
คาํนํา 

 

การส่งเสริมงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมให้ประสบผลสําเร็จไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรมนั้น ความรู้และความเขา้ใจของผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานถือเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ ดงันั้น 

กองพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดให้มีการ

ฝึกอบรมหลกัสูตรผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามญัใหก้บับุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมข้ึน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเกิดจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังาน และมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานใน

โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พร้อมกบัได้จดัให้มีการพฒันาคู่มือสําหรับใช้ในการฝึกอบรมหลกัสูตร

ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานสามญัข้ึน เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมใชป้ระกอบการฝึกอบรมในหลกัสูตรดงักล่าว 

 

คู่มือสําหรับหลกัสูตรฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามญัพฒันาข้ึนโดยอา้งอิงขอ้มูลและเน้ือหาจากคู่มือ

ฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบด้านพลงังานสามญัท่ีมีอยู่เดิมของกองพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านพลงังาน โดยได้มีการ

พฒันาปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีมีการใช้งานในปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบั

รายละเอียดการปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 โดยคู่มือ

ประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ส่วนหลกั คือ กฎหมายและความรู้พื้นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน การจดัการพลงังาน

ไฟฟ้า และ การจดัการพลงังานความร้อน 

 

เน้ือหาในส่วนท่ี 1 มุ่งเนน้ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บความรู้เบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจน

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน โดยเฉพาะ ความรู้ในเร่ืองระบบการจดัการพลงังานซ่ึงจะสนบัสนุนให้

การอนุรักษพ์ลงังานเกิดข้ึนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยในการพฒันาเน้ือหาของคู่มือไดมี้

การปรับปรุงแนวทางในการพฒันาระบบการจดัการพลงังานพร้อมทั้งปรับปรุงและเพิ่มเติมตวัอย่างเอกสารและ

รูปแบบรายงานท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการจดัการพลงังานไวอ้ยา่งครบถว้น สาํหรับ เน้ือหาในส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 

ประกอบไปดว้ยเน้ือหาภาคทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อน โดยได้

มีการเพิ่มเติมเน้ือหาเก่ียวกบัการตรวจวินิจฉัย การคน้หาศกัยภาพการอนุรักษ์พลงังาน และการวิเคราะห์ผลการ

ประหยดัพลงังาน รวมทั้งเพิ่มเติมกรณีศึกษาและบทสรุปให้ครบถว้นในทุกเน้ือหาวิชา เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

เกิดความเขา้ใจในหลกัการทางทฤษฎีและสามารถนาํความรู้ไปปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

ในการน้ี หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือสําหรับหลกัสูตรฝึกอบรมผูรั้บผิดชอบดา้นพลงังานสามญัท่ีพฒันาข้ึนน้ีจะเป็น

ประโยชน์กบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งในการใชป้ระกอบการฝึกอบรมและเป็นคู่มือท่ีใชอ้า้งอิงประกอบการทาํงาน

ด้านการอนุรักษ์พลงังานภายหลงัการฝึกอบรมแล้วเสร็จ ทั้งน้ีเพื่อให้การอนุรักษ์พลงังานเกิดผลได้อย่างเป็น

รูปธรรมและยัง่ยนืในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป 

 

กองพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นพลงังาน 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

เมษายน  2562 
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ตอนที ่3 การอนุรักษ์พลงังานภาคความร้อน 

บทที ่1 เคร่ืองมือวดัทางความร้อน  

(Thermal  Measurement ) 

 1.1 บทนาํ 1-2 

 1.2 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 1-2 

  1.2.1 เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแกว้ 1-3 

  1.2.2 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล  1-4 

  1.2.3 เทอร์โมคปัเปิล (Thermocouple) 1-4 

  1.2.4 เทอร์โมมิเตอร์แบบไบเมทลั (Bimetallic Thermometer) 1-6 

  1.2.5 เทอร์โมมิเตอร์ความตา้นทาน (Resistance Thermometer – RTD) 1-6 

  1.2.6 เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบเทอร์มิสเตอร์ (Thermister) 1-7 

  1.2.7 เคร่ืองวดัอุณหภูมิจากการแผรั่งสี (Radiation Pyrometer) 1-7 

  1.2.8 กลอ้งอินฟราเรดตรวจจบัอุณหภูมิ (Infrared Camera)  1-8 

  1.2.9 อุปกรณ์แสดงผลอุณหภูมิ (Display or Data presentation element) 1-8 

  12.10 เคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิ 1-9 

 1.3 เคร่ืองมือวดัความช้ืนสมัพทัธ์ (Humidity Sensor) 1-9 

  1.3.1 เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก และกระเปาะแหง้  

(Wet-bulb and Dry-bulb Thermometer) 

1-10 

  1.3.2 เคร่ืองมือวดัความช้ืนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Relative Humidity   

          Meter) 

1-11 

  1.3.3 เคร่ืองบนัทึกความช้ืน 1-11 

 1.4 เคร่ืองมือวดัความเร็ว (Velocity Meter) 1-12 

 1.5 เคร่ืองมือวดัอตัราการไหล (Flow Meter) 1-13 

  1.5.1 การวดัอตัราการไหลแบบวดัความดนัดิฟเฟอเรนเชียล 1-13 

  1.5.2 การวดัอตัราการไหลแบบแทนท่ีทางปริมาตร (Positive Displacement) 1-14 

  1.5.3 มาตรวดัอตัราการไหลแบบใบพดั (Turbine Meter) แบบ Single-Jet และ 

Multi-Jet 

1-14 

  1.5.4 มิเตอร์วดัก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Meter) 1-15 

  1.5.5 การวดัอตัราการไหลแบบอลัตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) 1-17 
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  1.5.6 การวดัอตัราการไหลโดยใชโ้รตามิเตอร์ (Rotameter) 1-17 

 1.6 เคร่ืองมือวดัความดนั (Pressure Meter) 1-18 

  1.6.1 เกจวดัความดนั (Pressure Gauge) 1-18 

  1.6.2 ทรานสดิวเซอร์ความดนั (Pressure Transducer) 1-18 

 1.7 เคร่ืองมือวดัสภาพความเป็นกรดหรือด่าง (pH Meter) 1-19 

 1.8 เคร่ืองวดัสภาพการนาํไฟฟ้าของนํ้า (Conductivity Meter) 1-19 

 1.9 เคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพการเผาไหม ้(Flue Gas Analyser) 1-20 

 1.10 เคร่ืองมือวดักบัดกัไอนํ้า 1-21 

 1.11 ความถูกตอ้งของค่าขอ้มูลตรวจวดั 1-21 

  1.11.1 ความคลาดเคล่ือน 1-21 

  1.11.2 ความเท่ียงตรงกบัพกิดัความเท่ียงตรง 1-22 

  1.11.3 ความไม่แน่นอน 1-22 

  1.11.4 ช่วงการวดั (Range, Span, Full Scale) 1-22 

  1.11.5 การเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัใหเ้หมาะสม 1-23 

 1.12 ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 1-24 

  1.12.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 1-24 

  1.12.2 ความถ่ีในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 1-24 

 1.13 การตรวจวดัเพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 1-24 

  1.13.1 การติดตั้งเคร่ืองวดั 1-24 

  1.13.2 การตรวจวดัการไหลของพลงังานในเชิงปริมาณ 1-25 

  1.13.3 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งการทาํงานกบัการใชพ้ลงังาน 1-25 

  1.13.4 การบนัทึก เรียบเรียง และสร้างกราฟขอ้มูลท่ีวดัได ้ 1-25 

  1.13.5 การควบคุมการใชพ้ลงังานต่อหน่วย 1-25 

 

บทที ่2 การอนุรักษ์พลงังานสําหรับระบบไอนํา้ (Energy Conservation for Steam System)  

 2.1 บทนาํ 2-2 

 2.2 ระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม 2-2 

 2.3 หมอ้ไอนํ้า 2-4 

  2.3.1 ประเภทของหมอ้ไอนํ้า 2-4 
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  2.3.2 อุปกรณ์เผาไหมเ้ช้ือเพลิงของหมอ้ไอนํ้า 2-5 

  2.3.3 การเผาไหมเ้บ้ืองตน้ 2-11 

  2.3.4 การระบายนํ้าจากหมอ้ไอนํ้า (โบลวด์าวน์) 2-14 

  2.3.5 ขอ้ควรปฏิบติัในการใชห้มอ้ไอนํ้า 2-15 

 2.4 กบัดกัไอนํ้า 2-16 

  2.4.1 ประเภทของกบัดกัไอนํ้า 2-17 

  2.4.2 การเลือกใชก้บัดกัไอนํ้า 2-20 

  2.4.3 ขอ้แนะนาํในการติดตั้งกบัดกัไอนํ้า 2-23 

 2.5 การตรวจวเิคราะห์หมอ้ไอนํ้า 2-26 

  2.5.1 การตรวจวดัการทาํงานของหมอ้ไอนํ้า 2-26 

  2.5.2 การคาํนวณประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า 2-27 

 2.6 การปรับปรุงประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า 2-31 

  2.6.1 การปรับตั้งอตัราส่วนอากาศป้อนต่อเช้ือเพลิง 2-31 

  2.6.2 การลดการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 2-37 

  2.6.3 เคร่ืองประหยดัเช้ือเพลิงหรือเคร่ืองอุ่นนํ้าเล้ียง 2-40 

                        2.6.4 การควบคุมนํ้าระบาย (โบลวด์าวน)์  

2.6.5 การปรับสภาพนํ้าป้อน 

2-40 

2-42 

 2.7 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งจ่ายไอนํ้า 2-44 

  2.7.1 การติดตั้งฉนวนกนัความร้อน 2-44 

  2.7.2 การตรวจสอบกบัดกัไอนํ้า 2-56 

  2.7.3 การตรวจสอบระบบท่อส่งจ่ายไอนํ้า 2-57 

  2.7.4 การใชว้าลว์อยา่งถูกตอ้ง 2-57 

 2.8 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอนเดนเสท 2-58 

  2.8.1 การใชค้อนเดนเสท 2-58 

  2.8.2 การนาํไอนํ้าแฟลชกลบัมาใช ้ 2-61 

 2.9  การตรวจวินิจฉยัเพื่อหาแนวทางการอนุรักษพ์ลงังาน 2-64 

 2.10 แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 2-70 

 2.11 โปรแกรมวิเคราะห์ผลการอนุรักษพ์ลงังาน 2-72 

 2.12 กรณีศึกษา 2-100 
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 2.13 เทคโนโลยกีารอนุรักษพ์ลงังาน 

       2.13.1 การใชป๊ั้มความร้อนสาํหรับการทาํความร้อน 

       2.13.2 หมอ้ไอนํ้าแบบ Once-Through 

       2.13.3 การปรับสมดุลการใชห้มอ้ไอนํ้า 

2-143 

2-143 

2-147 

2-149 

บทที ่3 การอนุรักษ์พลงังานสําหรับเตาอุตสาหกรรม (Energy Conservation for Industrial 

Furnace) 

 

 3.1 บทนาํ 3-2 

 3.2 ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 3-2 

  3.2.1 เตาหลอมไฟฟ้า 3-2 

  3.2.2 เตาหลอมเช้ือเพลิง 3-5 

 3.3 การตรวจวดัการใชพ้ลงังานเตาอุตสาหกรรม 3-8 

  3.3.1 พลงังานจากเช้ือเพลิงป้อน 3-11 

  3.3.2 การสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 3-12 

  3.3.3 การสูญเสียความร้อนทางผนงัเตา 3-13 

  3.3.4 การสูญเสียความร้อนจากช่องเปิดหรือรูร่ัวของเตา 3-15 

  3.3.5 การสูญเสียความร้อนจากนํ้าระบายความร้อน 3-16 

 3.4 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและอนุรักษพ์ลงังานสาํหรับเตาอุตสาหกรรม 3-17 

  3.4.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม ้ 3-17 

  3.4.2 การลดความสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 3-20 

  3.4.3 การลดความสูญเสียความร้อนท่ีผวิเตาโดยการติดตั้งฉนวน 3-21 

  3.4.4 การลดการสูญเสียความร้อนจากช่องเปิดหรือรูร่ัวของเตา 3-22 

  3.4.5 การลดการสูญเสียพลงังานจากการระบายความร้อน 3-22 

 3.5 การตรวจวนิิจฉยัเพื่อหาแนวทางการอนุรักษพ์ลงังาน 3-23 

 3.6 แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน 3-28 

 3.7 โปรแกรมการวิเคราะห์มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 3-30 

 3.8 กรณีศึกษา 3-38 

 3.9 เทคโนโลยกีารอนุรักษพ์ลงังาน 3-55 
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บทที ่1 
เคร่ืองมือวดัทางความร้อน 
(Thermal Measurement) 

 
ความสําคญัของเน้ือหาวชิา 
 
การตรวจวดัการใชพ้ลงังานของระบบต่างๆ ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมเป็นขั้นตอนหน่ึงในระบบจดั
การพลงังานท่ีมีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกว่าขั้นตอนอ่ืน ผูด้าํเนินการตรวจวดัพลงังานจาํเป็นตอ้งมีความรู้ ความ
เขา้ใจ และท่ีสาํคญั คือ ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือวดั เพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ และเช่ือถือ
ได ้ในบทน้ีเราจะกล่าวถึง อุปกรณ์และเคร่ืองมือวดัทางความร้อนต่างๆ ท่ีจาํเป็นสําหรับการตรวจวดัการใช้
พลงังาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์ 
1. ทราบประเภทของเคร่ืองมือวดัทางความร้อน 
2. สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือวดัไดอ้ยา่งเหมาะสมสาํหรับงานแต่ละประเภท 
3. เขา้ใจความสาํคญัของการวดัค่าพลงังานและความถูกตอ้งเท่ียงตรงของขอ้มูล 
4. สามารถตรวจวดัและบอกค่าทางความร้อนท่ีจาํเป็นสาํหรับใชว้ิเคราะห์เพื่อการอนุรักษพ์ลงังาน 



ตอนท่ี 3 บทที ่1 เคร่ืองมือวดัทางความร้อน   
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1.1 บทนํา  
 
เน้ือหาในบทน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัชนิดของเคร่ืองมือวดัทางความร้อนและวิธีใชง้าน การเลือกใชเ้คร่ืองมือวดั
ใหเ้หมาะสมกบังานแต่ละประเภท รวมถึงความถูกตอ้งเท่ียงตรงของการวดัขอ้มูล  ค่าทางความร้อนเป็นขอ้มูลท่ี
สาํคญัและจาํเป็นสาํหรับการประเมินทั้งการใชพ้ลงังานและการอนุรักษพ์ลงังานของระบบต่างๆ ในอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยทัว่ไปแลว้ ปริมาณการใชพ้ลงังานความร้อนมกัแสดงในหน่วยของ ตนัถ่านหิน ลิตร
เช้ือเพลิง กิโลจูล บีทียตู่อชัว่โมง ฯลฯ ซ่ึงบ่อยคร้ังไม่สามารถตรวจวดั (ในหน่วยดงักล่าว) ไดโ้ดยตรง อยา่งไรก็
ตาม เรายงัสามารถตรวจวดัโดยทางออ้มในรูปของอุณหภูมิ ความช้ืน ความดนั และอตัราการไหล ค่าเหล่าน้ี
สามารถนาํมาคาํนวณเพื่อแสดงปริมาณการใชพ้ลงังานความร้อนได ้สําหรับเคร่ืองมือวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
ร้อนและพบเห็นใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย มีดงัน้ี 
 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 
 เคร่ืองมือวดัความช้ืนสมัพทัธ์ 
 เคร่ืองมือวดัความเร็ว 
 เคร่ืองมือวดัอตัราการไหล 
 เคร่ืองมือวดัความดนั 
 เคร่ืองมือวดัสภาพความเป็นกรดหรือด่าง 
 เคร่ืองวดัสภาพการนาํไฟฟ้าของนํ้า 
 เคร่ืองมือวดัการเผาไหม ้
 เคร่ืองมือวดักบัดกัไอนํ้า 
 
1.2 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 
 
อุณหภูมิแสดงถึงระดบัของพลงังานความร้อนในวตัถุ มาตรวดัอุณหภูมิในระบบ SI (International System of 
Units) คือ องศาเซลเซียส (°C) และสาํหรับระบบองักฤษ คือ องศาฟาเรนไฮต ์(°F) มาตรอุณหภูมิมกักาํหนด
อา้งอิงกบัจุดอา้งอิงสองจุด คือ จุดเยอืกแขง็ (Freezing point) และจุดเดือด (Boiling point) ของนํ้ า โดยในสเกล
องศาเซลเซียสกาํหนดใหจุ้ดเยอืกแขง็ และจุดเดือดของนํ้ามีระดบัอุณหภูมิ 0°C และ 100°C ตามลาํดบั ในขณะท่ี
สเกลองศาฟาเรนไฮตก์าํหนดให้เป็น 32°F และ 212°F ตามลาํดบั สมการคณิตศาสตร์สําหรับแปลงหน่วย

ระหวา่งอุณหภูมิสเกลต่างๆ มีดงัน้ี 

 
 
 
 

 

                       Fahrenheit (°F) F = (1.8 x C) + 32     (1.1) 
                       Celsius (°C)  C = (F-32)/1.8      (1.2) 
                       Kelvin (K)    K = C + 273.15      (1.3) 
                       Rankine (°R) R = F + 459.67      (1.4) 
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ในปัจจุบนั เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละแบบก็มีความเหมาะสมแตกต่างกนัไปตาม
สภาวะแวดลอ้มของการวดัและการประยกุตใ์ชง้าน 

เคร่ืองมือวดัอุณหภูมทิีใ่ช้กันอยู่ทัว่ไป  

• เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแกว้ (Liquid-in-Glass Thermometers) 
• เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Thermometer) 
• เทอร์โมคปัเปิล (Thermocouple) 
• เทอร์โมมิเตอร์ความตา้นทาน (Resistance Thermometers - RTDS) 
• เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบเทอร์มิสเตอร์ (Thermistor) 
• เคร่ืองวดัอุณหภูมิจากการแผรั่งสี (Radiation Pyrometer) 
• กลอ้งอินฟราเรด (Infrared Camera) 

 
1.2.1 เทอร์โมมเิตอร์แบบหลอดแก้ว 
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหลอดแกว้ เป็นเทอร์โมมิเตอร์ซ่ึงมีของเหลวบรรจุอยู่ภายในหลอดแกว้ ท่ีปลายล่างของ

หลอดแกว้มีกระเปาะท่ีเรียกว่า หลอดคาปิลลารี (Capillary Tube) ตวัหลอดแกว้มีสเกลแสดงค่าอุณหภูมิ (Scale) 
และปลายบนของหลอดแกว้อาจมีกระเปาะเล็กๆ ทาํหน้าท่ีรับของเหลวส่วนท่ีลน้ เม่ือเกินช่วงวดัอุณหภูมิ 
ขณะท่ีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน ของเหลวในหลอดแกว้จะขยายตวัทาํใหร้ะดบัของเหลวในหลอดคาปิลลารีสูงข้ึน ความ
สูงของระดบัของเหลวใชส้าํหรับการบอกอุณหภูมิ ปริมาตรดา้นบนเหนือของเหลว อาจเป็นสุญญากาศหรือเติม
ดว้ยอากาศหรือก๊าซอยา่งอ่ืน สาํหรับช่วงอุณหภูมิสูงๆ จะใชก๊้าซเฉ่ือยเติมดว้ยความดนัเร่ิมตน้ท่ีควบคุมค่าหน่ึง
เพื่อท่ีจะทาํใหข้องเหลวมีจุดเดือดสูงข้ึน และเพิ่มช่วงการวดัในการใชง้าน นอกจากนั้นความดนัในส่วนน้ีจะทาํ
ใหล้ดโอกาสการแยกส่วนของลาํของเหลวท่ีอยูภ่ายใน 

 

ในช่วงวดัอุณหภูมิใชง้านทัว่ไป ปรอทเป็นของเหลวที่ดีที่สุดสําหรับเทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว และใชง้านทัว่ไป
ในเคร่ืองมือระดบัสูง แอลกอฮอล์ใช้งานได้ระดับน่าพอใจ ส่วนของเหลวอย่างอ่ืนส่วนใหญ่จะใช้ในกรณี

ตอ้งการยดืช่วงการวดัไปท่ีอุณหภูมิตํ่าๆ รูปท่ี 1.2-1 แสดงลกัษณะของเทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแกว้ 

 

รูปที ่1.2-1 เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแกว้ 
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1.2.2 เทอร์โมมิเตอร์แบบดจิิตอล  
เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลดังแสดงในรูปท่ี 1.2-2 เป็นเทอร์โมมิเตอร์ท่ีเร่ิมมีการนํามาใช้งานมากข้ึน เพื่อ
ทดแทนการใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ชนิดหลอดแกว้ โดยทัว่ไป เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลจะเป็นแบบพกพาได ้และ
สามารถวดัค่าเป็นจุดไดท้ั้งของแขง็และของเหลว นอกจากน้ี เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลยงัให้ค่าละเอียดท่ีสูง
กวา่ 1C 

 

รูปที ่1.2-2 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล 

1.2.3 เทอร์โมคปัเปิล (Thermocouple) 
เทอร์โมคปัเปิลเป็นโลหะ 2 ชนิดต่างกนั ท่ีนํามาเช่ือมปลายเข้าด้วยกันที่ด้านหน่ึงซ่ึงเป็นดา้นท่ีใชว้ดัอุณหภูมิ
ส่วนอีกดา้นหน่ึงต่อเขา้กบัอุปกรณ์ใชง้าน เทอร์โมคปัเปิลสามารถใชส้าํหรับการวดัอุณหภูมิแบบติดตั้งถาวร 
และในบริเวณพื้นท่ีจาํกดั เทอร์โมคปัเปิลนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจาก ราคาถูก มีความคงทน ติดตั้งง่าย 
และให้ผลตอบสนองทีร่วดเร็ว ใช้งานได้หลากหลาย สามารถใชว้ดัไดท้ั้งอากาศ ก๊าซ และนํ้ าได ้ขอ้เสียของเทอร์
โมคปัเปิล คือ แรงดนัตํ่า ความผดิพลาดของค่าท่ีตรวจวดัอาจเกิดข้ึนไดส้าํหรับการใชง้านบางประเภทท่ีตอ้งการ
ความถูกตอ้งแม่นยาํ ซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้งใชโ้คลดจ์งัชัน่ (Cold Junction) รูปท่ี 1.2-3 แสดงเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบ
เทอร์โมคปัเปิล 

  
 

รูปที ่1.2-3 เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบเทอร์โมคปัเปิล 

เทอร์โมคปัเปิลท่ีขายในทอ้งตลาดมีอยู่ดว้ยกนัหลายชนิด ซ่ึงอาจจาํแนกไดต้ามช่วงของอุณหภูมิ และลกัษณะ
การใชง้าน ตารางท่ี 1.2-1 แสดงประเภทของเทอร์โมคปัเปิลและช่วงของอุณหภูมิการใชง้าน และตารางท่ี 1.2-2 
แสดงสภาวะแวดลอ้มในการใชง้านเทอร์โมคปัเปิลแบบมาตรฐานโดยไม่ตอ้งใช ้Protecting Tube 
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ตารางที ่1.2-1 ประเภทของเทอร์โมคปัเปิลและอุณหภูมิใชง้าน 

ชนิด 
ส่วนผสม 

ย่านอุณหภูมใิช้งาน โค๊ตสีตามมาตรฐาน แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีได้ 
 mV C F IEC BS ANSI 

B 
 

R 
 

S 
 

J  
 

K 
 

T 
 

E 
 

แพลทนัิม - 30%  โรเดยีม / แพลทนัิม - 6%  โรเดยีม 
 
แพลทนัิม / 13%  โรเดยีม แพลทนัิม 
 
แพลทนัิม / 10%  โรเดยีม แพลทนัิม 
 
เหล็ก/คอนสแตนแตน 
 
โครเมล/อะลูเมล 
 
ทองแดง/คอนสแตนแตน 
 
โครเมล/คอนสแตนแตน 

0 to 1820 
 
-50 to 1768 
 
-50 to 1768 
 
-210 to 760 
 
-270 to 1372 
 
-270 to 400 
 
-270 to 1000 

32 ถึง 3310 
 
-60 ถึง 3210 
 
-60 ถึง 3210 
 
-350 ถึง 1400 
 
-450 ถึง 2500 
 
-450 ถึง 750 
 
-450 ถึง 1830 

ไม่มีกาํหนด 
 

 
 

- 

 

 

 

 

ไม่มีกาํหนด 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ไม่มีกาํหนด 
 
- 
 

- 

 

 

 
 

 

 

0 ถึง 13.814 
 
-02.26 ถึง 21.108 
 
-0.236 ถึง 18.698 
 
-8.096 ถึง 42.922 
 
-6.458 ถึง 54.875 
 
-6.258 ถึง 20.865 
 
-9.835 ถึง 76.358 

 - แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบอุณหภูมิท่ีวดักบัจุดเยอืกแขง็ของนํ้า 

ตารางที ่1.2-2 สภาวะแวดลอ้มในการใชง้านเทอร์โมคปัเปิลแบบมาตรฐานโดยไม่ตอ้งใช ้Protecting Tube 

ความเหมาะสมในการใช้งาน 

ชนิด 
บรรยากาศ 
Oxidizing 

บรรยากาศ 
Reducing 

บรรยากาศ 
Iner t 

Vacuum 
บรรยากาศ 
Sulferous 

อุณหภูม ิ
< 0C 

มไีอของโลหะ 

B ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไดใ้นช่วงสั้น ๆ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้

R ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้

S ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้

J  ได ้ ได ้ ได ้ ได ้
ไม่ไดถ้า้ > 500 

C 
ไม่ได ้ ได ้

K ได*้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ได ้

T# ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ได ้

E ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ได ้

* ใชง้านไดดี้กวา่แบบ E, J และ T เม่ืออุณหภูมิ > 550C 
# โดยเฉพาะกบัอุณหภูมิ < 0C 
Oxidizing : กระบวนการทางเคมีท่ีดึงออกซิเจนจากภายนอกเขา้ไปทาํปฏิกิริยากบัสารนั้น 
Reducing : กระบวนการทางเคมีท่ีออกซิเจนถูกดึงออกจากสารนั้นเพื่อไปทาํปฏิกิริยากบัสารภายนอก 
Vacuum : ค่าความดนัท่ีตํ่ากวา่บรรยากาศจนถึงสภาวะสุญญากาศ 
Iner t      : สภาวะเฉ่ือยท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี 

ท่ีมา: http://www.eng-temperature.com/thermocouple.html 



ตอนท่ี 3 บทที ่1 เคร่ืองมือวดัทางความร้อน   
 

 1-6 

1.2.4 เทอร์โมมเิตอร์แบบไบเมทลั (Bimetallic Thermometer ) 
การทาํงานของเทอร์โมมิเตอร์น้ีใชห้ลกัการขยายตวัของของแขง็สองชนิดเม่ือรับความร้อน โดยของแขง็หรือ
โลหะทั้งสองมีค่าสมัประสิทธ์ิการขยายตวัและคุณสมบติัการนาํความร้อนแตกต่างกนั 

                   
 

รูปที ่1.2-4 เทอร์โมมิเตอร์แบบไบเมทลั 
 
1.2.5 เทอร์โมมเิตอร์ความต้านทาน (Resistance Thermometer  - RTD) 
เทอร์โมมิเตอร์ความตา้นทานหรืออาร์ทีดี (RTD) ทาํจากโลหะทีม่ีความยาวค่าหน่ึง ซึ่งทําให้เกิดความต้านทานที่
ต้องการ ณ อุณหภูมิ 0C ลวดโลหะน้ีจะพนัอยูบ่นแกนท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าและมีสมบติัทนต่อความร้อน แกนท่ี
ใชเ้ป็นวสัดุจาํพวกเซรามิกหรือแกว้ ขดลวดน้ีมีความคงทนต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและการสั่นสะเทือน 
ทั้งน้ีเพราะเม่ือขดลวดได้รับความร้อนจะเกิดการขยายตวั และเม่ือเย็นลงก็จะหดตวั แกนท่ีใช้พนัจึงตอ้งมี
สัมประสิทธ์ิการขยายตวัสัมพนัธ์กบัการขยายตวัของขดลวด อาร์ทีดีอาศยัหลกัการทาํงานของค่าความตา้นทาน
ไฟฟ้าในเส้นลวดโลหะท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิ ขอ้ไดเ้ปรียบของการใชอ้าร์ทีดี คือ มีความเป็นเชิงเส้น
ตลอดพิสัยการใช้งานดี มีพิสัยของอุณหภูมิใช้งานกว้าง มีเสถียรภาพที่ดีที่อุณหภูมิสูง และมีความถูกต้อง
แม่นยาํสูง แต่ขอ้เสีย คือ มีราคาแพง และตอ้งการไฟเล้ียง 
 

 

รูปที ่1.2-5 หวัวดัอุณหภูมิแบบความตา้นทาน RTD 
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1.2.6  เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบเทอร์มิสเตอร์ (Thermistor ) 
เทอร์มิสเตอร์เป็นอุปกรณ์วดัอุณหภูมิท่ีอาศัยการเปล่ียนแปลงความต้านทานเช่นเดียวกับ อาร์ทีดี แต่เทอร์
มิสเตอร์จะใชค้าร์บอนและสารก่ึงตวันาํ (Semiconductor) พวกออกไซดข์องโลหะ เช่น นิเกิล เหล็ก ทองแดง 
แมงกานิส เป็นตน้ โดยปกติ เทอร์มิสเตอร์ทาํจากออกไซด์ของแมงกานีสกบัทองแดง หรือออกไซดข์องนิเกิล
กบัทองแดง ท่ีใหส้มัประสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงค่าความตา้นทานสูง  

 

 

รูปที ่1.2-6 รูปแบบของเทอร์มิสเตอร์ท่ีใชก้นัทัว่ไป 
 

ประเภทของเทอร์มิสเตอร์ จาํแนกไดด้งัน้ี 

ก) NTC (Negative Temperature Coefficient) 
• ค่าความตา้นทานลดลง เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 
• ใชใ้นระบบป้องกนักระแสเกินสําหรับวงจรไฟฟ้า, อุตสาหกรรมประกอบรถยนต ์เช่น วดัอุณหภูมิของ 

Coolant หรือนํ้ามนัเคร่ืองเพื่อส่งขอ้มูลให ้ECU 

ข) PTC (Positive Temperature Coefficient) 
• ค่าความตา้นทานเพ่ิมข้ึน เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 
• ใชใ้นระบบป้องกนักระแสเกินสาํหรับวงจรไฟฟ้า, Crystal oven เพื่อควบคุมอุณหภูมิ  

 
1.2.7 เคร่ืองวดัอุณหภูมิจากการแผ่รังสี (Radiation Pyrometer )  
เคร่ืองวดัอุณหภูมิจากการแผรั่งสีเหมาะสาํหรับการใช้งานในช่วงอุณหภูมิสูง (500-1600C) ปัจจุบนัไดรั้บความ
นิยมมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากสามารถตรวจวดัวตัถุท่ีมีอุณหภูมิสูงมากไดโ้ดยตรง อีกทั้งให้ค่าท่ีแม่นยาํรวดเร็ว 
เคร่ืองมือมีลกัษณะท่ีพกพาได้สะดวก ขอ้เสียของเคร่ืองวดัชนิดน้ี คือ ราคาแพง และความแม่นยําอาจ
คลาดเคล่ือน เน่ืองจากสภาพของพืน้ผวิทีท่าํการตรวจวดั อยา่งไรกต็าม อุปกรณ์รุ่นใหม่ไดรั้บการพฒันาใหดี้ข้ึน 
เพื่อลดปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ โดยการตรวจวดัค่าการเปล่งรังสีออกจากพื้นผวิ 
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รูปที ่1.2-7 เคร่ืองวดัอุณหภูมิจากการแผรั่งสี 
 
1.2.8 กล้องอินฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิ (Infrared Camera)  
วตัถุทั้งหมดท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ศูนยอ์งศาสมับูรณ์จะมีการแผรั่งสีอินฟราเรดออกมา โดยความยาวคล่ืนจะส้ันลง
ตามอุณหภูมิที่สูงขึน้ กลอ้งอินฟราเรดอาศยัหลกัการท่ีว่าน้ีในการวดัความแตกต่างอุณหภูมิในสภาวะแวดลอ้ม
หน่ึง โดยการเปล่ียนความยาวคล่ืนทีไ่ม่สามารถมองเห็นได้ให้เป็นรูปสี หรือ ขาวดาํ  

 
รูปที ่1.2-8 กลอ้งอินฟราเรดตรวจจบัอุณหภูมิ 

 
กลอ้งอินฟราเรดมีการใชก้นัอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร กิจการของตาํรวจและ
ทหาร สาํหรับงานดา้นพลงังาน โดยทัว่ไป เราจะใชก้ลอ้งอินฟราเรดในการตรวจวดัคุณสมบติัของฉนวนอาคาร
หรือเตาเผา โดยสามารถตรวจวดัจุดร้อนท่ีเกิดข้ึน และความแตกต่างอุณหภูมิได ้อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากอุปกรณ์
มีราคาท่ีค่อนขา้งสูง เคร่ืองมือน้ีจึงมกัใชใ้นการตรวจวิเคราะห์การใชพ้ลงังานโดยละเอียดโดยบริษทัท่ีปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น 
 
1.2.9 อุปกรณ์แสดงผลอุณหภูมิ (Display or  Data presentation element) 
 ทาํหนา้ท่ีแปลงสญัญาณท่ีไดจ้ากส่วน signal conditioning มาเป็นส่ิงท่ีจะส่ือความเขา้ใจถึงมนุษยไ์ดห้รือ
ผูใ้ชง้านได ้เช่น  
 การพิมพอ์กัขระบนกระดาษ  
 เขม็ช้ีบนหนา้ปัด (analog indicator)  
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 สญัญาณไฟติด-ดบั  
 รูปกราฟ  
 ตวัเลขดิจิตอล (digital display)  
 tape recorders  
 chart recorders 

 
1.2.10 เคร่ืองบันทกึอุณหภูมิ 
เคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิ เป็นการบนัทึกค่าอุณหภูมิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 
1.2.10.1 เคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิโดยใช้กระดาษ (Hybrid Recorder) มีทั้งกระดาษท่ีเป็นส่ีเหล่ียม หรือ วงกลม 
แมก้ระทัง่ ทรงกระบอก  
1.2.10.2 เคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิโดยไม่ใช้กระดาษ (Paperless Recorder) แต่เป็นการเกบ็ค่าไวใ้นหน่วยความจาํ 
เช่น การ์ดหน่วยความจาํ (Memory Card) Compact Flash (CF)/Multi Media Card (MMC), SD card, mini Card, 
หรือ ฮาร์ดดิสค ์
 
 

    
 

รูปที ่1.2-10 เคร่ืองบนัทึกอุณหภูมิ 
 
1.3 เคร่ืองมือวดัความช้ืนสัมพทัธ์ (Humidity Sensor) 
 
การคาํนวณหรือประเมินปริมาณการใชพ้ลงังานของระบบปรับอากาศหรือระบบทาํความเยน็ เรามกัจาํเป็นตอ้ง
ตรวจวดัความช้ืนร่วมไปกบัการตรวจวดัอุณหภูมิ ค่าความช้ืนและค่าอุณหภูมิของอากาศท่ีวดัไดจ้ะทาํให้เรา
สามารถคาํนวณค่าเอนทาลปี (Enthalpy) หรือปริมาณความร้อนท่ีอยูใ่นอากาศ ณ ตาํแหน่งท่ีทาํการตรวจวดั 
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การตรวจวดัความช้ืนมกัจะแสดงในหน่วยของร้อยละ (%) ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศท่ีอุณหภูมิค่าหน่ึง แสดง
ถึงปริมาณของไอนํา้ที่มีอยู่ในอากาศขณะน้ันว่ามีค่าเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณไอนํา้สูงสุดที่มีได้ (ปริมาณไอ
นํ้าอ่ิมตัว) ที่อุณหภูมิน้ัน  ๆตวัอย่างเช่น อากาศมีความช้ืนสัมพทัธ์ร้อยละ 60 ท่ีอุณหภูมิ 25C หมายความว่า 
อากาศในขณะนั้นมีปริมาณไอนํ้าอยูร้่อยละ 60 เม่ือเทียบกบัปริมาณไอนํ้าอ่ิมตวัในอากาศท่ีอุณหภูมิ 25C  
 
เคร่ืองมือวดัความช้ืนสัมพทัธ์ทีใ่ช้กันทัว่ไป 
• เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแหง้ (Wet and Dry Bulb Thermometer) 
• เคร่ืองมือวดัความช้ืนสมัพทัธ์แบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Relative Humidity Meter) 
 
1.3.1 เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก และกระเปาะแห้ง (Wet-bulb and Dry-bulb Thermometer ) 
เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก และกระเปาะแห้ง ประกอบด้วย เทอร์โมมิเตอร์ 2 แท่ง โดยท่ีปลายของ
เทอร์โมมิเตอร์แท่งหน่ึงจะถูกหุ้มดว้ยผา้เปียกชุบนํ้ ากลัน่ ส่วนเทอร์โมมิเตอร์อีกแท่งหน่ึงจะใชว้ดัอุณหภูมิของ
อากาศตามปกติ  

  

รูปที ่1.3-1 เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแหง้ 

 
ความช้ืนของอากาศจะหาไดจ้ากความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง 2 แท่ง โดยอาศัยหลักการการ
ระเหยของนํ้า ซ่ึงทาํให้อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ท่ีปลายหุ้มดว้ยผา้เปียกมีค่าลดลง ในกรณีท่ีอากาศท่ีวดัแห้ง 
อตัราการระเหยของนํ้าจะสูงทาํใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง 2 แท่งมากกว่า กรณี
ท่ีอากาศมีความช้ืนสูง ผลต่างของอุณหภูมิทั้งสองจะต่างกนัน้อย เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก และกระเปาะ
แห้งอาจ ติดตั้งอยูบ่นกา้นหมุน หรือติดตั้งพดัลมขนาดเล็กเพื่อท่ีจะให้อากาศท่ีวดัวิ่งผา่นเทอร์โมมิเตอร์ทั้งสอง 
เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก และกระเปาะแหง้มีความแม่นยําในการตรวจวดัสูง แต่มีขอ้เสียในการท่ีจะตอ้งชุบ
นํ้ากลัน่ก่อนใชง้านทุกคร้ัง และตอ้งใชเ้วลามากในการตรวจวดัค่าแต่ละคร้ัง 
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1.3.2 เคร่ืองมือวดัความช้ืนสัมพทัธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Relative Humidity Meter ) 
เคร่ืองมือวดัความช้ืนสัมพทัธ์แบบอิเลคทรอนิกส์ จะวดัค่าความช้ืนโดยใช้หัวเซ็นเซอร์แบบตัวเก็บประจุ 
(Capacitive Sensor) ซึ่งค่าความจุไฟฟ้าจะขึน้อยู่ กับความช้ืนของอากาศที่วัด หรือเป็นหัวเซ็นเซอร์ที่ทําด้วย
ซิลิคอน ซึ่งค่าความนําไฟฟ้าจะเปล่ียนแปลงตามความช้ืนของอากาศที่วดัค่า สัญญาณไฟฟ้าจากหวัเซ็นเซอร์จะ
ถูกส่งไปยงัหน่วยประมวลผล เพ่ือแสดงค่าความช้ืนของอากาศท่ีตรวจวดั ในปัจจุบนัเคร่ืองมือวดัความช้ืน
สมัพทัธ์แบบอิเลก็ทรอนิกส์ มีความแม่นยําในการตรวจวดัสูง และสะดวกในการพกพาในการนาํไปตรวจวดั ณ 
จุดต่างๆ 

 

รูปที ่1.3-2 เคร่ืองมือวดัความช้ืนสมัพทัธ์แบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

1.3.3 เคร่ืองบันทกึความช้ืน 

          เป็นเคร่ืองมือเกบ็ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงความช้ืนของสถานท่ีหรือบริเวณท่ีทาํการตรวจวดั สามารถ
บนัทึกขอ้มูลแบบต่อเน่ือง และแบบไม่ต่อเน่ืองได ้

     
 

รูปที ่1.3-3 เคร่ืองบนัทึกความช้ืนแบบต่อเน่ือง 

 



ตอนท่ี 3 บทที ่1 เคร่ืองมือวดัทางความร้อน   
 

 1-12 

           

รูปที ่1.3-4 เคร่ืองบนัทึกความช้ืนแบบไม่ต่อเน่ือง 
 

1.4 เคร่ืองมือวดัความเร็ว (Velocity Meter ) 
 

ในปัจจุบนั มีการนาํเคร่ืองวดัความเร็วของไหลมาใชแ้ทนเคร่ืองวดัอตัราการไหลกนัมากข้ึนในอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากเคร่ืองวดัอตัราการไหลของท่อขนาดใหญ่จะมีราคาสูงมาก หากเราสามารถนาํเคร่ืองวดัความเร็วของ
ไหลมาใชแ้ทนไดจ้ะลดค่าใชจ่้ายลงไดม้าก อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีการกระจายความเร็วของไหลในท่อมีความไม่
สมํ่าเสมอ หรือมีการเปล่ียนแปลงเทียบกบัเวลาแลว้ ความเท่ียงตรงในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองวดัอตัราการไหลจะไม่
ค่อยดีนกั 
 

วิธีใชเ้คร่ืองวดัความเร็วของไหลในการวดัอตัราการไหลแบ่งเป็น 2 วิธี 
1. เลือกตําแหน่งที่การกระจายความเร็วภายในท่อไม่มีความป่ันป่วน ติดตั้งเคร่ืองวดัความเร็วของไหล ณ 

ตาํแหน่งท่ีสามารถวดัไดค้วามเร็วของไหลเฉล่ีย นาํผลลพัธ์ท่ีไดม้าคูณกบัพื้นท่ีหนา้ตดัของท่อจะไดอ้ตัรา
การไหล อน่ึง ตาํแหน่งท่ีจะวดัไดค้วามเร็วของไหลเฉล่ีย โดยประมาณจะอยู่ห่างจากผนงัท่อออกมาเป็น
ระยะ 12% ของเส้นผา่นศูนยก์ลางท่อ 

2. วัดความเร็วของไหลหลายๆ จุดบนพื้นที่หน้าตัดท่อซ่ึงกําหนดตําแหน่งไว้ก่อนแล้ว นาํมาหาความเร็วของ
ไหลเฉล่ียภายหลงั หรือติดตั้งเซ็นเซอร์ความเร็วของไหลหลายๆ ตวัพร้อมกนั แลว้นาํมาคาํนวณหาความเร็ว
ของไหลเฉล่ีย เคร่ืองวดับางรุ่นเพียง 1 เคร่ืองก็มีหนา้ท่ีการทาํงานเหมือนกบัมีเซ็นเซอร์ความเร็วของไหล
จาํนวนหลายตวั 

 

รูปที ่1.4-1 เคร่ืองมือวดัความเร็ว 
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1.5 เคร่ืองมือวดัอัตราการไหล (Flow Meter ) 
อตัราการไหล (Flow Rate) เป็นอีกขอ้มูลหน่ึงท่ีมีความสาํคญัต่อการประเมินปริมาณพลงังาน การวดัอตัราการ
ไหลมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ การวดัปริมาณการไหลซ่ึงมีหน่วยเป็นปริมาตร เช่น ลูกบาศก์เมตร (m3) และการวดั
อตัราการไหลซ่ึงมีหน่วยเป็นปริมาณการไหลต่อหน่วยเวลา เช่น ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง (m3/h)  

เคร่ืองมือวดัอัตราการไหลทีนิ่ยมใช้กันทัว่ไป 
•  มาตรวดัวดัอตัราการไหลแบบวดัความดนัดิฟเฟอเรนเชียล 
•  มาตรวดัวดัอตัราการไหลแบบแทนท่ีทางปริมาตร (Positive Displacement) 
•  มาตรวดัอตัราการไหลแบบใบพดั (Turbine Meter) แบบ Single-Jet และ Multi-Jet 
•  มาตรวดัก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Meter) 
•  มาตรวดัอตัราการไหลแบบอลัตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) 
•  มาตรวดัอตัราการไหลโดยใชโ้รตามิเตอร์ (Rotameter) 
 
1.5.1 การวดัอัตราการไหลแบบวดัความดนัดฟิเฟอเรนเชียล 
หากมีการติดตั้งคอคอดในท่อท่ีมีของไหลไหลอยู ่จะเกิดผลต่างความดนัข้ึนในตาํแหน่งก่อนและหลงัของคอคอด
นั้น เน่ืองจากผลต่างความดนัน้ีสามารถแปลงไปเป็นอตัราการไหลไดโ้ดยอาศยัสมการการไหลแบบต่อเน่ือง และ
สมการ Bernoulli ดงันั้น เม่ือเราสามารถวดัผลต่างของความดนัน้ีได ้เราจะสามารถคาํนวณค่าอตัราการไหลได ้ 
 
เน่ืองจากเคร่ืองมือวดัน้ีทาํหน้าท่ีวดัผลต่างของความดนั เราจึงมกัเรียกว่า เคร่ืองวดัอตัราการไหลแบบผลต่าง
ความดนั หรืออาจเรียกอีกอยา่งว่า “วิธีวดัอตัราการไหลดว้ยกลไกคอคอด” วิธีวดัดงักล่าวน้ีมีดว้ยกนัทั้งหมด 3 
ลกัษณะ คือ Orifice, Nozzle และ Venturi Tube อยา่งไรกต็ามท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ Orifice 

การคาํนวณทางทฤษฎ ี 
 
 
 
 
 

 
 
แทน (1.6) ใน (1.5) จะหา V1 และ V2 ได ้
และ        อตัราการไหล           = VA 
 

สมการเบอร์นูล่ี (Bernoulli) P1/+ V1
2/2g + Z1     = P2/+ V2

2/2g + Z2 
(P1 – P2)        = (V2

2-V1
2)/2g   (1.5) 

กฏทรงมวล   V1A1         = V2A2 
V2         = V1A1/A2    (1.6) 
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รูปที ่1.5-1 การวดัอตัราการไหลดว้ยกลไกคอคอด Orifice, Nozzle และ Venturi Tube 
 

1.5.2 การวดัอัตราการไหลแบบแทนทีท่างปริมาตร (Positive Displacement) 
มาตรวดัการไหลของของไหลแบบแทนท่ีทางปริมาตร หรือ “โพสิทีฟดิสเพลสเมนต”์ เป็นมิเตอร์ท่ีนิยมใช้กันมาก
ทีสุ่ด การวดัอาศยัหลกัการของการเคล่ือนทีข่องไดอะแฟรมทีแ่ปรผนัโดยตรงกับปริมาตรของการไหลในท่อมิเตอร์ 
มิเตอร์แบบน้ีมกัใชก้บัการตรวจวดัของไหล เช่น นํ้า นํ้ามนัเช้ือเพลิง และแอลกอฮอล ์มิเตอร์สามารถต่อเขา้กบัท่อท่ี
มีเส้นผา่นศูนยก์ลางระหวา่ง 6–80 mm. และสามารถวดัอตัราการไหลไดต้ั้งแต่ 80 mm3/h จนถึง 24 m3/h  

 

รูปที ่1.5-3 มิเตอร์วดันํ้ามนัแบบโพสิทีฟดิสเพลสเมนต ์
 

1.5.3 มาตรวดัอัตราการไหลแบบใบพดั (Turbine Meter ) แบบ Single-Jet และ Multi-Jet 
มิเตอร์วดัอัตราการไหลแบบใบพดัอาศยัหลักการทาํงานของใบพดัท่ีจะหมุนไปตามกระแสการไหล โดย
ความเร็วของกระแสการไหลเป็นตวักาํหนดความเร็วรอบของการหมุนของใบพดั คือ เม่ือของไหลมีกระแสการ
ไหลเร็วใบพดัก็จะหมุนเร็ว และจะถ่ายเทการหมุนผา่นกลไก และชุดเฟืองสู่เคร่ืองบนัทึกปริมาตรการไหล มาตร
วดัการไหลมีอยูห่ลายลกัษณะ เช่น 

1 2 
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 มาตรใบพดัแบบช่องรับนํ้าช่องเดียว (Single- Jet Meters) 
 มาตรใบพดัแบบช่องรับนํ้าหลายช่อง (Multi- Jet Meters) 
 มาตรวดันํ้าแบบติดตั้งใบพดัแนวนอน 

 
รูปที ่1.5-3 มาตรใบพดัแบบช่องรับนํ้าช่องเดียว (Single- Jet Meters) 

 

 
รูปที ่1.5-4 มาตรใบพดัแบบช่องรับนํ้าหลายช่อง (Multi- Jet Meters) 

 
1.5.4 มิเตอร์วดัก๊าซธรรมชาต ิ(Natural Gas Meter ) 
มิเตอร์วดัก๊าซธรรมชาติ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ตามการทาํงานท่ีแตกต่างกนั คือ 
1. ไดอะแฟรมมิเตอร์ ซ่ึงเป็นแบบโพสิทีฟดิสเพลสเมนตท่ี์มีห้องการวดัปริมาตรคงท่ี ความดนัท่ีตกคร่อม

มิเตอร์จะทาํให้เกิดการหมุน โดยจะมีก๊าซเขา้และออกจากห้องของมิเตอร์สลบักนัไปมา จาํนวนรอบการ
หมุนจะเป็นตวัวดัปริมาตรของก๊าซ  

2. เทอร์ไบน์มิเตอร์ มีส่วนของโรเตอร์อยู่ภายใน ซ่ึงหมุนเป็นอตัราส่วนของความเร็วท่ีแปรผนักบัอตัราการ
ไหลของก๊าซ 
 

การเลือกวา่มิเตอร์ใดเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการตรวจวดัก๊าซ จะข้ึนอยูก่บั  
 ความดนัของก๊าซท่ีวดั 
 อตัราการไหลสูงสุดของก๊าซท่ีวดั 
 อตัราการไหลตํ่าสุดของก๊าซท่ีวดั 

การพิจารณาขั้นตน้ในการเลือกชนิดมิเตอร์วดัก๊าซ คือความดนัของก๊าซ ไดอะแฟรมมิเตอร์จะใชก้บัความดนัไม่
เกิน 100 ปอนดต่์อตารางน้ิวเกจ ขณะท่ีเทอร์ไบนมิ์เตอร์จะใชก้บังานท่ีความดนัสูงกวา่ 100 ปอนดต่์อตารางน้ิวเกจ 
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เราควรเลือกใชมิ้เตอร์วดัก๊าซธรรมชาติแบบไดอะแฟรมสําหรับการใชง้านท่ีความดนัตํ่ากว่า 100 ปอนด์ต่อ

ตารางน้ิวเกจ และอตัราการไหลสูงสุดไม่เกิน 850 ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน-ชัว่โมง และเลือกใชมิ้เตอร์วดัก๊าซ
ธรรมชาติประเภทเทอร์ไบนส์าํหรับอตัราการไหลท่ีสูงกวา่ 50,000 ลูกบาศกฟ์ุตมาตรฐาน-ชัว่โมง 
 
เราสามารถพิจารณาใชมิ้เตอร์ไดท้ั้ง 2 แบบ หากอตัราการไหลอยูร่ะหว่าง 850-50,000 ลูกบาศกฟ์ุตมาตรฐาน-
ชัว่โมง และท่ีความดนัตํ่ากวา่ 100 ปอนดต่์อตารางน้ิวเกจ 
 
มิเตอร์วดัก๊าซธรรมชาติรุ่นใหม่จะมีค่าความแม่นยาํอยูท่ี่ 1% ของค่าการอ่านตลอดช่วงการใชง้าน อน่ึง ลูกบาศก์
ฟุตมาตรฐาน (Standard Cubic Foot) หมายถึง ปริมาตรของก๊าซที่สภาวะมาตรฐานความดัน 14.7 psi และ
อุณหภูมิ 60F 

 

รูปที ่1.5-5 มิเตอร์วดัก๊าซธรรมชาติ 
 
มิเตอร์วดัอตัราการไหลก๊าซรุ่นใหม่บางรุ่นสามารถแสดงค่าอตัราการไหลของก๊าซตามสภาวะท่ีวดัจริงในรูป

ของอตัราการไหลท่ีสภาวะมาตรฐาน (ความดนั 14.7 psi และอุณหภูมิ 60F) อยา่งไรก็ตาม ในกรณีมิเตอร์ท่ี
แสดงไดเ้ฉพาะอตัราการไหลท่ีสภาวะจริง เราสามารถแปลงค่าอตัราการไหลจริงของก๊าซนั้นให้เป็นอตัราการ
ไหลท่ีสภาวะมาตรฐาน โดยใชส้มการขา้งล่างน้ี 
 
 
  
เม่ือ  Qs =  อตัราการไหลก๊าซท่ีสภาวะมาตรฐาน (SCFM) 
 Qa =  อตัราการไหลก๊าซท่ีสภาวะตรวจวดั (ACFM) 
 Ps =  ความดนัสมบูรณ์ท่ีสภาวะมาตรฐาน (psi) 
 Pa =  ความดนัสมบูรณ์ท่ีสภาวะตรวจวดั (psi) 
 Ts =  อุณหภูมิท่ีสภาวะมาตรฐาน (R) 
 Ta =  อุณหภูมิท่ีสภาวะตรวจวดั (R) (เม่ือ R = F + 459.67) 
 

           Qs = Qa x (Pa /Ps) x (Ts / Ta)      
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ตัวอย่างที่ 1 มิเตอร์วดัอตัราการไหลของก๊าซได ้1,000 ACFM ท่ีความดนัเกจ 87 psi อุณหภูมิ 95F จงคาํนวณ
อตัราการไหลของก๊าซท่ีสภาวะมาตรฐาน (ความดนั 14.7 psi และอุณหภูมิ 60F) 
               Qs = Qa x (Pa /Ps) x (Ts / Ta) 
  = 1,000 x (87+14.7) / (14.7) x (60 + 459.67) / (95 + 459.67) 
  = 6,481.1 SCFM 
 
1.5.5 การวดัอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter ) 
การวดัอตัราการไหลแบบอลัตราโซนิกมีหลกัการวดัคืออาศยัคล่ืนความถี่เหนือเสียง โดยอาศยัการสะทอ้นกลบั
ของคล่ืนความถ่ีเม่ือส่งไปกระทบกับอนุภาคของสารท่ีปะปนมากับของเหลว เน่ืองจากอนุภาคของสารมี
ความเร็วเท่ากบัของไหล ดงันั้น ความเร็วในการสะทอ้นกลบัจะต่างไปจากค่าท่ีส่งออกไป ค่าความถ่ีท่ีเปล่ียนไป
น้ีจะแปรผนัตรงกบัความเร็วในการไหลของของไหล เราจึงสามารถทราบค่าอตัราการไหลของของไหลได ้

  

รูปที ่1.5-6 การวดัอตัราการไหลแบบอลัตราโซนิก 
 
1.5.6 การวดัอัตราการไหลโดยใช้โรตามิเตอร์ (Rotameter ) 
ตวัมิเตอร์เป็นแกว้ใสซ่ึงด้านในเป็นรูปกรวยเรียว และมีลูกลอย ซ่ึงออกแบบพิเศษบรรจุอยูภ่ายใน ของไหลท่ี
ตอ้งการวดัไหลผา่นเขา้มาทางดา้นล่างของลูกลอย ลูกลอยถูกยกข้ึนดว้ยเฮดความเร็ว (Velocity Head) ตาํแหน่ง
ของลูกลอยจะน่ิงอยู่กบัท่ีเม่ือเกิดสมดุลระหว่าง เฮดความเร็ว กบั นํ้ าหนักของลูกลอย เม่ือลอยสูงข้ึน พื้นท่ี
สาํหรับให้ของไหลไหลผา่นก็จะมีมากข้ึน เป็นการรักษาความดนัตกคร่อมตวัวดัให้คงท่ี เน่ืองจากเฮดความเร็ว
กบัอตัราการไหลจะแปรเปล่ียนไปตามกนั ดงันั้น ตาํแหน่งของลูกลอยจะบอกค่าอตัราการไหลได ้

 
รูปที ่1.5-7 การวดัอตัราการไหลโดยใชโ้รตามิเตอร์ (Rotameter) 
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1.6 เคร่ืองมือวดัความดนั (Pressure Meter )  
 
การตรวจวดัความดนัเป็นส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับสถานประกอบการซ่ึงมีการใชร้ะบบอากาศอดัแบบวงแหวน  หรือมี
ระบบการส่งจ่ายไอนํ้ าจากส่วนกลาง  ระบบดงักล่าวจะมีการสูญเสียความดนัเกิดข้ึนในระบบ เน่ืองจากผูใ้ช้
ปลายทาง หรือการร่ัวไหล การตรวจวดัความดนัของระบบดงักล่าวจะทาํใหท้ราบถึงการร่ัวไหล  การใชง้านท่ีไม่
ถูกตอ้ง   หรือการกาํหนดตารางเวลาใชง้านท่ีไม่เหมาะสมของไอนํ้ าหรืออากาศอดั ดงันั้น การใชอุ้ปกรณ์วดั
ความดนัจะช่วยใหส้ามารถลดการใชพ้ลงังานได ้และทาํใหก้ารใชง้านมีประสิทธิภาพข้ึน 

 
เคร่ืองมือวดัความดนัทีนิ่ยมใช้กันทัว่ไป 
• เกจวดัความดนั (Pressure Gauge) 
• ทรานสดิวเซอร์ความดนั (Pressure Transducer) 

 
1.6.1 เกจวดัความดนั (Pressure Gauge) 
เกจวดัความดนันิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะเป็นแบบท่ีมีโครงสร้างง่าย ราคาถูก วดัความดนัไดถึ้ง
ยา่นสูง ๆ ความเท่ียงตรงดีเม่ือเทียบกบัราคา สามารถแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 3 แบบ คือ แบบบูร์ดอง แบบเบลโลว ์และ
แบบไดอะแฟรม 

 

 
รูปที ่1.6-1 เกจวดัความดนัแบบต่างๆ  

(ซา้ย:บูร์ดอง, กลาง:ไดอะแฟรม, ขวา:เบลโลว)์ 
 

1.6.2 ทรานสดวิเซอร์ความดนั (Pressure Transducer )  
การทาํงานของทรานสดิวเซอร์ความดนัจะข้ึนอยูก่บัความดนัของไดอะแฟรม ซ่ึงจะมีผลต่อเคร่ืองกาํเนิดความถ่ี
แบบผลึกควอตซ์ การเปล่ียนแปลงความถ่ีของเคร่ืองกําเนิดความถ่ี จะเป็นไปตามความดันท่ีเข้าอุปกรณ์  
อุปกรณ์ประเภทน้ีมีขนาดกะทัดรัด คงทน และราคาไม่สูง  เป็นอุปกรณ์ท่ีใชติ้ดตั้งภายนอกท่อของก๊าซ หรือไอ
นํ้า โดยปกติจะมีค่าความผดิพลาด 0.01% โดยมีอายกุารใชง้านนานหลายสิบปี 
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 รูปที ่1.6-2 ทรานสดิวเซอร์ความดนั    

 
1.7 เคร่ืองมือวดัสภาพความเป็นกรดหรือด่าง (pH Meter ) 
 
สภาพความเป็นกรด-ด่าง วดัโดยการบอกระดบั pH ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 14 นํ้าท่ีดี ควรมีสภาพเป็นกลาง คือ มี pH 
เท่ากบัหรือใกลเ้คียง 7 สามารถใชป้ระโยชน์ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมได ้
องคก์ารอนามยัโลก กาํหนดว่า แม่นํ้ า ลาํคลองใดๆ ท่ีตอ้งการใชเ้ป็นแหล่งนํ้ าดิบ เพื่อผลิตนํ้ าประปา เพื่อเป็นนํ้ า
ด่ืม และนํ้ าใช ้แหล่งนํ้ านั้นควรมีค่า pH อยูใ่นช่วง 5-9 ถา้นํ้ ามีสภาพเป็นกรด ค่า pH จะลดลง เช่น 1 ถึง 4 เป็น
ตน้ ส่วนนํ้าท่ีเป็นด่าง มีค่า pH สูงกวา่ 7 ซ่ึงอาจเป็น 10 ถึง 13 เป็นตน้ นํ้าในแม่นํ้ า ลาํคลองมีสภาพเป็นกรด-ด่าง
มากเกินไป ส่วนใหญ่เกิดจากแม่นํ้า ลาํคลองนั้นๆ ปนเป้ือนดว้ยนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 

 
 

รูปที ่1.7-1 เคร่ืองมือวดัสภาพความเป็นกรดหรือด่าง 
 

1.8 เคร่ืองวดัสภาพการนําไฟฟ้าของนํา้ (Conductivity Meter ) 
เคร่ืองมือวดัค่าการนาํไฟฟ้าของนํ้ า โดยใชข้ั้วไฟฟ้าโลหะ 2 ขั้วแยกกนั โดยมีระยะห่างคงท่ี ซ่ึงออกแบบใหใ้ช้
มือถือไดแ้ละใชก้บัแบตเตอร่ีโดยไม่ตอ้งใชส้ายไฟ หลกัการของเคร่ืองมือใชก้ารชดเชยค่าการนาํไฟฟ้าอตัโนมติั
โดยสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของนํ้ า ค่าท่ีวดัไดค้วรอยูใ่นช่วง 0-1990 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร 
(s/cm) โดยเคร่ืองมือน้ีควรจะมีการตั้งค่ามาตรฐานโดยใชส้ารละลายมาตรฐาน  
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ค่าการนาํไฟฟ้าจะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือวดัเพ่ือประมาณความเขม้ขน้ของของแข็งท่ีละลายในนํ้ าความสัมพนัธ์

ระหว่างค่าการนาํไฟฟ้า และค่าปริมาณของแขง็ท่ีละลายอยูใ่นนํ้ า (Total Dissolved Solids, TDS) เป็นดงัน้ี TDS 
(ppm) = Conductivity (s/cm)  0.7 
 

  

รูปที ่1.8-1 เคร่ืองมือวดัสภาพการนาํไฟฟ้าของนํ้า 
 
1.9 เคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyzer ) 
ประสิทธิภาพการเผาไหมข้องหมอ้ไอนํ้ า หรือเตาเช้ือเพลิงจะสามารถวดัไดจ้ากการตรวจวดัส่วนประกอบของ
ก๊าซท่ีปล่อยท้ิงออกทางปล่อง ปริมาณ O2  CO หรือ CO2 ในก๊าซ และอุณหภูมิของก๊าซท่ีปล่อยท้ิง จะใชใ้นการ
คาํนวณการสูญเสียความร้อนทางปล่อง และประสิทธิภาพการเผาไหมข้องเตาเช้ือเพลิง เคร่ืองมือวดัการเผาไหม้
สมยัใหม่ จะมีโพรบการตรวจวดัท่ีวดัตวัแปรทั้งหมด และสามารถให้ผูใ้ชป้้อนคุณสมบติัของเช้ือเพลิงได ้ซ่ึง
เคร่ืองจะใหผ้ลการตรวจวดัของก๊าซ และผลการคาํนวณประสิทธิภาพการเผาไหมอ้อกมาโดยอตัโนมติั 

 

  

รูปที ่1.9-1 เคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพการเผาไหม ้
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1.10 เคร่ืองมือวดักับดกัไอนํา้ 
การตรวจวดัประสิทธิภาพของ กบัดกัไอนํ้ า เพื่อความปลอดภยัจากปัญหาคอ้นนํ้ า  ประหยดัตน้ทุนการผลิตและ

ประหยดัพลงังาน  เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของขบวนการผลิต และลดปัญหาการเสียของกบัดกัไอนํ้ า 
(Steam trap) ท่ีเร็วกวา่ปกติ 

 

รูปที ่1.10-1 เคร่ืองมือวดั กบัดกัไอนํ้า 

 
1.11 ความถูกต้องของค่าข้อมูลตรวจวดั 
ขอ้มูลการใชพ้ลงังานท่ีถูกตอ้งแม่นยาํช่วยให้ทราบถึงสถานภาพการใชพ้ลงังานของสถานประกอบการ และ
ช่วยใหก้ารกาํหนดมาตรการอนุรักษพ์ลงังานเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  
 
องค์ประกอบของความถูกต้องของค่าข้อมูลตรวจวดั 
1.11.1 ความคลาดเคล่ือน 
ความคลาดเคล่ือน หมายถึง “ผลต่างระหว่างค่าท่ีวดัไดก้บัค่าท่ีแทจ้ริง” โดยค่าท่ีแทจ้ริง หมายถึง “ค่าท่ีถูกตอ้ง
ของปริมาณท่ีกาํลงัวดั” อยา่งไรกต็าม เราไม่สามารถทราบค่าท่ีแทจ้ริงได ้ 
การวดัตอ้งกระทาํอย่างระมดัระวงั กาํจดัสาเหตุของความคลาดเคล่ือน และวดัหลายๆ คร้ังเพ่ือนาํมาคาํนวณ
ค่าเฉล่ีย เพื่อใหไ้ดค่้าท่ีใกลเ้คียงค่าท่ีแทจ้ริงมากท่ีสุด โดยทัว่ไปแลว้ เราจะถือวา่ค่าท่ีวดัไดน้ี้เป็นค่าท่ีแทจ้ริง 
 
สาเหตุของความคลาดเคล่ือนสําหรับการวดั ได้แก่  
 ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากหลกัการและวิธีการวดั  
 ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากเคร่ืองมือวดั  
 ความคลาดเคล่ือนจากสภาพแวดลอ้มในขณะท่ีวดั 
สภาพแวดลอ้ม อุณหภูมิรอบขา้ง ความช้ืน การสั่นสะเทือน แรงดนัไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ฯลฯ ส่งผลให้เกิด
ความคลาดเคล่ือนจากสภาพแวดลอ้มในขณะท่ีวดั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งพ่ึงระมดัระวงั การใชเ้คร่ืองมือวดัตอ้งเป็นไป



ตอนท่ี 3 บทที ่1 เคร่ืองมือวดัทางความร้อน   
 

 1-22 

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดตามมาตรฐานหรือตามผูผ้ลิต การใชเ้คร่ืองวดัภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างไปจากท่ี
กาํหนดจะส่งผลใหค่้าวดัท่ีไดมี้ความคลาดเคล่ือนสูง 
 
ประเภทของความคลาดเคล่ือน  
 ความคลาดเคล่ือนจากระบบ เป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีทาํใหผ้ลการวดัมีความเอนเอียง และ

หากเราทราบสาเหตุนั้นกส็ามารถชดเชยค่า เพื่อกาํจดัความคลาดเคล่ือนน้ีได ้(รูปท่ี 1.0-1) 
 ความคลาดเคล่ือนโดยบังเอิญ  เป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากจากสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ ผลของความ

คลาดเคล่ือนทาํให้ค่าท่ีวดัไดมี้การแจกแจงดงัรูปท่ี 1.10-1 ลกัษณะการแจกแจงแบบน้ีเรียกว่า การแจกแจง
ปกติ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะแสดงระดบัความไม่สมํ่าเสมอดว้ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ความผดิพลาด เป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากความพลั้งเผลอของผูว้ดั 

1.11.2 ความเทีย่งตรงกับพกัิดความเทีย่งตรง 
ความเท่ียงตรงหรือพิกดัความเท่ียงตรงของเคร่ืองวดั หมายถึง “ช่วงของความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมให้มีได้
ตามขอ้กาํหนดจาํเพาะของแต่ละรุ่นของอุปกรณ์วดั” 

1.11.3 ความไม่แน่นอน 
ความไม่แน่นอน นิยามไดว้่าเป็น “ค่าคาดการณ์ซ่ึงแสดงใหท้ราบว่าค่าท่ีแทจ้ริงของปริมาณท่ีวดันั้นอยูใ่นช่วงใด” 
ความไม่แน่นอนส่ือถึงความเช่ือถือไดข้องค่าท่ีวดัได ้สาเหตุของความไม่แน่นอนเกิดจากความคลาดเคล่ือนจาก
ระบบ และความคลาดเคล่ือนโดยบงัเอิญ อยา่งไรก็ตาม โดยมากจะมีสาเหตุมาจากประการหลงั ความไม่แน่นอน 
อาจนิยามวา่เป็น “ช่วงท่ีมีค่าท่ีวดัไดเ้ป็นศูนยก์ลาง และมีความน่าจะเป็น 95% ท่ีค่าท่ีแทจ้ริงจะอยูใ่นช่วงนั้น” 

1.11.4 ช่วงการวดั (Range, Span, Full Scale) 
Range คือ “ช่วงของปริมาณท่ีสามารถวดัไดด้ว้ยเคร่ืองวดั” โดยผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุดของ Range 
เรียกว่า Span ตวัอยา่งเช่น เม่ือ Range เท่ากบั -50°C ถึง 200°C แลว้ Span จะเท่ากบั 250°C สาํหรับคาํว่า Full 
Scale (FS) โดยทัว่ไปจะมีความหมายเช่นเดียวกบั Span 
ความเท่ียงตรงหรือพิกดัความเท่ียงตรงนั้น โดยทัว่ไปจะแสดงเป็นร้อยละ (%) เทียบกบั Span (หรือ Full Scale) 
แต่บางคร้ังกแ็สดงเป็นร้อยละเทียบกบัค่าท่ีวดัได ้ในกรณีแรก ถา้เราตอ้งการระบุความหมายใหช้ดัเจน จะระบุว่า 
± (  ) % ของ Span หรือ ± (  ) % FS ส่วนในกรณีหลงัจะระบุวา่ ± (  ) % ของค่าท่ีอ่านได ้เป็นตน้ 
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รูปที ่1.11-1 การแจกแจงของค่าท่ีวดัได ้

1.11.5 การเลือกใช้เคร่ืองมือวดัให้เหมาะสม  
1. ความน่าเช่ือถือ - มีความสาํคญัโดยเฉพาะกบัสถานประกอบการท่ีพนกังานตอ้งใชเ้คร่ืองมือวดัร่วมกนั  
2. ราคา - มีผลต่อการเลือกซ้ือเคร่ืองมือวดั อยา่งไรกต็ามตอ้งคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือของเคร่ืองวดัดว้ย 
3. ความถีใ่นการใช้งาน - ถา้เคร่ืองวดัมีการใชง้านนอ้ยควรพิจารณาเคร่ืองท่ีราคาตํ่ากวา่และใชง้านง่ายกวา่ 
4. ค่าใช้จ่ายการบํารุงรักษา - ควรมีค่าบาํรุงรักษาตํ่า และตอ้งแน่ใจว่าเคร่ืองมือได้รับการสอบเทียบอย่าง

สมํ่าเสมอ 
5. ย่านการตรวจวดั - ตอ้งมียา่นในการวดัท่ีรองรับการใชง้านทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
6. พกพาสะดวก – มีความสาํคญั เม่ือจาํเป็นตอ้งมีการนาํเคร่ืองมือวดัไปใชใ้นพื้นท่ีต่างๆ 

 
 

ค่าท่ีวดัได ้

ค่าท่ีแทจ้ริง 
ค่าเฉล่ียประชากร 

ค่าเฉล่ียตวัอยา่ง 

ชดเชย 

ค่าเบ่ียงเบน 
residual 

เอนเอียง 
ความคลาดเคล่ือน 
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1.12 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจดัการพลงังานอาจไม่ตอ้งการความแม่นยาํของขอ้มูลท่ีสูงนกั แต่ท่ีสําคญัมากกว่า คือ กระบวนการเก็บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ประเดน็สาํคญัท่ีตอ้งพิจารณาในกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ 

กระบวนการเก็บข้อมูลทีถู่กต้อง 
1.12.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ใบเสร็จค่าพลงังานรายเดือนบางประเภทจะมีขอ้มูลท่ีไม่ละเอียดพอท่ีจะนาํไปใชใ้นการจดัการพลงังาน 
2. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยเจา้หนา้ท่ี แมมี้ค่าใชจ่้ายตํ่า แต่ความแม่นยาํกน็อ้ยดว้ยเช่นกนั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเจา้หนา้ท่ีร่วมกบัเคร่ืองบนัทึกขอ้มูล จะใหค้วามแม่นยาํสูงข้ึน และสามารถถ่าย

ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวไ้ปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยตรง 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยอตัโนมติัทั้งหมดมีขอ้ดี คือ ความถ่ีของการเก็บขอ้มูลสูงข้ึน ความผิดพลาดและ

เวลาการอ่านขอ้มูลลดลง แต่ขอ้เสีย คือ มีค่าใชจ่้ายในการติดตั้งสูง 

1.12.2 ความถีใ่นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีมากเกินไปทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการสูง แต่การเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ี 

ไม่เพียงพอทาํใหไ้ม่สามารถวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งครอบคลุม 
2. ค่าใชจ่้ายในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าของพลงังานท่ีประหยดัได ้

 
 
1.13 การตรวจวดัเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  

ขั้นแรกของการดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน คือ การตรวจวดัการใชพ้ลงังาน โดยเร่ิมตั้งแต่แหล่งผลิตพลงังาน 
เส้นทางการไหลของพลงังาน จนถึงจุดท่ีมีการใชพ้ลงังาน การตรวจวดัการใชพ้ลงังานควรดาํเนินการสาํหรับแต่
ละกระบวนการผลิต หรือแต่ละเคร่ืองจกัร เม่ือตรวจสอบการใชพ้ลงังานแลว้จะทาํให้เราทราบว่าการสูญเสีย
พลงังานเกิดข้ึนในขั้นตอนใด และสามารถกาํหนดเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสีย (เป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังาน) 
รวมถึงหามาตรการปรับปรุงต่อไปได ้

 
ขั้นตอนการตรวจวดัเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
1.13.1 การตดิตั้งเคร่ืองวดั 
ในโรงงานและอาคาร ขอ้มูลท่ีควรตรวจวดัอย่างนอ้ยท่ีสุดให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนดของกฎหมาย
ดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน เคร่ืองมือตรวจวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานความร้อนมีมากมาย เช่น มาตรวดัอตัราไหล 
เทอร์โมมิเตอร์ เกจวดัความดนั เคร่ืองวดั O2 ในไอเสีย โวลตมิ์เตอร์ แอมป์มิเตอร์ วตัตมิ์เตอร์ ฯลฯ ใหติ้ดตั้งไป
ตามความเหมาะสม 
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1.13.2 การตรวจวดัการไหลของพลังงานในเชิงปริมาณ 
การตรวจวดัการไหลของพลงังานดว้ยเคร่ืองวดัทาํใหท้ราบปริมาณพลงังานท่ีใชแ้ละสูญเสียไปในแต่ละขั้นตอน

ตามกระบวนการผลิตในโรงงานหรือพ้ืนท่ีต่างๆ ในอาคาร  

1.13.3 การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการทาํงานกับการใช้พลังงาน 
สภาพการทาํงานในแต่ละโรงงานอาจแตกต่างกนัไป แมว้า่จะผลิตผลิตภณัฑช์นิดเดียวกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบ 
ปริมาณการผลิต คุณภาพท่ีตอ้งการ และสภาพแวดลอ้มโดยรอบ  

การเก็บขอ้มูลการใช้พลงังานในสภาพการทาํงานต่างๆ จะทาํให้ทราบแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงการใช้
พลงังาน และสามารถคน้พบสภาพการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงได ้

1.13.4 การบันทกึ เรียบเรียง และสร้างกราฟข้อมูลทีว่ดัได้ 
ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็มาได ้ตอ้งนาํมาเรียบเรียงและจดัทาํเป็นกราฟหรือตารางเพ่ือใหท้ราบและเขา้ใจแนวโนม้ของการ
ใชพ้ลงังานและการสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ในกรณีท่ีขอ้มูลถูกบนัทึกในคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัมีซอฟตแ์วร์จาํนวนมากท่ี
ช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล ช่วยใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผลมาก 

1.13.5 การควบคุมการใช้พลังงานต่อหน่วย 
ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานระหว่างสถานประกอบการต่างๆ ท่ีมีกิจกรรมหรือผลิตภณัฑ์
ลกัษณะเดียวกนั โดยทัว่ไปจะพิจารณาจากค่าการใชพ้ลงังานต่อหน่วย   

 ในกรณีของโรงงาน การใชพ้ลงังานต่อหน่วย หมายถึง ปริมาณพลงังานท่ีใชไ้ปสาํหรับการผลิต 
ผลิตภณัฑห์น่ึงหน่วย และในกรณีของอาคารจะหมายถึงการใชพ้ลงังานต่อหน่วยพื้นท่ีของอาคาร 

 การใชพ้ลงังานหากพลงังานนั้นคือเช้ือเพลิง เราจะเรียกวา่ การใช้เช้ือเพลิงต่อหน่วย และหากเป็นไฟฟ้า
จะเรียกวา่ การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย  

 ในกรณีท่ีโรงงานหรืออาคารมีการใชท้ั้งพลงังานความร้อนและไฟฟ้า การคาํนวณการใชพ้ลงังานต่อ 
หน่วย จะตอ้งแปลงพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานปฐมภูมิแลว้ จึงรวมเขา้กบัปริมาณความร้อน เพื่อให้ไดค่้า
ผลรวมของการใชพ้ลงังาน 

 การเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานต่อหน่วยระหวา่งสถานประกอบการ จะตอ้งเป็นไปอยา่งระมดัระวงั  
เน่ืองจากประเภทของกิจการ ผลิตภณัฑ์ รวมถึงวิธีการเก็บขอ้มูลมีผลต่อค่าการใชพ้ลงังานต่อหน่วย แต่อย่าง
นอ้ยท่ีสุดแต่ละโรงงานหรืออาคารควรมีการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงค่าการใชพ้ลงังานต่อหน่วยของตนเอง

อยูเ่สมอ เช่น เปรียบเทียบค่าการใชพ้ลงังานต่อหน่วยกบัเดือนก่อน หรือปีก่อน หากการใชพ้ลงังานต่อหน่วยเพิ่ม
สูงข้ึนอยา่งมีนยั กต็อ้งวิเคราะห์หาสาเหตุและจดัทาํมาตรการปรับปรุง 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
 
1. เคร่ืองมือทีใ่ช้วดัพลังงานด้านความร้อน 
การตรวจวดัพลงังานดา้นความร้อนโดยส่วนใหญ่เป็นการวดัตวัแปรพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ดา้นความร้อน 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย อุณหภูมิ ความช้ืน อตัราการไหล ความดนั และการเผาไหม ้ตารางขา้งล่างแสดงเคร่ืองมือท่ี
ใชว้ดัขอ้มูลต่างๆ 

ข้อมูล เคร่ืองมือวดั 
อุณหภูมิ - เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแกว้ 

- เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล 
- เทอร์โมคปัเปิล 
- เทอร์โมมิเตอร์ความตา้นทาน 
- เทอร์มิสเตอร์ 
- เคร่ืองวดัอุณหภูมิจากการแผรั่งสี 
- กลอ้งอินฟาเรด 
- Bimetallic thermometer 

ความช้ืนสมัพนัธ์ - เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแหง้ 
- เคร่ืองวดัความช้ืนสมัพนัธ์แบบอิเลคทรอนิกส์ 

ความเร็วของของไหล - เคร่ืองวดัความเร็วของไหล 
อตัราการไหล - เคร่ืองวดัอตัราการไหลแบบ Differential pressure  

- เคร่ืองวดัอตัราการไหลแบบ Positive displacement 
- มาตรวดัปริมาณการไหลแบบใบพดั 
- มิเตอร์วดัก๊าซธรรมชาติ 
- เคร่ืองวดัอตัราการไหลแบบอลัตราโซนิก 
- โรตามิเตอร์ 

ความดนั - เกจวดัความดนั 
- ทรานสดิวเซอร์ความดนั 

สภาพความเป็นกรดด่าง - เคร่ืองวดัสภาพความเป็นกรดด่าง 
สภาพการนาํไฟฟ้า - เคร่ืองวดัสภาพการนาํไฟฟ้า 
การเผาไหม ้ - เคร่ืองวดัปริมาณ O2 CO2 และ CO 

 
นอกเหนือจากท่ีจะตอ้งทราบว่าจะใชเ้คร่ืองมือใดในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีตอ้งการ ผูใ้ชค้วรตอ้งเขา้ใจหลกัการ
ทาํงานและใชง้านของเคร่ืองมือนั้นๆ 
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2. สาเหตุของความคลาดเคล่ือน 
ความถูกตอ้งและความเท่ียงตรงของขอ้มูลก็มีส่วนสาํคญัยิ่ง ขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้ง ผิดคลาดเคล่ือนเกินกว่าระดบัท่ี
ยอมรับไดท้าํใหก้ารวิเคราะห์ดา้นพลงังานและอนุรักษพ์ลงังานไม่ถูกตอ้งและสร้างความเสียหายไดม้าก 
ในการตรวจวดัขอ้มูล “ความคลาดเคล่ือน” หมายถึง ค่าท่ีไดจ้ากค่าท่ีวดัไดล้บค่าท่ีแทจ้ริง โดย “ค่าที่แท้จริง” 
หมายถึง ค่าท่ีถูกตอ้งของค่าท่ีวดั สาเหตุของความคลาดเคล่ือน ไดแ้ก่ 
(1) ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากหลกัการ-วิธีการวดั  
(2) ความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากเคร่ืองวดั   
(3) ความคลาดเคล่ือนจากสภาพแวดลอ้มในขณะท่ีวดั 

3. ประเภทของความคลาดเคล่ือนแบ่งเป็น 
(1) ความคลาดเคล่ือนจากระบบ 
(2) ความคลาดเคล่ือนโดยบงัเอิญ 
(3) ความผดิพลาด ท่ีเกิดจากความพลั้งเผลอ 

4. ปัจจัยทีต้่องคาํนึงในการเลือกใช้เคร่ืองมือวดัให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ได้แก่ 
ความน่าเช่ือถือ ราคา ความถ่ีในการใชง้าน ค่าใชจ่้ายการบาํรุงรักษา ยา่นการตรวจวดั และพกพาสะดวก 

5. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องพจิารณาประเดน็ 
ขอ้มูลท่ีตอ้งการเกบ็รวบรวม และ ความถ่ีในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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บทที ่2 

การอนุรักษ์พลังงาน 
สําหรับระบบไอนํา้ 

(Energy Conservation for  
 Steam System) 

 
 
 
 

ความสําคญัของเน้ือหาวชิา 
 

ระบบไอนํ้ าเป็นระบบผลิตพลงังานความร้อน (ในรูปของไอนํ้ า) ท่ีมีใชง้านอยู่ทัว่ไปทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม
และในอาคารกลุ่มโรงแรม โรงพยาบาล ระบบไอนํ้ าเป็นระบบท่ีใชเ้ช้ือเพลิงในปริมาณสูง และอาจก่อมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การบริหารจดัการ การใชง้าน การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงระบบอุปกรณ์รวมทั้ง การบาํรุงรักษา
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในระบบไอนํ้ า จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานและลดมลพิษท่ี
ปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีแก่สถานประกอบการ และช่วยลดอตัราการเกิดก๊าซเรือน
กระจกจากการใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์ 
1. รู้จกัอุปกรณ์และการทาํงานของอุปกรณ์ในระบบไอนํ้า 
2. ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํงานของระบบไอนํ้า 
3. ทราบวิธีตรวจวดัและประเมินประสิทธิภาพพลงังานของระบบไอนํ้า 
4. ทราบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของระบบไอนํ้า 
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2.1 บทนํา 
 
การอนุรักษพ์ลงังานในระบบไอนํ้ า ประกอบดว้ย 4 ส่วนหลกั คือ การอนุรักษ์พลังงานในหม้อไอนํ้า การอนุรักษ์
พลังงานในระบบส่งจ่ายไอนํ้า การอนุรักษ์พลังงานจากระบบนํากลับไอนํ้าควบแน่น (คอนเดนเสท) และการ
อนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ใช้ไอนํ้า ซ่ึงเทคนิคการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละส่วนนั้น จะตอ้งเร่ิมจากองคค์วามรู้
พื้นฐานในเร่ือง ส่วนประกอบและหลกัการทาํงาน เพื่อนาํสู่ปัญหาสาเหตุ แนวทางปรับปรุง/เปล่ียนแปลง และการ
วิเคราะห์ศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังาน ก่อนท่ีจะทาํการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานอยา่งเป็น
รูปธรรมต่อไป  
  
2.2 ระบบไอนํา้อุตสาหกรรม 
 
ระบบไอนํ้ าเป็นระบบท่ีมีการใชง้านในสถานประกอบการท่ีมีการใชพ้ลงังานความร้อนจากไอนํา้ที่สูงกว่า 100OC 
โดยระบบไอนํ้ าประกอบดว้ยอุปกรณ์และระบบย่อยต่างๆ ไดแ้ก่ (1) หมอ้ไอนํ้ า (2) ระบบส่งจ่ายไอนํ้ า (3) 
อุปกรณ์ใชไ้อนํ้า และ (4) ระบบนาํกลบัไอนํ้าควบแน่น (คอนเดนเสท) 

 

 
 

รูปที ่2.2-1 แผนภาพระบบไอนํ้าและการทาํงานของหมอ้ไอนํ้า 
 
นํ้ าป้อนท่ีมีอุณหภูมิตํ่าจะถูกเคร่ืองสูบนํ้ าป้อนส่งนํ้ าไปยงัหม้อไอนํ้ าเพ่ือรับความร้อนจากก๊าซเผาไหม้และ

กลายเป็นไอนํ้ า ไอนํ้ าท่ีผลิตข้ึนจะผ่านระบบท่อส่งจ่ายไอนํ้ าไปยงัอุปกรณ์ใช้ไอนํ้ า แลว้เกิดการควบแน่นเป็น
ของเหลว (คอนเดนเสท) ผา่นกบัดกัไอนํ้า ซ่ึงนํ้ าคอนเดนเสทท่ีมีอุณหภูมิสูงจะไหลผา่นท่อคอนเดนเสทกลบัไปยงั
ถงันํ้ าเล้ียงเพื่อรวมกบันํ้าเติม ก่อนท่ีจะส่งไปยงัหมอ้ไอนํ้าและผลิตเป็นไอนํ้าต่อไป 
 

ก๊าซร้อนท้ิง 
นํ้าเล้ียงเยน็ 

นํ้าร้อน 
หมอ้ไอนํ้า 

ถงันํ้าเล้ียง 

ไอนํ้า 

นํ้าควบแน่น 

อุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้า 

ป๊ัมนํ้า 

ระบบส่งจ่ายไอนํ้า 

ระบบนาํกลบันํ้าควบแน่น 
เคร่ืองอุ่นนํ้าเล้ียง 
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ก๊าซร้อนจากกระบวนการเผาไหม ้เม่ือถ่ายเทความร้อนให้กบันํ้ าแลว้ จะถูกปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงความร้อนที่
ปล่อยออกไปพร้อมกับก๊าซไอเสียนีเ้ป็นการสูญเสียพลังงานมากทีสุ่ดของหม้อไอนํา้ ดงันั้นควรพิจารณานาํกลบัมา
ใชป้ระโยชนโ์ดยการติดตั้งอุปกรณ์อุ่นนํ้าป้อนซ่ึงเป็นอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนระหว่างก๊าซไอเสียกบันํ้ าป้อน

เพื่อให้นํ้ าป้อนมีอุณหภูมิสูงข้ึนก่อนจ่ายเขา้หม้อไอนํ้ า วิธีการดังกล่าวเป็นหน่ึงในหลายมาตรการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพโดยรวมของหมอ้ไอนํ้าและระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงในบทน้ี 
 
ในสถานประกอบการท่ีมีความตอ้งการใชท้ั้งไอนํ้ าและนํ้ าร้อน มกัใชห้มอ้ไอนํ้ าขนาดใหญ่หน่ึงลูกเพื่อผลิตไอนํ้ า
ความดันปานกลาง  และนําไอนํ้ าส่วนหน่ึงไปใช้เพื่อผลิตนํ้ าร้อนด้วยเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (Heat 
Exchanger) ซ่ึงเป็นการลดคุณภาพดา้นพลงังาน (ไดอะแกรม 1) ดงันั้นควรใชห้มอ้ไอนํ้ าเล็กๆ หน่ึงลูกผลิตไอนํ้ า
และใชเ้คร่ืองทาํนํ้าร้อน 1 ลูกแทน (ไดอะแกรม 2) ดว้ยเหตุผลดงัน้ี 

• หมอ้ไอนํ้าจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ เม่ือใชง้านท่ีความดนัไอนํ้าตํ่า ๆ  
• หมอ้ไอนํ้าขนาดใหญ่จะมีการสูญเสียโดยการแผรั่งสีมากกวา่หมอ้ไอนํ้าขนาดเลก็ 
• หมอ้ไอนํ้าจะมีการสูญเสียทางปล่อง (Stack Losses) สูงกวา่เคร่ืองทาํนํ้าร้อน 
 

 

รูปที ่2.2.2 การใชง้านหมอ้ไอนํ้าใหเ้หมาะสม 
 

ในงานท่ีตอ้งการอุณหภูมิสูงมาก (เช่น 260°C) ควรใชห้มอ้ตม้นํ้ ามนัร้อน (Thermal Oil Boiler) ซ่ึงสามารถทาํ
ความร้อนไดถึ้ง 350°C ท่ีความดนับรรยากาศแทนหมอ้ไอนํ้ าความดนัสูงในระบบนํ้ ามนัร้อนน้ี ป๊ัมนํ้ ามนัร้อนจะ
ทาํหน้าท่ีดูดและส่งนํ้ ามนัร้อนอุณหภูมิ 350°C ดว้ยความดนัตํ่า (2-3 bar) ไปยงักระบวนการผลิตท่ีอยู่ไกลๆ 
หลงัจากนํ้ามนัร้อนถ่ายเทความร้อนใหก้บัอุปกรณ์ท่ีใชง้านความร้อนแลว้ ทาํใหอุ้ณหภูมิจะลดลง 10-20°C แลว้จึง
ไหลกลบัเขา้ไปรับความร้อนในหมอ้ตม้ใหม่อีกจนมี อุณหภูมิ 350°C และถูกส่งไปใชง้านวนไปเร่ือยๆ 

หม้อไอนํา้ เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน 

ไอนํ้า 

นํ้าเยน็ 

คอนเดนเสท 
นํ้าร้อน 

หม้อไอนํา้ เคร่ืองทํานํา้ร้อน 

ไอนํ้า นํ้าร้อน 

ความดนัไอนํ้าตํ่า 
หมอ้ไอนํ้าขนาด

เลก็ 

ไดอะแกรม 2 

ไดอะแกรม 1 
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จากคุณสมบติัไอนํ้า ถา้ตอ้งการอุณหภูมิ 260°C ไอนํ้าจะตอ้งมีความดนัสูงถึง 47 bar ซ่ึงหมอ้ไอนํ้าความดนัสูงจะมี
ราคาแพงมาก ระบบท่อไอนํ้ า และอุปกรณ์ใชไ้อนํ้ าจะตอ้งออกแบบให้ทนความดนัสูงได ้การใชง้านตอ้งการการ
ควบคุมดูแล และบาํรุงรักษาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัตลอดเวลาเป็นผลให้มีค่าใชจ่้ายใน
การเดินเคร่ืองและการบาํรุงรักษาสูง ดงันั้นการใชห้มอ้ตม้นํ้ ามนัร้อนทาํงานท่ีความดนัตํ่า และการใชร้ะบบท่อ
ความดนัตํ่าจึงมีความปลอดภยักวา่ 
 
2.3 หม้อไอนํา้ 
 
หมอ้ไอนํ้าเป็นอุปกรณ์สาํคญัหลกัในระบบไอนํ้า ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการผลิตไอนํา้ให้ได้ตามอุณหภูมิที่ต้องการเพ่ือจ่าย
ไปยงักระบวนการผลิตภายในโรงงานหรือกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร 
 
2.3.1 ประเภทของหม้อไอนํา้ 

หมอ้ไอนํ้ามีหลายชนิดและหลายลกัษณะ อยา่งไรกต็ามอาจจาํแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

2.3.1.1 หม้อไอนํา้ชนิดท่อนํา้ (Water -tube Boiler ) หมอ้ไอนํ้ าชนิดน้ีนํ้ าจะถูกบรรจุและไหลอยูใ่นท่อโดยเปลว
ไฟหรือก๊าซร้อนจะเคล่ือนท่ีอยูโ่ดยรอบท่อ 

2.3.1.2 หม้อไอนํา้ชนิดท่อไฟ (Fire-tube or  Shell Boiler ) หมอ้ไอนํ้ าชนิดน้ีก๊าซร้อนจากการเผาไหมจ้ะเคล่ือนท่ี
ในท่อซ่ึงจมอยูใ่นนํ้า โดยท่ีนํ้าจะอยูน่อกท่อ (ระหวา่งเปลือกหมอ้ไอนํ้าและท่อ) ของหมอ้ไอนํ้า  

     
(ก) หมอ้ไอนํ้าชนิดท่อนํ้า   (ข) หมอ้ไอนํ้าชนิดท่อไฟ 

  
(ค) หมอ้ไอนํ้าแบบไหลผา่น  

รูปที ่2.3-1 ประเภทของหมอ้ไอนํ้า 



                                                                                                       คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 

 

2-5 

หมอ้ไอนํ้ าชนิดท่อไฟสามารถผลิตไอนํ้ าให้ไดค้วามดนัตามตอ้งการชา้กว่าหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อนํ้ า ในกรณีท่ีภาระ
ของไอนํ้ าเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ควรใช้หมอ้ไอนํ้ าแบบท่อนํ้ า เพราะจะสามารถผลิตไอนํ้ าไดท้นัต่อความ
ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่หมอ้ไอนํ้าแบบท่อไฟ 

สาํหรับหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อไฟ จาํนวนกลบัของท่อไฟยิง่มากประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้ าก็ยิง่สูงข้ึน เน่ืองจากก๊าซร้อน
ใชเ้วลาไหลอยูใ่นหมอ้ไอนํ้ านานกว่า สาํหรับหมอ้ไอนํ้ าขนาดเลก็มกัจะมีจาํนวนกลบัเพียง 2 กลบั ขณะท่ีหมอ้ไอ
นํ้าขนาดใหญ่จะมี 3 หรือ 4 กลบั 

2.3.1.3  หม้อไอนํา้ชนิดไหลผ่าน (Once Through Boiler ) 

ในกรณีท่ีมีภาระไอนํ้าน้อยไม่ต่อเน่ืองและต้องการไอนํ้าเร็วควรเลือกใช้หม้อไอนํ้ าชนิดไหลผ่าน (Steam 
Generator or Once through Boiler) ซ่ึงเป็นหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อนํ้ า โดยไม่มีหมอ้พกัไอนํ้ าสามารถผลิตไอนํ้ าจนได้
ความดนัไอนํ้าท่ีตั้งไวไ้ดร้วดเร็วกวา่โดยจะทาํงานกต่็อเม่ือตอ้งการไอนํ้าเท่านั้นการท่ีหมอ้ไอนํ้าไม่มีหมอ้พกัไอนํ้า

ทาํใหส้ามารถลดการสูญเสียพลงังานลงไดม้ากในช่วงเวลาท่ีหยดุ (Idle Periods) 
 

ข้อด ี ข้อเสีย 
1. ราคาถูก (ประมาณคร่ึงหน่ึงของหมอ้ไอนํ้า) 1. ประสิทธิภาพตํ่า : จาํนวนกลบัของท่อมีนอ้ยกว่า ทาํ

ให้มีเวลาท่ีนํ้ าไหลอยูใ่นหมอ้ไอนํ้ านอ้ย หมายถึง เวลา
ท่ีนํ้ าจะกลายเป็นไอนํ้ ามีเวลาน้อยเป็นผลให้ต้องใช้

เช้ือเพลิงมากข้ึน 

2. ตอบสนองต่อความตอ้งการไอนํ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3. สามารถติดตั้งใกล้ๆ   กบัจุดท่ีตอ้งการใชไ้อนํ้ า ซ่ึงจะ
ลดการสูญเสียความร้อนในการส่งจ่ายไอนํ้ าไปใช้

ประโยชน ์

2. อุณหภูมิก๊าซร้อนท้ิงออกปล่องสูงกว่าเป็นผลใหก้าร
สูญเสียความร้อนไปทางปล่องและการสูญเสียจากการ

แผรั่งสีสูงกวา่ 
4. ขดไส้ไก่ไอนํ้ า (Steam Coil) ในเคร่ืองผลิตไอนํ้ าจะ
มี ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง  แ ต่ ผ นั ง ข อ ง ข ด จ ะบ า ง ก ว่ า 
(เปรียบเทียบกบัท่อของหมอ้ไอนํ้า) 

3. อาจจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในเร่ือง คุณภาพ
นํ้าป้อน และการโบลวด์าวนม์ากข้ึน 

 
2.3.2 อุปกรณ์เผาไหม้เช้ือเพลิงของหม้อไอนํ้า การเผาไหมเ้ช้ือเพลิงแต่ละชนิดตอ้งทาํการออกแบบอุปกรณ์ท่ีช่วย
ใหอ้ากาศทาํปฏิกิริยากบัเช้ือเพลิงไดดี้ท่ีสุดเพ่ือใหป้ระสิทธิภาพการเผาไหมส้งสุด  
2.3.2.1 การเผาไหม้เช้ือเพลิงก๊าซ  
สาํหรับหวัเผาเช้ือเพลิงก๊าซ เราสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 

1)  แบบผสมเช้ือเพลิงกบัอากาศก่อนป้อนเขา้เผาไหม ้(Pre-mix Burner) 
2)  แบบผสมกนัภายในหวัเผา (Nozzle-mix Burner) 
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Burner 

100% Premix 

High Pressure Gas 

Air Air 

Injector & Burner 

Burner 

Pressurized Air 

Low Pressure 
Gas 

Proportional 
Mixer & Burner   

 Air 

Gas 

Gas 

Air 

Nozzle Mix Burner    
  (1) Pre-mix Burner   (2) Nozzle-mix Burner 

รูปที ่2.3-2 ประเภทของหวัเผาเช้ือเพลิงก๊าซ 

2.3.2.2 การเผาไหม้เช้ือเพลิงเหลว 
สาํหรับหวัเผาเช้ือเพลิงเหลวสามารถแบ่งได ้3 ลกัษณะ คือ  

1) แบบใชค้วามดนันํ้ามนั (Pressure Atomized) 
2) แบบใชไ้อนํ้าหรืออากาศ (Steam or Air Atomized) 
3) แบบใชแ้รงเหวี่ยงของถว้ยหมุน (Rotary Cup) 

 

 
 
 (1) Pressure Atomized  (2) Steam or Air Atomized (3) Rotary Cup 

รูปที ่2.3-3 ประเภทของหวัเผาเช้ือเพลิงเหลว 

นอกจากหวัเผาจะมีอยูด่ว้ยกนัหลายประเภทแลว้ เรายงัตอ้งเลือกใชห้ัวเผาให้เหมาะกบัลกัษณะการใชง้าน ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เกิดการใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพและมีตน้ทุนท่ีเหมาะสม โดยสามารถจดัแบ่งหวัเผาตามลกัษณะ
การใชง้านเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพดีท่ีสุดไดด้งัน้ี 
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หัวเผาแบ่งตามลักษณะการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดทีีสุ่ดเป็น 3 แบบ 
1) หัวเผาแบบเผาต่อเน่ือง (Modulating Burners) 
หัวเผาแบบน้ีเหมาะสําหรับกรณีท่ีภาระไอนํ้ ามีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยปริมาณเช้ือเพลิงท่ีหัวเผาป้อน
เพื่อผลิตไอนํ้ าจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการใชไ้อนํ้ า เพื่อรักษาความดนัไอนํ้ าตามท่ีกาํหนดไว ้กล่าวคือ เม่ือ
ค่าความดนัไอนํ้าในหมอ้ไอนํ้าสูงเกินกวา่ท่ีกาํหนดไว ้หวัเผาจะลดปริมาณเช้ือเพลิงลง และเม่ือความดนัไอนํ้ าตํ่า
กวา่ท่ีกาํหนดไว ้หวัเผาจะเพิ่มปริมาณเช้ือเพลิงใหม้ากข้ึน 
2) หัวเผาแบบไฟสูง-ตํา่ (High/Low-Fire Burners) 
หวัเผาแบบน้ีสามารถป้อนเช้ือเพลิงดว้ยอตัราคงท่ี 2 ระดบั คือ ไฟสูง (High Fire) และไฟตํ่า (Low Fire) ซ่ึงทั้งน้ี
ข้ึนกบัสภาพการใชไ้อนํ้ าและช่วงของการควบคุมความดนัไอนํ้ าท่ีตั้งไวท้ั้ง 2 ระดบั ซ่ึงหัวเผาลกัษณะน้ีเหมาะ
สาํหรับภาระไอนํ้าท่ีเปล่ียนแปลงไม่มากนกั 
3) หัวเผาแบบไฟตดั-ต่อ (Constant-Fire or  ON-OFF Burners) 
หวัเผาแบบน้ีเหมาะสาํหรับภาระไอนํ้ าคงท่ี เช้ือเพลิงท่ีถูกป้อนเขา้หวัเผาอตัราเดียวข้ึนกบัความดนัไอนํ้ าในหมอ้
ไอนํ้ าท่ีตั้งไว ้คือ เม่ือความดนัไอนํ้ าเกินกว่าท่ีตั้งไวห้วัเผาก็จะตดั (OFF) การป้อนเช้ือเพลิง และหากความดนัตํ่า
กวา่ท่ีตั้งไวห้วัเผากจ็ะต่อ (ON) การป้อนเช้ือเพลิง 
 
การเลือกใช้หัวเผากับหม้อไอนํ้ าจาํเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระของไอนํ้ า หากภาระไอนํ้ามีการ
เปล่ียนแปลงมาก ควรเลือกหัวเผาที่มีค่าเทิร์นดาวน์เรโช (Turn Down Ratio) สูง ซ่ึงจะช่วยให้การผลิตไอนํ้ ามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น หวัเผาแบบ High-fire/Low-fire มีค่าเทิร์นดาวน์เรโช 3:1 ขณะท่ีหวัเผาแบบเผาต่อเน่ือง
ซ่ึงมีราคาและประสิทธิภาพสูงจะมีค่าเทิร์นดาวนเ์รโช 10:1 
 

 

 

โดยท่ีประสิทธิภาพการเผาไหมย้งัดีเช่นเดิม ดงันั้น หวัเผาท่ีมีค่าเทิร์นดาวน์เรโช 10:1 จะสามารถลดการผลิตไอนํ้ า
ลงเหลือ 10% ของกาํลงัผลิตไอนํ้าสูงสุด โดยท่ีหมอ้ไอนํ้าไม่มีการตดัการเผาไหม ้

2.3.2.3 การเผาไหม้เช้ือเพลิงแขง็ 
เช้ือเพลิงแขง็เป็นเช้ือเพลิงท่ีติดไฟยากและมีปัญหาในการจดัการค่อนขา้งมาก เช่น ปัญหาในการขนย้าย ปัญหา
พืน้ที่ในการเก็บ และปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม ดงันั้นการใชเ้ช้ือเพลิงแขง็โดยทัว่ไปมกัจะทาํให้เช้ือเพลิงมีขนาดเล็ก
ลง เพื่อให้อตัราการเผาไหมเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีเตาเผาทาํหนา้ท่ีเผาไหมเ้ช้ือเพลิงให้
ไดค้วามร้อนเพื่อเอาก๊าซร้อนไปใชป้ระโยชน์ต่อไป เช่น การนาํความร้อนท่ีไดไ้ปผลิตไอนํ้ าร้อนท่ีมีความดนัสูง
เพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้า หรือใชใ้นกระบวนการผลิต ในการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงแขง็นั้นเตาเผาถือว่าเป็นหวัใจสาํคญั 
เพราะการจะนาํพลงังานเคมีในเช้ือเพลิงเปล่ียนมาเป็นพลงังานความร้อนให้ไดม้ากท่ีสุดนั้น เตาเผาท่ีใชจ้ะตอ้งมี

ค่าเทร์ินดาวน์เรโช (Turn Down Ratio)  =  อตัราการเผาไหมสู้งสุด (Maximum Firing Rate) /  
                                                                   อตัราการเผาไหมต้ํ่าสุด(Minimum Firing Rate)  
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ประสิทธิภาพท่ีดีและเหมาะสมกบัการใชง้านกบัเช้ือเพลิงในแต่ละประเภท ซ่ึงระบบการป้อนเช้ือเพลิงของเตาเผา
ท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ไปมี 5 ระบบ ไดแ้ก่ 
 1)   ระบบการป้อนเช้ือเพลิงดว้ยคน (Manual Feed) ตอ้งอาศยัคนงานท่ีมีความชาํนาญในการกระจายเช้ือเพลิงให้

ทัว่สมํ่าเสมอบนตะกรับเตาไฟ   อากาศท่ีใชส้ําหรับเผาไหมจ้ะถูกส่งจากใตเ้ตาเหนือตะกรับเตาไฟ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการเผาไหมข้องระบบน้ีค่อนขา้งตํ่า 

 2)   ระบบสโตกเกอร์ (Stoker Feed) เป็นระบบท่ีป้อนเช้ือเพลิงเขา้สู่เตาโดยอาศยัเคร่ืองกล ขอ้ดีของระบบน้ีคือ มี
ราคาถูกและสามารถออกแบบใหใ้ชไ้ดก้บัเช้ือเพลิงแขง็หลายชนิด โดยระบบน้ีสามารถแบ่งตามลกัษณะการ
ป้อนเช้ือเพลิงไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  

 (ก) ระบบสโตกเกอร์ท่ีเช้ือเพลิงถูกป้อนเขา้สู่เตาทางดา้นบน (Overfeed Stoker)  
 (ข) ระบบสโตกเกอร์ท่ีเช้ือเพลิงถูกป้อนเขา้สู่เตาทางดา้นล่าง (Underfeed Stoker) 

ก. ระบบสโตกเกอร์ท่ีเช้ือเพลิงถูกป้อนเขา้สู่เตาทางดา้นบน เช้ือเพลิงจะถูกป้อนเขา้สู่เตาทางดา้นบน หรือสูงกว่า
ตาํแหน่งทางเขา้ของอากาศ โดยป้อนเช้ือเพลิงให้อยู่บนตะแกรง จากนั้นอากาศส่วนแรกถูกป้อนเขา้ทางดา้นล่าง
ของตะแกรงผ่านข้ึนมาเผาไหมเ้ช้ือเพลิงบนตะแกรง อากาศอีกส่วนหน่ึงจะถูกป้อนเขา้ทางส่วนบนของตะแกรง
เพื่อช่วยใหก้ารเผาไหมส้มบรูณ์   

ข้อได้เปรียบ ของการเผาไหมร้ะบบน้ี คือ การท่ีเช้ือเพลิงกองอยูบ่าง ๆ บนตะแกรงทาํใหค้วามดนัอากาศไหลผา่น
เช้ือเพลิงมีค่านอ้ยกว่าสโตกเกอร์แบบตะกรับเล่ือน ดงันั้นการควบคุมอากาศท่ีป้อนใตต้ะแกรงสามารถทาํไดง่้าย
กวา่ 

ข้อเสีย ของระบบสโตกเกอร์แบบกระจาย คือ มีปริมาณเขม่าและควนัออกจากปล่องมากจึงตอ้งมีอุปกรณ์สาํหรับ
ดกัข้ีเถา้ท่ีออกจากปล่องสู่บรรยากาศภายนอก 

 

รูปที ่2.3-4 แสดงลกัษณะเตาเผาเช้ือเพลิงระบบสโตกเกอร์แบบกระจาย 

ข. ระบบสโตกเกอร์ท่ีเช้ือเพลิงถูกป้อนเขา้สู่เตาทางดา้นล่าง  เช้ือเพลิงจะถูกป้อนเขา้สู่เตาทางดา้นล่าง โดยส่ง
เช้ือเพลิงไปตามรางให้เคล่ือนตวัลึกเขา้ไปในเตาตลอดเวลา ทาํให้เกิดความดนัข้ึนในเช้ือเพลิงส่วนล่าง ส่งผลให้
เช้ือเพลิงส่วนบนขยบัข้ึนดา้นบนได ้วิธีน้ีจะทาํใหส้ารระเหยท่ีมีอยูใ่นเช้ือเพลิงระเหยข้ึนสู่ส่วนบนจึงทาํใหติ้ดไฟ
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ไดง่้ายข้ึนและเกิดการเผาไหมข้ึ้นไดอ้ย่างสมบรูณ์ เช้ือเพลิงท่ีลุกไหมห้มดแลว้เป็นเถา้ซ่ึงอยู่ส่วนบนสุดจะถูก
เช้ือเพลิงตอนล่างดนักระจายลงสู่ท่ีรองรับเถา้ 

ข้อดี ของระบบสโตกเกอร์ท่ีเช้ือเพลิงถูกป้อนเขา้สู่เตาทางดา้นล่าง คือ การป้อนเช้ือเพลิงทางดา้นล่างจะช่วยลด
ควนัได ้เพราะสารระเหยท่ีปล่อยออกจากเช้ือเพลิงจะไหลผา่นชั้นเช้ือเพลิงท่ีร้อนทาํใหเ้ผาไหมห้มด 
 
3) ระบบพลัเวอร์ไรซ์ (Pulverised)  
การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงในเตาระบบพลัเวอร์ไรซ์จะเกิดข้ึนขณะท่ีเช้ือเพลิงลอยอยู ่ ดงันั้นเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นเตาเผา
แบบน้ีจะตอ้งมีขนาดเลก็พอท่ีจะลอยอยูใ่นอากาศภายในเตา อากาศส่วนแรกจะถูกอุ่นก่อนส่งเขา้เตา เพื่อใชใ้นการ
อบแห้งเช้ือเพลิงในขณะท่ีอากาศส่วนท่ีสองถูกส่งเขา้เตาโดยตรง เพื่อช่วยให้การเผาไหมเ้กิดข้ึนอย่างสมบรูณ์ 
ข้ีเถา้ท่ีไดจ้ากการเผาไหมจ้ะถูกพดัพาออกจากเตาเผาติดมากบัแก๊สร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหม ้ 

ข้อได้เปรียบ ของการเผาไหมร้ะบบน้ี คือ ไม่จาํเป็นตอ้งมีระบบตะแกรงท่ีจะตอ้งใหค้วามร้อน ไม่จาํเป็นตอ้งใช้
ความร้อนสูงจากเช้ือเพลิงเก่าบนตะแกรง จากเหตุดงักล่าวขา้งตน้ เตาเผาแบบน้ีจึงให้ความร้อนในการเผาไหมไ้ด้
สูงกวา่เตาแบบตะแกรง 

ข้อเสีย ของระบบพลัเวอร์ไรซ์น้ี คือ การควบคุมเถา้ทาํไดย้าก ดงันั้นจึงตอ้งมีระบบกาํจดัเถา้ท่ีดีซ่ึงตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายสูง เช้ือเพลิงท่ีใชจ้ะตอ้งมีขนาดเล็กเพียงพอ ทาํให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการบดเช้ือเพลิงให้มีขนาดเล็กลง 
นอกจากน้ีการควบคุมอุณหภูมิภายในเตาทาํไดย้าก เพราะถา้อุณหภูมิของการเผาไหมสู้งเกินไปจะทาํให้เกิดการ
หลอมตวัของเถา้เกาะกนัเป็นกอ้นใหญ่ ซ่ึงจะทาํให้เตาเผาเสียหายได ้เช้ือเพลิงท่ีใชจ้ะตอ้งแห้งเพียงพอจึงตอ้งมี
การอบแหง้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีเป็นการเพิ่มราคาตน้ทุนและพลงังานท่ีใช ้
 

รูปที ่2.3-5 แสดงลกัษณะเตาเผาเช้ือเพลิงระบบพลัเวอร์ไรซ์ 
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4) ระบบไซโคลน (Cyclone)  
เตาเผาระบบน้ีเช้ือเพลิงถูกป้อนเขา้เตาเผาโดยอาศยัแรงโนม้ถ่วงเช่นเดียวกบัระบบพลัเวอร์ไรซ์ แต่ไม่จาํเป็นตอ้ง
บดเช้ือเพลิงให้มีขนาดเล็ก ทาํให้สามารถลดค่าใชจ่้ายในการบดเช้ือเพลิงลงได ้การเผาไหมใ้นระบบไซโคลนจะ
ใชห้วัเผาแบบ Horizontal water-cooled ขนาดเลก็ ทาํใหเ้ตาเผาระบบไซโคลนมีขนาดเลก็กวา่เตาเผาระบบพลัเวอร์
ไรซ์ อุณหภูมิของการเผาไหมภ้ายในเตาระบบไซโคลนสูงถึง 1650C ซ่ึงจะทาํใหข้ี้เถา้ถูกเผาไหมก้ลายเป็นข้ีเถา้
เหลว (Liquid Slag) ไดป้ระมาณ 30-50% และเหลือข้ีเถา้ท่ีปนออกมากบัแก๊สร้อนเพียง 70-50% ข้ีเถา้เหลวท่ี
เกิดข้ึนภายในเตาเผาระบบไซโคลนน้ีสามารถปล่อยออกทางดา้นล่างของเตาเผาได ้
  

รูปที ่2.3-6 แสดงลกัษณะเตาเผาเช้ือเพลิงระบบไซโคลน 
 
5) ระบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed)  
อากาศจะไหลผา่นชั้นของเช้ือเพลิง และเม่ือเพิ่มค่าความเร็วของอากาศถึงค่าหน่ึงเช้ือเพลิงจะลอยตวัข้ึนมีลกัษณะ
คลา้ยของไหล การเผาไหมจ้ะเกิดข้ึนทัว่ ๆ บริเวณเตา โดยปกติจะใส่สารเฉ่ือย (Inert Material) เช่น ทราย หรือ 
สารท่ีทาํปฏิกิริยา (Reaction Material) เช่น หินปูน (Limestone) หรือตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ซ่ึงจะช่วยในดา้น
การถ่ายเทความร้อนและช่วยทาํความสะอาดภายในเตาระบบฟลูอิดไดซ์เบดน้ีแสดงดงัรูป 

 
รูปที ่2.3-7 แสดงลกัษณะเตาเผาเช้ือเพลิงระบบฟลูอิดไดซ์เบด 
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ระบบฟลูอิดไดซ์เบดน้ีไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถใชก้บัเช้ือเพลิงแข็งไดทุ้กชนิด เพราะ
อุณหภูมิภายในเตาจะมีค่าใกลเ้คียงตลอดทัว่เตาเผา ทาํให้อตัราการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงสมํ่าเสมอ สามารถเผา
เช้ือเพลิงท่ีมีปริมาณความช้ืนสูงไดดี้ นอกจากน้ียงัทาํใหอุ้ณหภูมิของเปลวไฟคงท่ี 

ข้อดี ของระบบฟูลอิดไดซ์เบด คือมีสารเฉ่ือย เช่น ทราย เป็นเบด จึงทาํใหเ้กิดการผสมของเช้ือเพลิงกบัออกซิเจน
ไดดี้ เกิดการเผาไหมไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์และรวดเร็ว นอกจากน้ีตวัเบดยงัช่วยอมความร้อนทาํใหเ้ตามีความเสถียร ไม่
ดบัง่าย และเกิดการเผาไหมใ้นตวัเตาเผาไดอ้ย่างทัว่ถึง จึงทาํให้อุณหภูมิภายในเตาเผามีค่าเท่ากนัและสมํ่าเสมอ 
สามารถใชเ้ผาไหมเ้ช้ือเพลิงในช่วงอุณหภูมิการเผาไหมท่ี้ตํ่า (ประมาณ 850C) จึงช่วยแกปั้ญหาดา้นมลพิษของ
อากาศเน่ืองจากการเกิดสารประกอบไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) ได ้

2.3.3 การเผาไหม้เบ้ืองต้น 
การเผาไหม ้ คือ กระบวนการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเช้ือเพลิงกบัออกซิเจนทาํให้ไดค้วามร้อนออกมา 
องคป์ระกอบท่ีจาํเป็นสําหรับการเผาไหม ้ คือ เช้ือเพลิง ออกซิเจน ความร้อน และปฏิกิริยาทางเคมี โดย

องคป์ระกอบทั้งหมดน้ีตอ้งเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนัจึงจะทาํใหเ้กิดการเผาไหม ้โดยทัว่ไปแลว้ ออกซิเจนไดม้าจาก
อากาศท่ีอยูใ่นบริเวณของการเผาไหม ้รูปท่ี 2.3-8 แสดงหลกัการเบ้ืองตน้ของกระบวนการเผาไหม ้

เช้ือเพลิงแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพการเผาไหมท่ี้แตกต่างกนัโดย เช้ือเพลิงแขง็มีค่าประสิทธิภาพการเผาไหม ้     
75-85% เช้ือเพลิงเหลว 80-85% และเช้ือเพลิงก๊าซ 80-90 % ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงแข็งจะตํ่ากว่า
เช้ือเพลิงเหลว และเช้ือเพลิงเหลวตํา่กว่าเช้ือเพลิงก๊าซ เน่ืองจากพื้นท่ีสมัผสัระหวา่งเช้ือเพลิงกบัอากาศนอ้ยกว่ากนั
ตามลาํดบั นอกจากนั้น เช้ือเพลิงท่ีมีความหนืดสูงจะกระจายออกเป็นฝอยละอองไดย้าก ทาํให้พื้นท่ีสัมผสันอ้ย 
ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการเผาไหมต้ํ่า 

 

 
รูปที ่2.3-8 หลกัการเผาไหมเ้บ้ืองตน้ 

หมายเหตุ  สาํหรับการเผาไหม้จริงอาจมีก๊าซไอเสียอ่ืนอีก ได้แก่ CO, HC, NOx, SOx, O2  

อากาศ 
- ออกซิเจน(O2) 
- ไนโตรเจน(N2) 

ความร้อน 

ก๊าซไอเสีย 
- คาร์บอนไดออกไซด(์CO2) 
- ไอนํ้า(H2O) 
- ซลัเฟอร์ไดออกไซด(์SO2) 

เช้ือเพลิง 
- คาร์บอน (C)  
- ไฮโดรเจน (H) 
- กาํมะถนั(S) 
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2.3.3.1  ปฏกิิริยาเคมีการเผาไหม้ทฤษฎ ี
สมการพ้ืนฐานซ่ึงอธิบายปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างเช้ือเพลิงกบัออกซิเจนและปล่อยพลงังานความร้อนสามารถ

แสดงไดด้งัน้ี 
ปฏกิิริยาทางเคมีระหว่างเช้ือเพลิงกับออกซิเจน 

kJ/kmol  393,520CO     OC 22    
(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์กิดจากการสนัดาปอยา่งสมบูรณ์ของคาร์บอน)  

kJ/kmol  110,530COOC 22
1   

(ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซดเ์กิดจากการสนัดาปอยา่งไม่สมบูรณ์ของคาร์บอน) 
kJ/kmol  282,990COOCO 222

1     
(ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์กิดจากการสนัดาปอยา่งสมบูรณ์ของคาร์บอนมอนนอกไซด)์ 

kJ/kmol  241,820)g(OHOH 222
1

2   
kJ/kmol  285,830)l(OHOH 222

1
2   

(การเกิดไอนํ้าหรือนํ้าจากการสนัดาปอยา่งสมบูรณ์ของไฮโดรเจน) 
kJ/kmol  334,960SO     O    S 22   

(ก๊าซซลัเฟอร์ไดอ๊อกไซดเ์กิดจากการสนัดาปอยา่งสมบูรณ์ของซลัเฟอร์) 
 

2.3.3.2 อากาศตามทฤษฎ ี(Theoretical air )  
สาํหรับอากาศ เราประมาณไดว้่ามีส่วนประกอบของ O2 เป็นส่วนผสม 23.2%  โดยมวล ในกรณีท่ีการเผาไหมใ้ช้
นํ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง จากสมการจะเห็นไดว้่านํ้ ามนัดีเซล 1 kg ตอ้งใชป้ริมาณ O2 ในการเผาไหม ้ 3.334 kg ซ่ึง
เทียบเท่ากบัปริมาณอากาศ 3.334/0.232=14.37 kg ดงันั้น อตัราส่วนระหว่างอากาศต่อเช้ือเพลิงตามทฤษฎีเท่ากบั 
14.37 ต่อ 1   
 

kg44kg32kg12

CO     OC 22




 kg18kg16kg2

OHOH 222
1

2





  kg64kg32kg32

OSOS 22




 
 

ชนิดของเช้ือเพลิง 
%  องค์ประกอบโดยมวล 

C H S 
นํ้ามนัดีเซล 86.3 12.8 0.9 
นํ้ามนัเตา 86.1 11.8 2.1 
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 การหาปริมาณอากาศเชิงทฤษฎีในการเผาไหม ้ 
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2.3.3.3 อากาศส่วนเกิน (Excess Air )  
ในการเผาไหมจ้ริงๆ หากป้อนอากาศเขา้เผาไหมใ้นปริมาณท่ีพอดีกบัค่าทางทฤษฎีแลว้ เป็นการยากท่ีจะทาํให้
ออกซิเจนทุกตวัพบกบัธาตุต่างๆ ในเช้ือเพลิงไดห้มดและทัว่ถึงกนั จึงเป็นผลใหเ้กิดการเผาไหมใ้นลกัษณะอากาศ
ไม่เพียงพอ การเผาไหมท่ี้อากาศไม่เพียงพอน้ี จะให้พลงังานความร้อนออกมานอ้ยกว่าการเผาไหมส้มบูรณ์ โดย
เกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด ์ เช้ือเพลิงท่ีไม่เผาไหม ้เขม่า และควนัสีดาํ ดงันั้นในทางปฏิบัติการเผาไหม้จริง  ๆ
จําเป็นต้องป้อนอากาศให้เกินกว่าความต้องการในเชิงทฤษฎี ซึ่งอากาศส่วนนี้เรียกว่า อากาศส่วนเกิน (Excess 
Air ) อยา่งไรก็ตาม การป้อนอากาศมากจนเกินไปจะเกิดการสูญเสียพลงังานความร้อนออกไปกบัก๊าซไอเสียมาก 
เพราะออกซิเจนและไนโตรเจนในอากาศท่ีเกินมาน้ีมิไดท้าํปฏิกิริยาใดๆ ในการเผาไหมน้อกจากจะดูดพลงังาน
ความร้อนจากการเผาไหมแ้ละพาออกท้ิงยงัปล่องไอเสีย 
ปริมาณอากาศเขา้เผาไหมท่ี้เหมาะสมสาํหรับเช้ือเพลิงแต่ละประเภทสังเกตได้จากปริมาณ O2 หรือ CO2 ในไอเสีย 
โดยค่าท่ีเหมาะสมสาํหรับเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ แสดงในตารางท่ี 2.3-1 สาํหรับเช้ือเพลิงทุกประเภท ปริมาณ CO 
ในก๊าซไอเสียไม่ควรสูงกว่า 200 ส่วนในล้านส่วน (ppm) 
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รูปที ่2.3-9 ปริมาณอากาศป้อนและการสูญเสียพลงังาน   
 

ตารางที ่2.3-1 ปริมาณอากาศส่วนเกินท่ีเหมาะสม 

เช้ือเพลิง  อากาศส่วนเกิน (% ) O2 ในก๊าซไอเสีย (% )  CO2 ในก๊าซไอเสีย (% ) 
ก๊าซ 5-15 1-2 9-10 
เหลว 15-20 3-4 12-14 
แขง็ 15-60 7-10 12-13 

 

2.3.4 การระบายนํา้จากหม้อไอนํา้ (โบลว์ดาวน์) 

นอกจากการควบคุมการเผาไหมข้องหมอ้ไอนํ้ าแลว้การควบคุมคุณภาพของนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ าก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ี

ตอ้งควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม โดยปกติ นํ้ าจะมีของแขง็แขวนลอยและแร่ธาตุต่างๆ เจือปนอยู ่ดงันั้นเม่ือ
นํ้าถูกผลิตเป็นไอนํ้าแลว้ ความเขม้ขน้ของสารเจือปนเหล่าน้ีจะสูงข้ึนและเกิดการตกตะกอน/ตกผลึก ซ่ึงมีผลอยา่ง
ยิง่ต่อการลดลงของประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ าและคุณภาพของไอนํ้ า รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคต และเพ่ือป้องกนัปัญหาเหล่าน้ี เราจาํเป็นตอ้งระบายนํ้ าร้อนในหมอ้ไอนํ้ าท้ิงผา่นระบบโบลว์
ดาวน ์ 

ระบบโบลวด์าวน์ท่ีทาํงานไม่เหมาะสม เช่น ระบายนํ้าโบลว์ดาวน์มากเกินไป ทําให้ประสิทธิภาพของหม้อไอนํ้า
ลดลงและส้ินเปลืองนํา้ และหากระบายนอ้ยเกินไปจะทาํใหเ้กิดตะกรันเกาะผิวท่อแลกเปล่ียนความร้อน ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนลดลงและอาจเกิดการเดือดอยา่งรุนแรงของนํ้ า ทาํให้ไอนํ้ าเปียกและอาจ
นาํมาซ่ึงความเสียหายของระบบท่อนํ้า 
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2.3.4.1 การระบายนํา้ออกจากหม้อไอนํา้สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ 

1)   การระบายนํ้าจากด้านล่างหม้อไอนํ้า (Bottom Blowdown) เพื่อระบายตะกอนโคลนท่ีสะสมบริเวณกน้หมอ้     
ไอนํ้าท้ิง 

2)  การระบายนํ้าจากด้านบนหม้อไอนํ้า (Surface Blowdown) เพื่อลดความเขม้ขน้ของสารละลายและสาร    
แขวนลอยท่ีอยูใ่นนํ้า 

 
 

2.3.4.2 การควบคุมการระบายนํา้แบ่งได้ 2 แบบ  

1) แบบเป็นคร้ังคราว โดยผูใ้ชห้มอ้ไอนํ้าจะเปิดวาลว์ระบายหลายๆ คร้ัง คร้ังละสั้นๆ 
2) แบบต่อเน่ือง โดยวาลว์ระบายนํ้ าของหมอ้ไอนํ้ าจะเปิดหรือปิดเม่ือไดรั้บสัญญาณเวลาท่ีตั้งไว ้(Timer Control) 

