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บทที่ 6 
กรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ   

(Successful Case Studies) 
 
    ความสําคัญของเนื้อหา   

 

กรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จจะทําใหเห็นถึงแนวทางการประหยัดพลังงานไดจริง เปนตัวอยางที่สราง
ความมั่นใจใหนําไปปรับปรุงตอไป  อนึ่ง กรณีศึกษาดังกลาวนี้ยังมีความหลายหลายในแนวทางดําเนินการ  จึง
เปนการสรางเสริมใหเกิดแนวความคิดประยุกตใชและพัฒนาตอไป  ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการอนุรักษ
พลังงาน 
 

  วัตถุประสงค  
 

1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคการอนุรักษพลังงานในระบบเตาเผา 
2. เพื่อใหเขาใจเทคนิคการอนุรักษพลังงานในระบบการใชไอน้ํา 
3. เพื่อใหสามารถใชกาซเชื้อเพลิงไดอยางปลอดภัย 

 

   บทนํา 
 

การอนุรักษพลังงานสามารถทําไดหลายแนวทางซึ่งข้ึนอยูกับสภาวะการใชงานของอุปกรณท่ีพิจารณา  
ดังนั้นการไดศึกษาถึงกรณีตัวอยางจึงเปนประโยชนอยางยิ่งท่ีจะไดเห็นความแตกตาง ซึ่งผลสุดทายคือการ
ประหยัดพลังงานที่เปนรูปธรรมจริง  กรณีศึกษายังชวยจุดประกายความคิดใหประยุกตและพัฒนา  โดยการนํา
เทคโนโลยีใหมๆ เขามา  ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยแนวทางพื้นฐานเพราะทุกวิธีการนั้นยอมบังเกิดผลการ
ประหยัดไดท้ังสิ้น  ซึ่งในบทนี้จะแยกกรณีศึกษาเปนภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคาร 
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  6.1    สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Successful Case Studies, Factory) 
 

กรณีศึกษาที่ 1 
 

การอนุรักษพลังงานดวยการปรับปรุงวิธีการเดินเครื่องเตา Cupola  <ท่ีมา : FE95110> 
ผลิตภัณฑ    :   รถยนต ช้ินสวนรถยนต 
จํานวนพนักงาน    :   6,500 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป  :  

ไฟฟา     400.6 [GWh/y] 
 น้ํามันหนัก/น้ํามันกาด   25,180 [kL/y] 
 กาซบิวเทน    12,647 [t/y] 
 ถานโคก     33,329 [t/y] 
 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
ในตัวอยางจะนํากาซ CO ในกาซไอเสียท่ีเกิดจากเตา Cupola มาเผาไหม แลวนําความรอนนั้นกลับมาใช

ดวยเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน เพื่อเผาไหม CO อยางสมบูรณ จะนําเชื้อเพลิงชวย ไดแก กาซบิวเทน มาเผาไหม 
และรักษาอุณหภูมิภายในหองเผาไหมไวท่ี 700-750 [oC] กระบวนการเตา Cupola แสดงไวในรูปที่ 6.1 สมดุล
ความรอนของระบบเตา Cupola แสดงไวในรูปที่ 6.2 ตัวอยางนี้จะทบทวนเงื่อนไขการเดินเครื่องเตา Cupola เพื่อ
เพิ่มความเขมขนของ CO ในกาซไอเสียและลดกาซบิวเทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.1   ระบบเตา Cupola 
 

ปลองไอเสีย 

เครื่องระบาย 
เครื่องดักฝุน 
(แบบแหง) 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 

พัดลมหลัก อุปกรณใชกาซบิวเทน 
หองเผาไหม 

 เตา Cupola ขนาด 22 [t] 

อากาศ 
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รูปที่ 6.2   สมดุลความรอนของระบบเตา Cupola 
 
(2) มาตรการ 

(2.1) สํารวจเงื่อนไขการเผาไหมในหองเผาไหมกาซไอเสีย 
เพื่อปกปองเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน จะทําการควบคุมอุณหภูมิโดยเมื่ออุณหภูมิเครื่องแลกเปลี่ยน

ความรอนหรืออุณหภูมิสงอากาศสูงกวาคาท่ีกําหนด จะพนละอองน้ําเขาไปในหองเผาไหม เมื่อพนน้ําเขาไป
ดานลางจะมีอุณหภูมิต่ําลง ทําใหปริมาณการเผาไหมกาซบิวเทนเพิ่มสูงข้ึน 
 จากการสํารวจ พบวา หากความเขมขน CO ในกาซไอเสียมีคาไมนอยกวา 16.5 [%]   แลวจะสามารถ
เผาไหมท่ีดานลางหองเผาไหมได 

(2.2) เพิ่มความเขมขน CO 
(2.2.1) เพิ่มความหนาของชั้นวัสดุดานบนชองนํากาซเขาท่ีดานบนของเตา Cupola อีก 500 

[mm] เพื่อลดปริมาณอากาศที่ดูดเขาจากสวนบนสุดของเตา Cupola นอกจากนั้น ยัง
กําหนดปริมาณสงลมระหวางเวลาพักใหเปนมาตรฐานเพื่อจํากัดปริมาณลดลงของวัสดุ 

(2.2.2) เนื่องจากความเขมขน CO จะขึ้นอยูกับปริมาณสงลม จึงไดรักษาปริมาณสงลมไวใหอยู
ในชวงคงที่ชวงหนึ่ง 

(2.2.3) กําหนดระดับการเปดแดมเปอรอากาศสําหรับเผาไหมใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมที่สุด 
(2.2.4) ทําใหเครื่องควบคุมความดันสถิตภายในเตามีปฏิกิริยารวดเร็วข้ึน 

 
(3) ประสิทธิผล 

ปริมาณการใชกาซบิวเทนเดิม    14.2 [m3/t]   
ลดลงเปน     5.5 [m3/t]    
ซึ่งคิดเปนเงิน    12 [ลานเยน/ป]  หรือ  4.6  [ลานบาท/ป] 

อ่ืนๆ 

ความรอนที่สะสมในและแผจากตัวเตา 

ความรอนไปกับน้ําระบายความรอน 

ความรอนในโลหะหลอมเหลว 

ความรอนไปกับกาซไอเสีย มีความสูญเปลา 

ความรอนไปกับน้ําระบายความรอนเครื่องดักฝุน 
อ่ืนๆ 

ความรอนสัมผัสของอากาศที่สง ความรอนออกซิเดชั่น 
ของธาตุโลหะ 

เชื้อเพลิงชวย 

ความรอนเผาไหมถานโคก 

(3.8 [%]) 
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กรณีศึกษาที่ 2 
 

มาตรการลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตอหนวยของเตาใหความรอนรีดรอน 
ผลิตภัณฑ  :  ผลิตภัณฑเหล็ก เชน เหล็กแผน 
จํานวนพนักงาน  :  120   คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป (โรงงานรีดรอน)  : LNG 116 [Mm3/y] 
  ไฟฟา 329 [GWh/y] 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
 มาตรการปรับปรุงความสิ้นเปลืองพลังงานตอหนวยของเตาใหความรอนรีดรอน 

(1.1) เพิ่มอัตราการนาํความรอนทิ้งกลับมาใชของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนดวยการปรับความดัน
ภายในเตาใหเหมาะสม 

(1.2) ปองกันอากาศเขามาในเตาดวยการปรับปรุงการซีล 
(1.3) ลดอุณหภูมิกาซไอเสียท่ีทายเตาโดยติดตั้งผนังกั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.3   ภาพหนาตดัโครงสรางของเครื่อง Water curtain seal 
 
(2) มาตรการ 

(2.1) เพิ่มอัตราการนําความรอนทิ้งกลับมาใชในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนดวยการปรับความดัน
ภายในเตาใหเหมาะสม   

เมื่อวัดคาความดันในเตาที่ทําใหผลรวมของความสูญเสียเนื่องจากการพนกาซไอเสียออกไปและความ
สูญเสียจากอากาศภาย นอกเขามามีคาต่ําสุด และอุณหภูมิของอากาศที่   Preheat   แลวมีคาสูงสุด ปรากฏวามีคา
เทากับ 14.9 [Pa] (1.5 [mmAq]) เนื่องจากเดิมเคยกําหนดไวใหเทากับ 17.9 [Pa] (1.8 [mmAq]) จึงไดเปลี่ยนให
เปน 14.9 [Pa] (1.5 [mmAq]) 
 

slit gap ทางออกน้ํา 7 [mm] 

ยื่นขออนสุิทธิบัตรแลว 

เฮด
เดอ

รน
้ํา 

เฮด
เดอ

รน
้ํา 

ทอตั้ง 
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รูปที่ 6.4   แบบจําลองอุณหภูมิกาซไอเสียกับการเพิ่มอณุหภูมิของวัตถุดิบหลังติดตัง้ผนังกั้น 

 
 
(2.2)  ปองกันอากาศเขามาในเตาดวยการปรับปรุงการซีลชองปลอยโลหะเหลวดานลางของเตาซึ่งมี

แดมเปอรติดตั้งอยู แตแดมเปอรนี้ไมสามารถซีลไดสนิท จึงมีอากาศไหลเขามามาก ซึ่งเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหกาซไอเสียมีปริมาณเพิ่มข้ึน รวมท้ังทําใหคุณภาพ และ Yield ของ
ผลิตภัณฑต่ําลง ดังนั้น จึงติดตั้งเครื่อง Water curtain seal ในรูปที่ 6.4 จํานวน 12 แหง 

ความเขมขนออกซิเจนที่ใกลๆ กับชองปลอยโลหะเหลวเดิมเคยสูงถึง 17-18 [%] แตไดลดลงเหลือ 2-5 
[%] และความเขมขนออกซิเจนภายในเตาไดลดลง 1-4 [%] 

(2.3)  ลดอุณหภูมิกาซไอเสียท่ีทายเตาโดยติดตั้งผนังกั้น ติดตั้งผนังกั้นที่ Preheating zone ดังรูปท่ี 
6.4 เพื่อบังความรอนแผรังสีจาก Preheating zone เพื่อลดอุณหภูมิกาซไอเสียดานทายเตาทําให
ความสูญเสียในกาซไอเสียลดต่ําลง รวมท้ังเพื่อเพิ่มอุณหภูมิเตาในบริเวณอุณหภูมิสูงของ 
Preheating zone ทําใหการถายเทความรอนไปยังวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นอีกดวย 

เมื่อเปรียบเทียบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกอนและหลังติดตั้งแผนกั้นแลว ในกรณีท่ีมีปริมาณการผลิต
เฉลี่ย 150 [t/h] จะสามารถลดความสิ้นเปลืองตอหนวยได 63,000 [kJ/t] ดังแสดงในรูปที่ 6.5 
 

zone zone zone 

ปอนวัตถุดิบ

ผนังกั้น กาซไอเสีย 
นําออก 

การอนุรักษพลังงานดวยการลดอุณหภูมิกาซ

กอนติดตั้งผนังกั้น (อุณหภูมิเตา) 
กาซไอเสีย 
อุณหภูมิ 

อุณหภูมิ 
วัตถุดิบ หลังติดตั้งผนังกั้น 

อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นเม่ือใชเชื้อเพลิงเดิม

preheating heating soaking 
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รูป 6.5   ประสิทธิผลของการติดตั้งผนังกัน้ 
 
(3) ประสิทธิผล 
 (สําหรับประสิทธิผลโปรดดูรูปที่ 5.5) 
 

ตารางที่ 6.1   ประสิทธิผลของการปรับปรงุ 
 

มาตรการ 
ลดความสิ้นเปลืองเชือ้เพลิงตอ

หนวยได [MJ/t] 
คิดเปนเงิน 

[ลานเยน/y]หรือ 
[ลานบาท/ป] 

 เตาเปาหมาย  เทียบเปนทั้งหมด [%]  
ปรับความดันเตาใหเหมาะสมที่สุด No.1 8.4 2.09 3.3 / 1.3 
ปรับปรุงซีล No.1 20.9 5.23 8.3 / 3.1 
ติดตั้งผนังกัน No.3 62.8 25.12 40.0 / 15.2 

รวม   32.44 51.6 / 19.6 
 
 

กอนปรับปรุง 

หลังปรับปรุง 

กอนปรับปรุง 

หลังปรับปรุง 

คว
าม
สิ้น

เปล
ือง
เชื้อ

เพลิ
ง (

Mc
al/t

) 
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กรณีศึกษาที่ 3 
  การปรับปรุงการเก็บความรอนของเตาหลอมแกว    <ท่ีมา : FE97054> 

ผลิตภัณฑ    :   ขวดแกว 
จํานวนพนักงาน    :   80 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป  : LPG 399,130  [kg/y] 
             ไฟฟา 7,917  [MWh/y] 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
การกันความรอนของผนังดานนอกเตาหลอมแกว หากเพิ่มช้ันฉนวนความรอนใหหนาขึ้น จะกันความ

รอนไดดีข้ึนและชวยอนุรักษพลังงาน แตในทางกลับกัน การกัดกรอนวัสดุตัวเตาจากแกวหลอมเหลวจะรุนแรง
ข้ึน ทําใหเกิดของเสียเนื่องจากวัสดุตัวเตาถูกกัดกรอนเพิ่มมากขึ้น และอายุการใชงานของเตาหลอมสั้นลง ดวย
การใชวิธีสรางผลตางของประสิทธิภาพการเก็บความรอนของผนังเตาดานนอก จะสามารถอนุรักษพลังงานได
โดยไมทําใหเกิดปญหาขางตน 

 
(2) มาตรการ 

กระบวนการผลิตขวดแกวแสดงไวในรูปที่ 6.6 การหลอมวัตถุดิบแกวใชเตาหลอมไฟฟา ซึ่งมีสัดสวน
การใชไฟฟา 70 [%] ของทั้งโรงาน 

(2.1) สภาพปจจุบัน : วิธีติดตั้งวัสดุผนังเตาเดิมและสภาพการกัดกรอนวัสดุทนไฟหลังจากสิ้นสุด
การใชงานแสดงไวในรูปที่ 6.7 หลังจากเริ่มใชงานแลว 4 เดือน จะรื้ออิฐกันความรอนที่ผนัง
เตาออก แลวใชอากาศจากภายนอกระบายความรอนจากวัสดุทนไฟ เมื่อใชวัสดุทนไฟไปได
ประมาณ 1 ป มันจะถูกแกวหลอมเหลวกัดกรอนทําใหความหนาลดลง จึงตองเปลี่ยนวัสดุทน
ไฟใหม สวนที่ถูกกัดกรอนมากที่สุด ไดแก วัสดุทนไฟเหนือข้ัวไฟฟา 

(2.2) มาตรการ : เสริมการกันความรอนของวัสดุทนไฟที่ผนังดานขาง เพื่อลดปริมาณการใชไฟฟา
ของเตา อยางไรก็ตามจะตองไมทําใหผลิตภัณฑเสียหายเพิ่มข้ึนเนื่องจากการกัดกรอนวัสดุทน
ไฟ และตองไมทําใหอายุการใชงานของเตาสั้นลง สําหรับเปาหมายนี้ไดดําเนินมาตรการโดย
เปลี่ยนวิธีกออิฐกันความรอนใหเหมาะสมกับสภาพการกัดกรอนวัสดุทนไฟที่ผนังดานขาง 
และเปลี่ยนระยะเวลารื้ออิฐกันความรอน 

โดยรูปธรรมแลวจะเสริมฉนวนความรอนโดยเปลี่ยนเปนวิธี “กอตามยาว” จนถึงบริเวณ B ดังรูปที่ 6.8 
และเลื่อนชวงเวลารื้ออิฐกันความรอนสวนบนออกไปอีก 1 เดือนเปน 5 เดือน และคงอิฐกันความรอนสวน B ไว
จนถึงสุดทายโดยไมรื้อออก 

(2.3) ผลลัพธ : สภาพการกัดกรอนหลังปรับปรุงแสดงไวในเสนประในรูปที่ 6.8 โดยวัสดุทนไฟที่
ผนังเตาจะถูกกัดกรอนสม่ําเสมอมากขึ้นกวาเดิม (รูปท่ี 6.7) จนถึงดานลางของพื้นผิวท่ีสัมผัส
กับแกวหลอมเหลว นอกจากนั้น ยังไมทําใหผลิตภัณฑเสียหาย ของที่เกิดจากการกัดกรอน
วัสดุทนไฟและอายุการใชงานของเตาก็ไมเปลี่ยนแปลง 
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สายพาน belt conveyor 

ช่ังน้ําหนักอัตโนมัติ 

ไซโลเก็บวัตถุดิบ 

มิกเซอร 
ผสม 5 นาที

ขั้วไฟฟา เตาหลอม 

เตา annealing ประมาณ 1 [h]  
อุณหภูมิหอง 580 [°C] เครื่องหลอ 

สุมตรวจสอบ เครื่องตรวจสอบ 
อัตโนมัต ิ

ไมผาน 

ผาน 
สงของ 

ตรวจตาเปลา 

ชื่อวัตถุดิบ 
ทรายซิลิกา 
โซดาแอช 
ปูนขาว 
สารเคมีอ่ืนๆ 

(3) ประสิทธิผล 
 ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตอป    4,575,000 [kWh/y]              4,501,800  [kWh/y] 
 ปริมาณไฟฟา       73,200     [kWh/y] 
 เงื่อนไข        73,200 × 12  =  88    [หมื่น/ป]  
 มูลคาเงินลงทุนปรับปรุง      2  [หมื่นเยน/ป] หรือ 7,600   [บาท/ป] 
 ระยะเวลาคืนทุน            0.02 ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 6.6   กระบวนการผลิตขวดแกว 
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รูปที่ 6.7   วิธีกออิฐเก็บความรอนกอนปรับปรุง 

