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บทสรุปผู้บริหาร
ปัจจุบันการผลิตเอทานอลมีราคาสูงส่งผลให้ราคาน้้ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ
ที่รัฐบาลส่งเสริมให้ใช้มีราคาเพิ่มขึ้นไปด้วย ดังนั้นหากสามารถลดต้นทุนการผลิตเอทานอลได้ ก็อาจจะเป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ร าคาน้้ ามัน แก๊สโซฮอล์ล ดลง ราคาเอทานอลประกอบด้ ว ยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น
ค่าลงทุนเบื้องต้น (ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง) ค่าสารเคมี ค่าพลังงานในกระบวนการผลิตและสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมบ้ ารุ ง ค่าแรงงาน ค่าการตลาด เป็น ต้น ดังนั้นหากสามารถวิเคราะห์ ก ระบวนการต่างๆ เพื่ อ
ลดต้นทุนการผลิตเอทานอลได้โดยใช้เทคนิคการบริหารจัดการด้วยวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering)
ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตเอทานอลด้วยต้นทุนที่ต่้าลงและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงมีความจ้าเป็นต้องศึกษาส่วนที่
เกี่ยวข้องและส่งผลต่อต้นทุนการผลิต เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการลดต้ นทุนการผลิตของโรงงานผลิต
เอทานอลเชิงพาณิชย์ แต่ยังคงสามารถผลิตเอทานอลเป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์การลดต้นทุนและของเสียในกระบวนการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์
ให้น้อยทีส่ ุด
1.2 สร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเอทานอล
2. ขอบเขตการดาเนินงาน
2.1 ศึกษาทบทวนข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับก้าลังการผลิต วิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิธีการลดต้นทุนการผลิต การบ้าบัดน้้าเสีย การใช้ประโยชน์
จากของเสียในขบวนการผลิตเป็นต้น
2.2 ชี้ แ จงการด้ า เนิ น งานโครงการและคั ด เลื อ กผู้ ป ระกอบการโรงงานที่ ท้ า การซื้ อ -ขาย
เอทานอลกับบริษัทผู้ค้าน้้ามัน เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 3 โรงงาน โดยเสนอชื่อโรงงาน
ให้ พพ. เห็นชอบก่อนด้าเนินการ
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2.3 ส้ารวจกระบวนการผลิตของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ เช่น แผนผังกระบวนการผลิต ก้าลัง
การผลิต วัตถุดิบที่ใช้ การควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
2.4 ด้าเนินการร่วมกับผู้แทนโรงงาน วิเคราะห์กระบวนการผลิต และเสนอมาตรการประหยัด
พลังงานหรือลดต้ น ทุนหรือของเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเอทานอลที่โรงงาน
ลงทุนเพียงเล็กน้อย หรือที่ต้องลงทุนเพิ่มเติมโดยท้าเป็นแผนการด้าเนินงานระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยให้ที่ป รึ กษาประเมินความคุ้มค่ าในการลงทุน ประกอบการพิจารณาแก่
โรงงานผู้ผลิตเอทานอลซึ่งจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตเอง
ทั้งหมด
2.5 เสนอมาตรการให้โรงงานเพื่อลดต้นทุนการผลิตในระยะสั้น โดยมีผลตอบแทนไม่น้อยกว่า
0.7 ล้านบาท/ปี และคืนทุนไม่เกิน 3 ปี
2.6 ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานในข้อ 2.5 ของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
2.7 จั ดประชุม เชิ งปฏิบั ติก ารเพื่อ น้า เสนอความส้ าเร็จ ในการด้ าเนิน โครงการ โดยให้ กลุ่ ม
ผู้ประกอบการโรงงานที่เข้าร่วมโครงการน้าเสนอกรณีตัวอย่างที่ประสบความส้าเร็จแก่
ผู้ประกอบการเอทานอลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยจ้านวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน
3. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาด้าเนินงาน 8 เดือน นับตั้งแต่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง (4 เม.ย. 55 – 3 ธ.ค. 55) แต่เนื่องจาก
อุปสรรคในการด้าเนินโครงการ จึงได้มีการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปเป็นเวลา 154 วัน โดยนับถัดจาก
วันสิ้นสุดสัญญาเดิม คือ วันที่ 3 ธ.ค. 55 ดังนั้นก้าหนดวันสิ้นสุดของการด้าเนินงานจึงเป็นวันที่ 5 พ.ค. 56
4. แนวทางการดาเนินงาน
เพื่อให้ การด้าเนิ นโครงการลดต้นทุนการผลิ ตเอทานอลในโรงงานผลิ ตเอทานอลเชิงพาณิช ย์
ประสบความส้าเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาฯ ได้ก้าหนดแนวทางการด้าเนินโครงการฯ แบ่ง
ออกเป็น 6 งาน ดังนี้
4.1 การศึกษา รวบรวม ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล
ที่ปรึกษาฯ จะท้าการรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ (Secondary data) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากแหล่ งที่ ร วบรวมข้ อมู ล ไว้แ ล้ ว ที่ มีผู้ ห นึ่ งผู้ ใ ดหรือ หน่ ว ยงานได้ ท้ า การเก็ บรวบรวมหรื อ
เรียบเรียงไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล โดยให้ครอบคลุม
ก้าลังการผลิต วิธีการคัดเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิธีการลด
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ต้นทุนในกระบวนการผลิต การบ้าบัดน้้าเสีย การใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
โดยวิธีเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1) การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศ
2) การสืบค้นจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ
3) การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
4) อื่นๆ
4.2 การชี้แจงการดาเนินงานและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
ที่ปรึกษาฯ จะด้าเนินการชี้แจงการด้าเนินงานโครงการ และคัดเลือกสถานประกอบการที่
ท้ าการซื้ อ-ขายเอทานอลกั บบริ ษั ทผู้ ค้ าน้้ ามั นเพื่ อเข้ าร่ วมโครงการ อย่ างน้ อย 3 โรงงาน โดยมี แนวทาง
การด้าเนินงาน ดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์/ชี้แจงโครงการ
2) จัดท้าเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการ
3) คัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3 โรงงาน
4) สรุปรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและน้าเสนอต่อ พพ.
5) ประสานงานสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อม
4.3 การสารวจ วิเคราะห์ และจัดทามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
ที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ ก้ า หนดให้ มี ก ารด้ า เนิ น งานในกิ จ กรรมการส้ า รวจ วิ เ คราะห์ ก ระบวน
การผลิตเอทานอลขึ้น ทั้งก่อนเข้าและระหว่างด้าเนินการในสถานประกอบการ และการจัดท้ามาตรการ
ลดต้ น ทุ น การผลิ ต เอทานอล และด้ า เนิ น การภายหลั ง การเข้ า ส้ า รวจอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอน
การเตรียมความพร้อมด้าเนินงาน จนถึงขั้นตอนการจัดท้าแผนด้าเนินงานมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิต
เอทานอลตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) จัดท้าแผนการเข้าส้ารวจสถานประกอบการ 3 แห่ง
