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บทคัดยอ
คาดั ชนี การใชพลั งงานจําเพาะ(SEC) เปนคาที่ แสดงการใช
พลังงานตอหนวยผลผลิต ดังนั้นคา SEC จึงสะทอนถึงประสิทธิภาพ
การใชพลังงาน และแสดงถึงตนทุนทางดานพลังงานของโรงงาน
อุตสาหกรรม ในงานวิจัย นี้ มีวัตถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ ก ษาวิเ คราะห การใช
พลังงาน นําเสนอแนวทางการประหยัดพลังงาน และวิธีการหาคา SEC
ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโลหะ เนื่องจากเปนโรงงานที่มีการใชทั้ง
พลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน ทําใหสามารถนําไปใชเปน
แนวทางสําหรับโรงงานประเภทอื่นๆได จากผลการศึกษาพบวาลักษณะ
การใชพลังงานภายในโรงงานประกอบดวย 2 สวนดวยกันคือ การใช
พลังงานไฟฟาและการใชพลังงานความรอน จากผลการวิเคราะหการใช
พลังงานในโรงงานดังกลาวจึงนําเสนอมาตรการประหยัดพลังงานทาง
ดานไฟฟา ไดแก แนวทางการประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องอัดอากาศ
การลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด การใชบัลลาสตขดลวดชนิดที่มี
การสูญเสียต่ํา
การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและการแกไขคา
เพาเวอรแฟคเตอรในระบบไฟฟาและทางดานความรอน ไดแกแนวทาง
การนําความรอนทิ้งกลับมาใชประโยชน ซึ่งจากการดําเนินการตาม
แนวทางดั ง กล า วทํ า ให ส ามารถประหยั ด พลั ง งานไฟฟ า และน้ํ า มั น
เชื้อเพลิงได 17,976.50 kWh/ป และ 923.74 ลิตร/ป ตามลําดับ คิดเปน
เงิ น 66,997 บาท/ป สํ า หรับ การหาค า SEC ทั้ ง ก อ นและหลั ง มี ก าร
ดําเนินการดานประหยัดพลังงานในงานวิจัยนี้สามารถหาได 2 วิธีคือวิธี
แรกหาจากปริ ม าณการใช พลั ง งานต อ ปริ ม าณวั ตถุดิ บ โดยค า SEC
ในชวงกอนและหลังดําเนินการประหยัดพลังงานมีคาเฉลี่ย 38.97
GJ/Tonอลูมิเนียม และ 31.61 GJ/Tonอลูมิเนียม ตามลําดับ และวิธีที่สองหา
จากการใชพลังงานตอน้ําหนัก ผลิตภัณฑในกระบวนการผลิต พบว า
ในช ว งหลั ง ดํ า เนิ น การประหยั ด พลั ง งาน SEC มี ค า เฉลี่ ย 44.70
GJ/Tonอลูมิเนียม ซึ่งจะเห็นวามีคามากกวาคาที่หาไดจากวิธีแรกเนื่องจาก
วิธีที่สองจะคิดคาการใชพลังงานตอน้ําหนักอลูมิเนียมของผลิตภัณฑซึ่ง
รวมถึงพลังงานที่ใชในการนําวัตถุดิบที่เหลือทิ้งมาหลอมอีกครั้ง ดังนั้น
วิธีที่สองนี้นาจะเปนวิธกี ารหาคา SEC ที่ถูกตองมากกวาวิธีแรก
สาขาการอนุรักษพลังงานในโรงงาน

