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Highlight 

  ปจัจุบนัอุปกรณ์ประหยดัพลงังานได้ถูกน ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้เทคโนโลยทีี่
สอดคล้องกบัอุปกรณ์ดงักล่าวเริม่เขา้มามบีทบาทและเป็นที่ต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะ
ระบบบรหิารจดัการพลงังาน (Energy Management System: EMS) ในอาคารและโรงงาน 
ซึ่งสามารถที่จะดงึขอ้มูลมาใช้ในการวเิคราะห์หาปรมิาณการใช้พลงังานของอาคาร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานให้สูงมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี ยงัมีการน าเทคโนโลยีที่
สามารถเชื่อมโยงกบัผูบ้รโิภคมาใชร้ว่มกบัระบบ EMS อกีดว้ย 

 อีไอซีมองว่าธุรกิจจดัการพลงังาน (Energy Service Company: ESCO) ที่สามารถช่วย
ลูกค้าลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลงได้ ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง มโีอกาสที่จะ
เตบิโตขึน้อกีในระยะต่อไป แต่การพฒันาระบบเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของแต่ละตลาด
ให้ตรงจุดเป็นสิง่ส าคญัที่ผู้ประกอบการ ESCO ไม่ควรมองข้าม เน่ืองจากลกัษณะการ
ประกอบธุรกจิของแต่ละตลาดจะแตกต่างกนั อกีทัง้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่เปลีย่นแปลง
ไปในยคุนี้ กเ็ป็นอกีหนึ่งโอกาสทีจ่ะหนุนใหธุ้รกจิเตบิโตขึน้ดไีดใ้นอนาคต   

 

 

อนาคตทิศทางค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น สะท้อนจากการขยับตัวขึ้นของราคาก๊าซ
ธรรมชาติ และค่าไฟฟ้าที่มีการปรับขึ้นถึง 2 งวดติดต่อกันในปีนี้ การผลติไฟฟ้าของไทยในปจัจุบนัยงัพึง่พาการใช้
เชื้อเพลงิจากก๊าซธรรมชาติอยู่เป็นหลกั ที่ราว 60% ของไฟฟ้าทัง้หมดที่ไทยผลติได้ ซึ่งตามแผนบรหิารจดัการก๊าซธรรมชาต ิ
(Gas Plan 2015) ไดป้ระมาณการวา่ในอกี 20 ปีขา้งหน้า ปรมิาณการน าเขา้ LNG ของไทยจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ คดิเป็นสดัสว่นอยู่
ที่ราว 70% ของความต้องการใชก๊้าซธรรมชาตใินประเทศ เทยีบกบัปจัจุบนัที่มอียู่แค่ราว 20% โดยการน าเขา้ LNG ที่เพิม่ขึน้
นัน้ (รปูที ่1) จะสง่ผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลติไฟฟ้าใหม้กีารปรบัตวัสงูขึน้ตาม ดงันัน้ การเตรยีมพรอ้มที่จะรบัมอืกบั
ตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ จงึเป็นสิง่ทีภ่าคธุรกจิควรใหค้วามส าคญั เพื่อลดคา่ใชจ้า่ยของพลงังานใหน้้อยลง ดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการ
ใช้พลงังาน ไม่ว่าจะเป็นการหนัมาใช้อุปกรณ์ประหยดัพลงังานให้มากขึ้น การเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิารจดัการพลงังาน
ภายในตวัอาคารและโรงงาน เป็นตน้  

