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แบบสอบถามการใช้พลงังานและการน าความร้อนทิง้กลบัมาใช้ 

โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิง้กลบัมาใช้ 
ในภาคธุรกจิและอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

                  

 

 

ข้อมูลเพือ่จดัส่งคู่มอืและรายงานกลบัไปให้ท่าน 
 ช่ือ-สกลุ             
 ท่ีอยู ่             
 โทรศพัท ์                                      โทรสาร                                     E-mail       
 

 

กรุณากรอกกขอ้มูลในแบบฟอร์ม หากท่านมีอุปกรณ์มากกวา่ท่ีแสดงหรือแบบฟอร์มไม่เพียงพอกรุณาดาวโหลดไฟลจ์ากเวป็ไซดา้นล่าง 

 
กลุ่มอุตสาหกรรมประกอบยานยนต์ 

 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น  
1.1 ประเภทผลผลิต       รถยนต ์     จกัรยานยนต ์     อ่ืนๆ      
1.2  เวลาการผลิต ชัว่โมงการผลิต              ชัว่โมง/วนั        วนัท่ีท าการผลิต            วนั/ปี      
1.3  ขอ้มูลการผลิต 

 
ล าดบัท่ี 

 
ช่ือผลิตภณัฑ ์

ก าลงัการผลิต 
(หน่วย/ปี) 

ผลผลิตจริง 
(หน่วย/ปี) 

    

    

    

 

2. ข้อมูลการใช้พลงังานไฟฟ้าและเช้ือเพลงิ 
 2.1 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นปี 2556          กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี 

 2.2 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตปี 2556 

  เช้ือเพลิงท่ีใช ้1)     ปริมาณ                 หน่วย                   ต่อปี 

          2)    ปริมาณ                 หน่วย                   ต่อปี 

          3)     ปริมาณ                 หน่วย      ต่อปี 
 

*หมายเหตุ: ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิต หมายถึง ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชเ้ฉพาะในกระบวนการผลิต ไม่รวมเช้ือเพลิงในการขนส่ง 
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3.  แหล่งความร้อนทิง้ 
 (โรงงานสามารถเพ่ิมเติมตารางอุปกรณ์ แหล่งความร้อนท้ิงไดต้ามความเหมาะสม) 

3.1 เตาอบสีรถ: ……………………………………….…………อุณหภูมิในเตา ..........................C 
3.1.1 พิกดัการผลิต ......................................... ตนั/ชม.  ผลิตจริงเฉล่ีย ..................................... ตนั/ชม. 
   ใชไ้ฟฟ้า ....................... kWh/ชม.      ใชเ้ช้ือเพลิง ................ปริมาณรวม ............................. /ชม. 
3.1.2 หวัเผาไหมใ้นเตาอบ 
 มี โดยใชห้วัเผาแบบ ...................................................................... จ านวน ................................... 
3.1.3  ก๊าซไอเสีย (ก่อนน ากลบัมาใช)้ อุณหภูมิ ..............C ปริมาณ O 2 ในไอเสียท่ีเคยวดั .............. % 
    ไม่มีมีการน าความร้อนกลบัมาใช ้   ขา้มไปขอ้ 3.1.4 
           มี โดยใช ้   อุ่นวตัถุดิบจาก ..............C เป็น ..............C ไอเสียหลงัอุ่น ..............C 
   อุ่นอากาศจาก ...............C เป็น ..............C ไอเสียหลงัอุ่น .....................C 
   ตม้น ้ า (Boiler) จาก..............C เป็น ..............C ไอเสียหลงัอุ่น ..............C 
   อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................... 
 เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการน าความร้อนกลบัมาใช ้
   Heat Exchanger   Recouperator    Regeneration 
   Economizer   Self-recoupertor burner   Regenerative burner 
   Oxy-fuel burner  อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................... 

