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บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาการลดต้น ทุ น การใช้ พ ลัง งานไฟฟ้ า ของระบบหอหล่ อ เย็ น
กรณี ศึ ก ษา โรงไฟฟ้ า แหลมฉบัง โดยใช้แผนผัง ก้า งปลาเป็ นเครื่ องมื อช่ วยค้นหาอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้พ ลัง งาน
สิ้ นเปลืองที่มีศกั ยภาพามารถปรับปรุ งด้านพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้ า จากผลการวิเคราะห์แผนผัง
ก้างปลาพบว่า สามารถปรับปรุ งพลังงานไฟฟ้ าที่ชุดใบพัดลมของหอหล่อเย็นได้ จากนั้นจึงทาการเก็บข้อมูล
ชัว่ โมงการทางาน ค่าปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าและประสิ ทธิ ภาพรวมของระบบ โดยนาข้อมู ลทั้งหมดทาการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ งเพื่อนาไปวิเคราะห์หาอัตราผลตอบแทนภายใน
และระยะเวลาคืนทุน
ผลการศึกษาพบว่าระบบหอหล่อเย็นก่อนปรับปรุ งมีปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ 434.1
kWh คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 8,061,570 บาทต่อปี จากนั้นได้ทาการการลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้ าโดย
การเปลี่ยนใบพัดชนิ ดประหยัดพลังงาน หลังเปลี่ ยนใบพัดพบว่าปริ มาณการใช้พลังงานไฟฟ้ าลดลงเหลื อ
315.52 kWh คิดเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 5,900,224 บาทต่อปี คิดเป็ นการลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้ าหลัง
เปลี่ยนใบพัดเท่ากับ 2,217,446 บาทต่อปี หรื อคิดเป็ นค่าเฉลี่ยของการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า เท่ากับ 27.28
%
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ABSTRACT
This research is to study the Reducing Cost of Electrical Energy Consumption of Cooling
Tower. A Case Study of Laem Chabang Power Plant. The fishbone diagram was utilized as a tool in order
to determine devices that consumed substantial energy that were potentially improved in term of both
thermal energy and electric energy. The results of the fishbone diagram analysis showed that the electric
energy could be decreased by improving the cooling tower fan set. Consequently, data regarding operating
hours, electricity consumption and total efficiency of the cooling tower system were collected. All data were
analyzed to make comparisons between before and after improvement and to analyze the Internal Rate of
Return (IRR) and Payback Period (PB)
The results of the study demonstrated that the electricity consumption of cooling tower system
before the improvement was 434.1 kWh, costing 8,061,570 baht per year. The initiative of changing the
cooling fan blades was implemented in order to reduce electric energy cost. After the cooling fan blades
alternation, it was found that the electricity consumption reduced to 315.52 kWh, costing 5,900,224 baht
per year. This led to the electricity cost saving of 2,217,446 baht per year, or an average energy saving of
27.28%.

