
สมรรถนะด้านพลังงาน 
Energy Performance 
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เครื่องจักร ส่วนงาน ระบบ กระบวนการ บุคคล 

ระดับการบรหิารงาน 

= สมรรถนะด้านพลังงาน + โอกาส 

วิเคราะห์แนวโน้ม 



ISO 50006 คืออะไร? 
• ข้อแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด ISO 50001 ในส่วนของกำร

หำ กำรใช้ และกำรจัดกำร ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (energy performance 
indicators, EnPIs) และระดับการใช้พลังงานอ้างอิง (energy baselines, EnBs) 
เพื่อวัดสมรรถนะด้ำนพลังงำนและกำรเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะด้ำนพลังงำน 

ISO50001 
 
 
 
 
 
 
 
 

EnPIs 
EnBs 

ISO50006 
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EnPI & EnB 
• ตัวชี้วัดสมรรถนะด้ำนพลังงำน (Energy performance indicator, EnPI) คือค่ำที่

บอกปริมำณของ ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน (Energy Efficiency) หรือกำรใช้
พลังงำน (Energy Use) หรือปริมำณกำรใช้พลังงำน (Energy Consumption) ของ
ส่วนงำน ระบบ กระบวนกำรหรือเครื่องจักรใดๆ 

• ระดับกำรใช้พลังงำนอ้ำงอิง (Energy baseline, EnB) คือระดับอ้ำงอิง ที่บอก
ปริมำณและลักษณะเฉพำะของสมรรถนะด้ำนพลังงำนขององค์กร ในช่วงเวลำใดๆ ที่
ก ำหนดไว้ Energy Baseline = ข้อมูลฐานด้านพลังงาน  

     (ฐำนกำรใช้พลังงำน, ระดับกำรใช้พลังงำนอ้ำงอิง) 

Energy Performance Indicator (EnPI) 4 



เกี่ยวกับ ก ำลัง (power) งำน (work) และพลังงำน (energy) 

• ก ำลัง power (Watt, W) คืออัตรำกำรท ำงำน work (Joule, J) ต่อหน่วยเวลำ time 
(second, s) 

 

 

 

 

 

• ก ำลัง power (Watt, W) คืออัตรำกำรใช้พลังงำน Energy (Joule, J) ต่อหน่วยเวลำ 
time (second, s) 
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หน่วยของพลังงำน (Energy) 

bbl = oil barrel 
Mtoe = million tons of oil equivalent 
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Electrical Energy (kWh) 

Mechanical Energy 

Energy (kWh) = Power (kW) x Time (h) 

Electrical Energy Fluid Energy 

Electrical Energy 
Chemical (Fuel) Energy 
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Chemical (Fuel) Energy 
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Workshop 1 

Explanation of Case Study 
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ภำพรวมกำรวัดสมรรถนะด้ำนพลังงำน 

ปริมำณกำรใช้พลังงำน 
ลักษณะกำรใช้พลังงำน 
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
ด้ำนพลังงำน(EnPIs) 

ระดับกำรใช้พลังงำนอ้ำงอิง(EnBs) 

กำรหำค่ำของ 
สมรรถนะด้ำนพลังงำน 

Energy Use = ลักษณะการใช้พลังงาน (กำรใช้พลังงำน, สิ่งที่ใช้พลังงำน) 
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Energy Consumption 

ไฟฟ้ำ 1,452,000 kWh 

น้ ำมันเตำ 175,000 L 

น้ ำมันดีเซล 32,400 L 

กะลำปำล์ม 654,300 kg 
ควรเปลี่ยนค่ำกำรใช้พลังงำนรูปแบบต่ำงๆ ให้อยู่ใน
หน่วยเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบ 

กำรแปลงหน่วย 
1 kWh = 3,600 kJ 

ค่ำควำมร้อน 
น้ ำมันเตำ  41,800 kJ/L 
น้ ำมันดีเซล               38,477 kJ/L 
กะลำปำล์ม  18,267 kJ/kg  

ปริมำณกำรใช้พลังงำน 
ลักษณะกำรใช้พลังงำน 
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน 
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ปริมำณกำรใช้พลังงำน 
ลักษณะกำรใช้พลังงำน 
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน 
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ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน สำมำรถแสดงได้หลำยรูปแบบ 

