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บทที่ 5 
กรณีศึกษา  (Case  Study) 

 

  กรณีศึกษาที่ 1 การลดการไหลเวียนของน้ําใหนอยที่สุดในระบบการสงจายน้ํา 
ของโรงงาน 
 

ในโรงงานเหล็กกลา  แหลงน้ําหลักจะไดจากถังน้ําท่ีติดตั้งอยูในระดับสูงและมีการสูบน้ําเติมใหอยาง
ตอเนื่อง  โดยเครื่องสูบน้ําขนาดใหญท่ีสูบน้ําจากถังน้ําท่ีอยูในระดับต่ํา  ปริมาณการใชน้ําในโรงงานประมาณ 
1.5 ลานแกลลอนตอวัน  คาดังกลาวจะผันแปรไปตามกําลังการผลิต  การวัดเครื่องสูบน้ําดังกลาวปรากฏวา  มี
การสูบน้ําในปริมาณใกลเคียง 3 ลานแกลลอนตอวัน  จึงมีปริมาณน้ําสวนเกินจากถังน้ําท่ีอยูในระดับสูงไหลลง
มาสูถังน้ําท่ีอยูระดับต่ํา  นั่นก็คือ   น้ําครึ่งหนึ่งถูกสูบขึ้นไปเพียงเพื่อใหไหลวนกลับลงมา 

 

ดังนั้นแนวทางการแกปญหาก็คือ   การติดต้ังอุปกรณควบคุมระดับน้ําที่ถังน้ําที่อยูระดับสงู   เมื่อถังน้ํา
นั้นมีน้ําเต็มก็จะหยุดเครื่องสูบน้ําและเดินเครือ่งอีกคร้ังกอนที่น้ําในถังน้ําดังกลาวจะหมดไป  วิธีการนี้จะไมทําให
มีการไหลสวนเกิน  จะสามารถประหยัดคาใชจายจากการสูบน้ําไดถึงครึ่งหนึ่งที่ตองจายจริง 

 คาใชจายในการสูบน้ํากอนปรับปรุง     1,315,400   บาทตอป 
 ผลประหยัด                                           460,390 – 657,700   บาทตอป   (35-50 เปอรเซ็นต) 
 เงินลงทุนประมาณ                                65,700   บาท 
 มีระยะเวลาคืนทุนนอยกวา                   6   สัปดาห 

 

  กรณีศึกษาที่ 2   การหยุดเคร่ืองสูบน้ําเคร่ืองที่ 4 ในชุดเคร่ืองสูบน้ําสําหรับ 
ระบายความรอน 
 

เคร่ืองสูบน้ําท่ีติดตั้งขนานกัน 5 เครื่อง   แตละเครื่องมีพิกัดกําลัง 50 กิโลวัตต   เพื่อสงจายน้ําระบาย
ความรอนไปยังบริเวณโรงงาน  บางครั้งจะพบวา  การสงจายน้ําดวยเครื่องสูบน้ําเพียง 3 เครื่อง  ก็มีปริมาณน้ํา
เพียงพอสําหรับการระบายความรอน  แตเมื่อไมนานมานี้การกําหนดใหเดินเครื่องสูบน้ํา 4 เครื่อง (ถึงแมวาจะไม
มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณหรือการทํางานจากเดิม)   จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําพบวา  ความ
ดันของน้ําและอัตราการไหลจากเครื่องสูบน้ําแตละเครื่อง  จะมีคาใกลเคียงกับเสนโคง   คุณลักษณะสมบัติของ
เครื่องสูบน้ําใหม   แตเนื่องจากการสึกหรอทําใหมีประสิทธิภาพลดลงประมาณ 10 %  จึงสงผลใหกําลังไฟฟาท่ี
เครื่องสูบน้ําสูงข้ึนเปน 54 กิโลวัตต   สําหรับเครื่องสูบน้ําแตละเครื่อง   คาใชจายในการเดินเครื่องตอปสําหรับ
การเดินเครื่องสูบ 4 เครื่อง  ประมาณ 342,004 บาทตอป 

จากการประมาณเสนโคงความตานทานของระบบ  และเสนโคงสมรรถนะรวมของเครื่องสูบน้ําทั้ง 4 
ชุดบนกราฟเดียวกัน   ดังในรูปที่  5.1   แสดงใหเห็นวา   การเพิ่มเคร่ืองสูบน้ําเครื่องที่ 4 ไมไดทําใหปริมาณน้ําที่
สูบไดเพ่ิมมากนัก  
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ศักยภาพของการประหยัดสําหรับทางเลือกตางๆ สามารถแสดงไดดังนี้ 
ทางเลือกท่ี 1  กลับไปใชการทํางานแบบเครื่องสูบ  3  เครื่อง  

จากเสนกราฟเมื่อพิจารณาการทํางานของเครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง  มีอัตราการไหลประมาณ 91% ของ
อัตราไหลที่ไดจากเครื่องสูบน้ํา 4 เครื่อง   ขณะที่สามารถประหยัดกําลังไฟฟาลงไดประมาณ 41 กิโลวัตต ( 19 
เปอรเซ็นตของกําลังไฟฟารวมกอนปรับปรุง)  จากการประหยัดดังกลาวคํานวณเปนคาใชจายไดถึง 657,700 
บาทตอป   จากการทํางานในอดีตการใชเครื่องสูบน้ํา 3 เครื่องก็เพียงพอ   และเจาหนาท่ียืนยันวาสามารถ
ดําเนินการไดทันที   ระหวางที่พิจารณาทางเลือกอื่นๆ และการปรับปรุงนี้ทําไดงาย   สามารถทําไดทันทีโดยไมมี
คาใชจายแตอยางใด 

 
ทางเลือกท่ี 2  เหมือนทางเลือกท่ี 1  แตนําเครื่องสูบน้ําไปซอมบํารุง 

ประสิทธิภาพที่ลดลงเปนเครื่องบงช้ีวา  เครื่องสูบน้ําตองการการซอมบํารุง   การซอมบํารุงใหญเปนวิธี
ท่ีทําใหเครื่องสูบน้ําทํางานดวยประสิทธิภาพที่ดีข้ึน  โดยใหกําลังไฟฟาลดลง   แมวาจะไมสามารถคาดหวังให
ประสิทธิภาพที่กลับมาเทากับเครื่องสูบน้ําตัวใหม   แตการใชเครื่องสูบน้ํา 3 เครื่องท่ีผานการซอมใหญแลว
สามารถประหยัดไดประมาณ 60 กิโลวัตต   เปนจํานวนเงินมากถึง 953,665 บาทตอป    เปนที่นาสังเกตวาการ
เลือกใชวิธีใชวิธีดังกลาว   จะประหยัดคาใชจายไดเพิ่มจากทางเลือกแรกเพียง 295,965 บาทตอปเทานั้น   ดังนั้น
ควรจะทําการเปรียบเทียบคาใชจายในการฟนสภาพเครื่องสูบน้ําใหม 3 เครื่องวา  คุมกับการประหยัดท่ีได
หรือไม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.1    ลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ําที่ทํางานขนานกนั 4 เคร่ือง เพ่ือระบายความรอน 

 
ทางเลือกท่ี 3 เหมือนทางเลือกท่ี 1  แตใชเครื่องสูบน้ําเครื่องใหม 3 เครื่อง  

โดยจะซื้อเครื่องสูบน้ําใหมเปนแบบเดียวกับเครื่องเดิม  (ในขณะนี้ยังคงใชมอเตอรตัวเดิม)   วิธีการนี้จะ
ทําใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากที่สุดและเปนผลทําใหพลังงานที่ใชลดลงตามไปดวย  จากการคํานวณโดยใชเครื่อง
สูบน้ําใหม 3 เครื่องทํางาน   จะสามารถประหยัดไดเพิ่มข้ึนเปน 70 กิโลวัตต (33 เปอรเซ็นต)  ซึ่งมีคาประมาณ 
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1,118,090 บาทตอป   โดยท่ีราคาของเครื่องสูบน้ําใหม 3 เครื่องประมาณ 657,400 บาท  ดังนั้นระยะเวลาคืนทุนที่
เพิ่มจากทางเลือกที่ 1   จะมีคาเทากับ 1.5 ป 

 
 
 
 

  กรณีศึกษาที่ 3  การลดการเดินเคร่ืองสูบน้ําเพื่อซักลาง 
 

เคร่ืองสูบน้ําที่ตอขนานกัน 4  เคร่ือง  ผลิตน้ําเพื่อนําไปใชในการซักลาง  โดยทั่วไปพบวาเครื่องสูบน้ํา
เพียงเครื่องเดียว  ก็เกือบจะสามารถผลิตน้ําไดเพียงพอกับความตองการ  แตก็ไมเสมอไป   ดังนั้นจึงคาดวาจะตอง
เดิน 2 เครื่อง  อยางไรก็ตามถาเครื่องสูบน้ําเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย เครื่องสูบน้ําท่ีเหลืออยูก็จะทําหนาท่ีแทน  ซึ่ง
ไมเพียงพอ  จึงตองทํางานเลยจุดท่ีประสิทธิภาพสูงสุด   และมอเตอรก็ตองทํางานเกินพิกัดดวย  ซึ่งสาเหตุ
ดังกลาว  จะเปนเหตุใหเครื่องสูบน้ํานั้นตัดการทํางานและไมมีน้ําจาย   ในกรณีนี้ถาเปนการทํางานของเตาเผา 
หากระบบน้ําเกิดขัดของจะเกิดความเสียหายอยางมาก  ดังนั้น จึงเลือกที่จะเดินเครื่องสูบน้ํา 3 เครื่องเปนปกติ  
กําลังไฟฟาท่ีใชท้ังหมดคือ 634 กิโลวัตต   มีคาใชจายเกิดข้ึนประมาณ  11,180,900  บาทตอป   

แนวทางแกปญหาคือ  การปรับแตงขนาดใบพัดของเครื่องสูบน้ําทั้ง 3 เคร่ือง  ใหเล็กลงเล็กนอย  เพ่ือใช
ในกรณีฉุกเฉิน   เคร่ืองสูบน้ําที่เหลือจะสามารถทํางานเพียงลําพังไดโดยมอเตอรไมตัด   โดยเดินเครื่องสูบน้ํา 2 
เคร่ืองในการทํางานปกติ    และเครื่องสูบน้ําเครื่องที่ 3  จะเปนเครื่องสํารอง 

