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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ พลังงาน รวมถึงลักษณะการใช้ พลังงานภายในกระบวนการ
อุตสาหกรรมการเกษตร (กรณีศึกษา ไซโลอบเมล็ดข้ าวโพด) เพื่อเป็ นแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ
พร้ อมทั้งปรับปรุงการผลิตโดยอาศัยแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การการบูรณาการประกอบด้ วย
การวิเคราะห์การใช้ พลังงาน การเสนอแนวทางการปรับปรุง และการหาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้ การจัดการพลังงานไฟฟ้ าและพลังงานความร้ อนจากเชื้อเพลิงซังข้ าวโพดและนา้ มันประกอบด้ วย มาตรการ
เปลี่ยนเทรลเลอร์ดัมพ์ลดการใช้ นา้ มันดีเซล96,191.71บาท/ปี มาตรการใช้ ถ่านซังข้ าวโพดแทนซังข้ าวโพดลดการใช้
พลั ง งานไฟฟ้ า74,279.52บาท/ปี และมาตรการติ ด ตั้ ง กล่ อ งควบคุ ม ชุ ด ซอร์ ฟ สตาร์ ท ลดการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า
429,661.44 บาท/ปี จากการเก็บข้ อมูลทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง ทาให้ ประหยัดพลังงานรวมได้ 600 ,132.67
บาท/ปี
คาสาคัญ: การจัดการพลังงาน,ไซโลอบเมล็ดข้ าวโพด,อุตสาหกรรมการเกษตร
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Abstract
This research aims to study the behavior of energy consumed. Including the use of energy within the
agricultural industry (case study baked corn silos) to guide the conservation of various equipment and improving
productivity through the optimization of manufacturing processes. The integration includes analysis of energy the
proposed improvements and for economic benefit. The researchers have applied the electrical power management
and thermal energy from the fuel and corn oil contain compose of Trailer Dump measures reduced diesel fuel
96,191.71baht / year. , used corncob instead cob measures reduced electrical consumption74,279.52 baht /
year, and the soft start control box set installed measures reduced electrical consumption 429,661.44 baht / year.
From the data collected both before and after the update. The calculated result of the total cost savings from energy
management projects 600,132.67baht / year.
Keywords: Energy Management, Corn Silo ,Agro-industry
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วิธีการดาเนินงาน
1. ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลการใช้ พลังงานทั้ง พลังงานไฟฟ้ า พลังงานความร้ อน ภายในกิจการทั้งหมด
2. ทาการศึกษาการทางานทางวิศวกรรมของระบบต่างๆ
3. หาวิธกี ารลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าและพลังงานความร้ อน ภายในกิจการ
4. นาเสนอมาตรการในการปรับปรุงการใช้ พลังงานที่เหมาะสมกับการดาเนินกิจการ
5. จัดการปรับปรุงการใช้ พลังงานให้ เหมาะสมกับกับใช้ พลังงานในการดาเนินกิจการ
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บทนา
ปั จจุบันการแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมการเกษตรมีค่อนข้ างสูง มีการนากลยุทธ์ วิธกี ารต่างๆ มาใช้
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การลดต้ นทุนของการผลิต ไม่ว่าจะเป็ นการลดของเสีย ลดความสูญ
เปล่าในการทางาน ค่าพลังงานซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของต้ นทุนการผลิตในอุตสาหกรรม ในการใช้ พลังงานให้ มีประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตมีราคาต้ นทุนที่ต่า ที่สามารถแข่งขันในตลาดมีความได้ เปรียบมากกว่าคู่แข่ง พลังงาน ด้ านพลังงาน
ไฟฟ้ า พลังงานนา้ พลังงานความร้ อนที่ได้ จากการเผาไหม้ เชื้อเพลิง เป็ นปั จจัยในการผลิต การจัดการด้ านการอนุรักษ์
พลังงานส่วนนี้เพื่อจะลดต้ นทุนด้ านการใช้ พลังงานเป็ นสิ่งที่สถานประกอบการสนใจและเป็ นที่นิยม แนวโน้ มค่าพลังงานจะ