บทนา
ระบบหอหล่ อเย็นท าหน้า ที่ แลกเปลี่ ย นความร้ อนระหว่า งน้ า กับ อากาศ เพื่ อท าให้น้ า ร้ อ นมี
อุณหภูมิที่ลดลงจากการแลกเปลี่ ยนความร้ อนกับอากาศ โดยใบพัดเป็ นตัวดู ดอากาศเข้าระบบหอหล่อเย็น
เพื่อแลกเปลี่ ยนความร้ อนกับน้ าร้ อนที่ออกมาจาก คอนเดนเซอร์ (Condenser) และอุปกร์ แลกเปลี่ยนความ
ร้อนอื่นๆ หลักการของหอหล่อเย็น คือ มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการฉี ด พ่นน้ าที่มีอุณหภูมิสูง ให้กระจายไปเป็ น
ละออง ฝอย ขนาดเล็ก แล้วตกผ่านแผงกระจายละอองน้ า ซึ่ งจะสัมผัสกับอากาศที่ถูกดู ดผ่านแผงกระจาย
ละอองน้ าและก่อให้เกิดกระบวนการถ่ายเทความร้อนสัมผัส (Sensible heat) ระหว่างหยดน้ าที่มีอุณหภูมิสูง
กับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า ขณะเดี ยวกันหยดน้ าบางส่ วนจะระเหยกลายเป็ นไอน้ าลอยไปกับอากาศ การ
ระเหยดังกล่าวจะใช้ความร้อนแฝง (Latent heat) ดังนั้นไอน้ าที่ระเหยจึงดึงความร้อนจากปริ มาณน้ าในส่ วน
ที่ยงั เป็ นของเหลว ผูว้ จิ ยั จึงใช้แผนผังก้างปลา (Fishbone Diagram)หาความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุ
จากนั้นจึงทาการเก็บข้อมูลชัว่ โมงการทางาน ค่าปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าและค่าประสิ ทธิ ภาพรวมของระบบหอ
หล่ อเย็น เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุ นการใช้พลังงานไฟฟ้ าของระบบหอหล่ อเย็น โดยการเปรี ยบเทียบ
ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ งเพื่อนาไปวิเคราะห์หาอัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR)และระยะเวลาคืนทุน (PB)
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ผูว้ ิจยั จึงเริ่ มทาการศึกษาและค้นหาแหล่งพลังงานที่สามารถปรับปรุ งเพื่อลดต้นทุนพลังงานและ
จาแนกอุ ปกรณ์ ของการจัดการพลังงานออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ คือ อุ ปกรณ์ ที่ใช้พลังงานความร้ อนและ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้พ ลัง งานไฟฟ้ า เพื่ อง่ า ยต่ อการวิเคราะห์ ค้นหาปั จจัย ความเป็ นไปได้เพื่ อที่ จะปรั บปรุ งและ
พัฒนาการใช้พลังงานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อช่ วยลดต้นทุนการผลิ ตไฟฟ้ าและไอน้ าโดยแสดงด้วยแผนผัง
ก้างปลาดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังก้างปลาเพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่สามารถประหยัดพลังงานได้

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบหอหล่อเย็น

ขอบเขตการวิจัย
1.
2.
3.
4.

ศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุดหอหล่อเย็นของช่วงก่อนปรับปรุ งและหลังปรับปรุ ง
ศึกษาค้นคว้าหาเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการปรับปรุ งด้านพลังงานของชุดหอหล่อเย็น
เปรี ยบเทียบผลของค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนและหลังปรับปรุ ง
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในช่วงปรับปรุ งชุดใบพัดของหอหล่อเย็นได้
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุ ดมอเตอร์ ขบั ใบพัดของระบบหอหล่อเย็นได้ไม่
น้อยกว่า 28 %
2. สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 28% ต่อปี
3. ไม่มีผลกระทบต่อสถานะการเดินเครื่ องและประสิ ทธิ ภาพของระบบหอหล่อเย็น
4. เป็ นการเพิ่มองค์ความรู ้ให้กบั องค์กรและภาคอุตสาหกรรมในด้านการอนุ รักษ์พลังงานและยัง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้และปรับปรุ งกับโรงไฟฟ้าหรื ออุตสาหกรรมอื่นๆ

ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในงานวิจยั การลดต้นทุ นการใช้พ ลัง งานไฟฟ้ า ของระบบหอหล่ อเย็น บริ ษ ทั กรณี ศึ ก ษาเริ่ ม
เดินเครื่ องเชิงพาณิ ชย์เมื่อปี พ.ศ. 2544 ซึ่ งใช้หลักการหอหล่อเย็นแบบไหลสวนทาง (Counter flow cooling
tower) โดยโครงสร้ างเป็ นคอนกรี ตมีพดั ลมดู ด เพื่อเป็ นการบริ หารจัดการเครื่ องจักรและอุ ปกรณ์ ให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและทราบความสัมพันธ์ระหว่างปั ญหากับสาเหตุท้ งั หมดภายในระบบเพื่อค้นหาวิธีการ
ลดต้นทุ นการผลิ ตไฟฟ้ าของระบบหอหล่ อเย็น โดยใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมิ น จากอัตราผลตอบแทน
ภายในและระยะเวลาคืนทุน จึงการทาศึกษาวิจยั โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. หอหล่อเย็นแบบเปี ยก (Wet cooling tower) ชนิดหอหล่อเย็นแบบไหลสวนทาง
หอหล่อเย็นแบบเปี ยก (Wet cooling tower) การแลกเปลี่ ยนความร้ อนภายในหอหล่ อเย็นแบบ
เปี ยก ทาให้เกิดกลไกต่างๆคือน้ าร้อนแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเย็น อากาศที่ไหลผ่านมีอุณหภูมิสูงขึ้น
น้ าที่ไหลผ่านอากาศมีอุณหภูมิต่าลงจะมีน้ าระเหยเข้าไปในอากาศมีผลให้อากาศมีความชื้ นเพิ่มขึ้น สาหรับ
หอหล่อเย็นแบบไหลสวนทาง ไส้ของหอหล่อเย็นจะวางในลักษณะแนวนอนหรื อเอียงในแนวนอนภายใน
หอหล่อเย็น
2. แผนผังก้างปลา(Fishbone Diagram)
หรื อเรี ยกเป็ นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)แผนผังสาเหตุและ
ผลเป็ นแผนผัง ที่ แสดงถึ ง ความสั ม พันธ์ ระหว่า งปั ญหา (Problem) กับ สาเหตุ ท้ งั หมดที่ เป็ นไปได้ ที่ อาจ
ก่อให้เกิดปั ญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุน้ เคยกับแผนผังสาเหตุและผล ในชื่ อของ "ผังก้างปลา (Fish
Bone Diagram)" เนื่ องจากหน้าตาแผนภูมิมีลกั ษณะคล้ายปลาที่เหลื อแต่กา้ ง หรื อหลายๆ คนอาจรู ้จกั ในชื่ อ
ของแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่ งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คา
โอรุ อิชิกาว่า แห่ งมหาวิทยาลัยโตเกียว เมื่อไรจึงจะใช้แผนผังก้างปลาก็เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่ งปั ญหา
เมื่ อต้องการทาการศึ กษา ทาความเข้าใจ หรื อทาความรู ้ จกั กับกระบวนการอื่ น ๆ เพราะว่าโดยส่ วนใหญ่
พนักงานจะรู ้ ปัญหาเฉพาะในพื้นที่ ของตนเท่านั้น แต่เมื่ อมี การทาผังก้างปลาแล้ว จะทาให้เราสามารถรู ้
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กระบวนการของแผนกอื่นได้ง่ายขึ้นและเมื่อต้องการให้เป็ นแนวทางในการระดมสมอง ซึ่ งจะช่วยให้ทุกๆ
คนให้ความสนใจในปั ญหาของกลุ่มซึ่ งแสดงไว้ที่หวั ปลา
3. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR)
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) คือ อัตราคิดลด (discount rate) ที่ทาให้
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดรับสุ ทธิ ตลอดอายุโครงการเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนสุ ทธิ พอดี หรื อกล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ อัตราคิดลดที่ทาให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของโครงการเท่ากับศูนย์ เป็ นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี
ที่ผลู ้ งทุนจะได้รับจากการลงทุนตลอดอายุโครงการนัน่ เอง ในทางปฎิบตั ิ IRR นิยมนามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
ประเมินโครงการอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากวิธี IRR นี้ มีการแสดงค่าผลตอบแทนเป็ นร้อยละ ซึ่ งทาให้เข้าใจ
ง่ า ยและมี ค วามสะดวกในการเปรี ย บเที ย บระหว่า งโครงการต่ า งๆที่ เป็ นทางเลื อกของการลงทุ นที่ มี อ ยู่
ขณะนั้น
4. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) หมายถึ ง ระยะเวลาของการลงทุนที่กระแสเงิ นสดรับ
สุ ทธิ จากโครงการเท่ากับกระแสเงิ นสดจ่ายสุ ทธิ พอดี หรื อกล่าวได้ว่าการลงทุ นไม่มีกาไรและไม่ข าดทุ น
นัน่ เอง ระยะเวลาคืนทุนเป็ นเครื่ องมือในการประเมินความเป็ นไปได้ของการลงทุนอย่างง่ายและไม่ซับซ้อน
เป็ นการประเมิ นคร่ า วๆและรวดเร็ ว เหมาะกับ เม็ด เงิ น ลงทุ น จานวนไม่ ม าก อย่า งไรก็ ต ามการค านวณ
ระยะเวลาคื นทุ นมี จุดอ่ อนตรงที่ ไ ม่ไ ด้นาเรื่ องค่ าของเงิ นตามเวลามาพิ จารณาและไม่ใ ห้ค วามสาคัญกับ
กระแสเงินสดที่ได้รับภายหลังระยะเวลาคืนทุน ทาให้อาจเกิดการตัดสิ นใจเลื อกโครงการลงทุนที่ผิดพลาด
ได้ ดังนั้นในบางกรณี อาจแก้ปัญหาโดยนากระแสเงินสดมาปรับลดด้วยอัตราคิดลด ซึ่ งเป็ นการสะท้อนมูลค่า
เงินตามเวลาก่อน แล้วค่อยนามาคานวณหาระยะเวลาคืนทุน