ในปัจจุบันอุปกรณ์ประหยัดพลังงานได้ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ส่งผลให้เทคโนโลยีที่สามารถ
สอดรับกับอุปกรณ์ดังกล่าวมีโอกาสที่จะขยายตัวขึ้น มหีลายประเทศที่ใหค้วามส าคญักบัการน าอุปกรณ์ประหยดั
พลงังานมาใช้ ยกตวัอย่าง ประเทศอินเดียที่ก าลงัผลกัดนัให้น าหลอดไฟ LED มาใช้แทนหลอดไฟแบบเดิม ซึ่งปจัจุบนัได้
เปลีย่นไปแลว้กวา่ 253 ลา้นดวงทัว่ประเทศ คดิเป็นสดัสว่นอยูท่ีร่าว 33% ของหลอดไฟทัง้หมดทีใ่ชอ้ยู ่(รปูที ่2) สง่ผลใหภ้ายใน 
7 ปี อตัราการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าสูงสุด (peak power deficit) ของประเทศลดลงไปกว่า 10% (รูปที่ 3) นอกจากน้ี ตาม
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พืน้ฐานโครงสรา้งของหลอดไฟ LED ยงัสามารถควบคุมการท างานไดด้ว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ท าใหผู้ป้ระกอบการทีเ่หน็โอกาส
ตรงจุดน้ีหนัมาพฒันาระบบบรหิารจดัการพลงังาน (Energy Management System: EMS) ใหส้ือ่สารกบัตวัหลอดได ้อาท ิระบบ 
LEDGINE platform ของบรษิทั Philips ซึ่งผูจ้ดัการสถานีบรกิารน ้ามนั Gazprom ในโรมาเนีย ไดน้ ามาใช้ตัง้ค่าการท างานของ
หลอดไฟทัง้สถานีแบบเรยีลไทมผ์่านมอืถอื เพือ่ลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของสถานีในชว่งทีไ่มม่ลีกูคา้เขา้มาใชบ้รกิาร ซึง่โอกาสที่
จะเกิดขึ้นไม่ได้มีแค่เฉพาะกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบแสงสว่าง (lighting) เท่านัน้ แต่ยงัมีระบบอื่นๆ เช่น การน า
เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิอตัโนมตัิ (smart thermostats) มาใช้กบัระบบปรบัสภาวะอากาศ (Heating, Ventilation and Air 
Conditioning: HVAC) การตดิตัง้อุปกรณ์ควบคุมความเรว็รอบมอเตอร ์(Variable Speed Drive: VSD) ซึ่งเป็นเทคโนโลยแีบบ 
Voltage Vector Control (VVC) ส าหรบัป้องกนัไม่ใหเ้กดิการสญูเสยีพลงังานความรอ้นในมอเตอร ์(derating) ของระบบป ัม๊น ้า
และระบบการผลติในโรงงาน เป็นตน้ 

ระบบการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารและโรงงานจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต เพื่อตอบ
โจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน โดย 3 ปจัจยัหลกัทีจ่ะหนุนใหร้ะบบ EMS 
ขยายตวัขึ้น ได้แก่ 1) แนวโน้มของราคาอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่ถูกลง ซึ่งจะท าให้การติดตัง้อุปกรณ์ที่เอาไว้ดึง
ขอ้มูล เพื่อน ามาวเิคราะห์การใช้พลงังานในอาคารมมีากขึน้ 2) แนวโน้มการขยายตวัของอาคารสเีขยีว (Green Building) จะ
หนุนใหเ้กดิความตอ้งการส าหรบัการควบรวมระบบ EMS เขา้กบัระบบพลงังานหมุนเวยีนในอาคารมากขึน้ เช่น ระบบโซล่ารบ์น
หลงัคา และระบบกกัเกบ็พลงังาน เป็นตน้ และ 3) การปรบัตวัของเจา้ของธุรกจิใหเ้ขา้กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในยุคปจัจุบนัที่
หนัมาให้ความส าคญักับบรกิารที่สามารถปรบัแต่งตามความต้องการได้เอง (personalization) โดยระบบ EMS ที่สามารถ
พฒันาขึน้มาใหเ้ป็นแบบ Personalization ควบคู่ไปกบัการประหยดัพลงังานของอาคาร จงึเป็นโอกาสใหม่ที่เกดิขึน้จากการน า
เทคโนโลยทีี่เชื่อมโยงกบัผูบ้รโิภคมาใช้ ซึ่งปจัจุบนัมผีูป้ระกอบการทีห่นัมาจบัตลาดกลุ่มน้ีแลว้ เช่น application ของ Comfy ที่
ถูกพฒันาขึน้มาร่วมกบัผูท้ี่อยูอ่าศยัจรงิในโซนนัน้ (occupant-facing) เพื่อวเิคราะหห์าอุณหภูมทิีด่ทีีสุ่ดของแต่ละโซนในอาคาร 
โดยเมื่อผู้อยู่อาศยัป้อนขอ้มูลอุณหภูมทิี่ท าให้ตนเองรูส้กึสบายเขา้ไปในระบบแล้ว ระบบกจ็ะเรยีนรูแ้ละค านวณหาอุณหภูมทิี่
เหมาะที่สุดได้เองจาก Machine learning algorithms โดยระบบน้ีสามารถน าไปใช้ในหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจโรงแรมและ
รา้นอาหาร ซึง่นอกจากจะท าใหผู้ท้ีใ่ชบ้รกิารรูส้กึสบายแลว้ ยงัชว่ยลดคา่ไฟฟ้าของเจา้ของกจิการอกีดว้ย 