หรือสญัญาณท่ีไดจ้ากการวดัสมบติัของนํ้าในหมอ้ไอนํ้า เช่น สภาพการนาํไฟฟ้าของนํ้า (Conductivity)  

การพิจารณาว่าระดบัความเขม้ขน้ของสารละลายเหมาะสมหรือไม่ สามารถพิจารณาไดจ้ากค่า TDS (Total 
Dissolved Solid) ซ่ึงวดัปริมาณสารแขวนลอยท่ีอยูใ่นนํ้ าของหมอ้ไอนํ้ าโดยตรงว่าใน 1 ลา้นส่วนมีสารแขวนลอย
ก่ีส่วน (ppm) หรือวดัโดยออ้มจากค่าสภาพการนาํไฟฟ้าของนํ้ า (Conductivity) ซ่ึงมีหน่วยเป็นไมโครซีเมนตต่์อ
เซนติเมตร (S/cm) ผูใ้ชห้มอ้ไอนํ้ าควรควบคุมคุณภาพนํ้ าป้อนและนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ าใหไ้ดม้าตรฐานตามตารางท่ี 
2.3-2 เพื่อความปลอดภยัและคุณภาพของไอนํ้าท่ีดี 

ตารางที ่2.3-2 มาตรฐานนํ้าป้อนและนํ้าหมอ้ไอนํ้า 
(ความดนัไม่เกิน 20 barg : British Standard and JIS) 

รายการ นํา้ป้อน นํา้ในหม้อไอนํา้ 

ค่าการนาํไฟฟ้าของนํ้า (S/cm) <400 ไม่เกิน 7,000 
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 8.5-9.5 10.8-11.3 
โซเดียมฟอสเฟต (mg/l) - 50-100 
ซิลิกา (mg/l) - ไม่เกิน 120-150 
ความกระดา้ง (ppm)  ค่าเขา้ใกล ้0 0 

 

2.3.5 ข้อควรปฏบัิตใินการใช้หม้อไอนํา้ 

ข้อควรปฏบัิตใินการใช้หม้อไอนํา้ 

1. ขั้นตอนการออกแบบ 
ควรเลือกขนาดของหมอ้ไอนํ้ า (กาํลงัการผลิตไอนํ้ าต่อชัว่โมง) ท่ีพอเหมาะกบัภาระไอนํ้ า และควรเดินใชง้านท่ี
ภาระเตม็ท่ีตลอดเวลาเท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยทัว่ไปหมอ้ไอนํ้าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดท่ีภาระเตม็ท่ีหรือใกลเ้ตม็ท่ี 
ดงันั้นหมอ้ไอนํ้าท่ีเดินภาระตํ่าๆ ตลอดเวลา เรียกว่า “หมอ้ไอนํ้ ามีขนาดใหญ่เกินไป” (Oversized) ควรเปล่ียนไป
ใชห้มอ้ไอนํ้าท่ีมีขนาดเลก็ลง (ถา้สามารถทาํได)้ 
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2. หลีกเล่ียงการสตาร์ทบ่อยๆ เน่ืองจากจะทาํใหเ้กิดการ  
• สูญเสียพลงังานไปในการท่ีตอ้งทาํใหห้มอ้ไอนํ้าร้อนข้ึนมาใหม่ 
• สูญเสียพลงังานไฟฟ้าในการเดินพดัลมเป่าไล่อากาศและก๊าซต่างๆ ออกไปจากห้องเผาไหม ้ ก่อนการจุด

สตาร์ททุกคร้ัง 
• สูญเสียความร้อนออกไปจากหมอ้ไอนํ้า ในขณะท่ีพดัลมเป่าไล่ลมร้อนออกไปจากหมอ้ไอนํ้า (Purging) 
3. ในการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงควรใชป้ริมาณอากาศส่วนเกินใหต้ํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
ซ่ึงแสดงให้ทราบไดโ้ดยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง (หรือปริมาณออกซิเจนตํ่า) ควนัดาํ คือ คาร์บอนท่ีมี
ขนาดเล็กมากเกิดจากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ อนัเน่ืองมาจากการใชป้ริมาณอากาศส่วนเกินตํ่ามากเกินไป หรือ
การปรับแต่งการเผาไหมไ้ม่ดี หรือ หวัเผาทาํงานผดิปกติ 
4. อุณหภูมิของก๊าซร้อนท้ิงออกปล่องควรตํ่าสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
แต่ตอ้งสูงกวา่จุดกลัน่ตวัของนํ้าและกรดเลก็นอ้ย เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการผกุร่อน หมอ้ไอนํ้ าทัว่ๆ ไป ขณะเดินท่ี
ไฟตํ่า (Low Fire) จะมีอุณหภูมิปล่องตํ่ากวา่ขณะเดินท่ีไฟสูง (High Fire) หรือเดินท่ีไฟปานกลาง (Medium Fire) 
5. ทาํความสะอาดท่อในหมอ้ไอนํ้าเป็นระยะๆ 
เพื่อลดการขดัขอ้งอันเน่ืองมาจากตะกรัน (หม้อไอนํ้ าแบบท่อนํ้ า) และเขม่า (หม้อไอนํ้ าท่อไฟ) ซ่ึงจะลด
ความสามารถในการผลิตไอนํ้ าให้ได้สูงสุดตามพิกัดของหม้อไอนํ้ า  การทําความสะอาดสามารถเพิ่ม
ความสามารถของหมอ้ไอนํ้าใหก้ลบัคืนดงัเดิมได ้
6. ตรวจวดัปริมาณการผลิตไอนํ้า (หรือปริมาณนํ้าป้อนเขา้หมอ้ไอนํ้า) 
เพื่อเปรียบเทียบกบัปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชไ้ปในช่วงเวลาเดียวกนั เพื่อติดตามดูว่าประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ า
ลดลงหรือไม่ วิธีท่ีนิยมใชก้นักบัหมอ้ไอนํ้านํ้ ามนัเตา คือ 
• ติดตั้งมิเตอร์วดัปริมาณ และเทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมินํ้าป้อนเขา้หมอ้ไอนํ้า 
• ติดตั้งมิเตอร์วดัปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเช้ือเพลิง 
 

2.4 กับดกัไอนํา้ 
 

กบัดกัไอนํ้ า (Steam Trap) คือ วาลว์อตัโนมติัท่ีทาํหนา้ท่ีแยกนํ้ าท่ีเกิดข้ึนในระบบไอนํ้ าหรือเกิดจากการควบแน่น
ของไอนํ้ าออกไปจากระบบ เพื่อป้องกนัการอ้ันตัวของนํา้ (Water  Locked) ส่งผลให้อุปกรณ์ไม่ร้อน (ร้อนชา้) 
หรือทาํอุณหภูมิไม่ไดแ้ละอาจนาํไปสู่การเกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรง หรือปรากฏการณ์ “ค้อนนํ้า” (Water  
Hammer) ซ่ึงมีผลใหท่้อ ขอ้ต่อ และอุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้าต่างๆ ในกระบวนการผลิตเกิดความเสียหาย กบัดกัไอนํ้ ายงั
มีหนา้ท่ีในการระบายก๊าซและอากาศออกจากระบบโดยไม่เกิดการสูญเสียไอนํ้ า ก๊าซและอากาศเหล่านั้นสามารถ
แทนท่ีไอนํ้ า ซ่ึงทาํให้ความสามารถในการพาความร้อนลดลงและยงักั้นไม่ให้ไอนํ้ าไปถึงพ้ืนผิวถ่ายเทความร้อน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตดว้ย และในกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุดกคื็อ ท่อหรือช้ินส่วนของอุปกรณ์เกิดอากาศ
อัด (Air  Locked) ทาํใหอ้ากาศเคล่ือนท่ีไม่ได ้ซ่ึงแมแ้ต่ไอนํ้ าควบแน่นก็ไม่สามารถออกไปได ้ เราจะเห็นไดช้ดั
ว่า กับดักไอนํ้ าท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสําคญัท่ีสร้างความเช่ือมั่นว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ไอนํ้ าทาํงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม กบัดกัไอนํ้ าท่ีเส่ือมสภาพลงจากการใชง้านก็สามารถสร้างปัญหาให้กบัระบบไอนํ้ า
ไดอ้ยา่งมากเช่นกนั 
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2.4.1 ประเภทของกับดกัไอนํา้ 
กบัดกัไอนํ้ าสามารถแบ่งตามหลกัการทาํงานหรือตามโครงสร้างทางกลไกของอุปกรณ์ภายในออกเป็น 4 กลุ่ม ได้
ดงัน้ี 

2.4.1.1  กับดกัไอนํา้ทาํงานโดยความร้อน (Thermostatic Trap)  
กบัดกัไอนํ้ ากลุ่มน้ีใชค้วามแตกต่างของอุณหภูมิของไอนํ้าและของคอนเดนเสทเป็นตวัทาํให้วาล์วเปิดและปิด 
คอนเดนเสทจะตอ้งเยน็ลงตํ่ากว่าอุณหภูมิไอนํ้ าก่อนท่ีจะถูกปล่อยออกจากกบัดกัไอนํ้ า ซ่ึงกบัดกัไอนํ้ ากลุ่มน้ีแบ่ง
ออกเป็น 
• แบบสมดุลความดนั (Balanced Pressure Type) 
• แบบใชโ้ลหะ 2 ชนิด (Bimetallic Type)  
• แบบใชก้ารขยายตวัของเหลว (Liquid Expansion Type) 
 

 

กบัดกัไอนํ้าแบบสมดุลความดนั 
 

   

กบัดกัไอนํ้าแบบใชโ้ลหะ 2 ชนิด 

 
กบัดกัไอนํ้าแบบใชก้ารขยายตวัของเหลว 

รูปที ่2.4-1 กบัดกัไอนํ้าทาํงานโดยความร้อน 
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2.4.1.2 กับดกัไอนํา้ทาํงานโดยกลไก (Mechanical Group) 
กบัดกัไอนํ้ ากลุ่มน้ีทาํงานโดยอาศยัความแตกต่างของความหนาแน่นระหว่างไอนํา้และคอนเดนเสททาํใหลู้กลอย 
(Float) หรือถว้ย (Bucket) ส่งอาการไปเปิด-ปิดวาลว์ ซ่ึงกบัดกัไอนํ้าในกลุ่มน้ี แบ่งออกเป็น 
• แบบลูกลอย (Loose Float Type) 
• แบบลูกลอยมีกา้น (Float and Lever Type) 
• แบบถว้ยหงาย (Open Top Bucket Type) 
• แบบถว้ยคว ํ่า (Inverted Bucket Type) 
 

   
แบบลูกลอย    แบบลูกลอยมีกา้น 

    
แบบถว้ยหงาย     แบบถว้ยคว ํ่า 

รูปที ่2.4-2 กบัดกัไอนํ้าทาํงานโดยกลไก 

 
2.4.1.3 กับดกัไอนํา้กลุ่มทีท่าํงานด้วยการเคล่ือนไหวเน่ืองจากความร้อน (Thermodynamic Groups) 
กบัดกัไอนํ้ากลุ่มน้ีทาํงานโดยอาศัยความแตกต่างของความเร็วระหว่างไอนํา้และคอนเดนเสทท่ีไหลผา่นตวัวาลว์ท่ี

เป็นจานกลม ซ่ึงจะปิดเม่ือมีไอนํ้าไหลเขา้มาดว้ยความเร็วสูง และจะเปิดเม่ือมีคอนเดนเสทไหลเขา้มาดว้ยความเร็ว
ท่ีตํ่ากวา่ ซ่ึงกบัดกัไอนํ้าในกลุ่มน้ีเรียกวา่ กบัดกัไอนํ้าแบบเทอร์โมไดนามิกส์ 
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รูปที ่2.4-3 กบัไอดกันํ้าทาํงานดว้ยการเคล่ือนไหวเน่ืองจากความร้อน 
 

2.4.1.4  กับดกัไอนํา้ชนิดอ่ืน  ๆ(Miscellaneous Group) 
กลุ่มน้ีประกอบดว้ยกบัดกัไอนํ้ าท่ีไม่สามารถจดัเขา้กลุ่มใดๆ ขา้งตน้ได ้ เช่น Impulse Type, Labyrinth Type หรือ 
Orifice Plate Type 

   
Impulse Type     Labyrinth Type 

รูปที ่2.4-4 กบัดกัไอนํ้าทาํงานดว้ยระบบอ่ืนๆ 
 
 

สาํหรับกบัดกัไอนํ้าแต่ละประเภทมีขอ้ดี และขอ้เสียสรุปไดด้งัตารางท่ี 2.4-1 
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ตารางที ่2.4-1 ขอ้ดี และขอ้เสียของกบัดกัไอนํ้าแต่ละประเภท 

 แบบ ข้อด ี ข้อเสีย 

กับ
ดกั

ไอ
นํ
า้แ
บ
บ
เม
คค

านิ
กส์

 

แบบถ้วยหงาย • การทาํงานแม่นยาํ 
• ไอนํ้าไม่ร่ัวไหลเน่ืองจากมี Water Seal 

• รูปร่างและขนาดใหญ่ 
• การระบายอากาศท้ิงไม่ดี 

แบบถ้วยควํา่ • การระบายอากาศท้ิงดี • การติดตั้งไม่สะดวก 
• ประสิทธิภาพการระบายนํ้าคอนเดนเสท
ไม่ดี 

แบบลกูลอยติดคาน • เหมาะสมกบัความดนัตํ่าและภาระตํ่า 
• โครงสร้างง่าย 
• ปล่อยท้ิงอยา่งต่อเน่ืองและการทาํงาน
เงียบ 

• เปล่ียนลูกลอยและบ่าล้ินไดง่้าย 

• ไม่ทนต่อ Water Hammer 
• จาํเป็นตอ้งติดตั้งในแนวระนาบจึงมี
ขอ้จาํกดัดา้นสถานท่ีติดตั้ง 

กับ
ดกั

ไอ
นํ
า้แ
บ
บ
เท
อร์
โม
สแ

ตต
กิส์

 แบบเบลโลส์ • สามารถปรับตั้งและควบคุมอุณหภูมินํ้า
ระบายได ้

• การระบายอากาศท้ิงดี 

• ไม่ทนต่อ Water Hammer 
• ไม่เหมาะสมกบัความดนัสูง 

แบบไบเมทัล • ไม่มีปัญหาล้ินปิดตาย 
• การระบายอากาศท้ิงดี 

• ผลต่างอุณหภูมิสาํหรับเปิดปิดล้ินสูง 
• คุณสมบติัของไบเมทลัเปล่ียนแปลงไป
ในขณะใชง้าน 

กับ
ดกั

ไอ
นํ
า้แ
บ
บ
เท
อร์
โม

ได
น
าม
กิส์

 

แบบออริฟิส • ขนาดเลก็ นํ้าหนกัเบา 
• เหมาะกบัความดนัสูง อุณหภูมิสูง 

• ไอนํ้าร่ัวไหลมาก 
• มีขีดจาํกดัความดนัยอ้นกลบั (30%) 

แบบจาน • ขนาดเลก็ นํ้าหนกัเบา 
• โครงสร้างง่าย 
• สามารถใชก้บัไอดงได ้
• ทนต่อ Water Hammer ได ้

• ตอ้งมีผลต่างความดนัทาํงานอยา่งตํ่าสุด 
0.3 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

• มีขีดจาํกดัของความดนัยอ้นกลบั (30%) 

 

2.4.2 การเลือกใช้กับดกัไอนํา้ 
กบัดกัไอนํ้ ามีหลายประเภท ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งเลือกใชง้านใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะงานต่างๆ 
โดยทัว่ไป 

ข้อพจิารณาและหลักเกณท์ในการเลือกกับดกัไอนํา้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
2.4.2.1 ข้อพจิารณาในการเลือกกับดกัไอนํา้ให้เหมาะสม 
1) ความดนัไอนํ้า 
2)  อุณหภูมิไอนํ้า 
3)  ปริมาณนํ้าคอนเดนเสทท่ีเกิดข้ึน 
4) เง่ือนไขในการติดตั้ง 



                                                                                                       คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 

 

2-21 

2.4.2.2  หลักเกณฑ์ง่าย  ๆในการเลือกใช้กับดกัไอนํา้ 
1)   ใช้กบัดกัไอนํ้ าแบบจานกบัท่อไอนํ้ าหลกั ท่อย่อย ถงัรองรับ และเฮดเดอร์ หรือบริเวณท่ีอาจจะเกิดการ

กระแทกของนํ้า (Water Hammer) 
2)   ใชก้บัดกัไอนํ้ าแบบลูกลอยอิสระ ถว้ยกลมอิสระ ถว้ยกลมติดคานและแบบถว้ยคว ํ่ากบัเคร่ืองให้ความร้อน

ดว้ยไอนํ้า เคร่ืองระเหย เคร่ืองกลัน่ เคร่ืองอบแหง้ 
3)  ในกรณีท่ีปริมาณการใชไ้อนํ้ าสูงควรใชก้บัดกัไอนํ้ าแบบถว้ยกลมอิสระและแบบถว้ยคว ํ่าติดคานหากเป็น

กรณีท่ีปริมาณนอ้ยควรใชแ้บบลูกลอยอิสระ ลูกลอยติดคานและแบบถว้ยคว ํ่าอิสระ 
4)   ถา้การใชไ้อนํ้าอาจจะเกิดการกระแทกของนํ้า ไม่ควรใชก้บัดกัไอนํ้าแบบถว้ยคว ํ่าติดคานแบบลูกลอยติดคาน

และแบบลูกลอยอิสระ เพราะการกระแทกของนํ้ าจะทาํให้คานและลูกลอยเสียรูปทรงได ้ซ่ึงจะทาํให้วาลว์
ปิดไม่สนิท 

5)   โดยทัว่ไปแลว้ กบัดกัไอนํ้าแบบเทอร์โมไดนามิกส์ไม่เหมาะกบัอุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้า โดยเฉพาะถา้มีการนาํ 
 คอนเดนเสทกลบั กบัดกัไอนํ้าน้ีจะทาํใหเ้กิดการสูญเสียของไอนํ้าอยา่งมาก 

ตารางที ่2.4-2 การเลือกใชก้บัดกัไอนํ้า 

การเลือกกับดักไอนํ้ าใน

ร ะ บ บ ไ อ นํ้ า อ่ิ ม ตั ว

(Saturated Steam) 

 
การเลือกกบัดกัไอนํ้าใน

ระบบไอนํ้าไอดง 
(Superheated Steam) 
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2.4.2.3 การเลือกกับดกัไอนํา้ในระบบไอนํา้อ่ิมตวั (Saturated Steam) สามารถแบ่งตามลักษณะตําแหน่งติดตั้งได้ 
5 ประเภท 
1)  ถงับรรจุ (Storage Tanks) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ก)  ถงับรรจุท่ีใหค้วามร้อนภายนอก กบัดกัไอนํ้าท่ีเหมาะสม คือ กบัดกัไอนํ้าชนิด Ball float (FT) หรือ กบัดกัไอ

นํ้าชนิด ถว้ยคว ํ่า Inverted Bucket (IB) และควรต่อ Air vent คร่อมดว้ย 
ข)   ถงับรรจุท่ีมี Coil อยูด่า้นล่างถงั กบัดกัไอนํ้ าท่ีเหมาะสม คือ กบัดกัไอนํ้ าชนิด Balanced Pressure (BP) หรือ 

กบัดกัไอนํ้าชนิด Bimetallic (SM) 

2) ท่อประธานของไอนํ้า (Steam Mains Drainage) 
กบัดกัไอนํ้าท่ีเหมาะสม คือ กบัดกัไอนํ้าชนิด Thermodynamic (TD) 

3)   เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน( Heat Exchanger), หมอ้ตม้ (Jackets), ลมร้อน ( Air Heaters), ถงัเก็บไอนํ้ า
แฟลช (Flash vessels), ลูกกล้ิง (Rotating Cylinders) 
กบัดกัไอนํ้าท่ีเหมาะสม คือ กบัดกัไอนํ้าชนิด Ball float (FT) หรือ กบัดกัไอนํ้าชนิด ถว้ยคว ํ่า Inverted Bucket  
(IB) และควรต่อ Air vent คร่อมดว้ย 

4)   ระบบอุ่นอุณหภูมิในท่อ (Tracers and Jacketed pipe) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ก) เคร่ืองมือวดั (Instrument) กบัดกัไอนํ้าท่ีเหมาะสม คือ กบัดกัไอนํ้าชนิด Balanced Pressure (BP) หรือกบั 
       ดกัไอนํ้าชนิด Thermodynamic (TD) 
ข) ระบบป้องกนันํ้ าแขง็ตวั(Frost Protection) กบัดกัไอนํ้ าท่ีเหมาะสม คือ กบัดกัไอนํ้ าชนิด Balanced Pressure 

(BP) หรือ กบัดกัไอนํ้าชนิด Bimetallic (SM) 
ค) ระบบฉุกเฉิน (Critical) กบัดกัไอนํ้ าท่ีเหมาะสม คือ กบัดกัไอนํ้ าชนิด Thermodynamic (TD) หรือ กบัดกัไอ

นํ้าชนิด Balanced Pressure (BP) 
5)  ระบบใหค้วามร้อนสมัผสั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ก) ชุด Coil ท่ีเป็นท่อ กบัดกัไอนํ้าท่ีเหมาะสม คือ ชนิด Balanced Pressure (BP) หรือ ชนิด Ball float (FT) 
ข) เคร่ืองกระจายความร้อน (Radiators) กบัดกัไอนํ้ าท่ีเหมาะสมคือกบัดกัไอนํ้ าชนิดกบัดกัไอนํ้ าชนิด Balanced 

Pressure (BP) 
ค) เคร่ืองปรับอากาศ (AHU), ชุดให้ความร้อน (Unit Heaters) ,ชุดวดัความร้อน (Calorifiers) กบัดกัไอนํ้ าท่ี

เหมาะสม คือ กบัดกัไอนํ้ าชนิดกบัดกัไอนํ้ าชนิด กบัดกัไอนํ้ าชนิด Ball float (FT) หรือ กบัดกัไอนํ้ าชนิด 
ถว้ยคว ํ่า Inverted Bucket (IB)และควรต่อ Air vent คร่อมดว้ย 

ง) ชุดเปล่งรังสี (Radiant Panels) กบัดกัไอนํ้ าชนิดกบัดกัไอนํ้ าชนิด กบัดกัไอนํ้ าชนิด Ball float (FT) หรือ กบั
ดกัไอนํ้าชนิด Balanced Pressure (BP) 
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2.4.2.4 การเลือกกับดกัไอนํา้ในระบบไอนํา้ไอดง (Superheated Steam) สามารถแบ่งตามลักษณะตําแหน่งติดตั้ง
ได้ 2 ประเภท 
1)   เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน( Heat Exchanger), หมอ้ตม้ (Jackets), ลมร้อน ( Air Heaters), ถงัเก็บไอนํ้ า
แฟลช (Flash vessels) , ลูกกล้ิง (Rotating Cylinders) 
กบัดกัไอนํ้ าท่ีเหมาะสม คือ กบัดกัไอนํ้ าชนิด Ball float (FT) หรือ กบัดกัไอนํ้ าชนิด ถว้ยคว ํ่า Inverted Bucket 
(IB) และควรต่อ Air vent คร่อมดว้ย 

2)  ท่อประธานของไอนํ้า (Steam Mains Drainage) 
กบัดกัไอนํ้าท่ีเหมาะสม คือ กบัดกัไอนํ้าชนิดThermodynamic (TD) หรือ กบัดกัไอนํ้าชนิด Bimetallic (SM) 

 
2.4.3 ข้อแนะนําในการตดิตั้งกับดกัไอนํา้  
การเลือกกบัดกัไอนํ้าในชนิดและขนาดท่ีเหมาะสมแลว้ แต่การติดตั้งไม่ถูกตอ้งกจ็ะทาํใหเ้กิดปัญหาในระบบไอนํ้ า
หรือเกิดการสูญเสียพลงังานเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นควรตรวจสอบและแกไ้ขใหถู้กตอ้งดงัตารางท่ี 2.4-3 
 

ตารางที ่2.4-3 ขอ้แนะนาํในการติดตั้งกบัดกัไอนํ้า 

ผดิ ถูก คาํแนะนํา 

  

ติดตั้งกบัดกัไอนํ้าใหถู้กตอ้งตาม

ทิศทางการไหล 

  

กบัดกัไอนํ้าแบบลูกลอยอิสระ

ตอ้งติดตั้งในแนวนอน 

  

กบัดกัไอนํ้าแบบเทอร์โม

ไดนามิกส์ไม่มีขอ้จาํกดัในการ

ติดตั้ง 
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ผดิ ถูก คาํแนะนํา 

  

ไม่ควรใชท่้อเลก็กวา่ขนาดของ

กบัดกัไอนํ้า 

 

 

 

 

 

ไม่ควรติดตั้งกบัดกัไอนํ้าสูงกวา่

จุดท่ีระบายนํ้าออก ทางเขา้ของ
กบัดกัไอนํ้าควรอยูใ่นระดบัท่ี 
คอนเดนเสทสามารถไหลเขา้มา

ไดด้ว้ยแรงโนม้ถ่วง 

 

 

 

Lift fitting 
 

ถา้กบัดกัไอนํ้าตอ้งติดตั้งในระดบั

ท่ีสูงกวา่จุดระบายนํ้าออก ควรใช ้
Lift Fitting 
 
 
 

  

ขนาดของท่อร่วมท่ีจะนาํนํ้ากลบั

ควรมีขนาดใหญ่กวา่ขนาดของ

กบัดกัไอนํ้า และพื้นท่ีหนา้ตดั
ตอ้งมากกวา่พ้ืนท่ีหนา้ตดัของกบั

ดกัไอนํ้าทั้งหมดรวมกนั 

  

คอนเดนเสทท่ีมีความดนัแตกต่าง

กนั ไม่ควรนาํไปรวมในท่อร่วม
เดียวกนั 
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ผดิ ถูก คาํแนะนํา 

  

ท่อทางออกไม่ควรจุ่มอยูใ่นนํ้า

และควรมีรูเลก็ๆ เพื่อไม่ใหเ้กิด
การดูดกลบั 

  

อุปกรณ์แต่ละอยา่งควรมีกบัดกัไอ

นํ้าแยกกนัไม่ควรติดตั้งกบัดกัไอ

นํ้าตวัเดียวกบัอุปกรณ์หลายๆ 
อยา่ง เพราะจะทาํงานไดไ้ม่ดี 

  

การใชก้บัดกัไอนํ้าซอ้นกนั 2 ตวั
จะทาํงานไดไ้ม่ดี ใชต้วัเดียวกพ็อ 

  

กบัดกัไอนํ้าตอ้งติดตั้งไวด้า้น

ทางเขา้เพื่อเอานํ้าคอนเดนเสท

ออกก่อนท่ีจะเขา้วาลว์ควบคุม 
(Regulating Valve) 

  

ทางออกของกบัดกัไอนํ้าไม่ควร

ต่อท่ีดา้นล่างของท่อร่วม 

 Collector 

 

 Collector 

 

ท่อร่วมไม่ควรมีส่วนท่ียกข้ึน 
เพราะจะทาํใหมี้ความดนัเกิดข้ึน 
เน่ืองจากความสูงของนํ้าคอนเดน

เสทซ่ึงจะทาํใหเ้กิดความดนั

ยอ้นกลบั (Back Pressure) 
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2.5 การตรวจวเิคราะห์หม้อไอนํา้  
 
หมอ้ไอนํ้ าแต่ละลูกจะระบุขอ้มูลจาํเพาะของหมอ้ไอนํ้ า เช่น กาํลงัการผลิตไอนํ้ าพิกดั ชนิดและปริมาณความ
ตอ้งการใชเ้ช้ือเพลิง และอ่ืนๆ ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถใชป้ระเมินเพื่อให้ทราบค่าประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ าลูก
นั้นๆ โดยเบ้ืองตน้ อยา่งไรก็ตาม ในทางปฏิบติั เรายงัจาํเป็นตอ้งตรวจวดัค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของหมอ้ไอนํ้ าเป็น
ประจาํเพื่อใหท้ราบถึงสภาพการทาํงานและประสิทธิภาพพลงังานท่ีแทจ้ริงของหมอ้ไอนํ้าท่ีเราใชง้านอยู ่
 
2.5.1 การตรวจวดัการทาํงานของหม้อไอนํา้ 
ตารางท่ี 2.5-1 แสดงขอ้มูลการวดัท่ีจาํเป็นตอ้งทราบสาํหรับการประเมินสมรรถนะการทาํงานและประสิทธิภาพ
ของหมอ้ไอนํ้า 

ตารางที ่2.5-1 ขอ้มูลตรวจวดัระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม 

ข้อมูล ค่าตรวจวดั การวเิคราะห์ 
เช้ือเพลิง - ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง 

- อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง 
- อุณหภูมิเช้ือเพลิง 

- อตัราการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง
ของหมอ้ไอนํ้า 

ไอนํ้า 
 

- ความดนัและอุณหภูมิไอนํ้า 
- อตัราการผลิตไอนํ้า 

- อตัราการผลิตพลงังานความ
ร้อน (ไอนํ้า) ของหมอ้ไอนํ้า 

นํ้าป้อนและนํ้าโบลว์

ดาวน์ 
 

- อตัราการไหลของนํ้าป้อนและโบลว์
ดาวน์ 

- อุณหภูมิของนํ้าป้อนและโบลวด์าวน์ 
- ค่า TDS (Total Dissolved Solid)  

- การสูญเสียพลงังานจากการ
โบลวด์าวน์ 

ก๊าซไอเสีย 
 

- เปอร์เซ็นตข์อง O2 
- เปอร์เซ็นตข์องCO2 
- เปอร์เซ็นตข์อง CO และอ่ืนๆ 
- อุณหภูมิของก๊าซไอเสีย 

- ประสิทธิภาพการเผาไหมข้อง
หมอ้ไอนํ้า 

การสูญเสียความร้อน

จากการแผรั่งสี 
- อุณหภูมิผิวและพ้ืนท่ีผวิของหมอ้ไอนํ้า  
- อุณหภูมิแวดลอ้ม 
- ค่าสัมประสิทธ์ิการแผรั่งสีความร้อน 

(Emissivity)  

- การสูญเสียความร้อนจากการ
แผรั่งสีของหมอ้ไอนํ้า 
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•อัตราการใช้เช้ือเพลงิ
•อุณหภูมิเช้ือเพลงิ

•อัตราการผลติไอนํา้
•ความดนัและอุณหภูมิไอนํา้•อตัราการไหล และ

อุณหภูมินํา้ป้อน

•TDS

•อัตราการไหล และ
อุณหภูมิโบลว์ดาวน์

•TDS

•%  ออกซิเจน
•%  คาร์บอนไดออกไซด์
•%  คาร์บอนมอนนอกไซด์ 
•อุณหภูมิ

•อุณหภูมิผวิและพืน้ที่ผวิของหม้อไอนํา้ 
•อุณหภูมิแวดล้อม

เช้ือเพลิง

ไอนํา้
นํา้ป้อน

นํา้โบลว์ดาวน์

ก๊าซไอเสีย

การแผ่รังสี

•อัตราการใช้เช้ือเพลงิ
•อุณหภูมิเช้ือเพลงิ

•อัตราการผลติไอนํา้
•ความดนัและอุณหภูมิไอนํา้•อตัราการไหล และ

อุณหภูมินํา้ป้อน

•TDS

•อัตราการไหล และ
อุณหภูมิโบลว์ดาวน์

•TDS

•%  ออกซิเจน
•%  คาร์บอนไดออกไซด์
•%  คาร์บอนมอนนอกไซด์ 
•อุณหภูมิ

•อุณหภูมิผวิและพืน้ที่ผวิของหม้อไอนํา้ 
•อุณหภูมิแวดล้อม

เช้ือเพลิง

ไอนํา้
นํา้ป้อน

นํา้โบลว์ดาวน์

ก๊าซไอเสีย

การแผ่รังสี

 

รูปที ่2.5-1 การตรวจวดัขอ้มูลการทาํงานของหมอ้ไอนํ้า 
 

สาํหรับความร้อนสูญเสียของระบบส่งจ่ายไอนํ้า ค่าท่ีจาํเป็นตอ้งตรวจวดั ไดแ้ก่ อุณหภูมิผิวและพื้นท่ีผิวของท่อส่ง
จ่าย วาลว์ และหนา้แปลน อุณหภูมิแวดลอ้ม และค่าสัมประสิทธ์ิการแผรั่งสีความร้อน (Emissivity) ของพ้ืนผิว 
ตลอดจนสภาพของฉนวน  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจวดัขอ้มูลขา้งตน้ ประกอบดว้ย เคร่ืองวดัประสิทธิภาพการ
เผาไหม ้ เคร่ืองวิเคราะห์สภาพนํ้ า เคร่ืองวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ และเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบสัมผสั 
รายละเอียดเก่ียวกบัเคร่ืองมือวดัแสดงในบทท่ี 1 

2.5.2 การคาํนวณประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้ 
จากขอ้มูลการวดัท่ีไดก้ล่าวถึงในหวัขอ้ 2.5.1 เราสามารถคาํนวณประสิทธิภาพการทาํงานของหมอ้ไอนํ้ าได ้โดย
ปกติแลว้ การคาํนวณประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ามีอยูด่ว้ยกนั 2 วิธี คือ  
2.5.2.1 การคาํนวณโดยวิธีตรง   
2.5.2.2 การคาํนวณโดยวิธีออ้ม 

2.5.2.1 การคาํนวณประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้โดยวธีิตรง 
การคาํนวณประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้ าโดยวิธีตรง เป็นการคาํนวณประสิทธิภาพโดยใชข้อ้มูลของปริมาณพลงังาน
ความร้อนของไอนํ้ าท่ีผลิตข้ึนโดยหมอ้ไอนํ้ าและขอ้มูลปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง การคาํนวณโดยวิธีน้ีง่ายและไม่
ยุง่ยาก อยา่งไรกต็าม วิธีน้ีไม่ไดแ้สดงใหเ้ราทราบวา่การสูญเสียพลงังานหรือการลดลงของประสิทธิภาพของหมอ้
ไอนํ้าเกิดจากสาเหตุใด สมการท่ี (2.1) แสดงการคาํนวณประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้าโดยวิธีตรง 
 
                               

( )



S S W

B
F

m h h

m H V
                                                                                 (2.1) 
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เม่ือ B =  ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า 
 mS =  อตัราการไหลของไอนํ้า, kg/s 
 mF =  อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง, kg/s 

hS =  เอนทาลปีของไอนํ้า, kJ/kg 
hW =  เอนทาลปีของนํ้าป้อน, kJ/kg 
HV =  ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง, kJ/kg 
 

2.5.2.2 การคาํนวณประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้โดยวธีิอ้อม 
การคาํนวณประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้าโดยวิธีออ้มจะใชว้ิธีวดัการสูญเสียพลงังานจากแหล่งต่างๆ ของหมอ้ไอนํ้า 
แลว้หักออกจาก 100 ซ่ึงก็คือค่าประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ า การคาํนวณประสิทธิภาพโดยวิธีออ้ม เราจะตอ้ง
ตรวจวดัหรือคาํนวณเพ่ือใหท้ราบการสูญเสียพลงังานต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ประกอบดว้ย 
• การสูญเสียพลงังานทางปล่อง (L1) 
• การสูญเสียพลงังานจากการแผรั่งสีความร้อนท่ีผวิ (L2) 
• การสูญเสียพลงังานจากโบลวด์าวน ์(L3) 
• การสูญเสียพลงังานอ่ืนๆ (L4) 
ทนัทีท่ีทราบการสูญเสียเหล่าน้ี เราสามารถคาํนวณประสิทธิภาพสุทธิของหมอ้ไอนํ้ าไดจ้ากการคาํนวณโดยใช้
สมการท่ี (2.2) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

พลงังานป้อน 
(100%) 

พลงังานในไอนํ้า 
100 - (L1 + L2 + L3 + L4) 

สูญเสียทางปล่อง (L1%) 

สูญเสียในโบลว์ดาวน์  (L3%) 
สูญเสียจากการแผรั่งสี (L2%) 

การสูญเสียอ่ืนๆ  (L4%) 

                                   1 2 3 4100 ( )    B L L L L                                                             (2.2) 
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ตวัอย่างที ่1 
สมมุติให้หมอ้ไอนํ้ าชนิดท่อนํ้ าลูกหน่ึงซ่ึงใช้นํ้ ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง ผลิตไอนํ้ าท่ีความดนั 10 barg อุณหภูมิ 
184C ขอ้มูลขา้งล่างไดจ้ากการตรวจวดัหมอ้ไอนํ้า 
ข้อมูลตรวจวัด 

ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเตา  800  L/h (สมมุตินํ้ามนัเตามีค่าความร้อน 40 MJ/L) 
ปริมาณนํ้าป้อน   10,600  kg/h 
ปริมาณโบลวด์าวน ์  600  kg/h 
อุณหภูมินํ้าป้อน   25  C 
หมอ้ไอนํ้าทาํงาน   6,000  h/y 
ไม่มีการนาํกลบัคอนเดนเสท 
ราคานํ้ามนัเตาสมมติใหเ้ท่ากบั  14.0  ฿/L 

จงคาํนวณหาประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า (โดยใชว้ิธีตรง) 
วิธีคาํนวณ 

ค่าความร้อนของนํ้า 25C ; hf =  105    kJ/kg 
ค่าความร้อนของนํ้า 184C ; hf =  781     kJ/kg 
ค่าความร้อนของไอนํ้า 184C ; hg =  2,782     kJ/kg 
ปริมาณการผลิตไอนํ้า  =  10,600 - 600 =    10,000  kg/h 
ความร้อนท่ีใชใ้นการผลิตไอนํ้า =  ค่าความร้อนของนํ้าจาก 25C เป็น 184C +  

    ค่าความร้อนของนํ้า 184C เป็นไอนํ้า 184C 
     =  10,600 x (781 – 105) + 10,000 x (2,782 – 781) 
     =  27,175,600    kJ/h 

พลงังานจากการใชเ้ช้ือเพลิง =  800 x 40,000 =     32,000,000  kJ/h 
ดงันั้น ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า =  27,175,600 / 32,000,000  =    0.849 (84.9%) 
 
ปริมาณนํ้ามนัท่ีใชต่้อปี  =  800 x 6,000 =     4,800,000  L/y 
ค่านํ้ ามนัเตาต่อปี   =  4,800,000 x 14 =    67,200,000  B/y 
ราคาไอนํ้าต่อตนั   =  67,200,000 / (10 x 6,000)  =  1,120  B/t 
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ตารางที ่2.5-2 ตารางแสดงค่าเอนทาลปีของนํ้าท่ีค่าความดนัต่างๆ 
                                     

 
 
ตวัอย่างที ่2 
จากตวัอยา่งท่ี 1 และจากการตรวจวดัการสูญเสียความร้อนจากแหล่งต่างๆ ของหมอ้ไอนํ้า พบไดว้า่ การสูญเสีย

ความร้อนจากปล่อง = 12.4 % (ผลจากการตรวจวดัไอเสีย) การสูญเสียความร้อนจากการแผรั่งสี = 1.7% 
จงคาํนวณหาการสูญเสียจากโบลวด์าวนแ์ละประสิทธิภาพสุทธิของหมอ้ไอนํ้า 
วิธีคาํนวณ 
 การสูญเสียความร้อนจากโบลวด์าวน ์ = 600 x (781 - 105)  

=  405,600  kJ/h 
      =  405,600 / 32,000,000 

=  1.26  % 
 จากสมการท่ี (2.2) ประสิทธิภาพสุทธิของหมอ้ไอนํ้า 
      =  100 – 12.14 – 1.7 – 1.26  

=  84.9  % 
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2.6 การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอนํา้ 
 
หมอ้ไอนํ้ าโดยทัว่ไปมีประสิทธิภาพ 70-80% หมายความว่าพลงังานความร้อนจากเช้ือเพลิง 100 ส่วน สามารถให้
ความร้อนกบันํ้ าได ้ 70-80 ส่วนเท่านั้น พลงังานส่วนท่ีเหลือจะสูญเสียไปกบัก๊าซร้อนท่ีปล่อยท้ิงทางปล่อง ผา่น
พื้นผิวของหมอ้ไอนํ้ า และนํ้ าท่ีตอ้งระบายท้ิงเป็นระยะ แนวทางและวิธีการปรับปรุงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ

หมอ้ไอนํ้ามีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
2.6.1 การปรับตั้งอัตราส่วนอากาศป้อนต่อเช้ือเพลิง 

การควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้ าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลามีผลอย่างยิ่งต่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบไอนํ้า ซ่ึงสามารถทาํไดโ้ดยการปรับอตัราส่วนอากาศต่อเช้ือเพลิงใหเ้หมาะสม ซ่ึง
ผูดู้แลหมอ้ไอนํ้ าสามารถดาํเนินการไดโ้ดยดูจากเปลวไฟ ความสว่างในห้องเผาไหมแ้ละสีของควนัไฟ อยา่งไรก็
ตามหากเป็นไปไดค้วรทาํการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเผาไหมโ้ดยใชเ้คร่ืองวิเคราะห์ก๊าซเผาไหมเ้ป็น

ประจาํ จะช่วยใหป้ระสิทธิภาพการเผาไหมสู้งสุด นอกจากนั้นควรทาํการติดตั้งเคร่ืองควบคุมและปรับปริมาณ O2 
(Continuous Oxygen Trimming) จะช่วยให้หมอ้ไอนํ้ าทาํงานดว้ยการเผาไหมท่ี้มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา 
สาํหรับหมอ้ไอนํ้าแบบท่อนํ้าขนาดใหญ่มกัจะติดตั้งเคร่ืองมือดงักล่าวไว ้

การปรับตั้งอตัราส่วนอากาศจาํเป็นตอ้งปรับตั้งท่ีทุกๆ ภาระการทาํงาน เช่น หวัเผาทาํงานแบบเป็นขั้น ใหป้รับตั้ง
ค่าสาํหรับแต่ละขั้น และหวัเผาทาํงานแบบต่อเน่ืองใหป้รับตั้งอยา่งนอ้ยท่ีภาระตํ่า ปานกลางและสูง ในการปรับตั้ง
เร่ิมจากการบงัคบัหวัเผาใหท้าํงานท่ีภาระใดภาระหน่ึง จากนั้นตรวจวดัองคป์ระกอบของก๊าซไอเสีย แลว้ปรับแดม
เปอร์อากาศ เพ่ือใหร้้อยละของ O2 ในก๊าซไอเสียใกล้เคยีงกับเกณฑ์มาตรฐานหรือปริมาณ CO2 มีค่าสูงสุด ทั้งนี้
ก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิง้ต้องไม่เกิดเขม่าดําและปริมาณ CO ไม่เกิน 200 ppm ใหล้อ็กตาํแหน่งนั้นไว ้แลว้ปรับตั้ง
สาํหรับท่ีภาระอ่ืนๆ ต่อไป 

พลงังานป้อน 
(100%) 

พลงังานในไอนํ้า 
(84.9%) 

สูญเสียในก๊าซไอเสีย 
(12.14%) 

สูญเสียในโบลว์ดาวน์ 
(1.26%) 

สูญเสียจากการแผรั่งสี 
(1.7%) 
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2.6.1.1 การคาํนวณค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Combustion Efficiency) 
ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม ้สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการท่ี (2.3)  
 

 

จากสมการท่ี (2.3) ประสิทธิภาพการเผาไหม ้(%) ของหมอ้ไอนํ้ าเท่ากบั 100 หกัดว้ยร้อยละ (%) ของความร้อนท่ี
สูญเสียทางปล่องไฟ  

ผูผ้ลิตหมอ้ไอนํ้ าบางรายใชป้ระสิทธิภาพการเผาไหมน้ี้เป็นประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้ า ขณะท่ีผูผ้ลิตหมอ้ไอนํ้ าบาง
รายใช้ประสิทธิภาพจากการเปล่ียนเช้ือเพลิงเป็นไอนํ้ าซ่ึงรวมการสูญเสียพลงังานจากการแผ่รังสีไวด้้วย เป็น
ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า ดงันั้นควรตรวตสอบขอ้มูลจากผูผ้ลิตใหช้ดัเจนก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ 

2.6.1.2 ขั้นตอนการหาค่าการสูญเสียความร้อนทางปล่องไฟ  
1. เลือกตารางของเช้ือเพลิง โดยนํ้ ามนัดีเซลใชต้ารางท่ี 2.6-1 NO.2 OIL, นํ้ามนัเตาใชต้ารางท่ี 2.6-2 NO.6 OIL 

และก๊าซธรรมชาติใชต้ารางท่ี 2.6-3 NATURAL GAS 
2. วดั %CO2 จากก๊าซไอเสียท่ีปล่องไฟ ณ. ตาํแหน่งท่ีใกลห้มอ้ไอนํ้ามากท่ีสุด 
3. ถา้เคร่ืองมือวดัท่ีใช ้เป็นเคร่ืองวดั %O2 ของก๊าซไอเสีย ให้ใชก้ราฟในรูปท่ี 2.6-1 ในการเทียบค่า (Convert) 

%O2 ไปเป็น %CO2 
4. วดัอุณหภูมิของก๊าซไอเสียท่ีปล่องไฟ แลว้ลบดว้ยอุณหภูมิห้อง (ค่าอุณหภูมิในตารางท่ี 2.6-1, 2.6-2 และ   

2.6-3 เป็นผลต่างของอุณหภูมิปล่องกบัอุณหภูมิแวดลอ้ม , หน่วยเป็น oF) 
5. หา % ความร้อนท่ีสูญเสียออกไปจากปล่องไฟจากตาราง  

หมายเหตุ 
ก) ตารางท่ี 2.6-1, 2.6-2 และ 2.6-3 เป็นตารางท่ีคิดจากค่าความร้อนสูงของนํ้ ามนัเตา ถา้คิดดว้ยค่าความร้อนตํ่า

ของนํ้ามนัเตาจะตอ้งลบค่า % ความร้อนท่ีสูญเสียออกไปจากปล่องไฟประมาณ 4-5 % 
ข) ดงันั้นก่อนการใชง้านตารางหรือกราฟใดๆ ท่ีเก่ียวกบั%ของความร้อนต่างๆ จะตอ้งตรวจสอบก่อนว่าตาราง

หรือกราฟนั้น ใชก้บัค่าความร้อนสูงหรือค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง ไม่เช่นนั้นเม่ือนาํค่าท่ีหาไดไ้ปใชง้าน
ต่อ เช่น คาํนวณตน้ทุนของการผลิตไอนํ้ าจะผิดพลาดไป ถา้ไม่สามารถหาขอ้มูลไดว้่าตารางหรือกราฟนั้น ใช้
กบัค่าความร้อนสูงหรือค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง อาจสังเกตจากเคร่ืองมือวดั เช่น ถา้ผลิตจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะใชค่้าความร้อนสูงของเช้ือเพลิง ถา้ผลิตจากประเทศญ่ีปุ่นหรือยโุรปจะใชค่้าความร้อนตํ่าของ
เช้ือเพลิง 

ค) ขอ้สงัเกตจากตาราง % ความร้อนท่ีสูญเสียออกไปจากปล่องไฟ  
• ถา้อุณหภูมิของไอเสียสูง จะมีความร้อนท่ีสูญเสียออกไปจากปล่องมาก 
• ถา้ % CO2 สูง หรือ % O2 ตํ่า จะมีความร้อนท่ีสูญเสียออกไปจากปล่องนอ้ย 

                                             11 0 0c L                                                                            (2.3) 
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ตารางที ่2.6-1 ร้อยละการสูญเสียความร้อนออกทางปล่องไอเสีย สาํหรับนํ้ามนัดีเซล  

STACK LOSS -% - NO.2 OIL 
%  DIFFERENCE BETWEEN FLUE GAS AND ROOM TEMPERATURES IN DEGREES FAHRENHEIT 

CO2\ 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 750 800 850 900 950 1000 
3.0 24.1 25.8 27.7 29.3 31.3 33.9 34.8 36.4 38.2 40.0 42.9 44.8 45.5 47.0 49.0 50.8 52.4 54.3 56.0 57.9 59.6 61.5 63.5 65.0 66.8 68.8       
3.5 21.7 23.1 24.8 26.2 27.8 29.2 31.7 32.5 33.9 35.3 36.9 38.5 40.0 41.7 43.1 44.8 46.1 47.8 49.4 50.9 52.2 53.9 55.7 57.0 58.3 60.0 63.8 67.8     
4.0 19.9 21.2 22.5 24.9 25.2 26.5 27.9 29.2 31.7 32.0 33.3 35.8 36.0 37.3 38.7 40.0 41.4 42.9 44.1 45.5 46.9 48.1 49.8 50.9 52.1 53.8 57.0 60.2 63.9 67.1   
4.5 18.4 19.7 20.8 22.0 23.2 24.4 25.6 26.9 28.0 29.3 30.4 31.8 32.9 34.2 35.6 36.7 37.8 39.0 40.1 41.2 42.5 43.8 45.0 46.3 47.4 48.8 51.8 54.6 57.8 60.9 63.9 66.9 
5.0 17.2 18.5 19.5 20.7 21.7 22.7 23.8 24.9 26.0 27.1 28.2 29.4 30.3 31.5 32.7 33.8 34.9 35.9 36.8 38 39.2 40.1 41.7 42.4 43.7 44.7 47.4 50.1 52.9 55.8 58.3 61.2 
5.5 16.3 17.4 18.4 19.4 20.4 21.3 22.3 23.3 24.3 25.4 26.3 27.3 28.4 29.4 30.6 31.4 32.4 33.6 34.5 35.3 36.4 37.4 38.4 39.6 40.3 41.7 44.0 46.5 49.0 51.8 54.1 56.5 
6.0 15.6 16.5 17.4 18.3 19.3 20.4 21.2 22.0 23.0 23.9 24.9 25.8 26.8 27.7 28.6 29.5 30.4 31.4 32.3 33.1 34.2 35.0 36.0 36.9 37.9 38.9 41.0 43.5 45.8 48.0 50.3 52.8 
6.5 14.9 15.7 16.7 17.5 18.4 19.3 20.1 20.9 21.8 22.7 23.6 24.5 25.3 26.1 27.0 27.8 28.8 29.6 30.6 31.3 32.3 33.0 34.1 34.8 35.7 36.5 38.7 40.8 42.9 45.1 47.5 49.7 
7.0 14.4 15.3 16.0 16.8 17.8 18.4 19.3 20.1 20.9 21.7 22.4 23.2 24.1 24.9 25.7 26.5 27.3 28.1 28.9 29.8 30.5 31.4 32.3 33.0 33.8 34.6 36.5 38.6 40.5 42.7 44.7 46.6 
7.5 13.9 14.6 15.4 16.2 16.9 17.7 18.5 19.2 20.1 20.7 21.3 22.2 23.0 23.8 24.5 25.2 26 26.8 27.5 28.2 29.0 29.8 30.6 31.3 32.3 32.9 34.8 36.5 38.5 40.3 42.3 44.2 
8.0 13.5 14.3 14.9 15.7 16.3 17.1 17.7 18.5 19.3 20.0 20.7 21.4 22.1 22.8 23.5 24.2 25 25.7 26.3 27 27.8 28.5 29.2 30.0 30.8 31.5 33.2 35.0 36.8 38.5 40.2 42.1 
8.5 13.2 13.8 14.5 15.2 15.8 16.5 17.3 17.8 18.6 19.3 20.0 20.6 21.3 21.9 22.6 23.3 23.9 24.6 25.3 25.9 26.7 27.3 28.0 28.8 29.4 30.1 31.8 33.5 35.2 36.9 38.7 40.2 
9.0 12.8 13.4 14.1 14.7 15.4 16.0 16.7 17.3 17.9 18.6 19.3 20 20.6 21.2 21.8 22.4 23.1 23.8 24.4 25 25.7 26.3 27.0 27.7 28.3 28.9 30.5 32.1 33.8 35.3 37.0 38.5 
9.5 12.5 13.2 13.7 14.3 14.9 15.7 16.3 16.8 17.4 18.1 18.6 19.3 19.9 20.5 21.1 21.7 22.4 22.9 23.5 24.1 24.8 25.4 26.0 26.7 27.2 27.9 29.4 31.0 32.5 34.0 35.5 37.2 
10 12.3 12.8 13.4 14 14.6 15.2 15.7 16.3 16.9 17.5 18.1 18.7 19.3 20 20.5 21.0 21.6 22.2 22.8 23.4 24.0 24.6 25.1 25.8 36.3 27.0 28.3 29.9 31.4 32.9 34.4 35.7 
11 11.8 12.4 12.8 13.4 13.9 14.5 15 15.5 16.7 17.2 17.2 17.8 18.3 18.7 19.4 20.0 20.5 20.9 21.5 22 22.6 23.1 23.7 24.2 24.8 25.3 26.7 28.0 29.4 31.8 32.1 33.5 
12 11.4 11.8 12.5 12.9 13.4 13.9 14.4 14.9 15.9 16.4 16.4 16.9 17.4 17.9 18.4 18.9 19.5 20.0 20.5 20.9 21.4 22.9 22.4 22.9 23.5 24.0 25.2 26.5 27.8 29.0 30.2 31.7 
13 11.2 11.6 12.1 12.5 12.9 13.4 13.9 14.3 15.3 15.8 15.8 16.3 16.7 17.2 17.7 18.1 18.6 19.1 19.6 20.1 20.5 21.1 21.3 21.8 22.3 22.8 24.0 25.2 26.3 27.5 28.8 30.0 
14  11.3 11.8 12.2 12.6 13.0 13.4 13.8 14.8 15.3 15.3 15.6 16.2 16.5 16.9 17.4 17.8 18.3 18.7 19.2 19.7 20.2 20.6 21.0 21.4 21.8 22.9 24.1 25.2 26.2 27.4 28.6 
15   11.4 11.7 12.4 12.6 13.1 13.5 14.3 14.8 14.8 15.3 15.6 15.9 16.4 16.7 17.3 17.7 18.1 18.4 18.9 19.4 19.8 20.3 20.6 21.0 22.0 23.1 24.2 25.2 26.2 27.3 
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ตารางที ่2.6-2 ร้อยละการสูญเสียความร้อนออกทางปล่องไอเสีย สาํหรับนํ้ามนัเตาซี  
STACK LOSS -% - NO.6 OIL 

% DIFFERENCE BETWEEN FLUE GAS AND ROOM TEMPERATURES IN DEGREES FAHRENHEIT 
CO2 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 750 800 850 900 950 1000 
3.0 24.5 26.5 28.5 30.2 32.2 34.5 36.5 38.2 40.4 42.2 44.4 46.4 48.2 50.0 52.3 54.3 56.3 58.2 60.3 62.0 64.1 66.2 68.1 70.1               
3.5 21.8 23.4 25.2 26.8 28.6 30.4 32.1 33.8 35.5 37.4 39.0 4.6 42.2 44.0 45.6 47.5 49.2 51.0 52.8 54.0 56.0 57.8 59.9 61.1 63.0 64.9 69.0         
4.0 19.8 21.2 22.8 24.2 25.7 27.3 28.8 30.2 31.6 32.5 34.8 36.3 37.8 39.4 40.8 42.2 43.8 45.1 46.9 48.2 49.8 51.2 52.9 54.2 56.0 57.8 61.1 65.0 68.9     
4.5 18.2 19.4 20.8 22.2 23.5 24.8 26.2 27.4 28.8 30.4 31.5 33.0 34.2 35.4 37.0 38.1 39.4 41.0 42.2 43.5 45.0 46.3 47.9 49.0 50.1 51.9 55.0 58.2 61.8 65.1 68.5  
5.0 16.8 18.0 19.3 20.4 21.7 22.8 23.2 25.3 26.6 27.8 29.0 30.3 31.4 32.6 33.8 35.3 36.2 37.5 38.3 39.8 41.0 42.3 43.8 44.9 46.1 47.5 50.1 53.6 56.3 59.8 62.3 65.8 
5.5 15.8 16.8 18.0 19.2 20.3 21.3 22.5 23.5 24.6 25.8 26.9 28.0 29.2 30.2 31.4 32.5 33.5 34.7 35.8 37.0 37.9 39.2 40.1 41.3 42.3 43.8 46.1 49.1 52.0 54.7 57.8 60.1 
6.0 14.8 15.8 16.9 18.0 19.0 20.0 21.1 22.0 23.1 24.2 25.2 26.3 27.3 28.3 29.3 30.3 31.3 32.3 33.5 34.3 35.3 36.5 37.5 38.3 39.7 40.5 43.0 45.8 48.2 50.9 53.5 56.0 
6.5 14.3 15.2 16.1 17.1 18.0 18.9 19.9 20.8 21.8 22.8 23.7 24.6 25.5 26.5 27.5 28.5 29.4 30.4 31.4 32.3 33.4 34.3 35.1 36.1 37.1 38.0 40.2 42.8 45.1 47.6 49.9 52.1 
7.0 13.5 14.4 15.3 16.2 17.1 17.9 18.8 19.7 20.7 21.5 22.4 23.3 24.2 25.0 25.8 26.8 27.7 28.6 29.0 30.2 31.2 32.2 33.0 33.9 34.9 35.8 37.9 40.1 42.1 44.4 46.8 49.0 
7.5 13.0 13.8 14.6 15.5 16.3 17.3 18.0 18.8 19.7 20.5 21.4 22.2 22.9 23.7 24.6 25.4 26.3 27.2 27.9 28.8 29.6 30.5 31.2 32.1 33.0 34.9 35.9 37.9 40.0 42.0 44.1 46.1 
8.0 12.5 13.3 14.1 14.8 15.7 16.4 17.3 18.0 18.8 19.6 20.4 21.2 21.9 22.7 23.5 24.2 25.0 25.8 26.6 27.4 28.2 29.0 29.9 30.6 31.5 32.1 34.1 36.0 38.0 40.0 41.9 43.9 
8.5 12.2 12.8 13.6 14.4 15.1 15.7 16.6 17.3 18.0 18.7 19.6 20.3 21.0 21.6 22.5 23.3 23.9 24.7 25.5 26.2 26.8 27.6 28.2 29.1 29.9 30.8 32.6 34.2 36.2 38.0 39.9 41.8 
9.0 11.7 12.4 13.2 13.8 14.6 15.3 15.9 16.6 17.4 18.1 18.8 19.5 20.2 20.8 21.6 22.3 22.9 23.7 24.4 25.0 25.7 26.5 27.1 27.9 28.7 29.4 31.1 32.9 34.6 36.3 38.0 39.9 
9.5 11.4 12.1 12.7 13.4 14.0 14.7 15.4 16.0 16.7 17.5 18.1 18.7 19.4 20.0 20.7 21.4 22.1 22.8 23.5 24.0 24.7 25.4 26.1 26.8 27.5 28.1 29.8 31.2 33.2 34.9 36.4 38.1 
10 11.2 11.7 12.3 13.0 13.7 14.4 14.8 15.5 16.2 16.8 17.5 18.2 18.7 19.4 20.0 20.6 21.3 21.9 22.6 23.2 23.8 24.5 25.1 25.8 26.4 27.0 28.7 30.1 31.8 33.5 35.0 36.7 
11 10.6 11.3 11.8 12.4 12.9 13.5 14.2 14.7 15.3 15.8 16.5 17.0 17.6 18.2 18.8 19.4 20.0 20.6 21.2 21.7 22.3 22.9 23.5 24.1 24.8 25.2 26.8 28.1 29.8 31.2 32.5 34.1 
12 10.2 10.7 11.3 11.7 12.3 12.8 13.4 13.8 14.5 15.1 15.6 16.2 16.7 17.2 17.8 18.3 18.8 19.4 19.9 20.4 21.0 21.6 22.1 22.7 23.1 23.8 25.0 26.4 27.9 29.1 30.5 31.9 
13   10.3 10.8 11.3 11.8 12.3 12.8 13.3 13.8 14.4 14.8 15.4 15.8 16.3 16.8 17.3 17.9 18.4 18.9 19.3 19.8 20.4 20.9 21.4 21.9 22.4 23.8 24.9 26.2 27.5 28.9 30.0 

14   9.8 10.4 10.8 11.4 11.8 12.3 12.8 13.3 13.7 14.3 14.7 15.2 15.6 16.2 16.6 17.1 17.5 18.0 18.5 18.8 19.4 19.9 20.4 20.9 21.2 22.5 23.7 24.9 26.1 27.2 28.5 

15     10.2 10.6 11.0 11.4 11.8 12.4 12.7 13.3 13.7 14.2 14.6 15.0 15.4 15.8 16.4 16.8 17.3 17.7 18.2 18.6 19.0 19.5 19.9 20.3 21.5 22.6 23.8 24.9 25.9 27.1 

16       10.3 10.7 11.1 11.5 11.8 12.3 12.8 13.3 13.7 14.0 14.4 14.8 15.3 15.7 16.2 16.6 16.9 17.4 17.9 18.2 18.8 19.1 19.5 20.6 21.6 22.7 23.8 24.8 25.9 

 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 

 2-35 

ตารางที ่2.6-3 ร้อยละการสูญเสียความร้อนออกทางปล่องไอเสีย สาํหรับนํ้ามนัก๊าซธรรมชาติ  
STACK LOSS -% - NATURAL GAS 

%  DIFFERENCE BETWEEN FLUE GAS AND ROOM TEMPERATURES IN DEGREES FAHRENHEIT 
CO2 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 750 800 850 900 950 1000 
3.0 23.1 24.4 25.9 27.2 28.6 30.0 31.3 32.8 34.1 35.8 36.9 38.2 39.8 41.0 42.2 43.8 45.0 46.3 47.8 49.0 50.0            
3.5 21.2 22.5 23.8 24.9 26.1 27.2 28.4 29.6 30.9 32.0 33.2 34.4 35.8 36.8 38.0 39.2 40.3 41.6 42.8 43.8 45.0 46.2 47.7 48.3 49.8        
4.0 19.9 20.9 22.0 23.1 24.1 25.1 26.2 27.2 28.3 29.4 30.4 31.8 32.5 33.8 34.8 35.8 36.8 37.8 38.8 39.9 40.9 42.1 43.0 44.1 45.2 46.2 48.8      
4.5 18.9 19.9 20.9 21.8 22.7 23.6 24.5 25.5 26.4 27.3 28.3 29.2 30.2 31.2 32.2 33.0 34.0 34.9 35.9 36.8 37.8 38.6 39.8 40.4 41.5 42.6 44.8 47.2 49.8    
5.0 18.0 18.9 19.8 20.6 21.4 22.2 23.1 24.0 24.9 25.8 26.8 27.5 28.3 29.1 30.1 30.9 31.8 32.5 33.6 34.3 35.7 36.2 36.9 37.8 38.8 39.7 41.8 43.8 46.0 48.2   
5.5 17.4 18.1 18.9 19.8 20.5 21.2 22.1 22.9 23.8 24.5 25.2 26.2 26.9 27.8 28.5 29.2 30.0 30.8 31.8 32.3 33.2 34.1 34.9 35.8 36.3 37.3 39.2 41.0 43.0 45.3 47.2 49.0 
6.0 16.8 17.4 18.2 18.9 19.6 20.4 21.1 21.8 22.7 23.3 24.1 24.9 25.5 26.2 27.0 27.8 28.4 29.2 30.0 30.8 31.5 32.2 32.9 33.8 34.3 35.2 36.8 38.8 40.4 42.5 44.3 46.2 
6.5 16.3 16.9 17.6 18.4 19.0 19.8 20.4 21.1 21.8 22.4 23.2 23.8 24.5 25.2 25.9 26.5 27.2 27.9 28.7 29.2 30.0 30.9 31.4 32.1 32.8 33.5 34.6 36.8 38.4 40.3 42.0 43.8 
7.0 15.8 16.5 17.1 17.8 18.4 19.1 19.8 20.4 21.0 21.8 22.3 22.9 23.6 24.2 24.9 25.5 26.2 26.8 27.4 28.0 28.8 29.4 30.0 30.8 31.2 32.0 33.8 35.3 36.8 38.3 40.0 41.8 
7.5 15.5 16.1 16.7 17.2 17.9 18.5 19.1 19.8 20.3 20.9 21.5 22.2 22.8 23.3 24.0 24.6 25.2 25.8 26.4 26.9 27.7 28.2 28.8 29.4 30.1 30.8 32.2 33.8 35.2 36.8 38.3 39.9 
8.0 15.2 15.7 16.3 16.9 17.4 18.0 18.6 19.2 19.8 20.3 20.9 21.5 22.1 22.8 23.2 23.8 24.4 25.0 25.5 26.0 26.7 27.2 27.8 28.4 29.0 29.5 31.0 32.4 33.8 35.4 36.8 38.2 
8.5 14.9 15.4 15.9 16.5 17.1 17.6 18.2 18.7 19.3 19.8 20.4 20.9 21.4 22.0 22.5 23.1 23.7 24.2 24.8 25.3 25.8 26.4 26.9 27.4 28.1 28.6 29.9 31.3 32.8 34.2 35.4 36.8 
9.0 14.6 15.2 15.7 16.2 16.6 17.2 17.8 18.3 18.8 19.3 19.9 20.4 20.9 21.4 21.9 22.5 23.0 23.5 24.1 24.5 25.2 25.8 26.2 26.7 27.2 27.8 29.0 30.3 31.8 33.0 34.3 35.7 
9.5 14.4 14.9 15.4 15.9 16.4 16.9 17.4 17.9 18.4 18.9 19.5 19.9 20.6 20.9 21.4 21.9 22.4 22.9 23.4 23.8 24.4 24.9 25.4 25.9 26.4 26.9 28.2 29.4 30.8 32.0 33.3 34.5 
10 14.2 14.6 15.2 15.6 16.1 16.6 17.1 17.5 18.1 18.5 19.0 19.5 20.0 20.4 20.8 21.4 21.8 22.4 22.8 23.3 23.8 24.2 24.8 25.2 25.8 26.2 27.4 28.6 29.8 31.2 32.2 33.4 
11  14.4 14.7 15.2 15.6 16.1 16.5 16.9 17.4 17.8 18.4 18.8 19.3 19.6 20.2 20.5 20.9 21.4 21.9 22.3 22.8 23.2 23.7 24.2 24.6 25.0 26.2 27.2 28.3 29.5 30.8 31.8 
12   14.4 14.8 15.2 15.6 16.1 16.5 16.9 17.3 17.8 18.2 18.6 19.0 19.4 19.8 20.2 20.6 21.1 21.4 21.9 22.3 22.8 23.2 23.6 24.0 25.1 26.1 27.2 28.3 29.2 30.3 
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ก) ความสมัพนัธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของนํ้ามนัดีเซล 

 

 
ข) ความสมัพนัธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของนํ้ามนัเตา C 

(DIESEL FUEL) 
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ค) ความสมัพนัธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของก๊าซธรรมชาติ 

รูปที ่2.6-1 ความสมัพนัธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ 
 
ตวัอย่างที ่3 
จากการตรวจวดัหมอ้ไอนํ้ าลูกหน่ึงพบว่าปริมาณ O2 ในก๊าซไอเสียมีค่าเท่ากบั 8% และอุณหภูมิไอเสียเท่ากบั 
246C ขณะท่ีอุณหภูมิหอ้งเท่ากบั 35C จงประเมินการสูญเสียความร้อนของไอเสียและประสิทธิภาพการเผา
ไหมข้องหมอ้ไอนํ้า 
วิธีคาํนวณ 
จากรูปท่ี 2.6-1 ข) เม่ือ O2 เท่ากบั 8% และเช้ือเพลิงท่ีใชเ้ป็นนํ้ ามนัเตา ดงันั้น ปริมาณอากาศส่วนเกินจะเท่ากบั 
58% และ CO2 เท่ากบั 10.2% จากตารางท่ี 2.7 เม่ืออุณหภูมิไอเสียหกัดว้ยอุณหภูมิห้อง ซ่ึงคาํนวณไดเ้ท่ากบั 
211C (380F) 
ฉะนั้น  การสูญเสียในก๊าซไอเสีย  16.8   % (พิจารณาท่ีค่าความร้อนเช้ือเพลิงสูง HHV) 

การสูญเสียในก๊าซไอเสีย  16.8 – 4.5  = 12.3 % (พิจารณาท่ีค่าความร้อนเช้ือเพลิงตํ่า LHV) 
ประสิทธิภาพการเผาไหม ้ = 100 – 12.3  = 87.7 % (พิจารณาท่ีค่าความร้อนเช้ือเพลิงตํ่า LHV) 

 

2.6.2 การลดการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 
พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงจะถูกนาํไปใชใ้นการตม้นํ้ าเพ่ือผลิตไอนํ้ า โดยผ่านพ้ืนผิว

แลกเปล่ียนความร้อน ซ่ึงประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนความร้อนของหมอ้ไอนํ้ าแต่ละลูกจะไม่เท่ากนั ดงันั้น 
จึงเกิดการสูญเสียความร้อนออกทางปล่องไอเสียในปริมาณท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงโดยทั่วไปจะมีการสูญเสียประมาณ 
10-30%  
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2.6.2.1 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย  
1)  ปริมาณอากาศทีใ่ช้เผาไหม้ไม่เหมาะสม ถา้ปริมาณอากาศมากเกินไป อากาศส่วนท่ีไม่ไดช่้วยในการเผาไหม ้

จะพาความร้อนจากห้องเผาไหม ้ ท้ิงทางปล่องไอเสียมากข้ึน โดยสังเกตไดจ้ากอุณหภูมิไอเสียท่ีสูงข้ึน 
ดงันั้น ควรทาํการปรับอตัราส่วนอากาศ (Air Ratio) ใหเ้หมาะสมกบัเช้ือเพลิงแต่ละชนิด 

2)  เขม่า (Soot) เกิดข้ึนจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง ซ่ึงเช้ือเพลิงแข็งจะเกิดเขม่ามากกว่าเช้ือเพลิงเหลวและ
เช้ือเพลิงก๊าซ โดยเขม่าจะมีขนาดโมเลกุลท่ีใหญ่กว่าควนั (Smoke) ดงันั้นจึงเกาะและสะสมอยูบ่นพื้นผิว
แลกเปล่ียนความร้อน เม่ือเขม่ามากข้ึนอุณหภูมิไอเสียท่ีออกปล่องจะสูงข้ึน ส่งผลใหก้ารสูญเสียความร้อน
ออกทางปล่องมากข้ึน โดยทัว่ไปเขม่าที่หนาขึน้ 1 มิลลิเมตร จะทําให้เกิดการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเพิม่ขึน้
ประมาณ 15-20%   

1) ตะกรัน (Scale) เกิดจากการรวมตวัของสารละลายท่ีอยู่ในนํ้ าเกิดเป็นของแขง็เกาะบนพื้นผิวแลกเปล่ียน

ความร้อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนความร้อนลดตํ่าลง ซ่ึงจะทาํให้การสูญเสียความร้อน
ทางปล่องไอเสียมากข้ึน โดยสังเกตจากอุณหภูมิไอเสียจะสูงข้ึน ซ่ึงตะกรันที่หนาขึน้ทุก  ๆ1 mm. จะทําให้
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเพิม่ขึน้ประมาณ 2%  

ปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาจะทาํให้อุณหภูมิไอเสียสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลให้การสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสียเพิ่มข้ึน 
ดงันั้น ผูใ้ชห้มอ้ไอนํ้ าควรตรวจสอบอุณหภูมิไอเสียเป็นประจาํโดยทาํการบนัทึกอุณหภูมิไอเสียหลงัจากปรับตั้ง
ปริมาณอากาศท่ีเหมาะสมและทาํความสะอาดพ้ืนผวิแลกเปล่ียนความร้อนแลว้ อุณหภูมิไอเสียท่ีไดไ้ม่ควรเกินค่า
ในตารางท่ี 2.6-4 บวกกบัอุณหภูมิบรรยากาศแวดลอ้มลบดว้ย 20 นอกจากนั้น หลงัจากใชง้านไประยะหน่ึงจะ
สงัเกตเห็นวา่อุณหภูมิไอเสียจะสูงข้ึน ดงันั้น เม่ืออุณหภูมิไอเสียสูงกว่าเดมิ 20C ควรทาํความสะอาดโดยการขูด
เขม่า เพื่อลดการสูญเสียความร้อนดงักล่าว 
 

ตารางที ่2.6-4 มาตรฐานอุณหภูมิไอเสียของหมอ้ไอนํ้า (C) 

ขนาดพกัิดหม้อไอนํา้ เช้ือเพลิงแข็ง  เช้ือเพลิงเหลว  เช้ือเพลิงก๊าซ  ก๊าซทิง้กระบวนการ

ผลิต  
หมอ้ไอนํ้าขนาดใหญ่เพ่ือผลิตไฟฟ้า  - 145 110 200 
หมอ้ไอนํ้าอ่ืนๆ  
30 ตนัต่อชัว่โมง หรือมากกวา่ 

 200  200  170  200 

10 ถึง 30 ตนัต่อชัว่โมง 200 200 170 - 
5 ถึง 10 ตนัต่อชัว่โมง - 220 200 - 
นอ้ยกวา่ 5 ตนัต่อชัว่โมง - 250 220 - 

หมายเหตุ ใชท่ี้อุณหภูมิบรรยากาศ 20C และภาระ 100% และพื้นผวิแลกเปล่ียนความร้อนสะอาด 
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2.6.2.2 การคาํนวณการสูญเสียความร้อนจากไอเสีย 
การสูญเสียความร้อนออกทางปล่องไอเสียของหมอ้ไอนํ้ าแต่ละชุดไม่เท่ากนั เราสามารถคาํนวณการสูญเสีย

ความร้อนจากไอเสีย จากตารางท่ี 2.6-1 ถึง 2.6-3 และรูปท่ี 2.6-1 ในหวัขอ้ท่ี 2.6.1 

ตวัอย่างที ่4 
จากตวัอยา่งท่ี 1 และ 3 การตรวจวดัปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียพบว่าเท่ากบั 8% และอุณหภูมิไอเสียเท่ากบั 
246C โดยท่ีอุณหภูมิห้องเท่ากบั 35C หากตอ้งการปรับปรุงประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ าโดยการปรับลด

ปริมาณ O2 ในก๊าซไอเสียลงเหลือ 5% ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ ามีค่าเท่าใด (พิจารณาเฉพาะมาตรการปรับลด
ปริมาณออกซิเจนในก๊าซไอเสียเท่านั้น) 
วิธีคาํนวณ 
จากรูปท่ี 2.6-1 ข) และตารางท่ี 2.6-2 ท่ีปริมาณ O2 เท่ากบั 5% การสูญเสียในก๊าซไอเสียจะเท่ากบั 10.3% 

ดงันั้น ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า = 100 – 10.3 – 1.7 – 1.23  = 86.8 % 
หรือเพ่ิมข้ึน    = 86.8 – 84.7  = 2.1 % 

 จากตวัอยา่งท่ี 1 เพ่ือผลิตไอนํ้าในอตัรา 10 ตนัต่อชัว่โมงตอ้งป้อนพลงังานความร้อนใหน้ํ้ า 
      = 27,124,800    kJ/h 
 ดงันั้น พลงังานเช้ือเพลิงท่ีตอ้งใช ้  = 27,124,800 / 0.868  kJ/h 
      = 31,249,769.6   kJ/h 
 ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเตา   = 31,249,769.6 / 40,000 (ค่าความร้อน 40 MJ/L) 
      = 781.2   L/h (4,687,200 L/y) 
 ค่านํ้ ามนัเตาต่อปี    = 4,687,200 x 14   B/y 
      = 65,620,800.0   B/y 
 ราคาไอนํ้าต่อตนั    = 65,620,800.0 / (10 x 6,000) 
      = 1,093.7   B/t 
 
2.6.2.3 มาตรการอนุรักษ์พลังงานทีเ่ก่ียวกับการใช้และการบํารุงรักษา ระบบ/อุปกรณ์ในการเผาไหม้ 
1)  ทาํความสะอาดหัวเผาเช้ือเพลิงเหลวทุกสัปดาห์ และเช้ือเพลิงก๊าซทุกเดือน เขม่าหรือส่ิงสกปรกจะทาํให้

อากาศและเช้ือเพลิงไหลไม่สะดวก ไม่สามารถฉีดเป็นละอองได ้ 
2)  ตรวจสอบสภาพการเผาไหมแ้ละปรับตั้งอากาศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทุกเดือน  
3)  ควรทาํเคร่ืองหมายไวท่ี้เกจวดัความดนันํ้ามนัเช้ือเพลิง หมัน่ตรวจสอบวา่ความดนัยงัมีค่าใกลเ้คียงกบัค่าเดิม  
4)  ควบคุมอุณหภูมินํ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเขา้เผาไหมใ้หเ้หมาะสม เช้ือเพลิงท่ีหนืดเกินไปจะกระจายเป็นละอองได้

ไม่ดีส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการเผาไหมล้ดตํ่าลง ขณะเดียวกนัถา้อุ่นร้อนเกินไป จะส้ินเปล้ืองพลงังาน และ
เกิดคราบเขม่าท่ีหวัเผา 

 นํ้ามนัเตาเอ อุณหภูมิอุ่นเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม 90–100°C 
 นํ้ามนัเตาซี อุณหภูมิอุ่นเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม 110–120°C 



ตอนท่ี 3 บทที ่2 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบไอนํา้                                                    

2-40 

5)  อุ่นนํ้ามนัเตาดว้ยไอนํ้าแทนการใชไ้ฟฟ้า เน่ืองจากตน้ทุนไฟฟ้าสูงกวา่เช้ือเพลิงประมาณ 30 %  
6)  ลา้งกรองนํ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นประจาํและปล่อยนํ้ากน้ถงันํ้ ามนัเช้ือเพลิงอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง  
7)  ลดขนาดหวัเผาใหเ้หมาะกบัการผลิตไอนํ้า หากพบวา่หวัเผาทาํงานท่ีภาระตํ่าตลอดเวลาหรือเดินหยดุบ่อย  
8)  อุปกรณ์อุ่นนํ้ามนัควรมีฉนวนหุม้  
9)  ในกรณีของเช้ือเพลิงแขง็ ควรลดความช้ืนและลดขนาดของเช้ือเพลิงก่อนเขา้เผาไหม ้
 

2.6.3 เคร่ืองประหยดัเช้ือเพลิงหรือเคร่ืองอุ่นนํา้เลีย้ง 
นอกจากการป้องกนัการสูญเสียความร้อนจากปล่องแล้ว เราสามารถนําก๊าซร้อนท้ิงซ่ึงมีอุณหภูมิประมาณ     
200-250C มาใชป้ระโยชน ์โดยการติดตั้งเคร่ืองประหยดัเช้ือเพลิง (หรืออุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน) ท่ีปล่อง
ไอเสียโดยบางส่วนของความร้อนในก๊าซร้อนท้ิงจะถูกนาํกลบัคืนมาเพ่ืออุ่นนํ้ าเล้ียงหรือผลิตนํ้ าร้อนได ้ในทาง
ปฏิบติัจริงตอ้งคาํนวณการประหยดัออกมาเป็นรายกรณี การประหยดัจะไดม้ากท่ีสุดก็ต่อเม่ือ อุณหภูมิก๊าซร้อน
ท้ิงสูงและไม่มีการเกบ็คืนคอนเดนเสทกลบัเขา้ไปในหมอ้ไอนํ้าหรือมีกน็อ้ยมาก 

การติดตั้งเคร่ืองประหยดัเช้ือเพลิงจะคุม้กบัการลงทุนก็ต่อเม่ือ หมอ้ไอนํ้ ามีขนาดใหญ่ประมาณ 3 MW (ผลิตไอ
นํ้าประมาณ 3.6 ตนั/ชัว่โมง) หรือใหญ่กวา่  ในกรณีท่ีหมอ้ไอนํ้าตอ้งเดินท่ีภาระตํ่าๆ เป็นเวลานานๆ ก็จาํเป็นตอ้ง
ติดตั้งทางผา่น (Bypass) เพ่ือบงัคบัใหก๊้าซร้อนท้ิงออกปล่องไปโดยตรงโดยไม่ผา่นเคร่ืองประหยดัเช้ือเพลิง เพื่อ
หลีกเล่ียงการกล่ันตวัของกรดทีจ่ะทาํให้เคร่ืองประหยดัเช้ือเพลิงผุกร่อน อนัเน่ืองมาจากอุณหภูมิก๊าซร้อนท้ิงตํ่า 
 

 
รูปที ่2.6-2 ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้าขนาดใหญ่ 

 
2.6.4  การควบคุมนํา้ระบาย (โบลว์ดาวน์) 
การระบายนํ้ าออกจากหมอ้ไอนํ้ า หรือ โบลวด์าวน์ เป็นการสูญเสียพลงังานท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง รองจากการสูญเสีย
ไปกบัก๊าซไอเสีย โดยทัว่ไปควรมีปริมาณนํ้าที่ระบายออกไม่เกิน 5%  ของปริมาณนํ้าป้อนเข้าหม้อไอนํ้า โดย

ระหว่างการใชง้านหมอ้ไอนํ้ า ความเขม้ขน้และความเป็นด่างของนํ้ าท่ีอยู่ในหมอ้ไอนํ้ าจะมีค่าเพ่ิมข้ึน และ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายเน่ืองจากการเปล่ียนสภาพและการสึกกร่อนของโลหะท่ีเป็นเปลือกหมอ้ไอนํ้ า และท่ีสาํคญัจะ
เกิดไอนํ้ าเปียกเน่ืองจากการเดือดอยา่งรุนแรง ดงันั้นจึงตอ้งมีการระบายนํ้ าออกจากหมอ้ไอนํ้ า เพื่อควบคุมความ
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แหล่งท่ีมา  :  จากประสบการณ์หมอ้ไอนํ้ามากกวา่  500 ลูก  
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เขม้ขน้ของนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ าไม่ให้มีค่าสูงเกินไป อยา่งไรก็ดีการปล่อยนํ้ าระบายมากเกินไปจะทาํให้มีความร้อน
สูญเสียออกไปมากเช่นกนั ดงันั้นเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้ าสามารถทาํไดโ้ดยการควบคุมการปล่อยนํ้ า

ระบายใหอ้ยูใ่นระดบัใหต้ํ่าท่ีสุด 

การควบคุมการโบลวด์าวน ์ทาํไดโ้ดยการวดัค่าสภาพการนาํไฟฟ้าของนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ า โดยนาํนํ้ าจากหมอ้ไอนํ้ า
มาวดัดว้ยเคร่ืองวดัสภาพการนาํไฟฟ้า โดยตอ้งปล่อยนํ้าระบายท้ิง เพื่อไล่ส่ิงสกปรกในท่อออกก่อน แลว้จึงนาํมา
เขา้เคร่ืองวดั หากค่าท่ีวดัไดต้ ํ่ากวา่มาตรฐานกค็วรลดความถ่ีหรือปริมาณการระบายลง 

 
2.6.4.1 การคาํนวณการสูญเสียความร้อนจากนํา้ระบาย 
เราสามารถคาํนวณการสูญเสียความร้อนจากโบลว์ดาน ์QB (kW) ไดจ้ากสมการท่ี (2.4) 

 

 

เม่ือ mB = อตัราการโบลวด์าวน,์ kg/s 
 Cp = ค่าความจุความร้อนจาํเพาะของนํ้า (4.18 kJ/kg.K) 
 hB = เอนทาลปีของนํ้าโบลวด์าวน,์ kJ/kg 
 hW = เอนทาลปีของนํ้าป้อน, kJ/kg 
 TB = อุณหภูมิของนํ้าโบลวด์าวน,์ kJ/kg 
 TW = อุณหภูมิของนํ้าป้อน, kJ/kg 

ค่าการสูญเสียความร้อนจากโบลวด์าวน์ QB (kW) ท่ีไดจ้ากสมการท่ี (2.4) เม่ือหารดว้ยปริมาณความร้อนของ
เช้ือเพลิงท่ีป้อนเขา้เราจะทราบค่าเป็นร้อยละของสูญเสียความร้อนจากการโบลวด์าวน ์(B) 

ในกรณีท่ีมีการตรวจวดัค่าสภาพการนาํไฟฟ้าของทั้งนํ้ าป้อนและนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ า เราสามารถใชข้อ้มูลน้ีในการ
ประเมินร้อยละของการโบลวด์าวน ์(B) โดยใชต้ารางท่ี 2.6-5 

2.6.4.2 ขั้นตอนการหาข้อมูลของนํา้โบลว์ดาวน์  
1. ตรวจวดัค่าสภาพการทาํไฟฟ้าของนํ้าป้อนและนํ้าในหมอ้ไอนํ้าโดยใชเ้คร่ืองมือวดัค่าสภาพการนาํไฟฟ้าของ

นํ้า ซ่ึงนํ้ าป้อนจะวดัในตาํแหน่งก่อนเขา้หมอ้ไอนํ้า และนํ้าในหมอ้ไอนํ้าวดัจากนํ้าท่ีระบายท้ิง 
2. นาํค่าสภาพการนาํไฟฟ้าของนํ้ าป้อนและนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ าไปเปิดตารางท่ี 2.6-5 จะไดร้้อยละของนํ้ าโบลว์

ดาวน ์(เทียบกบัปริมาณไอนํ้าท่ีผลิตได)้ 
 
 
 
 

                                                                WBBB hhmQ                                     (2.4) 
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ตารางที ่2.6-5 ร้อยละของปริมาณนํ้าโบลวด์าวน ์(เทียบกบัปริมาณไอนํ้าท่ีผลิตได)้ 

ค่าการนําไฟฟ้านํา้

ป้อน (µs/cm) 
ค่าการนําไฟฟ้าของนํา้ในหม้อไอนํา้ (µs/cm) 

3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 7,000 
100 3.45% 2.94% 2.56% 2.04% 1.69% 1.45% 
200 7.14% 6.06% 5.26% 4.17% 3.45% 2.94% 
300 11.11% 9.38% 8.11% 6.38% 5.26% 4.48% 
400 15.38% 12.90% 11.11% 8.70% 7.14% 6.06% 
500 20.00% 16.67% 14.29% 11.11% 9.09% 7.69% 
600 25.00% 20.69% 17.65% 13.64% 11.11% 9.38% 
700 30.43% 25.00% 21.21% 16.28% 13.21% 11.11% 
800 36.36% 29.63% 25.00% 19.05% 15.38% 12.90% 
900 42.86% 34.62% 29.03% 21.95% 17.65% 14.75% 
1000 50.00% 40.00% 33.33% 25.00% 20.00% 16.67% 

 
 
2.6.5 การปรับสภาพนํา้ป้อน 
ตวัแปรท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการระบายนํ้ า คือ คุณภาพนํ้ าป้อน ถา้นํ้ าป้อนมีสารละลายและสารแขวนลอยอยูม่าก 
จะส่งผลให้สารละลายและสารแขวนลอยในหมอ้ไอนํ้ าเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผูใ้ชห้มอ้ไอนํ้ าจะตอ้ง

ระบายนํ้าในหมอ้ไอนํ้าท้ิงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นการส้ินเปลืองนํ้ าและความร้อนท่ีอยูใ่นนํ้ า ดงันั้น นํ้าท่ีใชก้บัหมอ้ไอนํ้ า
ควรมีการปรับสภาพให้ไดม้าตรฐาน นอกจากนั้นผูใ้ชต้อ้งควบคุมคุณภาพนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ าใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
บ่อยคร้ังพบว่ามีการระบายถ่ีเกินไป หรือ นานเกินไป ส่งผลใหคุ้ณภาพนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ าตํ่ากว่ามาตรฐานมาก จึง
จาํเป็นตอ้งมีการตรวจวดัคุณภาพนํ้าและปรับตั้งการควบคุมอยูเ่สมออยา่งนอ้ยทุกเดือน  

2.6.5.1 เหตุผลของการปรุงแต่งนํา้โดยอาศัยสารเคมี 
1)    เพื่อป้องกนัการเกาะตวัของตะกรันในหมอ้ไอนํ้ า  ซ่ึงจะทาํใหก้ารถ่ายเทความร้อนไม่ดี และอุณหภูมิของ

ก๊าซท่ีปล่องสูงมาก ทาํใหเ้สียค่าเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน  
2)    เพื่อควบคุมปริมาณตะกอน (Sludge) และตะกรันในหมอ้ไอนํ้า 

หมอ้ไอนํ้า 

TDSB 

ไอนํ้า mS kg/s 

นํ้าป้อน 

โบลวด์าวน์ 

mW=mS(1+B) kg/s 

mB kg/s 
TDSFW kg/s 

MB=mSB kg/s 
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3)    เพื่อลดการสึกหรอของหมอ้ไอนํ้า  และท่อไอนํ้า (Steam Main) ซ่ึงเกิดจากคาร์บอนไดออกไซดใ์นนํ้าละลาย 
      ตวัเป็นกรด 
4)  เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงฟองลอยตวัไปกบัไอนํ้า 
5)  เพื่อลดการสึกกร่อนเน่ืองจากออกซิเจนท่ีละลายในนํ้า  

การเติมสารปรุงแต่งนํ้ าจะตอ้งให้ในปริมาณท่ีเหมาะสมโดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นน้ีโดยเฉพาะ เน่ืองจาก

การเติมสารมากเกินไปมีผลเสียเช่นกนั และควรควบคุมป๊ัมเติมสารให้ทาํงานพร้อมกบัป๊ัมนํ้ าเขา้หมอ้ไอนํ้ า 
(Feed Water Pump)  
 
ตวัอย่างที ่5 
จากการตรวจวดัสภาพการนาํไฟฟ้าของหมอ้ไอนํ้ าตามตวัอยา่งท่ี 1 พบว่าสภาพการนาํไฟฟ้าของนํ้ าป้อนและนํ้ า
ในหมอ้ไอนํ้าเท่ากบั 200 และ 3,500 µs/cm เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดท้าํการปรับคุณภาพของนํ้าป้อนเพื่อใหมี้คุณภาพดีข้ึน
และวดัค่าสภาพนาํไฟฟ้าไดเ้ท่ากบั 100 µs/cm สถานประกอบการจะสามารถลดการใชพ้ลงังานจากเช้ือเพลิงได้
เท่าไร 
วิธีคาํนวณ 
จากตารางท่ี 2.6-5 เราสามารถประเมินร้อยละของการปล่อยนํ้าโบลวด์าวนไ์ดเ้ท่ากบั 6.06 (สภาพนาํไฟฟ้าของนํ้ า
ป้อนและนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ าเท่ากบั 200 และ 3,500 µs/cm) เม่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้ าป้อนใหดี้ข้ึน โดยมีค่าสภาพนาํ
ไฟฟ้าไดเ้ท่ากบั 100 µs/cm ประเมินไดว้า่การปล่อยนํ้าโบลวด์าวนจ์ะลดลงเหลือร้อยละ 2.94 
 ดงันั้น ปริมาณนํ้าป้อนสามารถลดลงเหลือ = (100 + (6.06 – 2.94)) x 10,000 
      = 103.12 x 10,000 

= 10,312    kg/h 
เม่ือเทียบกบัปริมาณนํ้ าป้อนเดิม 10,600 kg/h ดงันั้นปริมาณการใชน้ํ้ าลดลงเท่ากบั 10,600 – 10,312 = 288 kg/h 
(หรือ 1,728,000 kg/y เม่ือจาํนวนชัว่โมงทาํงานของหมอ้ไอนํ้าเท่ากบั 6,000 h/y) 
 ความร้อนท่ีใชใ้นการผลิตไอนํ้า = 10,312 x (763 – 105) + 10,000 x (2,766 – 763) 
     = 26,815,296     kJ/h 
 ความร้อนท่ีใชผ้ลิตไอนํ้าลดลง = 27,004,800 - 26,815,296   kJ/h 
     = 189,504    kJ/h 
 จากตวัอยา่งท่ี 1 ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้าเท่ากบั 84.4% 
 พลงังานจากการใชเ้ช้ือเพลิงลดลง = 189,504 / 0.844  

= 224,530.8    kJ/h 
 หรือ    = 224,530.8 x 6,000 / 1,000  MJ/y 
     = 1,347,184.8    MJ/y 
 คิดเป็นปริมาณนํ้ามนัท่ีลดลงต่อปี = 1,347,184.8 / 40   L/y 
     = 33,679.6    L/y 
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 ค่านํ้ ามนัเตาต่อปี   = (4,800,000 – 33,679.6) x 14  B/y 
     = 66,728,485.6    B/y 
 ราคาไอนํ้าต่อตนั   = 66,728,485.6 / (10 x 6,000) 
     = 1,112     B/t 
 
2.7 การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งจ่ายไอนํา้ 

 
ระบบส่งจ่ายไอนํ้าทาํหนา้ท่ีส่งไอนํ้าท่ีผลิตไดไ้ปยงัอุปกรณ์ใชไ้อนํ้ าต่างๆ  โดยทัว่ไปภายในท่อของระบบส่งจ่าย
จะมีการควบแน่นของไอนํ้ าซ่ึงเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จากการเยน็ตวัลงของไอนํ้ าในท่อทั้งขณะใชง้านและ
หลงัจากใชง้าน (ตกคา้ง)  เราจาํเป็นตอ้งดึงไอนํ้ าท่ีควบแน่นเหล่าน้ีออกจากระบบท่อ ณ ตาํแหน่งใดตาํแหน่ง
หน่ึง  โดยการติดตั้งอุปกรณ์ดกัไอนํ้ า (Steam trap) ทั้งในส่วนของระบบส่งจ่ายไอนํ้ าและส่วนของอุปกรณ์ใชไ้อ
นํ้ าต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลชนิดและลกัษณะการใชง้านของอุปกรณ์ดกัไอนํ้ าสามารถคน้หาไดจ้ากเอกสารผูผ้ลิตอุปกรณ์
ไดโ้ดยตรง 
 
 2.7.1 การตดิตั้งฉนวนกันความร้อน 
การปล่อยท่อไอนํ้ าให้เปลือยไวโ้ดยไม่มีการหุ้มฉนวน จะทาํให้เกิดการสูญเสียความร้อนสู่ส่ิงแวดล้อมใน
ปริมาณสูง ความร้อนท่ีสูญเสียไปเทียบไดก้บัปริมาณไอนํ้ าท่ีเกิดการควบแน่นภายในท่อ ส่งผลให้ปริมาณความ
ร้อนท่ีใชง้านไดจ้ริงลดลงเท่ากบัปริมาณความร้อนท่ีสูญเสียไป  ปริมาณการสูญเสียความร้อนจากผิวท่อเปลือย
จะมากกว่าท่อท่ีหุ้มฉนวนมาก หรือนอ้ยข้ึนอยู่กบัผลต่างของอุณหภูมิระหว่างผิวนอกของท่อหรือฉนวนกบั

อากาศภายนอก โดยทัว่ไปจะประมาณ 5-10%  

ฉนวนมีคุณสมบติัในการนาํความร้อนตํ่า ดงันั้นจึงสามารถป้องกนัหรือหน่วงการถ่ายเทความร้อน จากไอนํ้ าสู่
บรรยายกาศฉนวนท่ีใชหุ้ม้ในระบบไอนํ้ า เช่น ท่ีท่อไอนํ้ า อุปกรณ์ต่างๆ หนา้แปลน วาลว์ ควรเลือกชนิดให้
เหมาะสม โดยเป็นฉนวนท่ีทนต่ออุณหภูมิของไอนํ้าได ้เช่น ฉนวนใยแกว้ ฉนวนใยหิน ปัจจุบนัฉนวนความร้อน
มีหลายแบบใหเ้ลือกใชง้าน ตามความเหมาะสมของการใชง้าน เช่น แบบแผน่แขง็ แบบแผน่มว้น แบบสาํเร็จรูป
หุม้ท่อ แบบผืนผา้ และ แบบฝุ่ นผง โดยควรเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัอุณหภูมิใชง้าน และเลือกวสัดุท่ีมีสภาพการ
นาํความร้อนตํ่า ดงัตารางท่ี 2.7-1 และ 2.7-2  

ในการหุม้ฉนวนนั้นควรพิจารณาใชค้วามหนาท่ีเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ไม่มีฉนวนใดสามารถป้องกนัการ
สูญเสียความร้อนไดโ้ดยสมบูรณ์ ดงันั้น ความหนาของฉนวนและชนิดของฉนวนท่ีใชจ้ะถูกกาํหนดจากตน้ทุน
การผลิตความร้อน และตน้ทุนในการใช้ฉนวนความร้อนในการป้องกนัการสูญเสียความร้อนของฉนวน 
กล่าวคือ ถา้ใชค้วามหนาฉนวนตํ่ากวา่ค่าๆ หน่ึง แลว้จะเกิดการสูญเสียความร้อนมาก นัน่คือ หนาไม่พอ แต่ถา้ใช้
ความหนาฉนวนสูงกว่าค่าๆ  หน่ึงแลว้ ตน้ทุนฉนวนท่ีสูงข้ึน จะไม่คุม้กบัพลงังานท่ีประหยดัเพ่ิมข้ึนได ้ดงันั้น 
จะมีความหนาฉนวนอยู่ค่าหน่ึงท่ีเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีผลรวมของราคาฉนวนกบัราคาพลงังานท่ี

สูญเสียตํ่าท่ีสุด 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 

2-45 

ท่อไอนํ้ าทั้งหมดควรหุ้มฉนวนดว้ยเหตุผลดา้นความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานและเพ่ือลดการสูญเสียความร้อน 
การสูญเสียความร้อนมากเกินไปไม่เพียงแต่จะเพ่ิมค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิงเท่านั้น ยงัทาํให้อากาศในห้องร้อนข้ึน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพภายในการทาํงาน  

 
ตารางที ่2.7-1 สมบติับางประการของฉนวนความร้อน 

ชนิดของฉนวน  ค่าการนําความร้อน (W/m. K) ความร้อนจําเพาะ (kJ /kg.K) ความหนาแน่น (kg/m3) 
แคลเซียมซิลิเกต  0.0407 0.84 135 
ใยแกว้  0.0324 0.84 45 
ใยหิน  0.0314 1.13 100 

 
ตารางที ่2.7-2 ประเภทของฉนวนและการเลือกใช ้

วสัดุฉนวน ประเภท 
อุณหภูมิใช้งาน

ท่ีปลอดภัย 
(C) 

สภาพการนําความร้อน 
(W/m.K) 

จุดเด่น 

แอสเบสตอส 
(Asbestos) 

ฉนวนทรงกระบอก หมายเลข 1 
ฉนวนแผน่ หมายเลข 2 

550 
350 

ไม่เกิน 0.046 - 0.048  
ไม่เกิน 0.041 - 0.046 

การติดตั้งสะดวก เหมาะสม
กบับริเวณสัน่สะเทือน  

 ผา้ห่มทนความร้อน เชือกฉนวน  400 ไม่เกิน 0.047 - 0.056  การติดตั้งสะดวก สามารถ
ถอดได ้เหมาะสมกบัวาลว์
หนา้แปลน  

ใยหิน (Rock Wool) ฉนวนแผน่  
ฉนวนทรงกระบอก  
ฉนวนแถบ  

400 – 600 ไม่เกิน 0.034 - 0.041  เหมาะสมกบัอุณหภูมิสูง ใช้
เป็นฉนวนของหมอ้ไอนํ้า 
ถงั ท่อ และทางไฟ เป็นตน้  

ใยแกว้ Glass Wool) ฉนวนแผน่  
หมายเลข 1  8K–24K 
หมายเลข 2  10K–96K 
หมายเลข 3  96K 
ฉนวนทรงกระบอกหมายเลข 1 
ฉนวนแถบ  

300 – 350 ไม่เกิน 0.046 - 0.034 
ไม่เกิน 0.049 - 0.031 
ไม่เกิน 0.034  
ไม่เกิน 0.032  
ไม่เกิน 0.039  
 

เป็นวสัดุฉนวนท่ีนิยมใชก้นั

มากท่ีสุด สภาพการนาํความ
ร้อนตํ่า ความสามารถใน
การรักษาอุณหภูมิไดดี้  

แคลเซียมซิลิเกต 
(Calcium silicate) 

ฉนวนแผน่ หมายเลข 1 
 1,000๐C 
ฉนวนทรงกระบอก  
หมายเลข 2 650๐C 

650 ไม่เกิน 0.050 
ไม่เกิน 0.046  

มีความแขง็แรงมากถา้ทาํ

เป็นแบบสาํเร็จรูป การติดตั้ง
และมีความทนทานไดดี้  
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ตารางที ่2.7-3 ความหนาของฉนวนความร้อนท่ีเหมาะสมสาํหรับหุม้ท่อทางเศรษฐศาสตร์ 

ระบบท่อ 

ช่วงอุณหภูมขิอง

ไหล 
ขนาดท่อ 

°C °F 
<1"  

(33 mm) 
1 1" /2 - 2"  
(42-60mm) 

2 1" /2 - 4"  
(73-14mm) 

5"  - 6"  
(140-

168mm) 

8"  - 12"  
(219-

324mm) 

14"  - 20"  
(350-

500mm) 
ความหนาฉนวน 

 ไอนํ้า, ไอร้อนยิง่ยวด 239-320 462-608 2.0"(50 mm) 2.0"(50 mm) 2.5"(63 mm) 3"(63 mm) 3.5"(88 mm) 3.5"(88 mm) 
 ไอนํ้า,นํ้าร้อน 238-152 450-306 1.5"(38 mm) 1.5"(38 mm) 2.0"(50 mm) 2.5"(63 mm) 3.0"(75 mm) 3.5"(88 mm) 
 ความดนัสูง 151-122 305-251 1.5"(38 mm) 1.5"(38 mm) 2.0"(50 mm) 2.0"(50 mm) 2.5"(63 mm) 3.0"(75 mm) 
 ความดนัปานกลาง 121-94 250-201 1.0"(25 mm) 1.5"(38 mm) 1.5"(38 mm) 2.0"(50 mm) 2.0"(50 mm) 2.5"(63 mm) 
 ความดนัตํ่า 93-49 200-120 1.0"(25 mm) 1.0"(25 mm) 1.5"(38 mm) 1.5"(38 mm) 1.5"(38 mm) 2.0"(50 mm) 
 คอนเดนเสท 50-30 148-110 1.0"(25 mm) 1.0"(25 mm) 1.0"(25 mm) 1.5"(38 mm) 1.5"(38 mm) 2.0"(50 mm) 

 
การหุม้ฉนวนกนัความร้อนจะส่งผลใหล้ดการสูญเสียทางพืน้ผวิของวตัถุได้ประมาณ 95%  ของการสูญเสียความ
ร้อนทางพื้นผิว ซ่ึงผลประหยดัจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัการเลือกใช ้ ชนิดและความหนาของฉนวนความร้อน 
ดงันั้นเม่ือลงทุนหุม้ฉนวนพ้ืนผวิวตัถุแลว้ ระยะเวลาคืนทุนจะมากหรือนอ้ย จะข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิพื้นผิวของวตัถุ, 
ชัว่โมงการใชง้าน และค่าเช้ือเพลิง ซ่ึงปกติการหุม้ฉนวนจะมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 2 ปี โดยปกติเม่ือหุม้ฉนวน
ท่ีความหนาแน่นเหมาะสม อุณหภูมิพืน้ผวิฉนวนจะไม่เกิน 60°C 

2.7.1.1 การคาํนวณการสูญเสียความร้อนของท่อ 
 ตารางท่ี 2.7-4 ถึง 2.7-11 แสดงค่าการสูญเสียความร้อนผา่นพื้นผวิท่อและผนงัท่ีหุม้และไม่หุม้ฉนวนความร้อน 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตารางที ่ รายละเอียดของตาราง 
ตารางท่ี 2.7-4 แสดงการสูญเสียความร้อนของพ้ืนผวิท่อท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวน 
ตารางท่ี 2.7-5 แสดงการสูญเสียความร้อนของพ้ืนผวิผนงัท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวน 
ตารางท่ี 2.7-6 ถึง 2.7-8 แสดงการสูญเสียความร้อนของพ้ืนผวิท่อหลงัจากหุม้ฉนวนใยแกว้ ฉนวนแคลเซียม

ซิลิเกต และฉนวนใยหิน ท่ีความหนาท่ีเหมาะสมตามลาํดบั 
ตารางท่ี 2.7-9 ถึง 2.7-11 แสดงการสูญเสียความร้อนของพ้ืนผวิผนงัหลงัจากหุม้ฉนวนใยแกว้ ฉนวน

แคลเซียมซิลิเกต และฉนวนใยหิน ท่ีความหนาท่ีเหมาะสมตามลาํดบั 
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ตารางที ่2.7-4 การสูญเสียความร้อนของพ้ืนผวิท่อท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวน (kW/m) 

ขนาดท่อ ขนาดท่อ (mm) อุณหภูมผิวิท่อหรือผนังร้อน (°C) 
in. De Di 70 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 

1/8" 10.29 6.83 0.03 0.03 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.15 0.17 0.2 0.24 0.27 0.31 0.35 
1/4" 13.72 9.25 0.03 0.03 0.05 0.08 0.1 0.13 0.16 0.19 0.22 0.26 0.3 0.35 0.4 0.45 
3/8" 17.75 12.52 0.04 0.04 0.07 0.09 0.12 0.16 0.2 0.24 0.28 0.33 0.38 0.44 0.5 0.56 
1/2" 21.34 15.8 0.05 0.05 0.08 0.11 0.15 0.19 0.23 0.28 0.33 0.39 0.45 0.51 0.59 0.66 
3/4" 26.67 20.93 0.06 0.06 0.09 0.13 0.18 0.23 0.28 0.34 0.4 0.47 0.55 0.63 0.72 0.81 
1" 33.4 26.64 0.07 0.07 0.12 0.16 0.22 0.28 0.34 0.41 0.49 0.57 0.67 0.77 0.88 0.99 

1.1/4" 42.16 35.05 0.09 0.09 0.14 0.2 0.27 0.34 0.42 0.51 0.6 0.71 0.82 0.95 1.08 1.23 
1.1/2" 48.26 40.89 0.1 0.1 0.16 0.23 0.3 0.38 0.47 0.57 0.68 0.8 0.93 1.07 1.22 1.39 

2" 60.33 52.5 0.12 0.12 0.19 0.27 0.36 0.46 0.57 0.7 0.83 0.97 1.13 1.31 1.5 1.7 
2 1/2" 73.03 62.71 0.14 0.14 0.23 0.32 0.43 0.55 0.68 0.83 0.98 1.16 1.35 1.55 1.78 2.02 

3" 88.9 77.93 0.17 0.17 0.27 0.39 0.51 0.65 0.81 0.98 1.17 1.38 1.61 1.86 2.13 2.42 
3 1/2" 101.6 90.12 0.19 0.19 0.31 0.43 0.58 0.74 0.91 1.11 1.32 1.56 1.82 2.1 2.41 2.74 

4" 114.3 102.26 0.21 0.21 0.34 0.48 0.64 0.82 1.02 1.23 1.47 1.74 2.02 2.34 2.68 3.06 
5" 141.3 128.19 0.26 0.26 0.41 0.58 0.78 0.99 1.23 1.5 1.79 2.11 2.46 2.84 3.26 3.72 
6" 168.27 154.05 0.3 0.3 0.48 0.68 0.91 1.16 1.44 1.75 2.09 2.47 2.88 3.34 3.83 4.37 
8" 219.08 202.72 0.38 0.38 0.61 0.86 1.15 1.47 1.83 2.23 2.66 3.15 3.68 4.26 4.89 5.58 

10" 273.05 254.51 0.47 0.47 0.74 1.05 1.41 1.8 2.24 2.72 3.26 3.85 4.5 5.22 6 6.85 
12" 323.85 304.8 0.55 0.55 0.87 1.23 1.64 2.1 2.61 3.18 3.81 4.51 5.27 6.11 7.03 8.04 

หมายเหตุ: ท่อ Schedule 40 อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอ้ม 35°C 
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ตารางที ่2.7-5 การสูญเสียความร้อนของพ้ืนผวิผนงัท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวน (kW/m) 

อุณหภูมผิวิผนัง (๐C) 70 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
ความสูงผนัง (m) การสูญเสียความร้อนของพืน้ผวิผนังท่ีไม่ได้หุ้มฉนวน  (kW/m) 

0.5 0.17 0.24 0.37 0.53 0.71 0.92 1.15 1.4 1.68 2 2.35 2.74 3.16 3.62 
0.6 0.21 0.29 0.46 0.65 0.87 1.11 1.39 1.7 2.04 2.43 2.85 3.31 3.83 4.39 
0.7 0.25 0.34 0.54 0.77 1.02 1.31 1.64 2 2.41 2.86 3.35 3.9 4.5 5.16 
0.8 0.29 0.39 0.62 0.88 1.18 1.52 1.89 2.31 2.78 3.29 3.86 4.49 5.18 5.94 
0.9 0.33 0.44 0.71 1 1.34 1.72 2.15 2.62 3.15 3.73 4.38 5.09 5.87 6.72 
1 0.37 0.5 0.79 1.12 1.5 1.93 2.4 2.93 3.52 4.18 4.9 5.69 6.56 7.51 

1.1 0.41 0.55 0.88 1.25 1.67 2.14 2.66 3.25 3.9 4.62 5.42 6.29 7.26 8.31 
1.2 0.45 0.61 0.96 1.37 1.83 2.35 2.92 3.57 4.28 5.07 5.94 6.9 7.96 9.11 
1.3 0.49 0.66 1.05 1.49 2 2.56 3.19 3.89 4.67 5.53 6.47 7.52 8.66 9.91 
1.4 0.53 0.72 1.14 1.62 2.16 2.77 3.45 4.21 5.05 5.98 7.01 8.13 9.37 10.72 
1.5 0.57 0.77 1.23 1.75 2.33 2.99 3.72 4.54 5.44 6.44 7.54 8.75 10.08 11.54 
1.6 0.61 0.83 1.32 1.87 2.5 3.2 3.99 4.86 5.83 6.9 8.08 9.38 10.8 12.35 
1.7 0.65 0.89 1.41 2 2.67 3.42 4.26 5.19 6.22 7.37 8.62 10 11.52 13.17 
1.8 0.7 0.94 1.5 2.13 2.84 3.64 4.53 5.52 6.62 7.83 9.17 10.63 12.24 14 
1.9 0.74 1 1.59 2.26 3.01 3.86 4.8 5.85 7.02 8.3 9.71 11.26 12.97 14.83 
2 0.78 1.06 1.68 2.39 3.19 4.08 5.08 6.19 7.41 8.77 10.26 11.9 13.69 15.66 

2.1 0.82 1.12 1.77 2.52 3.36 4.3 5.35 6.52 7.81 9.24 10.81 12.54 14.43 16.49 
2.2 0.87 1.18 1.86 2.65 3.53 4.53 5.63 6.86 8.22 9.72 11.37 13.18 15.16 17.33 
2.3 0.91 1.23 1.96 2.78 3.71 4.75 5.91 7.2 8.62 10.19 11.92 13.82 15.9 18.17 

หมายเหตุ: อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอ้ม 35°C
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ตารางที ่2.7-6 การสูญเสียความร้อนของพื้นผวิท่อหลงัหุม้ฉนวนใยแกว้ (W/m) 

อุณหภูมกิ่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
อุณหภูมหิลังหุ้มเฉลี่ย (°C) 40.19 41.34 42.43 42.51 44.28 43.55 44.23 45.36 46.45 47.51 45.69 46.49 47.26 48.02 48.77 

ขนาดท่อ  (in.) การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนที่ความหนาที่เหมาะสม (W/m) 
1/8" 4.27 5.6 6.96 8.35 11.16 12.2 14.63 17.07 19.52 21.98 22.17 24.39 26.6 28.82 31.04 
1/4" 4.83 6.35 7.91 8.46 11.25 13.73 16.48 19.25 22.02 24.8 24.81 27.29 29.77 32.26 34.74 
3/8" 5.44 7.17 8.94 9.51 12.67 15.41 18.51 21.62 24.74 27.87 27.66 30.43 33.21 35.98 38.76 
1/2" 5.97 7.87 9.83 10.4 13.86 16.82 20.22 23.63 27.05 30.48 30.06 33.07 36.09 39.12 42.14 
3/4" 6.72 8.88 11.09 11.67 15.56 18.84 22.65 26.49 30.33 34.19 33.45 36.81 40.18 43.55 46.92 
1" 7.64 10.1 12.64 13.2 17.63 21.28 25.61 29.96 34.32 38.7 37.54 41.32 45.11 48.9 52.69 

1.1/4" 8.8 11.65 14.6 15.11 20.21 24.35 29.32 34.32 39.34 44.38 42.65 46.96 51.27 55.59 59.9 
1.1/2" 9.59 12.72 15.94 13.85 18.38 26.44 31.85 37.29 42.76 48.25 46.11 50.78 55.45 60.12 64.79 

2" 11.13 14.78 18.55 15.81 21 30.5 36.76 43.06 49.4 55.76 52.81 58.16 63.52 68.88 74.25 
2 1/2" 10.54 13.84 17.22 17.81 23.68 29.61 35.59 41.59 47.61 53.65 52 57.23 62.46 67.7 72.94 

3" 12.06 15.86 19.74 20.25 26.95 33.76 40.59 47.45 54.34 61.24 58.95 64.89 70.83 76.78 82.73 
3 1/2"  13.26 17.45 21.73 22.17 29.52 37.04 44.54 52.08 59.65 67.25 64.43 70.93 77.43 83.93 90.44 

4" 14.46 19.04 23.72 24.06 32.05 40.29 48.46 56.68 64.93 73.2 69.86 76.9 83.96 91.02 98.09 
5" 16.98 22.38 27.9 24.18 32.09 47.14 48.57 56.71 64.88 73.07 72.2 79.45 86.7 93.96 101.22 
6" 19.49 25.7 32.06 27.41 36.39 53.92 55.27 64.55 73.86 83.19 81.84 90.07 98.3 106.54 114.79 
8" 24.18 31.91 39.84 33.37 44.35 56.42 59.79 69.76 79.76 89.78 88.87 97.77 106.68 115.59 124.51 

10" 29.15 38.49 48.07 39.57 52.63 67.38 71.06 82.94 94.84 106.77 105.2 115.74 126.3 136.86 147.42 
12" 33.81 44.66 55.81 45.32 60.3 77.64 81.62 95.27 108.96 122.68 120.46 132.54 144.64 156.74 168.85 

หมายเหตุ: ท่อ Sch. 40 ฉนวนใยแกว้ความหนาแน่น 64 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ค่าการนาํความร้อน = 0.042 W/m K อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอ้ม 
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ตารางที ่2.7-7 การสูญเสียความร้อนของพื้นผวิท่อหลงัหุม้ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต (W/m) 

อุณหภูมกิ่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
อุณหภูมหิลังหุ้มเฉลี่ย (°C) 40.86 42.17 43.42 43.54 45.57 44.79 45.59 46.88 48.14 49.36 47.32 48.24 49.14 50.02 50.88 

ขนาดท่อ  (in.) การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนที่ความหนาที่เหมาะสม (W/m) 
1/8" 4.83 6.35 7.92 9.51 12.76 14.08 16.91 19.75 22.60 25.46 25.75 28.33 30.91 33.49 36.08 
1/4" 5.45 7.19 8.97 9.54 12.71 15.84 19.03 22.25 25.47 28.71 28.80 31.69 34.58 37.48 40.38 
3/8" 6.13 8.10 10.13 10.70 14.27 17.75 21.35 24.97 28.61 32.25 32.09 35.32 38.56 41.79 45.03 
1/2" 6.71 8.88 11.11 11.68 15.60 19.37 23.31 27.28 31.26 35.25 34.87 38.38 41.90 45.42 48.95 
3/4" 7.54 9.99 12.52 13.07 17.48 21.67 26.10 30.56 35.03 39.52 38.79 42.71 46.63 50.56 54.49 
1" 8.55 11.35 14.24 14.74 19.75 24.46 29.48 34.53 39.61 44.71 43.51 46.63 52.33 56.75 61.17 

1.1/4" 9.82 13.07 16.42 16.84 22.59 27.97 33.73 39.54 45.37 51.23 49.41 54.43 59.45 64.48 69.52 
1.1/2" 10.69 14.24 17.91 15.62 20.79 30.35 36.62 42.94 49.29 55.67 53.41 58.84 64.28 69.73 75.18 

2" 12.39 16.52 20.81 17.80 23.71 34.97 42.23 49.55 56.91 64.30 61.14 67.37 73.61 79.86 86.12 
2 1/2" 11.91 15.69 19.57 20.02 26.69 34.10 41.04 48.01 55.02 62.05 60.30 66.39 72.49 78.59 84.70 

3" 13.61 17.95 22.41 22.73 30.32 38.85 46.78 54.75 62.76 70.80 68.34 75.25 82.18 89.11 96.04 
3 1/2"  14.96 19.74 24.66 24.85 33.18 42.60 51.31 60.08 68.88 77.72 74.67 82.24 89.82 97.40 104.99 

4" 16.29 21.52 26.89 26.95 35.99 46.32 55.81 65.36 74.96 84.58 80.95 89.16 97.38 105.61 113.85 
5" 19.11 25.28 31.60 27.25 36.25 54.17 56.08 65.55 75.06 84.59 83.75 92.19 100.65 109.11 117.58 
6" 21.91 29.00 36.28 30.85 41.06 61.93 63.80 74.59 85.42 96.29 94.91 104.50 114.09 123.70 133.31 
8" 27.16 35.97 45.04 37.49 49.93 65.00 69.11 80.72 92.36 104.03 103.15 113.52 123.90 134.29 144.68 

10" 32.70 43.35 54.31 44.39 59.16 77.59 82.12 95.93 109.79 123.69 122.06 134.35 146.65 158.96 171.28 
12" 37.90 50.27 63.01 50.77 67.70 89.38 94.30 110.18 126.11 142.09 139.75 153.83 167.93 182.03 196.15 

หมายเหตุ: ท่อ Schedule 40 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต ความหนาแน่น 135 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ค่าการนาํความร้อน = 0.049 W/m K อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอ้ม 35°C 
ตารางที ่2.7-8 การสูญเสียความร้อนของท่อหลงัหุม้ฉนวนใยหิน (W/m) 
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อุณหภูมกิ่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
อุณหภูมหิลังหุ้มเฉลี่ย (°C) 40.38 41.58 42.72 42.81 44.65 43.91 44.62 45.80 46.94 48.04 46.16 46.99 47.80 48.60 49.38 

ขนาดท่อ  (in.) การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนที่ความหนาที่เหมาะสม (W/m) 
1/8" 4.43 5.82 7.24 8.69 11.62 12.74 15.29 17.84 20.41 22.98 23.20 25.52 27.84 30.16 32.48 
1/4" 5.01 6.59 8.22 8.78 1168 14.34 17.22 20.11 23.01 25.92 25.95 28.55 31.15 33.75 36.36 
3/8" 5.65 7.44 9.29 9.86 13.14 16.08 19.33 22.58 25.85 29.13 28.93 31.83 34.74 37.65 40.56 
1/2" 6.19 8.17 10.20 10.78 14.37 17.56 21.11 24.68 28.26 31.85 31.44 34.60 37.76 40.92 44.09 
3/4" 6.96 9.20 11.51 12.08 16.13 19.66 23.65 27.66 31.69 35.73 34.98 38.50 42.03 45.56 49.09 
1" 7.90 10.47 13.11 13.65 18.25 22.20 26.72 31.28 35.85 40.43 39.25 43.21 47.18 51.15 55.12 

1.1/4" 9.10 12.07 15.13 15.62 20.91 25.40 30.60 35.83 41.08 46.35 44.59 49.10 53.62 58.14 62.66 
1.1/2" 9.91 13.16 16.52 14.37 19.09 27.57 33.23 38.92 44.64 50.38 48.21 53.09 57.98 62.88 67.77 

2" 11.50 15.30 19.22 16.39 21.79 31.79 38.34 44.94 51.56 58.22 55.20 60.81 66.42 72.03 77.66 
2 1/2" 10.94 14.38 17.90 18.46 24.56 30.91 37.16 43.44 49.74 56.06 54.38 59.86 65.34 70.82 76.31 

3" 12.51 16.47 20.52 20.98 27.94 35.23 42.37 49.55 56.76 63.99 61.64 67.86 74.08 80.31 86.54 
3 1/2"  13.76 18.12 22.59 22.96 30.59 38.64 46.49 54.38 62.31 70.26 67.37 74.17 80.98 87.80 94.61 

4" 15.00 19.76 24.64 24.91 33.21 42.03 50.58 59.18 67.82 76.48 73.04 80.42 87.81 95.21 102.61 
5" 17.61 23.23 28.98 25.08 33.30 49.17 50.73 59.25 67.81 76.38 75.51 83.10 90.70 98.30 105.91 
6" 20.20 26.66 33.29 28.42 37.76 56.24 57.73 67.44 77.19 86.96 85.59 94.21 102.83 111.46 120.09 
8" 25.06 33.10 41.36 34.58 45.98 58.90 62.47 72.91 83.38 93.87 92.97 102.29 111.62 120.95 130.29 

10" 30.19 39.91 49.90 40.99 54.54 70.32 71.25 86.67 99.14 111.63 110.04 121.08 132.13 143.19 154.26 
12" 35.01 46.31 57.92 46.92 62.47 81.03 85.27 99.56 113.89 128.26 125.99 138.65 151.32 163.99 176.67 

หมายเหตุ : ท่อ Schedule 40 ฉนวนใยหิน ความหนาแน่น 40-200 kg/m3 ค่าการนาํความร้อน=0.044W/m Kอุณหภูมิบรรยากาศแวดลอ้ม 35°C 

ตารางที ่2.7-9 การสูญเสียความร้อนของพื้นผวิผนงัหุม้ฉนวนใยแกว้ ตามความหนาฉนวนที่เหมาะสม (W/m) 

ความหนาฉนวนที่เหมาะสม อุณหภูมกิ่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
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49-93 
(°C) 

94-238 
(°C) 

239–320 
(°C) 

อุณหภูมหิลังหุ้มเฉลี่ย 
(°C) 

40.98 40.48 44.76 43.09 45.74 48.42 51.12 53.83 56.55 59.27 55.76 57.84 59.93 62.02 64.11 

in. in. in. ความสูงผนัง (m) การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนที่ความหนาที่เหมาะสม (W/m) 
1" 1.5" 2" 0.5 23.93 31.4 39.03 32.36 42.97 53.68 64.47 75.31 86.18 97.09 83.02 91.36 99.71 108.06 116.42 
1" 1.5" 2" 0.6 28.72 37.69 46.84 38.83 51.56 64.42 77.36 90.37 103.42 116.51 99.63 109.63 119.65 129.68 139.71 
1" 1.5" 2" 0.7 33.5 43.97 54.65 45.31 60.15 75.15 90.25 105.43 120.66 135.93 116.23 127.91 139.59 151.29 162.99 
1" 1.5" 2" 0.8 38.29 50.25 62.45 51.78 68.75 85.89 103.15 120.49 137.89 155.34 132.83 146.18 159.53 172.9 186.28 
1" 1.5" 2" 0.9 43.07 56.53 70.26 58.25 77.34 96.62 116.04 135.55 155.13 174.76 149.44 164.45 179.48 194.51 209.56 
1" 1.5" 2" 1 47.86 62.81 78.07 64.72 85.93 107.36 128.93 150.61 172.37 194.18 166.04 182.72 199.42 216.13 232.85 
1" 1.5" 2" 1.1 52.65 69.09 85.87 71.2 94.53 118.1 141.83 165.67 189.6 213.6 182.65 200.99 219.36 237.74 256.13 
1" 1.5" 2" 1.2 57.43 75.37 93.68 77.67 103.12 128.83 154.72 180.74 203.84 233.02 199.25 219.27 239.3 259.35 279.42 
1" 1.5" 2" 1.3 62.22 81.65 101.49 84.14 111.71 139.57 167.61 195.8 224.08 252.43 215.85 237.54 259.24 280.97 302.7 
1" 1.5" 2" 1.4 67 87.93 109.29 90.61 120.31 150.3 180.51 210.86 241.31 271.85 232.46 255.81 279.19 302.58 325.99 
1" 1.5" 2" 1.5 71.79 94.21 117.1 97.09 128.9 161.04 193.4 225.92 258.55 291.27 249.06 274.08 299.13 324.19 349.27 
1" 1.5" 2" 1.6 76.58 100.5 124.91 103.56 137.49 171.78 206.29 240.98 275.79 310.69 265.67 292.36 319.07 345.8 372.56 
1" 1.5" 2" 1.7 81.36 106.78 132.71 110.03 146.09 182.51 219.19 256.04 293.03 330.11 282.27 310.63 339.01 367.42 395.84 
1" 1.5" 2" 1.8 86.15 113.06 140.52 116.5 154.68 193.25 232.08 271.1 310.26 349.52 298.88 328.9 358.95 389.03 419.13 
1" 1.5" 2" 1.9 90.93 119.34 148.33 122.98 163.27 203.98 244.97 286.16 327.5 368.94 315.48 347.17 378.9 410.64 442.41 
1" 1.5" 2" 2 95.72 125.62 156.13 129.45 171.86 214.72 257.87 301.23 344.74 388.36 332.08 365.44 398.84 432.26 465.7 
1" 1.5" 2" 2.1 100.51 131.9 163.94 135.92 180.46 225.46 270.76 316.29 361.97 407.78 348.69 383.72 418.78 453.87 488.98 
1" 1.5" 2" 2.2 105.29 138.18 171.75 142.39 189.05 236.19 283.66 331.35 379.21 427.2 365.29 401.99 438.72 475.48 512.26 

มายเหตุ : ฉนวนใยแกว้ความหนาแน่น 64 kg/m3 ค่าการนาํความร้อน = 0.042 W/m K อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอ้ม 35°C 
ตารางที ่2.7-10 การสูญเสียความร้อนของพื้นผวิผนงัหุม้ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต ตามความหนาที่เหมาะสม (W/m) 

ความหนาฉนวนที่เหมาะสม อุณหภูมกิ่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
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49-93 
(°C) 

94-238 
(°C) 

239–320 
(°C) 

อุณหภูมหิลังหุ้มเฉลี่ย 
(°C) 

41.77 41.44 46.10 44.29 47.36 50.46 53.60 56.75 59.91 63.08 59.07 61.50 63.93 66.37 68.80 

in. in. in. ความสูงผนัง (m) การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนที่ความหนาที่เหมาะสม (W/m) 
1" 1.5" 2" 0.50 27.08 35.63 44.39 37.14 49.42 61.85 74.38 86.98 99.64 112.33 96.28 106.00 115.73 125.47 135.21 
1" 1.5" 2" 0.60 32.49 42.76 53.27 44.57 59.31 74.23 89.26 104.38 119.56 134.80 115.54 127.20 138.88 150.56 162.25 
1" 1.5" 2" 0.70 37.91 49.89 62.15 52.00 69.19 86.60 104.14 121.78 139.49 157.26 134.80 148.40 162.02 175.65 189.30 
1" 1.5" 2" 0.80 43.33 57.01 71.03 59.43 79.08 98.97 119.01 139.18 159.42 179.73 154.05 169.60 185.17 200.75 216.34 
1" 1.5" 2" 0.90 48.74 64.14 79.90 66.86 88.96 111.34 133.89 156.57 179.35 202.19 173.31 190.80 208.31 225.84 243.38 
1" 1.5" 2" 1.00 54.16 71.27 88.78 74.28 98.85 123.71 148.77 173.97 199.29 224.66 192.57 212.00 231.46 250.93 270.42 
1" 1.5" 2" 1.10 59.57 78.40 97.66 81.71 108.73 136.08 163.64 191.37 219.20 247.12 211.82 233.20 254.60 276.03 297.46 
1" 1.5" 2" 1.20 64.99 85.52 106.54 89.14 118.62 148.45 178.52 208.76 239.13 269.59 231.08 254.40 277.75 301.12 324.51 
1" 1.5" 2" 1.30 70.41 92.65 115.42 96.57 128.50 160.82 193.40 226.16 259.06 292.06 250.34 275.60 300.90 326.21 351.55 
1" 1.5" 2" 1.40 75.82 99.78 124.30 104.00 138.39 173.19 208.28 243.56 278.98 314.52 269.60 296.80 324.04 351.31 378.59 
1" 1.5" 2" 1.50 81.24 106.90 133.17 111.43 148.27 185.56 223.15 260.95 298.91 336.99 288.85 318.00 347.19 376.40 405.63 
1" 1.5" 2" 1.60 86.65 114.03 142.05 118.86 158.16 197.93 238.03 278.35 318.84 359.45 308.11 339.20 370.33 401.49 432.67 
1" 1.5" 2" 1.70 92.07 121.16 150.93 126.28 168.04 210.30 252.91 295.75 338.77 381.92 327.37 360.40 393.48 426.59 459.72 
1" 1.5" 2" 1.80 97.48 128.28 159.81 133.71 177.93 222.68 267.78 313.14 358.69 404.39 346.62 381.60 416.63 451.68 486.76 
1" 1.5" 2" 1.90 102.90 135.41 168.69 141.14 187.81 235.05 282.66 330.54 378.62 426.85 365.88 402.80 439.77 476.77 513.80 
1" 1.5" 2" 2.00 108.32 142.54 177.56 148.57 197.70 247.42 297.54 347.94 398.55 449.32 385.14 424.01 462.92 501.87 540.84 
1" 1.5" 2" 2.10 113.73 149.66 186.44 156.00 207.58 259.79 312.41 365.34 418.48 471.78 404.39 445.21 486.06 526.96 567.89 
1" 1.5" 2" 2.20 119.15 156.79 195.32 163.43 217.47 272.16 327.29 382.73 438.40 494.25 423.65 466.41 509.21 552.05 594.93 

 หมายเหตุ : ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต ความหนาแน่น 135 kg/m3 ค่าการนาํความร้อน = 0.049 W/m K อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอ้ม 35°C

ตารางที ่2.7-11 การสูญเสียความร้อนของพื้นผวิผนงัหุม้ฉนวนใยหิน ตามความหนาที่เหมาะสม (W/m) 

ความหนาฉนวนที่เหมาะสม อุณหภูมกิ่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
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49-93 
(°C) 

94-238 
(°C) 

239–320 
(°C) 

อุณหภูมหิลังหุ้มเฉลี่ย 
(°C) 

41.21 40.76 45.15 43.44 46.21 49.01 51.83 54.67 57.51 60.37 56.71 58.89 61.08 63.26 65.45 

in. in. in. ความสูงผนัง (m) การสูญเสียความร้อนหลังหุ้มฉนวนที่ความหนาที่เหมาะสม (W/m) 
1" 1.5" 2" 0.50 24.85 32.64 40.59 33.74 44.83 56.04 67.32 78.67 90.05 101.47 86.83 95.56 104.30 113.05 121.81 

1" 1.5" 2" 0.60 29.82 39.16 48.71 40.49 53.80 67.24 80.79 94.40 108.06 121.76 104.19 114.67 125.16 135.66 146.17 

1" 1.5" 2" 0.70 34.79 45.69 56.83 47.24 62.76 78.45 94.25 110.13 126.07 142.06 121.56 133.78 146.02 158.27 170.53 

1" 1.5" 2" 0.80 39.76 52.22 64.95 53.99 71.73 89.66 107.72 125.87 144.08 162.35 138.92 152.90 166.89 180.89 194.89 

1" 1.5" 2" 0.90 44.73 58.75 73.07 60.74 80.69 100.86 121.18 141.60 162.09 182.65 156.29 172.01 187.75 203.50 219.26 

1" 1.5" 2" 1.00 49.70 65.27 81.18 67.49 89.66 112.07 134.65 157.33 180.11 202.34 173.65 191.12 208.61 226.11 243.62 

1" 1.5" 2" 1.10 54.67 71.80 89.30 74.24 98.63 123.28 148.11 173.07 198.12 223.23 191.02 210.23 229.47 248.72 267.38 

1" 1.5" 2" 1.20 59.64 78.33 97.42 80.99 107.59 134.49 161.58 188.80 216.13 243.53 208.38 229.35 250.33 271.33 292.34 

1" 1.5" 2" 1.30 64.61 84.86 105.54 87.73 116.56 145.69 175.04 204.53 234.14 263.82 225.75 248.46 271.19 293.94 316.70 

1" 1.5" 2" 1.40 69.58 91.38 113.66 94.48 125.52 156.90 188.50 225.27 252.15 284.12 243.11 267.57 292.05 316.55 341.07 

1" 1.5" 2" 1.50 74.55 97.91 121.78 101.23 134.49 168.11 201.97 236.00 270.16 304.41 260.48 286.68 312.91 339.16 365.43 

1" 1.5" 2" 1.60 79.52 104.44 129.89 107.98 143.46 179.32 215.43 251.73 288.17 324.70 277.85 305.79 333.77 361.77 389.79 

1" 1.5" 2" 1.70 84.49 110.97 138.01 114.73 152.42 190.52 228.90 267.47 306.18 345.00 295.21 324.91 354.63 384.38 414.15 

1" 1.5" 2" 1.80 89.46 117.49 146.13 121.48 161.39 201.73 242.36 283.20 324.19 365.29 312.58 344.02 375.49 406.99 438.51 

1" 1.5" 2" 1.90 94.43 124.02 154.25 128.23 170.35 212.94 255.83 298.93 342.20 385.59 329.94 363.13 396.35 429.60 462.87 

1" 1.5" 2" 2.00 99.40 130.55 162.37 134.98 179.32 224.14 269.29 314.67 360.21 405.88 347.31 382.24 417.21 452.21 487.24 

1" 1.5" 2" 2.10 104.37 137.08 170.49 141.72 188.29 235.35 282.76 330.40 378.22 426.17 364.67 401.35 438.07 474.82 511.60 

1" 1.5" 2" 2.20 109.34 143.60 178.61 148.47 197.25 246.56 296.22 346.13 396.23 446.47 382.04 420.47 458.93 497.43 535.96 

หมายเหตุ : ฉนวนใยหิน ความหนาแน่น 40-200 kg/m3 ค่าการนาํความร้อน = 0.044 W/m K อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอ้ม 35°C 
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ตวัอย่างที ่6 
จากการตรวจสอบระบบท่อของหมอ้ไอนํ้าตามตวัอยา่งท่ี 1 พบวา่ท่อไอนํ้ าขนาด 2” ความยาว 50 m. ไม่มีการหุม้
ฉนวน จงคาํนวณพลงังานท่ีประหยดัไดห้ากท่อความยาวดงักล่าวถูกหุม้ดว้ยฉนวนใยแกว้ความหนาแน่น 64 kg/m3 

วิธีคาํนวณ 
การหาค่าการสูญเสียความร้อนของท่อก่อนหุม้ฉนวนความร้อน  

รายการ ข้อมูลวดัและคํานวณ 
อุณหภูมิผิวท่อท่ีไม่หุม้ฉนวน วดัได ้180C (อุณหภูมิไอนํ้า) 
ความยาวท่อและขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางท่อทั้งหมด ท่อขนาด 2” ความยาว 50 m 
จาํนวนวาลว์และหนา้แปลนทั้งหมด โดยหนา้แปลนคิด
เป็นความยาวเทียบเท่า 0.4 ม./ตวั และ วาลว์คิดเป็นความ
ยาวเทียบเท่า 1.2 ม./ตวั 

วาลว์ 2” จาํนวน 3 ตวั และ 
หนา้แปลน 2” จาํนวน 6 ตวั 
ดงันั้น ความยาว (1.2 x 3) + (0.4 x 6) = 6 m 

จากตาราง 2.7-4 การสูญเสียความร้อนของท่อไม่หุม้
ฉนวน ท่ีอุณหภูมิ 180C ท่อขนาด 2 น้ิว 

อ่านค่าได ้0.57 kW/ m 
 

ชัว่โมงการใชง้านระบบความร้อนของโรงงาน = 6,000 h/y 
ค่าการสูญเสียความร้อนรวม = 0.57(kW/m) x (50+6)(m) x 6,000(h/y) 

= 191,520.0 kWh/y 

 
การหาค่าการสูญเสียความร้อนของท่อหลงัหุม้ฉนวนความร้อน 

รายการ ข้อมูลวดัและคํานวณ 
ประเภทฉนวน ฉนวนใยแกว้ความหนาแน่น 64 kg/m3 
อ่านค่าการสูญเสียความร้อนของฉนวนใยแกว้ท่ีอุณหภูมิ

ผวิท่อ 180C ของท่อขนาด 2 น้ิว จากตารางท่ี 2.7-6 ถึง 
2.7-8 

ค่าการสูญเสีย 43.06 W/ m อุณหภูมิพ้ืนผิวหลงัหุม้ฉนวน
เฉล่ีย 45.36C 

นาํค่าอุณหภูมิผิวท่อก่อนหุม้ฉนวนไปเลือกขนาดความ

หนาฉนวนท่ีเหมาะสมจากตารางท่ี 2.7-3 
ไดค้วามหนาฉนวน 1.5” (38 mm.) 

