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วิัธีุการบิริหารจัดีการ การใชิ�พลังงานของประเท่ศึญี�ปุ่นที่� 

JEITA ไดี�รวับิรวัม และเผู้ยแพร่ให�ทุ่ค่ภัาค่ส่วันในประเท่ศึญี�ปุ่น

ไดี�ใชิ�ประโยชิน์นี� เรียกว่ัา “RENKEI Control” RENKEI เป็นภัาษา

ญี�ปุ่นแปลไดี�ว่ัา ค่วัามร่วัมมือ หรือการประสานงานกัน เพื�อจะ

ส่งเสริมให�เกิดีการเพิ�มประสิท่ธิุภัาพการใชิ�พลังงาน จาก 2 เค่รื�อง

ผู้ลิติพลังงานหรือมากกว่ัา ให�เกิดีการร่วัมมือกันที่�จะให�ประสิท่ธิุผู้ล 

และประสิท่ธิุภัาพส้งสุดีจากการค่วับิคุ่มนี� นั�นหมายค่วัามว่ัาวิัธีุการ

นี� ไม่ไดี�มุ่งให�เปลี�ยนเค่รื�องผู้ลิติพลังงานใหม่หรือเลือกใชิ�เค่รื�องผู้ลิติ

งานที่�ใหม่มีประสิท่ธิุภัาพส้งกว่ัา

ปรัะเทศญี่ปุนบรัิหารัจัดการั

การัพลังงานดีที่สีุดในโลกได้อยั่างไรั

เค่รื�องผู้ลิติพลังงานในที่�นี� ติามร้ปหมายถึึง การผู้ลิติพลังงาน

ที่�จำาเป็นเพื�อใชิ�ในการผู้ลิติ (production) ถึ�าหากว่ัามีมากกว่ัา

สองเค่รื�องจะสามารถึใชิ� RENKEI Control ไดี� โดียเค่รื�องผู้ลิติพลังงาน

นี�จะใชิ�พลังงานจากแหล่งพลังงานชัิ�นติ�น (primary energy) เช่ิน 

จากไฟฟ้า จากก๊าซึ่ จากนำ�ามัน หรือจากถ่ึานหิน เป็นติ�น ซึึ่�งล�วันแต่ิ

มีติ�นทุ่น เพื�อนำามาผู้ลิติพลังงานที่�ติ�องการ (secondary energy) 

เช่ิน พลังงานไฟฟ้า (electric power) พลังงานค่วัามดัีนอากาศึ 

(air compressor) พลังงานนำ�าร�อน นำ�าเย็น (hot water/cooling 

water) พลังงานไอนำ�า (steam) เป็นติ�น ด้ีร้ปแสดีงการผู้ลิติพลังงาน

ประกอบิ และในแต่ิละการผู้ลิติพลังงานนั�น ถึ�ามีเค่รื�องผู้ลิติหลาย

ตัิวั ยกตัิวัอย่างเช่ิน เค่รื�องผู้ลิติค่วัามดัีนอัดีอากาศึ (compressor) 

อาจมีหลายเค่รื�องติามการขยายกำาลังการผู้ลิติ และแต่ิละเค่รื�อง

อาจมีขนาดีหรือประสิท่ธิุภัาพไม่เท่่ากัน กรณีเช่ินนี� RENKEI 

Control จะบิริหารจัดีการการผู้ลิติให�มีประสิท่ธิุภัาพส้งสุดี และ

นำาพลังงานอัดีอากาศึนี�ส่งไปใชิ�ในขบิวันการผู้ลิติติามเงื�อนไขต่ิางๆ 

ของแต่ิละขบิวันการผู้ลิติไดี�

จากฉบับที่แลวตอ

เครื่องผลิตพลังงาน
Utility Facilityพลังงานชั้นตน พลังงานที่สอง

รูปแสดงการผลิตพิ่ลังงานเพ่่ิ่อใช้ในข้บวนการผลิตจากการนำาพิ่ลังงานชั�นต้นมาใช้ (Azbil Corporation)
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ในการผู้ลิติพลังงานขั�นที่�สองนี� (secondary energy)

จะติ�องมีการจัดีการให�เหมาะสม เพราะถึ�าผู้ลิติพลังงานไดี�ไม่พอ

จะท่ำาให�ขบิวันการผู้ลิติมีปัญหาไม่สามารถึผู้ลิติไดี� แต่ิถึ�าผู้ลิติ

พลังงานไวั�มากเกินกว่ัาค่วัามติ�องการใชิ�ก็จะเกิดีการส้ญเปล่า 

ท่ำาให�มีติ�นทุ่นที่�ส้งเกินจริงนั�นเอง RENKEI Control ยังสามารถึ

นำามาใชิ�เป็นแนวัท่างในการบิริหารจัดีการพลังงานที่�เป็นส่วันหนึ�ง

ในการจัดีท่ำา ISO5001 ไดี� และยังเป็นแนวัท่างที่�สำาคั่ญของ 

IECTC65 ดี�านการค่วับิคุ่มอัติโนมัติิสำาหรับิประสิท่ธิุภัาพการใชิ�

พลังงาน (automation control for energy efficiency) 

