive
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การประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน - ระบบไอน้ำ�
(Energy Performance Assessment - Steam System)

ร

ะบบไอน้ำ� (Steam System) เป็นระบบที่มีการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อาหารและ
เครื่องดื่ม สิ่งทอ เคมี ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี เป็นต้น ระบบไอน้ำ�มักถูกมองว่าเป็นระบบที่สลับซับซ้อน
พนักงานที่รับผิดชอบระบบดังกล่าวที่เข้าใจการทำ�งานของระบบไอน้ำ�อย่างแท้จริงมีค่อนข้างจำ�กัด อีกทั้งยังขาด
ข้อมูลและเครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับการ Operate ระบบไอน้ำ�อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลให้การดูแลระบบไอน้ำ�ใน
โรงงานส่วนใหญ่มีสภาพเป็น “ถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่มีใครต้องการเข้าไปยุ่ง” มีผลให้ใช้งานในสภาวะที่ประสิทธิภาพ
ต่ำ� มีการสูญเสียพลังงาน เช่น เปิด Damper สำ�หรับ Combustion Air 100% มีไอน้ำ�รั่วตามหน้าแปลนและ Steam
Trap ฉนวนเสื่อมสภาพ เป็นต้น ในสัดส่วนที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้ การวิเคราะห์ระบบไอน้ำ�เพื่อให้มั่นใจว่ากำ�ลัง Operate ระบบที่จุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimized Conditions) จึงเป็นสิ่งที่โรงงานที่มีการใช้ไอน้ำ�ควรเร่งดำ�เนินการ
เพื่อให้การประเมินฯ เป็นระบบ ครบถ้วน สร้างความมั่นใจต่อผลการวิเคราะห์และมาตรการประหยัดพลังงาน
ที่ได้ UEET ได้พัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานในลักษณะ Top Down Analysis โดยเริ่มจากการวิเคราะห์้ความ
สัมพันธ์ระหว่างการใช้เชื้อเพลิงกับกำ�ลังการผลิตของโรงงาน การใช้เชื้อเพลิงกับปริมาณไอน้ำ�ที่ผลิต จากนั้นแบ่ง
การประเมินแต่ละระบบ Utilities ออกเป็น 4 ระบบย่อย ได้แก่
• End-Uses ได้แก่ จุดที่ใช้พลังงานและ Utilities ต่าง ๆ โดยที่แต่ละจุดที่ใช้พลังงาน/Utilities จะวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของการควบคุมด้านปฏิบัติการ, วิเคราะห์ความเหมาะสมของ Conditions ของพลังงาน/Utilities,
วิเคราะห์พลังงานที่สูญเสีย และ วิเคราะห์พลังงานที่คงเหลืออยู่ใน Outputs
• Distribution ได้แก่ ระบบส่งจ่ายพลังงาน/Utilities จากต้นทางไปยังจุดใช้งาน โดยตรวจประเมินการสูญเสียใน
ระบบท่อ วิเคราะห์ความเหมาะสมของขนาดท่อ
• Generation ได้แก่ระบบผลิตพลังงาน/Utilities โดยพิจารณาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต Utilities ลำ�ดับ
การ Operate (Sequence)
• Recovery ได้แก่ ระบบส่งคืนพลังงาน/Utilities กลับต้นทาง โดยตรวจประเมินการสูญเสียในระบบท่อ วิเคราะห์
ความเหมาะสมของขนาดท่อ
ตัวอย่างแนวทางการดำ�เนินงานของ UEET
ตรวจสอบความเหมาะสมของ “ค่าควบคุม (Controlled Values)” ที่จุดใช้งานต่างๆ เช่น อุณหภูมิขาออก
ของ Heat Exchanger ฝั่ง Cold Side ไม่สูงเกินความจำ�เป็น เป็นต้น
ตรวจสอบอุณหภูมิของผิวท่อไอน้ำ�และท่อ Condesate ว่าสูง
กว่า 60 °C หรือไม่ หากสูงกว่า ควรพิจารณาการปรับปรุง
ตรวจสอบการทำ�งานของ Steam Trap ว่ามี Unit ใดที่ Fail
Open - Fail Leak - Fail Close หรือไม่
คำ�นวณหาสัดส่วนของพลังงานที่สูญเสียในระบบท่อส่งจ่ายและท่อนำ� Condensate กลับมาใช้
ตรวจสอบ % Excess O2 และอุณหภูมิของ Flue Gas ที่ออกจาก Boiler เพื่อวิเคราะห์หาสัดส่วนพลังงาน
ที่สูญเสียออกไปสู่บรรยากาศ
ประเมินประสิทธิภาพปัจจุบันของหม้อไอน้ำ�เพื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพตามที่ระบุใน Specification
และเพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสำ�หรับการทำ� Benchmark
ตัวอย่างของกลุ่มมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้จากการประเมินฯ
• ปรับแนวทางการผลิตไอน้ำ�ที่ความดันต่ำ� โดยเพิ่มสัดส่วนที่มา
จากการ Flash Condensate ที่มีความดันสูงกว่า เช่น หาก
Flash Condensate ความดัน 17 barg 1 ตัน จะได้ไอน้ำ� ที่ื
ความดัน 3.5 barg เท่ากับ 0.12 ตัน หรือ 12% เป็นต้น
• ลดการสูญเสียในระบบ เช่น Failed Steam Traps, Steam
Leak เป็นต้น
• ปรับ Conditions ของไอน้ำ�ที่ผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกระบวนการผลิต
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การประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน - ระบบน้ำ�เย็น
(Energy Performance Assessment - Chilled Water System)

โ

รงงานอุตสาหกรรมมีการใช้น้ำ�เย็น (Chilled Water, ChW) เพื่อควบคุมอุณหภูมิของกระบวนการผลิต และใน
ระบบ AHU เพื่อควบคุมอุณหภูมิของพื้นที่สำ�นักงานแทนการใช้เครื่องปรับอากาศแบบ Split-Type ระบบน้ำ�เย็น
มักถูกมองว่าเป็นอุปกรณ์ “สนับสนุน” กล่าวคือ ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ Users ไม่ว่าจะเป็น Line
การผลิต หรือของสำ�นักงาน เมื่ออุณหภูมิของกระบวนการผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการ หรือเมื่อห้องทำ�งานร้อน สิ่งแรก
ที่ Users ทำ�คือร้องขอให้เพิ่ม Flow ของ ChW พฤติกรรมนี้สะท้อนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และละเลยการค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้น
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของระบบน้ำ�เย็นต้องดำ�เนินการโดยใช้ Holistic Approach คือมองทั้งระบบ
ทั้ง Chiller, Cooling Tower (กรณีที่เป็น Water-cooled Chiller), Chilled Water Pump, Cooling Water Pump
และระบบท่อน้ำ�ทั้งหมด เพื่อให้การประเมินฯ เป็นระบบ ครบถ้วน สร้างความมั่นใจต่อผลการวิเคราะห์และมาตรการ
ประหยัดพลังงานที่ได้ UEET ได้พัฒนาแนวทางการดำ�เนินงานในลักษณะ Top Down Analysis โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์้ความสัมพันธ์ระหว่างการใชพลังงานไฟฟ้ากับ Cooling Load ของระบบฯ จากนั้นแบ่งการประเมินแต่ละ
ระบบ Utilities ออกเป็น 4 ระบบย่อย ได้แก่
• End-Uses ได้แก่ จุดที่ใช้น้ำ�เย็นโดยจะวิเคราะห์ความเหมาะสมของการควบคุมด้านปฏิบัติการ, วิเคราะห์ความ
เหมาะสมของ Conditions ของ ChW วิเคราะห์พลังงานที่สูญเสีย และ วิเคราะห์พลังงานที่คงเหลือ
• Distribution ได้แก่ ระบบส่งจ่าย ChW, CW จากต้นทางไปยังจุดใช้งาน โดยตรวจประเมินการสูญเสียในระบบ
ท่อ วิเคราะห์ความเหมาะสมของขนาดท่อ
• Generation ได้แก่ Chilles, Cooling Towers, Chilled Water Pumps และ Cooling Water Pumps โดย
พิจารณาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และลำ�ดับการ Operate (Sequence)
• Recovery ได้แก่ ระบบ Chilled Water Return และ Cooling Water Return โดยตรวจประเมินการสูญเสียใน
ระบบท่อ วิเคราะห์ความเหมาะสมของขนาดท่อ
ตัวอย่างแนวทางการดำ�เนินงานของ UEET
ตรวจสอบความเหมาะสมของ “ค่าควบคุม (Controlled Values)” ที่จุดใช้งานต่างๆ เช่น อุณหภูมิขาออก
ของ Heat Exchanger ฝั่ง Hot Side ไม่ต่ำ�เกินความจำ�เป็น เป็นต้น
ตรวจสอบอุณหภูมิของผิวท่อไอน้ำ�และท่อ Condesate ว่าต่ำ�กว่าอุณหภูมิ Ambient
หรือไม่ หากต่ำ�กว่า ควรพิจารณาการปรับปรุง ตัวอย่าง จุด Markers ในรูปด้านขวา มี
อุณหภูมิต่ำ�กว่าบรรยากาศ แสดงว่ามีรอยรั่วที่จุดเชื่อมต่อของฉนวน นอกจากเกิด Heat
Gain แล้วยังอาจทำ�ให้เกิด Condensation ภายใต้ฉนวน นำ�ไปสู่ปัญหา Corrosion ได้
ตรวจสอบ Drain Valves ว่ามีการเปิดทิ้งไว้หรือไม่
ประเมินประสิทธิภาพปัจจุบันของ Chillers, Cooling Towers, และ Pumps เพื่อเปรียบเทียบกับ
ประสิทธิภาพตามที่ระบุใน Specification และเพื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสำ�หรับการทำ� Benchmark
(UEET เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพของ Pump ที่วัดได้กับค่าจากโปรแกรม PSAT ของ USDOE)
ประเมินประสิทธิภาพของทั้งระบบโดยตรวจวัดและบันทึก
• อัตราการไหล และอุณหภูมิด้าน Supply และ Return ของ ของ Chilled Water และ
Cooling Water
• พลังงานไฟฟ้าที่ใช้โดย Chillers, Cooling Towers และ Pumps
• ความดันด้าน Suction และด้าน Discharge ของ Pumps
ดำ�เนินการพร้่อมกันทุกรายการ อย่างน้อย 1 วัน เพื่อคำ�นวณค่า kW/TR Profile ของระบบ
ตัวอย่างของกลุ่มมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้จากการประเมินฯ
• Sequence การใช้เครื่องจักรเพื่อตอบโจทย์ด้านต้นทุนของ Utilities และ Reliability ของอุปกรณ์
• เปลี่ยน Chiller เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือเปลี่ยนเป็นแบบที่มี Variable Frequency Drive
• ติดตั้ง Digital Information System (ดู C-MAPs Brochure) เพื่อให้สามารถควบคุมระบบแบบ Real
Time และสามารถคาดการณ์ค่าตัวแปรล่วงหน้า (Machine Learning)
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ตัวอย่าง
อุปกรณ์
สำ�หรับ
การตรวจวัด
พลังงาน