             กับสภาพการกัดกรอนวัสดุทนไฟ 
รูปที่ 6.8    วิธีกออิฐเก็บความรอนหลังปรับปรุง 

  กับสภาพการกัดกรอนวัสดุทนไฟ 
 
กรณีศึกษาที่ 4 

การอนุรักษพลังงานของกระบวนการผลิต NP     <ท่ีมา : FE94065> 
ผลิตภัณฑ :  ผลิตภัณฑโพแทสเซียม สารเติมอาหารสัตว สารบําบัดน้ําเสีย 
จํานวนพนักงาน  :  700 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป  :  
น้ํามันหนัก กาซธรรมชาติ LPG (แปลงเปนน้ํามันดิบ) 56,000  [kL/y] 
  ไฟฟา    124  [GWh/y] 
 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
ในกระบวนการในรูปที่ 6.9 จะใชความรอนทิ้งจากฮีตเตอร Y และหยุดเครื่องฮีตเตอร M นอกจากนั้น 

และในถัง Quenching เดิมจะนําไอน้ําท่ีเกิดจากการทํากาซปฏิกิริยาใหเย็นมาควบแนนนําไปรีไซเคิล ในตัวอยาง
นี้จะพยายามใชประโยชนจากไอน้ํานั้น 
 

 
 

รูปที่ 6.9   กระบวนการผลิต 

สวน A 

รื้อออกเมื่อ
ผานไป 4 เดือน

หลังจาก 1 ป

ขั้วไฟฟา 

วัสดุทนไฟ สวน B 

อิฐเก็บความรอน 

ฮีตเตอร M 

กาซ M

สาร Y

ฮีตเตอร Y รีแอกเตอร ถัง quenching ถังแยกสาร Y 
ของเหลว Y 

R+N 
กาซ คอยลระบายความรอนดวยอากาศ 

ไอน้ํา 

น้ํา 
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(2) มาตรการ 
(2.1) การนําความรอนในกาซไอเสียจากฮีตเตอร Y กลับมาใช 

(ก) อุณหภูมิของกาซไอเสียจากฮีตเตอร Y เทากับ 450 [oC] มีความรอนสัมผัสเทากับ 1,323 
[MJ/h] อุณหภูมิใหความรอนกาซ M เทากับ 400 [oC]  ตองการความรอน  
481 [MJ/h] จึงยืนยันไดวาความรอนทิ้งจากฮีตเตอร Y เพียงพอที่จะแทนฮีตเตอร M ได จึง
ติดตั้งฮีตเตอร M แบบ Fin tube ท่ีปลองไอเสียของฮีตเตอร Y 

(ข) เพิ่มความสูงของปลองไอเสียอีก 1.5 [m] เพื่อใหมีกําลังไหลของอากาศที่ตองการ 
(ค) การควบคุมอุณหภูมิของกาซ M จะใชการควบคุมบายพาสดวย TRC 

(2.2) การใชประโยชนจากไอน้ําท่ีเกิดขึ้นในถัง Quenching  
(ก) ไอน้ําท่ีเกิดข้ึนจะไมบังคับใหควบแนน แตนํากลับมาใชท่ีความดัน0.35 [MPa] (ความดัน

เกจ) 
(ข) ควบคุมระดับของเหลวในถัง Quenching พรอมกับเปลี่ยนความดันของไอน้ําท่ีเกิดข้ึนเพื่อ

ควบคุมอุณหภูมิของกาซปฏิกิริยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ประสิทธิผล 

(3.1) การนําความรอนในกาซไอเสียจากฮีตเตอร Y กลับมาใช 
ปริมาณกาซธรรมชาติท่ีลดได :  15 [m3

N/h]   
คิดเปนเงิน    5 [ลานเยน/ป] หรือ 1.9 [ลานบาท/ป] 

 คาดัดแปลงฮีตเตอร M :  8 [ลานเยน]  หรือ 3 [ลานบาท] 
 ระยะเวลาคืนทุน :  1.6  [ป] 

ไลนไอน้ํา 

กาซปฏิกิริยา 

คอยลระบาย

ถัง quenching 

นํ้าบริสุทธิ์

ไปถังแยกสาร Y 

รูปที่ 5.10 กระบวนการผลิตหลังปรับปรุง 

ความรอนดวยอากาศ

รูปที่ 6.10 
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(3.2) การใชประโยชนจากไอน้ําท่ีเกิดข้ึนในถัง Quenching 
ปริมาณไอน้ําท่ีเกิดข้ึน : 290 [kg/h]  
คิดเปนเงิน  4.3 [ลานเยนป] หรือ 1.6 [ลานบาท/ป] 
ปริมาณน้ําระบายความรอนที่ลดได : 16 [m3/h]   
คิดเปนเงิน 0.3 [ลานเยน/ป] หรือ 114,000 [บาท/ป] 
คาดัดแปลงอุปกรณเดินทอ :  4.6 [ลานเยน/ป] หรือ 1.7 [ลานบาท/ป] 
ระยะเวลาคืนทุน : 1.0 [ป] 

 
กรณีศึกษาที่ 5 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบแหงดวยเครื่องกําเนิดลมรอน    <ท่ีมา : FE94097> 

ผลิตภัณฑ   :  รางน้ําฝน 
จํานวนคน   :  224   คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป  : 775 [MWh/y] 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
ในเครื่องผลิตรางน้ําฝนในรูปที่ 6.11 กอนนําแผนเหล็กไปเชื่อมและทาสี จะตองลางน้ําและอบแหงกอน 

เครื่องอบแหงเดิมจะใชฮีตเตอรไฟฟารังสีอินฟราเรด แตจะมีปญหาดังตอไปนี้ 
(1.1) หากเพิ่มความเร็วในการดึงแผนเหล็ก อุณหภูมิผิวหนาของแผนเหล็กจะลดต่ําลง ทําใหคุณภาพ

ของผลิตภัณฑลดต่ําลง จึงไมสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได 
(1.2) ตองใชเวลานานในการเพิ่มอุณหภูมิของฮีตเตอร 
(1.3) จุดเชื่อมตอสาย ข้ัวไฟฟา ลวดนิโครมของฮีตเตอรขาดและไหมบอย 

 
 
 
 

 
รูปที่  6.11   ความเปนมาของโครงการของไลนเคลือบสี 

 ดวยสาเหตุขางตน จึงตองการแกปญหาโดยมีเปาหมายคือเพิ่มความเร็วในการดึง 50 [%] ลดความ
สิ้นเปลืองกําลังไฟฟา 50 [%] ลดเวลาเพิ่มอุณหภูมิฮีตเตอร 80-90 [%] ลดคา Maintenance 50 [%] 
 (2) มาตรการ 
 เปลี่ยนเครื่องอบแหงเปนเครื่องอบแหงแบบหมุนเวียนอากาศรอนดังรูปที่ 6.12 โดยพนอากาศรอนจาก
ท้ังดานบนลางซายขวาเพื่อทําการอบแหง 

ความรอน 

 

Uncoiled Lopper brushing ถังลางน้ํา เครื่องอบแหง Recoiled เครื่องให 
ความรอน 

เครื่องดึง 
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(3) ประสิทธิผล 
 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจาก     4 [m/min] เปน 6 [m/min]  
คิดเปนเงิน     9.0 [ลานเยน/ป] หรือ 3.42 [ลานบาท/ป] 

 ลดความสิ้นเปลืองพลังงาน    77 [%]  
คิดเปนเงิน    1.2 [ลานเยน/ป] หรือ 0.456 [ลานบาท/ป] 

 ลดคาบํารุงรักษา    0.3 [ลานเยน/ป] หรือ 0.114  [ลานบาท/ป] 
 ลดเวลาเพิ่มอุณหภูมิของฮีตเตอร    80  10 [นาที] 

 

 
 

รูปที่ 6.12   ความเปนมาของโครงการของเครื่องอบแหง 
 

กรณีศึกษาที่ 6 
การลดคาเชื้อเพลิงดวยการเปลี่ยนเชื้อเพลิงของเตาอบแหง ฯลฯ    <ท่ีมา : FE92114> 

ผลิตภัณฑ  :  อุปกรณสองสวางสําหรับรถยนต 
จํานวนพนักงาน :  3,258 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป  : น้ํามันหนัก   270  [kL/y] 

   LPG    2,893  [t/y] 
   น้ํามันกาด   93  [kL/y] 
   กาซเชื้อเพลิง (Town gas)  1,023  [km3/y] 
   ไฟฟา    42,818  [MWh/y] 
 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
ตนทุนตอหนึ่งแคลอรี่ของ LPG เทากับ 28 [%] ของกาซเชื้อเพลิง (Town gas) ดังตารางที่ 6.2 จึงได

เปลี่ยนแหลงความรอนของเตาอบแหง ฯลฯ เปน LPG แทน 
 

ทิศทางเคลื่อนที่ของชิ้นงาน 

ฮีตเตอรรังสีอินฟราเรด 

เครื่องกําเนิดอากาศรอน หลังปรับปรุง กอนปรับปรุง 

ทิศทางเคลื่อนที่ของชิ้นงาน 

นอซเซิลพนอากาศรอน (บน/ลาง) 

* วิธีหมุนเวียนอากาศรอน 
1) capacity ของเครื่องกําเนิดอากาศรอน 
 15 [kW] 
2) ความเร็วของไลนผลิต  
  6.0 [m/min] 

1) จํานวนฮีตเตอรที่ใช      2 [kW] × 32 
[เคร่ือง] 
2) พลังงานไฟฟาที่ใช      64 [kW/h] 
3) ความเร็วของไลนผลิต      4.0 [m/min] 
4) ระยะเวลาเพิ่มอุณหภูมิฮีตเตอร     80 [นาที] 
    (ระยะเวลาจนสามารถทําการผลิตได) 
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ตารางที่ 6.2   ตนทุนพลังงาน 
(สิ้นเดือนมีนาคม 2529) 

ชนิดเชือ้เพลิง 
 

ปริมาณ 
คาความรอน 
(ตอหนวย) 

ราคาตอหนวย อัตราสวน 
คาความรอนตอ
หนวยราคา 
(kcal/เยน) 

ก าซ เชื้ อ เพลิ ง  (Town 
gas) 
LPG 
ไฟฟา 

5,000 [kcal/m3] 
12,000 [kcal/kg] 
860 [kcal/kWh] 

50 [เยน/m3] หรอื 19 [บาท/m3] 
34 [เยน/kg] หรอื 12.92 [บาท/kg] 
21 [เยน/kWh] หรือ 7.98 [บาท/kWh] 

100 
28 
244 

 
(2) มาตรการ 

(2.1) อุปกรณท่ีเปลี่ยน 
เครื่องอบแหง 9 เครื่องเครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง   หมอไอน้ํา 3 เครื่อง 

(2.2) การตรวจสอบความสามารถที่เหลืออยูของเครื่องจักรในโรงงาน LPG 
ใช LPG ปริมาณที่เก็บ ความสามารถของ 

Vaporizer 
12.5 [t/d] 12.5 [t/d] — 
1.2   [t/h] — 2 [t/h] 

 
(2.3) การพัฒนาบุคลากรดานความปลอดภัย LPG 
(2.4) ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทาสี 
(2.5) มาตรการความปลอดภัย 

ก. ติดตั้งระบบอินเตอรล็อกที่ทําใหเมื่อปดวาลวตนทางของโรงงาน LPG แลวอุปกรณท่ีใช
LPG จะหยุดเครื่อง 

ข. ติดตั้งเครื่องตรวจจับกาซรั่วท่ีอุปกรณใช LPG ตางๆ เมื่อเกิดความผิดปกติข้ึนจะสง
สัญญาณใหฝายรักษาความปลอดภัยทราบ รวมท้ังปดวาลวแมเหล็กไฟฟาสองชั้นที่ชอง
จายเชื้อเพลิงใหอุปกรณใช LPG ตางๆ และตัดแหลงจายไฟดวย 

ค. สําหรับมาตรการปองกันแผนดินไหว จะติดตั้งทอออน (Flexible tube) กับทอตางๆ และ
ไมเดินทอ LPG เขาไปในโรงงานพนสี 

(2.6) มาตรการเปลี่ยนแปลงระบบใหความรอนเปลี่ยนและปรับ Burner ตรวจสอบการแผกระจาย
ของอุณหภูมิภายในเตา 
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(3) ประสิทธิผล 
มูลคาท่ีประหยัดได  241,250 kcal/n × 34 [เยน/kg] × (100 – 28) / 28  

=   37 [ลานเยน/ป] หรือ 14 [ลานบาท/ป] 
ระยะเวลาคืนทุน   9 [เดือน] 

 
กรณีศึกษาที่ 7 
การลดคาพลังงานดวยการทดแทนแหลงความรอนสําหรับเพิ่มอุณหภูมิใหกระบวนการลางทําความสะอาด
 <ท่ีมา : FE96025> 

ผลิตภัณฑ    :  ช้ินสวนรถยนต 
จํานวนพนักงาน   :  930 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป  : ไฟฟา  - [MWh/y] 
      น้ํามันหนัก 1,403  [kL/y] 
      LPG  125  [t/y] 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
เปลี่ยนแหลงความรอนที่ใชเพิ่มอุณหภูมิของถังลางทําความสะอาดผลิตภัณฑและเตาอบแหงแบบ

อากาศรอน จากฮีตเตอรไฟฟาเปนการใหความรอนดวยไอน้ําและใหความรอนดวยไอน้ํารวมกับไฟฟา 
(2) มาตรการ 

(2.1) เปล่ียนฮีตเตอรไฟฟาของถังลางทําความสะอาดผลิตภัณฑเปนฮีตเตอรไอน้ํา 
พิจารณาฮีตเตอรไอน้ําดังรูปที่ 6.13 ซึ่งเปนอุปกรณใหความรอนที่ติดตั้ง-รื้อถอนไดสะดวก สามารถใช

ความรอนแฝงของไอน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสง Drain ความดันสูงไดโดยไมตองใชปม นําไปติดตั้ง
กับถังลางทําความสะอาดที่กําหนดอุณหภูมิไว 60 [oC] และใชแผนกั้นลดความดันในการลดความดันของไอน้ํา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

รูปท่ี 5.13   ฮีตเตอรไอน้ํา

กับดักไอน้ํา (แบบ back pressure) 

วัสดุ SUS304 
การทนแรงดัน 1 [MPa] 

แผนกั้นลดความดันอยางงาย

ชองระบาย drain 

ไอน้ํา 6 [kg/cm2] 
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(2.2) อธิบายวิธีควบคุมอุณหภูมิของเตาอบแหงเครื่องทําความสะอาดตัวถัง D/B   
หลังจากลางทําความสะอาดชิ้นสวนแลว จะใชฮีตเตอรท่ีใชไฟฟารวมกับไอน้ํา ในการอบดวยอุณหภูมิ 

100 [°C] แตเดิมเคยควบคุมดวยฮีตเตอรไฟฟาเปนหลัก แตระหวางการเพิ่มอุณหภูมิจะใชควบคูกัน หลังจากเพิ่ม
อุณหภูมิแลวจะใชฮีตเตอรไอน้ําเปนหลักในการควบคุมอุณหภูมิ 

(2.3) ทําฮีตเตอรของเตาอบแหงตัวถัง TM/C ใหเปนระบบไฮบริด 
 หลังจากลางทําความสะอาดชิ้นสวนแลว จะใชฮีตเตอรไฟฟาอบดวยอุณหภูมิ 120-140 [oC] 

โดยติดตั้ง Fin coil ไอน้ํากับฮีตเตอรนี้ การใหความรอนจนถึง 100 [oC]  จะใชแตไอน้ํา และที่อุณหภูมิสูงกวานั้น
จะใชฮีตเตอรไฟฟาในการควบคุมอุณหภูมิ 
 
(3) ประสิทธิภาพ 

เปลี่ยนเปนฮีตเตอรไอน้ํา  826 –   163 =     663 [พันเยน/ป] หรือ 251,940 [บาท/ป] 
   80.3 [%] 

ทบทวนวิธีควบคุมอุณหภูมิ   2,363 – 465 =   1,897 [พันเยน/ป] หรือ 720,860 [บาท/ป] 
  80.3 [%] 

ใชระบบไฮบริด  3,684 – 1,280 =   2,404 [พันเยน/ป] หรือ 913,520 [บาท/ป] 
 65.3 [%] 

รวม   6,873 – 1,908 =   4,965 [พันเยน/ป] หรือ 1.9 [ลานบาท/ป] 
 72.2 [%] 

นอกจากนี้ ยังสามารถลดปริมาณการปลอย CO2 ลงไดประมาณ 40 [%] 
 
