สรุป ผูบ้ ริ หาร
โครงการศึกษาแนวทางการอนุร กั ษ์พลังงานในภาคอุต สาหกรรมแต่ล ะภูมิ ภาค
ประมาณการระยะเวลาดําเนิ น โครงการ : 8 เดือน
ดําเนิ น การโดย :
สถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป้ าหมาย / วัต ถุป ระสงค์ พอสังเขป :
ศึกษาจุดแข็ง และจุดอ่อนด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานของ
ผู้ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมจากทัว่ ประเทศ เพื่อ
นํามาวิเคราะห์หาแนวทางส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงานใน
อนาคตให้เหมาะสมกับปั ญหาของภาคอุตสาหกรรม
ขอรับ การสนับ สนุน จาก :
กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน / กระทรวงพลังงาน
1. ที่ม าและความสําคัญ ของโครงการ
ปั จจุบนั ภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็ นภาคส่วนที่มกี ารใช้พลังงานขัน้ สุดท้ายในสัดส่วนทีส่ ูงที่สุด
คือ 36.20 % (ทีม่ า: กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2556) และมีแนวโน้มการใช้พลังงานสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ดังแสดงในรูปที่ 1 (ปี พ.ศ. 2554 มีแนวโน้มการใช้พลังงานลดลงสาเหตุสว่ นหนึ่งมาจากวิกฤติอุทกภัย)
แม้จะมีความพยายามส่งเสริมให้ผูป้ ระกอบการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการอนุ รกั ษ์พลังงานมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง แต่ ด้ว ยจํ า นวนผู้ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมที่มีม ากกว่ า 130,000 แห่ ง ทัว่ ประเทศ
(ทีม่ า : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิน้ ปี พ.ศ. 2556) ซึง่ ประกอบไปอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท,
หลากหลายขนาด, มีปริมาณาการใช้พลังงานทีแ่ ตกต่างกัน ทําให้ความต้องการความช่วยเหลือ หรือการ
สนับสนุ นจากภาครัฐมากน้อยต่างกัน ส่งผลให้การส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงานไปยังผูป้ ระกอบการนัน้
อาจจะตรงกับต้องการบ้าง หรือไม่ตรงกับความต้องการบ้าง หรือการส่งเสริมบางประเภทอาจไม่สามารถ
แก้ ปั ญ หาด้ า นพลัง งานของผู้ป ระกอบการได้อ ย่ า งยัง่ ยืน จึง ทํ า ให้ส ถานการณ์ ด้า นพลัง งานของ
ภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็ นปั ญหาเรือ้ รังอย่างต่อเนื่อง
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รูป ที่ 1 แสดงสัด ส่ว น และแนวโน้ ม การใช้พลังงานขัน้ สุด ท้า ยของประเทศไทย
ดัง นั น้ การจะส่ ง เสริม หรือ สนั บ สนุ น โครงการให้ผู้ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมมีก ารใช้
พลัง งานอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพนัน้ จํา เป็ นต้อ งทราบถึงปั ญ หาด้า นพลัง งานของผู้ป ระกอบการแต่ ล ะ
ภูมภิ าคอย่างแท้จริง สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาต้นตอของปั ญหาด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานของภาคอุตสาหกรรม
จากทุกภูมภาค ในหลากหลายมิติ ทัง้ ในด้านของพืน้ ที,่ ประเภทอุตสาหกรรม, ขนาดของผูป้ ระกอบการ
ฯลฯ เพื่อ ใช้เ ป็ นข้อ มู ล ในการกํ า หนดทิศ ทาง หรือ แนวทางส่ ง เสริม ให้ภ าครัฐ สามารถช่ ว ยเหลือ
ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม และตรงจุด
ด้วยเหตุดงั กล่าว สถาบันพลังงานฯ ในฐานะของตัวแทนภาคอุตสาหกรรมทีม่ สี มาชิกกว่า 8,000
แห่ง และมีหน่วยงานความร่วมมือด้านพลังงาน และด้านอุตสาหกรรมอยูท่ วประเทศ
ั่
จึงเล็งเห็นถึงโอกาส
ทีจ่ ะรวบรวมปั ญหา ความต้องการ ด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานจากภาคอุตสาหกรรมทัวประเทศ
่
เพื่อนํามา
วิเคราะห์หาแนวทางช่วยเหลือให้กบั ผู้ประกอบการสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็ นรูปธรรม