พลังงำนออก (Energy Output) 

พลังงำนเข้ำ (Energy Input) 

พลังงำนที่ต้องกำร (Energy Required) 

พลังงำนที่ใช้จริง (Energy Consumed) 

ปริมำณผลผลิต (Production Output) 

พลังงำนที่ใช้ (Energy Input) 

พลังงำนที่ใช้ (Energy Input) 

ปริมำณผลผลิต (Production Output) 

สำมำรถน ำประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน (Energy efficiency) มำใช้เป็น EnPI 

ปริมำณกำรใช้พลังงำน 
ลักษณะกำรใช้พลังงำน 
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน 

SEC หรือ Energy Intensity 
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• ค่ำ EnPIs ควรแสดงถึงข้อมูลสมรรถนะด้ำนพลังงำนทีม่ีควำมส ำคัญ 
เพื่อท ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีควำมเข้ำใจและหำวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
สมรรถนะด้ำนพลังงำน 

• ค่ำ EnPIs นั้นสำมำรถประยุกต์ได้กับหลำยระดับ ทั้งในระดับส่วนงำน 
(facility) ระบบ (system) กระบวนกำร (process) หรือเครื่องจักร 
(equipment) เพื่อมุ่งควำมสนใจไปในแต่ละระดับ 

• องค์กรควรตั้งค่ำเป้ำหมำยด้ำนพลังงำน (energy target) และระดับ
กำรใช้พลังงำนอ้ำงอิง (energy baseline) ส ำหรับแต่ละ EnPI 
 

ปริมำณกำรใช้พลังงำน 
กำรใช้พลังงำน 
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน 

ตัวช้ีวัดสมรรถนะ 
ด้ำนพลังงำน(EnPIs) 
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ค่ำ EnB คือค่ำ EnPI ที่ค ำนวณส ำหรับช่วง baseline period 

ปริมำณกำรใช้พลังงำน 
กำรใช้พลังงำน 
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน 

ตัวช้ีวัดสมรรถนะ 
ด้ำนพลังงำน(EnPIs) 

ระดับกำรใช้พลังงำนอ้ำงอิง(EnBs) 
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• หำกตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน (relevant variables) มีกำร
เปลี่ยนแปลง ต้องมีกำรปรับฐำนของ EnPI และ EnB เพื่อให้เป็นกำร
เปรียบเทียบในสภำวะเดียวกัน 

ปริมำณกำรใช้พลังงำน 
กำรใช้พลังงำน 
ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน 

ตัวชี้วัดสมรรถนะ 
ด้ำนพลังงำน(EnPIs) 

ระดับกำรใช้พลังงำนอ้ำงอิง(EnBs) 

แสดงค่ำของสมรรถนะด้ำน
พลังงำน 
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• ตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงาน (Relevant variable) 
ตัวแปรที่วัดเป็นปริมำณได้ และที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะด้ำนพลังงำน และมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นประจ ำ 

• ตัวแปรคงที่ (Static factor) 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะด้ำนพลังงำน แต่ไม่ค่อยเปลีย่นแปลง 

• กำรปรับฐำน (Normalization) 
กระบวนกำรในกำรปรับค่ำของข้อมูล โดยค ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน (relevant 
variables) เพื่อให้เป็นกำรเปรียบเทียบในสภำวะเดียวกัน 
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กำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์พลังงำน ตำม ISO50001 

A1. วิเคราะห์การใช้พลงังาน 

A2. หาการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ (Significant Energy Use, SEU) 

A3. วิเคราะห์หาสมรรถนะด้านพลงังาน 

A4. ประเมินการใช้พลังงานในอนาคต 

A5. หามาตรการอนุรักษ์พลังงานและเรยีงล าดับความส าคัญ 
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กำรประเมินศักยภำพกำรอนุรักษ์พลังงำน ตำม ISO50006 
A1. วิเครำะห์กำรใช้พลังงำน 

A2. หำกำรใช้พลังงำนที่มีนัยส ำคัญ (Significant Energy Use, SEU) 

A3. วิเคราะห์หาสมรรถนะด้านพลงังาน 

 

 

 

 

 
 
