
สัมมนาเปิดโครงการวิศกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม 

ภายใต้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้นล็อบบี้ 

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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โครงการวิศวกรรมเชิงลึกฯ

รายละเอียดการด าเนินโครงการ1.

การรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ2.
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1. รายละเอียดการด าเนินโครงการ
หลักการและเหตุผล1)

ส่วนประกอบระบบหม้อน้ าของโรงปาล์ม2)

ลักษณะของปัญหาท่ีเกิด3)

วัตถุประสงค์4)

กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาการด าเนินงาน5)

สิ่งที่โรงงานจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ6)

ขอบเขตการด าเนินงาน7)
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ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มที่มีการใช้หม้อน้ าเป็นต้นก าลังในการ
ให้ความร้อนกับกระบวนการผลิต จ านวนกว่า 90 โรงงาน โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากโรงงาน 
เช่น กะลาปาล์ม ใยผลปาล์ม และทะลายปาล์ม เป็นต้น และมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นหม้อน้ าที่มีอายุการใช้งานปานกลาง โครงสร้างและอุปกรณ์ความปลอดภัยจึงอาจมี
การเสื่อมสภาพหรือไม่สมบูรณ์ตามมาตรฐานหรือหลักวิศวกรรม

1) หลักการและเหตุผล 

ผลปาล์ม

โรงงานสกัดน้ ามนัปาล์ม

ใยผลปาล์ม กะลาปาล์ม

หม้อน้ า

ทะลายปาล์ม

กังหันไอน้ า

หม้อนึ่งปาลม์

การใช้ไอน้ าในโรงงานสกดัน้ ามันปาล์ม
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ท าให้การใช้งานมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุอันตราย อีกทั้งระบบและ
อุปกรณ์การเผาไหม้ของหม้อน้ าอาจมีการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย ท าให้ประสิทธิภาพการเผา
ไหม้ต่ า การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และมีการใช้อากาศมากเกินไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพหม้อน้ าโดย
รวมอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร้อนที่สูญเสียไป
กับก๊าซไอเสีย

ปัญหาการใช้งานหม้อน้ า

-อุณหภูมิก๊าซไอเสียสูง 
-อากาศส่วนเกินสงู 
-การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์

โครงสร้างเสื่อมสภาพส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในการใชง้าน 
อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิด

อัคคีภัยในขณะใช้งาน

มลพิษทาง
อากาศ

1) หลักการและเหตุผล (ต่อ) 



ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อน จึงจ าเป็นต้องน าเอาความร้อนทิ้งมา
ใช้ประโยชน์ ด้วยการติดตั้ง Economizer และ Air Preheater รวมถึงมีระบบ SMART 
Boiler Monitoring System ส าหรับน าร่องในโรงงานตัวอย่าง เพื่อขยายผลไปยังโรงงานสกัด
น้ ามันปาล์มอื่นๆ ต่อไป 
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1) หลักการและเหตุผล (ต่อ) 

Smart boiler monitoring

ด าเนินการตดิตัง้ Economizer และ Air Preheater 
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2) ส่วนประกอบระบบหม้อน้ าของโรงปาล์ม

ส่วนประกอบของระบบหม้อน้ า

ระบเชื้อเพลิง ระบบน้ าระบบลม ระบบการน าร้อนกลับมาใช้ใหม่
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3) ลักษณะของปัญหาที่เกิด
หม้อน้ าไม่สามารถควบคุมการเผาไหม้ให้มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่
ล้าสมัย ส่งผลให้หม้อน้ าสูญเสียความร้อนไปกับก๊าซไอเสียที่สูงมาก เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกินค่ามาตรฐานและเกิดควันด า

1

เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์สูง ควันด า



โครงสร้างของหม้อน้ าและระบบส่วนควบพื้นฐานของหม้อน้ าบกพร่อง เช่น ระบบควบคุม
คุณภาพน้ าป้อนที่บกพร่องท าให้หม้อน้ าเกิดตะกรัน การเผาไหม้ที่ท าให้เกิดจุดความร้อนสูง 
(Hot spot) ท าให้โครงสร้างหม้อน้ าอ่อนแอและเสื่อมอายุที่รวดเร็ว
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3) ลักษณะของปัญหาที่เกิด

