เร�องจากปก
พิศาล บุญเอี่ยมศรี

การอนุรกั ษ์พลังงานด้วยระบบสะสมพลังงานความร้อนจากการใช้ถงั เก็บไอนา้ํ
(Energy Conservation by Thermal Energy Storage (TES) with Steam Accumulator)
1. บทนํา (Introduction)
การใช้พลังงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกันตลอดในช่วงระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2533 ถึง 2554 โดยมีค่าเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อยู่ที่อัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.4 และ 4.5
ต่อปี [1] ตามลำาดับ ดังรูปที่ 1.1 โดยภาคอาคารธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานที่สูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างมากคือ สูงเป็น 3.71 และ 3.0 เท่าของปี 2553 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมที่เพิ่มขึ้นเพียง 2.36 เท่า ดังรูปที่ 1.2 ขณะที่ค่าความ
ยืดหยุ่นพลังงาน (Energy Elasticity) หรืออัตราส่วนของอัตราการขยายตัวของการใช้พลังงานต่ออัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ
มีค่าอยู่ที่ 0.98 [1] ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีการใช้พลังงานที่ประสิทธิภาพสูงกว่า
นอกจากค่าความยืดหยุ่นพลังงานแล้ว ดัชนีชี้วัดที่สำาคัญอีก
ตัวหนึ่งที่บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ
ก็คือ ค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) หรืออัตราส่วน
พลังงานที่ใช้ต่อหน่วย GDP ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะ 20 กว่าปี
ที่ผ่านมา ยกเว้นช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึง 2551 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำามัน
ขึน้ สูงมาก ดังรูปที่ 1.3 ดัชนีดงั กล่าวมีคา่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของโลกเล็กน้อย
แต่สูงกว่าค่าของประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุน และยุโรป มาก [1]
ดังรูปที่ 1.4 ในขณะที่ดัชนีของประเทศกำาลังพัฒนาขนาดใหญ่อย่าง
ประเทศจีน แม้จะสูงกว่าของประเทศไทย แต่ก็มีแนวโน้มลดลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในอนาคต
ส่วนแนวโน้มความต้องการพลังงานในอนาคต ได้มกี ารคาดการณ์
ภายใต้
ส
มมติ
ฐานกรณีธรุ กิจปกติ (BAU) ไว้ในระยะ 20 ปีขา้ งหน้า ทีอ่ ตั รา
รูปที่ 1.1 การใช้พลังงาน และแนวโน้มความต้องการพลังงานในอนาคต
การเติบโตของ GDP เฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี และประชากรเพิ่มขึ้น
กรณีปกติ (BAU)
(ที่มา : แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)
ร้อยละ 0.3 ต่อปี ความต้องการของพลังงานจะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 2.1 เท่า
ของปัจจุบนั หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 3.9 ต่อปี (รูปที่ 1.1) โดยทีค่ า่ เฉลีย่

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคอาคารธุรกิจ
ภาคบ้านอยู่อาศัย
ภาคขนส่ง
ภาพรวม
GDP
(คิดค่าคงที่ ปี 2531)

อัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงาน
ป 2533
ป 2553
100
300
100
371
100
152
100
220
100
232
100

236

อัตราความต้องการการใช้พลังงาน
ป 2553
ป 2573
100
245
100
262
100
196
100
188
100
213
100

รูปที่ 1.2 การเติบโตของความต้องการพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศไทย
(ที่มา : ดัดแปลงจากข้อมูล แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)
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อนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) เช่น การอนุรักษ์พลังงานจากการ
นำ�ความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการการใช้พลังงาน
โดยการใช้ระบบสะสมพลังงานความร้อน (Thermal Energy Storage, TES)
เป็นต้น

2. การอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบสะสมพลังงานความร้อน
(Energy Conservation by Thermal Energy Storage, TES)

รูปที่ 1.3 ค่าความเข้มการใช้พลังงานของประเทศไทยจากปี พ.ศ. 2529-2553
(ที่มา : แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)

รูปที่ 1.4 ค่าความเข้มการใช้พลังงานเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
(ที่มา : แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)