ใบพัดถูกนําไปเจียรปรับขนาดที่โรงกลึง  พรอมกับทําการบํารุงรักษาดานอื่นๆ ท่ีตัวเครื่องสูบน้ําไป
พรอมๆ กัน   คาใชจายในการปรับปรุงเครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง  จะนอยกวา  657,700 บาท   การประหยัดท่ีไดจาก
แผนงานนี้  2,893,880 บาทตอป (26%)   มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 เดือน 
 
 
  กรณีศึกษาที่ 4   การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบในระบบการสงจายน้ํา 

 
กระบวนการการจายน้ํา ประกอบดวยทอเหล็กหลอขนาด 6 นิ้ว   ตอเปนวงจรรับน้ําจาก 2 แหลงดวยกัน

คือ   น้ําประปาจากเขตใกลเคียง  และบอบาดาลของเอกชน 
เดิมเครื่องสูบน้ําบาดาลจะถูกควบคุมอัตราการไหลใหคงที่ดวยวาลวควบคุมและการใชวาลวรักษาความ

ดัน (Pressure Relieve Valve)  ชวยรักษาความดันของระบบใหคงที่   โดยการควบคุมการไหลยอนกลับไปยังถัง
เก็บน้ํา (Storage Tank) 

เมื่อติดต้ัง VSD (Variable Speed Drives) กับเครื่องสูบน้ําบาดาล  และเปดวาลวควบคุมการไหลเต็มที่ 
ทําใหสามารถประหยัดได 161,136.50 บาทตอป  โดยลงทุนเปนเงินจํานวน 269,657 บาท  มีระยะเวลาคืนทุน 1.7 ป 

สําหรับการติดตั้ง VSD กับเครื่องสูบน้ําท่ีเขตใกลเคียงท่ีสูบน้ําจากถังเก็บน้ํา   ทําใหสามารถควบคุม
ความดันในวงจรจายน้ําได  โดยใชสัญญาณปอนกลับจากอุปกรณวัดความดัน  และปดวาลวรักษาความดันตัวเกา  
ความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ําถูกปรับโดยอัตโนมัติ  เพื่อใหอัตราการไหลมีคาท่ีถูกตองใหระบบมีความดันตาม
คาท่ีตั้งไว VSD มีราคา 184,156 บาท   และประหยัดพลังงานได 227,564.20 บาท   มีระยะเวลาคืนทุนเพียง 10 
เดือน 
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  กรณีศึกษาที่ 5  การลดการสูบน้ําในปริมาณสูงอยางตอเนื่องสําหรับเคร่ือง 
ระบายความรอน   แบบลามินารในโรงงานเหล็กแผน 
 

เคร่ืองสูบน้ําที่ขนานกัน 4 เคร่ือง  ไดถูกนํามาใชเพื่อสงจายน้ําใหกับเครื่องลดอุณหภูมิในโรงงาน  โดย
เครื่องลดอุณหภูมิจะทําหนาท่ีลดอุณหภูมิของแผนเหล็กมวนรอน  ใหอยูในชวงของอุณหภูมิตามที่ตองการ  
ในขณะที่แผนเหล็กเคลื่อนที่   ทอรวมที่เปนแถวพรอมหัวฉีดน้ําจํานวนมาก (ท้ังจากดานบนและดานลาง)  จะฉีด
น้ําลงบนแผนเหล็ก   เหล็กตางชนิดกันหรือมีความหนาตางกันจะใชน้ําลดอุณหภูมิไมเทากัน   ซึ่งปรับไดโดยผู
ควบคุม  ดวยการเปดปดทอรวมชุดตางๆ  เครื่องสูบน้ํา 3 หรือ 4  เครื่องจะถูกใชงานตอเนื่อง (ข้ึนอยูกับผูควบคุม)  
จึงทําใหการใชพลังงานและคาใชจายในการสูบน้ํา  ไมสัมพันธกับปริมาณการผลิต   แตคอนขางคงที่   แผนภาพ
อยางงายของระบบแสดงใน รูปที่ 5.2  คาใชจายดานการสูบน้ําสําหรับระบบนี้  ประมาณ  5,656,220  บาทตอป   

 
 

รูปที่ 5.2    แผนภาพของระบบเครื่องระบายความรอนแบบลามินารในโรงงานเหล็กหลอ 
 

ระบบมีการสูญเสียพลังงานจํานวนมาก  เนื่องจากเหตุผลตางๆ ดังนี้ 
� น้ําท่ีผานไปยังทอรวมที่ไมใชงานจะถูกกั้นใหไหลลงไปสูรางรับน้ํา 
� มีทอรวมทางดานบนอยู 3 ทอดวยกันที่ไมไดใชงาน    แตน้ําท่ีผานทอดังกลาว 
 จะไหลวนไปยังรางรับน้ํา 
� ยังคงมีการสูบจายน้ําตลอดเวลา    แมขณะหยุดเปลี่ยนกะหรือชวงตอระหวางแผนเหล็ก 
� มีการทดสอบเครื่องสูบน้ําทุกชวงวันหยุด    จากนั้นก็ปลอยใหเครื่องสูบน้ําเดินเครื่องจนกระทั่งเริ่ม

มีการผลิตแผนเหล็กมวน    ซึ่งเสียเวลาในการทํางานประมาณ 16 ช่ัวโมงในทุกๆ สัปดาห   
 
โรงงานตัดสินใจติดตั้ง VSD  (Variable Speed Drives)  กับเครื่องสูบน้ํา 4 เครื่องและไดดําเนินการ 2 

ระยะดังนี้ 
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ระยะที่ 1 การควบคุมแบบเดิน/หยุด 
VSD จะชวยทําใหการเริ่มเดินและหยุดเครื่องนุมนวลขึ้น    และเปนวิธีเดียวท่ีนํามาใชควบคุมเครื่องสูบ

น้ําในระยะที่ 1 นี้   อุปกรณตรวจจับโลหะรอนติดตั้งไวบริเวณทั้งกอนและหลัง  เครื่องลดอุณหภูมิจะสงสัญญาณ
วา  แผนโลหะรอนไดเคลื่อนที่เขามาและถูกสงออกจากเครื่องลดอุณหภูมิ  เครื่องสูบน้ําจะเดินเครื่อง (ท่ีความเร็ว
เต็มพิกัด)  เมื่อแผนโลหะวิ่งผานเทานั้น   ดวยเหตุนี้จึงทําใหสามารถหยุดใชเครื่องสูบน้ําตลอดชวงเวลาที่ไมได
ทําการผลิต   และวันหยุดการใชพลังงานเริ่มสัมพันธกับการผลิตดังแสดงในรูปที่ 5.3   และที่อัตราการผลิตโดย
เฉลี่ย   สามารถประหยัดพลังงานไดถึง 42 เปอรเซ็นต    คํานวณเปนจํานวนเงิน  2,367,720  บาทตอป 

 

 
รูปที่ 5.3    ตัวอยางของการประหยัดพลังงานดวยการควบคุมแบบเดิน/หยุด 

 
ระยะที่ 2 การควบคุมแบบเดิน/หยุดและเครื่องสูบน้ําที่สามารถปรับคาความเร็วรอบได 

เมื่อระยะที่ 1 ไดปรับปรุงสําเร็จแลวระบบถูกพัฒนาตอไป   โดยการควบคุมแบบเดินหยุดไดถูกเพิ่มเติม
ความสามารถในการปรับความเร็วรอบ  และใชเครื่องสูบน้ําท่ีสามารถปรับความเร็วในการสูบน้ําใหเหมาะสม
กับความตองการระบายความรอน  ทอแยกจากทอรวมทุกๆ ทอ (รวมท้ังทอท่ีไมเคยใชงาน)  จะถูกปดเพื่อ
ปองกันการไหลวนโดยไมจําเปน   และใชเงื่อนไขงายๆ กําหนดขึ้นเพื่อเลือกเครื่องสูบน้ํา 1,2 หรือ 3 เครื่อง  ให
ทํางานไดเหมาะสมกับปริมาณน้ําท่ีตองการ (จํานวนทอรวมที่ใชงาน)   จากนั้นจะปรับอัตราการไหลของน้ําโดย
ใชสัญญาณความดันปอนกลับจากทอหลัก  เพื่อควบคุมความเร็วรวมของเครื่องสูบน้ําเหลานั้น   ดังนั้นดวยวิธีนี้
ไมวาทอรวมใดที่เลือกใช   ปริมาณน้ําท่ีตองการจะสอดคลองกับจํานวนของเครื่องสูบน้ําท่ีเดินเครื่องและ
ความเร็วรอบที่ใช   ข้ันตอนนี้การประหยัดเพิ่มข้ึนเปน 76 เปอรเซ็นต   ดังแสดงในรูปท่ี 5.4   คิดเปนมูลคา 
4,275,050  บาทตอป 
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รูปที่ 5.4    ตัวอยางการประหยดัพลังงานจากการควบคุมแบบเดิน/หยุด 

และการควบคุมความเร็วรอบ 
   

โรงงานตองเสียคาใชจายในการลงทุนสูง   เนื่องจากความไมเหมาะสมของอุปกรณท่ีมีอยูและคา
แรงดันไฟฟาท่ีใชมีระยะเวลาคืนทุน 3.25 ป   แตอาจลดลงไดอยางมากในโครงการที่คลายคลึงกันสําหรับ
โรงงานอื่นๆ  
  

  กรณีศึกษาที่ 6  การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําระบายความรอนของ 
แบบหลอ 
 

เคร่ืองสูบน้ํา 3  เคร่ืองขนานกันสงน้ําระบายความรอนแบบหลอ  สําหรับการหลอตอเนื่อง  เครื่องสูบน้ํา
แตละเครื่องมีขนาดเล็กกวาความตองการใชน้ําเล็กนอย  จึงตองเดินเครื่องสูบน้ํา  2  เครื่อง  และใชกําลังไฟฟา 
208 กิโลวัตตตอเครื่อง   จากการทดสอบพบวาเครื่องสูบน้ําเหลานี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพียง 73%  และเมื่อมีการ
หรี่วาลว  มีประสิทธิภาพเพียง 66% เทานั้น    คาใชจายในการสูบน้ําตอปเทากับ 7,497,780  บาท 