Power Meter
with Data Logger
and Various CT sizes

Ultrasonic Flow Meter
for Liquid Flow

Handheld Thermal Camera
for Surface Temperature
Measurement

Air Flow Meter and
Various Smart Meters

300 psig
Pressure Transducer
with Data Logger

Heavy-Duty Magnetic
Mount Thermocouples
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กําหนดแนวทางการแกไข NC
และการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)
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ก

ารจัดการพลังงาน (Energy Management) เป็นการดำ�เนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานขององค์กร ส่วนระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management
System) เป็นกลุ่มของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อการกำ�หนดนโยบายพลังงาน วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน
กระบวนการ และขั้นตอนการดำ�เนินงาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ ระบบการจัดการพลังงานที่องค์กรนำ�มา
ประยุกต์ใช้ ควรมีิองค์ประกอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ การคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีความพร้อม มีประสบการณ์ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการพลังงานจึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญเป็นอย่างยิ่ง
บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาโรงงานในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน จนผ่าน
การรับรองโดย Certification Body มามากกว่า 20 โรงงาน ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น เคมี ปิโตรเคมี อาหาร เหล็ก เป็นต้น
• เป็นผู้ร่างมาตรฐานการจัดการพลังงานของประเทศไทย และคิด 8 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ที่นำ�
ไปสู่การประกาศเป็นกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
• ได้้พัฒนา 20 ขั้นตอนการดำ�เนินงานเพื่อให้ได้ระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน สอดคล้องกับข้อกำ�หนดตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล ISO 50001:2018 ตามรูปด้านล่าง
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การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
และมาตรฐาน ISO 50001:2018

จุดเด่นของการดำ�เนินงานโดย UEET
• แบบฟอร์มสำ�หรับการทบทวนพลังงาน (Energy Review) ในรูปแบบ Microsoft Excel ที่ผ่านการใช้งานและปรับปรุงมาตั้งแต่การ
ประกาศมาตรฐาน ISO 50001 Version 2011
• ระยะเวลาดำ�เนินการ ประมาณ 8 - 10 เดือน โดยมีจำ�นวนวันของการเข้าโรงงาน ทั้งสิ้นไม่เกิน 18 วัน รวมวันฝึกอบรม 6 วัน
• ฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและมาตรฐาน ISO 50001”
หลักสูตร “การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน” และ หลักสูตร “การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม”
โดยเป็นหลักสูตรละ 1 รุ่น ๆ ละ 2 วัน ในรูปแบบ In-house Training จำ�นวนคนเข้าร่วมไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น
• ชำ�ระงวดสุดท้ายภายหลังได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานโดยหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐาน (Certification Body)
• ดร. สมชัย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการดำ�เนินงาน เป็นกรรมการใน “คณะทำ�งานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการ
พลังงาน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม และใน “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจ
รับรองมาตรฐาน ISO 50001 เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย” ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน ทำ�ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของระบบการจัดการพลังงานเป็นอย่างดี
En q ui ry UEE Technology (Thailand) Ltd.

06 4559 5185

info@ueet.co.th
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E n e r gy, Saf et y, an d Sustain abilit y

c o n s u lta n cy s e r v i c e

Consultancy & Training

การประเมิน Life Cycle และการคำ�นวณค่า Material Circularity
Indicator ของผลิตภัณฑ์ (Product LCA and MCI Calculation)

ก

UEET Service
ารพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบ Bioeconomy, Circular
Economy และ Green Economy หรือ BCG Economy
UEET ให้บริการทำ� LCA และการคำ�นวณค่า MCI โดยผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในการทำ� LCA และการคำ�นวณค่า MCI ประกอบกับการ
Model เป็นหัวใจของนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะนำ�ไปสู่เป้า
หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, ใช้้โปรแกรม GaBi จาก Sphera ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีผู้ใช้งานทั่วโลก
มากกว่า 10,000 ราย และเพื่อให้ผลการประเมินถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ
SDGs) โดย
• Bioeconomy เน้นการผลิตทรัพยากรทางชีวภาพหมุนเวียน UEET เลือกใช้ GaBi LCA Database ซึ่งครอบคลุมข้อมูล Life Cycle
(Renewable biological resources) และการแปลงทรัพยากร Inventory สำ�หรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม เคมี อิเล็คทรอ
นิกส์ พลังงาน อาหารและเครื่องดื่ม พลาสติก และสิ่งทอ เป็นต้น ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น
บน Database เป็นผลจากการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญของ Sphera กว่า
• Circular Economy เน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ
200 คน และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 14044, ISO 14064 และ
ตลอดวัฏจักรชีวิต และการนำ�วัสดุเหลือทิ้งเดิมมาสร้าง
ISO 14025
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงทาง
อุตสาหกรรม ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม
• Green economy เป็นการรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สำ�หรับองค์กรธุรกิจ “Sustainability” ส่งผลดีหลาย ๆ ด้าน รวมถึงช่วยลดความเสี่ยง ช่วยเพิ่มรายได้ และ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ดังนั้น ใน
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ไม่เพียงคำ�นึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังกำ�หนดให้การจัดการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability
Management) เป็นยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญ มีการกำ�หนดและกระจายแผนงานไปสู่ทุกระดับภายในองค์กร ตัวอย่างของตัวชี้วัดที่สำ�คัญใน
การระบุความก้าวหน้่าของการมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของผลิตภัณฑ์
• Material Circularity Indicator (MCI)1 ของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อน (1) ระดับการใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติและ
จากการ Reuse/Recycle (Virgin, Reused และ Recycled Feedstock) ในกระบวนการผลิต และ (2) ระยะเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์
การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment, LCA) และการคำ�นวณค่า MCI ของผลิตภัณฑ์ใช้กระบวนการและข้อมูลที่เหมือน
กัน แต่มีมุมมองที่ต่างกัน โดย LCA ให้ความสำ�คัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ MCI พิจารณา “การไหลของวัสดุ (Flow
Waste from recycling process
of Material)” ตลอดการใช้
1
งาน รูปด้านขวามือ แสดงการ
ไหลของวัสดุในกระบวนการ
ผลิตและการใช้งานผลิตภัณฑ์
Waste from
สำ�หรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป MCI
Recycled
Material
recycling
feedstock
collected for
Lifetime and functional
process
จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้า
recycling
units compared to
industry average (utility)
กระบวนการผลิตใช้วัตถุดิบ
considered during use
Virgin
ที่ได้มาจากธรรมชาติทั้งหมด
feedstock
และของเสียและซากที่เกิดจาก
Material going to
Manufacture
landfill/energy
การใช้งานถูกฝังกลบทั้งหมด
recovery
ค่า MCI จะเท่ากับ 0 ในทาง
Reused
Components
ตรงกันข้าม หากกระบวนการ
Components
collected for reuse
ผลิตใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากการ
Reuse และ Recycle ทั้งหมด
และของเสียและซากที่เกิด
จากการใช้งานถูกนำ�กลับมา
ใช้ทั้งหมด ไม่มีการฝังกลบ ค่า MCI จะเท่ากับ 1 ในทางปฏิบัติ องค์กรจะใช้การทำ� LCA และการคำ�นวณ MCI อย่างไร องค์กร
สามารถ (1) ทำ� LCA และคำ�นวณค่า MCI ของกระบวนการผลิตปัจจุบัน (2) ศึกษา Scenario ต่าง ๆ สำ�หรับการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและปรับเปลี่ยนประเภทวัตถุดิบที่ใช้ (3) สำ�หรับแต่ละ Scenario ทำ� LCA และคำ�นวณค่า MCI (4) วิเคราะห์ Cost/Benefits
สำ�หรับแต่ละ Scenario โดยพิจารณาผลจากการทำ� LCA และค่า MCI เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่ได้ และ (5) เลือก Scenario ที่เหมาะสม

1 “Circularity Indicators: An Approach to Measuring Circularity - Methodology” โดย Ellen MacArthur Foundation และ Granta Design
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การพัฒนา Cloud-based Monitoring, Analyzing,
and Predicting System (C-MAPs)