2) ที่ป รึ กษาฯ ส้ ารวจและวิ เคราะห์ แนวทางการก้า หนดมาตรการลดต้ นทุนการผลิ ต
เอทานอล
3) ที่ปรึกษาฯ และโรงงานร่วมส้ารวจกระบวนการผลิต
4) ที่ป รึ กษาฯ และโรงงานวิเ คราะห์ และเสนอมาตรการมาตรการลดต้นทุนการผลิ ต
เอทานอลเบื้องต้น
5) ที่ป รึ กษาฯ และโรงงานด้ าเนิ นการต่อ เนื่อ งหลั งเข้ าส้ า รวจและวิเคราะห์ กระบวน
การผลิต
6) วิเคราะห์มาตรการฯ ที่ได้เสนอร่วมกันตามหลักวิศวกรรมคุณค่า
7) วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของมาตรการมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล
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8) จั ดท้าแผนด้ าเนิ น งานมาตรการมาตรการลดต้ นทุนการผลิ ตเอทานอล ในรูปแบบ
ระยะสั้นและระยะยาว
4.4 การเสนอมาตรการประหยั ด พลั งงานหรื อ ลดต้ น ทุน หรื อ ลดของเสีย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการผลิตเอทานอล
เมื่อที่ปรึกษาฯ ได้ท้าการวิเคราะห์มาตรการฯ ทั้งในแง่ของการประหยัดพลังงานการลด
ต้นทุนหรื อการลดของเสียในกระบวนการผลิต รวมถึงความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยี
อี ก ทั้ ง วิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า ในด้ า นการลงทุ น แล้ ว นั้ น ที่ ป รึ ก ษาฯ จะน้ า เสนอเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ให้ กั บ
สถานประกอบการประกอบการตั ด สิ น ใจด้ า เนิ น มาตรการให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายของโครงการ
โดยที่ปรึกษาฯ จะจัดให้มีการน้าเสนอมาตรการดังกล่าวขึ้นโดยการจัดประชุม ณ สถานประกอบการ เป็น
จ้านวน 1 วัน
4.5 การติดตามและประเมินผลมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิตในระยะสั้น
หลั ง จากที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ เ สนอมาตรการต่ า งๆ ให้ แ ก่ ส ถานประกอบการแล้ ว นั้ น และ
เมื่อสถานประกอบการได้ด้าเนิ น การตามมาตรการดังกล่ าวผ่านไประยะหนึ่ง เพื่อให้ ทราบถึงผลการ
ด้ า เนิ น งานและผลตอบแทนหรื อ ผลการประหยั ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ที่ ป รึ ก ษาฯ จะด้ า เนิ น การติ ด ตาม
และประเมินผลการด้าเนินงานของมาตรการลดต้นทุนการผลิตในระยะสั้น (โดยที่ยังคงอยู่ในระยะเวลา
การด้าเนินโครงการของที่ปรึกษาฯ) ใน 3 ประเด็น ดังนี้
1) ด้านการลงทุน ประกอบด้วย
- มาตรการลดต้นทุนการผลิตระยะสั้นที่ได้ด้าเนินการ ก่อให้เกิดความคุ้มค่าที่เป็น
ตัวเงินหรือไม่
- ผลตอบแทนรวม เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ล้านบาท/ปี หรือไม่
- ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี หรือไม่
2) ด้านพลังงาน ประกอบด้วย
- มาตรการลดต้นทุนการผลิตระยะสั้นที่ไ ด้ด้าเนินการ ท้าให้มีการใช้พลังงานลดลง
จากเดิมหรือไม่
- ผลประหยัดในรูปของปริมาณพลังงาน มีค่าเท่าใด
- ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการประหยัดพลังงาน มีค่าเท่าใด
3) ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
- มาตรการลดต้น ทุนการผลิ ตระยะสั้ นที่ได้ด้า เนินการมีก ารลดปริม าณของเสี ย
ที่เกิดขึ้นหรือมีการน้าของเสียกลับมาใช้ใหม่หรือไม่
- มลพิษลดลงหรือมีการน้าของเสียกลับมาใช้ใหม่ หรือไม่ อย่างไร
- ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการน้าของเสียกลับมาใช้ มีค่าเท่าใด
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4.6 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอความสาเร็จ
ที่ป รึ กษาฯ จะด้า เนิ น การจัด ประชุมเชิงปฏิบั ติการน้า เสนอความส้ าเร็จในการด้า เนิ น
โครงการ โดยให้กลุ่มสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 3 โรงงาน ได้น้าเสนอกรณีตัวอย่าง
ที่ประสบความส้าเร็จในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมาตรการต่างๆ จ้านวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มสถานประกอบการ
ผลิตเอทานอลที่จะขยายผลหรือมีความสนใจต่อโครงการ ผู้แทน พพ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ผลการดาเนินงาน
จากระยะเวลาการด้าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้ด้าเนินกิจกรรม
ภายใต้ขอบเขตงานอย่างครบถ้วน โดยมีผลการด้าเนินงาน สรุปได้ดังนี้
5.1 การศึกษา รวบรวม ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล
ที่ ป รึ ก ษาฯ ได้ ด้ า เนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษา
ในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเอทานอล (2) การคั ดเลือกและเก็บรักษา
วัตถุดิบ (3) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (4) วิธีการลดต้นทุนการผลิต และ (5) การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม (6) เทคนิควิศวกรรมคุณค่า (7) หลักการอนุรักษ์พลังงาน และ (8) การศึกษาการท้างาน
และเวลา (Motion and Time Study)
5.2 การชี้แจงการดาเนินงานและคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
5.2.1 ชี้แจงการด้าเนินงานโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้ท้าการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ ห้ องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ ชั้น 11 อาคาร 7 กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมีผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
พพ. ที่ปรึกษาฯ/ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนจากสถานประกอบการ จ้านวน 7 แห่ง ดังนี้
1) บริษัท เคไอ เอทานอลจ้ากัด
2) บริษัท เอกรัฐ พัฒนา จ้ากัด
3) บริษัท ราชบุรีเอทานอล จ้ากัด
4) บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ้ากัด
5) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ้ากัด
6) บริษัท อี เอส พาวเวอร์ จ้ากัด
7) บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ้ากัด
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แต่เนื่องจากในเบื้องต้น สถานประกอบการทั้ง 7 แห่ง ไม่พร้อมในการเข้าร่วมโครงการ
ดังนั้ น ที่ป รึ กษาฯ จึ งได้ด้าเนิ น การขอเข้าพบผู้ บริห ารของสถานประกอบที่ไม่ได้เข้าร่ว มประชุมชี้แจง
โครงการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เพื่อชี้แ จงรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และ
เป้ าหมายของโครงการ ให้ ทางผู้ บ ริ หารได้รับทราบ ผลปรากฎว่ามีส ถานประกอบการที่ยินดีเข้าร่ว ม
โครงการ จ้านวน 3 แห่ง คือ
1) บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ้ากัด (มหาชน)
2) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ้ากัด
3) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ้ากัด
5.2.2 คัดเลือกสถานประกอบการ จากการตอบรับในการเข้าร่วมโครงการของสถานประกอบการ
ทั้ง 3 แห่ง ที่ปรึกษาฯ จึงได้ท้าการคิดคะแนนเพื่อพิจารณาถึงความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ ใน 4 ประเด็น
ซึ่งสรุปคะแนนของทั้ง 3 แห่ง ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปคะแนนการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทั้ง 3 แห่ง
1.
2.
3.
4.