ของค่าความยืดหยุ่นพลังงานคือ 0.93 และความต้องการพลังงานในภาค
ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีส่ งู กว่าภาคอืน่ ๆ
และสูงกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (รูปที่ 1.1) โดยมีสัดส่วนความ
ต้องการพลังงานที่คาดการณ์สำ�หรับภาคเศรษฐกิจต่างๆ แสดงในรูปที่ 1.2
ในขณะที่ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก อันเนื่องมาจาก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมจากการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ก็ยังคงเป็นปัญหา
สำ�คัญระดับโลก ที่ทุกประเทศจะต้องร่วมมือและตระหนักถึงความจำ�เป็น
ในการที่จะแก้ปัญหานี้ร่วมกัน ในปี 2554 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมประมาณ 234 ล้านตัน หรือ 3.64 ตัน ต่อหัว
ต่อปี ดังนั้น การลดการใช้พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แต่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการที่จะพัฒนา และสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไว้เหมือนเดิม จึงเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่งต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องและการกำ�หนดนโยบายพลังงานของประเทศ ทางเลือกอาจจะมี
หลายทางเลือก เช่น การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน แต่ทางเลือกที่มี
ต้นทุนต่ำ�และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมกว่าทางเลือกอื่นคือ การ

2.1 นิยาม
ระบบสะสมพลังงานความร้อน (TES) นั้น หมายถึงเทคนิคการผลิต
และเก็บพลังงานไว้ในรูปของอุณหภูมทิ แี่ ตกต่างกับอุณหภูมบิ รรยากาศ อาจ
เป็นทั้งในรูปของความร้อนและความเย็นโดยคำ�นึงถึงช่วงเวลาของการผลิต
และเก็บพลังงาน ให้สอดคล้องกับภาระ (Load) ที่มีการใช้พลังงานในช่วง
ของ Off Peak และ On Peak เช่น การผลิตน้ำ�เย็นในตอนกลางคืนที่อยู่ใน
ช่วง Off Peak เพื่อเก็บไว้ใช้ทำ�ความเย็นในช่วงกลางวันที่มีความต้องการใช้
สูงสุด (On Peak) หรือการผลิตน้ำ�ร้อนในตอนกลางวัน เพื่อเก็บไว้ใช้ใน
ตอนกลางคืน หรือการผลิตน้ำ�ร้อนภายใต้ความดันด้วยไอน้ำ�ในช่วงของ
Off Peak เพือ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นไอน้�ำ ไว้ใช้ในช่วงเวลาทีม่ คี วามต้องการใช้สงู สุด
(On Peak) ในรูปของ Steam Accumulator ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึง
เฉพาะระบบสะสมพลังงานโดยใช้ Steam Accumulator เท่านั้น
2.2 การอนุรกั ษ์พลังงานด้วยระบบสะสมพลังงานความร้อนจาก
การใช้ถังเก็บไอน้ำ�
(Energy Conservation by Thermal Energy Storage with
Steam Accumulator)
