
เทคโนโลยีที่ 1 Infrared Heating จำนวน 2 แหง
  •  บริษัท สุนียอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

  •  บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานระยะที่ 3 มีสถานประกอบการที่ผานการคัดเลือกขั้นสุดทาย เพื่อทำการสาธิต จำนวน

5 เทคโนโลยี ใน 7 สถานประกอบการ ไดแก

เทคโนโลยีท่ีผ่านการสาธิต ในระยะท่ี 3

โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 

มีวัตถุประสงคที่จะสรางความเชื่อมั่น ใหกับสถานประกอบการในการนำเทคโนโลยีเชิงลึก

เพื่อการอนุรักษพลังงาน มาประยุกตใชงานและเผยแพรผลการ ดำเนินการสาธิตใหกับสถานประกอบการอื่นๆ ทั้งนี้

เพื่อกระตุนใหเกิดการนำเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานไปใชงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำใหภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสามารถลดการใช 

พลังงาน และมี การใชพลังงาน อยางมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตรของกระทรวงพลังงานไดตอไป

โครงการฯ มีเปาหมายที่จะสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงานจำนวนไมนอยกวา 3 เทคโนโลยี ในสถานประกอบการไมนอยกวา 5 

แหง โดยรูปแบบในการดำเนินการกำหนดไวดังนี้

1.   จัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในดานการอนุรักษพลังงานเพื่อ ทำหนาที่  

     ในการพิจารณาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสำหรับทำการสาธิต รวมถึงพิจารณาผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility Study)  

     แผนการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัดพลังงาน (Measurement & Verification Plan) และผลการตรวจวัดและพิสูจนผลการประหยัด     

     พลังงานของโครงการ

2.   ดำเนินการคัดเลือกเทคโนโลยีและสถานประกอบการเพื่อสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกฯ

3.   ใหการสนับสนุนดานการลงทุนสำหรับสถานประกอบการที่ผานการคัดเลือกในอัตรารอยละ 40 ของเงินลงทุน ทั้งนี้ไมเกิน 6 ลานบาท   

     ตอสถานประกอบการ รวมท้ังใหคำปรึกษาและชวยเหลือสถานประกอบการท่ีผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ

4.   ดำเนินการตรวจวัดและประเมินผลการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื ่อการอนุรักษพลังงานทั ้งในดานของผลประหยัด ผลตอบแทนทาง  

     เศรษฐศาสตร และศักยภาพในการขยายผลไปยังกลุมเปาหมาย



เทคโนโลยีท่ี 1 : Infrared Heating

การใหความรอนโดยใชรังสีอินฟราเรด เปนการใหความรอนในรูปของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา โดยอยูในชวงความยาวคล่ืนของรังสีอินฟราเรด (0.76 μm 

– 1mm) ซึ่งอยูในชวงของแสงท่ีมองเห็นได ชวงรังสีอินฟราเรดสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ คลื่นสั้น, คลื่นปานกลาง และคลื่นยาว 

การดูดซับรังสีอินฟราเรดจะมากหรือนอยขึ้นอยู กับความยาวของคล่ืนรังสีอินฟราเรด สวนประกอบของวัตถุ ลักษณะของผิววัตถุ มุมตกกระทบ 

และสีของวัตถุ วัตถุที่เปนของแข็งสวนใหญจะดูดซับรังสีอินฟราเรดท่ีมี ความยาวคล่ืนมากกวา 2 ไมโครเมตรไดดี ยกเวนโลหะที่ขัดขึ้นเงา เชน ทอง 

เงิน เปนตน การใชงานรังสีอินฟราเรดจะตองมีตัวปลอยคล่ืน (IR Emitter) ในลักษณะของหลอดอินฟราเรด ซึ่งแบงออกเปนตัวปลอยคลื่นสั้น (Short 

Wave) ตัวปลอยคลื่นปานกลาง (Medium Wave) และตัวปลอยคลื่นยาว (Long Wave) เปนแหลงกำเนิดความรอน

การใหความรอนจากหลอดอินฟราเรด โดยสวนใหญไดจากการแผรังสีความรอน (Radiation) ซึ่งถือไดวามีคาสูงกวาการสงถายความรอนโดย 

