ระบบการจัดการพลังงาน 5 ขั้นตอนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โดย นายพิชชา สุทธิกุล นักวิชาการพลังงานชานาญการ
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ระบบการจัดการพลังงาน คือระบบที่มุ่งเน้นการดาเนินการใน 2 มิติ ได้แก่ มิติด้านเทคนิควิศวกรรม
และมิติด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างจิตสานึกและความมี ส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร
อันจะส่งผลให้เกิดผลประหยัดจากการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน จากประโยชน์ของระบบ
การจัดการพลังงานในข้างต้นซึ่งเดิมมีการบัง คับใช้กับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เท่านั้น ผู้เขียนจึง มี
แนวคิดที่จะขยายผลไปยังโรงงาน/อาคารขนาดเล็ก (SMEs) เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลทางด้านพลัง งาน
อย่างมีระบบ สามารถนามาวิเคราะห์หาศักยภาพการประหยัดพลังงานได้ (ซึ่งก็หมายถึงการลดต้นทุนทางด้าน
พลังงานด้วย) รวมทั้งยังเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรภายในองค์กรจาก
การอบรม และท ากิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน อั น จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การใช้ พ ลั ง งาน
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน แต่เนื่องจากศักยภาพของหน่วยงาน SMEs ทั้ง จานวนบุคลากร เงิ นทุน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ จะมีน้อยกว่าโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม จึงมีการปรับลดขั้นตอนการดาเนินการ
จัดการพลังงานจาก 8 ขั้นตอน เหลือเพียง 5 ขั้นตอน ดังนี้

รูปที่ 1 การจัดการพลังงาน 5 ขั้นตอนสาหรับ SMEs
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ขั้นตอนที่ 1 การแต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานด้ า นการจั ด การพลั ง งานมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ บุ ค ลากรรู้ จั ก หน้ า ที่
ความรับผิดชอบของตนเอง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยคณะทางานประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก
ได้แก่
1) หัวหน้าคณะทางาน ควรเป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้มีอานาจขององค์กร โดยมีบทบาทหน้าที่กาหนด
นโยบาย และแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนให้การสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานของคณะทางาน
2) คณะทางาน ประกอบด้วย บุคลากรหรือพนักงาน มีหน้าที่หลักในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ซึ่งคณะทางานควรถูกคัดเลือกจากหัวหน้ากลุ่มต่างๆ โดยสามารถประชาสัมพันธ์หรือถ่ายทอดภารกิจ
การอนุรักษ์พลังงานไปยังทีมงานที่อยู่ภายใต้การดูแลได้อย่างทั่วถึง ทั้ง องค์กร ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในทีมได้
ทั้งนี้จะต้องจัดทาจัดทาผังโครงสร้างคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน และประกาศเป็ นเอกสาร
พร้อมลงนามโดยเจ้าของสถานประกอบการ โดยระบุอานาจหน้าที่ของคณะทางานให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูลผลผลิต และข้อมูลการใช้พลังงานทั้งหมดนาเสนอต่อผู้บริหารทุกเดือน
(2) ประสานงาน และสร้างความมีส่วนร่วมในการจัดทาระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร
(3) วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพลังงาน และนาเสนอแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานต่อผู้บริหาร
(4) ติดตาม และรายงานผลการอนุรักษ์พลังงานให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่าเสมอ
(5) ควบคุมการจัดการพลังงานในองค์กร ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้

