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        มาแลวครับ    พลพรรครักษพลังงานทุกทาน 
ฉบับน้ี   บก.  ก็ขอเปดตัวดวย   กิจกรรมการเปดตัว
โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมของ
หลายๆโรงงานที่ไดทยอยเปดตัวกันไปเรียบรอย
แลว    ซึ่งลวนแตมีกิจกรรมดีๆมาจัดกัน    ก็ลองดู
จากรูปที่นํามาฝากกันนะครับวาคึกคักแคไหน สาว
หนุมโรงงานไหน  ใครสวยใครหลอก็ดูกันเอง   
บางโรงงานก็มีกระซิบบอก บก.มาวา    หลังจาก
การจัดกิจกรรมเปดตัวโครงการฯ ของโรงงานแลว     
ก็มีการจัดกิจกรรมประกวดการจัดบอรดของแตละ
แผนกกันดวยนะ     แหม...ไดยินอยางน้ีแลวช่ืนใจ  
        และเมื่อตนเดือน   เราก็ไดจัดกิจกรรมพา
ตัวแทนโรงงานไปเย่ียมชมโรงงานดีเดน รอบที่ 1  
ขอบอกเลยวามีประโยชนกับผูเขาเยี่ยมมากทีเดียว  
และปลายเดือนน้ีเราก็จะจัดพาเขาชมรอบที่ 2 ใครที่
สมัครไวแลวก็เตรียมตัวไวไดเลยครับ   
        นอกจากขาวที่นํามาบอกกันแลว  ก็ยังมี
เกร็ดความรูดานพลังงานที่นาสนใจ  และปฏิบัติได
งายๆมาใหอานกันดวย       อานแลวก็อยาลืมที่จะ
นําไปปฏิบัติกันนะครับ     ฝากรวมไปถึงมาตรการ
ตางๆ    ที่ทีมที่ปรึกษาไดใหไวกับทางโรงงาน บก. 
ก็อยากใหปฏิบัติกันอยางเครงครัด   เพราะถาเรายิ่ง
ปฏิบัติไดมากเทาไหรก็ยิ่งเกิดประโยชนมากเทาน้ัน
และอยาลืมนะครับวา 
 .... “ ประหยัดพลังงาน  คุณทําได  งายนิดเดียว”.... 
 

พบกันฉบับหนานะคราบ 
                                                       กอง บก. 

จดหมายขาวโครงการรายสองเดือน                 ฉบับที่  2  ตุลาคม -พฤศจิกายน 2550  

 

โรงงานไหนสนใจขอสิทธิทางภาษีประหยัดพลังงาน  
รีบหนอย   เคาเปดตัวกันวันท่ี  22  พ.ย. นี้  ท่ีสโมสร
กองทัพบก วิภาวดี   สนใจโทร 02-2224485 

  ภาพบางสวนของการเขาเยี่ยมชมโรงงาน

โรงงานเขาแถวเปดตัวโครงการฯ 
พรอมเดินหนาอนุรักษพลังงาน 

     โครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม 

    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ  

เดือนกันยา - ตุลา ที่ผานมามีโรงงานจัดเปดตัวไปแลวเกือบ 30 แหง ทีม บก.
เก็บบรรยากาศมาเพียบ  (อานตอหนา 2) 



หนา 2 

 หลังจากที่ไดมีการเปดตัวโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวม
ไปแลวเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2550 ที่ผานมา  ก็ไดมีโรงงานท่ีเขารวม
โครงการฯ  ไดเริ่มทยอยจัดกิจกรรมเปดตัวการทําแผนรณรงคประชาสัมพันธ
ของโครงการฯ  ซึ่งไดจัดขึ้นภายในโรงโรงงานของแตละโรงงาน ภายในงานก็
ไดจัดใหมีกิจกรรมรณรงค และประชาสัมพันธตางๆ  เชน การจัดบอรด
นิทรรศการอนุรักษพลังงาน  การเดินรณรงคการประหยัดพลังงานภายใน
โรงงาน  การประกวดคําขวัญ การเลนเกมสอนุรักษพลังงาน การจัดการแขงขัน
กีฬา  การประกวดธิดาพลังงาน และอื่นๆอีกมากมายภายในงาน ซึ่งแตละ
โรงงานตางก็ใหความรวมมือเต็มที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี 