นำความรอน (Conduction)   และการพาความรอน (Convection) เปนอยางมาก นอกจากนั้นการใหความรอนโดยรังสีอินฟราเรดนี้ยังไมกอใหเกิด 

ปฏิกิริยาทางเคมีทางแสง (Photochemical) เหมือนกับการใชรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จึงไมสามารถทำใหเกิดการเผาไหมโดยตรงกับผิวหนัง 

รางกายคน

โดยเทคโนโลยีที่ทำการสาธิตขางตน มีผลประหยัดพลังงานรวมทั้งสิ้นเทากับ 15,093,714.22  MJ/ป หรือ เทากับ 0.36 ktoe/ป คิดเปน 
คาใชจายดานพลังงานที่ประหยัดไดเทากับ 13,925,540.85 บาท/ป โดยมีเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นเทากับ 53,893,380.34 บาท และมีระยะเวลา
คืนทุนเฉลี่ย 3.87 ป 

การใหความรอนโดยรังสีอินฟราเรด มีประสิทธิภาพสูงกวาการใหความรอนแบบอื่นๆ (Conventional) คอนขางมาก เนื่องจากเปนการใหความรอน 

โดยตรง โดยไมตองอาศัยตัวกลางเชนอากาศในการพาความรอน และใชระยะเวลาในการทำความรอนไดอยางรวดเร็ว (ใชเวลานอยกวาแบบปกติ 

ประมาณ 6-8 เทา)

เทคโนโลยี Infrared Heating มีสถานประกอบการท่ีสมัครเขารวมโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 จำนวน 2 แหง 

ซึ่งผานการพิจารณา ขั้นสุดทาย ไดแก

โรงงานบริษัท สุนียอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ไดนำเทคโนโลยี Infrared Heating มาใชติดตั้งทดแทน Electric Heater ในลักษณะของ Band 

Heater ในสวนของ Barrel เดิม สำหรับเครื่องเปาถุงพลาสติก จำนวน 30 เครื่องและเครื่องหลอมเม็ดพลาสติก จำนวน 2 เครื่อง รวมจำนวนท้ังสิ้น 

32 เครื่อง

หลักการของเทคโนโลยี

การนำเทคโนโลยีไปประยุกต ใช

เทคโนโลยีท่ี 2 Once Through Boiler จำนวน 2 แหง

  •  บริษัท อมรปนทิพย จำกัด (โรงแรมริชมอนด)

  •  บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท จำกัด (โรงแรม เซ็นทารา แกรนด บีชรีสอรท สมุย)

เทคโนโลยีท่ี 3 Fresh Air Pre-Cooling & Dehumidification จำนวน 1 แหง

  •  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโกโลตัส สาขาชลบุรี)

เทคโนโลยีท่ี 4 เทคโนโลยี Plasma Annealer จำนวน 1 แหง

  •  บริษัท แมน้ำสแตนเลสไวร จำกัด (มหาชน)

เทคโนโลยีท่ี 5 เทคโนโลยีผลิตไฟฟาดวยระบบ Organic Rankine Cycle (ORC) จำนวน 1 แหง

  •  บริษัท บี.วี.ซี. เจริญทรัพย จำกัด

บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด



โรงงานบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ไดนำเทคโนโลยี Infrared Heating มาใชติดตั้งทดแทน Electric Heater ในลักษณะของ Band Heater เดิม 

สำหรับเคร่ืองเปาถุงพลาสติก จำนวนรวมทั้งสิ้น 83 เคร่ือง

ผลการสาธิตใชงาน Infrared Heating ในโรงงานบริษัท สุนียอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด พบวา โรงงานสามารถประหยัดการใชพลังงานในการให 

ความรอนเพ่ือข้ึนรูปพลาสติกไดประมาณรอยละ 31.22 โดยลดการใชพลังงานในเคร่ืองเปาและหลอมเม็ดพลาสติกจากเดิมท่ี 0.078 กิโลวัตตชั่วโมง 

ตอกิโลกรัม คิดเปนพลังงานรวม 594,209.88 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ลงเหลือ 0.053 กิโลวัตตชั่วโมงตอกิโลกรัม คิดเปนพลังงานรวม 405,178.64 