เกิดตะกรัน เกิดการกดักร่อน ท่อน้ าแตก

Hot spot at boiler tube Hot spot at boiler furnace
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3) ลักษณะของปัญหาที่เกิด

การสูญเสียความร้อนจากก๊าซไอเสีย ไม่มีการน าความร้อนกลับมาใช้ใหม่3

อุณหภูมิก๊าซไอเสียสูง อากาศส่วนเกินสูง

การสูญเสียความร้อนของก๊าซไอเสีย
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3) ลักษณะของปัญหาที่เกิด
อุปกรณ์การวัดและแสดงผลการท างานของหม้อที่ช ารุด ไม่มีการบันทึกข้อมูลแบบ Real time ใช้
การจดบันทึกเป็นรายชั่วโมง ท าให้การตรวจติดตามการใช้งานหม้อน้ าเป็นไปด้วยความยากล าบาก

ผู้ควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ าขาดความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมการใช้งานหม้อน้ า
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด5

อุปกรณ์วัดความดันแสดงผลไม่ตรงกัน



5) กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลาการด าเนินงาน
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4) วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ าผ่านการออกแบบทางวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อน า

ความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันปาล์ม

2. เพื่อสาธิตการติดตั้ง Economizer และ Air Preheater รวมถึงมีระบบ SMART 
Boiler Monitoring System ส าหรับน าร่องในโรงงานตัวอย่าง

1. โรงงานสกัดน้ ามันปาล์มที่มีการใช้งานหม้อน้ า

2. ระยะเวลาการด าเนินงาน 12 เดือน

1 
เดือน

2 
เดือน

3 
เดือน

4 
เดือน

5 
เดือน

6 
เดือน

7 
เดือน

8 
เดือน

9 
เดือน

10 
เดือน

11 
เดือน

12 
เดือน

คัดเลือกโรงงาน

ส ารวจโรงงาน

ออกแบบ สร้างและติดตั้ง

ทดสอบระบบ ส่งมอบงานแก่โรงงาน
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6) สิ่งที่โรงงานจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ห ม้ อ น้ า โ ด ย ก า ร ใ ช้ ศ า ต ร์
วิศวกรรมเชิงลึก และ Smart 
boiler monitoring system 
ในการแก้ปัญหา

 ท าการคัดเลือก 1 โรงงาน เป็น
โรงงานต้นแบบเพื่อติดตั้งระบบ 
- Economizer
- Air preheater
- SMART Boiler Monitoring  

system
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7) ขอบเขตการด าเนินงาน

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2

• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันส ารวจโรงงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงงาน
ต้นแบบตัวอย่าง โดยท าการส ารวจข้อมูลหม้อน้ า และท าประวัติหม้อน้ าก่อน
ปรับปรุง

• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันออกแบบ จัดท ารายละเอียดแบบแปลน
การสร้าง Economizer และ Air Preheater รวมถึงระบบ SMART Boiler 
Monitoring System 

กิจกรรมที่ 3 • ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันติดตามการติดตั้งอุปกรณ์ Economizer
และ Air Preheater รวมถึงระบบ SMART Boiler Monitoring System 

กิจกรรมที่ 4 • ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันตรวจประเมินผลประสิทธิภาพหม้อน้ าหลัง
การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานต้นแบบตัวอย่าง



กิจกรรมที่ 1
• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันส ารวจโรงงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น

โรงงานต้นแบบตัวอย่าง โดยท าการส ารวจข้อมูลหม้อน้ า และท าประวัติ
หม้อน้ าก่อนปรับปรุง

7) ขอบเขตการด าเนินงาน

ส ารวจโรงงานที่ได้รับคัดเลือก

ท าประวัติหม้อน้ าก่อนปรบัปรุง
• จ านวนหม้อน้ า 
• ขนาดหม้อน้ า (ตันไอน้ าตอ่ชั่วโมง) 
• ความดันใช้งานสูงสุด (Maximum allowable working pressure) 

และความดันใช้งานปกติ (Normal operating pressure)
• อายุการใช้งาน
• ชั่วโมงการใช้งาน จ านวนการขึ้นเตาและดับเตา (Startup and 

Shutdown) ต่อปี
• อัตราการใช้ไอน้ าเฉลีย่ หรืออัตราการปอ้นน้ าเฉลีย่ 
• ชนิดเชื้อเพลิง และอัตราการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย
• อุณหภูมิน้ าป้อน อุณหภูมไิอน้ า อุณหภูมิห้องเผาไหม้ อุณหภูมิก๊าซไอ