กรณีศึกษาที่ 8 
ระบบ One-burner incinerator ของเตาอบสี <ท่ีมา : FE90135> 

ผลิตภัณฑ  :  รถยนต 2/4 ลอ 
จํานวนพนักงาน  :  11,000 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป  : เช้ือเพลิง  41,000  [kL/y] 

  ไฟฟา   319  [GWh/y] 
(1) ความเปนมาของโครงการ 

ในการติดตั้งเตาอบสีรถยนตเครื่องใหม มีความตองการเพิ่มคุณภาพ กําหนดระยะเวลาอบใหเหมาะสม
เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอม ใหความรอนทางออม เพิ่มความสามารถในการกําจัดกลิ่น ซึ่งคาดวาจะเกิดความ
สิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มข้ึน จึงไดดําเนินมาตรการแกไข  สมดุลความรอนของเตาไดแสดงไวในรูปที่ 6.14  
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(2) มาตรการ 
(2.1) ใชระบบ One-burner incinerator   ใช  Burner  1  ตัวในการกําจัดกลิ่นในอากาศเสียท่ีระบาย

ออก  และเพิ่มอุณหภูมิเตาอบ  ดัง รูปที่ 6.15 กลาวคือ อากาศเสียท่ีระบายออกจากเตาอบที่ตองมีการกําจัดกลิ่นจะ
ถูกนําไปจัดการที่อุณหภูมิสูงดวย Incinerator burner โดยความรอนทิ้งท่ีไปกับไอเสียนั้นจะนําไปอุนอากาศ
ภายนอกที่นําเขามาเพื่อผลิตอากาศรอนสําหรับอบแหง 

เตาอบแหงจะมีความยาวเพิ่มข้ึนเปน 1.85 เทา แตจํานวน Burner ลดลงเหลือ 1 ใน 4 และ Capacity รวม
ของ Burner ลดลงเหลือ 0.67 เทา 

(2.2) ลดความสูญเสียจากการนําความรอน    ลดช้ินสวนโครงสรางที่เปนโลหะที่สัมผัสกับผนังดาน
ในเตาอบ จึงลดความสูญเสียจากการนําความรอนที่เพดานได 35.5 [%] ท่ีผนังดานขางได 38.7 [%] 

(2.3) ลดความรอนสูญเสียจากการใหความรอนเหล็ก    ลดน้ําหนักรถเข็นและสายพาน Conveyor 
chain ลง 22.7 [%] 

(2.4) ลดความสูญเสียท่ีชองเปด    ใชเตาอบแบบ Camel furnace ซึ่งชวยลดการแผรังสีความรอน
จากทางเขาออกและชองเปดได 65 [%] 

 

(3) ประสิทธิผล 
ความสิ้นเปลือง LPG เทียบกับคาท่ีคาดไว : 68.9 [%]   คิดเปนเงิน 142 [ลานเยน/ป] หรือ54 [ลานบาท/ป]   
คาจริงเทียบกับเตาเดิม : 25.3 [%]    คิดเปนเงิน  22 [ลานเยน/ป] หรือ  8.3 [ลานบาท/ป] 

 
 

รูปที่ 6.14   สมดุลความรอนและเตาอบ 

ความสูญเสียในการ 
ใหความรอนตัวถัง 

ความรอนสูญเสียจาก 

ความรอนสูญเสียจาก 

ความสูญเสีย 

ปลอยสูบรรยากาศ 

after burner กําจัดกลิ่น burner หลัก 

สายพาน 

ปลอยสูบรรยากาศ 

ความสูญเสีย 

ความสูญเสียในการ 
การใหความรอนเหล็ก 

การนําความรอน 

ท่ีชองเปด 

ใหความรอนกําจัดกลิ่น 

ไปกับไอเสีย 
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รูปที่ 6.15  ระบบ One-burner incinerator 
 
กรณีศึกษาที่ 9 
การเผาไหมใหมี O2 ต่ําในกาซไอเสียหมอไอน้ํา    <ท่ีมา : FE94066> 

ประเภทกิจการ  :  โรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
ผลิตภัณฑ  :  ยาง พลาสติกสําหรับรถยนต 
 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแหลงพลังงานใหสอดคลองกับความตองการของผลิตภัณฑภาระไอน้ํามีแนวโนม

ลดลง  หมอไอนํ้าจึงเผาไหมดวยภาระต่ําทําใหความเขมขน O2 ในกาซไอเสียมีคาสูง และจํานวนครั้งท่ีเริ่ม
เดินเครื่อง-หยุดเครื่องก็เพิ่มมากขึ้น     จึงดําเนินมาตรการแกไขระบบใหสอดรับกับภาระต่ําในการเดินเครื่อง
หมอไอน้ํา 
 

(2) สภาพปจจุบัน 
ผลจากการสํารวจภาระของหมอไอน้ําในแตละชวงเวลา พบวาหมอไอน้ําท่ีมีภาระไอน้ํา 20 [%] มี

สัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งของหมอไอน้ําท้ังหมด 
O2 ในกาซไอเสียท่ีภาระ 20 [%] มีคาเทากับ 6.5 [%] ซึ่งสูงกวาคาท่ัวไป แตท่ีภาระการเผาไหม 60 [%] 

ข้ึนไป จะสามารถเดินเครื่องไดดวย O2 เทากับ 3.8-3.0 [%] 
จํานวนครั้งท่ีเริ่มเดินเครื่อง-หยุดเครื่องหมอไอนํ้าโดยอัตโนมัติมีคาสูงกวา 40 ครั้งตอวัน ทําใหเกิด

ความสูญเสียเชื้อเพลิงเทียบเทากับน้ํามันหนักปละ 12 [kL] 
ประสิทธิภาพของหมอไอน้ําเมื่อติดตั้งเคยมีคา 88 [%] แตปจจุบันลดลงเหลือ 80 [%] 

ปลอยสูบรรยากาศ 

นอกเขามา 
เครื่องแลกเปลี่ยน ความรอนปฐมภูมิ burner ตัวเตาอบ 

บริเวณอุณหภูมิสูง 
ใกลกับ burner 

บริเวณอุณหภูมิปานกลาง 
ต้ังแตเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน 
ถึงเตาอบ 

บริเวณไอเสีย 
จากเตาอบซึ่ง 
ตองกําจัดกลิ่น 

บริเวณอุณหภูมิตํ่า 
ที่นําอากาศภายนอกเขามา 
หรือปลอยสูบรรยากาศ 

อากาศภาย 

ความรอนทุติยภูมิ 

เครื่องแลกเปลี่ยน 
incinerator 



บทที ่6 กรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ   ตําราฝกอบรมการอนุรักษพลงังานภาคปฏิบัติ ดานความรอน 
 

6 - 18 

(3) มาตรการ 
ผลจากการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอปรับปรุงตามตารางที่ 6.3 ไดเลือกใชวิธีปรับ Capacity ของ Burner 

ใหเหมาะสม 
 โดยเลือกใช Burner แบบโรตารี่เหมือนของเดิม ลดคาการเผาไหมต่ําสุดจาก 4        2 [t/h] และทําการ

ควบคุมดวยอินเวอรเตอร 
ผลการปรับปรุงทําใหมี O2 ในกาซไอเสีย 3.5 [%] ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา 87 [%] จํานวนครั้งท่ีเริ่ม

เดิน-หยุดเครื่องอัตโนมัติ 4 [ครั้ง/วัน] 
 

ตารางที่ 6.3   การคัดเลือกและพิจารณาขอเสนอปรับปรุง 
No ขอเสนอปรับปรุง O2 ตํ่า ประ

สิทธ ิ
ภาพ 

ความ
ปลอดภัย 

การ
ซอม
บํารุง 

ความคุม
ทุน 

พ้ืนที่ ประเมิน
รวม 

1 ปรับการเผาไหม
ของ Burner เดิม 

X X O O X O X 

2 เปลี่ยนเปน Low O2 
burner •  O X  O  

3 ปรับ Capacity ของ 
Burner ให
เหมาะสม 

O O O O O O • 

4 เปลี่ยนเปน Gas 
burner 

O •  • X X O 

5 เปลี่ยนหมอไอน้ํา O • O O X X X 
หมายเหตุ :  • ดีมาก   O ดี    พอใช  X  ไมดี 
 
(4) ประสิทธิผล 

น้ํามันหนักที่ประหยัดได  :  39 [kL/ลิตร] 
มูลคาท่ีประหยัดน้ํามันหนักได  :  970 [พันเยน/ป] หรือ 368,690  [บาท/ป]  
ระยะเวลาคืนทุน  :  2 [ป] 11 [เดือน] 
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กรณีศึกษาที่ 10 
การเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเครื่องและอนุรกัษพลังงานดวยการนําหมอไอน้ําขนาดเล็กมาใช  
 <ท่ีมา : FE96086> 

ผลิตภัณฑ  :  อุปกรณไฟฟากําลัง 
จํานวนพนักงาน  :  2,400 คน 
ปริมาณการใชพลังงาน : เชื้อเพลิง (เทียบเปนน้ํามันหนัก/น้ํามันดิบ)  5,385    [kL/ป] 

  ไฟฟา     102,000  [kWh/ป] 
 
(1)     ความเปนมาของโครงการ 

ประสิทธิภาพของหมอไอน้ําต่ําลงเนื่องจากภาระไอน้ํามีการแปรเปลี่ยนตามฤดูกาลและตามชวงเวลา
การทํางานลดลงถึง 15 [%] ของพิกัดของหมอไอน้ํา 

การเดินเครื่องและบํารุงรักษาระบบหมอไอน้ําตองใชบุคลากรจํานวนมาก จึงมีนโยบายการบริหารให
ลดจํานวนบุคลากรตรงนี้ 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนสมัครใจดําเนินมาตรการปองกันภาวะโลกรอน จะตองลดปริมาณ
คารบอนไดออกไซดลงอยางมาก 

เพื่อแกไขปญหาตางๆ เหลานี้ จึงไดเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ํามันหนักเปนกาซ 13A รวมท้ังเปลี่ยนไปใช
ระบบหมอไอน้ํา Once-through boiler ขนาดเล็กหลายๆ เครื่อง ความเปนมาของโครงการของระบบกอนและ
หลังปรับปรุงแสดงไวในรูปที่ 6.16 และรูปที่ 6.17 

 
(2)    โครงสรางของระบบกอนและหลังปรับปรุง 
 

 
 
 

รูปที่ 6.16   ระบบหมอไอน้ํากอนปรับปรุง 
 

ถังน้ําออน เครื่องทําน้ําออน 

น้ําอุตสาหกรรม

ถังน้ํามันหนัก 

เชื้อเพลิง (น้ํามันหนัก) 

อากาศ
blower 

หมอไอน้ํา No.2 (เคร่ืองสํารอง) 

อากาศ 
blower 

หมอไอน้ํา No.1 (เคร่ืองหลัก) 

น้ําออน 

สงไอน้ําไปโรงงาน 



บทที ่6 กรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ   ตําราฝกอบรมการอนุรักษพลงังานภาคปฏิบัติ ดานความรอน 
 

6 - 20 

 
รูปที่ 6.17   ระบบหมอไอน้ําหลังปรับปรุง 

 
(3) มาตรการ 

ติดตั้งหมอไอน้ําขนาดเล็ก 13 ลูกไวท่ีเดียวกัน แบงเปนระบบสงไอน้ํา 2 ระบบ ระบบละ 7 เครื่อง + 6 
เครื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได 

ทําสัญญาบํารุงรักษา 24 ช่ัวโมง กับบริษัทใหบริการหมอไอน้ํา  ลดพนักงานเดินเครื่องหมอไอน้ําเหลือ 
1 คน 

ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนกับน้ํา Blow down นําความรอนกลับมาใชประโยชนในการใหอุนน้ํา
ปอนหมอไอน้ําและลดควันขาวในกาซไอเสีย 

 

(4) ประสิทธิผล 
(ดูตารางที่ 6.4) 

 

ตารางที่ 6.4   ประสิทธิผลของมาตรการนําหมอไอน้ําขนาดเล็กเขามาใช 
 

 กอน
ปรับปรุง 

หลังปรับปรุง ประสิทธิผล 
การปรับปรุง 

อัตราที่ลดได 
[%] 

หมายเหตุ 

การปรับปรุง 
ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา 

79.0 87.5 8.5 10.7 เทียบจาก 
คาความรอนสูง 

ประสิทธิผล 
การอนุรักษพลังงาน [kL] 

4,577 4,109 468 10.2 รวมพลงังาน 
ไฟฟาเทียบเปน 
น้ํามันดิบดวย 

บุคลากรเกี่ยวกับหมอไอน้ํา 4 1 3 75  
มลพิษ 
ในไอเสีย 

NOx [kg] 
SOx [kg] 
CO2 [kg] 

6,398 
4,929 

11,973 

3,415 
0 

7,948 

2,983 
4,929 
4,025 

46.6 
100 
33.6 

 

สงไอน้ําไปโรงงาน 

หมอไอน้ํา 
2 [t/h] × 13 ลูก 
(พรอม economizer 
ประสิทธิภาพสูง) 

(ติดต้ังใหติดกันสนิท) 

เครื่องนําความรอนใน 
นํ้า blowdown กลับมาใช 

blowdown เครื่องทําน้ําออน ถังน้ําออน 

น้ําอุตสาหกรรม

ปม

กาซไอเสีย
blower

กาซหุงตม 13A 
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กรณีศึกษาที่ 11 
มาตรการลดความสูญเสียของการแผรังสีความรอนจากทอไอน้ําในอาคาร  
 <ท่ีมา : ตัวอยาง ECCJ 90-No.12> 

ประเภทกิจการ  :  กิจการอุตสาหกรรมเคมี 
ผลิตภัณฑ  :  สารเคมีอุตสาหกรรม 

(1)   ความเปนมาของโครงการ 
จากกิจกรรมที่มีดานกําเนิด/อุปทานเปนหลัก เชน การปรับปรุงการเผาไหมของหมอไอน้ํา การปรับปรุง

ทอไอน้ําใหมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ไดหันมาทําการจัดการระบบรวมตั้งแตการสงลําเลียงพลังงานปลายทางที่ใช
พลังงาน และไดทําการลดความสูญเสียของการแผความรอนจากทอไอน้ําภายในอาคาร 

 
(2)   สภาพปจจุบัน 

ทําการสํารวจตรวจวัดปริมาณไอน้ําจากหลักการทําสมดุลท่ีวา  
ปริมาณการผลิตไอน้ํา = (ปริมาณการใชจริง) + (ความสูญเสียในการสงไอน้าํ)    
พบวาปริมาณการใชในวันธรรมดาและวันหยุดมีคาเกือบเทากัน และยังพบวาโรงงานแตละหลังมี

ปริมาณการใชแตกตางกันอยางมาก   ผลการตรวจสอบพบวา 
การหุมฉนวนความรอนยังไมดี เชน ไมไดหุมฉนวนที่หนาแปลน (Flange) ของทอไอน้ําและทอกอน-

หลังวาลวหลายแหง 
เสนผานศูนยกลางของทอมีขนาดใหญเกินไปเทียบกับปริมาณการใชไอน้ํา 
ระบบทอไอน้ําไมสอดคลองกับลักษณะการประกอบกิจการ มีความรอนสูญเสียสูง 

 
(3)   มาตรการ 

มาตรการประหยัดจะยึดหลัก “ทอสงไอน้ําตองมีความสูญเสียโดยการแผรังสีความรอนนอยท่ีสุดเทาท่ี
จะทําได” 

ติดตั้งทอใหมเพื่อใชสําหรับการทํางานกลางคืนโดยเฉพาะ แยกทอท่ีใชรวมกับภาระกลางวันออกไป 
ปรับปรุงเครื่องเปดปดไอน้ําท่ีไมใชโดยอัตโนมัติ อุปกรณนี้ทําใหสามารถปดกั้นไอน้ําไปยังภาระที่ไม

ใชงานไดอยางสมบูรณ 
ติดตั้งระบบปองกันฆอนน้ํา (Water hammer) ในชวงแรกที่เริ่มสงไอน้ําเมื่อเปดไอน้ําโดยอัตโนมัติ และ

ระบบรองรับภาระการ Preheat เพื่อแกไขปญหาในการผลิต ผลการลดการใชไอน้ําของแตละโรงงานแสดงไวใน
ตารางที่ 5.5 
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ตารางที่  6.5   ผลการลดการใชไอน้ําของแตละโรงงาน 

 
 

(4) ประสิทธิผล 
  ปริมาณไอน้ําท่ีลดได  :  6,260 [t/ป] 

คาเชื้อเพลิงท่ีลดได  :  20,230 [พันเยน/ป]  
หรือ    7.68 [ลานบาท/ป]  

 

กรณีศึกษาที่ 12 
การนําไอน้ํา Flash steam จากถังน้ําปอนหมอไอน้ํากลับมาใช 

<ท่ีมา : ตัวอยางการตรวจวิเคราะห SME โดย ECCJ การนํา Drain กลับมาใช> 
ประเภทกิจการ :  เสนใย 
ผลิตภัณฑ  :  ผายอมสี 
 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
Drain ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตท่ีใชไอน้ํา จะถูกนํากลับไปเก็บไวในถังน้ําปอนหมอไอน้ํา 