อีไอซีมองว่าธุรกิจจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO) ที่สามารถช่วยให้ลูกค้าลด
ต้นทุนค่าไฟฟ้าลงได้ควบคู่ไปกับมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ยังมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอีกในระยะต่อไป 
จากแผนอนุรกัษ์พลงังานไทยระยะยาว (EEP2015) ทีต่ัง้เป้าหมายวา่จะลดปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของประเทศลงใหไ้ดอ้กี 
89,672 หน่วย ภายในปี 2039 นัน้ หากคิดเป็นเม็ดเงนิจะอยู่ที่ราว 3 แสนกว่าล้านบาท1 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าตลาดใน
อนาคตของธุรกจิ ESCO โดยผูป้ระกอบการควรทีจ่ะเลอืกใชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังานอย่างเหมาะสม และมกีารปรบัปรุงระบบ
ให้สอดรบักบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยอีย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ทัง้ระบบและอุปกรณ์สามารถเพิ่มประสทิ ธภิาพการใช้
พลงังานไดม้ากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ในการพฒันาระบบควรมองให้ครอบคลุมไปมากกวา่การเน้นทีจ่ะลดตน้ทุนคา่ไฟฟ้าของอาคาร
ลงเพยีงอย่างเดยีว แต่การทีร่ะบบสามารถตอบโจทยผ์ูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในอาคารใหรู้ส้กึมคีวามสขุและอยากเขา้มาใชบ้รกิารซ ้า 
กเ็ป็นสิง่ส าคญัทีผู่ป้ระกอบการ ESCO ไมค่วรมองขา้มเชน่กนั  

 

                                                 
1 ก าหนดใหค้่าไฟฟ้าเฉลีย่ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าทุกประเภทคงทีท่ีร่าว 3.6 บาทต่อหน่วย ตามประกาศการปรบัคา่เอฟทขีองกกพ.ในงวดเดอืน ก.ย.-ธ.ค. 
2017 



 

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, 
employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this 
report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such 
information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments 
based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not 
represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an 
interest in the companies mentioned herein. 