เสีย และองค์ประกอบก๊าซไอเสีย
• ความดันห้องเผาไหม้
• อุปกรณ์การวัดและควบคุมการท างานของหม้อน้ า
• ประสิทธิภาพหม้อน้ ากอ่นปรับปรุง และศักยภาพผลการประหยัด 
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กิจกรรมที่ 2
• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันออกแบบ จัดท ารายละเอียดแบบแปลน

การสร้าง Economizer และ Air Preheater รวมถึงระบบ SMART 
Boiler Monitoring System 

7) ขอบเขตการด าเนินงาน

การออกแบบ Economizer เพื่อน าความร้อนทิ้งจากก๊าซไอเสียมาอุ่นน้ าป้อน

16



กิจกรรมที่ 2
• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันออกแบบ จัดท ารายละเอียดแบบแปลน

การสร้าง Economizer และ Air Preheater รวมถึงระบบ SMART 
Boiler Monitoring System 

7) ขอบเขตการด าเนินงาน

การออกแบบ Air preheater เพื่อน าความร้อนทิ้งจากก๊าซไอเสียมาอุ่นอากาศส าหรับการเผาไหม้

17



กิจกรรมที่ 2
• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันออกแบบ จัดท ารายละเอียดแบบแปลน

การสร้าง Economizer และ Air Preheater รวมถึงระบบ SMART 
Boiler Monitoring System 

7) ขอบเขตการด าเนินงาน

การออกแบบ SMART Boiler Monitoring System เพื่อใช้ในการตรวจติดตามการท างานของหม้อน้ า

DIW SMART Boiler Monitoring System

Sensor

SMART Boiler Monitoring System คือ ระบบที่เชื่อมต่ออุปกรณ์การวัดของ
หม้อน้ า และแสดงผลข้อมูลการวัดแบบ Data Visualization ที่ท าให้ข้อมูลเชิง
ปริมาณดูน่าสนใจ เข้าใจง่าย เห็นภาพรวมได้ชัดเจน 
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กิจกรรมที่ 2
• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันออกแบบ จัดท ารายละเอียดแบบแปลน

การสร้าง Economizer และ Air Preheater รวมถึงระบบ SMART 
Boiler Monitoring System 

7) ขอบเขตการด าเนินงาน

การออกแบบ SMART Boiler Monitoring System เพื่อใช้ในการตรวจติดตามการท างานของหม้อน้ า

ข้อดีของ SMART Boiler Monitoring System ดังนี้
1. ช่วยให้ผู้ควบคุมหม้อน้ าสามารถควบคุม

การท างานของหม้อน้ าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความ
ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. การรายงานผล การแจ้งเตือนปัญหา ได้
ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ า

3. การวิเคราะห์ปัญหา ที่จะช่วยให้แก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว

DIW SMART Boiler Monitoring System
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กิจกรรมที่ 2
• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันออกแบบ จัดท ารายละเอียดแบบแปลน

การสร้าง Economizer และ Air Preheater รวมถึงระบบ SMART 
Boiler Monitoring System 

7) ขอบเขตการด าเนินงาน

การออกแบบ SMART Boiler Monitoring System เพื่อใช้ในการตรวจติดตามการท างานของหม้อน้ า

อุปกรณ์การวัดที่เชื่อมต่อกับ SMART Boiler Monitoring System 20



กิจกรรมที่ 2
• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันออกแบบ จัดท ารายละเอียดแบบแปลน

การสร้าง Economizer และ Air Preheater รวมถึงระบบ SMART 
Boiler Monitoring System 

7) ขอบเขตการด าเนินงาน

การออกแบบ SMART Boiler Monitoring System เพื่อใช้ในการตรวจติดตามการท างานของหม้อน้ า

Steam flow meter Water flow meter
• Feed water
• Makeup water

Pressure & Temperature transmitter
• Steam
• water
• combustion chamber
• metal temp (water tube, steam drum 

and superheated steam tube)
• Flue gas (back pass, ECO and APH)
• Air (combustion air and ambient air)

Water quality
transmitter

• Conductivity
• pH

Flue gas analyzer
• Oxygen
• CO

21



กิจกรรมที่ 2
• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันออกแบบ จัดท ารายละเอียดแบบแปลน