3.1.4 รถยนตก่์อนเขา้เตาอบอุณหภูมิ ................................C อากาศเขา้หวัเผาไหม ้(burner) อุณหภูมิ ...................C 
3.1.5 มีช่วงระบายความร้อน ช้ินงานหรือไม่ (Cooling zone) 
         ถา้มี อากาศหลงัระบายความร้อน   อุณหภูมิ  .............C ปริมาณ............................ m3/ชม. (จากสเปค) 
   ไม่มีมีการน าความร้อนกลบัมาใช ้
   มี โดยใช ้            อุ่นช้ินงานจาก ..............C เป็น ...........C ไอเสียหลงัอุ่น ..............C 
    อุ่นอากาศ ...............C เป็น ..............C ไอเสียหลงัอุ่น .....................C 
    ตม้น ้ า (Boiler) ..............C เป็น ..............C ไอเสียหลงัอุ่น ..............C 
    อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................... 

 

3.2 หม้อไอน า้ No.1 No.2 No.3 

3.2.1 พิกดัหมอ้ไอน ้ า (ตนั/ชม.)    

3.2.2 อตัราการผลิตไอน ้ าจริง (ตนั/ชม.)     

3.2.3 เช้ือเพลิงประเภท 

   ปริมาณท่ีใชต้่อ ชม. (ระบุหน่วย) 

   

3.2.4 ความดนัไอน ้ าท่ีผลิต (บาร์)    

3.2.5 ก๊าซไอเสีย 

   - อุณหภูมิก่อนน ากลบัมาใช ้
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3.2 หม้อไอน า้ No.1 No.2 No.3 

   - อุณหภูมิไอเสียท่ีปล่อยท้ิง 

   - % ออ๊กซิเจนในไอเสียท่ีเคยวดั 

3.2.6 มี Economizer หรือไม่ 

   ถา้มีอุ่นน ้ าจากอุณหภูมิเท่าใดเป็นเท่าใด 

  มี 

.......C เป็น........ C 

  มี 

.......C เป็น......... C 

  มี 

.......C เป็น............... C 

3.2.7 มี Air Preheater หรือไม่ 

    ถา้มีอุ่นอากาศจากอุณหภูมิเท่าใดเป็นเท่าใด 

  มี 

.......C เป็น......... C 

  มี 

.......C เป็น......... C  

  มี 

.......C เป็น............... C 

3.2.8 มีการน ากลบัมาใชว้ธีิอ่ืน    

3.2.9 น าคอนเดนเสทกลบัมาใชใ้นอตัราร้อยละ

เท่าใด 

   

3.2.10 อุณหภูมิน ้ าป้อนหลงัผสมคอนเดนเสท(C)    

3.2.11 น าความร้อนจากน ้ า blowdown มาใช้

หรือไม่ 

 มี      ไม่มี  มี      ไม่มี  มี      ไม่มี 

 
3.3  มีความร้อนท้ิง ณ จุดอ่ืนหรือไม่   ถา้ไม่มีขา้มไปขอ้ 3.4 

3.3.1 ท่ี………………………………………. สถานะ    อากาศ          น ้ า          อ่ืนๆ ...................... 
ปริมาณอตัราการไหล .................................................................. /ชัว่โมง    อุณหภูมิ........................ C 

3.3.2 ท่ี………………………………………. สถานะ    อากาศ          น ้ า          อ่ืนๆ ...................... 
ปริมาณอตัราการไหล ................................................................../ชัว่โมง   อุณหภูมิ.......................... C 

 
3.4 โรงงานมีการใชล้มร้อนหรือไม่      ถา้ไม่มีขา้มไปขอ้ 3.5 

3.4.1 ท่ี .............................................................. ใชส้ าหรับ .................................................................. 
 อุณหภูมิท่ีตอ้งการ ............ C ปริมาณ .............. m3/ชม. ผลิตโดย ............................................. 

3.4.2 ท่ี .............................................................. ใชส้ าหรับ .................................................................. 
 อุณหภูมิท่ีตอ้งการ ............ C ปริมาณ .............. m3/ชม. ผลิตโดย ............................................. 

3.4.3 ท่ี .............................................................. ใชส้ าหรับ .................................................................. 
 อุณหภูมิท่ีตอ้งการ ............ C ปริมาณ .............. m3/ชม. ผลิตโดย ............................................. 
 

