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อุตสาหกรรมไทยจะจัดการใชพลังงาน
อยางไรในปจจบุัน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ 2549
เวลา 09.00 - 16.45 น. ณ โรงแรมเรดิสนั

โดย
รศ.ดร.บัณฑติ  เอื้ออาภรณ
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   ขอเท็จจริง
- ภาคอุตสาหกรรมใชพลังงานรวม 36%
- ตนทนุทางพลังงานมีสัดสวนสูงในบางอุตสาหกรรม
- ราคาพลังงานมีแนวโนมสูงขึ้น
- การตืน่ตัว และการปรับตัวในการใชพลังงานมีสูงขึ้น
- อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) เปนผูใชเทคโนโลยีมากกวาการ
เปนผูพัฒนา



3

นโยบายพลังงานของประเทศ

อนุรักษพลังงาน
พัฒนาพลังงานทดแทน
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การวิเคราะหมาตรการดานพลังงาน

- , ?- , ?- , ?การพัฒนาพลังงานทดแทน
+++การอนุรักษพลังงาน

สูงมากสูงปกติ
ราคาพลังงานนโยบาย
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เปาหมายการดําเนนิงานป   2548-2554

NEW CHALLENGE NEW CHALLENGE :: Energy Elasticity

1.2 :1      0.85 : 1 ป 2554

ป ’47 ประ

ป ’51 ประ

ป ’54 ประ
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กรณีปกติ1.2 :1
1 : 1

Challenge Case
0.6 :1

0.85 :1

แผนระยะกลาง
แผนระยะยาว

GDP Growth 5.7%

แผนระยะยาว

หยัดพลังงาน    6,350 ลานบาท/ป

หยัดพลังงาน   30,000 ลานบาท/ป

หยัดพลังงาน   75,000 ลานบาท/ป

ประหยัดพลังงานสะสมประหยัดพลังงานสะสม ‘‘4848––‘‘5511
เปนมูลคา 6666,,000000 ลานบาท

ประหยัดพลังงานสะสมประหยัดพลังงานสะสม ‘‘4848––‘‘5454

เปนมูลคา 243243,,000000 ลานบาท
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เปาหมายการอนุรักษพลังงาน
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0.9 : 1

EE
0.85 : 1

30,000 ลานบาท

75,000 ลานบาท
ลานบารเรล

Energy Elasticity = Growth (Energy)
Growth (GDP)

New Challenge    0.85 :  1

รวมมือและขยาย
ผลกับภาคเอกชน
และการบูรณาการ
กับหนวยงานอื่น

รวมมือและขยาย
ผลกับภาคเอกชน
และการบูรณาการ
กับหนวยงานอื่น

1. การกระตุนธุรกิจ/อุตฯ 
โดยตรง ใหเกิดการใช
และบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ

2. การปรับเปลีย่นใชเทคโนโลยี
   อยางเหมาะสม

2. การปรับเปลีย่นใชเทคโนโลยี
   อยางเหมาะสม

1. มาตรการภาษี1. มาตรการภาษี

2. การสงเสริมการลงทุน2. การสงเสริมการลงทุน

3. เงินกูดอกเบี้ยต่ํา3. เงินกูดอกเบี้ยต่ํา

4. การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม4. การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

5. มาตรฐานและเกณฑการใชพลังงาน5. มาตรฐานและเกณฑการใชพลังงาน

แนวทางดําเนนิงาน
เครื่องมือที่ใช

1. การกระตุนธุรกิจ/อุตฯ 
โดยตรง ใหเกิดการใช
และบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ
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ความมุงหวังจากผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม

ระยะสั้น - กลาง
- ลดคาใชจายพลังงานไดมาก ลงทุนนอย

ระยะยาว
- ลงทุนสูง ประหยัดไดเปนเวลานาน
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การอนุรักษพลังงาน
- ดูแลรักษา และใชงานใหเหมาะสม
- ปรับปรุงการใชงาน และการทํางานใหดีขึน้
- ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
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กรณศีึกษา
การอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม

ดวยเทคนิคการจัดการ

สถาบนัวจิัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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การดูแลรักษาและ
ใชงานใหเหมาะสม
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ลดอณุหภูมิ Heater ขณะเปลี่ยนโมลดของเครื่องฉีด
พลาสตกิ

ทําการลดอุณหภูมิขณะเปลี่ยนโมลดจาก 200 oC เหลือ 100 oC 
ผลการประหยัด 17,643 บาท/ป
ไมมีการลงทุน
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เดินเครื่องปมน้าํเย็นที่ใชกําลังไฟฟาต่ําเปนหลัก

Chiller Pump สลับกันเดินเครื่องทุกสัปดาห พบวา CHP1
กินไฟ 8.75 kW และ CHP3 กินไฟ 5.61 kW จึงเปลี่ยน
ตารางการเดินเครื่องให CHP3 เปนหลัก
ผลการประหยัด 61,170 บาท/ป  
ไมมีการลงทุน
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การหยดุเครื่องแทนการเดินเบาของเครื่องไฮดรอลิคของ
โรงงานลอรถยนต

ควบคุมการทํางานในชวงรองานของเครื่องไฮดรอลิคจํานวน 6 เครื่อง 

ประหยัดพลังงานได 53,300 kWh/ป หรือ 117,800 บาท/ป



14

ลดชองเปดของเตาเผาโรงงานชิ้นสวนรถยนต

ประหยัดพลังงาน (น้ํามนัเตา) 77,500 MJ/ป หรือ 17,500 บาท/ป
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การปด Dust Collector เมื่อไมไดใชงาน
ของโรงงานยางรถยนต

• ติดตั้งสวิทซในการทาํงานสัมพันธกับกระบวนการผสมสารเคมี
• ประหยัดพลงังานได 42,500 kWh/ป หรือ 96,500