โดยอาศัย Back pressure ของอุปกรณดักจับไอน้ํา ซึ่งจะทําใหเกิด Flash steam พุงออกมาจากทอระบายอากาศของ 
ถังน้ําปอนหมอไอน้ํา ตัวอยางนี้จะจํากัดการเกิด Flash steam และปรับปรุงประสิทธิภาพการใชประโยชนความรอน 
 

(2) สภาพปจจุบัน 
ผลจากการตรวจสอบภายในถังน้ําปอนหมอไอน้ํา พบวาทอนํา Drain กลับมาใชไมไดจุมลงไปใตผิวน้ํา 

แตอยูเหนือผิวน้ํา 
น้ําปอนจากถังน้ําปอนหมอไอน้ําจะไหลเขา  Exhaust  gas  economizer   ของหมอไอน้ํา Once-through 

boiler ขนาดเล็กแลวสงเขาหมอไอน้ํา  ปจจุบันน้ําปอนอุณหภูมิ 51.3 [°C]   แตกาซไอเสียมีอุณหภูมิ 120 [°C] 
จึงตองพิจารณาประสิทธิภาพการใชประโยชนความรอนในแงของทั้งอุณหภูมิน้ําปอนหมอไอน้ําและ

อุณหภูมิกาซไอเสีย 

ชื่อโรงงาน พ้ืนที่ผิวทอไอน้ํารวม  
[m2] 

ลดไอน้ําได 
[t/ป] 

มูลคาที่ลดได 
[พันเยน/ป] 

หมายเหตุ 

โรงงาน A 9,300 1,405  4,540   
โรงงาน D 20,100 600 1,936  
โรงงาน E 18,400 1,856 5,999  
โรงงาน G 28,200 1,434 4,633  
โรงงาน H 15,400 966 3,121  

รวม 91,400 6,261 20,230  
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(3) มาตรการ 
วิธีนํา Drain ท่ีนํากลับมาเขาไปในถังน้ําเลี้ยง จะตอทอแพรกระจายลงไปใตผิวน้ําเพื่อแพรและดูดซับ 

Drain ไวในน้ําเลี้ยงในถัง หลักการแสดงไวในรูปที่ 6.18 
ใชทอระบายอากาศจากถังน้ําเลี้ยงสําหรับเฝาติดตามไอน้ํา Live steam ท่ีไหลเขามา  
(กับดักไอน้ํารั่ว ลืมปดวาลวบายพาส หนาท่ีการทํางานของทอ Drain ในถัง เปนตน) 
การเปรียบเทียบอุณหภูมิน้ําเลี้ยงในถังดวยการดูดซับ Drain ท่ีนํากลับมากับคาท่ีวัดไดของอุณหภูมิกาซ

ไอเสียของหมอไอน้ําแสดงไวในตารางที่ 6.6 
ตนทุนรายรับรายจายดวยการนําไอน้ํา Flash steam กลับมาใชแสดงไวในตารางที่ 6.7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.18  มาตรการปองกันการปลอย Flash steam ในถงันํา Drain กลับมาใช (น้ําเล้ียง) 
 

 

 

ตารางที่ 6.6   อุณหภูมิน้ําเลี้ยงดวยการนํา Flash steam กลับมาใชกับอุณหภมูิกาซไอเสีย 
 กอนนําไอน้ํา

กลับมาใช 
หลังนําไอน้ํา
กลับมาใช 

ผลตางอุณหภูมิ
กอนหลัง 

อุณหภูมิน้ําเลี้ยงหมอไอน้ํา [oC] 51.3 55.5 4.2 
อุณหภูมิกาซไอเสียหมอไอน้ํา [oC] 120.2 128.9 8.7 

ตารางที่ 6.7   ขอดีรายรับรายจายของการนํา Flash steam กลับมาใช 
 ปริมาณเทียบเทากาซ 13A 

[m3/เดือน] 
คาเชื้อเพลิง
เทียบเทา 

[พันเยน/ป] 

อัตราสวน
รายรับรายจาย 

[%] 
ขอดีน้ําเลี้ยงหมอไอน้ํา (A) 1,348.2 622 100 
ขอเสียกาซไอเสีย 492.8 227 36.5 
ขอดีผลตาง 855.4 395 63.5 

วิธีจุมทอ Drain ลงไปใตผิวนํ้า 

Air vent ยึด
 

 

รู 9 Ø 
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(4) ประสิทธิผล 
ปริมาณกาซ 13A ท่ีลดได   :  10,260 [m3/ป] 
อัตราที่ลดไดเทียบกับทั้งหมด   :  0.85 [%] 
ประหยัดคาเชื้อเพลิง  :  395 [พันเยน/ป]   

หรือ   150,100 [บาท/ป] 
 

กรณีศึกษาที่ 13 
การนําความรอนทิ้งในน้ําท้ิงอุณหภูมิสูงจากการลางทําความสะอาดกลับมาใช 

<ท่ีมา : ตัวอยางการตรวจวิเคราะห SME โดย ECCJ การนําความรอนทิ้งกลบัมาใช> 
ประเภทกิจการ  :  อุตสาหกรรมเสนใย 
ผลิตภัณฑ :  ผายอมสี 

 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
ในกระบวนการยอมสี จะมีกระบวนการทําใหเปยก ทําใหแหง ทําใหเปยก ผาท่ีจะยอมสีหลายๆ ครั้ง ซึ่ง

ตองใชน้ําลางทําความสะอาดและไอน้ําจํานวนมาก น้ําเสียท้ิงอุณหภูมิสูงจากการลางทําความสะอาดที่ปลอย
ออกมาจากกระบวนการกําจัดแปงลงผา / ทําใหสะอาด จะมีอุณหภูมิสูงถึง 70-80 [oC] ซึ่งสามารถนําความรอนนี้
มาใชประโยชนได อยางไรก็ตามของเหลวนี้เปนน้ําท้ิงท่ีขุนสกปรกที่มีความเขมขนของแปงลงผาสูง จึงพยายาม
ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงตอหนวยดวยการนําความรอนในของเหลวทิ้งอุณหภูมิสูงท่ีสกปรกมีความเขมขนสูง
นี้กลับมาใชประโยชนอยางมีประสิทธิผล 
(2) สภาพปจจุบัน 

ของเหลวทิ้งอุณหภูมิสูงจากการลางทําความสะอาดจะมีปริมาณ 7-10 [m3/h] ข้ึนอยูกับพนักงาน
ผูปฏิบัติงานดวย สําหรับเรื่องคุณภาพของของเหลวทิ้ง น้ําท้ิงจากถังสุดทายจะมีอุณหภูมิ 70-80 [oC] และมีคา 
COD หลายพัน [ppm] 

น้ําท้ิงนี้จะนํามาผสมกับน้ําท้ิงอุณหภูมิต่ํา ทําใหมีอุณหภูมิประมาณ 40 [°C] แลวนําไปบําบัดน้ําเสีย 
ในอดีตเคยนําความรอนของของเหลวทิ้งขุนสกปรกความเขมขนสูงกลับมาใชโดยอาศัยเครื่อง

แลกเปลี่ยนความรอนแบบเพลต แตไมไดนํามาใชประโยชนอยางมีประสิทธิผลเนื่องจากพื้นผิวแลกเปลี่ยนความ
รอนสกปรก การบํารุงรักษาและเนื้อท่ีติดตั้งไมสะดวก เปนตน 
(3) มาตรการ 

แยกของเหลวทิ้งขุนสกปรกอุณหภูมิสูงออกจากระบบน้ําท้ิงรวมแลว ติดตั้ง “เครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนแบบวงจรเปด” ข้ึนใหม ใชประโยชนจากความรอนในการเพิ่มอุณหภูมิน้ําลางทําความสะอาดสําหรับทํา
แปงลงผาใหบริสุทธิ์ 

คุณลักษณะของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่นํามาใช จะเนนที่ความสะดวกในการจัดการประจําวัน
และการซอมบํารุงเปนหลัก โดยยอมเสียประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนไปบาง แตสามารถคาดหวัง
สมรรถนะคงที่ในระยะยาวได 
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ติดตั้งยูนิตควบคุมปริมาณน้ําท่ีจายใหโดยอัตโนมัติเพื่อใหปริมาณน้ําลางทําความสะอาดคงที่และลด
ความแตกตางที่เปนผลจากคนคุม นอกจากนั้นยังใชยูนิตควบคุมนี้ติดตั้งอินเตอรล็อกเพื่อใหสามารถหยุดปริมาณ
น้ําท่ีจายใหโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องอยูในสถานะ Idle 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.19   แผนภาพของการนําความรอนทิ้งกลับมาใชและการควบคุมน้ําที่จายให 

 
(4) ประสิทธิผล 
 ลดกาซ 13A   :  51,000 [m3/ป] (อัตราที่ลดไดเทียบกับทั้งหมด 2.7 [%]) 
 ลดตนทุนเชื้อเพลิง  :  2,040 [พันเยน/ป]  

หรือ    775,200 [บาท/ป] 
 

 

ยูนิตควบคุมอัตราไหล 

เครื่องสง วาลวปรับอัตราไหล ทางเขานํ้าจาย ทางออกน้ํารอน 

ทางเขานํ้าท้ิง 
ทางออกน้ําท้ิงอุณหภูมิสูง

ถังวัดอัตราไหลน้ําท้ิง

นํ้าท่ีจายให รองนํ้าท้ิง กลับมาใชแบบวงจรเปด กลับมาใช 

ท่ีนํากลับมาใช 

เครื่องลางทําความสะอาด 

เครื่องปรับอุณหภูมิ 
ไอนํ้า

เครื่องนําความรอนท้ิง ปมนําของเหลวทิ้ง 

ถังกรองของเหลวทิ้ง 

อุณหภูมิสูง 

สัญญาณอัตราไหล 
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กรณีศึกษาที่ 14 
การตัดสินการทํางานที่ปกติ/ผดิปกติของอุปกรณดักจับไอน้ําอยางเหมาะสม <ท่ีมา : FE96116> 

ประเภทกิจการ :  กิจการไฟฟา 
ผลิตภัณฑ  :  ไฟฟา 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
ในโรงไฟฟาพลังความรอนใชอุปกรณดักจับไอน้ํา 237 ตัวเพื่อรักษาอุณหภูมิและใหความรอนแก

อุปกรณตางๆ  ตัวอยางนี้จะพิจารณาหาวิธีจัดการอุปกรณอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(2) สภาพปจจุบัน 

การตรวจสอบการทํางานในปจจุบันจะใชประสาทสัมผัสท้ังหา เชน ใชมือแตะ ฟงเสียงผิดปกติ เปนตน
การพิจารณาวาอุปกรณดักจับไอน้ําทํางานปกติหรือไมจะตัดสินจากการไมทํางาน / ทํางานตอเนื่อง อุปกรณดักจับ
ไอน้ํา 78 [%] เปนแบบเทอรโมสเตติก แตท้ังๆ ท่ีอุณหภูมิทํางานที่กําหนดไวมีคาเทากับ 70 [oC] ปรากฏวามีกับดัก
ไอน้ําถึง 38 ตัวท่ีทํางานที่อุณหภูมิ 85 [oC] ข้ึนไป 

การวินิจฉัยอุปกรณดักจับไอน้ําวาทํางานปกติหรือไมดวยประสาทสัมผัสท้ังหาจะมีความแตกตางกัน
มากระหวางบุคคล จึงมีขอจํากัดในการวินิจฉัยควบคุมความผิดปกติ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองมีเกณฑตัดสินในเชิง
ปริมาณ 
(3) มาตรการ 

(3.1) กําหนดวิธีตัดสินอุปกรณดักจับไอน้ําท่ีผิดปกติ ใชอุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณดักจับไอน้ําเปน
เกณฑการวินิจฉัยการทํางานปกติ  

ผิดปกติ โดยคํานึงถึงประเภทและสภาพการใชงานของอุปกรณดักจับไอน้ํา 
(3.2) นําอุปกรณตรวจวินิจฉัยกับดักไอน้ําเขามาใช สรางระบบควบคุมกับดักไอน้ําแตละตัวดวย

ไมโครคอมพิวเตอร 
(3.3) ตัวอยางเกณฑการตัดสินการทํางานปกติ / ผิดปกติของอุปกรณดักจับไอน้ําแบบเทอรโม

สเตติกแสดงไวในตารางที่ 5.8 
 
 
 
 
 

(4) ประสิทธิผล 
ลดความรอนสูญเสียดวยการควบคุมอยางเหมาะสม  :  22 x 106 [kcal/ป]  
          (ปริมาณไอน้ํา 180 [t/ป]) 
มูลคาท่ีลดตนทุนเชื้อเพลิงได    : 480 [พันเยน/ป]   

หรือ       182,400 [บาท/ป] 

ตารางที่ 6.8   ตัวอยาง : เกณฑการตัดสินกับดักไอน้ําเสยี 
 อุณหภูมิพ้ืนผิว (แบบปรับอุณหภูมิ) 

50-84 [oC] 85 [oC] ขึ้นไป 49-25 [oC] 24 [oC] ลงมา 
การตัดสิน ปกติ ทํางานตอเนื่อง ทํางานที่อุณหภูมิต่ํา ไมทํางาน 
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กรณีศึกษาที่ 15 
การลดตนทุนการปรับอากาศรอน/เย็นดวยการเพิ่มสมรรถนะฉนวนความรอนหลังคาของโรงงานเดิม 
            <ท่ีมา : FE95108> 

ประเภทกิจการ :   ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรทั่วไป 
ผลิตภัณฑ :   เครื่องมือเจียร หินเจียร 
 

 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
อุณหภูมิการทํางานในหนารอนมีคาสูง แมวาจะดําเนินมาตรการตางๆ ตอเนื่องมาหลายปแลว แตก็ยังไม

เปนมาตรการที่เด็ดขาด 
จากการพิจารณาทบทวนมาตรการเหลานี้ จึงไดดําเนินมาตรการลดความรอนที่ถายเทเขามาจากหลังคา

ของอาคารซึ่งเปนสวนสําคัญของภาระความรอนในการปรับอากาศ 
 

(2) สภาพปจจุบัน 
อุณหภูมิภายในหองมีความสัมพันธกับระดับแสงแดด เทียบกับอุณหภูมิมาตรฐาน 28 [oC] แลว 

อุณหภูมิสูงสุดในเดือน ก.ค. และ ส.ค. จะเทากับ 32 [oC] และ 35 [oC] ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานถึง 7 [oC] 
ตนทุนกําลังไฟฟาในการปรับอากาศรอน-เย็น มีสัดสวนถึง 38 [%] (1,630 [หมื่นเยน]) ของตนทุน

กําลังไฟฟาตลอดปของทั้งบริษัท 
เมื่อพิจารณาจํานวนภาระความรอนของการปรับอากาศเย็นในหนารอน ความรอนที่ถายเทผานหลังคา

เขามามีสัดสวนถึง 62 [%] ของปริมาณความรอนที่เปนภาระทั้งหมด 
 

(3) รายละเอียด 
(3.1) การกําหนดคาเปาหมาย  ปรับอุณหภูมิ

สภาพแวดลอมในการทํางานใหเปน 25-29 [oC] ลด
ตนทุนกําลังไฟฟาปรับอากาศรอน-เย็นลง 15 [%] 

(3.2) ใชวิธี Frame double pack ดวยการนํา 
Glass wool 50 [mm] หนา 2 ช้ันมาติดตั้งไวระหวางวัสดุ
ทําหลังคาเดิม (เหล็กแผนสี) เพื่อลดความรอนที่ถายเท
ผานหลังคาเขามา (กลับกันในฤดูหนาว) รูปที่ 6.21 แสดง
โครงสรางหลังคาหลังการปรับปรุง 

 
รูปที่ 6.20   หลักการของระบบอากาศรอนแบบ Riviera 

 

เพดานสูง 

ทอลมอุณหภูมิสูง 
(90-100 [°C]) 
* ความสูญเสียในการสง 
   มีนอยที่สุด 

ชักนําอากาศอุน 

พื้น 

* เพ่ิมอุณหภูมิที่รูสึกได 
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(3.3) ผลของการปรับปรุงทําใหอุณหภูมิภายในหองในชวง 3 เดือนในฤดูรอนเทากับ 25.4-25.9 [oC] 
ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสภาพแวดลอมใหม จึงสามารถลดตนทุนกําลังไฟฟาปรับอากาศรอน-เย็นลงได 
อยางมาก 
 

 
 

รูปที่ 6.21   เปรียบเทียบโครงสรางกอนและหลังการปรับปรุงสมรรถนะฉนวนความรอนหลังคา 
 
(4) ประสิทธิผล 

กําลังไฟฟาท่ีลดได  :  138.7 [MWh/ป] (คาท่ีคํานวณได)  
อัตราที่ลดได (เทียบกับทั้งหมด)  :  14.7 [%] 
คาไฟฟาท่ีลดได  :  2,400 [พันเยน/ป]  หรือ 912,000 [บาท/ป] 
ระยะคุมทุน (เปรียบเทียบกับการเพิ่มแหลงความรอน/เย็น) :  1 [ป] 