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชลวิ ท ย์ เผื อ กผาสุ ก (2554) ได้ศึ ก ษาการจัด การพลัง งานไฟฟ้ า ในอาคารแบบบู ร ณาการ
กรณี ศึกษาอาคารกรมการกงสุ ล โดยมุ่งเน้นที่ระบบปรับอากาศและระบบแสงสว่าง โดยการรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ เพื่อหาแนวทางการบริ หารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้ า โดยทาการบันทึ กผลทั้งก่ อนการ
ปรับปรุ งและหลังการปรับปรุ ง และนามาวิเคราะห์หาระยะเวลาคืนทุน จากผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2553
พบว่าอาคารมีการใช้พลังงานไฟฟ้ ารวม 3,337,000 kWh/Year คิดเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 10,953,858.06 บาทต่อปี
โดยได้กาหนดมาตราการการอนุ รักษ์พลังงานขึ้ นมาเพื่อปรั บปรุ ง รวมผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ าเท่ากับ
659,097.88 kWh/Year คิดเป็ นเงินในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2,161,841,05 บาทต่อปี
นายมงคล แจ่มศิริยานนท์ (2554) การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน ด้านเทคนิ คและด้านเศรษฐกิจ
ของโครงการลงทุนผลิ ตน้ าดื่มบรรจุขวดของการประปานครหลวงเป็ นการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการ
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ลงทุนโครงการของการประปานครหลวง เพื่อประเมินผลการดาเนินงานปี ที่ 1 – 10 (ปี งบประมาณ 2547 2556) โดยทาการศึกษาความเหมาะสมของโครงการใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเทคนิค ด้านการเงินและ
ด้านเศรษฐกิจ มีตวั ชี้ วดั ความคุม้ ค่าของโครงการ ดังนั้นมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV), อัตราส่ วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุน (BCR), อัตราส่ วนผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) นอกจากนี้
ยังมีการวิเคราะห์ความไว(Sensitivity Analysis) ของโครงการ ผลการวิเคราะห์ พบว่า โครงการนี้ มีความ
เหมาะสมในการลงทุนทางด้านเทคนิคและทางด้านเศรษฐกิจแต่ไม่มีความเหมาะสมทางด้านการเงิน ที่อตั รา
ดอกเบี้ยร้ อยละ 3 โครงการมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ -2.34 ล้านบาท อัตราส่ วนผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุน (BCR) เท่ากับ 0.8905 เท่า อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 0.9808 % และระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 9 ปี 6 เดือน สามารถคืนทุนได้ภายในอายุโครงการ

วิธีการดาเนินการศึกษา
1. ข้ อมู ลการศึ กษาและสารวจสภาพการดาเนิ นงานด้ านการใช้ พลังงานไฟฟ้ าชุ ดมอเตอร์ ขับ
ใบพัดของหอหล่ อเย็นก่ อนปรับปรุ ง
ระบบหอหล่ อ เย็น ของบริ ษ ัท กรณี ศึ ก ษา ติ ด ตั้ง ชุ ด ใบพัด ทั้ง หมด 3 หน่ ว ย เนื่ อ งจากบริ ษ ัท
กรณี ศึกษาทาการขายไฟฟ้ าให้กบั กฟผ. และลูกค้าในเขตนิ คมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 24 ชัว่ โมง จึงทาให้
กระบวนการผลิ ตไฟฟ้ าทาการผลิ ตตลอดทั้งปี คิดเป็ นจานวนชั่วโมงการทางานของชุ ดมอเตอร์ ขบั ใบพัด
เฉลี่ยทั้งปี ที่ 8,500 ชัว่ โมงต่อปี จากการบันทึกผลค่ากาลังไฟฟ้ าของชุ ดมอเตอร์ ขบั ใบพัดทั้งหมด 3 หน่วย มี
ค่าใช้พลังงานไฟฟ้าจริ งดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ ขบั ใบพัดทั้ง 3 หน่วย ก่อนปรับปรุ งใบพัด
เครื่ องจักร
(Cell)
Cell No. 1
Cell No. 2
Cell No. 3