เกณฑ์
ความเหมาะสมของทีมปฏิบัติงาน
ระดับการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต
ศักยภาพในการลดต้นทุนการผลิต
การให้ความส้าคัญต่อการประหยัดพลังงานหรือลดต้นทุนหรือ
ลดของเสียที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
ร้อยละ

5.3

พี.เอส.ซี
30
30
200
60

ทรัพย์ทิพย์
15
75
160
150

เอกรัฐ
75
75
160
90

73

80

80

การสารวจ วิเคราะห์ จัดทาและเสนอมาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล

ที่ปรึกษาฯ ได้ด้าเนินการส้ารวจกระบวนการผลิต ณ สถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง เพื่อ
น้ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดท้ามาตรการลดต้นทุนการผลิตเอทานอล ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ได้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งสิ้น 11 มาตรการ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
5.3.1 บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จากัด (มหาชน) จ้านวน 4 มาตรการ คือ
1) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้า
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้หม้อไอน้้าผลิตไอน้้า ส้าหรับใช้ในกระบวนการต้มน้้าแป้ง ใช้ในกระบวน
การกลั่ น เอทานอล และอื่ น ๆ ซึ่ ง หม้ อ ไอน้้ า ที่ ใ ช้ มี ข นาด 35 ตั น จ้ า นวน 2 ลู ก หม้ อ ไอน้้ า ลู ก ที่ 1 มี
ประสิทธิภาพ 30.18% หม้อไอน้้าลูกที่ 2 มีประสิทธิภาพ 39.11% ซึ่งประสิทธิภาพรวมของทั้ ง 2 ลูก
35.28% เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (ไม้สับ กะลาปาล์ม กะลาด้า) จากการส้ารวจวาล์วและท่อไอน้้า
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ที่ไม่มีการหุ้มฉนวนพบว่ามีจ้านวน 60 จุด เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิผิววาล์วและท่อไอน้้าที่ไม่มีการหุ้มฉนวน
มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 102 - 222 oC ซึ่งถือว่ามีค่าสู งที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสตลอดจนท้าให้
สูญเสียความร้อนจากการแผ่รังสีของท่อและวาล์วโดยไม่จ้าเป็น จึงท้าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใช้ส้าหรับ
หม้อไอน้้าไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเฉลี่ย 35oC ชั่วโมงการใช้งาน 5,760 ชั่วโมง/ปี
แนวคิด และขั้นตอนการด้าเนินการ
ทางโรงงานควรด้ า เนิ น การหุ้ ม ฉนวนใยแก้ ว โดยใช้ ค วามหนาของฉนวนที่ เ หมาะสม
ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผิวและขนาดของท่อไอน้้า โดยมีการหุ้มฉนวนวาล์ว ท่อไอน้้า จ้านวน 60 จุดซึ่งคาดว่า
จะสามารถลดอุณหภูมิที่ผิวได้จาก 102 - 222 oC เหลือไม่เกิน 60 oC โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้
1) ตรวจวัดอุณหภูมิผิวท่อ วาล์ว หน้าแปลน และจ้านวนของวาล์วที่ไม่ได้หุ้มฉนวน
2) เสนอมาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้้าให้โรงงานผลิต
เอทานอล
3) ด้าเนินการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว หน้าแปลน ที่ไม่ได้หุ้มฉนวนและมีการสูญเสียความร้อน
4) ตรวจวัดอุณหภูมิผิว ท่อ วาล์ว หน้าแปลน ที่มีการหุ้มฉนวนแล้วโดยอุณหภูมิต้องไม่
เกิน 60 oC
ผลภายหลังการปรับปรุง
จากการด้า เนิ น มาตรการหุ้ มฉนวนท่อ วาล์ ว และหน้ าแปลนของระบบไอน้้ า โดยมี
การหุ้มฉนวนวาล์ว ท่อไอน้้า จ้านวน 60 จุด และท้าการตรวจวัดอุณหภูมิผิววาล์วลดลงเหลือไม่เกิน 60 oC
จึงท้าให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงในระบบไอน้้าได้
2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้า
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้ห ม้อไอน้้าผลิ ตไอน้้าส้ าหรับใช้ในกระบวนการต้มมันส้าปะหลั ง ใช้ใน
กระบวนการกลั่นเอทานอล และอื่นๆ ซึ่งหม้อไอน้้ามีขนาด 35 ตันต่อชั่ว โมง จ้านวน 2 ลูก เชื้อเพลิงที่ใช้
เป็นเชื้อเพลิ งชีวมวล (ไม้สับ กะลาปาล์ม กะลาด้า) จากการตรวจวัดองค์ประกอบของก๊าซไอเสียของ
หม้อไอน้้าทั้ง 2 ลูกพบว่าปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการเผาไหม้ของหม้อไอน้้าทั้งสองลูกมีปริมาณสูงเกินไป
จึงส่งผลให้มีการสูญเสียความร้อนไปกับไอเสีย
แนวคิด และขั้นตอนการด้าเนินการ
จากผลการส้ารวจการใช้หม้อไอน้้า พบว่า ค่าออกซิเจนที่ได้จากการตรวจวัดจากไอเสีย
มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากเกินไป ซึ่งอากาศส่วนเกินนี้
จะพาความร้ อนออกไปทางปล่ องไอเสี ย ดังนั้นทางโรงงานควรด้าเนินการควบคุมปริมาณอากาศที่ใ ช้
ในการเผาไหม้ให้น้อยลงโดยการปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหม้อไอน้้าลดลง ติดตั้งชุดควบคุมปริมาณ
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อากาศเข้าห้องเผาไหม้โดยใช้ Oxygen Sensor ในการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในไอเสียและใช้ PLC
ในการควบคุมปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้ให้มีค่าประมาณ 10% โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้
1) ตรวจวั ด ปริ ม าณออกซิ เ จนในก๊ า ซไอเสี ย , อุ ณ หภู มิ ไ อเสี ย ออกจากห้ อ งเผาไหม้ ,
อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้
2) เสนอมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการเผาไหม้ ข องหม้ อ ไอน้้ า ให้ โ รงงานผลิ ต
เอทานอล
3) ด้าเนิ น การปรั บ ลดปริม าณอากาศก่ อนเข้า ห้ องเผาไหม้ โดยใช้ชุ ดควบคุ มปริ มาณ
อากาศเพื่อให้ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้ให้มีค่า O2 อยู่ที่ประมาณ 10%
4) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียตามค่ามาตรฐานประมาณ 10%
ผลภายหลังการปรับปรุง
จากการด้าเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้้าโดยติดตั้งชุด
ควบคุมปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้ให้มีค่าประมาณ 10% จึงท้าให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงในระบบ
ไอน้้าได้
3) มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบกาลังไฟฟ้า
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าจ้านวนมากในกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลให้ค่าตัวประกอบ
ก้าลั งไฟฟ้าค่อนข้างต่้าเพราะมอเตอร์ เป็ นโหลดแบบเหนี่ยวน้า จากการส้ ารวจพบว่า ค่าตัว ประกอบ
ก้าลังไฟฟ้า (Power Factor) ของหม้อแปลงเฉลี่ยเท่ากับ 0.80 เนื่องจากคาปาซิเตอร์ที่ต่อขนานเข้าไปกับ
ระบบไฟฟ้าที่มีอยู่เสียใช้งานไม่ได้ จึงท้าให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในหม้อแปลงไฟฟ้าและจะต้องเสีย
เงินค่าตัวประกอบก้าลังไฟฟ้า (Power Factor) ในอัตรากิโลวาร์ละ 56.07 บาท ให้กับการไฟฟ้าส้าหรับ
รอบเดือนนั้น
แนวคิด และขั้นตอนการด้าเนินการ
ค่าตัวประกอบก้าลัง คือ อัตราส่วนของก้าลังไฟฟ้าจริง (kW) ต่อก้าลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA)
โดยทั่ ว ไปควรมี ค่ า สู ง กว่ า 0.85 เพราะถ้ า ต่้า กว่ า นี้ จ ะต้ อ งจ่ า ยเงิ นในส่ ว นของค่ า เพาเวอร์ แ ฟคเตอร์
ดังนั้นเพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้ได้มาตรฐานคือค่าสูงกว่า 0.85 Lagging จึงจ้าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขคาปาซิเตอร์ในส่วนที่ใช้งานไม่ได้โดยการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ใหม่เพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
จาก 0.80 เป็น 0.95 โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้
1) เก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังครึ่งปี จากบิลการไฟฟ้า
2) ตรวจวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบส่งก้าลังไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
3) เสนอมาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก้าลังไฟฟ้าให้โรงงานผลิตเอทานอล
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4) ด้าเนินการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบส่งก้าลังไฟฟ้าให้มีค่า 0.95
Lagging โดยการติดตั้ง Capacitor Bank ให้เหมาะสมกับค่าก้าลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ
5) ตรวจวัดค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ของระบบส่งก้าลังไฟฟ้าหลังปรับปรุง
ผลภายหลังการปรับปรุง
จากการด้าเนินมาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก้าลังไฟฟ้า โดยปรับปรุงค่าเพาเวอร์
แฟคเตอร์จาก 0.80 เป็น 0.95 จึงท้าให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากค่าตัวประกอบก้าลังไฟฟ้าได้