ในเกื อ บทุ ก อุ ต สาหกรรมการผลิ ต มั ก จะต้ อ งมี ก ารใช้ ไ อน้ำ � ใน
กระบวนการผลิต ในปริมาณที่มากน้อยแตกต่างกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะ
และชนิดของกระบวนการ ปัญหาหนึ่งที่พบอยู่เสมอจากการใช้ไอน้ำ�ก็คือ
ความไม่ แ น่ น อนของความต้ อ งการไอน้ำ � ในช่ ว งขณะเวลาใดเวลาหนึ่ ง
(Steam Fluctuation) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกระบวนการผลิตที่มีความ
ต้องการการใช้ไอน้ำ�สูงสุดแบบชั่วขณะ (Batch Type) ลักษณะของการใช้
ไอน้ำ�แบบนี้มักจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่มีหม้อต้ม หม้อนึ่ง หรือหม้อย้อม
ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมฟอกย้อม อุตสาหกรรมอาหาร
หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จำ�เป็นต้องมีการใช้ไอน้ำ�อย่างต่อเนื่องในขณะที่
หม้อไอน้ำ�เกิดปัญหาหยุดทันทีทันใด ปัญหาของการใช้ไอน้�ำ เช่นนี้สามารถ
แก้ไขได้ดว้ ยการติดตัง้ ระบบสะสมพลังงานความร้อนจากการใช้ถงั เก็บไอน้�ำ
หรือที่เรียกกันว่า “Steam Accumulator”
2.3 หลักการทำ�งานเบื้องต้นของ Steam Accumulator
Steam Accumulator เป็ น อุ ป กรณ์ สำ � หรั บ เก็ บ สะสมพลั ง งาน
ความร้อนในรูปของน้ำ�ร้อนภายใต้ความดันที่มีความร้อนแฝง (Latent Heat)
เป็นแหล่งพลังงานสะสมอยู่ และพร้อมจะปลดปล่อยพลังงานนี้ออกมา
ในรูปของไอน้ำ�ทันที ที่ความดันเหนือผิวน้ำ�ร้อนนั้นลดต่ำ�ลงกว่าจุดอิ่มตัวที่
เก็บอยู่ในสภาวะนั้น อย่างเช่น ถ้าเราเก็บน้ำ�ร้อนอยู่ภายใต้ความดัน 8 บาร์
ในขณะที่เกิดความต้องการไอน้ำ�สูงสุดทำ�ให้ความดันในระบบตกต่ำ�ลงกว่า
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8 บาร์ น้ำ�ร้อนจาก Steam Accumulator นี้ ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นรูปของ
ไอน้ำ� โดยอัตราการเกิดไอน้ำ�นี้จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความดันที่ตกลง
จากจุดเริ่มต้น และเมื่อความต้องการไอน้ำ�สูงสุดลดลงจนน้อยกว่าความ
สามารถในการผลิตไอน้ำ�ของหม้อไอน้ำ� ความดันของระบบก็จะเริ่มสูงขึ้น
ในช่วงเวลานีน้ �้ำ ป้อนจากภายนอกก็จะป้อนเข้า Steam Accumulator อีกครัง้
หนึ่ง ขณะเดียวกันไอน้ำ�จากหม้อไอน้ำ�ส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปฉีดให้ความร้อน
กับน้ำ�ใน Steam Accumulator จนถึงอุณหภูมิอิ่มตัวของความดันของ
หม้ อ ไอน้ำ � ที่ ตั้ ง ค่ า ไว้ และพลั ง งานความร้ อ นที่ ส ะสมอยู่ ใ น Steam
Accumulator นี้ ก็พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นไอน้ำ�สำ�หรับวัฏจักรต่อไป ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ภาพแสดงการทำ�งานของ Steam Accumulator [2]