 

bolt cap 

กอนปรับปรุง 

กอนติดตั้ง 

หลังปรับปรุง 

ฉนวนความรอน : แบบ frame double pack 

เหล็กแผนสีหนาเดยีว 
0.6 [mm] 
พุกเกลียว 
(PVC) 
ฉนวน 
glasswool 
50 [mm] × 2 แผน 
เหล็กแผนสีหนาเดยีว 
0.6 [mm] 

Super Felton 

เงินลงทุน 2,400 x 103 เยน/ป]

โบลตเหล็ก 

หนาเดียว 
เหล็กแผนสี 

Super Felton 

กา
รป
รับ
ปร
ุง 
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กรณีศึกษาที ่16 
การลดกําลังไฟฟาในการสงน้ํารอนน้ําเย็นและน้ําระบายความรอนดวยอัตราไหลแปรผัน 

<ท่ีมา : คูมือปฏิบัติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2540 No.13> 
ประเภทกิจการ  :  การผลิตเครื่องไฟฟา 
ผลิตภัณฑ  :  ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส (คอยล หมอแปลง) 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
โรงงานใชเครื่องทําน้ํารอน/น้ําเย็นแบบดูดซึมในการปรับอากาศในโรงงานผลิต ท้ังน้ําระบายความรอน

ของตัวเครื่องทําความเย็น ปมปฐมภูมิ ปมทุติยภูมิ และปมน้ําระบายความรอนจะเดินเครื่องดวยภาระสูงสุด
ตลอดเวลา โดยไมข้ึนกับฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงภาระระหวางวัน 

ตัวอยางนี้จะพิจารณาใชระบบอัตราไหลแปรผัน เพื่อประหยัดกําลังท่ีใชกับปมสอดคลองกับภาระการ
ปรับอากาศ 
(2) สภาพปจจุบัน 

ขนาดกําลังขาออกของของเครื่องทําน้ํารอน/น้ําเย็นถูกกําหนดโดยภาระการปรับอากาศสูงสุดในฤดูรอน
และฤดูหนาวบวกกับอัตราเผื่อ อยางไรก็ตาม ชวงเวลาที่มีภาระสูงสุดจะเกิดข้ึนในชวงหนึ่งของฤดูรอนกับ
ชวงเวลาเฉพาะระหวางนั้นเทานั้น สําหรับภาระการปรับอากาศในชวงอื่นๆ กําลังขาออกจะมีคาเหลืออยู
พอสมควร 

ปมน้ํารอนน้ําเย็นและปมน้ําระบายความรอนจะปมน้ําไหลเวียนดวยปริมาณคงที่ตลอดเวลาโดยไม
ข้ึนกับภาระการปรับอากาศ กําลังไฟฟาของปมก็เดินเครื่องดวยคาสูงสุดตามพิกัด 
 (3) รายละเอียด 

พยายามลดกําลังไฟฟาของปมลงโดยอาศัยระบบอัตราไหลไมคงที่เพื่อควบคุมปริมาณน้ํารอน/น้ําเย็น
และน้ําระบายความรอนใหสอดคลองกับกําลังขาออกของเครื่องทําความเย็น เพื่อปองกันปญหาจากการกลายเปน
น้ําแข็งภายในเครื่องระเหย (Evaporator) เนื่องจากการหรี่มากเกินไปในการเดินเครื่องแบบอัตราไหลไมคงที่ ได
กําหนดใหอัตราไหลต่ําสุดท่ียอมรับไดมีคาเทากับ 50 [%] ของพิกัด และยังเพิ่มมาตรการปองกันการกลายเปน
น้ําแข็งเขาไปในในระบบควบคุมอีกดวย 

ปมในระบบมี 1 ตัว ใชการควบคุมความเร็วรอบของปมแบบ VVVF สวนอินเวอรเตอรจะใชเวกเตอร
อนุรักษพลังงาน (E.S.V) ทําการควบคุมสลิปใหมอเตอรมีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา 

คอย ๆ เปลี่ยนวาลวสามทางของ AHU ในโรงงานผลิตเปนวาลวสองทาง เพื่อลดปริมาณสงน้ําของปม
ดานทุติยภูมิของน้ํารอนน้ําเย็น 

เงื่อนไขการคํานวณประสิทธิผล : ถือวา Load factor โดยเฉลี่ยของเครื่องทําน้ํารอน น้ําเย็นขนาด 500 
[USRT] มีคาเทากับ 50 [%] และใหระยะเวลาเดินเครื่องมีคาเทากับ 2,500 [h/ป] 
(4) ประสิทธิผล  

ลดกําลังไฟฟาได    190 [MWh/ป]  (2,500 h) 
ปริมาณกาซ 13A ท่ีเพิ่มข้ึน   8,250 [m3/ป]  (2,500 h) 
ตนทุนที่ลดได    2,920 [พันเยน/ป] หรือ 1.1 [ลานบาท/ป] 
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กรณีศึกษาที่ 17 
การอนุรักษพลังงานดวยการพัฒนาระบบแหลงความเย็นประสิทธิภาพสูง 

<ท่ีมา : ตัวอยาง ECC ป พ.ศ. 2533 No.8> 
ประเภทกิจการ   :  ผลิตเครื่องจักรขนสง 
ผลิตภัณฑ   :  รถยนต 

 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
แหลงความรอนความเย็นสําหรับปรับอากาศของโรงงาน ไดถูกติดตั้งเพิ่มจนมีขนาด 4,000 [USRT] จึง

ตองการลดขนาดแหลงความรอนลง และพิจารณาเครื่องทําความเย็นซึ่งเปนอุปกรณหลักของระบบแหลงความ
รอน โดยพัฒนาและนําเครื่องทําความเย็นเทอรโบขับดวยเครื่องยนตดีเซลประสิทธิภาพสูงเขามาใชเพื่ออนุรักษ
พลังงานใหไดจํานวนมาก 
 (2) สภาพปจจุบัน 

แหลงความรอนความเย็น 4,000 [USRT] เปนแบบ Distributed โดยติดตั้งเครื่องทําความเย็นเทอรโบ
หรือชิลเลอรทําน้ําเย็นที่แตละโรงงานและอาคารหองทดลอง 
 

 
 

รูปที่ 6.22   โครงสรางของระบบแหลงความรอนความเย็น 

 

 
รูปที่ 6.23    สมดุลความรอน (แปลงเปนพลังงานปฐมภูม)ิ 

พลังงานการแผความรอน 

ทําความเย็น 
พลังงาน 

หลอเย็นเสื้อสูบกลับมาใช 
นําความรอนของน้ํา 

นําความรอนท้ิงในกาซไอเสีย 

กาซไอเสีย E/G 
การแผความรอน 
กาซไมเผาไหม 

เช้ือเพลิง

กํา
ลัง
ขับ

 

กลับมาใช

น้ํามันหนัก A 

เครื่องทําความเย็นเทอรโบ 
ขับดวยเครื่องยนตดีเซล 

RT-1 

นําความรอนท้ิงกลับมาใช 
เคร่ืองทําความเย็นดูดซึม 

ความรอนท้ิง 

นํ้าเย็น (หมุนเวียน)

รวม 

เครื่องทําความเย็นดูดซึม 
แบบเผาโดยตรง 

RA-1 

น้ํามันหนัก A 

นํ้าเย็น (กลับ) 

เครื่องทําความเย็นท่ีพัฒนาขึ้น 
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(3) รายละเอียด 
ในกรณีของเทอรโบขับดวยมอเตอร จะมีประสิทธิภาพรวมเพียงประมาณ 30 [%] แตถาใชเครื่องยนต

ดีเซล (D/E) และนําความรอนทิ้งกลับมาใชแลว  จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใหสูงข้ึนไดเปน 55 [%] 
เมื่อเปรียบเทียบในเทอมของพลังงานปฐมภูมิแลว การขับดวย D/E จะปรับปรุงใหดีข้ึน 30 [%] และการ

นําความรอนทิ้งกลับมาใชจะปรับปรุงใหดีข้ึน 10 [%] รวมแลวคา COP (Coefficient of performance ในการทํา
ความเย็น) จะเพิ่มข้ึนจากเดิม 40 [%] กลายเปน 2.3  รูปที่ 6.22 แสดงสมดุลความรอนที่แปลงเปนพลังงานปฐม
ภูมิแลว 

เครื่องยนตดีเซลเลือกใชเครื่องยนตอเนกประสงคขนาดกะทัดรัดและมีสมรรถนะสูง เปนเครื่องยนต 8 
สูบ 4 จังหวะ ความเร็วรอบ 2,100 [rpm] และใชน้ํามันหนัก A เปนเชื้อเพลิงโดยที่ความสิ้นเปลือง 85 [L/h] 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทําความเย็นและเพิ่มระบบเวลาเดินเครื่องตลอดป จึงใชรวมกับเครื่อง
ทําความเย็นดูดซึมแบบเผาน้ํามันเตา A โดยตรง ทําใหมีโครงสรางเหมือนกันรูปที่ 6.23 และใชวิธีควบคุมแบบ
อุณหภูมิแปรผันโดยเพิ่มอุณหภูมิขาออกน้ําเย็นเมื่อเดินเครื่องดวยภาระไมเต็มพิกัดจาก 6 [oC]  ถึง 9.44 [oC] 
(4) ประสิทธิผล 

ประสิทธิผลการอนุรักษพลังงาน (ตารางที่ 6.9) เมื่อเดินเครื่องท่ี 2,000 [USRT] 
คา COP เทากับ 2.3 
ปริมาณการปลอยกาซ CO2  เทียบกับเทอรโบ : ลดลง 70 [%] 
เทียบกับคามาตรฐาน NOx ท่ี 500 [ppm] แลวมีคาต่ํากวา คือเทากับไมเกิน 480 [ppm] 

 
ตารางที่ 6.9   ประสิทธิผลการอนุรักษพลังงาน 

(เวลาเดินเครื่อง 3,000 [h/ป] คา Load factor เทากับ 0.6) 
(1) การขับเครื่องทําความเย็นเทอรโบมอเตอร → เครื่องยนต
ดีเซล 

21,100 [พันเยน/ป] หรือ 8 [ลานบาท/ป] 
 

(2) ติดตั้งเครื่องทําความเย็นเทอรโบที่ทางเขาน้ําเย็น 
     ควบคุมอุณหภูมิน้ําเย็นใหสูงข้ึนในฤดูระหวางฤดูรอน-
หนาว 

2,800 [พันเยน/ป] หรอื 1.0 [บาท/ป] 
 

(3) ควบคุมอุณหภูมิน้ําเย็นเขาเครื่องทําความเย็นดูดซึมใหคงที่ 1,400 [พันเยน/ป] หรอื 532,000 [บาท/ป] 
 

(4) จํากัด NOx ไมใหเกินคาหนึ่ง และควบคุมความเร็วรอบ 
      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อมีภาระไมเต็มพิกัด 

930 [พันเยน/ป] หรือ353,400 [บาท/ป] 
 

(5) ปรับปรุงการควบคุมเปลี่ยนจํานวนเครื่องอัดอากาศ 1,400 [พันเยน/ป] หรอื 532,000 [ลานบาท/ป] 

รวม 27,600 [พันเยน/ป] หรือ  10  [ลานบาท/ป] 
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กรณีศึกษาที่ 18 
การนําความรอนทิ้งท่ีเกิดข้ึนในบริษัทกลับมาใชครั้งท่ีสอง <ท่ีมา : FE95149> 

ผลิตภัณฑ    :  ยางรถยนต 
จํานวนพนักงาน    :  750 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป  : น้ํามันหนัก  11,747   [kL/y] 

    ไฟฟา   61,441   [MWh/y] 
(1) ความเปนมาของโครงการ 

กาซไอเสียท่ีออกจากหมอไอน้ําความรอนทิ้งของเครื่องกําเนิดไฟฟาในบริษัทมีอุณหภูมิ 205 [oC] จึงได
เพิ่ม Boiler ตมน้ํารอน 
 
(2) มาตรการ 

ติดตั้งหมอ Boiler ตมน้ํา หลังจากหมอไอน้ําความรอนทิ้ง เนื่องจากจุดน้ําคางกรดของน้ํามันหนักมีคา
เทากับ 110-120 [oC] จึงทําการควบคุมบายพาสใหกาซ ไอเสียมีอุณหภูมิไมต่ํากวา 150 [oC] (รูปที่ 6.24) 

 
(3) ประสิทธิผล 

อุณหภูมิน้ําเลี้ยง   107 - 139 [oC] 
ความรอนที่นํากลับมา  2,767 [Gcal/y] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.24   แผนภาพการไหลหลังจากติดตัง้หมอน้ํารอนผลิตน้ํารอนกลับมาใช 
 

นําไอน้ํากลับมาใช 

แล
กเป

ลี่ย
น 

คว
าม
รอ
น 2

 

แล
กเป

ลี่ย
น 

คว
าม
รอ
น 1

 

ไฟ
ฟา

 

ถัง
จาย

น้าํ
 

dea
era

to r
 ไอน้ํา 

Flash 
steam 

Blowdown หมอตมน้าํ 

กาซไอเสีย 
150 [°C] 

เคร
ื่อง
กํา
เนดิ
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กรณีศึกษาที่ 19 
การนําความรอนทิ้งจากเตาเผาขยะกลับมาใช <ท่ีมา : FE95106> 

ผลิตภัณฑ  :  รถจักรยานยนต ช้ินสวน เครื่องยนตสันดาปภายในทั่วไป 
จํานวนพนักงาน  :  4,300 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป  : เช้ือเพลิง (เทียบเปนน้ํามันดิบ) 7,607  [kL/y] 

  ไฟฟา     113  [GWh/y] 
 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
ในการสรางเตาเผาขยะเตาใหม ไดติดตั้งหมอไอน้ําความรอนทิ้งกับ Extraction turbine ใชขับพัดลมดูด

และจายไอน้ําใหโรงงานสามารถนําความรอนที่เกิดข้ึนกลับมาได 63 [%] 
 
(2) มาตรการ 

ทําใหเปนระบบดังรูปที่ 6.25 
 

 
 

รูปที่ 6.25 แผนภาพการไหลของระบบ 
 
 

นํ้ามันกาดชวยเผาไหม 
49.3 [L/h] 

จากหมอไอนํ้าเดิม 
นํ้าเลี้ยง (40 [°C]) 

เตาเผา 

ของแข็ง 500 [kg/h] 
โคลน 480 [kg/h] 
นํ้ามันทิ้ง         20 [kg/h] 
ของเหลวทิ้ง 650 [kg/h] 

อากาศอุณหภูมิสูง (250 [ºC])

อากาศอุณหภูมิต่ํา (20 [ºC]) 
จากหลุมขยะ 

หมอไอนํ้าความรอนทิ้ง 

แลกเปลี่ยนความรอน

การจัดการกาซไอเสีย พัดลม พัดลม กังหันไอนํ้า 

ปลองไอเสยี

ไอนํ้าความดันต่ําที่จายใหโรงงาน (6[kg/cm2]) ปลอยทิ้ง 

บา
ยพ

าส
 

รวม         1,650 [kg/h] 



บทที ่6 กรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ   ตําราฝกอบรมการอนุรักษพลงังานภาคปฏิบัติ ดานความรอน 
 

6 - 34 

(3) ประสิทธิผล  
 สามารถนําความรอนกลับมาได 1,460 / 2,320  =  63 [%]    ดังรูปที่ 6.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณีศึกษาที่ 20 
การลดกําลังไฟฟาในการทําความเย็นดวยการใชประโยชนจากความรอนทิ้งอุณหภูมิต่ําจากเครื่องยนตดีเซลและ
การลดเชื้อเพลิงของหมอไอน้ํา       <ท่ีมา : 95048> 

ผลิตภัณฑ  :   โซดาไฟ  
จํานวนพนักงาน :   299 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป  : น้ํามันหนัก 74,683  [kL/y] 

  ไฟฟา  459,912 [MWh/y] 
 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
นําความรอนทิ้งในน้ําหลอเย็นเครื่องยนตของระบบเครื่องยนตดีเซลโคเจเนอเรชั่นกลับมาใชประโยชน

ในการอุนน้ําปอนหมอไอนํ้า นอกจากนั้นยังใชประโยชนจากไอน้ําท่ีเหลือเพราะมีการอุนน้ําปอนขางตนในการ
ขับเครื่องทําความเย็นแบบดูดซึม ทําใหสามารถลดกําลังไฟฟาของเครื่องทําความเย็นเทอรโบลงได 
(2) มาตรการ 

(2.1) ตรวจสอบสมดุลความรอน 
เปลี่ยนระบบเครื่องยนตดีเซลโคเจเนอเรชั่นไปใชกับ Base load ซึ่งมีประสิทธิภาพความรอนรวม 56.9 

[%] อยางไรก็ตาม แมวาน้ําหลอเย็นเครื่องยนตจะมีอุณหภูมิขาเขา 71 [oC]  ขาออก 80 [oC]  อัตราไหล 168 [t/h] 
ซึ่งจัดวามีปริมาณความรอนมาก แตความรอนสวนหนึ่งก็สูญเสียไปใหน้ําหลอเย็นทุติยภูมิ รูปที่ 6.27 แสดง
กระบวนการและเครื่องจักร 