เห็นได้ ว่ามีค่าสูงขึ้น และมีความผันผวนทางด้ านเศรษฐกิจ ซึ้งมีผลกระทบต่อ การประกอบการด้ านอุตสาหกรรมจะเห็นได้
ว่ากิจการหลายกิจการได้ ปิดตัวลง เนื่ องจากประสบปัญหาทางด้ านต้ นทุน การนาความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ ใน
อุตสาหกรรม สามารถลงผลกระทบเหล่ านั้นลงได้ บางส่วน เพื่อใช้ ทรัพยากรอย่ างประหยัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อุตสาหกรรมการเกษตรอย่างการทาไซโลอบข้ าวโพด เป็ นอุตสาหกรรมที่มคี วามสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ วัตถุดบิ ที่
ผลิตได้ แก่ การอบเมล็ดข้ าวโพดเพื่อไล่ความชื้นให้ มีระดับความชื้นที่เหมาะสมเพื่อการเก็บรักษาและขนส่ง ประเภทของ
ข้ าวโพดที่นามาอบไล่ ความชื้น มี 2 ชนิดคือ 1.ข้ าวโพดหวาน และ 2.ข้ าวโพดอาหารสัตว์ ซึ่งไซโลจะทาการอบเมล็ด
ข้ าวโพดเพื่อความชื้นและส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูป เนื่องจากประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็ น
อันดับต้ นๆ ของโลกก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศสูงเป็ นแหล่งรายได้ ท่สี าคัญ สร้ างรายได้ ให้ กับประเทศ และยังเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ มในการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากอดีต การส่งออกมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ ดี ทาง
ไซโลอบเมล็ดข้ าวโพดเองก็ประสบปั ญหาทางด้ านพลังงานที่มีต้นทุนในการดาเนินกิจการที่สงู เนื่องจากกระบวนผลิตใน
การอบเมล็ดข้ าวโพดเพื่ อไล่ ความชื้นออกจากเมล็ด ข้ าวโพดนั้น ต้ องใช้ พลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้ าและความร้ อนใน
กระบวนการผลิต มีการใช้ เชื้อเพลิงเป็ นจานวนมากในการผลิต จึงต้ องมีการจัดการด้ านการอนุรักษ์พลังงานที่ดีเพื่อให้ มี
ความประหยัด และมีประสิทธิภาพในการใช้ พลังงานเพิ่มขึ้น ก็จะเป็ นการช่วยลดการใช้ เชื้อเพลิงซึ้งอาจจะเกิดปั ญหาการ
ขาดแคลนในอนาคตอีกด้ วยและยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่ชู ้ันบรรยากาศของโลก ที่ทาให้ เกิดปั ญหาโลก
ร้ อนไซโลตัวอย่างไม่มีการจัดการด้ านพลังงานที่เป็ นระบบ และไม่ทราบต้ นทุนทางด้ านการใช้ พลังงานในกานผลิต ทาง
ผู้ประกอบการไซโลตัวอย่าง จึงต้ องการหาวิธกี ารจัดการด้ านพลังงานที่ดี โดยการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินการใช้
พลังงาน กาหนดรูปแบบของการอนุรักษ์พลังงานภายในไซโลตัวอย่างให้ มีมีรูปแบบการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยนี้ศึกษาและจัดการด้ านการอนุรักษ์พลังงาน ของไซโลอบเมล็ข้าวโพดตัวอย่างเพื่อให้ มีประสิทธิภาพ โดยการนา
ความรู้ทางด้ านวิศวกรรมอุตสาหการ ความรู้ทางด้ านเครื่องกล วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ การศึกษาความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ เทคนิคการใช้ เครื่องมือวัดอุปกรณ์ตรวจสอบ โดยมีข้นั ตอนทั้งหมดจะมีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ โดยการ
นาเสนอพฤติกรรมการใช้ พลังงาน การลดต้ นทุนทางด้ านการใช้ พลังงานอย่างเป็ นระบบ การคานวณและประเมินความ
เป็ นไปได้ ในการประหยัดพลังงานของหน่วยผลิต รวมทั้งวิเคราะห์ผลการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
[1](อนุ ชิต เผชิญสุขชนะโชค 2550) การประหยัดพลังงานไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้ า กรณีศึกษา
บริษัท เจเอเอส ฟุตแวร์ จากัด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในโรงงานผลิตรองเท้ า ซึ่งในปี
2549 มีการใช้ พลังงานไฟฟ้ า 111,160 kWh คิดเป็ นค่าเงิน204,000 บาท ในปี ดังกล่ าวนี้มีการผลิต 144,000 คู่ คิด
เป็ นอัตราการใช้ พลังงานไฟฟ้ าต่อรองเท้ า 1 คู่ 0.5 kW ซึ่งคิดเป็ นประมาณ 2% ของต้ นทุนทั้งหมด ซึ่งกระบวนการผลิต
ของโรงงานแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน ได้ แก่ กระการบวนการผสม กระบวนการฉีด และกระบวนการประกอบ สาหรับใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เน้ นที่การศึกษา แนวทางการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าทั้งหมดของโรงงาน จากการศึกษาการใช้ พลัง
งาน ของโรงงานอย่างละเอียดพบว่าสาเหตุของการสิ้นเปลืองพลังงานมากคือ (1)ระบบแสงสว่าง (2)ระบบเครื่องจักรกล
(3)ค่าตัวประกอบกาลัง(Power Factor) ต่ามีค่า 0.81 จึงได้ เสนอ มาตรการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ า คือ การปรับปรุงตัว
ประกอบกาลังไฟฟ้ า ซึ่งนาไปปฏิบัติ โรงงานสามรถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าได้ ปีละ 23,796 kWh คิดเป็ นเงินทั้งสิ้น
47,592 บาท อัตราการใช้ พลังงานไฟฟ้ าลดลงเป็ น 0.1kW ต่อการผลิตรองเท้ าแตะ 1 คู่ โดยใช้ เงินลงทุน 18,000 บาท
ถ้ าคิดอายุโครงการ 5 ปี จะมีจุดคุ้มทุน (BEP) 5 เดือน และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) 21.8%
[2](สุธี เหลืองรัตนเจริญ 2552) การลดต้ นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทการฉีดขึ้นรูป
วัตถุประสงค์ท่ีแท้ จริงของการอนุ รักษ์พลังงานนั้นคือการดาเนินงานโดยการลดต้ นทุนการผลิตให้ อยู่ ในระดับต่าที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มกี ารใช้ พลังงานสูงจึงทาการศึกษาโรงงานประเภทฉีดขึ้นรูปโดยทาการประเมินการใช้
พลังงานเบื้องต้ นของทางโรงงานก่อน จากนั้นก็สร้ างแผนภูมิการใช้ พลังงานเป็ นเครื่องมือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การใช้
พลังงานทั้งระบบเพื่อให้ ร้ ูว่าการใช้ พลังงานของโรงงานในคณะนั้นมีประสิทธิภาพดีแล้ วหรือไม่ ซ่ึงการประเมินการใช้
พลังงานเบื้องต้ นทางโรงงานตัวอย่ างมีค่าดัชนีช้ ีวัดการใช้ พลังงานจาเพาะของผลิตภัณฑ์อัลลูมิเนียมอัลลอยด์เท่ากับ
13.79 MJ/kg และมีค่าดัชนีช้ ีวัดการใช้ พลังงานจาเพาะของผลิตภัณฑ์สังกะสีอัลลอยด์เท่ากับ 7.86 MJ/kg หลังจาก
ทาการศึกษาการลดต้ นทุนพลังงานของโรงงานประเภทฉีดขึ้นรูปโลหะโดยการนา แผนภูมิการใช้ พลังงานเข้ ามาวิเคราะห์
การใช้ พลังงานและสร้ างมาตรการปรับปรุงซึ่งประกอบด้ วยมาตรการระยะสั้นได้ แก่มาตรการลดการใช้ พลังงานจากเตา
หลอมศูนย์กลางมาตรการลดการใช้ พลังงานจากปั๊ มลมปรับปรุงการรั่วของระบบลม มาตรการลดการใช้ พลังงานจาก
Cooling Tower โดยการจัดระบบการเปิ ด-ปิ ด Cooling Tower ให้ เหมาะสมมาตรการลดการใช้ พลังงานจากเตาอุ่นประจา
เครื่องและมาตรการลดการใช้ แสงสว่าง ส่วนมาตรการระยะยาวได้ แก่ มาตรการลดอุณหภูมิการฉีดลงให้ ไม่เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน มาตรการออกแบบทางเดินและระบบรูล้นของแต่ละงานให้ เหมาะสมและมาตรการปรับเปลี่ยนความเร็วในการฉีด
ให้ เหมาะสมในแต่ละชิ้นงานหลังจากนามาตรการปรับปรุงมาใช้ แล้ วจะได้ ค่าดัชนีช้ วี ัดการใช้ พลังงานจาเพาะของผลิตภัณฑ์
อัลลูมิเนียมอัลลอยด์เท่ากับ 12..89 MJ/kg และมีค่าดัชนีช้ ีวัดการใช้ พลังงานจาเพาะของผลิตภัณฑ์สังกะสีอัลลอยด์
เท่ากับ 7.54 MJ/kg และคาดว่าจะสามารถลดต้ นทุนพลังงานลงได้ ร้อยละ 5.13 จากเดิม
[3] (ศกุนี เครือวัลย์ 2548) การประหยัดพลังงานด้ วนเทคนิคการจัดการ (วิศวกรรมคุณค่า) กรณีศึกษาโรงงาน
อาหารและสิ่งทอโครงการศึกษาวิจัยนี้เป็ นการศึกษาการใช้ เทคนิควิศวกรรมคุณค่า ไปประยุกต์ใช้ กจิ กรรมอนุรักษ์พลังงาน
ภายในโรงงาน โดยเลือกโรงงานที่ไม่เข้ าข่ายโรงงานควบคุมสองประเภทได้ แก่โรงงานผลไม้ อบแห้ งและโรงงานสิ่งทอ
ประเภทลูกไม้ ทาการศึกษาร่วมกับทีมงานของแต่ละโรงงานเพื่อหามาตรการประหยัดพลังงานตามขั้นตอนของวิศวกรรม
คุณค่ามีมาตรการที่เหมาะสมและดาเนินการได้ ทันทีท้งั สิ้น 6 มาตรการสาหรับโรงงานผลไม้ อบแห้ งและ 3 มาตรการ
สาหรับโรงงานสิ่งทอประเภทลูกไม้ โรงงานผลไม้ อบแห้ งมีมาตรการทางไฟฟ้ า 3 มาตรการ ได้ แก่ 1.ลดอุณหภูมิอากาศ
ก่อนเข้ าเครื่องอัด อาการลดลง 10oC 2.ลดความดันใช้ งานของเครื่องอัดอากาศจากความดัน 8 bar เป็ น 6 bar 3.จัด