กิโลวัตตช่ัวโมงตอป คิดเปนคาใชจายพลังงานท่ีประหยัดไดท้ังส้ิน 695,634.95 บาท ใชเงินลงทุนท้ังส้ิน 1,821,328.32 บาท คิดเปนระยะเวลาคืนทุน 

2.62 ป

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ผลประหยัดพลังงานและระยะเวลาคืนทุน
บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ผลการสาธิตใชงาน Infrared Heating ในโรงงานบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) พบวา โรงงานสามารถประหยัดการใชพลังงานในการใหความรอน 

เพื่อขึ้นรูปพลาสติก ไดประมาณรอยละ 33.33 โดยลดการใชพลังงานในเคร่ืองเปาถุงพลาสติกจากเดิมท่ี 0.0042 กิโลวัตตช่ัวโมงตอกิโลกรัม คิดเปน 

พลังงานรวม 1,995,058.00 กิโลวัตตช่ัวโมง ตอป ลงเหลือ 0.0028 กิโลวัตตช่ัวโมงตอกิโลกรัม คิดเปนพลังงานรวม 1,317,318.00 กิโลวัตตช่ัวโมง ตอป 

คิดเปนคาใชจายพลังงานท่ีประหยัดไดท้ังส้ิน 2,385,646.35 บาท   ใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,291,500.00 บาท คิดเปนระยะเวลาคืนทุน 2.22 ป

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)



เทคโนโลยีท่ี 2 : Once Through Boiler

ดังน้ัน จึงสามารถนำมาใชแทนหมอไอน้ำท่ัวไปไดเชน หมอไอน้ำทอไฟ (Fire Tube Boiler), หมอไอน้ำทอน้ำ (Water Tube Boiler),  หมอตมน้ำรอน 

(Hot Water Boiler),  และหมอตมน้ำมันรอน (Thermal Oil Boiler) เปนตน

เทคโนโลยี Once Through Boiler มีสถานประกอบการที่สมัครเขารวมโครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน ระยะที่ 3 จำนวน 2 

แหง ซึ่งผานการ พิจารณาขั้นสุดทาย ไดแก

บริษัท อมรปนทิพย จำกัด (โรงแรมริชมอนด) ทำการติดต้ังหมอไอน้ำแบบ Once Through Boiler ขนาดพิกัด 1 ตันตอช่ัวโมง จำนวน 2 ชุด 

ทดแทนหมอไอน้ำชนิด Fire Tube เดิม ซึ่งมีขนาด 3 ตันตอชั่วโมง จำนวน 1 ชุด

ในกรณีที่ภาระการใชไอน้ำของสถานประกอบการมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การประยุกตใชงานเทคโนโลยีหมอไอน้ำแบบไหลผาน 

ทางเดียว (Once Through Boiler) จะมีประสิทธิภาพในเชิงการทำงาน (In- Service Efficiency) ท่ีดีกวาหมอไอน้ำแบบท่ัวไป เน่ืองจากจะมีความ 

สามารถการสูญเสีย ท่ีเกิดจาก start up, pre purge & post purge, changing load ฯลฯ ได 

หมอไอน้ำแบบไหลผานทางเดียว (Once Through Boiler) เปนเคร่ืองกำเนิดไอน้ำแบบทอน้ำโดยมีทอขดเปนคอยลหรืออาจจะเปนทอตรงท่ีมี 

ลักษณะพิเศษ ประกอบดวยทอน้ำหลายๆ ทอ มีการปอนน้ำเขาทางดานลาง และผลิตไอน้ำปลอยออกทางดานบน ซึ่งจะมีปริมาณน้ำใน Boiler นอย 

ทำใหการระเหยกลายเปนไอน้ำเปนไปอยางรวดเร็ว 

หลักการของเทคโนโลยี

การนำเทคโนโลยีไปประยุกต ใช

บริษัท อมรป่ินทิพย์ จำกัด (โรงแรมริชมอนด์) 

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด บีชรีสอรท สมุย ทำการติดตั้งหมอไอน้ำแบบ Once Through Boiler ขนาดพิกัด 1.5 ตันตอช่ัวโมง จำนวน 1 ชุด 

ทดแทนหมอไอน้ำชนิด Fire Tube เดิม ซึ่งมีขนาด 0.64 ตันตอช่ัวโมง จำนวน 1 ชุด และขนาด 0.75 ตันตอช่ัวโมง จำนวน 1 ชุด