RENKEI	Control	คืออะไรื่

จากร้ปที่�แสดีงการผู้ลิติพลังงาน พลังงานขั�นที่�สอง (sec-

ondary energy) เดิีมจะผู้ลิติ และไดี�รับิการค่วับิคุ่มจากชุิดีค่วับิคุ่ม

ที่�มาพร�อมในแต่ิละเค่รื�องผู้ลิตินั�นๆ ที่�ท่ำางานอิสระต่ิอกัน แม�ว่ัา

จะมีหลายเค่รื�องผู้ลิติก็ติาม RENKEI Control จะเข�ามาประสานงาน

ให�เกิดีค่วัามร่วัมมือของชุิดีค่วับิคุ่มอิสระที่�มีอย่้ ให�เกิดีการ

ผู้ลิติพลังงานแบิบิร่วัมมือกัน หรือท่ำาการผู้ลิติร่วัมกันเป็นที่ม โดีย

เริ�มจากการท่ำาให�ข�อม้ลต่ิางๆ สามารถึเก็บิบัินทึ่ก และมองเห็นไดี� 

(Visualizing) ให�สามารถึด้ีค่่าพลังงานสะสมที่�ใชิ�จริงไดี� สามารถึ

ด้ีค่วัามติ�องการใชิ�พลังงานล่วังหน�าไดี�

โดียปกติิทั่�งโรงงาน และอาค่ารจะมีการค่ำานวัณ และ

ออกแบิบิไวั�ในติอนก่อสร�างโรงงานหรืออาค่ารอย่้แล�วั และมักจะ

วัางแผู้นไวั�ให�ผู้ลิติพลังงานที่�ติ�องใชิ� (Supply design) โดียค่ำานึง

ถึึงกำาลังการผู้ลิติส้งสุดี หรือใชิ�อาค่ารเต็ิมที่� (Demand design)

แต่ิในค่วัามเป็นจริงเราจะมีการผู้ลิติหรือการใชิ�งานเท่่ากับิที่�วัางแผู้น

ไวั�ในติอนแรกบิ�าง น�อยกว่ัาบิ�าง แต่ิน่าจะน�อยกว่ัาเป็นส่วันใหญ่ 

และเมื�อติ�องผู้ลิติไม่เต็ิมกำาลัง หรือมีการใชิ�อาค่ารไม่เต็ิมที่� (Low 

demand) แต่ิการผู้ลิติพลังงาน (Supply design) ยังผู้ลิติค่งที่�

เท่่าเดิีมคื่อเต็ิมกำาลัง เพราะไม่มีการประสานงานระหว่ัางทั่�งสองส่วัน

(Demand-supply) ท่ำาให�สิ�นเปลืองในการผู้ลิติพลังงานหรือมีการ

ใชิ�พลังงานไม่มีประสิท่ธิุภัาพนั�นเอง

  

กล่าวัโดียสรุปไดี�ว่ัา RENKEI Control เป็นการค่วับิคุ่ม

ดี�วัยเท่ค่โนโลยีขั�นส้ง (advanced control technology) ที่�ใชิ�กับิ

สถึานการณ์ของระบิบิค่วับิคุ่มเค่รื�องผู้ลิติที่�มีอย่้ ทั่�งบิริหารดี�าน

การผู้ลิติดี�วัยกัน (supply side RENKEI control) บิริหารดี�าน

ค่วัามติ�องการใชิ�พลังงาน (demand side RENKEI control) และ

บิริหารให�เกิดีค่วัามร่วัมมือกันทั่�งส่วันผู้ลิติพลังงาน และส่วันใชิ�

พลังงาน (demand & supply side RENKEI control) การดีำาเนินการ

เป็นการค่วับิรวัมการค่วับิคุ่มการผู้ลิติพลังงานเข�าดี�วัยกันที่ละขั�น

ติอนนี� ไดี�ส่งผู้ลให�ลดีการใชิ�พลังงาน (primary energy) และลดี

การผู้ลิติพลังงานที่�เกินค่วัามติ�องการใชิ�ลงไดี� ซึึ่�งจะไดี�นำาเสนอ

รายละเอียดีของแต่ิละ RENKEI Control ต่ิอไป

1. Supply side RENKEI control

2. Demand side RENKEI control

3. Demand & Supply side RENKEI control

เพื�อให�ประเท่ศึไท่ยมีการใชิ�พลังงานที่�มีประสิท่ธิุภัาพเพิ�ม

มากขึ�นกว่ัาปัจจุบัิน อันจะท่ำาให�เราสามารถึแข่งขันกับิประเท่ศึ

ต่ิางๆ ไดี� การเรียนร้� RENKEI Control ของประเท่ศึญี�ปุ่นนี�จะเป็น

โอกาสดีี ที่�จะช่ิวัยประเท่ศึของเราให�สามารถึมีติ�นทุ่นที่�จะแข่งขัน

กับิประเท่ศึอื�นไดี�
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