วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557

การศึกษาเส้ นฐานอ้ างอิงของการใช้ พลังงานของ
อุตสาหกรรมผลิตสายไฟ
พรรณิภา เกษมเจริญวงษ์ 1,*และ สุทัศน์ รั ตนเกื้อกังวาน2
1

สหสาขาวิ ชาเทคโนโลยี และการจัดการพลังงาน บัณฑิ ตวิ ทยาลัย จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย

2

ภาควิ ชาวิ ศวกรรมอุตสาหการ คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลัย
*Email: pannipa_cpc@hotmail.co.th

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้ นฐานอ้ างอิงของปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ า และปริ มาณการใช้ น ้ามันเตา
ต่อหน่วยผลผลิตในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสายไฟ ซึง่ ถูกกาหนดให้ เป็ นโรงงานควบคุม ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 [1] เพื่อแสดงแนวโน้ มการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิต
สายไฟ ปี พ.ศ. 2554 - 2555 โดยอาศัยสมการเชิงเส้ นอย่างง่ายมาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ พลังงานและปริ มาณ
ผลผลิต เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิต[2]
รวมทังได้
้ ทาการตรวจสอบหาขันตอนของ
้
กระบวนการผลิตที่มีการใช้ พลังงานมากที่สดุ โดยการศึกษากระบวนการผลิตทัง้ 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ กระบวนการหลอม,
กระบวนการรี ด, กระบวนการตีเกลียว และกระบวนการหุ้มสายไฟ แสดงผลโดยใช้ แผนภูมิรูปวงกลม และนาข้ อมูลการใช้
พลังงานมาพิจารณาประกอบกับค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักรแต่ละชนิดในกระบวนการผลิต ซึง่ ใช้ น ้ามันเตา และ
ไฟฟ้าเป็ นพลังงานหลักในกระบวนการ จากการวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ ในกระบวนการผลิตแต่ละขันตอน
้
ประกอบกับการ
พิจารณาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักรแล้ ว พบว่ามีการใช้ พลังงานในกระบวนการหลอมมากที่สดุ คิดเป็ น 31%
ของพลังงานทังหมดที
้
่ใช้ ในกระบวนการผลิตสายไฟ โดยค่าประสิทธิผลโดยรวมของเตาหลอมมีคา่ เพียง 0.34 เนื่องจากค่า
ประสิทธิภาพการเดินเครื่ องของเตาหลอมลดตา่ ลง ทาให้ ทราบได้ วา่ สาเหตุของการสิ ้นเปลืองพลังงานในกระบวนการผลิต
เกิดจากประสิทธิภาพการทางานของเตาหลอมอลูมเิ นียมลดลง โดยสามารถเสนอแนะแนวทางการประหยัดพลังงานใน
กระบวนการผลิตสายไฟที่เหมาะสมและตรงเป้าหมายให้ กบั โรงงาน
เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการพลังงานใน
โรงงานสามารถนาไปปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานให้ มีประสิทธิภาพต่อไป

คาสืบค้ น
เส้ นฐานอ้ างอิง, ค่าการใช้ พลังงานต่อหน่วยผลผลิต, แนวโน้ มการใช้ พลังงาน, อุตสาหกรรมผลิตสายไฟ, แนวทางการ
ประหยัดพลังงาน
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ABSTRACT
This main objective of this research is to study the baseline of electrical energy and fuel consumption
per unit output from an electrical cable factory under the control of “The Energy Conservation Promotion ACT,
B.E. 2535”[1] to analyze the trend line of energy consumption with productivity in 2012 – 2013 by using of the
simple linear regression equation[2]. There are 4 production processes concerned in this study; melting,
rolling, threading and braiding. The energy consumption was used to verify the process that may consume
most energy. So, the pie chart will show total energy consumption in MJ unit. As the Overall Equipment
Effectiveness (OEE) of furnace, roller machine, threading machine and cable braiding machine in 2012 and
2013 are analyzed for causes of energy loss, therefore, the coefficient of availability rate, performance
efficiency and quality rate. The furnace use 31% of total energy while OEE of furnace in 2012 is 0.32 because
performance efficiency of furnace is decreased. Moreover, the guideline of energy safety in the electrical
cable production is offered to improve the efficiency of energy management in the factory.

