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ศุรีนค์ร นนทนาค์ร

Azbil (Thailand) Co.,Ltd

(IEC TC65 JWG 14 FEMS expert, TNC)

ใน
กั�รใช้้พลังง�นของภ�คอุต่สำ�ห้กัรรมี อ�ค�รส้ำงห้รืออ�ค�ร

ขน�ดืให้ญ่ี่ และบ้ั�นเรือนทีมีีอย่้เป็นจำำ�นวนมี�กัในประเทศึ

ญีี่�ปุ�น เพร�ะมีีประช้�กัรมี�กักัว่� 120 ล้�นคน มี�กัเกืัอบัสำองเท่�

ของประเทศึไทย (ประเทศึไทยมีีจำำ�นวนประช้�กัร 69 ล้�นคน) แต่่

กั�รใช้้พลังง�นของช้�วญีี่�ปุ�นจัำดืได้ืว่� มีีประสิำทธิิภ�พที�ส้ำงมี�กั ส้ำง

กัว่�ประเทศึไทยถึึง 3 เท่�ตั่ว ส้ำงกัว่�ประเทศึเวียดืน�มีถึึง 5 เท่�ตั่ว 

ข้อม้ีลจำ�กั notification No.57 of the Ministry of Economy, 

Trade and Industry, Japan ที�เผ่ยแพร่ในเอกัสำ�รของง�น 

สัำมีน� ที�จัำดืโดืยคณะทำ�ง�น IEC TC65 TNC และแน่นอนว่�ส้ำงกัว่�

ห้ล�ยๆ ประเทศึในกัลุ่มีประเทศึที�พัฒน�แล้วด้ืวยกััน

สำ�เห้ตุ่ห้นึ�งผ้้่เขียนสัำนนิษฐ�นเองว่� อ�จำเป็นเพร�ะประเทศึ

ญีี่�ปุ�นไม่ีมีีกั�รค้นพบัแห้ล่งพลังง�นนำ��มัีนดิืบั ถ่ึ�นหิ้น และกั��ซี

ธิรรมีช้�ติ่เลย ล้วนแต่่ต้่องนำ�เข้� จึำงทำ�ให้้เกิัดืกั�รต่ระห้นักัที�จำะใช้้

พลังง�นอย่�งคุ้มีค่�ห้รือไม่ีก็ัอ�จำจำะมี�จำ�กันโยบั�ยของภ�ครฐั เช่้น 

ที�เห็้นได้ืเป็นตั่วอย่�งชั้ดืๆ คือ ตั่�งแต่่มีี Kyoto Protocol International 

Framework ขึ�นมี� เพร�ะส่ำวนห้นึ�งในเนื�อห้�ของนโยบั�ยนี� มีีกั�ร

แบ่ังเป็นระยะแรกั เน้นกั�รใช้้วิธีิเรียนร้้ และทำ�ต่�มีจำ�กัผ้้่ที�ปฏิิบััติ่ที�

ทำ�ได้ืดีืที�สุำดื (Best Practice) ด้ืวยเทคโนโลยีที�มีีอย่้ และคว�มีร่วมี

มืีอในลักัษณะเครือข่�ยให้้มีีคว�มีเข้�ใจำ และแลกัเปลี�ยนคว�มีร้้ 

และเทคโนโลยีเพื�อปรับัปรุงพัฒน�กิัจำกัรรมี และกัระบัวนกั�รผ่ลิต่

พลังง�นของต่นไดื้ และระยะย�วพัฒน�นวัต่กัรรมี ค้นคว้� และ

วิจัำยอย่�งต่่อเนื�อง

จำ�กัข้อม้ีลของนโยบั�ยดืังกัล่�ว ผ้้่เขียนได้ืเรียนร้้ Best 

Practice ของผ้้่ประกัอบักั�รในประเทศึญีี่�ปุ�นห้ล�ยตั่วอย่�ง 

ในขณะไปศึึกัษ� และด้ืง�น ที�แสำดืงให้้เห็้นถึึงกั�รแบ่ังปันจำ�กักั�รเรียนร้้ 

และกั�รเปิดืโอกั�สำ จำ�กัคนอื�นที�ทำ�ได้ืผ่ลดีืมี�แล้ว โดืยมีีห้น่วยง�น

ที�เป็นเจ้ำ�ภ�พในกั�รรวบัรวมีเทคโนโลยี และผ่ลลัพธ์ิของกั�รใช้้

พลังง�น ห้น่วยง�นนี� มีีชื้�อว่� JEITA (Japan Electronics and In-

formation Technology Industries Association) และภ�ยใต้่กั�ร

ประเทศญี่่�ป่�นบริหารจััดัการ