4) มาตรการควบคุมการตัดต่อการทางานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
ในกระบวนการหมักเอทานอล มีการใช้ Cooling Tower ขนาด 1,500 ตัน จ้านวน 2 ชุด
เพื่อหล่อเย็นควบคุมอุณหภูมิถังหมักให้มีค่าประมาณ 30-34 oC บางครั้งอุณหภูมิอากาศมีอุณหภูมิต่้าแต่
มอเตอร์พัดลมของ Cooling Tower มีการเปิดใช้งานคงที่ตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ ดังนั้นหากมีการ
เขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ให้ มี ก ารตั ด การท้ า งานของพัด ลมเมื่ อ อุ ณ หภู มิ อ ากาศภายนอกต่้ า โดยให้ ปั๊ ม น้้ า
Cooling Tower ท้างานตามปกติจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ จากการส้ารวจพบว่าโรงงาน
มีการใช้มอเตอร์พัดลม Cooling Tower ขนาด 22 kW จ้านวน 2 ชุด ท้าให้มีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูง
ดังนั้นหากมีการเขียนโปรแกรมเพื่อให้มีการตัดการท้างานของพัดลมจ้านวน 1 ชุด และอีก 1 ชุดท้างา น
ตามปกติ ก็จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้
แนวคิด และขั้นตอนการด้าเนินการ
เมื่อมีการเขียนโปรแกรมเพื่อให้มีการตัดการท้างานของพัดลม ท้าให้สามารถลดชั่วโมง
การใช้พลังงานลงได้จาก 100% เหลือ 75% โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้
1) เก็บข้อมูลขนาดของมอเตอร์ไฟฟ้า Cooling Tower
2) ตรวจวัดค่าก้าลังไฟฟ้า (kW), ค่ากระแสไฟฟ้า (A), ค่าแรงดันไฟฟ้า (V), ค่าเพาเวอร์
แฟคเตอร์ (PF), เปอร์เซ็นต์การเปิดใช้งานของ Cooling Tower ก่อนปรับปรุง
3) ประเมินโหลดของระบบ Cooling Tower
4) เสนอมาตรการควบคุมการตัดต่อการท้างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower ให้
โรงงานผลิตเอทานอล
5) ด้าเนินการเขียนโปรแกรมเพื่อให้มีการตัดการท้างานของพัดลม Cooling Tower
6) ตรวจวัดค่าก้าลังไฟฟ้า (kW), ค่ากระแสไฟฟ้า (A), ค่าแรงดันไฟฟ้า (V), ค่าเพาเวอร์
แฟคเตอร์ (PF), เปอร์เซ็นต์การเปิดใช้งานของ Cooling Tower หลังปรับปรุง
ผลภายหลังการปรับปรุง
จากการด้ าเนิ น มาตรการควบคุ ม การตัด ต่อ การท้า งานของมอเตอร์พั ด ลม Cooling
Tower โดยเขียนโปรแกรมเพื่อให้มีการตัดการท้างานของพัดลมจึงท้าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
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5.3.2 บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จากัด จานวน 4 มาตรการ คือ
1) มาตรการติดตั้ง VSD สาหรับมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานใช้ม อเตอร์ ส้ าหรับในกระบวนการผลิ ตเอทานอลจ้า นวนหลายตั ว ซึ่งบางตั ว
ทางโรงงานได้ติดตั้ง VSD ไปแล้ว และยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้มีการติดตั้ง จากการส้ารวจพบว่า โรงงาน
มีการใช้ปั๊มน้้าขนาด 15 kW (Flash Tank Bottom Transfer Pump) จ้านวน 1 ชุด ขนาด 18.5 kW
(Thin Slop Transfer Pump) จ้านวน 1 ชุด และมอเตอร์ปั๊มขนาด 55 kW (Slurry Pump) จ้านวน 1 ชุด
ซึ่งทางโรงงานได้ใช้ Control Valve ในการควบคุมอัตราการไหลให้ได้ตามภาระของโหลด ซึ่งการใช้
Control Valve ควบคุมนั้นยังคงใช้พลังงานค่อนข้างสูง เมื่อทางโรงงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
รอบมอเตอร์ (VSD) จึงสามารถลดก้าลังไฟฟ้าของมอเตอร์ลงได้
แนวคิด และขั้นตอนการด้าเนินการ
ทางโรงงานควรด้าเนิ นการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) กับชุด
มอเตอร์ปั๊มและยกเลิกการใช้ Control Valve ซึ่งจะสามารถประหยัดได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าได้โดยมีขั้นตอน
การด้าเนินการดังนี้
1) ตรวจวัดค่าก้าลังไฟฟ้า (kW), ความเร็วรอบของมอเตอร์เดิม (rpm), ความเร็วรอบ
ที่ต้องการ (rpm)
2) เสนอมาตรการติดตั้ง VSD ส้าหรับมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
3) ด้าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD)
4) ตรวจวัดค่าก้าลังไฟฟ้า (kW) หลังปรับปรุง
ผลภายหลังการปรับปรุง
จากการด้าเนินมาตรการติดตั้ง VSD ส้าหรับมอเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตโดยท้าการ
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) จึงท้าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
2) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้า
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้หม้อไอน้้าผลิตไอน้้าส้าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งหม้อไอน้้า
ลูกที่ 2 มีขนาด 20 ตันต่อชั่วโมง เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ไม้สับ) จากการตรวจวัดองค์ประกอบ
ของก๊าซไอเสียของหม้อไอน้้า พบว่า ปริมาณออกซิเจนในไอเสียที่ออกจากปล่องไอเสีย 13.65% อุณหภูมิ
ไอเสีย 189.70oC อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ 32.83oC และมีการใช้งาน 4,320ชั่วโมงต่อปี
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แนวคิด และขั้นตอนการด้าเนินการ
จากผลการส้ารวจการใช้หม้อไอน้้า พบว่า ค่าออกซิเจนที่ได้จากการตรวจวัดจากไอเสีย
มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นถึงอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากเกินไป ซึ่งอากาศส่วนเกินนี้
จะพาความร้อนออกไปทางปล่องไอเสีย ดังนั้นทางโรงงานควรด้าเนินการควบคุมปริมาณอากาศที่ใช้ใน
การเผาไหม้ให้น้อยลงโดยการปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหม้อไอน้้าลดลง โดยให้เจ้าหน้าที่ปรั บลด
ปริมาณออกซิเจนในไอเสียให้มีค่าประมาณ 8% โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้
1) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสีย, อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้, อุณหภูมิ
อากาศเข้าห้องเผาไหม้
2) เสนอมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้้าให้โรงงานผลิตเอทานอล
3) ด้าเนินการปรับลดปริมาณอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ให้มีค่า O2 อยู่ที่ประมาณ 8%
4) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียตามค่ามาตรฐานประมาณ 8%
ผลภายหลังการปรับปรุง
จากการด้าเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้้า โดยท้าการลด
ปริมาณออกซิเจนของไอเสียจาก 13.65% ลงเหลือ 8.03% จึงท้าให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงในระบบ
ไอน้้าได้
3) มาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้า
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้หม้อไอน้้าผลิตไอน้้าส้าหรับใช้ในกระบวนการต้มน้้าแป้งใช้ใ นกระบวน
การกลั่นเอทานอล และอื่นๆ ซึ่งหม้อไอน้้าที่ใช้มีขนาด 20 ตัน จ้านวน 2 ลูก และ 10 ตัน จ้านวน 1 ลูก
โดยผลิตความดันไอน้้าที่ 7 barg ทางโรงงานมีการควบคุมการ Blowdown ตะกรันน้้าในหม้อไอน้้าทิ้งโดย
ใช้ Timer Switch เพื่อตั้งเวลาในการระบายน้้า ซึ่งจะ Blowdown ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง โดยช่วงเวลาการ
Blowdown ทิ้งนานประมาณ 5 วินาที/ครั้ง จากการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) ของ
น้้า Blowdown วัดค่าได้อยู่ในช่วง 1,662 - 2,249 ppm ซึ่งต่้ากว่าค่าความเข้มข้นที่ยอมรับได้ที่ 3,500
ppm อยู่มาก ซึ่งจะเป็นการสูญเสียพลังงานความร้อนทิ้งไปกับการ Blowdown ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์
และยังเป็นการสูญเสียน้้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพน้้าอีกด้วย
แนวคิด และขั้นตอนการด้าเนินการ
ทางโรงงานควรด้าเนิ น การลดปริมาณน้้า Blowdown ลงโดยให้ เหมาะสมกั บ
ค่ามาตรฐานส้าหรับไอน้้าที่ความดัน 0-20 barg ควรจะรักษาค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) อยู่ที่
3,500 ppm โดยท้าการติดตั้งระบบปล่อยน้้าระบายอั ตโนมัติ (TDS Blowdown Controls) โดยการ
ปล่อยน้้าทิ้งแบบนี้เป็นการปล่อยน้้าทิ้งแบบต่อเนื่องโดยใช้เซนเซอร์ (Conductivity probe) วัดค่า TDS
จริงที่อยู่ในหม้อไอน้้า ณ ขณะเวลานั้น ค่า TDS ที่วัดได้จริงจะถูกส่งให้กับเครื่องควบคุม (Blowdown
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controller) จากนั้นเครื่องควบคุมจะค้านวณอัตราการปล่อยน้้าทิ้งให้โดยอัตโนมัติ โดยสอดคล้องกับ
พิกัดค่า TDS ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้วาล์วปล่อยน้้าทิ้ง (Blowdown control valve) จะเปิดเป็นอัตราส่วนที่ท้าให้
การระบายน้้าออกไปเท่ากับอัตราการปล่อยน้้าทิ้งที่ก้าหนดในเครื่อง ซึ่งจะสามารถประหยัดพลังงานความ
ร้อนได้
1)
2)
3)
4)