โรงงานเขาแถวเปดตัวโครงการฯ 

พรอมเดินหนาอนุรักษพลังงาน 

 

 นอกจากน้ีผูบริหารของแตละโรงงานตางก็ใหความสนใจและให
ความสําคัญกับการอนุรักษพลังงาน  โดยเนนใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติ โดยเริ่มต้ังแตระดับผูบริหารจนถึงระดับพนักงาน เชน  การปดไฟ 
ปดเครื่องปรับอากาศ และปดคอมพิวเตอรในชวงพักกลางวัน ซึ่งหลายๆ
โรงงานก็ไดลงมือปฏิบัติกันไปแลว นอกจากน้ีก็ยังมีโครงการท่ีนาสนใจ 
เชน สมุดพกพลังงานของโรงงานเคแอนดยู เอ็นเตอรไพรส ซึ่งบอกวากําลัง
จะเริ่มขึ้นในไมชา 

 บรรยากาศกิจกรรมเปดตัวโครงการอนุรักษพลังงานแบบมีสวนรวมภายในโรงงาน 



ฝรั่ง 

หนา 3 

2. มาตรการในสวนเคร่ืองจักร และการผลิต 

   เครื่องจักรทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ รับไดที่ละเยอะๆ แต 
       ใชอยูนอย 

   การผลิตลมอัด ไอนํ้า นํ้าระบายความรอย ใหสอดคลองกับ  
       ความตองการใชงานจริงๆ ความจริงที่วาตองเดินถึง 3 ชุด  
       น้ันอาจจะเปนแคบางชวงเวลาเทาน้ัน 

   การลดการเดินเครื่องจักรตัวเปลา ขณะรอผลิต 

   การยายเวลาเดินเครื่อง เพ่ือลดคา DEMAND 

   จัดการการเดินเครื่อง โดยเดินนอยชุดที่สุด และเลือกใชอัน 
      ที่ประสิทธิภาพดีกอน 

1.มาตรการประจําพ้ืนท่ี หรือมาตรการเบสิค                 
            แตละพ้ืนที่ควรจําทําเรื่องเหลาน้ี ถือเปนการประหยัดพ้ืนฐาน 

  การปลดหลอด ในบริเวณที่ไมจําเปน 

   การปดไฟ ปดแอร ในชวงที่ไมใชงาน ชวงพัก 

   การปดแอรกอนเวลา 

  การปดหนาจอคอมพิวเตอร 

  การจัดเวรปดเมนวาลวลม วาวลนํ้า เบรกเกอร  ชวงหยุด  
      หรือไลนที่หยุด 

   การแยกสวิตซไฟฟา หรือสวิตซกระตุก 

  การถอดปล๊ักเครื่องทํานํ้าเย็น กานํ้ารอน นอกเวลางาน 
 

 It’s a pumpkin! 
                           
                          มักเปรียบเทียบการอนุรักษพลังงานแบบท่ีลดจุดสูญเสีย ปรับปรุงการใชงานเหมือนฟกทอง ผลไมที่ใหลูกเต้ียๆ หยิบไดเลย 
ไมตองแหงนคอสอย ขึ้นอยูวาเราจะหยิบมั๊ย  โรงงานของทานเก็บผลไมเต้ียๆเหลาน้ีหมดหรือยัง หรือวาทานมองเห็นมันหรือปาว  ฉบับน้ีเรา