กาลังไฟฟ้ า
(kWh)
139.2
147.3
147.3

แรงดันไฟฟ้ า
(V)
683
682
694

กระแสไฟฟ้ า
(A)
138.75
150.00
138.30

เพาเวอร์ แฟกเตอร์
(PF)
0.87
0.88
0.88

2. ข้ อมูลความเร็วลมและอัตราการไหลของลมของชุ ดใบพัดของหอหล่ อเย็น
ทาการบันทึกค่าความเร็ วของลมและอัตราการไหลของลม ก่อนทาการปรับปรุ งติดตั้งใบพัดใหม่
และยังเพิ่มความมัน่ ใจว่าประสิ ทธิ ภาพของใบพัดที่ติดตั้งอยู่ในปั จจุบนั ยังคงมีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่ากับค่า
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การออกแบบตั้งแต่เริ่ มต้น ค่าความเร็ วลมและอัตราการไหลของลมมีความสาคัญมากสาหรับการแลกเปลี่ยน
ความร้อนระหว่างน้ ากับอากาศ เพื่อผลิ ตน้ าเย็นในกระบวนการของหอหล่อเย็น ก่อนเริ่ มงานติดตั้งใบพัด
ใหม่ ได้จดั ทาการวัดความเร็ วลมและอัตราการไหลของลมตามมาตราฐาน CTI Code No. PFM145 และทา
การบันทึกค่าเฉลี่ยการวัดความเร็ วของลมและอัตราการไหลของใบพัดทั้งหมด ก่อนทาการปรับปรุ ง เมื่อทา
การวัดค่ า ความเร็ วลมและอัตราการไหลของลมเป็ นที่ เรี ย บร้ อย จึ ง ท าการเปรี ย บเที ย บข้อมู ล กับ ค่ า การ
ออกแบบหอหล่อเย็น ผลที่ได้คือมีค่าใกล้เคียงกับการออกแบบที่อตั ราการไหลของลม 542 m3/s ที่ความเร็ ว
รอบเท่ากับ 141 rpm
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลค่าเฉลี่ยการวัดความเร็ วและอัตราการไหลของใบพัดทั้งหมด ก่อนปรับปรุ ง
Point
X1
X2
X3
X4
X5

