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บริ ก ารศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ม าตรการประหยั ด พลั ง งาน
(Feasibility Study of Energy Saving Measures)
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คยมีประสบการณ์แบบนี้หรือไม่?
£ มีแนวทางการประหยัดพลังงาน แต่ไม่ทราบว่าจะประเมินผลประหยัดพลังงานและผลตอบแทน
ทางการเงินอย่างไร
£ มาตรการประหยัดพลังงานที่ Implement มีปัญหา เช่น แรงดันน้ำ�จาก Pump น้ำ�หล่อเย็นต่ำ�
หลังจากติดตั้ง Variable Speed Drive (VSD)
บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการพลังงานและการประหยัด
พลังงานในอุตสาหกรรม ขอนำ�เสนอบริการศึกษาและวิเคราะห์มาตรการประหยัดพลังงาน เพื่อระบุผลประหยัด
พลังงานและผลตอบแทนทางการเงิน โดยทีมงานที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ในการดำ�เนินงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม และ Software สำ�หรับการคำ�นวณทางวิศวกรรมที่ถูกต้อง แม่นยำ�
ตัวอย่างมาตรการ
£ มาตรการนำ�ความเย็นจากการ Vaporize Liquid Nitrogen มาใช้ลดอุณหภูมิของ Chilled Water Return
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มาตรการนี้เป็นการนำ�ความเย็นที่ได้จากกระบวนการแปลงไนโตรเจนเหลวให้เป็นก๊าซไนโตรเจน ไปใช้ลด
อุณหภูมิของ Chilled Water Return (ChWR) ก่อนส่งไปยัง Chiller เพื่อผลิต Chilled Water Supply (ChWS)
กรณีที่ใช้ไนโตรเจนเหลวเฉลี่ยวันละ 30 ตัน อัตราการไหลของน้ำ�เย็น 200 m3/ชม. อุณหภูมิของ ChWR 15.8 °C
เมื่อผ่าน Heat Exchanger ที่ติดตั้งใหม่ สามารถลดอุณหภูมิลงได้ประมาณ 0.56 °C ช่วยลด Load ของ Chiller ได้
ประมาณ 16.9% เงินลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท โครงการมีค่า Internal Rate of Return (IRR) เท่ากับ 22.7%
โปรแกรมที่ใช้สำ�หรับการออกแบบ ได้แก่
• โปรแกรม Aspen Plus สำ�หรับคำ�นวณอุณหภูมิของ ChWR และ Nitrogen ด้านขาออกของ Heat Exchanger
• โปรแกรม Aspen Exchanger Design and Rating (EDR) สำ�หรับออกแบบ Heat Exchanger
• โปรแกรม FluidFlow สำ�หรับออกแบบระบบท่อ Chilled Water
มาตรการ Heat Integration ของกระบวนการผลิตในโรงงานปิโตรเคมี
กระบวนการผลิตในโรงกลั่นน้ำ�มันและโรงงานปิโตรเคมีต้องใช้ทั้งเชื้อเพลิงและ Hot Utilities เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ และ
Cooler ที่ใช้ Cooling Water หรือ Air-Cooled Heat Exchanger เพื่อลดอุณหภูมิ หากใช้พลังงานและ Utilities ที่นำ�
เข้าจากนอก Boundary ทั้งหมด จะเป็นปริมาณพลังงานที่สูงมาก ดังนั้น การนำ�หลักการของ Pinch Technology
มาศึกษาความเป็นไปได้ของการ Integrate Heat ภายใน Process จึงเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานที่สำ�คัญ
สำ�หรับโรงกลั่นน้ำ�มันและโรงงานปิโตรเคมี การใช้โปรแกรมศึกษา Pinch Analysis ช่วยให้ทราบ Energy Target
การใช้พลังงานของ Process และช่วยออกแบบ Heat Exchanger Network (HEN) ที่เหมาะสมที่สุด
สำ�หรับโรงงานที่ใช้งานมามากกว่า 10 ปี การศึกษาโดยแนวทาง
ดังกล่าว สามารถลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 20%
โปรแกรมที่ใช้ศึกษา ได้แก่
• โปรแกรม Aspen Energy Analyzer (AEA) เพื่อวิเคาะห์หา
Energy Target และออกแบบ HEN
• โปรแกรม Aspen Plus เพื่อ Simulate ยืนยัน Layout และ Process Conditions ตามผลที่ได้จาก AEA
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แนวทางการดำ � เนิ น งาน
การกำ�หนด Scope ของการศึกษา
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ริษัทฯ จะประชุมกับคณะทำ�งานฯ ของโรงงานเพื่อกำ�หนด Scope อย่างละเอียดของมาตรการที่ต้องการศึกษา
สอบถามแนวคิดของโรงงานเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน สำ�รวจพื้นที่เพื่อให้เข้าใจสภาพหน้างาน การ
ดำ�เนินงานในส่วนนี้ เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Scope ของงานที่ตรงกัน