ชัว่โมงการใชง้านระบบความร้อนของโรงงาน = 3,000 h/y 
คิดเป็นค่าการสูญเสียความร้อนรวม 
 

= 43(W/m) x (50+6)(m) x 6,000(h/y) x 10-3  
= 14,448 kWh/y 

ความร้อนสูญเสียท่ีลดลงจากการหุม้ฉนวน = 191,520.0 – 14,448.0 = 177,072.0 kWh/y 

 
หมายเหตุ: การหาค่าการสูญเสียความร้อนของพ้ืนผวิผนงั ใชว้ธีิเดียวกนักบัการหาความร้อนสูญเสียของท่อ โดยใชต้าราง
ท่ี 2.7-5, ตารางท่ี 2.7-9 ถึง 2.7-11 ซ่ึงสามารถหาค่าการสูญเสียความร้อนได ้ 
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2.7.2 การตรวจสอบกับดกัไอนํา้ 
เราควรดาํเนินการตรวจสอบกบัดกัไอนํ้ าเป็นประจาํและอย่างเป็นระบบ วิธีการตรวจสอบกบัดกัไอนํ้ ามีอยู่
ดว้ยกนัหลายวิธี เช่น การตรวจสอบอุณหภูมิสูงท่ีท่อทางเขา้ การติดตั้งกระจกมองเห็นท่ีท่อทางออก หรือการใช้
เคร่ืองมือตรวจสอบอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Detector) ปัจจุบนักบัดกัไอนํ้ าสามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองมือ
ตรวจสอบทาํให้สามารถทาํการตรวจสอบไดง่้าย ตามคู่มือท่ีแนบมาหรือระบบการตรวจติดตามโดยฐานขอ้มูล
จากคอมพิวเตอร์  
 

การตรวจสอบกับดกัไอนํา้ 

2.7.2.1 รายการตรวจสอบกับดกัไอนํา้ 
1) มีช่วงท่ีกบัดกัไอนํ้าเยน็ตวัหรือไม่ 
2)    กบัดกัไอนํ้าพน่ไอนํ้าท้ิงอยูต่ลอดเวลาหรือไม่ 
3)    กบัดกัไอนํ้าอุดตนัหรือไม่ 
4)    วาลว์ by-pass ของกบัดกัไอนํ้าเปิดท้ิงอยูห่รือไม่ 
5)    การติดตั้งกบัดกัไอนํ้าถูกตอ้งหรือไม่ (ตาํแหน่ง ทิศทาง มุม) 
6)    เลือกใชช้นิดของกบัดกัไอนํ้าเหมาะสมกบัอุปกรณ์หรือไม่ 
7)    อุปกรณ์ใหค้วามร้อนดว้ยไอนํ้ามีปัญหาอุณหภูมิผดิปกติหรืออุณหภูมิไม่สมํ่าเสมอหรือไม่ 
8)    กบัดกัไอนํ้ามีนํ้ าท่วมอยูห่รือไม่ 
9)    กบัดกัไอนํ้าท่ีติดตั้งอยูเ่หมาะสมกบัความดนัหรือไม่ 
10)   ติด Sight Glasses Check เพ่ือดูวา่มีการร่ัวหรือไม่ 
11)  ใช ้Ultrasonic ตอ้งอาศยัความชาํนาญและประสบการณ์สูง 
กบัดกัไอนํ้ ามีรูเล็กๆ และมีส่วนเคล่ือนไหวหลายช้ิน ถา้ไม่มีการดูแลบาํรุงรักษาเป็นประจาํจะเกิดการอุดตนั
บางส่วนหรืออุดตนัทั้งหมดไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยตะกรัน สนิมและอ่ืนๆ เป็นผลใหก้ารปล่อยคอนเดนเสทออกได้
ชา้ ออกนอ้ยหรือไม่ออกเลย เกิดอาการท่ีเรียกวา่ “นํ้าขงั” ในเคร่ืองอุปกรณ์การผลิตทาํใหผ้ลิตชา้ลง ผลผลิตไม่ได้
คุณภาพตามตอ้งการ แต่ถา้ตะกรันสนิมไปขดัส่วนเคล่ือนไหวทาํใหเ้ปิดคา้งตลอดเวลา จะเกิดไอนํ้ าร่ัว ส้ินเปลือง
ไอนํ้ ามาก กระบวนการผลิตไม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ดงันั้น กบัดกัไอนํ้ าทุกตวัในโรงงานจึงควรได้รับการ
ตรวจสอบและบาํรุงรักษาแกไ้ขใหท้าํงานเป็นปกติอยา่งนอ้ย 3 เดือนคร้ัง 

2.7.2.2 สาเหตุทีท่าํให้อุปกรณ์ทีใ่ช้ไอนํา้ทาํงานไม่ด ี
1. คุณภาพไอนํ้าไม่ดี (ไอเปียก, ความดนัไอนํ้าตํ่ากวา่พิกดั, ใชส้ารเคมีปรุงแต่งนํ้าเล้ียงเขา้หมอ้ไอนํ้าไม่ถูกตอ้ง) 
2. ระบบไอนํ้าทาํงานไม่ดี (นํ้าขงัในเคร่ืองอุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้า, มีการกดักร่อน, ร่ัว, สัน่สะเทือน) 
3. ใชก้บัดกัไอนํ้าไม่ถูกตอ้งกบังาน  
4. ติดตั้งกบัดกัไอนํ้าไม่ถูกตอ้ง (คอนเดนเสทไม่สามารถหาทางไหลออกไปยงักบัดกัไอนํ้าได,้ ไม่อยูท่ี่จุดตํ่าสุด

ในระบบ, มีขนาดไม่ถูกตอ้งกบัอตัราการไหลของไอนํ้า/คอนเดนเสท) 
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        ก)    ขนาดเลก็ไป (Under Size) ปล่อยคอนเดนเสทไดน้อ้ยกวา่คอนเดนเสทท่ีเกิดข้ึน เกิดอาการ “นํ้าขงั” 
        ข)    ขนาดใหญ่ไป (Oversize) ปล่อยคอนเดนเสทไดม้ากกวา่ท่ีเกิดทาํใหมี้การเปิด-ปิดถ่ีมาก วาลว์และบ่า  
                วาลว์สึกหรอเร็ว และเกิดการร่ัวของไอนํ้าข้ึนได ้
5. ส่ิงสกปรก และหรือคอ้นนํ้า จะทาํใหก้บัดกัไอนํ้าไม่ทาํงาน/ชาํรุด 
6. มีอากาศในไอนํ้า 
 

2.7.3 การตรวจสอบระบบท่อส่งจ่ายไอนํา้ 
ไม่ว่าจะเป็นไอนํ้ าหรือนํ้ าหรืออากาศ ต่างก็ตอ้งส่งดว้ยระบบท่อ การสูญเสียพลงังานเน่ืองจากระบบท่อส่ง
นบัเป็นการสูญเสียท่ีมาก ดงันั้น การตรวจสอบระบบท่ออย่างเคร่งครัดจึงนบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการประหยดั
พลงังานท่ีดี 

การตรวจสอบระบบท่อส่งจ่ายไอนํา้ 
1) ระบบท่อชาํรุดหรือไม่ 
2) มีรอยร่ัวจากขอ้ต่อต่างๆ (หนา้แปลน วาลว์ เป็นตน้) หรือไม่ 
3) มีรอยร่ัวจากบริเวณรอยเช่ือมหรือเกลียวต่อหรือไม่ 
4) มีระบบท่อซ่ึงไม่ใชอ้ยู่หรือไม่ 
5) มีท่อไอนํ้าบางส่วนแช่อยู่ในนํ้าบา้งหรือไม่ 
6) มีการร่ัวจากล้ินนิรภยัหรือไม่ 
7) มีระบบท่อไอนํ้าซ่ึงเปลือยอยู่หรือไม่ 
 

2.7.4 การใช้วาล์วอย่างถูกต้อง 
ตรวจดูวา่วาลว์ของเช้ือเพลิงไอนํ้าและอากาศ เป็นตน้ ทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์หรือไม่ นอกจากน้ีจะตอ้งตระหนกั
ไวด้ว้ยว่าวาลว์เป็นส่ิงท่ีร่ัวได ้ การลืมปิดวาลว์หรือปิดไม่สนิทหลงัการปฏิบติังานมีส่วนให้สูญเสียพลงังานได้

อยา่งมากมายทีเดียว ดงันั้นควรประหยดัพลงังานโดยการเปิดปิดวาลว์ใหถู้กตอ้ง 

การใช้วาล์วอย่างถูกต้อง 
1) มีการร่ัวจากวาลว์หรือไม่ 
2) ตรวจดูอีกคร้ังหน่ึงวา่ลืมปิดวาลว์ขณะเลิกงานหรือขณะหยดุพกัหรือไม่ 
3) มีการกาํหนดและติดประกาศช่ือผูรั้บผดิชอบในการเปิดปิดวาลว์หรือไม่ 
4) เปิดวาลว์เกินจาํเป็นหรือไม่ 
5) มีป้ายแสดงการเปิดปิดของวาลว์หรือไม่ 
6) วาลว์ท่ีติดตั้งเหมาะสมกบัความดนัหรือไม่ 
7) ตาํแหน่งติดตั้งวาลว์เหมาะสมหรือไม่ 
8) ใชว้าลว์ทั้ง ๆ ท่ีชาํรุดหรือไม่ 
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2.8  การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอนเดนเสท 
 

ไอนํ้ าเป็นพลงังานท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ปริมาณความร้อนท่ีมีอยู่ในไอนํ้ าท่ีอุปกรณ์ไอนํ้ าทัว่ไป
นาํมาใชง้านจะมีเพียงความร้อนแฝงของการควบแน่นเท่านั้น ส่วนความร้อนสัมผสั คือ ความร้อนท่ีมีอยู่ในนํ้ า
ควบแน่นมกัจะถูกปล่อยท้ิงไปในบรรยากาศ  

หากเราสามารถนาํความร้อนในนํ้ าควบแน่นกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งหมดแลว้ อัตราส่วนของความร้อนที่นํา
กลับมาใช้ต่อความร้อนทั้งหมดในไอนํ้าอาจจะมีค่าสูงถึง 20-30%  นอกจากนั้น ยิ่งความดันสูงข้ึนเท่าใด 
อตัราส่วนน้ียิง่สูงข้ึนเท่านั้น อีกทั้งนํ้ าคอนเดนเสทสะอาดกว่านํ้ าป้อน ดงันั้นจะส่งผลให้สามารถลดการสูญเสีย
นํ้ าและความร้อนจากการโบลวด์าวน์ได ้ ดงันั้นจึงตอ้งพยายามเท่าท่ีจะทาํไดท่ี้จะไม่ปล่อยนํ้ าควบแน่นท้ิงไปใน
บรรยากาศ  
 
2.8.1 การใช้คอนเดนเสท 
นํ้ าควบแน่น (คอนเดนเสท) ถือเป็นนํ้ าท่ีสะอาดมาก ถา้ไม่มีส่ิงปลอมปนเกิดข้ึนในระบบส่งจ่ายนํ้ า และยงัมี
พลงังานความร้อนท่ีมาก ดงันั้นควรนาํกลบัมาใชเ้ป็นนํ้ าป้อนหมอ้ไอนํ้ า จะสามารถลดตน้ทุนนํ้ าป้อน ลดอตัรา
การโบลวด์าวน์และเพ่ิมประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้ า อยา่งไรก็ตามตอ้งระมดัระวงัไม่ให้มีส่ิงปลอมปน เช่น อากาศ
ละลายในนํ้ า นํ้ ามนัและสนิมเหล็กต่างๆ หรือของเหลวในกระบวนการผลิตเขา้มาปะปน เป็นตน้ กรณีท่ีไม่
สามารถหลีกเล่ียงส่ิงปลอมปนได ้ใหน้าํกลบัมาใชแ้ต่ความร้อนอยา่งเดียว โดยยอมท่ีจะไม่นาํนํ้ากลบัมาใช ้

2.8.1.1 วธีินํา คอนเดนเสทกลับมาใช้แบ่งเป็นวธีิส่งกลับด้วยความดนัของตวัเองและวธีิสูบด้วยป๊ัม 
1)    วธีิส่งกลับด้วยความดนัของตวัเอง จะใช ้Back Pressure ของคอนเดนเสทส่งกลบัดว้ยท่อ Recovery ไปยงัถงั

จ่ายนํ้าเล้ียงหมอ้ไอนํ้า วิธีน้ีมีประสิทธิผลดีในกรณีท่ีความดนัใชง้านของอุปกรณ์ไอนํ้าต่างๆ มีค่าค่อนขา้งสูง 
และระยะทางไปยงัถงัจ่ายนํ้าเล้ียงหมอ้ไอนํ้ามีระยะทางไม่ไกลมาก 

2)   วิธีส่งกลับด้วยป๊ัม ยงัแบ่งเป็นแบบเปิดกบัแบบปิดโดยแบบเปิดจะรวบรวมคอนเดนเสทใส่ถงัเปิด 
(Recovery Tank) ก่อน แลว้ใชป๊ั้มสูบไปยงัถงัจ่ายนํ้ าเล้ียงหมอ้ไอนํ้ า อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากคอนเดนเสทมี
อุณหภูมิสูง จึงตอ้งระมดัระวงัในการเลือกประเภทและกาํหนดตาํแหน่งของป๊ัม ในกรณีของป๊ัมทัว่ไป จะ
รองรับคอนเดนเสทท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 70-80°C เพื่อป้องกัน Cavitations ส่วนแบบปิดจะใชป๊ั้มซ่ึง
ออกแบบมาสาํหรับ Drain Recovery โดยเฉพาะ ป๊ัมน้ีจะสามารถติดตั้งไวก้ลางทางท่อ Drain Recovery ได ้
และสูบอดัส่งไปยงัถงันํ้ าเล้ียงหมอ้ไอนํ้า หรือส่งไปยงัหมอ้ไอนํ้าโดยตรงกไ็ด ้

การนํานํ้ าควบแน่นกลบัมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องออกแบบท่อนํากลบันํ้ าควบแน่นอย่างเหมาะสม 
กล่าวคือ สมบติัของของเหลวภายในท่อคอนเดนเสทเป็นกระแสของไหลสองสถานะ ไดแ้ก่ ไอนํ้ าแฟลชกบันํ้ า
คอนเดนเสท ดงันั้นในการออกแบบท่อคอนเดนเสท โดยถือวา่เป็นท่อนํ้ าอุ่นท่ีมีแต่นํ้ าคอนเดนเสท ซ่ึงเกิดจากไอ
นํ้ าควบแน่นเพียงอย่างเดียว ในทางปฏิบติัแลว้ท่อจะมีขนาดเล็กไป ทาํให้ความเร็วของของไหลภายในท่อสูง
เกินไปมาก ความดันสูญเสียเพิม่ขึน้ ทําให้ Back Pressure ของกับดักไอนํา้เพิม่สูงขึน้ ส่งผลทาํใหก้บัดกัไอนํ้ ามี
ความจุ (Capacity) ไม่เพียงพอได ้ ช่วงความเร็วของของไหลภายในท่อทีเ่หมาะสมจะเท่ากับ 5-15 m/s นอกจากน้ี 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 

2-59 

ไอนํ้ าแฟลชท่ีเกิดข้ึนในท่อไม่เพียงแต่จะขดัขวางการไหลตามปกติของนํ้ าคอนเดนเสทท่านั้น แต่ยงัทาํใหก้บัดกั
ไอนํ้ ามีความสามารถในการระบายลดลงอีกดว้ย จึงตอ้งพยายามเท่าท่ีจะทาํไดใ้นการออกแบบท่อไม่ให้เกิดของ
ไหลสองสถานะข้ึน 
 

ตารางที ่2.8-1 ขนาดของท่อในการนาํคอนเดนเสทกลบัท่ีเหมาะสม 
 

ขนาดท่อ mm (inch)  ปริมาณสูงสุด (kg/h) 
15 (1/2) 160 
20 (3/4) 370 
25 (1) 700 

32 (1-1/4) 1,500 
40 (1-1/2) 2,300 

50 (2) 4,500 
65 (2-1/2) 9,000 

80 (3) 14,000 
100 (4) 29,000 

 
2.8.1.2 การคาํนวณอุณหภูมินํา้หลังจากผสมกับคอนเดนเสท  
1)    วดัอุณหภูมิของนํ้าท่ีจะนาํไปผสมกบัคอนเดนเสท และอุณหภูมิคอนเดนเสท โดยใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมินํ้ า

ในตาํแหน่งท่ีนํ้ าและคอนเดนเสทก่อนเขา้ผสม  
2)   ประเมินหรือตรวจวดัสดัส่วนระหวา่งคอนเดนเสทต่อนํ้าท่ีเขา้ผสม 
3)   นาํค่าอุณหภูมินํ้าท่ีเขา้ผสมและคอนเดนเสท รวมทั้งสดัส่วนระหว่างคอนเดนเสทต่อนํ้ าไปเปิดตารางท่ี 2.8-2 

โดยข้ึนอยูก่บัอุณหภูมินํ้าท่ีเขา้ผสมกบัคอนเดนเสทจะไดอุ้ณหภูมินํ้าหลงัจากผสมกบัคอนเดนเสท  

การหาอุณหภูมินํ้ าป้อนหลงัผสมกบัคอนเดนเสทและปริมาณพลงังานเช้ือเพลิงท่ีประหยดัไดจ้ากการใชค้อนเดน

เสทสามารถคาํนวณไดจ้ากการสมดุลมวลและพลงังาน 

 
  
 
 
 
 
 
 
เม่ือ CDm  =  อตัราการไหลของนํ้าคอนเดนเสท, kg/s  

Mm  =  อตัราการไหลของนํ้าเขา้ผสม, kg/s 

              สมดุลมวล    W CD Mm m m        (2.5) 
สมดุลความร้อน    3 1 2W p CD p M pm c t m c t m c t     (2.6) 

อุณหภูมิหลงัจากผสม  1 2
3

CD p M p

W p

m c t m c t
t

m c


    

 (2.7) 

ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดั  3 2( )W p

B

m c t t
Fuel saving

LHV 





   (2.8) 
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Wm  =  อตัราการไหลของนํ้าหลงัผสม (นํ้าป้อนหมอ้ไอนํ้า), kg/s 
t1  =  อุณหภูมิคอนเดนเสทท่ีเขา้ผสม, °C 
t2  =  อุณหภูมินํ้าเขา้ผสม, °C  
t3  =  อุณหภูมินํ้าหลงัจากการผสมหรืออุณหภูมินํ้าป้อนหมอ้ไอนํ้า, °C  
LHV  =  ค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง, kJ/kg 
B  =  ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า  
Cp  =  ค่าความจุความร้อนของนํ้า, 4 .187 kJ/kg °C 
 

ตารางที ่2.8-2 อุณหภูมิของนํ้าหลงัจากผสมกบัคอนเดนเสท (t3; °C) 
 
อุณหภูมนํิา้ที่

เข้าผสม (oC) 
อุณหภูมคิอน

เดนเสท (oC) 
อัตราส่วนผสมระหว่าง (คอนเดนเสท : นํา้) 

10:90 20:80 30:70 40:60 50:50 60:40 70:30 80:20 90:10 
25 60 28.5 32.0 35.5 39.0 42.5 46.0 49.5 53.0 56.5 

70 29.5 34.0 38.5 43.0 47.5 52.0 56.5 61.0 65.5 
80 30.5 36.0 41.5 47.0 52.5 58.0 63.5 69.0 74.5 
90 31.5 38.0 44.5 51.0 57.5 64.0 70.5 77.0 83.5 

100 32.5 40.0 47.5 55.0 62.5 70.0 77.5 85.0 92.5 
110 33.5 42.0 50.5 59.0 67.5 76.0 84.5 93.0 101.5 

30 60 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0 
70 34.0 38.0 42.0 46.0 50.0 54.0 58.0 62.0 66.0 
80 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 
90 36.0 42.0 48.0 54.0 60.0 66.0 72.0 78.0 84.0 

100 37.0 44.0 51.0 58.0 65.0 72.0 79.0 86.0 93.0 
110 38.0 46.0 54.0 62.0 70.0 78.0 86.0 94.0 102.0 

35 60 37.5 40.0 42.5 45.0 47.5 50.0 52.5 55.0 57.5 
70 38.5 42.0 45.5 49.0 52.5 56.0 59.5 63.0 66.5 
80 39.5 44.0 48.5 53.0 57.5 62.0 66.5 71.0 75.5 
90 40.5 46.0 51.5 57.0 62.5 68.0 73.5 79.0 84.5 

100 41.5 48.0 54.5 61.0 67.5 74.0 80.5 87.0 93.5 
110 42.5 50.0 57.5 65.0 72.5 80.0 87.5 95.0 102.5 

40 60 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0 58.0 
70 43.0 46.0 49.0 52.0 55.0 58.0 61.0 64.0 67.0 
80 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 76.0 
90 45.0 50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 

100 46.0 52.0 58.0 64.0 70.0 76.0 82.0 88.0 94.0 
110 47.0 54.0 61.0 68.0 75.0 82.0 89.0 96.0 103.0 
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2.8.2 การนําไอนํา้แฟลชกลับมาใช้ 
ไอนํ้าแฟลชเป็นไอนํ้าท่ีสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดก้บัอุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้ าความดนัตํ่า ปริมาณไอนํ้ าแฟลช
จะมากข้ึนเม่ือความแตกต่างระหว่างความดันคอนเดนเสทกับความดันของไอนํา้แฟลชมาก ไอนํ้ าแฟลชเกิดข้ึน
ไดโ้ดยการนาํคอนเดนเสทท่ีออกจากกบัดกัไอนํ้ า (Steam trap) มารวมกนัแลว้ต่อเขา้กบัถงัแฟลช ซ่ึงมีความดนั
ตํ่ากว่าความดนัคอนเดนเสท จะทาํใหค้อนเดนเสทเกิดการระเหยกลายเป็นไอ (รูปท่ี 2.8-1) ซ่ึงไอนํ้ าแฟลชท่ีได้
จากถงัแฟลชน้ีสามารถนาํไปใชก้บัอุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้ าความดนัตํ่า สาํหรับขนาดของถงัไอนํ้ าแฟลชท่ีเหมาะสม
สามารถดูไดจ้าก ตารางท่ี 2.8-3 
 
2.8.2.1 การคาํนวณร้อยละของปริมาณไอนํา้แฟลช 
1)    ตรวจวดัความดนัของนํ้ าร้อนก่อนเขา้ถงัแฟลชหรือก่อนลดความดนั (ดา้นความดนัสูง) โดยใชเ้คร่ืองมือวดั

ความดนั  
2)  ตรวจวดัความดนัของไอนํ้ าหลงัจากเขา้ถงัแฟลชหรือหลงัจากลดความดนั (ดา้นความดนัตํ่า) โดยใช้

เคร่ืองมือวดัความดนั  
3)  นาํความดนัทั้งสองไปเปิดตารางท่ี 2.8-4 จะไดร้้อยละของไอนํ้าแฟลชท่ีเกิด 
 

 
รูปท่ี 2.8-1 การเกิดไอนํ้าแฟลช  
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ตารางที ่2.8-3 ขนาดของถงัไอแฟลชท่ีเหมาะสม 

ปริมาณคอนเดนเสท  
(kg/h) 

ขนาดของถังไอนํา้แฟลช 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 

(mm) 
ความสูง (mm) 

900 150 940 
2,250 200 940 
4,500 300 1,000 
9,000 380 1,100 
13,000 460 1,200 
16,000 500 1,400 
20,000 600 1,400 
34,000 760 1,400 
50,000 920 1,500 

 
 

ตารางที ่2.8-4 ร้อยละของปริมาณการเกิดไอนํ้าแฟลช 

ด้านความดัน

สูง (barg) 
ด้านความดันตํา่ (barg) 

0.0 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 
1 3.7 2.5 1.7 - - - - - - - - - - - - - 
2 6.2 5.0 4.2 2.6 1.2 - - - - - - - - - - - 
3 8.1 6.9 6.1 4.5 3.2 2.0 - - - - - - - - - - 
4 9.7 8.5 7.7 6.1 4.8 3.6 1.6 - - - - - - - - - 
5 11.0 9.8 9.1 7.5 6.2 5.0 3.1 1.4 - - - - - - - - 
6 12.2 11.0 10.3 8.7 7.4 6.2 4.3 3.0 1.3 - - - - - - - 
8 14.2 13.1 12.3 10.8 9.5 8.3 6.4 4.8 3.4 2.2 - - - - - - 
10 15.9 14.8 14.2 12.5 11.2 10.1 8.2 6.6 5.3 4.0 1.9 - - - - - 
12 17.4 16.3 15.5 14.0 12.7 11.6 9.8 8.2 6.9 5.7 3.5 1.7 - - - - 
14 18.7 17.6 16.9 15.4 14.1 13.0 11.2 9.6 8.3 7.1 5.0 3.2 1.5 - - - 
16 19.0 18.8 18.1 16.6 15.3 14.3 12.4 10.9 9.6 8.4 6.3 4.5 2.9 1.4 - - 
18 21.0 19.9 19.2 17.7 16.5 15.4 13.6 12.1 10.8 9.6 7.5 5.7 4.1 2.7 1.3 - 
20 22.0 20.9 20.2 18.8 17.5 16.5 14.7 13.2 11.9 10.7 8.7 6.9 8.3 3.8 2.5 1.2 

 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 

2-63 

 
 
 
 
 
 
 

เม่ือ FSm  =  ปริมาณไอนํ้าแฟลช (kg/s)  
 CDm  =  ปริมาณนํ้าคอนเดนเสท (kg/s)  

h(P1)  =  เอนทาลปีของนํ้าคอนเดนเสทท่ีความดนั P1 (kJ/kg) (ก่อนการแฟลช) 
h(P2)  =  เอนทาลปีของนํ้าคอนเดนเสทท่ีความดนั P2 (kJ/kg) (หลงัการแฟลช) 
hfg(P2)  =  เอนทาลปีของไอนํ้าท่ีความดนั P2 (kJ/kg) 
LH V =  ค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง MJ/kg  
B  =  ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า 

 

ตวัอย่างที ่7 
จากตวัอยา่งท่ี 1 หากมีการติดตั้งระบบนาํกลบัคอนเดนเสท ระบบสามารถนาํคอนเดนเสทกลบัมาได ้6,000 kg/h 
ท่ีอุณหภูมิ 100°C นอกจากน้ียงัติดตั้งเคร่ืองอุ่นนํ้ าป้อน (Economizer) ซ่ึงสามารถนาํความร้อนจากก๊าซไอเสียมา
ใชเ้พิ่มอุณหภูมินํ้าป้อนไดอี้ก 30°C จงคาํนวณพลงังานท่ีประหยดัได ้
ระบบผลิตไอนํ้าได ้  =  10,000   kg/h 
 ปริมาณนํ้าป้อน   =  10,600   kg/h (รวมโบลวด์าวน ์6%) 
 เกบ็คืนคอนเดนเสท  =  6,000   kg/h ท่ี 100°C (60%) 
 ตอ้งเติมนํ้า   =  10,600 – 6,000 = 4,600 kg/h ท่ี 25°C 
 อุณหภูมินํ้าป้อน   =  [(6,000 x 100) + (4,600 x 25)] / 10,600   =   67.5   °C 
  

ในกรณีท่ีใชต้าราง 2.8-2 คาํนวณอุณหภูมินํ้าป้อนไดด้งัน้ี 
ค่าอตัราส่วนของ คอนเดนเสท : นํ้าเติม =  (6,000 / 10,600) : (4,600 / 10,600) 
     =  56.6 : 43.4 
ท่ีอุณหภูมินํ้าเติม 25°C และคอนเดนเสท 100°C จะไดอุ้ณหภูมินํ้าป้อน =    66.8   °C 
 

เม่ือนํ้ าป้อนผ่านเคร่ืองอุ่นนํ้ าป้อน (Economizer) อุณหภูมินํ้ าเพ่ิมไดอี้ก 30°C ดงันั้น อุณหภูมินํ้ าป้อนเท่ากบั   
67.5 + 30 = 97.5°C  

จากตารางไอนํ้า นํ้าป้อนท่ีอุณหภูมิ 97.5°C มีพลงังานความร้อน =   408.5  kJ/kg 
 ความร้อนท่ีใชใ้นการผลิตไอนํ้า  =  10,600 x (781 – 408.5) + 10,000 x (2,782 – 781) 

ร้อยละของไอนํ้าแฟลชท่ีเกิดข้ึน  1 2

( 2)

FS P P
FS

CD fg P

m h h
R

m h


    (2.9) 

ปริมาณความร้อนสูญเสียจากไอนํ้าแฟลช 
100

FS
FS CD fg

R
Q m h    (2.10) 

ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีสูญเสียจากไอนํ้าแฟลช  
310FS

fuel
B

Q
Loss

LHV 





   (2.11) 
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      =  23,958,500    kJ/h 
 ความร้อนท่ีใชผ้ลิตไอนํ้าลดลง  =  27,124,800 - 23,958,500  kJ/h 
      =  3,166,300   kJ/h 
 จากตวัอยา่งท่ี 1 ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้าเท่ากบั 84.7% 
 พลงังานจากการใชเ้ช้ือเพลิงลดลง  =  3,166,300 / 0.849  

=  3,729,446   kJ/h 
 หรือ     =  3,729,446 x 6,000 / 1,000  MJ/y 
      =  22,376,676   MJ/y 
 คิดเป็นปริมาณนํ้ามนัท่ีลดลงต่อปี  =  22,376,676 / 40   L/y 
      =  559,417                 L/y 
 ค่านํ้ ามนัต่อปี    =  (4,800,000 – 559,417) x 14 
      =  59,368,162   B/y 
 ราคาไอนํ้าต่อตนั (เม่ือมีการนาํคอนเดนเสทกลบัมา) 
      =  59,368,162 / (10 x 6,000)   
                   =  989.5    B/t 

ราคาไอนํ้าต่อตนั (เดิมเม่ือไม่มีการนาํกลบัคอนเดนเสท)  =  1,120  B/t 

จากตวัอย่างน้ี จะเห็นไดว้่า ประโยชน์จากการนาํคอนเดนเสทกลบัมาใช ้นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายดา้น
เช้ือเพลิงแลว้ ยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายของนํ้ าประปาท่ีจะตอ้งป้อนให้กบัหมอ้ไอนํ้ าในปริมาณเท่าๆ กบัคอนเดน
เสทท่ีนาํกลบัมาใชป้ระโยชนไ์ด ้รวมถึงยงัสามารถลดค่าการปรับปรุงสภาพนํ้าใหเ้หมาะสมอีกดว้ย 

2.9 การตรวจวนิิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในหมอ้ไอนํ้าและระบบส่งจ่ายไอนํ้านั้น เหตุของการสูญเสียพลงังาน ดงันั้นควรทาํการตรวจ
วินิจฉยัเพือ่หาส่ิงผดิปกติ เพ่ือทาํการแกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอดงัตาราง 
 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
1. ตรวจสอบสีของเปลวไฟใน

แต่ละภาระ 
ประสิทธิภาพการเผาไหมดี้

สามารถตรวจสอบเบ้ืองตน้จาก

เปลวไฟ 
- เช้ือเพลิงเหลวเปลวไฟควรมี

สีส้ม 
- เช้ือเพลิงก๊าชเปลวไฟควรมีสี

ฟ้าปลายสีส้ม 
- เปลวไฟควรมีสภาพคงตวั 

 จดัทาํแผนการตรวจสอบ 
       ทุกวนั 
 ปรับตั้งหวัเผาใหอ้ยูใ่นจุดท่ี

ประสิทธิภาพการเผาไหมสู้งสุด 
 เปล่ียนแปลง ปรับปรุงหวัเผาเม่ือสึก

หรอ 
 ความดนัและอุณหภูมิเช้ือเพลิงตอ้ง

เหมาะสม 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
2. ตรวจสอบสีควนัไฟท่ีออก

จากปล่อง 
ประสิทธิภาพการเผาไหมดี้

สามารถตรวจสอบเบ้ืองตน้จากสี

ของควนัไฟท่ีออกจากปล่องโดย

ควนัไฟควรมีสีเทาอ่อน 

 ลดปริมาณอากาศเม่ือควนัไฟสีขาว

หรือไม่มีสี 
 ลดปริมาณเช้ือเพลิงเม่ือควนัไฟสีดาํ 

3. ตรวจสอบความสวา่งภายใน

หอ้งเผาไหม ้
ประสิทธิภาพการเผาไหมดี้

สามารถตรวจสอบเบ้ืองตน้จาก

ความสวา่งภายในหอ้งเผาไหม้

โดยภายในหอ้งเผาไหมไ้ม่สวา่ง

จา้หรือคลํ้า 

 ลดปริมาณอากาศเม่ือหอ้งเผาไหม้

สวา่งจา้ 
 ลดปริมาณเช้ือเพลิงเม่ือหอ้งเผาไหม้

คลํ้า 

4. ตรวจสอบอุณหภูมินํ้ามนั

เช้ือเพลิง 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีความหนืดสูง

การพน่เป็นฝอยจะไม่ดีส่งผลให้

เกิดการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ 
ดงันั้นควรอุ่นเช้ือเพลิงใหมี้

อุณหภูมิเหมาะสม 
นํ้ามนัเตาเกรด เอ ท่ี 90-100 OC 

นํ้ามนัเตาเกรด ซี ท่ี 110-120 OC 

 ปรับตั้งอุณหภูมิในการอุ่นให้

เหมาะสม 
 ควรใชไ้ฟฟ้าในการอุ่นช่วงแรกและ

อุ่นดว้ยไอนํ้าเม่ือมีไอนํ้า 
 ลดจาํนวน Heater ในการอุ่นให้

เหมาะสมกบัการใชง้าน 
 หุม้ฉนวนถงัป้อนนํ้ามนัและระบบท่อ 

5. ตรวจสอบความดนันํ้ามนั

เช้ือเพลิง 
ความดนันํ้ามนัเช้ือเพลิงตํ่ากวา่

มาตรฐานของหวัเผาจะทาํให้

ประสิทธิภาพการเผาไหมล้ดลง 

 ตรวจสอบและปรับตั้งความดนัใหไ้ด้

ตามมาตรฐานของหวัเผาแต่ละชนิด 

6. ตรวจวดัปริมาณ O2 ส่วนเกิน  

ท่ีออกจากหอ้งเผาไหม ้
ปริมาณ O2 ส่วนเกินควรจะนอ้ย

ท่ีสุดท่ีทาํใหเ้กิด CO ไม่เกิน 200 
ppm  
- เช้ือเพลิงก๊าชไม่เกิน 2 % 
- เช้ือเพลิงเหลวไม่เกิน 4 % 
- เช้ือเพลิงแขง็ข้ึนอยูก่บัสภาพ

เช้ือเพลิง 

 ตรวจวดัและปรับตั้งหวัเผาทุกคร้ังเม่ือ

ทาํการบาํรุงรักษาหวัเผา 
 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้

อตัโนมติั 

7. ตรวจสอบอุณหภูมิไอเสีย 
ขณะใชง้านกบัหลงัจากขดู

เขม่าและปรับตั้งหวัเผา ณ 
สภาวะการทาํงานระดบัและ

ความดนัไอนํ้าเท่ากนั 

อุณหภูมิไอเสียขณะใชง้านไม่

ควรสูงข้ึนจากเดิมเกิน 20 O C 

เพื่อลดการสูญเสียความร้อนออก

ทางปล่อง 

 ทาํการขดูเขม่าบนพ้ืนท่ีแลกเปล่ียน

ความร้อน 
 ปรับส่วนผสมระหวา่งอากาศกบั

เช้ือเพลิงใหเ้หมาะสม 

8. ตรวจสอบอุณหภูมินํ้าป้อน อุณหภูมินํ้าป้อนควรสูงท่ีสุด

เท่าท่ีจะทาํได ้เพื่อไล่ O2 และ 
 นาํคอนเดนเสทกลบัมาอุ่นนํ้าป้อน 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
CO2 ในนํ้า และผลิตไอนํ้าไดเ้ร็ว
ข้ึน โดยทัว่ไปควรสูงกวา่ 90 OC 

 นาํไอเสียมาอุ่นนํ้าป้อน 
 นาํไอนํ้ามาอุ่นนํ้าป้อน 
 เพิ่มอุณหภูมินํ้าป้อนจะตอ้งยกระดบั

ถงันํ้าป้อนใหสู้งข้ึน 
9. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าป้อน นํ้าป้อนควรผา่นการปรับสภาพ

อยา่งดีเพ่ือลดสารแขวนลอยและ

สารละลายต่างๆ ซ่ึงเป็นตน้เหตุ
ของตะกรันโคลน และการเดือด
ผดิปกติ โดยทัว่ไปค่าสภาพการ
นาํไฟฟ้าควรตํ่ากวา่ 800 s/cm 

 ทาํแผนการตรวจสอบคุณภาพนํ้าป้อน

เป็นประจาํ 
 ติดตั้งระบบนํ้า RO 

10. ตรวจสอบคุณภาพนํ้าใน
หมอ้ไอนํ้า 

นํ้าในหมอ้ไอนํ้าควรมีค่าสภาพ

การนาํไฟฟ้าอยูใ่นช่วง 
6,000 – 7,000 s/cm  

 ลดอตัราหรือระยะเวลาการโบลว์

ดาวนเ์ม่ือค่าสภาพการนาํไฟฟ้าตํ่ากวา่  
6,000 s/cm 

 ตรวจสอบคุณภาพนํ้าป้อนและคอน

เดนเสทท่ีนาํกลบั เม่ือค่าสภาพการนาํ
ไฟฟ้าสูงกวา่ 7,000 s/cm 

 ถ่ายนํ้าในหมอ้ไอนํ้าท้ิงทุกสปัดาห์ 
เพื่อลดความเขม้ขน้ 

11. ตรวจวดัอุณหภูมิเฉล่ียบนผวิ
ผนงัหมอ้ไอนํ้า 

อุณหภูมิเฉล่ียไม่ควรเกิน 60 OC 
เพ่ือลดการสูญเสียความร้อนออก

ทางพ้ืนผวิ 
 

 ซ่อมฉนวนเม่ือเกิดการสึกหรอ 
 เปล่ียนฉนวนเม่ือหมดสภาพ 

12. ตรวจสอบระยะเวลาในการ
กาํจดัตะกรันในหมอ้ไอนํ้า 

ควรกาํจดัตะกรันในหมอ้ไอนํ้า

อยา่งนอ้ยทุกปี 
 

 จดัทาํแผนการทาํความสะอาด 
ทุกปี 

13. ตรวจสอบแผนการทาํความ
สะอาดหวัเผา 

เช้ือเพลิงเหลวควรทาํความ

สะอาดหวัเผาอยา่งนอ้ยสปัดาห์

ละคร้ัง 

 จดัทาํแผนการทาํความสะอาดทุก

สปัดาห์ 

14. ตรวจสอบความดนัไอนํ้าท่ี
ผลิต และความดนัสูงสุดท่ี
อุปกรณ์ใชไ้อนํ้าตอ้งการ 

ความดนัไอนํ้าท่ีผลิตควรสูงกวา่

ความดนัสูงสุดท่ีอุปกรณ์ใชไ้อนํ้า

ตอ้งการประมาณ 0.5-1.0 barg 

 ลดความดนัในการผลิตไอนํ้าให้

เหมาะสมกบัการใชง้าน 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความดนัตกในระบบ

ถา้สามารถลดความดนัไอนํ้าท่ี

ผลิตลงจะส่งผลใหส้ดัส่วนระ 
หวา่งไอนํ้าท่ีผลิตไดต่้อเช้ือเพลิง

เพิ่มสูงข้ึน และการสูญเสียความ
ร้อนต่าง ๆ ของหมอ้ไอนํ้าและ
ระบบส่งจ่ายไอนํ้าจะลดลง 

15. ตรวจสอบปริมาณไอนํ้าท่ีใช้
กบัอุปกรณ์ใชไ้อนํ้าต่างๆ  

อุปกรณ์ใชไ้อนํ้าส่วนนอ้ยท่ี

ตอ้งการความดนัสูงใหท้าํการ

แยกระบบเป็นระบบความดนัสูง

และความดนัตํ่า เพื่อลดความดนั
ไอนํ้าของระบบรวมลง 

 จดัหาหมอ้ไอนํ้าขนาดเลก็และเดินท่อ

ไอนํ้าไปใชก้บัอุปกรณ์ส่วนนอ้ยแต่ใช้

ความดนัไอนํ้าสูง 

16. ตรวจสอบหมอ้ไอนํ้าขนาด
ใหญ่กวา่การใชง้านหรือไม่ 

ควรใชห้มอ้ไอนํ้าท่ีภาระ      80-
90% ตลอดเวลาเพราะเป็นจุดท่ี
หมอ้ไอนํ้ามีประสิทธิภาพสูง  

 บริหารจดัการใชไ้อนํ้าใหเ้หมาะสม 
 จดัหาหมอ้ไอนํ้าขนาดเลก็มาใชแ้ทน 

17. ตรวจสอบหวัเผาเดิน-หยดุ 
บ่อยหรือไม่ 

ก่อนจุดไฟของหวัเผาทุกคร้ังจะมี

การไล่เช้ือเพลิง (Purge) 
ประมาณ 2 นาที ซ่ึงทาํใหห้อ้งเผา
ไหมสู้ญเสียความร้อน 

 ลดเวลาในการไล่เช้ือเพลิง 
 ลดขนาดหวัเผาหรือนมหนูนํ้ามนั 

18. ตรวจสอบอตัราการผลิตไอ
นํ้าต่อเช้ือเพลิงของหมอ้ไอ

นํ้าแต่ละชุดท่ีความดนัไอนํ้า

เท่ากนั 

หมอ้ไอนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะ

มีสดัส่วนระหวา่งไอนํ้าท่ีผลิตได้

ต่อเช้ือเพลิงสูง เช่นเช้ือเพลิง
เหลว ควรมีสดัส่วนประมาณ 13 
– 14 : 1 

 หาสาเหตุและปรับปรุงใหมี้

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 เลือกใชง้านหมอ้ไอนํ้าชุดท่ีมีสดัส่วน

การผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิงสูงเป็นหลกั 
 เปล่ียนหมอ้ไอนํ้าให 

19. ตรวจสอบบางช่วงเวลาความ
ดนัในการผลิตไอนํ้าตกจึง

ตอ้งเดินหมอ้ไอนํ้าสาํรอง

เสริมตลอดเวลา 

ไม่ควรเดินหมอ้ไอนํ้าเพื่อรอ

เสริมในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ของ
วนั เพราะหมอ้ไอนํ้ามีการสูญเสีย
ตลอดเวลาในขณะท่ีไม่มีการจ่าย

ไอนํ้า 

 บริหารจดัการการใชไ้อนํ้าใหม่ 
 อุ่นนํ้าป้อนใหมี้อุณหภูมิสูงข้ึน 
 ติดตั้งถงัเกบ็ไอ (Steam Accumulator) 
 แกไ้ขความดนัตกในระบบส่งจ่ายไอ

นํ้า เช่น ขนาดท่อ ความยาวท่อ 
จาํนวนขอ้ต่อขอ้งอ 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
20. ตรวจสอบวา่มีอุปกรณ์   ไอ

นํ้าบางส่วนร้อนชา้ แลว้จึง
เปิดวาลว์ Bypass หรือไม่ 

ไม่ควรเปิดวาลว์ Bypass ถา้ความ
ดนัไอนํ้าท่ีเขา้อุปกรณ์ไดต้าม

มาตรฐานอุปกรณ์ใชไ้อนํ้าแต่

อุปกรณ์ร้อนชา้ 

 ไอนํ้าท่ีเขา้อุปกรณ์ตอ้งแหง้  
 กบัดกัไอนํ้าขนาดเลก็ปล่อยคอนเดน

เสทไม่ทนั 
 ไม่มีอุปกรณ์ไล่อากาศ (Air Vent) 
 วาลว์ควบคุม (Control Valve) ทาํงาน

ผดิปกติ 
 พื้นผวิแลกเปล่ียนความร้อนของ

อุปกรณ์สกปรก 
 ปริมาณไอนํ้าเขา้อุปกรณ์นอ้ยไป 

21. ตรวจสอบกบัดกัไอนํ้า กบัดกัไอนํ้าตอ้งไม่ร่ัวภายใน ไม่
ตนั ไม่เลก็เกินไป และติดตั้งไม่
ถูกตอ้ง 

 ซ่อมหรือเปล่ียนกบัดกัไอนํ้า 
 เลือกชนิดและขนาดใหเ้หมาะสม 
 ติดตั้งในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

22. ตรวจสอบคุณภาพไอนํ้า
ก่อนเขา้อุปกรณ์ 

ไอนํ้าก่อนเขา้อุปกรณ์ตอ้งแหง้  ไอนํ้าออกจากหมอ้ไอนํ้าตอ้งแหง้ 
 ฉนวนท่อส่งจ่ายไอนํ้ามีสภาพดี 
 ระบบท่อไอนํ้าตอ้งมีกบัดกัไอนํ้าเป็น

ระยะ 
 ก่อนเขา้อุปกรณ์ไอนํ้าตอ้งมีอุปกรณ์

กาํจดันํ้า (Steam Separator) 
23. ตรวจสอบสภาพฉนวน ท่อ 

วาลว์ และหนา้แปลน 
ระบบส่งจ่ายไอนํ้าทั้งหมดจะตอ้ง

มีฉนวนท่ีอยูใ่นสภาพดี 
โดยทัว่ไปอุณหภูมิผวิฉนวนไม่

ควรเกิน  60 OC  
 
 

 ติดตั้งฉนวนเพิ่มเติม 
 ซ่อมฉนวนท่ีชาํรุด 
 เปล่ียนฉนวนท่ีเส่ือมสภาพ 

24. ตรวจสอบการร่ัวไหลของไอ
นํ้าทั้งหมด 

ระบบไอนํ้าทั้งหมดจะตอ้งไม่มี

การร่ัวไหลของไอนํ้า 
 ตรวจสอบและซ่อมทนัทีท่ีพบ 

25. ตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพคอนเดนเสท  

ควรนาํคอนเดนเสททั้งหมด

กลบัมาใช ้                                      
 คอนเดนเสทคุณภาพสูงและมีปริมาณ

มากนาํกลบัมาอุ่นนํ้าป้อนหมอ้ไอนํ้า 
 คอนเดนเสทคุณภาพสูงและมีปริมาณ

นอ้ยนาํไปใชก้บักระบวนการผลิตท่ี

อยูใ่กล ้
 คอนเดนเสทคุณภาพตํ่า และมีปริมาณ
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มากนาํไปแลกเปล่ียนความร้อนก่อน

ปล่อยท้ิง 
26. ตรวจสอบอุณหภูมิใชง้าน

ของอุปกรณ์ใชไ้อนํ้า 
อุณหภูมิใชง้านสูงกวา่มาตรฐาน

ท่ีกาํหนด 
 ปรับลดอุณหภูมิใหไ้ดม้าตรฐาน 
 เปล่ียนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิใหม่ 

27. ตรวจสอบอุณหภูมิผวิของ
อุปกรณ์ใชไ้อนํ้า 

อุณหภูมิผวิของอุปกรณ์ใชไ้อนํ้า

ไม่ควรสูงเกิน 60 OC 
 เปล่ียนฉนวนท่ีชาํรุด 
 หุม้ฉนวนใหม่ 

28. ตรวจสอบการนาํไอเสีย
กลบัมาใชป้ระโยชน ์

อุณหภูมิไอเสียสูงกวา่ 200 OC 
ควรนาํกลบัมาใชถ้า้ในเช้ือเพลิง

ไม่มีกาํมะถนัเป็นองคป์ระกอบ 

 ใชอุ่้นนํ้าป้อน (Economizer) 
 ใชอุ่้นอากาศ (Air Preheated ) 

29. ตรวจสอบการนาํนํ้าระบาย 
(Blow down) กลบัมาใช้
ประโยชน ์

กรณีมีการ Blow down จาํนวน
มากควรหาทางนาํกลบัมาใช ้

 ติดตั้งระบบการระบายแบบต่อ เน่ือง  
( Continuous Blow down) 
แลกเปล่ียนความร้อนกบันํ้าป้อน 

30. ตรวจสอบการเปล่ียนชนิด
เช้ือเพลิง 

เลือกใชเ้ช้ือเพลิงตน้ทุนตํ่าและ

สะอาด 
 เปล่ียนชนิดเช้ือเพลิง 
 นํ้ามนัดีเซลเป็น LPG 
 นํ้ามนัเกรดเอเป็นเกรดซี 
 นํ้ามนัเตาเป็น LPG 
 นํ้ามนัเตาเป็นถ่านหินหรือเช้ือเพลิง

แขง็ 
31. ตรวจสอบความช้ืนของ

เช้ือเพลิงแขง็ 
เช้ือเพลิงมีความช้ืนสูง

ประสิทธิภาพการเผาไหมต้ํ่า 
 นาํไอเสียไปไล่ความช้ืนจากเช้ือเพลิง 
 ใชค้วามร้อนจากแสงอาทิตยไ์ปไล่

ความช้ืน 
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2.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานน้ีมีประโยชนใ์นการคน้หาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานก่อนท่ีจะ

ดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือหาผลการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 

รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

1. การลดปริมาณอากาศส่วนเกิน(Excess Air) ท่ีใชใ้นการเผาไหม ้   เพราะ…    

2. การทาํความสะอาดพ้ืนผิวแลกเปลี่ยนความร้อน   เพราะ…    

3. การปรับลดความดนัไอนํ้าท่ีผลิตใหเ้หมาะสม   เพราะ…    

4. การลดอตัราการโบลวด์าวน ์   เพราะ…    

5. การอุ่นอากาศก่อนเขา้เผาไหม ้   เพราะ…    

6. การอุ่นเช้ือเพลิงก่อนเขา้เผาไหม ้   เพราะ…    

7. การอุ่นนํ้าก่อนเขา้หมอ้ไอนํ้า   เพราะ…    

8. การปรับปรุงฉนวนหุม้หมอ้ไอนํ้า   เพราะ…    

9. การลดความช้ืนของเช้ือเพลิงแข็ง   เพราะ…    

10. การเปลี่ยนหมอ้ไอนํ้าใหม่   เพราะ…    

11.การใชห้มอ้ไอนํ้าท่ีภาระใกลเ้คียงพิกดั   เพราะ…    

12. การจดัโหลดการใชง้านเพ่ือลดการเดินหมอ้ไอนํ้า   เพราะ…    

13. การเลือกเดินหมอ้ไอนํ้าชุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั   เพราะ…    

14. การลดความถ่ีในการดบัเตาท่ีบ่อยเกินไป   เพราะ…    

15. การติดตั้งถงัเกบ็ไอในจุดท่ีใชไ้อนํ้าบางช่วงเวลามาก   เพราะ…    

16. การนาํ Flash Steam กลบัมาใช ้   เพราะ…    

17. การนาํคอนเดนเสทกลบัมาใช ้   เพราะ…    

18. การนาํความร้อนจากนํ้าโบลวด์าวน์กลบัมาใช ้   เพราะ…    

19. การนาํความร้อนจากไอเสียกลบัมาใช ้   เพราะ…    

20. การเลือกซ้ือเช้ือเพลิงจากหลายผูผ้ลิต   เพราะ…    

21. การหุม้ฉนวนท่อวาลว์และอุปกรณ์ใชไ้อนํ้า   เพราะ…    

22. การเปลี่ยนชนิดเช้ือเพลิง   เพราะ…    

23. การใชไ้อนํ้าอุ่นนํ้ามนัร่วมกบัการใชไ้ฟฟ้า   เพราะ…    

24. การลดความดนัใชง้านของอุปกรณ์ใชไ้อนํ้าใหเ้หมาะสม   เพราะ…    
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รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

25. การตรวจซ่อมหรือเปลี่ยนกบัดกัไอนํ้า   เพราะ…    

26. การลดความดนัตกในระบบท่อ   เพราะ…    

27. การแยกระบบการใชไ้อนํ้าเป็นหลายระดบัความดนั   เพราะ…    

28. การลดไอนํ้าแฟรชจากอุปกรณ์ใชไ้อนํ้า   เพราะ…    

29. การติดตั้งอุปกรณ์ไล่อากาศท่ีอุปกรณ์ใชไ้อนํ้า   เพราะ…    

30. การเปลี่ยนการใชไ้อนํ้าจากผสมโดยตรงเป็นการแลกเปลี่ยน  
      ความร้อน 

  เพราะ…    

31. การปรับปรุงคุณภาพไอนํ้าก่อนเขา้อุปกรณ์ใชไ้อนํ้า   เพราะ…    

32. การเลือกชนิดและขนาดกบัดกัไอนํ้าใหเ้หมาะสม   เพราะ…    

33. การใชร้ะบบควบคุมการเผาไหมอ้ตัโนมติั   เพราะ…    

34. การผลิตนํ้าร้อนดว้ย Heat Pump แทนการใชไ้อนํ้า   เพราะ…    

35. อุ่นนํ้าป้อนดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์   เพราะ…    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 3 บทที ่2 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบไอนํา้                                                    

2-72 

2.11 โปรแกรมวเิคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อลดความยุง่ยากซบัซอ้นในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษพ์ลงังาน จึงทาํเป็นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ชน้าํขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลตรวจวดักรอกลงในช่องวา่ง โปรแกรมจะคาํนวณผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ี
ถูกตอ้งไดท้นัที 
 

มาตรการที ่1 การลดปริมาณอากาศส่วนเกินทีใ่ช้ในการเผาไหม้ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานติดตั้งหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อไฟ  ใชน้ํ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง  ขนาดพิกดั 1 ตนั  จาํนวน 1 ชุดโดย
ปกติจะทําการปรับตั้ งส่วนผสมระหว่างอากาศกับเช้ือเพลิง ปีละหน่ึงคร้ัง โดยขณะใช้งานมีการ

บาํรุงรักษาอุปกรณ์และปรับตั้งโดยใชก้ารสังเกตส่งผลให้การเผาไหมข้องเช้ือเพลิง   มีปริมาณอากาศ
ส่วนเกินท่ีไม่เหมาะสมโรงงานจึงไดต้ดัสินใจซ้ือเคร่ืองมือตรวจวดัไอเสียท่ีออกจากปล่องซ่ึงจะทาํให้

โรงงานสามารถประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิงลงได ้

 
           สีของเปลวไฟก่อนปรับอัตราส่วน A/F          สีของเปลวไฟหลังปรับอัตราส่วน A/F 
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 พลงังานความร้อนท่ีสูญเสียทางปล่องไอเสีย 

- เช้ือเพลิงแขง็ 
QES =  อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงแขง็เฉล่ีย (kg/h) x ปริมาณก๊าซไอเสียจริง (Nm3/kg) x ค่า

ความจุความร้อนของก๊าซไอเสีย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสียออกจาก
หอ้งเผาไหม ้(OC) - อุณหภูมิอากาศเขา้หอ้งเผาไหม ้(OC)) x ชัว่โมงการใชง้าน
ตลอดทั้งปี (h/y) x ตวัประกอบการใชง้าน x ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า 

- เช้ือเพลิงเหลว 
QEL =  อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงเหลวเฉล่ีย (L/h) x ความหนาแน่นของเช้ือเพลิง (kg/L) x 

ปริมาณก๊าซไอเสียจริง (Nm3/kg) x ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสีย 
(kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสียออกจากหอ้งเผาไหม ้(OC) - อุณหภูมิอากาศ
เขา้หอ้งเผาไหม ้(OC)) x ชัว่โมงการใชง้านตลอดทั้งปี (h/y) x ตวัประกอบการ
ใชง้าน x ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า 
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- เช้ือเพลิงก๊าซ  
QEG = อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซเฉล่ีย (m3/h) x ปริมาณก๊าซไอเสียจริง (Nm3/m3) x ค่า

ความจุความร้อนของก๊าซไอเสีย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสียออกจาก
หอ้งเผาไหม ้(OC) - อุณหภูมิอากาศเขา้หอ้งเผาไหม ้(OC)) x ชัว่โมงการใชง้าน
ตลอดทั้งปี (h/y) x ตวัประกอบการใชง้าน x ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า 

2.1.2 ปริมาณความร้อนสูญเสียลดลง (kcal/y) 
QS =  พลงังานความร้อนท่ีสูญเสียก่อนปรับ (kcal/y) - พลงังานความร้อนท่ีสูญเสียหลงั

ปรับ (kcal/y)  
2.1.3 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้ 

- เช้ือเพลิงแขง็ (kg/y)  
FSS =  ปริมาณความร้อนสูญเสียลดลง (kcal/y) / (ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิงแขง็ 

(kcal/kg) x ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า (%) / 100) 
- เช้ือเพลิงเหลว (L/y) 

FLS =  ปริมาณความร้อนสูญเสียลดลง (kcal/y) / (ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง
เหลว (kcal/L) x  ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า  (%) / 100) 

- เช้ือเพลิงก๊าซ (m3/y) 
FGS =  ปริมาณความร้อนสูญเสียลดลง (kcal/y) / (ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิงก๊าซ 

(kcal/m3) x  ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า (%) / 100) 
2.1.4 ค่าเช้ือเพลิงลดลง 
  CS =  ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้x ราคาเช้ือเพลิงเฉล่ียต่อหน่วย 
2.2 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์การลงทุน  
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 
  PB = เงินลงทุน (บาท) / ค่าเช้ือเพลิงลดลง (บาท)  
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ชัว่โมงการใชง้านตลอดทั้งปี h h/y 3,500
1.2 ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง

 - เช้ือเพลิงแข็ง LHVS kcal/kg 0
 - เช้ือเพลิงเหลว LHVL kcal/L 8,698.77 นํ้ามนัดีเซล

 - เช้ือเพลิงก๊าซ LHVG kcal/m3 0
1.3 ราคาเช้ือเพลิงเฉลี่ยต่อหน่วย

 - เช้ือเพลิงแข็ง CS ฿/kg 0
 - เช้ือเพลิงเหลว CL ฿/L 25.00 นํ้ามนัดีเซล

 - เช้ือเพลิงก๊าซ CG ฿/m3 0
1.4 ความหนาแน่นของเช้ือเพลิง

- เช้ือเพลิงเหลว DL kg/L 0.85

- เช้ือเพลิงก๊าซ DG kg/m3
0

1.5 ตวัประกอบการใชง้าน OF 0.80
1.6 ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสีย CPg kcal/Nm3 OC 0.33

(ท่ี 200 OC = 0.33 , ท่ี 400 OC = 0.34)

1.7 ประสิทธิภาพการเผาไหม้ C % 83
1.8 ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า F % 80

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล

การคาํนวน

ขอ้มูลโรงงาน

ผูผ้ลิต

ขอ้มูลโรงงาน

การคาํนวน
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แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

1.9 อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงเฉลี่ย
- เช้ือเพลิงแข็ง mFS kg/h 0
- เช้ือเพลิงเหลว mFL L/h 40

- เช้ือเพลิงก๊าซ mFG m3/h 0
1.10 ค่าเคร่ืองมือตรวจวดัปริมาณ COST ฿ 50,000

 ออกซิเจนส่วนเกิน
2. ข้อมูลตรวจวดั

2.1 อุณหภูมิไอเสียออกจากหอ้งเผาไหมก้่อนปรับ TgO
OC 184.00

2.2 อุณหภูมิอากาศเขา้หอ้งเผาไหมก้่อน TaO
OC 36.00

ปรับส่วนผสม

2.3 อุณหภูมิไอเสียออกจากหอ้งเผาไหมห้ลงัปรับ TgN
OC 150.00

2.4 อุณหภูมิอากาศเขา้หอ้งเผาไหมห้ลงั TaN
OC 36.00

ปรับส่วนผสม
2.5 ปริมาณออกซิเจนออกจากหอ้งเผาไหม้ O2O % 5.32

ก่อนปรับ
2.6 ปริมาณออกซิเจนออกจากหอ้งเผาไหม้ O2N % 4.50

หลงัปรับ
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
การสูญเสียความร้อนก่อนปรับส่วนผสม

3.1อตัราส่วนอากาศเดิม M - 1.34
M = 21/(21- O2o)

3.2 ปริมาณอากาศทางทฤษฎีก่อนปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงแข็ง AOS Nm3/kg 0.00
AOS = (1.01 x LHVS /1,000) + 0.5

      - เช้ือเพลิงเหลว AOL Nm3/L 7.39
AOL = (0.85 x LHVL /1,000)

    - เช้ือเพลิงก๊าซ AOG Nm3/m3 0.00
AOG = ((1.09 x LHVG)/1000)-0.25

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล

การตรวจวดั
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แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

3.3 ปริมาณอากาศใชจ้ริงก่อนปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงแข็ง AS Nm3/kg 0.00
AS = AOS x M

      - เช้ือเพลิงเหลว AL Nm3/L 9.90
AL = AOL x M

      - เช้ือเพลิงก๊าซ AG Nm3/m3 0.00
AG = AOG x M

3.4 ปริมาณก๊าซเสียทางทฤษฎีก่อนปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงแข็ง OOS Nm3/kg 0.00
OOS = (0.89 x LHVS /1,000)+1.65

      - เช้ือเพลิงเหลว OOL Nm3/L 9.66
OOL = (1.11 x LHVL /1,000)

      - เช้ือเพลิงก๊าซ OOG Nm3/m3 0.00
OOG = ((1.14 x LHVG)/1000)+0.25

3.5ปริมาณก๊าซเสียจริงก่อนปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงแข็ง OS Nm3/kg 0.00
OS = OOS + (M-1) x AOS

      - เช้ือเพลิงเหลว OL Nm3/L 12.17
OL = OOL + (M-1) x AOL

      - เช้ือเพลิงก๊าซ OG Nm3/m3 0.00
OG = OOG +(M-1) x AOG

3.6 พลงังานความร้อนท่ีสูญเสียก่อนปรับส่วนผสม
      - เช้ือเพลิงแข็ง QES kcal/y 0.00
QES = mfS  x  OS x C Pg  x  (TgO-TaO) x h x OF  x C/100

      - เช้ือเพลิงเหลว QEL kcal/y 55,453,538
QEL = mfL x  OL  x  CPg  x  (Tgo-Tao)  x h  x OF  x  C/100

      - เช้ือเพลิงก๊าซ QEG kcal/y 0.00
QEG = mfG x OG  x  Cpg  x  (Tgo-Tao)  x h  x  OF  x  C/100

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

การสูญเสียความร้อนหลงัปรับส่วนผสม
3.7 อตัราส่วนอากาศหลงัปรับส่วนผสม MN - 1.27
MN = 21/(21-O2N)

3.8 ปริมาณอากาศทางทฤษฏีหลงัปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงแข็ง AOSN Nm3/kg 0.00
AOSN = (1.01 x LHVS /1,000)+0.5

      - เช้ือเพลิงเหลว AOLN Nm3/L 7.39
AOLN = (0.85 x LHVL /1,000)

      - เช้ือเพลิงก๊าซ AOGN Nm3/m3 0.00
AOGN =  ((1.09 x LHVG)/1000)-0.25

3.9 ปริมาณอากาศท่ีใชจ้ริงหลงัปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงแข็ง ASN Nm3/kg 0.00
ASN = AOSN  x  MN

      - เช้ือเพลิงเหลว ALN Nm3/L 9.39
ALN = AOLN  x  MN

      - เช้ือเพลิงก๊าซ AGN Nm3/m3 0.00
AGN = AOGN  x MN

3.10 ปริมาณก๊าซเสียทางทฤษฏีหลงัปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงแข็ง OOSN Nm3/kg 0.00
OOSN = (0.89 x  LHVS /1,000)+1.65

      - เช้ือเพลิงเหลว OOLN Nm3/L 9.66
OOLN = (1.11 x  LHVL /1,000)

      - เช้ือเพลิงก๊าซ OOGN Nm3/m3 0.00
OOGN = ((1.14 x LHVG)/1000)+0.25

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

3.11 ปริมาณก๊าซเสียจริงหลงัปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงแข็ง OSN Nm3/kg 0.00
OSN = OOSN + (MN-1) x AOSN

      - เช้ือเพลิงเหลว OLN Nm3/L 11.66
OLN = OOLN + (MN-1) x AOLN

      - เช้ือเพลิงก๊าซ OGN Nm3/m3 0.00
OGN = OOGN +(MN-1) x AOGN

3.12 พลงังานความร้อนสูญเสียหลงัปรับส่วนผสม
      - เช้ือเพลิงแข็ง QESN kcal/y 0.00
QESN = mfS  x  OSN  x  C Pg  x  (TgN-TaN) x h x OF  x C/100

      - เช้ือเพลิงเหลว QELN kcal/y 40,924,216
QELN = mfL  x OLN  x CPg   x (TgN-TaN) x h  x  OF x  C/100

      - เช้ือเพลิงก๊าซ QEGN kcal/y 0.00
QEGN = mfG  x OGN  x  Cpg  x  (TgN-TaN)  x  h  x  OF x  C/100

3.13 พลงังานความร้อนสูญเสียลดลง
      - เช้ือเพลิงแข็ง QSS kcal/y 0.00
QSS = QES - QESN

      - เช้ือเพลิงเหลว    QLS kcal/y 14,529,322
QLS = QEL - QELN

      - เช้ือเพลิงก๊าซ QGS kcal/y 0.00
QES = QEG - QEGN

3.14 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได้
      - เช้ือเพลิงแข็ง FSS kg/y 0.00
FSS = QSS /[LHVS x  (F/100)]

      - เช้ือเพลิงเหลว FLS L/y 2,087.84
FLS = QLS /[LHVL   x  (F/100)]

      - เช้ือเพลิงก๊าซ FGS m3/y 0.00
FGS = QGS /[LHVG x DG  x  (F/100)]

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

3.15 ค่าเช้ือเพลิงลดลง
      - เช้ือเพลิงแข็ง CSS ฿/y 0.00
CSS = FSS  x CS

      - เช้ือเพลิงเหลว CLS ฿/y 52,196.00
CLS = FLS  x  CL

      - เช้ือเพลิงก๊าซ CGS ฿/y 0.00
CGS = FGS  x CG

4.  การวิเคราะห์การลงทุน
     4.1  ระยะเวลาคืนทุน

 - เช้ือเพลิงแข็ง PBS y 0.00

     PBS = CC  / CSS

 - เช้ือเพลิงเหลว PBL y 0.96

     PBL = CC  / CLS

        - เช้ือเพลิงก๊าซ PBG y 0.00

      PBG = CC  / CGS

5.   สรุปผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
     5.1  ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชล้ดลง FS L/y 2,087.84

5.2  ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงลดลง CF ฿ / y 52,196.00
     5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.96

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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มาตรการที ่2 การปรับลดความดนัไอนํา้ทีผ่ลิตให้เหมาะสม 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานติดตั้งหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อไฟใชน้ํ้ ามนัเตา C เป็นเช้ือเพลิง ขนาดพิกดั 2 ตนั จาํนวน 1 ชุด  โดยปกติปรับตั้ง
ความดนัสูงสุดท่ี  9 barg  อุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้ าตอ้งการความดนัไอนํ้ าสูงสุด  6.5 barg   ซ่ึงความดนัไอนํ้ าท่ีผลิตใน
ปัจจุบนัสูงกวา่ความตอ้งการของอุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้า  โรงงานจึงสามารถลดความดนัไอนํ้าลงเหลือ  8 barg ซ่ึงจะทาํให้
โรงงานประหยดัเช้ือเพลิงลงได ้
 

ความดนัไอนํา้ทีป่รับตั้งเดมิ 9 barg                              ความดนัไอนํา้ทีป่รับตั้งใหม่ 8 barg 
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 เปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียความร้อนท่ีลดลงจากการตม้นํ้าท่ีความดนัตํ่าลง 

%QP =  [(เอนธาลปีของไอนํ้าท่ีความดนัก่อนปรับลดความดนั (kJ/kg) - เอนธาลปีของไอนํ้ าท่ีความดนั
หลงัปรับลดความดนั (kJ/kg)) / เอนธาลปีของไอนํ้ าก่อนปรับลดความดนั (kJ/kg)] x 
ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า (%) 

2.1.2 ปริมาณการโบลวด์าวน ์
mB =  [ค่า TDS นํ้าป้อน (PPM) / (ค่า TDS นํ้าในหมอ้ไอนํ้ า (PPM) - ค่า TDS นํ้าป้อน (PPM))] x 

ปริมาณนํ้าป้อนท่ีใชเ้ฉล่ียในหน่ึงชัว่โมง (kg/h) 
2.1.3 พลงังานความร้อนท่ีลดลงจากนํ้าโบลวด์าวน ์  

QB = ปริมาณการโบลวด์าวน์ (kg/h) x (เอนธาลปีของไอนํ้ าท่ีความดนัก่อนปรับลดความดนั (kJ/kg) - 
เอนธาลปีของไอนํ้าท่ีความดนัหลงัปรับลดความดนั (kJ/kg)) 

2.2 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์การลงทุน  
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)  

PB = ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (B) / ค่าเช้ือเพลิงท่ีลดลง (B/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 

2-81 

รายการ ตัวย่อ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า

ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น

1.1 ช ัว่โมงการใชง้านตลอดทั้งปี h h/y ขอ้มลูโรงงาน

1.2 ปริมาณการใชเ้ชื้อเพลิง บิลเชื้อเพลิง

- เชื้อเพลิงแข็งท่ีใชต้ลอดทั้งปี mS k/y

- เชื้อเพลิงเหลวท่ีใชต้ลอดทั้งปี mL l/y

- เชื้อเพลิงกา๊ซท่ีใชต้ลอดทั้งปี mG m3/y ผูจ้าํหนา่ย

1.3 ราคาเชื้อเพลิงเฉล่ีย

- ราคาเชื้อเพลิงแข็งเฉล่ีย CS ฿/kg

- ราคาเชื้อเพลิงเหลวเฉล่ีย CL ฿/l

- ราคาเชื้อเพลิงกา๊ซเฉล่ีย CG ฿/m3

1.4 เอนธาลปีของไอนํ้าท่ีความดนักอ่นปรับลด hg kJ/kg ตารางไอนํ้า

1.5 เอนธาลปีของไอนํ้าท่ีความดนัหลงัปรับลด hN kJ/kg ตารางไอนํ้า

1.6 คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน C ฿ ผูใ้ห้บริการ

1.7 ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า B % ตรวจวดั

4,800

0

480,000.00

0

0

14.00

0

2,778.1

2,774

500.00

80.00

ความดันก�อน = ……… barg

ความดันหลัง = ……… barg

หม�อไอน้ํ า

TDS นํ ้าในหม�อไอนํ ้า = ……… PPM

TDS นํ ้าป�อน = ……… PPM
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ของข้อมูล

1.8 ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง
- เช้ือเพลิงแขง็ LHVS kJ/kg 0
- เช้ือเพลิงเหลว LHVL kJ/l 41,280.00 นํ้ามนัเตา C

- เช้ือเพลิงก๊าซ LHVG kJ/m3 0
1.9 ตวัประกอบการใชง้าน OF - 0.80
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 ความดนัสูงสุดก่อนปรับลด (Gage Pressure) Pg barg 9.00
2.2 ความดนัสูงสุดหลงัปรับลด (Gage Pressure) PN barg 8.00
2.3 ค่า TDS นํ้าป้อน TDSF PPM 400.00
2.4 ค่า TDS นํ้าในหมอ้ไอนํ้า TDSB PPM 3,000.00
2.5 ปริมาณนํ้าป้อนท่ีใชใ้น 1 ชัว่โมงเฉล่ีย WF kg/h 1,200.00
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงท่ีประหยดัไดเ้ม่ือไ

ม่ตอ้งตม้นํ้าท่ีความดนัสูง

- เปอร์เซ็นตข์องความร้อนท่ีสูญเสียนอ้ยลง %QP % 0.17
%QP = [(hg-hN) / hg] 

- เช้ือเพลิงท่ีใชล้ดลง
เช้ือเพลิงแขง็ QPS kg/y 0.00
QPS = [(%QP / 100) x mS x OF] / B

เช้ือเพลิงเหลว QPL L/y 816.00
QPL = [(%QP / 100) x mL x OF] / B

เช้ือเพลิงก๊าซ QPG m3/y 0.00
QPL = [(%QP / 100) x mG  x OF]/ B

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล
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- ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได้
เช้ือเพลิงแขง็ CPS B/y 0.00
CPS = QPS x CS

เช้ือเพลิงเหลว CPL B/y 11,424.00
CPL = QPL x CL

เช้ือเพลิงก๊าซ CPG B/y 0.00
CPG = QPG x CG

3.2 ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงท่ีประหยดัไดเ้ม่ือ
โบลวด์าวน์ท่ีความดนัตํ่าลง

- ปริมาณการโบลวด์าวน์ mB kg/h 184.62
mB = [TDSF / (TDSB - TDSF)] x WF

- พลงังานความร้อนท่ีประหยดัได้ QB kJ/h 886.18
QB = mB x  (hg - hN)

- พลงังานความร้อนท่ีประหยดัไดท้ั้งปี QBT kJ/y 4,253,664.00
QBT = QB x h

- ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได้
เช้ือเพลิงแขง็ FBS kg/y 0.00
FBS = [QBT / (LHVS x (B / 100))] x OF

เช้ือเพลิงเหลว FBL l/y 103.04
FBL = [QBT / (LHVL x (B / 100))] x OF

เช้ือเพลิงก๊าซ FBG m3/y 0.00
FBG = [QBT / (LHVG x (B / 100))] x OF

- ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได้
เช้ือเพลิงแขง็ CBS B/y 0.00
CBS = FBS x CS

เช้ือเพลิงเหลว CBL B/y 1,442.56
CBL = FBL x CL

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล
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เช้ือเพลิงก๊าซ CBG B/y 0.00
CBG = FBG x CG

- ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได้

เช้ือเพลิงแขง็ FRS kg/y 0.00
FRS = (QPS + FBS) x 0.2

เช้ือเพลิงเหลว FRL l/y 183.81
FRL = (QPL + FBL) x 0.2

เช้ือเพลิงก๊าซ FRG m3/y 0.00
FRG = (QPG + FBG) x 0.2

- ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได้
เช้ือเพลิงแขง็ CRS B/y 0.00
CRS = (CPS + CBS) x 0.2

เช้ือเพลิงเหลว CRL B/y 2,573.31
CRL = (CPL + CBL) x 0.2

เช้ือเพลิงก๊าซ CRG B/y 0.00
CRG = (CPG + CBG) x 0.2

3.4 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัทั้งส้ิน
- เช้ือเพลิงแขง็ FTS kg/y 0.00

FTS = QPS + FBS + FRS

- เช้ือเพลิงเหลว FTL l/y 1,102.85
FTL = QPL + FBL + FRL

- เช้ือเพลิงก๊าซ FTG m3/y 0.00
FTG = QPG + FBG + FRG

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล

3.3 ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงท่ีประหยดัไดจ้ากการ
สูญเสียความร้อนออกจากผวิหมอ้ไอนํ้า และ
ระบบส่งจ่ายไอนํ้าประมาณ 20% ของความ
ร้อนสูญเสียจากการตม้ไอนํ้าท่ีความดนัตํ่าลง 
และจากการโบลวด์าวน์
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3.5 ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงลดไปทั้งส้ิน
- เช้ือเพลิงแขง็ CTS B/y 0.00

CTS = CPS + CBS + CRS

- เช้ือเพลิงเหลว CTL B/y 15,439.87
CTL = CPL + CBL + CRL

- เช้ือเพลิงก๊าซ CTG B/y 0.00
CTG = CPG + CBG + CRG

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.03

PB = C / (CTS หรือ CTL หรือ CTG)
5. สรุปผลท่ีได้จากการวเิคราะห์
5.1 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได้ FT l/y 1,102.85
5.2 ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงลดลง CT B / y 15,439.87
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.03

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล
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มาตรการที ่3  การนําคอนเดนเสทกลับมาใช้อุ่นนํา้ป้อนหม้อไอนํา้ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานติดตั้งหมอ้ไอนํ้าแบบท่อไฟ ใชเ้ช้ือเพลิงนํ้ามนัเตาเกรด C ขนาดพิกดั 1 ตนั จาํนวน 1  ชุด  โดยปกติโรงงานมี
การปล่อยนํ้าคอนเดนเสทท้ิงดงัรูป  ทางโรงงานมีแนวคิดท่ีจะนาํนํ้ าคอนเดนเสทมาแลกเปล่ียนความร้อนกบันํ้ าท่ีจะ
ป้อนเขา้หมอ้ไอนํ้า  ซ่ึงจะทาํใหโ้รงงานสามารถประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิงลงได ้

 
 
 
 
 
 
 

การปล่อยคอนเดนเสททิง้ 
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 ปริมาณคอนเดนเสทท่ีนาํกลบัมาไดโ้ดยให ้Flash ไป 20% (kg/y) 

CR =  ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงตลอดทั้งปี x สดัส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิง x (เปอร์เซ็นตค์อน
เดนเสทท่ีสามารถนาํกลบัมาได ้/ 100) x 0.8 

2.1.2 ปริมาณความร้อนในคอนเดนเสทท่ีนาํกลบัมาใช ้(kJ/y) 
QC  =  ปริมาณคอนเดนเสทท่ีนาํกลบัมาใช ้(kg/y) x (เอนธาลปีของนํ้าคอนเดนเสทท่ีอุณหภูมิคอน

เดนเสท (kJ/kg) - เอนธาลปีของนํ้าป้อนท่ีอุณหภูมินํ้าป้อน (kJ/kg)) 
2.1.3 เช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้

F  =  ปริมาณความร้อนในคอนเดนเสทท่ีนาํกลบัมาใช ้(kJ//y) / (ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง 
x ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า (%) / 100) 

2.2 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์การลงทุน  
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)  

PB  =  เงินลงทุน (฿) / ค่าใชจ่้ายท่ีลดลง (฿/y) 
 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ชัว่โมงการใชง้านของหมอ้ไอนํ้า hr h/y 4,800
1.2 ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง

 - เช้ือเพลิงแข็งท่ีใชต้ลอดทั้งปี mS kg/y 0

 - เช้ือเพลิงเหลวท่ีใชต้ลอดทั้งปี mL l/y 200,000.00

 - เช้ือเพลิงก๊าซท่ีใชต้ลอดทั้งปี mG m3/y 0

1.3 ราคาเช้ือเพลิงเฉลี่ย
      - ราคาเช้ือเพลิงแข็งเฉลี่ย CS ฿/kg 0

      - ราคานํ้ามนัเช้ือเพลิงเฉลี่ย CL ฿/L 14.00 นํ้ามนัเตา C

      - ราคาเช้ือเพลิงก๊าซเฉลี่ย CG ฿/m3
0

1.4 ราคานํ้ารวมค่าปรับสภาพนํ้า WC ฿/m3
20.00

1.5 ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า B % 80.00

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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1.6 ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง
- ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงแข็ง LHVS kJ/kg 0

- ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงเหลว LHVL kJ/L 41,280.00 นํ้ามนัเตา C

      - ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงก๊าซ LHVG kJ/m3
0

1.7 เปอร์เซ็นตค์อนเดนเสทท่ีสามารถนาํกลบัมาได้ CD % 10.00

1.8 เอนธาลปีของนํ้าป้อนท่ีอุณหภูมินํ้ าป้อน hf kJ/kg 125.79 hf ท่ี 30oC

1.9 เอนธาลปีของนํ้าคอนเดนเสทท่ีอุณหภูมิ hC kJ/kg 376.92 hf ท่ี 90oC

คอนเดนเสท
2. ข้อมูลตรวจวัด

2.1 สดัส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิง
- สดัส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิงแข็งท่ีใช้ RS kg/kg 0

- สดัส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิงเหลวท่ีใช้ RL kg/l 13.00

- สดัส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิงก๊าซท่ีใช้ RG kg/m3
0

2.2 อุณหภูมินํ้าป้อน TF
OC 30.00

2.4 อุณหภูมินํ้าคอนเดนเสท TC
OC 90.00

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ปริมาณคอนเดนเสทท่ีนาํกลบัมาไดโ้ดย

ให ้Flash ไป 20%
- เช้ือเพลิงแข็ง CRS kg/y 0.00

CRS = mS x RS x (CD/100) x 0.8

- เช้ือเพลิงเหลว CRL kg/y 208,000.00

CRL = mL x RL x (CD/100) x 0.8

- เช้ือเพลิงก๊าซ CRG kg/y 0.00

CRG = mG x RG x (CD/100) x 0.8

3.2 ปริมาณความร้อนในนํ้าคอนเดนเสทซ่ึง
นาํกลบัมาใชไ้ดท้ั้งปี

      - เช้ือเพลิงแข็ง QCS kJ/y 0.00

QCS =  CRS x (hC - hf)

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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      - เช้ือเพลิงเหลว QCL kJ/y 52,235,040.00

QCL = CRL x (hC - hf)

      - เช้ือเพลิงก๊าซ QCG kJ/y 0.00

QCG = CRG x (hC - hf)

3.3 เช้ือเพลิงท่ีประหยดัไดท้ั้งปี
      - เช้ือเพลิงแข็ง FS kg/y 0.00

FS = QCS / [LHVS x (B/100)]

      - เช้ือเพลิงเหลว FL L/y 1,581.73

FL = QCL / [LHVL  x (B/100)]

      - เช้ือเพลิงก๊าซ FG m3/y 0.00

FG= QCG / [LHVG x (B/100)]

3.4 คิดเป็นเงินท่ีประหยดัไดจ้ากเช้ือเพลิง
      - เช้ือเพลิงแข็ง OLS ฿/y 0.00

OLS = FS x CS

      - เช้ือเพลิงเหลว CLL ฿/y 22,144.22

CLL = FL x CL

      - เช้ือเพลิงก๊าซ CLG ฿/y 0.00

CLG = FG x CG

3.5 ปริมาณนํ้าท่ีประหยดัได้

      - เช้ือเพลิงแข็ง WLS m3/y 0.00

WLS = (CRS /1,000)

      - เช้ือเพลิงเหลว WLL m3/y 208.00

WLL = (CRL /1,000)

      - เช้ือเพลิงก๊าซ WLG m3/y 0.00

WLG = (CRG /1,000)

3.6 ค่านํ้าท่ีประหยดัได้
      - เช้ือเพลิงแข็ง WSS ฿/y 0.00

WSS = WLS x WC

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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      - เช้ือเพลิงเหลว WSL ฿/y 4,160.00

WSL = WLL x WC

      - เช้ือเพลิงก๊าซ WSG ฿/y 0.00

WSG = WLG x WC

3.7 รวมค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัไดท้ั้งส้ิน
- เช้ือเพลิงแข็ง MS ฿/y 0.00

MS = CLS + WSS

- เช้ือเพลิงเหลว ML ฿/y 26,304.22

ML = CLL + WSL

เช้ือเพลิงก๊าซ MG ฿/y 0.00

MG = CLG + WSG

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ท่อคอนเดนเสทรวมฉนวนใยแกว้

- หนา 1 น้ิว และหุม้ Jacket ขนาดท่อ 1 น้ิว ยาว 0 ม. P1 ฿ 0

- หนา 1 น้ิว และหุม้ Jacket ขนาดท่อ 1 1/2 น้ิว ยาว 0 ม. P2 ฿ 0

- หนา 1 น้ิว และหุม้ Jacket ขนาดท่อ 2 น้ิว ยาว 10 ม. P3 ฿ 20,000.00

- หนา 1 น้ิว และหุม้ Jacket ขนาดท่อ 2 1/2 น้ิว ยาว 0 ม. P4 ฿ 0

- หนา 1 น้ิว และหุม้ Jacket ขนาดท่อ 3 น้ิว ยาว 0 ม. P5 ฿ 0

- ความยาวท่อรวม LEN m 10.00

- ค่าแรงในการติดตั้ง LR ฿/m 500.00
4.2 ค่าแรงในการติดตั้ง 

LC = LEN x LR LC B 5,000.00
4.3 รวมราคาวสัดุและค่าติดตั้ง

TC = P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + LC LC B 25,000.00
4.4 ระยะเวลาการคืนทุน

PB = TC/ML PB Y 0.95

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได้ F L/y 1,581.73
5.2 ค่าเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได้ C ฿/y 22,144.22

5.3 ปริมาณนํ้าท่ีประหยดัได้ WC m3/y 208.00

5.4 ค่านํ้าท่ีประหยดัได้ WS ฿/y 4,160.00

5.5 ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัไดร้วม CT ฿/y 26,304.22
5.6 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.95

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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มาตรการที ่4 การซ่อมแซมรอยร่ัวในระบบส่งจ่ายไอนํา้ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานติดตั้งหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อไฟ  ใชน้ํ้ ามนัเตาเกรด C เป็นเช้ือเพลิง  ขนาดพิกดั 5 ตนั  จาํนวน 1 ชุด  จากการ
สํารวจพบว่ามีไอนํ้ าร่ัวไหลตามขอ้ต่อ  ขอ้งอ  จาํนวน 4 จุด  การร่ัวไหลของไอนํ้ าส่งผลให้ส้ินเปลืองพลงังาน
ความร้อน และปริมาณนํ้ า  รวมทั้งยงัทาํให้สภาวะแวดลอ้มมีอุณหภูมิสูงข้ึน  ดงันั้นจึงมีแนวคิดท่ีจะลดการ
สูญเสียดงักล่าว  โดยการซ่อมรูร่ัวของไอนํ้าทั้งหมด  ซ่ึงจะทาํใหโ้รงงานสามารถประหยดัการใชเ้ช้ือเพลิงลงได ้

 
   
 
 
 
 
 

                      การร่ัวของไอนํา้บริเวณต่าง  ๆ            การร่ัวของไอนํา้บริเวณต่าง  ๆ
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 อตัราการสูญเสียไอนํ้าผา่นรูร่ัว (kg/y) 

mS =  [ 0.2827 (ขนาดรูร่ัว (mm))2 x (ความดนัไอนํ้ า (kg/cm2) + 1.013)] x จาํนวนรูร่ัว  x ชัว่โมง
การใชง้านตลอดปี (h/y) 

2.1.2 ปริมาณความร้อนสูญเสีย (kJ/y) 
Q  =  อตัราการการสูญเสียไอนํ้ าผา่นรูร่ัว (kg/y) x (เอนธาลปีของไอนํ้ าในท่อ (kJ/kg) - เอนธาลปี

ของนํ้าป้อน (kJ/kg) 
2.1.3 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีสูญเสีย 

MF  =  ปริมาณความร้อนท่ีสูญเสีย (kJ/y) / (ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง x ประสิทธิภาพหมอ้
ไอนํ้า (%) / 100) 

2.2 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์การลงทุน  
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 

PB =  ค่าใชจ่้ายในการซ่อมรูร่ัวทั้งหมด (฿) / ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้(฿/y) 
 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า

ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น

1.1 ช ัว่โมงการใชง้านตลอดปี h h/y ขอ้มูลโรงงาน

1.2 ราคาเชือ้เพลิงเฉล่ีย ผูจ้าํหนา่ย

      - ราคาเชือ้เพลิงแข็งเฉล่ีย CS ฿/kg

      - ราคานํ้ามนัเชือ้เพลิงเฉล่ีย CL ฿/L    นํ้ามนัเตา C

      - ราคาเชือ้เพลิงกา๊ซเฉล่ีย CG ฿/m3

1.3 คา่นํ้าและคา่ปรบัสภาพนํ้า CW ฿/m3 บิลนํ้า

1.4 เอนธาลปีของไอนํ้าในทอ่ทีค่วามดนัจุด d1 hg1 MJ/kg ตารางไอนํ้า

1.5 เอนธาลปีของไอนํ้าในทอ่ทีค่วามดนัจุด d2 hg2 MJ/kg ตารางไอนํ้า

1.6 ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า hB % ตรวจวดั

1.7 คา่ความรอ้นทางตํา่ของเชือ้เพลิง คณุสมบติั

เชื้อเพลิง

      - คา่ความรอ้นของเชือ้เพลิงแข็ง LHVS MJ/kg

      - คา่ความรอ้นของเชือ้เพลิงเหลว LHVL MJ/L

      - คา่ความรอ้นของเชือ้เพลิงกา๊ซ LHVG MJ/m3

1.8 เอนธาลปีของนํ้าป้อนทีอุ่ณหภูมินํ้าป้อน hf MJ/kg ตารางนํ้า อ่ิมตวั

1.9 คา่ใชจ่้ายในการซอ่มรูรัว่ท ัง้หมด C ฿ ผูใ้ ห้บริการ

80.00

0

41.28

0

0.1258

500

0

2,400

14.00

0

20.00

2.7691

2.7691
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2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 ขนาดรูร่ัวท่ีจุด d1 d1 mm 1.00

2.2 จาํนวนรูร่ัวท่ีจุด d1 n1 จุด 1
2.3 ความดนัไอนํ้าท่ีจุด d1 P1 kg/cm

2
7.00

2.4 ขนาดรูร่ัวท่ีจุด d2 d2 mm 0.50

2.5 จาํนวนรูร่ัวท่ีจุด d2 n2 จุด 3

2.6 ความดนัไอนํ้าท่ีจุด d2 P2 kg/cm
2

7.00

2.7 อุณหภูมิของนํ้าป้อน TF
OC 30.00

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 อตัราการสูญเสียไอนํ้าผ่านรูร่ัวท่ีจุด d1 mS1 kg/y 5,436.66

mS1  = [0.2827(d1)
2
 x (P1+1.013)] x n1 x h

3.2 อตัราการสูญเสียไอนํ้าผ่านรูร่ัวท่ีจุด d2 mS2 kg/y 4,077.50

mS2  = [0.2827(d2)
2
 x (P2+1.013)] x n2 x h

3.3 อตัรการสูญเสียไอนํ้าผ่านรูร่ัวรวมทั้งส้ิน mST kg/y 9,514.16

mST = mS1 + mS2

3.4 ปริมาณความร้อนท่ีสูญเสียจากการร่ัวไหล QT kJ/y 25,095,594.97

QT = mS1 x (hg1 - hf) + mS2 x (hg2 - hf)

3.5 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีสูญเสีย
       - เช้ือเพลิงแข็ง mS kg/y 0.00

mS = QT / (LHVS x hB / 100)

      - เช้ือเพลิงเหลว mL L/y 759.92

mL= QT / (LHVL x hB / 100)

      - เช้ือเพลิงก๊าซ mG m
3
/y 0.00

mG  = QT / (LHVG x hB / 100)

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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3.6 ค่าใชจ่้ายค่านํ้าและปรับสภาพนํ้าท่ีประหยดัได้ SW ฿/y 190.28

SW = (mST / 1,000) x CW

3.7 คิดเป็นเงินท่ีประหยดัไดจ้ากเช้ือเพลิง
       - เช้ือเพลิงแข็ง SS ฿/y 0.00

SS = mS x CS

       - เช้ือเพลิงเหลว SL ฿/y 10,638.88

SL = mL x CL

       - เช้ือเพลิงก๊าซ SG ฿/y 0.00

SG = mG x CG

3.8  ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัไดท้ั้งส้ิน
       - เช้ือเพลิงแข็ง STS ฿/y 0.00

STS = SW + SS

      - เช้ือเพลิงเหลว STL ฿/y 10,829.16

STL = SW + SL

       - เช้ือเพลิงก๊าซ STG ฿/y 0.00

STG = SW + SG

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.05
PB = C / (STS หรือ STL หรือ STG)

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์

5.1 อตัราการสูญเสียไอนํ้าผ่านรูร่ัว mST kg/y 9,514.16
5.2 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีสูญเสีย mS , mL ,mG L/y 759.92
5.3 ค่านํ้าท่ีประหยดัได้ SW ฿/y 190.28
5.4 ค่าเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได้ SS ,SL  , SG ฿/y 10,638.88
5.5 ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัไดท้ั้งส้ิน STS ,STL ,STG ฿/y 10,829.16
5.6 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.05

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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มาตรการที ่5 การเปล่ียนหม้อไอนํา้ใหม่ทีม่ีประสิทธิภาพสูงกว่าเดมิ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานติดตั้งหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อไฟ  ใชน้ํ้ ามนัเตาเกรด C เป็นเช้ือเพลิง ขนาดพิกดั 5 ตนั  จาํนวน 1 ชุด  ปัจจุบนั
หมอ้ไอนํ้ ามีอายกุารใชง้านมากและมีประสิทธิภาพตํ่า  จึงมีแนวคิดทีจะเปล่ียนหมอ้ไอนํ้ าใหม่ โดยใชห้มอ้ไอนํ้ า
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนกว่าหมอ้ไอนํ้ าเดิม  มีอตัราส่วนการผลิตไอนํ้ าต่อเช้ือเพลิงท่ีสูงกว่าเดิม  ทาํให้โรงงาน
สามารถประหยดัเช้ือเพลิงลงได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
หม้อไอนํา้ชุดทีต้่องการเปล่ียน 

2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 ร้อยละอตัราส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึน 

%R =  [(อตัราส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิงของหมอ้ไอนํ้ าชุดใหม่ - อตัราส่วนการผลิตไอนํ้ าต่อ
เช้ือเพลิงของหมอ้ไอนํ้ าชุดเดิม) / อตัราส่วนการผลิตไอนํ้ าต่อเช้ือเพลิงของหมอ้ไอนํ้ าชุด
เดิม] x 100 

2.1.2 ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงลดลง 
Fs  =  ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงเดิมตลอดทั้งปี x (อตัราส่วนการผลิตไอนํ้ าต่อเช้ือเพลิงของหมอ้ไอ

นํ้าชุดเดิม / อตัราส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิงของหมอ้ไอนํ้าชุดใหม่ ) 
2.2 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์การลงทุน  
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)  

PB  = เงินลงทุนในการเปล่ียนหมอ้ไอนํ้า (฿) / ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงท่ีลดลง (฿/y) 
 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ขนาดพิกดัหมอ้ไอนํ้าเดิม TONQ T/h 5

1.2 ขนาดพิกดัหมอ้ไอนํ้าใหม่ TONN T/h 5
1.3 ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงตลอดปี
      - เช้ือเพลิงแข็ง mFS kg/y 0

      - เช้ือเพลิงเหลว mFL L/y 500,000.00 นํ้ามนัเตา C

      - เช้ือเพลิงก๊าซ mFG m3/y 0

1.4 อตัราส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิงของ

หมอ้ไอนํ้าชุดใหม่
      - เช้ือเพลิงแข็ง RNS kg / kg fuel 0

 - เช้ือเพลิงเหลว kg / L fuel 14.00 นํ้ามนัเตา C
      - เช้ือเพลิงก๊าซ RNG kg / Nm3 fuel 0
1.5  ราคาเช้ือเพลิงเฉลี่ย
     เช้ือเพลิงแข็ง CS ฿ / kg 0

เช้ือเพลิงเหลว CL ฿ / L 14.00 นํ้ามนัเตา C

      เช้ือเพลิงก๊าซ CG ฿ / m3
0

1.6  ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการเปลี่ยนหมอ้ไอนํ้า CC ฿ 6,000,000

อตัราส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิง = (ปริมาณนํ้าป้อน - ปริมาณนํ้าโบลวด์าวน์) /ปริมาณเช้ือเพลิง

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล

ปริมาณนํ้าป้อน ……kg/h

ปริมาณเช้ือเพลิง

ปริมาณนํ้าโบลวด์าวน์ ……kg/h
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แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

2. ข้อมูลตรวจวดั

2.1 อตัราส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิงของ

หมอ้ไอนํ้าชุดเดิม
- เช้ือเพลิงแข็ง ROS kg/kg fuel 0

- เช้ือเพลิงเหลว ROL kg/L fuel 10.00 นํ้ามนัเตา C

- เช้ือเพลิงก๊าซ ROG kg/Nm3 fuel 0
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ร้อยละอตัราส่วนการผลิตไอนํ้าต่อ

เช้ือเพลิงท่ีเพ่ิมข้ึน
- เช้ือเพลิงแข็ง % RS % 0.00

%RS = [(RNS - ROS) / ROS] x 100

- เช้ือเพลิงเหลว %RL % 40.00

%RL = [(RNL - ROL) / ROL] x 100

- เช้ือเพลิงก๊าซ %RG % 0.00

%RG = [(RNG - ROG) / ROG] x 100

3.2 ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงลดลง
      - เช้ือเพลิงแข็ง FSS kg/y 0.00

FSS = mFS x (%RS / 100)

      - เช้ือเพลิงเหลว FSL L/y 200,000.00

FSL = mFL x (%RL / 100)

      - เช้ือเพลิงก๊าซ FSG m3/y 0.00

FSG = mFG x (%RG / 100)

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

3.3 ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงลดลง
      - เช้ือเพลิงแข็ง CFS ฿/y 0.00

CFS = FSS × CS 

      - เช้ือเพลิงเหลว CFL ฿/y 2,800,000.00

CFL = FSL × CL 

      - เช้ือเพลิงก๊าซ CFG ฿/y 0.00

CFG = FSG × CG 

4.  การวิเคราะห์การลงทุน
     4.1  ระยะเวลาคืนทุน

 - เช้ือเพลิงแข็ง PBS y 0.00

     PBS = CC  / CFS

 - เช้ือเพลิงเหลว PBL y 2.14

     PBL = CC  / CFL

 - เช้ือเพลิงเหลว PBG y 0.00

      PBG = CC  / CFG

5.   สรุปผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
     5.1  ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชล้ดลง FS L/y 200,000.00

5.2  ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงลดลง CF ฿ / y 2,800,000.00
     5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 2.14

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
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2.12 กรณศีึกษาทีป่ระสบผลสําเร็จ 

กรณีศึกษาถือเป็นตน้แบบของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีประสบผลสาํเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานท่ีโรงงาน

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

กรณศีึกษาที ่1: การเพิม่ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการติดตั้งหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อไฟท่ีใชน้ํ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิง ขนาดพิกดั 1 ตนัไอนํ้ า จาํนวน 2 
ชุด ทาํงานคร้ังละ 1 ชุด ผลิตไอนํ้ าท่ีความดนั 6.5 บาร์ เพื่อใชใ้นการ ซกั รีด และทาํนํ้ าร้อนจ่ายให้กบัห้องพกั
จาํนวน 460 หอ้ง โดยมีการเปิดใชง้าน 5,293 ชัว่โมง/ปี           

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
โดยทัว่ไปการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสียของหมอ้ไอนํ้ าจะมีปริมาณมากท่ีสุดประมาณร้อยละ 10-30 ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัการปรับตั้งอตัราส่วนผสมระหว่างอากาศกบัเช้ือเพลิงท่ีเขา้เผาไหมแ้ละประสิทธิภาพการแลกเปล่ียน

ความร้อนระหว่างก๊าซร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมก้บันํ้ าท่ีตอ้งการตม้ให้กลายเป็นไอ ปกติสถานประกอบการทาํ
การปรับอตัราส่วนผสมโดยสงัเกตจากเปลวไฟและสีของควนัไฟท่ีออกจากปล่อง  ส่งผลใหต้อ้งใชอ้ากาศในการ
เผาไหมม้ากเกินความจาํเป็น 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปรับตั้งส่วนผสมระหว่างเช้ือเพลิงกบัอากาศใหม่ โดยการใชเ้คร่ืองมือวดัปริมาณออกซิเจนส่วนเกินของ
ก๊าซไอเสียท่ีออกจากหอ้งเผาไหม ้ ซ่ึงเช้ือเพลิงเหลวควรมีค่าไม่เกิน 4% แลว้ทาํการปรับลดปริมาณอากาศท่ีเขา้
เผาไหม ้เพื่อใหไ้ดป้ริมาณออกซิเจนส่วนเกินไม่เกินเกณฑ ์ แลว้นาํค่าท่ีไดก่้อนและหลงัการปรับตั้งไปวิเคราะห์
หาปริมาณการสูญเสียความร้อน 

4. สภาพก่อนปรับปรุง 
หมอ้ไอนํ้ าใชเ้ช้ือเพลิงเฉล่ีย 36 ลิตร/ชัว่โมง ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง 38.9  MJ/kg จากการตรวจวดัไอ
เสียพบวา่มีปริมาณ ออกซิเจน 8.0 %  คาร์บอนมอนน็อกไซด ์ 48 ppm และอุณหภูมิไอเสีย 210.6 °C 

5. สภาพหลังปรับปรุง 
ทาํการปรับแดมเปอร์เพื่อลดปริมาณอากาศเขา้ไหม้ แล้วทาํการวดัไอเสียพบว่า ปริมาณ ออกซิเจน 5.0 %  
คาร์บอนมอนน็อกไซด์  51 ppm และอุณหภูมิไอเสีย 209.6 °C  ส่งผลให้ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้ าเพ่ิมข้ึนจาก 
85.6 %เป็น 89.6 % ค่าใชจ่้ายในการผลิตไอนํ้าลดลงจาก 1.56  Baht/kg เป็น 1.43 Baht/kg  

 
 
 
 
 
 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 

2-101 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ข้อมูล สัญลักษณ์ หน่วย ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
ข้อมูลทัว่ไป 

 ชนิดหมอ้ไอนํ้า   ท่อไฟ ท่อไฟ 
 เส้นผา่นศูนยก์ลาง D m. 1.7 1.7 
 ความยาว L m. 3.2 3.2 
 ขนาดพิกดักาํลงัผลิตไอนํ้า Cap Ton/hr 1.0 1.0 
 ความดนัไอนํ้าใชง้าน P kg/cm2 6.5 6.5 
 เวลาทาํงาน H hr/y 5,293 5,293 
 อุณหภูมิแวดลอ้มหมอ้ไอนํ้า Tr °C 35 35 
เช้ือเพลงิ 
 ชนิดเช้ือเพลิง   ดีเซล ดีเซล 
 อุณหภูมินํ้ามนั TF °C 36.3 36.3 
 ความหนาแน่นนํ้ามนั F kg/L 0.88 0.88 
 ค่าความร้อนสูงของเช้ือเพลิง HHV MJ/kg 43.1 43.1 
 ค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง LHV MJ/kg 39.8 39.8 
 ค่าความร้อนจาํเพาะของเช้ือเพลิง Cp kJ/kg. °C 1.88 1.88 
 ปริมาณนํ้ามนัท่ีใช ้ VF Liter/hr 36 33 
 ราคาเช้ือเพลิง  Baht/Liter 20 20 
 อุณหภูมิอากาศท่ีใชเ้ผาไหม ้ Ta °C 35 35 
น้ําป้อน 
 อตัราการป้อนนํ้า mW kg/hr 470 470 
 อุณหภูมินํ้าป้อน TW °C 68.5 68.5 
ก๊าซไอเสีย 
 ปริมาณ CO CO ppm 48 51 
 ปริมาณ O2 O2 % 8.0 5.0 
 อุณหภูมิก๊าซไอเสีย TFLUE °C 210.6 209.6 
โบลว์ดาวน์ 
 อตัราการโบลวด์าวน ์ mB kg/hr 9.4 (2%) 9.4 (2%) 
 อุณหภูมินํ้าโบลวด์าวน ์ TB °C 161 161 
การแผ่รังสีความร้อน 
 ส.ป.ส การแผรั่งสี  e - 0.8 0.8 
 พื้นท่ีผวิ A m2 21.6 21.6 
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 อุณหภูมิผวิ Tsurf °C 48 48 
การวเิคราะห์หม้อไอนํา้ 

ความร้อนเข้า 
 ความร้อนจากเช้ือเพลิง 

QC = VF x F x LHV 
QC MJ/hr 1,206.9 1,154.6 

 ความร้อนสมัผสัของเช้ือเพลิง 
QS = VF x F x Cp x (TF – Tr) 

QS MJ/hr 0.08 0.08 

 ความร้อนสมัผสัของนํ้าป้อน 
QW = mW x Cp x (TW – Tr) 

QW MJ/hr 66.1 66.1 

 ผลรวมความร้อนทีป้่อนเข้า 
Qin = QC + QS + QW 

Qin MJ/hr   1,273.1 1,220.9 

ความร้อนออก 
การสูญเสียความร้อนในก๊าซไอเสีย 
 ผลต่างอุณหภูมิไอเสียกบัส่ิงแวดลอ้ม 

DT = (TFLUE - Tr) 
DT °C (°F) 175 (347) 175 (347) 

 ปริมาณ CO2 ในไอเสีย  
(รูปท่ี 2.6-1 ก) 

CO2 % 9.6 11.9 

 ปริมาณอากาศส่วนเกิน 
(รูปท่ี 2.6-2 ก) 

 % 58 29 

 ร้อยละการสูญเสียความร้อนทางปล่อง 
(ค่าจากการเปิดตารางท่ี 2.6 และหกัดว้ย 5 
สาํหรับกรณีค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง)  

 % (LHV) 
 

13.9 10.1 

 ความร้อนสูญเสียของก๊าซไอเสีย QE MJ/hr 167.8 115.5 
การสูญเสียความร้อนจากโบลว์ดาวน์ 
 เอนทาลปีของนํ้าโบลวด์าวน ์ hB kJ/kg 684.2 684.2 
 ความร้อนสูญเสียจากโบลวด์าวน ์

QB = (MB x hB) – (MB x Cp x Tr) 
QB MJ/hr 5.1 5.1 

การสูญเสียความร้อนจากผนังหม้อไอนํา้ 
 ความร้อนสูญเสียจากผนงัหมอ้ไอนํ้า 

QR = Qconv + Qrad 
QR MJ/hr 5.6 5.6 

 ความร้อนของไอนํ้า 
QS = Qin - QE - QB - QR 

QS MJ/hr 1,094.6 1,094.6 

 รวมความร้อนออก Qout MJ/hr   1,273.1 1,220.9 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 

2-103 

สมรรถนะหม้อไอนํา้ 
 ปริมาณไอนํ้าท่ีผลิต 

mS = mW - mB 
mS kg/hr 460.6 460.6 

 ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า (ค่าความร้อนตํ่า) 
Eff = QS / Qin 

Eff % 85.6 89.6 

 ค่าใชจ่้ายเช้ือเพลิงในการผลิตไอนํ้า  Baht/kg 1.56 1.43 
 
                ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชล้ดลง       =        (ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชก่้อน-ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชห้ลงั) x ชัว่โมง    
                                                                            ใชง้านต่อปี 
                                                                 =        (36 - 33) x 5,293               
                                                                 =        15,879                          ลิตร/ปี 
                 ค่าเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้       =        15,879 x 20 
                                                                 =        317,580                        บาท 
7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
                 เงินลงทุน                               =     ดาํเนินการเอง              บาท 

  ประหยดัค่าเช้ือเพลิง                =         317,580              บาท/ปี 
 

กรณศีึกษาที ่2: การลดแรงดนัของไอนํา้ทีผ่ลิต 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการติดตั้งหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อไฟท่ีใชน้ํ้ าเตาเป็นเช้ือเพลิง ขนาดพิกดั 2 ตนัไอนํ้ า จาํนวน 2 ชุด 
ทาํงานคร้ังละ 1 ชุด ผลิตไอนํ้ าท่ีความดนั 105 psig  เพื่อใชใ้นการ ซกั รีด และทาํนํ้ าร้อนจ่ายให้กบัห้องพกั
จาํนวน 400 หอ้ง โดยมีการเปิดใชง้าน 17 ชัว่โมง/วนั  365  วนั/ปี ใชง้านประมาณ 70 % 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
อุปกรณ์ใชไ้อนํ้ าตอ้งการความดนัสูงสุดประมาณ 75 psig ดงันั้นการผลิตไอนํ้ าท่ีความดนัสูงกว่าความตอ้งการ
มากจะส่งผลให้การสูญเสียความร้อนในดา้นต่างๆของหมไ้อนํ้ าและระบบส่งจ่ายไอนํ้ าเพ่ิมข้ึน และความร้อน
แฝงท่ีไดจ้ากไอนํ้าจะลดตํ่าลง  
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปรับลดความดนัในการผลิตไอนํ้ าจาก 105 psig 172°C  เป็น 90 psig 166°C โดยค่อยๆปรับลดลงคร้ังละ 5 
psig แลว้สังเกตการณ์ทาํงานของอุปกรณ์ใชไ้อนํ้ าต่าง ในกรณีท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์ปรับลดความดนัไอนํ้ าก่อน
เขา้อุปกรณ์ใหท้าํการปรับตั้งค่าใหม่ดว้ย 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
หมอ้ไอนํ้ าปรับตั้งความดนัไอนํ้ าท่ี 105 psig มีอุณหภูมิ 172°C  ซ่ึงสูงเกินกว่าความตอ้งการของอุปกรณ์ใชไ้อนํ้ า 
ทาํใหห้มอ้ไอนํ้าใชเ้ช้ือเพลิงเกินความจาํเป็น 
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5. สภาพหลังปรับปรุง 
ทาํการปรับลดความดนัในการผลิตไอนํ้ าจาก 105 psig  อุณหภูมิ 172°C  เป็น 90 psig  อุณหภูมิ 166°C ส่งผลให้
ลดการใชเ้ช้ือเพลิงในส่วนของความร้อนแฝงท่ีแตกต่างกนัประมาณ 1,221.03 ลิตร/ปี 

รายการ ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
ความดนัไอนํ้าท่ีตั้งไว ้(Psig) 105 90 
อุณหภูมิไอนํ้า (°C) 172 166 
เอนทาลปีของไอนํ้า (kJ/kg) 2770.31 2,764.72 

 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
                 พลงังานจากไอนํ้าท่ีลดลง =  (2,770.31  – 2,764.72 ) x 2,000 x 17 x 365 x 0.7  
     =  48,560,330  kJ/ปี 
     =  48,560.33  MJ/ปี 
               ค่าความร้อนทางตํ่าของนํ้ามนัเตา =  39.77   MJ/ลิตร 
               คิดเป็นปริมาณนํ้ามนัเตา  =  48,560.33 / 39.77 
     =  1,221.03   ลิตร/ปี 
               ราคานํ้ามนัเตาเฉล่ีย  =  16   บาท/ลิตร 
               คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้  =  1,221.03 x 16 
     =  19,536.4 8  บาท/ปี 
7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน                        = ดาํเนินการเอง               บาท 
ประหยดัค่าเช้ือเพลิง                        =            19,536.48                 บาท/ปี 

 

กรณศีึกษาที ่3: การลดการโบลว์ดาวน์ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการติดตั้งหมอ้ไอนํ้ าแบบท่อไฟท่ีใชน้ํ้ ามนัเตาเกรดเอเป็นเช้ือเพลิง ขนาดพิกดั 4 ตนัไอนํ้ า จาํนวน 
2 ชุด ทาํงานคร้ังละ 1 ชุด โดยมีการเปิดใชง้าน 20  ชัว่โมง/วนั 365  วนั/ปี  มีการโบลวด์าวนว์นัละ 2 คร้ัง 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การโบลวด์าวน์มากเกินไปส่งผลให้ส้ินเปลืองพลงังานความร้อนและนํ้ ารวมทั้งสารเคมีท่ีเติมในหมอ้ไอนํ้ า 
โดยทัว่ไปหมอ้ไอนํ้ าท่ีมีแรงดนัตํ่ากว่า 150 psig ค่าความเขม้ขน้ของสารละลายในหมอ้ไอนํ้ าควรอยู่ประมาณ 
3,000-3500 ppm ดงันั้นควรปรับลดอตัราการโบลวด์าวนใ์หเ้หมาะสมโดยดูจากคุณภาพนํ้าในหมอ้ไอนํ้าเป็นหลกั 
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3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
จากการตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของสารละลายในหมอ้ไอนํ้ าพบว่ามีค่าประมาณ 685 ppm จึงทาํการปรับลดอตัรา
การโบลวด์าวนจ์ากวนัละ 2 คร้ังเป็นวนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 5 วินาที โดยควบคุมความเขม้ขน้ของสารละลายในหมอ้
ไอนํ้ าไม่เกิน 3,500 ppm  และทาํการตรวจวดัปริมาณนํ้ าโบลวด์าวน์ท่ีลดลง เพื่อนาํไปวิเคราะห์ผลการประหยดั
พลงังาน 

4. สภาพก่อนปรับปรุง 
ตรวจวดัค่าความเขม้ขน้ของสารละลายในนํ้าของหมอ้ไอนํ้าอยูท่ี่ 685 ppm ขณะท่ีมีการโบลวด์าวนว์นัละ 2 คร้ัง 
อุณหภูมินํ้าอยูท่ี่ 95°C  นํ้าประปาท่ีป้อนเขา้หมอ้ไอนํ้ามีการร่ัวไหลประมาณ 1,680 ลิตร/ชัว่โมง หรือ 14,716.80 
ลบ.ม./ปี 

5. สภาพหลังปรับปรุง 
ทาํการลดอตัราการโบลวด์าวน์เป็น 1 คร้ัง/วนั คร้ังละไม่เกิน 5 นาที พบว่าค่าความเขม้ขน้ของสารละลายในหมอ้
ไอนํ้ าไม่เกิน 3,500 ppm ส่งผลใหล้ดการสูญเสียนํ้ าไดป้ระมาณ 360 ลิตร/ชัว่โมง หรือ 3,153.6 ลบ.ม./ปี และทาํ
การเปล่ียนวาลว์ควบคุมนํ้ าประปาท่ีชาํรุดขนาด 1.5 น้ิว จาํนวน 4 ชุด ทาํให้ลดการสูญเสียนํ้ าประปาประมาณ 
1,680 ลิตร/ชัว่โมง หรือ 14,716.80 ลบ.ม./ปี 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
                 ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้าเฉล่ีย   =  84.52   % 
                 ชัว่โมงการใชง้าน    =  7,300   ชัว่โมง/ปี 
                 อุณหภูมินํ้าป้อน     =  95.0   °C 
                 อตัราการโบลวด์าวน ์    =  360   ลิตร/ชัว่โมง 
                 อตัราการไหลของนํ้าประปาท่ีร่ัวจากวาลว์  =  1,680   ลิตร/ชัว่โมง 
                 ค่าความร้อนตํ่าของนํ้ามนัเตาเกรดเอ  =  39.77   MJ/ลิตร 
                 ค่านํ้ าเฉล่ีย     =  17.11   บาท/ลิตร 
                 ค่าเช้ือเพลิงเฉล่ีย    =  14.31   บาท/ลิตร 
                นํ้าร้อน   =  อตัราการไหลของนํ้าร่ัว x ชัว่โมงใชง้าน  

   =  (360 x 7,300) / 1,000 
   =  2,628      m3/y 

                นํ้าประปา  =  อตัราการไหลของนํ้าร่ัว  x ชัว่โมงใชง้าน  
   =  (1,680 x 7,300) / 1,000 
   =  12,264      m3/y 

                ค่านํ้ าประปาสูญเสีย =  (2,628  + 12,264 ) x 17.11  
   =  254,802.12    บาท/ปี 
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                ความร้อนสูญเสียไปกับนํา้ทีร่ั่ว (นํา้ร้อน) 
                             Qw =  Fw x Dw x Cp x (Tw – Two) 

                       เม่ือ               Fw =  อตัราการไหลของนํ้าท่ีร่ัว (L/h) 
                             Dw =  ค่าความหนาแน่นของนํ้า 
                             Cp =  ค่าความร้อนจาํเพาะของนํ้า 
                             Tw =  อุณหภูมินํ้าร่ัว 
                             Two =  อุณหภูมินํ้าปกติท่ีสภาวะมาตรฐาน 
                            Qw =  Fw x Dw x Cp x (Tw – Two) 
                           =  360  x 1 x 4.187 x (95 - 25) / 1,000 
                           =  105.51                                  MJ/h 

               คิดเป็นนํ้ามนัเตาเกรดเอ =  (Qw / LHV) /  
   =  (105.51 / 39.77) / 0.8452 
   =  3.29    ลิตร/ชัว่โมง 
   =  3.29 x 7,300   
   =  24,017    ลิตร/ปี    

               ค่าเช้ือเพลิง  =  24,017 x 14.31  
   =  343,683.27    บาท/ปี 

               ผลประหยดัรวม  =  ค่านํ้ า + ค่าเช้ือเพลิง 
   =  254,802.12 + 343,683.27  
   =  598,485.39    บาท/ปี 