การสร้าง Economizer และ Air Preheater รวมถึงระบบ SMART 
Boiler Monitoring System 

7) ขอบเขตการด าเนินงาน

การออกแบบ SMART Boiler Monitoring System เพื่อใช้ในการตรวจติดตามการท างานของหม้อน้ า

ข้อดีที่เหนือกว่า Data Visualization
Find opportunities to improve and maintain best 
optimum point operation
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กิจกรรมที่ 2
• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันออกแบบ จัดท ารายละเอียดแบบแปลน

การสร้าง Economizer และ Air Preheater รวมถึงระบบ SMART 
Boiler Monitoring System 

7) ขอบเขตการด าเนินงาน

การออกแบบ SMART Boiler Monitoring System เพื่อใช้ในการตรวจติดตามการท างานของหม้อน้ า

Boiler load profile monitoring

กังหันไอน้ า

หม้อนึ่งปาลม์

Mobile monitoring 23



กิจกรรมที่ 3
• ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันติดตามการติดตั้งอุปกรณ์ Economizer

และ Air Preheater รวมถึงระบบ SMART Boiler Monitoring 
System 

7) ขอบเขตการด าเนินงาน

กิจกรรมที่ 4 • ผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรร่วมกันตรวจประเมินผลประสิทธิภาพหม้อน้ า
หลังการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานต้นแบบตัวอย่าง

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

ECO and APH

Saving
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เกณฑ์การรับสมัครโรงงานสกัดน้ ามันปาล์มเข้าร่วมโครงการ2.1

25

2. การรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ

2.2 รายละเอียดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ



2. การรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์ที่ 1 โรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อน 

เกณฑ์ที่ 2 ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในโรงงานให้ความส าคัญต่อการประหยัด
พลั งงาน หรือการเพิ่ มประสิทธิภาพพลังงาน ด้ านสิ่ งแวดล้อม 
และด้านความปลอดภัย

เกณฑ์ที่ 3 โรงงานมีความพร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของที่ปรึกษาฯ  ในการ
จัดหาบุคลากรของโรงงาน โดยจัดตั้งเป็นทีมงานสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของโรงงาน และจะต้องได้รับการ
เห็นชอบและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 

เกณฑ์ที่ 4 โรงงานมีความพร้อมที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม
คัดเลือกเป็นโรงงานต้นแบบ
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2.1 เกณฑ์การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ 



เกณฑ์ที่ 1 โรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อน 

27

ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้

1) จ านวนและขนาด Boiler 

2) ประเภทเชื้อเพลิง (ใยปาล์ม กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม)

3) ปริมาณการใชเ้ชื้อเพลิง 

4) มีการใช้อุปกรณ์ไล่อากาศ และมีการควบคุมอุณหภูมิน้ าในอุปกรณ์ไล่
อากาศ 

5) อัตราการผลิตไอน้ า 

6) คุณภาพน้ า (Feed water) และ (Water Boiler) โดยพิจารณาจาก 
Total Hardness, Total Dissolved Solid, Conductivity, pH

เกณฑ์ย่อย

2. การรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ

2.1 เกณฑ์การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)



เกณฑ์ที่ 2
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เกณฑ์ย่อย ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้

1) โรงงานมีการจัดท ามาตรการประหยัดพลังงานเกี่ยวกับหม้อน้ า

2) โรงงานมีการจัดท ามาตรการอนุรักษ์พลังงาน หรือการจัดท ามาตรฐานระบบ
การจัดการพลังงาน (ISO 50001) 

3) โรงงานมีการจัดท ามาตรการสิ่งแวดล้อม หรือการจัดท ามาตรฐานระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 40001)

4) โรงงานมีการจัดท ามาตรการด้านความปลอดภัย หรือมาตรฐานระบบจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHSAS18001)หรือ (ISO 45001)

ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในโรงงานให้ความส าคัญต่อการประหยัด
พลั งงาน หรือการเพิ่ มประสิทธิภาพพลังงาน ด้ านสิ่ งแวดล้อม 
และด้านความปลอดภัย

2. การรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ

2.1 เกณฑ์การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)



เกณฑ์ที่ 3 โรงงานมีความพร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของที่ปรึกษาฯ  ในการ
จัดหาบุคลากรของโรงงาน โดยจัดตั้งเป็นทีมงานสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพพลังงานความร้อนของโรงงาน ทั้งนี้จะต้องได้รับการ
เห็นชอบและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
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ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