From edge of skirt (cm)
265.4
180.5
118
66.1
20.7
Wind velocity

STN-1
3.7
13.1
11.5
10.7
11.4
10.1
1.5

STN-2
3.3
12.3
12.2
12.4
13.0
10.6
2.0

AVG Velocity
Air flow

9.96
545.16

m/s
m3/s

STN-3
5.0
11.9
11.1
10.7
9.0
9.5
2.2

STN-4
1.8
12.6
12.4
12.2
11.6
10.1
1.7

Unit
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

3. การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการเก็บข้ อมูล
หลังจากทาการเก็บรวบรวมข้อมูลค่าความเร็ วลม อัตราการไหลของลม และค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าของมอเตอร์ เสร็ จสิ้ นแล้ว จากนั้นทาการวิเคราะห์ และคัดเลื อกอุ ป กรณ์ ชุดใบพัด เพื่อให้ทราบถึ ง
ประสิ ทธิ ภาพที่สามารถทาการลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของระบบหอหล่อเย็นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
โดยไม่ มี ผ ลกระทบกับกระบวนการผลิ ตหลัก เพื่ อประกอบการพิจารณาในการลงทุ นติ ดตั้ง ใบพัดแบบ
ประหยัดพลังงาน โดยคานึ งถึงงบการลงทุน อัตราผลตอบแทนภายใน และระยะเวลาคืนทุน โดยใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมนามาประยุกต์ใช้ประกอบการพิจารณาในการลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ระบบหอหล่อเย็นในโรงไฟฟ้าแหลมบัง
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ผลการทดลอง
หลัง จากคัดเลื อกใบพัด โดยยึดหลัก การออกแบบทางวิศวกรรม เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและ
ผลตอบแทนสู งสุ ดที่ต้ งั ความสามารถในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ไม่นอ้ ยกว่า 28% ต่อปี โดย
ไม่ส่งผลกระทบกับระบบการผลิ ตไฟฟ้ าในบริ ษทั กรณี ศึกษา ทางผูจ้ ดั ทาจึงทาการวางแผนติ ดตั้งโดยการ
เปลี่ ยนใบพัดครั้งนี้ ทางผูจ้ ดั ทาและแผนกบารุ งรักษาไฟฟ้ าของบริ ษทั กรณี ศึกษา ไม่ได้ทาการ Overhaul
Motor เนื่ องจากแผนกบารุ งรักษา Cooling Fan Motor มีการทา PM และตรวจสอบทางไฟฟ้ าเป็ นประจา
และสภาวะของมอเตอร์ อยูใ่ นสภาพใช้งานปกติ และเนื่ องจากโครงการนี้ เป็ นโครงการประหยัดพลังงาน ซึ่ ง
ภาระของอุปกรณ์ท้ งั หลายเช่น น้ าหนักของใบพัดที่ลดลง กระแสไฟฟ้าที่ลดลง จึงทาให้ภาระการทางานของ
มอเตอร์ ทางานได้ดีข้ ึน แต่ได้ทาการบารุ งรักษาใหญ่เกี ยร์ ทดรอบ (Overhaul Gearbox) ทั้งหมด 3 ตัวเพื่อ
สร้างความน่าเชื่ อถื อหรื อ Reliability ในระบบหอหล่อเย็นว่า การเปลี่ยนใบพัดครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อ
Gearbox จากนั้นหลังติดตั้งเสร็ จ ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการวัดค่าสั่นสะเทือนของ Gearbox และบันทึก
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดกิจกรรมและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนใบพัดประหยัดพลังงาน
สภาพมอเตอร์

Overhaul Gearbox

การเปลี่ยนใบพัดใหม่

ก่อนปรับปรุ งระบบชุ ดมอเตอร์ ขบั ใบพัดเดิมทั้งหมด 3 หน่วย ใช้กาลังไฟฟ้ ารวมอยู่ที่ประมาณ
434.1 kWh ซึ่ งบริ ษทั กรณี ศึกษาได้เดินเครื่ องผลิตไฟฟ้าเต็มกาลังโดยประมาณที่ 8,500 ชัว่ โมงต่อปี ทางด้าน
ต้นทุ นค่ า ใช้จ่า ยพลังงานไฟฟ้ า ปั จจุ บนั คิ ดที่ 2.2 บาทต่ อกิ โลวัตต์ชั่วโมง จึ ง ท าให้บ ริ ษ ทั กรณี ศึ ก ษาเสี ย
ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการใช้พลังงานไฟฟ้ าของระบบมอเตอร์ ชุดขับใบพัดลมของห่ อหล่อเย็นโดยประมาณ
8,117,670 บาทต่อปี
ในโครงการปรับปรุ งใบพัดเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้ านี้ เริ่ มติดตั้งในเดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ซึ่ งอายุของบริ ษทั กรณี ศึกษาจะสิ้ นสุ ดลงในเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2565ใช้งบประมาณในการติดตั้งทั้ง หมด
2,268,400 บาท ผลลัพท์ที่ได้จากการติดตั้งใบพัดชุดใหม่โดยไม่พบผลกระทบต่อระบบสนับสนุ นอื่นๆ ได้ค่า
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ประหยัดกาลังการใช้ไฟฟ้ าประมาณ (Energy saving) 27.28% คิดเป็ นการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุดมอเตอร์
ขับใบพัดเดิมทั้งหมด 3 หน่วย ที่ 315.52 kWh โดยคิดเป็ นการเสี ยค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการใช้พลังงานไฟฟ้ า
ของระบบมอเตอร์ ชุดขับใบพัดลมใหม่ของหอหล่อเย็นประมาณ 5,900,224 บาทต่อปี ทาให้เห็นว่าใบพัดลม
ชุดใหม่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าถึงปี ละ 2,217,446 บาทต่อปี
ปั ญหาและอุ ปสรรคที่พบในงานวิจยั จากการดาเนิ นงานพบว่าปั ญหาเป็ นปั จจัยแรกคือการลด
ต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบหอหล่อเย็นไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่ 28% ซึ่งวัดผลได้จริ งอยูท่ ี่ 27.28
% ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ปัญหา กาหนดมาตราการและแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั กรณี ศึกษาดังนี้
1. ปั ญหาที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการดาเนินการ
- ความสกปรกของไส้หอหล่อเย็น
- ปั ญหาการสั่นสะเทือนของปล่องลม
- ความเสี ยหายของไส้หอหล่อเย็น
- ปัญหาการวางแผนการทางาน
- ชุดดุมกลางกับ ชุด shaft Gearbox พบปั ญหาไม่สามารถประกอบได้
- คุณภาพน้ าในอ่างน้ าหล่อเย็น
2. มาตราการและแนวทางเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
- การล้างไล้หอหล่อเย็นหน่วยที่ 1 และ 2
- การลงทุนเปลี่ยนไส้หอหล่อเย็น
- การวางแผนทาความสะอาดน้ าในอ่างน้ าหล่อเย็น
- การล้างคอนเดนเซอร์ ของเครื่ องกังหันไอน้ า
จากปั ญหาทั้งหมดนี้ จึงนามาวิเคราะห์ โดยใช้แผนผังก้างปลาเพื่อค้นหาปั ญหาที่สามารถแก้ไข
ปรับปรุ งได้ดงั นี้
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ภาพที่ 2 แผนผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุหลังจากการติดตั้งชุดใบพัด
การแก้ไขปัญหาปั จจัยที่ทาให้การลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบหอหล่อเย็นไม่
เป็ นไปตามเป้าหมายที่ 28% ไส้หล่อเย็นที่สกปรก เกิดความเสี ยหายและคุณภาพน้ า ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
วางแผนล้างไส้หอหล่อเย็นของหน่วยที่ 3 และเปลี่ยนไส้หอหล่อเย็น 300 ชิ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิ งหาคม
2561หลังจากนั้นจะทาการวัดค่าประสิ ทธิ ภาพของระบบหอหล่อเย็นอีกครั้ง
ตารางที่ 4 ภาพล้างหอหล่อเย็น ภาพไส้หอหล่อเย็นที่เสี ยหายและน้ าไม่มีคุณภาพ
ภาพล้างหอหล่อเย็นหน่วยที่ 3