Abstract
The specific energy consumption (SEC) is a ratio of energy
consumption per unit of product. Moreover, SEC can reflect an
efficiency of energy consumption and cost of energy for industry.
The objectives of this research are to analyze the energy
consumption, to propose an energy saving method and to find
SEC of the metal industry. All of this work can also be applied for
other industry, because the metal industry uses both electrical
and thermal energy. The results showed the methods of electrical
energy saving which suggest a use of low loss ballast, how to
decrease peak demand, improvement of air conditioning system,
power factor and a compressor, and the method of thermal
energy saving for a furnace. All this analysis can save electrical
energy and fuel oil about 17,976.50 kWh/year and 923.74
litres/year respectively, and in term of economic value 66,997
Baht/year. There are two SEC finding methods which are used
before and after improvement. The first method can be calculated
from energy consumption by raw material. Before improvement,
the specific energy consumption of this industry is 38.97 GJ/ton
and after improvement, it was decreased to 31.61 GJ/ton. The
second method can be calculated from energy consumption by
product in the process that has SEC 44.70 GJ/ton after the
improvement. This study showed that the SEC of the second
method is more than the first one because the second method
includes recycle energy consumption. Consequently, the second
method may be more accurate than the first one.
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1. บทนํา
โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมประเภทโลหะ มีการใชพลังงานใน
ปริมาณสูงมากเนื่องจากตองใชอุณหภูมิสูงมากในกระบวนการผลิต ซึ่ง
พลังงานที่ใชประกอบดวยพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนที่ไดมา
จากเชื้อเพลิง
โดยเฉพาะในสภาวะปจจุบันที่ประเทศเราตองจายคา
เชื้อเพลิงนําเขาในราคาเงินบาทที่สูงกวาเดิม
ทําใหมีผลกระทบตอ
ตนทุนราคาสินคาดังนั้นจึงควรใหความสําคัญตอการสงเสริมและการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพในระดับสูง เพราะนอกจากจะชวยในการ
ประหยัดการใชพลังงานแลว
ยังชวยลดคาใชจายทางภาครัฐที่ตอง
นําเขาแหลงพลังงานจากตางประเทศซึ่งประเทศไทยตองพี่งพาการนํา
เขาพลังงานจากตางประเทศในสัดสวนที่สูงถึงรอยละ 90 ของความ
ตองการพลังงานทัง้ หมดของประเทศ [1][2] รวมทั้งยังลดคาใชจายของ
ผูประกอบการในดานตนทุนการผลิตอีกดวย
จากสถานการณ แ ละนโยบายดั ง กล า วทํ า ให มี ก ารศึ ก ษา
ค น คว า ทางด า นการประหยั ด พลั ง งานมากขึ้ น โดยจั ด ให มี แ ผนการ
ดํ า เนิ น งานนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งาน ในการ
ดําเนินงานตามแนวทางขางตนมีการใชคาประสิทธิภาพและคา ดัชนี
ตาง ๆ สําหรับการเปรียบเทียบการใชพลังงาน โดยเฉพาะคาดัชนีการ
ใชพลังงานจําเพาะ (Specific Energy Consumption Index, SEC)
[2][3] ซึ่ง หมายถึง ปริม าณพลั ง งานที่ใชในกระบวนการผลิ ตตอ หนึ่ ง
หนวยของผลผลิตที่ไดจากกระบวนการผลิตนั้ น ๆ ซึ่ง อาจเขีย นเป น
สมการไดดังนี้

SEC =

ปริมาณพลังงานที่ใชในระยะเวลาหนึ่ง
ปริมาณผลผลิตที่ไดในระยะเวลาเดียวกัน

(1)

เนื่องจากคาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะ (Specific Energy
Consumption, SEC)[4] เปนคาที่ขึ้นกับปริมาณของผลผลิตรวมที่ผลิต
ไดและพลังงานที่ใชในการผลิตดังกลาว ดังนั้นคาที่ไดจึงสะทอนใหเห็น
ถึงประสิทธิภาพการใชพลังงานในการผลิตของอุตสาหกรรมตาง ๆ ได
และถามีการเก็บขอมูลไวทุกปก็จะมีประโยชนในแงของประสิทธิภาพ
การใชพลังงานจากอดี ตจนถึง ป จจุ บันว า มีการพั ฒนาดีขึ้นหรื อลดลง
โดยสามารถอธิ บ ายได ว า ถ า หากค า SEC มี ค า ต่ํ า แสดงว า ต น ทุ น
ค า ใช จ า ยด า นพลั ง งานมี ค า ต่ํ า ข อ มู ล เหล า นี้ ส ามารถนํ า มาใช เ ป น
แนวทางในการจัดวางนโยบายการใชพลังงานในหนวยงานทั้งในระยะ
สั้น และระยะยาว ซึ่งจะเกี่ ย วของกับการกําหนดมาตรการรักษาหรื อ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ซึ่ ง อาจครอบคลุ ม ถึ ง การปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต การใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขาชวย หรือการอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวของใหสามารถควบคุมจัดการการใชใหมีประสิทธิภาพ
เปนตน [3] หนวยของคาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะที่ใชกันมีหลาย
อยางเชน คาของความรอนเปนเมกกะจูล (MJ) หรือ แคลลอรี่ (Cal)
หรือเปนคาเทียบเทาน้ํามันดิบ (TOE) ตอหนึ่งหนวยผลผลิต เปนตน