KEYWORDS
Baseline of energy consumption, Electrical cable factory, Overall Equipment Effectiveness, Energy
management
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1. บทนา
เนื่องด้ วยธุรกิจภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปั จจุบนั มีการขยายตัวขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ เกิดการใช้
พลังงานและเชื ้อเพลิงในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโรงงานภายใต้ การควบคุม ตาม
พระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดว่าโรงงานควบคุมจัดเป็ นเป็ นกลุม่ ผู้ใช้
พลังงานรายหลัก ที่มีการใช้ ไฟฟ้ าตังแต่
้ 1 MW ขึ ้นไป [1] ในขณะเดียวกัน ต้ นทุนทางพลังงานเป็ นปั จจัยหลักที่สง่ ผล
กระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของกระบวนการผลิต จากการสร้ างเส้ นฐานอ้ างอิงการใช้ พลังงานต่อ
หน่วยผลผลิต โดยอาศัยสมการเชิงเส้ นอย่างง่าย [2] จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ถกู นามาใช้ อย่างแพร่หลาย เนื่องจาก
เป็ นวิธีที่เข้ าใจง่าย
แสดงแนวโน้ มการใช้ พลังงานได้ อย่างชัดเจน
ทังยั
้ งสามารถนาข้ อมูลที่ได้ มาพิจารณา
ประกอบการกาหนดนโยบายในการบริ หารจัดการการใช้ พลังงานในภาคการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
งานวิจยั นี ้ ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิต และปริ มาณการผลิตรายเดือน ตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2554 – 2555 รวม 24 เดือน ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสายไฟแห่งหนึง่ ซึง่ เป็ นโรงงานที่ถกู จัดอยูใ่ นกลุม่
โรงงานควบคุม เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิต
โรงงานได้ มกี ารจัดทารายงานการจัดการพลังงาน ตามข้ อกาหนดของ พ.ร.บ. การส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน
พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 [1] โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการคานวณค่าการใช้ พลังงานจาเพาะต่อ
หน่วยผลผลิต (SEC) แต่ยงั ไม่มกี ารจัดทาเส้ นฐานอ้ างอิงของค่าพลังงานจาเพาะต่อหน่วยผลผลิต (SEC Baseline)
จึงส่งผลให้ การแสดงแนวโน้ มการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิตยังไม่ชดั เจน
ทาให้ ยงั ไม่สามารถนาค่าการใช้
พลังงานจาเพาะต่อหน่วยผลผลิตที่คานวณไว้ ไปวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิตได้
กระบวนการผลิตสายไฟที่ทาการศึกษา มีทงหมด
ั้
4 ขันตอน
้
ได้ แก่ กระบวนการหลอมอลูมเิ นียมโดยใช้ เตาเผา
ซึง่ ยังอาศัยเชื ้อเพลิงน ้ามันเตา c สาหรับผลิตความร้ อนภายในเตา โดยอุณหภูมิที่ใช้ ในกระบวนการหลอมอยูท่ ี่
1,100 -1,300 องศาเซลเซียส คิดเป็ นปริ มาณน ้ามันเตา c ที่ใช้ สงู ถึง 70 ลิตรต่ออลูมิเนียม 1 ตัน ก่อนจะส่ง
อลูมิเนียมเข้ าสูก่ ระบวนการรี ด, กระบวนการตีเกลียวสายไฟ และ กระบวนการหุ้มสายไฟ โดยเครื่ องจักรใน
กระบวนการทัง้ 3 จะอาศัยพลังงานไฟฟ้ าทังหมด
้
คิดเป็ นอัตราไฟฟ้ าที่ใช้ โดยเฉลีย่ 1,500 กิโลวัตต์ – ชัว่ โมง ต่อ
ปริ มาณผลผลิตสายไฟ 1 ตัน
งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างเส้ นฐานอ้ างอิงของค่าการใช้ พลังงานต่อหน่วยผลผลิต ของอุตสาหกรรม
ผลิตสายไฟแห่งนี ้
เพื่อให้ ทราบถึงแนวโน้ มของการใช้ พลังงานต่อหน่วยผลผลิตที่เกิดขึ ้นจริ ง
และทราบถึง
ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานตลอดช่วงปี
พร้ อมทังหาสาเหตุ
้
ของการใช้ พลังงานที่มกี ารสูญเสียเกินจาเป็ นของ
กระบวนการผลิต โดยพิจารณากระบวนการผลิตที่มีการใช้ พลังงานสิ ้นเปลืองสูงที่สดุ ประกอบกับค่าประสิทธิผล
โดยรวมของเครื่ องจักร เพื่อนาไปเป็ นข้ อมูลประกอบในการเสนอแนะแนวทางประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต
ให้ กบั โรงงานต่อไป