2.4 ขั้นตอนการประเมินการใช้ Steam Accumulator
เนื่องจากคุณลักษณะและกระบวนการผลิตของแต่ละอุตสาหกรรม
จะมีพฤติกรรมของการใช้ไอน้�ำ ทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ การประเมินการใช้ไอน้�ำ
ของระบบจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าในกระบวนการผลิตมีการใช้
ไอน้�ำ ในรูปแบบของความต้องการต่�ำ สุด สูงสุด เป็นอย่างไร (Steam Demand
Profile) เพื่อที่จะสามารถกำ�หนดขนาดของ Steam Accumulator ได้อย่าง
เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์และครอบคลุมการใช้ไอน้ำ�ในช่วงเวลาสูงสุดได้
ขั้นตอนการสำ�รวจมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.4.1 การสำ�รวจภาคสนามทั่วไป (Background Survey)
ในการสำ�รวจภาคสนามเบือ้ งต้นนัน้ จุดสำ�คัญทีส่ ดุ ของการพิจารณา
ใช้ Steam Accumulator ให้พิจารณาและสังเกตจากสภาวะการใช้ไอน้ำ �
ทีผ่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั ว่ามีพฤติกรรมของการใช้ไอน้ำ�ทีค่ วามต้องการต่ำ�สุดสูงสุด เป็นอย่างไร โดยสังเกตได้จากความดันของไอน้ำ�ที่แปรเปลี่ยนตลอด
ช่วงเวลาว่ามีค่าความดันสูงสุด-ต่�ำ สุด อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความดันสูงสุด-ต่ำ�สุดนี้ไม่สร้างผลกระทบต่อคุณภาพ
ของสินค้าหรือกระบวนการผลิต ในกรณีเช่นนี้ อาจไม่มีความจำ�เป็นต้องใช้
Steam Accumulator แต่ในทางกลับกัน ถ้าพบว่าในบางช่วงของการใช้ไอน้ำ�
จะเกิดปัญหาค่าความดันของไอน้ำ�ลงต่ำ�กว่าจุดที่จะยอมรับได้ และเกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพและกระบวนการผลิต หรือจำ�เป็นต้องเดินหม้อไอน้ำ�
อี ก ตั ว หนึ่ ง ตลอดเวลาเพื่ อ รองรั บ การตกลงของความดั น ไอน้ำ� ชั่ ว ขณะ
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เหตุการณ์เช่นนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่จะติดตั้ง Steam Accumulator เพื่อ
แก้ปัญหา
การสำ�รวจนีจ้ ะต้องมีการทำ�อย่างเป็นระบบ ต้องรูค้ วามต้องการใช้
ไอน้ำ�จริงของเครื่องจักร หรือของกระบวนการผลิต ลักษณะของการใช้ไอน้ำ�
และพฤติกรรมของการใช้ไอน้ำ�ตามสภาวะโหลดแต่ละช่วงเวลาของการผลิต
2.4.2 การวัด และบันทึกข้อมูล (Data Measurement and Recoding)
หลังจากมีการสำ�รวจภาคสนามจนเข้าใจระบบทีส่ นใจอย่างครบถ้วน
แล้ว และพบว่ามีความจำ�เป็นต้องใช้ Steam Accumulator เพื่อแก้ปัญหา
ของการใช้ไอน้ำ�ที่สภาวะโหลดสูงสุด แล้วจึงกำ�หนดแผนและกำ�หนดจุดวัด
เพื่อที่จะใช้วัดอัตราการใช้ไอน้ำ�และความดันของไอน้ำ�ในช่วงความต้องการ
สูงสุดและต่�ำ สุด ช่วงเวลาที่ใช้วัดและบันทึกข้อมูลควรมีความยาวพอที่จะใช้
เป็นตัวแทนของวัฏจักรได้ครบ อีกทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้วัดจะต้องมี
ความเที่ยงตรงได้มาตรฐานและเชื่อถือได้
2.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปแบบการใช้ไอน้ำ �เพื่อออกแบบ
Steam Accumulator
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารวัดและบันทึกอัตราการไหลของการใช้ไอน้�ำ ตลอด
ช่วงเวลาทีก่ �ำ หนดและครอบคลุมตลอดวัฏจักรแล้ว จึงนำ�ค่าทีบ่ นั ทึกได้ในรูป
ของกราฟมาวิเคราะห์โดยมีค่าที่จะต้องใช้ในการคำ�นวณเพื่อหาขนาดของ
Steam Accumulator คือ
1) ค่าความต้องการไอน้ำ�สูงสุด (ตันต่อชั่วโมง)
2) ค่าความต้องการไอน้ำ�ต่ำ�สุด (ตันต่อชั่วโมง)
3) ค่าความต้องการไอน้ำ�เฉลี่ย (ตันต่อชั่วโมง)
4) ช่วงเวลาของแต่ละสภาวะโหลด (นาที)
5) ค่าความดันไอน้ำ�แต่ละช่วงเวลาของแต่ละสภาวะโหลด (บาร์เกจ)
รูปที่ 3 ด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของรูปแบบการใช้ไอน้�ำ
อย่างหนึง่ ทีส่ ามารถนำ�มาวิเคราะห์และใช้เทคนิคการสะสมพลังงานความร้อน
โดยใช้ Steam Accumulator เพื่อแก้ปัญหาการใช้ไอน้ำ�ช่วงภาระสูงสุดได้

