บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในสังคมปัจจุบนั มนุษย์มีวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วมีการผลิตสิ นค้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการต่างๆของมนุษย์ ทาให้เกิดการดาเนิ นกิจกรรมการผลิตกลายเป็ นภาคอุตสาหกรรมเมื่อ
สัง คมอุ ตสาหกรรมขยายตัวจะกระตุ ้นให้ผูบ้ ริ โ ภคสิ นค้า มากขึ้ นท าให้ความต้องการในการใช้
พลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้ าเพิม่ ปริ มาณมากขึ้นอย่างมาก
จากเหตุผลข้างต้นพลังงานจึงเป็ นปั จจัยหลักในการดาเนิ นธุ รกิจอุตสาหกรรมทุกประเภท
และราคาพลังงานในปั จจุบนั ก็มีความไม่แน่นอนประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่กาลังถดถอยทาให้
ผูป้ ระกอบการต้องปรับตัวกันอย่างหนัก ยิ่งยอดการสั่งซื้ อสิ นค้าลดลงเท่าไรก็เป็ นเหตุให้ โรงงาน
อุตสาหกรรมต้องแบกรับต้นทุนทางพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ จึงเป็ นปั ญหาที่ทาให้
ต้นทุนการผลิตสิ นค้าที่เพิ่มขึ้น เป็ นผลให้ราคาสิ นค้าขยับตัวสู งขึ้น อีกทั้งยังส่ งผลต่อดุลการค้าของ
ประเทศ เพราะพลัง งานบางชนิ ด ไม่ ส ามารถหาหรื อ ผลิ ต ได้ใ นประเทศต้อ งมี ก ารน าเข้า จาก
ต่ า งประเทศ ด้ว ยเหตุ น้ ี รั ฐ บาลจึ ง มี น โยบายส่ ง เสริ ม การอนุ รัก ษ์ก ารใช้พ ลัง งาน โดยจัดให้ มี
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ ม การอนุ รักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 โรงงานอุตสาหกรรมจึ งต้องมีการ
ดาเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการกาหนดขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราช
กฤษฎีการกาหนดโรงงานควบคุมมีการส่ งเสริ มให้ดาเนินกิจกรรมด้านการอนุ รักษ์พลังงาน
ปัญหาและการใช้พลังงานเกินความจาเป็ นในภาคอุตสาหกรรมนั้นถือว่าเป็ นปั ญหาที่ทาให้
เกิดความสู ญเสี ยในองค์กรและเกิดความสิ้ นเปลืองพลังงาน อันเป็ นผลทาให้ตน้ ทุนการผลิตเพิม่ ขึ้น
หลายๆหน่วยงานก็มีปัญหาการใช้พลังงานมากเกินความจาเป็ น เช่นเดียวกับโรงงานที่ผวู ้ จิ ยั ให้ความ
สนใจที่ทาการวิจยั นี้ก็มีปัญหาการใช้พลังงานที่สูงมาก โรงงานดังกล่าวเป็ นโรงงานประกอบนาฬิกา
ให้กบั แบรนด์ช้ นั นาในท้องตลาดมีการใช้พลังงานไฟฟ้ าที่จ่ายในส่ วนการผลิต และส่ วนสนับสนุน
การผลิตรวมกันสู งมาก ดังจะเห็นจากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ าของปี ที่ผา่ นมาของโรงงานมีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้ ามากถึงประมาณ 19 ล้านกิโลวัตต์ชว่ั โมง (หน่วย) ต่อปี คิดเป็ นเงินที่จะต้องจ่ายค่า
พลังงานไฟฟ้ า
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อย่างเดียวเกือบ 60 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนับว่าสู งมาก รู ปที่ 1.1 แสดงถึงการใช้พลังงานไฟฟ้ าแต่ละ
เดือนของโรงงานศึกษา