คุณภาพน้ าในอ่างน้ าหล่อเย็น

ภาพความเสี ยหาไส้หอหล่อเย็น

การแก้ไขปั ญหาปั จจัยในการทางานและอุปกรณ์ ในการเปลี่ยนใบพัดครั้งนี้ ได้พบปั ญหาจากการ
หยุดหน่วยผลิตล่าช้าส่ งผลให้ทาการติดตั้งใบพัดจุดใหม่ล่าช้า ปั ญหาดุมกลางหรื อ Hub ที่จะใส่ กบั ชุ ด shaft
Gearbox มีร่องลิ่มมีขนาดไม่เท่ากับของชุ ดดุมกลางชุ ดเก่า โดยชุ ดดุมกลางใหม่มีขนาดเล็กกว่า จึงทาให้งาน
ล่าช้าเพราะต้องนาดุ มกลางชุ ดใหม่ออกไปโรงกลึ งเพื่อกลึ งร่ องลิ่ มให้เท่ากับของชุ ดเก่ าและปั ญหาหนึ่ งที่
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ผูว้ ิจยั คาดไม่ถึงคือปั ญหาการสั่นสะเทือนของปล่องลม หรื อ Fan stack ซึ่ งเกิดการสั่นสะเทือนที่จุดนี้ หลังทา
การติดตั้งใบพัดชุดใหม่เข้าไป
ตารางที่ 5 แสดงปั ญหาและอุปสรรคในการทางานและการแก้ไขปล่องลมที่สั่นสะเทือน
ภาพความล่าช้าของการหยุดระบบ