นํากลับมาเปนไอน้ําของหมอไอนํ้าความรอนทิ้ง

ความรอนท่ีนํากลับมา 

จัดการกาซไอเสีย 

ความสูญเสียการแผความรอน 
ข้ีเถานําออกไป การแผความ 

เช้ือเพลิงชวย 

ขยะเผาได 

ปริมาณความรอนรวมที่ 

อากาศสําหรับเผาไหม

รูปที่ 6.26  สมดุลความรอน ( x 103 kcal/hr) 

(1,460) 
การใหความรอน

อากาศสําหรับเผาไหม
การใหความรอน

400

ทางออกเตา (2,320) 

รอนของสวนระบายความรอน 

210 



บทที ่6 กรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ   ตําราฝกอบรมการอนุรักษพลงังานภาคปฏิบัติ ดานความรอน 
 

6 - 35 

(2.2) พิจารณาวิธีนําความรอนกลับมาใช 
ความรอนที่นํากลับมา อาจใชอุนน้ําปอนหมอไอน้ําความรอนทิ้ง ผลิตน้ํารอนสงเขาเครื่องทําความเย็น

ดูดซึม ใชอุนน้ําชดเชยหรือใชใหความรอนน้ําควบแนนของกังหันไอน้ํา ฯลฯ ซึ่งไดทําการเปรียบเทียบมูลคา
ลงทุน ประสิทธิภาพการนําความรอนทิ้งกลับมาใช ความคุมทุน และปญหา ฯลฯ ในแตละทางเลือก 

เนื่องจากปริมาณการใชไอน้ําลดลง แตปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มข้ึน ดังนั้น จึงตองการหลีกเลี่ยงการที่นํา
ความรอนทิ้งกลับมาแลวทําใหมีไอน้ําเกินความตองการมากขึ้น หรือทําใหลดปริมาณการผลิตไฟฟาใชเองลง 

เมื่อพิจารณาทางเลือกตางๆขางตนแลว เห็นวาควรนําความรอนที่นํากลับมาไปใชในการใหความรอน
แกน้ําควบแนนที่ออกจากกังหันไอน้ํา ไอน้ําสวนเกินที่เกิดข้ึนจะนําไปใชขับเครื่องทําความเย็นดูดซึม ซึ่ง
สามารถรักษาปริมาณการกําเนิดไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาดวยหมอไอน้ํา / กังหัน และสามารถหยุดเครื่องทํา
ความเย็นเทอรโบได นั่นคือ  สามารถลดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาได แผนภาพการไหลของระบบการนํา
ความรอนทิ้งกลับมาใชแสดงไวในรูปที่ 6.28 
 
(3) ประสิทธิผล 

น้ําหลอเย็นทุติยภูมิ       ∆629,160 [t/y]   
คิดเปนเงิน  ∆ 881 [พันเยน/ป] หรือ 334,780 [บาท/ป] 

ไฟฟาเครื่องทําความเย็นเทอรโบ ∆ 3,755 [MWh/y]     
คิดเปนเงิน  ∆ 38,025 [พันเยน/ป] หรือ 14.4  [ลานบาท/ป] 

ไฟฟาเครื่องทําความเย็นดูดซึม 64.8 [MWh/y]  
คิดเปนเงิน  656 [พันเยน/ป] หรือ 249,280 [บาท/ป] 

ลดเชื้อเพลิงหมอไอน้ํา  ∆ 236,651 [L/y]     
คิดเปนเงิน  ∆ 4,260 [พันเยน/ป]  หรือ  1.6 [ลานบาท/ป] 

กําเนิดไฟฟาดวยเทอรไบน            ∆ 361,472 [kWh/y]    
คิดเปนเงิน  ∆ 3,660 [พันเยน/ป] หรือ  1.4 [ลานบาท/ป] 
รวม   ∆ 38,850 [x 103 เยน/ป] 

คาซอมบํารุงเครื่องทําความเยน็  ∆ 2,860 [พันเยน/ป] หรือ 1.0 [ลานบาท/ป] 
 รวม    ∆ 41,710 [พันเยน] หรือ 15.8 [ลานบาท] 
 มูลคาเงินลงทุน   65,000 [พันเยน] หรือ 24.7 [ ลานบาท] 
 ระยะเวลาคืนทุน   1.6 [ป] 
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รูปที่ 6.27  กระบวนการและเครื่องจักร 

 

 
 

รูปที่ 6.28  แผนภาพการไหลของระบบการนําความรอนทิ้งกลับมาใช 

ไอน้ํา 75 [kg/cm2] 

ไอน้ํา 7 [kg/cm2] 

15,300 [kW] 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเทอรไบน 1 ไฟฟา 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเทอรไบน 2 
2,790 [kW] 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเทอรไบน 3 
5,800 [kW] นํ้าระบายความรอน 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟาดีเซล 4 
7,250 [kW] 

หมอไอน้ําความรอนทิ้ง 

ไฟฟาซื้อ 

แตละโรงงาน 

เคร่ืองทําความเย็นน้ําเย็น 

เคร่ืองทําความเย็น เคร่ืองทําความเย็น 

(720 [kW]) (720 [kW]) 

นํ้าเย็น 15[ºC] 
นํ้าเย็น 10[ºC] ถังน้ําเลี้ยงหมอไอน้ํา 

นํ้าบริสุทธ์ิเติม 

ไอน้ําจายใหโรงงาน เคร่ือง deaerator

หมอไอน้ํา 

136 [t/h] 

(นํ้ามันหนัก C)

นํ้าระบายความรอนทุติยภูมิ

drain 

ไอน้ํา 7 [kg/cm2] 

เทอรไบน #1 

เคร่ืองทําความเย็น 

นํ้าเย็น 

เคร่ืองยนตดีเซล 7,250 [kW] 

ปมน้ําระบายความรอนเคร่ืองยนต 

เครื่องใหความรอน 

เคร่ือง cooler 

ความรอนท้ิง 

นํ้าระบายความรอนทุติยภูมิ 
(backup) ถังนํ้าเลี้ยงหมอไอนํ้า 

ไปหมอไอนํ้ากําเนิดไฟฟา

ลดได 2.6 [t/h] 
เคร่ือง deaerator น้ําเติม 

สงไอน้ําไปกระบวนการผลิต 

หมอไอน้ํา นํ้ามันหนัก C 
เทอรไบน #2 เทอรไบน #3 

เชื้อเพลิง

กําเนิดไฟฟา 
เคร่ืองยนต 

นํ้าเติม

เทอรโบ เทอรโบ 

ดูดซึม 

กําเนิดไฟฟา 

นํ้าควบแนน 

นํ้าระบายความรอนเคร่ืองยนต
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กรณีศึกษาที่ 21 
การใหความรอนน้ําดิบน้ําบริสุทธิ์ดวยความรอนทิ้งจากเครื่องทําความเย็น <ท่ีมา : FE95056> 

ผลิตภัณฑ :  วงจรรวมสารกึ่งตัวนํา 
จํานวนพนักงาน  :  3,600 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป  : น้ํามันกาด   20  [kL/y] 

  กาซหุงตม (Town gas)  10,926  [kL/y] 
  ไฟฟา    402.3  [GWh/y] 
 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
ใชความรอนทิ้งในน้ําระบายความรอนเครื่องทําความเย็นสําหรับปรับอากาศหอง Clean roomในการ

รักษาอุณหภูมิของน้ําบริสุทธิ์สําหรับลางทําความสะอาดใหคงที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) มาตรการ 

แลกเปลี่ยนความรอนระหวางน้ําระบายความรอนเครื่องทําความเย็น( 28[oC]) กับน้ําดิบสําหรับทําน้ํา
บริสุทธิ์ (ฤดูหนาว 10-15 [oC]) เพื่ออุนน้ําดิบ หากยังอุนไมพอจะใหความรอนดวยไอน้ําตามเดิมดังแสดงใน รูปที่ 
6.29 แผนภาพการไหลของระบบการนําความรอนทิ้งกลับมาใช 

 
(3) ประสิทธิผล 

ปริมาณพลังงาน เชื้อเพลิง       ∆ 24.9 [ x 1012cal/y] พลังงานไฟฟาเพิ่มข้ึน 0.2 [Tcal/y] 
                รวม          ∆ 24.7 [ x 1012cal/y] 

 
มูลคาประสิทธิผลเชื้อเพลิง      ∆ 86 หนวยพลงังานไฟฟาเพิ่มข้ึน 12.2 หนวย  
รวม          ∆ 73.8 [ลานเยน/ป] หรือ 28.0 [ลานบาท/ป] 

เคร่ืองทํา หมอไอน้ํา 

นํ้าระบาย นํ้าระบายความรอน

คูลลิ่งทาวเวอร

เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน

เคร่ืองแลกเปลี่ยน 

เคร่ืองทําน้ําบริสุทธิ์ 
ถังน้ําดิบ 

ไปเครื่องทํา นํ้ากอนบําบัด 

ไอน้ํา drain 

รูปท่ี 6.29   แผนภาพการไหลของระบบการนําความรอนทิ้งกลับมา
ใ 

ความรอน อุณหภูมิสูง

ความเย็น 

ความรอน นํ้าบริสุทธิ์มาก 
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  6.2   สําหรับอาคาร (Successful Case Studies, Building) 
 

กรณีศึกษาที่ 1 
การอนุรักษพลงังานและการลดตนทุนดวยการดัดแปลงหมอไอน้ําเปนหมอตมน้ํารอนไรความดัน  

<ท่ีมา : FE94145> 
วัตถุประสงคการใชงานอาคาร :   โรงแรม พื้นที่ใหเชา ช้ัน 1-6 : พื้นที่ใหเชา (รานคา) 

            ช้ัน 7-13 : โรงแรม พื้นที่รวม :     (ไมมีขอมูล) 
การใชพลังงานตอป       :    น้ํามันหนัก A  124,763 [L] 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
อาคารนี้เคยใชหมอไอนํ้าท่ีมีอยูเปนแหลงความรอนมากอน แตไดดัดแปลงใหเปนเครื่องทําน้ํารอนไร

ความดันแทน ผลทําใหประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนสูงกวาเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบดวยการใชประโยชน
จากความรอนสัมผัส และยังไมตองปฏิบัติตามกฎหมายการควบคุมภาชนะอัดความดันอีกดวย กลาวคือ ไมตอง
ใชชางหมอไอน้ําท่ีมีคุณสมบัติตามที่กําหนดอีกตอไป จึงสามารถทุนแรงงานในการจัดการเครื่องจักรลงได 
นอกจากนั้น ยังเปลี่ยนวิธีจายน้ํารอนจากการเก็บน้ํารอนปริมาณมากไวในถังเก็บแลวใหความรอน มาเปนการ
จายน้ํารอนแบบแลกเปลี่ยนความรอนกับน้ํารอน จึงสามารถแกปญหาความรอนสูญเสียจากการเก็บน้ํารอน
ปริมาณมากได 
(2) มาตรการ 

ภายในอาคารไมมีการใชไอน้ําใดๆ จึงไมจําเปนตองใชหมอไอน้ํา  สิ่งท่ีตองการ คือ หมอน้ํารอนผลิตน้ํา
รอนใหเพียงพอกับภาระก็พอ อยางไรก็ตาม หากหยุดเดินเครื่องหมอไอน้ําไปเฉยๆ แลวหาเครื่องทําน้ํารอนใหม
มาแทน จํานวนเงินลงทุนจะสูงมากทําใหการอนุรักษพลังงานไมคุมทุน นอกจากนั้นเนื่องจากตัวหมอไอน้ําเองก็
ยังไมหมดอายุการใชงาน ดังนั้น วิธีท่ีคุมคาท่ีสุด จึงไดแกการดัดแปลงหมอไอน้ําเดิมใหเปนเครื่องทําน้ํารอน 
นอกจากนั้น ยังดัดแปลงใหเปนแบบวงจรเปดไรความดันเพื่อใหสะดวกในการบํารุงรักษา ตารางที่ 6.10 แสดง
รายการอุปกรณหลักๆ ท่ีมีอยูเดิม ดังรูปที่ 6.30 แผนภาพการไหลของระบบที่มีอยูเดิมเนื่องจากไดเปลี่ยนตัวกลาง
ขนถายความรอนจากไอน้ําเปนน้ํารอน และเปลี่ยนเปนระบบไรความดัน จึงไดยื่นคํารองยกเลิกการใชงาน
ภาชนะอัดความดันประเภทที่ 1 (หมอไอน้ํา ถังเก็บ เฮดเดอร) ในกิจการดังกลาว 

ตารางที่ 6.10  อุปกรณหลักท่ีมีอยูเดิม 
No ชื่ออุปกรณ ขอกําหนดจําเพาะ วัตถุประสงคการใชงาน 
1 หมอไอน้ําแบบ Sectional 550,000 [kcal] ปรับอากาศสวนพื้นที่ใหเชา 
2 หมอไอน้ําแบบ Sectional 550,000 [kcal] จายน้ํารอนทั้งอาคาร 
3 เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นแบบดูดซึม 75 [USRT] ปรับอากาศรอนสวนโรงแรม 

ปรับอากาศเย็นทั้งอาคาร 
4 ถังเก็บ 1.4 [t] จายน้ํารอนทั้งอาคาร 
5 ถังเก็บ 1.5 [t] จายน้ํารอนทั้งอาคาร 
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รูปที่ 6.30  แผนภาพการไหลของระบบเดิม 

 

แกสํานักงานแรงงานที่รับผิดชอบ ซึ่งไดรับเรื่องไวแลว นอกจากนี้ยังรื้อถอนช้ินสวนประกอบ (วาลวนิรภัย 
เครื่องวัดระดับน้ํา เครื่องจายน้ําอัตโนมัติ เครื่องวัดความดันไอน้ํา สวิตซความดัน) แลวติดตั้งเครื่องปรับอุณหภูมิ
เพิ่มเขามาใหม  
 

 
รูปที่ 6.31  แผนภาพการไหลของระบบ (หลังปรับปรุง) 

 
นอกจากนั้น ยังเปลี่ยนวงจรควบคุมการทํางานจากควบคุมความดันมาเปนควบคุมอุณหภูมิอีกดวย 

หลังจากนั้น เพื่อใหตัวเครื่องเปนวงจรเปดไรความดัน จึงไดตอถังวงจรเปดเขากับตัวเครื่อง สวนอุปกรณเผาไหม 
อุปกรณควบคุมการเผาไหมอัตโนมัติจะใชของเดิมโดยไมไดดัดแปลง รูปที่ 6.31 แสดงแผนภาพการไหลของ
ระบบหลังปรับปรุง 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรอนระหวางน้ํารอนจากเครื่องทําน้ํารอนแบบวงจรเปดไรความดันกับน้ํารอน
หมุนเวียนสําหรับปรับอากาศรอน ไดรื้อถอนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเดิมออก แลวเปลี่ยนเปนเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนแบบเพลต สวนน้ํารอนสําหรับใหความรอนในการจายน้ํารอน จะสงไปยังเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนที่ติดตั้งอยูในเครื่องจายน้ํารอนแบบแลกเปลี่ยนความรอนกับน้ํารอน 2 เครื่องท่ีตอขนาน
กันจากเครื่องทําน้ํารอนแบบวงจรเปดไรความดัน 

ถังเก็บ 

เฮดเดอร 

ไอนํ้าไป 
นํ้ารอนไป 

นํ้ารอนกลับ 
นํ้าเติม 

เดรน 

หมอไอนํ้า 
หมายเลข 2 

หมอไอนํ้า 
หมายเลข 1 

(ใชเดรนเปนนํ้าเติมหมอไอนํ้า) 
กลับ / เดรน 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 

 ไอนํ้าไป 

ปลองไอเสีย 

ลมรอนกลับ 
ลมรอนไป 

A 

 : ถังวงจรเปด 

นํ้ารอนไป
จายน้ํารอนไป 

นํ้ารอนกลับ 

นํ้ารอนกลับ 

เครื่องทํานํ้ารอน 
หมายเลข 1 

เครื่องทํานํ้ารอน 
หมายเลข 2 

นํ้าเติมเคร่ืองจายน้ํารอนนํ้ารอนกลับ 

นํ้ารอนไป 

นํ้าเติม ปลองไอเสีย 

ลมรอนกลับ 

ลมรอนไป 

ไลน B 

เครื่องจาย 
น้ํารอน B 

เครื่องจาย 
น้ํารอน A 

ไลน 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
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เมื่อมีภาระการจายน้ํารอนต่ํา จะจายน้ํารอนจากไลน B ในรูปที่ 6.31 และเมื่อมีภาระสูงสุด หลังจากที่
เครื่องจายน้ํารอน B ไดเพิ่มอุณหภูมิน้ําเติมจนถึงระดับหนึ่งแลว จะสงไปที่เครื่องจายน้ํารอน A แลวจายน้ํารอน
จาก “ไลน A” ในรูปขางตน เครื่องจายน้ํารอนสามารถติดตั้งขนานเพิ่มเติมได ยกเวนในกรณีท่ีความรอนสูงกวาท่ี
เครื่องทําน้ํารอนจะจายใหได ดังนั้นแมวาจะมีภาระการจายน้ํารอนเพิ่มเติม เชน สรางหองพักเพิ่ม ฯลฯ ก็สามารถ
รองรับได 
(3) ประสิทธิผล 