กิ

จกรรมภายในโรงงานอุตสาหกรรมสร้างข้อมูล
C-MAP
MAPs
Management Level:
จำ�นวนมาก ในสายการผลิต อุปกรณ์ตรวจวัดและ
ERP
ควบคุมต่าง ๆ (จัดเป็น Field Level) ตรวจวัดข้อมูลที่
Planning Level:
MES
เกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระดับ เป็นต้น แล้วส่ง
Supervisory Level:
ต่อไปยังระบบประมวลและควบคุม (จัดเป็น Control LevSCADA/HMI
el) เช่น PLC และ PID เป็นต้น ก่อนที่จะส่ง Response
Control Level:
ที่เหมาะสมกลับมายัง Control Instrument เช่น Control
PLC/PID
Valve เป็นต้น SCADA (จัดเป็น Supervisory Level)
Field Level:
Instrument
รวบรวมข้อมูลและการควบคุมจากจุดต่าง ๆ ในโรงงาน
มาไว้ที่จุดเดียวกัน และแสดงผลในรูปที่เป็นกราฟฟิก
Automation Pyramid
ทำ�ให้สามารถควบคุมเครื่องจักรจากพื้นที่ที่ไกลออกไป
เช่น Control Room เป็นต้น SCADA เป็นสื่อกลางระหว่างอุปกรณ์ใน Field Level กับคน ภาพรวมของโรงงานตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิต
ภัณฑซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารของโรงงานถูกรวบรวมโดย Manufacturing Execution System หรือ MES (จัดเป็น Planning Level) ในขณะเดียวกัน ฝ่ายบริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนอาจนั่งอยู่ที่สำ�นักงานใหญ่ไกลออกไป มีข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับต้นทุน การขาย บุคลากร และอื่น ๆ ที่สนับสนุนการวางแผน ข้อมูลเหล่านี้มักจะเก็บอยู่บนระบบ ERP (จัดเป็น Management
Level) การวางแผนทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นกำ�ลังการผลิตหรือแผนการขายต้องใช้ข้อมูลทั้งจากโรงงาน (MES) และจาก ERP ประกอบ
การตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม โรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนใหญ่มักจะลงทุนระบบข้อมูล/ควบคุมกระบวนการผลิตจนถึงระดับ
Supervisory Level หรือติดตั้งระบบ SCADA เท่านั้น การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างโรงงานกับส่วนกลางมักจะอาศัยการแลกเปลี่ยนผ่าน
Spreadsheet ทำ�ให้มีข้อจำ�กัดมากมาย เช่น ต้องอยู่ที่โรงงานหรือสำ�นักงานเพื่อเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น ส่งผลให้การตัดสินใจของผู้บริหาร
ล่าช้า ไม่ตอบสนองตลาดที่ผันแปร
ภายใต้แนวคิดของ Digital Transformation สำ�หรับอุตสาหกรรม และ Industry 4.0 UEET ได้พัฒนาระบบที่ผนวก Level ต่าง
ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นให้อยู่บน Platform เดียวกันเรียกว่า “Cloud-based Monitoring, Analyzing, and Predicting System หรือ
C-MAPs” โดยรวม Function ที่เกี่ยวกับการรายงาน การวิเคราะห์ และการคาดการณ์ (ตามรูปด้านล่าง) เข้่ามาเป็นระบบเดียวกัน
คุณสมบัติที่สำ�คัญของ C-MAPs ได้แก่
1. ความสามารถในการรายงานข้อมูลตั้งแต่ Field Level, Control Level, Supervisory Level, Planning Level และ Management
Level แบบ Real Time
2. ความสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่สำ�นักงาน ที่บ้าน บนรถระหว่างเดินทาง ตราบใดที่สามารถเข้าถึง Internet
3. ความสามารถในการคาดการณ์ Parameter ที่สำ�คัญไปล่วงหน้าประมาณ 60 นาที ได้อย่างแม่นยำ�
4. ความสามารถในการ Integrate ข้อมูลทั่งจากกระบวนการผลิตจนถึงข้อมูลทางบัญชี เพื่อแสดงเป็น KPIs ที่สนับสนุนผู้บริหารใน
การตัดสินใจ
Dashboard แสดง Operating Conditions
ของกระบวนการผลิต เพื่อ MONITOR
สภาวะของกระบวนการผลิต

Dashboard แสดงสมรรถนะ
ของกระบวนการผลิตที่ได้จากการ ANALYZE
ข้อมูลที่ตรวจวัดและบันทึก

M

A

C-MAPs Concept

C

P
Dashboard แสดง ค่าตัวแปรของกระบวนการผลิต
60 นาทีข้างหน้าที่ได้จากการคาดการณ์ (PREDICT)
โดยใช้แบบจำ�ลอง (Models) สำ�หรับกระบวนการ
ผลิตที่พัฒนาจากข้อมูลในอดีต ร่วมกับข้อมูลที่
ตรวจวัด และความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning)

แหล่งข้อมูล
•
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Cloud
•
ข้อมูลจาก SCADA หรือ DCS
•
ข้อมูลจาก Data Historian
•
ข้อมูลที่ Import จากแหล่งอื่น ๆ
•
ข้อมูลที่ป้อนเข้า
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บริ ก ารศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ม าตรการประหยั ด พลั ง งาน
(Feasibility Study of Energy Saving Measures)

เ

คยมีประสบการณ์แบบนี้หรือไม่?
£ มีแนวทางการประหยัดพลังงาน แต่ไม่ทราบว่าจะประเมินผลประหยัดพลังงานและผลตอบแทน
ทางการเงินอย่างไร
£ มาตรการประหยัดพลังงานที่ Implement มีปัญหา เช่น แรงดันน้ำ�จาก Pump น้ำ�หล่อเย็นต่ำ�
หลังจากติดตั้ง Variable Speed Drive (VSD)
บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานและการประหยัด
พลังงานในอุตสาหกรรม ขอนำ�เสนอบริการศึกษาและวิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อระบุผลประหยัด
พลังงานและผลตอบแทนทางการเงิน โดยทีมงานที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ในการดำ�เนินงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และ Software สำ�หรับการคำ�นวณทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง แม่นยำ�
ตัวอย่างมาตรการ
£ มาตรการนำ�ความเย็นจากการ Vaporize Liquid Nitrogen มาใช้ลดอุณหภูมิของ Chilled Water Return
Liquid NitrogenTank
30 tons/day

C

New Heat
Exchanger

Vaporizer

N2 (vap)
Process

15.24 °C

Chiller

ChWS

15.8 °C

c o n s u lta n cy s e r v i c e

ChWR, 200 m3/hr

£

มาตรการนี้เป็นการนำ�ความเย็นที่ได้จากกระบวนการแปลงไนโตรเจนเหลวให้เป็นก๊าซไนโตรเจน ไปใช้ลด
อุณหภูมิของ Chilled Water Return (ChWR) ก่อนส่งไปยัง Chiller เพื่อผลิต Chilled Water Supply (ChWS)
กรณีที่ใช้ไนโตรเจนเหลวเฉลี่ยวันละ 30 ตัน อัตราการไหลของน้ำ�เย็น 200 m3/ชม. อุณหภูมิของ ChWR 15.8 °C
เมื่อผ่าน Heat Exchanger ที่ติดตั้งใหม่ สามารถลดอุณหภูมิลงได้ประมาณ 0.56 °C ช่วยลด Load ของ Chiller ได้
ประมาณ 16.9% เงินลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท โครงการมีค่า Internal Rate of Return (IRR) เท่ากับ 22.7%
โปรแกรมที่ใช้สำ�หรับการออกแบบ ได้แก่
• โปรแกรม Aspen Plus สำ�หรับคำ�นวณอุณหภูมิของ ChWR และ Nitrogen ด้านขาออกของ Heat Exchanger
• โปรแกรม Aspen Exchanger Design and Rating (EDR) สำ�หรับออกแบบ Heat Exchanger
• โปรแกรม FluidFlow สำ�หรับออกแบบระบบท่อ Chilled Water
มาตรการ Heat Integration ของกระบวนการผลิตในโรงงานปิโตรเคมี
กระบวนการผลิตในโรงกลั่นน้ำ�มันและโรงงานปิโตรเคมีต้องใช้ทั้งเชื้อเพลิงและ Hot Utilities เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ และ
Cooler ที่ใช้ Cooling Water หรือ Air-Cooled Heat Exchanger เพื่อลดอุณหภูมิ หากใช้พลังงานและ Utilities ที่นำ�
เข้าจากนอก Boundary ทั้งหมด จะเป็นปริมาณพลังงานที่สูงมาก ดังนั้น การนำ�หลักการของ Pinch Technology
มาศึกษาความเป็นไปได้ของการ Integrate Heat ภายใน Process จึงเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานที่สำ�คัญ
สำ�หรับโรงกลั่นน้ำ�มันและโรงงานปิโตรเคมี การใช้โปรแกรมศึกษา Pinch Analysis ช่วยให้ทราบ Energy Target
การใช้พลังงานของ Process และช่วยออกแบบ Heat Exchanger Network (HEN) ที่เหมาะสมที่สุด
สำ�หรับโรงงานที่ใช้งานมามากกว่า 10 ปี การศึกษาโดยแนวทาง
ดังกล่าว สามารถลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 20%
โปรแกรมที่ใช้ศึกษา ได้แก่
• โปรแกรม Aspen Energy Analyzer (AEA) เพื่อวิเคาะห์หา
Energy Target และออกแบบ HEN
• โปรแกรม Aspen Plus เพื่อ Simulate ยืนยัน Layout และ Process Conditions ตามผลที่ได้จาก AEA
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แนวทางการดำ � เนิ น งาน
การกำ�หนด Scope ของการศึกษา

บ
บ

ริษัทฯ จะประชุมกับคณะทำ�งานฯ ของโรงงานเพื่อกำ�หนด Scope อย่างละเอียดของมาตรการที่ต้องการศึกษา
สอบถามแนวคิดของโรงงานเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน สำ�รวจพื้นที่เพื่อให้เข้าใจสภาพหน้างาน การ
ดำ�เนินงานในส่วนนี้ เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Scope ของงานที่ตรงกัน

การรวบรวมข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับการศึกษา

ริษัทฯ จะวิเคราะห์แนวทางการประหยัดพลังงาน และลงพื้นที่เพื่อสำ�รวจพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อจัดทำ�รายการ
ตัวแปรที่จำ�เป็นสำ�หรับการประเมินผลประหยัดของมาตรการประหยัดพลังงาน โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่า
ตัวแปรดังกล่าวจะแบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มตัวแปรที่มีข้อมูลเพียงพอสำ�หรับการวิเคราะห์ และเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถทวนสอบได้
2. กลุ่มตัวแปรที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือ เป็นข้อมูลที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่สามารถทวนสอบได้
3. กลุ่มตัวแปรที่ไม่มีข้อมูล
บริษัทฯ จะประเมินข้อมูลที่มี ในกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ หรือไม่มีข้อมูล บริษัทฯ จะประเมินความ
สำ�คัญของข้อมูลเหล่านั้น หากจำ�เป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ บริษัทฯ จะปรึกษากับคณะทำ�งานฯ ของโรงงานเพื่อหา
ทางรวบรวมข้อมูลที่จำ�เป็นต่อไป บริษัทฯ สามารถสนับสนุนการเก็บข้อมูล แต่ “ไม่เป็น” ส่วนหนึ่งของบริการนี้

เ

การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงาน

เ
บ

การคำ�นวณผลตอบแทนทางการเงิน

มื่อได้ข้อมูลเพียงพอต่อการดำ�เนินงาน บริษัทฯ จะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ (1) จัดทำ� “ข้อมูลฐานด้านพลัังงาน
(Energy Baseline)” ของระบบ/อุปกรณ์ที่จะ Implement มาตรการ (2) กำ�หนดแนวทางการ Implement มาตรการ
อย่างละเอียด (3) ประเมินปริมาณการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง และ (4) คำ�นวณผลประหยัดพลังงานที่คาดว่าจะได้
บริษัทฯ จะนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะทำ�งานฯ ของโรงงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น
มื่อสรุปแนวทางการดำ�เนินงาน และผลประหยัดพลังงานแล้ว บริษัทฯ จะคำ�นวณผลตอบแทางทางการเงิน โดยตัวชี้
วัดทางการเงินที่จะแสดงได้แก่ Simple Payback Period, NPV และ IRR