กรณีนี้ไดมีการตัดสินใจวา    แนวทางการแกปญหาที่ประหยัดก็คือ     จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําใหมที่มีขนาด
เหมาะกับความตองการใชน้ํา  และพบวาเครื่องสูบน้ํา 1 เคร่ืองที่มีขนาดถกูตองจะสามารถจายน้ําในปริมาณที่
แบบหลอตองการดวยประสิทธิภาพ 85% โดยใชพลังงานเพียงแค 165 กิโลวัตตเทานั้น  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
สามารถประหยัดพลังงานไดถึง 60% คํานวณเปนมูลคาประมาณ 4,472,360 บาทตอป  นอกจากนี้เคร่ืองสูบน้ํา
เคร่ืองใหมมีประสิทธิภาพสูงและสามารถสงน้ําไดมากกวาเดิม  โดยใชพลังงานทีตํ่่ากวาและสามารถใชกับ
มอเตอรไฟฟาที่มีอยูแลวได  เงินลงทุนสําหรับเครื่องสูบน้ํา  2  เคร่ือง  (เดินเครื่อง  1  เคร่ืองและอยูในสภาวะ
เตรียมพรอมอีก 1 เคร่ือง)  ประมาณ 779,240 บาท  แมจะตองเปลี่ยนแปลงระบบทอเพ่ือใหเหมาะสมกับการ
ติดต้ังในสถานีสูบน้ําที่คอนขางคับแคบทําใหมีรายจายเพ่ิมมากขึ้น     อยางไรก็ตามระยะเวลาคืนทุนใชเวลาเพียง 
2-3 เดือนเทานัน้ 
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กอนที่เริ่มดําเนินการโครงการนี้  ไดมีการเพิ่มอัตราการผลิตทําใหมีความตองการน้ําเพิ่มข้ึน  ในขั้นตอน
นี้พบวาความดันดานกอนเขาวาลวควบคุมอัตราการไหล (ซึ่งควบคุมอัตราการไหลของน้ําใหแบบหลอแตละชุด)  
สูงกวาความจําเปน  โดยแทจริงแลวการลดความดันลง 2 บาร  ระบบสามารถจะยอมรับไดและเปนการลดความ
ตองการของการสูบน้ําลงอีกครั้งโดยใชเครื่องสูบน้ําเพียง 1 เครื่อง (แมวาขนาดใหญกวาท่ีไดวางแผนไวในตอน
เริ่มตน)  ก็เพียงพอกับความตองการใชน้ําเพื่อระบายความรอนจากแบบหลอ  ดังนั้นการประหยัดจากโครงการนี้
จะมีคาประมาณ  3,748,890 บาทตอป  (48 เปอรเซ็นต)   และคาดวาจะมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 1 ป 

 

   กรณีศึกษาที่ 7  การอนุรักษพลังงานโดยการปรับขนาดของเครื่องสูบน้ํา 
ใหเหมาะสม 

 
<ท่ีมา  : พื้นฐานการใชพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิผล และตัวอยางเชิงปฏิบัติ ECCJ 25 No.13> 

ประเภทกิจการ   :  กิจการผลิตผลิตภัณฑยาง 
ผลิตภัณฑ   :  ยางรถยนต 
ปริมาณพลังงานที่ใชตอป  :  กําลังไฟฟา   33,750  [MWh] 

     กาซ 13A (เทียบเปนน้ํามันดิบ) 6,120 [kL] 
 
1.  ความเปนมาของโครงการ 

 

แตเดิมเคยดําเนินการลดตนทุนกําลังขับโดยเนนระบบการผลิตเปนหลักมาแลว   ในครั้งนี้ไดพิจารณา
ระบบ Utility  เพื่ออนุรักษพลังงานไฟฟาของระบบน้ํา 

 

2.  สภาพปจจุบัน 
นําสภาพการใชไฟฟาในปจจุบันมาวาดเปน Pareto Diagram  ซึ่งยืนยันไดวากําลังไฟฟาสําหรับน้ํามี

สัดสวน 11 [%] ของทั้งหมด 
จัดทํา System Flow  ของทอน้ําท้ังหมด   เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระบบนี้ 
 

3.  รายละเอียด 
1.   ใชปมสําหรับเครื่องทําน้ําออนสําหรับหมอไอน้ําในการทํา Backwash และ Wash  โดยเฉพาะ (22 

kW)  และติดตั้งปมขนาดเล็ก (5.5 kW) เพิ่มเขามาสําหรับสงน้ําตามปกติ   เพื่อลดพลังงานไฟฟาลง  (ดูรูปท่ี 5.5) 
2.    น้ํารอนที่นํากลับมาใชจากเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนตางๆ ในกระบวนการผลิต  เปลี่ยนจากการ

นําไปผานถังพัก   เปนปอนใหถังน้ําเลี้ยงหมอไอน้ําโดยตรง  (ดูรูปที่5.6) 
3.  ติดตั้งเครื่องดักฝุนในระบบนําน้ํารอนของถัง Vulcanization กลับมาใช   โดยเปลี่ยนเปนปม

ประสิทธิภาพสูง 
4.   ปรับขนาดของปมน้ําระบายความรอนสําหรับรองรับภาระตามฤดูกาล  ใหสอดคลองกับสภาพภาระ 
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รูปที่  5.5   การลดกําลังไฟฟาของปมน้ําออน              รูปที่  5.6   การลดกําลังไฟฟา      

           สําหรับหมอไอน้ํา    สําหรับปมนําความทิ้งรอนกลบัมาใช  
 

4.  ประสิทธิผล 
 

 ลดกําลังไฟฟาได 570  [MWh/ป]  
(อัตราที่ลดไดเทียบกับกําลังไฟฟารวม 1.7 [%]) 

 ลดตนทุนได  3.37  [ลานบาท/ป] 
(ระยะเวลาคุมทุน 0.8 [ป]) 

 

  กรณีศึกษาที่ 8   การอนุรักษพลังงานไฟฟาของปมสงน้ําโดยการเจียรใบพัด  
 

<ท่ีมา : FE96048> ประเภทกิจการ  :  กิจการผลิตเครือ่งไฟฟา 
ผลิตภัณฑ  :  วงจรรวมสารกึ่งตัวนํา 
ปริมาณพลังงานที่ใชตอป  : กําลังไฟฟา    416,300  [MWh] 

       กาซ 13A (เทียบเปนน้ํามันดิบ)  12,700  [kL] 
1.  ความเปนมาของโครงการ 

กระบวนการลางดวยน้ําบริสุทธิ์จะใชน้ําเปนจํานวนมาก   โครงการนี้จะลดการใชกําลังไฟฟาสําหรับ
ลําเลียงของไหล 

 
2.  สภาพปจจุบัน 

ผลจากการสํารวจเฮดที่จําเปนของปมเพื่อสงน้ําผาน Activated Carbon สําหรับผลิตน้ําบริสุทธิ์ พบวา
เฮดที่จําเปนจริงๆ มีคาเพียงประมาณ  50 [%]  ของขอกําหนดจําเพาะในปจจุบันเทานั้น 
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ผลการสํารวจแสดงไวในตารางที่ 5.1 
 

ตารางที่ 5.1   ประมาณการกําลังไฟฟาหลังปรับปรงุปม 

Activated 
Carbon 

No. 

สภาพปจจุบัน หลังปรับปรุง เปาหมาย
การ 

อนุรักษ
พลังงาน 

[kW] 

ปริมาณ
ขาออก 
[m3/h] 

เฮดรวม 
[m] 

กําลังไฟฟา
ของปม 
[kW] 

ปริมาณ
ขาออก 
[m3/h] 

เฮดรวม 
[m] 

กําลังไฟฟ
าของปม 

[kW] 

No.1 120 33.5 19.1 120 18.5 8.5 8.5 
No.2 118 33.5 17.3 118 18.5 7.7 7.7 
No.3 125 32.5 16.6 125 18.5 7.2 7.2 
No.4 115 33.5 16.6 115 18.5 7.4 7.4 
No.5 100 31.5 15.6 100 18.5 6.4 6.4 
No.6 100 32.5 15.2 100 18.5 6.5 6.5 
No.7 100 31.5 15.6 100 18.5 6.4 6.4 
No.8 100 32.5 15.6 100 18.5 6.7 6.7 
รวม   131.6   74.8 56.8 

 
 
3.  รายละเอียด 

ผลจากการพิจารณาตารางที่ 5.2  และตารางที่5.3  เพื่อพิจารณากําหนดขอกําหนดจําเพาะที่สูงเกินไป
ของปมใหเหมาะสม   ไดเลือกวิธีเจียรใบพัดของปมนํามาปฏิบัติ 
 

ตารางที่ 5.2   วิธีปรบัปรงุปม 
ขอเสนอปรับปรุง เนื้อหาการปรับปรุง 
ใชอินเวอรเตอร ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรเพื่อปรับจุดเดินเครื่องใหเหมาะสมที่สุด 
เจียรใบพัด นําใบพัดของปมไปเจียรใหมีเสนผานศูนยกลางเหมาะสมที่สุดเพื่อลดเฮดรวมลง 
เปลี่ยนปม เปลี่ยนไปใชปมท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับจุดสมรรถนะที่ตองการ 
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ตารางที่ 5.3   ผลการพิจารณาวิธีปรับปรุงปม 

ขอเสนอปรับปรุง 
มูลคา

ประสิทธิผล 
[พันบาท/ป] 

มูลคาลงทุน 
[พันบาท] 

ระยะ 
คุมทุน 

[ป] 

ระยะเวลา 
กอสราง 

การประเมิน 
โดยภาพรวม 

ใชอินเวอรเตอร   (995.3) Χ (8,140) Χ (8.2) Χ Χ 
เจียรใบพัด  (556.5)  (444)  (0.8)   
เปลี่ยนปม   (1,259.8)  (5,291)  (4.7)   