จึงเสนอขอรับการสนับสนุ นจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงาน สํานักงานนโยบายและแผน
พลัง งาน กระทรวงพลัง งาน ในการดํ า เนิ น “ โครงการศึ ก ษาแนวทางการอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานใน
ภาคอุต สาหกรรมแต่ล ะภูมิ ภาค”
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2. วัต ถุป ระสงค์
1. เพือ่ ศึกษาปั ญหา อุปสรรค และความต้องการของผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะห์
หาแนวทางส่ ง เสริม การอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการของผู้ป ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมแต่ละประเภท, แต่ละขนาด และแต่ละภูมภิ าค
2. สํารวจและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมแต่ละประเภท, แต่ละ
ขนาด และแต่ละภูมภิ าค เพือ่ เสนอแนะแนวทางส่งเสริมการอนุ รกั ษ์พลังงานทีต่ รงกับปั ญหาด้าน
พลังงานของภาคอุตสาหกรรมให้กบั ภาครัฐหรือองค์กรอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
3. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรม และ
หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งด้า นพลัง งานของแต่ ล ะภูมิภ าค สํา หรับ ใช้เ ป็ น ช่อ งทางในการสื่อ สาร
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและความต้องการของผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมให้ภาครัฐได้รบั
ทราบอย่างต่อเนื่อง และยังยื
่ น
3 ประโยชน์ที่ได้ร บั จากการดําเนิ น โครงการ
1. ทราบถึงปั ญหา ความต้องการ และจุดอ่อน-จุดแข็งด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ เพื่อนํ าจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ในการต่อยอดความสําเร็จ และใช้จุดอ่อนมากําหนด
แนวทางส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
2. ทราบถึงประสิทธิภาพพลังงาน (เบื้องต้น) ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ ในภาคอุตสาหกรรม
เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการนํามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานเพือ่ ทราบปั ญหาประสิทธิภาพพลังงาน
ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ แต่ละประเภทของภาคอุตสาหกรรมไทย หรือหากไม่มคี ่ามาตรฐาน
ทีช่ ดั เจนในเครือ่ งจักร และอุปกรณ์ใด จะทําให้ทราบถึงสถานะประสิทธิภาพพลังงานปั จจุบนั ของ
เครือ่ งจักร และอุปกรณ์นนั ้ ๆ จากการรวบรวมข้อมูลทํางานวิจยั ในครัง้ นี้ได้
หมายเหตุ ประสิท ธิภ าพพลัง งาน (เบื้อ งต้น ) ในที่น้ี ห มายถึง ประสิท ธิภ าพพลัง งานของ
เครื่อ งจักร และอุป กรณ์ ท่ีร วบรวมได้จ ากผู้ป ระกอบการกลุ่ม ตัว อย่า งที่อาจไม่ใ ช่ข้อมูล จาก
ผู้ป ระกอบการทัง้ หมด โดยประเภทอุ ป กรณ์ อ าจไม่ ค รอบคลุ ม อุ ป กรณ์ ทุ ก ประเภทของ
ภาคอุตสาหกรรม ภายในระยะเวลาทีท่ าํ การวิจยั
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระยะยาวระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้านพลังงานในเชิง
พื้นที่ อาทิเช่น สถาบันการศึกษา, พลังงานจังหวัด,อุตสาหกรรมจังหวัด, สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด ฯลฯ เพื่อร่ว มมือกันช่ ว ยเหลือให้ภาคอุต สาหกรรมมีท่ีพ่งึ ในการสะท้อ นปั ญหาด้า น
พลังงานให้ทุกภาคส่วนได้รบั ทราบอย่างยังยื
่ น
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4 ขอบเขตของการดําเนิ น งาน
1. การสํารวจ และศึกษาวิจยั ภายใต้โครงการ เป็ นการดําเนินงานผ่านศูนย์การวิจยั 19 แห่งโดยใช้
สถานทีต่ งั ้ คือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทีม่ คี วามพร้อมเป็ นศูนย์กลางการวิจยั ในแต่ละภูมภิ าค
2. กลุ่มเป้ าหมายในการสํารวจปั ญหาอุปสรรค และความต้องการคือ ตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม
แต่ ละประเภท แต่ละพื้นที่ และแต่ ละขนาด โดยมีวิธีการ และหลักการคัดเลือกตัว แทนของ
ผูป้ ระกอบการตามทีก่ ล่าวในหัวข้อ 3.6
3. กลุ่มเครื่องจักรอุปกรณ์ทท่ี ําการวิจยั และสํารวจประสิทธิภาพนัน้ จะแบ่งการสํารวจออกเป็ น 2
ส่วนคือ การสํารวจอุปกรณ์สนับสนุ นการผลิต ซึง่ ถือเป็ นอุปกรณ์พน้ื ฐานในโรงงานอุตสาหกรรม
และอีก ส่ ว นคือ การสํา รวจเครื่อ งจัก รอุ ป กรณ์ เ ฉพาะของแต่ ล ะอุ ต สาหกรรม โดยขอบเขต
การศึกษาของส่วนที่ 2 นัน้ อาจไม่ครอบคลุมประเภทเครื่องจักรอุปกรณ์ทงั ้ หมด เนื่องจาก
ข้อ จํา กัด ในด้า นของระยะเวลาการทํา วิจ ยั โดยคาดหวัง ที่จ ะสํา รวจเครื่อ งจัก รอุ ป กรณ์ ข อง
อุตสาหกรรมทีม่ กี ารใช้พลังงานสูงเป็ นสําคัญก่อนเช่น อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
เป็ นต้น
5 หลัก การและแนวคิ ด ในการดําเนิ น โครงการ
จากสภาพปั ญหา ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ สถาบันพลังงานฯ มีแนวคิด และวิธกี ารในการดําเนิน
โครงการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ตี งั ้ ไว้พร้อมทัง้ วางลําดับขัน้ ตอนการดําเนินงานแสดงดังรูปที่ 2
กล่าวคือ เริม่ จากการแต่งตัง้ คณะทํางานโครงการฯ เพื่อติดตาม และกํากับการดําเนินโครงการให้สาํ เร็จ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมวิเคราะห์ และทํางานวิจยั นัน้ ประกอบไปด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญ,
กรรมการบริหารของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด, สถาบันการศึกษา และวิศวกร ร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง จะทําการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และปั ญหา
ด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานของภาคอุตสาหกรรม ด้วยวิธกี ารต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมแต่ละประเภท รวมถึงทราบปั ญหา
และความต้องการความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการพลังงานของผูป้ ระกอบการ โดยการรวบรวม
ข้อมูลนัน้ ดําเนินงานผ่านกิจกรรมหลักต่างๆ ของโครงการดังนี้
 การส่งแบบสอบถามไปยังผูป้ ระกอบการ - เป็ นการสอบถามเชิงปริมาณ เพื่อให้ทราบถึงปั ญหา
ความต้องการด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานจากผูป้ ระกอบการ โดยการนําข้อมูลจากส่วนนี้มาใช้อาจ
ถูกแบ่งออกเป็ นระดับของผูต้ อบ เช่น ผูบ้ ริหาร, ผูจ้ ดั การ, วิศวกร, พนักงาน เป็ นต้น
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 การจัดงานสัมมนาระดมความคิดเห็น - ศูนย์วจิ ยั ประจําแต่ละพืน้ ที่ จะจัดให้มงี านสัมมนาอบรม
ร่วมกับการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและ
ปั ญหาของผูป้ ระกอบการแต่ละพืน้ ที่
 การสุ่มสํารวจสภาพปั ญหาในโรงงานจริง - ศูนย์วจิ ยั ประจําแต่ละพืน้ ที่ จะเข้าทําการวิเคราะห์
และวิจยั ความต้องการของผูป้ ระกอบการ ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มคี วามพร้อมจะเสนอแนะ
ปั ญหา อุปสรรคจริงของภาคอุตสาหกรรม
ข้อมูลจากการสํารวจนัน้ ผูเ้ ชี่ยวชาญจะดําเนินการแยกแยะข้อมูลเป็ นหมวดหมู่ประเภทต่างๆ
โดยแบ่งตามปั จจัยต่างๆ คือ ประเภทอุตสาหกรรม, ขนาดของผูป้ ระกอบการ และพืน้ ทีต่ งั ้ ของโรงงาน
เพื่อนํ ามาวิเคราะห์ร่วมกับความรูเ้ ชิงวิชาการเพื่อกําหนดแนวทางส่งเสริม และช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
ให้ตระหนักถึงการอนุ รกั ษ์พลังงานในระยะยาว ภายใต้กรอบการปฏิบตั งิ านของแผนการอนุ รกั ษ์พลังงาน
ของกระทรวงพลังงานได้ โดยระหว่างดําเนินงานโครงการนัน้ มีแผนงานที่จะติดตามประเมินผลการ
ดําเนินโครงการเทียบกับแผนงาน 2 ครัง้ (ทุก 3 เดือน) เพื่อเป็ นการทบทวนแผนงาน และรายละเอียด
การดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
เครือ ข่า ยผูป้ ระกอบการ
และเครือ ข่ายหน่ ว ยงานความร่ว มมือ