2.1 การวิเคราะหการใชพลังงานในโรงงาน
พลังงานไฟฟา
จากการตรวจวัดการใชพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโลหะ
แหงหนึ่งสามารถแยกสัดสวนการใชพลังงาน ไฟฟาในกระบวนการผลิต
ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวาง และระบบอื่น ๆ รวมถึงสัดสวนการ
ใชพลังงานในเครื่องจักร/อุปกรณตาง ๆในกระบวนการผลิต ดังแสดง
ในรูปที่ 1 และ 2 และในสวนของกระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปดวย
ขั้นตอนที่ใชพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนดังแสดงในรูปที่ 3 [5]

3.ระบบปรับอากาศ
14.41%

4.อื่น ๆ
0.48%

2.ระบบแสงสวาง
3.36%
1.กระบวนการผลิต
81.74%

รูปที่ 1 สัดสวนการใชพลังงานของโรงงาน

เครื่องอัดอากาศ
16.63%
เครื่องฉีดขึ้นรูป
23.05%

ตูเชื่อม
4.37%
เตาอุน
55.95%

รูปที่ 2 สัดสวนการใชพลังงานในกระบวนการผลิต
พลังงานความรอน
การวิเคราะหสมดุลเตาหลอมอลูมิเนียม
จากการศึกษาเตาหลอมอลูมิเนียม พบวามีการใชเชื้อเพลิง
น้ํามันเตาเกรด C และมีการทํางานตลอด 24 ชั่วโมงทําการหลอมแทง
อลูมิเนียมและเศษอลูมิเนียมที่เกิดจากการสูญเสียในกระบวนการผลิต
ประมาณ 10 ตัน/เดือน ซึ่งเตาหลอมอลูมิเนียมเปนอุปกรณที่ใชพลังงาน
จากน้ํามันเตาทั้งหมดในกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงมีการศึกษาและ
รวบรวมขอมูลของเตาหลอมเพื่อวิเคราะหสมดุลความรอน[5][6][7][8]

2. ผลการศึกษา
สาขาการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
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2.2 แนวทางการหาคาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะ
2.2.1 การหาคาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะจากปริมาณการใช
พลังงานตอปริมาณวัตถุดิบ (วิธีที่ 1)
ความรอนเขา
=
ความรอนออก (2)
การหาคาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะวิธีนี้เปนการหาคาดัชนี
การใช พ ลั ง งานจํ า เพาะจากการศึ ก ษาปริ มาณการใช พ ลั ง งานไฟฟ า
รายละเอียดแสดงในรูปที่ 4
พลังงานเชื้อเพลิง และปริมาณอลูมิเนียม ในแตละเดือนโดยแบงเปน
ชวงกอนและหลังดําเนินการประหยัดพลังงาน ซึ่งในชวงทําการศึกษา
โรงงานไดดําเนินการในมาตรการประหยัดพลังงานบางสวน เชน การ
แทงโลหะ(อลูมิเนียม)
ยายสถานที่ตั้งเครื่องอัดอากาศ การปรับลดความดันอากาศอัดของ
พลังงานความรอน เครื่องอัดอากาศ เปนตน จากรูปที่ 5 พบวาคาดัชนีการใชพลังงาน
หลอมที่อุณหภูมิ 500-800 องศา
จํ า เพาะของโรงงานเปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณอลู มิ เ นี ย มในช ว งก อ น
ดําเนินการประหยัดพลังงาน มีคาโดยเฉลี่ยคอนขางสูงคือประมาณ
พลังงานไฟฟา
นํากระบวยตักน้าํ โลหะมาใสเตาอุน
38.97 GJ/ton อลูมิเนียม เนื่องจากมีการใชเตาอุนไฟฟาแทนเตาหลอม
อลูมิเนียม ซึ่งใชพลังงานไฟฟาเปนปริมาณสูง ทําใหมีผลตอคาดัชนี
พลังงานไฟฟา การใชพลังงานจําเพาะ และจากรูปที่ 6 พบวาคาดัชนีการใชพลังงาน
อุนดวยเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 750
จํ า เพาะของโรงงานเปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณอลู มิ เ นี ย มในช ว งก อ น
ดําเนินการประหยัดพลังงาน มีคา โดยเฉลี่ย 31.61 GJ/ton อลูมิเนียม ซึ่ง
พลังงานไฟฟา
ฉีดน้ําโลหะเพื่อขึ้นรูป
มีคาลดลงจากเดิม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2