  การทดสอบการปริมาณลมรั่วแลวแกไข 

   ความดันลมอัดที่ผลิตไมควรสูงกวาความสูงสุดที่ใชงานมากนัก 

   ควรเดินเครื่องอัดอากาศนอยชุดที่สุด แตละชุดรับภาระมาก 

  หองเครื่องอัดอากาศควรถายอากาศไดดี อากาศไมช้ืน 

 
  ระบบทอควรตอถึงกันเปนวงที่ปลายทอง เพ่ือลดแรงดันตก 

  การเดิน Air Dryer ใหเหมาะสมกับเครื่องอัดอากาศ 

● ควรรั่วไมเกิน 5% 
●ไมควรเกิน 0.5-1 บาร  
● % Unload ของทุกชุดไมควรเกิน 25% 
● อุณหภูมิอากาศเขาเคร่ืองไมควรสูงกวาอุณหภูมิแวดลอม    
      เกิน 3 C  

 

  การใชกระเบื้องโปรงแสงแทนหลอดไฟ 

  การลดหลอดในพ้ืนที่ที่แสงเกิน 

  การลดระดับของเหลวลงและลดวัตต 
  การแยกสวิตซ/ใชสวิตซกระตุก 

  การเปล่ืยนบัลลาสต เปนบัลลาสตอิเล็คทรอนิค หรือ low loss 

  การเปล่ียนหลอดเมตัลฮาไลด เปนหลอดฟลูออเรสเซนตติดต้ัง  
      ใกลๆเครื่องจักร 

  
 
 
 
 
●จุดที่ช่ัวโมงการเปดปดสูงๆ ควรพิจารณากอน 

3. มาตรการเกี่ยวกับเคร่ืองอัดอากาศ   

ENERGY  TIPS... 

4. มาตรการเกี่ยวกับไฟฟาแสงสวาง  

                                     มาตรการท่ีทําได                                                                                          เกณฑท่ีใชพิจารณา 

                                     มาตรการท่ีทําได                                                                                          เกณฑท่ีใชพิจารณา 



หนา 4 

 
● 14 กิโลไอนํ้า/ลิตรนํ้ามัน  8 กิโลไอนํ้า/กิโลกรัมถานลิตร            
      13 กิโลไอนํ้า/ลูกบาศกเมตรกาซ 
● อุณหภูมิกาซไอเสียสูงขึ้นกวาเมื่อทําความสะอาดครั้งกอน 20 C 
● % ออกซิเจนในกาซไอเสียควรมีคา 3 % (นํ้ามัน) 1% (กาซ) 
●ผิวรอนอุณหภูมิไมควรเกิน 50 C  
● คา TDS ของหมอไอนํ้า = 700 μS/cm 
●ไมควรมีไอฟุงตามทอระบายนํ้า 
     อุณหภูมิหลังแทรปควรขึ้นลงตามจังหวะการระบายนํ้า 
 
●ถาอุณหภูมิกาซรอนที่ปลอยทิ้งสูงๆ  ควรพิจารณา 
 
●ถาผิวเตามีอุณหภูมิสูงมากๆ 
●ควรมีความดันเปนบวกนอยๆ 

หมอไอนํ้า 

  ดัชนีการผลิตไอนํ้าสูงผิดปกติหรือไม 
 

  การทําความสะอาดผิวแลกเปล่ียนความรอนสม่ําเสมอ  

  การปรับลดอากาศสวนเกิน เขาเผาไหมใหเหมาะสม 

  หุมฉนวนผิวเปลือก หมอไอนํ้า ทอไอนํ้า 

  การระบายนํ้าหมอไอนํ้าอยางเหมาะสม 

  นําคอนเดนเสทกลับมาใชใหไดมากที่สุด 

  มีการตรวจเช็คสตีมแทรปทุกป 
  
เตาอุตสาหกรรม 

  การนําความรอนในกาซไอเสียกลับมาใช 
  การควบคมุอากาศสวนเกินไหเหมาะสม 

  การซอมอิฐผนังเตา 
  การควบคุมความดันในเตาใหมีคาเหมาะสม 

6.  มาตรการเก่ียวกับเคร่ืองทําน้ําเย็น (chillers) 