การนำ�เสนอผลการศึกษา และสรุปผลการดำ�เนินโครงการ

ริษัทฯ จะนำ�เสนอผลการศึกษาต่อคณะทำ�งานฯ ของโรงงาน และจัดทำ�เป็นรายงานสรุปผลการดำ�เนินโครงการ
โดยเอกสารที่นำ�ส่งจะรวมถึงข้อมูลที่ใช้ และแนวทางการคำ�นวณต่าง ๆ

ระยะเวลาดำ�เนินโครงการ: 1 - 6 เดือน (ขึ้นกับประเภทมาตรการและความพร้อมของข้อมูล)

เกี่ยวกับ บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 ภายใต้ชื่อ “บริษัท เออีเอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด” เป็นบริษัท
ในเครือของ AEA Technology plc จากสหราชอาณาจักร (ปัจจุบันคือ Ricado-AEA) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัท เออีเอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้มี
การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการบริหารให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยภายใต้ชื่อ “บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด” ให้บริการที่ปรึกษาด้านพลังงาน
ความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Energy, Safety, and Sustainability Consultancy) ในภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมี เหล็กและเหล็กกล้า อาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องประดับ เป็นต้น
ทีมงานของบริษัทฯ เป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ในการดำ�เนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การ
ประเมินและกำ�หนดแนวทางการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ มีเครื่องมือและ Software ที่ครบถ้วน หลากหลาย เพื่อใช้สนับสนุนงานที่ปรึกษา ตัวอย่างเช่น
• ตัวอย่างเครื่องมือ - Power loggers, Compressed air flowmeters + pressure sensors + pressure dew point sensors with data loggers, Thermal
camera, Ultrasonic leak detector
• ตัวอย่าง Software - Aspen Plus® & Aspen HYSYS® (สำ�หรับจำ�ลองกระบวนการผลิต), Aspen Energy Analyzer (สำ�หรับวิเคราะห์ Heat Integration), Aspen Exchanger Design and Rating (สำ�หรับออกแบบและประเมิน Heat Exchanger), FluidFlow (สำ�หรับออกแบบและวิเคราะห์ Fluid Flow)
ในการทำ�งานทุก ๆ โครงการที่ได้รับความไว้วางใจ บริษัทฯ มุ่งเน้น “คุณภาพงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า”
ตัวอย่างองค์กรที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ได้แก่
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บริการที่ปรึกษาบริหารระบบการจัดการพลังงานแบบ ONLINE
(EnMS Management Consultancy - ONLINE)

ก

ารแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้องค์กรส่วนใหญ่ต้องปรับรูปแบบการทำ�งาน โดยต้องเปลี่ยน
เป็นทำ�งานที่บ้าน (Work From Home, WFH) เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ แต่การจัดการ
พลังงานเพื่อประหยัดพลังงานยังคงมีความสำ�คัญและกลับเพิ่มสูงขึ้น ด้วยในสภาวะเช่นนี้ การลดต้นทุนการผลิตเป็น
มาตรการหนึ่งที่ช่วยองค์กรฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้
บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด (UEET) บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานและการประหยัด
พลังงานในอุตสาหกรรม ขอนำ�เสนอบริการที่ปรึกษาบริหารระบบการจัดการพลังงานแบบ ONLINE
(EnMS Management Consultancy - ONLINE) โดยทีมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านระบบการจัดการพลังงาน ทั้งตาม
กฎหมาย และมาตรฐานสากล ISO 50001:2018 มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาโรงงานในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน จนผ่านการ
รับรองโดย Certification Body มามากกว่า 20 โรงงาน ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เช่น เคมี ปิโตรเคมี อาหาร เหล็ก เป็นต้น
UEET เป็นผู้ร่างมาตรฐานการจัดการพลังงานของประเทศไทย และคิด 8 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ที่
นำ�ไปสู่การประกาศเป็นกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และ ได้้พัฒนา 20 ขั้นตอนการดำ�เนินงานเพื่อ
ให้ได้ระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน สอดคล้องกับข้อกำ�หนดตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ISO 50001:2018
แนวทางการดำ�เนินงาน

วิเคราะห์ข้อมูล
หลังการเข้าสำ�รวจพื้นที่
UEET จะส่งรายการข้อมูลที่จำ�เป็น
สำ�หรับการจัดการพลังงาน เช่น ช่วงฐานด้านพลังงาน
ที่ใช้ (Energy Baseline Period) ข้อมูลพลังงาน ข้อมูล
Drivers มาตรการประหยัดพลังงานที่เคยดำ�เนินการ
และที่กำ�ลังดำ�เนินการ เป้าหมายประหยัดพลังงาน
ระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น UEET จะวิเคราะห์
ข้อมูลดังกล่าว และกำ�หนด
} ข้อมูลฐานด้านพลังงาน (Energy Baseline)
} กลุ่มตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (Energy
Performance Metrics) ทั้งระดับองค์กร ระดับ
Facility/Process/System และระดับอุปกรณ์
EnMS
} แนวทางการประเมินผลการดำ�เนินงานโดย
วิธี CUSUM
Management
} รายการข้อมูลที่โรงงานต้องจัดส่งทุกเดือน
Consultancy
เพื่อใช้ประเมินผลการดำ�เนินงาน
ONLINE

สำ�รวจพื้นที่
UEET จะเริ่มงานโดยเข้าสำ�รวจโรงงาน ครอบคลุมพื้นที่สำ�คัญ เช่น
กระบวนการผลิต ระบบ Utilities และลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำ�คัญ
เป็นต้น เพื่อทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ระบบ อุปกรณ์ และ
ลักษณะการใช้พลังงานของโรงงาน
} การสำ�รวจพื้นที่จะเป็นเพียงกิจกรรมเดียวที่จะลงพื้นที่
} ระยะเวลาไม่เกิน 1 วัน
} การเข้าสำ�รวจจะพิจารณา
ความเหมาะสม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19

กำ�หนดแนวทางประหยัดพลังงาน
ในระหว่างการดำ�เนินงานตามสัญญา UEET
จะให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประหยัด
พลังงาน โดยวิเคราะห์ Gap ของศักยภาพการ
ประหยัดพลังงานตามแนวทางที่แสดงในรูป Stages of Gap Analysis ด้านล่าง
} Outputs ที่ได้จะเป็น Concept ของมาตรการ
ประหยัดพลังงาน ยังไม่ลงรายละเอียดด้าน
วิศวกรรม และด้านการเงิน
} จำ�กัดไม่เกิน 4 มาตรการ/1 สัญญา/1 ปี
Review
System

S t a g e s

Develop
Requirements Comparison

o f

G a p

Recommendations

A n a l y s i s

Implications
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ประชุมร่วมกับคณะทำ�งานด้านพลังงาน
ทุก ๆ เดือน ตามกำ�หนดวันที่ตกลงล่วงหน้า UEET จะเข้าร่วม
ประชุมกับคณะทำ�งานด้านพลังงาน แบบ ONLINE เพื่อ
} ประเมินผลการดำ�เนินงานของรอบเดือนที่ผ่านมา
} ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม กรณีที่ผล
การดำ�เนินงานแตกต่างจากค่าที่คาดการณ์
เพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับการประชุม คณะทำ�งานฯ จะต้องส่งข้อมูล
ตามที่กำ�หนดในขั้นตอน “วิเคราะห์ข้อมูล” ให้ UEET อย่างน้อย 1 สัปดาห์
ก่อนกำ�หนดการประชุม
UEET จะร่วมกับโรงงานกำ�หนด PLATFORM ที่เหมาะสมสำ�หรับการ
ประชุม และแนวทางการเชิญเข้าร่วมประชุม
06 4559 5185

info@ueet.co.th

www.ueet.co.th
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Consultancy & Training

บริการจัดทำ�แผนฝึกอบรมด้านพลังงานอ้างอิงสมรรถนะที่จำ�เป็น
(Competency-Based Training Program for Energy Personnel)

ก

ารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพนำ�ไปสู่การประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำ�คัญหลัก ๆ 3 ประการ ได้แก่ ระบบการจัดการที่ดี (System) อุปกรณ์
เครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพ (Hardwares) และบุคลากรที่มีความรู้และความชำ�นาญ (Knowledgeable and
skillful workforces) การฝึกอบรมเป็นแนวทางหลักที่องค์กรต่าง ๆ ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากร อย่างไรก็ตาม
ในหลาย ๆ กรณี หลักสูตรที่พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมไม่เหมาะสม ไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาการ
จัดการพลังงานอย่างยั่งยืน เนื่องจาก “ไม่ได้” มาจากการวิเคราะห์ “สมรรถนะ (Competency)” ที่จำ�เป็น
สำ�หรับการทำ�งานด้านพลังงาน ความรู้ที่ฝึกอบรมมาจึงไม่ถูกนำ�ไปใช้ในการทำ�งาน

System
Sustainable
EnMS
Hardwares

Workforces

บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด (UEET) บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานและการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม
ขอนำ�เสนอบริการจัดทำ�แผนฝึกอบรมด้านพลังงานอ้างอิงสมรรถนะที่จำ�เป็น (Competency-Based Training Program for
Energy Personnel) โดยทีมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านระบบการจัดการพลังงาน และการพัฒนาแผนฝึกอบรม
UEET ได้พัฒนาขั้นตอนการจัดทำ�แผนฝึกอบรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์สมรรถนะ
ด้านพลังงานที่จำ�เป็น โดยประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 9 ขั้นตอน ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง
ในการดำ�เนินงาน UEET ได้พัฒนาระเบียบปฏิบัติ (Procedure) แบบฟอร์มสำ�หรับการกำ�หนด
และสร้าง Competency และ แบบฟอร์มสำ�หรับกำ�หนด Individual Development Plan (IDP)
สามารถนำ�มาใช้ประกอบการดำ�เนินงาน

c o n s u lta n cy s e r v i c e

แนวทางการดำ�เนินงาน

1
ระบุตำ�แหน่งที่เกี่ยวข้องกับ SEUs

2
3

ระบุ Jobs จากแต่ละ JD ที่รวบรวมในขั้นตอนที่ 3
ที่ทำ�ให้ต้องเกี่ยวข้องกับ SEUs

4
5

ระบุแนวทางการสร้าง Competencies ที่ระบุใน
ขั้นตอนที่ 5 แนวทางอาจเป็น วุฒิการศึกษา
การฝึกอบรม ความชำ�นาญ หรือประสบการณ์

ระบุลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสำ�คัญ (SEUs)
ระดับ Process, ระดับ System และระดับอุปกรณ์

6
7

เปรียบเทียบ “หลักฐานการฝึกอบรม (Training
Records)” ของพนักงานที่ครองตำ�แหน่งนั้น กับ
“หลักสูตรที่กำ�หนด” สำ�หรับแต่ละตำ�แหน่ง
ที่จัดทำ�ในขั้นตอนที่ 7 สำ�หรับหลักสูตรที่ยังไม่อบรม
ถือเป็น Gap ของพนักงาน ให้นำ�ไปจัดทำ�
Individual Development Plan (IDP)
ของพนักงานคนนั้น

9

En q ui ry UEE Technology (Thailand) Ltd.