7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุนวาลว์ 1.5 น้ิว 4 ชุด   =       91,440  บาท 
ประหยดัค่าใชจ่้าย                   =             598,485.39       บาท/ปี 

 ระยะเวลาคืนทุน        =        91,440/ 598,485.39    
          =        0.15    ปี 
 

 

 

 

 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 

2-107 

กรณศีึกษาที ่4:  การนํานํา้คอนเดนเสทปล่อยทิง้กลับมาใช้งาน   

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการมีการใชไ้อนํ้ ากระบวนการ Paint Shop โดยไม่การนาํคอนเดนเสทซ่ึงเป็นนํ้ าร้อนท่ีสะอาด
มากกลบัมาใชป้ระโยชน ์ 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
นํ้าป้อนเขา้หมอ้ไอนํ้ าท่ีมีอุณหภูมิตํ่า และคุณภาพไม่ดีส่งผลใหป้ระสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้ าลดลง อีกทั้งหมอ้ไอนํ้ า
ผลิตไอนํ้าไดช้า้และตอ้งปล่อยนํ้ากน้หมอ้ไอนํ้าท้ิงมาก  
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการตรวจวดัปริมาณและอุณหภูมิคอนเดนเสทท่ีปล่อยท้ิงและนํ้าป้อนก่อนและหลงัทาํการปรับปรุงเพ่ือนาํมา

วิเคราะห์หาผลการประหยดัพลงังาน รวมทั้งติดตั้งท่อนาํคอนเดนเสทกลบัและถงัรวมคอนเดนเสทก่อนส่งเขา้
ยงัถงันํ้ าป้อน  
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
ปริมาณนํ้าคอนเดนเสทเฉล่ีย 21,883 กิโลกรัม/วนั อุณหภูมิ 90 ๐C คิดเป็นปริมาณความร้อน 5,488 MJ/วนั          

  
รูปที ่2.12-1 แสดงการวดัปริมาณนํ้าคอนเดนเสท 

5. สภาพหลังปรับปรุง 
ปริมาณนํ้ าคอนเดนเสทท่ีนาํกลบัเฉล่ีย 18,133 กิโลกรัม/วนั อุณหภูมิ 83.3 ๐C คิดเป็นปริมาณความร้อน 4,133 
MJ/วนั ส่งผลใหส้ามารถประหยดัเช้ือเพลิง LPG ได ้24,818 kg/ปี และสามารถประหยดัได ้371,773.64 บาท/ปี 
โดยมีระยะเวลาคืนทุน 0.32 ปี 

  
ตาํแหน่งเช่ือมต่อท่อนํา้คอนเดนเสทเดมิ ท่อคอนเดนเสทเข้าถงันํา้ป้อน 

รูปที ่2.12-2 แสดงต่อท่อนํ้าคอนเดนเสทเขา้ถงันํ้ าป้อน หลงัปรับปรุง 
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ตารางที ่2.12-1 แสดงผลการตรวจวดัปริมาณนํ้าคอนเดนเสท  
อุณหภูมิของนํ้าคอนเดนเสท อุณหภูมิ และปริมาณนํ้าเติมหลงัปรับปรุง 

Date 
Soft 

Water 
Condensate Temp 

ปริมาณความร้อนท่ีนาํ

กลบัมาได ้
    (m) Condensate Soft Water Q= m Cp ΔT 

  (kg/day) (kg/day) (๐C) (๐C) (MJ/day) 
15-Jan-06 55,930 21,570 84.0 28.2 5,027 
16-Jan-06 47,930 20,150 80.3 28.5 4,360 
17-Jan-06 40,930 19,870 86.1 29.9 4,668 
18-Jan-06 33,930 16,170 83.6 28.8 3,699 
19-Jan-06 38,930 11,870 84.8 28.6 2,785 
20-Jan-06 27,930 19,170 81.2 28.1 4,260 
Avg/day 40,930 18,133 83.3 28.7 4,133 

 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

รายการ สัญลักษณ์ สูตร ค่า หน่วย 
พลังงานความร้อนทีสู่ญเสีย         
Post Retrofit P   4,133 MJ/วนั 
ค่าความร้อนเช้ือเพลิง LPG LHV   50.22 MJ/kg 
ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า %  82.24%   
การคาํนวณ         
วนัทาํงาน D   248 วนั/ปี 

เช้ือเพลิงทีป่ระหยดัต่อปี F 
(PxD)/(LHV 

x %) 
24,818 kg/ปี 

ราคาเช้ือเพลิง E  14.98 บาท 
จํานวนเงนิทีป่ระหยดัได้ C (F x D) 371,773.64 บาท/ปี 

 

7. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
               เงินลงทุน   = 118,770.00          บาท 
               ผลประหยดัท่ีได ้                =            371,773.64                  บาทต่อปี 
               ระยะเวลาคืนทุน   = 118,770.00/ 371,773.64    
                                                                     =            0.32                               ปี 

 
 
 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 

2-109 

กรณศีึกษาที ่5 : การปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอนํา้ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการผลิตไฟฟ้าจาํหน่าย โดยใช ้แกลบ , เปลือกไม ้และ ไมชิ้พ เป็นเช้ือเพลิง โดยทางโรงงานทาํการ
ผลิตไฟฟ้า 24 ชัว่โมง/วนั, 350 วนั/ปี  

 
รูป 2.12-3 หมอ้ไอนํ้าของทางโรงงาน 

 

 
รูปที ่2.12-4 เช้ือเพลิงท่ีป้อนใหก้บัหมอ้ไอนํ้าเพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้า 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการสาํรวจพบวา่ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงเทียบกบัการผลิตไฟฟ้าของทางโรงงานมีค่าเท่ากบั 19.03 MJ/kWh อตัรา
การผลิตไฟฟ้าของโรงงานเฉล่ียเท่ากบั 203,660 kWh/day ในการป้อนเช้ือเพลิงเม่ือคิดจากค่าความร้อน แกลบเท่ากบั 
13,918 kJ/kg และค่าความร้อนของเปลือกไมย้คูาลิปตสั เท่ากบั 6,845 kJ/kg เม่ือคิดเป็นสัดส่วนการใชพ้บว่าในการ
ผลิตไฟฟ้าจะใชค่้าความร้อนจากแกลบ 80% และใชค่้าความร้อนจากเปลือกยคูาลิปตสั 20% เม่ือมาพิจารณาค่าการใช้
เช้ือเพลิงเทียบกบัการผลิตไฟฟ้าของทางโรงงานท่ี  19.03 MJ/kWh พบว่ามีค่าค่อนขา้งสูงเน่ือง เน่ืองจากมีรอยร่ัวท่ี
หมอ้ไอนํ้ า และมีตะกรันจบัท่ี บริเวณท่อของหมอ้ไอนํ้ า ทาํให้ประสิทธิภาพการทาํงานของหมอ้ไอนํ้ าตกลง ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าดว้ย ซ่ึงผลท่ีตามมาคือการใชเ้ช้ือเพลิงของหมอ้ไอนํ้ าก็จะมีค่าสูงข้ึน ทาํ
ใหท้างโรงงานส้ินเปลืองเช้ือเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน ์
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รูปที ่2.12-5  ตะกรันท่ีจบัท่ีท่อไอนํ้าก่อนทาํความสะอาด            รูปที ่2.12-6 รอยร่ัวของหมอ้ไอนํ้าก่อนปรับปรุง 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปรับปรุงโดยการทาํความสะอาดหมอ้ไอนํ้ าเพ่ือกาํจดัตะกรัน และทาํการซ่อมรอยร่ัวของหมอ้ไอนํ้ า  โดย
มอบหมายให้แผนกซ่อมบาํรุงเป็นผูรั้บผิดชอบ และกาํหนดการซ่อมบาํรุงหมอ้ไอนํ้ าเป็นแผนของบริษทัโดย

กาํหนดใหมี้การซ่อมบาํรุงทุกๆ 3 เดือน 
 

 
รูปที ่2.12-7 ขณะทาํการซ่อมบาํรุงหมอ้ไอนํ้า 

4. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัปรับปรุงพบวา่ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงเทียบกบัการผลิตไฟฟ้าของทางโรงงานมีค่าเท่ากบั 18.46 MJ/kWh ซ่ึงเม่ือ

เทียบกบัก่อนปรับปรุงพบวา่มีค่าลดลง 
19.03 18.46

100 2.995%
19.03

   
 

  

 โดยคิดเป็นพลงังานความร้อนท่ีสามารถลดลงได ้35,457,650.28 MJ/y 
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   รูปที ่2.12-8 ท่อไอนํ้าหลงัทาํความสะอาด                              รูปที ่2.12-9 หมอ้ไอนํ้าหลงัทาํการซ่อมรอยร่ัว 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
จากการตรวจวดัขอ้มูลของระบบหมอ้ไอนํ้าไดข้อ้มูลต่างๆดงัน้ี 

ค่าความร้อนของแกลบ(LHV)    =  13,918 kJ/kg  
ค่าความร้อนของเปลือกไมย้คูาลิปตสั (LHV)  =  6,845 kJ/kg 
สดัส่วนการใชพ้บวา่ในการผลิตไฟฟ้าจะใชค่้าความร้อนจากแกลบ 80% และใชค่้าความร้อนจากเปลือกยคูาลิปตสั 
20 % 
 
ปริมาณไฟฟ้าท่ีโรงงานสามารถผลิตไดท้ั้งปี               =  62,206,404 kWh/ปี 
ราคาแกลบเฉล่ีย     = 1.03867  บาท/kg 
ราคาเปลือกยคูาลิปตสัเฉล่ีย   = 0.41267  บาท/kg 
 
ก่อนปรับปรุง  
มีค่าปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงเทียบกบัการผลิตไฟฟ้าของทางโรงงานมีค่าเท่ากบั 19.03 MJ/kWh 
 

หลังปรับปรุง  
มีค่าปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงเทียบกบัการผลิตไฟฟ้าของทางโรงงานมีค่าเท่ากบั 18.46 MJ/kWh 
คิดเป็นพลงังานความร้อนท่ีสามารถประหยดัได ้  

= (19.03-18.46) x 62,206,404 MJ/ปี 
   = 35,457,650.28   MJ/ปี 
เทียบเท่าตนันํ้ามนัดิบ = 35,457,650.28/39.77 x 941.24 x 10-9  

  = 0.8391    ktoe/year 
 

คิดเป็นจาํนวนแกลบท่ีประหยดัได ้  = 35,457,650.28x0.8/13.918       kg/ปี 
     = 2,038,088.822   kg/ปี 
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คิดเป็นมูลค่าแกลบท่ีสามารถประหยดัได ้ = 2,038,088.822x1.03867  บาท/ปี 
     = 2,116,901.717   บาท/ปี 
คิดเป็นจาํนวนเปลือกยคูาลิปตสัท่ีประหยดัได ้= 35,457,650.28x0.2/6.845       kg/ปี 
      = 1,036,016.078   kg/ปี 
คิดเป็นมูลค่าเปลือกยคูาลิปตสัท่ีสามารถประหยดัได ้  

= 1,036,016.078x0.41267  บาท/ปี 
     = 427,532.755   บาท/ปี 
คิดเป็นผลประหยดัรวม   = 2,116,901.717 + 427,532.755 บาท/ปี 
                                                = 2,544,434.472   บาท/ปี 
6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
                  เงินลงทุน                 = 198,100    บาท 
                  ผลการประหยดั  = 2,544,434.47   บาท/ปี 
                  ระยะเวลาคืนทุน  = 198,100/2,544,434.47  ปี 

                              = 0.077    ปี 
 

กรณศีึกษาที ่6 : การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการไดมี้การเดินหมอ้ไอนํ้ าขนาด 6.3 ตนั/ชัว่โมง คร้ังละ 1 ชุด โดยเดินช่วง Medium เป็นส่วนใหญ่ 
จากการตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหมด้ว้ยเคร่ืองมือวิเคราะห์แก๊สไอเสีย (Flue gas Analyzer) ในช่วง Medium 
พบว่า Boiler ชุดท่ี 1 มีค่าออกซิเจน (O2) เกินกว่าค่ามาตรฐานอยูท่ี่ 6.09%  (ค่ามาตรฐานปริมาณออกซิเจน (O2) ของ
เช้ือเพลิงเหลวไม่เกิน 4% ) ส่งผลใหเ้กิดความร้อนสูญเสียออกจากปล่องสูง ทาํใหส้ิ้นเปลืองพลงังานอยา่งมาก 

 
รูปที ่2.12-10 การตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหมก่้อนการปรับปรุง 
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2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การนาํอากาศเขา้เผาไหมม้ากเกินความจาํเป็นส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการเผาไหมล้ดลงและการสูญเสียความร้อน

ทางปล่องไอเสียสูงข้ึน  
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปรับอตัราส่วนอากาศต่อเช้ือเพลิง (A/F Ratio) ในช่วง Medium แลว้ใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัและวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการเผาไหม ้เพ่ือควบคุม ออกซิเจน (O2) ใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ในช่วงท่ีเดิน Medium Fire   

 
รูปที ่2.12-11 ทาํการปรับตั้งอตัราส่วนอากาศต่อเช้ือเพลิง 

4. สภาพหลังปรับปรุง 
ค่าออกซิเจน (O2) ส่วนเกินของหมอ้ไอนํ้าลดตํ่าลงจากเดิมเขา้ใกลเ้กณฑม์าตรฐานอยูท่ี่ 4.30 % ค่า CO2 เพิ่มมาก
ข้ึน และประสิทธิภาพในระบบการเผาไหมสู้งข้ึน  

  
รูปที ่2.12-12 การตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหมห้ลงัปรับปรุง 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
หมอ้ไอนํ้ าใชน้ํ้ ามนัเตา A เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไอนํ้ า มีค่าความร้อนตํ่า 9,500 kcal/kg ค่าความหนาแน่นของ
เช้ือเพลิงเหลว 0.94 kg/L มีการเปิดใชง้านตลอดทั้งปี 5,891 h/y มีอตัราการใชเ้ช้ือเพลิง 254 L/h และราคา

เช้ือเพลิงเฉล่ีย 11.50 B/L จากการตรวจวดัประสิทธิภาพการเผาไหม ้ในช่วง Medium Fire  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งท่ีมา
ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ช่ัวโมงการใช้งานตลอดท้ังปี h h/y
1.2 ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง

 - เช้ือเพลิงเหลว LHVL kcal/kg นํ้ามันเตา A

1.3 ราคาเช้ือเพลิงเฉล่ียต่อหน่วย

 - เช้ือเพลิงเหลว CL ฿/L นํ้ามันเตา A

1.4 ความหนาแน่นของเช้ือเพลิง

- เช้ือเพลิงเหลว DL kg/L

1.5 ตัวประกอบการใช้งาน OF

1.6 ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสีย CPg kcal/Nm3 OC

(ท่ี 200 OC = 0.33 , ท่ี 400 OC = 0.34)

1.7 ประสิทธิภาพการเผาไหม้ hC %

1.8 ประสิทธิภาพหม้อไอนํ้า hF %

1.9 อัตราการใช้เช้ือเพลิงเฉล่ีย

- เช้ือเพลิงเหลว mFL L/h

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งท่ีมา
ของข้อมูล

2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้ก่อนปรับ TgO

OC

2.2 อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้ก่อนปรับส่วนผสม TaO
OC

2.3 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหม้หลังปรับ TgN
OC

2.4 อุณหภูมิอากาศเข้าห้องเผาไหม้หลังปรับส่วนผสม TaN
OC

2.5 ปริมาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้ก่อนปรับ O2O %

2.6 ปริมาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหม้หลังปรับ O2N %

35.00

6.09

4.30

260.00

35.00

255.00

254

88

82

1.00

0.33

11.50

0.94

9,500.00

เตา 1

5,891
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3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การสูญเสียความร้อนก่อนปรับส่วนผสม

3.1อัตราส่วนอากาศเดิม M - 1.41

M = 21/(21- O2o)

3.2 ปริมาณอากาศทางทฤษฎีก่อนปรับส่วนผสม

     - เช้ือเพลิงเหลว AOL Nm3/kg 8.08

AOL = (0.85 x LHVL /1,000)

3.3 ปริมาณอากาศใช้จริงก่อนปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงเหลว AL = AOL x M AL Nm3/kg 11.39

3.4 ปริมาณก๊าซเสียทางทฤษฎีก่อนปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงเหลว OOL Nm3/kg 10.55

OOL = (1.11 x LHVL /1,000)

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งท่ีมา
ของข้อมูล

3.5ปริมาณก๊าซเสียจริงก่อนปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงเหลว OL Nm3/kg 13.86

OL = OOL + (M-1) x AOL

3.6 พลังงานความร้อนท่ีสูญเสียก่อนปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงเหลว QEL kcal/y 1,269,845,948.45 5315575.14

QEL = mfL x  DL  x  OL  x  CPg  x  (Tgo-Tao)  x h  x

OF  x  hC/100

การสูญเสียความร้อนหลังปรับส่วนผสม
3.7 อัตราส่วนอากาศหลังปรับส่วนผสม MN - 1.26

MN = 21/(21-O2N)

3.8 ปริมาณอากาศทางทฤษฏีหลังปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงเหลว AOLN Nm3/kg 8.08

AOLN = (0.85 x LHVL /1,000)  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งท่ีมา
ของข้อมูล

3.9 ปริมาณอากาศท่ีใช้จริงหลังปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงเหลว ALN = AOLN  x  M ALN Nm3/kg 10.18

3.10 ปริมาณก๊าซเสียทางทฤษฏีหลังปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงเหลว OOLN Nm3/kg 10.55

OOLN = (1.11 x  LHVL /1,000)

3.11 ปริมาณก๊าซเสียจริงหลังปรับส่วนผสม

      - เช้ือเพลิงเหลว OLN Nm3/kg 12.65

OLN = OOLN + (M-1) x AOLN

3.12 พลังงานความร้อนสูญเสียหลังปรับส่วนผสม
      - เช้ือเพลิงเหลว QELN kcal/y 1,133,231,128.59 4743705.504

QELN = mfL x  OLN  x CPg   x (TgN-TaN) x h  x 

     OF x  hC/100

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งท่ีมา
ของข้อมูล

3.13 พลังงานความร้อนสูญเสียลดลง

      - เช้ือเพลิงเหลว QLS kcal/y 136,614,819.86 571869.6359

QLS = QEL - QELN

3.14 ปริมาณเช้ือเพลิงที่ประหยัดได้

      - เช้ือเพลิงเหลว FLS L/y 18,737.19

FLS = QLS /(LHVL x DL  x  hF/100)

3.15 ค่าเช้ือเพลิงลดลง

      - เช้ือเพลิงเหลว CLS ฿/y 215,477.69

CLS = FLS  x  CL

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งท่ีมา
ของข้อมูล

4.  การวิเคราะห์การลงทุน
     4.1  ระยะเวลาคืนทุน

      - เช้ือเพลิงเหลว 0.00

     PBL = CC  / CLS

5.   สรุปผลท่ีได้จากการวิเคราะห์

     5.1  ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช้ลดลง FS 18,737.19

5.2  ค่าใช้จ่ายเช้ือเพลิงลดลง 215,477.69

     5.3  ระยะเวลาคืนทุน y 0.00

CF ฿ / y 215,477.69

PB 0.00

ลดลงรวม

L/y 18,737.19

PBL y
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กรณศีึกษาที ่7 : การเลือกใช้งานหม้อไอนํา้ชุดทมีีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นหลัก 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการประเภท ฟอกยอ้ม ทาํการผลิตหนงัสําเร็จรูปใช้งานระบบไอนํ้ าในกระบวนการผลิต โดย
ติดตั้งหมอ้ไอนํ้ าท่ีใชน้ํ้ ามนัเตาเกรด C   No. 1 ขนาด  4.5  ตนัต่อชัว่โมง   จาํนวน 1 ชุด  และ No.2 ขนาด 5 ตนั
ต่อชัว่โมงจาํนวน 1 ชุด  สลบักนัเดินโดยใชง้านเปิด 24 ชัว่โมงต่อวนั   คร้ังละ 1  ชุด ซ่ึงทาํการตั้งแรงดนัไอนํ้ า
ผลิตท่ี  7  บาร์ เพื่อส่งเขา้ไปยงักระบวนการผลิต  ชุดท่ี 2 มีสัดส่วนการใชน้ํ้ าต่อเช้ือเพลิงสูงสุด ดงันั้นจึงมี
แนวคิดท่ีจาํนาํมาใชง้านเป็นหลกั 

หม้อไอนํา้ No.1 No.2 

ขนาดพิกดั  (kg) 4,500 5,000 
การใชเ้ช้ือเพลิง (ลิตร/ชม.) 253.63 233.35 
การใชน้ํ้ า (ลิตร/ชม.) 3,256.80 3,701.38 
การผลิตไอนํ้า / เช้ือเพลิง 12.84 15.86 
การใชเ้ช้ือเพลิงเฉล่ีย  9  เดือน (ลิตร) 66,959.15 56,003.60 
การใชน้ํ้ า เฉล่ีย  9  เดือน (ลิตร) 859,795.56 888,331.11 
ลาํดบัประสิทธิภาพ 2 1 

 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
หมอ้ไอนํ้า No.2  ขนาด 5,000 kg  มีประสิทธิภาพสูงกวา่หมอ้ไอนํ้ า  No.1  ดงันั้นจึงเปล่ียนวิธีการใชง้านจากการ
เดินสลบักนัไปมาเป็นการใชง้าน No.2   เป็นหลกั 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
เปล่ียนวิธีการใชง้านจากการใชง้านสลบักนัไปมา เป็นการใชง้าน No.2  เป็นหลกั เดือนละ 3 สัปดาห์ วนัละ 24 
ชัว่โมง ซ่ึงอตัราการการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิงเฉล่ียจะเพิ่มข้ึนจาก  14.22  เป็น  15.86 
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4. สภาพหลังปรับปรุง 
ใชง้าน No.2  เป็นหลกัเดือนละ 3  สปัดาห์   ส่งผลใหก้ารใชเ้ช้ือเพลิงลดลงปีละประมาณ  87,505.92 ลิตร/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที ่2.12.13 หมอ้ไอนํ้าขนาด 4.5  ตนั          รูปที ่12.2-14 หมอ้ไอนํ้าขนาด 4.5  ตนั 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ขอ้มูลจาก Log  Sheet รายเดือน พบว่ามีการใชน้ํ้ าในหมอ้ไอนํ้ าเฉล่ีย 1,748,126.67  ลิตร/เดือน หรือ 83,244.13  
ลิตร/วนั  และใชเ้ช้ือเพลิงรวม 122,962.75 ลิตร/เดือน สัดส่วนการผลิตไอนํ้ าต่อเช้ือเพลิงเฉล่ีย 14.22  และหมอ้ไอ
นํ้ า  No.2  มีการใชน้ํ้ ารวม  888,331.11  ลิตร และใชเ้ช้ือเพลิงรวม 56,003.60 ลิตร สัดส่วนการผลิตไอนํ้ าต่อ
เช้ือเพลิงเฉล่ีย 15.86 ใชง้าน  No.2 เป็นหลกั เดือนละ 5 สปัดาห์  ราคาเช้ือเพลิงเฉล่ีย 19.46 บาทต่อลิตร 

 สดัส่วนการผลิตไอนํ้าต่อเช้ือเพลิงสูงข้ึน  = 15.86 – 14.22 
       = 1.64       ลิตรนํ้าต่อลิตรเช้ือเพลิง 
 สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงต่อการผลิตไอนํ้าลดลง = 0.0703 – 0.0630   
       = 0.0073       ลิตรเช้ือเพลิงต่อลิตรนํ้า 

คิดเป็นต่อเช้ือเพลิงท่ีลดลงต่อวนั    = 0.0073  x  83,244.13 
       = 607.68       ลิตรเช้ือเพลิงต่อวนั 
 คิดเป็นต่อเช้ือเพลิงท่ีลดลงต่อปี   = 607.68  x  15  x  12  x  0.8  
       = 87,505.92     ลิตรต่อปี 
 ค่าเช้ือเพลิงท่ีลดลงต่อปี    = 87,505.92  x  18.71  
       = 1,637,235.76 บาทต่อปี 
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กรณศีึกษาที ่8:  การใช้ความร้อนและนํา้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ในกระบวนการซกัผา้ขาวมีการใชง้านเคร่ือง L-Box จาํนวน 2 ชุด (No.1 และ No.2) ซ่ึงมีส่วนประกอบต่างๆ ดงั
รูป และจากรูปสามารถอธิบายการใชแ้ละการสูญเสียพลงังานไดด้งัน้ี 
1) บ่อท่ี 3-5 เป็นบ่อนํ้ าร้อน (อุณหภูมิท่ีตอ้งการประมาณ 70oC - 80oC) ท่ีไดจ้ากการนาํนํ้ าประปาท่ีอุณหภูมิ 
30oC มาจ่ายเขา้ในบ่อท่ี 5 และปล่อยใหน้ํ้ าลน้ผา่นไปยงับ่อท่ี 4-3-2-1 ตามลาํดบั โดยในบ่อท่ี 3-5 จะมีการจ่ายไอ
นํ้ าท่ีความดนัไม่เกิน 4 บาร์เกจ (ควบคุมโดย Ball Valve แบบ Manual Control) ลงไปผสมกบันํ้ าในบ่อโดยตรง 
และเม่ือนํ้ าร้อนไดผ้่านการแลกเปล่ียนความร้อนกบัผา้ขาวในกระบวนการผลิตแลว้บางส่วนก็จะถูกปล่อยท้ิง

ออกทางทา้ยบ่อท่ี 1 ดว้ยระบบนํ้าลน้ ซ่ึงเป็นจุดท่ีทาํใหเ้กิดการสูญเสียนํ้าและพลงังานความร้อน 
2) บ่อท่ี 1-2 เป็นบ่อนํ้าเยน็ และบ่อท่ี 6 เป็นบ่อเคมี เป็นส่วนท่ีไม่มีการใชพ้ลงังานความร้อน 
3) ตูอ้บไอ เป็นส่วนท่ีใชไ้อนํ้ าพ่นลงบนเน้ือผา้โดยตรง ควบคุมอุณหภูมิภายในตูไ้วไ้ม่เกิน 95oC โดยใชB้all 
Valve ท่ีเปิด-ปิดการจ่ายไอนํ้าตามอุณหภูมิท่ีแสดงไวท่ี้หนา้ตูแ้บบ Manual Control 

 

 
 

รูปที ่12.2-15  เคร่ือง L-Box (กระบวนการซกัผา้ขาว) 
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2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากขอ้ 1) – 4) ในขา้งตน้จะเห็นไดว้่ามีการสูญเสียพลงังานความร้อนและค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงในส่วนของนํ้ า
ร้อนท่ีลน้ท้ิงตลอดเวลา (บ่อท่ี 1 และ 7) เน่ืองจากมีปริมาณท่ีมากในแต่ละวนัและตอ้งใชค้วามร้อนจากไอนํ้ า
โดยตรงในการรักษาอุณหภูมิขณะใชง้าน ประกอบกบัเร่ืองของค่าใชจ่้ายทางดา้นเคมีท่ีใชค้วบคุมคุณภาพของ
นํ้าดว้ย 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทางฝ่ายผลิตไดป้ระสานงานกบัทางฝ่ายวิศวกรรมในการปรับปรุงอุปกรณ์ดงักล่าวให้สามารถนาํนํ้ าท้ิงและ

พลงังานความร้อนท่ีสูญเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ให้ไดม้ากท่ีสุด (ดงัรูป) โดยการนาํนํ้ าร้อนท้ิงจากบ่อท่ี 7 มา
เก็บในถงัพกัและสูบกลบัไปเติมลงในบ่อท่ี 5 ท่ีอุณหภูมิประมาณ 77 oC  - 79 oC  ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีเพียงพอต่อ
กระบวนการผลิตในบ่อท่ี 1-5 ดงันั้นจึงไม่มีความจาํเป็นท่ีตอ้งจ่ายไอนํ้ าเขา้ในบ่อท่ี 1-5 รวมทั้งสามารถยกเลิก
การเติมนํ้ าประปาในบ่อท่ี 5 ไดด้ว้ยเน่ืองจากนํ้ าท่ีไดจ้ากบ่อท่ี 7 มีปริมาณมากพอสาํหรับใชแ้ทนนํ้ าประปาใน
บ่อท่ี 5 

 
รูปที ่12.2-16  เคร่ือง L-Box (หลงัปรับปรุง) 

4. สภาพหลังปรับปรุง 
ทางโรงงานสามารถลดการใชน้ํ้ าประปา (ส่วนท่ีเติมลงในบ่อท่ี 5), การใชไ้อนํ้ า (บ่อท่ี 1-5) และสารเคมีสาํหรับ
บาํบดันํ้าลงได ้โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตแต่อยา่งใด 
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รูปที ่12.2-17  ถงัพกันํ้าร้อนและเคร่ืองสูบนํ้ากลบัจากบ่อท่ี 7 ไปยงับ่อท่ี 5 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
- ส่วนของสารเคมีในการบําบัดนํา้ 
ปริมาณสารเคมีท่ีใชล้ดลง                                   =    300 kg/เดือน x 12 เดือน/ปี 
                                                                           =    3,600      kg/ปี 
อตัราค่าสารเคมี                                                 =    26            บาท/kg 
คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้                          =    3,600 kg/ปี x 26 บาท/kg 
                                                                          =    93,600      บาท/ปี 
- ส่วนของนํา้ร้อนทิง้ 
ปริมาณนํ้าร้อนท้ิงท่ีลดลง                                    =    ปริมาณนํ้าประปาท่ีใชล้ดลงในบ่อท่ี 5 
                                                                            =    5,616,000     ลิตร/ปี 
อุณหภูมินํ้าร้อนท้ิงเฉล่ีย                                     =    75                 oC 
อุณหภูมินํ้าประปาท่ีป้อนเขา้                              =    30                 oC 
พลงังานความร้อนสูญเสียท่ีลดลง                      =    5,616,000 ลิตร/ปี x 1 kg/ลิตร x 0.004187 MJ/kg-oC 
                                                                                  x (75 - 30)oC 
                                                                           =    1,058,139    MJ/ปี 
คิดเป็นปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้              =    1,058,139MJ/ปี / 17,930 MJ/ตนั 
                                                                          =    59.01            ตนั/ปี 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
คิดเป็นค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานท่ีประหยดัได ้     =    59.01 ตนั/ปี x 2,500 บาท/ตนั 
                                                                          =    147,525       บาท/ปี 
รวมทั้งส้ินคิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้         =    336,128       บาท/ปี 
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กรณศีึกษาที ่9 : การปรับปรุงฉนวนหุ้มท่อส่งไอนํา้  
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานผลิตเส้ือผา้สาํเร็จรูปส่งออกจาํหน่ายต่างประเทศทาํงานวนัละ 20 ชัว่โมง จาํนวน 312 วนั/ปี ในบาง
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตจะมีการใชไ้อนํ้ าในการยอ้มสีผลิตภณัฑ ์ ใชห้มอ้ไอนํ้ า ขนาด 4 ตนั/ชม. ชนิดท่อ
ไฟ ใชเ้ช้ือเพลิงชนิดนํ้ ามนัเตาเกรด C ผลิตไอนํ้ าส่งไปตามท่อส่งขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2 น้ิว ไปยงั

สายการผลิต  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
โรงงานเปิดกิจการมาเป็นระยะเวลานานทาํใหฉ้นวนท่ีใชหุ้ม้ท่อเกิดการชาํรุดคิดเป็นความยาว 170 เมตร 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการหุม้ฉนวนท่อไอนํ้าท่ีชาํรุดทั้งหมด 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
โรงงานสามารถประหยดัพลงังานได ้330,936 MJ/ปี หรือเช้ือเพลิง 9,717 ลิตร/ปี หรือเป็นเงิน 115,181 บาท/ปี 
และมีระยะ เวลาคืนทุน 1.70 ปี 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ขอ้มูลสาํหรับการคาํนวณ 
(1) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางท่อ 2 น้ิว 
(2) ขนาดความยาวท่อ 170 เมตร 
(3) พื้นท่ีผวิการระบายความร้อน (A) 27.12 m2 
(4) อุณหภูมิท่ีผวิเตาก่อนหุม้ฉนวน (Ta) 140.0 oC 
(5) อุณหภูมิภายนอก (Ts) 27 oC 
(6) สมัประสิทธ์ิการแผรั่งสีความร้อน (hr) 0.9 W/m2K 
(7) สมัประสิทธ์ิการพาความร้อน (hc) 5.110 W/m2K 
(8) ค่าเช้ือเพลิง (นํ้ามนัเตา C) 11.85 บาท/ลิตร 
(9) ประสิทธิภาพการเผาไหมห้มอ้ไอนํ้าเฉล่ีย 82.5 % 
(10) เงินลงทุนในการปรับปรุง 196,227 บาท 
กาํลงัความร้อนสูญเสียก่อนปรับปรุงฉนวน = (hr + hc) x A x (Ts-Ta) 
                                                                     = 18,415           W 
การหุม้ฉนวนลดการสูญเสียพลงังานลงได ้(ขอ้มูลจาก พพ.) 80% 
 คิดเป็นค่ากาํลงังานท่ีลดลง                          = 18.415 kW x 80% 
                                                                    = 14.732           kW 
 คิดเป็นค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้               = 18.415 kW x 20 ชม. x 312 วนั 
                                                                   = 91,927           kWh/ปี 
                                                          หรือ = 330,936          MJ/ปี 
 หรือเทียบเท่านํ้ามนัเตา C                         = 330,936          MJ/ปี 
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                                                                  =  41.28 MJ/ลิตร x 82.5% =   9,717    ลิตร/ปี 
 คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้                         = 9,717 ลิตร/ปี x 11.85 บาท/ลิตร 
                                                                  = 115,181                      บาท/ปี 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
 คิดระยะเวลาคืนทุน                                 = 196,227 บาท /115,181 บาท/ปี 
                                                                  = 1.70 ปี 
 
กรณศีึกษาที ่10 : การนําความร้อนจากไอเสียไปอุ่นนํา้ป้อนหม้อไอนํา้ 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมออกจาํหน่ายภายในประเทศ ทาํงานวนัละ 24 ชัว่โมง จาํนวน 300 วนั/ปี ใชห้มอ้ไอนํ้ า 
ขนาด 10 ตนั/ชม. ชนิดท่อไฟ ใชเ้ช้ือเพลิงชนิดนํ้ ามนัเตาเกรด C ราคา 12.50 บาท/ลิตร ในอตัรา 1,000 ลิตร/ชม. 
จากการตรวจวดัพบว่า อุณหภูมิก๊าซไอเสีย 300oC ปริมาณ O2 ในก๊าซไอเสีย 4% ประสิทธิภาพการเผาไหม ้
80.5% อุณหภูมินํ้าป้อน 30oC 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
อุณหภูมิก๊าซไอเสียสูงถึง 300oC ส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสียมาก  
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
นาํความร้อนท้ิงจากก๊าซไอเสียมาอุ่นนํ้าป้อนหมอ้ไอนํ้าจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้าสูงข้ึน 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
ประหยดัพลงังานได ้ 6,816,202 MJ/ปี หรือเช้ือเพลิง 205,120 ลิตร/ปี หรือเป็นเงิน 2,564,000 บาท/ปี และมี
ระยะเวลาคืนทุน 0.59 ปี 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
สมการสาํหรับการคาํนวณ  M =  21/(21- O2 ) 
                                            A = M/A0 

                                            G = G0 + (M-1) A0 

โดย A  คือ ปริมาณอากาศท่ีใชจ้ริง (m3/kgfuel) 
       A0 คือ ปริมาณอากาศทางทฤษฎี (m3/kgfuel) 
        G คือ ปริมาณไอเสียจริง (m3/kgfuel) 
      G0  คือ ปริมาณไอเสียทางทฤษฎี (m3/kgfuel) 
       M คือ อตัราส่วนอากาศ  
      O2  คือ เปอร์เซ็นของ O2 ในก๊าซเสีย 
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แทนค่าลงในสมการ 
                                        M =  21/(21- 4 ) 
                                             = 1.24 
                                       A0  = 10.8 m3/kgfuel 
                                       G0  = 11.4 m3/kgfuel 
                                       G  = 11.4 m3/kgfuel + [(1.24-1) X 10.8] = 14 m3/kgfuel 
ค่าความหนาแน่นของอากาศท่ีอุณหภูมิ 300oC = 1.29 x (273/(273+300)) 
                                                                         = 0.61 kg/ m3 

ค่าความร้อนจาํเพาะของอากาศท่ีอุณหภูมิ 300oC มีค่าประมาณ 1.045 kJ/kg.K 
ค่าความหนาแน่นของเช้ือเพลิง = 0.96 kg/ m3 
 ดงันั้น พลงังานท่ีสามารถนาํกลบัมาไดสู้งสุด = mcΔT 
                                                                         = (14 X 0.61 x 1,000 x 0.96) (1.045) (300-170) 
                                                                         = 1,456,446 kJ/hr 
ถา้ Economizer มีประสิทธิภาพ 75% พลงังานท่ีนาํกลบัมาใชจ้ริง 
                                                                         = 1,456,446 kJ/hr x 75% 
                                                                         = 1,092,335 kJ/hr 
 คิดเป็นค่าพลงังานท่ีประหยดัได ้                    = 1,092.34 MJ/ชม. x 20 ชม. x 312 วนั 
                                                                        = 6,816,202 MJ/ปี 
หรือเทียบเท่านํ้ามนัเตา C                                = 6,816,202 MJ/ปี / (41.28 MJ/ลิตร x 80.5%) 
                                                                        = 205,120 ลิตร/ปี 
 คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้                                = 205,120 ลิตร/ปี x 12.50 บาท/ลิตร 
                                                                        = 2,564,000 บาท/ปี 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
คิดระยะเวลาคืนทุน                                         = 1,500,000 บาท / 2,564,000 บาท/ปี 
                                                                        = 0.59 ปี                            
 
 
กรณศีึกษาที ่11 : เดนิเคร่ืองแบบ Low Fire เป็นหลักแทนเดนิเคร่ืองแบบ Medium Fire  
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการมีการใชห้มอ้ไอนํ้ าขนาด 3.2 ตนัต่อชัว่โมง เดินคร้ังละ 1 ชุด ขณะตรวจวดัการทาํงานของหวัเผา
พบว่ามีการทาํงานของหวัเผาแบบไฟปานกลาง Medium fire (เช้ือเพลิงป้อนเขา้หวัเผา  ปานกลาง )  ทาํใหห้มอ้ไอนํ้ า
เดิน-หยุดบ่อย เน่ืองจากทาํความดนัไอนํ้ าไดเ้ร็วและภาระการใช้ไอนํ้ าท่ีน้อยมาก ส่งผลต่อการสูญเสียความร้อน 
เน่ืองจากการเดินท่ี medium fire ตลอด   
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2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ก่อนจุดหัวเผาแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการไล่เช้ือเพลิงท่ีตกคา้งออกก่อนโดยใชเ้วลาประมาณ 2 นาที ช่วงเวลาดงักล่าว
อากาศท่ีส่งเขา้หอ้งเผาไหมจ้ะพาความร้อนออกจากหอ้งเผาไหมส่้งผลใหเ้กิดการสูญเสียความร้อนมาก 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ตั้งหวัเผาใหมี้การเดินแบบ เปลวไฟตํ่า Low fire  ( เช้ือเพลิงป้อนเขา้หวัเผานอ้ย ) ซ่ึงจะช่วยยดืเวลาการเดินของหวัเผา
ให้มาก ข้ึนและลด เวลาการตัดการทํา ง านของหัว เผาให้น้อยลง  เพื่ อลดความ ถ่ีการ  เ ดิน -หยุด  ของ 
หมอ้ไอนํ้าลง จะส่งผลใหล้ดการใชเ้ช้ือเพลิงลงได ้

 
รูปที ่12.2-18  การปรับตั้งหวัเผา 

4. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัจากการปรับตั้งเป็นตาํแหน่งให้หวัเผาเดินท่ี Low fire แลว้ การทาํไอนํ้ าท่ีความดนัเดิมก็จะชา้ลงแต่ก็สามารถ
รองรับภาระจากการใชง้านไดพ้อเพียงไม่เกิดปัญหาท่ีจะผลิตไอนํ้ าไดไ้ม่ทนัและจากการตรวจวดัอตัราส่วนไอนํ้ าต่อ

เช้ือเพลิง ระหวา่งตอนเดิน medium fire กบั หลงัปรับตั้งเป็น Low fire พบวา่ช่วง low fire มีสดัส่วนท่ีดีข้ึน คือผลิตไอ
นํ้ าไดม้ากข้ึนแต่ใชเ้ช้ือเพลิงเท่าเดิม อุณหภูมิปล่องลดลงจากช่วง medium fire  ประมาณ 20 ๐C ส่งผลต่อการลดการ
สูญเสียความร้อนนอ้ยลง 

 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
จํานวนเท่าของการระเหยช่วงเดินMedium Fire 
ปริมาณนํ้าป้อนต่อ 1 ชัว่โมง (kg.steam) = 1,000.30      L/hr  
ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช ้1 ชัว่โมง (L fuel) = 88.40      L/hr 
อตัราการผลิตไอนํ้าต่ออตัราการใชเ้ช้ือเพลิง (kg.steam/L.fuel) 
 = 1,000.30 / 88.40  
 = 11.32     kg steam/L fuel 
จํานวนเท่าของการระเหยช่วงเดนิ Low Fire 
ปริมาณนํ้าป้อนต่อ 1 ชัว่โมง (kg steam) = 1,004.00      L/hr  
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ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช ้1 ชัว่โมง (L fuel) = 83.00      L/hr 
อตัราการผลิตไอนํ้าต่ออตัราการใชเ้ช้ือเพลิง (kg.steam/L.fuel) 
 = 1,004.00 / 83.00  
 = 12.10         kg steam/L fuel 
อตัราการผลิตไอนํ้าต่ออตัราการใชเ้ช้ือเพลิง เฉล่ีย = (11.32 + 12.10) / 2 
 = 11.71          kg steam/L fuel  
เดินเคร่ืองแบบ Low Fire ตลอด = 12.10          kg steam/L fuel  
ผลประหยดั  = [(12.10 -11.71) / 12.10] x 100 
คิดเป็น % = 3.22% 
ก่อนปรับปรุงพลงังานเช้ือเพลิงท่ีหมอ้ไอนํ้าขนาด 3.2 Ton/hr ใชท้ั้งปี 5,200 hr/y 
ประเมินจากชุดท่ี 1 (ชุดท่ี 2 ชาํรุดอยู)่ = 88.40 L/hr x 5,200 hr/y 
 = 459,680             L/ปี 
หลงัปรับปรุงพลงังานเช้ือเพลิงท่ีหมอ้ไอนํ้าใชท้ั้งปี = 459,680 x 0.9678  
 = 444,878  L/ปี 
พลงังานเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้ = 459,680 - 444,878  
 = 14,802   L/ปี 
คิดเป็นเงินท่ีประหยดัไดท่ี้ประหยดั = 14,802 x 12.84 
 = 190,057.68 บาท/ปี 
คิดเป็นพลงังานความร้อนท่ีประหยดั = 14,802 x 39.77 
 = 588,675.54 MJ/ปี 

 
กรณศีึกษาที ่12 : การเปล่ียนหม้อไอนํา้แบบท่อไฟ ขนาด 6.3 ตนัต่อช่ัวโมง 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการไดมี้การเดินหมอ้ไอนํ้าขนาด 6.3 ตนั/ชัว่โมง ใชน้ํ้ ามนัเตาเกรด A อายกุารใชง้านมากกว่า 15 ปี 
จากการตรวจวดัประสิทธิหมอ้ไอนํ้า 76.7% จาํนวนเท่าของการระเหย 12.6 kg steam/ลิตร  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จาํนวนเท่าของการระเหย 12.6 kg steam/ลิตร สูงกวา่หมอ้ไอนํ้าใหม่ท่ีมีอตัราการระเหยมากกวา่ 14 kg steam/ลิตร 
ส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตไอนํ้าสูง 

          
รูปที ่12.2-19  หมอ้ไอนํ้าชุดเดิม 
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3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
หมอ้ไอนํ้าอยูใ่นสภาพเก่าตอ้งใชค่้าบาํรุงรักษาสูง อีกทั้งมีตน้ทุนไอนํ้าสูง จึงทาํการเปล่ียนใหม่ 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
หมอ้ไอนํ้าใหม่ ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่ 85% และมีจาํนวนเท่าของการระเหยมากกวา่ 14.0 kg steam/ลิตร 

 
รูปที ่12.2-20  หมอ้ไอนํ้าท่ีติดตั้งใหม่ 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
การใช้พลังงานก่อนการปรับปรุง 

หมอ้ไอนํ้ าเปิดใชง้าน 16 ชัว่โมงต่อวนั 365 วนัต่อปี วนัละ 1 ชุด สลบัไป-มา อตัราการผลิตไอนํ้ าเฉล่ีย
ประมาณ 3.44 ตนัไอนํ้าต่อชัว่โมง มีจาํนวนเท่าของการระเหย 12.6 kg steam/ลิตร ใชน้ํ้ าเตาเกรด A 
เช้ือเพลิงท่ีใช ้     = [ปริมาณไอนํ้าท่ีผลิต (kg steam) / สมรรถนะ (kg steam/ลิตร) ] x ชัว่โมง/วนั(h/d) x วนั/ปี(d/y) 

x O.F. 
                           = [3,440 kg steam / 12.6kg steam/ลิตร] x 16h/d x 365d/y x 0.4 
                           = 637,765  ลิตร/y 

 
สรุปก่อนการปรับปรุง  ชนิดพลงังาน พลงังานความร้อน (นํ้ามนัเตาเกรด A) หน่วย (ลิตร) 

เช้ือเพลิงท่ีใช ้ = 637,765  ลิตร/ปี 
ราคาพลงังาน  = 24.29   บาท/ลิตร (ราคาเฉล่ียตั้งแต่ ม.ค.56-พ.ค.59) 
ค่าเช้ือเพลิง = 15,491,311.85  บาท/ปี 

 
การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 
              หมอ้ไอนํ้าใหม่ มีจาํนวนเท่าของการระเหยประมาณ 14.0 kg steam/ลิตร ใชเ้ดินเป็นหลกัทุกวนั 16 
ชัว่โมงต่อวนั 365 วนัต่อปี 
เช้ือเพลิงท่ีใช ้         = [ ปริมาณไอนํ้าท่ีผลิต(kg steam) / สมรรถนะ (kg steam/ลิตร) ] x ชัว่โมง/วนั(h/d) x วนั/ปี

(d/y) x O.F.  
                               = [3,440 kg steam / 14.0kg steam/ลิตร ] x 16h/d x 365d/y x 0.4 
                               = 573,989  ลิตร/y  
สรุปหลังการปรับปรุง  ชนิดพลงังาน พลงังานความร้อน (นํ้ามนัเตาเกรด A) หน่วย (ลิตร) 
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เช้ือเพลิงท่ีใช ้ = 573,989  ลิตร/ปี 
ราคาพลงังาน = 24.29   บาท/ลิตร (ราคาเฉล่ียตั้งแต่ ม.ค.56-พ.ค.59) 
ค่าเช้ือเพลิง = 13,942,192.81  บาท/ปี 

สรุปผลประหยดั 
ค่าความร้อนตํา่ของนํา้มันเตา  39.77  MJ /ลิตร (ค่ามาตรฐาน) 

 เช้ือเพลิงท่ีใชล้ดลง  = 63,776  ลิตร/ปี 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

 ค่าเช้ือเพลิงท่ีลดลง = 1,549,119.04 บาท/ปี 
 เงินลงทุน  = 9,603,250.00 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน  = 6.2  ปี   

 
กรณศีึกษาที ่13 : ปรับลดความดนัไอนํา้ทีผ่ลิตให้เหมาะสม 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการมีการตั้งความดนัไอนํ้าตดัต่อท่ี 6.5 – 8 บาร์ แต่อุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้าตอ้งการแรงดนัไอนํ้า
เพียงแค่ 5 บาร์เท่านั้น 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การเดินหมอ้ไอนํ้าท่ีความดนัสูงมากเกินไปทาํใหส้ิ้นเปลืองเช้ือเพลิงเกินความจาํเป็นและส่งผลใหเ้กิดการ

สูญเสียความร้อนท่ีผวิท่อไอนํ้าท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวนกบัท่ีตวัหมอ้ไอนํ้า และนํ้าระบาย (Blow down) อีกดว้ย 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปรับลดแรงดนัตดัต่อใหอ้ยูใ่นช่วงการใชง้านหรือใหสู้งกวา่แรงดนัท่ีอุปกรณ์ใชง้านประมาณ 1 บาร์ จะ
ทาํใหล้ดการใชพ้ลงังานลงไดเ้พราะหมอ้ไอนํ้าไม่ตอ้งผลิตไอนํ้าท่ีความดนัสูงเกินความจาํเป็น 

   
รูปที ่12.2-21  ความดนัไอนํา้ก่อนลดลง 

4. สภาพหลังปรับปรุง 
การลดความดนัของหมอ้ไอนํ้ า ไม่พบว่าส่งผลเสียต่ออุปกรณ์และกระบวนการ เป็นผลให้การใช้ปริมาณ
เช้ือเพลิงลดลง เน่ืองจากไม่ตอ้งผลิตไอนํ้ าท่ีความดนั 100 psig ซ่ึงสามารถลดการสูญเสียความร้อนในส่วน
ต่างๆของหมอ้ไอนํ้า และระบบส่งจ่ายดว้ย 
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รูปที ่12.2-22  ความดนัไอนํา้หลังลดลง 1 Barg 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
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กรณศีึกษาที ่14 : ลดเวลาการเดนิหม้อไอนํา้ทั้ง 2 ชุดลงวนัละคร่ึงช่ัวโมง 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ปัจจุบนัเปิดใชง้านหมอ้ไอนํ้าเวลา 6.00 น. ถึง 19.00 น. โดยการใชไ้อนํ้าเวลา 7.00 น. ถึง 18.00 น.  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การเปิดเร็วและปิดชา้ส่งผลทาํใหส้ิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
จดัทาํแผนบริหารจดัการอุปกรณ์ใชไ้อนํ้าและปรับลดเวลาในการปิดหมอ้ไอนํ้าใหเ้ร็วกวา่เดิมคร่ึงชัว่โมง และ
ปิดก่อนเลิกใชง้าน 15 นาที เพ่ือใหใ้ชไ้อนํ้าท่ีตกคา้งในระบบหมด 

 
รูปที ่12.2-23  หม้อไอนํา้ทีล่ดเวลาการใช้งาน 

4. สภาพหลังปรับปรุง 
สามารถลดเวลาการเดินและการใชพ้ลงังานของหมอ้ไอนํ้าลงไดโ้ดยไม่มีผลเสียต่อการผลิต 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ข้อมูล Boiler 1 Boiler 2 หน่วย 
Temp feed water 95.6 84.0 ํC 
hf feed water 401 352 kJ/kgS 
hg steam at 6 barg 2,763 2,763 kJ/kgS 
LHV of LPG 46,700 46,700 kJ/kgF 
hBoiler 79.5 81.6 % 
hCB 86 86.2 % 
Water flow rate 1,007 978 kgS/hr 
Working Day 182 183 d/y 

ราคาเชื้อเพลิง 22.69 22.69 บาท/kg 
Time reduced 0.5 0.5 hr/d 

ข้อมูล ตัวย่อ ความหมาย หน่วย 
Temp feed water Tf อุณหภูมิน้ําป้อน   ํC 

hf feed water hf เอนธาลปีท่ีอุณหภูมิน้ําป้อน kJ/kgS 

hg steam at 6 barg hg เอนธาลปีไอน้ําอ่ิมตัวท่ีความดันท่ีผลิต kJ/kgS 

LHV of LPG LHV ค่าความร้อนทางต่ําของเชื้อเพลิง kJ/kgF 

Boiler B ประสิทธิภาพหม้อไอน้ํา % 
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CB CB ประสิทธิภาพการเผาไหม้ % 

Water flow rate mํ อัตราการไหลของนํ้าป้อน kgS/hr 

Working Day WD วันทํางานต่อป ี d/y 

ราคาเชื้อเพลิง FCost ราคาเชื้อเพลิง LPG ของสถานประกอบการ บาท/kg 

Time reduced Tr เวลาการทํางานของหม้อไอน้ําท่ีลดลง hr/d 

ความร้อนท่ีสามารถประหยัดได้ QSave ความร้อนท่ีสามารถประหยัดได้ต่อปี kJ/y 

เชื้อเพลิงท่ีสามารถประหยัดได้ FSave เชื้อเพลิงท่ีสามารถประหยัดได้ต่อปี Kg/y 

เงินท่ีคาดว่าจะสามารถประหยัดได้ MSave เงินท่ีคาดว่าจะสามารถประหยัดได้ต่อปี บาท/y 

สมการทีใ่ช้ในการคาํนวณ 
 

QSave = [mํ(hg - hf)(Tr)(WD)(100)](OF)  kJ/y 

B
FSave = (Qsave)(100) kg/y 

(CB)(LHV) 

MSave = (Fsave)(Fcost) บาท/y 

 
หมอ้ไอนํ้าเบอร์ 1 
ก่อนปรับปรุง = [((1,007 kgS/hr) x (2,763 kJ/kgS - 401 kJ/kgS) x 2,366 hr/y 

 x 100) / 79.5] x 0.5 
    = 3,539,378,267      kJ/y 
หลงัปรับปรุง = [((1,007 kgS/hr) x (2,763 kJ/kgS - 401 kJ/kgS) x 2,275 hr/y 

 x 100) / 79.5] x 0.5 
    =  3,403,248,333       kJ/y 
    = 3,539,378,267- 3,403,248,333 
    = 136,129,934   kJ/y 
    = (136,129,934 kJ/y x 100) / (86)(46,700 kJ/kg) 
    = 3,389.52                kg/y 
    = 3,389.52 kg/y x 22.69 บาท/kg 
    = 76,908.23   บาท/ปี 
 
หมอ้ไอนํ้าชุดท่ี 2 
ก่อนปรับปรุง   = [((978 kgS/hr) x (2,763 kJ/kgS - 352 kJ/kgS) x 2,379 hr/y  

x 100) / 81.5] x 0.5 
    = 3,441,461,400   kJ/y 
หลงัปรับปรุง   = [(978 kgS/hr) x (2,763 kJ/kgS - 352 kJ/kgS) x 2,287 hr/y  
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x 100) / 81.5] x 0.5 
    = 3,308,374,200   kJ/y 
    = 3,441,461,400 - 3,308,374,200 
    = 133,087,200  kJ/y 
    = (133,087,200 kJ/y x 100) / (86.2)(46,700 kJ/kg) 
    = 3,313.76                kg/y 
    = 3,313.76 kg/y x 22.69 บาท/kg 
    = 75,189.20  บาท/ปี  
 
ผลประหยดัรวมทั้ง 2 เคร่ือง  
พลงังานท่ีประหยดัรวม  = 136,129,934 + 133,087,200 
    = 269,217,134  kJ/y 
    = 269,217,134 /1000 
    = 269,217.13  MJ/y 
คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้  = 76,908.23 + 75,189.20 
    = 152,097.42              บาท/ปี  

 
 
กรณศีึกษาที ่15 : การปรับปรุงประสิทธิภาพกับดกัไอนํา้ 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการติดตั้งหมอ้ไอนํ้ าขนาด 3.0 ตนัต่อชัว่โมง ใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ LPG ผลิตไอนํ้ าท่ีความดนั 6.5 บาร์ 
เพื่อใชใ้นกระบวนการผลิต 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการสาํรวจพบวา่มีกบัดกัไอนํ้าขนาด 0.25 น้ิว ร่ัวภายในโดยมีขนาดรู 0.16 น้ิว ส่งผลใหส้ิ้นเปลืองไอนํ้ามาก 

 
รูปกับดกัไอนํา้ชุดทีร่ั่ว 
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3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
หมอ้ไอนํ้าอยูใ่นสภาพเก่าตอ้งใชค่้าบาํรุงรักษาสูง อีกทั้งมีตน้ทุนไอนํ้าสูง จึงทาํการเปล่ียนใหม่ 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
หมอ้ไอนํ้าใหม่ ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่ 85% และมีจาํนวนเท่าของการระเหยมากกวา่ 14.0 kg steam/ลิตร 

 
รูปกับดกัไอนํา้ชุดทีป่รับปรุง 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 
ขนาดพิกดัหมอ้ไอนํ้า 

  
           3 

 
ตนัต่อชัว่โมง 

 ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้ า  85 %  

 ความดนัไอนํ้าท่ีผลิต  6.5 bar 
 ชัว่โมงการทาํงาน  12 ชัว่โมงต่อวนั 

 วนัทาํงาน  300 วนัต่อปี 

ราคา LPG เฉล่ีย  16.50 บาทต่อกิโลกรัม 

 ค่าความร้อน LPG  50.23 MJ/ kg 

การใชพ้ลงังานก่อนปรับปรุง    

กบัดกัอนํ้ าขนาด 0.25 น้ิวมีขนาดรู Orifice                        = 1.6  m m 
ความดนัไอนํ้าท่ีจุดร่ัวไหลประมาณ  = 5.5  bar 

 ค่าเอนทลัปีไอนํ้า  @ 5.5 bar  = 2,760.50  kJ/ kg 
 
           อุณหภูมิคอนเดนเสท                                    =  800C 

            ค่าเอนทลัปี                                                                               =   334.9                                                                                  kJ/ kg 

                        อตัราการสูญเสียไอนํ้า                                                                                                      =   0.4 D2 (P + 1.013) 
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 = 0.4 x (1.6)2 x (5.5 + 1.013)  

= 6.67 kg/ hr 
พลงังานความร้อนท่ีสูญเสีย = 6.67 x (2,760.50– 334.9)  

 = 16,178.75 kJ/ hr 
 = 16.18 MJ/ hr 
คิดเป็นเช้ือเพลิง = 16.18 / (50.23 x 0.85)  

 = 0.38 kg/ hr 
คิดเป็นการสูญเสียเช้ือเพลิงทั้งปี = 

= 

0.38 x 12 x 300 

1,368 

 
kg/ yr 

 

การใชพ้ลงังานหลงัปรับปรุง 
หลงัปรับปรุงไม่เกิดการร่ัวไหลของไอนํ้ า                              =    0                                                            
kg/yr 
พลงังานท่ีใชล้ดลง 
เช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้ =   เช้ือเพลิงท่ีใชก่้อนปรับปรุง  -  =   เช้ือเพลิงท่ีใชห้ลงัปรับปรุง   

                 =   1,368 – 0 
=  1,368 kg/ yr 

คิดเป็นพลงังานความร้อน =   1,368 x 50.23 
=  68,714.64 MJ/ yr 

ค่าเช้ือเพลิงลดลง =   1,368 x 16.50 
                                                                               =  22,572 บาท/ปี 
 
 
กรณศีึกษาที ่16  : การเลือกเดนิหม้อไอนํา้ชุดทีม่ีประสิทธิภาพสูง 
1.ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานผลิตภณัฑย์างมีการใชไ้อนํ้าในกระบวนการผลิต โดยความดนัไอนํ้าท่ีผลิตอยูท่ี่ประมาณ 7 บาร์เกจ 
2.ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
โรงงานมีหมอ้ไอนํ้ า 2 ลูก มีประสิทธิภาพไม่เท่ากนั หมอ้ไอนํ้ าNo.1 มีประสิทธิภาพ 79% หมอ้ไอนํ้ า No.2 มี
ประสิทธิภาพ 72%  ปริมาณการใชง้านหมอ้ไอนํ้ าใน 1 ปี ทาํการเดินหมอ้ไอนํ้ า No.1      50% และทาํการเดิน
หมอ้ไอนํ้า No.2  50% 
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รูปที1่2.2-26   หมอ้ไอนํ้า No.1                                รูปที1่2.2-27  หมอ้ไอนํ้า No.2 

3.แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
เลือกเดินหมอ้ไอนํ้า No.1 เป็นหลกั 
4.สภาพหลังปรับปรุง 
สามารถลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเตาลงไดโ้ดยไม่กระทบกบักระบวนการผลิต 
5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า No.1  1  = 79 % 

ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า No.2  2        = 72 % 

เปอร์เซ็นการใชห้มอ้ไอนํ้า No.1 ใน 1ปี = 50 % 

เปอร์เซ็นการใชห้มอ้ไอนํ้า No.2 ใน 1ปี = 50 % 

ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเตา C ใน 1 ปี  = 943,850 ลิตร/ปี 

ค่าความร้อนนํ้ามนัเตา C    =39.77  MJ/ลิตร 

พลงังานท่ีประหยดัได ้ = 
1 2

1

21 943850 39.77

 



   
  
    

     

 MJ/ปี  

   = 
79 72

21 943850 39.77
79

   
  
    

     

 

   = 1663027.858 MJ/ปี 

คิดเป็นเช้ือเพลิง   = 1663027.858/ 39.77 

    = 41816.13  ลิตร/ปี 
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กรณศีึกษาที ่17  : การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้    
1.ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานมีการใชห้มอ้ไอนํ้ าฃนาด 1 ตนั/ชัว่โมง จาํนวน 1 ชุด โดยใชน้ํ้ ามนัเตาเกรด A เป็นเช้ือเพลิง ผลิตไอนํ้ าท่ี
ความดนั 7 Barg 
2.ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการตรวจวดัองคป์ระกอบของก๊าซไอเสียของหมอ้ไอนํ้ า พบวา่มีปริมาณ O2 เท่ากบั 10% และอุณหภูมิของไอเสีย 160 
°C  โดยทัว่ไปหมอ้ไอนํ้ าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงเหลวขนาดกาํลงัการผลิตไอนํ้ าไม่เกิน 10 ตนั/ชัว่โมง ควรจะมีค่า O2 ไม่เกิน 4% 
ส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสียมาก 

3.แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปรับลดปริมาณอากาศเขา้เผาไหมใ้หเ้หมาะสม เพื่อลดการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย แลว้ทาํการ
บนัทึกการใชเ้ช้ือเพลิงเปรียบเทียบกนัระหวา่งก่อนและหลงัการปรับตั้ง 
4.สภาพหลังปรับปรุง 
ดาํเนินการควบคุมปริมาณอากาศท่ีใซในการเผาไหมใ้ห้นอ้ยลงโดยการปรับอตัราส่วนการเผาไหมข้องหมอ้ไอนํ้ า

ใหมี้ค่า O2 อยูท่ี่ 4% ทั้งน้ีจาํเป็นตอ้งพิจารณาปริมาณ การเกิดก๊าซ CO ใหอ้ยูใ่นปริมาณท่ีตํ่าไม่เกิน 200 PPM 

 
รูปที1่2.2-28  การตรวจวดัประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้าก่อน-หลงัปรับปรุง 

5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเตา ; F                                     =  273,873 L/y 
ความหนาแน่นของเช้ือเพลิง ; D                             =  0.95               kg/L 
ค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง ; LH                          =  38.18               MJ/L ,   40.189 MJ/kg 
ความร้อนจาํเพาะของก๊าซเสีย ; Cpg                       =  1.39               kJ/Nm3oC 
อุณหภูมิของบรรยากาศ ; Ta             =  36               oC  
ราคาเช้ือเพลิง            =  16.29    บาท/ลิตร 
ระดบัการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนปรับปรุง 
ปริมาณออกซิเจนออกจากหอ้งเผาไหม ้(% 02)      =  10                    % 
อุณหภูมิไอเสียออกจากหอ้งเผาไหม ้(Tg)              =  160              oC 
ปริมาณอากาศเซิงทฤษฎี(Ao)                                =   (0.85 x LH/4.187) + 2 
            =   (0.85 x 40.189/4.187) + 2 
            =  10.158               Nm3 /kgfue 
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ปริมาณก๊าซเสียเซิงทฤษฎี(Go)                              =   1.11 x LH/4.187 
                                                                              =   1.11 x 40.189/4.187 
                                                                              =  10.654                Nm3 /kgfue 
อตัราส่วนของอากาศ (m)                                      =   21/(21-02) 
                                                                              =   21/(21-10) 
           =  1.91 
ปริมาณก๊าซเสียจริง (G)                                        =   Go + (Ao X(m-1 )) 
                                                                              =  10.654 + (10.158 x (1.91 - 1)) 
                                                                              =  19.897               Nm3 /kgfue 
ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย (Qg)                        =  F x D x G x Cpg x (Tg-Ta)/1,000 
                                                                             =  273,873 x 0.95 x 19.897 x 1.39 x (160-36)/ 1,000 
                                                                             =  892,405.80 MJ/yr 
 

ระดบัการใช้พลังงานอ้างอิงหลังปรับปรุง 
ปริมาณออกซิเจนออกจากหอ้งเผาไหม ้(% 02)   =  4% 
อุณหภูมิไอเสียออกจากหอ้งเผาไหม ้(Tg)          =  165              oC  
 ปริมาณอากาศเซิงทฤษฎี(Ao)                            = (0.85 x LH / 4.187) + 2  
                                                                           =  (0.85 x 40.189/4.187) + 2 
                                                                           =  10.158               Nm3 /kgfue 
 ปริมาณก๊าซเสียเซิงทฤษฎี(Go)                         =   1.11 x LH/4.187 
                                                                          =   1.11 x 40.189/4.187 
                                                                          =  10.654                Nm3 /kgfue 
อตัราส่วนของอากาศ (m)                                  =   21/(21-02) 
                                                                          =   21/(21-4) 
      =  1.24 
ปริมาณก๊าซเสียจริง (G)                                    =   Go + (Ao x (m-1 )) 
                                                                              =  10.654 + (10.158 x (1.24 - 1)) 
                                                                              =  13.09               Nm3 /kgfue 
ความร้อนสูญเสียในก๊าซเสีย (Qg)                        =  F x D x G x Cpg x (Tg-Ta)/1,000 
                                                                             =  273,873 x 0.95 x 13.09 x 1.39 x (165-36)/ 1,000 
                                                                             =  629,969.39         MJ/yr 
เช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้                                        =  [Qg(ก่อน) - Qg (หลงั)]/ (LH) 
                                                                            =  [892,405.80 – 629,969.39)] /(38.18 ) 
                                                                            =  6,873.66              ลิตร/ปี 
 คิดเป็นเงิน                                                          =  6,873.66 x16.29 
                                                                            =  111,971.92 บาท/ปี 
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กรณศีึกษาที ่18  : การหุ้มฉนวนป๊ัมนํา้มันร้อน 
1.ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานมีการผลิต และใชน้ํ้ ามนัร้อนให้ความร้อนในการทอดไก่ โดยมีหมอ้นํ้ ามนัร้อน 4 ชุด ปกติทาํงาน 2 ชุด 
และป๊ัมนํ้ามนัร้อน 6 ชุด ปัจจุบนัทาํงาน 2 ชุด อุณหภูมินํ้ามนัร้อนท่ีจ่าย 280-290oC นํ้ามนักลบั 270 oC  ป๊ัมนํ้ ามนั
ทั้ง 6 ชุดไม่มีฉนวนหุม้ 
2.ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
เน่ืองจากไม่มีฉนวนหุม้ ทาํใหผ้วิป๊ัมอุณหภูมิประมาณ 245oC จึงสูญเสียความร้อนอยูต่ลอดเวลา 

 
รูปที1่2.2-29  ป๊ัมนํ้ามนัร้อนก่อนปรับปรุง 

3.แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
โรงงานไดหุ้ม้ฉนวนป๊ัมทั้ง 6 ชุด ดว้ยใยแกว้ และมีอลูมิเนียมปิดครอบ ขั้นตอนการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ 
1.สาํรวจและประเมินความร้อนสูญเสีย 
2.ออกแบบและจดัหาผูรั้บเหมาติดตั้ง 
3.ตรวจวดัและประเมินความสูญเสียหลงัปรับปรุง 
4.สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัปรับปรุงความร้อนสูญเสียท่ีออกจากฉนวนของป๊ัมลดลง 

 
รูปที1่2.2-30  ป๊ัมนํ้ามนัร้อนหลงัปรับปรุง 
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5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
จาํนวนป๊ัมท่ีทาํงาน                  = 2 ชุด 
ขนาดท่อนํ้ามนัร้อน                  = 6 น้ิว หรือ 0.17 เมตร 
อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม(Ta)                = 30  oC 
ชัว่โมงการทาํงาน                 = 8,760 ชัว่โมง/ปี 
ราคานํ้ามนัเตา                  = 15  บาท/ลิตร 
สภาพก่อนหุ้มฉนวน 
อุณหภูมิผวิ(Ti)                 = 245 oC 
ค่า emissivity(e)                 = 0.6 
ความยาวสมมูลยข์องป๊ัม                = 1 เมตร/ชุด 
พื้นท่ีผวิท่อท่ีจะหุม้                = ¶dL 
                  = 0.53 ตารางเมตร/ชุด 
                            hr                = (5.67x10-8xex(Ti +273.15)4 – (Ta + 273.15)4)/(Ti – Ta) 
                              = 10.07 W/m2 K 
              hc                    = 1.32 x ( (Ti – Ta)/d)0.25  
                 = 7.89        W/m2 K 
                        Total (h )                = hr + hc                
                                                       =    17.96      W/m2 K 
ความร้อนสูญเสีย Q  = hA(Ti – Ta) 
    = 17.96x0.53x215 วตัต ์
    = 2,040.37   วตัต/์ชุด 
หลังหุ้มฉนวน 
อุณหภูมิผวิ(Ti)   = 50 oC 
ค่า emissivity(e)   = 0.3 
เส้นผา่ศูนยก์ลางรวมฉนวน                = 0.22 เมตร 
พื้นท่ีผวิท่อท่ีจะหุม้                 = ¶dL 
    = 0.69    ตารางเมตร/ชุด 
 hr(ค่าใหม่)  = 2.09    W/m2 K 
                hc(ค่าใหม่)  = 4.08    W/m2 K 
               Total( h)  =    6.17     W/m2 K 
ความร้อนสูญเสีย Q  = hA(Ti – Ta) 
    = 6.17x0.69x20 
    = 85.21      วตัต/์ชุด 
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ความร้อนสูญเสียลดลง  = 2,040.37 – 85.21 
    = 1,955.16     วตัต/์ชุด 
คิดเป็นเมกะจูล   = 1.95 kWx8,760 hr x3.6 
    = 61,652.8     MJ/ปี/ชุด 
 หรือ นํ้ามนัเตา  = 61,652.8/39.77x0.9 
    = 1,722.48     ลิตร/ชุด/ปี 
    = 25,613        บาท/ชุด  
 รวม 2 ชุด  = 3,444.96     ลิตร/ปี 

    = 51,226        บาท/ปี 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุนค่าแรง+ค่าของ  = 6,000      บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   =  0.12      ปี 
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2.13  เทคโนโลยกีารอนุรักษ์พลังงาน 

เทคโนโลยกีารอนุรักษพ์ลงังานถือเป็นการเทคนิคการปรับปรุงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของโรงงาน

ใหสู้งข้ึนและทนัสมยั 
 

2.13.1 การใช้ป๊ัมความร้อนสําหรับการทาํความร้อน (Heat Pump for  Process Heating) 

1. หลักการทาํงานของเทคโนโลย ี
ป๊ัมความร้อน คืออะไร 
ป๊ัมความร้อน เป็นระบบท่ีมีวฏัจกัรการทาํงานทางเทอร์โมไดนามิกส์ท่ีรู้จกักนัว่า Carnot Cycle ซ่ึงดึงความร้อน
จากแหล่งความร้อนแลว้นาํไปถ่ายเทในบริเวณท่ีตอ้งการความร้อน หรือกล่าวอยา่งง่ายๆก็คือการป๊ัมความร้อน
จากจุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงนัน่เอง วฏัจกัรการทาํงานของป๊ัมความร้อนมีลกัษณะเช่นเดียวกบัระบบการทาํความ
เยน็แบบอดัไอ (Mechanical Vapour Compression System) ต่างกนัเพียงแต่ป๊ัมความร้อนจะเลือกใชป้ระโยชน์
จากดา้นความร้อนเป็นหลกัและควบคุมอุณหภูมิดา้นความร้อนแทนดา้นความเยน็ 

ส่วนประกอบการทาํงานหลกัของป๊ัมความร้อน ประกอบดว้ย 
 อีวาพอเรเตอร์ ทาํหนา้ท่ีดึงความร้อนจากภายนอกเขา้สู่วงจรป๊ัมความร้อน โดยสารทาํความเยน็ท่ีความดนัตํ่า

และอุณหภูมิตํ่ากวา่อุณหภูมิภายนอกจะดึงความร้อนจากภายนอกและเปล่ียนสถานะเป็นไอ 
 คอมเพรสเซอร์ ทาํหน้าท่ีเพ่ิมความดันให้สารทาํความเยน็ในสถานะไอท่ีอุณหภูมิตํ่าให้มีความดนัและ

อุณหภูมิสูงข้ึนกวา่ภายนอกและส่งต่อไปท่ีคอนเดนเซอร์ 
 คอนเดนเซอร์ ทาํหนา้ท่ีระบายความร้อนจากสารทาํความเยน็ท่ีความดนัและอุณหภูมิสูงกว่าภายนอก ทาํให้

สารทาํความเยน็เปล่ียนสถานะเป็นของเหลวท่ีความดนัสูงไหลต่อไปยงัเอ๊กซ์แพนชัน่วาลว์ 
 เอก็ซแ์พนชัน่วาลว์ ทาํหนา้ท่ีลดความดนัของสารทาํความเยน็เพื่อป้อนใหก้บัอีวาพอเรเตอร์ 
 

 

รูปที ่2.13-1 แสดงวฏัจกัรการทาํงานของป๊ัมความร้อน (2) 
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จึงเห็นไดว้่าป๊ัมความร้อนจะทาํงานโดยใชก้ารหมุนเวียนของสารทาํความเยน็เพื่อพาความร้อนจากแหล่งความ

ร้อนท่ีมีอุณหภูมิตํ่ามาใหแ้ก่ดา้นท่ีตอ้งการอุณหภูมิสูงได ้โดยใชพ้ลงังานจากคอมเพรสเซอร์ ความร้อนท่ีไดจ้าก
ป๊ัมความร้อนจึงมีค่าเท่ากบั ความร้อนจากภายนอกผ่านอีวาพอเรเตอร์รวมกบัพลงังานไฟฟ้าท่ีป้อนให้กบั

คอมเพรสเซอร์ 

การประยุกต์ใช้ป๊ัมความร้อนสําหรับการทาํความร้อนในกระบวนการผลิต 
จากหลกัการทาํงานของป๊ัมความร้อนจะเห็นไดว้่าป๊ัมความร้อนสามารถใชป้ระโยชน์จากความร้อนจากแหล่ง

ความร้อนท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เช่น ความร้อนในอากาศหรือแหล่งความร้อนสูญเสียซ่ึงไม่สามารถนาํกลบัมาใชไ้ดด้ว้ย
กระบวนการแลกเปล่ียนความร้อนตามปกติ มาทาํใหมี้อุณหภูมิสูงข้ึนจนสามารถนาํกลบัมาใชไ้ด ้
ในระบบป๊ัมความร้อนทัว่ไปซ่ึงมีค่า COP (Heating) เท่ากบั 3 พลงังานไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้ไปท่ีคอมเพรสเซอร์เพียง 
1 ส่วนสามารถสร้างความร้อนไดถึ้ง 3 ส่วน โดยพลงังานความร้อนอีก 2 ส่วนจะดึงมาจากอากาศภายนอกหรือ
ความร้อนสูญเสียจากกระบวนการอ่ืนได ้ดงันั้นป๊ัมความร้อนจึงเป็นเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพดา้นพลงังานสูง
สาํหรับการทาํความร้อน ไดแ้ก่ การผลิตนํ้ าร้อนสาํหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในอาคาร 
รวมทั้งการอบแหง้เพ่ือไล่ความช้ืนในผลิตภณัฑต่์างๆ 

2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยเีดมิ 
เทคโนโลยป๊ัีมความร้อนสามารถนาํมาเปล่ียนใชแ้ทนหมอ้ตม้นํ้าหรือหมอ้ไอนํ้าท่ีใชเ้ช้ือเพลิงหรือไฟฟ้า เพื่อผลิต
นํ้าร้อนอุณหภูมิประมาณ 50 – 60 oC สาํหรับกระบวนการผลิตหรือการใชง้านต่างๆในอาคาร และใชท้ดแทนการ
ใชพ้ลงังานจากเช้ือเพลิง ไอนํ้ า หรือไฟฟ้า ในกระบวนการทาํความร้อนหรือการอบแห้งผลิตภณัฑ ์เช่น พืชผล
ทางการเกษตร อาหาร ไม ้ท่ีมีอุณหภูมิไม่สูงนกัประมาณไม่เกิน 60 oC ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพโดย
เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการทาํงาน (COP) แลว้ ป๊ัมความร้อนโดยทัว่ไปซ่ึงมีค่า COP มากกว่า 3 จึงมี

ประสิทธิภาพมากกวา่การผลิตความร้อนโดยใชก๊้าซธรรมชาติหรือนํ้ามนัท่ีมีค่า COP ประมาณ 0.75 – 0.95 มาก 

3. ศักยภาพการประหยดัพลังงาน 
จากผลการวิเคราะห์การใชพ้ลงังานของการใชป๊ั้มความร้อนในการผลิตความร้อน เปรียบเทียบกบัการใชห้มอ้ตม้
นํ้ าดว้ยนํ้ ามนัเตา LPG และไฟฟ้า (5) ป๊ัมความร้อนมีศกัยภาพในการประหยดัพลงังานไดม้ากกว่า 60% โดย

สามารถประเมินเปรียบเทียบในกรณีการผลิตนํ้ าร้อนอุณหภูมิ 55 oC จากนํ้ าดิบอุณหภูมิ 27 oC ปริมาณ 16,000 
ลิตรต่อวนั (เทียบเท่าปริมาณการใชน้ํ้ าร้อนสาํหรับโรงแรมขนาด 100 หอ้ง) ดงัน้ี 

พลงังานความร้อนท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตนํ้าร้อน 448,000 กิโลแคลอร่ี 

ประเภทหม้อต้มนํา้ ประสิทธิภาพ 
การให้ความร้อน 

ปริมาณการใช้พลังงาน 
(kcal) 

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิง 
 

ดว้ยนํ้ามนัเตา 60% 746,666 79 ลิตร/วนั 
ดว้ยก๊าซ LPG 70% 640,000 53 กก./วนั 
ดว้ยขดลวดไฟฟ้า 100% 448,000 520 kWh 
ดว้ยป๊ัมความร้อน 300% 149,333 173 kWh 
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ตารางที ่2.13-1 แสดงศกัยภาพการประหยดัพลงังานของป๊ัมความร้อน (5) 

กรณ ี การเพิม่ขึน้ของประสิทธิภาพ 
การให้ความร้อน 

ปริมาณพลังงาน 
ทีป่ระหยดัได้ 

เปล่ียนจากนํ้ามนัเตาเป็นป๊ัมความร้อน จาก 60% เป็น 300% 80% 
เปล่ียนจาก LPG เป็นป๊ัมความร้อน จาก 70% เป็น 300% 76% 
เปล่ียนจากขดลวดไฟฟ้าเป็นป๊ัมความร้อน จาก 100% เป็น 300% 66% 

นอกจากน้ีจากขอ้มูลการติดตั้งใชง้านป๊ัมความร้อนในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยงัแสดงถึงปริมาณ

พลงังานท่ีประหยดัไดซ่ึ้งมากกวา่ 30% ในหลายๆกระบวนการ (2) 
4. สภาพทีเ่หมาะสมกับการใช้เทคโนโลย  ี
เทคโนโลยีป๊ัมความร้อนเหมาะสําหรับการใช้ผลิตความร้อน ไดแ้ก่ นํ้ าร้อน หรืออากาศร้อน สําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมหรืออาคาร ในช่วงอุณหภูมิของการทาํความร้อนไม่เกิน 60 oC ซ่ึงเป็นช่วงท่ีป๊ัมความร้อนทาํงานท่ี
ประสิทธิภาพสูง โดยการผลิตความร้อนท่ีอุณหภูมิสูงกว่าน้ีจะทาํให้ป๊ัมความร้อนมีประสิทธิภาพลดลงมาก 
รวมทั้งขอ้จาํกดัของคอมเพรสเซอร์ท่ีไม่สามารถทาํงานไดอุ้ณหภูมิสูงกวา่ช่วง 80 – 90 oC 
5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีี ไดแ้ก่ 
 โรงงานผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 โรงงานเคมี 
 โรงงานส่ิงทอ 
 โรงงานผลิตช้ินส่วนโลหะ 
 โรงงานอบแหง้ไมแ้ปรรูป 
 อาคารโรงแรม 
 อาคารโรงพยาบาล 
 ฯลฯ 

6. ราคาของเทคโนโลย ี
ราคาของระบบป๊ัมความร้อนสาํหรับการทาํความร้อน จะข้ึนอยูก่บัขนาดติดตั้งของระบบและประเภทการติดตั้ง
ใชง้าน โดยจากขอ้มูลผูจ้าํหน่ายระบบ (6) และกรณีศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (4) (5) ค่าใชจ่้ายของการติดตั้ง
ระบบป๊ัมความร้อนแบบวงจรปิดจะอยูร่ะหว่าง 12,000 –  28,000 บาทต่อกิโลวตัตค์วามร้อนหรือ  3,500,000 –
8,200,000 บาทต่อ MMBtu 
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลย  ี
จากขอ้มูลจากกรณีศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (4) (5) (6) เทคโนโลยกีารใชป๊ั้มความร้อนในการทาํความร้อน
สามารถใหผ้ลประหยดัซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 – 5 ปี ซ่ึงในบางกรณีป๊ัมความร้อนอาจใหร้ะยะเวลาคืน
ทุนไม่ถึง 1 ปี 
8. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
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เทคโนโลยป๊ัีมความร้อนมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มตํ่าอยูใ่นระดบัเดียวกบัระบบเคร่ืองปรับอากาศทัว่ไป 

9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
จากการตรวจสอบกบัผูจ้าํหน่ายและฐานขอ้มูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนาํ

เทคโนโลยีการลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวไปประยกุตใ์ชแ้ลว้กบัสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 
4% ของจาํนวนสถานประกอบการท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีีได ้(ประมาณ 100 แห่งจาก 2,741 แห่ง) 

โดยเม่ือพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใชเ้ทคโนโลยีน้ี ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารท่ีมีศกัยภาพแลว้พบว่า 
เทคโนโลยน้ีีสามารถขยายผลในสถานประกอบการท่ีมีการใชพ้ลงังานรวมกนัประมาณ 9,797 ktoe ตามขอ้มูล
การใชพ้ลงังานของประเทศในปี 2549 (7) และจากการประมาณการในกรณีท่ี 20% ของสถานประกอบการท่ีมี
ศกัยภาพเหล่าน้ีนาํเทคโนโลยีไปประยุกตใ์ชจ้ะทาํให้เกิดผลประหยดัพลงังานให้กบัประเทศไดปี้ละประมาณ 
19,594 ลา้นบาท 
10. ตวัอย่างกรณศีึกษา (3)  
กรณศีึกษา:  โรงแรม The Royal City 
ประเภทอาคาร:  โรงแรมขนาดหอ้งพกั 400 หอ้ง 
การใชเ้ทคโนโลย:ี ติดตั้งระบบป๊ัมความร้อนเพื่อทาํนํ้ าร้อนแทนการใชห้มอ้ไอนํ้าเดิมซ่ึงใชน้ํ้ ามนัเตา

เป็นเช้ือเพลิง 
เงินลงทุน: 1,120,000 บาท (ระบบป๊ัมความร้อนขนาดพิกดักาํลงัไฟฟ้า 5.25 kW ซ่ึงมีอตัราการ

ทาํนํ้าร้อนได ้861 ลิตรต่อชัว่โมง รองรับภาระการใชน้ํ้ าร้อนได ้20,000 ลิตรต่อวนั 
ทาํงานร่วมกบัถงัเกบ็นํ้าร้อนขนาด 13,000 ลิตร จาํนวน 2 ถงั) 

ผลประหยดัพลงังาน: นํ้ามนัเตา 70,273 ลิตร/ปี (2,795 GJ/ปี) ใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึน 37,405 kWh/ปี (135 GJ/ปี) 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได:้ 517,412 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  2.16 ปี 
กรณศีึกษา:  โรงแรม Mike 
ประเภทอาคาร:  โรงแรมขนาดหอ้งพกั 110 หอ้ง 
การใชเ้ทคโนโลย:ี ติดตั้งระบบป๊ัมความร้อนเพื่อทาํนํ้ าร้อนแทนการใชห้มอ้ทาํนํ้าร้อนเดิมซ่ึงใช ้LPG 

เป็นเช้ือเพลิง 
เงินลงทุน: 557,000 บาท (ระบบป๊ัมความร้อนขนาดพิกดักาํลงัไฟฟ้า 11 kW ซ่ึงมีอตัราการทาํนํ้า

ร้อนได ้1,200 ลิตรต่อชัว่โมง พร้อมถงัเกบ็นํ้าร้อนขนาด 3,000 ลิตร) 
ผลประหยดัพลงังาน: LPG 17,520 kg/ปี (880 GJ/ปี) ใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึน 54,073 kWh/ปี (195 GJ/ปี) 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได:้ 131,351 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  4.24 ปี 
กรณศีึกษา:  จากกรายงาน Energy Audit โรงงานประกอบรถยนต์ 
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ประเภทอาคาร:  โรงงานประกอบรถยนต ์
การใชเ้ทคโนโลย:ี ติดตั้งระบบป๊ัมความร้อนเพื่อทาํนํ้ าร้อนแทนการใชห้มอ้ไอนํ้าเดิมซ่ึงใช ้LPG เป็น

เช้ือเพลิง 
เงินลงทุน: 420,000 บาท (ระบบป๊ัมความร้อนขนาดพิกดักาํลงัไฟฟ้า 7.8 kW ซ่ึงมีอตัราการทาํ

นํ้าร้อนได ้700 ลิตรต่อชัว่โมง) 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได:้ 180,181 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  2.32 ปี 
11. แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(1) Energy Efficiency: A Guide to Current and Emerging Technologies, Volume 2 Part 8 Chapter 3: Heat 

Pump and Related Plant, Centre for Advanced Engineering, New Zealand, 1996. 
 (2) Industrial Heat Pump, A Means to Mitigate Global Industrial Emissions, Heat Pump Programme, IEA, 

OECD, 1995. 
(3) Industrial Heat Pumps for Steam and Fuel Savings, Industrial Technologies Program, U.S. Department of 

Energy, 2003. 
(4) กรณีศึกษา 017 การใชป๊ั้มความร้อน (Heat Pump), กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2547 
(5) รายงานโครงการส่งเสริมการใช ้Heat Pump ในสถานประกอบการโรงแรม, มูลนิธิสถาบนัประสิทธิภาพ 
พลงังาน (ประเทศไทย) 
(6) การใชป๊ั้มพค์วามร้อนในขบวนการทางอุตสาหกรรม, นายปรเมธ ประเสริฐยิง่ วก.485 
(7) รายงานพลงังานของประเทศไทยปี 2549, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 

2.13.2 หม้อไอนํา้แบบ Once-Through 
1. หลักการทาํงานของเทคโนโลย ี
หมอ้นํ้ าแบบ Once-Through มกัจะมีโครงสร้างง่ายๆ มีนํ้ าอยูใ่นท่อ โดยมีท่อขดเป็นคอยลห์รืออาจจะเป็นท่อตรง 
มีปริมาณนํ้ านอ้ย ทาํให้การระเหยกลายเป็นไอนํ้ าเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ราวกบัว่านํ้ าท่ีป้อนเขา้มาแลว้ระเหยไป
ทนัที จึงไดต้ั้งช่ือเรียกหมอ้นํ้ าแบบน้ีว่า Once-Through Boiler หมอ้นํ้ าชนิดน้ี เขา้ใจว่ามีถ่ินกาํเนิดจาก

สหรัฐอเมริกา แต่ปรากฏว่าไดถู้กพฒันาและนิยมใชใ้นประเทศญ่ีปุ่น โดยในปี พ.ศ. 2498 ญ่ีปุ่น ไดส้ั่งหมอ้นํ้ า
ชนิด Single-Tube Type Steam Generators จากสหรัฐฯ และไดพ้ฒันาต่อ จากนั้นมา การควบคุมมาตรฐานของ
หมอ้นํ้ าขนาดเล็กในญ่ีปุ่นไม่ไดข้ึ้นอยูก่บั JIS Code แต่ข้ึนอยูก่บั The Safety Rule of Boiler and Pressure 
Chamber รวมทั้ง Structural Code ทั้งน้ี เพื่อความปลอดภยัในการใชง้าน ซ่ึงกฎดงักล่าวไดค้รอบคลุมถึง Small-
Sized and Once-Through Type Boilers ดว้ยสาเหตุท่ีทาํใหห้มอ้นํ้ าแบบ Once-Through เร่ิมเป็นท่ีนิยมมากข้ึน
เน่ืองจากวา่ไม่จาํเป็นตอ้งมีผูค้วบคุมหมอ้นํ้าท่ีรับใบอนุญาต และไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งมีการตรวจสอบประจาํปี
ถา้หากหมอ้นํ้าดงักล่าวสร้างข้ึนและใชง้านในลกัษณะดงัน้ี 
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1. เป็นแบบท่อนํ้า 
2. พื้นผวิรับความร้อนนอ้ยกวา่ 10 ตารางเมตร 
3. ความดนัใชง้านสูงสุด 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
ตวัอยา่งขอ้มูลของหมอ้นํ้าแบบ Once-Through ขนาดเลก็มีดงัน้ี 
- อตัราการระเหยเทียบเท่า: 40 - 2,000 กิโลกรัมต่อชัว่โมง 
- ประสิทธิภาพหมอ้นํ้า: สูงกวา่ 87% 
- เช้ือเพลิงท่ีใชไ้ด:้ ก๊าซ นํ้ามนัก๊าด นํ้ามนัเตา 
- ระบบควบคุม: อตัโนมติัทั้งหมด 

 
รูปที่ 2.13-2 ระบบการทาํงานของหมอ้นํ้าแบบ Once-Through 

2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยเีดมิ 
เน่ืองจากประสิทธิภาพของหมอ้นํ้าแบบ Once-Through ไดถู้กพฒันาใหเ้ทียบเท่าหรืออาจจะดีกวา่หมอ้นํ้ าขนาด
ท่ีใหญ่กวา่ (คือ 3-10 ตนัต่อชัว่โมง) จึงไดถู้กนาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมดว้ย 
ข้อด ี
- มีขนาดเลก็ ทาํใหป้ระหยดัพ้ืนท่ี 
- มีความปลอดภยัสูง เน่ืองจากมีแรงดนันอ้ย 
- ใชง้านง่าย เพราะเป็นการควบคุมอตัโนมติั 
ข้อเสีย 
- มีแรงดนันอ้ย ทาํใหใ้ชง้านกบัอุปกรณ์ท่ีมีแรงดนัสูงไม่ได ้
3. ศักยภาพการประหยดัพลังงาน 
ประสิทธิภาพของหมอ้นํ้ าโดยทัว่ไป ผูผ้ลิตหมอ้นํ้ ามกัจะบ่งบอกประสิทธิภาพหมอ้นํ้ าในขณะท่ีใชง้านท่ีภาระ
สูงสุด แต่ในการใชง้านจริง ภาระท่ีหมอ้นํ้ าประสบมกัจะไม่ใช่ภาระสูงสุด วิธีการหน่ึงท่ีจะทาํใหป้ระสิทธิภาพ
หมอ้นํ้าสูงตลอดเวลา สามารถทาํไดโ้ดยการใชห้มอ้นํ้าขนาดเลก็หลายตวั 
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2.13.3 การปรับสมดุลการใช้หม้อนํา้ 
1. หลักการทาํงานของเทคโนโลย ี
สาํหรับโรงงานท่ีมีขนาดใหญ่ อาจจะมีความจาํเป็นตอ้งใชห้มอ้นํ้าหลายตวัทาํงานร่วมกนัโดยต่อร่วมกนัแบบขนาน 
ซ่ึงในบางช่วงเวลาท่ีเคร่ืองจกัรในระบบการผลิตไม่ไดท้าํงานเตม็ท่ี อาจจะมีความตอ้งการไอนํ้ าไม่สูงมากนกั หมอ้
นํ้ าเพียงตวัเดียวก็สามารถผลิตไอนํ้ าไดม้ากเพียงพอ แต่โรงงานอาจจะตอ้งเปิดใหห้มอ้นํ้ าทาํงานพร้อมกนัทั้งหมด
ตลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผลให้หมอ้นํ้ าทาํงานไม่เตม็ประสิทธิภาพ ผลิตไอนํ้ าเกินความจาํเป็น และตอ้งสูญเสียทั้ง

เช้ือเพลิงและไอนํ้าไปโดยเปล่าประโยชน ์
 

ระบบการปรับสมดุลการใชห้มอ้นํ้านั้นจะเขา้ไปควบคุมการเร่ิมตน้ทาํงานและการหยดุการทาํงานของหมอ้นํ้ า โดย
พิจารณาจากปริมาณไอนํ้าท่ีตอ้งการในระบบ และวิเคราะห์จากกาํลงัของหมอ้นํ้ าแต่ละตวัในระบบ โดยเม่ือมีความ
ตอ้งการใชไ้อนํ้ านอ้ย ระบบจะสั่งใหห้มอ้นํ้ าทาํงานเฉพาะเท่าท่ีจาํเป็น จากนั้น เม่ือมีความตอ้งการมากข้ึน ก็จะสั่ง
ใหห้มอ้นํ้าตวัถดัมาเร่ิมทาํงาน และปรับกาํลงัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม จนกระทัง่เม่ือระบบในโรงงานตอ้งการไอ
นํ้ามากข้ึน ก็จะสั่งใหห้มอ้นํ้ าถดัมาทาํงาน เป็นเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ และเม่ือมีความตอ้งการใชไ้อนํ้ าลดลงจนถึงจุดท่ีตํ่า
เพียงพอ ระบบจะตดัสินใจหยดุการทาํงานของหมอ้นํ้ าบางตวัลงเพื่อลดการใชพ้ลงังานท่ีส้ินเปลืองไดเ้อง รวมทั้ง
สามารถปรับชัว่โมงการทาํงานของหมอ้นํ้ าท่ีมีในโรงงานใหเ้หมาะสมกนัเพื่อยดือายกุารใชง้านของหมอ้นํ้ าไดเ้อง 
และหน่วงเวลาการเร่ิมทาํงานระหว่างหมอ้นํ้ าแต่ละตวัเพื่อช่วยลดเช้ือเพลิงและไฟฟ้าท่ีไม่จาํเป็นจากการเร่ิมตน้

ทาํงานของอุปกรณ์หลายๆ ตวัพร้อมกนัไดอี้กดว้ย 
• แผนผงัการใชง้านเทคโนโลย ี

 
รูปที ่2.13-3 การใชง้านระบบปรับสมดุลช่วยกระจายภาระการทาํงานของหมอ้นํ้า 

2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยเีดมิ 
จาํเป็นตอ้งมีการติดตั้งเซ็นเซอร์วดัปริมาณการใช้ไอนํ้ า อุปกรณ์ควบคุมส่วนกลาง และอุปกรณ์ควบคุมท่ี 
หมอ้นํ้าแต่ละตวั 
3. ศักยภาพการประหยดัพลังงาน 
ลดการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงและไอนํ้ าจากการทาํงานของหมอ้นํ้ าท่ีไม่จาํเป็น โดยลดกาํลงัการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม และช่วยกระจายภาระการทาํงานของหมอ้นํ้ าให้อยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัทุกตวัช่วยให้อุปกรณ์มีอายุ

การใชง้านยาวนานข้ึน แต่ระบบน้ีมกัจะมีความสามารถจาํกดั โดยสามารถควบคุมหมอ้นํ้ าไดเ้ป็นชุด ชุดละ 3-4 ตวั
เท่านั้น หากโรงงานมีหมอ้นํ้ามากกวา่น้ี จะตอ้งติดตั้งระบบเพิ่มข้ึนหรือแยกระบบท่อส่งไอนํ้าออกจากกนั 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
 

1. หน้าทีข่องหม้อไอนํา้ 
มีหนา้ท่ีในการผลิตไอนํ้าใหไ้ดต้ามอุณหภูมิท่ีตอ้งการเพ่ือจ่ายไปยงักระบวนการผลิตภายในโรงงานและกิจกรรมต่างๆ 
ภายในอาคาร 
2. ระบบไอนํา้ประกอบด้วยระบบย่อย  ๆได้แก่ 
(1) หมอ้ไอนํ้า (2) ระบบส่งจ่ายไอนํ้า (3) ระบบนาํกลบัไอนํ้าควบแน่น (คอนเดนเสท) และ (4) อุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้ า (ผูใ้ช้
ไอนํ้าปลายทาง) 
3. หม้อไอนํา้ทีใ่ช้งานอยู่สามารถจําแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่  ๆคือ 
3.1 หม้อไอนํา้ชนิดท่อนํา้ (Water -tube Boiler ) หมอ้ไอนํ้าชนิดน้ีนํ้าจะถูกบรรจุและไหลอยูใ่นท่อโดยเปลวไฟหรือก๊าซร้อนจะ

เคล่ือนท่ีอยูโ่ดยรอบท่อ 
3.2 หม้อไอนํา้ชนิดท่อไฟ (Fire-tube or  Shell Boiler ) หมอ้ไอนํ้าชนิดน้ีก๊าซร้อนจากการเผาไหมจ้ะเคล่ือนท่ีในท่อซ่ึงจมอยูใ่น

นํ้า โดยท่ีนํ้าจะอยูน่อกท่อ (ระหวา่งเปลือกหมอ้ไอนํ้าและท่อ) ของหมอ้ไอนํ้า  
3.3 หม้อไอนํา้ชนิดไหลผ่าน (Once Through Boiler )ในกรณีท่ีมีภาระไอนํ้านอ้ยไม่ต่อเน่ืองและตอ้งการไอนํ้าเร็วควรเลือกใช้

หมอ้ไอนํ้าชนิดไหลผา่น (Steam Generator or Once through Boiler) ซ่ึงเป็นหมอ้ไอนํ้าแบบท่อนํ้า 
4. หน้าทีแ่ละชนิดหัวเผาเช้ือเพลิงเหลวและเช้ือเพลิงก๊าซ 
หวัเผาเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยใหอ้ากาศทาํปฏิกิริยากบัเช้ือเพลิงไดดี้ท่ีสุดเพ่ือให้ประสิทธิภาพการเผาไหมส้งสุด โดยหวัเผา
แบ่งตามชนิดเช้ือเพลิงไดด้งัน้ี 
4.1 การเผาไหม้เช้ือเพลิงก๊าซ  
สาํหรับหวัเผาเช้ือเพลิงก๊าซ เราสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 

1) แบบผสมเช้ือเพลิงกบัอากาศก่อนป้อนเขา้เผาไหม ้(Pre-mix Burner) 
2) แบบผสมกนัภายในหวัเผา (Nozzle-mix Burner) 

4.2 การเผาไหม้เช้ือเพลิงเหลว 
สาํหรับหวัเผาเช้ือเพลิงเหลวสามารถแบ่งได ้3 ลกัษณะ คือ  

1) แบบใชค้วามดนันํ้ามนั (Pressure Atomized) 
2) แบบใชไ้อนํ้าหรืออากาศ (Steam or Air Atomized) 
3) แบบใชแ้รงเหวี่ยงของถว้ยหมุน (Rotary Cup) 

5. จัดแบ่งหัวเผาตามลักษณะการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดทีีสุ่ดได้ดงันี ้
5.1 หัวเผาแบบเผาต่อเน่ือง (Modulating Burners) หวัเผาแบบน้ีเหมาะสาํหรับกรณีท่ีภาระไอนํ้ามีการ  
       เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
5.2 หัวเผาแบบไฟสูง-ตํ่า (High/Low-Fire Burners) หัวเผาแบบน้ีสามารถป้อนเช้ือเพลิงดว้ยอตัราคงท่ี 2 ระดบั คือ ไฟสูง 

(High Fire) และไฟตํ่า (Low Fire) ซ่ึงหวัเผาลกัษณะน้ีเหมาะสาํหรับภาระไอนํ้าท่ีเปล่ียนแปลงไม่มากนกั  
หัวเผาแบบไฟตัด-ต่อ (Constant-Fire or  ON-OFF Burners) หัวเผาแบบน้ีเหมาะสาํหรับภาระไอนํ้ าคงท่ี เม่ือความดนั 
ไอนํ้ าเกินกว่าท่ีตั้งไวห้ัวเผาก็จะตดั (OFF) การป้อนเช้ือเพลิง และหากความดนัตํ่ากว่าท่ีตั้งไวห้ัวเผาก็จะต่อ (ON) การป้อน
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เช้ือเพลิง 
6. ค่าเทร์ินดาวน์เรโช 
ค่าเทิร์นดาวนเ์รโช เป็นค่าท่ีแสดงถึง อตัราส่วนระหวา่งอตัราการเผาไหมสู้งสุด (Maximum Firing Rate) และอตัรา
การเผาไหมต้ํ่าสุด (Minimum Firing Rate) โดยท่ีประสิทธิภาพการเผาไหมย้งัดีเช่นเดิม ดงันั้น หวัเผาท่ีมีค่าเทิร์น
ดาวน์เรโช 10:1 จะสามารถลดการผลิตไอนํ้ าลงเหลือ 10% ของกาํลงัผลิตไอนํ้ าสูงสุด โดยท่ีหมอ้ไอนํ้ าไม่มีการตดั
การเผาไหม ้

7. การเผาไหม้เช้ือเพลิงแขง็ 
เช้ือเพลิงแข็งเป็นเช้ือเพลิงท่ีติดไฟยากและมีปัญหาในการจดัการค่อนขา้งมาก เช่น ปัญหาในการขนยา้ย ปัญหา
พื้นท่ีในการเก็บ และปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม เตาเผาท่ีใชจ้ะตอ้งมีประสิทธิภาพท่ีดีและเหมาะสมกบัการใชง้านกบั
เช้ือเพลิงในแต่ละประเภท ซ่ึงระบบการเผาไหมข้องเตาเผาท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ไปมี 5 ระบบ ไดแ้ก่ 
7.1 ระบบการป้อนเช้ือเพลิงด้วยคน (Manual Feed)  
ตอ้งอาศยัคนงานท่ีมีความชาํนาญในการกระจายเช้ือเพลิงใหท้ัว่สมํ่าเสมอบนตะกรับเตาไฟ อากาศท่ีใชส้าํหรับเผา
ไหมจ้ะถูกส่งจากใตเ้ตาเหนือตะกรับเตาไฟ ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการเผาไหมข้องระบบน้ีค่อนขา้งตํ่า 
7.2 ระบบสโตกเกอร์ (Stoker  Feed)  
เป็นระบบท่ีป้อนเช้ือเพลิงเขา้สู่เตาโดยอาศยัเคร่ืองกล ขอ้ดีของระบบน้ีคือ มีราคาถูกและสามารถออกแบบใหใ้ชไ้ด 
กบัเช้ือเพลิงแขง็หลายชนิด โดยระบบน้ีสามารถแบ่งตามลกัษณะการป้อนเช้ือเพลิงไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  
 (ก) ระบบสโตกเกอร์ท่ีเช้ือเพลิงถูกป้อนเขา้สู่เตาทางดา้นบน (Overfeed Stoker)  
 (ข) ระบบสโตกเกอร์ท่ีเช้ือเพลิงถูกป้อนเขา้สู่เตาทางดา้นล่าง (Underfeed Stoker) 
7.3 ระบบพลัเวอร์ไรซ์ (Pulver ised)  
การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงในเตาระบบพลัเวอร์ไรซ์จะเกิดข้ึนขณะท่ีเช้ือเพลิงลอยอยู ่ดงันั้นเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นเตาเผา
แบบน้ีจะตอ้งมีขนาดเลก็พอท่ีจะลอยอยูใ่นอากาศภายในเตา อากาศส่วนแรกจะถูกอุ่นก่อนส่งเขา้เตา เพื่อใชใ้นการ
อบแหง้เช้ือเพลิงในขณะท่ีอากาศส่วนท่ีสองถูกส่งเขา้เตาโดยตรง 
7.4 ระบบไซโคลน (Cyclone)  
เตาเผาระบบน้ีเช้ือเพลิงถูกป้อนเขา้เตาเผาโดยอาศยัแรงโนม้ถ่วงเช่นเดียวกบัระบบพลัเวอร์ไรซ์ แต่ไม่จาํเป็นตอ้ง
บดเช้ือเพลิงใหมี้ขนาดเลก็ ทาํใหส้ามารถลดค่าใชจ่้ายในการบดเช้ือเพลิงลงได ้การเผาไหมใ้นระบบไซโคลนจะใช้
หวัเผาแบบ Horizontal water-cooled ขนาดเลก็ ทาํใหเ้ตาเผาระบบไซโคลนมีขนาดเลก็กวา่เตาเผาระบบพลัเวอร์ไรซ์ 
7.5 ระบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed)  
อากาศจะไหลผ่านชั้นของเช้ือเพลิง และเม่ือเพิ่มค่าความเร็วของอากาศถึงค่าหน่ึงเช้ือเพลิงจะลอยตวัข้ึนมีลกัษณะ
คลา้ยของไหล การเผาไหมจ้ะเกิดข้ึนทัว่ ๆ บริเวณเตา โดยปกติจะใส่สารเฉ่ือย (Inert Material) เช่น ทราย หรือ สาร
ท่ีทาํปฏิกิริยา (Reaction Material) เช่น หินปูน (Limestone) หรือตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ซ่ึงจะช่วยในดา้นการ
ถ่ายเทความร้อนและช่วยทาํความสะอาดภายในเตาระบบฟลูอิดไดซ์เบดน้ี 
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8. การเผาไหม้ คือ 
กระบวนการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหวา่งเช้ือเพลิงกบัออกซิเจนทาํใหไ้ดค้วามร้อนออกมา องคป์ระกอบท่ีจาํเป็น
สาํหรับการเผาไหม ้ คือ เช้ือเพลิง ออกซิเจน ความร้อน และปฏิกิริยาทางเคมี โดยองคป์ระกอบทั้งหมดน้ีตอ้ง
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกนัจึงจะทาํใหเ้กิดการเผาไหม ้
9. ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงแต่ละชนิด 
เช้ือเพลิงแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพการเผาไหมท่ี้แตกต่างกนัโดย เช้ือเพลิงแขง็มีค่าประสิทธิภาพการเผาไหม ้75-
85% เช้ือเพลิงเหลว 80-85% และเช้ือเพลิงก๊าซ 80-90 % ประสิทธิภาพการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงแขง็จะตํ่ากว่า
เช้ือเพลิงเหลว และเช้ือเพลิงเหลวตํ่ากวา่เช้ือเพลิงก๊าซ 
10. อากาศส่วนเกิน (Excess Air )  
การเผาไหม้เช้ือเพลิงแต่ละชนิดต้องการปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้มากกว่าทางทฤษฎีไม่เท่ากันเพื่อให้

เช้ือเพลิงเกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ทีสุ่ด 
เช้ือเพลิง  อากาศส่วนเกิน (% ) O2 ในก๊าซไอเสีย (% )  CO2 ในก๊าซไอเสีย (% ) 
ก๊าซ 
เหลว  
แขง็  

5-15 
15-20 
15-60 

1-2 
3-4 
7-10 

9-10 
12-14 
12-13  

11. การระบายนํา้จากหม้อไอนํา้ (โบลว์ดาวน์) 
เม่ือนํ้าถูกผลิตเป็นไอนํ้าแลว้ ความเขม้ขน้ของสารเจือปนเหล่าน้ีจะสูงข้ึนและเกิดการตกตะกอน/ตกผลึก ซ่ึงมีผล
อย่างยิ่งต่อการลดลงของประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ าและคุณภาพของไอนํ้ า รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต         จึงตอ้งปล่อยนํ้ าท้ิงบางส่วนเพ่ือควบคุมความเขม้ขน้ของนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ าการ
โบลวด์าวนม์ากเกินไป ทาํใหป้ระสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ าลดลงและส้ินเปลืองนํ้ า และหากระบายนอ้ยเกินไปจะ
ทาํใหเ้กิดตะกรันเกาะผวิท่อแลกเปล่ียนความร้อน ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนลดลงและอาจ
เกิดการเดือดอยา่งรุนแรงของนํ้า ทาํใหไ้อนํ้าเปียกและอาจนาํมาซ่ึงความเสียหายของระบบท่อนํ้า 
11.1 การระบายนํา้ออกจากหม้อไอนํา้สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ   
1)  การระบายนํา้จากด้านล่างหม้อไอนํา้ (Bottom Blowdown) เพื่อระบายตะกอนโคลนท่ีสะสมบริเวณกน้หมอ้
ไอนํ้าท้ิง 
2) การระบายนํ้าจากด้านบนหม้อไอนํ้า (Surface Blowdown) เพื่อลดความเขม้ขน้ของสารละลายและสาร

แขวนลอยท่ีอยูใ่นนํ้า 
11.2  การควบคุมการระบายนํา้แบ่งได้ 2 แบบ  

1 แบบเป็นคร้ังคราว โดยผูใ้ชห้มอ้ไอนํ้าจะเปิดวาลว์ระบายหลายๆ คร้ัง คร้ังละสั้นๆ 
2 แบบต่อเน่ือง โดยวาลว์ระบายนํ้ าของหมอ้ไอนํ้ าจะเปิดหรือปิดเม่ือไดรั้บสัญญาณเวลาท่ีตั้งไว ้(Timer 

Control) หรือสัญญาณท่ีไดจ้ากการวดัสมบติัของนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ า เช่น สภาพการนาํไฟฟ้าของนํ้ า 
(Conductivity)  
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การพิจารณาว่าระดบัความเขม้ขน้ของสารละลายเหมาะสมหรือไม่ สามารถพิจารณาไดจ้ากค่า TDS (Total 
Dissolved Solid) ซ่ึงวดัปริมาณสารแขวนลอยท่ีอยู่ในนํ้ าของหมอ้ไอนํ้ าโดยตรงว่าใน 1 ลา้นส่วนมีสาร

แขวนลอยก่ีส่วน (ppm) หรือวดัโดยออ้มจากค่าสภาพการนําไฟฟ้าของนํา้ (Conductivity) ซ่ึงมีหน่วยเป็นไมโคร
ซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (S/cm) ผูใ้ชห้มอ้ไอนํ้ าควรควบคุมคุณภาพนํ้ าป้อนและนํ้ าในหมอ้ไอนํ้ าใหไ้ดม้าตรฐาน
ตามตาราง 
 

 (ความดนัไม่เกิน 20 barg : British Standard and JIS) 
รายการ นํา้ป้อน นํา้ในหม้อไอนํา้ 

ค่าการนาํไฟฟ้าของนํ้า (S/cm) <400 ไม่เกิน 7,000 
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 8.5-9.5 10.8-11.3 
โซเดียมฟอสเฟต (mg/l) - 50-100 
ซิลิกา (mg/l) - ไม่เกิน 120-150 
ความกระดา้ง (ppm)  ค่าเขา้ใกล ้0 0 

 

12. กับดกัไอนํา้ (Steam Trap) คือ 
วาลว์อตัโนมติัท่ีทาํหนา้ท่ีแยกนํ้ าท่ีเกิดข้ึนในระบบไอนํ้ าหรือเกิดจากการควบแน่นของไอนํ้ าออกไปจากระบบ 
เพื่อป้องกนัการอั้นตวัของนํ้ า (Water Locked) ส่งผลใหอุ้ปกรณ์ไม่ร้อน (ร้อนชา้) หรือทาํอุณหภูมิไม่ไดแ้ละอาจ
นาํไปสู่การเกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรง หรือปรากฏการณ์ “คอ้นนํ้ า” (Water Hammer) ซ่ึง กบัดกัไอนํ้ ายงัมี
หนา้ท่ีในการระบายก๊าซและอากาศออกจากระบบโดยไม่เกิดการสูญเสียไอนํ้ า ก๊าซและอากาศเหล่านั้นสามารถ
แทนท่ีไอนํ้า ซ่ึงทาํใหค้วามสามารถในการพาความร้อนลดลงและยงักั้นไม่ใหไ้อนํ้ าไปถึงพ้ืนผิวถ่ายเทความร้อน
ของอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตดว้ย และในกรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุดก็คือ ท่อหรือช้ินส่วนของอุปกรณ์เกิด
อากาศอดั (Air Locked) ทาํใหอ้ากาศเคล่ือนท่ีไม่ได ้ซ่ึงแมแ้ต่ไอนํ้าควบแน่นกไ็ม่สามารถออกไปได ้
13. ประเภทของกับดกัไอนํา้ 
กบัดกัไอนํ้าสามารถแบ่งตามหลกัการทาํงานหรือตามโครงสร้างทางกลไกของอุปกรณ์ภายในออกเป็น 4 กลุ่ม  
13.1 กับดกัไอนํา้ทาํงานโดยความร้อน (Thermostatic Trap)  
กบัดกัไอนํ้ากลุ่มน้ีใชค้วามแตกต่างของอุณหภูมิของไอนํ้าและของคอนเดนเสทเป็นตวัทาํใหว้าลว์เปิดและปิด 
คอนเดนเสทจะตอ้งเยน็ลงตํ่ากวา่อุณหภูมิไอนํ้าก่อนท่ีจะถูกปล่อยออกจากกบัดกัไอนํ้า ซ่ึงกบัดกัไอนํ้ากลุ่มน้ีแบ่ง
ออกเป็น 
• แบบสมดุลความดนั (Balanced Pressure Type) 
• แบบใชโ้ลหะ 2 ชนิด (Bimetallic Type)  
• แบบใชก้ารขยายตวัของเหลว (Liquid Expansion Type) 
13.2  กับดกัไอนํา้ทาํงานโดยกลไก (Mechanical Group) 
กบัดกัไอนํ้ ากลุ่มน้ีทาํงานโดยอาศยัความแตกต่างของความหนาแน่นระหว่างไอนํ้ าและคอนเดนเสททาํให้ลูก

ลอย (Float) หรือถว้ย (Bucket) ส่งอาการไปเปิด-ปิดวาลว์ ซ่ึงกบัดกัไอนํ้าในกลุ่มน้ี แบ่งออกเป็น 
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กบัดกัไอนํ้าสามารถแบ่งตามหลกัการทาํงานหรือตามโครงสร้างทางกลไกของอุปกรณ์ภายในออกเป็น 4 กลุ่ม  
13.1 กับดกัไอนํา้ทาํงานโดยความร้อน (Thermostatic Trap)  
กบัดกัไอนํ้ ากลุ่มน้ีใชค้วามแตกต่างของอุณหภูมิของไอนํ้ าและของคอนเดนเสทเป็นตวัทาํให้วาลว์เปิดและปิด 
คอนเดนเสทจะตอ้งเยน็ลงตํ่ากวา่อุณหภูมิไอนํ้าก่อนท่ีจะถูกปล่อยออกจากกบัดกัไอนํ้า ซ่ึงกบัดกัไอนํ้ากลุ่มน้ีแบ่ง
ออกเป็น 
• แบบสมดุลความดนั (Balanced Pressure Type) 
• แบบใชโ้ลหะ 2 ชนิด (Bimetallic Type)  
• แบบใชก้ารขยายตวัของเหลว (Liquid Expansion Type) 
13.3  กับดกัไอนํา้ทาํงานโดยกลไก (Mechanical Group) 
กบัดกัไอนํ้ ากลุ่มน้ีทาํงานโดยอาศยัความแตกต่างของความหนาแน่นระหว่างไอนํ้ าและคอนเดนเสททาํให้ลูก

ลอย (Float) หรือถว้ย (Bucket) ส่งอาการไปเปิด-ปิดวาลว์ ซ่ึงกบัดกัไอนํ้าในกลุ่มน้ี แบ่งออกเป็น 
• แบบลูกลอย (Loose Float Type) 
• แบบลูกลอยมีกา้น (Float and Lever Type) 
• แบบถว้ยหงาย (Open Top Bucket Type) 
• แบบถว้ยคว ํ่า (Inverted Bucket Type) 
13.4  กับดกัไอนํา้กลุ่มทีท่าํงานด้วยการเคล่ือนไหวเน่ืองจากความร้อน (Thermodynamic Groups) 
กบัดกัไอนํ้ากลุ่มน้ีทาํงานโดยอาศยัความแตกต่างของความเร็วระหว่างไอนํ้ าและคอนเดนเสทท่ีไหลผา่นตวัวาลว์

ท่ีเป็นจานกลม ซ่ึงจะปิดเม่ือมีไอนํ้ าไหลเขา้มาดว้ยความเร็วสูง และจะเปิดเม่ือมีคอนเดนเสทไหลเขา้มาดว้ย
ความเร็วท่ีตํ่ากวา่ ซ่ึงกบัดกัไอนํ้าในกลุ่มน้ีเรียกวา่ กบัดกัไอนํ้าแบบเทอร์โมไดนามิกส์ 
13.4  กับดกัไอนํา้ชนิดอ่ืน  ๆ(Miscellaneous Group) 
กลุ่มน้ีประกอบดว้ยกบัดกัไอนํ้าท่ีไม่สามารถจดัเขา้กลุ่มใดๆ ขา้งตน้ได ้เช่น Impulse Type, Labyrinth Type หรือ 
Orifice Plate Type 
14.  การเลือกใช้กับดกัไอนํา้ 
14.1 ข้อพจิารณาในการเลือกกับดกัไอนํา้ให้เหมาะสม 
1) ความดนัไอนํ้า 
2)  อุณหภูมิไอนํ้า 
3)  ปริมาณนํ้าคอนเดนเสทท่ีเกิดข้ึน 
4) เง่ือนไขในการติดตั้ง 
14.2 หลักเกณฑ์ง่าย  ๆในการเลือกใช้กับดกัไอนํา้ 
1)   ใช้กบัดกัไอนํ้ าแบบจานกบัท่อไอนํ้ าหลกั ท่อย่อย ถงัรองรับ และเฮดเดอร์ หรือบริเวณท่ีอาจจะเกิดการ

กระแทกของนํ้า (Water Hammer) 
2)   ใชก้บัดกัไอนํ้ าแบบลูกลอยอิสระ ถว้ยกลมอิสระ ถว้ยกลมติดคานและแบบถว้ยคว ํ่ากบัเคร่ืองให้ความร้อน

ดว้ยไอนํ้า เคร่ืองระเหย เคร่ืองกลัน่ เคร่ืองอบแหง้ 
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3)  ในกรณีท่ีปริมาณการใชไ้อนํ้ าสูงควรใชก้บัดกัไอนํ้ าแบบถว้ยกลมอิสระและแบบถว้ยคว ํ่าติดคานหากเป็น
กรณีท่ีปริมาณนอ้ยควรใชแ้บบลูกลอยอิสระ ลูกลอยติดคานและแบบถว้ยคว ํ่าอิสระ 

4)   ถา้การใชไ้อนํ้าอาจจะเกิดการกระแทกของนํ้า ไม่ควรใชก้บัดกัไอนํ้าแบบถว้ยคว ํ่าติดคานแบบลูกลอยติดคาน
และแบบลูกลอยอิสระ เพราะการกระแทกของนํ้ าจะทาํให้คานและลูกลอยเสียรูปทรงได ้ซ่ึงจะทาํให้วาลว์
ปิดไม่สนิท 

5)   โดยทัว่ไปแลว้ กบัดกัไอนํ้าแบบเทอร์โมไดนามิกส์ไม่เหมาะกบัอุปกรณ์ท่ีใชไ้อนํ้า โดยเฉพาะถา้มีการนาํ 
 คอนเดนเสทกลบั กบัดกัไอนํ้าน้ีจะทาํใหเ้กิดการสูญเสียของไอนํ้าอยา่งมาก 
15. การประเมินหรือการคาํนวณประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้ต้องมีข้อมูลต่อไปนี ้

ข้อมูล ค่าตรวจวดั การวเิคราะห์ 
เช้ือเพลิง - ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง 

- อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง 
- อุณหภูมิเช้ือเพลิง 

 

- อตัราการใชพ้ลงังาน
เช้ือเพลิงของหมอ้ไอนํ้า 

ไอนํ้า 
 

- ความดนัและอุณหภูมิไอนํ้า 
- อตัราการผลิตไอนํ้า 

- อตัราการผลิตพลงังาน
ความร้อน (ไอนํ้า) ของ
หมอ้ไอนํ้า 
 

นํ้าป้อนและนํ้าโบลวด์าวน์ 
 

- อตัราการไหลของนํ้าป้อนและโบลวด์าวน์ 
- อุณหภูมิของนํ้าป้อนและโบลวด์าวน์ 
- ค่า TDS (Total Dissolved Solid)  

- การสูญเสียพลงังานจาก
การโบลวด์าวน์ 

ก๊าซไอเสีย 
 

- เปอร์เซ็นตข์อง O2 
- เปอร์เซ็นตข์องCO2 
- เปอร์เซ็นตข์อง CO และอ่ืนๆ 
- อุณหภูมิของก๊าซไอเสีย 

- ประสิทธิภาพการเผาไหม้
ของหมอ้ไอนํ้า 

การสูญเสียความร้อนจาก

การแผรั่งสี 
- อุณหภูมิผิวและพ้ืนท่ีผวิของหมอ้ไอนํ้า  
- อุณหภูมิแวดลอ้ม 
- ค่าสัมประสิทธ์ิการแผรั่งสีความร้อน 

(Emissivity)  

- การสูญเสียความร้อนจาก
การแผรั่งสีของหมอ้ไอนํ้า 

 

16. การคาํนวณประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้มี 2 วธีิ คือ 
16.1 การคาํนวณประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้โดยวธีิตรง 
การคาํนวณประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้ าโดยวิธีตรง เป็นการคาํนวณประสิทธิภาพโดยใชข้อ้มูลของปริมาณพลงังาน
ความร้อนของไอนํ้ าท่ีผลิตข้ึนโดยหมอ้ไอนํ้ าและขอ้มูลปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง การคาํนวณโดยวิธีน้ีง่ายและไม่
ยุง่ยาก  
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16.1 การคาํนวณประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้โดยวธีิตรง 
การคาํนวณประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้ าโดยวิธีตรง เป็นการคาํนวณประสิทธิภาพโดยใชข้อ้มูลของปริมาณพลงังาน
ความร้อนของไอนํ้ าท่ีผลิตข้ึนโดยหมอ้ไอนํ้ าและขอ้มูลปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง การคาํนวณโดยวิธีน้ีง่ายและไม่
ยุง่ยาก  

( )



S S W

B
F

m h h

m HV
   

เม่ือ B =  ประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้า 
 mS =  อตัราการไหลของไอนํ้า, kg/s 
 mF =  อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง, kg/s 

hS =  เอนทาลปีของไอนํ้า, kJ/kg 
hW =  เอนทาลปีของนํ้าป้อน, kJ/kg 
HV =  ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง, kJ/kg 

16.2  การคาํนวณประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้โดยวธีิอ้อม 
การคาํนวณประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ าโดยวิธีออ้มจะใชว้ิธีวดัการสูญเสียพลงังานจากแหล่งต่างๆ ของหมอ้ไอ
นํ้า แลว้หกัออกจาก 100 ซ่ึงกคื็อค่าประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้ า การคาํนวณประสิทธิภาพโดยวิธีออ้ม เราจะตอ้ง
ตรวจวดัหรือคาํนวณเพ่ือใหท้ราบการสูญเสียพลงังานต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ประกอบดว้ย 
• การสูญเสียพลงังานทางปล่อง (L1) 
• การสูญเสียพลงังานจากการแผรั่งสีความร้อนท่ีผวิ (L2) 
• การสูญเสียพลงังานจากโบลวด์าวน ์(L3) 
• การสูญเสียพลงังานอ่ืนๆ (L4) 

1 2 3 4100 ( )    B L L L L   
 

17. การคาํนวณค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Combustion Efficiency) 
ประสิทธิภาพการเผาไหม ้ (%) ของหมอ้ไอนํ้ าเท่ากบั 100 หกัดว้ยร้อยละ (%) ของความร้อนท่ีสูญเสียทางปล่อง
ไฟ  

1100c L     
 

18. การลดการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 
โดยทัว่ไปจะมีการสูญเสียทางปล่องไอเสียประมาณ 10-30% ซ่ึงถือวา่เป็นการสูญเสียทีม่ากทีสุ่ด 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย  
1)  ปริมาณอากาศทีใ่ช้เผาไหม้ไม่เหมาะสม ถา้ปริมาณอากาศมากเกินไป อากาศส่วนท่ีไม่ไดช่้วยในการเผาไหม ้

จะพาความร้อนจากห้องเผาไหม ้ ท้ิงทางปล่องไอเสียมากข้ึน โดยสังเกตไดจ้ากอุณหภูมิไอเสียท่ีสูงข้ึน 
ดงันั้น ควรทาํการปรับอตัราส่วนอากาศ (Air Ratio) ใหเ้หมาะสมกบัเช้ือเพลิงแต่ละชนิด 

2)  เขม่า (Soot) เกิดข้ึนจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง ซ่ึงเช้ือเพลิงแขง็จะเกิดเขม่ามากกว่าเช้ือเพลิงเหลวและ
เช้ือเพลิงก๊าซ โดยเขม่าจะมีขนาดโมเลกุลท่ีใหญ่กว่าควนั (Smoke) ดงันั้นจึงเกาะและสะสมอยูบ่นพื้นผิว
แลกเปล่ียนความร้อน เม่ือเขม่ามากข้ึนอุณหภูมิไอเสียท่ีออกปล่องจะสูงข้ึน ส่งผลใหก้ารสูญเสียความร้อน
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ออกทางปล่องมากข้ึน โดยทัว่ไปเขม่าท่ีหนาข้ึน 1 มิลลิเมตร จะทาํให้เกิดการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 15-20%  

2) ตะกรัน (Scale) เกิดจากการรวมตวัของสารละลายท่ีอยู่ในนํ้ าเกิดเป็นของแขง็เกาะบนพ้ืนผิวแลกเปล่ียน