บาท/ป
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ปรับปรุงการใชงานและ
การทํางานใหดีขึ้น
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ลดขนาดรขูองหัวเปาลมของโรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต

ลดขนาดของรูหัวเปาลมขนาด 5 มม.เหลือ 3 มม. จํานวน 15 หวั
ประหยดัพลังงานได 108,600 kWh/ป หรือ 296,700 บาท/ป
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การปรับปรุงโคม 2x36 W เปน 1x36 W

กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง

เงินลงทุน              654       บาท
ผลการประหยัด    7,052    บาท/ป ,  ระยะเวลาคืนทุน  1.2 เดือน
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การทดแทนลมอัดดวย Blower 
ของโรงงานรองเทา

การทดแทนการใชอากาศอดัที่ความดัน 7 บารดวย blower 
จํานวน 2 เครื่อง ประหยัดพลังงาน295,200 kWh/ป 
หรือ 738,200 บาท/ป
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การติดโฟมที่กระจกเพื่อลดความรอนเขาสูอาคาร

เดิมคา OTTV = 88.21 W/m2
หลังจากติดโฟมหนา 1 นิ้ว แลวคา OTTV = 12.21 W/m2
ทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานลดลง
ผลการประหยัด 46,800 บาท/ป
การลงทุน 17,500 บาท  คืนทุน  0.37 ป
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ลดขนาดมอเตอรในโรงงานกระดาษจํานวน 8 เครื่อง

เปลี่ยนมอเตอรจํานวน 8 เครื่อง

ประหยัดพลงังาน

146,000 kWh/ป

369,700 บาท/ป



22

การใชหลอดฟลูออเรสเซนตแทนหลอดแสงจันทรของ
โรงงานผลิตชิ้นสวนรถยนต

เปลี่ยนหลอดแสงจันทรขนาด (400+23)W 32 หลอด 

เปนฟลูออเรสเซนต 2x(36+6)W  32  หลอด

ประหยัดได 48,500 kWh/ป หรือ 132,500 บาท/ป
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การหุมฉนวนฮีตเตอรไฟฟาโรงงานพลาสติก

หุมฉนวนฮตีเตอรเครื่องฉีดพลาสติกจํานวน 16 เครื่อง 

ประหยัดพลงังาน  2,900,000 kWh/ป คิดเปนเงนิ 7,220,000 บาท/ป
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การหุมฉนวนทอไอน้ําและอุปกรณของโรงงานยาง
รถจักรยาน

• การหุมฉนวนทอไอน้ํา อปุกรณทําความรอน เตานึ่ง
ยาง วาลว และหนาแปลน จํานวนหลายรายการ

• ประหยดัพลังงานได 882,000 บาท/ป
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การหุมฉนวนฝา บน – ลาง ของเตาหลอดอกยาก
เครื่องบิน

ประหยดักาซธรรมชาติ 100 GJ/ป
 ี หรือ 17,400 บาท/ป
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ตัวอยางการปรับปรุงระบบไอน้ํา   การปรับปรุงระบบไอน้ํา   

กอนสํารวจ
หุมฉนวนไมทั่วทกุจุด 
มีการสูญเสียความรอน

กอนสํารวจกอนสํารวจ
หุมฉนวนไมทั่วทกุจุด 
มีการสูญเสียความรอน

หลังสํารวจ
หุมฉนวนครบทุกจุด   
ที่มีโอกาสสูญเสีย
ความรอน

หลังสํารวจหลังสํารวจ
หุมฉนวนครบทุกจุด   
ที่มีโอกาสสูญเสีย
ความรอน
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การหุมฉนวนกันความรอนของระบบไอน้ํา ของโรง
งานทอผา

ทําการหุมฉนวนทอไอน้ํา ทอคอนเดนเสท  และวาลว 
ประหยัดพลังงานรวม 320 GJ/ป

หรือ 72,000   บาท/ป



28

หุมฉนวนทอน้ําปอนของโรงงานรองเทา

• หุมฉนวน ทอน้ําปอน เตาอบรองเทา 22 ชุด รวมประหยัดได
145,700 บาท/ป
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การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
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เปลีย่นเครื่องจกัร (เครื่องยอม) ประสทิธิภาพสูง

เปลีย่น Chiller ขนาด 150 ตัน/ตัว 2 ตัว

           เงินลงทุน 5.4    ลานบาท 
           ผลประหยัด 1.6    ลานบาท/ป 
           ระยะเวลาคืนทุน            4     ป

เงินลงทุน 48   ลานบาท             
ผลประหยัด 11   ลานบาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน          4.4   ป

ติดตั้ง VSD ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร

มอเตอร ติดตั้ง VSD ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร

เงินลงทุน 880,000 บาท             
ผลประหยัด 720,000 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน 1.22  ป

          เงินลงทุน 200   ลานบาท        
          ผลประหยัด 49   ลานบาท/ป 
          ระยะเวลาคนืทุน           4.08  ป

ติดตั้ง Gas Turbine Cogeneration Power Plant 



31

การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
ระยะสั้น

- ประเทศไทยนําเขาเทคโนโลยี
  ออกแบบ/เลือกใชใหเหมาะสม
  ใชใหเหมาะสม  พัฒนาคน องคความรู และกระบวนการทาํงาน

- รวมมือ 3 ประสาน ภาครัฐ อุตสาหกรรม สถาบันการศกึษา เพื่อพัฒนาคนและ
ความรู

ระยะกลาง - ยาว
- พัฒนาและนําพลังงานหมนุเวียนมาใชอยางเหมาะสม
- พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีเปนของตนเอง
- ติดตามและประเมนิผลตลอด
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