06 4559 5185

8

รวบรวม Job Descriptions (JD) ของทุกตำ�แหน่ง
ที่ระบุในขั้นตอนที่ 2
ระบุ Competencies ที่จำ�เป็นสำ�หรับการทำ�งาน
ตาม Jobs โดยอาจแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
} เพื่อให้สามารถทำ�งานได้
} เพื่อให้สามารถทำ�งานได้ดี
} เพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้า (Career Path)
กรณีระบุ “การฝึกอบรม” ให้กำ�หนด (1) หลักสูตร
(2) เวลาที่ต้องอบรม (3) อบรมเมื่อไร (4) วิธีการ
อบรม (5) ทดสอบหรือไม่ (6) ถ้าทดสอบ เมื่อไร &
อย่างไร

ฝ่าย Training/HR ทำ�การรวบรวม IDP ของพนักงาน
ทุกคน มาจัดทำ�เป็นแผนฝึกอบรมขององค์กร

info@ueet.co.th

www.ueet.co.th

a module from
ueet sustainable development platform

Brochures หลักสูตรฝึ กอบรม
















ข้อกาหนดการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ
ISO 50001:2018 (EnMS Requirements:
Thai Regulations & ISO 50001:2018)
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
และ ISO 50001:2018 (EnMS Implementation)
การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน
(EnMS Internal Audit)
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานโดยใช้ Energy
Baseline และ Energy Performance Indicators
การวิเคราะห์ด้านการเงิน (Financial Analysis) สาหรับ
โครงการประหยัดพลังงาน
การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Energy
Saving in Industry)
การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด (Energy
Saving in Compressed Air System)
การประหยัดพลังงานในระบบไอน้า (Energy Saving in
Steam System)
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Training service 2021

Training & Consultancy

ข้อกำ�หนดการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001:2018
(EnMS Requirements: Thai Regulations & ISO 50001:2018)

ก

ารจัดการพลังงาน (Energy Management) เป็นการดำ�เนิน
งานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายด้านพลังงาน
ขององค์กร ส่วนระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management
System)1 เป็นกลุ่มของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน เพื่อการกำ�หนดนโยบายพลังงาน วัตถุประสงค์ด้าน
พลังงาน กระบวนการ และขั้นตอนการดำ�เนินงาน เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ ระบบการจัดการพลังงานที่องค์กร
นำ�มาประยุกต์ใช้ ควรมีิองค์ประกอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับ
มาตรฐานการจัดการพลังงานที่มีการประยุกต์ใช้ในประเทศไทยมี
2 มาตรฐาน ได้แก่
• มาตรฐานการจัดพลังงานตามกฎหมาย ซึ่งมี 2 ฉบับ ได้แก่
กฎกระทรวงกำ�หนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการ
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำ�เนิน
การจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.
2552 บังคับใช้กับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
• มาตรฐานการจัดพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO
50001:2018 เป็นการนำ�ไปใช้ด้วยความสมัครใจ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อนำ�เสนอและทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำ�หนดของมาตรฐาน
การจัดการพลังงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตามกฎหมายและตามมาตรฐาน
สากล
ความคาดหวัง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทราบและเข้าใจข้อกำ�หนดของมาตรฐานการ
จัดการพลังงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตามกฎหมายและตามมาตรฐาน
สากล สามารถนำ�ความรู้ไปกำ�หนดแนวทางการสร้างระบบการ
จัดการพลังงานของโรงงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐาน
สากล ISO 50001:2018
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรจากโรงงานที่นำ�ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล ISO 50001:2018 มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
• ผู้จัดการด้านพลังงาน
• คณะทำ�งานด้านการจัดการพลังงาน
• คณะผู้ตรวจประเมินภายในด้านพลังงาน
• ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
• วิศวกรพลังงาน และ
• ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการพลังงาน
1 จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำ�หนดและข้อแนะนำ�การใช้ (ฉบับ
ที่ 4413) พ.ศ. 2555
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หลักสูตร 1 วัน
กำ�หนดการฝึกอบรม
08:00 - 08:30 ลงทะเบียน
08:30 - 10:15 ฝึกอบรม ช่วงที่ 1
10:15 - 10:30 พักรับประทานของว่าง ชา-กาแฟ
10:30 - 12:00 ฝึกอบรม ช่วงที่ 2
12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 ฝึกอบรม ช่วงที่ 3
14:30 - 14:45 พักรับประทานของว่าง ชา-กาแฟ
14:45 - 16:30 ฝึกอบรม ช่วงที่ 4
16:30
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
สิ้นสุดการฝึกอบรม
COURSE AGENDA
ข้อกำ�หนดการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
• กฎกระทรวงกำ�หนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.
2552
• กฎกระทรวงกำ�หนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำ�นวนของผู้รับ
ผิดชอบด้านพลังงาน พ.ศ. 2552
• ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดำ�เนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร
ควบคุม พ.ศ. 2552
ข้อกำ�หนดการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล
• ISO 50001:2018 Energy management systems —
Requirements with guidance for use
• ISO 50004:2020 Energy management systems —
Guidance for the implementation, maintenance and
improvement of an ISO 50001 energy management
system
วิทยากร: ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล
ดร. สมชัย มีประสบการณ์งานที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต
และพลังงาน กว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตและการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เป็นที่ปรึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการร่างมาตรฐานการจัดการพลังงานของ
ประเทศไทย และ 8 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งนำ�ไป
สู่การประกาศกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงด้านการจัดการพลังงาน
ดร. สมชัยเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบการจัดการ
พลังงานตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ISO 50001 จนได้รับการรับรอง
มากกว่า 20 แห่ง อีกทั้งยังเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งที่
เป็นแบบ Public Training และ In-house Training
ดร. สมชัย จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
The University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537

06 4559 5185
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Training service 2021

Training & Consultancy

การพั ฒ นาระบบการจั ด การพลั ง งานตามกฎหมาย
และ ISO 50001:2018 (EnMS Implementation)

ก

ารจัดการพลังงาน (Energy Management) เป็นการดำ�เนิน
งานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายด้านพลังงาน
ขององค์กร ส่วนระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management
System)1 เป็นกลุ่มของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน เพื่อการกำ�หนดนโยบายพลังงาน วัตถุประสงค์ด้าน
พลังงาน กระบวนการ และขั้นตอนการดำ�เนินงาน เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ ระบบการจัดการพลังงานที่องค์กร
นำ�มาประยุกต์ใช้ ควรมีิองค์ประกอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับ
มาตรฐานการจัดการพลังงานที่มีการประยุกต์ใช้ในประเทศไทยมี
2 มาตรฐาน ได้แก่
• มาตรฐานการจัดพลังงานตามกฎหมาย ซึ่งมี 2 ฉบับ ได้แก่
กฎกระทรวงกำ�หนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการ
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 และ
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำ�เนิน
การจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.
2552 บังคับใช้กับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม
• มาตรฐานการจัดพลังงานตามมาตรฐานสากล ISO
50001:2018 เป็นการนำ�ไปใช้ด้วยความสมัครใจ
บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด เป็นผู้คิด 8 ขั้นตอน
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย และเมื่อมีการ
ประกาศมาตรฐาน ISO 50001:2018 บริษัทฯ ก็ได้พัฒนา 20 ขั้น
ตอนการดำ�เนินงานเพื่อให้ได้ระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อนำ�เสนอขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเป็น
ระบบ (Systematic Approach) ที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดตาม
กฎหมายและมาตรฐาน ISO 50001:2018 นำ�ไปสู่การประหยัด
พลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy Saving)
ความคาดหวัง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำ�ความรู้ไปสร้างระบบการจัดการ
พลังงานของโรงงาน ที่สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล
ISO 50001:2018 นำ�ไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรจากโรงงานที่ต้องการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
ISO 50001:2018 ได้แก่ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน, วิศวกร
พลังงาน, ผู้จัดการด้านพลังงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลังงาน/ระบบการจัดการพลังงาน
1 จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำ�หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำ�หนดและข้อแนะนำ�การใช้ (ฉบับ
ที่ 4413) พ.ศ. 2555

En q ui ry UEE Technology (Thailand) Ltd.

หลักสูตร 1 วัน
หมายเหตุ
กรุณานำ�เครื่องคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ทำ� Workshops
กำ�หนดการฝึกอบรม
08:00 - 08:30 ลงทะเบียน
08:30 - 10:15 ฝึกอบรม ช่วงที่ 1
10:15 - 10:30 พักรับประทานของว่าง ชา-กาแฟ
10:30 - 12:00 ฝึกอบรม ช่วงที่ 2
12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 ฝึกอบรม ช่วงที่ 3
14:30 - 14:45 พักรับประทานของว่าง ชา-กาแฟ
14:45 - 16:30 ฝึกอบรม ช่วงที่ 4
16:30			
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
		
สิ้นสุดการฝึกอบรม
COURSE AGENDA
ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
• กฎหมายด้านการจัดการพลังงาน
• มาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018
ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
• 8 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
• 20 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตาม
มาตรฐานISO 50001:2018
Preparation Phase
• ขั้นตอนที่ 1 กำ�หนดโครงสร้างและคณะทำ�งานต่าง ๆ
• ขั้นตอนที่ 2 กำ�หนด Boundary & Scope
• ขั้นตอนที่ 3 Documentation
Plan Phase
• ขั้นตอนที่ 4 จัดทำ�นโยบายพลังงาน
• ขั้นตอนที่ 5 ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กร
• ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของ
Interested Parties
• ขั้นตอนที่ 7 จัดทำ�ทะเบียนกฎหมายและข้อกำ�หนดที่
เกี่ยวข้อง และประเมินความสอดคล้อง
• ขั้นตอนที่ 8 จัดการ Risks & Opportunities
• ขั้นตอนที่ 9 Energy Review & Planning
• ขั้นตอนที่ 10 กำ�หนด “วัตถุประสงค์” และ “เป้าหมาย”
• กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม (Energy Saving Concept for Industry)
Do Phase
• ขั้นตอนที่ 11 การ Implement Operation & Maintenance
Controls
• ขั้นตอนที่ 12 การกำ�หนด Competence และการฝึกอบรม