รู ปที่ 1.1 การใช้พลังงานไฟฟ้ าของโรงงานที่ทาการศึกษาวิจยั ปี 2559
ปั ญหาการใช้พลังงานเกินความจาเป็ นดังกล่าว เป็ นปั ญหาใหญ่ซ่ ึ งมีหลายหน่วยงานได้หา
วิธีการและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ กันไป เช่ นทาเป็ นรู ปแบบของการอนุ รักษ์พลังงาน
แบบมีส่วนร่ วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็ นว่าแนวทางการดาเนิ นการที่
หลากหลายเช่นนี้ น่าจะมีแนวทางที่ชดั เจนในการดาเนิ นการการประหยัดพลังงาน จึงเป็ นที่มาของ
การวิจยั นี้ ที่มุ่งเน้นแสวงหาแนวทางหรื อมาตรการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าแบบยัง่ ยืน ซึ่ งผูว้ ิจยั
คิดว่าการนาเอาเทคนิ คการจัดการแบบการบารุ งรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance) หรื อ
TPMมาประยุกต์ใช้กบั เครื่ องจักรเพื่อการลดการใช้พลังงานน่าจะเป็ นแนวทางที่เหมาะสม
เทคนิคการจัดการบารุ งรักษาทวีผล (TPM) เป็ นเทคนิ คการจัดการที่มุ่งเน้นให้พนักงานที่
ปฏิบตั ิงานทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลดปั ญหาความสู ญเสี ยในตัวเครื่ อง
จัก ร หรื อการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักรซึ่ งจะช่ วยสร้ า งผลกาไรให้บ ริ ษ ทั โดยการจัดตั้ง
ทีมงานที่ประกอบไปด้วยทุกฝ่ ายในโรงงานตั้งแต่ผบู ้ ริ หาร ผูค้ วบคุมงาน จนถึงพนักงานผลิต ต้อง
ท ากิ จกรรมร่ วมกัน ที ม งานนี้ จ ะมี ห น้า ที่ ต้ งั แต่ ก ารค้นหาปั ญหา สาเหตุ รวมทั้ง ดาเนิ น การเพื่ อ
แก้ปัญหาที่เป็ นอุปสรรคขัดขวางต่อการสร้างผลกาไรให้แก่บริ ษทั (สุ รชาต วิชยั ดิษฐ์ และ กิตติ เจิด
รังษี , 2551 )
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จากสภาพปั ญหาดังกล่ าวข้า งต้น ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะท างานศึ กษาวิจยั เรื่ องการ
ประยุกต์ใช้เทคนิ คการบารุ งรักษาทวีผล (TPM) กับเครื่ องทาน้ าเย็นของระบบปรับอากาศขนาด
ใหญ่ เ พื่ อ ลดการใช้พ ลัง งาน เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษานี้ ไปปรั บ ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรมและเพื่อลดต้นทุนการผลิ ตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลในลาดับต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
การวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ได้เข้าไปศึกษาการดาเนิ นกิ จกรรม TPM เพื่อการลดการใช้พลังงานของ
โรงงานประกอบนาฬิ กาแห่ งหนึ่ งในนิ คมอุ ตสาหกรรมบางพลี จ.สมุ ทรปราการ ซึ่ งได้กาหนด
วัตถุประสงค์ในการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาเทคนิคการบารุ งรักษาทวีผลในรู ปแบบที่ทาให้เกิดการอนุ รักษ์พลังงาน
2. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิ คการบารุ งรั กษาทวีผลกับเครื่ องทาน้ าเย็น ชนิ ด
ระบายความร้ อนด้วยน้ า (Water Cool Water Chiller) ขนาด 250 ตัน เพื่อการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ า
3. วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนเบื้องต้นเพื่อการประหยัดพลังงาน