ความร้อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนความร้อนลดตํ่าลง ซ่ึงจะทาํให้การสูญเสียความร้อน
ทางปล่องไอเสียมากข้ึน โดยสังเกตจากอุณหภูมิไอเสียจะสูงข้ึน ซ่ึงตะกรันท่ีหนาข้ึนทุกๆ 1 mm. จะทาํให้
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึนประมาณ 2% 

ในทางปฎิบติั หลงัจากใชง้านไประยะหน่ึงจะสงัเกตเห็นวา่อุณหภูมิไอเสียจะสูงข้ึน ดงันั้น เม่ืออุณหภูมิไอเสียสูง
กวา่เดิม 20C ควรทาํความสะอาดโดยการขดูเขม่า เพื่อลดการสูญเสียความร้อนดงักล่าว 
19. มาตรการอนุรักษพ์ลงังานในระบบไอนํ้า 

ระบบไอนํา้ มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
หมอ้ไอนํ้า - การปรับตั้งอตัราส่วนอากาศป้อนต่อเช้ือเพลิง 

- การควบคุมนํ้าระบาย 
- การปรับสภาพนํ้าป้อน 
- การลดการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 
- เคร่ืองประหยดัเช้ือเพลิงหรือเคร่ืองอุ่นนํ้าเล้ียง 
- มาตรการบาํรุงรักษา 

ระบบส่งจ่ายไอนํ้า - การติดตั้งฉนวนกนัความร้อน 
- การตรวจสอบกบัดกัไอนํ้า 
- การตรวจสอบระบบท่อส่งจ่ายไอนํ้า 
- การใชว้าลว์อยา่งถูกตอ้ง 

ระบบนาํกลบัคอนเดนเสท - การใชค้อนเดนเสท 
- การผลิตไอนํ้าแฟลช 
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บทที ่3 

การอนุรักษ์พลังงานสําหรับ 
เตาอุตสาหกรรม 

(Energy Conservation  
for  Industr ial Furnace) 

 
 

 
 

ความสําคญัของเน้ือหาวชิา 
 

เตาอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ท่ีมีการใชพ้ลงังานสูงมากอุปกรณ์หน่ึงในโรงงานโดยปกติ เตาอุตสาหกรรมจะมี
ประสิทธิภาพลงังานตํ่า และมีการสูญเสียความร้อนผา่นไอเสียในระดบัสูงหากเราสามารถเขา้ใจหลกัการทาํงาน 
สามารถตรวจวดั วิเคราะห์และดาํเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานกบัเตาอุตสาหกรรมไดแ้ลว้ ก็จะนาํไปสู่การ
ลดลงของค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานเป็นอยา่งมาก  
 
เตาอุตสาหกรรมมีใชง้านในโรงงานหลายประเภท เช่น โรงงานถลุงเหลก็ โรงงานหล่อโรงงานรีดเหลก็ โรงงาน
แกว้ โรงงานปูนซีเมนต ์โรงงานเคมี ตลอดจนโรงงานกาํจดัขยะเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์  
1. รู้จกัเตาประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรม 
2. ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํงานของเตาอุตสาหกรรม 
3. เขา้ใจวิธีตรวจวดัและประเมินประสิทธิภาพพลงังานของเตาอุตสาหกรรม 
4. ทราบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเตาอุตสาหกรรม 
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3.1 บทนํา 
 
เตาอุตสาหกรรมท่ีใชง้านอยูใ่นโรงงานมีความหลากหลาย เตาแต่ละประเภทมีลกัษณะและการทาํงานท่ีแตกต่าง
กนัไป นอกจากน้ี เตายงัมีอุณหภูมิทาํงานท่ีแตกต่างกนั (ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1-1) ซ่ึงส่งผลใหก้ารใชพ้ลงังาน
ของเตาแตกต่างกนัไปดว้ยโดยทัว่ไป เตาอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการอุณหภูมิสูงจะใชพ้ลงังานสูงและเกิดการสูญเสีย
ความร้อนสูง เม่ือเทียบกบัเตาท่ีมีอุณหภูมิใชง้านตํ่ากวา่ 

 
ตารางที ่3.1-1 อุณหภูมิทาํงานของเตาอุตสาหกรรม 

ประเภทเตา (แยกตามลักษณะการใช้งาน) อุณหภูมภิายในเตา (OC) 

 เตาอบเหลก็ 600-1,100 
เตาหลอมแกว้ 1,000-1,300 
เตาเผาเซรามิคส์ 700-1,100 
เตาเผาซีเมนต ์ 650-700 
เตาเผากาํจดัของเสีย 650-1,000 

 
3.2 ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 
 
3.2.1 เตาหลอมไฟฟ้า 
เตาหลอมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใชห้ลอมโลหะเตาหลอมไฟฟ้าท่ี

ใชอ้ยา่งแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหล่อหลอมโลหะไดแ้ก่เตาเหน่ียวนาํและเตาอาร์คไฟฟ้าการ

สูญเสียพลงังานสาํหรับเตาหลอมไฟฟ้าประกอบไปดว้ย 
 การสูญเสียทางไฟฟ้า (ระบบจ่ายไฟฟ้าหมอ้แปลงไฟฟ้าคอยลข์ั้วอิเลคโตรด)  
 การสูญเสียผา่นผนงัเตาโดยการนาํความร้อน 

 การสูญเสียเน่ืองจาก Slag  
 การสูญเสียจากฝาเตาโดยการแผรั่งสี 

 
ก) เตาเหน่ียวนํา (Induction Furnace) 
เตาเหน่ียวนาํใชใ้นงานหลอมโลหะทั้งในกลุ่มเหล็กและนอกกลุ่มเหลก็เตาเหน่ียวนาํจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท
ไดแ้ก่เตาเหน่ียวนําแบบไม่มีแกน (Coreless Type) และเตาเหน่ียวนําแบบช่อง (Channel Type) รูปท่ี 3.2-1 
แสดงรูปร่างของเตาเหน่ียวนาํทั้งสองแบบเตาเหน่ียวนาํแบบไม่มีแกนมีขดลวดพนัอยู่รอบเบา้ในขณะท่ีเตา

เหน่ียวนาํแบบช่องมีขดลวดพนัอยูร่อบแกนท่ีติดตั้งอยูส่่วนนอกของเบา้หลอม 
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เตาเหน่ียวนําให้ความร้อนแก่โลหะท่ีใช้หลอมโดยอาศยัการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแก่ขดลวดเพ่ือกาํเนิด

สนามแม่เหล็กเหน่ียวนําให้เกิดกระแสข้ึนท่ีโลหะความต้านทานของโลหะท่ีมีต่อกระแสเหน่ียวนําเป็น

แหล่งกาํเนิดความร้อนท่ีใชใ้นการหลอมโลหะ 

 

  
ก. เตาเหน่ียวนาํแบบไม่มีแกน 

 

  
ข. เตาเหน่ียวนาํแบบช่อง 

รูปที ่3.2-1 เตาเหน่ียวนาํ 

 
แรงท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนาํและสนามแม่เหล็กจะช่วยใหน้ํ้ าโลหะกระเพื่อมการกระเพื่อมช่วยกวนนํ้ า

โลหะให้เป็นเน้ือเดียวกนัโลหะผสมท่ีเติมเขา้ไปเพ่ือปรับส่วนประกอบจะกลมกลืนไปกบันํ้ าโลหะได้อย่าง

รวดเร็วและทัว่ถึงอยา่งไรก็ตามการกระเพ่ือมมีผลเสียคือทาํใหน้ํ้ าโลหะทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนไดม้ากข้ึนและ

ผนงัเตาถูกกดักร่อนไดม้ากข้ึน 
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ก. เตาเหน่ียวนาํแบบไม่มีแกนความถ่ีสูง  ข. เตาเหน่ียวนาํแบบไม่มีแกนความถ่ีตํ่า 

 

รูปที ่3.2-2 สมดุลพลงังานเตาเหน่ียวนาํแบบไม่มีแกนความถ่ีตํ่าและความถ่ีสูง [UNIDO] 
 

เตาหลอมเหน่ียวนาํยงัสามารถแบ่งไดต้ามความถ่ีของกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัเตาเป็นเตาเหน่ียวนาํความถ่ีตํ่าซ่ึง

มีความถ่ี 50 หรือ 60 Hz และเตาเหน่ียวนาํความถ่ีสูงซ่ึงมีความถ่ีมากกว่า 500 Hz รูปท่ี 3.2-2 แสดงตวัอยา่ง
สมดุลพลงังานของเตาเหน่ียวนาํแบบไม่มีแกนความถ่ีตํ่าและความถ่ีสูง 
 ระบบระบายความร้อนดว้ยนํ้ า (Water cooling system ) เป็นส่ิงสาํคญั สาํหรับการออกแบบเตาหลอม
โลหะโดยการเหน่ียวนาํ การระบายความร้อนช่วยป้องกนัขดลวดเหน่ียวนาํและฉนวนไม่ให้เกิดความเสียหาย
จากความร้อนไม่ใช่แต่เฉพาะช่วงเตาทาํงานเท่านั้น แต่รวมถึงช่วงท่ีเตาหยุดทาํงานดว้ยและรอให้เตาเยน็ลง 
(Cool down) นอกจากน้ีแหล่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้าของเตาก็ตอ้งใชร้ะบบระบายความร้อนเช่นเดียวกนั ซ่ึงโดยปกติ
แลว้เตาหลอมโลหะโดยการเหน่ียวนาํจะมีระบบเตือนอตัโนมติัเม่ือเกิดปัญหาข้ึน 
 

ความร้อนท่ีเกิดข้ึนในช้ินงานโลหะท่ีเราตอ้งการใหค้วามร้อนจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
•  ขนาดกาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองใหค้วามร้อนโดยการเหน่ียวนาํ โดยมีขนาดตั้งแต่ระดบักิโลวตัตจ์นถึงระดบัหลาย
เมกกะวตัต ์
•  ค่าความตา้นทานสนามแม่เหลก็ (Reluctance) และค่าความตา้นทานไฟฟ้า (Resistance) ของช้ินงานโลหะ 
•  ลกัษณะรูปร่างของขดลวดและช้ินงาน 
•  ความถ่ีของกระแสไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้ขดลวดเหน่ียวนาํ โดยอยใูนช่วงตั้งแต่ 50 Hz  ไปจนถึงระดบัหลายร้อย kHz  
โดยกระแสไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีตํ่าจะทาํใหเ้กิดการเหน่ียวนาํและความร้อนในระดบัลึกเขา้ไปในเน้ือวสัดุ โดยทัว่ไป
จะใชก้บักระบวนการ เช่น การหลอมโลหะ การใหค้วามร้อนสาํหรับการตีข้ึนรูป เป็นตน้ ส่วนกระแสไฟฟ้าท่ีมี
ความถ่ีสูงจะทาํให้เกิดการเหน่ียวนาํและความร้อนในระดบัต้ืนจากผิววสัดุโดยทัว่ไปใชก้บักระบวนการ เช่น 
การอบผวิโลหะ การอบใหค้วามร้อนช้ินโลหะขนาดเลก็ เป็นตน้ 
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การให้ความร้อนและการหลอมโดยการเหน่ียวนํานั้นจะใช้ระยะเวลาสั้ นในการทาํความร้อนและควบคุม

อุณหภูมิใหไ้ดต้ามตอ้งการ ประสิทธิภาพของการถ่ายเทพลงังานโดยรวมประมาณร้อยละ 55 - 85 ซ่ึงสูงกว่าการ
ใหค้วามร้อนโดยเช้ือเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพการถ่ายเทพลงังานโดยรวมประมาณร้อยละ15 - 25 เท่านั้น 
 
ส่วนปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัเตาหลอมทีอุณหภูมิสูงกคื็อ มลภาวะจากควนัและไอระเหยท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงตอ้งกาํจดัออกจากพื้นท่ีทาํงาน ผูป้ฏิบติัท่ีทาํงานในส่วนน้ีตอ้งตระหนกัว่าโลหะท่ีหลอมละลาย สามารถทาํ
ใหเ้กิดก๊าซพิษและอาจติดไฟไดเ้อง เช่น แอมโมเนีย  อะเซติลีน 
  
ข)  เตาอาร์คไฟฟ้า (Electr ic-Arc Furnace) 
เตาอาร์คไฟฟ้ามกัใชใ้นงานหลอมเหลก็กลา้เตาอาร์คไฟฟ้าใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์คทางไฟฟ้าเพ่ือหลอม

โลหะเตาอาร์คไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่เตาอาร์คไฟฟ้าทางอ้อม(Indirect-Arc Furnace) และเตา
อาร์คไฟฟ้าทางตรง (Direct-Arc Furnace)สาํหรับเตาอาร์คไฟฟ้าทางออ้มการอาร์คจะเกิดข้ึนระหว่างขั้วอิเลค
โตรด 2 ขั้วส่วนเตาอาร์คไฟฟ้าทางตรงการอาร์คจะเกิดข้ึนระหวา่งขั้วอิเลคโตรดและโลหะท่ีใชห้ลอมรูปท่ี 3.2-3
แสดงเตาอาร์คไฟฟ้าทางตรง 

  

รูปที ่3.2-3 เตาอาร์คไฟฟ้าทางตรง 
 

3.2.2 เตาหลอมเช้ือเพลิง 
เตาหลอมเช้ือเพลิงใช้ความร้อนจากการสันดาปหลอมโลหะ ซึ่งจะใช้การถ่ายเทความร้อนภายในเตาไปยังพืน้ผิว
โลหะด้วยการพาความร้อนและการแผ่รังสีจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิง  เตาหลอมเช้ือเพลิงท่ีใชอ้ยา่งแพร่หลาย
ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหล่อหลอมโลหะไดแ้ก่เตาเบ้าเตาควิโปลาและเตาสะท้อนความร้อนเตาหลอม

เช้ือเพลิงจะมีระบบมอเตอร์เพ่ือนาํอากาศและเช้ือเพลิงเขา้มาผสมกนัสาํหรับการสันดาปการสูญเสียพลงังานใน

เตาหลอมเช้ือเพลิงประกอบไปดว้ย 
 การสูญเสียเน่ืองจากการสนัดาป 
 การสูญเสียเน่ืองจากการถ่ายเทความร้อน 
 การสูญเสียผา่นผนงัเตา 
 การสูญเสียทางปล่องหรือการสูญเสียในก๊าซเสีย 
 การสูญเสียพลงังานในระบบมอเตอร์ 
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ก) เตาเบ้า (Crucible Furnace) 
เตาเบา้มกัใชใ้นงานหลอมโลหะนอกกลุ่มเหล็กท่ีมีปริมาณนอ้ย เตาเบา้ถือว่าเป็นเตาหลอมโลหะท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
และมีโครงสร้างง่ายท่ีสุด รูปท่ี 3.2-4 แสดงรูปร่างของเตาเบา้ซ่ึงประกอบดว้ยเบา้บรรจุโลหะท่ีทาํจากกราไฟต ์
(Clay-Graphite) หรือซิลิกอนคาร์ไบด ์ (Silicon-Carbine) และเปลือกท่ีทาํจากวสัดุทนความร้อนโดยมีเหลก็หุม้
อยูด่า้นนอกเปลือกดงักล่าวทาํหนา้ท่ีกกัความร้อนจากการสันดาปให้ถ่ายเทไปยงัเบา้ใหม้ากท่ีสุดความร้อนจาก

การสันดาปจะไม่ได้สัมผสักับโลหะท่ีใช้หลอมโดยตรงแต่ถ่ายเทโดยผ่านเบา้ท่ีบรรจุโลหะโดยทัว่ไปแล้ว

เช้ือเพลิงท่ีใชก้บัเตาเบา้ไดแ้ก่นํ้ ามนัและก๊าซอยา่งไรกต็ามบางคร้ังอาจใชเ้ช้ือเพลิงแขง็เช่น ถ่านหินหรือถ่านโคก้ 

  

รูปที ่3.2-4 เตาเบา้ 

 
ข) เตาควิโปลา (Cupola Furnace) 
เตาคิวโปลาใช้ในงานหลอมเหล็กหล่อและใช้ถ่านโค้กเป็นเช้ือเพลิงเตาคิวโปลามีลักษณะเป็นแท่งเหล็ก

ทรงกระบอกแนวตั้งภายในบุดว้ยวสัดุทนความร้อนท่ีกน้ของเตาเป็นแอ่ง (Well) พกันํ้ าโลหะท่ีหลอมเหลว

ก่อนท่ีนํ้าโลหะจะถูกจ่ายออกรูปท่ี 3.2-5 แสดงรูปร่างของเตาคิวโปลา 
 

  

รูปที ่3.2-5 เตาคิวโปลา 
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ภายในเตาคิวโปล่าจะบรรจุดว้ยชั้นของถ่านโคก้หินปูน (Limestone) และเหลก็ท่ีใชห้ล่อสลบักนัไปผา่นทางช่อง
บรรจุวสัดุท่ีดา้นบนของเตาชั้นของถ่านโคก้ท่ีอยูใ่กลก้บัรูจ่ายลม (Tuyere)จะเกิดการสันดาป (เราเรียกเขตน้ีว่า
เขตสันดาปหรือเขตเพ่ิมออกซิเจน) ความร้อนจากการสันดาปจะหลอมชั้นของโลหะท่ีอยู่ใกลก้บัเขตสันดาป

โลหะท่ีหลอมเหลวจะไหลลงสู่แอ่งพกันํ้ าโลหะเม่ือถ่านโคก้ชั้นแรกถูกสันดาปจนหมดถ่านโคก้ชั้นถดัไปก็จะ

เล่ือนลงมาแทนท่ีดว้ยวิธีน้ีกระบวนการสันดาปและการหลอมก็สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองรูปท่ี 3.2-6 
แสดงตวัอยา่งสมดุลพลงังานจากถ่านโคก้ของเตาคิวโปลา 

 

 

รูปที ่3.2-6 สมดุลพลงังานจากถ่านโคก้ของเตาคิวโปลา 
 
ค) เตาสะท้อนความร้อน (Reverberatory Furnace) 
เตาสะทอ้นความร้อนใชใ้นงานหลอมโลหะนอกกลุ่มเหลก็คร้ังละปริมาณมากๆโครงสร้างของเตาสะทอ้นความ

ร้อนจะเป็นห้องท่ีบุดว้ยวสัดุทนไฟภายในห้องมีอ่างสําหรับบรรจุโลหะท่ีใช้หลอมหัวเผา(Burner) จะฉีด

เช้ือเพลิงซ่ึงเป็นนํ้ ามนัหรือก๊าซให้มาสันดาปในห้องดงักล่าวความร้อนจากการสันดาปถ่ายเทเขา้สู่โลหะท่ีใช้

หลอมโดยวิธีการแผรั่งสีทั้งจากเปลวไฟโดยตรงและจากเพดานเตาท่ีดูดซบัความร้อนจากเปลวไฟ 
 
เตาสะทอ้นความร้อนบางตวัอาจมีป๊ัมหมุนเวียนนํ้าโลหะเพ่ือเพิ่มผลผลิตลดการใชเ้ช้ือเพลิงและใหน้ํ้ าโลหะผสม

เป็นเน้ือเดียวกนัมากข้ึนรูปท่ี 3.2-7 แสดงลกัษณะของเตาสะทอ้นความร้อน 
 

 
รูปที ่3.2-7 เตาสะทอ้นความร้อน 
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3.3 การตรวจวดัการใช้พลังงานเตาอุตสาหกรรม 
ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่า เตาอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานและสูญเสียความร้อนสูง เพื่ออนุรักษพ์ลงังานและ
ลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานของเตา เราควรตรวจวดัเพ่ือวิเคราะห์การใชพ้ลงังานของเตาอุตสาหกรรม ตารางท่ี  
3.3-1 และ 3.3-2 แสดงการตรวจวดัและวิเคราะห์ขอ้มูลสาํหรับเตาหลอมแบบเช้ือเพลิงและแบบไฟฟ้าตามลาํดบั 
สาํหรับรูปท่ี 3.3-1 แสดงแผนภาพของเตาและตาํแหน่งท่ีควรทาํการตรวจวดัเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานของเตา
หลอมเช้ือเพลิง 
ตารางที ่3.3-1 การตรวจวดัวิธีเกบ็ขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการอนุรักษพ์ลงังานของเตาหลอมเช้ือเพลิง 

ข้อมูล ค่าตรวจวดั การวเิคราะห์ 
1. โลหะบรรจุ - มวล ผลไดจ้ากการหลอม (Yield of Melting) ประสิทธิภาพเตา

หลอม 
 - อุณหภูมิ ประสิทธิภาพเตาหลอม 

2. เช้ือเพลิง - อตัราการไหล ประสิทธิภาพเตาหลอมและดชันีการใชพ้ลงังาน 
 - อุณหภูมิ ประสิทธิภาพเตาหลอม อุณหภูมิเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ

หวัเผา 
 - ความดนั ความดนัเช้ือเพลิงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหวัเผา 

3. อากาศ - อุณหภูมิ,อตัราการไหล ประสิทธิภาพเตาหลอม 

4. ไอเสีย - CO2 CO O2 ปริมาณ  O2และ CO ไม่สูงเกินไป, ปริมาณ  CO2ไม่ตํ่า

เกินไปพลงังานสูญเสียในก๊าซไอเสีย, ประสิทธิภาพเตา
หลอม และความจาํเป็นในการปรับแต่งหวัเผา 

 - อุณหภูมิ พลงังานสูญเสียในก๊าซไอเสีย ประสิทธิภาพเตาหลอม 
ศกัยภาพในการนาํความร้อนจากก๊าซไอเสียไปใช้

ประโยชน์ 

5. ตวัเตาหลอม - สภาพผิวภายนอก สาํรวจจุดชาํรุดเพ่ือดาํเนินการซ่อมแซม 
 - อุณหภูมิผิวภายนอก  ความร้อนสูญเสียผา่นพ้ืนผิว ประสิทธิภาพเตาหลอม 

ศกัยภาพในการซ่อมแซมและหุม้ฉนวน 
 - อุณหภูมิภายในเตา อุณหภูมิภายในเตาไม่สูงเกินความจาํเป็นสาํหรับการหลอม 
 - ความแตกต่างระหวา่ง

ความดนัภายในและ

ภายนอกเตา 

ความดนัภายในเตาควรมากกวา่ความดนัภายนอกเตา

เลก็นอ้ยเพ่ือควบคุมอากาศร่ัว 

 - สภาพผิววสัดุทนไฟ สาํรวจจุดชาํรุดเพ่ือดาํเนินการซ่อมแซม 
 - ชัว่โมงการทาํงาน คาํนวณความคุม้ค่าและผลตอบแทนการลงทุน 
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ข้อมูล ค่าตรวจวดั การวเิคราะห์ 
6. นํา้โลหะ - อุณหภูมิ อุณหภูมินํ้าโลหะไม่สูงเกินความจาํเป็น 
 - ปริมาณ สังเกตวา่มีปริมาณนํ้าโลหะท่ีเหลือจากการเทแบบมาก

เกินไปหรือไม่เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
7. โลหะหล่อ - มวล ผลไดจ้ากการหลอม (Yield of  Melting) ผลไดจ้ากการ

หล่อ (Yield of Casting)  และดชันีการใชพ้ลงังาน 

 

ตารางที ่3.3-2 การตรวจวดัวิธีเกบ็ขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการอนุรักษพ์ลงังานของเตาหลอมไฟฟ้า 

จุดทีต่รวจสอบ วธีิการตรวจวดัและเก็บข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.โลหะบรรจุ - มวล ผลท่ีไดจ้ากการหลอม ( yield of Melting ) ประสิทธิภาพเตา

หลอม 
 - อุณหภูมิ  

2. ค่าทางไฟฟ้า - พลงัไฟฟ้า  (kWh)  
- กาํลงัไฟฟ้า (kW) 
- ความต่างศกัย ์(V)  
- กระแสไฟฟ้า (A)  
- ตวัประกอบกาํลงั (PF) 

ดชันีการใชพ้ลงังาน, เปรียบเทียบค่าท่ีวดัไดเ้ขา้กบัค่าพิกดัของ
อุปกรณ์, ความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงตวัประกอบกาํลงั, ความ
เป็นไปไดใ้นการเปล่ียนตารางการทาํงานของอุปกรณ์เพ่ือหลบ

ช่วง On Peak 

3. ตวัเตาหลอม - สภาพผิวภายนอก สาํรวจจุดชาํรุดเพ่ือดาํเนินการซ่อมแซม 
 - อุณหภูมิผิวภายนอก  ความร้อนสูญเสียผา่นพ้ืนผิว ประสิทธิภาพเตาหลอม ศกัยภาพใน

การซ่อมแซมและหุม้ฉนวน 
 - อุณหภูมิภายในเตา อุณหภูมิภายในเตาไม่สูงเกินความจาํเป็นในการหลอม 
 - สภาพผิววสัดุทนไฟ สาํรวจจุดชาํรุดเพ่ือดาํเนินการซ่อมแซม 
 - ชัว่โมงการทาํงาน คาํนวณความคุม้ค่าและผลตอบแทนการลงทุน 

4. นํา้โลหะ - อุณหภูมิ อุณหภูมินํ้าโลหะไม่สูงเกินความจาํเป็น 
4.1 อุณหภูมิ - ปริมาณ สังเกตวา่มีปริมาณนํ้าโลหะท่ีเหลือจากการเทแบบมากเกินไป

หรือไม่เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข 

5. โลหะหล่อ - มวล ผลไดจ้ากการหลอม (Yield of Melting)  ผลไดจ้ากการหล่อ 
(Yield of  Casting) และดชันีการใชพ้ลงังาน 
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รูปที ่3.3-1 จุดท่ีควรทาํการตรวจวดัเพ่ือการอนุรักษพ์ลงังานของเตาหลอมเช้ือเพลิง 

 

ในการประเมินประสิทธิภาพของเตาอุตสาหกรรมเราตอ้งทาํสมดุลพลงังาน โดยตอ้งทราบปริมาณพลงังานท่ี
ป้อนเขา้และปริมาณพลงังานท่ีจ่ายออกไปยงัผลิตภณัฑแ์ละการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในส่วนต่างๆดงัแสดงในตาราง

ท่ี 3.3-3 
 

ตารางที ่3.3-3 ตารางสมดุลพลงังานสาํหรับเตาอุตสาหกรรม 

พลังงานเข้า พลังงานออก สัดส่วนโดยประมาณ (% ) 
เช้ือเพลิง + อากาศ  
(100%) 

พลงังานท่ีช้ินงานไดรั้บ 20-40 
พลงังานท่ีสูญเสียไปกบัก๊าซไอเสีย 51-54 
พลงังานสูญเสียผา่นพ้ืนผวิ 3 
พลงังานสูญเสียทางช่องเปิด 9 
พลงังานสูญเสียจากนํ้าระบายความร้อนและอ่ืนๆ 8-15 

 
จากตารางท่ี 3.3-3 จะเห็นไดว้่าแนวทางการประหยดัพลงังานของเตาอุตสาหกรรม ก็คือ การทาํให้การเผาไหม้
สมบูรณ์ท่ีสุดการถ่ายเทความร้อนไปสู่ช้ินงานให้มากท่ีสุด และการลดการสูญเสียพลงังานในรูปต่างๆให้เหลือ
นอ้ยท่ีสุด 
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3.3.1 พลังงานจากเช้ือเพลิงป้อน 
พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงในเตาอุตสาหกรรมข้ึนกบัปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชแ้ละค่าความ

ร้อนของเช้ือเพลิงซ่ึงเช้ือเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าความร้อนท่ีแตกต่างกนัดงัแสดงในตารางท่ี 3.5 
 

 
เม่ือ QC =  ปริมาณความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหม,้ MJ/h 

mF =  อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง, L/hหรือ kg/h 
LHV =  ค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง, MJ/L หรือ MJ/kg หรือ Nm3/kg 

ตารางที ่3.3-4 ค่าความร้อนของเช้ือเพลิงประเภทต่างๆ 

เช้ือเพลิงแข็ง เช้ือเพลิงเหลว เช้ือเพลิงก๊าซ 
เช้ือเพลิง ค่าความร้อน เช้ือเพลิง ค่าความร้อน เช้ือเพลิง ค่าความร้อน 

- ถ่านหินบิทูมินสั 
- ถ่านหินลิกไนท ์
- ข้ีเล่ือย 
- แกลบ 
- ชานออ้ย 

26.37MJ/kg 
10.47MJ/kg 
10.88 MJ/kg 
14.40MJ/kg 
7.53MJ/kg 

- นํ้ามนัก๊าด 
- นํ้ามนัดีเซล 
- นํ้ามนัเตา 

34.53MJ/L 
36.42MJ/L 
39.77MJ/L 

- ก๊าซธรรมชาติ 
- ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว 

36.72MJ/Nm3 
50.22 MJ/kg 

 
เช่นเดียวกบัการเผาไหมใ้นหมอ้ไอนํ้ า อัตราส่วนอากาศ (Air  Ratio) แสดงถึงปริมาณอากาศป้อนจริงว่ามี

สัดส่วนเป็นอย่างไรเม่ือเทียบกับปริมาณอากาศป้อนที่ต้องการตามทฤษฎี เช่น ถา้เราควบคุมให้ปริมาณอากาศ
ป้อนจริงเกินจากทฤษฎี20%หมายความว่า อตัราส่วนอากาศเท่ากบั 120/100 =1.2 เป็นตน้เราสามารถคาํนวณค่า
อตัราส่วนอากาศไดจ้ากสมการท่ี (3.2)เม่ือทราบปริมาณO2 เป็นร้อยละในก๊าซไอเสีย 
 

 
 

เม่ือ  m =  อตัราส่วนอากาศ 
O2 =  ร้อยละของก๊าซออกซิเจนในก๊าซไอเสีย (%) 

 
ตวัอย่างที ่1 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงของเตาหลอมโลหะ 
เตาอบโลหะของโรงงานแห่งหน่ึงใชน้ํ้ ามนัเตาซีในปริมาณ1,000,000 ลิตรต่อเดือนปริมาณความตอ้งการใช้

พลงังานของเตาอบต่อเดือนมีค่าเท่าไร 
วธีิคาํนวณ 
จากตารางท่ี  3.3-4 ค่าความร้อนของนํ้ ามนัเตาซีเท่ากบั 39.77 MJ/L ดงันั้น ปริมาณพลงังานความร้อนท่ีป้อนให้
เตาอบโลหะ = 1,000,000 L x 39.77 MJ/L คิดเป็นพลงังาน = 39,770,000 MJ/ Month 

C FQ m LHV                                        (3.1) 

2

21

21
m

O



                                                     (3.2) 
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3.3.2 การสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 
 
ความร้อนจากการสันดาปเช้ือเพลิงจะถูกใชใ้หค้วามร้อน (Heating) หรือหลอมละลาย (Melting) ช้ินงาน โดย
ความร้อนส่วนใหญ่จะสูญเสียออกทางปล่องไอเสีย 
ความร้อนท่ีสูญเสียไปกบัก๊าซไอเสียข้ึนกบัชนิดของเช้ือเพลิงและประสิทธิภาพการเผาไหม ้เราสามารถประเมิน
การสูญเสียความร้อนในก๊าซไอเสียอยา่งคร่าวๆ โดยใชส้มการตามท่ีแสดงในตารางท่ี 3.3-5  และตารางท่ี 3.3-6
โดยขอ้มูลตรวจวดัท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ 
 ชนิดและปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช ้
 ปริมาณO2ในก๊าซไอเสีย(วดัท่ีตาํแหน่งไอเสียออกจากหอ้งเผาไหม)้ 
 อุณหภูมิไอเสีย(วดัท่ีตาํแหน่งไอเสียออกจากหอ้งเผาไหม)้ 

ตารางที ่3.3-5 ความสมัพนัธ์ของค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง ปริมาณอากาศป้อนและก๊าซไอเสียเชิงทฤษฎี 

เช้ือเพลิง 

(LHV: kCal/kg) 

อากาศป้อนเชิงทฤษฎ ี(Ao) 
(Nm3/kg) 

ก๊าซไอเสียเชิงทฤษฎ ี(Go) 
(Nm3/kg) 

เช้ือเพลิงแขง็ 1.01
0.5

1000o

LHV
A


   0.89

1.65
1000o

LHV
G


   

เช้ือเพลิงเหลว 0.85
2.0

1000o

LHV
A


   1.11

1000o

LHV
G


  

เช้ือเพลิงก๊าซ 1.09
0.25

1000o

LHV
A


   1.14

0.25
1000o

LHV
G


   

ปริมาณก๊าซไอเสียจริง ( 1)o oG G m A    
ปริมาณความร้อนท้ิงในก๊าซไอเสีย ( )g p g aQ G C T T     

Tg = อุณหภูมิไอเสีย (C)  , Ta = อุณหภูมิแวดล้อม (C)  

ตารางที ่3.3-6 ค่าความร้อนจาํเพาะของก๊าซไอเสียช้ืน 

อุณหภูมิก๊าซไอเสีย (C) 200 400 600 800 
ค่าความร้อนจาํเพาะเฉล่ีย (Cp; kCal/Nm3C) 0.332 0.340 0.348 0.358 

“ขอ้สงัเกต ค่าความร้อนจาํเพาะเฉล่ียจะเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิไอเสียนอ้ยมาก” 

ตวัอย่างที ่2 การสูญเสียความร้อนจากปล่อง 
จากตวัอยา่งท่ี 1 เตาอบโลหะของโรงงานใชน้ํ้ ามนัเตาเกรด C เดือนละ 1,000,000 ลิตร และจากการตรวจวดัไอ
เสียออกปล่อง พบว่ามีปริมาณO28% และอุณหภูมิไอเสีย 900C อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม 35C เม่ือโรงงานได้
ดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาใหม่พบว่าอุณหภูมิไอเสียลดลงเป็น 750C และปริมาณO2 ลดลงเป็น 4% 
โรงงานสามารถลดการสูญเสียความร้อนทางปล่องไดเ้ท่าใด 
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วิธีคาํนวณ 
ความหนาแน่นนํ้ามนัเตา C = 0.94    kg/L 

  ค่าความร้อนนํ้ามนัเตา C = 39.77    MJ/L(จาก ตร.3.3-4) 
     = 39.77 / 0.94 = 42.31  MJ/kg 
     = 42.31  239 = 10,112 kCal/kg  

จากตารางท่ี 3.3-5  0.85
2.0

1000o

LHV
A


  = 10.60 

(1.11) (10,112)

1000
11.22

oG






 

 
รายการ ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

อตัราส่วนอากาศป้อน 21

21 8
1.62

m 




 
21

21 4
1.24

m 




 

ปริมาณก๊าซไอเสีย (Nm3/kg) ( 1)

11.22 (1.62 1)(10.60)

17.74

o oG G m A  

  


 
( 1)

11.22 (1.24 1)(10.60)

13.72

o oG G m A  

  


 

ความร้อนท้ิงในก๊าซไอเสีย  
(kcal) 

( )

(17.74)(0.358)(900 35)

5,493.55

g p g aQ G C T T   

 


 
( )

(13.72)(0.358)(750 35)

3,511.91

g p g aQ G C T T   

 


 

ร้อยละของความร้อนท้ิงในก๊าซ

ไอเสีย (%) 
= (5,493.55 / 10,112) x 100 
= 54.3 

= (3,511.91 / 10,112) x 100 
= 34.7 

 
ดงันั้น การสูญเสียความร้อนจากปล่องลดลง = 54.3 – 34.7 = 19.6 % 

จากตวัอยา่งท่ี 1 เตาใชพ้ลงังาน  = 39,770,000  MJ/ Month 
การสูญเสียพลงังานจากปล่องท่ีลดลง = 0.196 x 39,770,000 MJ/ Month 
     = 7,794,920  MJ/ Month 
ลดปริมาณการใชน้ํ้ ามนัเตาได ้  = 7,794,920 / 39.77 
     = 196,000  L/Month 

 
 
3.3.3 การสูญเสียความร้อนทางผนังเตา 
ผนงัเตาเป็นอีกช่องทางหน่ึงของการสูญเสียความร้อนและส่งผลใหป้ระสิทธิภาพพลงังานโดยรวมของเตาลดลง 
การสูญเสียท่ีผิวเตาเกิดจาการพาความร้อนโดยอากาศแวดลอ้มและการแผ่รังสีความร้อนเน่ืองจากผิวเตาท่ีมี

อุณหภูมิสูงกว่าส่ิงแวดลอ้ม การคาํนวณการถ่ายเทความร้อนท่ีผิวเตาสามารถทาํไดโ้ดยการเขียนสมการสมดุล
พลงังานท่ีบริเวณผวิเตา 
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เม่ือ QConv =  การสูญเสียความร้อนจากการพา (W) 
 QRad =  การสูญเสียความร้อนจากการแผรั่งสี (W) 
 A =  พื้นท่ีผวิของผนงัเตา (m2) 
 Ts = อุณหภูมิผวิของผนงัเตา (K) 
 Ta =  อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม (K) 
 ε =  สมัประสิทธ์ิการแผรั่งสีความร้อน 
  =  ค่าคงท่ี Stefan Boltman = 5.67 x 10-8(W/m.K4) 

 h =  สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนโดยการพา = 
0.25

1.42 s aT T

H

 
  

 (W/m2.K) 

               H          =             ความสูงของเตา พื้นท่ี ท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวน   ( m. ) 
จากสมการท่ี (3.3) เราสามารถคาํนวณอตัราการสูญเสียความร้อนท่ีเกิดข้ึนเม่ือทราบพื้นท่ีผิวเตา และอุณหภูมิผิว
เตาและอากาศแวดลอ้ม ซ่ึงค่าเหล่าน้ีหาไดจ้ากการวดั 
 
ตวัอย่างที ่3 การสูญเสียความร้อนจากผวิเตา 
จากตวัอยา่งขา้งตน้ ผนงัเตาสูง 1.20 m. ยาว 2.5 m. ไม่ไดหุ้ม้ฉนวน เม่ือตรวจวดัไดว้่าค่าอุณหภูมิท่ีผนงัเตาพบว่า
เท่ากบั 400C พลงังานความร้อนท่ีสูญเสียจากการถ่ายเทความร้อนผา่นผวิเตามีค่าเท่าไร 
วิธีคาํนวณ 

อุณหภูมิผวิผนงัเปลือยท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวน   =   400C 
ความยาวและความสูงผนงัทั้งหมดท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวน  =   ผนงัสูง 1.20m. และยาว 2.5m.  

 

4 4

0.25
4 4

0.25

8 4

( ) ( )

1.42 ( ) ( )

(400 273.15) (35 273.15)
1.42 (1.2 2.5) (400 273.15) (35 273.15)

1.2

0.9 5.67 10 (1.2 2.5) (400 273.15) (35 273

Sur Conv Rad

S a S a

s a
S a S a

Q Q Q

hA T T A T T

T T
A T T A T T

H







 

   

      

         

        4.15)

36,546.76

36.5

W

kW

  



 

ชัว่โมงการใชง้านเตาอบของโรงงาน  =   312 (d/y) x 24 (h/d) 
=   7,488 h/y  

คิดเป็นปริมาณพลงังานความร้อนท่ีสูญเสียต่อปี =   36.5 (kW) x 7,488 (h/y) 
=   273,312  kWh/y 

4 4( ) ( )

Sur Conv Rad

S a S a

Q Q Q

hA T T A T T

 

   
      ( 3.3) 
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3.3.4 การสูญเสียความร้อนจากช่องเปิดหรือรูร่ัวของเตา 
พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงส่วนหน่ึงจะสูญเสียออกไปทางช่องเปิดหรือรูร่ัวต่างๆ ของ
ผนงัเตาซ่ึงสามารถคาํนวณหาอตัราการสูญเสียดงักล่าวไดจ้ากตารางท่ี 3.3-7 

ตารางที ่3.3-7 อตัราการสูญเสียความร้อนผา่นช่องเปิด ( MJ/ hr/ m2 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตวัอย่างที ่4 การสูญเสียความร้อนจากช่องเปิด 
เตาอบในกรณีศึกษาขา้งตน้ มีช่องเปิดท่ีประตูเพื่อนาํช้ินงานขนาดใหญ่ออกความดนัภายในเตามีค่าตํ่ากว่า
ภายนอกซ่ึงส่งผลใหอ้ากาศเยน็ท่ีอุณหภูมิ 35Cจากภายนอกไหลเขา้ไปในเตาเผาโดยความดนัภายในเตาเท่ากบั 
–3 mm H2O และพื้นท่ีช่องเปิดเหนือช้ินงาน 0.1 m2จงหาว่าเม่ือลดขนาดพ้ืนท่ีลงหรือเพิ่มความดนัภายในเตาให้

เป็น 0 mm H2O จะส่งผลใหล้ดการสูญเสียความร้อนเท่าใด (ค่าความร้อนตํ่าของนํ้ามนัเตาซี 38.17 MJ/L) 

วิธีคาํนวณ    -กรณีมีอุปกรณ์ตรวจวัดความดันภายในเตา 

 จากตารางท่ี 3.3-7 ท่ีอุณหภูมิภายในเตา 900C และความดนัภายในเตา 3 mmH2O จะไดอ้ตัราการ
สูญเสียความร้อนผา่นช่องเปิดต่อตารางเมตรเท่ากบั 5,810.5 MJ/h/m2 
 เตามีพื้นท่ีช่องเปิด   =  0.1                   m2 
 อตัราความร้อนสูญเสียผา่นช่องเปิด  =  5, 810.5 x 0.1 
      =  581.1  MJ/h 
 อตัราส้ินเปลืองเช้ือเพลิง    =   581.1 / 38.17 
      =  15.22  L/h 
      =  15.22 x 7,488 (312 d x 24 h = 7,488 h) 
      =  113,997  L/y 

ความดนัภายในเตา อณุหภมูกิา๊ซรอ้นภายในเตา (
o
C)

(mm H2O) 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

1.0 2,498.1 2,737.3 2,949.1 3,152.0 3,326.3 3,494.5 3,654.4 3,793.3 3,914.6

2.0 3,583.2 3,926.3 4,230.0 4,521.0 4,771.1 5,012.3 5,241.7 5,440.9 5,614.9

3.0 4,605.1 5,046.1 5,436.4 5,810.5 6,131.9 6,441.9 6,736.7 6,992.7 7,216.3

4.0 5,551.4 6,082.9 6,553.5 7,004.4 7,391.8 7,765.6 8,120.9 8,429.6 8,699.1

5.0 6,447.2 7,064.5 7,611.0 8,134.6 8,584.6 9,018.7 9,431.3 9,789.8 10,102.9

6.0 7,267.3 7,963.1 8,579.1 9,169.4 9,676.6 10,165.9 10,631.0 11,035.1 11,387.9

7.0 8,024.3 8,792.6 9,472.8 10,124.5 10,684.5 11,224.8 11,738.4 12,184.6 12,574.2

8.0 8,705.6 9,539.2 10,277.1 10,984.1 11,591.7 12,177.9 12,735.0 13,219.1 13,641.8

9.0 9,336.4 10,230.4 11,021.8 11,780.1 12,431.7 13,060.3 13,657.9 14,177.0 14,630.4

10.0 9,891.5 10,838.7 11,677.2 12,480.5 13,170.9 13,836.9 14,470.0 15,020.0 15,500.3

11.0 10,371.0 11,364.1 12,243.1 13,085.5 13,809.3 14,507.6 15,171.3 15,748.0 16,251.6

12.0 10,800.0 11,834.1 12,749.6 13,626.7 14,380.5 15,107.6 15,798.8 16,399.4 16,923.8
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3.3.5 การสูญเสียความร้อนจากนํา้ระบายความร้อน 

เตาอุตสาหกรรมบางชนิดจะตอ้งใชน้ํ้ าระบายความร้อนให้กบัช้ินส่วนหรือโครงสร้างเพ่ือรักษาคุณสมบติัของ

วสัดุ ดงันั้นอตัราการระบายความร้อนจะตอ้งเหมาะสมซ่ึงหากระบายความร้อนมากจะส่งผลให้เกิดการสูญเสีย
ความร้อนมากยิง่ข้ึนอีกทั้งจะส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าท่ีขบัป๊ัมนํ้ า และพลงังานไฟฟ้าท่ีใชก้บัหอผึ่งเยน็ท่ีตอ้งทาํ
หนา้ท่ีระบายความร้อนออกจากนํ้า เพ่ือหมุนเวียนนํ้ากลบัมาใชใ้หม่ 

พลงังานความร้อนท่ีอยูใ่นนํ้ าระบายความร้อนเป็นความร้อนสัมผสั (Sensible Heat) ดงันั้น เราสามารถคาํนวณ
ปริมาณความร้อนในนํ้าระบายไดด้งัน้ี 
 

 
 
เม่ือ Q =  อตัราการระบายความร้อนของนํ้า (kW) 

mW =  อตัราการไหลของนํ้าระบายความร้อน (kg/s) 
Cp =  ความจุความร้อนจาํเพาะของนํ้า (kJ/kg/K)   ,   ( นํ้าบริสุทธ์ิ = 4.187 kJ/kg/K ) 
TWin =  อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนท่ีป้อนเขา้เตา (C) 
TWout =  อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนท่ีออกจากเตา (C) 

 
ตวัอย่างที ่5 การสูญเสียความร้อนจากนํา้ระบายความร้อน 
เตาอบขา้งตน้ใชน้ํ้ าในการระบายความร้อน จากการวดัโดยเคร่ืองอลัตร้าโซนิกส์พบว่า อตัราการไหลของนํ้ าเท่า
10 m3/h อุณหภูมินํ้ าเขา้และออกเตา 30C และ 50Cตามลาํดบัโรงงานไดล้ดอตัราการไหลของนํ้ าโดยการหร่ี
วาลว์เพื่อให้ไดต้ามมาตรฐานการระบายความร้อนของเตาเป็น 5 m3/h ส่งผลให้อุณหภูมิของนํ้ าออกจากเตา
สูงข้ึนเป็น 60C จงหาวา่โรงงานลดการสูญเสียความร้อนท่ีเกิดจากนํ้าระบายความร้อนไดเ้ท่าใด 

วิธีคาํนวณ 

ก่อนปรับปรุง 

อุณหภูมิแตกต่างของนํ้าระบายความร้อนเขา้-ออกจากเตา  =   50-30 = 20C 
อตัราการสูญเสียความร้อน =   10 m3/h x 1,000 kg/m3 x 4.2 (kJ/kg.K) x 20/ 1000 

  =   840 MJ/h 
หลงัปรับปรุง 

อุณหภูมิแตกต่างของนํ้าระบายความร้อนเขา้-ออกจากเตา  =   60-30 = 30C 
อตัราการสูญเสียความร้อน =   5 m3/h x 1,000 kg/m3 x 4.2 (kJ/kg.K) x 30 / 1000 

  =   630 MJ/h 
อตัราการสูญเสียลดลง   =   840 – 630   =   210  MJ/h 
จาํนวนชัว่โมงใชง้านต่อปี   =   7,488    h/y 

( )W p Wout WinQ m C T T       (3.4) 
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พลงังานท่ีลดลงไดต่้อปี   =   210 x 7,488  =   1,572,480 MJ/y 
อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงลดลง  =   1,572,480 / 39.77 =   39,539.4 L/y 
 
3.4 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
 
มาตรการและเทคนิคต่างๆ มากมายสามารถนาํมาประยกุตใ์ชเ้พื่ออนุรักษแ์ละลดการใชพ้ลงังานสาํหรับเตา
อุตสาหกรรม ในหวัขอ้น้ีเราจะกล่าวถึงเทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาอุตสาหกรรมไดด้งัน้ี 

การปรับปรุงประสิทธิภาพเตาอุตสาหกรรม 
• การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม ้
• การลดการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 
• การลดการสูญเสียความร้อนผา่นพ้ืนผวิ 
• การลดการสูญเสียความร้อนจากช่องเปิดหรือรูร่ัวของเตา 
• การลดการสูญเสียความร้อนจากนํ้าระบายความร้อน 
 
3.4.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ 
เตาอุตสาหกรรมใช้หลกัการของการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบัหมอ้ไอนํ้ ากล่าวคือประสิทธิภาพของการเผาไหม ้
ข้ึนอยูก่บั ชนิดของเช้ือเพลิงปริมาณอากาศเขา้เผาไหม ้และลกัษณะการเผาไหมโ้ดยองคป์ระกอบท่ีทาํใหเ้กิดการ
เผาไหมส้มบูรณ์กคื็อ  
- มีการผสมกนัระหวา่งเช้ือเพลิงกบัอากาศอยา่งทัว่ถึง  
- มีเวลาท่ีใชใ้นการเผาไหมเ้พียงพอ เพื่อไม่ใหสู้ญเสียเช้ือเพลิงท่ียงัไม่ถูกเผาไหมอ้อกไปจากหอ้งเผาไหม ้
- มีอุณหภูมิภายในหอ้งเผาไหม ้ระหว่างการเผาไหมสู้งกว่าจุดติดไฟของเช้ือเพลิง เพื่อท่ีจะทาํใหเ้กิดการเผา

ไหมอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
ก) การปรับอัตราส่วนอากาศ 
ในทางปฏิบติั ปริมาณอากาศท่ีป้อนจริงให้กับเตาจะตอ้งมีมากกว่าปริมาณอากาศเชิงทฤษฎีเพื่อให้อากาศ

สามารถผสมกบัเช้ือเพลิงไดท้ัว่ถึงหากอตัราส่วนอากาศมีค่านอ้ยเกินไปจะเกิดการสูญเสียเน่ืองมาจากการเผา

ไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์และในทางตรงกนัขา้มหากอตัราส่วนอากาศมีค่ามากเกินไปก๊าซไอเสียท่ีมากข้ึนจะพาความ

ร้อนสูญเสียออกทางปล่องเพิ่มมากข้ึนดงันั้นอตัราส่วนอากาศท่ีเหมาะสมคืออตัราส่วนอากาศท่ีให้ผลรวมของ

การสูญเสียเน่ืองมาจากการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์และการสูญเสียเน่ืองมาจากการพาความร้อนโดยก๊าซไอเสียมีค่า

นอ้ยท่ีสุดตารางท่ี 3.4-1 สรุปอตัราส่วนอากาศท่ีเหมาะสมสาํหรับเตาอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
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ตารางที ่3.4-1 อตัราส่วนอากาศท่ีเหมาะสมสาํหรับเตาอุตสาหกรรม 

ประเภท อัตราส่วนอากาศมาตรฐาน 
เตาหลอมสาํหรับหล่อโลหะ 1.30 
เตาใหค้วามร้อนช้ินเหลก็กลา้อยา่งต่อเน่ือง 1.25 
เตาใหค้วามร้อนโลหะท่ีไม่ใช่เตาใหค้วามร้อนช้ินเหลก็กลา้อยา่งต่อเน่ือง 1.30 
เตา Heat Treatment อยา่งต่อเน่ือง 1.30 
เตาใหค้วามร้อนแก่นํ้ามนัเตา 1.40 
เตา Thermal Cracking และเตาปรุงแต่งคุณภาพ 1.30 

 
ตวัอย่างที ่6 การหาอัตราส่วนอากาศ 
จากตวัอยา่งท่ี 2 เม่ือโรงงานไดท้าํการตรวจวดัปริมาณ O2ในก๊าซไอเสียของเตาอบ พบว่ามีค่าเท่ากบั 8% จาก
ขอ้มูลท่ีมีอยูน้ี่ ค่าอตัราส่วนอากาศป้อนเป็นเท่าไร และเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

วิธีคาํนวณ 

 จากสมการท่ี (3.2)  
2

21

21

21

21 8
1.615

m
O









 

  
จากตารางท่ี 3.4-1  อตัราส่วนของอากาศมาตรฐานสาํหรับเตาอบมีค่าประมาณ 1.3 ดงันั้น ในปัจจุบนัค่า
อตัราส่วนอากาศของเตาอบสูงเกินไป และควรตอ้งปรับลด 
 
ข) การเลือกใช้หัวเผาทีเ่หมาะสม 
เลือกใชห้ัวเผาท่ีมีภาระพิกดัใกลเ้คียงกบัภาระท่ีตอ้งการการใช้งานหัวเผาท่ีตํ่ากว่าภาระพิกดัมากเกินไปจะมี

ผลเสียไม่เพียงแต่การพ่นฝอยของหัวเผาจะเลวลงเพราะความดนัเช้ือเพลิงตกตํ่าลงเท่านั้นแต่สภาวะของการ

สันดาปจะเลวลงดว้ยเพราะการผสมของเช้ือเพลิงและอากาศเกิดข้ึนไม่เพียงพอเน่ืองจากความเร็วของอากาศท่ี

ป้อนเขา้ชา้ลงดว้ยเหตุน้ีจะเกิดเขม่าข้ึนถา้ไม่ใชอ้ตัราส่วนอากาศท่ีมีค่าค่อนขา้งมากกว่าของการสันดาปตามท่ี

ออกแบบไวซ่ึ้งทาํใหก้ารสูญเสียโดยการพาความร้อนทางก๊าซไอเสียเพิ่มมากข้ึน 
 
เลือกใชห้วัเผาท่ีมี Turn-Down Ratio สูงสาํหรับการใชง้านท่ีภาระการสันดาปมีการเปล่ียนแปลงมากเพ่ือปรับ
การสันดาปให้เหมาะสมกบัภาระการควบคุมปริมาณความร้อนโดยวิธีเปิดปิดเป็นส่ิงท่ีไม่แนะนาํเพราะเม่ือ

จาํนวนคร้ังของการเปิดปิดมีมากข้ึนนอกจากความร้อนท่ีสูญเสียไปในขณะปิดหัวเผาจะเพิ่มข้ึนการจุดไฟ

ซํ้ าๆซากๆจะมีผลเสียต่อหวัเผาดว้ยดงันั้นจึงควรเลือกใช้หัวเผาที่มี Turn-Down Ratio สูงซ่ึงสามารถปรับอตัรา
การสนัดาปใหเ้หมาะสมกบัภาระท่ีเปล่ียนแปลงแทนการใชว้ิธีเปิดปิด 
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ค) การบํารุงรักษาหัวเผา 
ขอ้แนะนาํในการบาํรุงรักษาหวัเผามีดงัน้ี 
 ทาํความสะอาดหัวเผาท่ีมีส่ิงสกปรกและคาร์บอนเกาะอยู่หัวเผาท่ีมีส่ิงสกปรกและคาร์บอนเกาะอยู่ทาํให้

ละอองของเหลวท่ีพ่นฝอยมีขนาดโตข้ึนและเกิดการกระจายของละอองเหลวไม่สมํ่าเสมอผลก็คือเกิด

บริเวณท่ีมีการสันดาปไม่สมบูรณ์และเกิดบริเวณท่ีมีอากาศเกินพอดงันั้นจึงควรทาํความสะอาดหวัเผาท่ีมี

ส่ิงสกปรกและคาร์บอนเกาะอยู่ด้วยนํ้ ามนัล้างแล้วจึงเช็ดออกด้วยผา้น่ิมๆไม่ควรทาํความสะอาดด้วย

ของแขง็เช่นไขควงหรือมีดเพราะอาจทาํใหเ้กิดรอยแผลข้ึนท่ีปลายหวัเผาทาํใหก้ารพน่ฝอยเลวลงไดอี้ก 
 ตรวจสอบอุณหภูมิของนํ้ ามนัเตาและความดนัพ่นฝอยว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหัวเผาหรือไม่การอุ่น

นํ้ ามนัเตาท่ีไม่เพียงพอและความดนัพ่นฝอยท่ีนอ้ยเกินไปเป็นสาเหตุของการพ่นฝอยท่ีเลวและนาํมาซ่ึงการ

เกาะติดของส่ิงสกปรกและคาร์บอนท่ีหวัเผา 

ตารางที ่3.4-2 อุณหภูมิอุ่นนํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม 

เช้ือเพลิง อุณหภูมอุ่ินเช้ือเพลิงทีเ่หมาะสม (oC) 

 นํ้ามนัเตาเอ 90 -100 
นํ้ามนัเตาซี 110 -120 

 
 ลา้งกรองนํ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นประจาํและปล่อยนํ้ากน้ถงัอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
 กรณีเช้ือเพลิงแขง็ควรลดความช้ืนและขนาดของเช้ือเพลิงก่อนเขา้เผาไหม ้
 ควรลดขนาดหวัเผาหากพบวา่หวัเผาทาํงานท่ีภาระตํ่าอยูต่ลอด หรือหยดุบ่อย 
 ปรับตั้งทิศทางของหัวเผาให้เหมาะสมอย่าให้เปลวไฟสัมผสัวตัถุภายในเตาโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

เขม่าและปรับความยาวของเปลวใหเ้หมาะสม อยา่ใหล้อดออกทางปล่องควนัหรือประตู 
 ถา้ใชง้านหวัเผาแบบธรรมดาควรพิจารณาเปล่ียนเป็นหวัแบบรีคูปเปอเรทีฟหรือรีเจนเนอร์เรทีฟท่ีมีการนาํ

ความร้อนท้ิงกลบัมาใชง้าน 
 
ง) หัวเผาประสิทธิภาพสูง 
ปัจจุบนัมีการพฒันาหัวเผาให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่อใชก้บัการเผาไหมอุ้ณหภูมิสูง เช่น เตาอุตสาหกรรมโดย
อาศยัหลกัการนาํความร้อนเหลือท้ิงจากก๊าซไอเสียกลบัมาอุ่นอากาศก่อนเขา้เผาไหมห้วัเผาประเภทน้ีมี  2 แบบ 
คือ  
 แบบอุ่นตัวเอง (Self Recuperative Burner ) ซ่ึงจะดึงก๊าซร้อนจากการเผาไหมไ้หลสัมผสัผิวท่อของอากาศ

ใหม่ท่ีเขา้เผาไหมห้วัเผาแบบน้ีติดตั้งทดแทนหวัเผาเดิมไดง่้าย และสามารถประหยัดเช้ือเพลิงได้ถึงร้อยละ 
30 (ดูรูปท่ี 3.4-1 ก)  

 แบบรีเจนเนอร์เรทฟี (Regenerative Burner )ซ่ึงจะเป็นหวัเผาคู่ทาํงานสลบักนั ขณะท่ีหวัเผาชุดท่ี 1 ทาํงาน
ก๊าซไอเสียจากชุดท่ี 1 จะถูกดูดเขา้ไปอุ่นอากาศก่อนเขา้เผาไหมข้องชุดท่ี 2 ซ่ึงจะมีอุปกรณ์สะสมความร้อน
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ไวใ้ชเ้ม่ือหวัเผาชุดท่ี 2 ติดข้ึน และทาํงานสลบักนัไปมา (ดูรูปท่ี 3.4-1 ข) หวัเผาแบบน้ีจะประหยัดเช้ือเพลิง
ได้ถงึร้อยละ 50 แต่จะมีใชเ้ฉพาะในเตาขนาดใหญ่ เช่น เตาหลอมแกว้ เตาหลอมเหลก็ เป็นตน้  

 

ก . หวัเผาแบบอุ่นตวัเอง ข . หวัเผาแบบรีเจนเนอร์เรทีฟ 

รูปที ่3.4-1 หวัเผาประสิทธิภาพสูง 

 
3.4.2 การลดความสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 
 ปริมาณอากาศท่ีใชเ้ผาไหมไ้ม่เหมาะสมถา้ใชป้ริมาณอากาศมากเกินไป อากาศส่วนท่ีไม่ไดช่้วยในการเผา

ไหมจ้ะพาความร้อนจากห้องเผาไหมท้ิ้งทางปล่องไอเสียมากข้ึนโดยสังเกตจากอุณหภูมิไอเสียที่สูงขึ้น 
ดงันั้นจะตอ้งทาํการปรับอตัราส่วนอากาศ (Air Ratio) ใหเ้หมาะสมกบัชนิดของเตาอุตสาหกรรม 

 ความดนัภายในเตาไม่สมดุลกบัความดนับรรยากาศถา้ความดนัภายในเตาตํ่ากว่าความดนับรรยากาศอากาศ

เยน็จากภายนอกจะเขา้สู่เตาส่งผลให้อุณหภูมิเตาลดลงและการสูญเสียความร้อนออกทางปล่องจะสูงข้ึน

ดงันั้นควรควบคุมความดนัภายในเตาโดยการติดตั้งบานปรับ (Damper) ท่ีปล่องไอเสียเพื่อใหค้วามดันสูง
กว่าบรรยากาศเล็กน้อยประมาณ 1 mm H2O 

 อุณหภูมิภายในเตาไม่เหมาะสมโดยทัว่ไปมาตรฐานจะควบคุมอุณหภูมิท่ีแกนกลาง (Core Temperature) 
ของช้ินงานดงันั้นถา้อุณหภูมิท่ีใชสู้งกว่ามาตรฐานจะส่งผลให้คุณภาพลดลงและการสูญเสียความร้อนทาง

ปล่องจะมากข้ึนเน่ืองจากอุณหภูมิไอเสียสูงข้ึน 
 
3.4.3 การลดความสูญเสียความร้อนทีผ่วิเตาโดยการตดิตั้งฉนวน 
ผิวเตาเป็นแหล่งหน่ึงของการสูญเสียความร้อน และส่งผลให้ประสิทธิภาพของเตาลดลง การติดตั้งฉนวนกบั
ผนงัของเตาสามารถลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิผิวภายนอกเตาและอากาศแวดลอ้ม ทาํให้ลดการสูญเสีย
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ความร้อนและประสิทธิภาพเตาเพิ่มข้ึนไดอ้ย่างไรก็ตาม ในทอ้งตลาดฉนวนมีอยู่หลายประเภทและมีความ
เหมาะสมในการใช้งานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ในการเลือกใช้ฉนวนเราจะตอ้งพิจารณาดว้ยความระมดัระวงั 
เพื่อใหก้ารใชฉ้นวนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน 

ก) การสังเกตดูสภาพฉนวนความร้อนทีเ่ส่ือมสภาพ 
ฉนวนความร้อนท่ีหมดอาย ุหรือเส่ือมสภาพดูไดจ้าก 
 อุณหภูมิผวิฉนวนท่ีสูงเกินกวา่เกณฑอุ์ณหภูมิผวินอกเตาท่ีความหนาใชง้านท่ีเหมาะสมหรืออุณหภูมิผิวฉนวน

สูงกวา่ตอนหลงัการติดตั้งใชง้านใหม่ๆ เกินกวา่ 20๐C อาจเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานในตารางท่ี 3.4-3 
 การเกาะยึดตวัของเน้ือฉนวนความร้อน โดยปกติเม่ือฉนวนความร้อนถูกใชง้านไปนานๆเน้ือฉนวนความ

ร้อนจะเร่ิมเป่ือยยุย่ไม่เกาะติดกนัเม่ือใชมื้อจบัดึงเน้ือฉนวนความร้อนจะหลุดติดมือออกมาจาํนวนมากได้

ง่ายโดยท่ีใชแ้รงดึงนอ้ย หรือสงัเกตจากการท่ีมีเศษฉนวนความร้อนหลุดร่วงลงพ้ืน 
 
ข) การป้องกันฉนวนความร้อนเส่ือมสภาพและมลพษิจากฉนวนความร้อน 
ในการป้องกนัฉนวนความร้อนเส่ือมสภาพสามารถทาํไดโ้ดยการใชว้สัดุห่อหุม้ฉนวนอีกชั้นหน่ึงโดยมากมกัหุม้

ดว้ยแผ่นอะลูมิเนียมฟลอยด์, แผ่นเหล็กอาบสังกะสีบางหรือแผ่นอะลูมิเนียมบาง ซ่ึงเรียกว่า หุ้ม แจ๊คเก็ต
หลงัจากหุ้มแลว้ตอ้งยาแนวรอยต่อดว้ยซิลิโคนเพ่ือป้องกนัความช้ืนและนํ้ าเขา้สู่ฉนวนความร้อนและป้องกนั

เศษฉนวนความร้อนหลุดร่วงทาํอนัตรายแก่คนหรือหลุดร่วงลงสู่ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นการป้องกนัการเกิดมลพิษ
จากฉนวนความร้อน 
 

ตารางที ่3.4-3 เกณฑอุ์ณหภูมิท่ีผวินอกของเตาอุตสาหกรรม 

อุณหภูมใินเตา(°C) 
อุณหภูมผิวินอกของเตาหลังหุ้มฉนวนความร้อน(๐C) 
เพดานเตา ผนังข้างเตา 

>1,300 148 128 
1,100 – 1,300 133 118 
900 – 1,100 118 103 
700 – 900 98 88 
500 – 700 71 66 

 
3.4.4 การลดการสูญเสียความร้อนจากช่องเปิดหรือรูร่ัวของเตา 
พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง นอกจากจะส่งถ่ายให้กบัช้ินงานแลว้ ยงัจะตอ้งสูญเสียไป
ในทางต่างๆ เช่น ก๊าซไอเสียออกปล่อง ผนงัเตา นํ้ าระบายความร้อน รวมทั้งการสูญเสียความร้อนออกไปทาง
ช่องเปิดหรือรูร่ัวต่างๆ ของผนงัเตา ดงันั้น ผูใ้ชค้วรลดการสูญเสียความร้อนในส่วนน้ีลงโดยมีแนวทางดงัน้ี  
 ขนาดของพื้นท่ีช่องเปิดหรือรูร่ัวถา้มีขนาดใหญ่การสูญเสียจะมากข้ึน ดงันั้นควรลดขนาดให้เล็กท่ีสุดหรือ

อุดรูร่ัวทั้งหมด 
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 อุณหภูมิของก๊าซภายในเตา ถา้อุณหภูมิสูงการสูญเสียจะมากข้ึนดงันั้นควรลดอุณหภูมิใหไ้ดม้าตรฐาน 
 อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอ้มท่ีลดตํ่าลงจะส่งผลให้อตัราอากาศหรือก๊าซท่ีร่ัวผ่านช่องเปิดมากข้ึนและ

สูญเสียมากข้ึน 

 การควบคุมความดนัภายในเตาความดนัภายในเตาควรควบคุมใหใ้กลเ้คียงกบัความดนับรรยากาศโดยค่าท่ี

เหมาะสมควรจะใหสู้งกว่าบรรยากาศเลก็นอ้ย ประมาณ 1 mm H2O ถา้ความดนัภายในเตาสูงกว่าความดนั
บรรยากาศมากจะส่งผลให้ก๊าซร้อนร่ัวออกทางช่องเปิดหรือรูร่ัวมากข้ึนและถา้ความดนัตํ่ากว่าบรรยากาศ 
จะส่งผลให้อากาศเยน็จากภายนอกถูกดูดเขา้ไปในเตาส่งผลให้อุณหภูมิในเตาไม่สมํ่าเสมอ โดยจุดท่ีใกลรู้
ร่ัวจะมีอุณหภูมิตํ่ากวา่จุดอ่ืนซ่ึงอาจทาํใหคุ้ณภาพของช้ินงานลดตํ่าลง 

 
3.4.5 การลดการสูญเสียพลังงานจากการระบายความร้อน 
 ลดอตัราการไหลของนํ้ าระบายความร้อนเม่ืออุณหภูมินํ้ าท่ีออกจากเตาตํ่ากว่ามาตรฐานของผูผ้ลิต ซ่ึง

สามารถทาํไดโ้ดย 
- การหร่ีวาลว์ทางออกของนํ้าท่ีออกจากป๊ัมนํ้า 
- การลดขนาดใบพดัของป๊ัมนํ้า 
- การลดความเร็วรอบของป๊ัมนํ้า 
- การเปล่ียนขนาดของป๊ัมนํ้าซ่ึงจะส่งผลใหก้ารสูญเสียความร้อนลดลงและพลงังานไฟฟ้าท่ีใชก้บัป๊ัมนํ้า

ลดลง 
 เพิ่มประสิทธิภาพของหอผึ่งเยน็ หอผึ่งเยน็เม่ือขาดการบาํรุงรักษาท่ีดี จะส่งผลใหน้ํ้ าท่ีไดมี้อุณหภูมิสูงข้ึนทาํ

ให้ตอ้งเดินหอผึ่งเยน็ในจาํนวนมากข้ึนส่งผลให้ส้ินเปลืองพลงังานในพดัลมท่ีใชม้ากข้ึนดงันั้นผูใ้ชจ้ะตอ้ง 
สมดุลนํ้ าในหอระบายใหเ้หมาะสม ทาํความสะอาดหวัฉีดและแผน่พลาสติกท่ีใชแ้ลกเปล่ียนความร้อนเป็น
ประจาํ 
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3.5 การตรวจวนิิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบเตาอุตสาหกรรมนั้น เหตุของการสูญเสียพลงังาน ดงันั้นควรทาํการตรวจวินิจฉยั
เพื่อหาส่ิงผดิปกติ เพ่ือทาํการแกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอดงัตาราง 
 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
1. ตรวจสอบสีของเปลวไฟ

ในแต่ละภาระ 
ประสิทธิภาพการเผาไหมดี้

สามารถตรวจสอบเบ้ืองตน้จาก

เปลวไฟ 
- เช้ือเพลิงเหลวเปลวไฟควรมี

สีส้ม 
- เช้ือเพลิงก๊าชเปลวไฟควรมีสี

ฟ้าปลายสีส้ม 
- เปลวไฟควรมีสภาพคงตวั 

 จดัทาํแผนการตรวจสอบ 
       ทุกวนั 
 ปรับตั้งหวัเผาใหอ้ยูใ่นจุดท่ี

ประสิทธิภาพการเผาไหมสู้งสุด 
 เปล่ียนแปลง ปรับปรุงหวัเผาเม่ือสึก

หรอ 
 ความดนัและอุณหภูมิเช้ือเพลิงตอ้ง

เหมาะสม 
2. ตรวจสอบสีควนัไฟท่ี

ออกจากปล่อง 
ประสิทธิภาพการเผาไหมดี้

สามารถตรวจสอบเบ้ืองตน้จากสี

ของควนัไฟท่ีออกจากปล่องโดย

ควนัไฟควรมีสีเทาอ่อน 

 ลดปริมาณอากาศเม่ือควนัไฟสีขาว

หรือไม่มีสี 
 ลดปริมาณเช้ือเพลิงเม่ือควนัไฟสีดาํ 

3. ตรวจสอบความสวา่ง

ภายในหอ้งเผาไหม ้
ประสิทธิภาพการเผาไหมดี้

สามารถตรวจสอบเบ้ืองตน้จาก

ความสวา่งภายในหอ้งเผาไหม้

โดยภายในหอ้งเผาไหมไ้ม่สวา่ง

จา้หรือคลํ้า 

 ลดปริมาณอากาศเม่ือหอ้งเผาไหม้

สวา่งจา้ 
 ลดปริมาณเช้ือเพลิงเม่ือหอ้งเผาไหม้

คลํ้า 

4. ตรวจสอบอุณหภูมินํ้ามนั

เช้ือเพลิง 
นํ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีความหนืดสูง

การพน่เป็นฝอยจะไม่ดีส่งผลให้

เกิดการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ 
ดงันั้นควรอุ่นเช้ือเพลิงใหมี้

อุณหภูมิเหมาะสม 
นํ้ามนัเตาเกรด เอ ท่ี 90-100 OC 

นํ้ามนัเตาเกรด ซี ท่ี 110-120 OC 

 ปรับตั้งอุณหภูมิในการอุ่นให้

เหมาะสม 
 ควรใชไ้ฟฟ้าในการอุ่นช่วงแรกและ

อุ่นดว้ยไอนํ้าเม่ือมีไอนํ้า 
 ลดจาํนวน Heater ในการอุ่นให้

เหมาะสมกบัการใชง้าน 
 หุม้ฉนวนถงัป้อนนํ้ามนัและระบบท่อ 

5. ตรวจสอบความดนั

นํ้ามนัเช้ือเพลิง 
ความดนันํ้ามนัเช้ือเพลิงตํ่ากวา่

มาตรฐานของหวัเผาจะทาํให้

ประสิทธิภาพการเผาไหม ้
ลดลง 

 ตรวจสอบและปรับตั้งความดนัใหไ้ด้

ตามมาตรฐานของหวัเผาแต่ละชนิด 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
6. ตรวจวดัปริมาณ O2  

ส่วนเกินท่ีออกจากหอ้ง

เผาไหม ้

ปริมาณ O2 ส่วนเกินควรจะนอ้ย

ท่ีสุดท่ีทาํให ้CO ไม่เกิน 200 ppm  
- เช้ือเพลิงก๊าซไม่เกิน 2 % 
- เช้ือเพลิงเหลวไม่เกิน 4 % 
- เช้ือเพลิงแขง็ข้ึนอยูก่บัสภาพ

เช้ือเพลิง 

 ตรวจวดัและปรับตั้งหวัเผาทุกคร้ังเม่ือ

ทาํการบาํรุงรักษาหวัเผา 
 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้

อตัโนมติั 

7. ตรวจสอบอุณหภูมิใช้

งานภายในเตาแต่ละโซน 
อุณหภูมิใชง้านในแต่ละโซนไม่

ควรสูงกวา่มาตรฐานเพราะจะทาํ

ใหก้ารสูญเสียความร้อนสูงข้ึน

และคุณภาพผลิตภณัฑต์ํ่า 

 ปรับลดอุณหภูมิแต่ละโซนใหไ้ด้

มาตรฐาน 
 จดัตาํแหน่งหวัเผาใหเ้กิดการกระจาย

ความร้อนไดดี้ 
 จดัตาํแหน่งการวางช้ินงานใหเ้กิดการ

กระจายความร้อนไดดี้ 
8. ตรวจสอบอุณหภูมิผนงั

เตาดา้นขา้งและดา้นบน 
อุณหภูมิผนงัเตาตอ้งไดต้าม

มาตรฐานการออกแบบของเตาแต่

ละชนิดและข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ

ภายในเตา ถา้อุณหภูมิผวิผนงัเตา
สูงข้ึนการสูญเสียจะมากข้ึน 
ดงันั้นควรบนัทึกอุณหภูมิและ

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต 

 ซ่อมฉนวนท่ีสึกหรอ 
 เปล่ียนฉนวนท่ีเส่ือมสภาพ 
 เปล่ียนอิฐทนไฟท่ีสึกหรอ 
 ติดตั้งฉนวนเซรามิกส์ไฟเบอร์ท่ีผนงั

ดา้นใน 

9. ตรวจสอบสภาพอิฐทน

ไฟ 
อิฐทนไฟตอ้งไม่สึกหรอมาก 
เพราะจะทาํใหเ้กิดการสูญเสีย

ความร้อนตามผนงัเตาเพ่ิมข้ึน 

 ทาํแผนการตรวจสอบเป็นประจาํ 
 เปล่ียนชนิดอิฐทนไฟถา้เกิดการสึก

หรอเร็ว 
 แกไ้ขปัญหาท่ีอิฐทนไฟเกิดการสึก

หรอเร็ว 
10. ตรวจสอบอุณหภูมิไอ

เสีย 
อุณหภูมิไอเสียควรจะตํ่าท่ีสุด

เท่าท่ีจะทาํได ้เพื่อลดการสูญเสีย
ความร้อนออกทางปล่อง 

 ลดความดนัภายในเตาลง 
 ลดอตัราการใหค้วามร้อน 
 ลดปริมาณอากาศส่วนเกินในการเผา

ไหม ้
 ลดอุณหภูมิภายในเตา 
 จดัวางผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมและเตม็

พิกดั 
 ลดปริมาณอากาศท่ีส่งเขา้เตา 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
11. ตรวจสอบความดนัภาย  
        ในเตา 

ความดนัภายในเตาควรเท่ากบั

ความดนับรรยากาศหรือสูงกวา่

ไม่เกิน 1 mm H2O ถา้ความดนัใน
เตาสูงเกินไปจะทาํใหค้วามร้อน

สูญเสียออกทางช่องเปิดต่างๆมาก

ข้ึน และถา้ความดนัตํ่าเกินไปจะ
ทาํใหอ้ากาศเยน็เขา้  ไปในเตาทาํ
ใหส้ิ้นเปลืองเช้ือเพลิงและควบคุม

อุณหภูมิภายในเตาไม่ได ้

 ทาํแผนการตรวจสอบความดนัทุก

ชัว่โมง 
 ติดตั้งระบบควบคุมความดนั

อตัโนมติั 

12. ตรวจสอบตาํแหน่งการ

ติดตั้งหวัเผา 
หวัเผาจะตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ี

สามารถกระจายความร้อนใหก้บั

ช้ินงานใหท้ัว่ถึงทุกจุด เพื่อลด
เวลาการใหค้วามร้อนและลดของ

เสียท่ีอาจเกิดจากช้ินงานรับความ

ร้อนท่ีสูงเกินไป 

 จดัวางตาํแหน่งและจาํนวนหวัเผาให้

เหมาะสม 
  

13. ตรวจสอบปริมาณการ

ป้อนช้ินงาน 
ควรป้อนช้ินงานใหเ้ตม็เตา เพราะ
ประสิทธิภาพของเตาจะสูงท่ีสุด 

 จดัทาํมาตรฐานการจดัวางและป้อน

ช้ินงาน 
 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการป้อน

ช้ินงาน 
14. ตรวจสอบปริมาณการ

ป้อนช้ินงาน 
ควรป้อนช้ินงานใหเ้ตม็เตา เพราะ
ประสิทธิภาพของเตาจะสูงท่ีสุด 

 จดัทาํมาตรฐานการจดัวางและป้อน

ช้ินงาน 
 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการป้อน

ช้ินงาน 
15. ตรวจสอบมีการปล่อยให้

เตาเยน็ก่อนใชง้าน

หรือไม่ 

ไม่ควรปล่อยใหเ้ตาเยน็ก่อนใส่

ช้ินงานคร้ังต่อไป เพราะจะ
สูญเสียความร้อนในการเร่ิมตน้

ทาํงานของเตา 

 วางแผนการผลิตใหต่้อเน่ือง 
 ปิดช่องเปิดต่างๆทางดา้นผนงัและ

ปล่องขณะท่ีรอช้ินงาน 
 เปล่ียนจากการเผาจากเป็นคร้ัง 

(Batch) เป็นแบบต่อเน่ือง 
16. ตรวจสอบมีการหยดุเตา

เน่ืองจากชาํรุดของ

อุปกรณ์หรือไม่ 

เตาเผาแบบต่อเน่ืองไม่ควรมีการ

หยดุเผาขณะท่ีมีการใชง้านเพราะ

จะทาํใหเ้กิดของเสียมากข้ึนและ

ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 
 

 จดัทาํแผนการซ่อมบาํรุงใหเ้หมาะสม 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
17. ตรวจสอบอุปกรณ์

ควบคุมความเร็วและ

อุณหภูมิ 

อุปกรณ์ควบคุมความเร็วและ

อุณหภูมิควรมีความเท่ียงตรง 
 จดัทาํแผนการสอบเทียบเป็นประจาํ 

18. ตรวจสอบการจดัเรียง

ช้ินงานภายในเตา 
จดัเรียงช้ินงานภายในเตาใหเ้กิด

การกระจายความร้อนใหท้ัว่ถึง

ทุกจุดและใหไ้ดป้ริมาณเตม็

ความสามารถของเตาเผา 

 จดัทาํขอ้กาํหนดมาตรฐานการจดัเรียง

ช้ินงาน 
 ใชอุ้ปกรณ์จดัเรียงช้ินงานอตัโนมติั 

19. ตรวจสอบขนาดช่องเปิด

และรูร่ัวของผนงัเตา 
ช่องเปิดของเตาควรมีขนาดเลก็

ท่ีสุดและผนงัเตาไม่ควรมีรูร่ัว 
เพ่ือลดการสูญเสียความร้อน 

 ลดขนาดช่องเปิด 
 อุดรูร่ัวของผนงัเตาทั้งหมด 

20. ตรวจสอบการปิดเตา

ขณะเลิกงาน 
ขณะเลิกงานควรปิดช่องเปิดของ

เตาทั้งหมดทั้งท่ีผนงัและปล่อง

เพ่ือลดการสูญเสียความร้อน 

 จดัทาํแบบตรวจสอบการ     ใชง้าน 
 ติดตั้งอุปกรณ์ปิดช่องเปิดท่ีผนงัและ

ปล่อง 
21. บนัทึกปริมาณเช้ือเพลิง

และปริมาณผลผลิต 
ควรบนัทึกปริมาณเช้ือเพลิงและ

ปริมาณการผลิตเพื่อหาสดัส่วน

การใชเ้ช้ือเพลิงต่อผลผลิต เพื่อ
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบการใชง้าน 
โดยถา้สดัส่วนการใชเ้ช้ือเพลิง

สูงข้ึนจะตอ้งหาสาเหตุและแกไ้ข

เพ่ือควบคุมตน้ทุนในการใชเ้ตา 

 จดัทาํแบบบนัทึกและวิเคราะห์

ประสิทธิภาพในการทาํงานของเตา 
 ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัปริมาณ

เช้ือเพลิงและปริมาณการผลิต 

22. ตรวจสอบใชห้วัเผาท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงหรือไม่ 
ควรเปล่ียนหวัเผาเป็นชนิดท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงเพ่ือเกิดการเผา

ไหมท่ี้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ใชห้วัเผาแบบ Regenerative Burner 

23. ตรวจสอบมีการนาํไอเสีย

มาอุ่นอากาศและ

เช้ือเพลิงก่อนเขา้เผาไหม้

หรือไม่ 

นาํไอเสียมาทาํการอุ่นอากาศและ

เช้ือเพลิงก่อนเขา้เผาไหมจ้ะทาํให้

ประสิทธิภาพการเผาไหมสู้งข้ึน

และประสิทธิภาพเตาเผาสูงข้ึน

เพราะเป็นการนาํความร้อนท่ี

สูญเสียกลบัมาใช ้

 ติดตั้งอุปกรณ์อุ่นอากาศ Recuperator 
หรือ Regenerator 

24. ตรวจสอบระยะเวลาใน

การเผาไหมแ้ละการเพ่ิม

อุณหภูมิในการเผา 

ระยะเวลาในการเผาควรสั้นท่ีสุด

และรูปแบบการเพ่ิมอุณหภูมิควร

จะเหมาะสมกบัระยะเวลา 

 ทดสอบสมดุลเตาอยา่งสมํ่าเสมอใน

ทุกแบบหรือประเภทผลิตภณัฑข์อง

การผลิตเพื่อใหต้น้ทุนต่อหน่วย

ผลผลิตตํ่าลง 
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25. ตรวจสอบการนาํไอเสีย

ไปอุ่นช้ินงานก่อนเขา้เตา

หรือไม่ 

ควรนาํไอเสียไปอุ่นช้ินงานเพื่อ

ลดปริมาณความร้อนท่ีใชใ้นการ

เผา  

 เพิ่มความยาวของเตาเพ่ือนาํไอเสียไป

อุ่นช้ินงาน 
 ไอเสียสะอาดนาํไปใชโ้ดยตรงได ้
 ไอเสียสกปรกนาํไปผา่นอุปกรณ์

แลกเปล่ียนความร้อน 
26. ตรวจสอบการออกแบบ

เตาเผา 
ควรออกแบบเตาเผาใหเ้กิดการ

สูญเสียความร้อนนอ้ยท่ีสุด 
 รูปทรงผนงัภายในมีการสะทอ้น

ความร้อนไดดี้โดยมีความโคง้มน 
 มีขนาดความยาวและความกวา้ง

เหมาะสม 
 ตาํแหน่งหวัเผาเหมาะสม 
 ผนงัมีความหนานอ้ยแต่มีความเป็น

ฉนวนสูง 
 มีอุปกรณ์ควบคุมการเผาไหม้

อตัโนมติั 
 มีอุปกรณ์ควบคุมความดนัอตัโนมติั 
 มีช่องเปิดต่างๆนอ้ย 
 มีการทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 
 มีการสูญเสียความร้อนออกทางปล่อง

นอ้ย 
 มีการระบายความร้อนตํ่า 

27. ตรวจสอบปริมาณการใช้

อากาศหรือนํ้าระบาย

ความร้อนเตา 

ควรระบายความร้อนออกจากเตา

ใหน้อ้ยท่ีสุด 
 ลดปริมาณอากาศหรือนํ้าระบายความ

ร้อนใหเ้หมาะสม 
 ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบระบาย

ความร้อนใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
28. ตรวจสอบชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช ้ เลือกใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีตน้ทุนตํ่า  เปล่ียนชนิดเช้ือเพลิง 
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3.6 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานน้ีมีประโยชนใ์นการคน้หาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานก่อนท่ี

จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือหาผลการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 

 

รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 
การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 
ไม่พร้อม 
ดาํเนินการ 

1. การลดปริมาณอากาศส่วนเกิน (Excess Air)ท่ีใชใ้นการเผาไหม ้   เพราะ…    

2. การลดอุณหภูมิใชง้านใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์   เพราะ…    

3. การอุ่นอากาศก่อนเขา้เผาไหม ้   เพราะ…    

4. การอุ่นเช้ือเพลิงก่อนเขา้เผาไหม ้   เพราะ…    

5. การปรับปรุงฉนวนหุม้ผนงัเตาภายนอก   เพราะ…    

6. การหุม้ฉนวนเซรามิกซ์ท่ีผนงัภายในเตา   เพราะ…    

7. การลดรูร่ัวท่ีผนงัเตา   เพราะ…    

8. การลดช่องเปิดทางเขา้หรือทางออกใหน้อ้ยท่ีสุด   เพราะ…    

9. การลดอตัราการระบายความร้อนของเตา   เพราะ…    

10. การควบคุมความดนัภายในเตาใหสู้งกว่าความดนับรรยากาศ 
      เลก็นอ้ย 

  เพราะ…    

11. การลดการสูญเสียความร้อนจากไอเสีย   เพราะ…    

12. การนาํไอเสียไปใชป้ระโยชน ์   เพราะ…    

13. การใชเ้ตาเผาท่ีภาระใกลเ้คียงพิกดั   เพราะ…    

14. การเลือกใชเ้ตาเผาชุดท่ีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั   เพราะ…    

15. การลดเวลาการเปิดเตาก่อนเร่ิมใชง้าน   เพราะ…    

16. การปรับปรุงรูปแบบการเพ่ิมอุณหภูมิเตาใหเ้หมาะสม   เพราะ…    

17. การใชเ้ตาเผาอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ปล่อยใหอุ้ณหภูมิลดลง   เพราะ…    

18. การลดความช้ืนของเช้ือเพลิงแข็งก่อนเขา้เผาไหม ้   เพราะ…    

19. การจดัวางผลิตภณัฑภ์ายในเตาใหส้ามารถรับความร้อนได ้ 
      ทัว่ถึงทุกจุด 

  เพราะ…    

20. การเปลี่ยนชนิดหวัเผาเป็น  Recuperative Burner   เพราะ…    

21. การเปลี่ยนชนิดหวัเผาเป็น  Regenerative Burner   เพราะ…    

22. การใชร้ะบบควบคุมการเผาไหมอ้ตัโนมติั   เพราะ…    
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รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

23. การอุ่นวตัถุดิบก่อนเขา้เตาโดยใชไ้อเสีย   เพราะ…    

24. การลดของเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม ้   เพราะ…    

25. การลดของเสียจากการเตรียมวตัถุดิบ   เพราะ…    

26. การเปลี่ยนอิฐตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม   เพราะ…    

27. การเปลี่ยนชนิดเช้ือเพลิง   เพราะ…    

28. การเปลี่ยนชนิดเตาเผา   เพราะ…    

29. การทาํความสะอาดและอุดรูร่ัวของ Recuperator   เพราะ…    

30. การเพ่ิมความยาวของเตาเผา   เพราะ…    

31. การใช ้Inverter ควบคุมปริมาณอากาศเขา้เตาแทนการใช ้ 
      Damper 

  เพราะ…    

32. การใชอุ้ปกรณ์ควบคุมการเผาไหมอ้ตัโนมติั   เพราะ…    

33. การปรับทิศทางของหวัเผาใหเ้กิดการกระจายความร้อนท่ีดี   เพราะ…    

34. การปรับรูปทรงของเตาเผาใหเ้กิดการสะทอ้นความร้อนไดดี้   เพราะ…    
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3.7 โปรแกรมการวเิคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อลดความยุง่ยากซบัซอ้นในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษพ์ลงังาน จึงทาํเป็นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ชน้าํขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลตรวจวดักรอกลงในช่องวา่ง โปรแกรมจะคาํนวณผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ี
ถูกตอ้งไดท้นัที 
 

มาตรการที ่1 การลดการสูญเสียความร้อนจากช่องเปิดหรือรูร่ัวของเตา 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานติดตั้งเตาเผาใชเ้ช้ือเพลิงนํ้ ามนัเตา C ขนาดพิกดั 1 MJ/h จาํนวน 1 ชุด เพื่อใชใ้นการเพ่ิมอุณหภูมิให้
ช้ินงาน โดยอุณหภูมิใชง้าน 925 ๐C จากการตรวจสอบสภาพภายนอกของเตาเผาพบว่า มีช่องเปิดท่ีผนงัเตาใหญ่
เกินไป  ส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียความร้อน จึงมีแนวคิดท่ีจะลดขนาดช่องเปิด เพื่อลดการสูญเสียความร้อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
  รูปรูร่ัวทีผ่นังเตา/ช่องเปิดก่อนปรับปรุง  รูปรูร่ัวทีผ่นังเตา/ช่องเปิดหลังปรับปรุง  
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 ความเร็วของอากาศเขา้หรือก๊าซร้อนท่ีออกจากช่องเปิดของเตา (m/sec) 

VL = - 0.0263 x (ความดนัภายในเตา (mmH2O))2 +  0.9402 x ความดนัภายในเตา(mmH2O) x 1.0638 
2.1.2 อตัราการไหลเชิงมวลของอากาศท่ีเขา้หรือก๊าซร้อนท่ีออก (kg/sec) 

mL =  ความหนาแน่นของอากาศท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย (kg/m3) x พื้นท่ีหนา้ตดัของช่องเปิด (m2) x  ความเร็ว
ของอากาศเขา้หรือก๊าซร้อนออก (m/sec) 

2.1.3 อตัราการสูญเสียความร้อนจากช่องเปิดของเตา (kJ/y) 
QL =  อตัราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/sec) x ค่าความร้อนจาํเพาะของอากาศท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 
(kJ/kg ๐C) x  (อุณหภูมิก๊าซร้อนภายในเตา (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม (๐C))  x 3,600 ชัว่โมงการใช้
งาน (h/y)  x  ตวัประกอบการทาํงาน 

2.1.4  อตัราการสูญเสียเช้ือเพลิง 
FL =  (อตัราการสูญเสียความร้อน (kJ/y) / 1,000) / ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง 

2.1.5  ค่าเช้ือเพลิงท่ีลดลงจากการลดช่องเปิด (฿/y) 
SC =  อตัราการสูญเสียเช้ือเพลิง x ราคาเช้ือเพลิงต่อหน่วย x (ร้อยละของช่องเปิดลดลง / 1,000) 
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2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 

PB =  ค่าใชจ่้ายในการอุดรูร่ัว (฿) / ค่าเช้ือเพลิงท่ีลดลง (฿/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
 
ความดนัภายในเตา = ………………  mmH2O 
      อุณหภูมิก๊าซร้อนภายในเตา = …………….. ๐C 
 
 
 
 
 
 
 
      อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม =  ………. OC 
      พื้นท่ีหนา้ตดัช่องเปิด = ………. m2 
 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งท่ีมา

ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ชัว่โมงการใชง้านตลอดทั้งปี h h/y 4,800.00
1.2 ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง LHV MJ/L 38.18
(เช้ือเพลิงเหลว MJ/L ,เช้ือเพลิงแขง็ MJ/kg ,

เช้ือเพลิงก๊าซ MJ/m3)

1.3 ราคาเช้ือเพลิงเฉล่ียต่อหน่วย FC ฿/L 14.50
 (เช้ือเพลิงเหลว ฿/L ,เช้ือเพลิงแขง็ ฿/kg ,

เช้ือเพลิงก๊าซ ฿/m3)
1.4 ตวัประกอบการใชง้าน OF 60.00  

 
 



ตอนท่ี 3 บทที ่3 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม   
 

3-32 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งท่ีมา

ของข้อมูล  
1.5 ความหนาแน่นของอากาศท่ี r kg/m3 0.47

      อุณหภูมิเฉล่ีย  (480oC)

1.6 ความร้อนจาํเพาะของอากาศท่ี CP kJ/kg oC 1.03

      อุณหภูมิเฉล่ีย (480oC)
1.7 ร้อยละของช่องเปิดท่ีลดลง Rd % 80

1.8 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง CI ฿ 1,000.00

2. ข้อมูลตรวจวดั

2.1 ความดนัภายในเตาเผา H mmH2O 1.00

2.2 พ้ืนท่ีหนา้ตดัช่องเปิด A m2 0.04

2.3 อุณหภูมิก๊าซร้อนภายในเตาเผา Ti
oC 925.00

2.4 อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม TO
oC 35.00  

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค

3.1 ความเร็วของอากาศท่ีเขา้หรือก๊าซร้อน VL m/sec 1.98

      ท่ีออกจากช่องเปิดของเตาเผา

       VL = -0.0263 x H2 + 0.9402 x H+1.0638

3.2 อตัราการไหลเชิงมวลของอากาศท่ีเขา้ mo
L kg/sec 0.04

      หรือก๊าซร้อนท่ีออก

       mo
L = r x A x VL

3.3 อตัราการสูญเสียความร้อนจากช่อง QL kJ/y 378,697,420.80

      เปิดของเตาเผา
       QL = mo

L x  CP  x  ( Ti-TO) x  3,600  x  h  x OF

3.4 อตัราการสูญเสียเช้ือเพลิง FL 9,918.74

     (เช้ือเพลิงเหลว L/y ,เช้ือเพลิงแขง็ kg/y ,

     เช้ือเพลิงก๊าซ m3/y)

       FL = (QL /1,000) / LHV  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งท่ีมา

ของข้อมูล
 

3.5 ค่าเช้ือเพลิงสูญเสีย FCL ฿/y 143,821.73

       FCL = FL x FC

3.6 พลงังานความร้อนลดลง FS L/y 7,934.99
     FS = FL x (Rd/100)

3.7 ค่าเช้ือเพลิงท่ีลดลงจากการลดช่องเปิด SC ฿/y 115,057.38
     SC = FCL x (Rd/100)

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.01
PB = CI / SC

5. สรุปผลท่ีได้จากการวเิคราะห์
5.1 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชล้ดลง FS L/y 7,934.99
5.2 ค่าเช้ือเพลิงลดลง SC ฿/y 115,057.38
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.01  
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มาตรการที ่2 การลดการสูญเสียความร้อนโดยการหุ้มฉนวนผนังเตา 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานติดตั้งเตาเผาใชเ้ช้ือเพลิงนํ้ ามนัเตา C  จาํนวน 1 ชุด เพื่อใชใ้นการใหค้วามร้อนกบัช้ินงาน อุณหภูมิท่ีใช้
งาน  1,000๐C   การสูญเสียความร้อนออกจากผนงัเตา  เป็นการสูญเสียความร้อนท่ีมากเป็นอนัดบัสองรองจาก  
การสูญเสียทางปล่อง  ซ่ึงเตาส่วนใหญ่เม่ือใช้งานไประยะหน่ึงอิฐทนไฟและฉนวน  จะเกิดการเส่ือมสภาพ
นอกจากนั้นเตาบางชุดอาจหุม้ฉนวนในความหนาท่ีไม่เหมาะสมจึงเกิดการสูญเสียความร้อนมาก จึงมีแนวคิดท่ี
จะทาํการหุ้มฉนวนผนงัเตาเพ่ือลดการสูญเสียความร้อนซ่ึงปัจจุบนัอุณหภูมิผิวผนงัเฉล่ียประมาณ 105๐C ซ่ึง

หลงัจากหุม้ฉนวนแลว้อุณหภูมิควรจะประมาณ 60๐C 
 

 
 
 
 
 
 

 
                         รูปผวิผนังก่อนหุ้มฉนวน                                  รูปผวิผนังหลังหุ้มฉนวน 
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 ค่าการถ่ายเทความร้อนของอากาศ (W/m2๐C) 

hC = 1.42 x [(อุณหภูมิพื้นผวิภายนอก (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม (๐C)) / ความสูงของผนงัท่ี
ตอ้งการหุม้(m)] 0.25 

2.1.2 อตัราการสูญเสียความร้อนของผนงัก่อนหุม้ฉนวน (W/m) 
QUNIN =  1.42 x [(อุณหภูมิพื้วผวิผนงัก่อนหุม้ฉนวน (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม (๐C) / ความสูงของ
ผนงัท่ีตอ้งการหุม้(m)] 0.25 x (อุณหภูมิพื้นผวิผนงั (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม (๐C)) x พื้นท่ีผิวผนงัท่ี
ตอ้งการหุม้ (m2) + 5.6697 x 10-8 x [( อุณหภูมิผิวผนงั (๐C) + 273)4 - (อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม (๐C) + 
273)4] x ค่าสมัประสิทธิการแผรั่งสีของพ้ืนผวิ x พื้นท่ีผวิท่ีตอ้งการหุม้ฉนวน (m2) 

2.1.3 อตัราการสูญเสียความร้อนหลงัการหุม้ฉนวน (W/m) 
QINS =  (อุณหภูมิพื้นผิวผนงัก่อนหุม้ฉนวน (๐C) - อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม (๐C) / [(ความหนาของ
ฉนวนท่ีใช ้(m) / (พื้นท่ีผิวผนงัท่ีตอ้งการหุม้ (m2) x ค่าการนาํความร้อนของฉนวนท่ีใช ้(W/m2 ๐C)) + 
(1 / (พื้นท่ีผวิผนงั (m2)  x ค่าการถ่ายเทความร้อนของอากาศหลงัหุม้ฉนวน (W/m2 ๐C)] 

บริเวณผนัง

เตาท่ีจะทํา

การปรบัปรุง
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2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1 ระยะเวลาการคืนทุน (y) 
PB = เงินลงทุนท่ีใชใ้นการหุม้ฉนวน (฿) / ค่าเช้ือเพลิงท่ีลดลง (฿/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
 
      ความสูงของผนงั   ……….  m 
      อุณหภูมิผวิผนงัก่อนหุม้   ………. ๐C 
      อุณหภูมิผวิผนงัหลงัหุม้    ………. ๐C 
      ความยาวของผนงั  ……….  m 
      อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม  ………. ๐C 
 

H

L
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งทีม่า

ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชัว่โมงการใชง้านตลอดทั้งปี h h/y 5,000
1.2 ค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง LHV MJ/L 39.77

(เช้ือเพลิงเหลว MJ/L, เช้ือเพลิงแข็ง MJ/kg, เช้ือเพลิงก๊าซ MJ/m3)

1.3 ราคาเช้ือเพลิงเฉล่ียต่อหน่วย Fc ฿/L 14.00
(เช้ือเพลิงเหลว ฿/L  , เช้ือเพลิงแข็ง ฿/kg  , เช้ือเพลิงก๊าซ ฿/m3)

1.4 ตวัประกอบการใชง้าน OF % 80.00
1.5 ค่าสัมประสิทธ์ิการแผ่รังสีของพ้ืนผิว (ใชค่้า 0.9)  0.90

1.6 ค่าการนาํความร้อนของฉนวนท่ีใช้ ki W/m2 oC 0.038

1.7 ความหนาของฉนวนท่ีใช้ ti m 0.025

1.8 อุณหภูมิผิวฉนวนหลงัจากหุม้ท่ีตอ้งการ TWIN
oC 60.00

1.9 ประสิทธิภาพการเผาไหม้ C % 80.00

1.10 ราคาฉนวนความร้อน CIN ฿ 4,000.00

2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 ความสูงของผนงัท่ีตอ้งการหุม้ H m 1.20
2.2 ความยาวของผนงัท่ีตอ้งการหุม้ Le m 1.00

2.3 อุณหภูมิผิวนอกผนงัก่อนหุม้ฉนวน TW
oC 105.00

2.4 อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม Ta
oC 35.00  

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค

3.1 พ้ืนท่ีผิวผนงัท่ีตอ้งการหุม้ฉนวน A m2 1.20
       A = L x H

3.2 ค่าการถ่ายเทความร้อนของอากาศก่อนหุม้ฉนวน hCO W/m2 oC 3.92

        hC0 = 1.42 x [(TW - Ta)/H]0.25

3.3 อตัราการสูญเสียความร้อนของผนงัก่อน QUNIN W 1,028.72

      หุม้ฉนวน

        QUNIN = 1.42 x [(TW- Ta)/H]0.25  x (TW-Ta) x A + 5.6697

                    x 10-8  x [(TW+273)4 - (Ta+273)4 ] x x A
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล
แหล่งทีม่า

ของข้อมูล  
3.4 ปริมาณความร้อนท่ีสูญเสียก่อนหุน้ฉนวน QLO MJ/y 14,813.57

        QLO = (QUNIN /1,000,000) x 3600 x h x OF

3.5 ค่าการถ่ายเทความร้อนของอากาศหลงัหุม้ฉนวน hCN W/m2oC 3.03

        hCN = 1.42 x [(TWIN- Ta)/H]0.25

3.6 อตัราการสูญเสียหลงัการหุม้ฉนวน QINS W 85.03

       QINS = (TW-Ta)/[(ti/(A x ki)) + (1/(A x hCN)]

3.7 อุณหภูมิผิวฉนวนหลงัจากหุม้ TWINA
OC 58.38

        TWINA =TW-(QINS  x (ti / (A x ki))) 

* หาก TWINA และ TWIN ไม่เท่ากนัใหก้าํหนด TWIN ใหม่

3.8 ปริมาณความร้อนท่ีสูญเสียหลงัจากหุม้ฉนวน QLN MJ/y 1,224.43

       QLN = (QINS /1000000) x 3600 x h x OF

3.9 ปริมาณความร้อนสูญเสียลดลง QS MJ/y 13,589.14

        QS = QLO-QLN

3.10 ปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงลดลง FS L/y 427.12

        FS = QS/(LHV x  (C  / 100))

 (เช้ือเพลิงเหลว L/y ,เช้ือเพลิงแข็ง kg/y ,เช้ือเพลิงก๊าซ m3/y)

3.11 ค่าเช้ือเพลิงลดลง CS ฿/y 5,979.68

        CS = FS  x  FC  
4 การวเิคราะห์การลงทุน

4.1 ระยะเวลาการคืนทุน PB y 0.67

        PB = CIN /CS

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 ปริมาณเช้ือเพลิงลดลง FS …../y 427.12
5.2 ค่าเช้ือเพลิงลดลง CS ฿/y 5,979.68
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.67  
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3.8 กรณศีึกษา 

กรณีศึกษาถือเป็นตน้แบบของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีประสบผลสาํเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานท่ีโรงงาน

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

กรณศีึกษาที ่1:  การลดขนาดช่องเปิดเตาเผาปลายกันโคลง 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนตมี์การใชเ้ตาเผาปลายกนัโคลงเพื่อข้ึนรูปหูแหนบ โดยใชอุ้ณหภูมิภายในเตา 900 C ใช้
งาน 12 ชัว่โมง/วนั 300 วนั/ปี  ใชน้ํ้ ามนัเตา C เป็นเช้ือเพลิงเตาดงักล่าวมีการสูญเสียพลงังานความร้อนทางช่อง
เปิดทางเขา้มาก 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ทางเขา้ปากเตาบริเวณท่ีใส่ช้ินงาน มีขนาดกวา้งมากเกินไป (ขนาด 100 x 3500 mm) ขณะท่ีช้ินงานท่ีตอ้งเผามี
ขนาด 7 x 70 mm รวมทั้งอิฐทนไฟและฉนวนเส่ือมสภาพทาํใหมี้ความร้อนสูญเสียจากเตาสู่อากาศแวดลอ้ม  
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการลดขนาดช่องเปิดจากขนาด 100 x 3,500 มิลลิเมตร เป็นขนาด 30 x 3,500 มิลลิเมตร และพร้อมทั้งเปล่ียน
อิฐทนไฟและฉนวนกนัความร้อนใหม่ 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
เตาเผามีช่องเปิดขนาด 100 x 3500 มิลลิเมตร คิดเป็นพื้นท่ี 0.35 ตารางเมตร ความเร็วของอากาศท่ีเขา้เตา
ประมาณ 1 เมตรต่อวินาทีมีการใชง้านร้อยละ 70 ในเวลาหน่ึงปี 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่3.8-1 แสดงช่องเปิดเตาเผาปลายกนัโคลงก่อนปรับปรุง 
5. สภาพหลังปรับปรุง 
ดาํเนินการปรับปรุงโดยการลดขนาดช่องเปิดเป็น 30 x 3,500 mm คิดเป็นพื้นท่ี 0.11 ตารางเมตร (ลดขนาดลง 
70%) และทาํการซ่อมอิฐทนไฟท่ีชาํรุดใหม่ ปรับปรุงปลอกปิดหวัเตา ติดตั้งใยแกว้กนัความร้อนบริเวณปากเตา 

 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 

3-39 

 
รูปที ่3.8-2 แสดงช่องเปิดเตาเผาปลายกนัโคลงหลงัปรับปรุง 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
พื้นท่ีเตาก่อนปรับปรุง  =  0.35   ตารางเมตร 
พื้นท่ีเตาหลงัปรับปรุง  =  0.11   ตารางเมตร 
ความเร็วของอากาศท่ีเขา้เตา  =  1   m/s 
อตัราการไหลของอากาศเขา้เตาท่ีลดลง 

    Q  =  AV 
     =  (0.35 – 0.11) x 1 m3/s 
     =  0.24   m3/s 
     =  864   m3/hr 

ตารางที ่3.8-1 อตัราการสูญเสียความร้อนผา่นช่องเปิดต่อลูกบาศกเ์มตร (kJ/h/m3) 

 
อณุหภมูิกา๊ซรอ้นภายในเตา 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400

หรือผา่นชอ่งเปิด (
O
C)

อัตราการสญูเสยีความรอ้น 350.5 384.0 413.7 447.2 466.7 490.3 512.7 532.2 549.2

(kJ/h/m
3
)

อัตราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 0.0092 0.0102 0.0108 0.0117 0.0122 0.0128 0.0134 0.0139 0.0144

นํา้มนัเตาเกรดซี (L/h/m
3
)

ถา่นหินบิทมูินสั (kg/h/m
3
) 0.0133 0.0146 0.0157 0.0170 0.0177 0.0186 0.0194 0.0202 0.0208

กา๊ซธรรมชาต ิ(Nm
3
/h/m

3
) 0.0096 0.0105 0.0113 0.0122 0.0127 0.0134 0.0140 0.0145 0.0150  

หมายเหตุ :พื้นท่ีหนา้ตดัท่ีอากาศเยน็เขา้หรือก๊าซร้อนออกท่ี 1 m2,อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม 35 oC 
 
จากตารางท่ีอุณหภูมิภายในเตา 900 C 
จะไดอ้ตัราสูญเสียความร้อน  =  447.2     kJ/h/m3 
อตัราการสูญเสียความร้อนต่อชัว่โมง =  (864 m3) x (447.2 kJ/h/m3) 

=   386,381  kJ/hr 
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อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง  =  (386,381kJ/hr) / (41,300 kJ/L) 
     =   9.36   L/hr 
เม่ือปรับปรุงฝาเตาจะประหยดัเช้ือเพลิงได ้    =           นํ้ามนัเตา (L/hr) x ชม.ทาํงาน x วนัทาํงานต่อปี 

             x เปอร์เซ็นตก์ารเดินเตา 
     =  9.36 x 12 x 300 x 0.7 
     =  23,587   ลิตร/ปี 
     =  23,587 x 11.7  บาท/ปี 
     = 275,968                 บาท/ปี 
7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง                                =       300,000                                  บาท 
             ระยะเวลาคืนทุน                                =        300,000/275,968  
                                                                        =        1.09                                        ปี 
 
 

กรณศีึกษาที ่2:  การปรับปรุง Blower  ดูดอากาศของ Gas Burner  ให้เผาไหม้ได้ดขีึน้ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

สถานประกอบการใชก๊้าซ LPG เผาไหมใ้ห้ไดอุ้ณหภูมิในการอบยางท่ี 330 C โดยอากาศท่ีเขา้เผาไหมมี้การ
ควบคุมโดยใชแ้ดมเปอร์ ซ่ึงเปิดไวท่ี้ร้อยละ 80 ส่งผลใหต้อ้งใชเ้ช้ือเพลิงมาก  จากการสาํรวจภายในโรงงานผลิต
ช้ินส่วนรถยนตแ์ห่งหน่ึง พบว่ามีการใชล้มความร้อนจากแก็สในกระบวนการอบยาง ซ่ึงลกัษณะการเผาไหมมี้
การดูดอากาศจากดา้นนอกเขา้มาใชใ้นการเผาไหมผ้่านทางช่องแดมเปอร์แต่สภาพปัจจุบนัพบว่ามีการเปิดช่อง

แดมเปอร์ไวค่้อนขา้งมาก ทาํใหส้ิ้นเปลืองแกส็ในการเผาไหมเ้พราะความร้อนโดนดูดออกไปทางช่องไอเสียหมด 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ปริมาณอากาศท่ีใชใ้นการเผาไหมม้ากเกินไปส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียทางปล่องไอเสียมากและประสิทธิภาพใน

การอบลดตํ่าลง 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปรับลดปริมาณอากาศลงโดยการปรับแดมเปอร์และทาํการบนัทึกปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิง และอุณหภูมิ
ในเตาอบยาง 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 

เปิดแดมเปอร์ท่ี 10 % มีการใชเ้ช้ือเพลิง 115.79 กิโลกรัม/วนั และอุณหภูมิในการอบยาง 330-335 C 
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รูปที ่3.8-3 แสดงแดมเปอร์ช่องดูดอากาศท่ี 10 % 

5. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัจากทาํการปรับช่องแดมเปอร์ไวท่ี้ 80 % มีการใชเ้ช้ือเพลิง 79.09 กิโลกรัม/วนั และอุณหภูมิในการอบยาง 
275-300 C โดยไม่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของผลผลิต 
 

 
รูปที ่3.8-4 แสดงการปรับแดมเปอร์ช่องดูดอากาศท่ี  80 % 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
จาํนวนวนัทาํงาน = 300   วนั/ปี 

ผลประหยดัเช้ือเพลิง = การใชเ้ช้ือเพลิงก่อนปรับปรุง – การใชเ้ช้ือเพลิงหลงัปรับปรุง 
    =  (115.79 – 79.09) x 300 
    =  11,010                             กิโลกรัม/ปี 

ราคาเช้ือเพลิง  =  13.53                             บาท/กิโลกรัม 
ผลประหยดั               = 11,010 x 13.53 

                 =  148,965.30  บาท/ปี 
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7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน              =         ดาํเนินการเอง               บาท 
ประหยดัค่าเช้ือเพลิง             =         148,965.30                              บาท/ปี   

 

 

กรณศีึกษาที ่3:  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ในการเผาเซรามิก 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการใชก๊้าซ LPG เผาไหมใ้ห้ความร้อนในเตาเผาเซรามิกท่ีอุณหภูมิ 1,250˚Cโดยใชก๊้าซ LPG  
ประมาณ 407,438 กิโลกรัมต่อปี  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,069,130 บาทต่อปี มีการผลิต 24 ชัว่โมงต่อวนั 
จาํนวน 340 วนัต่อปี เตาเผามีการสูญเสียพลงังานความร้อนทางปล่องไอเสียสูงส่งผลใหส้ิ้นเปลืองเช้ือเพลิงมาก 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การปรับสัดส่วนการใชอ้ากาศและเช้ือเพลิง (Air-Fuel Ratio) ท่ีไม่เหมาะสมส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการเผาไหมต้ํ่า
และปริมาณอากาศท่ีมากเกินความจาํเป็นจะพาความร้อนออกจากเตาเผาทางปล่องไอเสียเพิ่มข้ึน โดยทัว่ไปการ
เผาไหมเ้ช้ือเพลิงแก๊ส ตอ้งใชอ้อกซิเจนส่วนเกินตํ่ากวา่ 2% โดยมีปริมาณคาร์บอนมอนน็อกไซดไ์ม่เกิน 200 ppm  
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการตรวจวดัปริมาณออกซิเจนส่วนเกิน  ปริมาณคาร์บอนมอนน็อกไซดแ์ละประสิทธิภาพการเผาไหม ้ใน
ตาํแหน่งท่ีไอเสียออกจากหอ้งเผาไหมใ้นขณะท่ีภาระสูงสุดแลว้ทาํการปรับลดปริมาณอากาศเขา้เผาไหมใ้ห้

เหมาะสม  

 
รูปที ่3.8-5 แสดงเคร่ืองมือวดัการเผาไหมแ้ละการใชง้าน 

4. สภาพก่อนปรับปรุง 
จากการตรวจวดัไอเสียพบว่ามีปริมาณออกซิเจน 4.1 % อุณหภูมิไอเสีย 462 ˚C และประสิทธิภาพการเผาไหม ้
70.0 % ซ่ึงปริมาณออกซิเจนส่วนเกินสูงเกินเกณฑส์าํหรับเช้ือเพลิงก๊าซ 
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รูปที ่3.8-6 แสดงเตาเผาเซรามิก 1,250 ˚C 
5. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัจากปรับลดปริมาณอากาศเขา้เผาไหมล้งโดยมีปริมาณออกซิเจน 3.0 % อุณหภูมิไอเสีย 462 ˚C และ
ประสิทธิภาพการเผาไหม ้ 72.0 % ซ่ึงประสิทธิภาพการเผาไหมสู้งข้ึนกว่าเดิม 2 % ส่งผลใหส้ามารถลดการใช้
เช้ือเพลิงได ้

ตารางที ่3.8-2 ขอ้มูลตรวจวดัของเตาเผาเซรามิก ก่อนและหลงัปรับปรุง 
ผลการวิเคราะห์ประเมิน  ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

Flue gas temperature C 462 462 

O2 content % 4.1 3.0 
Excess air % 23 15 
ความร้อนสูญเสีย % 30 28 
ประสิทธิภาพการเผาไหม ้ % 70 72 

 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ร้อยละของก๊าซ LPG ท่ีใช ้                      = ((ประสิทธิภาพหลงัปรับปรุง-ประสิทธิภาพ  
                                                                     หลงัปรับปรุง)/ประสิทธิภาพหลงัปรับปรุง) x 100  % 
                                                                 =  ((72.0-70.0)/72.0) x 100      
                                                                 =  2.78  % 
 
คิดเป็นปริมาณก๊าซ LPG ท่ีใชล้ดลง         =         407,438 x 0.0278    
                          =         11,327   kg/ปี 
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คิดเป็นเงิน    =         11,327  x 14.90  
     =         168,722 บาท/ปี 

7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
ค่าตรวจวิเคราะห์                                            =          50,000   บาท 
ค่าใชจ่้ายก๊าซ LPG ท่ีประหยดัได ้  =          168,722 บาท/ปี   
ระยะเวลาคืนทุน    =          0.30 ปี 

 
 

กรณศีึกษาที ่4 : การทาํฝาครอบเตาหลอม 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการผลิตอลูมิเนียม ในส่วนของโรงหลอมอลูมิเนียมจะมีการใชเ้ตาหลอมในการหลอมอลูมิเนียม 
342 วนัต่อปี โดยใชเ้ช้ือเพลิงแกส็ LPG เป็นเช้ือเพลิง 
 

 
รูป 3.8-7 เตาหลอมท่ีใชใ้นการหลอมอลูมิเนียมภายในโรงงาน 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการสํารวจของทีมอนุรักษพ์ลงังานพบว่าในการหลอมอลูมิเนียมในช่วงแรกจะมีการใส่อลูมิเนียมท่ีเป็น

วตัถุดิบลงในบ่อหลอม เม่ืออลูมิเนียมได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นของเหลว จากการสํารวจพบว่า เตา
อลูมิเนียม C-Furness, และ เตาอลูมิเนียม M-Furness เม่ือมีการหลอมตวัของนํ้ าอลูมิเนียมแลว้ ไม่มีการปิดบ่อทาํ
ใหค้วามร้อนส่วนน้ีจะสูญเสียไปโดยการพาความร้อนและการแผรั่งสัความร้อนใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม จะทาํใหท้าง
โรงงานสูญเสียเช้ือเพลิงท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน์ ซ่ึงจากการตรวจวดัพบว่าอุณหภูมิ
ของอลูมิเนียมเหลว มีอุณหภูมิ 760 oC ขนาดปากบ่อของ C-Furness มีขนาดเท่ากบั 5.5 m2และ ขนาดปากบ่อ
ของ M-Furness มีขนาดเท่ากบั 7.56 m2 
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รูปที ่3.8-8 นํ้าอลูมิเนียมหลงัจากหลอมเหลวแลว้ 
จากรูปจะเห็นไดว้า่ปากบ่อของเตาหลอมอลูมิเนียมหลงัจากอลูมิเนียมหลอมเหลวแลว้ไม่มีการปิดจะทาํใหค้วาม

ร้อนส่วนหน่ึงสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน ์
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ทาํการปรับปรุงโดยทาํฝาครอบปากบ่อของเตาหลอมอลูมิเนียมโดยมอบหมายให้แผนกซ่อมบาํรุงเป็น

ผูรั้บผดิชอบ 

 
รูปที ่3.8-9 ขณะทาํการปรับปรุงปากเตาหลอม 

 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่3.8-10 ฝาครอบปากเตาหลอมท่ีทาํเสร็จแลว้             รูปที ่3.8-11 หลงัจากทาํการปิดฝาครอบเตาหลอมแลว้ 
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4. สภาพหลังปรับปรุง 
หลังปรับปรุงพบว่าโรงงานอุณหภูมิบริเวณปากเตาหลอมลดลง ซ่ึงขณะน้ีทางโรงงานกาํลังเก็บขอ้มูลผล

ประหยดัแก๊ส LPG จากการทาํมาตรการอยูโ่ดยวดัจากมิเตอร์แก๊สภายในโรงงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่3.8-12 มิเตอร์แกส็ท่ีทางโรงงานใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล 

 
 

กรณศีึกษาที ่5 : การลดเวลาการเปิด-ปิด ระบบประตูเตาเผา 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการผลิต ผลิตภณัฑจ์ากเหลก็ ประเภทเหลก็แผน่ ในส่วนผลิตของทางโรงงานจะทาํการผลิต 24 ชัว่โมง
ต่อวนั 298 วนัต่อปี ในส่วนของระบบเตาเผาเหลก็ มีขั้นตอนการนาํ SLAB ออกจากเตาเผา โดยมีขั้นตอนการเปิด-ปิด 
ประตูเตาเผาเหล็กแบบอตัโนมติั ซ่ึงระยะเวลาในการปิดประตูข้ึนอยู่กบัตาํแหน่งตวั SENSOR การสูญเสียพลงังาน

ความร้อนจะแปรผนัตามระยะเวลาการ เปิด-ปิด ประตูเตาเผา โดยเตาเผา 1 ชุด มีประตูเตาเผาจาํนวน 2 ประตู 

 
รูปที ่3.8-13 เตาเผาเหลก็ของทางโรงงาน 
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2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการสาํรวจของทีมอนุรักษพ์ลงังานพบวา่จาํนวนของ SENSOR ในการเปิดปิดประตูมีจาํนวนนอ้ย ทาํใหก้ารทาํงาน
ในการเปิดปิดประตูเตาเผาล่าชา้ ซ่ึงจะทาํให้ความร้อนส่วนหน่ึงสามารถออกจากเตาเผาไปสู่ส่ิงแวดลอ้มไดท้าํให้ทาง
โรงงานสูญเสียพลงังานความร้อนไปโดยเปล่าประโยชน ์
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปรับปรุงโดย ปรับลดเวลาในการเปิด-ปิด ประตูเตาเผา โดยทาํการติดตั้งเพ่ิมตาํแหน่งตวั SENSOR ซ่ึงจะทาํให้
ระยะการทาํงานของตวั SENSOR เร็วข้ึน จึงส่งผลทาํใหเ้วลาในการปิดประตูเร็วข้ึน ซ่ึงมีผลทาํใหก้ารสูญเสียพลงังาน
ความร้อนของเตาเผาจะลดลงดว้ย 

 

แสดงขันตอนการเปิด-ปิดประตเูตาเผา  
รูปที ่3.8-14 แสดงขั้นตอนการเปิด-ปิด ประตูของเตาเผาเหลก็ 

4. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัปรับปรุงพบวา่สามารถลดเวลาในการปิดประตูของเตาเผาลงได ้โดยคิดเป็นพลงังานความร้อนท่ีสามารถลดลงได ้
400,848 MJ/y 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

โรงงานใชน้ํ้ ามนัเตา C เป็นเช้ือเพลิงค่าความร้อนเท่ากบั 39.77 MJ/ลิตร 
ราคานํ้ามนัเตาเฉล่ียลิตรละ 19.63 บาทต่อลิตร 
เวลาในการเปิดประตูเตาก่อนปรับปรุง 58 วินาที 
เวลาในการเปิดประตูเตาหลงัปรับปรุง 50 วินาที 
อุณหภูมิภายในเตาเผา   1,250 เซลเซียส 
ใน 1 ชัว่โมงจะทาํการเปิด-ปิด ประตูจาํนวน 15 Cycles 
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การคํานวณสูญเสียความร้อนเนื่องจากการแผ่รังสี จากการเปดปดเตา

ปริมาณการแผ่รังสีของ Black Body   = 4.88((273.15+t)/100)^4 kcal/m2hr อุณหภูมิหน่วยเปน C

จากกราฟสัมประสิทธิสําหรับเปรียบเทียบ (รูป 2-7 หน้า 47 หนังสือ "คู่มือการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม"
ลักษณะของช่องเปดของเตาเผาเปน ปากเปดที่แคบและยาว
ความกว้างของช่องเปด (D) 0.75 เมตร

ความหนาของผนัง (X) 0.25 เมตร

อัตราส่วน D/X = 3
จากกราฟสัมประสิทธิสําหรับเปรียบเทียบได้ค่าสัมประสิทธิเปรียบเทียบ    = 0.85
อุณหภูมิในเตาเผา   = 1250 C
ความยาวของช่องเปด 2.4 เมตร

เวลาในการเปดประตูเตาก่อนปรับปรุง 58 วินาที

เวลาในการเปดประตูเตาหลังปรับปรุง 50 วินาที

ปริมาณความร้อนสูญเสีย   = 223,259        kcal/m2hr
ปริมาณความร้อนสูญเสียผ่านช่องประตู   = 401,867        kcal/hr
ปริมาณความร้อนสูญเสียผ่านช่องประตู   = 111.63          kcal/sec
ลดเวลาเปดฝาเตา 8 วินาทีต่อ Cycle

893.04          kcal/Cycle
1 kcal = 0.004184 MJ 3.74              MJ/Cycle
เตาเผา 1เตามี 2 ประตู
1 ชม เปด - ปด 15                 Cycle
1 วัน Operate 24 ชม

1 ป Operate 298 วัน

ความร้อนที่ลดการสูญเสียได้ 400,848        MJ/ป
ความร้อนที่ลดการสูญเสียได้ 66,808          MJ/เดือน

Heating Value น้ํามันเตา 39.77 MJ/liter
นํ้ามันเตาที่ประหยัดได้ 0.09              liter/Cycle
นํ้ามันเตาที่ประหยัดได้ 10,079.16     liter/ป
นํ้ามันเตาที่ประหยัดได้ 1,679.86       liter/เดือน
ราคานํ้ามันเตา 19.63 Baht/liter
ประหยัดได้ 1.84              Baht/Cycle
ประหยัดได้ 197,854        บาท/ป

  จากการคาํนวณพบวา่โรงงานสามารถลดการสูญเสียพลงังานความร้อนได ้ =  400,848 MJ/ปี 
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 คิดเป็นนํ้ามนัเตาท่ีสามารถประหยดัได ้ = 400,848/39.77 ลิตร/ปี 
      = 10,079.16 ลิตร/ปี 

คิดเป็นค่าเช้ือเพลิงท่ีประหยดั  = 10,079.16x 19.63  บาท/ปี 
     = 197,850.77  บาท/ปี 

6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน  =  50,000   บาท 
ผลการประหยดั  = 197,850.77  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน               = 50,000/197,850.77 ปี 
                                          = 0.252   ปี 
 
 
 

กรณศีึกษาที ่6:  การลดระยะความสูงของช่องเปิดทีฝ่าเตาหลอมเพื่อลดการสูญเสียความร้อน 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ทางโรงงานใชเ้ตาไฟฟ้าแบบเหน่ียวนาํในการหลอมเหลก็ โดยท่ีเตาแต่ละชุดจะมีฝาปิดเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย
ความร้อนจากการแผรั่งสีความร้อน (ทั้งเตาหลอมและเตา Hold) 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ฝาเตาท่ีปิดอยูเ่ดิมมีระยะความสูงจากปากเตามากเกินไป เน่ืองมาจากการติดตั้งท่ีไม่เหมาะสมและผลกระทบจาก
การใชง้านในแต่ละวนั ทาํใหมี้พื้นท่ีการสูญเสียความร้อนมากกวา่ปกติ 

 
รูปที ่3.8-15 สภาพการใชง้านฝาเตาหลอม (ก่อนปรับปรุง) 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
1. ดาํเนินการปรับลดระยะความสูงของฝาเตาจากความสูงเดิมประมาณ 10-20 cm. ลงมาเหลือ 3-4 cm.พร้อมกบั
ปรับ Alignment ใหม่ใหฝ้าเตาอยูใ่นแนวขนานกบัปากเตาและปิดพ้ืนท่ีปากเตาใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
2. วดัค่าอุณหภูมิท่ีบริเวณปากเตา และขนาดของพ้ืนท่ีสูญเสียความร้อนท่ีลดลงได ้
3. คาํนวณผลการประหยดัพลงังานไฟฟ้าเทียบเท่าจากปริมาณความร้อนสูญเสียท่ีลดลงได ้
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4. สภาพหลังปรับปรุง 
ภายหลงัการดาํเนินการแลว้เสร็จ ทางทีมงานดา้นพลงังานพบว่าสามารถลดอุณหภูมิใชง้านของเตาหลอมขนาด 
3,500 kW จาํนวน 2 ชุด (Line M5) ลงไดจ้าก 1,560oC เหลือ 1,540oC โดยไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการหล่อ
เหลก็แต่อยา่งใด 

 