A4. ประเมินกำรใช้พลังงำนในอนำคต 

A5. หำมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนและเรียงล ำดับควำมส ำคัญ 
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A3.1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบ EnPI 
A3.2 ก ำหนดขอบเขต (Boundary) ของ EnPI และพลังงำนเข้ำออก (Energy Flow) 
A3.3 หำตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน 
 - วิเครำะห์ควำมส ำคัญ 
 - เลือกตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน (Relevant Variable) 
 - เลือกตัวแปรที่ไม่เคลื่อนไหว (Static Factor) 
A3.4 รวบรวมข้อมูล (เลือกข้อมูล วิธีวัด ควำมถี่ และคุณภำพข้อมูล) 
A3.5 ก ำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้ำนพลังงำน (EnPI) 
A3.6 หำระดับกำรใช้พลังงำนอ้ำงอิง (EnB) และทดสอบ 



A1. วิเครำะห์กำรใช้พลงังำน 

1. แหล่งพลังงำน 

2. สิ่งที่ใช้พลังงำน 
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ชนิดของพลังงำน 
ไฟฟ้ำ ก๊ำซธรรมชำติ น้ ำมันเตำ LPG 
แสงอำทิตย์ ลม ชีวมวล waste heat 
ไอน้ ำ ลมอัด น้ ำเย็น น้ ำร้อน 
[หำได้โดยดูที่บิลค่ำใช้จ่ำย]  เชื่อมโยงชนิดพลังงำนกับสิ่งที่ใช้พลังงำน 

สอบถำมพนักงำนควบคุมพื้นที่หรือ utility 
สอบถำมผู้รับผิดชอบในกำรออกแบบ 
อ่ำนจำกมิเตอร ์
ค ำนวณจำก nameplate หรือ spec เครื่องจักร 
กำรจดข้อมูลปฏิบัติงำนของฝ่ำยซ่อมบ ำรุง 

วิเคราะห์  1) ปริมาณ 2) แนวโน้ม 3) สัดส่วน 
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A2. หำกำรใช้พลังงำนที่มีนัยส ำคัญ (Significant Energy Use, SEU) 

• กำรหำกำรใช้พลังงำนที่มีนัยส ำคัญ (Significant Energy Use, SEU) ท ำเพื่อเป็น
ตัวก ำหนดควำมส ำคัญของกำรท ำกำรจัดกำรพลังงำน และกำรจัดสรรทรัพยำกร 

• กำรพิจำรณำเลือก SEU นั้นดูได้จำก 2 ปัจจัย คือ 

• ปริมำณกำรใช้พลังงำนสูง 

• โอกำสในกำรปรับปรุงเพื่อลดกำรใช้พลังงำน 

• แต่ละ SEU จะต้องมีกำรควบคุม 1) คุณสมบัติพนักงำน 2) กำรจัดซื้อ 3) กำรควบคุม
กำรท ำงำนและ 4) กำรตรวจวัดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

• จ ำนวนของ SEUs ที่เลือกจะขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถและทรัพยำกรที่มีขององค์กร 

• หำกองค์กรอยู่ในช่วงเริ่มประยุกต์ใช้ระบบกำรจัดกำรพลังงำน ควรเลือกแค่ 1 หรือ 2 
SEUs 
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Potential SEUs 
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Workshop 2 



A3.1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบ EnPI  

• ผู้บริหำรของหน่วยงำน ที่มีกำรใช้พลังงำน 

• ผู้ควบคุมดูแล SEU 
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A3.2 ก ำหนดขอบเขต (Boundary) ของ EnPI และ 
พลังงำนเข้ำออก (Energy Flow) 
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เพื่อที่จะวัดสมรรถนะด้ำนพลังงำน จ ำเป็นต้องก ำหนดขอบเขต (boundary) ที่เหมำะสมของ EnPI 

ในกำรก ำหนดขอบเขตของ EnPI ควรพิจำรณำ 
• ขอบเขตของระบบกำรจัดกำรพลังงำน (EnMS) 
• ควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับพลังงำน ของส่วนต่ำงๆ ในองค์กร 
• ตำมควำมสำมำรถในกำรวัดค่ำพลังงำนและกำรวัดค่ำตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน 
• กำรใช้พลังงำนที่มีนัยส ำคัญ (SEU) หรือกลุ่มของ SEU ที่องค์กรให้ควำมส ำคัญ 
• เครื่องจักรหรือกระบวนกำรย่อยที่องค์กรต้องกำรบริหำรกำรใช้พลังงำน 