2. วิธีการวิจัยและข้ อมูล
งานวิจยั นี ้ศึกษาการสร้ างเส้ นฐานอ้ างอิงของค่าการใช้ พลังงานต่อหน่วยผลิตของโรงงานผลิตสายไฟ
โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ในการสร้ างเส้ นฐานอ้ างอิงของค่าการใช้ พลังงานต่อหน่วยผลผลิต โดยอาศัยสมการเชิง
เส้ นอย่างง่าย เพื่อพิจารณาแนวโน้ มของการใช้ พลังงาน พิจารณาหาขันตอนในกระบวนการผลิ
้
ตที่ใช้ พลังงานมาก
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ที่สดุ โดยแสดงในรูปของแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) ประกอบกับการพิจารณาค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่ องจักร เพื่อเสนอแนะมาตรการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต โดยมีขนตอนการวิ
ั้
จยั ดังต่อไปนี ้

1. ศึกษาและเก็บข้ อมูล
ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิที่ได้ จากโรงงานผลิตสายไฟแห่งหนึง่ ในปี พ.ศ. 2554 – 2555 รวม
ทังสิ
้ ้น 24 เดือน ซึง่ ประกอบด้ วย ปริ มาณผลผลิตรายเดือน, ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าและเชื ้อเพลิงรายเดือน, ปริ มาณ
การใช้ ไฟฟ้ าและเชื ้อเพลิงรายปี แยกตามขันตอนการผลิ
้
ต และค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร

2. วิเคราะห์ ข้อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้า และเชือ้ เพลิง ในกระบวนการผลิต
2.1 การสร้ างเส้ นฐานอ้ างอิงแสดงแนวโน้ มการใช้ พลังงาน
เป็ นการนาข้ อมูลปริ มาณผลผลิตรายเดือน และปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าและเชื ้อเพลิงรายเดือนมาวิเคราะห์ โดย
อาศัยโปรแกรม Microsoft Excel แสดงข้ อมูลทัง้ 24 เดือนในรูปกราฟการกระจายตัว (Scatter Chart) พร้ อมหา
สมการฐานอ้ างอิง โดยใช้ สมการเชิงเส้ นอย่างง่าย เพื่อให้ เห็นแนวโน้ มการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิตอย่าง
ชัดเจน [3]

2.2 การวิเคราะห์ หาสาเหตุการสิน้ เปลืองพลังงาน
เป็ นการวิเคราะห์จากข้ อมูลปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าและเชื ้อเพลิงรายปี แยกตามขันตอนการผลิ
้
ต ประกอบกับการ
พิจารณาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร เพื่อเป็ นแนวทางในการเสนอแนะมาตรการประหยัดพลังงาน

2.3 รายงานผล พร้ อมเสนอแนะมาตรการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต
เป็ นการนาเสนอรายงานค่าทีว่ ิเคราะห์ได้ พร้ อมเสนอแนะมาตรการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการด้ านพลังงานของโรงงาน นาไปประยุกต์ใช้ ต่อไป