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั นี้ ได้วางขอบเขตการวิจยั ไว้คือ การศึกษาเฉพาะตัวอุปกรณ์ ทาน้ าเย็นชนิ ดระบาย
ความร้อนด้วยน้ า (Water Cool Chiller) และจะดาเนินการวิเคราะห์ 2 แบบคือ ตัวแปรเชิงกายภาพ
ของอุปกรณ์ และการสัมภาษณ์
1.3.1 ตัวแปรเชิ งกำยภำพของอุปกรณ์
การวิเคราะห์ตวั แปรเชิงกายภาพของอุปกรณ์จะดาเนินการศึกษาระบบปรับอากาศแบบรวม
ศูนย์ระบายความร้อนด้วยน้ า ซึ่ งเป็ นตัวอุปกรณ์หลักของระบบทาความเย็นในที่น้ ี และใช้พลังงาน
มากที่สุดของอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ โดยการวัดผลการใช้พลังงานไฟฟ้ าของเครื่ องทาน้ าเย็น
และเปรี ยบเทียบผลก่อนหลังในการประยุกต์ใช้เทคนิ ค TPM ตัวอุปกรณ์ที่จะทาการวิเคราะห์เชิ ง
ปริ มาณจะเป็ นไปตามรู ปภาพประกอบด้านล่างนี้ จากรู ปที่ 1.2 จะเป็ นแผนผังของระบบปรับอากาศ
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แบบรวมศูนย์ชนิ ดระบายความร้ อนด้วยน้ า ที่ ผวู ้ ิจยั ให้ความสนใจที่จะทาการวิจยั โดยแผนผังจะ
ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดงั ต่อไปนี้
 เครื่ องน้ าน้ าเย็น (Chiller Machine) มีนาจวน 6 เครื่ อง แต่ละเครื่ องทาหน้าที่ผลิตน้ า
เย็น
 ปั๊ มส่ งน้ าเย็นขั้นต้น (PCWP) มีจานวน 6 ชุ ด แต่ละชุ ดทาหน้าที่ส่งผ่านน้ าเย็นเข้าสู่
เครื่ องทาน้ าเย็น
 ปั๊ มส่ งน้ าเย็นขั้นสอง (SCWP) มี ท้ งั หมด 4 ชุ ด แต่ละชุ ดทาหน้าที่ส่งผ่านน้ าเย็นสู่
เครื่ องส่ งสมเย็น (AHU)
 เครื่ องส่ งลมเย็น (AHU) เป็ นเครื่ องส่ งลมเย็นซึ่ งจะกระจายอยูส่ ่ วนต่าง ๆ ตามโรงงาน
ที่ตอ้ งการความเย็น
 หอผึ่งน้ า (Cooling Tower) เป็ นหอระบายความร้ อนออกจากน้ าโดยน้ าที่ได้จากหอ
ระบายความร้อนจะไประบายความร้อนให้กบั เครื่ องทาน้ าเย็น
 ปั๊ มส่ งน้ าระบายความร้อน (CWP) มีท้ งั หมด 6 ชุ ด ใช้ในการส่ งผ่าน้ าที่ระบายความ
ร้อนแล้ให้กบั เครื่ องทาน้ าเย็น