ระดับของขอบเขตของ EnPI 
• ระดับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือกระบวนกำร (Individual) 
• ระดับระบบ (System) 
• ระดับองค์กร (Organization) 



ขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขตของ EnPI 

Source: http://iso50001.eqs.co.th 
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กำรก ำหนดและแสดงปริมำณพลังงำน (Energy Flows) 
• แผนภำพกำรใช้พลังงำนงำนจะแสดงกำรใช้พลังงำนทั้งหมดทั้งด้ำนเข้ำและด้ำนออกของขอบเขตของ EnPI  ซึ่งสำมำรถแสดง

ถึงต ำแหน่งกำรติดตั้งมิเตอร์และกำรไหลเวียนของผลผลิตในกระบวนกำรซึ่งมีควำมส ำคัญในกำรวิเครำะห์และจัดท ำ EnPI 

• องค์กรควรท ำกำรตรวจวัด กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ  กำรใช้เชื้อเพลิง  กำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณเชื้อเพลิงในถังน้ ำมัน รวมถึง
กำรใช้พลังงำนอื่น ๆ เช่น ไอน้ ำและน้ ำเย็น เข้ำและออกของขอบเขตของ EnPI 

Source: http://iso50001.eqs.co.th 
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EnPI boundary and Energy Map 
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A3.3 หำตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน 

• ลิสต์ตัวแปรที่คิดว่ำมีผลต่อกำรใช้พลังงำน 

• วิเครำะห์ควำมส ำคัญ 
– ด้วยหลักกำรทำงวิชำกำร 

– ด้วยข้อมูลและหลักกำรทำงสถิติ 

• เลือกตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน (Relevant Variable) 

• เลือกตัวแปรคงที่ (Static Factor) 
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ตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน (Relevant Variables) 

• ต้องก ำหนดและหำค่ำ ของตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนในแต่ละขอบเขตของ EnPI  

• อำจต้องใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อที่จะระบุว่ำตัวแปรมีควำมเกี่ยวข้องและมีควำมส ำคัญ 
(significant) หรือไม่ 

 
ตัวอย่ำงของ Relevant Variables: 
• ปริมำณผลิตภัณฑ์ 
• ควำมดันใช้งำนของไอน้ ำ 
• กำรปรับตั้งอำกำศส่วนเกิน 
• ควำมชื้นของเชื้อเพลิง 
• อัตรำกำร blowdown 
• คุณภำพและอุณหภูมิน้ ำป้อน 
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กำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญของตัวแปร 

• เขียนกรำฟแนวโน้มเทียบกับเวลำ เพื่อเทียบแนวโน้ม
ของ EnPI เทียบกับตัวแปร 

• เขียนกรำฟของกำรใช้พลังงำนเทียบกับค่ำของตัวแปร 
• ถ้ำมีตัวแปรเดียว สำมำรถใช้ควำมสัมพันธ์แบบเส้นตรง 
• หำกมีตัวแปรมำกกว่ำหนึ่ง อำจจะต้องใช้แบบจ ำลองใน

กำรหำควำมสัมพันธ์ 
• ต้องแน่ใจว่ำข้อมูลที่ใช้วิเครำะห์มีควำมถูกต้อง 

 

Source: http://iso50001.eqs.co.th 
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กำรวิเครำะห์ควำมส ำคัญด้วย Multiple Regression 

35 

P-value น้อยกว่ำ 0.05 ถือได้ว่ำเป็นตัวแปรที่มีนัยส ำคัญ 



ตัวแปรคงที ่(Static Factors) 

• ตัวแปรคงที่คือตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน แต่ค่ำไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง 

• ต้องมีกำรวิเครำะห์ว่ำตัวแปรต่ำงๆ เป็นตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำน (relevant 
variable) หรือเป็นตัวแปรคงที่ (static factor) 

• สิ่งที่ส ำคัญคือต้องเก็บบันทึกค่ำของ static factors ในช่วงเวลำที่ใช้ค ำนวณ EnPI 
และ EnB 