3. ผลวิเคราะห์ จากโรงงานตัวอย่ าง
งานวิจยั นี ้ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ พลังงานในกระบวนการผลิตจากโรงงานผลิตสายไฟตัวอย่าง ซึง่ เป็ น
โรงงานที่ถกู กาหนดเป็ นโรงงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ ไข
เพิ่มเติม) พ.ศ. 2550 [1] โดยเก็บข้ อมูลทุติยภูมิของปริ มาณการผลิตรายเดือน และข้ อมูลปริ มาณการใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ารายเดือน, ปริ มาณการใช้ เชื ้อพลิงน ้ามันเตาในกระบวนการผลิตรายเดือน แล้ วนามาคานวณหาค่าการใช้
พลังงานรวมรายเดือน ใน ปี พ.ศ. 2554 - 2555 รวม 24 เดือนดังแสดงในตารางที่ 1 และแสดงความสัมพันธ์ของ
ปริ มาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ า, ปริ มาณการใช้ เชื ้อเพลิงน ้ามันเตา และค่าพลังงานรวม กับปริ มาณผลผลิต โดยการ
สร้ างแผนภาพการกระจายตัว และใช้ หลักวิเคราะห์การถดถอยสร้ างสมการเชิงเส้ นอย่างง่าย และสังเกตความ
สม่าเสมอของการใช้ พลังงานจากค่าสัมประสิทธิ์ตวั กาหนดของสมการเส้ นตรง (R – square) ตามรูปที่ 1 – 3 เมื่อ
พิจารณาจากรูปที่ 1 พบว่าค่าความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงของผลผลิตกับปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ใช้ มีคา่ เท่ากับ
0.6188 แสดงให้ เห็นว่าปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าในการผลิตมีความสัมพันธ์ตอ่ หน่วยผลผลิต ในขณะรูปที่ 2 แสดงค่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงของปริมาณการผลิตกับปริ มาณน ้ามันเตาที่ใช้ มีคา่ เท่ากับ 0.7693 หมายถึงปริ มาณการ
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ใช้ เชื ้อเพลิงน ้ามันเตาแปรผันตามหน่วยผลผลิต ส่งผลให้ ความสัมพันธ์ของพลังงานรวมทีใ่ ช้ ในการผลิต เท่ากับ
0.7905 ซึง่ ถือว่ายังอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีคา่ ค่อนข้ างสูง จึงสามารถใช้ เป็ นสมการตัวแทนการใช้ พลังงานรวมของโรงงาน
ตัวอย่างนี ้ได้
ตารางที่ 1 ข้ อมูลการผลิต และการใช้ พลังงานของโรงงานตัวอย่างปี พ.ศ. 2554 - 2555
พ.ศ. 2554

เดือน

พ.ศ. 2555

ปริมาณ ไฟฟ้าที่ใช้ นา้ มัน
ผลผลิต (กิโลวัตต์ - เตาที่ใช้
(ตัน)
ชั่วโมง)
(ลิตร)

พลังงาน
รวม
(เมกะจูล)

ปริมาณ
ผลผลิต
(ตัน)

ไฟฟ้าที่ใช้ นา้ มัน
(กิโลวัตต์ - เตาที่ใช้
ชั่วโมง)
(ลิตร)

พลังงาน
รวม
(เมกะจูล)

ม.ค.

1319

1,607,000

97,008

9,665,520

1,293

1,943,000

93,103

10,718,929

ก.พ.

1367

2,422,000

81,528

11,980,320

1,512

1,678,000

88,997

9,600,667

มี.ค.

1419

2,086,000

72,472

10,408,480

1,836

2,439,000 100,876 12,815,448

เม.ย.

897

1,967,000

50,720

9,110,000

1,027

1,747,000

51,120

8,334,017

พ.ค.

1377

2,032,000

77,916

10,431,840

1,101

1,865,000

65,091

9,317,631

มิ.ย.

1838

2,307,000 101,564 12,367,760

1,720

1,910,000

92,713

10,584,501

ก.ค.

1366

2,099,000

74,923

10,553,328

1,125

1,807,000

54,295

8,677,009

ส.ค.

1873

2,835,000

99,922

14,202,880

1,262

1,931,000

73,981

9,910,833

ก.ย.

1850

2,289,000 100,060 12,242,800

1,838

2,253,000 121,082 12,954,082

ต.ค.

1659

2,201,000

95,460

11,742,000

1,274

1,425,000

75,860

8,164,408

พ.ย.

947

1,451,000

48,024

7,144,560

872

1,642,000

59,270

8,282,010

ธ.ค.

830

1,644,000

52,776

8,029,444

668

1,564,000

55,644

7,856,168
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รูปที่ 1 แผนภาพการกระจายของผลผลิต และปริ มาณการใช้ ไฟฟ้ าปี พ.ศ. 2554 - 2555