พนักงานให้ เข้ าทางานในเครื่องจักรให้ เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าลงได้ รวม 38,232 kWh ต่อปี
หรือคิดเป็ นค่าไฟฟ้ า 107,050 บาทต่อปี ส่วนมาตรการทางความร้ อนมีท้งั สิ้น 3 มาตรการ ได้ แก่ 1.การลดปริมาณนา้ ล้ น
จากการต้ ม 2.การ Preheat นา้ ป้ อนหม้ อต้ ม 3.เพิ่มอุณหภูมินา้ ป้ อน Boiler ซึ่งสามารถลดการใช้ เชื้อเพลิงถ่านหินลงได้
รวม 2656,613 kg ต่อปี หรือคิดเป็ นมูลค่า ถ่านหิน 658,613 บาทต่อปี มาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานสิ่งทอเป็ น
มาตรการทางไฟฟ้ าทั้งหมด จานวน 3 มาตรการ ได้ แก่ 1.ลดภาระมอเตอร์ 2.การใช้ แสงสว่างจากธรรมชาติแทนการใช้
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พลังงานไฟฟ้ า 3.การเพิ่ม Load Factor ของโรงงานซึ่งสามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าลงได้ รวม 11,157 kWh ต่อปี
สาหรับมาตรการการเพิ่ม Load Factor เป็ นการลดค่าใช้ จ่ายเท่านั้น ซึ่งคิดเป็ นค่าไฟฟ้ าที่ลดลงทั้งสิ้น 343,203 บาทต่อปี
[4](วิ บูล ย์ เทเพนทร์ 2543) เครื่ อ งอบแห้ ง ข้ า วโพดที่อ อกแบบและพั ฒนาขึ้น เป็ นแบบไหลหมุ นเวี ยน มี
ความสามารถในการทางานประมาณ 100 ตัน/วัน โดยลดความชื้นจาก 28 % - 30เหลือ 18 % ขนาดบรรจุข้าวโพดได้
ถังละประมาณ 13 ตัน จานวน2 ถัง โดยแต่ละถังจะมีความจุในช่วงลดความชื้น 7.7 ตัน และในช่วงถังพัก5.3 ตัน ใช้ พัด
ลมแบบไหลตามแนวแกนติดชุดดักฝุ่ นและชุดเก็บเสียงถังละ2 ชุด ด้ านล่างของถังอบมีชุดปรับอัตราการไหลของเมล็ดพืช
ขณะลดความชื้น และเกลียวลาเลียงเมล็ดพืชออกจากถังอบชุดกาเนิดลมร้ อนใช้ ซังข้ าวโพดเป็ นเชื้อเพลิงแบบให้ ความร้ อน
ทางอ้ อ ม ผ่ า นชุ ด แลกเปลี่ ย นความร้ อ นแบบ Shell andTubes มีป ระสิทธิภ าพเตาอบ28.1 % เมื่อใช้ ซั ง ข้ า วโพดเป็ น
เชื้อเพลิงและ 46.8 % เมื่อใช้ แกลบเป็ นเชื้อเพลิงใช้ พ้ ื นที่ ในการติดตั้ง 22.5x 22.5 ตร.ม. และมอเตอร์ไฟฟ้ ารวม
70.35 กิโลวัตต์ผลการทดสอบการลดความชื้นข้ าวโพดจาก 24.0 %เหลือ 15.6 % ได้ ภายใน 5.7 ชม. ซึ่งรวมระยะเวลา
ในการบรรจุและถ่ายเมล็ดข้ าวโพดออกจากถั งจานวน2.7 ชม. มีอตั ราการลดความชื้นเฉลี่ย 2.8 % ต่อชั วโมง อัตราการ
ระเหยนา้ 982 กก./ชม. ใช้ พลังงานไฟฟ้ า0.694 กิโลวัตต์/ตันต่อความชื้นที ลดลง 1 % ประสิทธิภาพการใช้ ความร้ อนทั
งหมด 25.6 % และใช้ ซังข้ าวโพด 613 กก./ชม. คิดเป็ นค่าใช้ จ่ายเชื อเพลิงและพลังงานไฟฟ้ ารวม 4.18 บาท/ตันต่อ
ความชื้นที ลดลง1%
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ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้ อมูลที่นามาในการศึกษา เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลมาจาก สถานประกอบการ กรณีศึกษา ไซโลอบไล่ความชื้น
เมล็ดข้ าวโพด โดยมีรายละเอียดการรวบรวมข้ อมูล ดังต่อไปนี้
1.ปฐมภูมิ
การเก็บข้ อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ไซโลอบข้ าวโพด มีดงั ต่อไปนี้ การรวบรวมข้ อมูลการใช้ พลังงานของ
ไซโลอบข้ าวโพดตัวอย่าง การใช้ พลังงานไฟฟ้ า และ การใช้ พลังงานความร้ อน
2. ทุติยภูมิ
การใช้ พลังงานไฟฟ้ า ในการวิเคราะห์ศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า จะนาข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจ
สถานประกอบการ ทั้งที่เป็ นเอกสารและที่วัดได้ จากการตรวจสอบ มาทาการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ าในแต่ละระบบโดย จะคานวณออกมาในรูปของค่าพลังงานไฟฟ้ าที่ลดลงต่อเดือน ระยะเวลาในการคืนทุน
ของแต่ละแนวทางที่นาเสนอ โดยข้ อมูลที่ต้องการนามาวิเคราะห์ศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้ า
ในการอบข้ าวโพดเพื่อไล่ความชื้นในเมล็ดออกนั้น จะทาการอบ 2-3 ครั้งเป็ นมาตรฐานเพื่อค่อยๆไล่ความชื้นออก เข้ า ออก เวียน 24 ชั่วโมง จากค่าความชื้นที่ 30 - 40 % ให้ เหลือความชื้นที่ 10 - 15 %
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ตารางที่1 แสดงอุปกรณ์ในกระบวนการอบเมล็ดข้ าวโพด
อุปกรณ์ในกระบวนการอบเมล็ดข้ าวโพด
อุปกรณ์ในกระบวนการ