1) จ านวนทีมสนับสนุน โดยโรงงานต้องมีการแต่งตั้งบุคลากรของโรงงาน
จ านวน ไม่น้อยกว่า 3 คน

2) คุณสมบัติของบุคลากร โดยบุคลากรที่โรงงานได้แต่งตั้งให้เป็นทีมสนับสนุน
ต้องประกอบด้วย ระดับหัวหน้า ระดับปฎิบัติงาน (วิศวกร) และระดับ
ประสานงาน

เกณฑ์ย่อย

2. การรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ

2.1 เกณฑ์การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)



เกณฑ์ที่ 4 โรงงานมคีวามพร้อมทีส่นับสนุนและให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วม
คัดเลือกเป็นโรงงานต้นแบบ

30

เกณฑ์ย่อย ประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้

1) โรงงานพร้อมให้ ข้ อมู ลและให้ทีมที่ ปรึ กษาฯ ลงส ารวจโรงงาน 
ในกรณีที่โรงงานผ่านการคัดเลือก

2) โรงงานพร้อมให้ทีมที่ปรึกษาฯ เข้าพบผู้บริหารระดับสูง เพื่อท าความ
เข้าใจและชี้แจงรายละเอียดโครงการ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในระยะเวลาของโครงการ และหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

3) โรงงานพร้อมเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับโรงงานอื่นที่สนใจ หลังจากที่
ร ะบบต้ นแบบ  Economizer, Air Preheater และ  SMART Boiler
Monitoring System ได้ด าเนินการติดตั้งแล้ว

2. การรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ

2.1 เกณฑ์การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)



เกณฑ์ที่ 4 โรงงานมคีวามพร้อมทีส่นับสนุนและให้ความร่วมมอืในการเข้าร่วม
คัดเลือกเป็นโรงงานต้นแบบ (ต่อ)
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เกณฑ์ย่อย ประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้

4) โรงงานพร้อมให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ติดตามและเข้าถึงข้อมูล
ของระบบ SMART Boiler Monitoring System เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 3 ปี

5) โรงงานมีความพร้อมในการจัดหาบุคลากรและงบประมาณในการ
รับผิดชอบดูแลรักษาระบบต้นแบบ Economizer, Air Preheater
และ SMART Boiler Monitoring System หลังจบโครงการ

6) โรงงานพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณบางส่วน เพื่อให้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพหม้อน้ าของโรงงานมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

2. การรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ

2.1 เกณฑ์การคัดเลือกโรงงานเข้าร่วมโครงการ (ต่อ)



2.2

หมวดที่ 1 ข้อมูลเบื้องตัน : ชื่อบริษัท ชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง ผู้ประสานงาน

หมวดที่ 2 ข้อมูลเครื่องจักร อุปกรณ์ และการผลิต :
ก าลังการสกัดน้ ามันปาล์ม จ านวนหม้อน้ า ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 
อัตราการผลิตไอน้ า การใช้อุปกรณ์ไล่อากาศ คุณภาพน้ า อุปกรณ์ควบหม้อน้ า 
เวลาท างาน และแผนผังการผลิต 

หมวดที่ 3 ข้อมูลการจัดท ามาตรการและการจัดท าระบบมาตรฐานต่างๆ ที่โรงงานเคย
ด าเนินการ เช่น ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หมวดที่ 4 ความพร้อมของโรงงานในการเข้าร่วมโครงการฯ :
 ความพร้อมของโรงงานในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
 ความพร้อมของโรงงานในการได้รับคัดเลือกเป็นโรงงานต้นแบบ
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รายละเอียดใบสมคัรเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัครและ
หยังสือยืนยัน

เข้าร่วมโครงการ

2. การรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ.pptx
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2. การรับสมัครโรงงานเข้าร่วมโครงการ

กรุณาส่งเอกสารการเข้าร่วมโครงการ มายังที่ 

Fax 0-2612-9515

e-mail iptp.diw@gmail.com

ติดต่อ 0-2214-6203-5 ต่อ 227 คุณ เขมชาติ โสตถิวัตน์

ส่งกลับภายใน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.enervision.co.th หรือ สามารถรับไฟล์

ใบสมัครได้ที่เจ้าหน้าทีใ่นหอ้งประชุม

http://www.enervision.co.th/
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