การวิเคราะหสมดุลความรอน

พลังงานไฟฟา

ตกแตงชิ้นงาน

ตรวจสอบชิ้นงาน

บรรจุ

2.2.2 การหาคาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะจากกระบวนการผลิต
(วิธีที่ 2)
คาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) เปนสัดสวนระหวาง
พลั ง งานที่ ใ ช ต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช ณ เวลาเดี ย วกั น เช น
ชั่วโมง วัน เดือน ป เปนตน จากการศึกษาสามารถวิเคราะหคา
พลังงานเพื่อหาคา SEC ในแตละผลิตภัณฑ ดังรูปที่ 7 มีคาโดยเฉลี่ย
44.70 GJ/tonอลูมิเนียม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3

รูปที่ 3 กระบวนการผลิต
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มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน

ตุลาคม

รูปที่ 4 แผนภาพ Sankey diagram ของเตาหลอม
รูปที่ 5 คา SEC ชวงกอนทําการศึกษา(วิธีที่ 1)

สาขาการอนุรักษพลังงานในโรงงาน
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ผลิตภัณฑ

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ

มีนาคม

SECE(GJ/Ton อลูมิเนียม)

รูปที่ 6 คา SEC ในชวงทําการศึกษา(วิธีที่ 1)

ตารางที่ 1 คา SEC ชวงกอนการประหยัดพลังงาน(วิธที ี่ 1)
ปริมาณ
ดัชนีการใชพลังงาน
เดือน
อลูมิเนียม ปริมาณการใชพลังงาน(GJ) (GJ/tonอลูมิเนียม)
(Ton) น้าํ มันเตา
ไฟฟา
รวม
มกราคม
7.47
161.52
131.90
39.28
กุมภาพันธ
10.30
201.37
144.78
33.59
มีนาคม
11.75
249.96
195.09
37.89
เมษายน
11.10
315.60
166.61
43.44
พฤษภาคม
11.68
222.91
220.23
37.94
มิถุนายน
16.86
297.22
235.93
31.63
กรกฎาคม
22.90
388.03
245.92
27.68
สิงหาคม
10.39
330.24
180.58
49.15
กันยายน
11.93
544.90
158.54
58.96
ตุลาคม
10.44
305.47
167.36
45.28
38.97
คาเฉลี่ย/เดือน 10.40
301.72
184.69

ตารางที่ 2 คา SEC ชวงหลังการประหยัดพลังงาน(วิธที ี่ 1)
เดือน
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
คาเฉลี่ย/เดือน

ปริมาณ
อลูมิเนียม
(Ton)
11.08
11.41
12.50
27.71
30.34
93.03

ปริมาณการใชพลังงาน ดัชนีการใชพลังงาน
(GJ)
(GJ/tonอลูมิเนียม)
น้ํามันเตา
ไฟฟา
รวม
220.55
204.08
38.33
220.00
195.97
36.46
227.11
182.25
32.75
549.56
296.99
30.55
569.66
274.18
27.81
31.61
357.38
230.69

สาขาการอนุรักษพลังงานในโรงงาน

รูปที่ 7 คา SEC ในชวงทําการศึกษา(วิธีที่ 2)

ตารางที่ 3 คา SEC ชวงทําการศึกษา (วิธีที่ 2)

Product SECE(GJ/Ton) SECH(GJ/Ton)
Superload
8.88
23.83
T-55
12.09
25.08
Frange KD
6.42
34.43
FINNEW
25.50
17.19
BUSH
10.20
35.27
LG-7
15.50
31.40
LG-4
17.81
49.28