เริม่ ต้นดําเนินโครงการ

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทัวประเทศ
่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทีม วิ เคราะห์ และวิ จ ยั ฯ

แต่งตัง้ คณะทํางานโครงการ

สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่

- ผูเ้ ชีย่ วชาญในการวิเคราะห์
- กรรมการบริหารของสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
- อาจารย์จากสถาบันการศึกษา
- วิศวกรประจําศูนย์วจิ ยั 18 แห่ง

พลังงานจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด
สมาคม หรือกลุ่มอุตสาหกรรมในพืน้ ที่

หมายเหตุ ทีมงานอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

การติดตาม และควบคุมการดําเนินงาน
โดยคณะทํางานโครงการ

ปรับปรุงแผนงาน
หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

การรวบรวมข้อมูลประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
และปัญหาด้านการอนุรกั ษ์พลังงานของภาคอุตสาหกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล
ประสิทธิภาพด้านพลังงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมิ น
เป็ นการรวบรวมข้อมูลในภาพกว้างจากผูป้ ระกอบการ
ด้วยแบบสํารวจข้อมูล

สภาพปญั หาด้านการบริหารจัดการพลังงานของอุตสาหกรรม
ความต้องการการช่วยเหลอด้านพลังงานของภาคอุตสาหกรรม
ตัวอย่างโรงงานทีม่ กี ารดําเนินการอนุรกั ษ์พลังงานทีด่ ี และไม่ดี
ปจั จัยความสําเร็จ และล้มเหลวด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน

การวิ เคราะห์ข้อมูลที่ได้
เพื่อหาแนวทางส่งเสริ มการอนุรกั ษ์พลังงาน
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั เพือ่ หาแนวทางการส่งเสริมการอนุรกั ษ์
พลังานทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ระกอบการแต่ละประเภท แต่ละขนาด
และแต่ละพืน้ ที่

รวบรวมข้อมูลด้วยการจัดสัมมนาระดมความคิ ดเห็น
จัดให้มงี านสัมมนาเผยแพร่ความรูด้ า้ นการอนุรกั ษ์พลังงาน
ั หา และความต้องการด้าน
พร้อมทัง้ ระดมความคิดเห็นปญ
การอนุรกั ษ์พลังงาน โดยมีเป้าหมายจัดงานทัง้ หมด 19 แห่ง
ตามภูมภิ าคต่างๆ ทัวประเทศ
่

ประเมินครัง้ ที่ 1

ประเมินครัง้ ที่ 2

การติ ดตามประเมิ นผลสําเร็จเทียบกับแผนงาน
1. การรวบรวมข้อมูลจากผูป้ ระกอบการ
2. ความคืบหน้าของการดําเนินโครงการ
3. ความคืบหน้าของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

รวบรวมข้อมูลด้วยการสํารวจหน้ างานจริง
เป็นการลงพืน้ ทีส่ าํ รวจหน้างานจริงในสถานประกอบการเพื่อสํารวจ
ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงสัมภาษณ์ขอ้ มูล
เชิงลึกจากผูบ้ ริหาร

ผลสรุปแนวทางส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม

จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดําเนินโครงการ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้
(จํานวน 1 วัน ผูเ้ ข้าร่วม 150 คน)
สิน้ สุดการดําเนินโครงการ

รูป ที่ 2 แนวคิ ด และหลัก การในการดําเนิ น โครงการฯ
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6 แผนการดําเนิ น งาน (พอสังเขป)
จากรายละเอียดการดําเนินงานดังกล่าว สถาบันพลังงานฯ วางแผนงานทีจ่ ะดําเนินการภายใน
ระยะเวลา 8 เดือน โดยมีรายละเอียดแผนงานพอสังเขปดังนี้
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