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด  (โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท สมุย)

เน่ืองจากหมอไอน้ำแบบไหลผานทางเดียว (Once Through Boiler) 

มีจุดเดนกวาหมอไอน้ำแบบอ่ืน เชน 

- ความปลอดภัยสูง 

- ประสิทธิภาพสูง และประหยัดเชื้อเพลิง 

- ผลิตไอน้ำไดเร็ว และตอบสนองเร็วความตองการใชไอน้ำไดเร็ว

- ติดต้ังงาย ใชพื้นที่ในการติดต้ังนอย หมอน้ำเล็ก น้ำหนักเบา สถานที่ติดต้ังลงทุนนอย

- ติดต้ังหมอน้ำเพ่ิมไดงาย เมื่อตองการขยายกำลังผลิตในระบบไอน้ำ



การนำเทคโนโลยีไปประยุกต ใช
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 

ผลการสาธิตใชงานหมอไอน้ำแบบไหลผานทางเดียว (Once Through Boiler) ในโรงแรมริชมอนด พบวา โรงแรมสามารถประหยัดการใชพลังงาน 

ในการผลิตและใชไอน้ำ ไดประมาณรอยละ 20.88 โดยลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง LPG ในการทำความรอนจากเดิมท่ี 0.05609 กิโลกรัมเชื้อเพลิง 

ตอกิโลกรัมไอน้ำ คิดเปนปริมาณ LPG รวม 289,741.09 กิโลกรัมตอป ลงเหลือ 0.04438 กิโลกรัมเชื้อเพลิงตอกิโลกรัมไอน้ำ คิดเปนปริมาณ LPG 

รวม 229,301.76 กิโลกรัมตอป คิดเปนคาใชจายพลังงานท่ี ประหยัดไดท้ังสิ้น 1,513,784.70 บาท ใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,500,000.00 บาท คิดเปน 

ระยะเวลาคืนทุน 3.63 ป

ผลประหยัดพลังงานและระยะเวลาคืนทุน

หลักการของเทคโนโลยี

บริษัท อมรป่ินทิพย์ จำกัด (โรงแรมริชมอนด์)

ผลการสาธิตใชงานหมอไอน้ำแบบไหลผานทางเดียว (Once Through Boiler) ในโรงแรมเซ็นทารา แกรนด บีชรีสอรท สมุย พบวาโรงแรมสามารถ 

ประหยัดการใชพลังงานในการผลิตและใชไอน้ำไดประมาณรอยละ 21.24 โดยลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง LPG ในการทำความรอนจากเดิมที ่

0.07610 กิโลกรัมเช้ือเพลิงตอกิโลกรัมไอน้ำ คิดเปนปริมาณ LPG รวม 150,171.43 กิโลกรัมตอป ลงเหลือ 0.05994 กิโลกรัมเช้ือเพลิงตอกิโลกรัมไอน้ำ 

คิดเปนปริมาณ LPG รวม 118,260.00 กิโลกรัมตอป คิดเปนคาใชจายพลังงานที่ประหยัดไดทั้งสิ้น 764,562.16 บาท ใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 

2,370,000.00 บาท คิดเปนระยะเวลาคืนทุน 2.93 ป

เทคโนโลยีระบบ Fresh Air Precooling & Dehumidification เปนการลดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศบริสุทธิ์เติม (Fresh Air) กอนจาย

เขาสูอาคารโดยผาน Plate Heat Exchanger เพ่ือ Precooled และ Reheat กอนไปผสมกับลมเย็นของเคร่ืองสงลมเย็น (Air Handling Unit, AHU) 

จากน้ันอากาศท่ีผสมกันแลวจะถูกสงไป ปรับอากาศใหกับพ้ืนท่ีปรับอากาศในอาคาร

บริษัท เอก-ชัย ดีสทรบีิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ศูนยการคาเทสโกโลตัส สาขาชลบุรี)  ไดนำเทคโนโลยี Fresh Air Pre-Cooling & Dehumidification 

มาติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เพื่อปรับสภาพและจายอากาศบริสุทธิ์เติมในลักษณะของ Fresh Air Unit (FAU) จำนวน 2 ชุด โดยมีเครื่องสงลมเย็น (AHU) 