SECรวม
(GJ/Ton)
32.71
37.17
40.85
42.68
45.48
46.90
67.09

2.3 แนวทางการประหยัดพลังงาน
ผลการวิเคราะหการใชพลังงานในโรงงานพบวามีศักยภาพใน
การประหยัดพลังงานทั้งพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนดังนี้
1.มาตรการนําความรอนทิ้งมาใชประโยชน[6] สามารถประหยัดน้ํามัน
เตาเกรด C ได 923.74 ลิตรตอป (1.01%) คิดเปนเงินที่สามารถ
ประหยัดได 4,849.62 บาทตอป โดยลงทุนติดตั้งวัสดุในการอุน
อลูมิเนียม 10,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุน 2.06 ป และอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนรอยละ 21.37
2.มาตรการยายสถานที่ตั้งเครื่องอัดอากาศ[9]
สามารถประหยัด
พลังงานได 2,349 kWh/ป (0.38%) คิดเปนเงินที่สามารถประหยัดได
5,684.58 บาทตอป โดยไมมีการลงทุนเนื่องจากเปนการยายสถาน
ที่ตั้งใหเหมาะสมเทานั้น
3.มาตรการลดแรงดันอากาศอัดของเครื่องอัดอากาศ[9]
สามารถ
ประหยัดพลังงานได 3,780 kWh/ป (0.61%) คิดเปนเงินที่สามารถ
ประหยัดได 9,147.60 บาทตอป โดยไมมีการลงทุนเนื่องจากเปนการ
ปรับระดับแรงดันอากาศอัดใหเหมาะสมเทานั้น
4.มาตรการใชบัลลาสตขดลวดชนิดที่มีการสูญเสียต่ํา[10][11]
(Low
Loss Ballast) [9][13] สามารถประหยัดพลังงานได 1,944 kWh/ป
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(0.32%) คิดเปนเงินที่สามารถประหยัดได 4,704.48 บาทตอป โดย
ลงทุนติดตั้งบัลลาสตขดลวดชนิดที่มีการสูญเสียต่ํารวม 6,000 บาท มี
ระยะเวลาคืนทุน 1.28 ป และอัตราผลตอบแทนการลงทุนรอยละ
78.39
5.มาตรการปรับความตึงสายพานมอเตอรในเครื่องอัดอากาศ[1]สามารถ
ประหยัดพลังงานได 2,502.58 kWh/ป (0.41%) คิดเปนเงินที่สามารถ
ประหยัดได 6,056.23 บาทตอป โดยไมมีการลงทุนเนื่องจากเปนการ
ปรับสายพานใหมีความตึงที่เหมาะสมเทานั้น
6.มาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ[12] สามารถประหยัดพลังงาน
ได 6,832.63 kWh/ป (1.11%) คิดเปนเงินที่สามารถประหยัดได
16,534.97 บาทตอป โดยลงทุนในลางเครื่องปรับอากาศ 2,500
บาท มีระยะเวลาคืนทุน 0.15 ป และอัตราผลตอบแทนการลงทุนรอยละ
561
7. มาตรการแกไขคาเพาเวอรแฟคเตอร[12][13]
สามารถประหยัด
พลังงานได 568.29 kWh/ป (0.09%) คิดเปนเงินที่สามารถประหยัด
ได 1,375.25 บาทตอป โดยลงทุนติดตั้งคาปาซิเตอร 12,000 บาท
มีระยะเวลาคืนทุน 8.73 ป และอัตราผลตอบแทนการลงทุนรอยละ
7.69
8.มาตรการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด[12] สามารถประหยัด
พลังงานได 95 kW/ป คิดเปนเงินที่สามารถประหยัดได 18,644.70
บาทตอป โดยพิจารณาลดการใชพลังงานไฟฟาสูงสุดจาก Load Curve
นี้ โดยพยายามรั ก ษาระดั บ ความต อ งการไฟฟ า สู ง สุ ด โดยให มี
ผลกระทบตอการดําเนินการนอยที่สุด
2.4 สรุป
การประเมินศักยภาพของการประหยัดพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทโลหะ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เนนการวิเคราะหการใช
พลังงานในโรงงาน หาคาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะ และแนวทาง
การประหยัดพลังงาน มาตรการประหยัดพลังงาน
จากผลการ
วิเคราะหการใชพลังงานในโรงงานพบวามีลักษณะการใชพลังงานใน 2
สวนดวยกันคือ พลังงานไฟฟา และ พลังงานความรอน สวนแรก
เปนการใชพลังงานไฟฟาแบงไดเปน 4 สวน คือ ระบบแสงสวาง
ระบบปรับอากาศ กระบวนการผลิต และอื่น ๆ จะเห็นวา การใช
พลังงานสูงมากในกระบวนการผลิต และสามารถวิเคราะหสัดสวนการ
ใชพลังงานไฟฟาของอุปกรณเครื่องจักรในกระบวนการผลิต สวนที่
สองเปนพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงที่ใชสําหรับเตาหลอม
ผลการวิเคราะหคาดัชนีการใชพลังงานจําเพาะ(SEC) ในโรงงานพบวา
สามารถหาไดจากการใชพลังงานในอดีต มีคา SEC เฉลี่ย 38.97 GJ/Ton
อลูมิเนียม ซึ่งเปนชวงกอนดําเนินการประหยัดพลังงาน สําหรับในชวง
ดําเนินการประหยัดพลังงานพบวามีคา SECเฉลี่ย 31.61
GJ/Ton
คิ
ด
เป
น
ค
า
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ที
่
ล
ดลง
18.89%
ซึ
่
ง
ในช
ว
งทํ
า
การศึ
กษานี้
อลูมิเนียม
เฉลี่ย
เป น ช ว งที่ มี ก ารแนะนํ า ให ดํ า เนิ น การด า นประหยั ด พลั ง งานดั ง นี้
1.มาตรการนําความรอนทิ้งมาใชประโยชน 2.มาตรการยายสถานที่ตั้ง
เครื่องอัดอากาศ 3.มาตรการลดแรงดันอากาศอัดของเครื่องอัดอากาศ
4.มาตรการใชบัลลาสตขดลวดชนิดที่มีการสูญเสียต่ํา (Low Loss
Ballast) 5.มาตรการปรับความตึงสายพานมอเตอรในเครื่องอัดอากาศ
สาขาการอนุรักษพลังงานในโรงงาน