 
รูปที ่3.8-16 สภาพการใชง้านฝาเตาหลอม (หลงัปรับปรุง) 
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

 
หมายเหตุ : สูตรการคาํนวณ Q    =    5.67 x 10-8 x e x A x ((Ts + 273.15)4  –  (Tr + 273.15)4) / 1,000 
                                              E    =    Q x H x %SF 
พลงังานไฟฟ้ารวมท่ีประหยดัได ้=    1,107,479       kWh/ปี 
คิดเทียบเป็นนํ้ามนัดิบได ้            =    0.0944            ktoe/ปี 
คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้    =    1,107,479 kWh/ปี x 2.71 บาท/kWh 
                                                    =     3,001,268       บาท/ปี 
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กรณศีึกษาที ่7 : ลดรอยร่ัวของผนังเตาเผาปลายกันโคลง 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

โรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ มีการใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซ LPG ในกระบวนการผลิต จากการสาํรวจพบวา่บริเวณผนงั
เตาเผาปลายกนัโคลงมี  ความร้อนสูญเสียจากเตาสู่ส่ิงแวดลอ้ม มีพื้นท่ีรอยร่ัวขนาด  15 cm x 30 cm    
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
รอยร่ัวจากผนงัเตาจะทาํใหมี้การสูญเสียความร้อนจากเตาออกสู่อากาศภายนอก ทาํใหส้ิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 

 
 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ซ่อมแซมรอยร่ัวของช่องเปิดเตาจะช่วยลดการสูญเสียความร้อนจากเตาออกสู่อากาศแวดลอ้มได ้

4. สภาพหลังปรับปรุง 
ทาํการติดตั้งฉนวนปิดช่องเปิดเตา ราคา   54,891  บาท 
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
 

รายการ หน่วย ตวัย่อ ปริมาณ

ข้อม ูล

ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิ kg/hr F 27

ราคาเชือ้เพลงิต่อหน่วย ฿/kg ฿f 14.42

ความหนาแน่นอากาศทีอุ่ณหภูมเิฉลีย่ kg/m
3

r 0.847

พืน้ทีห่น้าตดัของช่องเปิด m
2

A 0.09

ค่าความรอ้นจาํเพาะของอากาศทีอุ่ณหภูมเิฉลีย่ kJ/kg.C Cp 1.084

อุณหภูมขิองอากาศในเตา C T1 900

อุณหภูมขิองอากาศสิง่แวดลอ้ม C T2 40

ค่าความรอ้นเชือ้เพลงิ MJ/kg LHV 50.22

ชัว่โมงการทาํงาน hr h 16

วนัทาํงาน day d 25

% การปฏบิตังิาน % % 0.60

การคาํนวณ

Spec เตา =   F . LHV . 1000 kJ/hr spec 1,355,940        

ค่าความเรว็อากาศเขา้ / ออก เตา m/s V 2

ปรมิาตรการไหล m
3

Q1
0.18

Q  table kJ/hr/m
3

Qt
447.20

Q estimate kJ/hr Qe 80.50

อตัราการไหลของอากาศรอ้นทีเ่ขา้ / ออก เตา kg/s m 0.15

m = r.A.V

อตัราการสญูเสยีความรอ้น kJ/s Q 289,800          

Q = Qe .3600

สญูเสยีเชือ้เพลงิลดลง kg/month Fl 1,384.95         

Fl =Q. h .d /(LHV .  1000)

สญูเสยีเชือ้เพลงิลดลง kg/year FlT 16,619.4         

จาํนวนเงนิทีป่ระหยดัได้ ฿/year ฿lT 239,651          
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ตารางท่ี 1  อตัราการสูญเสียความร้อนผา่นช่องเปิดต่อตารางเมตร (MJ/h/m2) 

 
หมายเหตุ : พื้นท่ีหนา้ตดัท่ีอากาศเยน็เขา้หรือก๊าซร้อนออกท่ี 1 m2 ,อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม 35 oC 

     ,ใชคุ้ณสมบติัอากาศท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 
 
ตารางท่ี 2 อตัราการสูญเสียความร้อนผา่นช่องเปิดต่อลูกบาศกเ์มตร (kJ/h/m3) 

 
หมายเหตุ : พื้นท่ีหนา้ตดัท่ีอากาศเยน็เขา้หรือก๊าซร้อนออกท่ี 1 m2 ,อุณหภูมิอากาศแวดลอ้ม 35 oC   

    ,ใชคุ้ณสมบติั อากาศท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
 เงินลงทุน    54,891  บาท 
เช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้   16,619  kg/ปี    
ผลการประหยดั   239,651              บาท/ปี    
ระยะเวลาคืนทุน                       0.23  ปี 
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3.9 เทคโนโลยกีารอนุรักษ์พลังงาน 

เทคโนโลยกีารอนุรักษพ์ลงังานถือเป็นการเทคนิคการปรับปรุงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของ

โรงงานใหสู้งข้ึนและทนัสมยั 

3.9.1 เทคโนโลยหัีวเผาแบบรีเจนเนอเรทฟี(Regenerative Burner ) 

1. หลักการทาํงานของเทคโนโลย  ี(1)(9) 
หัวเผารีเจนเนอเรทฟี คือ อะไร 
หวัเผารีเจนเนอเรทีฟ คือ หวัเผาท่ีออกแบบมาเพ่ือใหมี้การนาํเอาความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงก๊าซ
ไอเสียจะนํามาเก็บสะสมความร้อนท่ีห้องสะสมความร้อน การสะสมความร้อนสามารถทําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากหอ้งกกัเกบ็ก๊าซไอเสียถูกออกแบบใหใ้ชว้สัดุท่ีสะสมความร้อนไดสู้งมาก อากาศเยน็ท่ีจะ
ใชใ้นการเผาไหมจ้ะแลกเปล่ียนความร้อนจากห้องกกัเก็บไอเสียทาํให้อากาศท่ีจะใชเ้ผาไหมมี้อุณหภูมิสูงได้

ใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิใชง้าน ทาํใหส้ามารถประหยดัเช้ือเพลิงไดม้ากและประสิทธิภาพการเผาไหมดี้ข้ึน 
 

 
รูปที ่3.9-1 แสดงรูปของหวัเผาแบบรีเจนเจอเรทีฟ 

การแลกเปล่ียนความร้อนในหัวเผารีเจนเนอเรทฟี 
หลกัการสาํคญัท่ีทาํใหห้วัเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟประหยดัเช้ือเพลิงได ้นัน่คือการเพิ่มอุณหภูมิใหก้บัอากาศเยน็ท่ี
จะใชเ้ผาไหม ้ซ่ึงชุดหวัเผารีเจนเนอเรทีฟประกอบดว้ยหวัเผาและรีเจนเนอเรเตอร์ อยา่งละ 2 ชุด และวาลว์สลบั
ทิศทางอีก 1 ชุด หลกัการทาํงานคือ หวัเผาชุดท่ี 1 ทาํงาน อากาศจากภายนอกถูกป้อนเขา้ท่ีรีเจนเนอเรเตอร์ชุดท่ี 
1 ในขณะเดียวกนัก๊าซไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหมจ้ะผา่นออกไปทางหวัเผาชุดท่ี 2 และไปเก็บสะสมความร้อน
ท่ีรีเจนเนอเรเตอร์ชุดท่ี 2 เม่ือวาลว์กลบัทิศทางการไหลของอากาศท่ีป้อนเขา้ อากาศก็จะถูกอุ่นโดยความร้อนท่ี
สะสมในรีเจนเนอเรเตอร์ก่อนท่ีจะถึงหัวเผาทาํให้มีอุณหภูมิสูงข้ึน การเผาไหมท่ี้หัวเผาชุดท่ี 2 ก็จะประหยดั
เช้ือเพลิงได ้การสลบัทิศทางของวาลว์จะสลบัทุกๆ 10-60 วินาที ข้ึนกบัการออกแบบ ดงันั้นหวัเผาชุดท่ี 1 และ 2 
จะไดรั้บการอุ่นอากาศก่อนการเผาไหมต้ลอดเวลา สําหรับก๊าซร้อนท่ีถูกใชใ้ห้ความร้อนไปแลว้จะถูกดึงออก
โดยพดัลมดูดอากาศสาํหรับการเผาไหม ้ดงัแสดงในรูปท่ี 3.9-2 
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รูปที ่3.9-2 แสดงหลกัการทาํงานของหวัเผารีเจนเนอเรทีฟ(1) 

 
สําหรับรีเจนเนอเรเตอร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะคือ เป็นแบบรังผึ้ง (Honeycomb) และแบบกอ้นกลม 
(Ball)ท่ีทาํจากอลูมิน่าความบริสุทธ์ิสูง รีเจนเนอเรเตอร์ทั้ง 2 ลกัษณะมีคุณสมบติัเก่ียวกบันํ้ าหนกัเม่ือเทียบกบั
ความจุความร้อนของหวัเผา ดงัแสดงในรูป 3.9-3 
 

 
รูปที ่3.9-3 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งนํ้าหนกัของรีเจนเนอเรเตอร์เทียบกบัค่าความร้อนของหวัเผา (4) 
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2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยเีดมิ 
เตาอุตสาหกรรมทัว่ไป หวัเผาท่ีใชเ้ป็นแบบหวัเผาอากาศเยน็ ซ่ึงอุณหภูมิอากาศท่ีป้อนเขา้หอ้งเผาไหมมี้อุณหภูมิ
ใกลเ้คียงกบับรรยากาศ (ประมาณ 30-35 oC) ซ่ึงหากสามารถเพ่ิมอุณหภูมิอากาศท่ีใชเ้ผาไหมไ้ดจ้ะทาํใหล้ดการ
ใชเ้ช้ือเพลิงลงได ้การติดตั้งหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟจะตอ้งมีการปรับปรุงเตาค่อนขา้งมาก หรืออาจจะตอ้ง
สร้างเตาใหม่เพ่ือใหเ้ป็นเตาสาํหรับการใชห้วัเผารีเจนเนอเรทีฟ 
3. ศักยภาพการประหยดัพลังงาน 
จากขอ้มูลกรณีศึกษาการติดตั้งในต่างประเทศ (1) การใหค้วามร้อนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหวัเผาแบบ
รีเจนเนอเรทีฟสามารถลดการใชพ้ลงังานไดป้ระมาณ 40%-50% เม่ือเทียบกบัการใหค้วามร้อนในเตาเผาท่ีใชห้วั
เผาแบบอากาศเยน็ทัว่ไป ดงัแสดงในรูปท่ี 3.9-4 

 
รูป 3.9-4 แสดงกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิอากาศท่ีเพิ่มข้ึนและเปอร์เซ็นตก์ารประหยดัเช้ือเพลิง (1) 

 
จากรูป 3.9-4 จะพบว่าเม่ือเราสามารถเพ่ิมอุณหภูมิอากาศท่ีจะใชใ้นการเผาไหมไ้ด ้จะทาํใหก้ารสูญเสียพลงังาน
ในการทาํใหอ้ากาศมีอุณหภูมิสูงข้ึนนั้นลดลงได ้ระยะเวลาในการเผาไหมก้็สามารถลดลงได ้ในกรณีของเตาเผา
ท่ีทาํงานแบบเป็นงวด (Batch) จะช่วยลดระยะเวลาการทาํงานของเตาลงได้ ซ่ึงจะสามารถเพิ่มผลผลิตใน
กระบวนการผลิตไดอี้กดว้ย ในทาํนองเดียวกนักรณีของเตาเผาท่ีทาํงานแบบต่อเน่ือง (Continuous) จะสามารถ
ประหยดัเช้ือเพลิงในการใหค้วามร้อนกบัผลิตภณัฑ ์
 
จากขอ้มูลกรณีศึกษาของ Flanagan, J.M. (2) เร่ืองกระบวนการใหค้วามร้อนในอุตสาหกรรมโลหะพบว่าการให้
ความร้อนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหวัเผาแบบรีเจนเนอเรเตอร์สามารถลดการใชพ้ลงังานไดถึ้ง 50% 
(Regenerator แบบ Ceramic Bed) เม่ือเทียบกบัการใหค้วามร้อนในเตาเผาท่ีใชห้วัเผาแบบอากาศเยน็ทัว่ไป ซ่ึง
สามารถนาํความร้อนจากก๊าซเสียมาใชไ้ดถึ้ง 85% และทาํให้อุณหภูมิอากาศท่ีจะเผาไหมสู้งไดม้าก (นอ้ยกว่า
อุณหภูมิเตาประมาณ 150 oC) 
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จากขอ้มูลกรณีศึกษาของ Shinichiro Fukushima, Yutaka Suzukawa, Toshikazu Akiyama, Akiko Fujibayashi, 
Takeshi Tada (3) การติดตั้งหวัเผาแบบรีเจนเนอเรเตอร์สามารถลดการใชพ้ลงังานไดป้ระมาณ 30%  เม่ือเทียบกบั
การให้ความร้อนในเตาเผาท่ีใชห้วัเผาแบบอากาศเยน็ทัว่ไปและสามารถลด NOxไดป้ระมาณ 50% ผลการเก็บ
ขอ้มูลเร่ืองการประหยดัพลงังาน ดงัแสดงในรูปท่ี 3.9-5 

 
รูป 3.9-5 กราฟแสดงผลการใชพ้ลงังานของเตาเผาทัว่ไปหมายเลข 4 และ 5 เปรียบเทียบกบัเตารีเจนเนอเรทีฟ 

หมายเลข 2 และ 3 (3) 
4. สภาพทีเ่หมาะสมกับการใช้เทคโนโลย  ี
เทคโนโลยีการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใช้อุ่นอากาศในการเผาไหมโ้ดยการติดตั้งหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ

สามารถจดัการกบัก๊าซร้อนท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงประมาณ 1400 oC โดยจะทาํใหอุ้ณหภูมิของอากาศท่ีจะใชเ้ผาไหม้
สูงไดป้ระมาณ 1,000 – 1,200 oC และไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของชนิดเช้ือเพลิง  
 

 
รูปที ่3.9-6 แสดงการติดตั้งหวัเผารีเจนเนอเรทีฟกบัเตาเผา(4) 
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รูปที ่3.9-7 ขยายรูปหวัเผารีเจนเนอเรทีฟท่ีติดกบัเตาเผา(4) 

5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลย  ี(8) 
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีี ไดแ้ก่ 
 โรงงานผลิตโลหะ เช่น การรีดเหลก็เส้น 
 โรงงานผลิตเซรามิค 
 โรงงานผลิตแกว้ 
6. ราคาของเทคโนโลย ี
ข้ึนกบัขนาดของอุปกรณ์รวมทั้งค่าการติดตั้งท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงเตา 
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลย  ี
จากขอ้มูลจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ (6) เทคโนโลยกีารใชห้วัเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟสามารถใหผ้ลประหยดั
ซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2ปี 
8. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
การนาํความร้อนจากก๊าซเสียท้ิงมาใชใ้นการอุ่นอากาศเผาไหมช่้วยใหป้ระสิทธิภาพการใชเ้ช้ือเพลิงในเตาเผาดี

ข้ึน ส่งผลใหก้ารเผาไหมเ้ช้ือเพลิงลดนอ้ยลง จึงถือวา่เป็นอีกแนวทางในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนได ้
9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
จากการตรวจสอบกับผูจ้าํหน่ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนํา

เทคโนโลยีการลดความช้ืนดว้ยฮีทไปป์ไปประยุกต์ใช้แลว้กบัสถานประกอบการประมาณไม่เกิน  1% ของ
จาํนวนสถานประกอบการท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีีได ้(ประมาณ 2แห่งจาก 182 แห่ง) 
โดยเม่ือพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ี ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารท่ีมีศักยภาพแล้วพบว่า 
เทคโนโลยน้ีีสามารถขยายผลในสถานประกอบการท่ีมีการใชพ้ลงังานรวมกนัประมาณ 395 ktoe ตามขอ้มูลการใช้
พลงังานของประเทศในปี 2549 (7)และจากการประมาณการในกรณีท่ี 20% ของสถานประกอบการท่ีมีศกัยภาพ
เหล่าน้ีนาํเทคโนโลยไีปประยกุตใ์ชจ้ะทาํใหเ้กิดผลประหยดัพลงังานใหก้บัประเทศไดปี้ละประมาณ 790 ลา้นบาท 
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10. ตวัอย่างกรณศีึกษา(5) 
กรณศีึกษา:  โรงงาน Hitachi Kinzoku (Yasugi) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตเหลก็กลา้/เหลก็กลา้พิเศษ 
การใชเ้ทคโนโลย:ี เปล่ียนจากเตาเดิมท่ีเป็นเตาใหค้วามร้อนหลอมโลหะมาเป็นเตาท่ีใชห้วัเผารีเจน

เนอเรทีฟ ซ่ึงมีอุณหภูมิทาํงานท่ี 1,350 oC 
เงินลงทุน:  - 
ผลประหยดัพลงังาน: 52,963 GJ คิดเป็น 50.9% 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได:้ - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  - 
กรณศีึกษา:  โรงงาน Tokai Rika Denki Seisakusho 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตเหลก็กลา้สแตนเลส 
การใชเ้ทคโนโลย:ี เปล่ียนจากเตาเดิมท่ีเป็นเตาใหค้วามร้อนแบบ Twin chamber มาเป็นเตาท่ีใชห้วัเผารี

เจนเนอเรทีฟ ซ่ึงติดตั้ง Chamber ละ 1 คู่ รวม 1 คู่ เตามีอุณหภูมิทาํงานท่ี 1,030 oC 
เงินลงทุน:  - 
ผลประหยดัพลงังาน: 24,655GJ คิดเป็น 51.9% 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได:้ - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  - 
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3.9.2 เทคโนโลยกีารให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก (Dielectr ic Heating) 

1.หลักการทาํงานของเทคโนโลย  ี(1)(2)(6) 
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกทาํงานอย่างไร 
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริก (Dielectric Heating) ทาํงานโดยอาศยัคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีย่าน

คล่ืนวิทยหุรือไมโครเวฟกาํลงัสูงส่งผ่านเขา้ไปในเน้ือวสัดุ สนามของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะทาํให้โมเลกุลของ
วสัดุท่ีมีโครงสร้างแบบมีขั้ว (Dipolar Molecules) ซ่ึงมีขั้วไฟฟ้าท่ีเป็นขั้วบวกและขั้วลบพยายามเรียงตวัตาม

ทิศทางของสนามคล่ืนท่ีส่งผ่านเขา้มาทาํใหเ้กิดการเสียดสีกนัของโมเลกุล เกิดเป็นความร้อนกระจายทัว่ภายใน
เน้ือวสัดุหรือการถ่ายเทพลงังานจากคล่ืนไปยงัวสัดุนัน่เอง ดงัแสดงในรูปท่ี 3.9-8 
 

 
รูปที ่3.9-8  แสดงการเกิดความร้อนในเน้ือวสัดุจากการใหค้วามร้อนแบบไดอิเลก็ทริก 

 
วสัดุท่ีสามารถใช้การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกได้จะตอ้งเป็นวสัดุท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอบสนองต่อคล่ืน

แม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวคือ จะตอ้งเป็นวสัดุท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลแบบมีขั้วหรือประกอบไปดว้ยนํ้ าซ่ึงมีโมเลกุล
แบบมีขั้วเช่นกนัเป็นองคป์ระกอบ วสัดุท่ีมีโครงสร้างโมเลกลุแบบไม่มีขั้ว เช่น อากาศ เทฟล่อน หรือแกว้ จะไม่
สามารถดูดซับพลงังานจากคล่ืนได้ โดยคล่ืนจะผ่านทะลุเขา้ไปในเน้ือวสัดุโดยไม่เกิดความร้อนหรือการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ส่วนวสัดุท่ีเป็นโลหะจะมีคุณสมบติัสะทอ้นคล่ืนจึงไม่สามารถเกิดความร้อนได้ เหมาะ
สาํหรับทาํโครงสร้างเตาและตวัสะทอ้นคล่ืนดูรูปท่ี 3.9-9 ประกอบ 
 
การใหค้วามร้อนแบบไดอิเลก็ทริกเป็นวิธีการใหค้วามร้อนท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากการถ่ายเทพลงังานเป็น
ความร้อนเกิดภายในเน้ือวสัดุโดยตรง ซ่ึงแตกต่างจากการให้ความร้อนแบบเดิมซ่ึงใช้เช้ือเพลิงหรือขดลวด
ไฟฟ้า ซ่ึงการถ่ายเทความร้อนจะอาศยัการพาของอากาศร้อนหรือการแผ่รังสีจากแหล่งความร้อนเป็นหลกัซ่ึง
ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะถ่ายเทไปท่ีผิววสัดุก่อน จากนั้นจึงจะค่อยเกิดการนาํความร้อนจากผิวนอกของวสัดุเขา้
ไปสู่ภายใน 
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ส่วนประกอบการทํางาน 
เตาให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกจะมีส่วนประกอบการทาํงานหลกั คือ แหล่งกาํเนิดคล่ืนซ่ึงใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
ส่วนกระจายคล่ืนไปยงัวสัดุ และส่วนโครงสร้างเตา โดยจะแบ่งเตาออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามยา่นความถ่ีของ
คล่ืนท่ีใชง้าน คือ เตาให้ความร้อนดว้ยคล่ืนวิทย ุ(Radio Frequency Heating) และเตาให้ความร้อนดว้ยคล่ืน
ไมโครเวฟ (Microwave Heating) 
 
 

 
วสัดุท่ีมีโครงสร้างโมเลกลุแบบมีขั้วหรือวสัดุท่ีมีความช้ืน จะดูดซบัพลงังานของคล่ืนและเกิดความร้อน 

 

 
วสัดุท่ีมีโครงสร้างโมเลกลุแบบไม่มีขั้ว คล่ืนจะทะลุผา่นโดยไม่เกิดความร้อน 

 
วสัดุโลหะมีคุณสมบติัสะทอ้นคล่ืน 

รูปที ่3.9-9 แสดงการตอบสนองของวสัดุแต่ละประเภทต่อคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (1) 
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เตาให้ความร้อนด้วยคล่ืนวทิยุ (Radio Frequency Heating) 
เตาให้ความร้อนดว้ยคล่ืนวิทยุทาํงานโดยใช้ตวักาํเนิดคล่ืนซ่ึงทาํดว้ยวงจรหลอดแกว้สุญญากาศหรือสารก่ึง

ตวันํา สร้างคล่ืนวิทยุกาํลงัสูงส่งผ่านมายงัอิเล็กโทรด โดยอิเล็กโทรดจะเป็นตวัปล่อยสนามคล่ืนวิทยุตาม
รูปแบบท่ีกาํหนดไปยงัวสัดุท่ีตอ้งการใหค้วามร้อน 
 

ขนาดของกาํลงัคล่ืนวิทยท่ีุใชส้าํหรับการใหค้วามร้อนในอุตสาหกรรมจะอยูใ่นระดบัตั้งแต่ 500 วตัตไ์ปจนถึง
หลายร้อยกิโลวตัตใ์นยา่นความถ่ี 13.56, 27.12 และ 40.68 MHz ซ่ึงจะสามารถผา่นเขา้ไปในเน้ือวสัดุไดแ้ตกต่าง
กนั ข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของวสัดุและความถ่ีคล่ืน โดยคล่ืนท่ีความถ่ีตํ่ากว่าจะสามารถผา่นเขา้ไปในเน้ือวสัดุได้
ลึกกว่า เหมาะสําหรับการให้ความร้อนกบัวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่ส่วนคล่ืนความถ่ีสูงจะสามารถผ่านเขา้ไปในเน้ือ
วสัดุไดต้ื้นกวา่ เหมาะสาํหรับการใหค้วามร้อนกบัวสัดุท่ีมีขนาดเลก็ 
 

 
รูปที ่3.9-10 แสดงตวัอยา่งเตาใหค้วามร้อนดว้ยคล่ืนวิทย ุ

 
รูปที ่3.9-11 แสดงลกัษณะโครงสร้างและส่วนประกอบของเตาใหค้วามร้อนดว้ยคล่ืนวิทย ุ(6) 

 

เตาให้ความร้อนด้วยคล่ืนไมโครเวฟ (Microwave Heating) 
เตาใหค้วามร้อนโดยคล่ืนไมโครเวฟทาํงานโดยใชแ้มกนิตรอนสร้างคล่ืนไมโครเวฟกาํลงัสูงส่งผ่านท่อนาํคล่ืน

ซ่ึงทาํดว้ยช่องโลหะ (Wave Guide) ไปยงัวสัดุท่ีตอ้งการใหค้วามร้อน 
ขนาดของกาํลงัคล่ืนวิทยท่ีุใชส้ําหรับการให้ความร้อนในอุตสาหกรรมจะอยู่ในระดบัตั้งแต่ 200 วตัตไ์ปจนถึง 
60 กิโลวตัต ์ในยา่นความถ่ี 915 MHz, 2.45 GHz และ 5.8 GHz โดยจะทาํงานในลกัษณะเดียวกบัคล่ืนวิทย ุแต่
ดว้ยความถ่ีท่ีสูงกวา่ทาํใหล้ดระดบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีใชใ้นการสร้างคล่ืนเม่ือเทียบกบัคล่ืนวิทยท่ีุมีกาํลงัคล่ืนเท่ากนั 
คล่ืนไมโครเวฟจะเหมาะสมกบัการให้ความร้อนแก่วสัดุขนาดเล็กกว่าคล่ืนวิทย ุเน่ืองจากคล่ืนจะสามารถผ่าน
เขา้ไปในเน้ือวสัดุในระดบัท่ีต้ืนกวา่ 
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รูปที ่3.9-12 แสดงตวัอยา่งเตาใหค้วามร้อนดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ 

 
รูปที ่3.9-13 แสดงลกัษณะโครงสร้างและส่วนประกอบของเตาใหค้วามร้อนดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ (8) 

2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยเีดมิ 
การใหค้วามร้อนแบบไดอิเลก็ทริกสามารถทดแทนการใชข้ดลวดไฟฟ้า คอยลร้์อนจากไอนํ้ า หรือการใชห้วัเผา
เช้ือเพลิง เพื่อสร้างความร้อนหรืออากาศร้อนสําหรับการให้ความร้อนแก่วสัดุ โดยการให้ความร้อนแบบไดอิ
เล็กทริกจะเป็นการให้ความร้อนซ่ึงเกิดข้ึนโดยตรงภายในวสัดุ (Inside Out) ซ่ึงแตกต่างจากการให้ความร้อน
แบบเดิมซ่ึงจะเกิดความร้อนจากบริเวณผวิวสัดุก่อนแลว้จึงค่อยเกิดการนาํความร้อนสู่ภายใน (Outside In) ทาํให้
การกระจายความร้อนเป็นไปอย่างสมํ่าเสมอทัว่ถึงภายในเน้ือวสัดุพร้อมๆกนั ส่งผลให้ลดระยะเวลาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหค้วามร้อน 
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รูปที ่3.9-14 แสดงเปรียบเทียบการเกิดความร้อนในวสัดุระหวา่ง 
การใหค้วามร้อนแบบเดิมกบัการใหค้วามร้อนแบบไดอิเลก็ทริก 

3. ศักยภาพการประหยดัพลังงาน 
การใหค้วามร้อนแบบไดอิเลก็ทริกเป็นเทคโนโลยกีารใหค้วามร้อนท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยมีประสิทธิภาพรวม
ในการถ่ายเทพลงังานประมาณ 50% - 70% เทียบกบัประสิทธิภาพรวมของการถ่ายเทพลงังานโดยอาศยัการ
อาศยัการใหค้วามร้อนแบบเดิมซ่ึงอาศยัการพาและการแผรั่งสีความร้อนซ่ึงอยูป่ระมาณ 10% - 30% จากขอ้มูล
การประยกุตใ์ชใ้นต่างประเทศ (4)(5)(6)(7)(8)  การให้ความร้อนแบบไดอิเลก็ทริกสามารถลดปริมาณการใชพ้ลงังาน
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 50% เม่ือเทียบกบัการใหค้วามร้อนดว้ยการพาอากาศร้อนจากขดลวดไฟฟ้า คอยลร้์อนไอนํ้า หรือ
หวัเผาเช้ือเพลิง 
 
จากขอ้มูลผลการเปรียบเทียบการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกดว้ยคล่ืนไมโครเวฟกบัการให้ความร้อนดว้ย

ก๊าซธรรมชาติในการใหค้วามร้อนแก่เซรามิก (4) ไดแ้สดงผลระยะเวลาการเผาการใชพ้ลงังานท่ีลดลงไวด้งัน้ี 
 

(ก) 
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(ข) 

รูป 3.9-15 แสดงเปรียบเทียบการใหค้วามร้อนดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ 
กบัการใหค้วามร้อนดว้ยก๊าซธรรมชาติในการใหค้วามร้อนแก่เซรามิก(4) 

4. สภาพทีเ่หมาะสมกับการใช้เทคโนโลย  ี
เทคโนโลยกีารใหค้วามร้อนแบบไดอิเลก็ทริกเหมาะสาํหรับการใหค้วามร้อนและการอบไล่ความช้ืนแก่วสัดุท่ีมี

โครงสร้างโมเลกุลแบบมีขั้วหรือมีนํ้ าเป็นองคป์ระกอบ เช่น อาหาร ยาง ไม ้กระดาษ เซรามิก ซ่ึงตอ้งการการ
กระจายความร้อนอย่างทัว่ถึงสมํ่าเสมอภายในเน้ือวสัดุและการควบคุมอุณหภูมิการให้ความร้อนอย่างแม่นยาํ

เพื่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์ นอกจากน้ีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกยงัเหมาะสมอย่างยิ่งกบัการให้ความ
ร้อนแก่วสัดุซ่ึงเป็นฉนวนความร้อน เน่ืองจากการให้ความร้อนแบบทัว่ไปจะใชเ้วลานานกว่าท่ีความร้อนจะ
ถ่ายเทเขา้สู่ภายในวสัดุ 
 

เน่ืองจากคุณสมบติัของความถ่ีคล่ืนท่ีแตกต่างกนั การใหค้วามร้อนแบบไดอิเลก็ทริกดว้ยคล่ืนวิทยจุะเหมาะกบั
การให้ความร้อนแก่วสัดุท่ีมีลกัษณะรูปทรงพ้ืนฐานท่ีไม่ซบัซ้อน เช่น แท่งสีเหล่ียม ทรงกระบอกโดยสามารถ
ใหค้วามร้อนกบัวสัดุไดต้ั้งแต่ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่หลายเมตรส่วนการใหค้วามร้อนแบบไดอิเล็กทริกดว้ย

คล่ืนไมโครเวฟจะเหมาะกบัการให้ความร้อนแก่วสัดุท่ีมีรูปร่างซบัซอ้นไดดี้ แต่ดว้ยความถ่ีท่ีสูงกว่าทาํให้คล่ืน
ไมโครเวฟสามารถผา่นเขา้ไปในเน้ือวสัดุในระดบัท่ีต้ืนกวา่คล่ืนวิทยจึุงเหมาะกบัวสัดุท่ีมีขนาดเลก็กวา่คล่ืนวิทย ุ
5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลย  ี(1)(2)(6)(7)(8)(9)(10)(11) 
การให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกสามารถออกแบบติดตั้งไดท้ั้งในลกัษณะการให้ความร้อนแบบ Batch และ
การให้ความร้อนแบบลาํเลียงต่อเน่ือง โดยตวัอย่างกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยน้ีี ไดแ้ก่ 
 อุตสาหกรรมอาหาร ในกระบวนการใหค้วามร้อนในการผลิตหรืออบแหง้วตัถุดิบหรือผลิตภณัฑอ์าหาร 
 อุตสาหกรรมส่ิงทอ ในกระบวนการใหค้วามร้อน หรืออบแหง้เส้นดา้ยหรือเส้นใย 
 อุตสาหกรรมยางในกระบวนการอบใหค้วามร้อนแผน่ยางธรรมชาติ 
 อุตสาหกรรมเซรามิก ในกระบวนการอบแหง้ผลิตภณัฑเ์ซรามิกเคร่ืองป้ันดินเผา 
 อุตสาหกรรมพลาสติก ในกระบวนการอบแหง้ การเช่ือม และละลายพลาสติก 
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 อุตสาหกรรมกระดาษ ในกระบวนการอบแหง้สารเคลือบผนืกระดาษ 
 อุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือน ในกระบวนการอบแหง้ไม ้และกระบวนการอบกาวอดัไม ้
 ฯลฯ 
6.ราคาของเทคโนโลย  ี(3)(6)(8) 
ราคาของการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกจะข้ึนอยูก่บัขนาดและประเภทของการติดตั้งใชง้าน โดยค่าใชจ่้าย
ของการติดตั้งเตาให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกคล่ืนวิทยุรวมทั้งอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟ ระบบลาํเลียง ระบบ
ควบคุมและอุปประกอบทั้งหมดจะอยูใ่นช่วงประมาณ 33,000 – 130,000 บาทต่อกิโลวตัต ์ ของกาํลงัคล่ืน 
($1,000 - $4,000 per kW) ส่วนเตาให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกดว้ยคล่ืนไมโครเวฟจะอยูใ่นช่วงราคา
ประมาณ 66,000 - 165,000 บาทต่อกิโลวตัต ์($2,000 - $5,000 per kW) อยา่งไรก็ตามจะสังเกตไดว้่าราคาของ
เตาใหค้วามร้อนแบบไดอิเลก็ทริกโดยเฉพาะเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมจะมีราคาท่ีสูงกวา่เตาไมโครเวฟท่ีใชใ้น

ครัวเรือนมาก เน่ืองจากตวักาํเนิดคล่ืนไดแ้ก่ แมกนิตรอนของเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมจะทาํงานกบัระบบ
แหล่งจ่ายไฟแรงดนัสูง เพื่อให้สามารถสร้างคล่ืนออกมาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน และสามารถปรับ
ระดบัของกาํลงัคล่ืนไดอ้ยา่งแม่นยาํ (9) 
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลย  ี
จากขอ้มูลการติดตั้งใชเ้ทคโนโลยกีารให้ความร้อนแบบไดอิเลก็ทริกในต่างประเทศ (3) แมว้่าเทคโนโลยีการให้
ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกจะมีราคาลงทุนเร่ิมต้นค่อนข้างสูง แต่ด้วยประสิทธิภาพการใช้พลังงานและ
ประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ทาํใหเ้ทคโนโลยน้ีีสามารถใหร้ะยะเวลาคืนทุนไดภ้ายในประมาณ 2 – 3 ปี 
8. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบไดอิเล็กทริกใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นแหล่งพลงังานในการให้ความร้อน จึงไม่มี
การปล่อยก๊าซไอเสียซ่ึงเป็นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ส่วนการร่ัวไหลของคล่ืนจากเตาให้ความร้อนแบบไดอิ
เล็กทริก ปัจจุบนัมีมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภยัของอุปกรณ์และเตาใหค้วามร้อนดว้ยคล่ืนความถ่ีสูง 
เช่น มาตรฐาน IEC 60519-6:2002 ซ่ึงกาํหนดวา่การร่ัวไหลของคล่ืนจากโครงสร้างเตาจะตอ้งอยูใ่นระดบัไม่เกิน 
5 mW/cm2ท่ีระยะ 5 ซ.ม.จากตวัเตา ดงันั้นการเลือกใชเ้ตาใหค้วามร้อนแบบไดอิเลก็ทริกจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งผา่น
การรับรองตามมาตรฐานความปลอดภยั รวมทั้งจะตอ้งมีการทดสอบการร่ัวไหลของคล่ืนหลงัการติดตั้งและ
ทดสอบการทาํงาน ณ พื้นท่ีติดตั้งและตรวจสอบเป็นระยะตามรอบการบาํรุงรักษาเตา 
9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
จากการตรวจสอบกบัผูจ้าํหน่ายและฐานขอ้มูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. มีการนาํเทคโนโลยกีารใหค้วาม
ร้อนแบบไดอิเล็กทริกไปประยกุตใ์ชแ้ลว้กบัสถานประกอบการเพียง 1 แห่งหรือคิดเป็นประมาณ 0.1% ของ
จาํนวนสถานประกอบการท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีีได ้(1 แห่งจาก 738 แห่ง) 
โดยเม่ือพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ีในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารท่ีมีศกัยภาพแล้วพบว่า 
เทคโนโลยน้ีีสามารถขยายผลในสถานประกอบการท่ีมีการใชพ้ลงังานรวมกนัประมาณ 1,863 ktoe ตามขอ้มูล
การใชพ้ลงังานของประเทศในปี 2549 (12)และจากการประมาณการในกรณีท่ี 20% ของสถานประกอบการท่ีมี
ศกัยภาพเหล่าน้ีนาํเทคโนโลยีไปประยุกตใ์ชจ้ะทาํให้เกิดผลประหยดัพลงังานให้กบัประเทศไดปี้ละประมาณ 
2,981 ลา้นบาท 
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10. ตวัอย่างกรณศีึกษา 
กรณศีึกษา:  โรงงานผลิตภณัฑ์ไม้ ประเทศสหรัฐอเมริกา(3) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตภณัฑไ์ม ้
การใชเ้ทคโนโลย:ี ติดตั้งเตาอบแหง้ดว้ยคล่ืนวิทย ุในกระบวนการผลิตไมแ้ผน่บางสาํหรับงานตกแต่ง 

(Veneer) เพ่ือทดแทนการใชไ้อนํ้าในการอบแหง้ 
การลงทุน:  เตาอบแหง้ดว้ยคล่ืนวิทย ุ(RF Redryer) ขนาด 300 kW 
ผลประโยชนท่ี์ได:้ ลดการใชพ้ลงังาน และลดปริมาณไมท่ี้ไม่ไดคุ้ณภาพ และเพ่ิมผลผลิตของ

กระบวนการอบแหง้ไดป้ระมาณ 15% - 20% 
ระยะเวลาคืนทุน:  1.5 ปี 
 
กรณศีึกษา:  AlföldiMalomipar i, Hungary(5) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตขา้วแบบหุงสุกเร็ว 
การใชเ้ทคโนโลย:ี ติดตั้งเตาใหค้วามร้อนดว้ยคล่ืนไมโครเวฟแบบสายพานลาํเลียงต่อเน่ือง ทดแทนการ

ใหค้วามร้อนดว้ยไอนํ้า 
การลงทุน: เตาใหค้วามร้อนดว้ยคล่ืนไมโครเวฟแบบสายพานลาํเลียงต่อเน่ืองขนาด 20 kW 

ความถ่ีคล่ืน 2.45 GHz (จาํนวนแมกนิตรอน 26 x 800 W.) กาํลงัผลิต 300 kg/h 
ผลประหยดัพลงังาน: พลงังานรวมทั้งไฟฟ้าและความร้อนคิดเป็นประมาณ 4,925kWh/t rice (ก่อนติดตั้ง

ใชพ้ลงังาน 5,070 kWh/t rice หลงัติดตั้งใชพ้ลงังาน 145 kWh/t rice) 
11. แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(1) Microwave Heating, Linn High Therm GmbH. 
(2) Horst Linn, MalteMöller, Microwave Heating, Thermprocess Symposium 2003. 
(3) S.J. Hillenbrand, Overview of Fourteen Applied Technologies, 1997 Hazardous Materials and Waste  
Management Conference, Jan. 27-30, 1997. 
(4) Research and Development of Microwave Firing Technology, Takasago-Industry Co., Ltd., Japan. 
(5) New Energy-Saving Process for Fast Cooking Rice Production, Linn High Therm GmbH, Food 
Marketing & Technology, June 2005. 
 (6) Techcommentary ‘Radio Frequency Heating of Plastics’, published by the EPRI Center for Materials  
Fabrication, Vol.4 No.2, 1984. 
(7) Techapplication ‘Microwave Curing of Rubber’, published by the EPRI Center for Materials 
Fabrication, Vol.2 No.1, 1988. 
 (8) Techcommentary ‘Industrial Microwave Heating Applications’, published by the EPRI Center for 
Materials Fabrication, Vol.4 No.3, revised 1993. 
 (9) Y. Pianroj, P. Kerdthongmee, M. Nisoa, P. Kerdthongmee, J. Galakarn, Development of a Microwave  
System for Highly-Efficient Drying of Fish, Walailak Journal of Science & Technology, 2006. 
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(10) ผดุงศกัด์ิ รัตนเดโช, ณฐัวฒิุ สุวรรณภูมิ, สมศกัด์ิ วงษป์ระดบัไชย, สุชนม ์ปิยโชติ, ดวงเดือน อาจองค,์ การ 
วิเคราะห์กระบวนการใหค้วามร้อนในวสัดุไดอิเลคตริค โดยใชเ้ตาไมโครเวฟชนิดสายพานลาํเลียงแบบต่อ 
เน่ือง (Analysis of Heating Process in Dielectric Materials Using A Continuous Microwave Belt Furnace),  
การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 1, 11-13 พฤษภาคม 2548 
(11) ยทุธพงศ ์เพียรโรจน,์ พนัธ์ศกัด์ิ เกิดทองมี, หมุดตอเลบ็ หนิสอ, การพฒันาระบบการใหค้วามร้อนเพือ่การ 
อบแหง้ดว้ยคล่ืนไมโครเวฟ (Developing the Heating System for Drying with Microwave), การประชุมเชิง 
วิชาการเครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 1, 11-13 พฤษภาคม 2548 
(12) รายงานพลงังานของประเทศไทยปี 2549, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
 

1.  เตาอุตสาหกรรมแบ่งตามระดบัอุณหภูมิการทาํงานของเตาดงันี ้
ประเภทเตา (แยกตามลักษณะการใช้งาน) อุณหภูมภิายในเตา (OC) 

 เตาอบเหลก็ 600-1,100 
เตาหลอมแกว้ 1,000-1,300 
เตาเผาเซรามิคส์ 700-1,100 
เตาเผาซีเมนต ์ 650-700 
เตาเผากาํจดัของเสีย 650-1,000 

 

2. ประเภทของเตาอุตสาหกรรม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เตาหลอมไฟฟ้า และ เตาหลอมเช้ือเพลิง 
2.1 เตาหลอมไฟฟ้า แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ  
1) เตาเหน่ียวนํา (Induction Furnace)ซ่ึงใชห้ลกัการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลบัแก่ขดลวดเพ่ือกาํเนิดสนามแม่เหลก็
เหน่ียวนาํใหเ้กิดกระแสข้ึนท่ีโลหะ ความตา้นทานของโลหะท่ีมีต่อกระแสเหน่ียวนาํเป็นแหล่งกาํเนิดความร้อน
ท่ีใชใ้นการหลอมโลหะ ซ่ึงยงัแยกออกเป็นสองแบบคือ แบบไม่มีแกน (Coreless Type) และ แบบช่อง (Channel 
Type)  และแบบไม่มีแกนยงัแบ่งไดอี้กเป็นแบบความถ่ีสูง (มากกวา่500 Hz) และความถ่ีตํ่า (50-60Hz) 
2) เตาอาร์คไฟฟ้า ( Electr ic-Arc Furnace )โดยใชห้ลกัการอาร์คท่ีขั้วอิเลค็โตรดเพ่ือหลอมโลหะ ซ่ึงยงัแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบอาร์คทางออ้ม (Indirect) และ ทางตรง(Direct) 
 
การสูญเสียพลังงานในเตาหลอมไฟฟ้า 
- การสูญเสียจากระบบทางไฟฟ้า เช่น จากหมอ้แปลง ระบบการจ่ายไฟ จากคอยลแ์ละขดลวดอิเลค็โตรด 

- การสูญเสียจากผนงัเตา 

- การสูญเสียจาก ข้ีโลหะ (slag) 

- การสูญเสียจากการแผรั่งสี 

2.2 เตาหลอมเช้ือเพลิง หลักการก็คือใช้ความร้อนจากการสันดาปเพื่อหลอมโลหะ   แบ่งออกได้ 3 แบบ คือ 
1) เตาเบ้า เป็นเตาท่ีเก่าแก่ และมีโครงสร้างง่ายท่ีสุด ตวัเบา้ทาํจากกราไฟตห์รือซิลิกอนคาร์ไบน์ และมีเปลือกทาํ
ดว้ยเหล็กกลา้มีหนา้ท่ีเก็บกกัความร้อนจากการสันดาปเพื่อถ่ายเทไปยงัเบา้ให้มากท่ีสุด และเตาชนิดน้ีสามารถ
ใชเ้ช้ือเพลิงไดท้ั้ง ก๊าซ ของเหลว และของแขง็ 
2) เตาควิโปล่า ส่วนมากจะใชห้ลอมเหลก็หล่อ และใชเ้ช้ือเพลิงแขง็เป็นหลกั (ถ่านโคก๊) ลกัษณะของเตามีรูปร่าง
เป็นทรงกระบอกแนวตั้ง กน้เตาจะมีแอ่ง (Well) สาํหรับพกันํ้าโลหะก่อนจะถูกถ่ายออกจากเตา 
3) เตาสะท้อนความร้อน  ใชห้ลอมโลหะนอกกลุ่มเหลก็คร้ังละปริมาณมากๆ และใชห้วัเผา(Burner) ฉีดเช้ือเพลิง
เขา้มาสันดาปในหอ้ง ความร้อนจากการสันดาปจะถ่ายเทเขา้สู่โลหะ โดยวิธีการแผรั่งสีทั้งจากเปลวไฟโดยตรง
และจากเพดานเตาท่ีถูกซบัความร้อนไว ้ซ่ึงตรงฐานเตาจะมีช่องสาํหรับรับนํ้าโลหะท่ีหลอมละลายแลว้ 
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การสูญเสียพลังงานความร้อนจากเตาหลอมเช้ือเพลิง 
- การสูญเสียจากการสนัดาปของเช้ือเพลิง 

- การสูญเสียจากการถ่ายเทความร้อนจากช่องเปิดเตา 

- การสูญเสียจากผนงัเตา 

- การสูญเสียจากทางปล่องไอเสีย 

- การสูญเสียจากมอเตอร์ 

3. การประเมินประสิทธิภาพของเตาอุตสาหกรรม 
การประเมินประสิทธิภาพของเตาอุตสาหกรรม ตอ้งทาํการสมดุลพลงังานโดยตอ้งทราบปริมาณพลงังานท่ีเขา้
และออกจากเตาและสูญเสียไปในส่วนใดๆ บา้ง ดงัตาราง 

ตารางที ่3.3-3 ตารางสมดุลพลงังานสาํหรับเตาอุตสาหกรรม 
พลังงานเข้า พลังงานออก สัดส่วนโดยประมาณ (% ) 

เช้ือเพลิง + อากาศ  
(100%) 

พลงังานท่ีช้ินงานไดรั้บ 20-40 
พลงังานท่ีสูญเสียไปกบัก๊าซไอเสีย 51-54 
พลงังานสูญเสียผา่นพ้ืนผวิ 3 
พลงังานสูญเสียทางช่องเปิด 9 
พลงังานสูญเสียจากนํ้าระบายความร้อนและอ่ืนๆ 8-15 

 
จากตารางท่ี 3.3-3 จะเห็นไดว้่าแนวทางการประหยดัพลงังานของเตาอุตสาหกรรม ก็คือ การทาํให้การเผาไหม้
สมบูรณ์ท่ีสุดการถ่ายเทความร้อนไปสู่ช้ินงานให้มากท่ีสุด และการลดการสูญเสียพลงังานในรูปต่างๆให้เหลือ
นอ้ยท่ีสุด 
4. แนวทางและมาตรการลดการสูญเสียพลังงานในรูปแบบต่าง  ๆ 
 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม ้ไดแ้ก่ การปรับอตัราส่วนระหว่างอากาศกบัเช้ือเพลิงให้เหมาะสม 

เลือกใชห้วัเผาใหเ้หมาะสม มีแผนบาํรุงดูแลรักษาหวัเผาและหอ้งสนัดาป หรือการใชห้วัเผาประสิทธิภาพสูง 
 การลดการสูญเสียทางปล่อง ไดแ้ก่ ปรับปริมาณอากาศเขา้ห้องสันดาปให้เหมาะสม , ควบคุมความดนั

ภายในเตาให้เหมาะสม (สูงกว่าความดนับรรยากาศประมาณ 1 mm H2O ) ,หรือปรับอุณหภูมิเตาให้
เหมาะสมกบังาน 

 การลดการสูญเสียความร้อนท่ีผนงัเตา ไดแ้ก่ เลือกใชฉ้นวนความหนาท่ีเหมาะสม , หมัน่ตรวจสอบสภาพ
ของฉนวนอยูเ่สมอ ,หรือการป้องกนัความเส่ือมฉนวนดว้ยการหุม้แจก็เกต็ทบัภายนอก 

 การลดการสูญเสียช่องเปิดเตา ไดแ้ก่ เวลาเปิดเตาควรเปิดใหมี้ช่องนอ้ยท่ีสุดและสะดวกต่อการทาํงาน ,หรือ
ควบคุมความดนัภายในเตาใหเ้หมาะสม (สูงกวา่ความดนับรรยากาศเลก็นอ้ย) 

 การลดการสูญเสียพลงังานจากการระบายความร้อน ไดแ้ก่ การปรับอตัราการไหลของของไหลท่ีนาํมา
ระบายความร้อนกบัเตาใหเ้หมาะสม เช่นการหร่ีวาลว์นํ้ าระบาย , การลดขนาดเคร่ืองสูบใหเ้หมาะสม , การ
ลดรอบ , การเพ่ิมประสิทธิภาพของหอระบายความร้อน  
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5. พลังงานจากเช้ือเพลิงป้อน 
พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงในเตาอุตสาหกรรมข้ึนกบัปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชแ้ละค่าความ

ร้อนของเช้ือเพลิงซ่ึงเช้ือเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าความร้อนท่ีแตกต่างกนัดงัแสดงในตารางท่ี 3.5 
 

 
 
เม่ือ QC =  ปริมาณความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหม,้ MJ/h 

m F =  อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง, L/h หรือ kg/h 
LHV =  ค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง, MJ/L หรือ MJ/kg หรือ Nm3/kg 

ตวัอย่างที ่1 ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงของเตาหลอมโลหะ 
เตาอบโลหะของโรงงานแห่งหน่ึงใชน้ํ้ ามนัเตาซีในปริมาณ 1,000,000 ลิตรต่อเดือนปริมาณความตอ้งการใช้
พลงังานของเตาอบต่อเดือนมีค่าเท่าไร 
วธีิคาํนวณ 
จากตารางท่ี  3.3-4 ค่าความร้อนของนํ้ ามนัเตาซีเท่ากบั 39.77 MJ/L ดงันั้น ปริมาณพลงังานความร้อนท่ีป้อน
ใหเ้ตาอบโลหะ = 1,000,000 L x 39.77 MJ/L คิดเป็นพลงังาน = 39,770,000 MJ/ Month  

6. อัตราส่วนอากาศ (Air  Ratio) 
คือ ปริมาณอากาศป้อนจริงว่ามีสัดส่วนเป็นอย่างไร เม่ือเทียบกบัปริมาณอากาศป้อนท่ีตอ้งการตามทฤษฎี เช่น 
ถา้เราควบคุมให้ปริมาณอากาศป้อนจริงเกินจากทฤษฎี20% หมายความว่า อตัราส่วนอากาศเท่ากบั 120/100 
=1.2 เป็นตน้เราสามารถคาํนวณค่าอตัราส่วนอากาศไดจ้ากสมการท่ี (3.2) เม่ือทราบปริมาณO2 เป็นร้อยละใน
ก๊าซไอเสีย 
 

 
 
เม่ือ  m =  อตัราส่วนอากาศ 

O2 =  ร้อยละของก๊าซออกซิเจนในก๊าซไอเสีย (%) 
7. การสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 
ความร้อนจากการสันดาปเช้ือเพลิงจะถูกใชใ้หค้วามร้อน (Heating) หรือหลอมละลาย (Melting) ช้ินงาน โดย
ความร้อนส่วนหน่ึงจะสูญเสียออกทางปล่องไอเสียซ่ึงถือเป็นสดัส่วนท่ีมากท่ีสุด 
ความร้อนท่ีสูญเสียไปกบัก๊าซไอเสียข้ึนกบัชนิดของเช้ือเพลิงและประสิทธิภาพการเผาไหม ้เราสามารถประเมิน
การสูญเสียความร้อนในก๊าซไอเสียอยา่งคร่าวๆ โดยใชส้มการตามท่ีแสดงในตารางท่ี 3.3-5 และตารางท่ี 3.3-6 
โดยขอ้มูลตรวจวดัท่ีตอ้งการ ไดแ้ก่ 
 ชนิดและปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช ้
 ปริมาณO2ในก๊าซไอเสีย(วดัท่ีตาํแหน่งไอเสียออกจากหอ้งเผาไหม)้ 
 อุณหภูมิไอเสีย(วดัท่ีตาํแหน่งไอเสียออกจากหอ้งเผาไหม)้ 

C FQ m LHV                                       (3.1) 

2

21

21
m

O



                                                     (3.2) 
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8.  การสูญเสียความร้อนทางผนังเตา 
 การสูญเสียท่ีผิวเตาเกิดจาการพาความร้อนโดยอากาศแวดลอ้มและการแผ่รังสีความร้อนเน่ืองจากผิวเตาท่ีมี
อุณหภูมิสูงกวา่ส่ิงแวดลอ้ม  
9.  การสูญเสียความร้อนจากช่องเปิดหรือรูร่ัวของเตา 
พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงส่วนหน่ึงจะสูญเสียออกไปทางช่องเปิดหรือรูร่ัวต่างๆ ของ
ผนงัเตาโดยถา้ความดนัในเตาตํ่ากว่าความดนับรรยากาศมากจะเกิดการสูญเสียมาก เพราะจะดูดอากาศเยน็เขา้
เตามากข้ึน 
10.  การสูญเสียความร้อนจากนํา้ระบายความร้อน 
เตาอุตสาหกรรมบางชนิดจะตอ้งใชน้ํ้ าระบายความร้อนให้กบัช้ินส่วนหรือโครงสร้างเพ่ือรักษาคุณสมบติัของ

วสัดุ ดงันั้นถา้ระบายความร้อนมากจะส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียความร้อนมากยิง่ข้ึน 
11. แนวทางและมาตรการลดการสูญเสียพลังงานในรูปแบบต่าง  ๆ 
 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ ไดแ้ก่ การปรับอตัราส่วนระหว่างอากาศกบัเช้ือเพลิงใหเ้หมาะสม , 

เลือกใชห้วัเผาใหเ้หมาะสม ,มีแผนบาํรุงดูแลรักษาหวัเผาและห้องสันดาป หรือ การใชห้วัเผาประสิทธิภาพ
สูง 

 การลดการสูญเสียทางปล่อง ไดแ้ก่ ปรับปริมาณอากาศเขา้ห้องสันดาปให้เหมาะสม , ควบคุมความดนั
ภายในเตาให้เหมาะสม (สูงกว่าความดนับรรยากาศประมาณ 1 mm H2O ) ,หรือปรับอุณหภูมิเตาให้
เหมาะสมกบังาน 

 การลดการสูญเสียความร้อนที่ผนังเตา ไดแ้ก่ เลือกใชฉ้นวนความหนาท่ีเหมาะสม , หมัน่ตรวจสอบสภาพ
ของฉนวนอยูเ่สมอ ,หรือการป้องกนัความเส่ือมฉนวนดว้ยการหุม้แจก็เกต็ทบัภายนอก 

 การลดการสูญเสียช่องเปิดเตา ไดแ้ก่ เวลาเปิดเตาควรเปิดใหมี้ช่องนอ้ยท่ีสุดและสะดวกต่อการทาํงาน ,หรือ
ควบคุมความดนัภายในเตาใหเ้หมาะสม (สูงกวา่ความดนับรรยากาศเลก็นอ้ย) 

 การลดการสูญเสียพลังงานจากการระบายความร้อน ไดแ้ก่ การปรับอตัราการไหลของของไหลท่ีนาํมา
ระบายความร้อนกบัเตาใหเ้หมาะสม เช่นการหร่ีวาลว์นํ้ าระบาย , การลดขนาดเคร่ืองสูบใหเ้หมาะสม , การ
ลดรอบ , การเพ่ิมประสิทธิภาพของหอระบายความร้อน  
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บทที ่4 
การอนุรักษ์พลังงานโดย 

การนําความร้อนทิง้กลับมาใช้ใหม่ 
(Energy Conservation by  

Waste Heat Recovery) 
 
 
 

ความสําคญัของเน้ือหาวชิา 
 
การใช้พลงังานในภาคอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีใช้อุณหภูมิสูง ความร้อนส่วนหน่ึงจะถูกปล่อย
ออกมาจากกระบวนการโดยไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ในอดีตความร้อนส่วนน้ีถูกท้ิงไปสู่ส่ิงแวดลอ้มโดยเปล่า
ประโยชน ์ทั้งๆ ท่ีความร้อนดงักล่าวมีศกัยภาพท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ไดห้ากมีเคร่ืองมือในการแปลงพลงังานท่ี
จะท้ิงให้กลบัมีประโยชน์ข้ึนมา อุปกรณ์ดงักล่าวอาจจะเป็นเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชนิดใดชนิดหน่ึง หรือ
หมอ้ไอนํ้ าความร้อนท้ิง และหากสามารถนาํความร้อนส่วนน้ีกลบัไปใชใ้นกระบวนการได ้ก็ย่อมสามารถลด
พลงังานป้อนเขา้ใหน้อ้ยลงได ้นัน่หมายความว่าระบบจะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และบริษทัหรือโรงงานก็จะลด
ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลงได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อเขา้ใจลกัษณะและแหล่งความร้อนท้ิง 
2. เพ่ือประเมินปริมาณและคุณภาพของความร้อนท้ิง 
3. ศึกษาถึงโอกาสในการนาํความร้อนท้ิงไปใชใ้หเ้กิดประโยชน ์
4. รู้ชนิดของเทคโนโลยกีารนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ 
5. สามารถเลือกเทคโนโลยกีารนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ 
6. สามารถพิจารณาโครงการการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ 
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4.1 บทนํา 
 
ความร้อนท้ิงมี 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ ของเหลวร้อน (เช่น นํ้ าร้อน นํ้ ามนัร้อน) และก๊าซร้อน  (เช่น อากาศร้อน 
ก๊าซไอเสียร้อน) การนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชอี้ก ในขั้นแรกตอ้งประเมินตวัแปรดงัต่อไปน้ี อตัราการไหลของ
กระแส อุณหภูมิ และองค์ประกอบของความร้อนท้ิง เม่ือสามารถหาค่าตวัแปรเหล่าน้ีได้แล้วก็สามารถหา
ปริมาณความร้อนท่ีสามารถใชป้ระโยชน์ได ้ซ่ึงจะตอ้งกาํหนดวิธีการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ และตอ้ง
ทาํใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้าน โดยพิจารณาศกัยภาพในการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ การใชค้วามร้อนท้ิง
อย่างคุม้ทุน ทางเลือกของการใชค้วามร้อนท้ิง เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการนาํความร้อนท้ิงในรูปก๊าซไอเสียร้อน
กลบัมาใชใ้หม่ เช่น การอุ่นอากาศท่ีใชใ้นการเผาไหม ้การผลิตไอนํ้ า การผลิตกระแสไฟฟ้า โดยตวัอยา่งของ
เทคโนโลยกีารนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ท่ีไดรั้บการยอมรับ ไดแ้ก่ รีคูเพอเรเตอร์ เคร่ืองสะสมความร้อน  
เป็นตน้ 

 
4.2 แหล่งความร้อนทิง้ในอุตสาหกรรม 
 
ในกระบวนการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการใชพ้ลงังานความร้อน และจะมีพลงังานความร้อนส่วนหน่ึงถูกท้ิง
ออกมาจากกระบวนการ หากมีการนาํความร้อนส่วนน้ีกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดก้็จะเป็นประโยชน์อยา่งมาก โดย
ความร้อนท่ีปล่อยท้ิงจากกระบวนการอุตสาหรรมมีหลายรูปแบบ ดงัน้ี 
 
ความร้อนท้ิงมี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. ของเหลวร้อน เช่น 
    • นํ้าร้อน (อาจมีสารปนเป้ือน) 
    • นํ้ามนัร้อน 
    • ของเหลวร้อนอ่ืน ๆ 
2. ก๊าซร้อน เช่น 
    • ก๊าซร้อนจากเตาเผาและเตาอบ 
    • อากาศร้อนจากกระบวนการระบายความร้อน 
    • ก๊าซร้อนจากแหล่งอ่ืน ๆ 

 
ระดบัอุณหภูมิของแหล่งความร้อนท้ิงอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ 
1. อุณหภูมิสูง หมายถึง อุณหภูมิ > 650oC ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-1 
2. อุณหภูมิปานกลาง หมายถึง อุณหภูมิระหว่าง 230-650oC ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-2 
3. อุณหภูมิตํ่า หมายถึง อุณหภูมิ < 230oC ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2-3 
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ตารางที ่4.2-1 ตวัอยา่งแหล่งความร้อนท้ิงอุณหภูมิสูง 

แหล่งความร้อนทิง้ อุณหภูมิ (oC) 
Nickel Refining Furnace 1,371-1,649 
Aluminum Refining Furnace 649-760 
Zinc Refining Furnace 760-1,093 
Copper  Refining Furnace 760-816 
Steel Heating Furnace 927-1,038 
Glass Melting Furnace 982-1,538 
Solid Waste Incinerators 649-982 

 
ตารางที ่4.2-2 ตวัอยา่งแหล่งความร้อนท้ิงอุณหภูมิปานกลาง 

แหล่งความร้อนทิง้ อุณหภูมิ (oC) 
Steam Boiler  Exhausts 232-482 
Gas Turbine Exhausts 371-538 
Reciprocating Engine Exhausts 316-593 
Heat Treating Furnace 427-649 
Drying and Baking Ovens 232-593 

 
ตารางที ่4.2-3 ตวัอยา่งแหล่งความร้อนท้ิงอุณหภูมิตํ่า 

แหล่งความร้อนทิง้ อุณหภูมิ (oC) 
Process Steam Condensate 54-88 
Cooling Water  from: 

Furnace Doors 
Bearings 
Welding Machines 
Injection Molding Machines 
Air Compressor 
Internal Combustion Engine 
Condenser of Air Conditioner and Refrigerator  

 
32-54 
32-88 
32-88 
32-88 
27-49 
66-121 
32-43 
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4.3 การประเมินปริมาณและคุณภาพของความร้อนทิง้ 
 
ในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงแนวทางการประเมินปริมาณและคุณภาพความร้อนท้ิงในรูปของก๊าซร้อนเป็นหลกั ส่วน
ความร้อนท้ิงในรูปของของเหลวร้อนสามารถพิจารณาไดโ้ดยใชแ้นวทางเดียวกนั 
 
การสูญเสียความร้อนไปกบัก๊าซไอเสียร้อนเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดใ้นกระบวนการผลิตท่ีใชค้วามร้อน

สูง ประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตอาจจะเพิ่มข้ึนได ้โดยการนาํความร้อนท้ิงจากกระแส
ก๊าซไอเสียกลบัมาใชอี้ก ในขั้นแรกตอ้งประเมินตวัแปร ดงัต่อไปน้ี 
 อตัราการไหลของกระแสก๊าซไอเสีย 
 อุณหภูมิของก๊าซไอเสีย 
 องคป์ระกอบของก๊าซไอเสีย  

 
เม่ือสามารถหาค่าตวัแปรเหล่าน้ีได้แล้ว การกาํหนดวิธีการนําความร้อนท้ิงกลบัมาใช้ใหม่ก็สามารถทาํให้
สอดคลอ้งกบัการใชง้านได ้
 
โดยทัว่ไป การวดัอุณหภูมิและอตัราการไหลสามารถทาํไดภ้ายในหน่วยงานของตนเองโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีมีราคา
ถูก ซ่ึงตวัแปรทั้งสองตวัท่ีทาํการวดัน้ีทาํใหรู้้ค่าระดบัพลงังานท่ีมีอยูใ่นกระแสก๊าซร้อนโดยประมาณในเบ้ืองตน้ 
โดยในขั้นแรกน้ี การตรวจวดัยงัไม่จาํเป็นตอ้งมีความแม่นยาํมาก (ค่าความคลาดเคล่ือน 10% เป็นค่าท่ีเพียงพอ
สาํหรับการประเมินเบ้ืองตน้) แต่หากตอ้งการความแม่นยาํมากข้ึน สามารถเพ่ิมรายละเอียดของการตรวจวดั
องคป์ระกอบของก๊าซและประมาณความถ่ีในการปล่อยความร้อนท้ิงจากแหล่งจ่ายความร้อนท่ีไดรั้บจากการ

ตรวจวดัในขั้นแรก และหากจาํเป็น กส็ามารถวา่จา้งบุคคลภายนอกมาทาํการตรวจวดัโดยละเอียดเพิ่มเติมได ้
 
4.3.1 การตรวจวดัอัตราการไหลของความร้อนทิง้ (Measurement of Flow Rate) 

อตัราการไหลของก๊าซสามารถวดัในเชิงปริมาณได ้โดยการวดัแรงดนัท่ีลดลงผ่านหนา้ตดัของท่อ (Pipe หรือ 
Ductwork) โดยใชว้ิธีการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
- ท่อพทิอท (Pitot Tube) – วดัค่าแรงดนัสถิตและแรงดนัพลวตั (Static and Dynamic Pressure) ซ่ึงเป็นผลมา

จากความเร็วของก๊าซในท่อ ส่ิงกีดขวางในท่อจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงผลจากผนังภายในท่อดว้ยเพราะมี

ผลกระทบต่อการไหลของก๊าซ 
- ออริฟิซ (Or ifice) – ตรวจวดัแรงดนัสูญเสียขณะท่ีไหลผา่นแผน่ออริฟิซ (Orifice Plate) ซ่ึงติดตั้งอยูภ่ายในท่อ 
- เวนจูรี (Ventur i) – ตรวจวดัแรงดนัสูญเสียขณะท่ีไหลผา่นเวนจูรีซ่ึงติดตั้งอยูท่ี่ท่อ 
- แอนนีโมมิเตอร์ (Anemometer ) – วดัความเร็วของไหลในท่อ 
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การพิจารณาคดัเลือกเทคนิคการตรวจวดัท่ีเหมาะสมจะตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะของรูปทรงทางเรขาคณิตและการจดั

วางท่อ การตรวจวดัการไหลของก๊าซควรตรวจวดัให้ใกลก้บัแหล่งจ่ายความร้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เพ่ือ
หลีกเล่ียงความไม่เท่ียงตรงซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจ้ากอากาศร่ัวไหลหรือการรับอากาศเยน็เขา้มา การตรวจวดัในบริเวณ
ท่ีมีการไหลสมํ่าเสมอเป็นส่ิงสําคญัเช่นกัน เช่น การตรวจวดัในจุดท่ีเป็นท่อตรงและอยู่ห่างจากขอ้งอ หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดตั้งอยูบ่นท่อ 
 
4.3.2 การตรวจวดัอุณหภูมิ (Measurement of Temperature) 

การตรวจวดัค่าอุณหภูมิของก๊าซไอเสียโดยทัว่ไปมกัใชเ้คร่ืองวดัอุณหภูมิแบบเทอร์โมคปัเปิล (Thermocouple) 
ท่ีใชห้ลกัการแรงเคล่ือนไฟฟ้าเชิงความร้อน หรือเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร์ (Pyrometer) ท่ีใชห้ลกัการ
แผรั่งสีความร้อนของวตัถุ 

1. เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบเทอร์โมคปัเปิล (Thermocouple) 
เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบเทอร์โมคปัเปิล เป็นอุปกรณ์ท่ีมีราคาไม่แพง สะดวกในการใชง้าน และสามารถตรวจวดั
ไดห้ลายจุดภายในเตาหลอมหรือเตาอบในเวลาเดียวกนั อยา่งไรกต็าม มีขอ้ควรระวงัในการใช ้คือ อุปกรณ์น้ีอาจ
ไม่ทนต่อการกดักร่อนของสารเคมี (Chemical Attack) การอุดตนั (Fouling) หรือความลา้ท่ีเกิดจากความร้อน 
(Thermal Fatigue) นอกจากน้ี ก๊าซท่ีไหลอยา่งรวดเร็วผา่นเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบเทอร์โมคปัเปิล ทาํใหเ้กิดผล
กระทบดา้นการพาความร้อนบางส่วนท้ิงไป ซ่ึงมีผลทาํให้ค่าอุณหภูมิท่ีอ่านไดล้ดลง รวมทั้งการแผ่รังสีความ
ร้อนจากผนงัเตายงัมีผลกระทบต่อการตรวจวดัอีกดว้ย 

2. เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร์ (Pyrometer ) 
เคร่ืองวดัอุณหภูมิท่ีให้ผลแม่นยํามากที่สุดในปัจจุบนั คือ เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร์ชนิดดูด (Suction 
Pyrometer) เคร่ืองมือน้ีจะดูดก๊าซท้ิงท่ีไหลออกจากปล่องเขา้สู่หลอดแกว้ควอตซ์ปลายเปิด (Open-ended Quartz 
Tube) ความเร็วของก๊าซจะเพิ่มข้ึนจนกระทัง่อุณหภูมิซ่ึงวดัโดยเทอร์โมคปัเปิลท่ีฝังอยู่ภายในเคร่ืองมีค่าคงท่ี 
เคร่ืองมือตรวจวดัชนิดน้ีสามารถรับมือกบัผลกระทบเร่ืองการพาความร้อนของเทอร์โมคปัเปิล และผลกระทบ
จากการแผ่รังสีของผนงัเตา อย่างไรก็ตาม เคร่ืองมือตรวจวดัชนิดน้ีอาจเกิดการอุดตนัและการกดักร่อนไดเ้ร็ว 
(รายละเอียดการใชง้านเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร์ สามารถศึกษาไดจ้ากคู่มือ The Efficient Use of 
Energy เรียบเรียงโดย IGC Dden) 
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4.3.3 การหาปริมาณความร้อนทีส่ามารถใช้ประโยชน์ได้ (Quantifying Available Heat) 

สาํหรับกระบวนการผลิตความร้อนอยา่งต่อเน่ือง สามารถคาํนวณหาอตัราการถ่ายเทของพลงังานในก๊าซไดโ้ดย
ใชส้มการต่อไปน้ี 

 

โดย  Q  = อตัราการถ่ายเทของพลงังานในก๊าซ, kW 
V  = ความเร็วการไหลของก๊าซ, m/s 
A  = พื้นท่ีหนา้ตดัของปล่องปล่อยก๊าซไอเสีย ณ จุดท่ีวดั, m2 

 ρ  = ความหนาแน่นของก๊าซหรือก๊าซผสม, kg/m3 
C = ความร้อนจาํเพาะของก๊าซหรือก๊าซผสมท่ีคาํนวณได,้ kJ/(kg.K) 

 T  = ความแตกต่างของอุณหภูมิของก๊าซท่ีปล่อยออกและอุณหภูมิบรรยากาศ, C 

สาํหรับก๊าซสะอาดสามารถใชค่้า Q ควบคู่ไปกบัประสิทธิภาพของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการนาํความร้อนท้ิงกลบัมา
ใชใ้หม่ นัน่คือ ความร้อนท่ีใชป้ระโยชน์ไดท่ี้ทางออกหารดว้ยความร้อนท่ีใส่เขา้ไปในอุปกรณ์ (Useful Heat 
Out / Heat Into Device) เพ่ือใหไ้ดค่้าอตัราการไหลของพลงังานท่ีมีประโยชนเ์พื่อนาํมาใชแ้ทนเช้ือเพลิงปฐมภูมิ 
ขอ้มูลน้ีสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการประมาณการเบ้ืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบการนาํความร้อนท้ิง

กลบัมาใชใ้หม่ 
 

4.4 โอกาสในการนําความร้อนทิง้กลับมาใช้ใหม่ 
 
เม่ือสามารถหาปริมาณและคุณภาพของความร้อนท้ิงท่ีมีอยู่ และระบุปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดแ้ลว้ ขั้นต่อไป คือ 
การพิจารณาศกัยภาพในการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ 
(หมายเหตุ: ข้อควรคาํนึงในการนาํความร้อนทิง้กลับมาใ ช้ใหม่ คือ ไม่ควรทาํถ้ายังไม่ทราบว่าจะนาํมาใ ช้งานท่ี
ไหนจึงจะได้รับผลสาํเร็จ) 
 
4.4.1 การใช้ความร้อนทิง้อย่างคุ้มทุน (Cost-effective Use of Waste Heat) 

การนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ท่ีพบโดยทัว่ไป มกัใชว้ิธีการท่ีไม่คุม้ต่อค่าใชจ่้ายมากนกั ตวัอยา่งท่ีเห็นได้
บ่อยคร้ังท่ีสุด คือ การนาํความร้อนท้ิงมาใหค้วามร้อนกบัพื้นท่ี (Space Heating) ซ่ึงอาจมีการใชง้านไดเ้ฉพาะ
ช่วงฤดูหนาวเพียงไม่ก่ีเดือนในหน่ึงปี ส่วนในเดือนท่ีเหลือ ความร้อนตอ้งนาํไปท้ิงโดยเปล่าประโยชน์ ยิ่งไป
กว่านั้น ถา้แหล่งจ่ายความร้อนท้ิงมีคุณภาพดี แต่มีการนาํความร้อนไปให้ความร้อนกบัพ้ืนท่ีเพียงบางส่วน
เท่านั้น ก็จะยิง่เป็นการใชค้วามร้อนท่ีไม่คุม้ค่า ซ่ึงจากท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้่า การใชค้วามร้อนท้ิงยงัคงถูกจาํกดั
การใชง้านอยูท่ี่อุณหภูมิระดบัตํ่าเท่านั้น 

                 Q = V x A x ρ x C x T             (4.1)      
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การใชค้วามร้อนท้ิงท่ีคุม้ต่อค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของกระบวนการ
ผลิตความร้อน โดยการนาํความร้อนท้ิงในกระบวนการผลิตกลบัมาใชใ้หม่โดยทนัทีซ่ึงสามารถจะช่วย 
 ลดการใชเ้ช้ือเพลิงใหน้อ้ยลง 
 ขจดัขั้นตอนการส่งผา่นความร้อน 
 การจดัหาและการใชพ้ลงังานมีความสมดุลกนั 
 (หมายเหตุ: จะได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงท่ีสุดถ้าสามารถใ ช้ความร้อนทิง้ในขณะท่ีอุณหภูมิยังสูงอยู่ ท้ังนีจ้ะ
ทาํใ ห้ปริมาณการใช้เชือ้เพลิงลดลงอย่างมาก) 

อตัราการถ่ายเทความร้อนจะมีค่าสูงท่ีสุด ณ อุณหภูมิระดบัสูง เพราะจะทาํใหเ้กิดการนาํความร้อนดีข้ึนและการ
แผรั่งสีความร้อนจะมากข้ึน (สัดส่วนเท่ากบัอุณหภูมิยกกาํลงัส่ี) ดงันั้น การใชง้านท่ีอุณหภูมิระดบัสูงจะลดได้
ทั้งพ้ืนท่ีผิวสัมผสัของเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน และค่าใชจ่้ายการท่ีจะใชอ้ากาศผสมเพ่ือลดอุณหภูมิของก๊าซ
ก่อนเขา้สู่เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน การลดอุณหภูมิก๊าซดงักล่าวควรไดรั้บการตรวจสอบอยา่งถ่ีถว้นก่อนการ
ปฏิบติั เพราะทาํใหล้ดประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลงทั้งน้ีเพราะวา่อุณหภูมิลดตํ่าลงเเละตอ้งการอตัราการ
ไหลเพิ่มข้ึน  

สาํหรับกระบวนการผลิตบางประเภท ไม่สามารถท่ีจะนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ไดอ้ยา่งคุม้ค่า เน่ืองจาก
ขาดความคุม้ค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ หรือไม่มีเทคโนโลยกีารนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ท่ีเป็นไปได ้

4.4.2 ทางเลือกของการใช้ความร้อนทิง้ (Available Options of Using Waste Heat) 

ความร้อนท้ิงท่ีนาํกลบัมาใชใ้หม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะนาํกลบัมาใชใ้นกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

แนวทางการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ 
1. อุ่นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้ทั้งภายในหวัเผา หรือใชท่ี้เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบรีคูเพอเรเตอร์  
    (Recuperator) หรือเคร่ืองสะสมความร้อน (Regenerator) 
2. การอุ่นแท่งเหลก็ (Stock) ก่อนบรรจุเขา้เตาหลอม 
3. การอุ่นเตาหลอมโดยใชค้วามร้อนท้ิงจากเตาหลอมอ่ืน (Furnace Regenerator) 
4. การอบแหง้ เช่น ในการผลิตอิฐ 
5. การใหค้วามร้อนกบัพ้ืนท่ีหรือการผลิตนํ้าร้อน 
6. ผลิตไอนํ้าสาํหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 
7. ผลิตไอนํ้าท่ีความดนัตํ่าเพื่อใชง้านในกระบวนการผลิต 
8. อุ่นนํ้ามนัเช้ือเพลิง เช่น นํ้ามนัเตา 
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ตวัอย่างของการนําความร้อนทิง้กลับมาใช้ใหม่ในกรณต่ีาง  ๆ 

4.4.2.1 การอุ่นอากาศทีใ่ช้ในการเผาไหม้ (Pre-heating Combustion Air ) 
การอุ่นอากาศสาํหรับการเผาไหมเ้ป็นวิธีการใชค้วามร้อนท้ิงท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดวิธีหน่ึง การอุ่นอากาศแบบน้ี
เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากและใหผ้ลตอบแทนในการลงทุนสูง ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บ คือ 
 มีการแลกเปล่ียนความร้อนจากแหล่งจ่ายความร้อนท้ิงกบัแหล่งรับความร้อนท้ิง 
 ลดการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีจุดใชง้าน 
 การใชค้วามร้อนท้ิงไดม้ากท่ีสุด 
 การใชค้วามร้อนท้ิงโดยไม่ตอ้งทาํใหเ้จือจางลง (เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ไดป้ระสิทธิภาพสูงสุด) 

อุปกรณ์สําหรับอุ่นอากาศท่ีใชใ้นการเผาไหมส้ามารถแบ่งไดเ้ป็น  เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบรีคูเพอเร
เตอร์ (Recuperator) และเคร่ืองสะสมความร้อน (Regenerator) สาํหรับรีคูเพอเรเตอร์เป็นอุปกรณ์การนาํความ
ร้อนท้ิงกลบัมาใช้ใหม่ซ่ึงทาํงานโดยใช้วิธีการให้ก๊าซร้อนและอากาศเย็นไหลสวนทางกันโดยผ่านเคร่ือง

แลกเปล่ียนความร้อน ขณะท่ีรีเจนเนอร์เรเตอร์เป็นอุปกรณ์สะสมความร้อนแบบวฎัจกัร (Cyclic Heat Storage 
Device) การเลือกใชง้านข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพของอุปกรณ์และจุดท่ีจะติดตั้งใชง้าน เช่น การใชใ้นเตาหลอม
นั้นมีขอ้เสนอแนะวา่ ภายใตส้ภาวะท่ีวิกฤตของรูปแบบการใชอุ้ณหภูมิ (Temperature Profiles) ภายในเตาหลอม
หรือเตาเผา ควรพิจารณาทาํแบบจาํลอง (Modeling) ทางกายภาพและทางคณิตศาสตร์ของรูปทรงทางเรขาคณิต
ของเตาเผาและหวัเผาก่อน เพ่ือจะทาํใหเ้กิดความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 
ตวัอย่างที่ 4.1 แท่งเหลก็ (Steel Billet) จาํนวน 10 ตนั ถูกใหค้วามร้อนในเตาหลอมท่ีอุณหภูมิ 1,250oC เป็นเวลา 
8 ชัว่โมง สมมติว่าเตาหลอมทาํงาน 15 ชัว่โมงต่อวนั และ 45 สัปดาห์ในหน่ึงปี จะไดรู้ปท่ี 4.4-1 ซ่ึงเป็นผลการ
วิเคราะห์การไหลของพลงังาน (Energy Flow) สาํหรับหวัเผา 3 แบบ คือ แบบอากาศเยน็ แบบรีคูเพอเรทีฟ 
(Recuperative) และแบบสะสมความร้อน (Regenerative) ค่าการใชพ้ลงังานจาํเพาะสาํหรับหวัเผาทั้ง 3 คือ 

หวัเผาแบบอากาศเยน็   32.6 กิกะจูลส์/ตนั ( GJ / Ton ) 
หวัเผาแบบรีคูเพอเรทีฟ   22.8 กิกะจูลส์/ตนั ( GJ / Ton ) 
หวัเผาแบบสะสมความร้อน  16.2 กิกะจูลส์/ตนั ( GJ / Ton ) 

 
ระบบหวัเผาแบบสะสมความร้อน และแบบรีคูเพอเรทีฟ สามารถประหยดัเช้ือเพลิงไดม้ากกว่าระบบหวัเผาแบบ
อากาศเยน็ถึง 50% และ 30% ตามลาํดบั 

การใชห้วัเผาแบบสะสมความร้อนกบัเตาหลอมใหค้วามร้อนซํ้ า (Reheating Furnace) จะลดค่าการใชพ้ลงังาน
จาํเพาะของเตาหลอมลงไปไดอี้ก ยิง่ไปกว่านั้น หากลดการสูญเสียความร้อนผา่นทางโครงสร้างของเตาหลอม
โดยการปรับปรุงฉนวน จะสามารถลดการใชพ้ลงังานจาํเพาะไดอี้กประมาณ 10-15% 
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รูปที ่4.4-1 การไหลของพลงังานรอบเตาหลอมท่ีใหค้วามร้อนซํ้ าโดยใชห้วัเผาทั้ง 3 แบบ 

 

4.4.2.2 การอุ่นและการทาํให้แห้ง (Charge Pre-heating and Drying) 
ในการอุ่นวตัถุดิบ (บางคร้ังหมายถึงการจ่ายความร้อนใหแ้ก่รีคูเพอเรเตอร์หรือ Charge Recuperator ก๊าซจากเตา
หลอมหรือเตาเผาจะถูกส่งตรงไปยงัแท่งเหลก็ท่ีป้อนเขา้เตา (Incoming Stock) โดยผา่นท่อหรือการขยายขนาด
ของเตาหลอม ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการอุ่นข้ึนอยูก่บัลกัษณะของรูปทรงของเตาหลอม เตาอบ หรือ
เตาเผา 
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ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมตน้ในการขยายเตาหลอมหรือการหุ้มฉนวนท่อลมอาจจะสูง แต่ค่าใชจ่้ายในการ

บาํรุงรักษาท่ีตามมาจะมีค่าตํ่า ซ่ึงในเชิงเศรษฐศาสตร์แลว้จุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ จุดท่ีมีการใชพ้ลงังาน
ในการอุ่นวตัถุดิบเท่ากบัการอุ่นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้โดยท่ีการอุ่นวตัถุดิบมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองค่าใชจ่้าย
การบาํรุงรักษาท่ีตํ่า แต่การอุ่นอากาศสาํหรับการเผาไหมมี้ค่าใชจ่้ายในการลงทุนท่ีตํ่ากวา่ 

เตาหลอมส่วนมากมกัจะมีการออกแบบโดยติดตั้งระบบการจ่ายความร้อนใหรี้คูเพอเรเตอร์ เช่น เตาหลอมเหลก็
แบบใชล้มเป่า (Blast Furnaces) และเตาเผาเคร่ืองป้ันดินเผาเเบบอุโมงค ์ (Tunnel Kiln) ในกรณีน้ีก๊าซปล่อยท้ิง
จากรีคูเพอเรเตอร์มีอุณหภูมิค่อนขา้งตํ่า (นอ้ยกว่า 400oC) ในภาคอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น การหล่อ
อลูมิเนียมและทองเเดง การอุ่นวตัถุดิบมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นการขจดัอนัตรายจากการระเบิดท่ีเกิดจากบ่อนํ้ าท่ีขงั
อยู ่ประสิทธิภาพของการถ่ายเทความร้อนจะเปล่ียนแปลงไปตามลกัษณะรูปร่างของวตัถุดิบ การนาํความร้อน 
อตัราการไหล และอุณหภูมิ เตาหลอมท่ีใชเ้ทคนิคดงักล่าวน้ีจะประหยดัเช้ือเพลิงอยูใ่นช่วงประมาณ 10-30%  

4.4.2.3 การผลิตไอนํา้ (Steam Generation) 
ในอุตสาหกรรมเคมี ทองแดง เหลก็ เเละเหลก็กลา้ มีการใชไ้อนํ้ าอยา่งคุม้ค่ามานานหลายปีแลว้ โดยนาํความ
ร้อนท้ิงมาใชก้บัหมอ้ไอนํ้ าเพ่ือผลิตไอนํ้ ามาใชก้บังานในกระบวนการผลิต ซ่ึงวิธีการดงักล่าวจะให้ความคุม้ค่า
ในทางเศรษฐศาสตร์ การบาํรุงรักษาและการควบคุมอยา่งสมํ่าเสมอเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเพราะจะทาํใหร้ะยะเวลาการ
คืนทุนอยูท่ี่ 2 หรือ 3 ปีตามตอ้งการ 

โดยทัว่ไป หมอ้ไอนํ้าท่ีใชค้วามร้อนท้ิงมีประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังานสูงถึง 80% ทั้งน้ีเป็นเพราะมีการดูดซึม
พลงังานในระหว่างการเปล่ียนสถานะ (Phase Change) การใชห้มอ้ไอนํ้ าแบบน้ีควรพิจารณาถึงความสะดวกใน
การติดตั้งอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา โดยทัว่ไปการพิจารณาใชห้มอ้ไอนํ้ าแบบความร้อนท้ิงจะตอ้ง
ทาํตั้งแต่ในขั้นของการออกแบบโรงงาน 

ก่อนท่ีจะพิจารณาเลือกใชห้มอ้ไอนํ้าท่ีใชค้วามร้อนท้ิง ควรคาํนึงถึงคาํถามต่างๆ ต่อไปน้ี 
 มีความร้อนท้ิงอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ 
 มีความตอ้งการใชไ้อนํ้าอยา่งต่อเน่ืองในกระบวนการผลิตท่ีอยูใ่กลก้นัหรือไม่ 
 มีระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าในเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสมสาํหรับการใชง้านแลว้หรือไม่ 
 มีพื้นท่ีสาํหรับหมอ้ไอนํ้าขนาดใหญ่ท่ีอยูใ่กลก้บัแหล่งจ่ายความร้อนท้ิงแลว้หรือไม่ 
 มีความสามารถในการบาํรุงรักษาระบบใหท้าํงานอยูใ่นสภาวะท่ีดีท่ีสุดหรือไม่ 

โดยทัว่ไป การพิจารณาจดัซ้ือหมอ้ไอนํ้ าท่ีใชค้วามร้อนท้ิงจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการไอนํ้ าในกระบวนการผลิต 
หรือในบางกรณีกพ็ิจารณาถึงความตอ้งการใหค้วามร้อนสาํหรับป้อนใหร้ะบบทาํความเยน็แบบดูดซึม  

4.4.2.4 การผลิตกระแสไฟฟ้า (Power  Generation) 
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนท้ิงไดน้าํมาใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีจน

กลายเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการผลิตสารเคมี ในอุตสาหกรรมประเภทน้ี กระบวนการผลิตมกัไม่คุม้ค่า
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ในทางเศรษฐศาสตร์หากปราศจากอุปกรณ์การนาํความร้อนกลบัมาใชใ้หม่ ตวัอยา่งการใชง้านสามารถพบไดใ้น
กระบวนการแยกเอทีลีน (Ethylene Cracking) การผลิตแอมโมเนีย (Ammonia Production) และการกลัน่ปิโตร
เคมี (Petrochemical Refining) ซ่ึงมีความตอ้งการทั้งกระแสไฟฟ้าและไอนํ้ าแรงดนัตํ่า การผลิตกระแสไฟฟ้า
โดยใชค้วามร้อนท้ิงควรจะตอ้งมี 
 แหล่งจ่ายความร้อนท้ิงอยา่งต่อเน่ือง 
 การบาํบดันํ้าในเบ้ืองตน้ 
 การบาํรุงรักษาเป็นประจาํ 
 หมอ้ไอนํ้าแรงดนัสูงและกงัหนัไอนํ้าแบบควบแน่น (Condensing Steam Turbine) 

ความตอ้งการขอ้สุดทา้ยน้ีมีผลทาํใหค่้าใชจ่้ายในการลงทุนสูง ระยะเวลาการคืนทุนโดยทัว่ไปอยูท่ี่ 3 ถึง 6 ปี
โดยประมาณ ปัจจุบนัยงัไม่มีตวัอยา่งสาํหรับกรณีการปรับปรุงระบบผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีใชก๊้าซท้ิงอุณหภูมิสูง 
ขอ้ยกเวน้สาํหรับกรณีน้ีคือ การใชไ้อเสียจากหมอ้ไอนํ้าความร้อนท้ิง (Waste Heat Boiler) สาํหรับขบักงัหนัก๊าซ 
(Gas Turbine) เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Combined Heat and Power, CHP)  
 

4.5 เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลับมาใช้ใหม่  (Available Heat Recovery Technology) 
 

วิธีการต่างๆ ในการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่จากก๊าซท้ิงไดมี้การพฒันามาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี มี

เทคโนโลยีหลายแบบท่ีไดรั้บการยอมรับกนัอย่างแพร่หลาย และมีการนาํไปประยุกตใ์ชง้านในโรงงานท่ี

ทนัสมยัในปัจจุบนั ในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใช้
ใหม่ท่ีคาดว่าจะมีประสิทธิภาพสูงและมีผลตอบแทนท่ีจูงใจ นอกจากน้ี ผูผ้ลิตอุปกรณ์การเผาไหมก้็ให้ความ
สนใจในเทคโนโลยีการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ เพื่อเป็นการแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเลือกวิธีท่ี
สามารถแกปั้ญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพการนาํความร้อนอุณหภูมิสูงจากก๊าซท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่ 4.5-1 การประหยดัเช้ือเพลิงท่ีไดจ้ากการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชอุ่้นอากาศป้อน 

อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัท่ีใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพความร้อนท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูง เช่น เตาหลอมหรือเตาเผา มกัติดตั้ง
อุปกรณ์นาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ โดยเตารุ่นใหม่ท่ีไดม้าตรฐานจะมีการติดตั้งมาพร้อมกบัเคร่ืองอยูแ่ลว้ 
อยา่งไรก็ตาม เทคโนโลยีส่วนใหญ่ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไดมี้การปรับปรุงให้สามารถใชง้านไดก้บัอุปกรณ์เดิมท่ีมี

เช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้(%) 
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อยู่แลว้ ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการประยุกตใ์ชง้านท่ีแตกต่างกนั และจะเนน้ใน
เร่ืองของการประหยดัท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ตวัอยา่งเช่นในรูปท่ี 4.5-1 แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของการประหยดั
เช้ือเพลิงจากการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้นการอุ่นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
 
4.5.1 เทคโนโลยทีีเ่ป็นทีย่อมรับ (Established Technology) 

ในปัจจุบนั อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการนาํความร้อนท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า 400oC  กลบัมาใชใ้หม่นั้น ไดน้าํเอาหลกัการ
หลายอยา่งของการแลกเปล่ียนความร้อนมาใช ้ซ่ึงในส่วนต่อไปจะไดก้ล่าวถึงเทคโนโลยท่ีีมีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั 
โดยนาํเสนอในรูปของตารางสรุปเน้ือหาของแต่ละเทคโนโลย ีประกอบดว้ยศกัยภาพในการใชง้าน ช่วงอุณหภูมิ
ท่ีนาํมาใชง้าน ประสิทธิภาพโดยทัว่ไป และขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละเทคโนโลย ี
(หมายเหตุ: วิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีการนาํความร้อนทิง้กลบัมาใ ช้ใหม่ชนิดท่ีเหมาะสมท่ีสุดขึน้อยู่กับประเภท
ของการใช้งานน้ันๆ  ผู้ใ ช้งานควรจะติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หรือบริษทัท่ีปรึกษาก่อนท่ีจะตัดสินใจ) 

4.5.1.1 เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger) 
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนทาํหนา้ท่ีถ่ายเทความร้อนจากของไหลชนิดหน่ึงไปยงัอีกชนิดหน่ึง ส่วนใหญ่จะใช้
เม่ือตอ้งการลดความร้อนของผลิตภณัฑใ์ห้เยน็ลง ในทางตรงกนัขา้ม สามารถใชใ้นการเพ่ิมความร้อนให้กบั
วตัถุดิบท่ีป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต (เช่น ความร้อนจากเช้ือเพลิงถ่ายเทให้กบันํ้ าในท่อของหมอ้ไอนํ้ า) ได้

เช่นกนั นอกจากน้ี ยงัสามารถถ่ายเทความร้อนจากกระบวนการผลิตหน่ึงไปยงัอีกกระบวนการหน่ึงไดด้ว้ย 

ก) เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบแผ่น (Plate Exchanger) 
ภายในเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบแผ่น อากาศเย็นและก๊าซร้อนท้ิงจะมีการไหลสวนทางกัน 
(Counterflow) ระหว่างแผ่นท่ีเรียงติดกนั ดงันั้นการถ่ายเทความร้อนจะเกิดข้ึนระหว่างกระแสร้อนกบักระแส
เยน็ (ดูรูปท่ี 4.5-2) เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชนิดน้ีอาจมีขอ้จาํกดัในการใชง้านในช่วงอุณหภูมิสูง เน่ืองจากมี
การเกิดปฏิกิริยาการรวมตวักบัก๊าซออกซิเจน (Oxidation) ท่ีระดบัอุณหภูมิสูงกว่า 800oC ยกเวน้ว่าจะใชโ้ลหะ
ผสมชนิดพิเศษ (Special Alloys) คุณสมบติัของเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบแผ่นไดร้วบรวมสรุปไวใ้น

ตารางท่ี 4.5-1 

เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนท่ีทาํด้วยเซรามิกได้มีการพฒันาให้สามารถทนต่อความร้อนสูง (900-1,100oC) 
อยา่งไรก็ตาม พบว่าเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชนิดน้ีมีปัญหาเก่ียวกบัการร่ัวไหลไดง่้ายและไม่ค่อยจะเป็นท่ี
ยอมรับกนัแพร่หลายในทอ้งตลาด 
 
 
 



                    คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 
 

4-13 

ตารางที ่4.5-1 คุณสมบติัของเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบแผน่ 

การใช้งาน - ใชท้าํความร้อนใหก้บัพื้นท่ี 
- ใชอุ่้นอากาศใหก้บัการเผาไหม ้

ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน - ใชก้บัความร้อนท้ิงอุณหภูมินอ้ยกวา่ 200oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 40-60%  
ข้อด ี - สร้างไวเ้ป็นชุดสาํเร็จรูป 

- ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนสูง 
- มีหลายขนาดใหเ้ลือก 

ข้อด้อย - อาจมีการร่ัวไหล 
- เกิดความสกปรกหรืออุดตนัไดง่้าย 
- ตอ้งการการบาํรุงรักษามาก 

 

 
 
 

รูปที ่4.5-2 เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบแผน่ 
 

ข) เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบเปลือกและท่อ (Shell-and-Tube Heat Exchanger) 
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบเปลือกและท่อ ประกอบดว้ยขดท่อขนาดเล็กมดัรวมกนั แลว้บรรจุไวภ้ายใน
เปลือกท่อหรือท่อขนาดใหญ่อีกทีหน่ึง เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบเปลือกและท่อมีการใช้งานอย่าง
แพร่หลายในกระบวนการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างของเหลวกับของเหลว  แต่ก็มีการใช้งานใน
กระบวนการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างก๊าซกบัก๊าซ โดยก๊าซดา้นหน่ึงจะมีแรงดนัสูงส่วนอีกดา้นหน่ึงมี
แรงดนัตํ่ากว่า เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบเปลือกและท่อน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าอุปกรณ์การพาความร้อน 
(Convection) ชนิดใช้ท่อแบบอ่ืน เพราะสามารถถอดขดท่อเพื่อทาํความสะอาดได้สะดวก ทาํให้เคร่ือง
แลกเปล่ียนความร้อนแบบน้ีมีความเหมาะสมในการใชง้านกบัก๊าซท่ีสกปรกไดม้ากกว่า เคร่ืองแลกเปล่ียนความ
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ร้อนแบบน้ี โดยทัว่ไปจะถูกออกแบบและสร้างตามความตอ้งการของลูกคา้เพ่ือให้เหมาะกบัการใชง้าน ดงันั้น 
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชนิดน้ีจึงค่อนขา้งจะมีราคาแพงกว่าเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชนิดอ่ืน คุณสมบติั
ของเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบเปลือกและท่อ สรุปไวใ้นตารางท่ี 4.5-2 

 
ตารางที ่4.5-2 คุณสมบติัของเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบเปลือกและท่อ 

การใช้งาน - ก๊าซกบัก๊าซ และ ของเหลวกบัของเหลว เช่น การทาํความร้อน
ใหก้บั ของไหล  

ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน - ใชก้บัก๊าซท้ิงอุณหภูมิสูงสุดถึง 550oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-80% 
ข้อด ี - สามารถใชไ้ดก้บัก๊าซแรงดนัสูง (230 – 250 bar) 

- ง่ายต่อการทาํความสะอาด 
ข้อด้อย - ราคาแพง  

- ขนาดค่อนขา้งใหญ่ 
- ตอ้งออกแบบตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านแต่ละงาน 
- ประสิทธิภาพแลกเปล่ียนความร้อนตํ่ากวา่ Plate HE 

 

 
 

  รูปที ่4.5-3 เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบเปลือกและท่อ 
 
ค) เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบก้นหอย (Spiral Heat Exchanger) 
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบน้ีสร้างข้ึนจากแผ่นราบ 2 แผ่น มาทาํการดดัขนานกนัให้เหมือนลายกน้หอย
โข่งดงัรูป  ซ่ึงมีทั้งแบบไหลสวนทาง (Counter Flow) กบัไหลตั้งฉาก ( Cross Flow) 
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 รูปที ่4.5-4 เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบกน้หอย    

   ตารางที ่4.5-3 คุณสมบติัของเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบกน้หอย 

การใช้งาน - ใชก้ารทาํความร้อนใหก้บั ของไหล  
ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน -  100-300oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-80% 
ข้อด ี - สมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนสูง 

- ความดนัสูญเสียนอ้ย 
- การไหลภายในสมํ่าเสมอ 

ข้อด้อย - ทาํความสะอาดและซ่อมแซมไดย้าก 
- ไม่เหมาะกบัของไหลท่ีกดักร่อน 
- ไม่เหมาะกบัของไหลท่ีมีความดนัสูง 

 
4.5.1.2 รีคูเพอเรเตอร์ (Recuporator ) 
รีคูเพอเรเตอร์เป็นเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นการถ่ายเทความร้อนจากก๊าซไอเสียร้อนท่ีเกิด

จากการเผาไหม ้กบัอากาศเยน็เพ่ือนาํไปใช้สําหรับการเผาไหม ้ดงันั้น ความร้อนจึงถูกส่งกลบัเขา้ไปในเตา
หลอมและทาํใหเ้ตาหลอมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน นอกจากน้ี อุณหภูมิของเปลวไฟกจ็ะเพ่ิมข้ึนดว้ย 

ก) ท่อแผ่รังสีกับรีคูเพอเรเตอร์ (Radiation Tubes with Recuperator ) 
อากาศเยน็และก๊าซร้อนท้ิงไหลสวนทางกนัตามแนวท่อซ่ึงมีจุดศูนยก์ลางร่วมกนั การถ่ายเทความร้อนเกิดข้ึน
จากการแผรั่งสีจากผวิท่อ (ดูรูปท่ี 4.5-4) ท่อแผรั่งสีเหมาะสมท่ีสุดกบัเตาหลอมขนาดใหญ่ท่ีมีอตัราการไหลของ
ก๊าซสูง (5-10 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที) ซ่ึงจะไม่ทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนจากก๊าซเหมือนเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน
ชนิดอ่ืน โดยรีคูเพอเรเตอร์มกัติดตั้งท่ีจุดปล่อยก๊าซไอเสีย คุณสมบติัของรีคูเพอเรเตอร์แบบถ่ายเทความร้อนโดย
การแผรั่งสีสรุปไวใ้นตารางท่ี 4.5-4 



ตอนท่ี 3 บทที ่4 การอนุรักษ์พลังงานโดยการนําความร้อนทิง้กลับมาใช้ใหม่                   
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ตารางที ่4.5-4 คุณสมบติัของรีคูเพอเรเตอร์แบบถ่ายเทความร้อนโดยการแผรั่งสี 

การใช้งาน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
- นิยมใชใ้นอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ท่ีมีเตาหลอมให้ความ
ร้อนซํ้ า (Reheating Furnace) ขนาดใหญ่ และบ่อชุบ (Soaking Pit)  

ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,400oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 10-20% 
ข้อด ี - สามารถใชง้านในสภาพท่ีมีอุณหภูมิสูงและก๊าซมีสารปนเป้ือนมาก 

- มีโครงสร้างไม่ซบัซอ้น 
- มีค่าใชจ่้ายตํ่า 

ข้อด้อย - มีประสิทธิภาพตํ่า 
 

 

รูปที ่4.5-5 รีคูเพอเรเตอร์แบบท่อสองชั้น (Double Shell Type Recuperator) 

ข) ท่อพาความร้อนกับรีคูเพอเรเตอร์ (Convection Tubes with Recuperator ) 
สาํหรับท่อพาความร้อนกบัรีคูเพอเรเตอร์ อากาศเยน็สาํหรับการเผาไหมไ้หลอยูภ่ายในขดท่อท่ียดึติดกบัแผน่ซีล 
ในขณะท่ีก๊าซร้อนท้ิงไหลผา่นภายนอกท่อ (รูปท่ี 4.5-5) การไหลของก๊าซท้ิงอยา่งป่ันป่วน (Turbulent) ทาํให้
เกิดการถ่ายเทความร้อนโดยการพา (Convection) วสัดุท่ีใชท้าํท่อมีทั้งโลหะและเซรามิก เซรามิกสามารถใชง้าน
ได้ท่ีอุณหภูมิสูงกว่าแต่มีปัญหาเร่ืองการร่ัวซึมมากกว่ารีคูเพอเรเตอร์ชนิดท่อเซรามิคไม่ค่อยนิยมใช้อย่าง

แพร่หลายดว้ยเหตุน้ี นอกจากน้ียงัเน่ืองมาจากวสัดุมีราคาแพงอีกดว้ย คุณสมบติัของรีคูเพอเรเตอร์แบบถ่ายเท
ความร้อนโดยการพาความร้อน สรุปไวใ้นตารางท่ี 4.5-5 
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ตารางที ่4.5-5  คุณสมบติัของรีคูเพอเรเตอร์แบบถ่ายเทความร้อนโดยการพา 

การใช้งาน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,200oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 30-50% 
ข้อด ี - สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูง  

- สามารถทนทานต่อก๊าซปนเป้ือนบางชนิด 
ข้อด้อย - มีราคาแพง 

- มีปัญหาการร่ัวซึมบริเวณซีลของท่อและผนงั 
 

 
รูปที ่4.5-6 รีคูเพอเรเตอร์แบบการพาความร้อนดว้ยท่อ (Tubular Convection Recuperator) 

ค) หัวเผาระบบรีคูเพอเรทีฟและหัวเผาแบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ (Recuporative Burner  System and Self-
recuporative Burner ) 
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบแผน่และท่อแผรั่งสี (Plate and Radiation Tube Heat Exchanger) เม่ือนาํมาใช้
ร่วมกบัหวัเผาความร้อนสูง ทาํใหเ้กิดเป็นหวัเผาระบบรีคูเพอเรทีฟ หลกัการทาํงานของระบบน้ี คือ ก๊าซท้ิงจะ
ถูกส่งผา่นรีคูเพอเรเตอร์ท่ีติดตั้งแยกต่างหาก ซ่ึงโดยปกติจะต่อเขา้กบัปล่องของเตาหลอมเพ่ือท่ีจะใชอุ่้นอากาศ
สาํหรับการเผาไหม ้

การพฒันาท่ีตามมาทาํให้เกิดหวัเผาแบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบ
ท่อแผรั่งสี โดยจะสร้างข้ึนมาติดกบัตวัของหวัเผา (รูปท่ี 4.5-6) ก๊าซท้ิงจะไหลผา่นหวัเผาโดยใชอุ้ปกรณ์ดึงก๊าซ
ไอเสีย (Flue Gas Eductor) และใหค้วามร้อนกบัอากาศเยน็ท่ีใชใ้นการเผาไหมท่ี้ไหลสวนทางผา่นช่วงรอบนอก
ของท่อท่ีเขา้มา 
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หวัเผาแบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ มีขอ้ดีตรงท่ีมีขนาดกะทดัรัดและมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนท่ีสูงกว่า 
เน่ืองจากมีการสูญเสียความร้อนจากก๊าซท้ิงนอ้ยมาก และไม่จาํเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีแพงในการหุ้มฉนวนท่อ
ส่งลม 

หัวเผาแบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟมีความสะดวกในการปรับปรุงให้เขา้กบัอุปกรณ์เดิมท่ีติดตั้งอยู่แลว้ โดยหัวเผา
ดงักล่าวเหมาะสมทั้งโรงงานขนาดเล็กและใหญ่ท่ีมีก๊าซปนเป้ือนตํ่าเเละก๊าซท่ีมีอุณหภูมิระดบัสูง (มากกว่า 
800oC) หวัเผาแบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟมีประโยชนเ์ป็นอยา่งยิง่ในการใชง้านท่ีตอ้งการอุณหภูมิสมํ่าเสมอ โดยใช้
กบัเตาหลอมท่ีมีปริมาตรขนาดเลก็ เช่น เตาเผาเคร่ืองป้ันดินเผา หวัเผาแบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟอาจนาํมาใชเ้สริม
กบัหวัเผาแบบเซรามิกชนิดรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative Ceramic Burner) สาํหรับการใชง้านขนาดใหญ่เพื่อจะ
ทาํใหก้ารกระจายความร้อนสมํ่าเสมอมากยิง่ข้ึน คุณสมบติัของหวัเผาระบบรีคูเพอเรทีฟและเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ
สรุปไวใ้นตารางท่ี 4.5-6 

 

 
รูปที ่4.5-7 หวัเผาแบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ (Self-recuperative Burner) 

ตารางที ่4.5-6 คุณสมบติัของหวัเผาระบบรีคูเพอเรทีฟและเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ 

การใช้งาน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 20-40% 
ข้อด ี - มีขนาดกะทดัรัด (หวัเผาแบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ) สะดวกต่อการติดตั้ง 
ข้อด้อย - ตอ้งใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีสะอาด 
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4.5.1.3 เคร่ืองสะสมความร้อน (Regenerator ) 
เคร่ืองสะสมความร้อนทาํงานโดยใชห้ลกัการของวฏัจกัรการเก็บความร้อนระยะสั้น โดยทัว่ไประบบสะสม
ความร้อนจะประกอบดว้ย แท่งเซรามิกสาํหรับเก็บความร้อนหน่ึงคู่ ต่อเขา้กบัหวัเผาหน่ึงคู่หรือหวัเผาเด่ียว ใน
กรณีของเคร่ืองสะสมความร้อนแบบหมุน (Rotary Regenerator) ก๊าซร้อนท้ิงจากหวัเผาท่ีกาํลงัติดไฟอยูจ่ะไหล
ผา่นแท่งเซรามิกแท่งใดแท่งหน่ึงของเคร่ืองสะสมความร้อน เม่ือวฏัจกัรยอ้นกลบั อากาศเยน็ท่ีไหลเขา้มาใหม่จะ
ถูกทาํใหร้้อนข้ึนโดยไหลผา่นไปยงัแท่งท่ีร้อนของเคร่ืองสะสมความร้อนซ่ึงก่อนหนา้น้ีไดส้ะสมความร้อนจาก

ก๊าซร้อนท้ิงไวแ้ลว้ เวลาท่ีใชใ้นการสลบัเปล่ียน (Cycle Times) จะมีค่าอยูร่ะหว่าง 30 วินาทีถึง 30 นาที ข้ึนอยู่
กบัชนิดของเคร่ืองสะสมความร้อนและการใชง้าน  

ก) เคร่ืองสะสมความร้อนแบบอยู่กับที ่(Static Regenerator )  
เคร่ืองสะสมความร้อนแบบอยูก่บัท่ีเป็นแบบทัว่ไปท่ีใชม้าเป็นเวลานานหลายปีแลว้ในอุตสาหกรรมแกว้ เหล็ก 
และเหล็กกลา้ ตวัเคร่ืองจะทาํดว้ยอิฐทนไฟ ขนาดของเคร่ืองสะสมความร้อนแต่ละเคร่ืองจะมีขนาดใหญ่
ประมาณเท่ากบัขนาดของบา้นสองชั้น (รูปท่ี 4.5-7) เคร่ืองสะสมความร้อนแบบอยูก่บัท่ีมีความแขง็แรง ทนต่อ
การกดักร่อน และสามารถนาํไปใชง้านกบัก๊าซปนเป้ือนได ้ คุณสมบติัของเคร่ืองสะสมความร้อนแบบอยูก่บัท่ี
สรุปไวใ้นตารางท่ี  4.5-7 

 

 

รูปที ่4.5-8 เคร่ืองสะสมความร้อนซ่ึงทาํดว้ยอิฐทนไฟขนาดใหญ่ใชก้บัเตาหลอมแกว้ 
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ตารางที ่4.5-7 คุณสมบติัของเคร่ืองสะสมความร้อนแบบอยูก่บัท่ี 

การใช้งาน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ข้อด ี - มีประสิทธิภาพสูง 

- ตอ้งการการบาํรุงรักษาตํ่า 
- สามารถใชก้บัก๊าซท่ีมีสารปนเป้ือนได ้

ข้อด้อย - มีขนาดใหญ่ 
- มีราคาแพง 

 

ข) เคร่ืองสะสมความร้อนแบบหมุน (Rotary Regenerator ) 
เคร่ืองสะสมความร้อนแบบหมุน ประกอบดว้ยวสัดุรูปทรงกระบอกท่ีทาํดว้ยอิฐทนไฟ (Refractory Matrix 
Drum) ซ่ึงอาจมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางถึง 10 เมตร และลึกถึง 2 เมตร ลกัษณะการทาํงาน คือ ตวัเคร่ืองจะเก็บ
ความร้อนเม่ือหมุนผ่านก๊าซร้อนท่ีปล่อยออกมา และความร้อนน้ีจะถูกถ่ายเทเม่ือเคร่ืองหมุนผ่านอากาศเยน็ 
อุปกรณ์ชนิดน้ีสามารถนาํไปใชก้บังานท่ีมีอตัราการไหลสูงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองชนิดน้ี
กมี็ขอ้ดอ้ยในเร่ืองการร่ัวซึมและการปนเป้ือน คุณสมบติัของเคร่ืองสะสมความร้อนแบบหมุนสรุปไวใ้นตารางท่ี  
4.5-8 

ตารางที ่4.5-8 คุณสมบติัของเคร่ืองสะสมความร้อนแบบหมุน 

การใช้งาน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
- การใหค้วามร้อนกบัพื้นท่ี 

ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,700oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ข้อด ี - มีขนาดกะทดัรัด 

- สามารถใชไ้ดก้บัก๊าซท่ีมีปริมาณมาก 
- ทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ข้อด้อย - มีความดนัตกสูง (High Pressure Drop) 
- ง่ายต่อการร่ัวซึม 
- ไม่เหมาะสําหรับก๊าซท่ีมีฝุ่ นละอองเจือปน เพราะอาจเกิดการ
ปนเป้ือนขา้มถึงกนัได ้
- มีราคาแพง 
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ค) เคร่ืองสะสมความร้อนชนิดทาํด้วยเซรามิกแบบกะทดัรัด (Compact Ceramic Regenerators) 
ปัจจุบนัเคร่ืองสะสมความร้อนชนิดน้ีเป็นเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการยอมรับแลว้และประสบความสําเร็จในการ

นาํไปใชใ้นกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมถึงการหลอมแกว้ การหลอมโลหะ การบ่ม

โลหะ (Annealing) และการปรับปรุงคุณภาพเหลก็โดยใชก้ารอบคลายเครียดดว้ยความร้อน (Heat Treatment of 
Steel) การหลอมอลูมิเนียมซํ้ า (Aluminium Remelting) เคร่ืองสะสมความร้อนชนิดน้ีประกอบดว้ยวสัดุรูป
ทรงกระบอก (Drum) ซ่ึงมีขนาดประมาณถงัขยะตามบา้น (Domestic Dust Bin) และมีหวัเผาอุณหภูมิสูงติดไว้
ต่างหากหรือติดไวท่ี้อุปกรณ์น้ี ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีติดตั้ง (รูปท่ี 4.5-8) เคร่ืองสะสมความร้อนและหวัเผาจะ
ทาํงานพร้อมกนั เวลาท่ีใชใ้นการสลบัเปล่ียนการทาํงานโดยทัว่ไปจะอยูท่ี่ประมาณ 60-120 วินาที ประสิทธิภาพ
ในการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ตามท่ีมีการรายงานไวอ้าจสูงถึง 90%  

เคร่ืองสะสมความร้อนชนิดน้ีง่ายต่อการเกิดการอุดตนั (Fouling) ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัการใชง้าน แต่ก็ง่ายต่อการทาํ
ความสะอาด ในกระบวนการผลิตท่ีสะอาด เช่น การปรับปรุงคุณภาพเหลก็โดยใชค้วามร้อน อาจจาํเป็นตอ้งทาํ
ความสะอาดฐานทุกปี ในกระบวนการผลิตท่ีสกปรกกว่า เช่น การหลอมอลูมิเนียม อาจจาํเป็นตอ้งทาํความ
สะอาดบ่อยๆ เช่น ทุกสามสปัดาห์ คุณสมบติัของเคร่ืองสะสมความร้อนชนิดน้ีไดส้รุปไวใ้นตารางท่ี 4.5-9 

 

ตารางที ่4.5-9 คุณสมบติัของเคร่ืองสะสมความร้อนชนิดทาํดว้ยเซรามิกแบบกะทดัรัด 

การใช้งาน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ข้อด ี - มีขนาดกะทดัรัด 

- สามารถใชง้านไดก้บัก๊าซท่ีปนเป้ือนบางชนิด 
- ง่ายต่อการทาํความสะอาด 

ข้อด้อย - อาจเกิดการอุดตนัไดข้ึ้นอยูก่บัการใชง้าน 
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รูปที ่4.5-9 แผนผงัแสดงหลกัการทาํงานของหวัเผาแบบสะสมความร้อน 

ง) หัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ไฟพ่น (Impulse-fired Regenerative Burner ) 
หวัเผาอุ่นอากาศโดยใชไ้ฟพ่น (รูปท่ี 4.5-8) เป็นหวัเผาแบบสะสมความร้อน (Regenerative Burner) อีกชนิด
หน่ึง โดยจะทาํงานเฉพาะเม่ือตอนมีความร้อนสูงสุด หรือเม่ือไม่มีความร้อนเลยเท่านั้น วิธีน้ีจะช่วยใหป้รับการ
ไหล ปรับอตัราส่วนระหว่างอากาศ/เช้ือเพลิง ตลอดจนอตัราส่วนระหว่างอากาศ/ก๊าซท้ิงไดส้ะดวกข้ึน วิธี

ดงักล่าวน้ีจะทาํงานก็ต่อเม่ือหวัเผาทาํงานเตม็ท่ีเท่านั้น โดยระบบจะไม่ใชพ้ดัลมสาํหรับก๊าซท้ิงและไม่ใชว้าลว์
ไหลกลบั (Reversing Valves) สาํหรับท่ออากาศ/ก๊าซท้ิงท่ีเคร่ืองสะสมความร้อนแต่ละตวั  ทั้งน้ีเพราะก๊าซท่ีใช้
แลว้จะถูกดึงออกโดยพดัลมดูดอากาศสาํหรับการเผาไหม ้

หวัเผาแต่ละหวัเผาจะสลบักนัทาํงานประมาณ 15 วินาที ระหว่างการสลบักนั หวัเผาและวาลว์ปล่อยก๊าซท้ิงจะ
ปิดเพ่ือไม่ใหอ้ากาศไหลเขา้เตาหรือไหลออกจากเตาได ้การเปล่ียนแปลงของปริมาณเช้ือเพลิง/อากาศท่ีป้อนเขา้
หวัเผาจะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ระยะเวลาการปิด/เปิดการทาํงานจะสลบัเปล่ียนไปตามความตอ้งการความร้อนซ่ึง
จะกาํหนดโดยการควบคุมของเทอร์โมคปัเปิล (Themocouple) ในเตาหลอม 

การอุ่นอากาศและประสิทธิภาพของหวัเผาอุ่นอากาศโดยใชไ้ฟพ่นจะอยใูนระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัหวัเผาแบบรีเจน

เนอเรทีฟท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไป อยา่งไรก็ตาม หวัเผาชนิดน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบ คือ มีระบบการไหลแบบง่าย และมีการ
ลงทุนท่ีตํ่ากวา่ 
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ตารางที ่4.5-10 คุณสมบติัของหวัเผาอุ่นอากาศโดยใชไ้ฟพน่ 

การใช้งาน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ข้อด ี - ไม่จาํกดัอุณหภูมิ 

- ประหยดัไดป้ระมาณ 50% เม่ือเทียบกบัแบบหวัผาทัว่ไป 
- สามารถใชง้านไดก้บัก๊าซท่ีปนเป้ือนบางชนิด 
- ง่ายต่อการทาํความสะอาด 

ข้อด้อย - ใชพ้ื้นท่ีมากในการติดตั้งเพราะมีอุปกรณ์หลายส่วน 
 
 

 

รูปที ่4.5-10 แผนผงัแสดงระบบการไหลของก๊าซในหวัเผาอุ่นอากาศโดยใชไ้ฟพน่ 
 
จ) ท่อความร้อน (Heat Pipe) 
ท่อความร้อนสามารถถ่ายเทความร้อนไดม้ากกว่าทองแดงถึง 100  เท่า  นบัว่าเป็นตวันาํความร้อนท่ีดีท่ีสุดตั้งแต่
รู้จกัมา  กล่าวอีกอยา่งหน่ึงไดว้่า  ท่อความร้อนเป็นระบบถ่ายเทความร้อนโดยท่ีไม่มีส่วนไหนเคล่ือนท่ีเลยและ
แทบจะไม่ตอ้งการการบาํรุงรักษาเลย 
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ท่อความร้อนประกอบไปดว้ย 3  ส่วน  คือส่วนท่ีเป็นชุดท่ีปิดผนึกแลว้  ส่วนโครงสร้างท่อขนาดเล็กหรือวิก  
และส่วนท่ีเป็นของเหลวท่ีใชป้ฏิบติังาน โดยส่วนท่อวิกนั้นจะถูกผลิตมาให้อยู่ท่ีพื้นผิวดา้นในของท่อ และปิด
ผนึกใหเ้ป็นสุญญากาศ พลงังานความร้อนท่ีให้แก่พื้นผิวภายนอกของท่อความร้อน จะอยูใ่นภาวะสมดุลกบัไอ
ระเหยของมนัเอง  เม่ือท่อถูกปิดผนึกภายใตภ้าวะสูญญากาศ  พลงังานความร้อนท่ีใหแ้ก่พื้นผิวภายนอกของท่อ
ความร้อนน้ี  จะทาํให้ของเหลวท่ีใชท้าํงานระเหยไปในทนัที  ดงันั้นไอระเหยท่ีก่อตวัข้ึนจึงดูดกลืนความร้อน
แฝงของการระเหยกลายเป็นไอ  และส่วนน้ีของท่อความร้อนจึงกลายเป็นส่วนของการระเหย  จากนั้นไอระเหย
น้ีก็จะเขา้ไปสู่อีกดา้นหน่ึงของท่อซ่ึงพลงังานความร้อนถูกกาํจดัออกไปแลว้  ทาํให้ไอระเหยน้ีถูกควบแน่น
กลายเป็นของเหลวอีกคร้ัง  ซ่ึงกจ็ะใหค้วามร้อนแฝงของการควบแน่น  ส่วนน้ีของท่อความร้อนจึงเป็นส่วนของ
การควบแน่น  จากนั้นของเหลวควบแน่นจึงไหลกลบัไปท่ีส่วนของการระเหยกลายเป็นไอ   
 

 

รูปที ่4.5-11 แสดงระบบการไหลภายในท่อความร้อน  
 
ท่อความร้อนถูกนาํมาใชใ้นภาคอุตสาหกรรม ไดแ้ก่  

 กระบวนการให้ความร้อนแก่พื้นท่ีโดย เคร่ืองถ่ายเทความร้อนแบบท่อความร้อน จะถ่ายเทพลงังาน
ความร้อนจาก ก๊าซไอเสียของกระบวนการเพ่ือใชส้ําหรับสร้างความร้อน  อากาศอุ่นจะถูกผสมดว้ย
ตามตอ้งการ  ดงันั้นจึงเป็นการลดความตอ้งการท่ีจะใชอุ้ปกรณสําหรับทาํความร้อนเพิ่มเติม หรือไม่
จาํเป็นตอ้งใชเ้ลย 

 กระบวนการกูคื้นความร้อนเหลือท้ิงกลบัมาใชใ้หม่  โดยจะนาํความร้อนมาจากไอเสียของ
กระบวนการแลว้ถ่ายเทความร้อนนั้นใหแ้ก่อากาศท่ีไหลเขา้มา  ซ่ึงอากาศนั้นกจ็ะอุ่นข้ึน  และสามารถ
ถูกนาํไปใชใ้นกระบวนการเดียวกนั หรือกระบวนการอ่ืนกไ็ด ้ซ่ึงจะเป็นการลดปริมาณการใชพ้ลงังาน
ในกระบวนการ 

 การใชง้าน กบัระบบ HVAC 
 การหล่อเยน็  ท่อความร้อนจะช่วยทาํใหอ้ากาศสาํรองในช่วงฤดูร้อนใหเ้ยน็ลง  ดงันั้นจึงช่วยลดการใช้

สารทาํความเยน็ไดเ้ป็นจาํนวนมาก จึงเป็นขอ้ดีเพิ่มเติมหลงัจากท่ีไดช่้วยประหยดัจากระบบหล่อเยน็
แลว้พลงังานความร้อนจะถูกนาํกลบัมาใชใ้หม่จากก๊าซไอเสียเยน็และถ่ายเทไปใหก๊้าซสาํรองร้อนท่ีถูก

นาํมาใช ้
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 การทาํความร้อน  กระบวนการขา้งตนจะถูกทาํโดยวิธีการยอ้นกลบัในฤดูหนาว  เพื่อจะอุ่นอากาศท่ีใช ้
 การอุ่นอากาศสาํหรับการเผาไหมข้องหมอ้ไอนํ้า 
 การนาํความร้อนเหลือท้ิงจากเตาเผากลบัมาใชใ้หม่ 
 การอุ่นอากาศสาํหรับเคร่ืองอบอากาศร้อน 
 การนาํความร้อนจากเคร่ืองดูดดบักล่ินเพื่อนาํกลบัมาใชใ้หม่ 
 การนาํความร้อนเหลือท้ิงจากเตาเผามาใชเ้ป็นแหล่งความร้อนสาํหรับเตาอบอ่ืนๆ 
 การนาํความเยน็ใหแ้ก่หอ้งท่ีไม่มีอากาศภายนอกเขา้มา 
 การอุ่นนํ้าป้อนหมอ้ไอนํ้า โดยการใชค้วามร้อนจากก๊าซไอเสียท่ีปล่องในแผงท่อทาํความร้อน 
 เตาอบสาํหรับการอบแหง้ การบ่ม และการผงิ 
 การนาํไอนํ้าเหลือท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ 
 เตาเผาอิฐ 
 การนาํความร้อน การระบายอากาศและระบบปรับอากาศ 

 

4.5.2 พฒันาการใหม่ (New Developments) 

ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา กิจกรรมการพฒันาส่วนใหญ่มุ่งเนน้ไปท่ีการปรับปรุง โดยเฉพาะเทคโนโลยขีองหวัเผา
แบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ (Self-recuperative) และหวัเผาแบบสะสมความร้อน (Regenerative) ผลของการพฒันา
ทั้งสองระบบน้ีไดน้าํมาใชใ้นภาคอุตสาหกรรมแลว้ ซ่ึงจะกล่าวเนน้ในหวัขอ้น้ี 

4.5.2.1 หัวเผารีคูเพอเรทฟีแบบเรเดยีลเพลท (Radial Plate Recuperative Burner ) 
หัวเผาชนิดน้ีไดรั้บการพฒันาเพื่อใชก้บัการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่สําหรับกระบวนการผลิตท่ีมีความ

ร้อนท้ิงตํ่ากว่า 1,000oC แต่ก็มีระบบรีคูเพอเรทีฟขนาดกะทดัรัดท่ีผ่านการทดสอบแลว้สําหรับใช้กบั

กระบวนการผลิตท่ีใหก๊้าซท้ิงท่ีสะอาดท่ีมีอุณหภูมิระดบัสูงกว่าน้ี แต่กระบวนการผลิตท่ีมีอุณหภูมิระดบัตํ่ากว่า
ยงัจาํเป็นตอ้งใชรี้คูเพอเรเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพการทาํงานสูงเพ่ือใหมี้ระยะเวลาคืนทุนท่ียอมรับได ้