จำนวน 6 ชุดท่ีเหลือไมตองรับภาระจาก อากาศบริสุทธิ์ท่ีเดิมตองมีการเติมแยกในแตละชุด

บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด (โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท สมุย)

เทคโนโลยีท่ี 3 : Fresh Air Pre-Cooling & Dehumidification

หมอไอน้ำแบบ Once Through Boiler ขนาด 1.5 Ton/hr
  (หลังปรับปรุง)

แบบบ OOOOncncnceee ThThThThrororougugughhhh BBoBoBoililililererer ขขขขนานานานาดดดด 1111.55 Toหมอไอน้ำแบบ Fire-Tube เดิม ขนาด 0.75 Ton/hr
 และ 0.64 Ton/hr (กอนปรับปรุง)
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ผลการสาธิตใชงานเคร่ืองเติมอากาศบริสุทธิ์แบบ Fresh Air Pre-Cooling & Dehumidification ในศูนยการคาเทสโกโลตัส สาขาชลบุรี พบวา 

อาคารสามารถประหยัด การใชพลังงานไฟฟาที่ใชในระบบปรับอากาศไดประมาณรอยละ 20.93 โดยสามารถลดดัชนีการใชพลังงานอันเนื่องมาจาก 

ภาระการทำความเย็นที่ลดลงจากเดิมท่ี 104.04 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตรตอป คิดเปนพลังงานของระบบรวม 1,290,944.47 กิโลวัตตชั่วโมง 

ตอป ลงเหลือ 83.21 กิโลวัตตช่ัวโมงตอตารางเมตรตอป คิดเปนพลังงานของระบบรวม 1,020,820.18 กิโลวัตตช่ัวโมงตอป คิดเปนคาใชจายพลังงาน 

ที่ประหยัดไดท้ังสิ้น 1,091,302.13 บาท ใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,938,000.00 บาท คิดเปน ระยะเวลาคืนทุน 4.52 ป

ผลประหยัดพลังงานและระยะเวลาคืนทุน

หลักการการอบออนของผลิตภัณฑโลหะประเภทเสนลวดอลูมิเนียมภายในเตาอบดวยเทคโนโลยี Plasma Annealer คือการทำใหกาซที่เติมเขาไป 

ในเตาเกิดการแตกตัว เปนประจุลบและประจุบวกดวยการใชไฟฟาในการแยกประจุ ประจุลบที่ไดเปนประจุที่ไมมีมวล ซึ่งเปนประจุที่ไมมีพลังงาน 

พลังงานจะวิ่งเขาหาผนังของเตา เนื่องจากใสกระแสไฟฟาเปนข้ัวบวก และประจุบวกท่ีไดจากการแตกตัวของกาซเปนประจุท่ีมีพลังงานจะว่ิงเขาหา 

ผิวของผลิตภัณฑ (ข้ัวลบ) จึงทำใหเกิดการถายพลังงานระหวาง อนุภาคของกาซกับผิวของผลิตภัณฑออกมาในรูปแบบของพลังงานความรอน ซ่ึงเม่ือ 

มีการชนกันเปนจำนวนมาก ก็จะทำใหผลิตภัณฑมีอุณหภูมิสูงพอท่ีจะเกิดกระบวนการ อบออนเกิดข้ึน ท่ีอุณหภูมิประมาณ 800-1100 องศาเซลเซียส

หลักการของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีท่ี 4 : Plasma Annealer



ผลการสาธิตใชงานเทคโนโลยี Plasma Annealer ในโรงงานบริษัท แมน้ำสแตนเลสไวร จำกัด (มหาชน) พบวา โรงงานสามารถประหยัดการใช 

พลังงานในการอบได ประมาณรอยละ 73 โดยลดการใชพลังงานจากเดิมที่ 0.78 กิโลวัตตชั่วโมงตอกิโลกรัม หรือคิดเปนพลังงานรวมกอนปรับปรุง 

ทั้งหมด 12,729,661.10 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ลงเหลือ 0.21 กิโลวัตตชั่วโมงตอกิโลกรัม หรือคิดเปนพลังงานรวมหลังปรับปรุงทั้งหมด 9,717,137.53 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป คิดเปนคาใชจายพลังงานที่ประหยัดไดทั้งสิ้น 3,367,476.90 บาท ใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 15,028,265.47 บาท คิดเปนระยะเวลา