ตัวอย่ำงของ Static Factors: 
• ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 
• จ ำนวนกะท ำงำนต่อวัน 
• ปริมำณผู้ใช้อำคำร 
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A3.4 กำรรวบรวมข้อมูล 
• กำรเก็บข้อมูล 

– ต้องมีกำรก ำหนดรำยกำร (list) ของข้อมูลที่ต้องเก็บส ำหรับแต่ละ EnPI และ EnB 

– สิ่งที่ส ำคัญคือต้องเก็บข้อมูลให้ครบ รวมถึง ชนิดของแหล่งพลังงำน, relevant variables, 
static factors 

– น ำข้อมูลควำมส ำคัญของกำรใช้พลังงำนในแต่ละส่วนขององค์กร ร่วมกับโอกำสปรับปรุง มำใช้
ในกำรตัดสินใจลงทุนเครื่องมือวัด หรือติดตั้งมิเตอร์ย่อยเพิ่ม 

– หำกใช้กำรประมำณค่ำในกำรค ำนวณ EnPI หรือ EnB ต้องบันทึกสมมติฐำนและวิธีที่ใช้
ประมำณค่ำ 

– หำกกำรวัดค่ำเพื่อใช้ค ำนวณ EnPI ไม่สำมำรถท ำได้ อำจจะปรับเปลี่ยนค่ำ EnPI หรือเพิ่ม
มิเตอร์ในกำรวัด 
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• กำรวัดค่ำ 

– กำรวัดท ำได้ในหลำยรูปแบบ 
• วัดชั่วขณะ (portable meter) 

• วัดชั่วครำว (data loggers) 

• วัดต่อเนื่อง (SCADA) 

– กำรวัดชั่วขณะ (Spot) หรือชั่วครำว (temporary) ต้องท ำกำรวัดในช่วงเวลำที่
สำมำรถเป็นตัวแทนของกำรด ำเนินงำนปกติขององค์กร 

– กำรวัดปริมำณกำรใช้พลังงำนและกำรวัดตัวแปรที่ส ำคัญ เพื่อใช้ในกำรค ำนวณ EnPI 
ต้องท ำกำรวัดที่ช่วงเวลำเดียวกัน และควำมถี่เดียวกัน 

– ในบำงครั้ง อำจต้องหำค่ำกำรใช้พลังงำนทำงอ้อม เช่นกำรวัดปริมำณเชื้อเพลิงที่
ลดลง 

– กำรวัดทั้งหมดต้องมีควำมแม่นย ำ (accurate) และสำมำรถวัดซ้ ำได้ (repeatable)  
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• กำรเลือกควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูล 
– ต้องเลือกระยะห่ำงและควำมถี่ในกำรเก็บข้อมูล ให้มีข้อมูลเพียงพอเพื่อแสดงให้เห็นสภำวะ

กำรท ำงำนของเครื่องจักรหรือระบบหรือกระบวนกำร และมีข้อมูลเพียงพอส ำหรับกำร
วิเครำะห์ 

– สำมำรถใชค้วำมถี่ในกำรเก็บข้อมูลสูงกว่ำควำมถี่ในกำรรำยงำนผล เพื่อให้สำมำรถวิเครำะห์
ท ำควำมเข้ำใจผลกระทบของตัวแปร relevant variable ต่อสมรรถนะด้ำนพลังงำน 

• คุณภำพของข้อมูล 
– ควำมผิดพลำดในกำรวัดข้อมูล หรือกำรจดข้อมูล หรือสภำพกำรท ำงำนท่ีผิดปกติ สำมำรถท ำ

ให้เกิดข้อมูลที่ผิดปกติ ซึ่งต้องน ำมำตรวจสอบ 

– สำมำรถหำข้อมูลที่ผิดปกติ (outlier) จำกกำรกระจำยที่ผิดปกติของข้อมูลในกรำฟ 

– ควรพิจำรณำสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกข้อมูลที่ไม่แม่นย ำ 
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Relevant variables, static factor, data gathering 
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A3.5 ก ำหนดตัวชี้วัดสมรรถนะด้ำนพลังงำน (EnPI) 

• เป้ำหมำยของสมรรถนะด้ำนพลังงำนจะถูกก ำหนดโดยค่ำ EnPI 

• รูปแบบของ EnPI ต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและควำม
ซับซ้อนของกำรน ำไปใช้ 