การทาํงานของหวัเผาชนิดน้ีมีหลกัการคลา้ยคลึงกบัรีคูเพอเรเตอร์แบบทัว่ไป โดยใชก้ารผสมผสานกนัของพ้ืนท่ี
ถ่ายเทความร้อนท่ีเพิ่มข้ึน และการออกแบบท่ีทาํให้ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer 
Coefficient) สูงข้ึน มีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพสูงข้ึน (รูปท่ี 4.5-10) การออกแบบมีลกัษณะคลา้ยกบัรีคูเพอเรเตอร์
แบบทัว่ๆ ไป ท่ีมีท่อวงแหวนแคบๆ สาํหรับให้อากาศจากก๊าซท้ิงและอากาศดีไหลผ่าน การไหลของอากาศจะ
ไหลแยกออกจากกนัโดยผา่นท่อแบนๆ จาํนวนหน่ึงซ่ึงทาํจากแผน่โลหะ 2 แผน่ติดตั้งในแนวรัศมีภายในรีคูเพอ
เรเตอร์ จึงไดช่ื้อวา่รีคูเพอเรเตอร์แบบเรเดียลเพลท การถ่ายเทความร้อนจะเกิดข้ึนระหว่างแผน่ ทางผา่นของก๊าซ
ท้ิงมีลกัษณะเป็นช่องแคบเล็กๆ ช่องแคบเกิดจากการสอดวสัดุท่ีทาํจากเซรามิกมีรูปตดัคล้ายล่ิม (Wedge-
sectioned Ceramic) สอดอยูร่ะหว่างเเผ่น ค่าสัมประสิทธ์ิการพาความร้อน (Convection Heat Transfer 
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Coefficient) จะเกิดข้ึนสูงสุดโดยการใชก้ารไหลท่ีมีความเร็วสูงบนพื้นท่ีถ่ายเทความร้อนวิกฤตและลดแรงดนั
ตกท่ีจุดต่างๆ ในรีคูเพอเรเตอร์ใหน้อ้ยท่ีสุด 

 
รูปที ่4.5-12 รูปตดัของหวัเผารีคูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลท 

หัวเผาชนิดน้ีมีทั้งแบบเป็นชุดเดียว (Stand-alone Unit) และแบบรวมกบัหัวฉีดของหัวเผาความร้อนสูง ซ่ึง
ประกอบเป็นหวัเผาเเบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ หวัเผาท่ีมีอยูจ่ะมีขนาดอยูใ่นช่วงตั้งแต่ 0.65-1.62 GJ/h (180-450 
kW) ซ่ึงใชง้านกบักระบวนการผลิตท่ีมีก๊าซท้ิงท่ีสะอาดและมีอุณหภูมิอยูใ่นช่วงระหว่าง 700-1,100oC โดย
สามารถใชก้บัการปรับปรุงคุณภาพของเหลก็โดยใชค้วามร้อน การผลิตอิฐ เคร่ืองป้ันดินเผา อิฐทนไฟ เเละเบา้
หลอมโลหะ 
จากคุณลกัษณะท่ีกะทดัรัดของหัวเผาชนิดน้ี จึงเหมาะท่ีจะเป็นทางเลือกท่ีดีสําหรับการใช้งานเพื่อปรับปรุง
ระบบเดิม (Retrofit Application) คุณสมบติัของหวัเผารีคูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลทไดส้รุปไวไ้นตารางท่ี    
4.5-11 
 

ตารางที ่4.5-11 คุณสมบติัของหวัเผารีคูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลท 

 การใช้งาน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
- มีทั้งแบบท่ีติดอยูก่บัหวัเผาหรือแบบแยกส่วนต่างหาก 

ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 700-1,100oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 60% 
ข้อได้เปรียบ - มีประสิทธิภาพสูงสามารถนาํไปใชง้านไดก้บักระบวนการผลิต

ท่ีมีอุณหภูมิระดบัตํ่า 
- สามารถนาํไปใชป้รับปรุงระบบเดิม 

ข้อด้อย - ไม่สามารถใชก้บัก๊าซท่ีมีสารปนเป้ือน 
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4.5.2.2 หัวเผาสะสมความร้อนแบบอินทกีรัลเบด (Integral Bed Regenerative Burner ) 
หัวเผาชนิดน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนมาใหม่ โดยประกอบดว้ยฐานซ่ึงมีเซรามิกรูปทรงกลมหลายลูก (Bed of 
Ceramic Spheres) บรรจุอยูภ่ายในตวัหวัเผา (รูปท่ี 4.5-11) หวัเผาจะติดตั้งเป็นคู่ ในขณะท่ีหวัเผาหน่ึงทาํงาน 
ก๊าซท้ิงจะไหลผ่านไปยงัฐานของหวัเผาอีกหวัหน่ึงท่ีไม่ทาํงาน ในทางกลบักนั อากาศเยน็ท่ีเขา้มาจะถูกอุ่นโดย
ผ่านฐานท่ีเก็บความร้อนและกระบวนการจะทาํงานเป็นวฏัจกัรต่อเน่ือง ระยะเวลาทาํงานในหน่ึงวฏัจกัรจะ
เปล่ียนแปลงอยูร่ะหวา่ง 30-180 วินาที  

 
รูปที ่4.5-13 รูปตดัของหวัเผาสะสมความร้อนแบบอินทีกรัลเบด (Integral Bed Regenerative Burner) 

หวัเผาชนิดน้ีมีขนาดกะทดัรัดมากเม่ือเปรียบเทียบกบัหวัเผาสะสมความร้อนแบบทัว่ไป เน่ืองจากมีฐานเซรามิก 
อยูใ่นตวัของชุดหวัเผา ส่ิงน้ีคือขอ้ไดเ้ปรียบของหวัเผาชนิดน้ี เน่ืองจากหวัเผาชนิดน้ีเหมาะสมสาํหรับการติดตั้ง
ในเตาหลอมขนาดเลก็ซ่ึงปัจจุบนัไม่สามารถใชเ้ทคโนโลยสีะสมความร้อนแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมในการใชง้านใน

พื้นท่ีจาํกดัได ้หวัเผาชนิดน้ีมีขนาดตั้งแต่ 0.2 GJ/h (0.65 kW) จนถึง 18.6 GJ/h (5,160 kW)  คุณสมบติัของหวั
เผาสะสมความร้อนแบบอินทีกรัลเบดไดส้รุปไวใ้นตารางท่ี  4.5-12 
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ตารางที ่4.5-12 คุณสมบติัของหวัเผาสะสมความร้อนแบบอินทีกรัลเบด 

การใช้งาน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
ช่วงอุณหภูมิทีใ่ช้งาน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-80% 
ข้อได้เปรียบ - มีขนาดกะทดัรัด 

- มีขนาดพิกดัตํ่าทาํใหส้ามารถใชง้านกบัเตาหลอมขนาดเลก็ได ้
- ง่ายต่อการนาํไปปรับปรุงระบบเดิม 

ข้อด้อย - มีโอกาสอุดตนั (Fouling) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการใชง้าน 
 
4.5.2.3 เตาหลอมทีใ่ช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Energy Optimising Furnace, EOF) 
ประมาณ 20% ของพลงังานท่ีป้อนเขา้เตาหลอมเหลก็ท่ีใชก้ารอาร์คของกระแสไฟฟ้า (EIectric Arc Furnace) 
ความร้อนจะสูญเสียไปกบัก๊าซร้อน โดยความร้อนท่ีสูญเสียน้ีมีปริมาณเพียงพอท่ีจะใหค้วามร้อนกบัเศษเหล็ก
เพื่อใหมี้อุณหภูมิสูงข้ึนถึง 600oC โดยประมาณ ดงันั้น จึงไดมี้การพฒันาเพ่ือนาํความร้อนท้ิงเหล่าน้ีกลบัมาใช้
ใหม่ในเตาหลอม 

 
รูปที ่4.5-14 แผนผงัการทาํงานของเตาหลอมประสิทธิภาพสูง (Energy Optimising Furnace, EOF) 

การพฒันาเช่นน้ีเป็นการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเตาหลอมโดยการใชก๊้าซไอเสียเพื่ออุ่นเศษ

เหลก็ ตวัอยา่งท่ีพบเช่น ในประเทศบราซิลและอินเดีย แต่เตาหลอมประสิทธิภาพสูงท่ีใชถ่้านหินหรือนํ้ ามนัเป็น
เช้ือเพลิงแทนการใชว้ิธีการอาร์คของกระแสไฟฟ้าสามารถอุ่นเศษเหลก็ใหมี้อุณหภูมิสูงข้ึนถึง 850oC หลกัการ
ทาํงานโดยทัว่ไปของเตาหลอมประสิทธิภาพสูงแสดงอยูใ่นรูปท่ี 4.5-12 ค่าใชจ่้ายในการใชง้านคาดว่าตํ่ากว่า
มากเม่ือเปรียบเทียบกบัเตาหลอมเหลก็แบบใชก้ารอาร์คของกระแสไฟฟ้าท่ีมีขนาดเดียวกนั 
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4.6 การเลือกเทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลับมาใช้ใหม่ 

ในหวัขอ้ท่ี 4.4 ไดก้ล่าวถึงศกัยภาพของการประยกุตใ์ชง้านจากการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ การตดัสินใจ
เลือกระบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการใชง้านข้ึนอยูก่บัความพอดีดา้นปริมาณ คุณภาพ และอุณหภูมิของก๊าซ
ไอเสีย (ดูหวัขอ้ท่ี 4.3) ท่ีจะใชใ้นกระบวนการผลิตหรือความตอ้งการความร้อนของโรงงาน เม่ือไดมี้การ

พิจารณาการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่แลว้ ขั้นต่อไปคือการเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนาํความ

ร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ (ดูหวัขอ้ท่ี 4.5) 

รูปท่ี 4.6-1 แสดงขั้นตอนการตดัสินใจโดยพิจารณาจากศกัยภาพของผูใ้ชง้านความร้อนท้ิงโดยเนน้ถึงอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดสาํหรับการใชง้านแต่ละอยา่งโดยเฉพาะ แผนภาพน้ีไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายท่ีจะแสดงรายละเอียดของ
การใชง้านหรือรายการอุปกรณ์อยา่งละเอียด และไม่ไดย้ดึติดกบัระบบใดระบบหน่ึงโดยเฉพาะ (ผูใ้ชง้านไดมี้
การพิจารณาการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ บางรายสามารถคน้คิดวิธีการใหม่ๆ ได)้ แผนภาพน้ีเป็นเพียง
การสรุปวิธีการเลือกเทคโนโลยีการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านเฉพาะดา้น ผูท่ี้มี
ศกัยภาพในการใชอุ้ปกรณ์การนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ควรปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญ บริษทัท่ีปรึกษาดา้น

พลงังาน หรือผูจ้าํหน่ายอุปกรณ์เฉพาะดา้นเพ่ือขอคาํแนะนาํเพิ่มเติม 

 
รูปที ่4.6-1 หลกัการตดัสินใจในการเลือกเทคโนโลยกีารนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ 
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เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลงังานถือเป็นการเทคนิคการปรับปรุงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานของ

โรงงานใหสู้งข้ึนและทนัสมยั 

การติดตั้งเคร่ืองอุ่นอากาศด้วยก๊าซไอเสีย  
1. หลักการทาํงานของเทคโนโลย ี
นาํไอเสียจากหมอ้ไอนา้ หรือเตาเผามาแลกเปล่ียนความร้อนใหก้บัอากาศก่อนเขา้เผาไหม ้ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการเผาไหมสู้งข้ึนและลดการใชเ้ช้ือเพลิง 
2. สมการทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 
อุณหภูมิแตกต่างลอกมีน            ΔTLM      =      (ΔT1-ΔT2)/ln(ΔT1/ΔT2)                       °C  
ปริมาณความร้อนท่ีนาํกลบัมาได ้     Q      =      ∪ A ΔTLM h                                           Wh/ปี 
คิดเป็นปริมาณเช้ือเพลิง                    F       =      3.6 ∪ A ΔTLM h / (1,000  LHV)            หน่วย/ปี  
ผลประหยดั                                      S       =      3.6 ∪ A ΔTLM h / (1,000  LHV  CF )     บาท/ปี  
เงินลงทุน                                          I        =      CA / A                                                      บาท  
ระยะเวลาคืนทุน                            PB       =      I / S  = 1,000 CA / 3.6 U ΔTLM ho            ปี 
เม่ือ   อุณหภูมิก๊าซไอเสีย  T  °C  
         ราคาเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน  CA  บาท/ตรม.  
         พื้นท่ีแลกเปล่ียนความร้อน  A  ตรม.  
         ค่าสมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน  U  W/m2/°C  
         ชัว่โมงการทาํงานต่อปี  h  ชม./ปี  
         ค่าความร้อนเช้ือเพลิง  LHV  MJ/ปี  
         ราคาเช้ือเพลิง  CF  บาท/หน่วย  

 
 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
สมมุติฐานท่ีใช ้ 
ก๊าซไอเสียหลงัจากนาความร้อนมาอุ่นอากาศแลว้อุณหภูมิ  

- ถา้เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีซลัเฟอร์ 150°C  
- ถา้เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีซลัเฟอร์ตํ่าา 100°C  

อากาศเขา้ระบายความร้อน     30    °C  



                    คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 
 

4-31 

ค่าประสิทธิผลการแลกเปล่ียนความร้อน u เท่ากบั     20     W/m2°C  
ค่าสมัประสิทธ์ิผลการแลกเปล่ียนความร้อน (effectiveness) ไม่เกิน     0.5  
ชัว่โมงการทางาน     7,200     ชัว่โมง/ปี  
อตัราการไหลดา้นก๊าซไอเสียต่อดา้นอากาศ (mfl/mair)     1.1  

ประเภทเช้ือเพลิง ค่าความร้อน 
(MJ/หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา/MJ 

เช้ือเพลิงนา้มนั  39.77 MJ/ลิตร  20.68 บาท/ลิตร  0.52 
ก๊าซธรรมชาติ  1,055 MT/Mbtu  316.5 บาท/Mbtu  0.30 
ถ่านหิน  15 MT/kg  1.65 บาท/kg  0.11 

 

4. ผลการวเิคราะห์ 

โดยการคาํนวณค่าอุณหภูมิลอกมีนจากอุณหภูมิเขา้ออกเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนจากสมมุติฐาน

ขา้งตน้ และในกรณีท่ีค่าประสิทธิผลสูงกว่า 0.5 ใชค่้า 0.5 และเน่ืองจากราคาเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน
ข้ึนกบัวสัดุท่ีใช ้และการออกแบบจึงไม่สามารถกาํหนดไดต้ายตวัในท่ีน้ีไดแ้ปรค่าราคาเคร่ืองแลกเปล่ียน
ความร้อนต่อตารางเมตร จาก 20,000 ถึง 50,000 บาทต่อตารางเมตร ผลการวิเคราะห์แสดงไดด้งัตาราง
ต่อไปน้ี 
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หมายเหตุ  
การใชต้ารางขา้งตน้  
1) หากสามารถคาํนวณค่า ΔTLM  ของการแลกเปล่ียนความร้อนตามสมการใหใ้ชค่้านั้นเปิดตารางดูค่าความ
คุม้ค่าแต่หากไม่มีขอ้มูลใหใ้ชอุ้ณหภูมิก๊าซไอเสียเปิดตารางดูค่าความคุม้ค่า  
2) หากตวัแปรท่ีใชง้านต่างจากสมมุติฐานขา้งตน้อยา่งมีนยัสาํคญั เช่น ชัว่โมงการใชง้าน ราคาเคร่ืองแลกเปล่ียน
ความร้อน และค่า Uใหป้รับแกผ้ลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนดว้ยสดัส่วนของตวัแปรนั้นเทียบกบัค่าท่ีใชใ้น
สมมุติฐาน ถา้ตวัแปรดงักล่าวเป็นตวัตั้งในสมการหาค่า PB ใหคู้ณผลลพัธ์ดว้ยค่าสดัส่วน และหากเป็นตวัหารก็
ใหห้ารผลลพัธด์ว้ยค่าสดัส่วน 
5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลย  ี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีี ไดแ้ก่ 
 โรงงานผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 โรงงานเคมี 
 โรงงานส่ิงทอ 
 โรงงานผลิตช้ินส่วนโลหะ 
 โรงงานอบแหง้ไมแ้ปรรูป 
 อาคารโรงแรม 
 อาคารโรงพยาบาล 
 ฯลฯ 

 
 
 การตดิตั้งเคร่ืองอุ่นน้าป้อนหม้อไอน้า (ECONOMIZER)  
1. หลักการทาํงานของเทคโนโลย ี
  นาํความร้อนท่ีปล่อยท้ิงจากไอเสียมาอุ่นนํ้าป้อนเขา้หมอ้ไอนํ้าส่งผลใหห้มอ้ไอนํ้าใชเ้ช้ือเพลิงลดลง 
2. สมการทีใ่ช้วเิคราะห์ 
สมการท่ีใชเ้ช่นเดียวกบัการอุ่นอากาศ  
ระยะเวลาคืนทุน      =      1,000 CA / (3.6 U ΔTLM ho) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
สมมุติฐาน  
ไอเสียหลงัจากการอุ่นนํ้า ถา้เป็นเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ หรือ ซลัเฟอร์ตํ่า 100°C  ถา้เป็นเช้ือเพลิงอ่ืน 150°C  
อุณหภูมินา้เขา้ความร้อน      30      °C  
ชัว่โมงการทางาน      7,200      ชัว่โมง/ปี  
อายโุครงการ      10      ปี  
ค่าประสิทธิผลการถ่ายเทความร้อน (effectiveness)      0.6  
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ผลคูณอตัราการไหลและค่าความจุความร้อนฝ่ังนํ้าป้อนต่อฝ่ังก๊าซไอเสีย ประมาณเท่ากบั 3 
ราคาค่าความร้อน 
ประเภทเช้ือเพลิง 

ค่าความร้อน 
(MJ/หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา/MJ 

เช้ือเพลิงนา้มนั  39.77 MJ/ลิตร  20.68 บาท/ลิตร  0.52 
ก๊าซธรรมชาติ  1,055 MT/Mbtu  316.5 บาท/Mbtu  0.30 
ถ่านหิน  15 MT/kg  1.65 บาท/kg  0.11 

ค่า U ของเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบอากาศกบันํ้า ปกติมีค่า 15 ถึง 70 W/m2°C ในท่ีน้ีเลือก 40 W/m2°C 
4. ผลการวเิคราะห์ 
ความคุม้ค่าของการติดตั้งอุปกรณ์นาความร้อนท้ิงกลบัมาใช ้ จะข้ึนกบัเช้ือเพลิงท่ีใช ้ อุณหภูมิก๊าซไอเสีย และราคา
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนต่อตารางเมตร ในท่ีน้ีไดแ้ปรค่าราคาเคร่ืองแลกเปล่ียน ความร้อนตั้งแต่ 20,000-50,000 
บาทต่อตารางเมตร ผลการวิเคราะห์แสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
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หมายเหตุ  
การใชต้ารางขา้งตน้  
1) หากสามารถคาํนวณค่า ΔTLM  ของการแลกเปล่ียนความร้อนตามสมการใหใ้ชค่้านั้นเปิดตารางดูค่าความคุม้ค่า แต่
หากไม่มีขอ้มูล ใหใ้ชอุ้ณหภูมิก๊าซไอเสีย เปิดตารางดูค่าความคุม้ค่า  
2) หากตวัแปรท่ีใชง้านต่างจากสมมุติฐานขา้งตน้อยา่งมีนยัสาํคญั เช่น ชัว่โมงการใชง้าน ราคาเคร่ืองแลกเปล่ียนความ
ร้อน U ใหป้รับแกผ้ลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนดว้ยสดัส่วนของตวัแปรนั้นเทียบกบัค่าท่ีใชใ้นสมมุติฐาน ถา้ตวั
แปรดงักล่าวเป็นตวัตั้งในสมการ PB ใหคู้ณผลลพัธ์ดว้ยค่าสดัส่วน และหากเป็นตวัหารกใ็หห้ารผลลพัธด์ว้ยค่าสดัส่วน  
5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลย  ี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีี ไดแ้ก่ 
 โรงงานผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 โรงงานเคมี 
 โรงงานส่ิงทอ 
 โรงงานผลิตช้ินส่วนโลหะ 
 โรงงานอบแหง้ไมแ้ปรรูป 
 อาคารโรงแรม 
 อาคารโรงพยาบาล 
 ฯลฯ 
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การตดิตั้งเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนจากนํา้ร้อนกับนํา้ 
1. หลักการทาํงานของเทคโนโลย ี
นาํความร้อนท่ีปล่อยท้ิงจากนํ้ าร้อนคอนเดนเสทหรือนํ้ าร้อนปล่อยท้ิงไปแลกเปล่ียนความร้อนกบันํ้ าท่ีจะนาํไปใช้

ประโยชน ์ส่งผลใหล้ดการใชพ้ลงังานในการทาํใหน้ํ้ าร้อนได ้
2. สมการทีใ่ช้วเิคราะห์ 
อุณหภูมิแตกต่างลอกมีน            ΔTLM      =      (ΔT1-ΔT2)/ln(ΔT1/ΔT2)                    °C  
ระยะเวลาคืนทุน                            PB      =        1,000 CA / 3.6 U ΔTLM ho                     ปี 
 

 
ถา้ใหอ้ตัราการไหลและค่าความจุความร้อนของทั้งสองกระแสมีอตัราส่วน     r     =     mh cph mc cpc  
และค่าประสิทธิผลของเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน ε อุณหภูมิความร้อนแตกต่างของแหล่งความร้อน Thi และ
อุณหภูมิตวัรับ Tci เป็น ΔT จะไดว้า่ 
  

 
 

 
จะเห็นวา่หากทราบค่า ε อุณหภูมิแตกต่างของ ns แลกเปล่ียนความร้อน ΔT และอตัราส่วน r กจ็ะหาความสมัพนัธ์
ของ ΔT และ ΔTLM เพ่ือนาไปคาํนวณความคุม้ค่าในการลงทุนได ้
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3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
สมมุติฐาน  
เพื่อใหเ้ห็นภาพของความคุม้ค่าในการปรับปรุงกาํหนดค่าตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี  
ค่าประสิทธิผลของเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (ε)     0.7  
อตัราการไหลของกระแสร้อนต่อกระแสเยน็ (r)     1.2  
อุณหภูมิตวักลางสายเยน็ท่ีรับความร้อน     30    °C  
ค่าสมัประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน     2,000     W/m2°C  
ชัว่โมงการทาํงาน     7,200     ชัว่โมง/ปี  

ราคาค่าความร้อน 
ประเภทเช้ือเพลิง 

ค่าความร้อน 
(MJ/หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา/MJ 

เช้ือเพลิงนา้มนั  39.77 MJ/ลิตร  20.68 บาท/ลิตร  0.52 
ก๊าซธรรมชาติ  1,055 MT/Mbtu  316.5 บาท/Mbtu  0.30 
ถ่านหิน  15 MT/lg  1.65 บาท/kg  0.11 

 

4. ผลการวเิคราะห์ 
เม่ือแปรราคาเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน 20,000 – 50,000 บาท/ตารางเมตร มีความคุม้ค่าของการดาํเนินมาตรการ
แบ่งเป็น สองกรณี คือเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบเพลต และแบบ (เปลือกและท่อ) ดงัน้ี 
มาตรการติดตั้งเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนนํ้า-นํ้า แบบเพลต 
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มาตรการติดตั้งเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนนา้-นา้ แบบ Shell &Tube 
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หมายเหตุ  
การใชต้ารางขา้งตน้  
1) หากสามารถคาํนวณค่า ΔTLM ของการแลกเปล่ียนความร้อนตามสมาการ ใหใ้ชค่้านั้นเปิดตารางดูค่าความคุม้ค่า 
แต่หากไม่มีขอ้มูล ใหใ้ชอุ้ณหภูมินํ้าร้อน เปิดตารางดูค่าความคุม้ค่า  
2) หากตวัแปรท่ีใชง้านต่างจากสมมุติฐานขา้งตน้อยา่งมีนยัสาํคญั เช่น ชัว่โมงการใชง้าน ราคาเคร่ืองแลกเปล่ียน
ความร้อน U ใหป้รับแกผ้ลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนดว้ยสดัส่วนของตวัแปรนั้นเทียบกบัค่าท่ีใชใ้นสมมุติฐาน 
ถา้ตวัแปรดงักล่าวเป็นตวัตั้งในสมการ PB ใหคู้ณผลลพัธ์ดว้ยค่าสดัส่วน และหากเป็นตวัหารกใ็หห้ารผลลพัธ์ดว้ย
ค่าสดัส่วน 
5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลย  ี
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีี ไดแ้ก่ 
 โรงงานผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 โรงงานเคมี 
 โรงงานส่ิงทอ 
 โรงงานผลิตช้ินส่วนโลหะ 
 โรงงานอบแหง้ไมแ้ปรรูป 
 อาคารโรงแรม 
 อาคารโรงพยาบาล 
ฯลฯ 
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4.7 การพจิารณาโครงการการนําความร้อนทิง้กลับมาใช้ใหม่ 
 
รายการตรวจสอบน้ีเตรียมชุดคาํถามไวส้าํหรับใหผู้ใ้ชง้านท่ีมีศกัยภาพตอบ เม่ือมีการพิจารณาโครงการนาํความ
ร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ ความสาํเร็จของโครงการข้ึนอยูก่บัการพิจารณาประเด็นท่ีสาํคญัเหล่าน้ีก่อนท่ีจะมีการ
ลงทุนใดๆ 

คาํถาม คาํตอบ 
1. ท่านทราบปริมาณและคุณภาพของความร้อนท้ิงท่ีเกิดข้ึนหรือไม่  
2. ท่านทราบค่าความจุความร้อนจาํเพาะของก๊าซไอเสียหรือไม่  
3. ท่านไดมี้การบาํรุงรักษาเบ้ืองตน้ (Good Housekeeping) และไดใ้ชม้าตรการท่ีมีค่าใชจ่้ายตํ่า  
       ในการลดการสูญเสียความร้อนใหต้ํ่าท่ีสุดแลว้หรือยงั 

 

4. ท่านมีทางเลือกท่ีคุม้ค่าใชจ่้าย (Cost-effective) กวา่วิธีท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อลดการ  
        สูญเสียความร้อนท้ิงแลว้หรือยงั 

 

5. ผูร่้วมงานในบริษทัของท่านไดค้าํนึงถึงการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่หรือไม่  
6. ท่านสามารถหาประสบการณ์ในทางปฏิบติัท่ีใชง้านไดจ้ริงไดห้รือไม่  
7. มีการใชค้วามร้อนท้ิงท่ีคุม้ค่าใชจ่้ายหรือไม่  
8. หวัขอ้ดงัต่อไปน้ีไดรั้บการพิจารณาแลว้หรือยงั 

 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบาํรุงรักษา 
 แหล่งของอุปกรณ์การนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ 
 ความเป็นไปไดข้องลกัษณะการทาํงานแบบไม่สมํ่าเสมอ 
 ปัญหาทางเทคนิคเก่ียวกบัการอุดตนั (Fouling) โดยฝุ่ นละออง การกดักร่อนซ่ึงเกิดจาก

การควบแน่นของกรด และอ่ืนๆ  
 แนวโนม้ท่ีจะปล่อยมลภาวะเพ่ิมข้ึน เช่น การปล่อยก๊าซในกลุ่มไนโตรเจนออกไซด ์

(NOx) 
 ผลกระทบต่อการผลิตและคุณภาพของผลิตภณัฑ ์

 

9. โครงการท่ีนาํเสนอน้ีมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่  
10. การประยกุตใ์ชง้านท่ีเสนอไดน้าํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่อยา่งมีประสิทธิภาพแลว้หรือยงั  
11. โครงการท่ีนาํเสนอไดป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบัของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มท่ีใชใ้นปัจจุบนัและท่ี  
        กาํลงัจะประกาศใชห้รือไม่ 

 

12. ขอ้มูลท่ีตอ้งการทั้งหมดมีเพียงพอท่ีจะขอเงินสนบัสนุนสาํหรับทาํโครงการท่ีเสนอไวห้รือไม่  
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4.8  โปรแกรมการวเิคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อลดความยุง่ยากซบัซอ้นในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษพ์ลงังาน จึงทาํเป็นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ชน้าํขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลตรวจวดักรอกลงในช่องวา่ง โปรแกรมจะคาํนวณผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ี
ถูกตอ้งไดท้นัที 

 

มาตรการที ่1  การนําไอเสียจากปล่องไอเสียไปใช้ประโยชน์ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานติดตั้งหมอ้ไอนํ้าแบบท่อไฟ ใชเ้ช้ือเพลิง ………… ขนาดพิกดั …… ตนั จาํนวน …… ชุด ปัจจุบนั
อุณหภูมิไอเสียเขา้ปล่องโดยเฉล่ียประมาณ……..oC ส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียความร้อนทางปล่องมากจึงมี
แนวคิดในการนาํความร้อนจากไอเสียไปใชใ้นการ………………………………โดยคาดวา่อุณหภูมิไอเสีย

หลงัจากผา่นอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนแลว้จะมีอุณหภูมิประมาณ........ oC (ถา้เช้ือเพลิงมีองคป์ระกอบของ
กาํมะถนัอุณหภูมิไอเสียหลงัจากนาํไปใชแ้ลว้ไม่ควรตํ่ากวา่ 180 oC ) 
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 

2.1.1 พลงังานความร้อนท่ีสูญเสียทางปล่อง 

    - เช้ือเพลิงแขง็ (kcal/y)                           
  

  

QES =   อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงแขง็เฉล่ีย (kg/h) x ปริมาณก๊าซไอเสียจริง (Nm3/kg) x 
ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสีย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสียออก
จากหอ้งเผาไหม ้(OC) - อุณหภูมิอากาศเขา้หอ้งเผาไหม ้(OC)) x ชัว่โมงการ
ใชง้านตลอดทั้งปี (h/y) x ตวัประกอบการทาํงาน x ประสิทธิภาพการเผา
ไหม ้(%) / 100 

  - เช้ือเพลิงเหลว (kcal/y)                           
  

 
 
 
 
 
  

QEL = อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงเหลวเฉล่ีย (L/h) x ความหนาแน่นของเช้ือเพลิง (kg/L) 
x ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสีย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิไอเสียออก
จากหอ้งเผาไหม ้(OC) - อุณหภูมิอากาศเขา้หอ้งเผาไหม ้(OC)) x ชัว่โมงการ
ใชง้านตลอดทั้งปี (h/y) x ตวัประกอบการทาํงาน x ประสิทธิภาพการเผา
ไหม ้(%) / 100 
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- เช้ือเพลิงก๊าซ (kcal/y) 

  

  

QEG = อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซเฉล่ีย (m3/h) x ความหนาแน่นของเช้ือเพลิง 
(kg/m3) x ค่าความจุความร้อนของก๊าซไอเสีย (kcal/Nm3 OC) x (อุณหภูมิ
ไอเสียออกจากหอ้งเผาไหม ้(OC) - อุณหภูมิอากาศเขา้หอ้งเผาไหม ้(OC)) x 
ชัว่โมงการใชง้านตลอดทั้งปี (h/y) x ตวัประกอบการทาํงาน x 
ประสิทธิภาพการเผาไหม ้(%) / 100 

2.1.2 พลงังานความร้อนท่ีนาํไปใชป้ระโยชน ์

- เช้ือเพลิงแขง็  (kg/y) 

FSS = 
พลงังานความร้อนท่ีสูญเสียออกทางปล่องลดลง (kcal/y) x (ประสิทธิภาพ
อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน /100)/ (ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง 
(kcal/kg) x ประสิทธิภาพการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง/100) 

- เช้ือเพลิงเหลว (L/y) 

FSL  =   พลงังานความร้อนท่ีสูญเสียออกทางปล่องลดลง (kcal/y) x (ประสิทธิภาพ
อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน /100)/  (ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง 
(kcal/kg) x ความหนาแน่นของเช้ือเพลิงเหลว (kg/L)  x  ประสิทธิภาพการ
เผาไหมข้องเช้ือเพลิง/100) 

- เช้ือเพลิงก๊าซ (m3/y) 

FSG = พลงังานความร้อนท่ีสูญเสียออกทางปล่องลดลง (kcal/y) x (ประสิทธิภาพ
อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน /100)/  (ค่าความร้อนทางตํ่าของเช้ือเพลิง 
(kcal/kg) x ความหนาแน่นของเช้ือก๊าซ (kg/m3)  x  ประสิทธิภาพการเผา
ไหมข้องเช้ือเพลิง/100) 

 

2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 

2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)               

PB = เงินลงทุนติดตั้งอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (บาท) / ค่าพลงังานความ
ร้อนท่ีนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้(บาท/ปี) 

 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า

ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น

1.1 ช ัว่โมงการใชง้านตลอดทั้งปี h h/y

1.2 คา่ความร้อนทางตํ่าของเชื้อเพลิง

 - เชื้อเพลิงแข็ง LHVS kcal/kg

 - เชื้อเพลิงเหลว LHVL kcal/kg

 - เชื้อเพลิงกา๊ซ LHVG kcal/kg

1.3 ราคาเชื้อเพลิงเฉล่ียตอ่หนว่ย

      - เชื้อเพลิงแข็ง CS ฿/kg

      - เชื้อเพลิงเหลว CL ฿/L

      - เชื้อเพลิงกา๊ซ CG ฿/m3

1.4 ความหนาแนน่ของเชื้อเพลิง

      - เชื้อเพลิงเหลว DL kg/L

      - เชื้อเพลิงกา๊ซ DG kg/m3

1.5 ตวัประกอบการทาํงาน OF

1.6 คา่ความจุความร้อนของกา๊ซไอเสีย CPg kcal/Nm3 OC

      (ท่ี 200 OC = 0.33 , ท่ี 400 OC = 0.34)

1.7 ประสิทธิภาพการเผาไหม้ C %

1.8 ประสิทธิภาพหมอ้ไอนํ้า B %

1.9 อตัราการใ ชเ้ชื้อเพลิงเฉล่ีย

      - เชื้อเพลิงแข็ง mFS kg/h

      - เชื้อเพลิงเหลว mFL L/h

      - เชื้อเพลิงกา๊ซ mFG m3/h

1.10 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน HX %

1.11 เงินลงทุนติดตั้งอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน CI ฿  
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2. ข้อมูลตรวจวัด

2.1 อุณหภูมิไอเสียออกจากห้องเผาไหมเ้ดิม TgO
OC

2.2 อุณหภูมิอากาศเขา้ห้องเผาไหมเ้ดิม TaO
OC

2.3 อุณหภูมิไอเสียออกจากอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนหลงั TgN
OC

2.4 ปริมาณออกซิเจนออกจากห้องเผาไหมเ้ดิม O2O %

3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การสูญเสียความร้อนทางปล่องเดิม

3.1 อตัราสว่นอากาศเดิม M - 0.00

M = 21/(21- O2O)

3.2 ปริมาณอากาศทางทฤษฎีเดิม

      - เชื้อเพลิงแข็ง AOS Nm3/kg 0.00

AOS = (1.01 x LHVS /1,000)+0.5

      - เชื้อเพลิงเหลว AOL Nm3/kg 0.00

AOL = 0.85 x LHVL /1,000

      - เชื้อเพลิงกา๊ซ AOG Nm3/kg 0.00

AOG = (1.09 x LHVG /1,000)-0.25

3.3 ปริมาณอากาศใชจ้ริงเดิม

      - เชื้อเพลิงแข็ง AS Nm3/kg 0.00

AS = AOS x M

      - เชื้อเพลิงเหลว AL Nm3/kg 0.00

AL = AOL  x  M

      - เชื้อเพลิงกา๊ซ AG Nm3/kg 0.00

AG = AOG  x M  
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3.4 ปริมาณกา๊ซเสียทางทฤษฎีเดิม

      - เชื้อเพลิงแข็ง OS Nm3/kg 0.00

OS = (0.89 x LHVS /1,000)+1.65

      - เชื้อเพลิงเหลว OL Nm3/kg 0.00

OL = 1.11 x LHVL /1,000

      - เชื้อเพลิงกา๊ซ OG Nm3/kg 0.00

OG = (1.14 x LHVG / 1,000) + 0.25

3.5ปริมาณกา๊ซเสียจริงเดิม

      - เชื้อเพลิงแข็ง S Nm3/kg 0.00

S = OS + (M-1) x AOS

      - เชื้อเพลิงเหลว L Nm3/kg 0.00

L = OL + (M-1) x AOL

      - เชื้อเพลิงกา๊ซ G Nm3/kg 0.00

G = OG + (M-1) x AOG

3.6 พลงังานความร้อนท่ีสูญเสียเดิม

      - เชื้อเพลิงแข็ง QES kcal/y 0.00

QES = mfS  x  S x C Pg  x (TgO-TaO) 

   x h x OF x hC/100

      - เชื้อเพลิงเหลว QEL kcal/y 0.00

QEL = mfL  x  DL  x  L x CPg  x (Tgo-Tao) 

   x h x OF x hC/100

      - เชื้อเพลิงกา๊ซ QEG kcal/y 0.00

QEG = mfG   x DG  x qG x CPg x (Tgo-Tao) 

           x  h x OF x C/100

3.7 การสูญเสียความร้อนทางปลอ่งไอเสียใหม ่

เมือนาํความรอ้นจากไอเสียไปใช้

      - เชื้อเพลิงแข็ง QESN kcal/y 0.00

QESN = mfS  x  S x CPg  x (TgN-TaO) 
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    x h x OF x hC/100

      - เชื้อเพลิงเหลว QELN kcal/y 0.00

QELN = mfL  x  DL  x  qL x CPg  x (TgN-Tao) 

               x h x OF x C/100

      - เชื้อเพลิงกา๊ซ QEGN kcal/y 0.00

QEGN = mfG   x DG  x qG x CPg x (TgN-Tao)

               x  h x OF x C/100

3.8 พลงังานความร้อนสูญเสียออกทางปลอ่ง

      - เชื้อเพลิงแข็ง QSS kcal/y 0.00

QSS = (QES - QESN)

      - เชื้อเพลิงเหลว QSL kcal/y 0.00

QSL = (QEL - QELN)

      - เชื้อเพลิงกา๊ซ QSG kcal/y 0.00

QSG = (QEG - QEGN)

3.9 พลงังานความร้อนท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ได้

     - เชื้อเพลิงแข็ง FSS kg/y 0.00

FSS = QSS  x  (HX / 100) / (LHVS x C/100)

 - เชื้อเพลิงเหลว FSL L/y 0.00

FSL = QSL  x  (HX / 100) / (LHVL x DL x C/100)

  - เชื้อเพลิงกา๊ซ FSG m3/y 0.00

FSG = QSG  x  (HX / 100) / (LHVG x DG x C/100)
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3.10 คา่ใ ชจ้า่ยเชื้อเพลิงท่ีลดลง

      - เชื้อเพลิงแข็ง SS = FSS x CS SS ฿/y 0.00

      - เชื้อเพลิงเหลว SL = FSL x CL SL ฿/y 0.00

 - เชื้อเพลิงกา๊ซ SG = FSG x CG SG ฿/y 0.00

4. การวิเคราะห์การลงทนุ

 4.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)

 - เชื้อเพลิงแข็ง PBS = CI / SS PBS y 0.00

 - เชื้อเพลิงเหลว PBL = CI / SL PBL y 0.00

 - เชื้อเพลิงกา๊ซ PBG = CI/ SG PBG y 0.00

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวิเคราะห์

5.1 พลงังานความร้อนท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ได้ FS ………./y 0.00

5.2 คา่ใ ชจ้า่ยเชื้อเพลิงลดลง S ฿/y 0.00

5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00
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4.9 กรณศีึกษา 

กรณีศึกษาถือเป็นตน้แบบของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีประสบผลสาํเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานท่ีโรงงาน

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

กรณศีึกษาที ่1: การนําความร้อนทิง้จากเตาหลอมมาอุ่นอากาศก่อนการเผาไหม้โดยรีคูเพอเรเตอร์แบท่อ 2 ช้ัน 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
บริษทั พีพีจี-สยามซิลิกา จาํกดั เป็นอุตสาหกรรม ผลิตผงซิลิกา มีการใชเ้ตาหลอมทรายทาํดว้ยอิฐทนไฟ 
อุณหภูมิภายในประมาณ 1,400oC กาํลงัการผลิตประมาณ 4 ตนั/ชม./เตา โดยใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง
ประมาณ 13.0 ลา้นบีทีย/ูชม. หรือประมาณ 13.7 GJ/ชม. ไอเสีย (Flue Gas)ท่ีออกจากเตามีอุณหภูมิ  ประมาณ 
1,100oC ซ่ึงนาํกลบัไปใชใ้นการอุ่นอากาศก่อนเขา้เผาไหมโ้ดยใช ้รีคูเพอเรเตอร์ท่ีทาํดว้ยอิฐทนไฟ 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ไอเสียท่ีออกจากเตาหลอมจะไหลผา่นรีคูเพอเรเตอร์ท่ีทาํดว้ยอิฐทนไฟ แต่เน่ืองจากมีการแตกของอิฐภายในจึง
ทาํให้เกิดการผสมของไอเสียกบัอากาศท่ีใชใ้นการเผาไหม ้ ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศและประสิทธิภาพการเผา
ไหมล้ดลง 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
เปล่ียนรีคูเพอเรเตอร์ใหม่เป็นแบบท่อ 2 ชั้น ทาํดว้ยเหลก็ไร้สนิม โดยการออกแบบใหมี้พื้นท่ีแลกเปล่ียนความ
ร้อนเหมาะสมกบัปริมาณและอุณหภูมิไอเสียเพื่อให้ไดอุ้ณหภูมิอากาศท่ีสูงท่ีสุดรวมทั้งให้สามารถทาํความ

สะอาดไดส้ะดวก 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
รีคูเพอเรเตอร์ท่ีทาํดว้ยอิฐทนไฟมีอายุการใช้งานนานทาํให้เกิดการชํารุดส่งผลให้เตาใช้พลังงานความร้อนมากขึน้ 
5. สภาพหลังปรับปรุง 
ติดตั้งรีคูเพอเรเตอร์แบบท่อสองชั้น สูงประมาณ 10 เมตร มีเส้นผา่นศูนยก์ลางรวมประมาณ 1.2 เมตร ทาํดว้ย
เหลก็ไร้สนิม ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษทั Thermal Transfer ในการใชง้านนั้นไอเสียจากเตาหลอม
เขา้สู่ท่อชั้นในของรีคูเพอเรเตอร์ และจะถ่ายเทความร้อนใหก้บัอากาศดีท่ีใชใ้นการเผาไหมซ่ึ้งไหลผา่นระหว่าง
ท่อชั้นในกบัท่อชั้นนอก โดยจะเพิ่มอุณหภูมิอากาศจากประมาณ  35oC มาเป็น 550oC หลงัจากท่ีถ่ายเทความ
ร้อนใหอ้ากาศแลว้ ไอเสียยงัมีอุณหภูมิสูงอยู ่คือ ประมาณ 500oC ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดคิ้ดตั้งเคร่ืองแลกเปล่ียน
ความร้อนเพื่อทาํนํ้ าร้อนซ่ึงมีลกัษณะเป็นท่อ 2 ชั้นเหมือนกนั โดยไอเสียจะไหลผา่นท่อชั้นใน ส่วนนํ้ าจะไหล
ผา่นระหว่างท่อชั้นในกบัท่อชั้นนอก สามารถทาํนํ้ าร้อนไดป้ระมาณ 6,000 ลิตร/ชม. ท่ีอุณหภูมิประมาณ 70 -
80oC นํ้าร้อนท่ีไดน้ี้นาํไปใชท้าํความสะอาดเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพรวมของรีคูเพอเรเตอร์
อยูท่ี่ประมาณ 50-55% สามารถประหยดัพลงังานไดป้ระมาณ 25% และคาดวา่จะมีอายกุารใชง้านประมาณ 12 ปี 
 
  
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
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              เงินลงทุน      =  10,000,000  บาท 
              ผลประหยดัท่ีได ้                   =           3,000,000            บาทต่อปี 
              ระยะเวลาคืนทุน      =  10,000,000/ 3,000,000     

                                                            =           3.3                       ปี 
7. การใช้และบํารุงรักษา  
ทาํความสะอาดปล่องปีละคร้ังโดยใชช่้างเทคนิคของโรงงานเป็นผูด้าํเนินการ 
8. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้งานกับงานอ่ืน 
รีคูเพอเรเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีใชง้านไดดี้ ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษาตํ่า มีประสิทธิภาพดี ใชไ้ดท้ัว่ไปกบัเตาท่ีมี
ไอเสียท้ิงหรือไอเสียท่ีมีฝุ่ นสกปรกปนเป้ือนท่ีมีอุณหภูมิค่อนขา้งสูง โดยจะทาํหนา้ท่ีนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใช้
ใหม่เพื่อใชอุ่้นอากาศท่ีใชใ้นการเผาไหม ้ และถา้ความร้อนท้ิงหลงัจากการอุ่นอากาศแลว้ยงัมีอุณหภูมิสูงอยู ่ยงั
สามารถนาํไปใชท้าํนํ้ าร้อนเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตไดอี้กดว้ย 
 
 

กรณศีึกษาที ่2: การนําความร้อนทิง้จากเตาหลอมมาอุ่นอากาศก่อนการเผาไหม้โดยใช้เคร่ืองสะสมความร้อน   

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
บริษทัอุตสาหกรรมเคร่ืองแกว้ไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภณัฑแ์กว้ (Glass Container) มี
การใชเ้ตาหลอมทราย/เศษแกว้ทาํดว้ยอิฐทนไฟจาํนวน 3 เตา คือ เตาท่ีใชรี้คูเพอเรเตอร์1 เตา กบัเตาท่ีใชรี้เจน
เนอเรเตอร์ 2 เตา โดยทั้ง 3 เตาใชน้ํ้ ามนัเตาเกรด C เป็นเช้ือเพลิงหลกัร่วมกบัการใชไ้ฟฟ้า ปริมาณการใชน้ํ้ ามนั
เตาเกรด C ประมาณ 60,000 ลิตร/วนั โดยเตาหลอมทราย/เศษแกว้ท่ีใชรี้คูเพอเรเตอร์มีอุณหภูมิภายในประมาณ 
1,500oC กาํลงัการผลิตของเตาท่ีใชรี้เจนเนอเรเตอร์ตวัท่ี 1 ประมาณ 200 ตนัแกว้/วนั และเตาตวัท่ี 2 ประมาณ 
400 ตนัแกว้/วนั 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
เตาหลอมชุดท่ีใชรี้คูเพอเรเตอร์มีประสิทธิภาพตํ่ากว่าชุดท่ีใชรี้เจนเนอเรเตอร์ และมีอายกุารใชง้านมานานส่งผล
ใหมี้การใชพ้ลงังานส้ินเปลืองมาก 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
เปล่ียนไปใชรี้เจนเนอเรเตอร์เหมือนกบัสองเตาท่ีใชอ้ยู่ โดยรีเจนเนอเรเตอร์ทาํดว้ยอิฐทนไฟ ทาํหนา้ท่ีสะสม
ความร้อนจากไอเสีย มี 2 ชุดต่อหน่ึงเตา และสลบักนัทาํงาน ภายในมีช่องคลา้ยรังผึ้งเพ่ือใหไ้อเสียไหลผา่นได้
โดยมีขนาดกวา้ง 2.9 เมตร ยาว 13.5 เมตร และสูง 6.7 เมตร ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ยี่หอ้ National 
Refractories 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
เตาท่ีใชรี้คูเพอเรเตอร์จาํนวน 1 เตา มีประสิทธิภาพตํ่าและมีอายกุารใชง้านมานาน  จึงทาํการเปล่ียนใหม่ 
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5. สภาพหลังปรับปรุง 
เปล่ียนไปใชรี้เจนเนอเรเตอร์ โดย เตาหลอมมีอุณหภูมิประมาณ 1,500oC ไอเสียจากเตาก่อนเขา้รีเจนเนอเรเตอร์
มีอุณหภูมิประมาณ 1,350oC โดยไอเสียจะถ่ายเทความร้อนให้กบัอิฐทนไฟเพื่อเก็บสะสมความร้อนไว  ้เม่ือ
ถ่ายเทความร้อนให้อิฐแลว้อุณหภูมิไอเสียจะลดลงเหลือ 500oC และถูกปล่อยท้ิงท่ีอุณหภูมิ 200-300oC โดยมี
แผน่ปรับลมปิดเปิด (Damper) เป็นตวัปล่อยไอเสียออกสู่บรรยากาศ อากาศดีท่ีใชใ้นการเผาไหมถู้กเป่าเขา้รีเจน
เนอเรเตอร์ และอากาศดีจะรับความร้อนจากอิฐทนไฟ อุณหภูมิจะเพ่ิมข้ึนจาก 30-35oC เป็น 1,200-1,300oC และ
เขา้เตาหลอม รีเจนเนอเรเตอร์มี 2 ตวัซ่ึงจะสลบักนัทาํงานประมาณ 30 นาทีโดยอาศยัโบลเวอร์ท่ีมีแผน่ปรับลม
เป็นตวัปิดเปิด เพื่อสลบัทิศทางการไหลของอากาศท่ีเขา้สู่รีเจนเนอเรเตอร์ทั้ง 2 ตวั ประสิทธิภาพของรีเจนเนอเร
เตอร์อยูท่ี่ประมาณ 70-75% สามารถประหยดัพลงังานไดป้ระมาณ 30% และคาดว่าจะมีอายกุารใชง้านประมาณ 
10ปี  
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
              เงินลงทุน (เตาขนาด 200 ตนั)  =  20,000,000  บาท 
              ผลประหยดัท่ีได ้                 =            12,250,000           บาทต่อปี 
              ระยะเวลาคืนทุน    =  20,000,000/12,250,000      

                                                     =            1.63                      ปี 
7. การใช้และบํารุงรักษา  
ไม่มีการดูแลรักษา นอกจากเกิดปัญหาการอุดตนัในช่องรังผึ้ง อนัเน่ืองมาจากเขม่าจากการเผาไหม ้ การใชแ้ละ
บาํรุงรักษาไม่จาํเป็นตอ้งใชผู้ช้าํนาญการพิเศษเป็นผูดู้แล  
8. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้งานกับงานอ่ืน 
การใชรี้เจนเนอเรเตอร์ในกรณีศึกษาน้ี อาจไม่เหมาะสมกบักรณีท่ีโรงงานมีพื้นท่ีจาํกดัหรือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
ขนาดเล็ก ดงันั้น จึงควรศึกษาความเหมาะสมและความคุม้ค่าในการลงทุนก่อนท่ีจะนาํไปใชง้าน นอกจากน้ี 
หากนาํรีเจนเนอเรเตอร์ไปใชง้านกบัเตาท่ีมีไอเสียอุณหภูมิค่อนขา้งสูง หลงัจากการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใช้
ใหม่เพื่ออุ่นอากาศแลว้ ความร้อนท่ียงัเหลืออยู่ในไอเสียอาจจะนาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืนไดอี้ก เช่น ใชท้าํนํ้ า
ร้อนเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิต 
 

กรณศีึกษาที ่3: การนําก๊าซตดิไฟได้ (Waste Gas) จากกระบวนการผลิตมาผลิตไอนํา้โดยใช้หม้อไอนํา้ทีใ่ช้ 

                         ความร้อนทิง้ (Waste Heat Boiler ) 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
บริษทัไทยคาร์บอนแบลค็ จาํกดั (มหาชน)เป็นอุตสาหกรรมผลิตผงเขม่าดาํ (Carbon Black) เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบ
ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตแ์ละอ่ืนๆ มีกาํลงัผลิตเขม่าดาํประมาณ 420 ตนั/วนั (24 ชัว่โมง) และใชน้ํ้ ามนั
คอนเวอร์ชนัออยลป์ระมาณ 750 ตนั/วนั วตัถุดิบหลกัคือ นํ้ามนัคอนเวอร์ชนัออยล ์ (Conversion Oil) มีความ
ถ่วงจาํเพาะ (Specific Gravity) ประมาณ 1.09-1.10 มีสารประกอบคาร์บอนประมาณ 90% นํ้ามนัน้ีจะถูกเผาใน
เตาและเกิดปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิประมาณ 1,600-1,850oC ผลจากการทาํปฏิกิริยาจะทาํใหเ้กิดเขม่าดาํและก๊าซติด
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ไฟได ้(Waste Gas) 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ก๊าซติดไฟได ้(Waste Gas) ทีเ่กิดจากการทาํปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไม่ได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
นาํก๊าซติดไฟไดจ้ากกระบวนการผลิตมาเป็นเช้ือเพลิงเพ่ือใชผ้ลิตไอนํ้ า แลว้นาํไอนํ้ าความดนัสูงไปขบักงัหนัไอ
นํ้า (Steam Turbine) เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า และนาํไอนํ้าความดนัตํ่าไปใชใ้นกระบวนการผลิต  
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
ก๊าซติดไฟท่ีไดจ้ากชุดกรอง (Bag Filter) เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีค่าความร้อนตํ่า ติดไฟยาก จึงตอ้งออกแบบหอ้งเผา
ใหมใ้นขนาดท่ีเหมาะสม ซ่ึงก๊าซติดไฟประกอบดว้ยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เป็นส่วนใหญ่ ก๊าซ
ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) และก๊าซอ่ืนๆ อตัราการไหลของก๊าซติดไฟไดป้ระมาณ 150,000 m3/h ค่าความ
ร้อนของก๊าซมีค่าประมาณ 634 kCal/m3 หรือ 2,654 kJ/m3 
5. สภาพหลังปรับปรุง 
หมอ้ไอนํ้ าท่ีใชค้วามร้อนท้ิงทาํดว้ยอิฐทนไฟ เป็นแบบท่อนํ้ า (Water Tube) เน่ืองจากก๊าซติดไฟไดเ้ป็นก๊าซท่ีมี
ค่าความร้อนตํ่า หมอ้ไอนํ้ าจึงมีห้องเผาไหมท่ี้ใหญ่และแยกต่างหาก หมอ้ไอนํ้ าท่ีใช้ความร้อนท้ิงมีขนาด
ประมาณ 15.7 x 37.8 x 18.4 เมตร ผลิตจากประเทศเยอรมนี ยีห่อ้ Rekupcrater ซ่ึงอุปกรณ์ดงักล่าวติดตั้งมา
พร้อมกบัระบบ ส่วนชุดกรองหลกั (Main Bag Filter) มีขนาดประมาณ 8 x 24 x 20 เมตร ผลิตจากประเทศ
ฝร่ังเศส ยีห่อ้ Filter Media   
ก๊าซติดไฟได้จากกระบวนการผลิต ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เป็นส่วนใหญ่ ก๊าซ
ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) และก๊าซอ่ืนๆ อตัราการไหลของก๊าซติดไฟไดป้ระมาณ 150,000 m3/h ค่าความ
ร้อนของก๊าซมีค่าประมาณ 634 kCal/m3 หรือ 2,654 kJ/m3 นาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไอนํ้ าโดยใชห้มอ้ไอ
นํ้าท่ีใชค้วามร้อนท้ิงซ่ึงสามารถผลิตไอนํ้ ารวมไดป้ระมาณ 130 ตนั/ชม. ท่ีความดนั 42 บาร์ อุณหภูมิ 400oC เพ่ือ
ใชข้บักงัหันไอนํ้ าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ไดก้าํลงัไฟฟ้ารวมประมาณ 17.5 MW กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดน้ี้

นาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตของโรงงาน และส่วนหน่ึงจะจ่ายใหก้บับริษทัในเครือซ่ึงอยูใ่กลเ้คียงกนั ส่วนไอนํ้ า
ท่ีออกจากกงัหนัมีอตัราการไหลประมาณ 110 ตนั/ชม. ท่ีความดนัประมาณ 3.5 บาร์ นาํมาใชใ้นกระบวนการ
ผลิตและส่งต่อใหบ้ริษทัในเครือเช่นเดียวกนั ประสิทธิภาพของระบบอยูท่ี่ประมาณ 55-60% สามารถประหยดั
พลงังานไดป้ระมาณ 25-30% และคาดวา่จะมีอายกุารใชง้านประมาณ 20 ปี  
6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
                  เงินลงทุน                          =  300                   ลา้นบาท 
               ผลประหยดัท่ีได ้                 =            300                   ลา้นบาท/ปี 
               ระยะเวลาคืนทุน    =  300/300      

                                                 =            1.0                          ปี 
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7. การใช้และบํารุงรักษา  
โรงงานมีระบบควบคุมคุณภาพนํ้าท่ีดี นํ้าไม่มีซิลิกาเจือปนจึงไม่เกิดตะกรัน และไม่จาํเป็นตอ้งทาํความสะอาด
ท่อทุกปี มีการซ่อมบาํรุงใหญ่ทุก 1.5-2 ปี ปัญหาทัว่ไปเป็นเร่ืองท่อบวมจากความร้อนและและอิฐทนไฟชาํรุด 
8. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้งานกับงานอ่ืน 
ก๊าซติดไฟไดแ้ละความร้อนท้ิงท่ีมีอุณหภูมิค่อนขา้งสูงและมีปริมาณพอสมควร สามารถนาํไปอุ่นนํ้าก่อนเขา้
หมอ้ไอนํ้า หรืออุ่นอากาศสาํหรับใชใ้นการเผาไหมไ้ด ้ทาํใหส้ามารถประหยดัพลงังานไดส่้วนหน่ึง ใน
อุตสาหกรรมบางชนิด ก๊าซติดไฟไดท่ี้เกิดจากปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตถูกนาํไปเผาท้ิง ทาํใหสู้ญเสีย
พลงังานไปโดยเปล่าประโยชน ์ควรพิจารณานาํมาใชป้ระโยชนด์งักรณีตวัอยา่งน้ี 
 
 

กรณศีึกษาที ่4: การใช้ประโยชน์จากความร้อนทิง้ของเคร่ืองยนต์ใช้ก๊าซ (Gas Engine) 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
บริษทัฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)เป็นอุตสาหกรรมผลิตฝาปิดสาํหรับบรรจุภณัฑท่ี์ทาํดว้ยเเกว้ พลาสติก และโลหะ เช่น ขวด

และกระป๋องอลูมิเนียม เป็นตน้ ผูบ้ริหารตดัสินใจลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าใชเ้อง เน่ืองจากในบริเวณดงักล่าวเกิด
ไฟฟ้าดบับ่อย มีผลกระทบทาํใหก้ารผลิตเสียหายและเกิดการสูญเสียบ่อยคร้ัง และเพื่อลดผลกระทบจากปัญหา
ดา้นราคาของพลงังานท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึน เเละในขณะนั้นไดใ้ชก๊้าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตอยูแ่ลว้ โดย
ต่อท่อก๊าซมาจากท่อหลกัของ ปตท. ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลนกั 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ผลผลิตเกิดความเสียหายจากไฟฟ้าดบัและตน้ทุนราคาค่าไฟฟ้าสูงและขาดเสถียรภาพ 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการผลิตไฟฟ้าใชเ้องจากเช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีโรงงานใชอ้ยูแ่ลว้โดยใชเ้คร่ืองยนตก๊์าซ (Gas Engine) และ
นาํความร้อนท่ีปล่อยท้ิงจากไอเสียกลบัมาใชใ้นการผลิตไอนํ้าและทาํนํ้าเยน็ระบบดูดซึม 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
ซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตทั้งหมด 
5. สภาพหลังปรับปรุง 
ทาํการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าและการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ประกอบดว้ย  
 เคร่ืองยนตก๊์าซ (Gas Engine) และเคร่ืองป่ันไฟ (Generator) 3 เคร่ือง พิกดักาํลงัผลิต (Rated Capacity) 

เคร่ืองละประมาณ 2 MW มีระดบัแรงดนัไฟฟ้า 6.6 kV มีขนาดประมาณ 1.5 x 5.0 x 2.5 เมตร ผลิตใน
ประเทศสวีเดน ยีห่อ้ Wartsila 

 หมอ้ไอนํ้ าใชค้วามร้อนท้ิง 3 เคร่ือง พิกดัเคร่ืองละ 1.56 ตนั/ชม. ท่ีความดนัใชง้าน 6 บาร์เกจ (barg) เป็น
หมอ้ไอนํ้ าแบบท่อไฟ (Fire Tube) มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.0 เมตร ยาว 3.5 เมตร ผลิตในประเทศ
เดนมาร์ก ยีห่อ้ Danstoker ซ่ึงเคร่ืองดงักล่าวติดตั้งมาพร้อมกบัระบบ 

  เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบดูดซึม 3 เคร่ือง พิกดัเคร่ืองละ 360 ตนัความเยน็ มีขนาดประมาณ 1.5 x 3.5 x 2.2 เมตร 
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ผลิตในประเทศญ่ีปุ่น ยีห่อ้ Sanyo 
ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟ้ารวมของเคร่ืองยนต์ก๊าซและเคร่ืองป่ันไฟฟ้าทั้ ง 3 เคร่ืองโดยเฉล่ียจะอยู่ท่ี
ประมาณ 2,150,000 kWh/เดือน และใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงประมาณ 23,676 ลา้นบีทีย ู(MMBTU) ต่อ
เดือน ปัจจุบนัใชง้านอยูท่ี่ประมาณ 70-75% ของพิกดั 
ไอเสียจากเคร่ืองยนต์ก๊าซมีอุณหภูมิประมาณ 500oC มีอตัราการไหลประมาณ 150-210 ลูกบาศก์เมตร/ชม./
เคร่ือง ใชเ้ป็นความร้อนใหก้บัหมอ้ไอนํ้ าความร้อนท้ิงผลิตไอนํ้ าเตม็ท่ีประมาณ 1.56 ตนั/ชม./เคร่ือง ความดนั 6 
บาร์เกจ ใชง้านประมาณ 60-70% ของพิกดั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณไอนํ้ าท่ีตอ้งการของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบดูด
ซึม ถา้หากความดนัหมอ้ไอนํ้าเกิน 6 บาร์เกจ ก๊าซไอเสียจะถูกปล่อยท้ิงไปสู่บรรยากาศทางปล่องของหมอ้ไอนํ้ า 
ไอนํ้าท่ีผลิตไดจ้ะนาํไปใชท่ี้เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบดูดซึมทั้ง 3 เคร่ือง ซ่ึงมีพิกดัอตัราการทาํความเยน็ประมาณ 360 
ตนัความเยน็ต่อเคร่ือง โดยท่ีแต่ละเคร่ืองมีอตัราการไหลของนํ้ าเยน็ประมาณ 218 ลูกบาศกเ์มตร/ชม. ในปัจจุบนั
ใชง้านอยูท่ี่ประมาณ 60% ของพิกดั นํ้าเยน็ท่ีจ่ายออกไปมีอุณหภูมิประมาณ 7oC และไหลกลบัเขา้เคร่ืองท่ี
อุณหภูมิประมาณ 12oC นํ้าเยน็น้ีนาํไปใชใ้นการลดความร้อนในกระบวนการผลิตและในการปรับอากาศเฉพาะ
จุด (Spot Cooling) ใหก้บัพนกังานฝ่ายผลิต ระบบน้ีคาดวา่จะมีอายกุารใชง้านไดป้ระมาณ 15 ปี 
6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
               เงินลงทุน =     160              ลา้นบาท 
               ผลประหยดัท่ีได ้ =     ประมาณ 25% (เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าไฟฟ้าถา้ใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้า) 
               ระยะเวลาคืนทุน =     10                  ปี 
7. การใช้และบํารุงรักษา  
โรงงานใชห้ลกัการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance) โดยจดัให้มีการบาํรุงรักษาแต่ละเคร่ือง
สลบักนัไปตามชัว่โมงการใชง้าน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิต เช่น  เคร่ืองยนตก๊์าซจะทาํการบาํรุงรักษา
ท่ี 250, 500, 1,000, 5,000, 10,000 และ 20,000 ชัว่โมง เป็นตน้ และทาํการบาํรุงรักษาคร้ังใหญ่เม่ือเดินเคร่ือง
ครบ 40,000 ชัว่โมง ส่วนใหญ่วิศวกรและช่างของโรงงานจะเป็นผูดู้แลระบบและดาํเนินการซ่อมบาํรุง ในกรณี
ท่ีทาํการซ่อมบาํรุงท่ี 20,000 ชัว่โมง จะว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญของบริษทัท่ีจาํหน่ายเคร่ืองมาสาธิตและเรียนรู้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญ เช่น การเปล่ียนแหวนลูกสูบ เป็นตน้ ในระหว่างท่ีทาํการบาํรุงรักษาจะใชก้ระแสไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าแทน 
8. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้งานกับงานอ่ืน 

สาํหรับโรงงานท่ีใชท้ั้งพลงังานไฟฟ้าและความร้อนในกระบวนการผลิตในปริมาณท่ีค่อนขา้งสูง และใชง้าน
ค่อนขา้งคงท่ีตลอด 24 ชัว่โมง (เช่น มีความตอ้งการพลงัไฟฟ้ามากกวา่ 4,000 kW และตอ้งการใชไ้อนํ้ าประมาณ 
4-5 ตนั/ชม. หรือมากกว่า) และมีท่อก๊าซธรรมชาติอยูใ่กลโ้รงงาน หรือมีวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เช่น ฟืน 
แกลบ กากออ้ย ฯลฯ ในปริมาณท่ีพอเพียง อาจพิจารณาใชร้ะบบผลิตกระแสไฟฟ้าและความร้อนร่วม 
(Cogeneration) แต่ควรจะศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์โดยละเอียดก่อน 
ผลประโยชน์ท่ีอาจจะไดรั้บอีกประการหน่ึง คือ ถา้ผลิตไฟฟ้าเกินความตอ้งการ  ส่วนท่ีเกินน้ีอาจจะขายใหก้บั
การไฟฟ้าไดต้ามนโยบายของสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 
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นอกจากน้ี โรงงานยงัมีการจดัการดา้นพลงังานท่ีดีในเร่ืองของการควบคุมค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน โดยมีการ

ตรวจวดัการใช้ไฟฟ้าและปริมาณนํ้ าเยน็ท่ีใช้ในแต่ละฝ่ายการผลิต และให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่า
พลงังานท่ีใช ้ดงันั้น จึงมีผลทาํใหแ้ต่ละฝ่ายตอ้งวางแผนและควบคุมการใชพ้ลงังานอยา่งรัดกมุ 
 
 

กรณศีึกษาที ่5 : การนําอากาศร้อนทิง้จากการระบายความร้อนแผ่นกระเบ้ืองกลับมาใช้ที ่Spray Dryer  

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการมีอากาศร้อนปล่อยท้ิงจากขั้นตอนการระบายความร้อนให้กบักระเบ้ืองหลงัออกจากเตาเผา

ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 150oC และสถานประกอบการมีขั้นตอนการผลิตอ่ืนท่ีสามารถนาํความร้อนดงักล่าว
ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
อากาศร้อนถูกปล่อยท้ิงส่งผลให้ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเปล่าประโยชน์และทาํให้สภาวะแวดลอ้มมีอุณหภูมิ

สูงข้ึน 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
นาํอากาศร้อนท้ิงท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 150oC ไปใชป้ระโยชน์ในขั้นตอนการอบไล่ความช้ืนให้กบั

กระเบ้ืองดิบท่ีเตาอบก่อนท่ีจะเขา้สู่ขั้นตอนการเคลือบสีซ่ึงตอ้งการอากาศร้อนท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 140oC 
จะส่งผลใหส้ามารถลดการใชเ้ช้ือเพลิงในเตาอบไล่ความช้ืน โดยขั้นตอนในการดาํเนินการปรับปรุงมีดงัน้ี 
1.  ตรวจวดัปริมาณและอุณหภูมิของอากาศร้อนท่ีจะนาํกลบัมาใช ้
2.  วิเคราะห์และประเมินผลประหยดั และการลงทุน 
3.  ทาํการเดินท่อนาํอากาศร้อนท่ีไดจ้ากการ  Cooling   แผ่นกระเบ้ืองท่ีเตาเผากลบัมาใชผ้สมเป็นอากาศ

ป้อนเขา้ท่ี Spray Dryer 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
Spray Dryer ใชอ้ากาศร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 150 oC ไป
สมัผสักบัวตัถุดิบโดยตรง โดยมีดชันีการใชพ้ลงังาน(ก๊าซธรรมชาติต่อนํ้ าหนกัดิน) 14.39 ลบ.ม./ตนั ท่ีอตัราการ
ผลิตผงดิน 16.38 ตนั/ชัว่โมง 
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รูปที ่4.8-1 สภาพก่อนปรับปรุงใชอ้ากาศท่ีอุณหภูมิปกติเขา้เผาไหมใ้น Spray Dryer 

5. สภาพหลังปรับปรุง 
ทาํการเดินท่อนาํอากาศร้อนท่ีไดจ้ากขั้นตอนการระบายความร้อนแผ่นกระเบ้ืองกลบัมาใช้ผสมเป็นอากาศ

ป้อนเขา้ Spray Dryer โดยอุณหภูมิอากาศร้อนท่ีนาํกลบัมาไดป้ระมาณ 130oC ส่งผลให้ดชันีการใชพ้ลงังาน 
(ก๊าซธรรมชาติต่อนํ้ าหนกัดิน)ลดลงเป็น 13.93 ลูกบาศกเ์มตร/ตนั โดยมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในโบลว์
เวอร์ท่ีใชดู้ดอากาศร้อน 4.3 kW  
 

 
รูปที ่4.8-2 หลงัปรับปรุงนาํอากาศร้อนจากการ Cooling แผน่กระเบ้ืองผสมอากาศป้อน 

เขา้เผาไหมใ้น Spray Dryer 
6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ท่ีอตัราการผลิตผงดิน 16.38 ตนั/ชัว่โมง มีดชันีการใชพ้ลงังานก่อนปรับปรุงเท่ากบั 14.39 ลูกบาศกเ์มตร/ตนั 
และหลงัปรับปรุงเท่ากบั 13.93 ลูกบาศกเ์มตร/ตนั กาํลงัไฟฟ้าของโบลว์เวอร์ท่ีใชดู้ดอากาศร้อนเท่ากบั 4.3 kW 
เวลาทาํงาน 24 ชัว่โมง/วนั 150 วนั/ปี ค่าเช้ือเพลิงเฉล่ีย (ก๊าซธรรมชาติ) 10.31 บาท/ลูกบาศกเ์มตร ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 
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2.6 บาท/kWh 
ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีประหยดัได ้ = (SEC1 - SEC2) x Q x ชัว่โมงทาํงาน x วนัทาํงาน 
    = (14.39 - 13.93) x 16.38 x 24 x 150 
    = 27,125.28 ลบ.ม./ปี 
พลงังานไฟฟ้าท่ีตอ้งใช ้  = 4.3 x 24 x 150 
    = 15,480  kWh/ปี 
คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้  = (27,125.28 x 10.31) - (15,480 x 2.6) 
    = 239,413.64 บาท/ปี 

7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน   = 70,000   บาท 
ประหยดัค่าพลงังาน                         =              239,413.64          บาท/ปี 
 
ระยะเวลาคืนทุน   = 70,000 / 239,413.64 
    = 0.29   ปี 

 

กรณศีึกษาที ่6: การนําอากาศร้อนทีป่ล่อยทิง้จากเตาอบแห้งกลับมาใช้หมุนเวยีนในเตา อีกคร้ัง 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ขั้นตอนการอบแห้งผลิตภณัฑ์ จะใช้อากาศร้อนท่ีได้จากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติซ่ึงมีอุณหภูมิ

ประมาณ 140oC ส่งผา่นเขา้ไปในเตาอบแหง้เพ่ือระเหยนํ้ าออกจากผลิตภณัฑโ์ดยอากาศร้อนท่ีปล่อยท้ิงจากเตา
อบมีอุณหภูมิประมาณ 90oC ซ่ึงอากาศร้อนท่ีปล่อยท้ิงนั้นสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้และเตาอบแหง้เดิมมีการ
กระจายความร้อนไม่ทัว่ถึงส่งผลใหช้ิ้นงานแหง้ไม่พร้อมกนั     
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
อากาศร้อนท่ีปล่อยท้ิงจากเตาอบมีอุณหภูมิประมาณ 90oC และการกระจายอากาศร้อน ไม่ทัว่ถึงช้ินงานทาํให้
ตอ้งใชเ้วลาในการอบมาก ส่งผลใหด้ชันีการใชพ้ลงังานสูง 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
มีแนวคิดท่ีจะติดตั้งระบบนาํอากาศร้อนกลบัมาใชใ้หม่ เพื่อช่วยในการประหยดัพลงังานและเพ่ิมการกระจายลม
ในห้องให้ทั่วถึงผลิตภัณฑ์ทุกช้ินซ่ึงจะทาํให้สามารถลดดัชนีการใช้พลังงานในการอบ โดยขั้นตอนการ
ดาํเนินงานมีดงัน้ี 
1. ตรวจวดัอตัราการไหลของอากาศเพ่ือคาํนวณหาขนาดของท่อ และขนาดของพดัลมดูดอากาศ เพื่อช่วยใน

การกระจายลมภายในหอ้งอบใหเ้ป็นไปอยา่งทัว่ถึงและมีความเร็วท่ีเหมาะสมและทาํการหุม้ฉนวนท่อ 
2. ทาํการปรับสดัส่วนระหวา่งอากาศท่ีนาํกลบัมาใชใ้หม่ต่ออากาศทั้งหมดใหอ้ยูใ่นสดัส่วนประมาณ 80-90% 
3. เปรียบเทียบปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงต่อนํ้าหนกัช้ินงานก่อนและหลงัปรับปรุง 
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4. สภาพก่อนปรับปรุง 
หาดชันีการใช้พลงังานโดยการบนัทึกปริมาณการผลิตและเช้ือเพลิงท่ีใช้ในเวลาเดียวกนั พบว่า ดชันีการใช้
พลงังานประมาณ 0.097 Nm3/kg  และมีการใชเ้ช้ือเพลิงปีละ 1,350.50 MMBTU 
5. สภาพหลังปรับปรุง 
บนัทึกค่าหลงัจากปรับปรุงจาํนวน 2 คร้ัง พบว่าดชันีการชพัลงังานลดลงเป็น 0.058  Nm3/kg ซ่ึงลดลงจากเดิม
ร้อยละ 40.61 

 
รูปที ่4.8-3 สภาพหอ้งอบก่อนทาํการปรับปรุง 
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รูปที ่4.8-4 สภาพหอ้งอบหลงัทาํการปรับปรุง 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ปริมาณก๊าชธรรมชาติท่ีประหยดัได ้          =       0.4061 x 1,350.50 MMBTU/ปี 

             =        548.40  MMBTU/ปี 
              =        578,565.68  MJ/ปี 
คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้            =        144,637.37  บาท/ปี 
          (ค่าความร้อนของ NG 1,055.00 MJ/MMBTU   ราคา 263.74 บาท/MMBTU) 

7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
              เงินลงทุน                           =      25,000.00               บาท 
                 ประหยดัค่าพลงังาน                                 =      144,637.37                     บาท/ปี 
    ระยะเวลาคืนทุน             =      25,000/144,637.37  
                =      0.17                 ปี 
 
 
 
 
 

กรณศีึกษาที ่7:  การอุ่นนํา้ป้อนหม้อไอนํา้โดยใช้ระบบ Heat Recovery จากเคร่ืองทาํความเยน็(Compressor ) 
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1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานแห่งหน่ึงมีการใชง้านหมอ้ไอนํ้าและเคร่ืองทาํความเยน็โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
Boiler  : โรงงานมีการใชง้าน Boiler ถ่านหิน สาํหรับการผลิตไอนํ้ า โดยปกติใชง้าน Boiler วนัละ 2 ชุด ท่ีความ
ดนัใชง้านประมาณ 8 - 10 bar ใชน้ํ้ าในการผลิตไอนํ้ าเฉล่ียวนัละ 305 m3/day นํ้าจาก Water Tank มีอุณหภูมิ
ประมาณ 31.7 oC ถูกส่งไปยงั Deaerator มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 102 oC จากนั้นส่งเขา้ Boiler ทั้ง 2 ชุด 
Compressors : โรงงานมีระบบ Compressor สาํหรับทาํความเยน็ใชใ้น Process ใชแ้อมโมเนียเป็นสารทาํความ
เยน็ Compressor ทาํงานวนัละ 6 ชุด การระบายความร้อนจะถูงส่งไปท่ี Evaporative Cooling Towerโดย
อุณหภูมิแอมโมเนียก่อนเขา้ และออกจาก Evaporative Cooling Tower เท่ากบั 96.4 oC , 35.3 oC ตามลาํดบั 

 
รูปที ่4.8-5  แสดง Schematic Diagram ก่อนปรับปรุง 
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2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การท่ีนํ้ าป้อนเขา้หมอ้ไอนํ้ามีอุณหภูมิตํ่าจะส่งผลใหห้มอ้ไอนํ้าใชพ้ลงังานความร้อนเพิ่มข้ึน 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
อุณหภูมิของสารทาํความเยน็ แอมโมเนีย ก่อนเขา้ Evaporative Cooling Tower ค่อนขา้งสูง 
ซ่ึงสามารถนาํความร้อนส่วนน้ีมาใชป้ระโยชนไ์ด ้
4. สภาพหลังปรับปรุง 
ติดตั้งระบบ Heat Recovery เพ่ืออุ่นนํ้ าป้อนก่อนเขา้Deaerator ส่งผลใหป้ริมาณไอนํ้ าท่ีใชใ้น Deaerator ลดลง 
และสามารถประหยดัเช้ือเพลิงจากถ่านหินได ้ จากการปรับปรุงทาํใหอุ้ณหภูมินํ้ าเติมก่อนเขา้Deaeratorเพิ่มข้ึน
เฉล่ีย 18 oC 

 
รูปที ่4.8-6  แสดง Schematic Diagram หลงัปรับปรุง 

 
รูปที ่4.8-7 แสดง Feed Water Temperature 
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รูปที ่4.8-8 Tank และ Heat Exchanger ท่ีติดตั้ง 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

 
Water Flow Rate (m.)                                          =   121,614          m3/yr 
Specific Heat (Cp)                                               =   1.0                  kcal/kg-oC 
Water Temperature (Before ; T1)                        =   31.8                oC 
Water Temperature (After ; T2)                          =   49.7                 oC 
Total Energy Saving                                            =   2,172,056,280     kcal/yr 
Total Energy Saving                                            =   8,619              MMBtu/Yr 
LHV of Fuel (Coal)                                             =   6,349               kcal/kg 
Fuel Cost (Coal)                                                  =   3.6                   ฿/kg 
Fuel Cost (Coal)                                                  =   142.90             ฿/MMBtu 
Fuel Saving (Coal)                                              =   342,110           kg/Yr 
Cost Saving                                                         =   1,231,595.94   ฿/Yr 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
Investment                                                          =    3,005,750        ฿ 
Payback Period                                                   =    2.44                Yr 
หมายเหตุ : ประสิทธิภาพของ Compressor ดีข้ึนเน่ืองจากสามารถระบายความร้อนไดม้ากข้ึน 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
1. แหล่งความร้อนทิง้ในอุตสาหกรรม 
ความร้อนท่ีปล่อยท้ิงจากกระบวนการอุตสาหรรมมี 2 รูปแบบ  
1.1 ของเหลวร้อน เช่น 
 นํ้าร้อน (อาจมีสารปนเป้ือน) 
 นํ้ามนัร้อน 
 ของเหลวร้อนอ่ืน ๆ 
1.2 ก๊าซร้อน เช่น 
 ก๊าซร้อนจากเตาเผาและเตาอบ 
 อากาศร้อนจากกระบวนการระบายความร้อน 
 ก๊าซร้อนจากแหล่งอ่ืน ๆ 

2. ระดบัอุณหภูมิของแหล่งความร้อนทิง้แบ่งออกได้เป็น 3 ระดบั คือ 
2.1 อุณหภูมิสูง หมายถึง อุณหภูมิ > 650oC  
2.2 อุณหภูมิปานกลาง หมายถึง อุณหภูมิระหวา่ง 230-650oC  
2.3 อุณหภูมิตํ่า หมายถึง อุณหภูมิ < 230oC  

3. ตวัแปรทีใ่ช้ประเมินความร้อนทิง้จากก๊าซไอเสีย 
3.1 อตัราการไหลของกระแสก๊าซไอเสีย 
3.2 อุณหภูมิของก๊าซไอเสีย 
3.3 องคป์ระกอบของก๊าซไอเสีย 

4. การคาํนวณหาอัตราการถ่ายเทของพลังงานในก๊าซไอเสีย 
 
 
โดย  H  = อตัราการถ่ายเทของพลงังานในก๊าซ, kW 

F  = อตัราการไหลของก๊าซ, m3/(s.m2) 
A  = พื้นท่ีหนา้ตดัของปล่องปล่อยก๊าซไอเสีย ณ จุดท่ีวดั, m2 

 D  = ความหนาแน่นของก๊าซหรือก๊าซผสม, kg/m3 
C = ความร้อนจาํเพาะของก๊าซหรือก๊าซผสมท่ีคาํนวณได,้ kJ/(kg.K) 

 T  = ความแตกต่างของอุณหภูมิของก๊าซท่ีปล่อยออกและอุณหภูมิบรรยากาศ, C 
 
 
 
 

                 H = F x A x D x C x T                    (4.1) 
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5. การใช้ความร้อนทิง้ทีคุ่้มต่อค่าใช้จ่ายมากทีสุ่ด คือ 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตความร้อน โดยการนําความร้อนท้ิงใน
กระบวนการผลิตกลบัมาใชใ้หม่โดยทนัทีซ่ึงสามารถจะช่วย 
 ลดการใชเ้ช้ือเพลิงใหน้อ้ยลง 
 ขจดัขั้นตอนการส่งผา่นความร้อน 
 การจดัหาและการใชพ้ลงังานมีความสมดุลกนั 

6. ความร้อนทิง้ทีนํ่ากลับมาใช้ใหม่มีความเป็นไปได้ทีจ่ะนํากลับมาใช้ในกรณต่ีาง  ๆดงันี ้
6.1 อุ่นอากาศสําหรับการเผาไหม ้ทั้งภายในหัวเผา หรือใชท่ี้เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบรีคูเพอเรเตอร์ 

(Recuperator) หรือเคร่ืองสะสมความร้อน (Regenerator) 
6.2 การอุ่นแท่งเหลก็ (Stock) ก่อนบรรจุเขา้เตาหลอม 
6.3 การอุ่นเตาหลอมโดยใชค้วามร้อนท้ิงจากเตาหลอมอ่ืน (Furnace Regenerator) 
6.4 การอบแหง้ เช่น ในการผลิตอิฐ 
6.5 การใหค้วามร้อนกบัพื้นท่ีหรือการผลิตนํ้าร้อน 
6.6 ผลิตไอนํ้าสาํหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า 
6.7 ผลิตไอนํ้าท่ีความดนัตํ่าเพื่อใชง้านในกระบวนการผลิต 
6.8 อุ่นนํ้ามนัเช้ือเพลิง เช่น นํ้ามนัเตา 

7. เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger) 
ทาํหนา้ท่ีถ่ายเทความร้อนจากของไหลชนิดหน่ึงไปยงัอีกชนิดหน่ึง 
7.1 เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบแผ่น (Plate Exchanger) 
ภายในเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบแผ่น อากาศเย็นและก๊าซร้อนท้ิงจะมีการไหลสวนทางกัน 
(Counterflow) ระหวา่งแผน่ท่ีเรียงติดกนั 

การใชง้าน - ใชท้าํความร้อนใหก้บัพื้นท่ี 
- ใชอุ่้นอากาศใหก้บัการเผาไหม ้

ช่วงอุณหภูมิท่ีใชง้าน - ใชก้บัความร้อนท้ิงอุณหภูมินอ้ยกวา่ 200oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 40-60%  
ขอ้ดี - สร้างไวเ้ป็นชุดสาํเร็จรูป 

- ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนสูง 
- มีหลายขนาดใหเ้ลือก 

ขอ้ดอ้ย - อาจมีการร่ัวไหล 
- เกิดความสกปรกหรืออุดตนัไดง่้าย 
- ตอ้งการการบาํรุงรักษามาก 
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7.2 เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบเปลือกและท่อ  
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบเปลือกและท่อ ประกอบดว้ยขดท่อขนาดเล็กมดัรวมกนั แลว้บรรจุไวภ้ายใน
เปลือกท่อหรือท่อขนาดใหญ่อีกทีหน่ึง 

การใชง้าน - ก๊าซกบัก๊าซ และ ของเหลวกบัของเหลว เช่น การทาํความร้อน
ใหก้บั ของไหล  

ช่วงอุณหภูมิท่ีใชง้าน - ใชก้บัก๊าซท้ิงอุณหภูมิสูงสุดถึง 550oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-80% 
ขอ้ดี - สามารถใชไ้ดก้บัก๊าซแรงดนัสูง (230 – 250 bar) 

- ง่ายต่อการทาํความสะอาด 
ขอ้ดอ้ย - ราคาแพง  

- ขนาดค่อนขา้งใหญ่ 
- ตอ้งออกแบบตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านแต่ละงาน 
- ประสิทธิภาพแลกเปล่ียนความร้อนตํ่ากวา่ Plate HE 

   
8.  รีคูเพอเรเตอร์ (Recuporator ) 
รีคูเพอเรเตอร์เป็นเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นการถ่ายเทความร้อนจากก๊าซไอเสียร้อนท่ีเกิด

จากการเผาไหม ้กบัอากาศเยน็เพื่อนาํไปใชส้าํหรับการเผาไหม ้
8.1 รีคูเพอเรเตอร์แบบถ่ายเทความร้อนโดยการแผ่รังสี (Radiation Tubes with Recuperator ) 
อากาศเยน็และก๊าซร้อนท้ิงไหลสวนทางกนัตามแนวท่อซ่ึงมีจุดศูนยก์ลางร่วมกนั การถ่ายเทความร้อนเกิดข้ึน
จากการแผรั่งสีจากผวิท่อ  

การใชง้าน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
- นิยมใชใ้นอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ท่ีมีเตาหลอมให้ความ
ร้อนซํ้ า (Reheating Furnace) ขนาดใหญ่ และบ่อชุบ (Soaking Pit)  

ช่วงอุณหภูมิท่ีใชง้าน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,400oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 10-20% 
ขอ้ดี - สามารถใชง้านในสภาพท่ีมีอุณหภูมิสูงและก๊าซมีสารปนเป้ือนมาก 

- มีโครงสร้างไม่ซบัซอ้น 
- มีค่าใชจ่้ายตํ่า 

ขอ้ดอ้ย - มีประสิทธิภาพตํ่า 
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8.2 รีคูเพอเรเตอร์แบบถ่ายเทความร้อนโดยการพา (Convection Tubes with Recuperator ) 
 อากาศเยน็สาํหรับการเผาไหมไ้หลอยูภ่ายในขดท่อท่ียดึติดกบัแผ่นซีล ในขณะท่ีก๊าซร้อนท้ิงไหลผ่านภายนอก   
ท่อ โดยการไหลของก๊าซท้ิงอยา่งป่ันป่วน (Turbulent)  

การใชง้าน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
ช่วงอุณหภูมิท่ีใชง้าน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,200oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 30-50% 
ขอ้ดี - สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูง  

- สามารถทนทานต่อก๊าซปนเป้ือนบางชนิด 
ขอ้ดอ้ย - มีราคาแพง 

- มีปัญหาการร่ัวซึมบริเวณซีลของท่อและผนงั 
 

8.3 หัวเผาระบบรีคูเพอเรทีฟและหัวเผาแบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ (Recuporative Burner  System and Self-
recuporative Burner ) 
เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนแบบแผน่และท่อแผรั่งสี (Plate and Radiation Tube Heat Exchanger) เม่ือนาํมาใช้
ร่วมกบัหวัเผาความร้อนสูง ทาํใหเ้กิดเป็นหวัเผาระบบรีคูเพอเรทีฟ  

การใชง้าน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
ช่วงอุณหภูมิท่ีใชง้าน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 20-40% 
ขอ้ดี - มีขนาดกะทดัรัด (หัวเผาแบบเซลฟ์-รีคูเพอเรทีฟ) สะดวกต่อการ

ติดตั้ง 
ขอ้ดอ้ย - ตอ้งใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีสะอาด 

 
9. เคร่ืองสะสมความร้อน (Regenerator ) 
เคร่ืองสะสมความร้อนทาํงานโดยใชห้ลกัการของวฏัจกัรการเกบ็ความร้อนระยะสั้น โดยทัว่ไประบบสะสม
ความร้อนจะประกอบดว้ย แท่งเซรามิกสาํหรับเกบ็ความร้อนหน่ึงคู่ ต่อเขา้กบัหวัเผาหน่ึงคู่หรือหวัเผาเด่ียว โดย
ก๊าซร้อนท้ิงจะไหลผา่นแท่งเซรามิกแท่งใดแท่งหน่ึงของเคร่ืองสะสมความร้อน เม่ือวฏัจกัรยอ้นกลบั อากาศเยน็
ท่ีไหลเขา้มาใหม่จะถูกทาํใหร้้อนข้ึนโดยไหลผา่นไปยงัแท่งท่ีร้อนของเคร่ืองสะสมความร้อนซ่ึงก่อนหนา้น้ีได้

สะสมความร้อนจากก๊าซร้อนท้ิงไวแ้ลว้  
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9.1 เคร่ืองสะสมความร้อนแบบอยู่กับที ่(Static Regenerator )  
ตวัเคร่ืองจะทาํดว้ยอิฐทนไฟ เคร่ืองมีขนาดใหญ่ประมาณเท่ากบัขนาดของบา้นสองชั้น  

 

การใชง้าน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
ช่วงอุณหภูมิท่ีใชง้าน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ขอ้ดี - มีประสิทธิภาพสูง 

- ตอ้งการการบาํรุงรักษาตํ่า 
- สามารถใชก้บัก๊าซท่ีมีสารปนเป้ือนได ้

ขอ้ดอ้ย - มีขนาดใหญ่ 
- มีราคาแพง 

 
 

9.2 เคร่ืองสะสมความร้อนแบบหมุน (Rotary Regenerator ) 
ตวัเคร่ืองจะเกบ็ความร้อนเม่ือหมุนผา่นก๊าซร้อนท่ีปล่อยออกมา และความร้อนน้ีจะถูกถ่ายเทเม่ือเคร่ืองหมุนผา่น
อากาศเยน็  
 

การใชง้าน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
- การใหค้วามร้อนกบัพื้นท่ี 

ช่วงอุณหภูมิท่ีใชง้าน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,700oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ขอ้ดี - มีขนาดกะทดัรัด 

- สามารถใชไ้ดก้บัก๊าซท่ีมีปริมาณมาก 
- ทาํงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ขอ้ดอ้ย - มีความดนัตกสูง (High Pressure Drop) 
- ง่ายต่อการร่ัวซึม 
- ไม่เหมาะสําหรับก๊าซท่ีมีฝุ่ นละอองเจือปน เพราะอาจเกิดการ
ปนเป้ือนขา้มถึงกนัได ้
- มีราคาแพง 

 
 

 
 



                    คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

 
 

4-69 

9.3 เคร่ืองสะสมความร้อนชนิดทาํด้วยเซรามิกแบบกะทดัรัด (Compact Ceramic Regenerators) 
 เคร่ืองสะสมความร้อนและหวัเผาจะทาํงานพร้อมกนั เวลาท่ีใชใ้นการสลบัเปล่ียนการทาํงานโดยทัว่ไปจะอยูท่ี่
ประมาณ 60-120 วินาที ประสิทธิภาพในการนาํความร้อนท้ิงกลบัมาใชใ้หม่ตามท่ีมีการรายงานไวอ้าจสูงถึง 
90%  
 

การใชง้าน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
ช่วงอุณหภูมิท่ีใชง้าน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ขอ้ดี - มีขนาดกะทดัรัด 

- สามารถใชง้านไดก้บัก๊าซท่ีปนเป้ือนบางชนิด 
- ง่ายต่อการทาํความสะอาด 

ขอ้ดอ้ย - อาจเกิดการอุดตนัไดข้ึ้นอยูก่บัการใชง้าน 
 
9.4 หัวเผาอุ่นอากาศโดยใช้ไฟพ่น (Impulse-fired Regenerative Burner ) 
เป็นหวัเผาแบบสะสมความร้อน (Regenerative Burner) หวัเผาแต่ละหวัเผาจะสลบักนัทาํงานประมาณ 15 วินาที 

  

การใชง้าน - ใชอุ่้นอากาศสาํหรับการเผาไหม ้
ช่วงอุณหภูมิท่ีใชง้าน - ใชก้บัก๊าซท้ิงท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ขอ้ดี - ไม่จาํกดัอุณหภูมิ 

- ประหยดัไดป้ระมาณ 50% เม่ือเทียบกบัแบบหวัผาทัว่ไป 
- สามารถใชง้านไดก้บัก๊าซท่ีปนเป้ือนบางชนิด 
- ง่ายต่อการทาํความสะอาด 

ขอ้ดอ้ย - ใชพ้ื้นท่ีมากในการติดตั้งเพราะมีอุปกรณ์หลายส่วน  
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บทที ่5 
การอนุรักษ์พลังงาน 

สําหรับระบบปรับอากาศ 
 (Energy Conservation for   
Air  Conditioning System) 

 
 
 

ความสําคญัของเน้ือหาวชิา 
 

การปรับอากาศมีความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อชีวิตประจาํวนั โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีตั้งอยูใ่นเขตภูมิอากาศแบบร้อน
ช้ืน ภายในอาคารจําเป็นต้องมีการปรับอากาศเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่กเ็ป็นท่ีทราบกนัดีวา่การปรับอากาศมีการใชพ้ลงังานและค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานท่ีสูง  

ระบบปรับอากาศ ประกอบดว้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนมาก อุปกรณ์เหล่าน้ีหลายส่วนสามารถปรับปรุง
เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนซ่ึงจะช่วยใหป้ระหยดัพลงังานและลดค่าใชจ่้ายสืบเน่ืองของระบบปรับอากาศลงได ้
นอกจากน้ี การใชง้านระบบปรับอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีสามารถลดการใชพ้ลงังาน
ลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์ 
1. รู้จกัอุปกรณ์และหลกัการทาํงานของระบบปรับอากาศ  
2. ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํงานของระบบปรับอากาศ 
3. เขา้ใจวิธีตรวจวดัและประเมินประสิทธิภาพพลงังานของระบบปรับอากาศ 
4. ทราบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของระบบปรับอากาศ 
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5.1 บทนํา 
 
การปรับอากาศเป็นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพ่ือให้เป็นไปตามความตอ้งการ โดยทัว่ไปปัจจยั
หรือพารามิเตอร์ของอากาศท่ีตอ้งควบคุมประกอบดว้ย อุณหภูมิ ความช้ืน ความสะอาด การกระจายลม และ
ปริมาณลม การปรับอากาศสามารถแบ่งตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ การปรับอากาศ
เพื่อสร้างสภาวะสบายแก่ผูอ้ยู่อาศยั และการปรับอากาศเพื่อควบคุมสภาวะอากาศในกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรม 
 
สาํหรับประเทศไทยซ่ึงมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน หนา้ท่ีหลกัของระบบปรับอากาศ คือ การทาํความเยน็และลด
ความช้ืนของอากาศให้เป็นไปตามความตอ้งการ โดยใชน้ํ้ ายาหรือสารทาํความเยน็เป็นตวักลางในการดึงความ
ร้อนภายในพ้ืนท่ีปรับอากาศออกไประบายท้ิงภายนอก 
 
โดยปกติไม่ว่าจะเป็นอาคารธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศมีการใชพ้ลงังานท่ีสูงมาก การ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของระบบปรับอากาศจึงสามารถประหยดัพลงังานและลดค่าใชจ่้ายโดยรวมได้

เป็นอยา่งมาก 
 
5.2 แผนภูมิไซโครเมตริก 
 
อากาศท่ีอยูโ่ดยรอบตวัเราประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1) อากาศแห้ง  2) ไอนํา้ (หรือความช้ืน) เราสามารถทราบค่า
สมบติัของอากาศช้ืนไดจ้ากการอ่านแผนภูมิไซโครเมตริก (Psychrometric Chart)  
 
แผนภูมิไซโครเมตริกยงัสามารถใชเ้พ่ือแสดงสภาวะของอากาศท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการปรับอากาศต่างๆ และ
สามารถใชป้ระเมินภาระการทาํความเยน็ (Cooling Load) ของระบบปรับอากาศ ซ่ึงจะนาํไปสู่การประเมินค่า
ของพลงังานท่ีใชข้องระบบปรับอากาศไดต่้อไป 
 

แผนภูมิไซโครเมตริกสามารถแสดงค่าสมบัตทิีสํ่าคญัของอากาศช้ืนได้ดงันี ้
1. อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 
 (Dry-bulb Temperature) 

แสดงบนแกนนอนของแผนภู มิ  สามารถวัดและอ่านได้ด้วย
เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา 

2. อุณหภูมิกระเปาะเปียก 
 (Wet-bulb Temperature) 

แสดงบนเส้นแนวทแยงของแผนภูมิ สามารถวัดและอ่านได้จาก
เทอร์โมมิเตอร์ท่ีมีผา้หรือสาํลีชุบนํ้าหุม้อยูท่ี่กระเปาะ 

3. อุณหภูมิจุดกล่ันตวั  
(Dew-point Temperature) 

คือ ค่าของอุณหภูมิท่ีทาํให้ไอนํ้ าในอากาศเร่ิมกลัน่ตวั โดยอุณหภูมิจุด
กลัน่ตวัท่ีภาวะหน่ึงๆ อ่านได้โดยการลากเส้นแนวนอนจากสภาวะ
นั้นๆ ไปทางซ้ายของแผนภูมิจนตดัเส้นโคง้ความช้ืนสัมพทัธ์ 100% 
และค่าอุณหภูมิกระเปาะแหง้ท่ีอ่านได ้ณ จุดนั้นคืออุณหภูมิจุดกลัน่ตวั 
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4. ความช้ืน  
4.1 ความช้ืนสัมบูรณ์  
(Absolute Humidity) 

หมายถึง มวลของไอนํ้าต่อหน่ึงหน่วยปริมาตรอากาศ (g/m3)  
 

4.2 ความช้ืนจาํเพาะหรือสดัส่วน
ความช้ืน (Humidity Ratio) 

หมายถึง มวลของไอนํ้าต่อมวลของอากาศแหง้หน่ึงหน่วย (g/kg) แสดง 
บนแกนตั้งของแผนภูมิ 

4.3 ความช้ืนสัมพทัธ์  
(Relative Humidity) 

หมายถึง อตัราส่วนของความดนัไอท่ีปริมาณไอนํ้าจริงในอากาศต่อ 
ความดนัไอท่ีปริมาณไอนํ้าอ่ิมตวัท่ีอุณหภูมิเดียวกนั ค่าความช้ืน 
สมัพทัธ์แสดงบนเส้นโคง้ของแผนภูมิ 

5. เอนทาลปี  
(Enthalpy) 

คือ ปริมาณพลงังานความร้อนในอากาศ ซ่ึงสามารถอ่านได้จากเส้น
ทแยงในแผนภูมิท่ีมีความชนัใกลเ้คียงกบัเส้นอุณหภูมิกระเปาะเปียก ค่า
ความร้อนภายในของอากาศประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

5.1  ความร้อนสมัผสั (Sensible 
Heat) 

หมายถึง พลังงานความร้อนท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ

กระเปาะแหง้ของอากาศท่ีความช้ืนจาํเพาะคงท่ี 
5.2  ความร้อนแฝง  
(Latent Heat) 

หมายถึง พลังงานความร้อนท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงปริมาณ
ความช้ืนในอากาศ (เกิดการระเหย หรือ การควบแน่น) ท่ีอุณหภูมิ

กระเปาะแหง้คงท่ี 
 

MOISTURE CONTENT

ALIGNMENT
CIRCLE

DR
Y 

BU
LB

WET BULB

RELATIVE HUMIDITY

DEWPOINT

VOLUME

EN
TH

AL
PY

 DE
VIA

TIO
N

DRY BULB TEMPERATURE

GR
AM

S 
OF

 M
OI

ST
UR

E 
PE

R 
KI

LO
GR

AM
 O

F D
RY

 A
IR

SE
N S

IB
LE

 H
EA

T F
AC

TO
REN

TH
ALPY

 AT S
ATU

RATIO
N

WET-BULB DEWPOINT OR SATURATION TEMP

 
 

รูปที ่5.2-1 ค่าสมบติัของอากาศช้ืนบนแผนภูมิไซโครเมตริก 
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5.2.1 กระบวนการปรับอากาศ 
กระบวนการปรับอากาศมีอยู่หลายลกัษณะข้ึนอยู่กบัจุดประสงคข์องการใช้งาน ตารางท่ี 5.2-1 และแผนภูมิ
ไซโครเมตริกในรูปท่ี 5.2-2 แสดงกระบวนการปรับอากาศในลกัษณะต่างๆ 
 

ตารางที ่5.2-1 กระบวนการปรับอากาศ 

ตําแหน่งใน

รูปท่ี 5.2-1  
กระบวนการ 

 
วธีิการ อุณหภูมิ

กระเปาะแห้ง 
(oC) 

ความช้ืน

สัมพทัธ์ 
(% ) 

เอนทาลปี  
(kJ /kg) 

การเปล่ียนแปลง

เอนทาลปี

(kJ /kg) 
12 การทําความเยน็ คอยลเ์ยน็ 4030 4070 8878.5 9.5 
23 การทําความเยน็

และลดความช้ืน 
คอยลเ์ยน็ทาํความเยน็

และเกิดการกลัน่ตวั 
3015 7093 78.540 38.5 

3+45 การผสมระหว่าง
อากาศ 2 สภาวะ 

กระเปาะแหง้ 35oC 
กระเปาะเปียก 24oC 
5 อยูร่ะหวา่ง 3 และ 4 
และใชส้ัดส่วนของ

อากาศท่ีไหล 

27 56 59 19 

56 การทําความเยน็

แบบระเหย 
ตวัทาํความเยน็แบบ

ระเหยเชิงพาณิชย ์
(อุณหภูมิกระเปาะเปียก
คงท่ี) ประสิทธิภาพ 
80% 

2721.5 5690 59 0 

57 การทําความเยน็ 
แบบระเหยและเกิด

การกล่ันตวั 

บนเส้นอ่ิมตวั 
 

2720.5 56100 59 0 

 
ประโยชน์สาํคญัประการหน่ึงของแผนภูมิไซโครเมตริก คือ การใชค้าํนวณภาระการทาํความเยน็ หรือปริมาณ
ความร้อนท่ีตอ้งดึงออกจากอากาศในพ้ืนท่ีปรับอากาศ ตวัอยา่งเช่น จากตารางท่ี 5.2-1 อากาศท่ีผา่นกระบวนการ
ทาํความเยน็และลดความช้ืน (23) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนท่ีคอยลเ์ยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ อากาศจะ
เปล่ียนสภาวะจากอุณหภูมิ 30oC ความช้ืนสัมพทัธ์ 70% เป็นอากาศท่ีอุณหภูมิ 15oC ความช้ืนสัมพทัธ์ 93% 
ภาระการทาํความเยน็ท่ีเกิดข้ึนต่ออากาศ 1 kg คือ ค่าเอนทาลปีท่ีเปล่ียนแปลงซ่ึงเท่ากบั 38.5 kJ/kg หากอตัรา
การไหลของอากาศท่ีผ่านคอยลเ์ยน็มีค่าเท่ากบั 0.1 kJ/s หมายความว่า เคร่ืองปรับอากาศสามารถทาํความเยน็
หรือดึงความร้อนออกไดใ้นอตัรา 3.85 kJ/s หรือ 3.85 kW (เทียบเท่ากบั 13,136 Btu/h)  

ค่าอตัราการทาํความเยน็หรือความสามารถในการทาํความเยน็น้ี สามารถนาํไปใชค้าํนวณปริมาณพลงังานท่ีใช้
และประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศต่อไปได ้
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รูปที ่5.2-2 แผนภูมิไซโครเมตริกตาม
กระบวนการปรับอากาศในตารางที่ 5.2-1 
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5.3 วฏัจักรการทาํความเยน็แบบอัดไอ 
 

โดยส่วนใหญ่ ระบบปรับอากาศจะใชห้น่วยทาํความเยน็ (Refrigeration Unit) ท่ีทาํงานโดยอาศยัหลกัการของวฏั
จกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอ (Vapor Compression Cycle) จากรูปท่ี 5.3-1 วฏัจกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอ
ประกอบดว้ยอุปกรณ์พื้นฐาน 4 ชุด ไดแ้ก่ 

อุปกรณ์พืน้ฐานของวฏัจักรการทาํความเยน็แบบอัดไอ 
1. เคร่ืองระเหยหรือ
คอยล์เยน็ 
(Evaporator ) 

ทาํหน้าท่ีดึงความร้อนจากอากาศ (หรือนํ้ าในกรณีของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็) ท่ีเคล่ือนผ่าน
คอยลเ์ยน็ เพื่อทาํให้สารทาํความเยน็ซ่ึงไหลอยูภ่ายในคอยลเ์ยน็เปล่ียนสถานะจากของ
ผสมระหว่างของเหลวและไอท่ีความดันตํ่า อุณหภูมิตํ่า ไปเป็นไอท่ีความดันและ
อุณหภูมิใกลเ้คียงกนั 

2. เคร่ืองอัดไอหรือ
คอมเพรสเซอร์ 
(Compressor ) 

ทาํหนา้ท่ีเพ่ิมความดนัและอุณหภูมิของสารทาํความเยน็ คอมเพรสเซอร์จะอดัไอสารทาํ
ความเยน็ซ่ึงมีความดนัและอุณหภูมิตํ่าใหมี้ความดนัและอุณหภูมิสูงข้ึน เพื่อส่งต่อไปยงั
คอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํให้สารทาํความเยน็เกิดการไหลเวียนใน
ระบบ และมีอุณหภูมิสูงพอท่ีจะระบายความร้อนท้ิงสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

3. เคร่ืองควบแน่น 
หรือคอนเดนเซอร์ 
(Condenser ) 

ทาํหนา้ท่ีระบายความร้อนออกจากสารทาํความเยน็ท่ีมาจากคอมเพรสเซอร์ โดยสารทาํ
ความเยน็จะเปล่ียนสถานะจากไอท่ีความดนัสูง อุณหภูมิสูง เป็นของเหลวท่ีความดนัสูง 
อุณหภูมิสูง การระบายความร้อนอาจใชว้ิธีระบายความร้อนดว้ยอากาศหรือนํ้ากไ็ด ้

4. วาล์วลดความดนั 
(Expansion Valve) 

ทาํหน้าท่ีลดความดนัของสารทาํความเยน็ท่ีมาจากคอนเดนเซอร์ สารทาํความเยน็จะ
เปล่ียนสถานะจากของเหลวความดนัสูง อุณหภูมิสูง เป็นของผสมระหว่างของเหลวและ
ไอท่ีความดนัตํ่า อุณหภูมิตํ่า ก่อนไหลเขา้สู่เคร่ืองระเหยต่อไป 

 
วฎัจกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอแสดงไดด้งัรูปท่ี 5.3-1 โดยมีหลกัการทาํงานคือ สารทาํความเยน็จะรับ
พลงังานความร้อนท่ีมีอุณหภูมิตํ่า (QL หรือ ภาระการทาํความเยน็ หรือ cooling load) และถ่ายเทพลงังานความ
ร้อนออกท่ีอุณหภูมิสูง (QH) โดยท่ีทั้งสองกระบวนการ สารทาํความเยน็จะมีความดนัคงท่ีระหว่างท่ีมีการถ่ายเท
ความร้อน ซ่ึงการท่ีสารทาํความเยน็จะรับพลงังานความร้อนท่ีมีอุณหภูมิตํ่าไดน้ั้น สารทาํความเยน็จะตอ้งระเหย
กลายเป็นไอท่ีความดนัตํ่า และการท่ีสารทาํความเยน็จะระบายความร้อนออกไปยงัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิสูง
นั้น สารทาํความเยน็จะตอ้งควบแน่นกลายเป็นของเหลวท่ีความดนัสูง  

เน่ืองจากการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งความร้อนอุณหภูมิตํ่า (TL) ไปยงัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า (TH) นั้น
ไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติ ดงันั้น จึงตอ้งใชพ้ลงังานกลในการขบัเคล่ือนระบบ ซ่ึงในวฏัจกัรการทาํ
ความเยน็แบบอดัไอ กคื็อพลงังานท่ีตอ้งใชใ้นการขบัเคล่ือนคอมเพรสเซอร์นัน่เอง ส่วนวิธีการลดความดนัทาํได้
โดยการให้สารทาํความเยน็ไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดนั เช่น ท่อทองแดงขนาดเล็กเรียกว่า หลอดรูเล็ก 
(Capillary tube) หรือวาลว์ลดความดนั (Expansion Valve)  
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รูปที ่5.3-1 วฏัจกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอ 
 
โดยสรุป ในวฏัจกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอ สารทาํความเยน็จะรับพลงังานความร้อนท่ีมีอุณหภูมิตํ่า (QL) ใน
เคร่ืองระเหย หลงัจากนั้นจะถูกอดัให้มีความดนัสูงข้ึนดว้ยคอมเพรสเซอร์ซ่ึงตอ้งใชพ้ลงังานในการขบัเคล่ือน 
(W) จากนั้น สารทาํความเยน็จะระบายความร้อนใหก้บัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิสูง (QH) และจะถูกลดความดนั
ดว้ยอุปกรณ์ลดความดนั จากนั้นจะเขา้ไปรับความร้อนในเคร่ืองระเหยอีกวนเวียนเป็นวฏัจกัร  
 
จะเห็นว่า ในวฏัจกัรทาํความเยน็จะมีส่วนความดนัตํ่าและส่วนความดนัสูง ซ่ึงคอมเพรสเซอร์ คือ หัวใจในการ
ดูดสารทาํความเยน็จากความดนัตํา่แล้วอัดให้เป็นความดนัสูง ซ่ึงเป็นตวัสาํคญัท่ีใชพ้ลงังานส่วนใหญ่ ถา้ตอ้งการ
อดัสารทาํความเยน็ปริมาณเดียวกนั ความดนัดา้นสูงยิง่สูงก็จะใชพ้ลงังานในการอดัยิง่มาก หรือความดนัดา้นตํ่า
หรือความดนัระเหยยิง่ต ํ่ากจ็ะใชพ้ลงังานในการอดัยิง่มากเช่นกนั  
 
5.3.1 วฏัจักรการทาํความเยน็แบบอัดไอแบบอุดมคต ิ

วฏัจักรการทาํความเย็นแบบอุดมคติ เป็นวฏัจักรท่ีเป็นตน้แบบของเคร่ืองทาํความเย็นแบบอัดไอหรือ

เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชก้นัอยูทุ่กวนัน้ี วฏัจกัรน้ีประกอบดว้ยกระบวนการต่างๆ คือ 

เส้น กระบวนการ 
1-2 กระบวนการอดัแบบยอ้นกลบัไดโ้ดยไม่มีการถ่ายเทความร้อน หรือกระบวนการไอเซนโทรปิก 
2-3 กระบวนการถ่ายเทความร้อน (ระบายความร้อน) ในคอนเดนเซอร์แบบความดนัคงท่ี 
3-4 กระบวนการลดความดนัโดยไม่มีงานเขา้มาเก่ียวขอ้ง และไม่มีการถ่ายเทความร้อน 
4-1 กระบวนการถ่ายเทความร้อน (ทาํความเยน็) ในเคร่ืองระเหย แบบความดนัคงท่ี 
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   (ก)     (ข) 

รูปที ่5.3-2 T-S และ P-h ไดอะแกรมของวฏัจกัรเคร่ืองทาํความเยน็อุดมคติ 
 
ในวฏัจกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอในอุดมคติน้ี จะสมมุติท่อให้ท่ีต่อระหว่างอุปกรณ์หรือเคร่ืองทั้งหมดไม่มี
ความเสียดทาน นัน่คือ ความดนัคงท่ีขณะไหลผา่นท่อ 

จุดมุ่งหมายของวฏัจกัรอุดมคติน้ีเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ   เม่ือมีการเปล่ียนแปลงภาวะต่างๆ ใน    
วฏัจกัร หรือการเปล่ียนชนิดสารทาํความเยน็ และเป็นการบอกถึงขอบเขตของประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํความ
เยน็จริงท่ีใชก้นัอยู ่

จากวฏัจกัรทางเทอร์โมไดนามิกส์ รูปท่ี 5.3-2 (ข) จะเห็นไดว้่ามีตวัแปรท่ีสาํคญั 2 ตวัเท่านั้น คือ PC และ PE ส่วน 
TC และ TE ในรูปท่ี 5.3-2 (ก) นั้น จะมีค่าท่ีข้ึนอยูก่บั PC และ PE ตามลาํดบั โดยตวัแปรดงักล่าวน้ีจะมีช่ือเรียก
ดงัต่อไปน้ี 

ตวัแปร ความหมาย 

PC ความดนัดา้นสูงหรือความดนัในคอนเดนเซอร์ (High/Discharge/Head/ Condensing Pressure) 

PE ความดนัดา้นตํ่าหรือความดนัในเคร่ืองระเหย (Low/Suction/Back/ Evaporating Pressure) 

TC อุณหภูมิอ่ิมตวัดา้นความดนัสูง (Condensing Temperature or Saturated Discharge Temperature) คือ 
อุณหภูมิอ่ิมตวั (Saturated Temperature) ท่ีตรงกบัความดนัดา้นสูง (PC) 

TE อุณหภูมิอ่ิมตวัดา้นความดนัตํ่าหรือดา้นดูด (Evaporating Temperature or Saturated Suction  
Temperature) คืออุณหภูมิอ่ิมตวัท่ีตรงกบัความดนัดา้นตํ่า (PE) 

 

ในทางปฏิบติัจะสะดวกกว่าถา้กล่าวถึง TC และ TE แทนการกล่าวถึง PC และ PE ดงันั้น ตารางไอร้อนยิง่ยวดหรือ
ไอซูเปอร์ฮีทบางตาราง จึงแสดงดว้ยค่าอุณหภูมิอ่ิมตวัแทนความดนั โดยความดนัพิมพไ์วใ้นวงเลบ็ 
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เราสามารถคาํนวณสมรรถนะการทาํความเยน็ของวฏัจกัรความเยน็แบบอดัไอโดยใชก้ฎขอ้ท่ีหน่ึงของเทอร์โม

ไดนามิกส์ โดยสมมุติใหมี้สารทาํความเยน็ไหลผา่น 1 หน่วยมวล เช่น 1 kg (กก.) ถา้ตอ้งการพลงังานต่อหน่วย
เวลา (kJ/s = kW) กเ็อาอตัราการไหลของมวลคูณกบัพลงังานต่อหน่วยมวลนั้น  

จากรูปท่ี 5.3-2 

   

และท่ีอุปกรณ์ลดความดนั   

   

ถา้  = อตัราการไหลของมวล 

             

ขนาดกาํลงัของมอเตอร์ท่ีฉุดคอมเพรสเซอร์ 

  

  

ความร้อนท่ีตอ้งระบายท้ิงท่ีคอนเดนเซอร์ 

  

  

และ   

ประสิทธิภาพ (Coefficient of Performance) 

         
 
5.3.2 วฏัจักรเคร่ืองทาํความเยน็แบบอัดไอทางปฏบัิต ิ

ในทางปฏิบติัคอมเพรสเซอร์ท่ีใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศ มกัจะเป็นแบบหุม้ปิดชิด (Hermetic Compressor) คือ ทั้ง
คอมเพรสเซอร์และมอเตอร์ขบัถูกหุ้มมิดชิดในกล่องหรือถังโลหะ โดยไอสารทาํความเย็นท่ีไหลเขา้

คอมเพรสเซอร์จะดูดความร้อนท่ีถ่ายออกจากมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์เองกลบัเขา้ไปสู่สารทาํความเยน็ นัน่ก็
เปรียบเหมือนในกระบวนการ 1-2 ไม่มีการถ่ายเทความร้อนดงัแสดงในรูปท่ี 5.3-3 แต่ในทางปฏิบติัจะมีความ
เสียดทานท่ีเกิดจากการไหลในท่อสารทาํความเยน็ จึงทาํใหเ้อนโทรปีเพิ่มข้ึน เช่นเดียวกบัเอนทลัปี นัน่ก็หมายถึง
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ว่า สภาวะท่ี 2 จะร้อน (มีอุณหภูมิสูง) กว่าทางทฤษฎีท่ีสมบูรณ์หรืออุดมคติ (สภาวะท่ี 2) ดงันั้นกาํลงัท่ีตอ้งใช้
จริงในทางปฏิบติั WC-ACTUAL ท่ีวดัออกมาไดก้จ็ะมากกวา่กาํลงัทางทฤษฎี หรือ 

WC-ACTUAL= h2- h1  

นัน่คือ ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ C จะนิยามไดด้งัน้ี 

C  = WC/ WC-ACTUAL = (h2- h1)/ (h2- h1) 
  

 

 
   (ก)     (ข) 

รูปที ่5.3-3 T-S และ P-h ไดอะแกรมของวฏัจกัรเคร่ืองทาํความเยน็ทางปฏิบติั 
 

5.4 หลักการทาํงานของระบบปรับอากาศ 

 
สาํหรับโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศท่ีนิยมติดตั้งและใชง้านมกัเป็นระบบปรับอากาศ
แบบรวมศูนย์ (Central Air-conditioning System) โดยเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ (Chiller) เป็นแบบระบายความร้อนดว้ย
นํ้า ซ่ึงมีประสิทธิภาพการทาํงานสูงกวา่แบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ (รูปท่ี 5.4-1) 
 
ดงัแสดงในรูปท่ี 5.4-1 เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบอดัไอประกอบดว้ย คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์ 
(Condenser) เคร่ืองระเหย (Evaporator) และวาลว์ลดความดนั (Expansion Valve) โดยมีสารทาํความเยน็ เช่น 
R134 a บรรจุอยูภ่ายในวงจรสารทาํความเยน็  
 
เม่ือป้อนไฟฟ้าให้คอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์จะดูดไอสารทาํความเยน็จากเคร่ืองระเหยแลว้อดัส่งไปท่ี
คอนเดนเซอร์ ท่ีเคร่ืองระเหย สารทาํความเยน็จะมีความดนัและอุณหภูมิตํ่า สารทาํความเยน็จะดูดความร้อนจาก
นํ้าเยน็ท่ีไหลผา่นเคร่ืองระเหยและระเหยกลายเป็นไอ ในขณะเดียวกนัท่ีคอนเดนเซอร์ สารทาํความเยน็จะมีความ
ดนัและอุณหภูมิสูง ความร้อนจากสารทาํความเยน็จะถ่ายเทให้กบันํ้ าหล่อเยน็ทาํให้สารทาํความเยน็กลัน่ตวั
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กลายเป็นของเหลวท่ีความดนัสูง เม่ือสารทาํความเยน็ไหลผา่นวาลว์ลดความดนั ความดนัก็จะลดลงเท่ากบัความ
ดนัตํ่าท่ีเคร่ืองระเหย สารทาํความเยน็กจ็ะไหลครบ วฏัจักรสารทาํความเยน็ 
 
นํ้ าหล่อเยน็เม่ือไดรั้บความร้อนจากคอนเดนเซอร์จะมีอุณหภูมิสูงข้ึน เม่ือถูกเคร่ืองสูบนํ้ าหล่อเยน็ส่งไปท่ีหอ
ระบายความร้อน (Cooling Tower) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กบัอากาศโดยการระเหยนํ้ า ทาํใหน้ํ้ าท่ีเหลือเยน็ลง 
แลว้ไหลกลบัไปรับความร้อนท่ีคอนเดนเซอร์อีกทาํใหค้รบ วฏัจักรนํา้หล่อเยน็ 
 
นํ้าเยน็เม่ือถ่ายเทความร้อนให้กบัเคร่ืองระเหยก็มีอุณหภูมิตํ่าลง เม่ือถูกเคร่ืองสูบนํ้ าเยน็ส่งไปท่ีเคร่ืองส่งลมเยน็ 
(Air Handling Unit) ก็จะถ่ายเทความร้อนใหก้บัอากาศทาํใหน้ํ้ าร้อนข้ึนแลว้ไหลกลบัไปถ่ายเทความร้อนใหก้บั
เคร่ืองระเหยอีกทาํใหค้รบ วฏัจักรนํา้เยน็ 
 
เคร่ืองส่งลมเยน็จะดูดอากาศร้อนจากห้องปรับอากาศผ่านระบบท่อลมไปถ่ายเทความร้อนให้กบันํ้ าเยน็ทาํให้

อากาศมีอุณหภูมิตํ่าลงแลว้ส่งกลบัไปท่ีหอ้งปรับอากาศทาํใหค้รบ วฏัจักรลมเยน็ 
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รูปที ่5.4-1 แผนภาพระบบปรับอากาศ 

5.5 อุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ 
 
5.5.1 เคร่ืองทาํนํา้เยน็ (Water  Chiller ) 

เคร่ืองทาํนํ้าเยน็เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีผลิตนํ้าเยน็ส่งไปใหก้บัเคร่ืองส่งลมเยน็ เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ใชค้อมเพรสเซอร์
ไดห้ลายแบบ  
ก) เคร่ืองทํานํ้าเย็นขนาดใหญ่ประมาณ 500 ตนัความเยน็ (TR) นิยมใช้คอมเพรสเซอร์แบบหอยโข่ง 

(Centr ifugal) ซ่ึงจะมีประสิทธิภาพสูง เช่น 0.6 kW/TR  
ข) เคร่ืองทํานํ้าเย็นขนาดกลางประมาณ 300 ตนัความเยน็ จะใชค้อมเพรสเซอร์แบบสกรู (Screw) ซ่ึงจะมี

ประสิทธิภาพปานกลาง เช่น 0.8 kW/TR และ 
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ค) เคร่ืองทํานํ้าเย็นขนาดเล็กประมาณ 100 ตนัความเยน็จะใช้คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ (Piston) ซ่ึงจะมี
ประสิทธิภาพตํ่า เช่น 1.0 kW/TR 

 

   
ก) เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบหอยโข่ง (Centrifugal)  ข) เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบสกรู (Screw) 

 

 
ค) เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบลูกสูบ (Piston) 

รูปที ่5.5-1 เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบต่างๆ ในระบบปรับอากาศ  
 

5.5.2 เคร่ืองสูบนํา้ (Water  Pump) 

เป็นอุปกรณ์หลกัในการขบัเคล่ือนของเหลวซ่ึงในท่ีน้ีคือนํ้าโดยการป้อนพลงังานเชิงกลเขา้ไป ทาํใหน้ํ้ าท่ีถูกขบัมี
ความดนัสูงข้ึน ความดนัดงักล่าวจะทาํหนา้ท่ีเอาชนะแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนจากท่อ ขอ้ต่อ วาลว์ และอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อให้ไดอ้ตัราการไหลตามท่ีตอ้งการ การขบัเคล่ือนเคร่ืองสูบนํ้ านั้นจะอาศยัมอเตอร์ไฟฟ้าซ่ึงจะเปล่ียน
พลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานกล ในระบบปรับอากาศนั้นเคร่ืองสูบนํ้ าจะสามารถพบไดใ้นทั้งระบบนํ้ าเยน็และ
ระบบนํ้าระบายความร้อน (ระบบนํ้าหล่อเยน็) เคร่ืองสูบนํ้าจะสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ 
ก) แบบ Positive Displacement  เคร่ืองสูบนํ้ าแบบน้ีจะอาศยัการกกันํ้ าในบริเวณท่ีมีปริมาตรจาํกดั แลว้อาศยั

แรงดนัเพ่ือลดปริมาตรนั้นลง ส่งผลให้เกิดการไหลข้ึน ตวัอย่างไดแ้ก่ แบบลูกสูบ แบบโรตารีเวน แบบ
ไดอะแฟรม เคร่ืองสูบนํ้าประเภทน้ีจะใหค้วามดนัสูงและอตัราการไหลตํ่า 
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ข) แบบ Rotor  Dynamic เคร่ืองสูบนํ้ าแบบน้ีจะอาศยัหลกัการเหวี่ยงของใบพดั เพื่อให้นํ้ ามีความเร็วเพิ่มข้ึน
และพลงังานจลน์ท่ีไดจ้ะถูกเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปของความดนัของนํ้ าท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการไหลข้ึน
เช่นกนั ตวัอย่างไดแ้ก่ แบบหอยโข่ง ซ่ึงมีใชก้นัอยู่อย่างแพร่หลายในท่ีอยู่อาศยั อาคารธุรกิจและโรงงาน
อุตสาหกรรม เคร่ืองสูบนํ้าประเภทน้ีจะใหค้วามดนัตํ่าถึงปานกลาง และอตัราการไหลสูง 

 

   
ก) เคร่ืองสูบนํ้าแบบโรตารีเวน 

Impeller

Volute

Rotation

     
ข) เคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโข่ง 

รูปที ่5.5-2 เคร่ืองสูบนํ้า 

 
5.5.3 หอระบายความร้อน (Cooling Tower) 

หอระบายความร้อนเป็นอุปกรณ์ทางดา้นปลายทางของระบบนํ้ าหล่อเยน็ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีลดอุณหภูมิของนํ้ าหล่อ
เยน็โดยใชก้ระบวนการทาํความเยน็แบบระเหย ซ่ึงในกระบวนการแลกเปล่ียนความร้อน นํ้ าหล่อเยน็ส่วนหน่ึง
จะระเหยกลายเป็นไอ รวมทั้งอาจะมีหยดนํ้ าบางส่วนหลุดติดไปกบัอากาศดว้ย (Drift Loss) ดงันั้น ปริมาณของ
นํ้ าหล่อเยน็ท่ีผ่านหอระบายความร้อนจะมีปริมาณลดลง จึงตอ้งมีการเติมนํ้ าจากแหล่งนํ้ าภายนอกเขา้สู่ตวัหอ
ระบายความร้อนเพื่อรักษาปริมาณนํ้ าในระบบให้คงท่ี หอทาํความเยน็นั้นสามารถแบ่งตามลกัษณะทิศทางการ
ไหลระหวา่งอากาศและนํ้าไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 
ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter  Flow)  
ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow)  
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ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow) 
 

   
ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow) 

รูปที ่5.5-3 หอระบายความร้อนจาํแนกตามการไหลของนํ้าและอากาศ 
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5.5.4 เคร่ืองส่งลมเยน็ (Air  Handling Unit) 

เคร่ืองส่งลมเยน็เป็นอุปกรณ์ทางดา้นปลายทางของระบบนํ้าเยน็ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีแลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งนํ้าเยน็
ท่ีมาจากเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็กบัอากาศ ส่งผลให้อากาศท่ีผ่านออกไปมีอุณหภูมิตํ่าลงและนาํไปใชเ้พื่อปรับอากาศ
ต่อไป เคร่ืองส่งลมเยน็ประกอบดว้ย พดัลม คอยล์ทาํความเยน็ แดมเปอร์ และแผงกรองอากาศรวมอยู่ใน