3.5 โรงงานมีการใชน้ ้ าร้อนหรือไม่         ถา้ไม่มีขา้มไปขอ้ 3.6 
3.5.1 ท่ี .............................................................. ใชส้ าหรับ .................................................................. 
         อุณหภูมิน ้ าร้อนท่ีตอ้งการ ............ C ปริมาณ ........... m3/ชม. ผลิตโดย ...................................... 
3.5.2 ท่ี .............................................................. ใชส้ าหรับ .................................................................. 
         อุณหภูมิน ้ าร้อนท่ีตอ้งการ ............ C ปริมาณ ........... m3/ชม. ผลิตโดย ...................................... 
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3.5.3 ท่ี .............................................................. ใชส้ าหรับ .................................................................. 
         อุณหภูมิน ้ าร้อนท่ีตอ้งการ ............ C ปริมาณ ........... m3/ชม. ผลิตโดย ...................................... 
 

3.6 โรงงานมีระบบน ้ าระบายความร้อนหรือไม่       ถา้ไม่มีขา้มไปขอ้ 3.7 
ถา้มี   -  ปริมาณน ้ าระบายความร้อนหมุนเวยีน ........... m3/ชม. ส าหรับ ............................................. 
          -  อุณหภูมิน ้ าจากหอผึ่งน ้ า .............. C   อุณหภูมิไประบายความร้อน ............................. C 
 

3.7 โรงงานมีการผลิตน ้ าเยน็หรือไม่   ถา้ไม่มีขา้มไปขอ้ 3.8 
ถา้มี   -  ตนัความเยน็ ................. ตนั/ชม. ส าหรับ ................................... 
          -  อุณหภูมิน ้ าเยน็ ............. C   ผลิตโดย ..................................... ขนาด .................... ตนั/ชม. 
 

3.8. โรงงานมีแผนงานน าความร้อนท้ิงกลบัมาใชห้รือไม่ ถา้มีจุดใด 
3.8.1 …………………………………………………………………………………………………. 
3.8.2 …………………………………………………………………………………………………. 
3.8.3 …………………………………………………………………………………………………. 
3.8.4 …………………………………………………………………………………………………. 
3.8.5 …………………………………………………………………………………………………. 
 

4.  ปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะ 
4.1 ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการน าความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้นขอ้ใดบา้ง 

 (กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีท่านเลือก) 
ปัญหา มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่มี

ปัญหา 

ขาดความรู้ในการปรับปรุง      

ขาดเงินลงทุน      

ขาดเทคโนโลยท่ีีจะน ามาใช ้      

ติดกฎหมาย กฎระเบียบ ในเร่ือง 

............................................................................ 

     

ไม่มีแหล่งท่ีจะน าไปใช ้      

ไม่มีความคุม้ค่า      

ไม่มีสถานท่ีติดตั้ง      

ไม่สามารถหยดุการผลิตเพ่ือปรับปรุงได ้      

อ่ืนๆ ..................................................................      
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4.2 การด าเนินการมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นการน าความร้อนท้ิงกลบัมาใช ้
 4.2.1 โรงงานของท่านมีความพร้อมในการด าเนินการมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นการน าความร้อนท้ิงกลบัมาใชห้รือไม่ 
  พร้อม  ไม่พร้อม เน่ืองจาก.................................................................................... 
 4.2.2 หากมีงบประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐ หรือแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ในการด าเนินการมาตรการอนุรักษพ์ลงังานดา้นการน า 
 ความร้อนท้ิงกลบัมาใช ้โรงงานของท่านมีความสนใจหรือไม่ 
  สนใจ  ไม่สนใจ เน่ืองจาก.................................................................................... 
 4.2.3 ระยะเวลาคืนทุนท่ีโรงงานของท่านสนใจลงทุนในการด าเนินการมาตรการคือ.......................... ปี 

 
4.3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัการส่งเสริมการน าความร้อนท้ิงกลบัมาใช ้

4.3.1 ……………………………………………………………………………………………. 
4.3.2 ……………………………………………………………………………………………. 
4.3.3 ……………………………………………………………………………………………. 
4.3.4 ……………………………………………………………………………………………. 
4.3.5 ……………………………………………………………………………………………. 
4.3.6 ……………………………………………………………………………………………. 
4.3.7 ……………………………………………………………………………………………. 
 