  การขยับเวลาเดินเครื่อง (เปดชา-ปดเร็วขึ้น) 

  การต้ังอุณหภูมินํ้าเย็นใหสูงขึ้น  

  การขยับอุณหภูมินํ้าเย็นตามภาระปรับอากาศ เชน กลางวันกับ    
       กลางคืน 

  การเลือกเดินเครื่องทํานํ้าเย็น โดยเดินตัวที่ประสิทธิภาพดี และ     
       เดินนอยเครื่อง 

  การลางทําความสะอาดคอนเดนเซอร 
  ปรับปรุงประสิทธิภาพของหอผ่ึงนํ้า เชน ลมรอนไหลวน ลมดูด  

      ไมพอ ฯลฯ 

  ลดการเดิน CT ที่ไมจําเปน 

  ปรับต้ังอัตราการไหลของน้ําเย็น และน้ําระบายความรอนเขา

●อุณหภูมินํ้าเย็นหลังหยุด ระบบลดลงอยาไร? 
●ถาอุณหภูมินํ้าเย็นต้ังตํ่ากวา 45 F หรือ 7 C ลองขยับขึ้น  
●ถาอุณหภูมินํ้ากลับตํ่ากวา 55 F หรือ 12 C ควรทดลองขยับคา SET 
POINT ขึ้น 

 
 
●ถาอุณหภูมินํ้ายากับนํ้าระบายความรอน ตางกันเกิน 4 F  
●ถาอุณหภูมิแตกตางของนํ้าใน CT กับ wet bulb ของอากาศเกิน 3 C      
    (แบบกลม) หรือ 1 C (แบบเหล่ียม) 
●ลดการเดิน CT ลงแลวอุณหภูมินํ้าไมเปล่ียน 
●ความดันตกครอมเครื่องตองเปนไปตามที่ผูผลิตกําหนด 

7. มาตรการเกี่ยวกับพัดลม ปม 

  ติดต้ังอินเวอรเตอรปรับลดความเร็วรอบพัดลม ปม 
 

  การลดขนาดพูเลตัวขับของพัดลม  

● การใชงานเดิมอัตราการไหลเกินอยูมากมีการหรี่วาลว แดมเปอร    
     มีการเดินทอบายพาสไว 
● ความเร็วรอบที่ตองการคงที่ 

5. มาตรการเกี่ยวกับหมอไอน้ํา และเตาอุตสาหกรรม 

                                     มาตรการท่ีทําได                                                                                          เกณฑท่ีใชพิจารณา 

                                     มาตรการท่ีทําได                                                                                          เกณฑท่ีใชพิจารณา 

                                     มาตรการท่ีทําได                                                                                          เกณฑท่ีใชพิจารณา 



หนา 5 

ทีมท่ีปรึกษาเขาพบโรงงาน 

บริษัท โกลบอล—ไทยซอน พรีซิชั่น อินดสัทรีจํากัด 

บริษัท คลอกเนอรเพนทาพลาสท (ประเทศไทย)จํากัด 

บริษัทกระเบื้อง กระดาษไทย จํากัด(โรงงานสระบุรี) 

บริษัท เคอราไทล เซรามิค จํากัด  บริษัท จงพัฒนา จํากัด 

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จํากัด 



หนา 6 

ทีมท่ีปรึกษาเขาพบโรงงาน 

บริษัท จิบูฮิน(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เจเอฟอีเฟอรไรท จํากัด 

บริษัท ซีพีเอฟ - ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 

บริษัท ชิน - เอทซุ วิลิโคนส จํากัด 

บริษัท ดีดีเค (ประเทศไทย) จํากัด   

บริษัท ซีพีพีซี- เดคคอเรทีฟ โปรดักส จํากัด 