         ดีมาก   ดี                  พอใช                Χ   ไมดี 
 
4.  ประสิทธิภาพ 

ลดกําลังไฟฟาได  118  [MWh/ป]  
(อัตราที่ลดกําลังไฟฟาของปมลงได 20.8 [%]) 

ลดตนทุนได  577,200 [บาท/ป]  
(ระยะเวลาคุมทุน 0.8 [ป]) 

 

  กรณีศึกษาที่ 9  อุปกรณควบคุมความเร็วรอบที่ใชกับพัดลม 
 

1.  บริษัท Glasgow Royal Infirmary  ไดใหเจาหนาท่ีสํารวจตรวจสอบศักยภาพในการใชงาน VSD 
ภายในโรงงาน     เนื่องจากมีปริมาณการใชไอน้ําท่ีต่ํา  ทําใหเห็นวาแดมเปอรท่ีควบคุมอากาศเขาหมอไอน้ํา
ขนาด 40,000 ปอนดตอช่ัวโมง   ซึ่งใชพัดลมดูดอากาศขนาด 45 กิโลวัตต  สามารถทดแทนดวย VSD สามารถ
ประหยัดได 545,891 บาทตอป   มีระยะเวลาคืนทุนภายใน 11 เดือน   ใชเงินลงทุน 446,967 บาท 

2.  ความตองการอากาศในการเผาไหมของเตาหลอมแบบไมตอเนื่อง  ของบริษัท Stockbridge 
Engineering Steel  ควบคุมดวยแดมเปอรรูปปกผีเสื้อในทออากาศ   ลักษณะการทํางานของกระบวนการนี้  พัด
ลมจะทํางานในสภาวะที่หรี่เปนเวลานาน   การนํา VSD มาใชแทนแดมเปอรเพื่อควบคุมความเร็วของพัดลม   ทํา
ใหประหยัดพลังงานได 100,957 บาทตอป   ใชเงินลงทุน 197,310 บาท   และมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 2 ป 

3.  ฝุนที่เกิดจากโรงงานผลิตแปงของ Rank Hovis Trafford Park  ถูกดูดโดยพัดลมขนาด 75 
กิโลวัตตจํานวน 4 เครื่อง   และควบคุมอัตราการไหลดวยแดมเปอร   ผลจากการทดสอบแสดงใหเห็นวา  
สามารถลดความเร็วของพัดลมลงเหลือ 80% ของความเร็วพิกัดการลงทุน  โดยการนํา VSD มาใชเปนเงิน 
848,433 บาท  ทําใหประหยัดพลังงานได    และมีระยะเวลาคืนทุน 1-2.6 ป  โดยขึ้นอยูกับวิธีการเดินเครื่อง 

4. บริษัท Ducal จํากัด  ผลิตเฟอรนิเจอรไมหลายประเภทที่โรงงาน Andover มีฝุนที่เกิดจาก
เครื่องจักรตางๆ ท่ีระบายออกไปดวยระบบดูดอากาศขนาดใหญ  บริษัทจึงติดตั้ง VSD เพื่อชวยประหยัดพลังงาน  
และทั้งหมดควบคุมดวยเงื่อนไขงาย ๆ โดยใช VSD หนึ่งเครื่องเพื่อใชงานกับเครื่องจักร 3 เครื่อง  และปรับ
ความเร็วรอบของพัดลมตามจํานวนเครื่องจักรที่ทํางาน   พัดลมเครื่องอื่นถูกตั้งไวท่ีความเร็วต่ําสุด   ใชเงินลงทุน 
591,930 บาท   สามารถประหยัดพลังงาน  381,466 บาทตอป   โดยมีระยะเวลาคืนทุนภายใน 19 เดือน      
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5. บริษัท Cyanamid ท่ี Gosport ในสหราชอาณาจักร   มีการผลิตยาโดยใชกระบวนการผลิตอยางไม
ตอเนื่อง   ภาระการระบายความรอนที่เปลี่ยนแปลงของหอผึ่งน้ําทําใหพัดลมตองผลิตอากาศมากกวาความ
ตองการอยูตลอดเวลา   การติดตั้ง VSD เพื่อปรับความเร็วรอบพัดลมใหสอดคลองกับอุณหภูมิน้ําระบายความ
รอนท่ีกลับมา   สามารถประหยัดพลังงานได 499,194 บาทตอป   ใชเงินลงทุน 355,158 บาท   มีระยะเวลาคืนทุน 
8.5 เดือน 

6. โรงงาน British Steel Stainless  ใชพัดลมดูดควันจํานวน 4 เครื่อง  ขนาด 1,200 กิโลวัตต  ใน
โรงงานหลอมเหล็ก   เพื่อท่ีจะลดการดูดควันขณะที่เตาหลอมหรือถังบรรจุอยูในจังหวะรอ   จึงไดติดตั้ง VSD 
กับพัดลมเพื่อใหทํางานที่ 2 สภาวะ   การควบคุมความเร็วรอบของพัดลมใชสัญญาณของอุปกรณวัดความ
หนาแนนของควันวาถึงคาท่ีตั้งไวหรือไม  ทําใหประหยัดพลังงานได 10,950,705 บาทตอป  ใชเงินลงทุน 
25,255,680 บาท    มีระยะเวลาคืนทุน 2.3 ป 

 

 
 

  กรณีศึกษาที่ 10   การอนุรักษพลังงานไฟฟาโดยการใชพัดลมระบายอากาศ 
ขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง   

 

<ท่ีมา : “การอนุรักษพลังงาน” รายเดือน Vol.39 No.11> 
ประเภทกิจการ  :  กิจการผลิตโลหะที่ไมใชเหล็ก 
ผลิตภัณฑ  : ผลิตภัณฑอลูมิเนียมหลอ 

1. ความเปนมาของโครงการ 
พัดลมระบายอากาศในอุปกรณบําบัดกาซไอเสียจากเตาหลอมอลูมิเนยีมมขีนาดใหญถึง 300 [kW] 

อยางไรก็ตาม ในสภาพการเดนิเครื่องตามปกติ จะใชวิธีหรี่แดมเปอรขาเขา ทําใหมองไดวาพัดลมระบายอากาศมี
ขอกําหนดจําเพาะสูงเกินไป   จึงพิจารณาความเปนไปไดในการลดขนาดใหเล็กลง 
2.  สภาพปจจุบัน 

ผลการจากเก็บขอมูลการเดินเครื่องพัดลมระบายอากาศในสภาพการเดินเครื่องตามปกติพบวา ปริมาณ 
อากาศมีคา 1,100 [m3/min]  ในขณะที่ขอกําหนดจําเพาะระบุไว 1,300 [m3/min]   สวนความดันมีคา 400 [mmAq]  
ในขณะที่ขอกําหนดจําเพาะระบุไว 450 [mmAq]    จึงสรุปไดวาพัดลมมีขนาดใหญเกินไปเทียบกับจุดใชงาน 
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3.  รายละเอียด 
3.1 เมื่อแจกแจงหัวขอท่ีสามารถทําการอนุรักษพลังงานของพัดลม  จะไดดังตารางที่ 5-4 ในจํานวนนั้น

ไดพิจารณาเจาะจงที่มาตรการสําคัญ 3 หัวขอดังตอไปนี้ 
� พิจารณาปริมาณลมและความดันสถิตท่ีออกแบบไว 
� เปลี่ยนไปใชพัดลมที่มีประสิทธิภาพสูง 
� วิธีปรับปริมาณลมที่สอดคลองกับเงื่อนไขการเดินเครื่อง 

3.2 สําหรับมาตรการปรับเปลี่ยนปริมาณลมใหเหมาะสมประกอบดวย 
� ลดขนาดใบพัด (จากปจจุบัน 1,980 -> 1,700 [mm ø]) 
� ลดความเร็วรอบ (จากปจจุบัน 1,485 -> 1,300 [rpm]) 
� เปลี่ยนไปใชพัดลมที่มีปริมาณลมที่เหมาะสม 

3.3 ผลสรุปไดวาจะใชวิธีปรับปริมาณลมใหเหมาะสม   รวมกับการใชพัดลมขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง 
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ตารางที่ 5.4    การอนุรักษพลังงานของพัดลม 
 

   (1) ควบคุมแดมเปอรขาออก    
   (2) ควบคุมแดมเปอรขาเขา    
  1. ปรับดวยกลไก 

     ดานพัดลม 
  (3) ควบคุม Vane ขาเขา      

    (4) ควบคุม vane ของ Fixed blade     

วิธี
อน

ุรัก
ษพ

ลัง
งาน

ขอ
งพ

ัดล
ม 

   (5) variable pitch ของ Moving blade    
   (6) ควบคุมดวยอนิเวอรเตอร    
   (7) Pulley ปรับความเร็วได    
  2. ปรับดวย 

   วิธีขับพัดลม 
 ควบคุม

ความเร็วรอบ 
  (8) Torque converter      

   (9) เปลี่ยน pulley    
   (10) ขับดวยกังหันไอน้ํา    
   (11) เปลี่ยนไปใชใบพัดที่มี Capacity ต่ําลง    

    (12) นําใบพดัไปเจียรลดขนาดเสนผานศนูยกลาง     
   3. ปรับดวย

โครงสราง 
    ของพัดลม 

  
(13) ปรับมุมของ diffuser vane      

    (14) ลดจํานวนขัน้ของใบพดั     
    (15) นําใบพดัไปแปรรูปความกวางทางออก (ใบพัด

เปด)     
    (16) ควบคุมจํานวนเครื่องดวยการเดินเครื่องขนาน     
   4. ปรับดวยวิธี 

    เดินเครื่อง 
  (17) ควบคุม ON-OFF     

   (18) ควบคุมรูปแบบ 
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4. ประสิทธิผล 
  กําลังไฟฟาท่ีลดได  1,080  [MWh/ป]  

(กําลังไฟฟาของพัดลมที่ลดลง 150 [kW]) 
  ตนทุนที่ลดได  6.77  [ลานบาท/ป] 
  กรณีศึกษาที่ 11   การอนุรักษพลังงานไฟฟาโดยการปรับความเร็วรอบของพัดลม 
 