หลังจากผานชวงเวลาทดลองเดินเครื่องตั้งแต  15 เมษายน 2536 - 14 พฤษภาคม 2536 เปนเวลา 1 เดือน
แลว ไดทําการเดินเครื่องอยางจริงจังตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม ตารางที่ 5.11 แสดงผลความสิ้นเปลืองพลังงาน 

ตารางที่ 6.11   ผลความสิ้นเปลืองพลังงาน 
 หมอไอน้ําจายน้ํารอน หมอไอน้ําปรับอากาศรอน ความสิ้นเปลืองน้าํประปาจายน้าํ

รอน 
 กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
 ปงบประมาณ  

2535 
ปงบประมาณ 

2536 
ปงบประมาณ 

2535 
ปงบประมาณ 

2536 
ปงบประมาณ 

2535 
ปงบประมาณ 

2536 
15 เมษายน  
- 14 พฤษภาคม 

3,570 [L] 3,099 [L] 2,570 [L] 1,721 [L] 376 [t] 318 [t] 

15 พฤษภาคม 
 - 14 มิถุนายน 

3,508 [L] 2,616 [L] ไมปรับอากาศ
รอน 

ไมปรับอากาศ
รอน 

324 [t] 304 [t] 

14 มิถุนายน 
 - 15 กรกฎาคม 

3,068 [L] 2,254 [L] ไมปรับอากาศ
รอน 

ไมปรับอากาศ
รอน 

229 [t] 252 [t] 

รวมความสิ้น 
เปลืองพลังงาน 

10,141 [L] 7,969 [L] 2,570 [L] 1,721 [L] 929 [t] 874 [t] 

อนุรักษ 
พลังงานได 

ลดลง 2,172 [L/3 เดือน] ลดลง 894 [L/1 เดือน] ลดลง 55 [t/3 เดือน] 

อัตราการอนุรักษ
พลังงาน 

ลดลงประมาณ 21.4 [%] ลดลงประมาณ 33 [%] ลดลงประมาณ 5.9 [%] 

 
มูลคาท่ีอนุรักษพลังงานไดในระยะเวลา 3 เดือนจากตารางขางตน 
น้ํามันหนัก A : 35 [เยน/L] × (2,172 + 849) [L] = 105,735 [เยน]หรือ 40,180 [บาท/ป] 
น้ําประปา : น้ําดี 135 [เยน/t] × 55 [t] + น้ําเสีย 100 [เยน/t] × 55 [t] = 105,735 [เยน]  
รวม 118,660 [เยน/3 เดือน] หรือ 45,090 [บาท/ป] 
นอกจากนั้น ยังสามารถลดตนทุนในการบริหารระบบ ไดแก ไมตองเสียคาจางชางหมอไอน้ํา 3 คน 

(คาจางปละ 7.2 [ลานเยน]) หรือ 2.7 [ลานบาท/ป] ไดอีกดวย 
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กรณีศึกษาที่ 2 
การประเมินแผนและการนําระบบกําเนิดไฟฟาไฮบริดแบบเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใช 

<ท่ีมา : ตัวอยางยอดเยีย่ม ECCJ ปงบประมาณ 2545> 
วัตถุประสงคการใชงานอาคาร :    อาคารคอมเพล็กซใหเชา  

(สํานักงานใหเชา รานคา จัดงานสมรส หองประชุมใหเชาท่ีจอดรถ) 
ขนาดอาคาร  :  บนดิน 40  ช้ัน ใตดิน  3  ช้ัน  อาคารลูก 5 ช้ัน   

พื้นที่ใชสอย   154,000 [m2] 
พนักงาน 88 คน  ประชากรในอาคาร 8 พันคน 
การใชพลังงานตอป :  กาซ (13A) ความดันปานกลาง  1,562   พัน [m3

N] 
ไฟฟา   26,824   [MWh] 

(1) ความเปนมาของโครงการ 
เพื่ออนุรักษพลังงานในการรองรับภาระกําลังไฟฟาและการปรับอากาศเย็นที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วใน

อาคารใหเชา จึงใชระบบโคเจเนอเรชั่นแบบกาซเทอรไบน เพื่อจายกําลังไฟฟาท่ีเกิดข้ึนใหแกอาคาร แลวใชไอน้ํา
จากหมอไอน้ําความรอนทิ้งเปนแหลงความรอนในการปรับอากาศรอนเย็น นอกจากนั้น ในฤดูระหวางฤดูรอน
และฤดูหนาวที่มีไอน้ําเหลือ จะนําไปใชเปนแหลงกําลังขับและอุนน้ําจาย เพื่อเสริมระบบโคเจเนอเรชั่น จะติดตั้ง
ระบบกําเนิดไฟฟาพลังแสงอาทิตยซึ่งมีผลเหมือนกับการปลูกตนไมบนดาดฟา ทําใหเปนระบบผลิตไฟฟาแบบ
รวมซึ่งเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(2) มาตรการ 

(2.1) สภาพปจจุบัน 
มาตรการอนุรักษพลังงานที่เคยปฏิบัติมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2528 ไดแก การนําระบบอินเวอรเตอรเขามา

ใชกับระบบปรับอากาศ การปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ การปรับปรุงโซนการปรับอากาศ การปรับปรุงแสงสวาง
สําหรับพื้นที่ใหเชา การปรับปรุงวิธีเปดหลอดไฟที่จอดรถ (รวมๆ แลวลดไดประมาณ 6.5 ลาน [kWh]) และใน
ระยะหลังไดเปลี่ยนระบบอินเวอรเตอรเปนรุนที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ระยะหลังนี้การใชพลังงานไฟฟามีคาเพิ่มข้ึนเนื่องจากอุปกรณ OA มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และ
การใชพลังงานไฟฟาของผูเชาอาคารเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากตองจัดการความรอนที่เกิดข้ึนจากอุปกรณเหลานั้น 

 
 

 
รูปที่ 6.32   การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใชไฟฟาในแตละสาขา 

การใชพลังงานไฟฟาของผูเชาอาคาร 

การใชพลังงานไฟฟาของอาคารนอกเหนือจากผูเชา 

พ.ศ. 2537 

ใช
ป พ

.ศ.
 25

37 
เปน

ฐาน
 

2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 
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ตารางที่ 6.12   การเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานภายในอาคาร 
หัวขอ พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 

การใชพลังงานไฟฟาท้ัง
อาคาร (kWh) 

28,392,960 25,844,160 26,824,080 26,935,920 27,132,480 

การใชพลังงานไฟฟาของผู
เชาอาคาร (kWh) 

8,327,296 8,442,790 9,582,210 9,601,825 9,890,611 

เทียบกับป พ.ศ. 2537 100% 101.4% 115.1% 115.3% 118.8% 
การใชพลังงานไฟฟา 
นอกจากผูเชา (kWh) 

20,065,664 17,401,370 17,241,870 17,334,095 17,241,869 

เทียบกับป พ.ศ. 2537 100% 86.7% 85.9% 86.4% 85.9% 
การใชกาซ  (m3

N) 912,783 1,445,882 1,562,392 1,498,355 1,535,319 
เทียบเปนน้ํามันดิบ (kl) 8,609 8,566 8,965 8,918 9,014 

 
(2) การดําเนินมาตรการ 

จากการพิจารณานําระบบโคเจเนอเรชั่นแบบใชกาซเทอรไบนขนาด 1,500 kW มาใชโดยคํานึงถึงการใช
พลังงานไฟฟาและไอน้ําตลอดปของอาคาร ไดผลลัพธดังตอไปนี้ 

(1) แปลงเปนพลังงานปฐมภูมิ (น้ํามันดิบ) แลวจะลดได 645 [kL] (7.2 [%]) 
(2) ลดกําลังไฟฟาตามสัญญาจาก 8,000 [kW] เปน 6,500 [kW] ได 
ในการนําระบบขางตนมาใช เพื่อใหมีประสิทธิภาพความรอนสูงสุด ไดมีการพิจารณาอีกวาจะสามารถ

ใชไอน้ําในฤดูกาลอื่นนอกจากฤดูรอน (เครื่องทําความเย็นดูดซึม) และฤดูหนาว (ปรับอากาศรอน) ใหได
ประโยชนสูงสุดอยางไร ผลคือไดเลือกใชระบบเพิ่มเติมดังแสดงในตารางที่ 6.13 ดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 6.13   การพิจารณาปญหา 
หัวขอ เนื้อหา ผลที่คาดการ 

ใชกังหันไอน้ํา ตอกังหันไอน้ําขนาดเล็กซึ่งทํางานดวยไอน้ําสวนเกิน 
บนเพลาเดียวกับเครื่องคอมเพรสเซอรกาซ เพื่อใหเปน
ระบบนํากําลังขับของเครื่องคอมเพรสเซอรกลับมาใช 
แลวใชอินเวอรเตอรแบบ PWM ท่ีสามารถ Regenerate 
กําลังไฟฟาได 

50,000 kWh/ป 

ใชประโยชนความ
รอนหลังจากใชไอน้ํา 
อยางมีประสิทธิผล 

นําไอน้ําหลังจากใชงานที่กังหันไอน้ําแลวมาทําใหเปน
น้ําอุณหภูมิสูงดวยเครื่องควบแนน เพื่อใชเปนน้ําจายให
หมอไอน้ํา 

ผลของ 
Economizer 
250,000 MJ/ป 
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นอกจากนั้น เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพของระบบโคเจเนอเรชั่น และเพื่อทิวทัศนของเมือง จึงไดติดตั้ง
แผงเซลแสงอาทิตยรูปปรามิดไวดานบนใชสําหรับผลิตไฟฟา เมื่อทําเชนนี้แลวจะสามารถจํากัดการเพิ่มอุณหภูมิ
ของดาดฟาอาคารได ซึ่งคาดวามีผลเหมือนกับการปลูกตนไมบนดาดฟา 

สมดุลความรอนที่คาดการของระบบโคเจเนอเรชั่นแสดงไวในรูปที่ 6.33 ผังของระบบแสดงไวในรูปที่ 
5.34 

 
 

ลักษณะเดนของระบบผลิตไฟฟานี้ คือการจายกําลังไฟฟาท่ีไดใหแกอาคาร แลวนําไอน้ําจากความรอน
ท้ิงมาใชงานแบบ Cascade เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวม กลาวคือ ใชปรับอากาศรอน > เครื่องทําความเย็นดูดซึม > 
กําลังขับ > ใหความรอนน้ําจาย แผงเซลแสงอาทิตยท่ีติดตั้งอยูท่ีสวนบนของอุปกรณโคเจเนอเรชั่นนอกจากจะทํา
หนาท่ีผลิตไฟฟาแลว ยังชวงปกคลุมอุปกรณ จํากัดการเพิ่มอุณหภูมิของดาดฟาอาคาร รวมท้ังชวยเพิ่มทัศนียภาพ
ของเมืองอีกดวย 

 
(3) ประสิทธิผล 

 (3.1) ผลการเดินเครื่องระบบโคเจเนอเรชั่น 
ระยะเวลาการเดินเครื่องตอ 1 ปจะประมาณ 300 วันเนื่องจากการจัดการการเดินเครื่องของอาคาร ซึ่ง

เทากับ 92 [%] ของคาคาดการ สวนการกําเนิดไฟฟาก็มีคาเทากับ 91.7 [%] ของคาคาดการเชนเดียวกัน (ตารางที่ 
6.14  ขอมูลการเดินเครื่องระบบโคเจเนอเรชั่น ) 

 

ตัวกาซเทอรไบน 

รูปที่ 6.34  ผังระบบ 

ปนไฟ 

น้ํารอนอุณหภูมิสูง

อุณหภูมิอากาศเขา : 11.5 องศา 
พิกัดกําเนิดไฟฟา : 1500 kW 
ความรอนที่เกิดจริง : 4590 kg/h 

กําลังไฟฟาขาออก 24.1% 

นําไอน้ํากลับมาใช 51.6% 

ความสูญเสียในการแผความรอน 24.3% 

ประสิทธิภาพรวม 75.7% 

รูปที่ 5.33  สมดุลความรอนของระบบโคเจเนอเรชั่น 

แผงเซลแสงอาทิตย (80kW) 
660 mm × 1170 mm × 1412 แผน 

town gas 

คอมเพรสเซอรกาซ 

กังหันไอน้ํา 

เครื่อง 
ควบแนน 

HWT เดิม 

กําลังไฟฟาขาออก หมอไอน้ําเดิม 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟากาซเทอรไบน 

ระบบน้ําเย็นเดิม 
เคร่ืองใหความเย็น 

อากาศภายนอก 

หมอไอน้ํา 
ความรอนทิ้ง 

ไอน้ํา 

ภาระ 
อาคาร 

ปรับอากาศ 
รอน-เย็น 

                  เฮดเดอรไอน้ํา (ติดตั้งเพ่ิมบางสวน) 

เคร่ือง 

อากาศที่ดูดเขามา 

รูปที่ 6.33  สมดุลความรอนของระบบโคเจเนอเรชั่น 
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ตารางที่ 6.14   ขอมูลการเดินเครื่องระบบโคเจเนอเรชั่น 
หัวขอ ผลลัพธ คาคาดการ 

ระยะเวลาเดินเครื่อง (ช่ัวโมง) 3,674 4,000 
ไฟฟาท่ีผลิตได (MWh) 5,500 6,000 
การใชกาซ CGS (พัน m3

N) 1,977 2,204 
ปริมาณไอน้ําท่ีผลิตได (ตัน) 14,173 18,960 
ปริมาณ CO2 ท่ีลดได (ตัน) 1,530 2,312 

 
นอกจากนี้ยังพบวาการเปลี่ยนแปลงการใชพลังงานไฟฟาท่ีตองการนอกเหนือจากของผูเชาอาคารมีคา

ลดลงดังท่ีแสดงในตารางขางลาง ยิ่งไปกวานั้น ความสิ้นเปลืองตอหนวยเมื่อใชการใชพลังงานไฟฟาของผูเชา
อาคารเปนเกณฑ ยังมีคาลดลงประมาณ 8.5 [%] ดังตาราง อยางไรก็ตาม ปริมาณการใชพลังงานของทั้งอาคาร
กลับเพิ่มข้ึน 3.5% เหตุผลคาดวาเกิดจากการใชพลังงานไฟฟาของผูเชาอาคารเพิ่มข้ึน (อัตราพื้นที่วางดีข้ึน 4 [%] 
และมีผูเชาอาคารใหมซึ่งมีศูนยรับจองที่ใชอุปกรณ OA จํานวนมากเขามาเชา) เปนตน 

การใชพลังงานไฟฟานอกเหนือจากผูเชาอาคารมีคาต่ําลง แตเนื่องจากการใชพลังงานไฟฟาของผูเชา
เพิ่มสูงข้ึน (คาดวาเกิดจากอัตราพื้นที่วางดีข้ึน 4 [%] และมีผูเชาอาคารใหมท่ีใชอุปกรณ OA จํานวนมากเขามา
เชา) การใชพลังงานของทั้งอาคารจึงเพิ่มข้ึน 3.5 [%] อยางไรก็ตาม ความสิ้นเปลืองตอหนวย [kWh/m2] ท่ีแสดง
ดวยอัตราสวนระหวางพลังงานไฟฟาท่ีใชในการปรับอากาศ แสงสวาง ฯลฯ นอกเหนือจากสวนของผูเชาตอ
พื้นที่การปรับอากาศ (เฉลี่ยท้ังป) จะมีคาลดลงประมาณ 8.5 [%] (ตารางที่ 6.15) 

 

ตารางที่ 6.15   การเปล่ียนแปลงการใชพลังงานไฟฟาของผูเชาอาคารกับความสิ้นเปลืองตอหนวย 
 ป 2541 ป 2542 ป 2543 ป 2544 

การใชพลังงานไฟฟาของผูเชา (GWh) 8.327 9.602 9.890 11.282 
การใชพลังงานไฟฟาอื่นนอกจากผูเชา (GWh) 17.241 17.334 17.241 16.207 
การใชพลังงานไฟฟารวม (GWh) 28.520 26.940 27.132 27.517 
การใชกาซรวมทั้งอาคาร (x 103 m3

N) 913 1,498 1,535 2,799 
แปลงเปนน้ํามันดิบ (kL) 8.609 8.918 9.014 9233 
พื้นที่ปรับอากาศ  (m2) 90.855 90.595 90.848 93.369 
ความสิ้นเปลืองตอหนวย (kWh/m2) * 189.71 191.34 189.788 173.59 
อัตราสวน (เทียบกับป 2541) 100.0% 100.9% 100.0% 91.5% 
* : การใชพลังงานไฟฟาอื่นนอกเหนือจากผูเชา (kWh) / พื้นที่ปรับอากาศ (m2) 

 (3.2)  การผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตย 
สามารถผลิตไฟฟาไดประมาณ 64,000 [kWh] ซึ่งเทากับ 91 [%] ของคาคาดการ ซึ่งพบวาในจํานวนทิศ

เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตกทั้ง 4 ดาน ปริมาณไฟฟาท่ีผลิตไดจากดานทิศเหนือมีคานอยกวาท่ีคาดเอาไว 
(ตารางที่ 6.16) 
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ตารางที่ 6.16   ผลการผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตย 
หัวขอ  หมายเหตุ 