• รูปแบบของ EnPIs มีดังน้ี 
1. ค่ำกำรใช้พลังงำน (energy value) 

2. อัตรำส่วน (ratio) ซึ่งได้มำจำกค่ำกำรวัด เช่น ประสิทธิภำพพลังงำน 

3. แบบจ ำลองทำงสถิติ (statistical model) เช่น สมกำรถดถอยเชิงเส้นและไม่
เชิงเส้น 

4. แบบจ ำลองเชิงวิศวกรรมศำสตร์ (engineering based model) 
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ผู้บริหำรสูงสุด 
- ตรวจสอบว่ำ EnPI มีควำมเหมำะสมกับองค์กร 
- พิจำรณำกำรใช้พลังงำนในกำรวำงแผนระยะยำวขององค์กร 
- ตรวจสอบว่ำองค์ได้ท ำตำมข้อก ำหนดตำมกฎหมำย 
- ตรวจสอบว่ำสมรรถนะด้ำนพลังงำนได้ท ำกำรวัดและรำยงำน 

ตัวแทนฝ่ำยบริหำร 
- ท ำงำนร่วมกับทีมพลังงำนขององค์กร 
- น ำส่งผลลัพท์ของกำรจัดกำรพลังงำนให้ผู้บริหำรสูงสุด 

ผู้จัดกำรโรงงำนหรือผู้จัดกำรส่วนงำน 
- ควบคุมทรัพยำกรภำยในโรงงำนหรือส่วนงำน 
- รับผิดชอบต่อผลลัพท์ของกำรจัดกำรพลังงำน 

พนักงำนควบคุมและพนักงำนซ่อมบ ำรุง 
- ควบคุมให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
- ปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำและท ำให้ถูกต้อง 
- ลดของเสียและท ำกำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน 

EnPIs ที่สำมำรถเป็นตัวแทน
รวมของทั้งองค์กร 

EnPIs ทั้งหมดขององค์กร 

EnPIs ของโรงงำนหรือส่วนงำน
นั้นและ SEU ภำยในส่วนงำนนั้น 

EnPIs ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร
หรือกระบวนกำรในควำมดูแลของ

พนักงำนนั้น 

ก ำหนดผู้ใช้งำน EnPIs 
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รูปแบบ EnPI: ค่ำกำรใช้พลังงำน (Energy Value) 
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เหมำะส ำหรับ • ต้องกำรเจำะจงที่ปริมำณกำรใช้พลังงำน 
• ต้องกำรควบคุม ติดตำม ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน 
• เพื่อผ่ำนเกณฑ์หรือข้อก ำหนด ที่ก ำหนดเป็นค่ำปริมำณ 

ตัวอย่ำงเช่น • ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ (kWh) ของระบบแสงสว่ำง 
• ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ (kWh) ในช่วง Peak Period 
• ก ำลังไฟฟ้ำสูงสุด (kW) 
• ค่ำพลังงำนที่ประหยัดได้รวม (GJ) 

ข้อสังเกต • ไม่รวมผลกระทบของตัวแปร 
• ไม่สื่อถึงประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน 



รูปแบบ EnPI: อัตรำส่วน (Ratio) 
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เหมำะส ำหรับ • กำรวัดประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนของระบบที่มีตัวแปรเดียว 
• กำรชี้วัดพลังงำนของระบบที่ไม่มี base load หรือมีน้อย 
• กำรเปรียบเทียบระหว่ำงหน่วยงำนหรือองค์กร (Benchmarking) 
• เพื่อท ำควำมเข้ำใจแนวโน้มของประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน 
• แสดงประสิทธิภำพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง 

ตัวอย่ำงเช่น • ค่ำกำรใช้ไฟฟ้ำต่อหน่วยผลผลิต (kWh/ตันผลผลิต) 
• ค่ำกำรใช้ไฟฟ้ำส ำนักงำน (kWh/m2) 
• ลิตรของน้ ำมันต่อระยะทำง (L/km) 
• ค่ำกำรใช้ไฟฟ้ำของปั้มลมหน่วย (kW/m3) 
• ประสิทธิภำพ boiler (%) 