<ที่มา : FE95064> ผลิตภัณฑ  :  Poval (กาว สารจัดการผิวกระดาษ ฟลม) 
จํานวนพนักงาน  :  190 คน 
ปริมาณพลังงานที่ใชตอป : น้ํามันหนัก C   7,300 [kL/y] 

      Oil coke (เทียบเปนน้ํามันหนัก)  12,500 [kL/y] 
      กําลังไฟฟา    36,000 [kWh/y] 
 

1.  ความเปนมาของโครงการ 
ในระบบจายเชื้อเพลิงใหหมอไอน้ํา   จะใชเครื่องมิลลบด  Oil coke  แลวใชพัดลมระบายอากาศดูดมา

ดักดวย Bag filter ในจํานวนนั้นไดพิจารณาสนใจที่ระบบพัดลมระบายอากาศที่มีขนาดใหญเกินไป  ผลคือไดวิธี
อนุรักษพลังงานดวยการเปลี่ยนอัตราสวนของ Pulley เพื่อลดความเร็ว   กระบวนการของระบบเปาหมายแสดง
ไวในรูปที่ 5. 7 
2.  รายละเอียด 

2.1    สภาพปจจุบันและการวิเคราะห 
ขอกําหนดจําเพาะของพัดลม   
ปริมาณลม Q  =  320 [m3/min]  
ความดัน P   =  700  [mmAq] 
ความเร็วรอบ N  =  2,260  [rpm] 
ขอกําหนดจําเพาะของมอเตอร   
พิกัดกําลังขาออก L  =  75  [kW]   
                              A  =  123 [Amp]   
                             N  =  1,770  [rpm] 
มอเตอรมีพิกัด 123 [Amp]     แตมีกระแสภาระเพียง 80 [Amp] 
ออกแบบปริมาณลมไว 320 [m3/min]     แตมีภาระเพียง 170 [m3/min] 
ระดับการเปดแดมเปอรควบคุมพัดลมระบายอากาศ  มีคาเพียงประมาณ 15 องศา   ยิ่งกวานั้นเมื่อ

เดินเครื่องดวยภาระต่ํา   ยังเกิดปรากฏการณ Surging อีกดวย   (มีการสั่นรุนแรง) 
2.2    การพิจารณา 

  เมื่อชัดเจนวาเครื่องจักรมีขนาดใหญเกินไป  จึงไดพิจารณาวาสามารถลดความเร็วรอบไดถึง
เทาใดจึงจะยังมีความดันสถิตตามที่ตองการ   การสํารวจความดันสูญเสียของระบบปจจุบัน (ดูรูปที่ 5.8) 
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รูปที่ 5.7    กระบวนการของระบบเปาหมาย 

 
ความดันสูญเสียของแดมเปอร   =   700 - (360 + 50 + 30)   =   260   [mmAq] 
คาดการความดันสูญเสียท่ียอมรับไดของแดมเปอร ทําการสํารวจและกําหนดไวท่ี  50   [mmAq] 
มาตรการรองรับการเปลี่ยนความเร็วรอบ  สามารถลดความเร็วรอบไดดวยอินเวอรเตอร แตเมื่อพิจารณา

คาใชจายแลว   จึงเลือกเปลี่ยน Pulley ของมอเตอรใหมีเสนผานศูนยกลางเล็กลง   เสนผานศูนยกลาง Pulley ของ
มอเตอร  0.309 [m] -> 0.257 [m] 

 

 
รูปที่ 5. 8    ภาพโครงสรางของสวนที่เกิดความดันสูญเสีย 
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3.  ประสิทธิผล (ดูตารางที่ 5.5) 
 

ตารางที่  5.5    ประสิทธิผลของการปรับปรุงดวยการปรับความเร็วพัดลม 

No. หัวขอ กอน
ปรับปรุง 

หลัง
ปรับปรุง หมายเหตุ 

1 
เสนผานศูนยกลาง Pulley ของ
มอเตอร [cm] 30.9 25.7 คากอสราง = 31,820[บาท] 

2 ความเร็วสายพาน [m/s] 28.6 23.8  
3 ความเร็วรอบของพัดลม [rpm]    2,260       1,880  
4 ความดันสถิต [mmAq]  700 484  

5 กําลังขับ [kW] 49 34 
อนุรักษพลังงานไฟฟา 

ประมาณ 592,000 [บาท/ป] 
6 กระแสไฟฟา [Amp] 80 55  
7 ปริมาณลมสูงสุด [m3/h] 19,200 15,900  
8 ระดับการเปดแดมเปอร [°] 15 35  

 
 

  กรณีศึกษาที่ 12  การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศ 
 
จากการสํารวจ  พบวาโรงงานสามารถที่จะจัดโหลดการใชเครื่องอัดอากาศได  เนื่องจากทางโรงงานใช

เครื่องอัดอากาศอยูดวยกัน 3 ชุด   ประกอบกับทางโรงงานมีถังเก็บอากาศไวหลายจุดดวยกัน   (แตไมไดตอรวม
เขาระบบ)  หากทางโรงงานดําเนินการจัดโหลดจะชวยทําใหโรงงานประหยัดพลังงานดานระบบอัดอากาศไดลง 

ความเห็น  เนื่องจากการจัดโหลดเปนการวางแผนการใชงานเครื่องอัดอากาศ  ซึ่งแทบจะไมมีการลงทุน  
ทําใหทางโรงงานสามารถที่จะลดการใชเครื่องอัดอากาศลงได  โดยใชเครื่องอัดอากาศขนาด 55 kW เปนตัวหลัก
ในการทํางาน  แลวใชเครื่องอัดอากาศ ขนาด 37 kW เปนตัวเสริมโหลดก็เพียงพอ  โดยตางจากกอนปรับปรุงทาง
โรงงานจะเดินเครื่องอัดอากาศทั้งสามชุด   การดําเนินการดังกลาวทําใหทางโรงงานมีศักยภาพในการประหยัด
พลังงานในระบบอัดอากาศลงไดประมาณ 141,173 kWh/ป   คิดเปนเงินที่ประหยัดไดประมาณ 352,933 บาท/ป  
คิดเปนเปอรเซ็นตพลังงานที่ลดลงประมาณ 19.79 เปอรเซ็นต 

การลงทุน  การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศเปนการปรับปรุงพฤติกรรมการใชงานของเครื่องอัดอากาศให
มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีข้ึน  โดยการปรับปรุงการจัดโหลดการใชงานของเครื่องอัดอากาศจึงไมมีการ
ลงทุนใด ๆ 
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การใชพลังงานไฟฟาของเครื่องอัดอากาศหลังการปรับปรุง 
  โดยการจัดโหลดเครื่องอัดอากาศ 

Model / Type Air Compressor Screw Type 37 kW (No.A3) 
 
ขอมูลจากการตรวจวัด 
1. Load (Power) PL 36.5  kW 
2. Unload (Power) PUL 12.6  kW 
3. Load (Time) TL 446 Sec 
4. Unload (Time) TUL 407 Sec 
5. Duty cycle TDU 853 Sec 
6. Load Fraction (Load/Duty cycle)  LDU 52.29 % 
7. Unload Fraction (Unload/Duty cycle)  ULDU 47.71 % 
8. Power Average PAvg 25.10 kW 
9. Operation Days OWork 300 D/yr 
10. Operation Times  24 Hr/D 
11. Energy Consumption ESum        180,684 kWh/yr 
12. Energy Cost EC         541,710 Baht/yr 

* Energy charge = 2.50 Baht/kWh 
 
ผลการประหยัดพลังงานภายหลังจากการจัดโหลดเครื่องอัดอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

  กรณีศึกษาที่  13  การลดการรั่วไหลของอากาศอัดของทั้งระบบ 
 

จากการสํารวจ  พบวามีการรั่วไหลของอากาศอัดจากทอเมนสงจายอากาศอัดและทอยอยตางๆ รวมถึง
อุปกรณใชอากาศอัดเปนอยางมาก  ทําใหเกิดความสูญเสียพลังงานระบบอัดอากาศเปนอยางสูง 

ความเห็น  เนื่องจากการรั่วไหลเปนการสิ้นเปลืองพลังงานอยางมาก โดยไมกอใหเกิดประโยชนใด ๆ 
ดังนั้น  ทางโรงงานควรรีบดําเนินการปรับปรุงโดยดวน  โดยในทางปฏิบัติสําหรับระบบที่ดีจะยอมใหการรั่วของ

1. Energy Total (Before)   ETotal  713,242  kWh/yrEnergy 
Total (After)   EAfter  572,069  kWh/yr  

2. Energy Saving   ESave  141,173  kWh/yr 
3. Energy Cost *   EC  352,933  Baht/yr 
4. Percentage Energy Saving  -  19.79  % 
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อากาศอัดไดไมเกิน 5%  จะทําใหทางโรงงานสามารถประหยัดพลังงานได 77,138 kWh/ป   คิดเปนเงินที่
ประหยัดได  192,845 บาท/ป   คิดเปนเปอรเซ็นตของพลังงานที่ประหยัดได   10.82 เปอรเซ็นต 

 

การลงทุน  เนื่องจากการอุดรอยรั่วทางโรงงานสามารถดําเนินการไดเอง  โดยจะมีการลงทุนบางเพียง
เล็กนอย   ซึ่งสามารถคืนทุนไดเร็ว 
 

  กรณีศึกษาที่ 14  การลดอุณหภูมิของอากาศขาเขาเคร่ืองอัดอากาศ 
 

จากการสํารวจ  พบวาการติดตั้งเครื่องอัดอากาศของทางโรงงานอยูภายในตัวอาคารไมมีหองกั้น  
อากาศรอนที่ถูกระบายจากเครื่องอัดอากาศนั้นจะปลอยออกมาโดยตรง  ไมมีชุดระบายอากาศรอนทิ้ง  ประกอบ
กับการติดตั้งเครื่องอัดอากาศนั้น  ไมไปในทิศทางเดียวกัน สลับหัวทายกัน  ทําใหเครื่องอัดอากาศระบายความ
รอนออกมาในทิศทางตรงกันขามกัน  เมื่อเครื่องอัดอากาศดูดอากาศรอนจากอีกเครื่องหนึ่งเขามาอัด  จะทําให
เครื่องมีประสิทธิภาพลดลง  เนื่องจากอากาศที่รอนนั้น  เมื่อนําเขามาอัดจะไดปริมาตรของอากาศอัดลดลง  แต
เครื่องอัดอากาศยังคงใชพลังงานเทาเดิม 