การพลัังงานดั่ท่�สั่ดัในโลักไดั้อย่างไร

สำนับัสำนุนจำ�กัห้น่วย-

ง�นของรัฐบั�ลที� ชื้�อ

ว่� MEITI (Ministry of 

Economy, Trade and 

Industry) ไดื้จัำดืแปล

เอกัสำ�รต่่�งๆ ให้้เป็น 

ภ � ษ � อั ง กั ฤ ษ เ พื� อ 

แบ่ังปันให้้ช้�ติ่อื�นใน

เอเซีียได้ืเรียนร้้ และ 

เลือกัทำ�ต่�มี ที�ผ่้้เขียน

จำะขอนำ�มี�ให้้ได้ือ่�น

กัันต่่อไป

คณะทำ�ง�น (Working Group) ที�รวบัรวมี และจัำดืทำ�ใน

น�มี JEITA ประกัอบัดื้วยคณะทำ�ง�นจำ�กับัริษัทต่่�งๆ อ�ทิ Az-

bil, Ebara, Fuji Electric, Hitachi, Mitsubishi และ Yokogawa 

เป็นต้่น JEITA ได้ืจัำดืทำ�เป็นร้ปเล่มีภ�ษ�ญี่ี�ปุ�นขึ�นมี�ใช้้เพื�อเผ่ยแพร่

ในประเทศึญีี่�ปุ�นก่ัอน จำนปีค.ศึ.2012 จึำงได้ืแปลเป็นภ�ษ�อังกัฤษ

ขึ�นมี� และได้ืรับัขึ�นทะเบีัยนเป็น ร�ยง�นท�งวิช้�กั�ร (technical 

report) ใน IEC (International Electrotechnical Commission) 

กัลุ่มี TC65 (Industrial-process measurement control and 

automation) ห้มี�ยเลข TR62837 (Energy efficiency through 

automation system) ในปีค.ศึ.2013

ในประเทศึญีี่�ปุ�นมีีกั�รจัำดืทำ�ขอบัเขต่สำำ�ห้รับักั�รใช้้พลังง�น 

ออกัเป็น 3 กัลุ่มีด้ืวยกััน คือ

1. HEMS (Home Energy Management System) กั�ร

บัริห้�รจำดัืกั�รพลงัง�นสำำ�ห้รบัับ้ั�นเรอืน ที�มีีลักัษณะกั�รใช้้พลงัง�น

ต่่อห้น่วยน้อยสุำดืแต่่มีีจำำ�นวนห้น่วยมี�กัสำุดื และสำ�มี�รถึใช้้เป็น

ระบับัเดีืยวกัันได้ื (mass product)

ร้ปแสำดืง JEITA ได้ืเผ่ยแพร่ RENKEI Control 
และ METI ได้ืแปลเป็นภ�ษ�อังกัฤษพร้อมีจัำดื
ทำ�เป็นร้ปเล่มี ในปี 2012
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2. BEMS (Building Energy Management System) กั�ร

บัริห้�รจัำดืกั�รพลังง�นสำำ�ห้รับัอ�ค�ร ที�มีีลักัษณะกั�รใช้้พลังง�น

ต่่อห้น่วยมี�กักัว่�บ้ั�นเรือน และสำ�มี�รถึทำ�เป็นระบับักึั�งสำำ�เร็จำร้ป

ได้ื (ready-made) 

ร้ปแสำดืงลักัษณะกั�รใช้้พลังง�นของโรงง�น อ�ค�ร และบ้ั�นเรือน
(Azbil Corporation)

3. FEMS (Facility-factory Energy Management Sys-

tem) กั�รบัริห้�รจัำดืกั�รพลังง�นสำำ�ห้รับัโรงง�นอุต่สำ�ห้กัรรมี ที�มีี

ลักัษณะกั�รใช้้พลังง�นต่่อห้น่วยมี�กักัว่�บ้ั�นเรือน และอ�ค�ร 

แม้ีมีีจำำ�นวนน้อยกัว่� และจำำ�เป็นต้่องจัำดืทำ�เป็นกัรณีๆ ไป (made 

to order) ต่�มีร้ป

แผ่นภ�พแสำดืงพลังง�นของแต่่ละประเทศึในอ�เซีี�ยน (จำ�กัร�ยง�นของ 
International Energy Agency)