ข้อสังเกต • ไม่เหมำะสมกับระบบที่มี base load 
• ไม่สำมำรถแทนควำมสัมพันธ์แบบไม่เชิงเส้น 



รูปแบบ EnPI: แบบจ ำลองทำงสถิติ (statistical model)  
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เหมำะส ำหรับ • ระบบที่มีหลำยตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้พลังงำน 
• ระบบที่มี base load 
• กำรใช้พลังงำนของทั้งองค์กรที่มีตัวแปรหลำยตัว 
• แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรใช้พลังงำนกับตัวแปร 

ตัวอย่ำงเช่น • ค่ำกำรใช้ไฟฟ้ำในโรงงำนที่มีผลิตภัณฑ์หลำยชนิด 
• ค่ำกำรใช้พลังงำนของส่วนงำนที่มี base load 
• สมรรถนะด้ำนพลังงำนของโรงแรมต่อจ ำนวนกำรเข้ำพักและอุณหภูมิภำยนอก 
• ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำกำรใช้พลังงำนของปั้มน้ ำหรือ blower กับอัตรำกำร

ไหล 

ข้อสังเกต • ยำกที่จะหำควำมสัมพันธ์ที่มีควำมเที่ยงตรง 
• ต้องท ำควำมเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์เพื่อสร้ำงแบบจ ำลองที่ถูกต้อง 
• ควำมแม่นย ำของกำรเอำไปใช้ขึ้นอยู่กับ error ของกำรสร้ำงแบบจ ำลอง 



รูปแบบ EnPI: แบบจ ำลองเชิงวิศวกรรมศำสตร์  
(engineering based model) 
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เหมำะส ำหรับ • ระบบที่มีตัวแปรเป็นจ ำนวนมำก และสำมำรถจ ำลองด้วยหลักกำรวิศวกรรม 
• กำรประเมินสมรรถนะด้ำนพลังงำนต้ังแต่กระบวนกำรออกแบบ 

ตัวอย่ำงเช่น • แบบจ ำลองของกำรใช้ไฟฟ้ำของเครื่องท ำน้ ำเย็น (chiller) ที่ค ำนวณจำก 
cooling load และ condensing and evaporating temperature 

ข้อสังเกต • แบบจ ำลองทำงวิศวกรรมต้องสำมำรถอธิบำยพฤติกรรมของระบบ 
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1. ปริมำณกำรใช้เช้ือเพลิงของ Boiler (L, GJ) 
2. ประสิทธิภำพ Boiler (%, kg/MJ) 
3. Fuel Consumption = C1 x [Feed Water] + C2 x [Pressure] 



Identifying EnPI 
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A3.6 หำระดับกำรใช้พลังงำนอ้ำงอิง (EnB) และทดสอบ 
• ก ำหนด ระดับกำรใช้พลังงำนอ้ำงอิง EnB โดยค ำนวณค่ำของ EnPI ในช่วงระยะเวลำ 

baseline period 
ก ำหนดระยะเวลำของ 

ข้อมูลที่เหมำะสม 
ส ำหรับเป็น Baseline Period 

หำค ำนวณค่ำ EnB และทดสอบ 

ขั้นตอนกำรก ำหนด EnB 
1. ก ำหนดช่วงเวลำของข้อมูลที่มีควำมเหมำะสม 
2. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
3. ค ำนวณและทดสอบ EnB 
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ประมำณกำรใช้พลังงำน 
ในอนำคต 



ก ำหนดระยะเวลำของข้อมูลที่เหมำะสมส ำหรับเป็น Baseline Period 

• ช่วงระยะเวลำ baseline period และ reporting period ต้องมีระยะเวลำยำวพอที่จะ
ท ำให้ EnB และ EnPI สะท้อนรูปแบบควำมผันแปรของกำรด ำเนินงำนขององค์กร  

• ช่วงระยะเวลำที่ใช้กันโดยทั่วไป: 
– หนึ่งป ี

• สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทำงด้ำนพลังงำน และด้ำนธุรกิจ  