ตรวจวัดค่า TDS ของน้้าป้อนและน้้า Blowdown
ตรวจวัดปริมาณน้้า Blowdown
เสนอมาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้้า
ตรวจวัดค่า TDS ของน้้า Blowdown ค่าประมาณ 3,500 ppm และปริมาณน้้า
Blowdown

ผลภายหลังการปรับปรุง
จากการด้าเนินมาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้้าโดยท้าการติดตั้งระบบ
ปล่อยน้้าระบายอัตโนมัติ (TDS Blowdown Controls) จึงท้าให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
4) มาตรการนาความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิง
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้ไม้สับเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ซึ่งไม้สับที่ใช้มีค วามชื้นประมาณ 29%
ความชื้นเหล่ านี้มีผลต่อการเผาไหม้ คือ ถ้าความชื้นมีมาก จะท้าให้การผลิตไอน้้าเพื่อให้ ได้ความดันที่
ต้องการล่าช้า เนื่องจากความร้อนส่วนหนึ่งจะสูญเสียไปกับการท้าให้ความชื้นในเชื้อเพลิงระเหยออกไป
จากการส้ารวจพบว่า อุณหภูมิไอเสียมีค่าเฉลี่ย 189.7 oC ซึ่งสามารถน้าความร้อนมาอุ่นเชื้อเพลิงไม้สับ
ก่อนเข้าห้องเผาไหม้ได้ ดังนั้นหากทางโรงงานสามารถลดความชื้นของไม้สับลงได้ก็จะลดเวลาการผลิต
ไอน้้าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไอน้้าได้ด้วย
แนวคิด และขั้นตอนการด้าเนินการ
ทางโรงงานควรด้าเนินการลดความชื้นเชื้อเพลิงไม้สับ ก่อนเข้าห้องเผาไหม้ โดยใช้ไอเสีย
ในการอบเพื่อลดความชื้น เชื้อเพลิงที่ใช้อบมีปริมาณ 3,200 kg/h ซึ่งสามารถลดความชื้นได้จาก 29%
เหลือ 23% และส่งผลให้ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงสูงขึ้นจาก 12,537 kJ/kg เป็น 13,596 kJ/kg จึงท้าให้
สามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลงได้ โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้
1)
2)
3)
4)