จำ�กัแผ่นภ�พ ประเทศึไทยมีีกั�รใช้้พลังง�นเป็นอันดัืบั

สำองของอ�เซีี�ยนรองจำ�กัอินโดืนีเชี้ย และมีีกั�รนำ�เข้�พลังง�น 

ชั้�นต้่นเป็นส่ำวนให้ญ่ี่จำ�กัภ�ยนอกัประเทศึ เช่้น ถ่ึ�นหิ้น นำ��มัีน กั��ซี

ธิรรมีช้�ติ่ พลังง�นที�นำ�เข้�เห้ล่�นี�ถืึอเป็นต้่นทุนของประเทศึ ที�ถ้ึกั

นำ�มี�ใช้้เพื�อภ�คครัวเรือน เพื�อภ�คอุต่สำ�ห้กัรรมี เพื�ออ�ค�รส้ำง 

และอ�ค�รขน�ดืให้ญ่ี่ เพื�อกั�รขนส่ำง และกั�รเดิืนท�ง ข้อม้ีลเชิ้งลึกั 

ในร�ยละเอียดืของแต่่ละภ�คส่ำวนถืึอว่�มีีคว�มีสำำ�คัญี่มี�กั 

จำ�กัที� JEITA ได้ืรวบัรวมีไว้ในภ�คอุต่สำ�ห้รรมีของประเทศึญี่ี�ปุ�น

ยังมีีกั�รทำ�ข้อม้ีลที�ย่อยละเอียดืลงไปอีกัเพื�อให้้นำ�ไปใช้้ประโยช้น์

ได้ื เช่้น

- อุต่สำ�ห้กัรรมีกั�รผ่ลติ่เห้ล็กัมีีกั�รใช้้พลังง�นนำ��มัีนเฉลี�ย

น้อยกัว่� 0.531 KL(oil) / Ton ซึี�งต่ำ��กัว่�ประเทศึอเมีริกั� 20%

- อุต่สำ�ห้กัรรมีปโิต่รเคมีีที�ผ่ลิต่เอทลีินจำะใช้้พลงัง�นเฉลี�ย

น้อยกัว่� 11.9 GJ/Ton ซึี�งต่ำ��กัว่�ประเทศึอเมีริกั� 13%

- อุต่สำ�ห้กัรรมีผ่ลิต่กัระดื�ษ และผ่ลิต่เยื�อกัระดื�ษใช้้

พลังง�นเฉลี�ยน้อยกัว่� 4,944 MJ/Ton ซึี�งต่ำ��กัว่�ประเทศึอเมีริกั� 

44%

ภ�พโรงง�นผ่ลิต่เห้ล็กั ภ�พโรงง�นผ่ลิต่เอทิลีน   

ภ�พโรงง�นผ่ลิต่กัระดื�ษ

ข้อม้ีล กั�รใช้้พลังง�นเห้ล่�นี�จำะเป็นประโยช้น์อย่�งมี�กั 

ต่่อผ้้่ที�อย่้ในอุต่สำ�ห้กัรรมีนั�นๆ ที�สำ�มี�รถึจำะใช้้เพื�อเปรียบัเทียบั

ว่� เร�ใช้้พลังง�นมี�กักัว่�ห้รือน้อยกัว่�ค่�เฉลี�ยในอุต่สำ�ห้กัรรมี 

ห้�กัมี�กักัว่�ก็ัน่�เป็นห่้วงเพร�ะเร�จำะมีีต้่นทุนมี�กักัว่�คนอื�น 

ต้่องรีบัห้�วิธีิลดืต้่นทุนด้ื�นนี�ลง ห้�กัน้อยกัว่�แสำดืงว่�เร�มีีคว�มี

ได้ืเปรียบัด้ื�นต้่นทุนพลังง�น แต่่สำำ�ห้รับัประเทศึไทย ข้อม้ีลเห้ล่�

นี�ยังอย่้ระห้ว่�งกั�รสำำ�รวจำ และจัำดืทำ� เมืี�อร�ยง�นกั�รสำำ�รวจำเสำร็จำ

สิำ�น จำะไดื้นำ�มี�เผ่ยแพร่ให้้อ่�นกัันต่่อไป ข้อม้ีลของประเทศึไทยที�

จำะเผ่ยแพร่ออกัมี�นี� จำะทำ�ให้้ผ้้่ผ่ลิต่ในบ้ั�นเร�ทร�บัว่�เร�มีีต้่นทุน

ด้ื�นพลังง�นเป็นอย่�งไร เมืี�อเทียบักัับัผ้้่ผ่ลิต่ร�ยอื�นในอุต่สำ�ห้กัรรมี

เดีืยวกััน