 

ความเห็น  ทางโรงงานควรทําการสลับทิศทางของเครื่องอัดอากาศใหหันดานระบายความรอนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ  สามารถลดการใชพลังงานลงได 6,574 kWh/ป  คิด
เปนเงินที่ประหยัดได 16,435 บาท/ป    คิดเปนเปอรเซ็นตของพลังงานที่ลดลง 0.92 เปอรเซ็นต 

 

การลงทุน  ทางโรงงานจะตองมีการลงทุนในการยายเครื่องอัดอากาศ  คิดเปนคาดําเนินการทั้งหมด
ประมาณ 15,000 บาท   มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 0.91 ป 
 
  กรณีศึกษาที่ 15   การลดแรงดันในการผลิตของเครื่องอัดอากาศ 

 
จากการสํารวจ พบวา โรงงานปรับต้ังแรงดันในการผลิตของเครื่องอัดอากาศไวคอนขางสูงอยูท่ี 8.2 bar 

ซึ่งเครื่องอัดท่ีผลิตแรงดันอากาศที่สูงยอมตองใชพลังงานในการผลิตท่ีสูงตามดวย  รวมถงึแรงดันอากาศที่สูงนั้น  
หากมีการรั่วไหลสูงตามดวย 

 

ความเห็น   จากโหลดการใชงานของเครื่องอัดอากาศจะอยูท่ีประมาณ 4-5 bar  
 

ดังนั้นทางโรงงานจึงมีศักยภาพที่ลดแรงดันในการผลิตของเครื่องอัดอากาศลงได  โดยไมมีผลกระทบ
ตอทางการทํางานของเครื่องจกัร  การลดแรงดันในการผลติดังกลาวสามารถที่จะลดการใชพลังงานลงได 362 
kWh/ป  คิดเปนเงินที่ประหยัดพลังงานลงได 904 บาท/ป   คิดเปนเปอรเซ็นตของพลังงานที่ลดลง2.69 เปอรเซ็นต 

 

การลงทุน  การลดแรงดันในการผลิตนั้น  ทางโรงงานสามารถดําเนินการไดเอง  เนื่องจากเครื่องอัด
อากาศเปนแบบชนิดลูกสูบขนาดเล็กสามารถปรับลดแรงดันในการผลิตไดท่ีสวิตซแรงดันหัวถังเก็บอากาศอัด
โดยการดําเนินการดังกลาวไมมีการลงทุนใด ๆ 
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  กรณีศึกษาที่ 16  การติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร (VSD)  
 

ติดตั้งใหกับเครื่องสูบน้ําเย็นในระบบปรับอากาศโรงงานบริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด 
 

ผลการประหยัดพลังงาน 
• เงินลงทุน    158,000 บาท  
       (คาอุปกรณตรวจวัดและคาติดตั้ง VSD โดยใช VSD  
       ท่ีมีอยูเดิมภายในโรงงาน) 
• ระยะเวลาในการดําเนินการ  มิ.ย. 2544 – ส.ค. 2544 
• ผลประหยัดท่ีได    ประมาณ 504,000 กิโลวัตตช่ัวโมงตอป  
       คิดเปนคาใชจายดานพลังงานที่ประหยัดได  
       ประมาณ 1,176,000 บาทตอป  
• ระยะเวลาคืนทุน    0.13 ป  
• พลังงานที่ประหยัดได   332 ตันตอป 
       เทียบเทาปริมาณ CO2 ท่ีลดลง 

การดําเนินการ 
1. กําหนดปญหาที่ตองการแกไข 

อัตราการไหลของน้ําเย็นที่ออกจากเครื่องสูบน้ําเย็นในระบบทําความเย็นแบบรวมศูนยมีคาสูงกวาภาระการ
ทําความเย็นที่ตองการของระบบ ทําใหมีน้ําเย็นสวนหนึ่ง Bypass กลับสูเครื่องสูบน้ําโดยตรงอยูตลอดเวลา เปน
การสูญเสียพลังงานในการสูบน้ํา 
2. วัตถุประสงคในการดําเนินการ 

ปรับลดอัตราการไหลของน้ําเย็นใหเหมาะสมกับภาระการทําความเย็นเพื่อลดปริมาณน้ําเย็นที่ Bypass กลับ
สูเครื่องสูบน้ํา จะทําใหสามารถลดการใชพลังงานสําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น (Chilled water pump) ได 
3. ศึกษาทําความเขาใจในสภาพปจจุบัน 
 ไดทําการตรวจสอบอัตราการไหลของน้ําเย็นและภาระการทําความเย็นของระบบ โดยใชขอมูลจากรายการ
ตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียด 
4. วิเคราะหสาเหตุของปญหาและกําหนดแนวทางแกไขหรือปรับปรุง 
 จากขอมูลการตรวจวัดอัตราการไหลของน้ําเย็นและภาระการทําความเย็นในระบบ พบวาอัตราการไหลของ
น้ําเย็นมีคาเปลี่ยนแปลงมีคาเปลี่ยนแปลงตามภาระการทําความเย็น และสูงเกินขอกําหนดอยูประมาณ 45% โดย
เฉลี่ย จึงไดกําหนดแนวทางการปรับอัตราการไหลของน้ําเย็นในระบบใหเหมาะสมกับภาระการทําความเย็น โดย
การติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร (VSD)  ซึ่งทางโรงงานมีอยูแลวเขากับเครื่องสูบน้ําเย็น จํานวน 2 ชุด 
5. ดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงตามแนวทางที่กําหนด 
 ไดทําการติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วมอเตอรตามแนวทางแกไขที่กําหนดเพื่อปรับอัตราการไหลของน้ํา 
6. ตรวจสอบผลการดําเนินการ 
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 ไดทําการตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องสูบน้ําเย็น   และอัตราการไหลของน้ําเย็นกอนและหลังติดตั้ง 
VSD ซึ่งผลการตรวจวัดผลพบวา   สามารถลดปริมาณน้ําเย็นที่ Bypass  กลับสูเครื่องสูบน้ําไดโดยไทกระทบกับ
การทําความเย็นของระบบและประหยัดพลังงานไดอยูในเกณฑท่ีกําหนด  โดยสามารถลดกําลังไฟฟาของเครื่อง
สูบน้ําได   คิดเปนผลประหยัดเฉลี่ย 25.1 กิโลวัตต   ดังแสดงในรูปที่ 5.9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.9   แสดงกําลังไฟฟาเครื่องสูบน้ํากอนและหลังติดต้ังอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรที่เคร่ืองสบูน้ําเย็น 
(สําหรับเครื่องสูบน้ํา 1 เคร่ือง) 

 
  กรณีศึกษาที่ 17  การติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร (VSD) กับ 

เคร่ืองสูบน้ําเย็นในระบบปรับอากาศ 
อาคารศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 

 
การดําเนินการและการติดตั้ง 

ระบบปรับอากาศเปนระบบรวมศูนย  โดยทําความน้ําเย็นและสงน้ําเย็น  ไปยังสวนตางๆ ภายในอาคาร
ดวยเครื่องสูบน้ําในระบบ Primary/Secondary pump  ซึ่งประกอบดวยเครื่องสูบน้ําเย็น Secondary ขนาดพิกัด 75 
กิโลวัตตจํานวน 4 เครื่อง  ซึ่งเดินเครื่องตลอดชวงเวลาที่ศูนยการคาเปดทําการ (ประมาณ 12 ช่ัวโมง) โดยกอน
ดําเนินการปรับปรุงอาคารควบคุมการจายความเย็น  โดยใช Two way valve ท่ี AHU  เพื่อปรับความเย็นให
เหมาะสมกับภาระที่เปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาของวัน  ดังนั้นทางอาคารจึงไดทําการติดต้ังอุปกรณปรับ
ความเร็วรอบมอเตอรเขากับเครื่องสูบน้ํา  เพ่ือปรับอัตราการไหลของน้ําเย็นใหเหมาะสมกับภาระ   ทําใหสามารถ
ประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องสูบน้ําไดประมาณ  12% 
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อาคารไดการติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรเขากับเครื่องสูบน้ํา Secondary ของระบบปรับ
อากาศ จํานวน 6 ชุด (ขนาดพิกัด 75 กิโลวัตต 3 ชุด และ 112.5  กิโลวัตต 3 ชุด)  เพื่อปรับอัตราการไหลของน้ํา
เย็นจากเครื่องสบูน้ําเย็นใหเหมาะสมกับภาระการทําความเย็น โดยรายละเอียดการติดตั้งแสดงไดอะแกรมในรูป
ท่ี 5.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.10   ไดอะแกรมการติดต้ังอุปกรณปรับความเร็วของอาคารศูนยการคาฟวเจอร พารครังสิต 
 
การจัดการและการประเมินผล 

ผลการตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องสูบน้ําขนาด 112.5 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง กอนและหลังการ
ติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วมอเตอร   แสดงไดดังนี้  

• กําลังไฟฟาเฉลี่ยใชงานกอนติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบ     =   103       กิโลวัตต 
• กําลังไฟฟาเฉลี่ยใชงานหลังติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบ     =   89.24    กิโลวัตต 

 
คาใชจายและผลการประหยัดพลังงาน 
(สําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น 112.5 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด ) 

• เงินลงทุน         405,805   บาท  
• ผลการประหยดัพลังงาน  
 พลังงานที่ประหยัดได   63,646  kWh/ป  
 คิดเปนคาใชจายดานพลังงานท ี่ประหยัดได 129,201   บาท/ป 
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กรณีศึกษาที่ 18  การติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร (VSD) กับ 
เคร่ืองสูบน้ํา 
โรงงานบริษัท เชียงแสงเท็กซไทล อินดัสตรี จํากัด 