ตรวจวัดค่าความชื้นของเชื้อเพลิง และค่าความร้อนที่ใช้การเผาไหม้
ตรวจวัดอุณหภูมิปล่องไอเสียและปริมาณไอเสีย
เสนอมาตรการน้าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิง
ทดสอบค่าความร้อนของเชื้อเพลิงหลังลดค่าความชื้น
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ผลภายหลังการปรับปรุง
จากการด้าเนินมาตรการน้าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิง โดยใช้ระบบ
อบเชื้อเพลิงก่อนเข้าห้องเผาไหม้จึงท้าให้สามารถประหยัดพลังงานได้
5.3.3 บริษัท เอกรัฐพัฒนา จากัด จานวน 3 มาตรการ คือ
1) มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้า
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้หม้อไอน้้าผลิตไอน้้า เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งหม้อไอน้้า
ที่ใช้มีขนาด 42 ตัน จ้านวน 1 ลูก มีประสิทธิภาพ 59.13% เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน)
จากการส้ารวจวาล์วและท่อไอน้้าที่ไม่มีการหุ้มฉนวนพบว่ามีจ้า นวน 12 จุด เมื่อตรวจวัดอุณหภูมิผิววาล์ว
และหน้าแปลนไอน้้าที่ไม่มีการหุ้มฉนวนมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 118 - 307 oC ซึ่งถือว่ามีค่าสูงที่จะก่อให้เกิด
อันตรายจากการสัมผัส ตลอดจนท้าให้สูญเสียความร้อนจากการแผ่รังสีของท่อและวาล์วโดยไม่จ้าเป็น
จึงท้าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใช้ส้าหรับหม้อไอน้้าไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยอุณหภูมิสภาพแวดล้อมเฉลี่ย
35 oC ชั่วโมงการใช้งาน 7,680 ชั่วโมง/ปี
แนวคิด และขั้นตอนการด้าเนินการ
ทางโรงงานควรด้ า เนิ น การหุ้ ม ฉนวนใยแก้ ว โดยใช้ ค วามหนาของฉนวนที่ เ หมาะสม
ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผิวและขนาดของท่อไอน้้า โดยมีการหุ้มฉนวนวาล์ว ท่อไอน้้า จ้านวน 12 จุด ซึ่งคาดว่า
จะสามารถลดอุณหภูมิที่ผิวได้จาก 118 - 307 oC เหลือไม่เกิน 60 oC โดยจุดที่ต้องท้าการหุ้มฉนวนและ
ความหนาของฉนวนที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้
1) ตรวจวัดอุณหภูมิผิวท่อ วาล์ว หน้าแปลน และจ้านวนของวาล์วที่ไม่ได้หุ้มฉนวน
2) เสนอมาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้้าให้โรงงานผลิต
เอทานอล
3) ด้าเนินการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว หน้าแปลน ที่มีการสูญเสียความร้อน
4) ตรวจวัดอุณหภูมิผิวท่อ วาล์ว หน้าแปลน ที่มีการหุ้มฉนวนแล้วโดยอุณหภูมิต้องไม่
เกิน 60oC
ผลภายหลังการปรับปรุง
จากการด้าเนินมาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้้า โดยมีการ
หุ้มฉนวนวาล์ว ท่อไอน้้า จ้านวน 12 จุด และท้าการตรวจวัดอุณหภูมิผิววาล์วลดลงเหลือไม่เกิน 60 oC
จึงท้าให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงในระบบไอน้้าได้
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2) มาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้า
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้หม้อไอน้้าผลิตไอน้้าส้าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งหม้อไอน้้า
ที่ใช้มีขนาด 42 ตันต่อชั่วโมง จ้านวน 1 ลูก ผลิตไอน้้าได้ 25.6 ตันต่อชั่วโมง โดยผลิตความดันไอน้้าที่ 34
barg อุณหภูมิไอน้้า 390 oC เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) จากการส้ารวจ พบว่า ทางโรงงานมี
การควบคุมการ Blowdown ตะกรันน้้าในหม้อไอน้้าทิ้งโดยให้เจ้าหน้าที่ระบายน้้าทิ้งทุกๆ 2 ชั่วโมง โดย
ช่วงเวลาการ Blowdown ทิ้งขึ้นอยู่กับค่า conductivity โดยทางโรงงานจะควบคุมอยู่ที่ 200 µs/cm
หรือค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) อยู่ที่ 140 ppm ซึ่งต่้ากว่าค่าความเข้มข้นที่ยอมรับได้ที่ 3,500
µs/cm หรือ ค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) 2,500 ppm อยู่มาก ซึ่งจะท้าให้สูญเสียพลังงาน
ความร้อนทิ้งไปกับการ Blowdown ทิ้งโดยเปล่าประโยชน์
แนวคิด และขั้นตอนการด้าเนินการ
ทางโรงงานควรด้ าเนิ นการลดปริ มาณน้้ า Blowdown ลงโดยให้ เหมาะสมกั บค่ ามาตรฐาน
ส้าหรับหม้อไอน้้าที่ความดัน 31-41 barg ค่าความเข้มข้นที่ยอมรับได้สูงสุดไม่เกิน 2,500 ppm ดังนั้นทาง
โรงงานควรจะรักษาค่าความเข้มข้นของสารละลาย (TDS) อยู่ที่ 60% ของความเข้มข้นสูงสุด หรือ 1,500
ppm โดยท้าการติดตั้งระบบปล่อยน้้าระบายอัตโนมัติ (TDS Blowdown Controls) ซึ่งการปล่อยน้้าทิ้ง
แบบนี้เป็นการปล่อยน้้าทิ้งแบบต่อเนื่องโดยใช้เซนเซอร์ (Conductivity probe) วัดค่า TDS จริงที่อยู่ใน
หม้อไอน้้า ณ ขณะเวลานั้น ค่า TDS ที่วัดได้จริงจะถูกส่งให้กับเครื่องควบคุม (Blowdown controller)
จากนั้ นเครื่ องควบคุมจะค้านวณอัตราการปล่อยน้้าทิ้งให้ โดยอัตโนมัติ โดยสอดคล้ องกับพิกัดค่า TDS
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้วาล์วปล่อยน้้าทิ้ง (Blowdown control valve) จะเปิดเป็นอัตราส่วนที่ท้าให้การระบายน้้า
ออกไปเท่ากับอัตราการปล่อยน้้าทิ้งที่ก้าหนดในเครื่อง ซึ่งจะสามารถประหยัดพลังงานความร้อนได้ โดยมี
ขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้
1) ตรวจวัดค่า TDS ของน้้าป้อนและน้้า Blowdown
2) ตรวจวัดปริมาณน้้า Blowdown
3) เสนอมาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้้า
4) ตรวจวัดค่า TDS ของน้้า Blowdown ค่าประมาณ 1,500 ppm และปริมาณน้้า
Blowdown
สภาพหลังการปรับปรุง
จากการด้าเนินมาตรการลดการ Blowdown ของหม้อไอน้้า โดยท้าการติดตั้งระบบ
ปล่อยน้้าระบายอัตโนมัติ (TDS Blowdown Controls) จึงท้าให้สามารถประหยัดพลังงานความร้อนได้
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3) มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้า
ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน
โรงงานมีการใช้หม้อไอน้้าผลิตไอน้้าส้าหรับใช้ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งหม้อไอน้้า
มีขนาด 42 ตันต่อชั่วโมง จ้านวน 1 ลูก เชื้อเพลิงที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง (ถ่านหิน) จากการตรวจวัดองค์ประกอบ
ของก๊าซไอเสียของหม้อไอน้้า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 พบว่า ปริมาณออกซิเจนในไอเสียที่ ออกจาก
ปล่องไอเสีย 9.82% อุณหภูมิไอเสีย 398.50 oC อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ 112 oC และมีการใช้งาน
7,680 ชั่วโมงต่อปี
แนวคิด และขั้นตอนการด้าเนินการ
จากผลการส้ารวจการใช้หม้อไอน้้า พบว่า ค่าออกซิเจนที่ได้จากการตรวจวัดจากไอเสีย
มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน แสดงให้เห็ นถึงอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงมากเกินไป ซึ่งอากาศส่วนเกินนี้
จะพาความร้อนออกไปทางปล่องไอเสีย ดังนั้นทางโรงงานควรด้าเนินการควบคุมปริมาณอากาศที่ใช้ใน
การเผาไหม้ให้ น้ อยลงโดยการปรั บ อัตราส่ ว นการเผาไหม้ของหม้อไอน้้าลดลง โดยติดตั้งชุด แสดงผล
ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้โดยใช้ Oxygen Sensor ในการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในไอเสียและ
ใช้เจ้าหน้าทีใ่ นการควบคุมออกซิเจนให้มีค่าประมาณ 8% โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้
1) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสีย , อุณหภูมิไอเสี ยออกจากห้องเผาไหม้ ,
อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้
2) เสนอมาตรการปรั บปรุงประสิ ทธิภ าพการเผาไหม้ของหม้อไอน้้าให้ โ รงงานผลิ ต
เอทานอล
3) ด้าเนินการปรับลดปริมาณอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ โดยใช้ชุดควบคุมปริมาณ
อากาศเพื่อให้ปริมาณอากาศเข้าห้องเผาไหม้ให้มีค่า O2 อยู่ที่ประมาณ 8%
4) ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียตามค่ามาตรฐานประมาณ 8%
ผลภายหลังการปรับปรุง
จากการด้าเนินมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้้า โดยท้าการลด
ปริมาณออกซิเจนของไอเสียจาก 9.82% ลงเหลือ 8.32% จึงท้าให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงในระบบไอน้้าได้
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ตารางที่ 2 สรุปผลประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด้าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ลาดับ