รูปที่ 2 ตัวอย่างโครงสร้างคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
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ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานถื อ เป็ น การก าหนดเจตจ านง และแนวทางในการจั ด ท าระบบ
การจัดการพลังงานขององค์กร เปรียบเสมือนสิ่งที่กาหนดทิศทางในการทาระบบการจัดการพลังงานให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานกาหนดไว้ได้ โดยนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่ดีควรเกิดจากคณะทางานและบุคลากร
ต่างๆ ร่วมเสนอนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในนโยบาย
ซึ่ง จะส่ง ผลให้เ กิดความรู้ สึกที่อ ยากปฏิบัติ ตามนโยบายมากยิ่ง ขึ้ น โดยนโยบายต้องสามารถสื่ อสารให้กั บ
บุคลากรทุกคนภายในองค์กรได้ทราบถึงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร รวมไปถึงอาจระบุถึง
ประโยชน์ที่บุคลากรจะได้รับจากการประหยัดที่เกิดขึ้ นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูง ใจในการอนุรักษ์พลัง งาน
ตัวอย่างของข้อความในนโยบายอาจกาหนดได้ดังนี้
(1) หน่ ว ยงานจะมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งสม่ าเสมอ และมี ร ะบบการจั ด เก็ บ ที่ ดี
สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย
(2) หน่วยงานจะมีการใช้ลด ละ เลิก การใช้ทรัพยากรที่ไม่จาเป็น
(3) หน่วยงานจะมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(4) หน่วยงานจะมีการพัฒนา และสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของบุคลากรในองค์กร
โดยการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างสม่าเสมอ
(5) หน่วยงานจะให้การสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน สาหรับการดาเนินการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินศักยภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน
วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร และนาไป
กาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเริ่มจากการเก็บข้อมูลทั้ง หมดที่เกี่ยวข้องการใช้พลัง งาน โดยการทา
สัดส่วนการใช้พลังงาน เพื่อวิเคราะห์และประเมินว่าระบบใดที่เป็นนัยสาคัญ ของการใช้พลังงาน ซึ่งจะต้อง
มุ่ง เน้นการจัดการไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ที่มีสัดส่วนการใช้พลัง งานที่สูง จากนั้นจึง วิเคราะห์ข้ อมูล
โดยละเอียดมากขึ้น จนทราบว่าอุปกรณ์/เครื่องจักรใดในองค์กรที่มีการสูญ เสียมาก และมีศักยภาพในการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานสู ง โดยประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ คื อ การได้ ข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บการใช้ พ ลั ง งานภายในกิ จ การ
และการทราบข้อมูลต้นทุนทางพลังงานสาหรับสินค้าหรือการบริการ สามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดเป้าหมายและวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป โดยการประเมินศักยภาพด้านการอนุรักษ์
พลังงาน
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1) การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร
2) การประเมินการใช้พลังงานระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
3) การประเมินการใช้พลังงานระดับอุปกรณ์
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รูปที่ 3 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เมื่อดาเนินการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในขั้นตอนที่ 3 แล้ว จะทาให้ทราบว่าองค์กร
มีการใช้พลังงานชนิดใดบ้าง, ใช้ไปเพื่อดาเนินกิจกรรมใด, มีสัดส่วนการใช้พลังงานเป็นอย่างไร, ประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานเป็นอย่างไร (SEC), เครื่องจักร/อุปกรณ์ใดที่จัดเป็นเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ตลอดจนทราบ
ถึงประสิทธิภาพ และสาเหตุการสูญเสียพลังงานในเบื้องต้นจากการวิเคราะห์ด้วยผังก้างปลา ดังนั้นในขั้นตอนนี้
จะเป็นขั้นตอนที่กาหนดแนวทางในการสูญเสียพลังงาน ด้วยแนวทางหลัก 2 แนวทางคือ
1. การจัดทาแผนมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
2. การจัดทาแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดจิตสานึก และมีส่ว นร่วมในการอนุรักษ์พลัง งาน ส่ง ผลให้เกิดการใช้
พลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดยก่อนจะกาหนดแผนอนุรักษ์พลังงาน สถานประกอบการต้องเริ่มต้น
กาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน โดยกาหนดเป็น % การใช้พลังงานที่ต้องการให้ลดลง หรือกาหนดเป็น
% SEC ที่ต้องการให้ลดลง
แนวทางการกาหนดแผนมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ในส่ว นของการกาหนดแผนมาตรการอนุ รั กษ์ พ ลัง งานจะต้ องก าหนดมาตรการให้ส อดคล้ องกั บ
การวิเคราะห์สาเหตุการสูญเสียพลังงานจากผังก้างปลา และสอดคล้องกับเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้
แนวทางในการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานอาจพิจารณาจากประเภทของมาตรการดังนี้
(1) การใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (House Keeping) คือการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทางานโดยเพื่อลดความสูญเสียทางด้านพลังงาน
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(2) การปรังปรุงสิ่งที่มีอยู่ (Process Improvement) คือการติดตั้ง อุปกรณ์เพิ่มเติม หรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ประกอบของระบบเพื่อให้เกิดผลประหยัด
(3) การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ (Machine Change) คือการลงทุนเพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพสูงกว่ามาใช้ทดแทนของเดิม
แนวทางการกาหนดแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ในส่วนของการกาหนดแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานนั้น จะเน้นไปที่
การปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร เช่น กิจกรรมประกวดคาขวัญ
อนุรักษ์พลังงาน, การตอบคาถามชิงรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงาน, การติดโปสเตอร์รณรงค์ เป็นต้น ทั้งนี้
หากมีกิจกรรมมาก ก็ยิ่งสร้างความสัมพันธ์และความมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ภายหลั ง จากที่ เ ป้ า หมาย แผนอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน รวมทั้ ง แผนการฝึ ก อบรมและกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน ผ่านการพิจารณาแล้ว บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการ
ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ
แผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานว่ามีการดาเนินการเป็นไปตามกาหนดเวลา
ที่ระบุไ ว้ในแผนงานหรือไม่ ซึ่งหากมีความล่าช้าหรือการปฏิบัติไ ม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้
คณะทางานจะต้องดาเนินการค้นหาสาเหตุว่าทาไมการดาเนินงานจึงไม่ป ระสบผลตามที่ไ ด้วางไว้ พร้อมทั้ง
หาแนวทางแก้ไขในการดาเนินเพื่อปรับปรุงให้การทางานบรรลุตามเป้าหมาย

รูปที่ 4 การติดตามประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

หน้าที่ 5

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาระบบการจัดการพลังงาน 5 ขั้นตอนสาหรับสถานประกอบการ SMEs
(1) สามารถเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นและนาไปใช้ได้ง่าย
เช่น ค่าไฟฟ้า, ปริมาณผลผลิต, ค่าเชื้อเพลิง เป็นต้น
(2) ทาให้ทราบว่าเครื่องจักร/อุปกรณ์ใดในสถานประกอบการมีค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานสูง
(3) สามารถเปรียบเทียบแนวโน้ม และวิเคราะห์การใช้พลังงานได้
(4) สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการสูญ เสียด้านพลัง งาน และหาแนวทางในการประหยัดพลัง งานได้
ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง
(5) เสริมสร้างความรู้ และความมีส่วนร่วมของพนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะทาให้เกิดความยั่งยืน
ในองค์กร
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หน้าที่ 6