Implication   

 

 

 

อีไอซีแนะผู้ประกอบการทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมควรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของกิจการ เพื่อลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นใน
อนาคต  ไม่ว่าจะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพให้กบัระบบ Lighting HVAC และ Water heating 
ด้วยการน าระบบ EMS เข้ามาประยุกต์ใช้ นอกจากน้ี เมื่อถึงเวลาที่ต้องก่อสร้างหรอืปรบัปรุง
อาคาร/โรงงานใหม่ก็ควรที่จะออกแบบอาคารที่ประหยดัพลงังาน เพื่อประหยดัค่าไฟฟ้าในระยะ
ยาว ซึง่ในทัง้ 2 กรณีดงักล่าว การมองหา ESCO ทีม่คีวามเชีย่วชาญมาเป็นทีป่รกึษาดา้นระบบก็
เป็นสิง่ส าคญัทีไ่มค่วรมองขา้ม เพือ่สรา้งประโยชน์สงูสดุใหก้บักจิการอยา่งยัง่ยนื      

   ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ESCO ควรศึกษาความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ออกแบบระบบให้สามารถตอบโจทย์ได้ตรงจุด  
ทัง้น้ี กลุ่มอาคารพาณิชย์ ส านักงาน และโรงงาน เป็นตลาดกลุ่มแรกที่น่าสนใจ เน่ืองจากมสีดัส่วน
ตน้ทุนการใชไ้ฟฟ้าสงูถงึราว 10-20% ซึง่รปูแบบการเขา้ไปเจาะตลาดของแต่ละกลุ่มกจ็ะแตกต่างกนั
ไป โดยอาคารพาณิชย์และส านักงานควรที่จะน าระบบ EMS ที่มีประสทิธิภาพเข้าไปจบั เพื่อลด
ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารในภาพรวมลง ในขณะที่การเขา้ไปลด peak power demand ของ
โรงงานอาจจะเหมาะสมกว่า ทัง้น้ี ส าหรบัตลาดที่สดัส่วนต้นทุนการใช้ไฟฟ้ารองลงมาอยู่ที่ราว 5-
10% อยา่งธุรกจิคา้ปลกี/คา้สง่ โรงแรม และโรงพยาบาล กเ็ป็นอกีกลุ่มทีน่่าสนใจไม่แพก้นั เน่ืองจาก
ลกัษณะของธุรกจิของลูกคา้กลุ่มน้ีค่อนขา้งที่จะเฉพาะตวั และยงัสามารถสรา้งโอกาสจากการขยาย
สาขาของลูกค้าอีกด้วย เช่น การเข้าไปจับธุรกิจโรงพยาบาล ระบบจะต้องมีความน่าเชื่อถือ 
(reliability) ที่สูงกว่าธุรกิจกลุ่มอื่น แต่อาจจะต้องเจอความท้าทายในเรื่องของอุปกรณ์ที่ราคาแพง 
ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มทีอ่่อนไหว (sensitive) ซึง่หากผูป้ระกอบการ ESCO สามารถเจาะตลาดน้ี
ได้ ก็จะสามารถสรา้งความเชี่ยวชาญให้กบัระบบของตนเองได้ (specialization) ในขณะที่ธุรกจิค้า
ปลีก/ค้าส่งที่มีสาขาจ านวนมากและมีการใช้ระบบ EMS ที่คล้ายคลึงกัน ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให ้
ESCO สามารถทีจ่ะขยายฐานของระบบ (scale up) ตามการขยายสาขาของธุรกจิได ้รวมถงึสามารถ
ทีจ่ะเกบ็ขอ้มลูเพือ่น ามาวเิคราะหแ์ละปรบัปรงุระบบไดด้ยีิง่ขึน้ในระยะต่อไป  

รปูที ่1: ตน้ทุนการผลติไฟฟ้ามแีนวโน้มสงูขึน้ ตามการเพิม่ขึน้ของสดัสว่นการน าเขา้ LNG ต่อความตอ้งการใชก๊้าซธรรมชาตขิองไทย   

 
 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
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รปูที ่2: จ านวนการตดิตัง้หลอดไฟ LED ทัง้หมดภายในประเทศของอนิเดยี ณ ปี 2017 

 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Indian Ministry of Power 

 
รปูที ่3: อตัราการขาดแคลนพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ (peak power deficit) ของอนิเดยีในชว่งปี 2010 - 2017 
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