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

โรงงานที่ 1

บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ้ากัด (มหาชน)
1. มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้้า
2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้้า
3. มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก้าลังไฟฟ้า
4. มาตรการควบคุมการตัดต่อการท้างานของมอเตอร์พัดลม Cooling Tower
รวม
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ้ากัด
1. มาตรการติดตั้ง VSD ส้าหรับมอเตอร์ที่ใชในกระบวนการผลิต
2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้้า
3. มาตรการลดการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน้้า
4. มาตรการน้าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมาใช้อบเชื้อเพลิง
รวม
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ้ากัด
1. มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลนของระบบไอน้้า
2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้้า
3. มาตรการลดการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน้้า
รวม

โรงงานที่ 2

โรงงานที่ 3

ผลประหยัด
(บาท/ปี)
432,495.34
13,810,788.59
351,802
93,415.68
14,688,491.61
548,418.06
1,193,950.87
753,120.36
1,292,110.00
3,787,599.29
45,268.63
2,105,053.94
1,324,011.08
3,474,333.65

5.4 การติดตามและประเมินผลมาตรการเพื่อลดต้นทุนการผลิตในระยะสัน้
หลังจากสถานประกอบการได้รับมาตรการอนุรักษพลังงานไปด้าเนินการแล้ว ที่ปรึกษาฯ
ได้ เ ข้ า ไปยั ง สถานประกอบการ เพื่ อ ท้ า การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด้ า เนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น พบว่ า
สถานประกอบการทั้ง 3 แห่งได้ด้าเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งหมด 6 มาตรการ จากทั้งสิ้น
11 มาตรการ โดยสรุปได้ดังนี้
1) บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ้ากัด (มหาชน) ด้าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 มาตรการ
เกิดผลประหยัดทั้งสิ้น 784,297.34 บาท/ปี
2) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ้ากัด ด้าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 มาตรการ เกิดผลประหยัดทั้งสิ้น
1,742,368.93 บาท/ปี
3) บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ้ากัด ด้าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 มาตรการ เกิดผลประหยัดทั้งสิ้น
2,150,322.57 บาท/ปี
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ตารางที่ 3 สรุปผลการติดตามและประเมินผลมาตรการลดต้นทุนการผลิตของสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง
ลาดับ

1

ชื่อสถานประกอบการ

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

กาหนดแล้วเสร็จ

ผลการดาเนินงาน

ไฟฟ้า
(kWh/ปี)

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

-

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

-

-

พ.ค. 56

อยู่ระหว่างด้าเนินการติดตั้ง

-

-

-

ทางสถานประกอบการก้าลัง
พิจารณาปรับปรุงโดยการติดตั้ง
VSD แทนการเขียนโปรแกรมตัด
ต่อการท้างานของมอเตอร์พัดลม

-

บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ 1. มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลน
ของระบบไอน้้า
จ้ากัด (มหาชน)
2. มาตรการปรับปรุงค่าตัวประกอบก้าลังไฟฟ้า
3. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้
ของหม้อไอน้้า
4. มาตรการควบคุมการตัดต่อการท้างานของ
มอเตอร์พัดลม Cooling Tower

รวม
2

บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ้ากัด

1. มาตรการติดตั้ง VSD ส้าหรับมอเตอร์ที่ใชใน
กระบวนการผลิต
2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้
ของหม้อไอน้้า

บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ้ากัด

ที่เป็นศักยภาพ
ผลประหยัดที่คาดว่าจะได้
ความร้อน
คิดเป็นเงินที่
(MJ/ปี)
ประหยัดได้
(บาท/ปี)
-

เงินลงทุน
(บาท)

คืนทุน
(ปี)

ไฟฟ้า
(kWh/ปี)

111,866.00

0.26

-

114,244.00

0.32

-

-

-

-

-

-

123,673,334.40

-

-

-

-

27,475.20

-

-

1,365,254.30

784,297.34

226,110.00

27,475.20

123,673,334.40

13,904,194.27

421,000.00

351,802.00

13,810,778.59

93,415.68

สรุปผลประหยัด
รวม
(บาท/ปี)

เงินลงทุน
(บาท)

คืนทุน
(ปี)

-

-

432,495.34

-

-

351,802.00

421,000.00

-

0.03

-

13,810,778.59

93,415.68
14,688,491.61

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

170,846.75

-

548,418.06

610,000.00

1.11

-

-

-

-

-

548,418.06

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

-

12,436,113.60

1,193,950.87

0

ทันที

-

-

-

-

-

1,193,950.87

3. มาตรการลดการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน้้า

ส.ค. 56

อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
อุปกรณ์ติดตั้ง

-

-

-

-

-

-

1.39

753,120.36

4. มาตรการน้าความร้อนทิ้งจากไอเสียกลับมา
ใช้อบเชื้อเพลิง

ในปี 57

คาดว่าจะด้าเนินการในปี 2557

-

-

-

-

-

-

14,639,616.00

3

1,292,110.00

170,846.75

12,436,113.60

1,742,368.93

610,000.00

-

21,434,997.30

34,000.00

0.75

-

-

-

-

-

45,268.63

0

ทันที

-

-

-

-

-

2,105,053.94

-

-

-

-

1,324,011.08

รวม
3

ดาเนินการแล้ว
ผลประหยัดที่ได้
ความร้อน
คิดเป็นเงินที่
(MJ/ปี)
ประหยัดได้
(บาท/ปี)
1,365,254.30
432,495.34

1. มาตรการหุ้มฉนวนท่อ วาล์ว และหน้าแปลน
ของระบบไอน้้า
2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้
ของหม้อไอน้้า
3. มาตรการลดการโบล์วดาวน์ของหม้อไอน้้า
รวม
รวมผลประหยัดทั้งหมดของทั้ง 3 แห่ง

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

-

282,341.93

45,268.63

-

ด้าเนินการแล้วเสร็จ

-

22,204,116.00

2,105,053.94

ส.ค. 56

อยู่ระหว่างพิจารณาจัดซื้อ
อุปกรณ์ติดตั้ง

-

-

170,846.75

22,486,457.93
36,287,825.83
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2,150,322.57
4,676,988.84