รูปที่ 3 ลักษณะรูปแบบของการใช้ไอน้ำ� (Steam Profile) ที่สามารถใช้ Steam
Accumulator แก้ปัญหาได้ [3]

ตัวอย่างกรณีศึกษา
โรงงานเท๊ ก ซ์ ไ ทล์ ก รณี ศึ ก ษาแห่ ง หนึ่ ง มี ก ารใช้ ไ อน้ำ � แบบสู ง สุ ด
ชั่วขณะ ทำ�ให้เกิดปัญหาความดันไอน้ำ�ในระบบตกต่ำ�กว่าที่ต้องการ และ
จำ�เป็นต้องเดินหม้อไอน้ำ�เสริมเพื่อรองรับการตกของความดันไอน้ำ�อยู่
ตลอดเวลา โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของโรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อมูลเบื้องต้น
รายละเอียด
หม้อไอน้ำ�ที่ใช้เป็นหลัก (Base Load)
l เชื้อเพลิงที่ใช้
ถ่านหิน
l ราคาไอน้ำ�ต่อตัน
500 บาทต่อตันไอน้ำ�
l ความสามารถในการผลิตไอน้ำ�
12 ตันต่อชั่วโมง
l ความดันไอน้ำ�สูงสุด (Cut Off)
8 บาร์
l ความดันไอน้ำ�ต่ำ�สุด (Cut In)
7 บาร์
l ชั่วโมงการใช้ไอน้ำ�ต่อปี
8,000 ชั่วโมงต่อปี
หม้อไอน้ำ�ที่ใช้เดินเสริม (Back-Up)
l เชื้อเพลิงที่ใช้
น้ำ�มันเตา
l ราคาไอน้ำ�ต่อตัน
1,500 บาทต่อตันไอน้ำ�
l ความสามารถในการผลิตไอน้ำ�
8 ตันต่อชั่วโมง
l ความดันไอน้ำ�สูงสุด (Cut Off)
8 บาร์
l ความดันไอน้ำ�ต่ำ�สุด (Cut In)
6.5 บาร์
l ชั่วโมงการใช้ไอน้ำ�ต่อปี
8,000 ชั่วโมงต่อปี
ข้อมูลที่ได้จากการวัดไอน้ำ�ในกระบวนการผลิต
l อัตราความต้องการไอน้ำ�สูงสุด
16 ตันต่อชั่วโมง
l ช่วงเวลาของความต้องการไอน้ำ�สูงสุด
20 นาที
		 (Peak Load Time)
l ช่วงเวลาของ Off Peak
40 นาที
l อัตราความต้องการไอน้ำ�เฉลี่ย
8 ตันต่อชั่วโมง
l ความดันใช้งานเฉลี่ย
7.5 บาร์
l ความดันต่ำ�สุดที่ยอมให้ได้
6 บาร์

จากข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เราสามารถคำ � นวณหาขนาดของ Steam
Accumulator ที่จะนำ�มาใช้เพื่อทดแทนการเดินหม้อไอน้ำ�ที่ใช้เดินเสริม
ขณะเกิดภาระสูงสุดได้เท่ากับ 70 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถผลิตไอน้�ำ ได้
4 ตันต่อชัว่ โมง ตามเงือ่ นไขสภาวะโหลดทีก่ ำ�หนดข้างต้น โดยในแต่ละวัฏจักร
ของการเกิดภาระสูงสุดจะใช้เวลาในการสะสมพลังงานความร้อนนี้เป็นเวลา
อย่างน้อย 20 นาทีต่อครั้ง และสามารถรองรับการเกิดภาระสูงสุดได้นาน
20 นาทีต่อครั้ง

สรุปผล
จากผลการวิเคราะห์และคำ�นวณพบว่า การนำ� Steam Accumulator
มาใช้แทนการเดินหม้อไอน้�ำ เสริมในช่วงการเกิดความต้องการภาระสูงสุดนัน้
สามารถที่จะแก้ปัญหาความดันตกของไอน้ำ�ในระบบได้ ในขณะเดียวกัน
ก็ยังช่วยประหยัดพลังงาน จากการไม่ต้องใช้หม้อไอน้ำ�เสริมที่ใช้เชื้อเพลิง
น้ำ�มันเตา แต่ให้เดินหม้อไอน้ำ�ที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินที่มีราคาต้นทุนไอน้ำ�
ถูกกว่า อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา ซึ่งสามารถช่วยให้ประหยัดค่า
เชือ้ เพลิงได้ประมาณ 9.3 ล้านบาทต่อปี และส่งผลให้ระบบผลิตและการจ่าย
ไอน้ำ�มีความมั่นคง ปลอดภัยสูงขึ้น

3. บทสรุป
การอนุรกั ษ์พลังงานด้วยการนำ�ระบบสะสมพลังงานความร้อนแบบ
Steam Accumulator มาใช้เพื่อเสริมการผลิตไอน้ำ�ในช่วงภาระสูงสุดนั้น
เป็นวิธหี นึง่ ของการอนุรกั ษ์พลังงานทีช่ ว่ ยให้เราสามารถบริหารจัดการการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิตและสินค้า
แต่กลับยังช่วยให้เราสามารถประหยัดการใช้พลังงานจากการใช้หม้อไอน้�ำ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดหรือบรรเทาการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง พร้อมกับยัง
เป็นการสนองตอบและสอดคล้องกับแผนนโยบายพลังงานของประเทศ
และของโลกอีกด้วย
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