ร่ องลิ่มมีปัญหาขนาดไม่เท่ากัน

แก้ไขปั ญหาความสัน่ สะเทือน

หลังทาการล้างไส้หอหล่อเย็นทาการวิเคราะห์ทางการเงิ นโดยวิเคราะห์จากอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return: IRR)จากการวิเคราะห์การหาค่าที่ทาให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ เท่ากับศูนย์ ผูว้ จิ ยั
จึงทาการวิเคราะห์จากอัตราผลตอบแทนภายในหรื อ IRR โดยคานวณผ่าน MS Excel ผลที่ได้ คือ IRR =
73.25% จึงทาให้มนั่ ใจเป็ นอย่างมากที่จะดาเนินโครงการคุม้ ค่าน่าลงทุน
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนภายในหลังล้างไส้หอหล่อเย็นหน่วยที่ 3
การวิเคราะห์ ทางการเงินโดยวิเคราะห์ จากอัตราผลตอบแทนภายใน
หลังทาการล้างไส้ หอหล่อเย็นหน่ วยที่ 3
(Internal Rate of Return: IRR)
ปี ที่ ค่าใช้จ่ายหลังล้างไส้หอหล่อเย็น
0
1
2
3
4
5

ประหยัดต้นทุนด้านไฟฟ้าต่อปี

(2,774,376)
2,183,723
2,161,346
2,161,346
2,161,346
2,161,346
NPV:
IRR:

รวม
(2,774,376)
2,183,723
2,161,346
2,161,346
2,161,346
2,161,346
6,604,873.542
73.254461%

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
เงินลงทุนโครงการนี้
= 2,774,376 บาท
ผลตอบแทนจากการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อคิดเป็ นจานวนเงิน
= 2,183,723 บาท
ระยะเวลาคืนทุนต่อปี
= 2,774,376/ 2,183,723
= 1.27 ปี
เกณฑ์ตดั สิ นใจว่าจะลงทุนหรื อไม่น้ นั จะพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุนที่คานวณได้เปรี ยบเทียบ
กับระยะเวลาที่ยอมรับได้ การตัดสิ นใจจะเป็ นดังนี้ โดยทาการประเมินระยะเวลาในการคืนทุนเพื่อใช้ในการ
ตัดสิ นใจวิธีที่สะดวกในเบื้องต้น คือ การประเมินแบบระยะเวลาคืนทุนโดยปกติทวั่ ไปการคืนทุนควรอยูใ่ น
ระยะไม่เกิ น 3 ปี ซึ่ งอ้างอิงจาก เอกสารการอนุ รักษ์พลังงานในระบบน้ าเย็น ของโครงการจัดตั้งศู นย์การ
เผยแพร่ แนวทางการอนุ รักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม สนับสนุ นโดย สานักนโยบายและแผนพลังงาน

1350

13
กระทรวงพลังงาน ดาเนินการโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ซึ่ ง
ได้แนะนาระยะเวลาคืนทุนไว้
หาก ระยะเวลาคืนทุน ≤ 3 ปี ก็ตดั สิ นใจลงทุน
หาก ระยะเวลาคืนทุน > 3 ปี ก็ตดั สิ นใจไม่ลงทุน
สรุ ปผลการศึกษา
หลังจากทาการติดตั้งใบพัดเสร็ จและล้างไส้หอหล่อเย็นหน่ วยที่ 3 ทางบริ ษทั กรณี ศึกษาก็ได้ทา
การเดินเครื่ องตามปกติ และเฝ้าติดตามสภาวะของระบบและเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของระบบหอหล่อเย็นหรื อ
เรี ยกว่า Power data logger เป็ นเวลาอย่างน้อย 7 วันเพื่อนาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้ามาเปรี ยบเทียบกับค่าการ
ออกแบบของผูผ้ ลิตใบพัด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดลงเหลือ 312.75 kWh เมื่อเทียบ
กับใบพัดชุดเก่าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 431.1 kWh คิดเป็ นลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้ าของระบบหอหล่อ
เย็น 27.91% จากการปรั บปรุ งครั้ งนี้ บริ ษ ัทกรณี ศึก ษาคานวณค่า ใช้จ่า ยด้านพลังงานไฟฟ้ า ใหม่ ต่ อปี เท่ า กับ
5,877,847บาท จากเดิ มที่ ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้ าปี ละประมาณ 8,061,570บาท แสดงให้เห็ นว่า
ระบบหอหล่อเย็นสามารถลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบหอหล่อเย็นได้ถึง 2,183,723บาทต่อปี

ตารางที่ 7 แสดงการเปรี ยบเทียบต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าหลังล้างไส้หอหล่อเย็นหน่วยที่ 3
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