พลังงานที่ใช้

1

ขนวัตถุดิบ

แรงงานคน / รถตัก

2

เครื่องสี ตีซังข้ าวโพด

พลังงานไฟฟ้ า

มอเตอร์ขนาด 15 hp 4 ตัว

3

เครื่องตรวจสอบความชื้น

พลังงานไฟฟ้ า

เครื่องวัดความชื้น

4

ลงถังเก็บ 1

แรงงานคน / รถตัก

5

กระพ้ อตัก

พลังงานไฟฟ้ า

มอเตอร์ขนาด 10 hp 2 ตัว

6

ตะแกรงทาความสะอาด
+ พัดลมเป่ าฝุ่ น
สายพานลาเลียงเข้ าถัง

พลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ า

มอเตอร์ขนาด 3 hp 1 ตัว
มอเตอร์ขนาด 5 hp 1 ตัว
มอเตอร์ขนาด 7.5 hp 1 ตัว

ถังอบ
พัดลมดูดลมร้ อน
+ ชุดโรตารี่
เครื่องคัดแยกขนาด
ถังเก็บเมล็ด 2
ตรวจสอบความชื้น
เมล็ดข้ าวโพด
สายพานลาเลียง
ซังข้ าวโพด
เตาเผา ซังข้ าวโพด
พัดลมดูดทิ้งเขม่า
พัดลมช่วยในการเผาไหม้
พัดลมทาความสะอาด
เครื่องปล่อยเมล็ด