การรวบรวมข้อมูลที่จำ�เป็นสำ�หรับการศึกษา

ริษัทฯ จะวิเคราะห์แนวทางการประหยัดพลังงาน และลงพื้นที่เพื่อสำ�รวจพื้นที่อย่างละเอียด เพื่อจัดทำ�รายการ
ตัวแปรที่จำ�เป็นสำ�หรับการประเมินผลประหยัดของมาตรการประหยัดพลังงาน โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่า
ตัวแปรดังกล่าวจะแบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มตัวแปรที่มีข้อมูลเพียงพอสำ�หรับการวิเคราะห์ และเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถทวนสอบได้
2. กลุ่มตัวแปรที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือ เป็นข้อมูลที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่สามารถทวนสอบได้
3. กลุ่มตัวแปรที่ไม่มีข้อมูล
บริษัทฯ จะประเมินข้อมูลที่มี ในกรณีที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ หรือไม่มีข้อมูล บริษัทฯ จะประเมินความ
สำ�คัญของข้อมูลเหล่านั้น หากจำ�เป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ บริษัทฯ จะปรึกษากับคณะทำ�งานฯ ของโรงงานเพื่อหา
ทางรวบรวมข้อมูลที่จำ�เป็นต่อไป บริษัทฯ สามารถสนับสนุนการเก็บข้อมูล แต่ “ไม่เป็น” ส่วนหนึ่งของบริการนี้
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การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงาน

เ
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การคำ�นวณผลตอบแทนทางการเงิน

มื่อได้ข้อมูลเพียงพอต่อการดำ�เนินงาน บริษัทฯ จะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ (1) จัดทำ� “ข้อมูลฐานด้านพลัังงาน
(Energy Baseline)” ของระบบ/อุปกรณ์ที่จะ Implement มาตรการ (2) กำ�หนดแนวทางการ Implement มาตรการ
อย่างละเอียด (3) ประเมินปริมาณการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง และ (4) คำ�นวณผลประหยัดพลังงานที่คาดว่าจะได้
บริษัทฯ จะนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ต่อคณะทำ�งานฯ ของโรงงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็น
มื่อสรุปแนวทางการดำ�เนินงาน และผลประหยัดพลังงานแล้ว บริษัทฯ จะคำ�นวณผลตอบแทางทางการเงิน โดยตัวชี้
วัดทางการเงินที่จะแสดงได้แก่ Simple Payback Period, NPV และ IRR

การนำ�เสนอผลการศึกษา และสรุปผลการดำ�เนินโครงการ

ริษัทฯ จะนำ�เสนอผลการศึกษาต่อคณะทำ�งานฯ ของโรงงาน และจัดทำ�เป็นรายงานสรุปผลการดำ�เนินโครงการ
โดยเอกสารที่นำ�ส่งจะรวมถึงข้อมูลที่ใช้ และแนวทางการคำ�นวณต่าง ๆ

ระยะเวลาดำ�เนินโครงการ: 1 - 6 เดือน (ขึ้นกับประเภทมาตรการและความพร้อมของข้อมูล)

เกี่ยวกับ บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 ภายใต้ชื่อ “บริษัท เออีเอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด” เป็นบริษัท
ในเครือของ AEA Technology plc จากสหราชอาณาจักร (ปัจจุบันคือ Ricado-AEA) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัท เออีเอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด ได้มี
การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการบริหารให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยภายใต้ชื่อ “บริษัท ยูอีอี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด” ให้บริการที่ปรึกษาด้านพลังงาน
ความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Energy, Safety, and Sustainability Consultancy) ในภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมี เหล็กและเหล็กกล้า อาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องประดับ เป็นต้น
ทีมงานของบริษัทฯ เป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ในการดำ�เนินงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งด้านการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การ
ประเมินและกำ�หนดแนวทางการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ มีเครื่องมือและ Software ที่ครบถ้วน หลากหลาย เพื่อใช้สนับสนุนงานที่ปรึกษา ตัวอย่างเช่น
• ตัวอย่างเครื่องมือ - Power loggers, Compressed air flowmeters + pressure sensors + pressure dew point sensors with data loggers, Thermal
camera, Ultrasonic leak detector
• ตัวอย่าง Software - Aspen Plus® & Aspen HYSYS® (สำ�หรับจำ�ลองกระบวนการผลิต), Aspen Energy Analyzer (สำ�หรับวิเคราะห์ Heat Integration), Aspen Exchanger Design and Rating (สำ�หรับออกแบบและประเมิน Heat Exchanger), FluidFlow (สำ�หรับออกแบบและวิเคราะห์ Fluid Flow)
ในการทำ�งานทุก ๆ โครงการที่ได้รับความไว้วางใจ บริษัทฯ มุ่งเน้น “คุณภาพงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า”
ตัวอย่างองค์กรที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ได้แก่
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