34,000.00
870,110.00

27,475.20

6,795,381.30

753,120.36
1,292,110.00
2,045,230.36

1,050,000
4,000,000.00
5,050,000.00

8,257,899.98

1,324,011.08

-

8,257,899.98
153,366,231.68

1,324,011.08
17,273,435.77

5,471,000.00

3,787,599.29

3,474,333.65
21,950,424.55
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5.5 การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 10.30 – 13.00 น. ที่ปรึกษาฯ ได้น้าคณะกรรมการฯ
เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ้ากัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตเอทานอล รวมถึงมาตรการลดต้นทุนการผลิตที่สถานประกอบการได้ด้าเนินการ โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
ประกอบด้วย คณะกรรมการฯ จ้านวน 6 ท่าน ทีมที่ปรึกษาฯ จ้านวน 5 ท่าน โดยมี นายสรัญ เสรีธรณกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายชัยชาญ ขุนพิสึก ผู้จัดการฝ่ายผลิตน้าเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่
ด้าเนินการ พร้อมทั้งพาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมภายในโรงงาน

รูปที่ 2 การศึกษาดูงาน ณ บริษัท พี.เอส.ซี สตาร์ชโปรดักส์ จ้ากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี
5.6 การอบรมให้ความรู้ด้านเอทานอล
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 – 16.30 น. ที่ปรึกษาฯ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอล ให้แก่บุคลากรจาก บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ้ากัด และบริษัท พี.เอส.ซี
สตาร์ชโปรดักส์ จ้ากัด (มหาชน) ณ หน่วยแป้ง ชั้น 8 ตึกอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาในการอบรม แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ
1) วัตถุดิบส้าหรับการผลิตไบโอเอทานอล บรรยายโดย ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
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2) กระบวนการหมั ก เอทานอล บรรยายโดย ดร. สุ มั ล ลิ ก า โมรากุ ล ภาควิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ประสบการณ์การผลิตเอทานอลจากกากน้้าตาล: วัตถุดิบ, การหมัก, การกลั่น ตลอดจน
รูปแบบการผลิตเอทานอลที่เกี่ยวกับอุตสาหรรมแอลกอฮอล์และยา บรรยายโดย คุณถาวร ปั้นตระกูล
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

รูปที่ 3 การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอล ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5.7 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอความสาเร็จ
ที่ปรึกษาฯ ได้ด้าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อน้าเสนอผลการด้าเนินงานโครงการ
ลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา
09.00 – 12.00 น. ณ ห้องจรัสเมือง 1 ชั้น 2 โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่แนวทางการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งน้าเสนอ
กรณีตัวอย่างที่ประสบความส้าเร็จในการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลจากมาตรการต่างๆ จากสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 แห่ง
โดยได้รับเกียรติจากนายอ้านวย ทองสถิตย์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลั งงาน (พพ.) เป็ น ประธานกล่ าวเปิ ดงาน ซึ่ง มีนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ อ้านวยการส้ านักพัฒ นา
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เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เป็นจ้านวนทั้งสิ้น 58 คน
ประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่ มสถานประกอบการผลิตเอทานอลที่จะ
ขยายผลหรือมีความสนใจต่อโครงการ ผู้แทน พพ. สถาบันการศึกษา องค์กรสุรา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งในการประชุมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 : การน้าเสนอ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ และผลการด้า เนินงาน
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมาจากการร่ ว มมื อ ระหว่ า งที ม ที่ ป รึ ก ษาฯ กั บ สถานประกอบการทั้ ง 3 แห่ ง
ในการจัดท้ามาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยนายสุภกิณห์ สมศรี ผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้น้าเสนอ
ช่วงที่ 2 : เสวนาเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานของสถานประกอบการ ทั้ง 3 แห่ง
ด้าเนิน การเสวนาโดยนายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร ผู้ เชี่ยวชาญด้านพลั งงาน สถาบันวิศวกรรมพลังงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนจากสถานประกอบการ คือ คุณชาญชัย ขุนพิศึก ผู้จัดการฝ่ายผลิต
จากบริ ษัท พี. เอส.ซี สตาร์ ช โปรดักส์ จ้ ากั ด (มหาชน) คุณบุญช่ว ย ปานอินทร์ ผู้ จั ดการฝ่ ายโรงจัก ร
จากบริษัท เอกรัฐพัฒนา จ้ากัด และคุณสุธัมมา อยู่ศิลป์ หัวหน้าวิศวกรฝ่ายเทคนิค จากบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ้ากัด

รูปที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการน้าเสนอความส้าเร็จ ณ โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
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โครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย์

6. ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการ
จากการด้าเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาโครงการของที่ปรึกษาฯ การพบเจอปัญหา/
อุปสรรคในการจัดท้ามาตรการต่างๆ รวมถึงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ที่ปรึกษาฯ จึงได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการลดต้นทุนการผลิตเอทานอลในโรงงานผลิตเอทานอล
เชิงพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะต่อไป สรุปได้ดังนี้
1) ปรับชื่อโครงการฯ โดยมุ่ง เน้นไปที่การลดต้นทุนด้านพลังงานหรือมาตรการประหยัด
พลังงานในการผลิตเอทานอล เนื่องจากผู้ประกอบการเมื่อเห็นค้าว่า “ลดต้นทุนการผลิต
เอทานอล”นั้น จะเข้าใจว่าเป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึ่งส่วน
ใหญ่สถานประกอบการแต่ละแห่งจะมีเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละแห่ง และถือว่าเป็นข้อมูลส้าคัญที่ไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่ง ด้วยเหตุนี้
อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้สถานประกอบการไม่เข้าร่วมโครงการในระยะแรก
2) ระยะเวลา 8 เดือน ส้าหรับการด้าเนินโครงการสั้นเกินไป เนื่องจากกิจกรรมในแต่ละ
ขั้น ตอนของโครงการต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เช่น การอนุมัติเข้าร่ว มโครงการฯ
ต้องรอการพิจารณาและอนุมัติจากผู้บริหาร อีกทั้งการด้าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ต่างๆ ต้องมีการปรับปรุงและติดตั้งอุ ปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์บางชนิด ต้องรอการสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศ จึงไม่สามารถด้าเนินการมาตรการให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาของ
โครงการ ดังนั้นควรเพิ่มระยะเวลาของโครงการให้ยาวขึ้น
3) เงื่อนไขผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง 0.7 ล้านบาท/ปี ส้าหรับบางสถานประกอบการอาจ
ไม่ส ามารถด้าเนิ น การให้ เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะหากอยู่ในช่ว งที่ราคาเอทานอลตกต่้า
สถานประกอบการจะไม่มีนโยบายปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือด้าเนินการมาตรการที่ต้องมี
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ สู ง เกิ น งบประมาณของสถานประกอบการ ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ส ามารถด้ า เนิ น
โครงการต่อไปได้ เนื่องจากผลประหยัดที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4) ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ โดยอาจเน้นเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการผลิต
เอทานอล รวมถึงมีการฝึกอบรมให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้
ควรมีการสนับสนุนด้านเงินลงทุนในการด้าเนินมาตรการต่างๆ เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่้า
หรือมาตรการทางการเงินอื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการให้ส ามารถ
ด้าเนินมาตรการการประหยัดพลังงานที่มีเงินลงทุนสูงให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
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