06 4559 5185
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การพั ฒ นาระบบการจั ด การพลั ง งานตามกฎหมาย
และ ISO 50001:2018 (EnMS Implementation)
ดร. สมชัยเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนในการ
พัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล ISO 50001 จนได้รับการรับรอง
มากกว่า 20 แห่ง อีกทั้งยังเป็นวิทยากรในหลักสูตร
ฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแบบ Public Training และ
In-house Training
ดร. สมชัยเป็นกรรมการใน “คณะทำ�งานพิจารณา
คัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการ
พลังงาน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการใน “คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือและรูปแบบการตรวจรับรอง
มาตรฐาน ISO 50001 เข้าสู่ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย” ของ
พพ. กระทรวงพลังงาน
ดร. สมชัย จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
The University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537 และผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น
• Digital Transformation in Manufacturing
• Optimization of Steam, Compressed Air, Pump, Motor, and Fan
Systems โดย United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
• Process Simulation Related ได้แก่ Aspen Plus: Distillation
Modeling, Improved Energy Efficiency through Heat Integration,
Modeling Heat Exchangers Using the Exchanger Design and
Rating Suite และ Improved Process Operability and Control
through Aspen Plus Dynamic Models

ดร. สมชัย มีประสบการณ์งานที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต
และพลังงาน กว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตและการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เป็นที่ปรึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการร่างมาตรฐานการจัดการพลังงานของ
ประเทศไทย และ 8 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งนำ�ไป
สู่การประกาศกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงด้านการจัดการพลังงาน

Preparation

Model 20 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

กําหนดโครงสรางและความรับผิดชอบ

02
03

กําหนดขอบเขตและขอบขาย
กําหนดระบบเอกสาร

04

จัดทํานโยบายพลังงาน

05

ทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทขององคกร

10

06

วิเคราะหความตองการและความคาดหวังของ Interested
Parties จัดทําทะเบียนกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
และประเมินความสอดคลอง

11

07

ประเมินกิจกรรมและกระบวนการ

08

จัดการความเสี่ยงและโอกาส



09








09




ทบทวนและวางแผนดานพลังงาน
กําหนด Base Year
กําหนดตัวชี้วัดดานพลังงาน (Energy
Performance Indicator, EnPI) สําหรับองคกร
กําหนดแนวทางการเปรียบเทียบ
กําหนดประเภทพลังงานและสัดสวน
กําหนด Driver(s)
กําหนด Energy Baseline ขององคกร
กําหนด Significant Energy Uses (SEUs)
กําหนด EnPI สําหรับ SEUs

En q ui ry UEE Technology (Thailand) Ltd.



12

กําหนด “วัตถุประสงค” และ “เปาหมาย”
ประยุกต Action Plan,
Operation & Maintenance Controls
กําหนด Competencies และแผนฝกอบรม

13

กําหนดแนวทางสรางความตระหนัก

Act

14 กําหนดแนวทางการสือ่ สารภายในและภายนอก
กําหนดแนวทางการออกแบบ
15
16

กําหนดแนวทางการจัดซื้อ

17

กําหนดแนวทางการเฝาระวัง การวัด และการวิเคราะห

18

ตรวจประเมินภายใน, NC, CAR & PAR

19

ประชุม Management Review

06 4559 5185
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20

Check





กําหนด Energy Baseline สําหรับ SEUs
หาโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for
Improvement, OFIs)
หาโอกาสในการประหยัดพลังงาน ( Energy
Saving Opportunities, ESOs)
คํานวณผลตอบแทนทางการเงิน
จัดทํา Energy Saving Action Plan



กําหนดแนวทางการแกไข NC
และการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continual Improvement)

01

Do

Plan

E n e r gy, Saf et y, an d Sustain abilit y

• ขั้นตอนที่ 13 การสร้างความตระหนัก
• ขั้นตอนที่ 14 การสื่อสารภายในและภายนอก
• ขั้นตอนที่ 15 การออกแบบ
• ขั้นตอนที่ 16 การจัดซื้อ
Check Phase
• ขั้นตอนที่ 17 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์ (Monitoring, measurement and analysis)
• ขั้นตอนที่ 18 Internal Audit
• ขั้นตอนที่ 19 Management Review
Act Phase
• ขั้นตอนที่ 20 Actions to address NC & Continual Improvement
วิทยากร: ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล

Plan
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การตรวจประเมิ น ภายในระบบการจั ด การพลั ง งาน
(EnMS Internal Audit)

ก

ารจัดการพลังงาน (Energy Management) เป็นการดำ�เนิน
งานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายด้านพลังงาน
ขององค์กร ส่วนระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management
System) เป็นกลุ่มของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน เพื่อการกำ�หนดนโยบายพลังงาน วัตถุประสงค์ด้าน
พลังงาน กระบวนการ และขั้นตอนการดำ�เนินงาน เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
ระบบการจัดการพลังงานซึ่งตั้งอยู่พื้นฐานของวงจร PLAN - DO
- CHECK - ACT หรือ PDCA จะช่วยปรับปรุงการใช้พลังงาน
ขององค์กร นำ�ไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) โดยขั้นตอน Check (C) เป็นการศึกษาผลการดำ�เนินงาน
และประเมินประสิทธิผล ผ่านการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลังปรับปรุง และเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำ�เนินงาน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อนำ�เสนอ
• ข้อกำ�หนดการจัดการพลังงานตามกฎหมายและมาตรฐาน
สากล ISO 50001:2018
• แนวทางและขั้นตอนการตรวจประเมินภายในระบบการ
จัดการพลังงานที่เหมาะสม ช่วยชี้บ่ง Non-Conformance
และ Opportunities for Improvement นำ�ไปสู่การประหยัด
พลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy Saving)
ความคาดหวัง

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการตรวจประเมิน
ภายในระบบการจัดการพลังงานของโรงงาน ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ISO 50001:2018 นำ�ไปสู่การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถควบคุมปริมาณการใช้พลังงานและค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน
กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้ตรวจประเมินภายในด้านพลังงาน, ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงาน, วิศวกรพลังงาน, ผู้จัดการด้านพลังงาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน/ระบบการจัดการพลังงาน
วิทยากร: ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล
ดร. สมชัย มีประสบการณ์งานที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษาของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการร่าง
มาตรฐานการจัดการพลังงานของประเทศไทย และ 8 ขั้นตอนการพัฒนา
ระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งนำ�ไปสู่การประกาศกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงด้านการจัดการพลังงาน ดร. สมชัยเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนใน
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ISO
50001 จนได้รับการรับรองมากกว่า 20 แห่ง ดร. สมชัย จบการศึกษาวิทยา
ศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 และ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี The University of Iowa ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537

En q ui ry UEE Technology (Thailand) Ltd.

หลักสูตร 1 วัน
หมายเหตุ
กรุณานำ�เครื่องคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ทำ� Workshops
กำ�หนดการฝึกอบรม
08:00 - 08:30 ลงทะเบียน
08:30 - 10:15 ฝึกอบรม ช่วงที่ 1
10:15 - 10:30 พักรับประทานของว่าง ชา-กาแฟ
10:30 - 12:00 ฝึกอบรม ช่วงที่ 2
12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 ฝึกอบรม ช่วงที่ 3
14:30 - 14:45 พักรับประทานของว่าง ชา-กาแฟ
14:45 - 16:30 ฝึกอบรม ช่วงที่ 4
16:30			
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
		 สิ้นสุดการฝึกอบรม
COURSE AGENDA
การจัดการการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการ
พลังงาน
• การตรวจประเมินภายในตามกฎหมายและ ISO
50001:2018
• ขั้นตอน การวางแผน และการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน
ภายใน
• คำ�ศัพท์ และนิยาม สำ�หรับการตรวจประเมินภายใน
• การเตรียม Checklist
การตรวจประเมินระบบ (System Audit)
• ข้อกำ�หนดและ Expected Evidences สำ�หรับ
• มาตรฐานตามกฎหมาย
• มาตรฐานสากล ISO 50001:2018
• การออกแบบและการจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจประเมินประบวนการ (Process Audit)
• ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์กร (Organization
Context) ความต้องการและความคาดหวังของ Interested
Parties และการจัดการ Risks & Opportunities
• การทบทวนพลังงาน (Energy Review)
• การชี้บ่ง Significant Energy Uses
• การกำ�หนดตัวชี้วัดด้านพลังงาน (Energy Performance
Indicators, EnPIs) ข้อมูลฐานด้านพลังงาน (Energy
Baseline)
• การประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน
• PEEMMM Process Elements และการวิเคราะห์ Operational Control Procedures/Work Instruction
• การประเมินผลประหยัดโดยเทคนิค CUSUM
การสรุปผลการตรวจประเมิน
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การประเมิ น สมรรถนะด้า นพลัง งานโดยใช้ Energy Baseline
และ Energy Performance Indicators

ก

ารจัดการพลังงาน (Energy Management) เป็นการดำ�เนิน
งานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายด้านพลังงาน
ขององค์กร องค์ประกอบที่สำ�คัญต่อความสำ�เร็ขของระบบการ
จัดการพลังงานได้แก่ การกำ�หนดตัวชี้วัดด้านพลังงาน (Energy
Performance Indicator, EnPI) และข้อมูลฐานด้านพลังงาน (Energy Baseline, EnB) ความสัมพันธ์ระหว่าง EnPI และ EnB เป็น
ไปตามที่แสดงในรูปที่ 1 ในการประเมินผลการปรับปรุงสมรรถนะ
ด้านพลังงานที่ได้จากการ Implement มาตรการต่าง ๆ นั้น
• ต้องมีตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน หรือ EnPI
• ต้องเปรียบเทียบสมรรถนะด้านพลังงานของปัจจุบันกับจุดใน
อดีตที่ใช้อ้างอิงเรียกว่า “ปีฐาน (Base year)”
• การจะเปรียบเทียบสมรรถนะด้านพลังงานระหว่าง 2 ช่วง
เวลา อย่างเหมาะสมต้องเปรียบเทียบผ่าน EnB
ดังนั้น เมื่อมี EnPI ต้องมี Base year และ Baseline เสมอ !!!