• สำมำรถแสดงผลกระทบของฤดูกำล และวงจรของธุรกิจ 

– น้อยกว่ำหนึ่งปี 

• เหมำะกับกำรด ำเนินงำนที่ไม่ได้รับผลกระทบจำกฤดูกำล 

• เหมำะกับกรณีที่ไม่มีข้อมูลระยะเวลำนำนเพียงพอ 

– มำกกว่ำหนึ่งปี 

• เหมำะกับองค์กรที่ด ำเนินงำนในช่วงสั้นๆของปี 
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• เพื่อหำค่ำ EnB จะต้องวัดและค ำนวณค่ำ EnPI ที่สอดคล้องกับ EnB นั้น โดยสำมำรถ
ค ำนวณจำกค่ำปริมำณกำรใช้พลังงำน และค่ำตัวแปรที่มีผลกระทบต่อกำรใช้พลังงำน 
(relevant variable) ในช่วง baseline period 

• ต้องมีกำรทดสอบค่ำ EnB ที่ค ำนวณได้ เพื่อท่ีจะทดสอบควำมสมเหตุสมผลของค่ำ EnB 
เพื่อเป็นระดับอ้ำงอิงที่ใช้เปรียบเทียบได้อย่ำงเหมำะสม กำรทดสอบสำมำรถใช้เครื่องมือ
ทำงสถิติ เช่น P-Value, F-Test หรือ coefficient of determination 

หำค ำนวณค่ำ EnB และทดสอบ EnB 

51 



Determining and Testing EnB 
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Workshop 6 



• แผนอนุรักษ/์แผนปรับปรงุ 
• แผนฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก 
• แผนควบคุมการปฏิบัติงาน 
• แผนควบคุมการซ่อมบ ารุง 
• แผนควบคุมการจัดซ้ือสินค้าและบริการ 
• แผนการติดตามตรวจวัด 

SEU 

• แผนอนุรักษ/์แผนปรับปรงุ 
• แผนฝึกอบรมและสร้างความตระหนัก 
• แผนการติดตามตรวจวัดสมรรถนะด้าน

พลังงาน 

Other 

มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน 



Action Plans 
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Workshop 7 



กำรหำผลกำรปรับปรุงสมรรถนะด้ำนพลังงำน 

กำรตัดสินว่ำเมื่อไหร่ต้องมีกำรปรับฐำน (normalization) 

ค ำนวณหำค่ำแสดงกำรปรับปรุงของสมรรถนะด้ำนพลังงำน 

สื่อสำรกำรเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะด้ำนพลังงำน 
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กำรปรับฐำน (Normalization) 
• กำรปรับฐำน (Normalization) คือกระบวนกำรสร้ำงแบบจ ำลองของปริมำณกำรใช้

พลังงำนเทียบกับค่ำของตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสำมำรถเปรียบเทียบสมรรถนะ
ด้ำนพลังงำนในสภำวะที่เทียบเคียงกันได้  

• โดยทั่วไปจะใช้วิธีทำงสถิติเช่น linear regression ในกำรปรับฐำนของข้อมูล 
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ตัวอย่ำงกำรค ำนวณกำรปรับฐำน (normalization) 
ตัวอย่ำง หำก EnPI บอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณกำรใช้พลังงำน กับตัวแปรที่ส ำคัญ 
โดยใช้ linear regression 

ปริมำณกำรใช้พลังงำน (kWh) = C1 + C2 x ProductA + C3 x T 
โดย 

A เป็นค่ำกำรใช้พลังงำนพื้นฐำนขององค์กร (kWh) 
B เป็นค่ำปริมำณกำรใช้พลังงำนต่อหน่วยกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ A (kWh/unit) 
ProductA เป็นค่ำปริมำณกำรผลิตของผลิตภัณฑ์ A (unit/month) 
C เป็นค่ำปริมำณกำรใช้พลังงำนต่ออุณหภูมิ (kWh/oC) 
T เป็นค่ำอุณหภูมิเฉลี่ย (oC) 

ค่ำสัมประสิทธิ์ A, B, C ได้มำจำกแบบจ ำลองเชิงสถิติใช้วิธี linear regression 

ปริมำณกำรใช้พลังงำน (kWh) = C1 + C2 x ProductAR + C3 x TR 

Sub R เป็นค่ำที่วัดในช่วง reporting period 
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Calculating energy performance improvements 

• EnPI difference 

 

 

• Percent change 

 

 

• Current ratio 
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Normalization and Improvement 
Calculation 
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Workshop 8 
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Question?? 