พลังงานไฟฟ้ า /
พลังงานความร้ อน

มอเตอร์ขนาด 20 hp 6 ตัว
มอเตอร์ขนาด 5 hp 2 ตัว

พลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ า

มอเตอร์ขนาด 5 hp 2 ตัว
มอเตอร์ขนาด 3 hp 1 ตัว
เครื่องวัดความชื้น

พลังงานไฟฟ้ า

มอเตอร์ขนาด 5 hp 1 ตัว

พลังงานความร้ อน
พลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ า

เตาเผา + ซังข้ าวโพด
มอเตอร์ขนาด 3 hp 1 ตัว
มอเตอร์ขนาด 15 hp 1 ตัว
มอเตอร์ขนาด 3 hp 1 ตัว
มอเตอร์ขนาด 2 hp 1 ตัว

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

อุปกรณ์ท่ใี ช้ พลังงาน

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มู ลด้านระบบพลังงานความร้อนจากการสารวจและรวบรวมข้ อมูล พบว่าระบบความร้ อนใน
กระบวนการ เกิดจากเตาเผา ซังข้ าวโพด ส่งผลให้ ได้ ไอร้ อน จากการเผาไหม้ ส่งผ่านท่อเหล็กเปลือย จานวน 32 ท่อ และ
ให้ พัดลมดูดอากาศร้ อน ผ่านเข้ าไปในถังอบ ใช้ อณ
ุ หภูมภิ ายในระบบที่ 60-80 องศาเซลเซียส ปัญหาที่พบคือ เตาเผาใช้
เวลาในการเผา นานเกินไปกว่ าจะได้ อุณหภูมิท่ีต้องการ และอุณหภูมิท่ีได้ ไม่ คงที่ มีการสูญเสียความร้ อนโดยเปล่ า
ประโยชน์ ไม่มกี ารทาความสะอาดเอาขี้เถ้ าและขี้เขม่าออก ส่งผลให้ พ้ ืนที่ในการเผาไหม้ ลดลง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านระบบพลังงานไฟฟ้ า
จากการสารวจและรวบรวมข้ อมูล พบว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ ในกระบวนการผลิต มีอตั ราการใช้ พลังงานไฟฟ้ าที่สงู
มาก และอุปกรณ์ท่ใี ช้ ในแต่ละงานอาจมีขนาดใหญ่เกินความจาเป็ น กับงานที่ต้องการใช้ จริง และสถานที่ในการปฏิบตั งิ าน
ขาดการดูแล ทาความสะอาดทาให้ มเี ศษฝุ่ นและเศษซังข้ าวโพดที่แตก เข้ าไปเกาะติดในอุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต และ
ส่วนที่ต้องระบายอากาศและความร้ อน อาจทาให้ อุปกรณ์และเครื่องจักรในจุดนั้น ต้ องใช้ พลังงานมากกว่าปกติและอาจ
เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ได้
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยรวม
จากการสารวจและรวบรวมข้ อมูล พบว่ าได้ ว่า มีการสูญเสียพลังงานโดยเปล่ าประโยชน์อยู่ มาก และสถาน
ประกอบการขาดการดูแล ในสถานที่ปฏิบัติงาน และการบารุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักร ทาให้ สญ
ู เสียพลังงานโดยเปล่า
ประโยชน์ ทาให้ อปุ กรณ์ เกิดการชารุดได้ ง่าย และ อาจเป็ นอันตรายต่อ ผู้ปฏิบตั งิ านจากการวิเคราะห์ข้อมูลทาให้ สามารถ
นามาจัดทามาตรการแก้ ไขได้
1) มาตรการปรับปรุงระบบให้ พลังงานความร้ อน
2) มาตรการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้ าโดยเปล่าประโยชน์ในกระบวนการผลิต
3) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
3.ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การแบ่งชนิดของพลังงาน
ประเภทของพลังงานแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1 พลังงานไฟฟ้ า
2 พลังงานความร้ อน
-เชื้อเพลิงซังข้ าวโพด
-เชื้อเพลิงจากนา้ มัน ดีเซล

ภาพที่1 แสดงสัดส่วนการใช้ พลังงาน
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4.การจัดทามาตราการจัดการพลังงาน
มาตรการที่ 1 มาตรการติดตั้งกล่องควบคุมชุดซอร์ฟสตาร์ท
การติดตั้งชุดกล่องควบคุมซอร์ฟสตาร์ท สามารถลดแรงดันและอัตราความต้ องพลังงานสูงสุด ของการสตาร์ทมอเตอร์ ทา
ให้ กระแสไฟฟ้ าในการสตาร์ทมอเตอร์ไม่กระชากต่างกันมาก ทาให้ การสตาร์ทมอเตอร์มีค่าความต้ องการพลังงานไม่สูง
มากและแรงดันไฟฟ้ าลดลง