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง
Energy Performance, EnPI,
EnB และ Energy Target
(source: ISO 50006:2014)

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรจากโรงงานที่นำ�ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและมาตรฐาน
สากล ISO 50001:2018 มาประยุกต์ใช้ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กำ�หนดมาตรการประหยัดพลังงาน

วิทยากร: ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล
ดร. สมชัย มีประสบการณ์งานที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต
และพลังงาน กว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตและการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นที่ปรึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน ในการร่างมาตรฐานการจัดการพลังงานของประเทศไทย
และ 8 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งนำ�ไปสู่การประกาศ
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงด้านการจัดการพลังงาน ดร. สมชัยเป็น
ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล ISO 50001 จนได้รับการรับรองมากกว่า 20 แห่ง อีก
ทั้งยังเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแบบ Public Training และ In-house Training
ดร. สมชัย จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
The University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537

En q ui ry UEE Technology (Thailand) Ltd.

หลักสูตร 1 วัน
กำ�หนดการฝึกอบรม
08:00 - 08:30 ลงทะเบียน
08:30 - 10:15 ฝึกอบรม ช่วงที่ 1
10:15 - 10:30 พักรับประทานของว่าง ชา-กาแฟ
10:30 - 12:00 ฝึกอบรม ช่วงที่ 2
12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 ฝึกอบรม ช่วงที่ 3
14:30 - 14:45 พักรับประทานของว่าง ชา-กาแฟ
14:45 - 16:30 ฝึกอบรม ช่วงที่ 4
16:30
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
สิ้นสุดการฝึกอบรม
COURSE AGENDA
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม (Energy Saving Concept for Industry)
• ขั้นตอนการพัฒนา Opportunities for Improvement (OFI)
การกำ�หนด Energy Saving Opportunities (ESO) และ
Energy Saving Action Plan
ประเภทตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPI)
• EnPI ประเภท Consumption, ประเภท Intensity และ
ประเภท Efficiency
แนวทางการเปรียบเทียบ EnPI ระหว่างปีฐาน (Base Year)
กับ ปีเปรียบเทียบ (Reporting Period)
• การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Comparison)
• การเปรียบเทียบโดยใช้แบบจำ�ลองทางวิศวกรรม (Engineering Model)
• การเปรียบเทียบผ่านแบบจำ�ลองทางสถิติแบบตัวแปรเดียว
และแบบหลายตัวแปร (Statistical Model)
• Static Factors และ Interactive Effects
ตัวอย่างตัวชี้วัดสำ�หรับการกำ�หนดสมรรถนะด้านพลังงาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ
• Chilled Water & Compressed Air Systems
• Steam System
การสร้างและทดสอบข้อมูลฐานด้านพลังงาน (Energy
Baseline)
• การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรต่อการใช้พลังงาน
• การสร้าง Energy Baseline ประเภท 1 ตัวแปร และหลาย
ตัวแปร โดย Regression Analysis
• แนวทางการแก้ไขกรณี ได้แก่ ค่า R2 ต่ำ�กว่าเกณฑ์, ค่า
Coefficient ติดลบ หรือ ค่า y-intercept ติดลบ
• การใช้ Energy Baseline ในการประเมินผลประหยัดด้าน
พลังงาน โดยใช้เทคนิค CUSUM
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การวิ เ คราะห์ ด ้ า นการเงิ น (Financial Analysis)
สำ � หรั บ โครงการประหยั ด พลั ง งาน

ร

ะยะเวลาคืนทุน (Simple Payback Period, SPP) เป็นค่าที่
ใช้คำ�นวนผลตอบแทนทางการเงินที่นิยมมากเวลาประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการประหยัดพลังงานเพื่อการลงทุน ทั้งนี้
เนื่องจากการคำ�นวณค่า SPP ทำ�ได้ง่าย ใช้เพียงข้อมูลเงินลงทุน
และผลประหยัดต่อปีที่คาดว่าจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ค่า SPP มี
ข้อบกพร่องหลายประการ ตัวอย่างเช่น
• ไม่พิจารณา “มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)” มี
ผลให้มูลค่าของเงินที่ประหยัดได้เท่ากันตลอดอายุโครงการ
• ไม่พิจารณา Cash Flows ที่ได้รับหลังจากได้ผลตอบแทนเท่า
เงินลงทุนแล้ว
• ถือว่า Cash Flows ของโครงการมีความเสี่ยงเท่ากัน ไม่ว่าจะ
เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้ว หรือเทคโนโลยีใหม่
นอกจากนี้ ในหลาย ๆ โครงการ ผลตอบแทนทางการเงินที่
คำ�นวณได้มีค่าสูงมาก เช่น ค่า Internal Rate of Return (IRR) มี
ค่าในหลักร้อยเปอร์เซนต์ เป็นต้น ดังนั้น บุคลากรที่ต้องคำ�นวณ
ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการเพื่อนำ�เสนอผู้บริหารใช้
ประกอบการตัดสินใจจึงต้องเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ด้านการ
เงินที่ถูกต้อง ใช้ดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนทางการเงินที่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อนำ�เสนอแนวทางการวิเคราะห์ด้านการเงินสำ�หรับโครงการ
ประหยัดพลังงาน นำ�ไปสู่การเลือกลงทุนที่ถูกต้อง เหมาะสม
ความคาดหวัง

หลักสูตร 1 วัน
กำ�หนดการฝึกอบรม
08:00 - 08:30 ลงทะเบียน
08:30 - 10:15 ฝึกอบรม ช่วงที่ 1
10:15 - 10:30 พักรับประทานของว่าง ชา-กาแฟ
10:30 - 12:00 ฝึกอบรม ช่วงที่ 2
12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 ฝึกอบรม ช่วงที่ 3
14:30 - 14:45 พักรับประทานของว่าง ชา-กาแฟ
14:45 - 16:30 ฝึกอบรม ช่วงที่ 4
16:30
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
สิ้นสุดการฝึกอบรม
COURSE AGENDA
•
•
•
•

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์
โครงการนำ�ไปสู่การเลือกโครงการที่เหมาะสม สอดคล้องกับฐานะ
ทางการเงินขององค์กร
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรจากโรงงานที่นำ�ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและมาตรฐาน
สากล ISO 50001:2018 มาประยุกต์ใช้ และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
กำ�หนดมาตรการประหยัดพลังงาน

วิทยากร: ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล
ดร. สมชัย มีประสบการณ์งานที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต
และพลังงาน กว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตและการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นที่ปรึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน ในการร่างมาตรฐานการจัดการพลังงานของประเทศไทย
และ 8 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งนำ�ไปสู่การประกาศ
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงด้านการจัดการพลังงาน ดร. สมชัยเป็น
ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล ISO 50001 จนได้รับการรับรองมากกว่า 20 แห่ง อีก
ทั้งยังเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแบบ Public Training และ In-house Training
ดร. สมชัย จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
The University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537

En q ui ry UEE Technology (Thailand) Ltd.

•
•

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ต้นทุนพลังงาน/Utilitiesฃ
การประเมินผลประหยัดพลังงานของโครงการและ Static
Factors
Metrics สำ�หรับการประเมินผลตอบแทนทางการเงินของ
โครงการ
• Mutually Exclusive Analysis และ Non-Mutually
Exclusive Analysis
• ค่า Simple Payback Period (SPP)
• ค่า Return on Investment (ROI)
• ค่า Net Present Value (NPV)
• ค่า Internal Rate of Return (IRR)
• ค่า Modified Internal Rate of Return (MIRR)
• ค่า Saving to Investment Ratio (SIR)
• ค่า Life Cycle Cost (LCC)
การวิเคราะห์ Sensitivity Analysis และปัจจัยที่มีผลต่อการ
วิเคราะห์ด้านการเงิน
ตัวอย่างการวิเคราะห์การลงทุน:
• โครงการเปลี่ยนใบพัดของหอหล่อเย็นเป็นแบบ
ประหยัดพลังงาน
• โครงการเปลี่ยนเครื่องทำ�น้ำ�เย็นเป็นแบบระบายความ
ร้อนด้วยน้ำ�
• โครงการติดตั้งชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ (VSD)
ระบายไอเสีย (ID Fan)
• โครงการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง
• โครงการเปลี่ยน Steam Trap ที่เสีย
• โครงการนำ�ความร้อนจาก Flue Gas กลับมาเพิ่ม
อุณหภูมิให้กับ Feed
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การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
(Energy Saving in Industry)

โ

รงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งใช้พลังงานไฟฟ้า ในขณะที่ในบาง
อุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานความร้อนในรูปแบบของเชื้อ
เพลิงและไอน้ำ�ด้วยเช่นกัน โดยพลังงานถูกนำ�เข้ามาจากภายนอก
ถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบและสถานะที่เหมาะสมก่อนนำ�ไปใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต ส่วนงานสนับสนุน
และส่วนสำ�นักงาน ่จากประสบการณ์ของ UEET พบว่าหาก
ดำ�เนินการแบบพิจารณาภาพรวมแทนที่จะดำ�เนินการเป็นส่วน ๆ
จะได้ผลประหยัดระหว่าง 10% - 25%
เพื่อให้การประเมินฯ เป็นระบบ ครบถ้วน สร้างความมั่นใจ
ต่อผลการวิเคราะห์และมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้ UEET
ได้พัฒนา 10 แนวทางการกำ�หนดโอกาสในการปรับปรุงโดย
วิเคราะห์ระบบ Utilities ออกเป็น 4 ระบบย่อย ได้แก่
• End-Uses ได้แก่ จุดที่ใช้พลังงานและ Utilities ต่าง ๆ
• Distribution ได้แก่ ระบบส่งจ่ายพลังงาน/Utilities จาก
ต้นทางไปยังจุดใช้งาน
• Generation ได้แก่ระบบผลิตพลังงาน/Utilities
• Recovery ได้แก่ ระบบส่งคืนพลังงาน/Utilities กลับต้นทาง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานและกำ�หนดมาตรการประหยัด
พลังงานสำ�หรับอุปกรณ์/ระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม
ความคาดหวัง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงาน
สำ�หรับอุปกรณ์/ระบบต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่รับผิดชอบการประเมินสมรรถนะด้านพลังงานและ
กำ�หนดมาตรการประหยัดพลังงาน
วิทยากร: ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล
ดร. สมชัย มีประสบการณ์งานที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต
และพลังงาน กว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิตและการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนในการกำ�หนดแนวทางการประเมิน
สมรรถนะด้านพลังงานของโรงงานและระบบต่าง ๆ รวมถึงการกำ�หนด
มาตรการประหยัดพลังงานและจัดทำ� Energy Roadmap อีกทั้งยังเป็น
วิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแบบ Public Training และ
In-house Training
ดร. สมชัย เป็นกรรมการใน “คณะทำ�งานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรม
ดีเด่น (Prime Minister’s Industrial Award) ประเภทการจัดการพลังงาน”
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร. สมชัย จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี The
University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537
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หลักสูตร 2 วัน
กำ�หนดการฝึกอบรม
08:30 09:00 12:00 13:00 16:30