รู ปที่ 1.2 แผนผังระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยน้ าของโรงงานที่วิจยั
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จากแผนผังระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ระบายความร้ อนด้วยน้ าแสดงให้เห็นถึงลักษณะทาง
กายภาพของระบบ หลักการทางานจากรู ปแผนผังจะเห็ นแนวเส้นอยู่ 2 วงจร โดยวงจรแรกจะ
เรี ยกว่าวงจรน้ าเย็น ส่ วนวงจรที่ 2 เรี ยกว่าวงจรน้ าร้อน การทางานของวงจรน้ าเย็นโดยเริ่ มจากปั๊ ม
ส่ งน้ าเย็นขั้นต้น (PCWP) จะดูดน้ าที่ไหลกลับมาจากโรงงานซึ่ งจะมีอุณหภูมิสูง ส่ งเข้าสู่ เครื่ องทา
น้ าเย็น (Chillers) เครื่ องทาน้ าเย็นจะทาหน้าที่ถ่ายความร้อนออกจากน้ าโดยผ่านตัวกลางซึ่ งเป็ นสาร
ทาความเย็นส่ งต่อไปยังวงจรที่ 2 (วงจรน้ าร้ อน) เมื่อน้ าผ่านเครื่ องทาน้ าเย็นจะถูกถ่ายพลังงาน
ความร้ อนออกมา จะทาให้ได้น้ าเย็นตามที่ ตอ้ งการ น้ าเย็นจะถูกปั๊ มขั้นที่ 2 ดูดและส่ งต่อไปยัง
เครื่ องส่ งลมเย็น (AHU) ที่อยูใ่ นโรงงานเครื่ องส่ งลมเย็นจะมีหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนโดยจะจ่าย
ลมเย็น แล้วจะดึ ง อุ ณ หภู มิ สู ง สู่ น้ า เย็น ท าให้ เป็ นน้ า เย็นที่ ไ หลออกมาจากเครื่ อ งส่ ง ลมเย็นจะมี
อุณหภูมิสูงขึ้ น น้ าส่ วนนี้ จะถูกดู ดกลับและส่ งเข้าเครื่ องทาน้ าเย็นเพื่อถ่ายเทความร้ อนอี กต่อไป
ส่ วนวงจรที่ 2 (วงจรน้ าร้ อน) น้ าที่ ดูดความร้ อนมาจากเครื่ องทาน้ าเย็นจะถู กแรงดันของปั๊ มน้ า
ระบายความร้อน (CWP) ส่ งต่อไประบายความร้อนที่หอผึ่งน้ าเมื่อน้ าผ่านหอผึ่งน้ าจะทาให้อุณหภูมิ
ลดลง และจะถูกดูดกลับไปแลกเปลี่ยนความร้อนที่เครื่ องทาน้ าเย็นอีกครั้งต่อไป (อัคเดช สิ นธุ ภคั ,
2537)
สาหรับในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จะทาการวิจยั เฉพาะชุ ดเครื่ องทาน้ าเย็น (Chiller Machine)
และปั๊ มส่ งน้ าเย็นจานวน 5 ชุ ด เท่านั้นรู ปที่ 1.2 เป็ นรู ปของตัวเครื่ องทาน้ าเย็นขนาด 250 ตัน ความ
เย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าซึ่ งมีท้ งั หมดจานวน 6 ชุด โดยก่อนที่ผวู้ จิ ยั จะเข้าไปดาเนินการวิจยั
นั้นสภาพการบารุ งรักษาจาเนิ นการโดยทีมงานช่ างประจาโรงงาน จะมีการบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน
(Preventive Maintenance) และการบารุ งรักษาหลังเกิดเหตุ (Breakdown Maintenance) อยูแ่ ล้ว มี
การตรวจเช็คและบันทึกประจาวัน แต่ไม่มีการนาผลการตรวจเช็คไปวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ ง
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รู ปที่ 1.3 เครื่ องทาน้ าเย็น (Chiller)ที่ทาการศึกษาวิจยั
1.3.2 กำรสั มภำษณ์
การสัมภาษณ์ถึงข้อดี ข้อเสี ยของกลุ่มทีมงานดาเนิ นงานกิจกรรม (TPM) กับอุปกรณ์ทาน้ า
เย็นเพื่อลดการใช้พลังงานดังกล่าวเพื่อหาข้อสรุ ปด้านบวกและลบของกิจกรรมการบารุ งรักษาทวีผล
โดยจะมีการสัมภาษณ์ท้ งั หมด จานวนสมาชิกในกลุ่มที่ดาเนินกิจกรรมนี้มีสมาชิกของกลุ่มจานวน
ทั้งหมด 7 ท่าน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงจะดาเนินการสัมภาษณ์รวมทั้งหมด 7 ท่านดังต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1.1 จานวนบุคคลที่สัมภาษณ์
ตาแหน่งงาน

จานวน (คน)

1. ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและวิศกรรม

1

2. ผูจ้ ดั การส่ วนโรงงาน

1

3. หัวหน้างาน

1

4. วิศกร

2

5. พนักงานที่เกี่ยวข้อง

2

รวม

7
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
การศึกษาวิจยั ใช้เป็ นแนวทางของผูป้ ระกอบการ ในภาคอุตสาหกรรมที่สนใจแนวคิดการนาระบบ
การบารุ งรักษาทวีผล ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต หรื อเพื่อเป็ นแนวทางการประหยัด
พลังงานไฟฟ้ า รวมถึงสามารถเป็ นแนวทางที่จะนาไปประยุกต์ใช้กบั เครื่ องจักรอื่น ๆ และสามารถ
ใช้อา้ งอิงเพื่อประโยชน์ในการศึกษาในด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้ า หรื อการเพิ่มผลประสิ ทธิ ภาพ
การผลิต และเพื่อนการพัฒนาระบบการบารุ งรักษาให้มีประสิ ทธิ ภาพดียงิ่ ขึ้น

1.5 ข้ อจำกัดในกำรวิจัย
เนื่องจากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาการดาเนิ นการของกิจกรรมกลุ่ม (TPM) ใน
โรงงานซึ่ งผูว้ จิ ยั เข้าไปศึกษาพบว่าอุปสรรคของการดาเนิ นการคือราคาเครื่ องมือวัดที่ค่อนข้างสู ง
ซึ่ งทางโรงงานไม่ได้ลงทุนในจุดนี้ และมีอุปสรรคในข้อจากัดด้านเวลาจึงทาการศึกษาวิจยั ได้เพียง
ระบบทาความเย็นเท่านั้น โดยใช้เวลาศึกษาวิจยั ทั้งหมดเป็ นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือน มิถุนายน
2560 ถึง ธันวาคม 2560

1.6 นิยำมศัพท์
คานิยามศัพท์มีดงั ต่อไปนี้
 TPM :เป็ นคาย่อซึ่ งมาจากตัวอักษรแรกของคาในภาษาอังกฤษว่า (Total Productive
Maintenance) การบารุ งรักษาทวีผลซึ่งทุกคนมี
 หอผึ่งน้ า (Cooling Tower) หมายถึง หอผึ่งน้ า มีหน้าที่ระบายความร้อนออกจากน้ า
 เครื่ องสู บน้ าหล่อเย็น (CWP : condenser water pump) หมายถึง เครื่ องสู บน้ าหล่อเย็น
 เครื่ องสู บน้ าเย็นขั้นแรก (PCWP: Primary chill water pump)
 เครื่ องสู บน้ าเย็นขั้นสอง (SCWP (Secondary chill water pump)
 เครื่ องส่ งลมเย็น (AHU (Air Handling unit)
 ตันความเย็น มีค่าเท่ากับ 12000 BTU/ชม (TR =Tons Refrigeration)
 น้ าเข้าอีแวปเปอร์ เรเตอร์ (Evap Entering Water)
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 น้ าออกจากอีแวปเปอร์ เรเตอร์ (Evap Leaving Water)
 น้ าเข้าคอนเด็นเซอร์ (Cond Entering Water)
 น้ าออกจากคอนเด็นเซอร์ (Cond Leaving Water)
 แกลอนต่อนาที (อเมริ กา) (GPM)
 อัตราส่ วนพลังงานกิโลวัตต์ต่อตันความเย็น (KW/TR)

1.7 ระยะกำรดำเนินกำร
ศึกษางานวิจยั มีข้ นั ตอนและระยะเวลาการดาเนินงานดังนี้
ตำรำงที่ 1.2 ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนิ นงานวิจยั โดยเริ่ มจาก เม.ย 2560 - ต.ค. 2561
ขั้นตอน
1.ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาการทางานของอุปกรณ์
กรณี ศึกษา
3. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
4. กาหนดแนวทางการปรับปรุ ง
5. ดาเนินกิจกรรมการปรับปรุ ง
6. สรุ ปผลการวิจยั
7. จาทารู ปเล่ม

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค. ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ มี.ค