118

ภาพที่2 ติดตั้งชุดซอร์ฟสตาร์ทผลการประหยัด
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(PF1)
(S1)
(Q1)
(I1)
(P1)
(S2)
(Q2)
(I2)
(P2)

0.59
314
254
453
184
186
136
269
127
57
3.02

ค่ากาลังงานปรากฎก่อนปรับปรุง
ค่า กาลังงานรีแอกตีฟก่อนปรับปรุง
กระแสไฟฟ้ าก่อนปรับปรุง
ค่า กาลังงานจริง ก่อนปรับปรุง
ค่ากาลังงานปรากฎหลังปรับปรุง
ค่า กาลังงานรีแอกตีฟหลังปรับปรุง
กระแสไฟฟ้ าหลังปรับปรุง
ค่า กาลังงานจริง หลังปรับปรุง
ค่าพลังงานไฟฟ้ าลดลง
อัตราค่าไฟฟ้ าเฉลี่ย
ค่าใช้ จ่ายปรับปรุง = ค่าชุดอุปกรณ์( ซอฟสตาร์ท,คาปาซิเตอร์,อื่นๆ) + ค่าติดตั้ง
= 340,000 บาท
ประหยัดค่า ไฟฟ้ า
= (ค่าพลังงานที่ลดลง ) x อัตราค่าไฟฟ้ า x เวลาทางาน
= (57 x 3.02) x (8 x26) = 35,805.12 บาท / เดือน= 429,661.44 บาท/ปี

kVA
kVAR
A
kW
kVA
kVAR
A
kW
kW
บาทต่อหน่วย

มาตรการที่ 2 มาตรการลดการใช้ พลังงานความร้ อนจากเชื้อเพลิงดีเซล
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ภาพที่3 ขั้นตอนการส่งข้ าวโพดลงเครื่องสีก่อนและหลังปรับปรุง
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ภาพที่4 เปลี่ยนจากการใช้ รถตักมาเป็ นเทรลเลอร์ดมั พ์

ภาพที่5 แสดงการทางานหลังปรับปรุง
ผลการประหยัด
ตารางที2่ พลังงานที่ใช้ ก่อนปรับปรุง
รถตัก
เครื่องสีข้าวโพด
รวม

96.192

kWh/วัน

30.76

kWh/วัน

126.952

kWh/วัน
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ตารางที3่ พลังงานที่ใช้ หลังปรับปรุง
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เครื่องสีข้าวโพด

30.76

kWh/วัน

ชุดดั๊มพ์

7.689

kWh/วัน

ถังกังข้ าวโพด

3.076

kWh/วัน

สายพานลาเลียง

2.051

kWh/วัน

43.576

kWh/วัน

รวม
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ตารางที4่ แสดงการวิเคราะห์ทางการเงินของการปรับการลดใช้ พลังงานความร้ อน
การวิเคราะห์ทางการเงิน
เครื่องจักร

เทรลเลอร์ดัมพ์
ถังกัก
ชุดสายพาน1
ชุดสายพานลาเลียง (สายพานลาเลียงเข้ าเครื่องสีข้าวโพด)
647,000 บาท
ลดการใช้ นา้ มัน 266.4 ลิตร/เดือน หรือ 3,196.8 ลิตร/ปี
(เชื้อเพลิง ดีเซล ลิตรละ 30.09 บาท)
คิดเป็ นเงิน 30.09 x 3,196.8 = 96,191.712 บาท/ปี
647,000 บาท / 96,191.712 บาท/ปี = 6.72 ปี

ค่าอุปกรณ์+ค่าติดตั้ง
ทดแทนการใช้ พลังงาน

ระยะเวลาในการคืนทุน

มาตรการที่ 3 เปลีย่ นเชื้ อเพลิงจากซังข้าวโพดเป็ นถ่านซังข้าวโพด

ภาพที่ 6 การเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากซังข้ าวโพดเป็ นถ่านซังข้ าวโพด
ตารางที่ 5 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง
ชนิดเชื้อเพลิง
ความร้ อนจาเพาะ
ปริมาณการใช้ เชื้อเพลิงเฉลี่ย
ระยะเวลาอุน่ เตาอบเมล็ดข้ าวโพด

ซังข้ าวโพด
10.963 MJ/kg
12 ตัน/รอบ
180 นาที

ถ่านซังข้ าวโพด
15.580 MJ/kg
8 ตัน/รอบ
30 นาที

เครื่องจักร

ความต้ องการพลังงานไฟฟ้ า

พลังงานไฟฟ้ า (HP)