 
การดําเนินการและการติดตั้ง 

โรงงานมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพื่อใชงานในกระบวนการผลิต  โดยมีภาระความตองการปริมาณน้ํา
เพื่อใชในกระบวนการผลิตท่ีแปรเปลี่ยนไปตามชวงเวลาและลักษณะของกระบวนการผลิต  กอนดําเนินการ
ปรับปรุง  โรงงานควบคุมอัตราการไหลของน้ําโดยการปรับหรี่วาลว  ทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานไปเปน
จํานวนมาก  โรงงานจึงไดทําการปรับปรุงการใชพลังงาน โดยการติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรเขา
กับเครื่องสูบน้ํา   ทําใหสามารถลดการใชพลังงานของเครื่องสูบน้ําลงได  

โรงงานไดดําเนินการติดตั้งอปุกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรเขากับเครื่องสูบน้ํา  ดังแสดงในรูปที่ 
5.11 และ 5.12   ชุด จํานวน 18 ชุด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.11    มอเตอรขนาดพิกัด 22 กิโลวัตต ซ่ึงติดต้ังใชงาน VSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.12    VSD ติดต้ังใชงานในโรงงาน 
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ขนาดพิกัด  55.0 กิโลวัตต   จํานวน  1   ชุด  
ขนาดพิกัด  22.0 กิโลวัตต   จํานวน  6   ชุด  
ขนาดพิกัด  17.5 กิโลวัตต   จํานวน  2   ชุด  
ขนาดพิกัด  11.0 กิโลวัตต   จํานวน  7   ชุด  
ขนาดพิกัด    7.5 กิโลวัตต   จํานวน  1   ชุด  
ขนาดพิกัด    5.5 กิโลวัตต   จํานวน  1   ชุด  

 
การจัดการและการประเมินผล 

ผลการตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องสูบน้ําขนาด 22 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง กอนและหลังการติดตั้ง
อุปกรณปรับความเร็วมอเตอร  แสดงไดดังนี้  

• กําลังไฟฟาเฉลี่ยใชงานกอนติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบ    =   17.11 กิโลวัตต 
• กําลังไฟฟาเฉลี่ยใชงานหลังติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบ    =     7.41 กิโลวัตต 

(รูปท่ี 5.13 = 7.41 กิโลวัตต) 
 

 
 

รูปที่ 5.13    ผลการตรวจกําลังไฟฟาของเครื่องสูบน้ําเย็น ขนาด  22 กิโลวัตต ภายหลังการติดต้ัง VSD 
 

คาใชจายและผลการประหยัดพลังงาน 
(สําหรับเครื่องสูบน้ําเย็น 22 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด ) 

• เงินลงทุน    40,000   บาท  
• ผลการประหยดัพลังงาน  

 พลังงานที่ประหยัดได  69,840  kWh/ป  
 คิดเปนคาใชจายดานพลังงาน 177,393   บาท/ป ท ี่ประหยัดได  
 เทียบเทาปริมาณ CO2 ท่ีลดลง  46   ตัน/ป 
 ระยะเวลาคืนทุน   0.23  ป 
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  กรณีศึกษาที่ 19  การเปลี่ยนปมน้ําใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 
เพ่ือลดพลังงานไฟฟา 
บริษัท มาลีสามพราน จํากัด (มหาชน) 

 

1. เปลี่ยนปมใน Return Sludge   เนื่องจากของเดิมใช Total Head 30 m    แตการใชงานจริงมี Total Head ไม
เกิน 6 m เทานั้น  กอใหเกิดปญหา Cavitations ในปม  ทําใหเกิดการกัดกรอนภายในที่ตัวปม  เสียงดังและ
อุปกรณปม เชน Bearing อายุใชงานสั้นลง   โดยทางบริษัทไดเปรียบเทียบปมเดิมและปมใหม ดังนี้ 

 ปมเดิม ปมใหม 
Power (kW) 16.5 7.5 
คาพลังงานไฟฟา/ป (บาท) 289,080 131,400 
ประหยัดคาไฟฟาตอป (บาท) 289,080 -  131,400 = 157,680 บาท 

• เวลาที่เริ่มโครงการ :  มกราคม พ.ศ. 2542 
• เงินลงทุน   :  242,340  บาท (เปนคาใชจายในการซื้อปม Return sludge 2 ชุด 

ยายปมเกาไปใชสูบน้ําเสียดิบ) 
• ประหยัดไฟฟาได  :  216 kWh หรือ 157,680 บาท/ป 
• ระยะเวลาคืนทุน : 1.5  ป 

2. เปลี่ยนปมใน Cooling Tower Processing จากของเดิมใช Head 20 m ซึ่งเกินความจําเปนในการใชงาน และ
มีมอเตอรขนาดใหญถึง 33.5 kW ทําใหเกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนของอาคาร โดยทางบริษัทไดเปรียบ
เทียบปมเดิมและปมใหม ดังนี้ 

 ปมเดิม ปมใหม 
Flow (m3/hr) 500 ชุดละ 170 m3/hr จํานวน 3 ชุด 
Total head (m) 20-30 8 
Motor(kW) 33.5 16.5 
kWh  
(คิดเฉลี่ยการใชงาน 15 ชม./วัน/ป) 

150,750 74,250 

คาใชจาย/ป (บาท) 301,500 148,000 
ประหยัดคาไฟฟาตอป (บาท) 301,500 -  148,000 = 153,000 บาท 

• เวลาที่เริ่มโครงการ :  กรกฎาคม พ.ศ. 2542 
• เงินลงทุน   :  279,041  บาท  

(แยกเปนคาใชจายในการซื้อปมใหม 3 ชุด ราคา 138,450 บาทและคาติดตั้งระบบทอ วาลว และเบ็ดเตล็ด จํานวน 
140,591 บาท) 

• ประหยัดไฟฟาได  :  153,000 บาท/ป 
• ระยะเวลาคืนทุน : 1.8  ป 
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3. เปลี่ยนปมใน Raw Water Sand Filter จากปมเดิมพบวาติดตั้งผิดหลักวิศวกรรม โดยใช Total Head สูงถึง 40 
m และความเร็วรอบ 2,900 รอบ/นาที และมีมอเตอรขนาดใหญเกินความจําเปน ในขณะที่สภาพการใชงานที่  
Total Head 10 m  และความเร็วรอบ 1,450 รอบ/นาทีเทานั้น  โดยทางบริษัทไดเปรียบเทียบการใชปมเดิมและปม
ใหม ดังนี้ 

 ปมเดิม ปมใหม 
Flow (m3/hr) 50 50 
Total head (m) 32-50 10-15 
Motor(kW) 27.6 9 
คาใชจาย/ป (บาท) (20 ชม./วนั) 331,200 108,000 
ประหยัดคาไฟฟาตอป (บาท) 331,200 -  108,000 = 223,200 บาท 

• เวลาที่เริ่มโครงการ :  สิงหาคม พ.ศ. 2542 
• เงินลงทุน   :  150,000  บาท  (เปนคาใชจายในการเปลี่ยนปม ทอ และวาลว) 
• ประหยัดไฟฟาได  :  223,200 บาท/ป 
• ระยะเวลาคืนทุน : 1.5  ป 

4. เปลี่ยนปมในกระบวนการ Packing โดยใชระบบ Pressure Switch & Diaphragm Tank  ประหยัดไฟฟาได 
48  kWh  หรือ 28,800 บาท/ป   (แตโครงการนี้ยังมิไดดําเนินการ) 
5. เปลี่ยนปมใน Cooling Tower Condenser จากเดิมใช Head 30 m เปน Head 5 m Processing จํานวน 2 ชุด 
และเพิ่มปม Head 20 m   เพื่อจายเขา Compressor   อีก 1 ชุด   ประหยัดไฟฟาได 160  kWh  หรือ 96,000 บาท/ป 
(แตโครงการนีย้ังมิไดดําเนินการ) 
 

  กรณีศึกษาที่ 20  การลดการใชปมน้ําและลดแรงดันลม 
บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด  

 

1. การปรับปรุงระบบเปด-ปดอุปกรณไฟฟาเปนระบบอัตโนมัติ 
 เนื่องจากระบบของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตนั้นมีบางอุปกรณท่ีมีการติดตั้งระบบการทํางานไม
เหมาะสม  หรืออาจจะทํางานเกินกวาความตองการของการใชงาน  เชน  ในตัวอยางของการปรับปรุงระบบ
ควบคุมการเปด-ปดปมน้ําท่ีใชกับระบบทําความเย็น   จากเดิมมีการใชมอเตอรขนาด 11 kW ในการขับเคลื่อนปม
น้ําตลอด 24 ช่ัวโมง  จํานวน 2 ตัว  จากการวิเคราะหของบริษัททําใหทราบวาสามารถลดการเปดมอเตอรของปม
น้ําลงได  ในชวงกลางคืนเหลือเพียง 1 ตัวได  แตใชในชวงเวลากลางวันจํานวน 2 ตัวเทาเดิม  จึงมีการติดตั้ง
อุปกรณในการเปด-ปดน้ําใหทํางานในชวงเวลา 07.00-18.00 น.  ทําใหสามารถลดการใชพลังงานลงได  ดังแสดง
ในรูปที่ 5.14 
  นอกจากนี้  บริษัทยังไดทําการปรับปรุงอุปกรณควบคุมการทํางานของปมน้ําท่ีใชใน  Cooling tower 
จากเดิมจะมีปมน้ําจํานวน 3 ตัวท่ีใช  Cooling tower  โดยปมน้ําท้ังหมดจะทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง  ถาความดัน
ของน้ําไมเกิน 2.2 บาร  บริษัทไดติดตั้งอุปกรณควบคุมการปด-เปดเพิ่มข้ึน โดยใชปมน้ําจํานวน 1 ตัว เริ่มทํางาน
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ท่ีความดันของน้ําในระบบเทากับ 2 บาร   และหยุดทํางานเมื่อความดันเทากับ 2.2. บาร  โดยใหปมอีก 2 ตัว 
ทํางาน 24 ช่ัวโมงเหมือนระบบเดิม   ดังแสดงในรูปที่ 5.15 
 