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดใน 1 ป 64,000 kWh  
ผลการประหยัดเชื้อเพลิง 12.48 kl  
ผลการลด CO2 12.08  

 

กรณีศึกษาที่ 3 
การเปลี่ยนไปใชพลังงานชนิดใหม                <ท่ีมา : IBEC No.106> 

วัตถุประสงคการใชงานอาคาร  :   อาคารคอมเพล็กซสาธารณะ 
ช้ัน 1  ท่ีทําการยอยสํานักงาน 
เขต มุมนิทรรศการ หองขอมูล 
ช้ัน 2,3 มุมชุมชน 

พื้นที่ใชสอย  :    3,712 [m2] ใตดิน 2 ช้ัน บนดิน 3 ช้ัน 
(1) ความเปนมาของโครงการ 

อาคารนี้เปนอาคารคอมเพล็กซสาธารณะประกอบดวย 3 สวน ไดแก ท่ีทําการยอยสํานักงานเขต 
“บานพักคนชรา” ฯลฯ การออกแบบมีการคํานึงถึงความสวยงามตามธรรมชาติ และสงเสริมใหใชเทคโนโลยี
ใหม ๆ   เชน การอนุรักษพลังงาน  การอนุรักษทรัพยากร  พลังงานสะอาด  (เซลลเชื้อเพลิง  เซลลแสงอาทิตย 
เปนตน) 
(2) มาตรการ 

(2.1) โครงสรางผนังสองชั้น (บังแดดดานทิศตะวันออกและทิศใต) 
(2.2) ใชแสงธรรมชาติและรับลมภายนอก 
(2.3) ปลูกตนไมบนดาดฟาและผนัง 
(2.4) อุปกรณ 
ระบบอุปกรณแสดงไวในรูปที่ 5.35 
(ก) เซลลเชื้อเพลิง 50 [kW] 
(ข) กําเนิดไฟฟาพลังแสงอาทิตย 10 [kWp] ([kWp] หมายถึงกําลังขาออกเมื่อพลังงานตกกระทบมี

คาสูงสุด [1 kW/m2] โดยจะหอยตัว “p” ไว) 
(ค) ระบบจายน้ํารอนดวยความรอนพลังแสงอาทิตย 
(ง) ควบคุมการปรับอากาศดวยอินเวอรเตอร 
(จ) เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นใชกาซ 
(ฉ) ใชประโยชนน้ําฝน 



บทที ่6 กรณีศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ   ตําราฝกอบรมการอนุรักษพลงังานภาคปฏิบัติ ดานความรอน 
 

6 - 46 

 
รูปที่ 6.35   ระบบอุปกรณ 

 
(3) ประสิทธิผล 

เทียบเปนพลังงานปฐมภูมิแลว มีประสิทธิผลในการเปลี่ยนไปใชพลังงานชนิดใหม/อนุรักษพลังงานถึง 
25% (ดูตารางที่ 6.17) 

 
ตารางที่ 6.17   การอนุรักษพลังงาน  

(เม.ย. 2539 - มี.ค. 2540) 
[1] เซลลเชื้อเพลิง  
       (1) ผลิตไฟฟา 
       (2) ใชประโยชนความรอนที่เกิดข้ึน 

 
322,460 [kWh] 

129,258 [Mcal] 
[2] ผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตย 8,848 [kWh] 
[3] อุปกรณรวมความรอนพลังแสงอาทิตย 10,992 [Mcal] 
[4] ควบคุมการปรับอากาศดวยอินเวอรเตอร 11,251 [kWh] 
[5] ลดภาระดวยผนังสองชั้น 3,633 [Mcal] 
มูลคาประสิทธิผล 6,218 [พันเยน/y] 

 

เซลแสงอาทิตย ไฟฟาการไฟฟา 

สงกลับ 

ภาระไฟฟา ปรับอากาศ ปรับอากาศ ปรับอากาศ จายน้ํารอน 

น้ํา
อุณ

หภ
ูมิต่ํ

า 
น้ํา
อุ ณ

หภ
ูมิส

ูง 

น้ํา
รอ
น

น้ํา
รอ
น

หมอตมน้ํา

เครื่องปรับอากาศแบบดูดซึม 
โดยใชน้ํารอน 

ระบบทําความเย็น
แบบดูดซึม 

เซลเชื้อเพลิง 

กาซ 

เคร่ืองรวมความรอน 
พลังแสงอาทิตย (solar panel) 
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กรณีศึกษาที่ 4 
การอนุรักษพลงังานดวยการจดัการแบบบูรณการในโรงพยาบาล  

<ท่ีมา : ตัวอยางยอดเยีย่ม ECCJ ปงบประมาณ 2545> 
ระบบพลังงานของโรงพยาบาลจะตองมี “ ความเชื่อถือได (Reliability)  ความปลอดภัย ความสบาย 

(Comfort)”  ในโรงพยาบาลแหงนี้ไดทํา  “ กิจกรรมอนุรักษพลังงาน ”  โดยรักษาเงื่อนไขทั้ง 3 ขอนี้ไว ดวยการ
ทํากิจกรรมแบบมีสวนรวมจนประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งจะแตกตางจากกิจกรรมแบบเดิมท่ีหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบระบบเทานั้นที่จะเปนผูทํางานหลัก 

วัตถุประสงคการใชงานอาคาร  :    โรงพยาบาล 
ขนาด    :    จํานวนเตียง 333 เตียง   จํานวนแผนก 18 แผนก 
การใชพลังงานตอป (พ.ศ. 2543) :      กาซเชื้อเพลิง (Town gas) 1,236 km3 

     ไฟฟา           4,830 MWh 
 น้ําประปา      50 km3 

      ผลิตไฟฟาได  1,550 MWh น้ําบาดาล    38 km3 
(1) ความเปนมาของโครงการ 

(1.1) คาใชจายในการจัดการมีสัดสวนถึง 16% ของทั้งหมดประสิทธิภาพการเดินเครื่องมีคาต่ํา 
(1.2) กําลังไฟฟาตามสัญญาเพิ่มข้ึนจาก 800 kW/h ในป 2537 เปน 950 kW/h ในป 2542 ปจจุบันเกิด

สัญญาณเตือนวา ความตองการไฟฟาเกินคาท่ีตั้งไวบอยมาก 
(1.3) อัตราสวนการนําความรอนกลับมาใชของระบบโคเจเนอเรชั่นมีคาต่ํา 

 

 
รูปที่   6.36   ระบบเปาหมาย 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน 250 kW 

เครื่องทําความเย็นดูดซึมไอนํ้า 3 เครื่อง หมอไอน้ํา 3T/h2 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเคร่ืองยนตแก็ส 200 kW 2 เคร่ืองเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
เครื่องทําความเย็นดูดซึมนํ้ารอน

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนถังเก็บนํ้ารอน 

ถังเก็บนํ้ารอน 
จายน้ํารอน 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 

ปรับอากาศ

ปรับอากาศรอน

สําหรับปรับอากาศรอน 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
สําหรับปรับอากาศเย็น 

ฉุกเฉิน 

การไฟฟา 

โคเจเนอ
เรชั่น 

กําลัง 
ไฟฟา 
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(2) มาตรการ 
(2.1) ปญหาในปจจุบัน 

(2.1.1) รูปแบบการปฏิบัติ มีแตฝายซอมบํารุง ฝายเดินเครื่อง และฝายวิศวกรรมเทานั้น ฝาย
อื่นไมไดมีสวนรวมท้ังโรงพยาบาล 

(2.1.2) สัญญาณเตือนความตองการไฟฟาเกินคาท่ีตั้งไวดังไมหยุด 
(2.1.3) อัตราสวนการนําความรอนกลับมาใชของระบบโคเจเนอเรชั่นมีคาต่ํา 
(2.1.4) มีแสงสวางที่สูญเปลาจํานวนมาก 
(2.1.5) มีความลาชาในการใชอินเวอรเตอรกับพัดลมและปม 
(2.1.6) อื่นๆ 

(2.2) มาตรการแกไข 
(2.2.1) รูปแบบการปฏิบัติ นอกจากฝายซอมบํารุง ฝายเดินเครื่อง และฝายวิศวกรรมแลวให

ทุกฝาย (ฝายพยาบาล ฝายเทคนิคการตรวจวินิจฉัย) และผูรับเหมาตองรวมกับอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมท้ัง
โรงพยาบาล 

(2.2.2) จัดรางมาตรการแกไขสัญญาณเตือนคาความตองการในขอ (3) ประสิทธิผล 
(2.2.3) มาตรการเพิ่มอัตราสวนการนําความรอนกลับมาใชของระบบโคเจเนอเรชั่น 

ก. เพิ่มอุณหภูมิขาออกของน้ําหลอเย็นเครื่องยนตจาก 78°C  เปน 81 oC — เพิ่ม
อัตราสวนการนําความรอนทิ้งกลับมาใช 

ข. ปองกันการแผรังสีความรอนจากวาลว  
ค. ปองกัน Cavitations ในปมหมุนเวียนอุณหภูมิสูง (เพื่อใหสามารถเพิ่มอุณหภูมิน้ํา

หมุนเวียนได) 
ง. ควบคุมจํานวนเครื่องทําความเย็นที่สามารถเดินเครื่องใหเหมาะสมที่สุด 

(2.2.4) การอนุรักษพลังงานแสงสวาง 
ก. มีความสวางสูงมาก 
ข. ลืมปดไฟแสงสวาง 

(3) ประสิทธิผล 
(3.1) ทบทวนกําหนดเวลาเปด-ปดใชงานของอุปกรณเกี่ยวกับการปรับอากาศ 37 เครื่อง ลดได 689 kWh/วัน 
(3.2) ใหผูพักในหอพักพยาบาลชําระคาน้ําคาไฟเอง ลดได 4.5 แสน kWh/ป 
(3.3) ทําความสะอาดแฟนคอยลปรับอากาศ 536 ตัว ทําใหอุณหภูมิเปาออกดีข้ึน 1.45 oC 
(3.4) มาตรการเพิ่มอัตราสวนการนําความรอนกลับมาใชของระบบโคเจเนอเรชั่น เพิ่มอัตราสวนจาก 

69% เปน 80% 
(3.5) หลอดฟลูออเรสเซนตทางเดิน : เปดดวงเวนดวง 100 ดวงจาก 5,500 ดวง ติดสวิตซแยกดวงลดได 

8 kWh × 10 h/วัน 
(3.6) มาตรการปองกันอุณหภูมิในหองรอนขึ้นเนื่องจากแสงอาทิตย (ฟลมกรองแสง มานมวน) 

อุณหภูมิในหองลดลง 1.5 oC 
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(3.7) อื่นๆ (นําอากาศบริสุทธิ์เขามา มาตรการปรับปรุงปมน้ําบาดาล เปนตน) มูลคาประสิทธิผล (ลดลง
ประมาณ 10%)* ไฟฟา   7,860 พันเยน/ป หรือ 2.90 [ลานบาท/ป] *  กาซ     5,640 พันเยน/ป หรือ 2.14 [ลาน
บาท/ป] 

 

   6.3   กิจกรรม (Activities) 
 

6.3.1  แบงกลุมสนทนาเกี่ยวกับกรณีศึกษา (Group Discussion on Case Studies) 
ใหทําการแบงกลุมออกเปน 2 กลุม กลุมละ 10 คน ทําการศึกษาถึงผลของกรณีศึกษาที่จัดไวใหแลวทํา

การนําเสนอกรณีศึกษาที่สามารถนํามาประยุกตใชไดกับประเทศไทย โดยทําการนําเสนอ 1   กรณี ศึกษาตอ 1 
กลุม 

 
6.3.2  ทดลองการจุดระเบิดของกาซเชื้อเพลิง (Gas Fuel Explosion Testing) 
6.3.2.1  อุปกรณทดลองการระเบดิของกาซเชื้อเพลิง  

(Gas explosion testing equipment) 
(1) วิธีการหาระยะการระเบิดของกาซผสม 
(2) การฝกประสบการณการระเบิดของกาซเชื้อเพลิง 
(3) มาตรการปองกนัการระเบิด 

 
(1)  วิธีการหาระยะการระเบดิของกาซผสม 
(1.1)  ขีดจํากัดการระเบิดของกาซผสม 

ขีดจํากัดการระเบิดของกาซเชื้อเพลิง (สูตรของลูชาเตอริเยร) 
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2

2
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1
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โดยที่  L คือ  ขีดจํากัดการระเบิดคาต่ํา (คาสูง) ของกาซผสม [%] 

N คือ  ขีดจํากัดการระเบิดคาต่ํา(คาสูง) ของกาซองคประกอบ [%] 
n คือ สัดสวนโดยปรมิาตรของกาซองคประกอบสวนผสม [%] 

(ท้ังนี้ n1 + n2 + ...... = 100 [%]) 
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(1.2) วิธีคํานวณหาขีดจํากัดการระเบิด 
องคประกอบของกาซผสม [vol%] (กรณีของ LPG) 
  - C2H4 0.3% 
  - C3H8 99.2% 
  - C4H10 0.5% 

 
ตารางที่ 6.18  ขีดจํากัดการระเบิดของกาซเชือ้เพลิงตางๆ 

 คาขีดจํากัดการระเบิด [vol%] 
 คาต่ํา คาสูง 
ไฮโดรเจน [H2] 4.0 75.0 
เอทีลีน [C2H4] 2.7 36 
มีเทน [CH4] 5.0 15.0 
โพรเพน [C3H8] 2.1 9.5 
บิวเทน [C4H10] 1.5 8.0 
คารบอนมอนอกไซด [CO] 12.5 74.0 

 
 ก) ขีดจํากัดการระเบิด (คาต่ํา) 
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 ข)     ขีดจํากัดการระเบิด (คาสูง) 
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(2)  การฝกปฏิบัติประสบการณการระเบิดของกาซเชื้อเพลิง 
(2.1)   วิธีฝกปฏิบัติ 
 (2.1.1) วัตถุประสงคของการฝกปฏิบัติ 

(2.1.1.1) เพื่อหาขีดจํากัดการระเบิดและประสบการณการระเบิดของกาซเชื้อเพลิง 
(2.1.1.2)  เพื่อใหทราบถึงอันตรายของการระเบิดและมาตรการความปลอดภัย 

 (2.1.2) วิธีการใชอุปกรณทดสอบการระเบิดและอุปกรณท่ีตองเตรียมโปรดดูข้ันตอนการควบคุม
อุปกรณทดสอบการระเบิด 
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(2.2)  การจัดเตรียมอุปกรณทดสอบการระเบิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)   มาตรการปองกันการระเบิด 
 (3.1)   สาเหตุการระเบิดท่ีสําคัญของเตาเผา (ภายในเตา) 

(3.1.1) การเผาไหมไมมีเสถียรภาพเนื่องจากอุปกรณควบคุมการเผาไหมควบคุมไดไมดี  เชน อากาศที่
ใชในการเผาไหมไมเพียงพอ อัตราการปอนเชื้อเพลิงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ฯลฯ 

(3.1.2) การเผาไหมไมปกติ เนื่องจากปลาย Burner สกปรก เช้ือเพลิงมีความชื้นสูงอุณหภูมิของน้ํามัน
เชื้อเพลิงต่ํา ฯลฯ 

(3.1.3) วาลวเชื้อเพลิงปดไมสนิทเนื่องจากการสึกหรอมีวัตถุแปลกปลอมมาขวาง ฯลฯ 
(3.2)   มาตรการปองกันตางๆ ในการใชงาน 

(3.2.1) ควบคุมการเผาไหมอยางเขมงวดอยูเสมอ 
(3.2.2) ตรวจสอบและทําความสะอาด Burner (โดยเฉพาะอยางยิ่งปลาย Burner น้ํามันเตา) เปนระยะ 
(3.2.3) หลังดับไฟแลว ใหไลอากาศ (น้ํามันเตา) ท่ีเหลือใน Burner ออกไป 
(3.2.4) รักษาอุณหภูมิของเชื้อเพลิง (น้ํามันเตา) ใหเหมาะสม 
(3.2.5) ติดตามตรวจสอบสภาวะการเผาไหมอยูเสมอ 
(3.2.6) ตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณเผาไหมเปนระยะ 

รูปท่ี 6.37  อุปกรณทดสอบการระเบิด 

← (a) กาซเชื้อเพลิง 

(d) น้ําทิ้ง → 

(C) 

← (b) น้ําเขา 

Ignition rod 
(แทงจุดระเบิด) 

Ignition exciter 
(เครื่องจุดระเบิด) 

ภาชนะ B 
 ภาชนะ A 
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(3.2.7) ไลอากาศภายในเตากอนจุดไฟ 
(3.2.8) หลังจากหยุดเครื่องแลวตองไลอากาศในเตาทุกครั้ง 
(3.2.9) กรณีท่ีเปลวไฟดับระหวางการทํางาน ตองไลอากาศในเตาทุกครั้ง 
(3.2.10) ระมัดระวังการสึกหรอของวาลวหรือวัตถุแปลกปลอมซึ่งจะทําใหวาลวปดไมสนิทและ

เชื้อเพลิงรั่ว 
 
6.3.3  การทดสอบเพื่อประเมินผลการอบรม  (Quiz and Evaluation) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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