รูปที่ 2 แผนภาพการกระจายของผลผลิต และปริ มาณการใช้ น ้ามันเตาปี พ.ศ. 2554 - 2555

วารสารวิจยั พลังงาน ปี ที่11 ฉบับที่1 (มกราคม – มิถนุ ายน) 2557

รูปที่ 3 แผนภาพการกระจายของผลผลิต และปริ มาณการใช้ พลังงานรวมปี พ.ศ. 2554 - 2555
การแสดงผลของกราฟการกระจายและค่า R2 นี ้ ได้ แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ขของการใช้ พลังงานต่อหน่วย
ผลผลิตได้ แต่ไม่สามารถบอกได้ วา่ โรงงานจะต้ องลดการใช้ พลังงานจากกระบวนการใด จึงต้ องทาการเปรี ยบเทียบ
ค่าการใช้ พลังงานของแต่ละขันตอนในกระบวนการผลิ
้
ต โดยทาการศึกษาทัง้ 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ กระบวนการหลอม
อลูมิเนียมโดยใช้ เตาเผา, กระบวนการรี ด, กระบวนการตีเกลียวสายไฟ และกระบวนการหุ้มสายไฟ โดยนาข้ อมูล
การใช้ พลังงานไฟฟ้ า และเชื ้อเพลิงน ้ามันเตา c ปี พ.ศ. 2554 – 2555 แยกตามขันตอนการผลิ
้
ต มาคานวณหาค่า
พลังงานรวมที่ใช้ (เมกะจูล) ตามตารางที่ 2 แล้ วนามาแสดงผลให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนในรูปแผนภูมิวงกลม ดังรูปที่ 4
ตารางที่ 2 ข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้ า และเชื ้อเพลิงน ้ามันเตา ปี พ.ศ. 2554 – 2555 แยกตามขันตอนการผลิ
้
ต

อลูมิเนียม

2554

2555
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2554 – 2555 (เมกะจูล)

รูปที่ 4 ปริ มาณพลังงานรวมทีใ่ ช้ ในกระบวนการผลิต ปี พ.ศ. 2554 – 2555 แยกตามขันตอนการผลิ
้
ต
จากการพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมแสดงปริ มาณพลังงานรวมที่ใช้ ในกระบวนการผลิต (รูปที่ 4) แล้ วพบว่า
กระบวนการหลอม เป็ นกระบวนการทีม่ ีการใช้ พลังงานอย่างสิ ้นเปลืองมากที่สดุ รองลงมาเป็ นกระบวนการหุ้ม
สายไฟ, กระบวนการรี ด และกระบวนการตีเกลียวสายไฟ ตามลาดับ จึงทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของการสิ ้นเปลือง
พลังงานจากกระบวนการผลิต โดยพิจารณาจากค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้ อมูลค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักรที่ใช้ ในกระบวนการผลิต ปี พ.ศ. 2554 – 2555
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จากข้ อมูลค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักรปี พ.ศ. 2554 – 2555 ดังตารางที่ 2 พบว่า ค่าประสิทธิผลโดยรวม
ของเตาหลอมมีคา่ ค่อนข้ างตา่ (ต่ากว่า 0.60) โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2555 ปรากฎค่าความพร้ อมของเครื่ องจักร
(Availability Rate) และค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่ อง (Performance Efficiency) ต่ากว่าปี พ.ศ. 2554 อย่างเห็น
ได้ ชดั ส่งผลให้ คา่ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักรต่ากว่า 0.50 ซึง่ ช่วยให้ สามารถคาดการณ์ได้ วา่ การสูญเสีย
พลังงานส่วนใหญ่ในกระบวนการผลิตสายไฟ เกิดจากประสิทธิภาพการทางานของเตาหลอมอลูมเิ นียมลดต่าลง [4]
จึงทาการเสนอแนะมาตรการปรับปรุงเตาหลอมอลูมิเนียมให้ กบั ทางโรงงาน ดังนี ้
1. ทาการตรวจสอบ และซ่อมแซมจุดที่มคี วามร้ อนรั่วไหลออกจากเตาเผา
2. การควบคุมปริ มาณอากาศที่ใช้ ในการเผาไหม้ ให้ เหมาะสม
3. ปรับปรุงฉนวนความร้ อน เพื่อลดการสูญเสียเนื่องจากอุณหภูมภิ ายในเตาทีส่ งู มาก
4. ทาความสะอาด และบารุงรักษาหัวเผา ให้ อยูใ่ นสภาพดี และพร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ
5. ควบคุมการทางานของหัวเผาโดย ตรวจสอบความจาเป็ นของการใช้ งานให้ เหมาะสมกับปริ มาณหัวเผาที่
สามารถใช้ งานได้ หากมีปริ มาณหัวเผาเกินความจาเป็ นอาจ ทาการสลับใช้ หวั เผา หรื อปิ ดการใช้ งานหัวเผาบางหัว
ลง หรื อทาการปิ ดหัวเผาบางหัวประมาณ 30 นาทีก่อนหยุดการทางานเตา
6. ควบคุมความกว้ างของการเปิ ดช่องเตา เพื่อไม่ให้ ลมเย็นจากภายนอกเข้ าไปในเตา และช่วยลดการแผ่รังสี
ความร้ อนออกจากช่องประตูเตา
7. ควบคุมความดันภายในและภายนอกเตาเผาให้ เหมาะสม โดยอาจทาการติดตัง้ Damper/Inverter
8. นาความร้ อนจากไอเสียเตาเผากลับมาใช้ ประโยชน์ เนื่องจากไอเสียที่ออกจากเตาจะมีอณ
ุ หภูมิสงู มาก จึง
สามารถนาความร้ อนจากไอเสียนี ้ไปใช้ ได้ เช่น ใช้ อนุ่ น ้ามันเตาก่อนส่งน ้ามันไปให้ ความร้ อนเตาเผา หรื อนาความ
ร้ อนจากไอเสียมาอุน่ อากาศสาหรับผลิตไอน ้าใน
Absorption Chiller หรื อนามาอุน่ อลูมเิ นียมก่อนส่งแผ่น
อลูมิเนียมเข้ าเตาเผา เพื่อช่วยลดพลังงานทีใ่ ช้ ทาความร้ อนในเตา
9. ควบคุมปริมาณน ้าที่ใช้ ระบายความร้ อนในเตาเผา ไม่ให้ มีการระบายความร้ อนเกินความจาเป็ น
10. พยายามป้อนเหล็กเข้ าเตา ในขณะที่เตามีอณ
ุ หภูมิสงู ที่สดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ เพื่อลดการการใช้ พลังงานของ
เตาเผา [5]

4. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวโน้ มการใช้ พลังงานรวมในกระบวนการผลิตสายไฟของโรงงานตัวอย่าง ปี พ.ศ. 2554 - 2555
โดยอาศัยสมการถดถอยเชิงเส้ นอย่างง่าย และแสดงผลในรูปของกราฟกระจายตัวแล้ ว พบว่าแน้ วโน้ มของการใช้
พลังงานโดยรวมค่อนข้ างสม่าเสมอ โดยมีคา่ ความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง เท่ากับ 0.795 จึงได้ ทาการเปรี ยบเทียบค่า
การใช้ พลังงานของกระบวนการผลิต โดยทาการศึกษาทัง้ 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ กระบวนการหลอม, กระบวนการรี ด,
กระบวนการตีเกลียวสายไฟ และกระบวนการหุ้มสายไฟ โดยแสดงผลให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนในรูปแผนภูมิวงกลม
พบว่า กระบวนการหลอม เป็ นกระบวนการที่มีการใช้ พลังงานอย่างสิ ้นเปลืองมากที่สดุ คิดเป็ น 31% ของการใช้
พลังงานในกระบวนการผลิตทังหมด
้
รองลงมาเป็ นกระบวนการหุ้มสายไฟ, กระบวนการรี ด และกระบวนการตี
เกลียวสายไฟ ตามลาดับ จึงได้ ทาการวิเคราะห์หาสาเหตุของการสิ ้นเปลืองพลังงานจากกระบวนการผลิต โดย
พิจารณาจากค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่ องจักร พบว่าในปี พ.ศ. 2555 ค่าความพร้ อมของเครื่ องจักร
(Availability Rate) และค่าประสิทธิภาพการเดินเครื่ อง (Performance Efficiency) ของเตาหลอมต่ากว่าปี พ.ศ.
2554 อย่างเห็นได้ ชดั ส่งผลให้ คา่ ประสิทธิผลโดยรวมของเตาหลอมมีคา่ ค่อนข้ างตา่ เท่ากับ 0.34 (ต่ากว่า 0.60) [4]
ซึง่ ทาให้ สามารถคาดการณ์ได้ วา่
พลังงานส่วนใหญ่ในกระบวนการผลิตสายไฟ
เกิดการสูญเสียเนื่องจาก
ประสิทธิภาพการทางานของเตาหลอมอลูมิเนียมลดต่าลง จึงทาการเสนอแนะมาตรการลดความสูญเสียพลังงาน
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อันเนื่องมาจากการใช้ เตาหลอมอลูมิเนียมให้ กบั ทางโรงงาน เพื่อให้ ทางโรงงานสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงเพื่อลดการใช้ พลังงาน และลดต้ นทุนทางพลังงานต่อไป

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี ้ได้ รับการสนับสนุน และให้ คาปรึกษาจาก รศ. สุทศั น์ รัตนเกื ้อกังวาน จนสาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี จึงขอ
กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
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