09:00
12:00
13:00
16:30

Sign In ระบบ Web Training
ฝึกอบรม ช่วงเช้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกอบรม ช่วงบ่าย
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
สิ้นสุดการฝึกอบรม

COURSE AGENDA
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม (Energy Saving Concept for Industry)
• ขั้นตอนการพัฒนา Opportunities for Improvement (OFI)
การกำ�หนด Energy Saving Opportunities (ESO) และ
Energy Saving Action Plan
การกำ�หนดโอกาสในการปรับปรุง (Opportunities for
Improvement, OFI)
• การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้หลักการ 5P (Parts,
Position, Paper, People และ Paradigm)
• การสร้าง Process Map and Energy Flow (PMEF)
Diagram
• 10 แนวทางพิจารณาเพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง
อุปกรณ์/ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
• โครงสร้างค่าไฟฟ้า
• Motor & Pump Systems
• Fan System
• Compressed Air System
• Cooling Water System
• Chilled Water System
• Refrigeration System
อุปกรณ์/ระบบที่ใช้พลังงานความร้อน
• Steam System
• Heat Exchanger
• Turbine Generator, Pump, Compressor
• Fired Heater
หมายเหตุ ในแต่ละอุปกรณ์/ระบบ จะครอบคลุมหัวข้อย่อยดัง
ต่อไปนี้
• ลักษณะการใช้พลังงาน
• ประเภทตัวชี้วัดด้านพลังงาน (EnPI)
• การเก็บข้อมูลและคำ�นวณ EnPI เพื่อประเมินสมรรถนะ
ด้านพลังงาน
• มาตรการประหยัดพลังงาน
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การประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด
(Energy Saving in Compressed Air System)

ร

ะบบอากาศอัด (Compressed Air System) เป็นระบบที่
มีการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท แต่
มักเป็นระบบที่ถูกละเลยเนื่องจากความเข้าใจผิดที่ว่าอากาศ
มีอยู่ทั่วไป จึงคิดว่าเป็น Utility ที่ “ไม่แพง” สามารถพบเห็น
ลักษณะการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น เติมลมจักรยาน เป่าตัว
เพื่อกำ�จัดฝุ่นหรือให้เย็น เป็นต้น แต่ความจริงแล้ว อากาศอัด
เป็นสาธารณูปโภคที่แพงที่สุดอย่างหนึ่งในโรงงาน จาก Sankey Diagram ของพลังงานที่ป้อนเข้า Oil-injected Screw Air
Compressor พบว่าพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตอากาศอัด
ประมาณ 90% สูญเสียเป็น
ความร้อน เหลือเป็นพลังงาน
ที่เป็นประโยชน์ประมาณ
4% เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การ
วิเคราะห์ระบบอากาศอัดเพื่อ
ให้ใช้งานระบบที่จุดที่เหมาะสม
ที่สุดจึงเป็นสิ่งที่โรงงานทุกแห่ง
ควรเร่งดำ�เนินการ

หลักสูตร 1 วัน
กำ�หนดการฝึกอบรม
08:30 09:00 12:00 13:00 16:30

09:00
12:00
13:00
16:30

Sign In ระบบ Web Training
ฝึกอบรม ช่วงเช้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกอบรม ช่วงบ่าย
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
สิ้นสุดการฝึกอบรม

Training service 2021

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

COURSE
AGENDA
•
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
• กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในโรงงาน
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานและกำ�หนดมาตรการประหยัด
อุตสาหกรรม (Energy Saving Concept for Industry)
พลังงานสำ�หรับระบบอากาศอัด
• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ Compressed Air
• ประเภทและองค์ประกอบของระบบ Compressed Air
ความคาดหวัง
• การคำ�นวณต้นทุนของ Compressed Air
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด
• การวิเคราะห์การใช้อากาศอัด (End Uses)
แนวทางการประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน และมาตรการประหยัด
• ลักษณะการใช้อากาศอัดที่ไม่เหมาะสม
พลังงานสำ�หรับระบบอากาศอัด
• การประเมินปริมาณการใช้อากาศอัดของอุปกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย
• การวิเคราะห์ระบบท่อจ่ายอากาศอัด (Distribution)
บุคลากรที่รับผิดชอบการประเมินสมรรถนะด้านพลังงานและ
• การประเมินปริมาณอากาศอัดรั่วในระบบท่อจ่าย
กำ�หนดมาตรการประหยัดพลังงาน
• การกำ�หนดขนาดท่อที่เหมาะสมของระบบจ่ายอากาศ
อัด
วิทยากร: ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล
• การวิเคราะห์การผลิตอากาศอัด (Generation)
ดร. สมชัย มีประสบการณ์งานที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต
• คุณภาพที่สำ�คัญของอากาศอัด (Compressed Air
และพลังงาน กว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์กระบวนการ
Quality)
ผลิตและการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน เป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนในการกำ�หนดแนวทางการประเมิน
• Air compressors ประเภท Reciprocating, Screw
สมรรถนะด้านพลังงานของโรงงานและระบบต่าง ๆ รวมถึงการกำ�หนด
และ Centrifugal
มาตรการประหยัดพลังงานและจัดทำ� Energy Roadmap อีกทั้งยังเป็น
• Compressed Air Dryers & Filters
วิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็นแบบ Public Training และ
• Air Receivers
In-house Training
• Oil/Water Separators
ดร. สมชัย เป็นกรรมการใน “คณะทำ�งานพิจารณาคัดเลือกอุตสาหกรรม
• การกำ�หนด Baseline สำ�หรับการประเมินผลประหยัด
ดีเด่น (Prime Minister’s Industrial Award) ประเภทการจัดการพลังงาน”
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
• มาตรการประหยัดพลังงานสำ�หรับระบบอากาศอัด พร้อม
ดร. สมชัย จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัย
ตัวอย่างการคำ�นวณ
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี The
• การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) ที่เกิดในระบบ
University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537
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การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ำ�
(Energy Saving in Steam System)

ร

ะบบไอน้ำ� (Steam System) เป็นระบบที่มีการใช้งานใน
โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อาหารและเครื่อง
ดื่ม สิ่งทอ เคมี ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี เป็นต้น ระบบไอน้ำ�มัก
ถูกมองว่าเป็นระบบที่สลับซับซ้อน พนักงานที่รับผิดชอบระบบ
ดังกล่าวที่เข้าใจการทำ�งานของระบบไอน้ำ�อย่างแท้จริงมีค่อน
ข้างจำ�กัด อีกทั้งยังขาดข้อมูลและเครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
Operate ระบบไอน้ำ�อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลให้การดูแลระบบ
ไอน้ำ�ในโรงงานส่วนใหญ่มีสภาพเป็น “ถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่มีใคร
ต้องการเข้าไปยุ่ง” มีผลให้ใช้งานในสภาวะที่ประสิทธิภาพต่ำ� มี
การสูญเสียพลังงาน เช่น เปิด Damper สำ�หรับ Combustion Air
100% มีไอน้ำ�รั่วตามหน้าแปลนและ Steam Trap ฉนวนเสื่อม
สภาพ เป็นต้น ในสัดส่วนที่สูงมาก ด้วยเหตุนี้ การสร้างบุคลากร
ที่เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ระบบไอน้ำ�เพื่อให้มั่นใจว่ากำ�ลัง Operate
ระบบที่จุดที่เหมาะสมที่สุด (Optimized Conditions) จึงเป็นสิ่งที่
โรงงานที่มีการใช้ไอน้ำ�ต้องดำ�เนินการ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การประเมินสมรรถนะด้านพลังงานและกำ�หนดมาตรการประหยัด
พลังงานสำ�หรับระบบไอน้ำ�
ความคาดหวัง
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด
แนวทางการประเมินสมรรถนะด้านพลังงาน และมาตรการประหยัด
พลังงานสำ�หรับระบบไอน้ำ�
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่รับผิดชอบการประเมินสมรรถนะด้านพลังงานและ
กำ�หนดมาตรการประหยัดพลังงาน
วิทยากร: ดร. สมชัย เดชาพานิชกุล
ดร. สมชัย มีประสบการณ์งานที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรมกระบวนการ
ผลิต และพลังงาน กว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์
กระบวนการผลิตและการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนในการกำ�หนด
แนวทางการประเมินสมรรถนะด้านพลังงานของโรงงานและระบบต่าง
ๆ รวมถึงการกำ�หนดมาตรการประหยัดพลังงานและจัดทำ� Energy
Roadmap อีกทั้งยังเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
แบบ Public Training และ In-house Training
ดร. สมชัย เป็นกรรมการใน “คณะทำ�งานพิจารณาคัดเลือก
อุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister’s Industrial Award) ประเภทการ
จัดการพลังงาน” ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ดร. สมชัย จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2528 และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
เคมี The University of Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2537
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Sign In ระบบ Web Training
ฝึกอบรม ช่วงเช้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกอบรม ช่วงบ่าย
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
สิ้นสุดการฝึกอบรม

COURSE AGENDA
•

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม (Energy Saving Concept for Industry)
• ข้อมูล ตัวชี้วัดและ Baseline การใช้พลังงานของระบบไอน้ำ�
• ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไอน้ำ�
• การคำ�นวณต้นทุนของไอน้ำ�
• การวิเคราะห์การใช้ไอน้ำ� (End Uses)
• Coils ใน Tanks และ Vats
• Tracer Line
• Steam Turbine
• Heat Exchanger
• การวิเคราะห์ระบบท่อจ่ายไอน้ำ� (Distribution) และระบบ
นำ�กลับมาใช้ใหม่ (Recovery)
• Pipe Sizing
• Steam Traps
• Pipe Insulation
• การวิเคราะห์การผลิตไอน้ำ� (Generation)
• หม้อไอน้ำ� (Boilers)
• การปรับคุณภาพน้ำ�
• มาตรการประหยัดพลังงานสำ�หรับระบบไอน้ำ�พร้อม
ตัวอย่างการคำ�นวณ
• การแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) ที่เกิดในระบบ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Steam Balance Model สร้างโดยใช้
Steam System Modeler โดย USDOE
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