ตะแกรงทาความสะอาด
+ พัดลมเป่ าฝุ่ น
ถังอบ + พัดลมดูดลมร้ อน
+ ชุดโรตารี่
พักลมเป่ าเร่งไฟ
สายพานลาเลียง
ซังข้ าวโพด
ทิ้งเขม่า
รวม

มอเตอร์ขนาด 5 hp 1 ตัว
มอเตอร์ขนาด 10 hp 1 ตัว
มอเตอร์ขนาด 20 hp 6 ตัว
มอเตอร์ขนาด 5 hp 2 ตัว
มอเตอร์ขนาด 2 hp 2 ตัว
มอเตอร์ขนาด 5 hp 1 ตัว

15

มอเตอร์ขนาด 3 hp 1 ตัว
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4
5
3
157
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ตารางที่ 6 แสดงค่าพลังงานขณะเปิ ดเตาไซโลเพื่ออุ่นเตา
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ก่อนปรับปรุง ใช้ ซังข้ าวโพดเป็ นเชื้อเพลิงใช้ เวลาในการอุ่นเตา 3 ชั่วโมง
ค่าพลังงานไฟฟ้ า = (พลังงานที่ใช้ ท้งั หมด x เวลาที่ใช้ งาน) x ค่าบริการไฟฟ้ าต่อหน่วย
= (157x0.746 x 3) x 3.02 = 1,061.13บาท/รอบ
อบข้ าวโพดเฉลี่ย 7 รอบต่อเดือน
= 1,061.13 x 7 = 7,427.91บาท/เดือน =89,134.92บาท/ปี
หลังปรับปรุง ใช้ ถ่านซังข้ าวโพดเป็ นเชื้อเพลิงเวลาในการอุน่ เตา 30 นาที
ค่าพลังงานไฟฟ้ า = (พลังงานที่ใช้ ท้งั หมด x เวลาที่ใช้ งาน) x ค่าบริการไฟฟ้ าต่อหน่วย
= (157x0.746 x (1/60 x 30)) x 3. 02 = 176.85 บาท/รอบ
อบข้ าวโพดเฉลี่ย 7 รอบต่อเดือน
= 176.85 x 7 = 1,237.95บาท/เดือน=14,855.4 บาท/ปี
ประหยัดได้ = 89,134.92– 14,855.4= 74,279.52 บาท/ปี
ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ า = (89,134.92– 14,855.4)/ 89,134.92= 83.33%
การวิเคราะห์ทางการเงิน
ราคาซังข้ าวโพด ตันละ 1,500 – 2,000 บาท (ราคาขายทั่วไป)
ราคาการดัดแปลงเครื่องอัดถ่านแท่งจากเครื่องอัดบล็อกเก่า
ราคา เครื่องละ 33,000 บาท
ประหยัดปริมาณการใช้ ซงั ข้ าวโพด 4 ตัน/รอบ
เฉลี่ยรอบในการข้ าวโพด 7 รอบ/เดือน
ระยะเวลาคืนทุน = ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น / ค่าพลังงานที่ประหยัดได้
= 33,000 บาท / [(4 ตัน x 7 รอบการอบ/เดือน) x ราคาซังข้ าวโพด)
= 33,000 บาท / [(4ตัน x 7 รอบ/เดือน) x 1,500 บาท/ตัน)
= 33,000 บาท / 42,000บาท/เดือน
= 0.786 เดือน หรือ ประมาณ 24 วัน
4.7 สรุปการใช้พลังงาน
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบการปรับปรุงการใช้ พลังงาน
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ค่าพลังงาน (MJ)

พลังงานไฟฟ้ า

ก่อนปรับปรง
%
หลังปรับปรุง
%

117,344.33 MJ
66.80
71,141.34 MJ
53.6

พลังงานความร้ อนจากซัง
ข้ าวโพด
48,423.27 MJ
27.56
61,239 MJ
46

พลังงานความร้ อนจากนา้ มัน
ดีเซล
9,919.38 MJ
5.64
218.49 MJ
0.3
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ภาพที่ 7กราฟแสดงการเปรียบเทียบการปรับปรุงการใช้ พลังงาน

5.1 สรุปผลการใช้พลังงาน
มาตรการที่ 1

ติดตั้งกล่องควบคุมชุดซอร์ฟสตาร์ท

มาตรการที่ 2

ลดการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้ อเพลิงดีเซล

96,191.71 บาท/ปี

มาตรการที่ 3

เปลีย่ นเชื้ อเพลิงจากซังข้าวโพดเป็ นถ่านซังข้าวโพด

74,279.52 บาท/ปี

รวมผลประหยัดพลังงาน

429,661.44

บาท/ปี

600,132.67 บาท/ปี
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