6.มาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 7. มาตรการแกไขคาเพาเวอร
แฟคเตอร 8.มาตรการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด และทาง
โรงงานไดดําเนินการแลวบางสวนรวมทั้งยังมีปริมาณการผลิตสูงขึ้น
แตจากการศึกษาพบวาคา SEC สามารถหาไดจากกระบวนการผลิต
ซึ่งมีขั้นตอนในการวิเคราะหมากกวาการวิเคราะหจากพลังงานในอดีต
แตเปนคา SEC ที่ไดจากการผลิตจริง เนื่องจากในกระบวนการผลิตมี
การนําเศษโลหะมาหลอมใหม มีของเสียจากการผลิตและของเสียที่เกิด
จากความผิ ด พลาดของพนั ก งาน(Human
error) และปริ ม าณ
อลูมิเนียมที่ใชจริงในกระบวนการผลิต โดยทําการวิเคราะหคา SEC
จากผลิตภัณฑ 7 ชนิด ซึ่งมีการผลิตในทุกเดือน พบวาสามารถสะทอน
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพการใชพลังงาน ดังนั้นถาคา SEC ต่ํา แสดงวา
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในการผลิตมีคาสูง แตถาคา SEC สูง
แสดงวาประสิทธิภาพการใชพลังงานในการผลิตมีคาต่ํา
จากแนวทางการหาคา SEC ทั้งสองวิธีจะเห็นวาคา SEC จากวิธีที่
สองมีคามากกวาคาที่หาไดจากวิธีแรกเนื่องจากวิธีที่สองจะคิดคาการใช
พลังงานตอน้ําหนักอลูมิเนียมของผลิตภัณฑซึ่งรวมถึงพลังงานที่ใชใน
การนําวัตถุดิบที่เหลือทิ้งมาหลอมอีกครั้ง ดังนั้น วิธีที่สองนี้นาจะเปน
วิธีการหาคา SEC ที่ถูกตองมากกวาวิธีแรก
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