2. การปรับลดแรงดันลมเกินความจําเปนจากตนกําลังลง 
 เครื่องจักรในกระบวนการผลิตบางสวนจะตองใชลม โดยในโรงงานมีอัดอากาศทั้งแบบความดันต่ํา
และความดันสูง   ซึ่งเครื่องอัดอากาศในโรงงานทั้งสองชนิดจะมีการเดินเครื่องอยูตลอดเวลา    ถึงแมวาจะไมได
ใชงาน  ทําใหบริษัทไดติดตั้งสวิทซความดันเพิ่มเติม  เพื่อควบคุมความดันของถังเก็บใหอยูในชวงท่ีเหมาะสม 
และตัดการทํางานเมื่อไมไดใชงาน     โดยเครื่องอัดอากาศความดันสูงกําหนดควบคุมความดันใหอยูระหวาง 
1.5-12.5 บาร เครื่องอัดอากาศแรงดันต่ําจะถูกควบคุมใหความดันอยูระหวาง 6-7 บาร   ทําใหสามารถลดการ
ทํางานของมอเตอรท่ีใชในเครื่องอัดอากาศไดถึงวันละ 6 ช่ัวโมง   เปนการลดการสูญเสียของพลังงานที่ไมจําเปน
ลง ดังแสดงในรูปที่ 5.16  และรูปที่ 5.17 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 5.14    การควบคุมการปด-เปดของปมน้ําในระบบ SR/CL 
 
 

Old Condition New Condition Energy Save  ปมใหม 
11 kW Motor Run 
Run 2 Sets 24 hrs 

11 kW Motor Run 
One set Run  24 hrs 
One set Run  13 hrs 
Start 7:00 AM 
Stop 6:00 PM 

Before 
11 kW x 2 set x 24 hrs = 528 kWh/D 
11 kW x 2 set x 24 hrs = 528 kWh/D 
After 
11 kW x 1 set x 24 hrs = 264 kWh/D 
11 kW x 2 set x 11 hrs = 121 kWh/D 
Total   = 385 kWh/D 
SAVE = 143 kWh/D 
           = 4,290 kWh/M 

5,000 B 
 

5.5 kW 

11 kW 

One set timer start – stop control 
7.00 AM Start 
6.00 PM Stop 

29oC  Start 
28oC  Stop 

Existing 
COND. 
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รูปที่ 5.15    การควบคุมการปด-เปดของปมน้ําในระบบ Cooling Tower 

 
Old Condition New Condition Energy Save  ปมใหม 

11 kW C/W Pump  
Run 3 Sets 24 hrs 
Even if sometimes 
Pressure over 2.2 bars 

- One pump auto start   
   stop control by  
   pressure SW. 
   2.2 bars stop  
   2.0 bars start 
- 2 sets pump  
  Run 24  hrs (MAN) 

Before 
11 kW x 3 set x 24 hrs = 1,080 kWh/D 
After 
15 kW x 2 set x 24 hrs = 720 kWh/D 
SAVE = 360 kWh/D 
           = 10,800 kWh/M 

1,000 B 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 5.16    ระบบอัดอากาศความดันสูง 

6 hrs/D 

11.5 -12.5 hrs/D 
75 kW Motor 

 kg/cm 

1.6 bars 

2∼2.2 bars 

12 kW x 4 15 kW x 4 
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Old Condition New Condition Energy Save  ปมใหม 

When air pressure 
over than 12.5 bars 
Drive motor still 
continuous run by no 
load condition  

Put a pressure SW to 
control ON-OFF drive 
motor  
-  12.5 bars motor stop  
– 11.5 bars motor start    
   = 6 hrs/D  
SAVE = 1.73 x 3,300 V 
x 7.5 A x 0.75 x 6 hrs 
 = 193 kWh/D 

Target  
= 193 kWh/D 
Before 
Energy use 44,845 kWh/M  
Pro. 3,016.893 T/M 
Energy Use = 14.8 kWh/T 
After 
Energy use 23,846 kWh/M  
Pro. 3,257.743 T/M 
Energy Use = 7.3 kWh/T 
SAVE = 7.5 kWh/T 
           = 24,433 kWh/M 

1,000 B 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.17    ระบบอัดอากาศความดันตํ่า 
 

Old Condition New Condition Energy Save  ปมใหม 
When air pressure over 
than 7.0 bars Drive 
motor still continuous 
run by no load condition  

Put a pressure SW. to 
control ON-OFF drive 
motor  
-  7.0 bars motor stop  
– 6.0 bars motor start    
   = 6 hrs/D  
SAVE = 1.73 x 3,300 V x 
7.5 A x 0.75 x 6 hrs 
 = 193 kWh/D 

Target  
= 193 kWh/D 
Before 
Energy use 32,352 kWh/M  
Pro. 3,016.893 T/M 
Energy Use = 10.7 kWh/T 
After 
Energy use 22,099 kWh/M  
Pro. 3,257.743 T/M 
Energy Use = 6.7 kWh/T 
SAVE = 4.0 kWh/T 
           = 13,030.9 kWh/M 

1,000 B 

 kg/cm2 

6 hrs/D 

75 kW Motor 
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  กรณีศึกษาที่ 21  บริษัท ไทยพลาสติก และเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)  
 
1.  การเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศใหม 

เหตุผล :     เครื่องอัดอากาศบางตัวมีอายุการใชงานมากและเปนระบบเกาซึ่งมี 
   ประสิทธิภาพต่ํา รวมคาอะไหลในการซอมบํารุงสูง 
วัตถุประสงค  :   ลดคาพลังงานไฟฟา โดยการจัดหาเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงกวา ใชเดินแทน 
เงินลงทุน :   900,000 บาท 
ผลตอบแทน :  300,000 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทนุ :  3 ป 
วิธีการ :   ศึกษาการทํางาน และเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศแบบ Reciprocating เปนระบบ Screw 

ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิต จากเดิม 6.15 m3
N/kWh 

 
2. การลดการรั่วของลม และไอน้ําในหนวยผลิต 

เหตุผล :    ตรวจพบการรัว่ลม และไอน้ําภายในโรงงานอตุสาหกรรม 
วัตถุประสงค  :  1. ลดคาพลังงานไฟฟา โดยลดการรั่วของลม 
   2. ลดคาน้ํามันเตา โดยการลดการรั่วของไอน้าํ 
เงินลงทุน :   30,000 บาท 
ผลตอบแทน :  128,000 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทนุ :  0.23 ป 
วิธีการ :   ทํา Soup Test ตามขอตอ Value และแกไข 
 

3. การลดปริมาณการ Purge ลมท่ี Air Dryer  
เหตุผล :  1. มีการ Purge ลมท้ิงท่ี Dryer มากเกินความจําเปน 
 2. คุณภาพลมที่ผลิตไดหลังผาน Dryer มีคุณภาพเกินความจําเปน 
วัตถุประสงค  :  1. ลดคาพลังงานไฟฟา โดยการลดเวลา Purge ลมท้ิงท่ี Dryer  
   2. ปรับปรุงใหลมมีคุณภาพความแหง ใหเหมาะสมตอการใชงาน 
เงินลงทุน :   10,000 บาท 
ผลตอบแทน :  159,086 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทนุ :  0.06 ป 
วิธีการ :  1. ติดตั้ง Timer ควบคุมเวลาการ Purge ลมท้ิงท่ี Dryer 

 2. สํารวจ Dew Point ของลมที่ผาน Dryer ทุกๆ 3 เดือน  เพื่อควบคุมคุณภาพ 
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4. การติดตั้ง  Pressure Control  ท่ีปมน้ํา Cooling Tower II  
เหตุผล :    1.  มีการเดินปมสงน้ําหลอเย็นมากเกินความจําเปน 

  2. ความดันของน้ําหลอเย็นที่ PVC ตองการอยูท่ี 4.0 kg/cm2 แต Cooling สงน้ําหลอเย็นที่  
 6.0 kg/cm2  บอยครั้ง 

วัตถุประสงค  :  1.   ควบคุมจํานวนปมสงน้ําหลอเย็นใหสอดคลองกับ ความดันของน้ําหลอเย็นที่พีวีซ ี
          ตองการตลอดเวลา 

เงินลงทุน :   80,000 บาท 
ผลตอบแทน :  182,928 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทนุ :  0.4 ป 
วิธีการ :   ติดตั้ง Pressure Control ท่ี Pump Cooling 
 

5. การติดตั้ง Temperature Control ท่ีพัดลมของ Cooling Tower II  
เหตุผล :  1. มีการเดินจํานวนพัดลมมากเกินความจําเปน 

 2. ไมมีการควบคุมจํานวนพัดลมใหสอดคลองกับอุณหภูมิท่ีหอหลอเย็นผลิตได 
วัตถุประสงค  :   1. ควบคุมการเดินจํานวนพัดลมใหสอดคลองกับอุณหภูมิ Cooling Tower 
  2. ลดช่ัวโมงการทํางานของพัดลมที่ระบบ Cooling Tower 
เงินลงทุน :   20,000 บาท 
ผลตอบแทน :  65,712 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทนุ :  0.3 ป 
วิธีการ :   ติดตั้ง Temperature Control เพื่อควบคุมใหพัดลมเดิน และหยุดเดินตามอุณหภูมิของ 

น้ําหลอเย็นที่ผลิตได 
 

6. การติดตั้งระบบ Auto Start – stop ท่ีเครื่องอัดอากาศ 
เหตุผล :     1. มีการเดินเครื่องอัดอากาศมากเกินความจําเปนในบางชวงเวลา 
       2. ไมมีการจัดระบบการเดินปมเครื่องอัดอากาศ 
วัตถุประสงค  :  1. ควบคุมจํานวนเครื่องอัดอากาศใหเดินตามความตองการใชลมมากที่สุด 
  2.ลดพลังงานไฟฟาจากการเดินเครื่องอัดอากาศมากเกินความจําเปน 
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลม 
เงินลงทุน :    10,000 บาท 
ผลตอบแทน :   215,000 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทนุ : 0.05 ป 
วิธีการ :  1.   ติดตั้งระบบ Auto Start – Stop ของเครื่องอัดอากาศที่ใชเดินเสริม ทําใหลดชวงเวลาที่     
  เครื่องอัดอากาศเดินเสริมเดินเกินความจําเปนลงได (ติดตั้ง Pressure control) 

2.    จัดระบบการเดินเครื่องอัดอากาศ โดยเลือกเดินเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพการผลิตลมสูง 
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