คืนทุน 4.46 ป

ผลประหยัดพลังงานและระยะเวลาคืนทุน

การผลิตไฟฟาโดยระบบวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย (ORC) ใชแหลงความรอนอุณหภูมิต่ำ 120-150 องศาเซลเซียส (Waste heat, Solar, Biomass) 

มาใหความรอน แกสารทำงานในกลุมสารอินทรีย (Organic) หรือสารทำความเย็น เชน R-245fa (CF3CH2CHF2) ท่ีมีมวลโมเลกุลสูง ซ่ึงสามารถ 

เปล่ียนสถานะจากของเหลวไปเปนไอ ท่ีจุดเดือดต่ำกวาการใชน้ำไปเปนไอน้ำ ทำใหประสิทธิภาพกังหันมากกวา 90%

หลักการของเทคโนโลยี

บริษัท แมน้ำสแตนเลสไวร จำกัด (มหาชน) ไดนำเทคโนโลยี Plasma Annealer มาติดตั้ง แทนเครื่อง Heater Annealer เดิม จำนวน 1 ชุด 

เพื่อใชในการอบออนปรับโครงสรางขดลวดที่ผานการรีด โดยเครื่อง Plasma Annealer ที่นำมาใชงาน สามารถใหผลผลิต (Productivity) 

ไดสูงกวาชนิดเดิมอันเนื่องมาจากความเร็วการผลิตที่ สูงขึ้นเฉลี่ยประมาณ 4-5 เทา และมีการใชพลังงานที่ต่ำกวามาก ดังนั้นดวยกำลังการผลิตที่ 

มากข้ึนจากการใชเครื่อง Plasma Annealer นี้ โรงงานจึงสามารถใชทดแทน การผลิตจากเคร่ืองเดิมไดมากกวา 1 ชุดในสัดสวนที่ขึ้นอยูกับชนิดและ 

ขนาดของผลิตภัณฑที่ตองการ

การนำเทคโนโลยีไปประยุกต ใช
บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

เทคโนโลยีท่ี 5 : Organic Rankine Cycle (ORC)



ผลการสาธิตใชงาน ORC ในโรงงานบริษัท บี.วี.ซี. เจริญทรัพย จำกัด พบวา โรงงานสามารถประหยัดการใชพลังงานจากการผลิตไฟฟาใชเอง 

ในกระบวนการไดรอยละ 42 โดยสามารถประหยัดพลังงานได 885,075.75 กิโลวัตตชั่วโมงตอป คิดเปนคาใชจายพลังงานที่ประหยัดไดทั้งสิ้น 

4,061,660.50 บาท ใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 18,944,286.55 บาท คิดเปนระยะเวลาคืนทุน 4.66 ป

ผลประหยัดพลังงานและระยะเวลาคืนทุน

บริษัท บี.วี.ซี. เจริญทรัพย จำกัด ไดนำเทคโนโลยี Organic Rankine Cycle (ORC) มาติดตั้ง โดยเปนการนำความรอนท้ิง (อุณหภูมิประมาณ 400 

องศาเซลเซียส) จากไอเสียของเครื่องกำเนิดไฟฟา (Gas Engine) จำนวน 6 ชุด ขนาดพิกัดชุดละ 1.2 MW และความรอนทิ้งจากน้ำหลอเย็น 

ของเครื่องกำเนิดไฟฟา (อุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส) มาเปนแหลงพลังงานความรอนใหแกระบบ ORC จำนวน 1 ชุด เพื่อใชในการผลิต 
กระแสไฟฟาที่กำลังไฟฟาเฉลี่ยประมาณ 272 kW จายใหกับอุปกรณ ไฟฟาภายในโรงงาน โดยที่ความรอนสวนที่เหลือจากการผลิตไฟฟาสวนหน่ึง  

ยังสามารถไปใชในสำหรับเตาอบลวด (Pre-heat Oven) ไดอีกดวย

การนำเทคโนโลยีไปประยุกต ใช
บริษัท บี.วี.ซี. เจริญทรัพย์ จำกัด

เครื่องผลิตไฟฟา Gas Engine และระบบน้ำหลอเย็น (กอนปรับปรุง)