ตวัเคร่ืองเดียวกนั เคร่ืองส่งลมเยน็ขนาดใหญ่มกัจะนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า AHU  (Air Handling Unit) สาํหรับเคร่ือง
ขนาดเลก็ จะเรียกว่า FCU ( Fan Coil Unit) การติดตั้งเคร่ืองมกัจะติดตั้งอยูภ่ายในอาคาร โดยถา้เป็นเคร่ืองขนาด
เลก็ มกัจะติดตั้งโดยการแขวนใตฝ้้าเพดาน ยดึติดกบัผนงั ตั้งพ้ืน หรือซ่อนในฝ้าเพดาน สาํหรับเคร่ืองขนาดใหญ่ 
มกัจะจดัใหมี้หอ้งเคร่ือง  และนาํเคร่ืองส่งลมเยน็ขนาดใหญ่มาตั้งภายในหอ้งน้ี หากมีการใชร้ะบบท่อลมในการ
ส่งลมเยน็ ก็จะต่อท่อลมมาเขา้กบัเคร่ือง ท่อลมท่ีออกจากเคร่ืองเรียกว่า ท่อลมส่ง  (Supply Air Duct) ท่อลมท่ีนาํ
ลมภายในหอ้งกลบัมาท่ีเคร่ือง เรียกวา่  ท่อลมกลบั (Return Air Duct ) 
 

  
 (ก) FCU (Fan Coil Unit)     (ข) AHU (Air Handling Unit) 

รูปที ่5.5-4 เคร่ืองส่งลมเยน็แบบต่างๆ ในระบบปรับอากาศ  
 

5.6 การตรวจวดัและประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศ  
 
ในการประเมินสมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศและระบบปรับอากาศแบบอดัไอ เราตอ้งทราบภาระการทาํความ
เยน็และกาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศหรือระบบปรับอากาศนั้นๆ 
 
5.6.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบหน่วยเดยีว 
ในทางปฏิบติัการประเมินสมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศแบบหน่วยเดียว เราจะวดัภาระการทาํความเยน็จาก
อากาศท่ีหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็น และกาํลงัไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์รวมกับพดัลมของเคร่ืองระเหยและ
คอนเดนเซอร์ อย่างไรก็ตาม กาํลงัไฟฟ้าของพดัลมเคร่ืองระเหยและคอนเดนเซอร์จะมีค่าตํ่าเม่ือเทียบกบัของ
คอมเพรสเซอร์ 
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5.6.1.1 การตรวจวดัภาระการทาํความเยน็ 

ภาระการทาํความเยน็ (Cooling Load) ในท่ีน้ีหมายถึง ปริมาณหรืออตัราของพลงังานความร้อนท่ีดูดซบัโดย
คอยลเ์ยน็หรือเคร่ืองระเหยในพื้นท่ีปรับอากาศหน่ึงๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 
ก)  แหล่งความร้อนภายใน (Internal Heat Source) ไดแ้ก่ คน ระบบแสงสวา่ง และอุปกรณ์ต่างๆ 
ข)  แหล่งความร้อนภายนอก (External Heat Source) ไดแ้ก่ การถ่ายเทความร้อนผา่นกรอบอาคารเน่ืองจาก
ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายใน และการแผรั่งสีความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตยผ์า่นกรอบ
อาคารท่ีเป็นกระจก 
ค) อากาศระบายและอากาศร่ัวไหล (Ventilation and Infiltration Air ) ไดแ้ก่ อากาศภายนอกท่ีป้อนเขา้มาใน
พื้นท่ีปรับอากาศเพ่ือรักษาคุณภาพของอากาศ และอากาศภายนอกท่ีร่ัวไหลเขา้มาตามรอยแยกของกรอบอาคาร
หรือวงกบประตูหนา้ต่าง  

อตัราการทาํความเยน็ท่ีคอยลเ์ยน็สาํหรับเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการท่ี (5.1)  

 

เม่ือ QL = อตัราการทาํความเยน็, kW 
 ma

o = อตัราการไหลเชิงมวลของอากาศท่ีผา่นคอยลเ์ยน็, kg/s 
 hi = เอนทาลปีของอากาศท่ีเขา้คอยลเ์ยน็, kJ/kg 
 he = เอนทาลปีของอากาศท่ีออกจากคอยลเ์ยน็, kJ/kg 
 
อตัราการไหลเชิงมวลของอากาศผา่นคอยลเ์ยน็คาํนวณไดจ้าก 

 

เม่ือ a = ความหนาแน่นของอากาศ, kg/m3 
Va

O
   = อตัราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศท่ีผา่นคอยลเ์ยน็, m3/s 

va = ความเร็วของอากาศท่ีหวัจ่ายลม, m/s 
 Adiff = พื้นท่ีของหวัจ่ายลม, m2 

จากสมการท่ี (5.1) และ (5.2) ขนาดการทาํความเยน็ในหน่วยตนัความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศแบบหน่วยเดียว
สามารถคาํนวณไดจ้ากสมการท่ี (5.3) และ (5.4) 

 

เม่ือ  QL = ความสามารถในการทาํความเยน็, Ton of Refrigeration (TR) 

 Va
O = ปริมาณลมหมุนเวียนผา่นคอยลเ์ยน็, m3/min 

                                         QL    =  ma
o  x (hi - ho)                          (5.1) 

                                                       ma
o    =  a  x Va    =    a x va x Adiff                                   (5.2) 

                                             QL     =    5.707 x 10-3 x Va
O

 x (hi - ho)                                   (5.3) 
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เม่ือ Va

O = ปริมาณลมหมุนเวียนผา่นคอยลเ์ยน็, ft3/min 
  hi = เอนทาลปีของอากาศท่ีเขา้คอยลเ์ยน็, Btu/lbm 
  he = เอนทาลปีของอากาศท่ีออกจากคอยลเ์ยน็, Btu/lbm 

หมายเหตุ QL มีหน่วยเป็น Ton of Refrigeration โดย 1 TR = 12,000 Btu/h = 3.517 kW 
 
สาํหรับสมการท่ี (5.1) ถึง (5.4) สามารถใชค้าํนวณภาระความเยน็ของเคร่ืองส่งลมเยน็ (Air Handling Unit) และ
เคร่ืองจ่ายลมเยน็ (Fan Coil Unit) ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยไ์ดเ้ช่นกนั 
 
2.6.1.2 การตรวจวดักําลังไฟฟ้า 

เราสามารถตรวจวดักาํลงัไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ (Ecomp) และพดัลมท่ีเคร่ืองระเหยและคอนเดนเซอร์ไดจ้าก
เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าโดยตรงในขณะท่ีเคร่ืองปรับอากาศกาํลงัทาํงาน 

ดงันั้น ในการวิเคราะห์สมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศแบบหน่วยเดียว รายการเคร่ืองมือวดัท่ีจาํเป็น  ไดแ้ก่ 
Power Meter หรือ kW Meter, Thermometer (เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ), Anemometer (เคร่ืองมือวดัความเร็ว
อากาศ), Hygrometer (เคร่ืองมือวดัความช้ืนสัมพทัธ์) และ Psychometric Chart (แผนภูมิไซโครเมตริก) โดยมี
แนวทางการเกบ็ขอ้มูลดงัน้ี 
• บนัทึกค่าความเร็วลมผ่านหนา้ตดัของช่องลมกลบั (หรือช่องลมจ่าย) ในหน่วย m/s โดยควรวดัหลาย ๆ จุด

ใหท้ัว่ทั้งหนา้ตดัแลว้หาเป็นค่าเฉล่ีย 
• วดัขนาดพ้ืนท่ีหน้าตดัของช่องลมกลบั (หรือช่องลมจ่าย) แล้วนาํไปคูณกับค่าความเร็วลมเฉล่ียเพื่อหา

ปริมาณลมหมุนเวียนผา่นคอยลเ์ยน็  
• บนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของลมจ่าย (Supply Air) เพื่อนาํไปหาค่าเอนทาลปีของลมจ่าย (he) 

จากแผนภูมิไซโครเมตริก 
• บนัทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ของลมกลบั (Return Air) เพื่อนาํไปหาค่าเอนทาลปีของลมกลบั (hi) 

จากแผนภูมิไซโครเมตริก 
• บนัทึกค่ากาํลงัไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์และพดัลมเป็น kW ดว้ย Power Meter 
 
 
 
 
 

                                    QL    =    4.5 x Va
O x (hi - ho)                                  (5.4) 
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5.6.1.3 สมรรถนะการทาํความเยน็ 

สมรรถนะของระบบปรับอากาศแสดงในรูปของค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) 
ซ่ึงนิยามด้วย อัตราส่วนของปริมาณความร้อนท่ีถูกดูดซับโดยคอยล์เย็น (ปริมาณความเย็นท่ีทาํได้) ต่อ
กาํลงัไฟฟ้าท่ีระบบใช ้

 

 

เม่ือ QL = อตัราการทาํความเยน็, kW 
 Ecomp = กาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ, kW 
 

 

ค่า COP สูงแสดงถึงประสิทธิภาพท่ีดีของระบบปรับอากาศ สาํหรับค่า COP ท่ีพิจารณาเฉพาะพลงังานท่ีใชใ้น
คอมเพรสเซอร์ เป็นเพียงค่าท่ีแสดงประสิทธิภาพของการทาํความเยน็เท่านั้น ส่วนค่าสมรรถนะของทั้งระบบ 
(System COP, SCOP) จะตอ้งรวมพลงังานท่ีจ่ายใหก้บัพดัลมและเคร่ืองสูบนํ้ าดว้ย ค่า SCOP สูงหมายถึงระบบ
ปรับอากาศท่ีใชพ้ลงังานนอ้ย 

ในทางปฏิบติั สมรรถนะของระบบปรับอากาศยงัสามารถแสดงไดใ้นรูปของ ค่าอตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังาน 
(Energy Efficiency Ratio, EER) และค่ากิโลวตัตต่์อตนัความเยน็ (kW/TR) โดยค่า EER ซ่ึงมีหน่วยเป็น บีทียตู่อ
ชัว่โมงต่อวตัต ์นิยมใชแ้สดงค่าประสิทธิภาพการทาํความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศขนาดเลก็ ส่วนค่ากิโลวตัตต่์อ
ตนัความเยน็ นิยมใชแ้สดงค่าประสิทธิภาพการทาํความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองทาํนํ้ า
เยน็ 

  

เม่ือ COP = สมัประสิทธ์ิสมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศ 
 
 

ตวัอย่างที ่1 ในการตรวจวดัเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split type เคร่ืองหน่ึง บนัทึกค่าความเร็วลมกลบัเฉล่ียบริเวณ
ช่องลมกลบัไดเ้ท่ากบั 0.5 m/s วดัขนาดของช่องลมกลบัไดพ้ื้นท่ีเท่ากบั  0.9 m2 ค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์
ของลมจ่ายเท่ากบั  15.8oC และ 78.7% RH สาํหรับลมกลบัวดัได ้21.1oC และ 58.2%RH ค่ากาํลงัไฟฟ้าของ

เคร่ืองปรับอากาศวดัไดเ้ท่ากบั 2.4 kW คาํนวณหาขนาดการทาํความเยน็และสมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศ 
วิธีการคาํนวณ 
จากขอ้มูลของลมจ่ายและลมกลบั นาํไปพล็อตในแผนภูมิไซโครเมตริก จะไดค่้าเอนทลัปีของลมจ่ายเท่ากบั  
38.1 kJ/kg ส่วนของลมกลบัเท่ากบั 54.8 kJ/kg 
ปริมาณลมหมุนเวียนผา่นคอยลเ์ยน็คิดเป็น  0.5  60  0.9 = 27.0 ลบ.ม./นาที   
ขนาดทาํความเยน็ของเคร่ืองส่งลมเยน็ตวัน้ีจะเท่ากบั 

                                                    COP    =    QL  / Ecomp                    (5.5) 

                                                   EER   =    3.415 x COP                     (5.6) 
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  QL  =  5.707 x 10-3 x Va
O

 x (hi - ho)  
   QL = 5.707  10-3  27.0  (54.8 – 38.1) = 2.6  TR 
 หรือ 2.6  12000   = 30,879  Btu/h 
 หรือ 30,879  0.2928 / 1000  = 9.05 kW (1 Btu/h = 0.2928 W) 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศ 
EER  = (30,879)/(2.4  1000)  = 12.9  Btu/h/W 
COP  = (9.05)/(2.4)   = 3.77 

 

5.6.2 เคร่ืองทาํนํา้เยน็ 

อตัราการทาํความเยน็ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ สามารถคาํนวณไดจ้าก 

 

เม่ือ  QL = อตัราการทาํความเยน็, kW 
mw

o
        = อตัราการไหลเชิงมวลของนํ้าเยน็, kg/s 

 cp,w = ค่าความจุความร้อนจาํเพาะของนํ้า, kJ/kg.K 
 Twin = อุณหภูมินํ้าเยน็ท่ีเขา้เคร่ืองทาํนํ้าเยน็, C 
 Twout = อุณหภูมินํ้าเยน็ท่ีออกจากเคร่ืองทาํนํ้าเยน็, C 
 
อตัราการไหลเชิงมวลของนํ้าเยน็สามารถคาํนวณไดจ้าก 

 

เม่ือ  w = ความหนาแน่นของนํ้า, kg/m3 
 Vw = อตัราการไหลเชิงปริมาตรของนํ้าเยน็, m3/s 

ในกรณีของนํา้  W = 1000 kg/m3 (8.333 lb/gallon) และ Cp,w =  4.187 kJ/kg.oC (1 Btu/lb.oF) 
 
ภาระการทาํความเยน็ในหน่วยองักฤษ (ตนัความเยน็) สามารถคาํนวณไดจ้าก 

 

 

                                                 QL    =    mw
o x CPW x (Twin – Twout)               (5.7) 

                                                 mw
o     =  w x Vw                                            (5.8) 

                 QL     =   Vw x (Twin – Twout) / 24                  (5.9) 
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เม่ือ  QL = อตัราการทาํความเยน็, TR 
Vw          = อตัราการไหลเชิงปริมาตรของนํ้าเยน็, GPM 

 Twin         = อุณหภูมินํ้าเยน็ท่ีเขา้เคร่ืองทาํนํ้าเยน็, F 
 Twout  = อุณหภูมินํ้าเยน็ท่ีออกจากเคร่ืองทาํนํ้าเยน็, F 
 
จากสมการขา้งตน้ ในการวิเคราะห์อตัราการทาํความเยน็ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ ส่ิงท่ีจะตอ้งทาํการตรวจวดั ไดแ้ก่ 
• อตัราการไหลเชิงปริมาตรของนํ้ าเยน็ โดยอ่านจากมิเตอร์ หรือใชเ้คร่ืองมือวดัแบบอุลตร้าโซนิค เพื่อนาํไป

คาํนวณหาค่าอตัราการไหลเชิงมวลของนํ้าเยน็ 
• อุณหภูมินํ้าเยน็ดา้นเขา้ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 
• อุณหภูมินํ้าเยน็ดา้นออกของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 

 
ตัวอย่างที่ 2 จากรูปท่ี 5.4-1 นํ้าเยน็ไหลเขา้เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็วดัไดใ้นอตัรา 480 GPM อุณหภูมินํ้ าเขา้ 55F และ
ไหลออก 45F และวดัความตอ้งการไฟฟ้าได ้120 kW จงหาขนาดทาํความเยน็และสมรรถนะการทาํความเยน็
ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 
วิธีการคาํนวณ 
ขนาดทาํความเยน็                        QL     =   Vw x (Twin – Twout) / 24   

= 480  (55-45) / 24   
= 200  TR 

    = 2,400,000 Btu/h (= 200  12000) 
    = 702.7 kW  (= 2,400,000  0.2928 / 1000) 

ประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 
EER  = (2,400,000)/(120  1000) = 20.0 Btu/h/W 
COP  = 702.7/120                              = 5.85 
kW/TR  = 120/200   = 0.6      kW/TR 
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5.6.3 เทคนิคการตรวจวดั 

5.6.3.1 เคร่ืองทาํนํา้เยน็ (Chiller ) 

การตรวจวดัเคร่ืองทาํนํ้าเยน็เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลถูกตอ้งนั้น ในการเก็บขอ้มูลแต่ละค่าจะตอ้งดาํเนินการวดัค่าในเวลา
เดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัให้มากท่ีสุด เราสามารถตรวจวดัค่าประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีภาระการทาํงานต่างๆ 
ของเคร่ืองได ้โดยในระหว่างดาํเนินการทดสอบจะตอ้งควบคุมภาระของเคร่ืองใหมี้ค่าคงท่ีดว้ยซ่ึงควรจะใชก้าร
ควบคุมแบบ Manual แทนการใหเ้คร่ืองทาํงานแบบ Automatic เวน้เสียแต่ว่าภาระความเยน็ของระบบ (Cooling 
Load) ในช่วงเวลาทดสอบมีค่าไม่เปล่ียนแปลงก็สามารถตรวจวดัไดท้นัที แต่ค่าท่ีวดัไดน้ั้นเป็นค่าท่ีสภาวะภาระ
ของเคร่ือง ณ ขณะนั้นเท่านั้น 

เคร่ืองมือท่ีใ ช้ตรวจวัด 
1. เคร่ืองมือวดัพลงัไฟฟ้า (Clamp On Power Meter) 
2. เคร่ืองมือวดัอตัราการไหล (Ultrasonic Flow Meter) 
3. เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ (Thermometer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.6-1 การตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 

3.วดัอุณหภูมินํ้าเยน็กลบั 
......................oF 

1.วดัพลงัไฟฟ้าท่ีเขา้
เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 

......................kW 

2. วดัอตัราการไหลนํ้าเยน็ 
............................usGPM 

4.วดัอุณหภูมินํ้าเยน็จ่าย 
......................oF 
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5.6.3.2 เคร่ืองปรับอากาศแบบเป็นชุดและแบบแยกส่วน (Package / Split Type) 

การตรวจวดัประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศแบบเป็นชุดหรือแบบแยกส่วนนั้น จะใช้เคร่ืองมือและวิธีการ
ตรวจวดัเดียวกนั แต่อาจแตกต่างกนัท่ีรูปร่างและขนาดซ่ึงจะทาํให้การประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือวดัให้ไดข้อ้มูลท่ี
ถูกตอ้งนั้นแตกต่างกนับา้ง ซ่ึงในการตรวจวดัแต่ละจุดนั้นก็จะตอ้งทาํในช่วงเวลาเดียวกนัเหมือนกบัการตรวจวดั
เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ โดยการวดัอุณหภูมิ/ความช้ืนสัมพทัธ์ และความเร็วลมนั้นจะตอ้งตรวจวดัหลาย ๆ จุด ตลอด
พื้นท่ีลมกลบัและลมจ่ายเพ่ือใหไ้ดค่้าเฉล่ียท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

เคร่ืองมือท่ีใ ช้ตรวจวัด 
1. เคร่ืองมือวดัพลงัไฟฟ้า (Clamp On Power Meter) 
2.   เคร่ืองมือวดัความเร็วลม (Vane Anemometer) 
3. และ  4.  เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ / ความช้ืนสมัพทัธ์ (Thermometer / %RH Meter) 
5.    ตลบัเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที ่5.6-2 การตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

1. วดัพลงัไฟฟ้า 
.....................kW. 

2. วดัความเร็วลม 
...............fpm 

3. วดัอุณหภูมิ / ความช้ืน
สมัพทัธ์ดา้นลมกลบั 

.............oF / ...........%RH FCU 

CDU 

220 / 380 V 

4. วดัอุณหภูมิ / ความช้ืน
สมัพทัธ์ดา้นลมจ่าย 

.............oF / ...........%RH 

5. ตลบัเมตร  
วดัหาพื้นท่ีลมกลบั 
........................ft2 
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5.6.3.3 เคร่ืองส่งลมเยน็ / จ่ายลมเยน็ (AHU / FCU) 

การตรวจวดัประสิทธิภาพเคร่ืองส่งลมเยน็/จ่ายลมเยน็นั้นสามารถดาํเนินการไดท้ั้งดา้นนํ้ าเยน็ และดา้นลมเยน็ 
โดยการตรวจวดัทางดา้นนํ้ าเยน็จะใชเ้คร่ืองมือและวิธีการตรวจวดัเดียวกนักบัการวดัเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทุกประการ 
ส่วนการตรวจวดัทางด้านอากาศก็จะใช้วิธีเหมือนกบัการวดัเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยทัว่ไปการ
ตรวจวดัประสิทธิภาพด้วยวิธีการทางด้านนํ้ าเยน็จะได้ค่าท่ีถูกตอ้งมากกว่าวิธีการวดัทางด้านอากาศและยงั

สามารถดาํเนินการไดง่้ายกว่า แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัเคร่ืองมือท่ีเราใชอ้ยูเ่ช่นกนัว่าสามารถดาํเนินการวดัในดา้นใด
ได ้

เคร่ืองมือท่ีใ ช้ตรวจวัด 
1. เคร่ืองมือวดัพลงัไฟฟ้า (Clamp On Power Meter) 
2. เคร่ืองมือวดัอตัราการไหล (Ultrasonic Flow Meter) 
3. และ 4. เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ (Thermometer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที ่5.6-3 การตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองส่งลมเยน็ 

3.วดัอุณหภูมินํ้าเยน็เขา้ 
......................oF 

4.วดัอุณหภูมินํ้าเยน็ออก 
......................oF 

2. วดัอตัราการไหลนํ้าเยน็ 
............................usGPM 

1. วดัพลงัไฟฟ้าของพดัลม 
............................kW 
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5.6.3.4 หอระบายความร้อน (Cooling Tower) 

การตรวจวดัประสิทธิภาพหอระบายความร้อนควรตรวจวดัทางดา้นนํ้ าระบายความร้อน เน่ืองจากจะไดค่้าท่ี
ถูกตอ้งมากกว่า  โดยในการวดัอุณหภูมิของนํ้ านั้นเราสามารถใชเ้ทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแกว้หรือแบบดิจิตอล
กไ็ด ้โดยใหห้วัวดัสมัผสักบันํ้าเขา้หรือออกโดยตรงจะใหค่้าท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ส่วนวิธีการวดัทางดา้นอากาศนั้นการ
ดาํเนินการจะยุ่งยากกว่ามาก เน่ืองจากในการวดัคุณสมบติัของอากาศขาออกจากหอระบายความร้อนจะไม่
สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิ / ความช้ืนสัมพทัธ์แบบอิเล็กทรอนิคส์ในการตรวจวดัได ้นอกจากน้ี ความเร็ว
ลมท่ีตรวจวดัไดจ้ะมีความคลาดเคล่ือนสูงทาํใหก้ารวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพไม่ถูกตอ้งดว้ย และการทาํงานในท่ี
สูงนั้นจะเป็นจุดท่ีไม่ปลอดภยัอาจเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย 

เคร่ืองมือท่ีใ ช้ตรวจวัด 
1. เคร่ืองมือวดัพลงัไฟฟ้า (Clamp On Power Meter) 
2. เคร่ืองมือวดัอตัราการไหล (Ultrasonic Flow Meter) 
3. และ 4. เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ (Thermometer) แบบหลอดแกว้หรือแบบดิจิตอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปที ่5.6-4 การตรวจวดัสมรรถนะหอระบายความร้อน 

3.วดัอุณหภูมินํ้าเขา้ 
......................oF 

4.วดัอุณหภูมินํ้าออก 
......................oF 

2. วดัอตัราการไหลนํ้าระบาย
ความร้อน  ..................usGPM 

1. วดัพลงัไฟฟ้าของพดัลม 
............................kW 
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5.7 มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  
 
แนวทางในการประหยดัพลงังานในระบบปรับอากาศดว้ยการลดปริมาณการใชพ้ลงังาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบปรับอากาศ สามารถทาํไดห้ลายแนวทางดงัต่อไปน้ี 
 
5.7.1 การเพิม่อุณหภูมิอ่ิมตวัด้านความดนัตํา่ หรือความดนัในเคร่ืองระเหย (TE/PE) 

เราสามารถใชแ้ผนภูมิ P-h ของวฏัจกัรอุดมคติวิเคราะห์ใหเ้ห็นวา่ อุณหภูมิอ่ิมตวัดา้นความดนัตํ่าหรือความดนัใน
เคร่ืองระเหยยิง่มีค่าสูง COP ยิง่ดี  

จากแผนภูมิ P-h จะเห็นวา่ สมรรถนะการทาํความเยน็ท่ี TE ต่างๆ มีค่าดงัน้ี 
COP  = (h1 - h3) / (h2 - h1) สาํหรับ TE (อุณหภูมิอ่ิมตวัในเคร่ืองระเหยเดิม) 

COP = (h1'  - h3) / (h2'  - h1' ) สาํหรับ TE (อุณหภูมิอ่ิมตวัในเคร่ืองระเหยเพ่ิมข้ึน) 

COP = (h1"  - h3) / (h2"  - h1"  )สาํหรับ TE (อุณหภูมิอ่ิมตวัในเคร่ืองระเหยเพ่ิมข้ึนมาก) 

 

 
รูปที ่5.7-1 การเพ่ิมอุณหภูมิอ่ิมตวัดา้นความดนัดา้นตํ่าหรือความดนัในเคร่ืองระเหย 

 
จากแผนภูมิจะเห็นว่า (h1 - h3)< (h1' - h3) < (h1" - h3) และ (h2 - h1) > (h2' - h1' ) > ( h2" - h1" )   ดงันั้น  

COP > COP> COP  หรือ สมรรถนะการทาํความเยน็จะเพ่ิมข้ึนเม่ืออุณหภูมิอ่ิมตวัดา้นความดนัตํ่ามีค่าสูงข้ึน 

นอกจากน้ี จากแผนภูมิยงัเห็นไดว้่า อุณหภูมิคอมเพรสเซอร์เยน็ลง T2" < T2'< T2 และปริมาตรจาํเพาะของไอท่ี

คอมเพรสเซอร์ดูดเขา้เลก็ลง (ความหนาแน่นมากข้ึน) v1" < v1' < v1 ขนาดคอมเพรสเซอร์เลก็ลงได ้
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5.7.2 การลดอุณหภูมิอ่ิมตวัด้านความดนัสูงหรือความดนัในคอนเดนเซอร์  

เราสามารถวิเคราะห์ไดเ้ช่นกนัวา่ ถา้ลดอุณหภูมิอ่ิมตวัดา้นความดนัสูงหรือความดนัในคอนเดนเซอร์ สมรรถนะ
ของระบบปรับอากาศ (COP) จะสูงข้ึน และความสามารถในการทาํความเยน็กเ็พิ่มข้ึน 
จากแผนภูมิ P-h จะเห็นไดว้า่ 

COP = (h1 - h3) / (h2 - h1) สาํหรับ TC (อุณหภูมิอ่ิมตวัในคอนเดนเซอร์เดิม) 

และ  COP'   = (h1 - h3' ) / (h2'  - h1) สาํหรับ TC (อุณหภูมิอ่ิมตวัในคอนเดนเซอร์ลดลง) 

ซ่ึง (h1 - h3') > (h1 - h3) และ (h2' - h1) < (h2 - h1) 

ดงันั้น   COP > COP 
 

 
รูปที ่5.7-2 การลดอุณหภูมิควบแน่นความดนัดา้นสูง 

 

5.7.3 ระบบส่งนํา้เยน็แบบปริมาตรแปรเปล่ียน (Var iable Water  Volume (VWV) System) 

ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่จะใช้นํ้ าเย็นเป็นตวักลางในการดึงความร้อนออกจากห้องปรับอากาศผ่าน

เคร่ืองส่งลมเยน็ แลว้นาํความร้อนกลบัไประบายท้ิงท่ีเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ ในการหมุนเวียนนํ้ าเยน็จะใชเ้คร่ืองสูบนํ้ า
ขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ซ่ึงจะใชก้าํลงัไฟฟ้าตามสมการ 

 

 

โดย Pp = กาํลงัไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ของเคร่ืองสูบนํ้า, W 

                                                     
w

p
m P

Q H
P


 

               (5.10) 
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 = นํ้าหนกัจาํเพาะของนํ้า, N/m3 
Qw = อตัราการไหลของนํ้าเยน็, m3/s 
H = ความดนัรวมของนํ้า (Total Dynamic Head), m 

 m  = ประสิทธิภาพของมอเตอร์ 
P  = ประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบนํ้า 

 
จากสมการท่ี 5.10 เม่ือ Qw และ H มีค่าสูง ระบบจะตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูง ในระบบท่ีอตัราการไหลของนํ้ าเยน็
คงท่ีโดยไม่ข้ึนกบัภาระการทาํความเยน็ เรียกว่า ระบบปริมาตรคงท่ี ซ่ึงเป็นระบบท่ีใชพ้ลงังานมาก ส่วนระบบท่ี
ใชว้าลว์ 2 ทาง อตัราการไหลจะเปล่ียนไปตามภาระในการทาํความเยน็ เรียกว่า ระบบปริมาตรนํ้ าแปรเปล่ียน 
(ดงัแสดงในรูปท่ี 5.7-4) ระบบน้ีจะมีระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้ าเพ่ือปรับลดความเร็วรอบของ
เคร่ืองสูบนํ้ า และสามารถประหยดัพลงังานไดเ้ม่ือภาระในการทาํความเยน็ลดลง นอกจากน้ีการออกแบบระบบ
ท่อนํ้ าและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบท่อนํ้ าท่ีดี จะช่วยลด H ของเคร่ืองสูบนํ้ า ซ่ึงเป็นการลดพลงังานท่ีใชก้บัเคร่ือง
สูบนํ้าดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที ่5.7-3 Three-Way Valve Control of a Coil 
 

Chiller water pump 
Three-way valve control to a cooling coil 

Chiller 
Plant

Coil 1 

Diverting 
Valve

Coil 2 Coil 3 

Constant Volume Flow 

Coil 1 
Coil 2 
Coil 3 

100 Units 
200 
100 

Flow quantities 

Chiller 
T

Chiller 
T

Coil 

Pump 

C NO 
NC 

Pump 

T

Air Flow 

From other 
coils To other 

coils

3-way 
mixing 
valve 

 
 
 
N t
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รูปที ่5.7-4 Two-Way Value with Pump Bypass 

 
5.7.4 ระบบส่งลมเยน็แบบปริมาตรแปรเปล่ียน (Var iable Air  Volume (VAV) System) 

ในระบบส่งลมเยน็จะใชอ้ากาศเยน็เป็นตวักลางในการดึงความร้อนออกจากหอ้งหรือโซนต่างๆ โดยใชห้วัจ่ายลม
ดงัแสดงในรูปท่ี 5.7-5 จากนั้นจะนาํความร้อนกลบัไปท้ิงท่ีเคร่ืองส่งลมเยน็ ในการหมุนเวียนลมเยน็จะใชพ้ดัลม
ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า เม่ือภาระการทาํความเยน็ของหอ้งต่างๆ ลดลง ระบบควบคุมจะปรับลดความเร็ว
รอบของมอเตอร์และปริมาณลมตาม ทาํใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน 

Chiller water pump 

System with two-way control valves 

Chiller 
Plant 

Coil 1 

Throttling 
Valve 

Coil 2 Coil 3 

Variable Volume Flow Flow quantities 
 Time (hrs) 

10 12 14 16 18 
Coil 1 
Coil 2 
Coil 3 

90 
160 
60 

100 
180 
70 

90 
200 
80 

80 
180 
100 

70 
150 
80 

Simultaneous 
flow 

310 350 370 360 300 

Note: 
• System chilled water flow decrease 

with load 
• Bypass valve modulates open to reduce 

P increase 
• Chiller #2 and pump shut down when 

bypass valve is nearly open 

Chiller 1 

T 

Chiller 2 

T 

Coil 

Pump 1 

Pump 2 

T 

Air Flow 
From other 

coils To other 
coils 

2-way 
valve 

Start-
Stop 

DP 

Bypass 

Differential pressure 
controller 
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รูปที ่5.7-5 VAV System Control 

 
 
 

Fan 

TC 

DT 

T T 

T T 

Fan 

Cooling 
Coil 

Terminal Unit VAV – Pressure Independent 
Reset 
Controller 

T-1 

Cooling 
Air 

Differential 
Pressure 
Pickup 

C-1 Hi 

NC 

Lo 

ISA COM 24H 24G 
OP1 

220 Vac 

6-9 Vdc 

Zone 
Sensor 24 Vdc 
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5.7.5 การใช้ท่อความร้อน (Heat Pipe)  
งานบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยา ฯลฯ จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมทั้งอุณหภูมิและ
ความช้ืนของอากาศไปพร้อมกนั วิธีการดั้งเดิม ไดแ้ก่ วิธีลดอุณหภูมิให้ตํ่าแลว้ให้ความร้อนซํ้ า (Overcool and 
Reheat) ซ่ึงมีหลกัการทาํงาน คือ คอยลเ์ยน็จะลดอุณหภูมิของอากาศใหต้ํ่ากว่าค่าท่ีตอ้งการก่อน เพื่อดึงความช้ืน
ออกจนถึงระดบัท่ีตอ้งการ จากนั้น จะใชข้ดลวดความร้อนเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศเพื่อให้ลมจ่ายมีอุณหภูมิสูง
กลบัข้ึนมาถึงค่าท่ีตอ้งการ 

ท่อความร้อนเป็นอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนท่ีไม่ต้องใช้พลังงานในการขบัเคล่ือน ส่วนประกอบมีเพียงท่อ
ทองแดงหรือท่อโลหะอ่ืนปลายปิดสองขา้ง ภายในบรรจุสารทาํความเยน็ปริมาณเล็กน้อย สารทาํความเยน็ท่ี
ปลายดา้นท่ีตํ่ากว่าจะมีสถานะเป็นของเหลว ทาํหน้าท่ีดูดความร้อนจากภายนอก ซ่ึงจะทาํให้สารทาํความเยน็
เปล่ียนสถานะกลายเป็นไอลอยข้ึนไปสู่ปลายดา้นท่ีสูงกว่าและคายความร้อนสู่ภายนอก จากนั้น สารทาํความเยน็
จะควบแน่นกลายเป็นของเหลวไหลกลบัลงสู่ปลายดา้นท่ีตํ่ากวา่ วนเวียนอยูอ่ยา่งน้ีเป็นวฏัจกัร 

เม่ือนาํท่อความร้อนไปติดตั้งภายในเคร่ืองส่งลมเยน็ จะใชส้าํหรับนาํความร้อนจากอากาศท่ีเขา้คอยลเ์ยน็หรือลม
กลบั (Return Air) ไปถ่ายเทใหก้บัอากาศท่ีออกจากคอยลเ์ยน็หรือลมจ่าย (Supply Air) เพื่อควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนของอากาศในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัวิธีดั้งเดิม แต่จะประหยดัพลงังานกว่าเพราะไม่ตอ้งลดอุณหภูมิทาํงาน
ของคอยลเ์ยน็ใหต้ํ่ากว่าปกติ และไม่ตอ้งใชข้ดลวดความร้อนซ่ึงตอ้งการพลงังานไฟฟ้า ตวัอยา่งการทาํงานของ
ท่อความร้อนท่ีติดตั้งในเคร่ืองส่งลมเยน็แสดงไวใ้นรูปท่ี 5.7-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่5.7-6 การติดตั้งท่อความร้อนในเคร่ืองส่งลมเยน็ 
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5.7.6 การปรับปรุงตวัอาคาร 

การปรับปรุงท่ีตวัอาคารเป็นการลดภาระของการปรับอากาศลง อาจเป็นการออกแบบอาคารใหม่หรือปรับปรุง
อาคารเก่าโดยคาํนึงถึงส่ิงต่อไปน้ี (อยา่งไรกต็าม การประหยดัพลงังานจะไดผ้ลมากท่ีสุดถา้คาํนึงถึงตั้งแต่ช่วงเร่ิม
ออกแบบ) 
 
• อาคารหนัในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
• ฉนวนท่ีใชถู้กตอ้งและเหมาะสม 
• อุดช่องรอยร่ัวทั้งหมด 
• ติดตั้งชุดปิดประตู (Door Closer) ท่ีประตู 
• หนา้ต่างตอ้งมีการบงัแดดท่ีดี 
• ปริมาณอากาศจากภายนอกท่ีเขา้มาในระบบปรับอากาศตอ้งไม่เกินความตอ้งการ 
• การออกแบบท่ีเหมาะสมจะทาํให้สามารถลดขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ ลดตน้ทุนในการติดตั้ง และลด

ค่าใชจ่้ายในการเดินระบบ 
 
5.7.7 การเลือกใช้อุปกรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพ 

การเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพอาจทาํไดห้ลายแนวทาง เช่น 
• เลือกประเภทและขนาดใหถู้กตอ้งตามประเภทของงาน 
• ใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
• ใชอุ้ปกรณ์ปรับความเร็วรอบในการควบคุมภาระท่ีเปล่ียนแปลงของเคร่ืองสูบนํ้าและพดัลม 
• จดัอุปกรณ์และการควบคุมตามพ้ืนท่ีหรือโซนท่ีแตกต่างกนั (ไม่ควรใหมี้พื้นท่ีคาบเก่ียวกนั) 
 
5.7.8 การควบคุมการทาํงานทีเ่หมาะสม 

แนวทางการการควบคุมการทาํงานใหเ้หมาะสมอาจทาํไดห้ลายประการ เช่น  
• ตั้งค่าอุณหภูมิใหถู้กตอ้งและเหมาะสม (อยา่ใหเ้ยน็เกินไป) 
• อยา่เดินระบบถา้ไม่จาํเป็น 
• ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสญัญาณช่วยในการควบคุม 
• ใชอุ้ปกรณ์ส่งสญัญาณท่ีมีคุณภาพดี 
• ใชโ้ปรแกรมควบคุมเวลา 365 วนั สาํหรับอุปกรณ์ท่ีง่ายหรือเลก็ 
• สําหรับระบบท่ีมีความซับซ้อน ใชก้ารควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพสูง ในการตรวจสอบ บนัทึกขอ้มูลของ

ระบบพร้อมรายงานผล 
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5.7.9 การบํารุงรักษาทีเ่หมาะสม 

อุปกรณ์ทั้งหมดตอ้งทาํการดูแลรักษาเป็นประจาํ ซ่ึงความถ่ีในการดูแลตรวจสอบจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยู่กบั
อุปกรณ์ การบาํรุงรักษาท่ีดีควรจะตอ้ง 
• ถูกตอ้งตามความตอ้งการของอุปกรณ์ 
• ยดือายกุารใชง้าน 
• ป้องกนัประสิทธิภาพไม่ใหต้ํ่าลง 
• ใชพ้ลงังานนอ้ย  

โดยทัว่ไปการบาํรุงรักษาข้ึนอยูก่บั 
• ช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนดตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 
• จาํนวนชัว่โมงในการทาํงาน 
• ผลการตรวจสอบ 
 

5.8 การตรวจวนิิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่ิงผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบปรับอากาศนั้น เหตุของการสูญเสียพลงังาน ดงันั้นควรทาํการตรวจวินิจฉยัเพื่อหา
ส่ิงผดิปกติ เพ่ือทาํการแกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอดงัตาราง 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
เคร่ืองทาํนํา้เยน็ 

1.   ตรวจสอบการปรับตั้งอุณหภูมิ 
      นํา้เยน็ 

ปรับตั้งอุณหภูมินํ้าเยน็ใหสู้งท่ีสุด

เท่าท่ีจะทาํได ้ โดยทุกๆ 1F ท่ีปรับ
ใหสู้งข้ึนจะประหยดัพลงังาน

ประมาณ 2-4 % 

 ขณะภาระปรับอากาศตํ่ากวา่ 
80% ใหป้รับตั้งอุณหภูมินํ้าเยน็
สูงข้ึนคร้ังละ 1F แลว้สงัเกต
อุณหภูมิอากาศภายในพ้ืนท่ี 

2.   ตรวจสอบการปรับตั้งภาระ 
      ของเคร่ืองอัดแบบแรงเหวีย่ง 

เคร่ืองอดัแบบแรงเหวี่ยงจะมี

ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีภาระประมาณ 
80-90% 

 ปรับตั้งภาระการทาํงานของ

เคร่ืองอดัใหใ้กลเ้คียง 90% 
 

3.   ตรวจวดักระแสไฟฟ้าหรือ 
      พลังไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ 
      เทยีบกับพกัิด 

พลงัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการทาํงานจริง

ควรอยูป่ระมาณ 80-90% ของพลงั
ไฟฟ้าพิกดัของเคร่ืองอดั เพราะเป็น
จุดท่ีเคร่ืองมีค่า kW/TR ตํ่าท่ีสุด 

 ปรับการทาํงานใหภ้าระของ

เคร่ืองอดัแต่ละเคร่ืองอยูท่ี่ 80-
90% 
 

4.   ตรวจวดัอุณหภูมินํา้เยน็ทีอ่อก 
      และอุณหภูมิสารทาํความเยน็ 
      ใน Cooler   ทีภ่าระสูง 

อุณหภูมินํ้าเยน็ท่ีออกไม่ควรสูงกวา่

อุณหภูมิอ่ิมตวัของสารทาํความเยน็

เกิน 4 F เพราะประสิทธิภาพของ

 ทาํความสะอาด Cooler 
 ลดอตัราการไหลของนํ้าเยน็ 
 เพิ่มปริมาณสารทาํความเยน็ 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
เคร่ืองจะลดลงหรือค่า kW/TR จะ
สูงข้ึน 

 ตรวจสอบการทาํงานของ

อุปกรณ์ลดความดนั 
5.   ตรวจวดัอุณหภูมินํา้ระบาย 
      ความร้อนทีอ่อกและอุณหภูมิ 
      สารทาํความเยน็ใน  
      Condenser  ทีภ่าระสูง  

อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนท่ีออก

ไม่ควรตํ่ากวา่อุณหภูมิอ่ิมตวัของ

สารทาํความเยน็เกิน 6 F เพราะ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจะลดลง

หรือค่า kW/TR จะสูงข้ึน 

 ทาํความสะอาด Condenser 
 ลดอตัราการไหลของนํ้าระบาย

ความร้อน 
 ลดปริมาณสารทาํความเยน็ 
 ตรวจสอบการทาํงานของ

อุปกรณ์ลดความดนั 
6.   ตรวจสอบอัตราการไหลของ 
      นํา้เยน็ทีเ่ข้าหรือออก Cooler    
      เทยีบกับพกัิด 

อตัราการไหลของนํ้าเยน็จะตอ้ง

เท่ากบัหรือมากกวา่พิกดัเลก็นอ้ย  
เพราะถา้มากหรือนอ้ยเกินไป

ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความ

ร้อนจะลดลง ส่งผลใหค่้า kW/TR 

สูงข้ึน (ถา้ออกแบบท่ี  ∆T=10 F    
อตัราการไหลพิกดัอยูท่ี่ 2.4 
GPM/TR)  

 หร่ีวาลว์นํ้าเยน็เพื่อลดอตัราการ

ไหลของนํ้าจะส่งผลใหพ้ลงั

ไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบนํ้าใชล้ดลง

เลก็นอ้ย 
 ลดรอบของมอเตอร์จะส่งผลให้

พลงัไฟฟ้าท่ีใชล้ดลงไดม้ากแต่

ไม่ควรลดเกิน 30% เพราะ
ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้าจะ

ลดลง 
 ลดขนาดใบพดัของเคร่ืองสูบนํ้า

เยน็ 
 เลือกใชเ้คร่ืองสูบนํ้าและ

มอเตอร์ท่ีมีขนาดลดลง 

7.   ตรวจสอบอัตราการไหลของ 
      นํา้ระบายความร้อนทีเ่ข้าหรือ 
      ออกจาก Condenser  เทยีบกับ 
      พกัิด 

อตัราการไหลของนํ้าระบายความ

ร้อนจะตอ้งเท่ากบัหรือมากกวา่พิกดั

เลก็นอ้ย เพราะถา้นอ้ยหรือมาก
เกินไป ประสิทธิภาพการ
แลกเปล่ียนความร้อนจะลดลง 
ส่งผลใหค่้า kW/TR สูงข้ึน (ถา้

ออกแบบท่ี  ∆T=10 F    อตัราการ
ไหลพิกดัอยูท่ี่ 3.0 GPM/TR) 
 

 หร่ีวาลว์นํ้าระบายความร้อน

เพื่อลดอตัราการไหลของนํ้าจะ

ส่งผลใหพ้ลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบ

นํ้าใชล้ดลงเลก็นอ้ย 
 ลดรอบของมอเตอร์จะส่งผลให้

พลงัไฟฟ้าท่ีใชล้ดลงไดม้าก แต่
ไม่ควรลดเกิน 30% เพราะ
ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบนํ้าจะ

ลดลง 
 ลดขนาดใบพดัของเคร่ืองสูบนํ้า

ระบายความร้อน 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี

 เลือกใชเ้คร่ืองสูบนํ้าและ

มอเตอร์ท่ีมีขนาดลดลง 

8.   บันทกึความดนัสารทาํความ 
      เยน็ด้านสูงและด้านตํา่ 

เปรียบเทียบความดนัสารทาํความ

เยน็ดา้นสูงและดา้นตํ่าในแต่ละวนั

วา่ผดิปกติไปจากเดิมหรือไม่ 

 ความดนัสารทาํความเยน็

ผดิปกติไปจากเดิมควร

ตรวจสอบแกไ้ข 

9.   ตรวจสอบความดนัสารทาํ 
      ความเยน็ด้านสูงและด้านตํา่ 
      เทยีบกันแต่ละเคร่ือง 

เคร่ืองท่ีความดนัสารทาํความเยน็

ดา้นสูงมีค่าสูงกวา่เคร่ืองอ่ืนและ

เคร่ืองท่ีความดนัสารทาํความเยน็

ดา้นตํ่ามีค่าตํ่ากวา่เคร่ืองอ่ืนจะตอ้ง

หาสาเหตุและแกไ้ขเพราะ

ประสิทธิภาพจะตํ่ากวา่เคร่ืองอ่ืน 

 ลดการใชง้าน 
 หาสาเหตุและแกไ้ข 

 

10.   ตรวจสอบผลต่างของความ 
        ดนัสารทาํความเยน็ด้านสูง 
        และด้านตํ่าของแต่ละเคร่ือง 

เคร่ืองท่ีมีผลต่างของความดนัสูงกวา่

เคร่ืองอ่ืนเป็นเคร่ืองท่ีมี

ประสิทธิภาพตํ่า 

 ลดการใชง้าน 
 หาสาเหตุและแกไ้ข 

11.   ตรวจวดัหาค่า kW/TR ของ 
        เคร่ืองทาํนํา้เยน็แต่ละ 
        เคร่ือง 

แต่ละเคร่ืองควรจะมีค่า kW/TR 
ใกลเ้คียงกนัหรือใกลเ้คียงกบัพิกดั

ของเคร่ืองซ่ึงอาจเกิดจาก 
  อุณหภูมินํ้าเขา้ระบายความ

ร้อนไม่เท่ากนั 
 อตัราการไหลของนํ้าเยน็หรือ

นํ้าระบายความร้อนไม่เท่ากนั

หรือต่างจากพิกดัมาก 
 ปรับตั้งอุณหภูมิของนํ้าเยน็ไม่

เท่ากนั 
 ภาระการทาํงานไม่เท่ากนั 

 หาสาเหตุและแกไ้ข 
 ใชเ้คร่ืองท่ีมีค่า kW/TR สูงให้

นอ้ยลง 
 เปล่ียนเป็นเคร่ืองทาํนํ้าเยน็

ประสิทธิภาพสูง 

12.   ตรวจวดัอุณหภูมินํา้ระบาย 
        ความร้อนก่อนเข้าเคร่ืองทาํ 
        นํา้เยน็ 

อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนไม่ควร

สูงกวา่ 90F เพราะจะทาํให ้ 
kW/TR ของเคร่ืองสูงข้ึน 

 เปิดหอระบายความร้อนเพิ่มข้ึน

แลว้สงัเกตอุณหภูมินํ้าระบาย

ความร้อนตอ้งลดลง 
 ปรับปรุงประสิทธิภาพหอ

ระบายความร้อน 
 เปล่ียนหอระบายความร้อนใหม่ 
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13.   ตรวจสอบการลัดวงจรของ 
        นํา้เยน็เข้าเคร่ืองทีไ่ม่เปิดใช้ 
        งาน 

ไม่ควรเปิดวาลว์ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็

ท่ีไม่ใชง้านเพื่อใหน้ํ้ าเยน็ลดัวงจร 
เพราะจะทาํใหน้ํ้ าเยน็ท่ีส่งไป AHU 
มีอุณหภูมิสูงข้ึนโดยถา้ อุณหภูมิผวิ
ท่อแลกเปล่ียนความร้อนของ AHU 
สูงข้ึนจะส่งผลใหล้ดความช้ืนจาก

อากาศไดน้อ้ยลงพ้ืนท่ีปรับอากาศ

อาจมีปัญหาเร่ืองความช้ืน 

 ปิดวาลว์นํ้าท่ีเขา้เคร่ืองทาํนํ้า

เยน็แลว้ทาํการหร่ีวาลว์เคร่ือง

สูบนํ้าหรือลดรอบมอเตอร์ของ

เคร่ืองสูบนํ้าจะทาํใหเ้คร่ืองสูบ

นํ้าใชพ้ลงัไฟฟ้าลดลง 
 
 
 

เคร่ืองสูบนํา้เยน็และนํา้ระบายความร้อน 
14.   ตรวจสอบว่ามีการหร่ีวาล์ว 
         ทางเข้าหรือทางออกของ 
         เคร่ืองสูบนํา้หรือไม่ 

การหร่ีวาลว์จะส่งผลใหพ้ลงัไฟฟ้าท่ี

เคร่ืองสูบนํ้าใชล้ดลงเลก็นอ้ยแต่

ประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบนํ้าลดลง

มาก 
 

 ลดรอบมอเตอร์ 
 ลดขนาดใบพดั 
 ลดขนาดเคร่ืองสูบนํ้าและ

มอเตอร์ 

15.   ตรวจสอบผลต่างของความ 
        ดนัของนํา้ทางเข้าและ 
        ทางออกของเคร่ืองสูบนํา้แต่ละ 
        ชุด 

เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีมีท่ีมีผลต่างของ

ความดนันํ้าทางเขา้และทางออกสูง

กวา่ชุดอ่ืนจะมีประสิทธิภาพตํ่า 
 

 ลดการใชง้าน 
 หาสาเหตุและแกไ้ข 

16.   ตรวจสอบประวตักิารซ่อม 
        บํารุงเคร่ืองสูบนํา้แต่ละชุด 

เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีผา่นการซ่อมบาํรุง

มาใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงกวา่

เคร่ืองสูบนํ้าท่ียงัไม่ผา่นการซ่อม

บาํรุง 

 นาํชุดท่ีผา่นการซ่อมบาํรุงมาใช้

งานใหม้ากข้ึนกวา่ชุดอ่ืน 
 ทาํแผนซ่อมบาํรุงตามความ

เหมาะสม 

17.   ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าหรือ 
        พลังไฟฟ้าทีเ่คร่ืองสูบนํา้แต่ละ 
        ชุดใช้ 

เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีใชก้ระแสไฟฟ้า

หรือพลงัไฟฟ้านอ้ยควรนาํมาใชง้าน

เป็นหลกั 

 เลือกใชง้านชุดท่ีใชก้าํลงัไฟฟ้า

ตํ่าเป็นหลกั 
 หาสาเหตุและแกไ้ขชุดท่ีใช้

กระแสไฟฟ้าสูง 

18.   ตรวจสอบประวตัขิอง 
        มอเตอร์เคร่ืองสูบนํา้  

มอเตอร์ชุดท่ีผา่นการไหม้

ประสิทธิภาพจะลดตํ่าลง 4% ต่อทุก
คร้ังของการไหมแ้ต่ละคร้ัง 

 ลดการใชง้าน 
 เปล่ียนเป็นมอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงท่ีมีขนาด

เหมาะสมกบัภาระ 
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19.   ตรวจสอบพลังไฟฟ้าที่ 
        มอเตอร์ใช้เทยีบกับพกัิด 

มอเตอร์ควรใชพ้ลงัไฟฟ้าท่ี 80-90% 
ของพิกดัเพราะเป็นจุดท่ีมอเตอร์มี

ประสิทธิภาพสูง 

 สลบัมอเตอร์ภายในโรงงานให้

ขนาดเหมาะสม 
 เปล่ียนมอเตอร์ใหม่ใหมี้ขนาด

เหมาะสม 
20.   ตรวจประสิทธิภาพเคร่ืองสูบ 
        นํา้แต่ละชุด 

เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีมีค่า GPM/kW สูง 
เป็นเคร่ืองสูบนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง

กวา่ชุดอ่ืน  

 จดัทาํแผนการใชง้านเคร่ืองสูบ

นํ้าใหม่ โดยนาํชุดท่ีมี GPM/kW 
สูงมาใชง้านเป็นหลกั 

 ปรับปรุงแกไ้ขชุดท่ีมีค่า 
GPM/kW ตํ่า 

21.   ตรวจวดัประสิทธิภาพของ 
        กลุ่มเคร่ืองสูบนํา้ถ้าเดนิพร้อม 
        กันคร้ังละหลายชุด 

เคร่ืองสูบนํ้ากลุ่มท่ีมีค่า GPM/kW 
สูง เป็นเคร่ืองสูบนํ้ากลุ่มท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่ป๊ัมกลุ่มอ่ืน 
เน่ืองจากตาํแหน่งการติดตั้งและการ

เช่ือมต่อท่อเขา้-ออก ของเคร่ืองสูบ
นํ้าแต่ละชุดส่งผลใหเ้กิดการสูญเสีย

ไม่เท่ากนั 

 จดัทาํแผนการใชง้านกลุ่มเคร่ือง

สูบนํ้าโดยนาํกลุ่มเคร่ืองสูบนํ้า

ท่ีมี GPM/kW สูงมาใชง้านเป็น
หลกั 

 ปรับปรุงแกไ้ขระบบเช่ือมต่อ

เคร่ืองสูบนํ้าแต่ละชุด เช่น 
เปล่ียนการต่อแบบตวัทีเป็นตวั

วาย และเพิ่มขนาด Header ให้
ใหญ่ข้ึน 
 

22.   บันทกึกระแสไฟฟ้าหรือพลัง 
        ไฟฟ้าทีเ่คร่ืองสูบนํา้ใช้ 

เคร่ืองสูบนํ้าชุดใดท่ีใชก้ระแสไฟฟ้า

หรือพลงัไฟฟ้าแตกต่างไปจากเดิม

เป็นเคร่ืองสูบนํ้าท่ีผดิปกติ

ประสิทธิภาพของป๊ัมจะลดลง 

 ลดการใชง้าน 
 หาสาเหตุและแกไ้ข 

หอระบายความร้อน 
23.   ตรวจสอบพกัิดของหอระบาย 
        ความร้อนเทยีบกับพกัิดของ 
        เคร่ืองทาํนํา้เยน็ 

ขนาดพิกดัของหอระบายความร้อน

ควรมีขนาดมากกวา่พิกดัของเคร่ือง

ทาํนํ้าเยน็ประมาณ 20-30% 

 เปิดใชง้านหอระบายความร้อน

ใหม้ากกวา่จาํนวนเคร่ืองทาํนํ้า

เยน็ 
 เพิ่มจาํนวนหอระบายความร้อน 

24.   ตรวจสอบระดบันํา้ในถาด 
        ของหอระบายความร้อนแบบ 
        เหล่ียม 

ควรสูงกวา่ 1/3 ของความสูงถาด
เพื่อใหอ้ตัราการไหลของนํ้า

เหมาะสม 

 ปรับสมดุลปริมาณนํ้าในแต่ละ

ถาดใหม่ 
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25.   ตรวจสอบรูนํา้ในถาดของ 
        หอระบายความร้อนแบบ 
        เหล่ียมหรือรูนํา้ของ Spr inkle  
        Pipe 

รูนํ้ าทั้งหมดไม่ควรตนัเพื่อใหเ้กิด

การกระจายนํ้าไดดี้ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการและแลกเปล่ียน

ความร้อนสูงข้ึน 

 จดัทาํแผนการตรวจและ

บาํรุงรักษาในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม 

26.   ตรวจสอบรอบการหมุนของ  
        Spr inkle Pipe 

รอบการหมุนจะตอ้งไดต้าม

มาตรฐานถา้เร็วเกินมาตรฐานแสดง

วา่ปริมาณนํ้ามากเกิน ทาํให้
ประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียน

ความร้อนลดลง 

 ปรับลดปริมาณนํ้าท่ีเขา้หอ

ระบายความร้อนเพื่อใหไ้ดร้อบ

การหมุนตามมาตรฐาน 

27.   ตรวจสอบว่ามีเม็ดนํา้ออก 
        ด้านบนหรือไม่ 

เมด็นํ้าออกดา้นบนทาํใหเ้กิดการ

สูญเสียนํ้า 
 ติดแผน่กนันํ้าดา้นบน 
 ลดความเร็วลมดูด 
 ติดแผน่กนันํ้า Sprinkle Pipe 
 ลดปริมาณนํ้า 

28.   ตรวจสอบว่ามีเม็ดนํา้ 
        กระเดน็ออกด้านข้าง 

เมด็นํ้ากระเดน็ออกดา้นขา้งทาํให้

เกิดการสูญเสียนํ้า 
 ลดระดบันํ้าในอ่าง 
 ลดปริมาณนํ้าท่ีเขา้หอระบาย

ความร้อน 
 ติดตั้ง Louver ใหถู้กตอ้ง 

29.   ตรวจวดัอุณหภูมิและ 
        ความช้ืนของอากาศทีท่างเข้า 
         หอระบายความร้อน 

อากาศท่ีเขา้ระบายความร้อนจะตอ้ง

มีอุณหภูมิและความช้ืนตํ่าเท่ากบั

อากาศแวดลอ้มทัว่ไป ถา้สูงกวา่
อากาศแวดลอ้มอาจเกิดจากการ

ลดัวงจรของอากาศท่ีออกจากหอ

ระบายความร้อน 

 ติดตั้งปากทางออกใหสู้งข้ึน 
 จดัระยะห่างของหอระบาย

ความร้อนใหเ้หมาะสม 
 ยา้ยตาํแหน่งหอระบายความ

ร้อนไปอยูใ่นจุดท่ีมีอากาศ

ถ่ายเทไดส้ะดวก 
30.   ตรวจวดัอุณหภูมินํา้ทีไ่ด้จาก 
        หอระบายความร้อน 

อุณหภูมินํ้าท่ีออกจากหอระบาย

ความร้อนแต่ละชุดไม่ควรสูงกวา่

อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศท่ี

เขา้ระบายความร้อนเกิน 4 F 

 ลดปริมาณนํ้าใหไ้ดม้าตรฐาน 
 เพิ่มปริมาณอากาศ 
 แกไ้ขการกระจายนํ้าใหท้ัว่พื้นท่ี

แลกเปล่ียนความร้อน 
 ทาํความสะอาดฟิลเลอร์ 
 เปล่ียนฟิลเลอร์ใหม่  

31.   บันทกึและเปรียบเทยีบ 
        อุณหภูมินํา้ทีไ่ด้จากหอระบาย 
        ความร้อนแต่ละชุด 

อุณหภูมินํ้าท่ีไดจ้ากหอระบายความ

ร้อนแต่ละชุดควรจะใกลเ้คียงกนั 
 ปรับปรุง แกไ้ข หอระบายความ

ร้อนชุดท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่ชุด

อ่ืน 
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 ลดการใชง้านหอระบายความ

ร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูง 
 เลือกใชห้อระบายความร้อนท่ีมี

อุณหภูมินํ้าตํ่าเป็นหลกั 
32.   ตรวจสอบแผ่นฟิลเลอร์ 
        สกปรกและล้ม 

แผน่ฟิลเลอร์ตอ้งสะอาดตลอดทั้ง

แผน่และไม่ลม้เพ่ือใหน้ํ้ าแลกเปล่ียน

ความร้อนกบัอากาศไดดี้ 

 ทาํแผนการทาํความสะอาดเป็น

ประจาํตามความเหมาะสม 
 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการเกิด

ตะกรันและตะไคร่นํ้า 
 ปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ีเติม 

33.   ตรวจสอบว่ามีการปล่อยนํา้ 
        ผ่านหอระบายความร้อนทีไ่ม่ 
        เปิดพดัลมหรือไม่ 
 

นํ้าทั้งหมดควรไหลผา่นหอระบาย

ความร้อนท่ีมีการเปิดพดัลม เพราะ
จะทาํใหอุ้ณหภูมินํ้าท่ีส่งไปใชง้านมี

อุณหภูมิไม่สูง 

 ปิดวาลว์นํ้าท่ีเขา้ออกหอระบาย

ความร้อนชุดท่ีไม่เปิดพดัลม 

34. ตรวจสอบการเปิดใช้งานหอ 
ระบายความร้อนมากกว่า

จํานวนเคร่ืองทาํนํา้เยน็หรือไม่ 
         

ควรเปิดหอระบายความร้อนใหมี้

จาํนวนมากกวา่เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 
เพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมินํ้าลดตํ่าลง โดย
การทดลองเปิดหอระบายความร้อน

เพิ่มแลว้ตรวจวดัอุณหภูมินํ้าถา้ลดลง

มากจึงควรเปิดเพ่ิม 

 เปิดหอระบายความร้อน

มากกวา่จาํนวนเคร่ืองทาํนํ้าเยน็

อยา่งนอ้ย 1 ชุด 

35.   ตรวจวดักระแสไฟฟ้าหรือ 
        พลังไฟฟ้าทีห่อระบายความ 
        ร้อนแต่ละชุดใช้ 

ชุดท่ีใชก้ระแสไฟฟ้าหรือพลงัไฟฟ้า

ตํ่าท่ีสุดแต่ไดอุ้ณหภูมินํ้าเท่ากนัเป็น

ชุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 นาํมาใชง้านใหม้ากข้ึน 
 ปรับปรุงชุดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า 

36.   บันทกึกระไฟฟ้าหรือพลัง 
        ไฟฟ้าทีห่อระบายความร้อน 
        แต่ละชุดใช้เป็นประจํา 

กระแสไฟฟ้าหรือพลงัไฟฟ้าท่ีหอ

ระบายความร้อนแต่ละชุดใชไ้ม่ควร

สูงข้ึนจากเดิม โดยถา้สูงข้ึนตอ้งหา
สาเหตุและแกไ้ข 

 ทาํแบบตรวจสอบและบนัทึก

เพื่อเปรียบเทียบเป็นประจาํ 
 

37.   บันทกึปริมาณนํา้ทีใ่ช้กับหอ 
        ระบายความร้อนแต่ละชุดทุก 
        วนั 

อตัราการใชน้ํ้ าของหอระบายความ

ร้อนแต่ละชุดควรมีสดัส่วนการเพ่ิม

หรือลดท่ีใกลเ้คียงกนั ถา้ชุดใด
แตกต่างมากควรหาสาเหตุและแกไ้ข 

 ทาํแบบตรวจสอบและบนัทึก

เพื่อเปรียบเทียบเป็นประจาํทุก

วนั 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
เคร่ืองส่งลมเยน็ (AHU) และเคร่ืองจ่ายลมเยน็ (FCU) 

38.   ตรวจสอบกรองอากาศ กรองอากาศตอ้งสะอาดและไม่ตนั

จะส่งผลใหอ้ตัราการไหลของอากาศ

ท่ีเขา้ไปรับความเยน็มีปริมาณตาม

ตอ้งการ 

 ทาํแผนการทาํความสะอาดใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 เปล่ียนกรองอากาศเม่ือหมดอายุ

การใชง้าน 
39.   ตรวจสอบความสกปรกของ 
        คอยล์ 

ครีบและคอยลจ์ะตอ้งสะอาดเพ่ือให้

ประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียน

ความร้อนดี 

 ทาํแผนการทาํความสะอาดใน

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

40.   ตรวจสอบปริมาณนํา้กล่ันตวั 
        ทีอ่อกจาก AHU หรือ FCU 

นํ้ากลัน่ตวันอ้ยหรือไม่กลัน่ตวัส่งผล

ใหป้ระสิทธิภาพในการแลกเปล่ียน

ความร้อนลดลงและความช้ืนใน

บริเวณปรับอากาศสูง 

 อุณหภูมินํ้าเขา้คอยลเ์ยน็ตอ้งไม่

สูงเกินไป 
 อุณหภูมิผวิคอยลต์อ้งตํ่ากวา่

อุณหภูมิจุดนํ้าคา้ง (Dew Point)  
 ปรับอตัราการไหลของนํ้าไม่ให้

นอ้ยเกินไป เพราะจะทาํให้
อุณหภูมิผวิคอยลช่์วงปลายไม่

ถึงอุณหภูมิจุดนํ้าคา้ง 
 กาํจดัตะกรันภายในคอยล ์
 ทาํความสะอาดครีบแลกเปล่ียน

ความร้อน 
 ปรับความเร็วของอากาศผา่น

คอยลไ์ม่ใหสู้งเกินไป 

41.   ตรวจวดัอัตราการไหลของ 
        นํา้เยน็ทีผ่่าน AHU ในช่วง 
        ภาระสูง 

อตัราการไหลของนํ้าเยน็ผา่นคอยล์

ควรไดต้ามมาตรฐาน  โดยทัว่ไป

ประมาณ  2.4  GPM/TR ท่ี ∆T =  
10 F  (ภาระเตม็พิกดั) ถา้อตัราการ
ไหลนอ้ยประสิทธิภาพการ

แลกเปล่ียนความร้อนจะลดลงและ

ความสามารถในการทาํความเยน็จะ

ลดลงดว้ย 

 ปรับอตัราการไหลของนํ้าเยน็

เขา้คอยลใ์หไ้ดต้ามมาตรฐาน 

42.   ตรวจวดัอัตราการไหลของ 
         อากาศทีเ่ข้าหรือออกจาก  

อตัราการไหลของอากาศท่ีผา่น 
AHU ควรประมาณ 300-400 

 เปล่ียนพูเ่ลยเ์พิม่รอบของพดัลม

ใหไ้ดอ้ตัราการไหลตาม
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
         AHU CFM/TR ถา้ตํ่าเกินไปประสิทธิภาพ

การแลกเปล่ียนความร้อนจะลดลง 
มาตรฐาน 

 ปรับความตึงสายพานให้

เหมาะสม 
 ทาํความสะอาดใบพดัสมํ่าเสมอ 
 ทาํความสะอาดกรองอากาศ

สมํ่าเสมอ 
43.   ตรวจสอบผลต่างของ 
        อุณหภูมิอากาศทีอ่อกและ 
        อุณหภูมินํา้เยน็ทีอ่อกจาก 
AHU 

ผลต่างอุณหภูมิไม่ควรต่างกนัมาก

เพราะจะใหป้ระสิทธิภาพการ

แลกเปล่ียนความร้อนลดลง 

 ทาํความสะอาดครีบและผวิ

คอยล ์
 กาํจดัตะกรันภายในคอยล ์
 ลดอตัราการไหลของอากาศ 
 ปรับอตัราการไหลของนํ้าเยน็

ใหเ้หมาะสม 

44.   ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุม 
        อุณหภูมิ 

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะตอ้ง

สามารถควบคุมปริมาณนํ้าเยน็ท่ี

ไหลผา่นคอยลไ์ดต้ามภาระปรับ

อากาศและควรติดตั้งในตาํแหน่งท่ี

เหมาะสม 

 ยา้ยตาํแหน่งติดตั้งใหเ้หมาะสม 
 เปล่ียนใหม่เม่ือชาํรุดหรือไม่

สามารถควบคุมอุณหภูมิไดต้าม

ตอ้งการ 

45.   ตรวจวดัอุณหภูมิและ 
        ความช้ืนสัมพทัธ์ในพืน้ที ่
        ปรับอากาศ 

อุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์ได้

ตามมาตรฐานและแต่ละจุดควรมี

อุณหภูมิแตกต่างกนัไม่เกิน 2 F 

 ปรับปรุงการกระจายลมใน

พื้นท่ี 
 ความช้ืนสมัพทัธ์ท่ีออกคอยล์

ควรมากกวา่ 80% 
46.   บันทกึอุณหภูมินํา้เยน็ทีเ่ข้า 
        และออกจาก AHU 

ควรทาํการบนัทึกอุณหภูมิท่ีเขา้และ

ออก AHU เป็นประจาํเพื่อดูส่ิง
ผดิปกติท่ีเกิดข้ึน ถา้ผลต่างของ
อุณหภูมิผดิปกติไปจากเดิม 

 ทาํแผนบนัทึกอุณหภูมินํ้าเยน็

เขา้ออก 

47.   บันทกึกระแสไฟฟ้าหรือพลัง 
        ไฟฟ้าที ่AHU ใช้ 

ควรทาํการบนัทึกเป็นประจาํเพ่ือดู

ส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึน เม่ือกระแส 
ไฟฟ้าสูงข้ึนหรือตํ่ากวา่เดิม 

 ทาํแผนบนัทึกกระแสไฟฟ้า

หรือพลงัไฟฟ้า 

อ่ืน  ๆ
48.   ตรวจสอบฉนวนหุ้มนํา้เยน็ ฉนวนควรอยูใ่นสภาพดี ไม่แตกยุย่  เปล่ียนฉนวนเม่ือหมดอายกุาร
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
หรืออมนํ้า เพราะจะทาํใหสู้ญเสีย
ความเยน็และท่อเป็นสนิม 

ใชง้านหรือเส่ือมสภาพ 
 ติดตั้ง Jacket ใหก้บัฉนวนยางท่ี

เดินภายนอกอาคารและโดน

แสง UV 
49.   ตรวจสอบการนําอากาศ 
        ภายนอกเข้าและนําอากาศ 
        ภายในทิง้ 

ควรนาํอากาศภายนอกเขา้และนาํ

อากาศภายในท้ิงใหน้อ้ยท่ีสุดเพ่ือลด

ภาระการปรับอากาศ 

 ลดจาํนวนพดัลมระบายอากาศ 
 หร่ีอุปกรณ์ปรับปริมาณลมท่ีเขา้

หรือออกพดัลมระบายอากาศ 
 ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบพดัลม

โดยควบคุมดว้ย CO2 Sensor 
 เปล่ียนพูเ่ลยเ์พือ่ลดรอบพดัลม 
 นาํอากาศเยน็ท่ีปล่อยท้ิงกลบัมา

ใช ้
50.   ตรวจสอบภาระจากภายนอก 
        ทีผ่่านผนังโปร่งแสง 

ภาระจากภายนอกท่ีผา่นผนงัโปร่ง

แสงหรือกระจกควรจะนอ้ยท่ีสุด 
โดยเฉพาะในทิศตะวนัตก ตะวนัตก
เฉียงใตแ้ละทิศใต ้

 ลดพ้ืนท่ีผนงัโปร่งแสงโดยการ

ติดตั้งโฟมหรือไมอ้ดั 
 ติดตั้งฟิลม์กนัความร้อน 
 ติดตั้งกนัสาดหรือครีบใหร่้มเงา 
 ปลูกตน้ไมใ้หญ่ใหร่้มเงา 

51.   ตรวจสอบภาระทีเ่กิดขึน้ 
        ภายในพืน้ทีป่รับอากาศ 

ภาระภายในพื้นท่ีปรับอากาศควรตํ่า

ท่ีสุด 
 เพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัระบบ

แสงสวา่ง 
 นาํอุปกรณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความ

ร้อนออกไปภายนอกหอ้งปรับ

อากาศ เช่น กระติกนํ้าร้อน 
ตูเ้ยน็ 

 ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าใหน้อ้ยลง 
 เลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 
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5.9 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานน้ีมีประโยชนใ์นการคน้หาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานก่อนท่ีจะ

ดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือหาผลการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 

 

รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 
การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 
ไม่พร้อม 
ดาํเนินการ 

1. เคร่ืองทาํนํา้เยน็และระบบ 
1.1 การปรับเพ่ิมอุณหภูมินํ้าเยน็ใหสู้งข้ึน   เพราะ…    

1.2 การลดอุณหภูมินํ้าระบายความร้อนก่อนเขา้เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็   เพราะ…    

1.3 การปรับอตัราการไหลของนํ้าเยน็เขา้เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ใหไ้ด ้
      ตามพิกดั 

  เพราะ…    

1.4 การปรับอตัราการไหลของนํ้าระบายความร้อนเขา้เคร่ืองทาํนํ้ า  
      เยน็ใหไ้ดต้ามพิกดั 

  เพราะ…    

1.5 การปรับภาระการทาํงานของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ใหอ้ยู่ประมาณ   
      80-95% (Current Limit) 

  เพราะ…    

1.6 การทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์อย่างสมํ่าเสมอ   เพราะ…    

1.7 การจดัการใชเ้คร่ืองทาํนํ้ าเยน็ชุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั   เพราะ…    

1.8 การเพ่ิมอุณหภูมิในพ้ืนท่ีปรับอากาศใหสู้งข้ึน   เพราะ…    

1.9 การจดัการใชเ้คร่ืองทาํนํ้ าเยน็ในจาํนวนท่ีเหมาะสมกบัภาระ   เพราะ…    

1.10 การเปลี่ยนไปใชเ้คร่ืองทาํนํ้ าเยน็ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน   เพราะ…    

1.11 การลดเวลาการใชง้านโดยเปิดใหช้า้ลงและปิดใหเ้ร็วข้ึน   เพราะ…    

2. เคร่ืองส่งจ่ายลมเยน็ 

2.1 การสมดุลอากาศเยน็ในพ้ืนท่ีใหเ้หมาะสมกบัภาระ   เพราะ…    

2.2 การสมดุลนํ้าเยน็ในระบบใหเ้หมาะสมกบัภาระ   เพราะ…    

2.3 การทาํความสะอาดขดท่อความเยน็และกรองอากาศเคร่ืองส่ง 
      ลมเยน็สมํ่าเสมอ 

  เพราะ…    

2.4 การกั้นหอ้งเพ่ือลดพ้ืนท่ีปรับอากาศ   เพราะ…    

2.5 การลดการนาํอากาศภายนอกเขา้หรือการนาํอากาศภายในออก  
     โดยการปิดหรือลดรอบพดัลม 
 

  เพราะ…    
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รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 
การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 
ไม่พร้อม 
ดาํเนินการ 

2.6 การเปลี่ยนระบบควบคุมปริมาณนํ้าเยน็จาก 3 Way Valve  
      เป็น 2 Way Valve 

  เพราะ…    

2.7 การเปลี่ยนขดท่อทาํความเย็นใหม่   เพราะ…    

2.8 การใชร้ะบบปรับความเร็วรอบ (VVVF)  กบัมอเตอร์พดัลม   เพราะ…    

2.9 การใชอุ้ปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกบัอากาศเยน็ท่ีปล่อยท้ิง   เพราะ…    

2.10 การปรับลดเวลาการใชง้านโดยเปิดใหช้า้ลงและปิดใหเ้ร็วข้ึน   เพราะ…    

2.11 การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงกบัพดัลม   เพราะ…    

2.12 การลดการร่ัวไหลของอากาศเยน็   เพราะ…    

2.13 การติดตั้งฟิลม์กนัความร้อนท่ีกระจก   เพราะ…    

2.14 การเปลี่ยนกระจกใหม่หรือการติดตั้งกนัสาด   เพราะ…    

2.15 การติดตั้งมู่ลี่ท่ีมีการสะทอ้นความร้อนสูง   เพราะ…    

3. เคร่ืองสูบนํา้เยน็และเคร่ืองสูบนํา้ระบายความร้อน 

3.1 การปรับลดเวลาการใชง้านโดยเปิดใหช้า้ลงและปิดใหเ้ร็วข้ึน   เพราะ…    

3.2 การปรับลดปริมาณนํ้าโดยการหร่ีวาลว์   เพราะ…    

3.3 การปรับลดปริมาณนํ้าโดยการลดขนาดใบพดั   เพราะ…    

3.4 การปรับลดปริมาณนํ้าโดยการเปลี่ยนใบพดั   เพราะ…    

3.5 การปรับลดปริมาณนํ้าโดยการลดรอบมอเตอร์   เพราะ…    

3.6 การปรับลดปริมาณนํ้าโดยการลดขนาดเคร่ืองสูบนํ้า   เพราะ…    

3.7 การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงในขนาดท่ีเหมาะสม   เพราะ…    

3.8 การใชง้านเคร่ืองสูบนํ้าในจาํนวนท่ีเหมาะสม   เพราะ…    

3.9 การเลือกใชง้านเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั   เพราะ…    

3.10 การเลือกใชง้านกลุ่มเคร่ืองสูบนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็น
หลกั 

  เพราะ…    

3.11 การปรับปรุงการเช่ือมต่อท่อทางเขา้และทางออกจากแบบตวั  
        ทีเป็นแบบตวัวายและเพ่ิมขนาด Header 

  เพราะ…    

3.12 การทาํความสะอาด Strainer เป็นประจาํ   เพราะ…    

3.13 การเปลี่ยนแบร่ิง  และหล่อลื่นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม   เพราะ…    

3.14 การเปลี่ยนไปใชเ้คร่ืองสูบนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน   เพราะ…    
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รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 
การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 
ไม่พร้อม 
ดาํเนินการ 

4. หอระบายความร้อน 

4.1 การใชง้านหอระบายความร้อนในจาํนวนท่ีเหมาะสมโดย 
      ควบคุมจากอุณหภูมินํ้าหล่อเยน็ท่ีได ้

  เพราะ…    

4.2 การเลือกใชง้านหอระบายความร้อนชุดท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
       เป็นหลกั 

  เพราะ…    

4.3 การปรับปรุงและทาํความสะอาดหอระบายความร้อนเพ่ือเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพ 

  เพราะ…    

4.4 การเปลี่ยนใบพดัหอระบายความร้อนจากโลหะเป็นไฟเบอร์   เพราะ…    

4.5 การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงท่ีมีขนาดเหมาะสม   เพราะ…    

4.6 การลดการสูญเสียนํ้า   เพราะ…    

4.7 การลดเวลาการใชง้านโดยเปิดใหช้า้ลงและปิดใหเ้ร็วข้ึน   เพราะ…    

4.8 การเปลี่ยนหอระบายความร้อนใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน   เพราะ…    

4.9 การแกไ้ขการลดวงจรของอากาศร้อนช้ืนท่ีปล่อยท้ิงถูกดูดกลบั  
      เขา้มาระบายความร้อน 

  เพราะ…    

4.10 การลดปริมาณนํ้าเพ่ือใหไ้ดอุ้ณหภูมินํ้ าท่ีตํ่าสุด   เพราะ…    

4.11 การเปลี่ยนรังผ้ึงในระยะเวลาท่ีเหมาะสม   เพราะ…    

4.12 การนาํอากาศเยน็ท่ีระบายท้ิงจากพ้ืนท่ีปรับอากาศเขา้มา  
        ระบายความร้อน 

  เพราะ…    

4.13 การทาํความสะอาดและซ่อมหวัฉีดใหเ้กิดการกระจายนํ้าท่ีดี   เพราะ…    

4.14 การใชโ้อโซนกาํจดัตะใคร่และตะกรัน   เพราะ…    

4.15 การติดตั้งฝาปิดถาดนํ้าเพ่ือป้องกนัการเกิดตะไคร่นํ้า   เพราะ…    

4.16 การปรับตั้งมุมใบพดัลมใหอ้ตัราการไหลของอากาศมากข้ึน   เพราะ…    
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5.10 โปรแกรมการวเิคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อลดความยุง่ยากซบัซอ้นในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษพ์ลงังาน จึงทาํเป็นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ชน้าํขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลตรวจวดักรอกลงในช่องวา่ง โปรแกรมจะคาํนวณผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ี
ถูกตอ้งไดท้นัที 
 

มาตรการที ่1  การใช้เคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (ขนาดเล็ก) 

1. หลักการและเหตุผล 
เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานประมาณ 8 -10 ปี เน่ืองจากประสิทธิภาพของ
เคร่ืองปรับอากาศจะลดตํ่าลงจนไม่คุม้ค่าในการใชง้านต่อไป โดยความเยน็ท่ีไดจ้ะลดตํ่าลงและพลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ะ
สูงข้ึนส่งผลใหค่้า kW/TR ของเคร่ืองสูงข้ึน จึงมีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศใหม่โดยใชเ้คร่ืองปรับอากาศ
ท่ีมีค่า kW/TR ประมาณ 1.10 kW/TR ซ่ึงเคร่ืองปรับอากาศเดิมมีค่า kW/TR ประมาณ 1.24 kW/TR 

 
 
 
 
 
 
 
            รูปที ่6.10-1 เคร่ืองปรับอากาศเดิมท่ีจะเปล่ียน    รูปที ่6.10-2 เคร่ืองปรับอากาศใหม่ท่ีใช ้  
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 อตัราการไหลของอากาศท่ีผา่นเคร่ือง (CFM) 

F  =  ความเร็วเฉล่ียของอากาศท่ีออกจากเคร่ือง (Ft/min) x พื้นท่ีหนา้ตดับริเวณท่ีวดัความเร็วลม (Ft2) 
2.1.2  อตัราการทาํความเยน็ 

QO =  4.5 x อตัราการไหลของอากาศท่ีผา่นเคร่ือง (CFM) x (เอนธาลปีของอากาศเขา้เคร่ือง (Btu/hr) 
- เอนธาลปีของอากาศออกเคร่ือง (Btu/hr))/12,000 

2.1.3  ค่า kW/TR ของเคร่ืองปรับอากาศ (kW/TR) 
ChP =  พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศใช ้(kW) / อตัราการทาํความเยน็ (TR) 

2.1.4  ร้อยละของค่า kW/TR ท่ีลดลง (%) 
                  % ChP =  (ค่า kW/TRของเคร่ืองท่ีจะเปล่ียน - ค่า kW/TR ของเคร่ืองใหม่) x 100 / ค่า kW/TR ของ 
                                   เคร่ืองท่ีจะเปล่ียน 

 
 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 

5-47 

2.1.5  พลงังานไฟฟ้าลดลง (ES, kWh/y) 
ES =  พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองเดิมใช ้(kW) x (ร้อยละของค่า kW/TR ท่ีลดลง / 100) x ชัว่โมงการใชง้าน 

(h/y) x ตวัประกอบการทาํงาน 
2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y) 

PB  =  ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 

อุณหภูมิอากาศท่ีเขา้เคร่ือง oC

ความช้ืนสมัพทัธ์ของอากาศท่ีเขา้เคร่ือง……………. %RH

พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้=
……………. kW

อุณหภูมิอากาศท่ีออกจากเคร่ือง =……. oC

         ความช้ืนสมัพทัธ์ของอากาศท่ีออกจากเคร่ือง = ……………. %RH

……………. FPM

……………. Ft2

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย EC ฿/kWh 3.00 ใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า

1.2  ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศใหม่ ChPN kW/TR 1.10 ขอ้มูลจากผูผ้ลิต
1.3 ชัว่โมงการใชง้านของเคร่ืองปรับอากาศ h h/y 7,000 จากการใชง้านจริง
1.4 แฟคเตอร์การทาํงาน OF % 75.00
1.5  ค่าใชจ่้ายในการเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศ CI ฿ 20,000.00
2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1  อุณหภูมิอากาศท่ีส่งออกจากเคร่ือง TS
oC 10.00 ตรวจวดัอุณหภูมิ

อากาศท่ีส่งออก

              ความเร็วลมเฉลี่ยท่ีออกจากเคร่ือง =

                     พ้ืนท่ีหนา้ตดัจุดท่ีวดัความเร็ว =

……………..
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล

2.2  ความช้ืนสมัพทัธ์ของอากาศ RHS % 30.00 ตรวจวดัความช้ืน

        ท่ีส่งออกจากเคร่ือง สมัพทัธ์อากาศ

ท่ีส่งออก

2.3  อุณหภูมิอากาศท่ีกลบัเขา้เคร่ือง TR
oC 26.00 ตรวจวดัอุณหภูมิ

อากาศท่ีเขา้เคร่ือง

2.4  ความช้ืนสมัพทัธ์อากาศท่ี RHR % 60.00 ตรวจวดัความช้ืน

        กลบัเขา้เคร่ือง สมัพทัธ์อากาศ

ท่ีเขา้เคร่ือง
2.5  ความเร็วลมเฉลี่ยท่ีส่งออกจากเคร่ือง VAV m/s 5.00 ตรวจวดัความเร็ว

จาํนวนหลายจุด
2.6  ความกวา้งของจุดท่ีวดัความเร็วลม W cm 80.00
2.7  ความสูงของจุดท่ีวดัความเร็วลม H cm 10.00
2.7  พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศใช้ ELO kW 6.50 จากการตรวจวดั
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1  เอนทาลปีอากาศท่ีส่งออกจากเคร่ือง hS Btu/lb 14.50

3.2  เอนทาลปีอากาศท่ีกลบัเขา้เคร่ือง hR Btu/lb 32.98
3.3  พ้ืนท่ีหนา้กากท่ีวดัความเร็วลม

A  = W x H x 0.9 A ft2 0.77
3.4 อตัราการไหลของลมท่ีดูดหรือเป่า

F  = VAV x A F CFM 757.87
3.5  อตัราการทาํความเย็น

QO  =  (4.5 x F x (hR - hS)) / 12,000 QO TR 5.25
3.6 ค่า kW/TR ของเคร่ืองปรับอากาศเดิม

ChPO = ELO / QO ChPO kW/TR 1.24
3.7  ค่า kW/TR ต่างกนั

ChPD = ChPO - ChPN ChPD kW/TR 0.14
3.8 ร้อยละของค่า kW/TR  ลดลง

% ChP = (ChPD /ChPO) x 100 %ChP % 11.29  
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล
3.9  พลงังานไฟฟ้าลดลง

ES = ELO x (%ChP / 100 ) x h x FO ES kWh/y 3,852.71
3.10  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง

SC  = ES x EC SC ฿/y 11,558.13
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 1.73
5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 3,852.71

5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 11,558.13
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 1.73  

 
 

มาตรการที ่2  การทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
เดิมโรงงานทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์ปีละ 1 คร้ัง  ซ่ึงก่อนทาํความสะอาดความดันสารทาํความเย็นใน
คอนเดนเซอร์  ประมาณ ……..barg และหลงัทาํความสะอาดความดนัสารทาํความเยน็ในคอนเดนเซอร์ลดลง

เป็น ……… barg  การท่ีความดนัสารทาํความเยน็สูงข้ึนเกิดจากประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนความร้อน

ระหว่างสารทาํความเยน็กบันํ้ าลดลงเน่ืองจากมีตะกรันเกาะผิวท่อซ่ึงจะส่งผลใหค่้า kW/TR สูงข้ึนและค่า COP 
ลดลง  เน่ืองจากสารทาํความเยน็สามารถระบายความร้อนไดน้อ้ยลง  ความสามารถในการทาํความเยน็ลดลงและ
พลงัไฟฟ้าท่ีใชสู้งข้ึน  จึงมีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมความถ่ีในการทาํความสะอาดจากปีละ 1  คร้ังเป็นปีละ  2  คร้ัง 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่6.10-3 ความดนัสารทาํความเยน็และพลงัไฟฟ้า       รูปที ่6.10-4 ความดนัสารทาํความเยน็และพลงัไฟฟ้า 
ท่ีใชก่้อนทาํความสะอาด          ท่ีใชห้ลงัทาํความสะอาด 
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2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 ความสามารถในการทาํความเยน็ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (TR) 

TR = 500 x อตัราการไหลของนํ้ าเยน็ (GPM) x (อุณหภูมินํ้ าเยน็เขา้เคร่ือง (F) - อุณหภูมินํ้ าเยน็
ออกจากเคร่ือง (F)) / 12,000 

2.1.2 ประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (kW/TR) 
ChP = พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(kW) / ความสามารถในการทาํความเยน็ (TR) 

2.1.3 พลงังานไฟฟ้าลดลง (kWh/y) 
ES = พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใชเ้ดิม (kW) x ( ร้อยละของค่า kW/TR ท่ีลดลง / 100) x ชัว่โมงการใชง้าน

(h/y) x ตวัประกอบการทาํงาน 
2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y) 

PB  =  ค่าใชจ่้ายในการทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์ (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 

พลงัไฟฟ้าท่ีใชก้่อนทาํความสะอาด =………………kW

พลงัไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัทาํความสะอาด =………………kW

อุณหภูมินํ้าเย็นเขา้เคร่ือง อุณหภูมินํ้าเย็นออกจากเคร่ืองก่อนทาํ

ก่อนทาํความสะอาด ……oF  ความสะอาด= ………………oF
อุณหภูมินํ้าเย็นเขา้เคร่ือง

หลงัทาํความสะอาด ……oF อุณหภูมินํ้าเย็นออกจากเคร่ืองหลงัทาํ

อตัราการไหลของนํ้าเย็น ความสะอาด = ………………oF
ก่อนทาํความสะอาด ……GPM
อตัราการไหลของนํ้าเย็น
หลงัทาํความสะอาด ……GPM

เคร่ืองทํานํา้เยน็
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รายการ สัญลกัษณ์หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย EC ฿/kWh 3.00 ค่าไฟฟ้า

1.3 ชัว่โมงการใชง้านในช่วงเวลา hN h/y 3,500.00

การทาํความสะอาดใหม่
1.4 ตวัประกอบการทาํงาน OF % 80.00 ภาระการปรับ

อากาศของเคร่ือง
1.5 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดั CI ฿ 15,000.00 ค่าตรวจวดัและ

และทาํความสะอาด ทาํความสะอาด
2  ข้อมูลตรวจวดั

2.1 อุณหภูมินํ้ าเยน็เขา้ก่อนทาํความสะอาด Toi
oF 57.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.2 อุณหภูมินํ้ าเยน็ออกก่อนทาํความสะอาด TOO
oF 48.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.3 อุณหภูมินํ้ าเยน็เขา้หลงัทาํความสะอาด TNI
oF 57.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.4 อุณหภูมินํ้ าเยน็ออกหลงัทาํความสะอาด TNO
oF 47.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.5 อตัราการไหลของนํ้าเย็นก่อน FLO GPM 1,200.00 จากการตรวจวดั

ทาํความสะอาด
2.6 อตัราการไหลของนํ้าเย็นหลงั FLN GPM 1,200.00 จากการตรวจวดั

ทาํความสะอาด
2.7 พลงัไฟฟ้าก่อนทาํความสะอาด ELO kW 400.00 จากการตรวจวดั

2.8 พลงัไฟฟ้าหลงัทาํความสะอาด ELN kW 380.00 จากการตรวจวดั
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1  ความสามารถในการทาํความเย็น

ก่อนทาํความสะอาด
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000 TRO TR 450.00

3.2  ความสามารถในการทาํความเย็น

หลงัทาํความสะอาด
TRN = ((500 x FLN x (TNI - TNO))/12,000 TRN TR 500.00

3.3  ประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็

ก่อนทาํความสะอาด
ChPO = ELO / TRO ChPO kW/TR 0.89  
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รายการ สัญลกัษณ์หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล
3.4  ประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํ้าเย็น

หลงัทาํความสะอาด
ChPN = ELN / TRN ChPN kW/TR 0.76

3.5 ร้อยละของค่า kW/TR ลดลง
% ChP = (ChPO-ChPN)/ChPO) x 100 % ChP % 14.61

3.6  พลงังานไฟฟ้าลดลง
ES = ELO x (%ChP / 100 ) x h x FO ES kWh/y 163,632.00

3.7  ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
SC  = ES x EC SC ฿/y 490,896.00

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 0.03
5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวิเคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 163,632.00

5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 490,896.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.03  
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มาตรการที ่3  การเพิม่อุณหภูมินํา้เยน็ให้สูงขึน้ 

1. หลักการและเหตุผล 
การปรับตั้งอุณหภูมินํ้าเยน็ใหสู้งข้ึนจะส่งผลใหค้วามดนัสาทาํความเยน็ดา้นตํ่า (Low Pressure) สูงข้ึน  ซ่ึงจะทาํ
ใหเ้คร่ืองทาํความเยน็มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยค่า kW/TR  จะลดลงหรือค่า COP สูงข้ึน โดยทัว่ไป ถา้อุณหถูมิ
นํ้าเยน็สูงข้ึน 1 oF  จะส่งผลใหค่้า kW/TR ของเคร่ืองลดลงประมาณ 2-4 % จึงมีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมอุณหภูมินํ้าเยน็
จาก ...........oF เป็น ......... oF ซ่ึงจะไม่กระทบต่อการใชง้าน 

 
 
 
 
 
 
 
                  รูปที ่6.10-5 อุณหภูมิทีป่รับตั้งเดมิ         รูปที ่6.10-6 อุณหภูมิทีป่รับตั้งใหม่ 
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 ความสามารถในการทาํความเยน็ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (TR) 

TR =   500 x อตัราการไหลของนํ้าเยน็(GPM) x (อุณหภูมินํ้าเยน็เขา้เคร่ือง (oF) – อุณหภูมินํ้า  
           เยน็ออกจากเคร่ือง (oF) )  / 12,000 

2.1.2  ประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (kW/TR) 
ChP =  พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(kW) / ความสามารถในการทาํความเยน็ (TR) 

2.1.3  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง 
Es  =  (ประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ (kW/TR) - ประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํ

นํ้าเยน็หลงัเพ่ิมอุณหภูมิ (kW/TR)) x ความสามารถในการทาํความเยน็ก่อนเพิ่มอุณหภูมิ 
(TR) x ชัว่โมงการใชง้านต่อปี (h/y) x ตวัประกอบการทาํงาน 

2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 

PB = เงินลงทุนในการตรวจวดั (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
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พลงัไฟฟ้าท่ีใชก้่อนเพ่ิมอุณหภูมิ ………….. kW

พลงัไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัเพ่ิมอุณหภูมิ  ………….. kW
อุณหภูมินํ้าเยน็เขา้ อุณหภูมินํ้าเยน็ออกก่อนเพ่ิม

ก่อนเพ่ิมอุณหภูมิ =……….๐F อุณหภูมินํ้าเยน็ ………๐F
อุณหภูมินํ้าเยน็ออก อุณหภูมินํ้าเยน็ออกหลงัเพ่ิม

ก่อนเพ่ิมอุณหภูมิ =……….๐F อุณหภูมินํ้าเยน็ ………๐F

อตัราการไหลของนํ้ าเย็น =……….GPM

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย EC ฿/kWh 3 ใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y 3,500 จากการใชง้านจริง
1.3  ตวัประกอบการทาํงาน OF - 80 ภาระการปรับอากาศ

เปลื่ยนแปลงเท่าใด
1.4 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัขอ้มูล CI ฿ 25,000 ค่าจา้งตรวจวดัต่างๆ
2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1  อุณหภูมินํ้าเยน็เขา้ก่อนเพ่ิมอุณหภูมินํ้าเย็น Toi
๐F 58 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.2  อุณหภูมินํ้าเยน็ออกก่อนเพ่ิมอุณหภูมินํ้าเย็น TOO
๐F 48 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.3  อุณหภูมินํ้าเยน็เขา้หลงัเพ่ิมอุณหภูมินํ้าเย็น TNI
๐F 60 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

 

เคร่ืองทาํนํ้ าเย็น

 
 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 

5-55 

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล

2.4  อุณหภูมินํ้าเย็นออกหลงัเพ่ิมอูณหภูมินํ้าเย็น TNO
๐F 50 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.5  อตัราการไหลของนํ้าเย็น FLO GPM 1,200 จากการตรวจวดั

2.6  พลงัไฟฟ้าก่อนเพ่ิมอุณหภูมินํ้าเย็น ELO kW 400 จากการตรวจวดั

2.7  พลงัไฟฟ้าหลงัเพ่ิมอุณหภูมินํ้าเย็น ELN kW 391 จากการตรวจวดั
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1  ความสามารถในการทาํความเย็นเดิม

TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000 TRO TR 500.00
3.2  ความสามารถในการทาํความเย็นหลงัเพ่ิม

อุณหภูมินํ้าเย็น
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000 TRN TR 500.00

3.3  ประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํ้าเย็นก่อนปรับ
ChPO = ELO / TRO ChPO kW/TR 0.80

3.4 ประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํ้าเย็นหลงัเพ่ิม

       อุณหภูมิ
ChPN = ELN / TRN ChPN kW/TR 0.78

3.5  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF ES kWh/y 28,000

3.6  ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
SC  = ES x EC SC ฿/y 84,000

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 0.30
5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 28,000

5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 84,000
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.30  
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มาตรการที ่ 4  การลดอุณหภูมินํา้ระบายความร้อนก่อนเข้าคอนเดนเซอร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
การท่ีอุณหภูมินํ้ าระบายความร้อนท่ีเขา้คอนเดนเซอร์มีอุณหภูมิสูงข้ึน จะทาํให้ความดนัสารทาํความเยน็ใน
คอนเดนเซอร์สูงข้ึน  ส่งผลให้ความสามารถในการทาํความเยน็ลดลงและพลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัใช้มากข้ึน  
เคร่ืองปรับอากาศจะมีค่า kW/TR สูงข้ึน หรือค่า  COP ลดลง  โดยทัว่ไปถา้อุณหภูมินํ้ าระบายความร้อนลดลง 1 
oF จะส่งผลให้ค่า kW/TR  ลดลงประมาณ 1-3 %  จึงมีแนวคิดท่ีจะลดอุณหภูมินํ้ าระบายความร้อนก่อนเขา้
คอนเดนเซอร์ลง  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพหอผึ่งเยน็และเดินหอผึ่งเยน็เพิ่มข้ึนจาํนวน .......... ชุด จะส่งผลให้
อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนลดลงจาก .............oF  เป็น ..............oF 
 

 
 
 
 
 
 
รูปที ่6.10-7 อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนท่ีเขา้คอนเดนเซอร์  รูปที ่6.10-8 อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนท่ีออก    
                                                                                                                          คอนเดนเซอร์  
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 ความสามารถในการทาํความเยน็ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (TR) 

TR =   500 x อตัราการไหลของนํ้าเยน็(GPM) x (อุณหภูมินํ้าเยน็เขา้เคร่ือง (oF) - อุณหภูมินํ้าเยน็
ออกจากเคร่ือง (oF)) / 12,000 

2.1.2  ประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (kW/TR) 
ChP =  พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(kW) / ความสามารถในการทาํความเยน็ (TR) 

2.1.3  พลงังานไฟฟ้าของระบบหอผึ่งเยน็ท่ีเพ่ิมข้ึน 
ECT =  (พลงัไฟฟ้าของระบบหอผึ่งเยน็หลงัจากเดินเพิ่มข้ึน (kW) - พลงัไฟฟ้าของระบบหอผึ่ง

เยน็ก่อนเดินเพิม่ (kW)) x ชัว่โมงการใชง้าน (h/y) 
2.1.4  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง 

Es  =  ((ค่า kW/TR ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็เดิม - ค่า kW/TR ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ใหม่) x 
ความสามารถในการทาํความเยน็เดิม(TR) x ชัว่โมงการใชง้าน (h/y) x ตวัประกอบการใช้
งาน) - พลงังานไฟฟ้าของระบบหอผึ่งเยน็ท่ีเพิม่ข้ึน (kWh/y)  
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2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y) 

PB  =ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและทาํความสะอาดหอผึ่งเยน็(฿)/ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง(฿/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 

พลงัไฟฟ้าก่อนเดินเพ่ิม……. kW

พลงัไฟฟ้าหลงัเดินเพ่ิม ……. kW

อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนก่อนปรับปรุง ……….๐F

อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนหลงัปรับปรุง =……….๐F

อุณหภูมินํ้าเยน็ออกก่อนทาํความสะอาด

อุณหภูมินํ้าเยน็เขา้ก่อนทาํความสะอาด CT CT และเดินเพ่ิม  = ………. ๐F

และเดินเพ่ิม  = ……….๐F อุณหภูมินํ้าเยน็ออกหลงัทาํความสะอาด

อุณหภูมินํ้าเยน็เขา้หลงัทาํความสะอาด CT CT และเดินเพ่ิม  = ………. ๐F

และเดินเพ่ิม  = ……….๐F พลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ดิม = ……………kW
อตัราการไหลของนํ้าเยน็ = พลงัไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัลดอุณหภูมิ

……….GPM นํ้าระบายความร้อน = ……………kW

หอผึง่เยน็

เคร่ืองทาํนํา้เยน็
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย EC ฿/kWh 3.00 ค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y 3,500.00 การใชง้านจริง
1.3  ตวัประกอบการทาํงาน OF % 80.00 ภาระการปรับ

อากาศ
1.4 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัขอ้มูล CI ฿ 25,000.00 ค่าตรวจวดัและ

ทาํความสะอาด
2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1 อุณหภูมินํ้าเย็นเขา้ก่อนทาํความสะอาด TOi
๐F 99.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

และเดินCT เพ่ิม

2.2 อุณหภูมินํ้าเย็นออกก่อนทาํความสะอาด TOO
๐F 89.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

และเดินCTเพ่ิม

2.3 อุณหภูมินํ้าเย็นเขา้หลงัทาํความสะอาด TNI
๐F 97.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

และเดินCT เพ่ิม

2.4 อุณหภูมินํ้าเย็นเขา้หลงัทาํความสะอาด TNO
๐F 86.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

และเดินCT เพ่ิม
2.5 อตัราการไหลของนํ้าเย็น FLO GPM 1,600.00 จากการตรวจวดั

2.6 พลงัไฟฟ้าของ Chiller เดิม ELO kW 395.00 จากการตรวจวดั

2.7 พลงัไฟฟ้าของ Chiller หลงัอุณหภูมินํ้าระบาย ELN kW 385.00 จากการตรวจวดั
ความร้อนลด

2.8  พลงัไฟฟ้าของ Cooling Tower ก่อนเดินเพ่ิม ECTO kW 12.00 จากการตรวจวดั

2.9  พลงัไฟฟ้าของ Cooling Tower หลงัเดินเพ่ิม ECTN kW 13.50 จากการตรวจวดั
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1  ความสามารถในการทาํความเย็นเดิม

TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000 TRO TR 666.67
3.2  ความสามารถในการทาํความเย็นหลงั

ทาํความสะอาดและระดบั CT เพ่ิม
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000 TRN TR 733.33  
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3.3  ประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํ้าเย็นก่อนปรับปรุง
ChPO = ELO / TRO ChPO kW/TR 0.59

3.4  ประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํ้าเย็นหลงั
ทาํความสะอาดและระดบั CT เพ่ิม

ChPN = ELN / TRN ChPN kW/TR 0.53
3.5  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี

ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF ES kWh/y 112,000.56
3.6  ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง

SC  = ES x EC SC ฿/y 336,001.68
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 0.07
5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 112,000.56

5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 336,001.68
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.07  
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5.11 กรณศีึกษา 

กรณีศึกษาถือเป็นตน้แบบของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีประสบผลสําเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานท่ีโรงงาน

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 

 
กรณีศึกษาที่ 1: การปรับเพิม่อุณหภูมินํา้เย็นจาก 7๐C เป็น 10๐C (เพิม่ความดันและอุณหภูมิสารทําความเย็นใน
เคร่ืองระเหย) และลดการเดินเคร่ืองทํานํา้เย็นและเคร่ืองสูบนํ้าเย็นลงอย่างละ 1 ชุด ในช่วง 8:00-12:00 น. (การ
ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม) 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการติดตั้งระบบทาํนํ้ าเยน็สําหรับการปรับอากาศ ประกอบดว้ยเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบระบายความ
ร้อนดว้ยอากาศ (Air cooled water chiller) ขนาดพิกดั 55 kW จาํนวน 2 ชุด และป๊ัมนํ้ าเยน็ (Chilled water pump) 
ขนาด 7.5 kW จาํนวน 2 ชุด เดินใชง้าน 8-9 ชัว่โมง/วนั 312 วนั/ปี ตั้งอุณหภูมินํ้าเยน็ท่ี 7๐C 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการตรวจวดัพบว่าในช่วงเวลา 8:00 - 12:00 น. ภาระการทาํความเยน็ของระบบตํ่า แต่มีการเดินเคร่ืองทาํนํ้ า
เยน็ทั้งหมดตลอดเวลา ส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังานไฟฟ้าเป็นจาํนวนมาก 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
หยดุเดินเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็และป๊ัมนํ้ าเยน็ลงอยา่งละ 1 ชุด ในช่วง 8:00 - 12:00 น. และปรับเพิ่มอุณหภูมินํ้ าเยน็จาก 
7๐C เป็น 10๐C โดยทาํการตรวจวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็และป๊ัมนํ้ าเยน็ใช ้และทาํการทดสอบว่าระบบทาํ
นํ้าเยน็ยงัสามารถทาํงานไดห้รือไม่  
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
ทาํการตรวจวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีใชพ้บวา่เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ใชก้าํลงัไฟฟ้ารวม 87.80 kW และป๊ัมนํ้าเยน็ใชก้าํลงัไฟฟ้า
รวม 11.87 kW คิดเป็นกาํลงัไฟฟ้าท่ีใชร้วม 99.67 kW 
 

รายละเอียด 
พกัิดพลังไฟฟ้า 

(kW) 
พลังไฟฟ้าทีใ่ช้ 

(kW) 
รายละเอียด 

พกัิดพลังไฟฟ้า 
(kW) 

พลังไฟฟ้าทีใ่ช้ 
(kW) 

เคร่ืองทาํนํ้าเยน็  1 
เคร่ืองทาํนํ้าเยน็  2 

55 
55 

44.20 
43.60 

ป๊ัมนํ้าเยน็ 1 
ป๊ัมนํ้าเยน็ 2 

7.5 
7.5 

5.90 
5.97 

รวม 110 87.80 รวม 15.0 11.87 
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รูปที ่5.11-1 เคร่ืองทาํนํ้าเยน็สาํหรับปรับอากาศและการตรวจวดัค่ากระแสไฟฟ้า 

5. สภาพหลังปรับปรุง 
หยดุเดินเคร่ืองทาํนํ้าเยน็จาํนวน 1 ชุด และป๊ัมนํ้าเยน็จาํนวน 1 ชุด รวมทั้งปรับตั้งอุณหภูมินํ้าเยน็ใหสู้งข้ึนจาก   
7 ๐C เป็น 10๐C  ในเวลา 08.00 - 12.00 น. หรือ 4 ชัว่โมง/วนั คิดเป็น 1,248 ชัว่โมง/ปี ส่งผลใหใ้ชก้าํลงัไฟฟ้ารวม
ลดลงจาก 99.67 kW เป็น 70.37 kW โดยไม่เกิดผลกระทบต่อการใชง้าน 
 

รายละเอียด พิกดัพลงัไฟฟ้า 
(kW) 

พลงัไฟฟ้า ท่ีใช ้
(kW) 

รายละเอียด พิกดัพลงัไฟฟ้า 
(kW) 

พลงัไฟฟ้า ท่ีใช ้
(kW) 

เคร่ืองทาํนํ้าเยน็  1 
เคร่ืองทาํนํ้าเยน็  2 

55 
55 

64.4 
0.0 

ป๊ัมนํ้าเยน็ 1 
ป๊ัมนํ้าเยน็ 2 

7.5 
7.5 

9.97 
0.0 

รวม 110 64.4 รวม 15.0 9.97 
 

   
รูปที ่5.11-2 แสดงการเดิน เคร่ืองทาํนํ้าเยน็และ ป๊ัมนํ้าเยน็อยา่งละชุด 
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รูปที ่5.11-3 ภาพการตั้งอุณหภูมินํ้าเยน็ใหสู้งข้ึน 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
              จาํนวนวนัทาํงาน    = 312  วนั/ปี 
 พลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ดิม   = 99.67  kW     ( . 0+11.87=99.67)  
 พลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้หม่   = 70.37  kW     (64.4+9.97=70.73) 
 พลงัไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้   = 29.30  kW     (99.67-70.37=29.30) 
 ชัว่โมงใชง้านท่ีสามารถหยดุได ้On Peak = 1,000.00  ชม/ปี 
 ชัว่โมงใชง้านท่ีสามารถหยดุได ้Off Peak = 248.00  ชม/ปี 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง On Peak  = 2.695  บาท/kWh 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง Off Peak  = 1.1914  บาท/kWh 
 ค่าปรับปรุงตน้ทุนการผลิต Ft  = 0.4683               บาท/kWh 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดช่้วง On peak = 29.30 x 1,000 
      = 29,300.00 kWh/ปี 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดช่้วง Off peak = 29.30 x 248 
      = 7,266.40  kWh/ปี 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีสามารถประหยดัได ้ = 29,300 + 7,266.40  
      = 36,566.40 kWh/ปี 
 คิดเป็นเงินท่ีสามารถประหยดัได ้On peak = 29,300.00 x (2.695+0.4683) 
      = 92,684.69 บาท/ปี 
 คิดเป็นเงินท่ีสามารถประหยดัได ้Off peak = 7,266.40 x (1.1914+0.4683) 
    = 12,060.04 บาท/ปี 

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีประหยดัได ้  = (92,684.69+12,060.04) x 0.07 
      = 7,332.13  บาท/ปี 
 รวมเงินท่ีสามารถประหยดัได ้  = 92,684.69+12,060.04+7,332.13 
      = 112,076.86 บาท/ปี 
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7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                                                         =            ดาํเนินการเอง     บาท 

 ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า                             =            112,076.86 บาท/ปี 
 

กรณศีึกษาที ่2:  การลดเวลาการเปิดใช้งานเคร่ืองปรับอากาศ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
บริเวณสํานกังานของสถานประกอบการมีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 12,000-48,000 Btu/h 
จาํนวน  29 เคร่ือง  เปิดใชง้านตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. โดยมีตวัประกอบการใชง้านประมาณ 80 %หลงัจากเร่ิม

โครงการอนุรักษพ์ลงังานไดมี้การกาํหนดให้ปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลาพกัเท่ียงระหว่าง 12.00-13.00 และ
ปรับลดเวลาปิดเคร่ืองให้เร็วข้ึนอีก 1 ชัว่โมง รวมเวลาการปิด 2 ชัว่โมง โรงงานมีเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
จาํนวน 29 เคร่ือง  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การเปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลาท่ีไม่จาํเป็นส่งผลให้ส้ินเปลืองพลงังาน เน่ืองจากภาระความร้อนจาก
ภายนอกเขา้สู่ห้องปรับอากาศตลอดเวลา และก่อนเลิกงานยงัมีความเยน็หลงเหลืออยู่ภายในห้องในช่วงเวลาพกั
กลางวนัและก่อนเลิกงานเคร่ืองปรับอากาศมีการเปิดใชง้านมากเกินความจาํเป็น จึงลดเวลาการเปิดใชง้านลงวนัละ 
2 ชัว่โมง 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ออกระเบียบให้ปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลา 12.00-13.00น.และก่อนเลิกงานประมาณ 1 ชัว่โมง และไม่เปิด
ประตูหนา้ต่าง  โดยตรวจวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศใช ้เพื่อนาํไปวิเคราะห์ผลการประหยดัพลงังาน  
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
สถานประกอบการเปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. โดยไม่มีการปิด  ซ่ึงใชก้าํลงัไฟฟ้ารวม 55.57 
kW 
 

                                             
รูปที ่5.11-4 เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชใ้นสาํนกังาน 
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ตารางที ่5.11-1 ผลการตรวจวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศใช ้
ขนาด (Btu/h) kW ขนาด (Btu/h) kW 

10640 1 18000 1.75 
12000 1.5 20000 1.3 
12000 0.95 22000 1.24 
12000 0.93 22000 0.94 
12000 1.21 22000 2.33 
12000 2.  22000 1.58 
12500 1.01 30000 2.06 
13000 1.26 30000 1.61 
13000 1.05 30000 2.36 
13000 1.46 30000 4.34 
13000 3.99 36000 2.66 
18000 2.11 36000 3.15 
18000 1.94 36000 2.3 
18000 1.21 36000 3.66 

  
48000 2.37 

พลังไฟฟ้ารวม 55.57 
 

5. สภาพหลังปรับปรุง 
ปิดเคร่ืองปรับอากาศในเวลา 12.00-13.00 น. และเวลา 16.30 น. คิดเป็นเวลา 2 ชัว่โมง/วนั  297 วนั/ปี  สามารถลด
พลงังานไฟฟ้าได ้26,468.64 kWh/ปี 
6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
              พลงังานไฟฟ้าท่ีใชข้องเคร่ืองปรับอากาศ   =       (พลงัไฟฟ้ารวมของเคร่ือง) x (ชัว่โมงทาํงานต่อปี) x  
                               (เปอร์เซ็นตก์ารทาํงานของเคร่ือง) 
              ชัว่โมงการหยดุทาํงานของเคร่ือง    =       297 x 2.0   

               =       594               ชัว่โมง/ปี 
              พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง                         =       55.7 x 594 x 0.8 

               =       26,468.64  kWh/ปี 
               ผลประหยดัต่อปี       =       26,468.64 x 2.5  
                                                                    =       66,171.60             บาท/ปี 
7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
            เงินลงทุน                                                    =      ดาํเนินการเอง            บาท 
           ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า                                  =      112,076.86                บาท/ปี 
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กรณศีึกษาที ่3: การปรับปรุงการทาํงานของเคร่ืองทาํนํา้เยน็ของระบบปรับอากาศ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการติดตั้งเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ระบายความร้อนดว้ยนํ้ าจาํนวน 2 ชุด เคร่ืองสูบนํ้ าเยน็ 2 ชุด เคร่ืองสูบ
นํ้ าระบายความร้อน 2 ชุด เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ 2 ชุด หอระบายความร้อน 2 ชุด และเคร่ืองส่งลม 6 ชุด โดยใชง้าน
ทั้งหมด  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การเปิดใชง้านเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็และอุปกรณ์ประกอบต่างๆมากเกินความจาํเป็นในบางช่วงเวลาส่งผลให้เกิดการ

ส้ินเปลืองพลงังาน และการปรับตั้งอุณหภูมินํ้าเยน็ท่ีตํ่าเกินไปส่งผลใหส้มรรถนะของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ลดลง 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
หยดุเดินเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็และอุปกรณ์ประกอบในช่วงเวลาท่ีภาระความร้อนตํ่า เวลา 17.00-07.00 น. และทาํการ
ปรับตั้งอุณหภูมินํ้ าเยน็ให้สูงข้ึนจาก 44F เป็น 46F  โดยการบนัทึกการใชพ้ลงังานไฟฟ้าก่อนและหลงั

ดาํเนินงาน เพ่ือนาํไปวิเคราะห์ผลการประหยดัพลงังาน 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
บนัทึกการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศทั้งหมด โดยใชข้อ้มูลจากเคร่ืองมือวดัของสถานประกอบการท่ีมี
การติดตั้ง  จากการบนัทึกขอ้มูล 15 วนั พบวา่ระบบปรับอากาศใชพ้ลงังานไฟฟ้าประมาณ 121,080 kWh ในขณะท่ีไม่
มีการแกไ้ขปรับปรุง 
 

 
รูปที ่5.11-5 การทาํงานของระบบปรับอากาศก่อนปรับปรุง 

5. สภาพหลังปรับปรุง 
หยดุเดินเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ ป๊ัมนํ้ าเยน็ ป๊ัมนํ้ าระบายความร้อนและหอระบายความร้อน จาํนวน 1 ชุด และเคร่ืองส่ง
ลมเยน็ จาํนวน 2 ชุด รวมทั้งปรับเพิ่มอุณหภูมินํ้ าเยน็จาก 44F เป็น 46F ในช่วงเวลา 17:00 น. จนถึง 7:00 น. 
ส่งผลใหก้ารใชพ้ลงังานไฟฟ้าในเวลา 15 วนั ลดลงจาก 121,080 kWh เป็น 106,680 kWh คิดเป็นพลงังานไฟฟ้า
ท่ีลดลงประมาณ 14,400 kWh หรือเดือนละ 28,800 kWh  
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รูปที ่5.11-6 แสดงระบบการทาํงานของระบบปรับอากาศหลงัปรับปรุง 
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ก่อนทาํการปรับปรุง หลงัทําการปรับปรุง

เฉลีย่ใช้ =  102,140/เดือน =   3,404.67/day

 
รูปที ่5.11-7 การใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศหลงัปรับปรุง 15 วนั 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง    =      พลงัไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้x จาํนวนเดือนใชง้านในหน่ึงปี  

     =      28,800 x 12  
     =      345,600                 kWh / ปี  

คิดเป็นค่าไฟฟ้า (หน่วยละ 3 บาท)  =      345,600 x 3   
=      1,036,800                บาท/ปี 

7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
            เงินลงทุน                                     =      ดาํเนินการเอง             บาท 
            ประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้า                  =      112,076.86                บาท/ปี 
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กรณศีึกษาที ่4:  การปรับเพิม่อุณหภูมิปรับอากาศจาก 22oC เป็น 24oC ทั้งโรงงาน 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
พื้นท่ีการผลิตส่วนใหญ่มีการตั้งอุณหภูมิปรับอากาศอยูท่ี่ 20-22oC โดยสถานประกอบการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ
ขนาดรวม 1,081.6 kW (เทียบเท่ากบั 307.5 ton หรือ 3,690,418 Btu/h) เปิดใชง้าน 24 ชัว่โมง/วนั 360 วนั/ปี โดยมี
การปรับตั้งอุณหภูมิการปรับอากาศท่ี 22oC ซ่ึงตํ่าเกินไป 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การปรับตั้งอุณหภูมิในพื้นท่ีปรับอากาศท่ีตํ่าเกินไปจะส่งผลใหภ้าระการปรับอากาศสูงข้ึนและไม่อยูใ่นสภาวะสุข

สบายของคน 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปรับเพ่ิมอุณหภูมิใหสู้งข้ึนจาก 22 oC เป็น 24 oC โดยบนัทึกการใชพ้ลงังานท่ีเคร่ืองปรับอากาศใชเ้พื่อนาํไป
วเิคราะห์ผลการประหยดัพลงังาน 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
อุณหภูมิในพื้นท่ีปรับอากาศประมาณ 22 oC เคร่ืองปรับอากาศใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย 3,592 kWh/วนั 
 

 
รูปที ่5.11-8 อุณหภูมิท่ีปรับตั้งก่อนปรับปรุง 

5. สภาพหลังปรับปรุง 
ปรับตั้งอุณหภูมิในพืน้ทีใ่ห้สูงขึน้เป็น 24 oC เคร่ืองปรับอากาศมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉล่ีย 3,077 kWh/วนั 
6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

พลงังานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศใชข้ณะปรับตั้งท่ี  22 oC  
Pe1  = 3,592  kWh/วนั 

พลงังานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศใชข้ณะปรับตั้งท่ี  24 oC  
Pe2  = 3,077  kWh/วนั 

             พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(S)  = Pe1-Pe2  
                                                                                      =            515  kWh/วนั 

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย (CE)   = 2.43  บาท/kWh 
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 จาํนวนวนัทาํงาน (D)   = 360   วนั/ปี 
เปอร์เซ็นตก์ารใชง้านเฉล่ีย (%)               = 80    % 
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(Esave)               = ((Pe2/Pe1) x S x D x %)/1,000  

                                                                                      =       718,097                  kWh/ปี 
             ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้(Msave)  =   CE x Esave  
                                                                                      =            1,744,976    บาท/ปี 
7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

  เงินลงทุน                  =     -     บาท 
  ผลประหยดัท่ีได ้                 =         1,744,976        บาทต่อปี 

 
 

กรณศีึกษาที ่5:  การใช้เคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการมีการใชเ้คร่ืองปรับอากาศแบบ แยกส่วน (Split type) ในส่วนของอาคารสาํนกังานและใน

บางส่วนของพ้ืนท่ีผลิต โดยเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีอายุการใชง้านมากกว่า 10 ปี จาํนวน 24 ชุด ขนาดพิกดัรวม 
725,008  Btu/h ใชง้าน 10-24 ชัว่โมง/วนั 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนจะมีอายกุารใชง้านประมาณ 8-10 ปี ในกรณีท่ีไม่เปล่ียนใหม่จะส่งผลใหค่้าใชจ่้าย
ดา้นพลงังานและค่าซ่อมบาํรุงสูงข้ึน 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศใหม่เป็นเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง(เบอร์ 5) จาํนวน 24 ชุด โดยทาํการตรวจวดั
ความสามารถในการทาํความเยน็ กาํลงัไฟฟ้าท่ีใช ้เพื่อวิเคราะห์หาค่า kW/TR เทียบกบัเคร่ืองใหม่ ในการหาผล
การประหยดัพลงังาน   
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
เคร่ืองปรับอากาศเดิมท่ีจะเปล่ียนใหม่จาํนวน 24 ชุด มีพิกดัการทาํความเยน็รวม 725,008  Btu/h จากการตรวจวดั
พบวา่มีความสามารถในการทาํความเยน็ 395,916 Btu/h และใชก้าํลงัไฟฟ้ารวม 62.59 kW มีค่า kW/TR ประมาณ 
1.90 kW/TR หรือเท่ากบั 2.14 kW/TR เม่ือใส่แฟคเตอร์ปรับแกส้ภาวะอากาศ ซ่ึงสูงกวา่เคร่ืองใหม่มาก 

 
รูปที ่5.11-9 เคร่ืองปรับอากาศชุดเดิม ก่อนการปรับปรุง 
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5. สภาพหลังปรับปรุง 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีเปล่ียนใหม่จาํนวน 24 ชุด มีพิกดัการทาํความเยน็รวม 725,008  Btu/h จากการตรวจวดัพบวา่มี
ความสามารถในการทาํความเยน็ 638,634 Btu/h และใชก้าํลงัไฟฟ้ารวม 66.78 kW มีค่า kW/TR ประมาณ 1.25 
kW/TR หรือเท่ากบั 1.32 kW/TR เม่ือใชแ้ฟคเตอร์ปรับแกส้ภาวะอากาศ ซ่ึงตํ่ากวา่เคร่ืองเดิมมาก 
 

   
         รูปที ่5.11-10 เคร่ืองปรับอากาศชุดใหม่ หลงัการปรับปรุง 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศเดิมทั้งหมดท่ีตรวจวดัเฉล่ีย  =   1.90 kW/TR 
               ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศเดิมทั้งหมดท่ีสภาวะมาตรฐานเฉล่ีย =   2.14 kW/TR 
               ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศใหม่ทั้งหมดท่ีตรวจวดัเฉล่ีย  =   1.25 kW/TR 
               ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศใหม่ทั้งหมด ท่ีสภาวะมาตรฐานเฉล่ีย =   1.32 kW/TR 
               ปริมาณการทาํความเยน็ของเคร่ืองทาํปรับอากาศเดิมทั้งหมดต่อปี(Base Case) 

             =    1,724,025,163 BTU/year  
                  =     143,668.76                 TR/year 
               ผลประหยดัต่อปี    =     ผลต่างประสิทธิภาพ x ปริมาณการใชต่้อปี 

              =     (2.14 – 1.32) x 143,668.76  
              =      117,808.38                  kWh/ปี 

               มูลค่าผลประหยดัท่ีเกิดข้ึนจริงต่อปี  =     ปริมาณพลงังานท่ีประหยดัได ้x ราคาค่าไฟฟ้า 
=      117,808.38  x 2.49  

      =      293,342.87                บาท/ปี 
 
 
7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

  เงินลงทุน =  1,072,150   บาท 
  ผลประหยดัท่ีได ้  =           293,342.87            บาทต่อปี 
  ระยะเวลาคืนทุน =            1,072,150/ 293,342.87   

                                                                        =           3.65                        ปี 
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กรณศีึกษาที ่6 :  การปรับสมดุลอัตราการไหลนํา้ระบายความร้อนเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํา้เยน็  

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานติดตั้งเคร่ืองทาํนํ้าเยน็สาํหรับใชใ้นกระบวนการผลิตและปรับอากาศภายในพ้ืนท่ีต่างๆ มีขนาด 1,100 ตนั
ความเยน็ พิกดักาํลงัไฟฟ้า 693 kW จาํนวน 3 ชุด และขนาด 550 ตนัความเยน็ พิกดักาํลงัไฟฟ้า 350 kW จาํนวน 
1 ชุด เปิดใชง้านเคร่ืองขนาด 1,100 ตนัความเยน็ คร้ังละ 2 ชุด ทาํงานร่วมกบัหอระบายความร้อนขนาด 750 ตนั
ความร้อน จาํนวนทั้งส้ิน 8 ชุด (โดยใชร่้วมกบัระบบอดัอากาศแบบระบายความร้อนดว้ยนํ้ า) เปิดใชง้าน 8 ชุด 
ระบบทาํงาน 24 ชัว่โมงต่อวนั 350 วนัต่อปี 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การทาํงานของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็พร้อมกนัทั้ง 2 ชุด เพื่อรองรับภาระการปรับอากาศของหน่วยงานรวมประมาณ 
1,500 ตนัความเยน็ คิดเป็นความร้อนท่ีตอ้งระบายท้ิงประมาณ 2,000 ตนัระบายความร้อน (1.3 เท่าของภาระการ
ปรับอากาศ) เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็เปิดใชง้านขนาด 1,100 ตนัความเยน็ ตอ้งการอตัราการไหลนํ้ าระบายความร้อน 
3,300 แกลลอนต่อนาที (GPMUS) จากการตรวจวดัประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ทั้ง 2 ชุด พบวา่ อตัราการไหลนํ้ า
ระบายความร้อนเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็หมายเลข CH-04 มีค่าเฉล่ีย 2,600 – 2,700 GPM ในขณะท่ี CH-02 มีค่าเฉล่ีย 
3,000 – 3,100 GPM (นํ้าเยน็ของทั้งสองชุดอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 2,640 GPM) ผลการตรวจวดัประสิทธิภาพ
เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทั้ง 2 ชุด มีค่าแตกต่างกนัโดย CH-04 มีค่า kW/TR สูงกว่า CH-02 ถึงร้อยละ 10.4 ดงัรายละเอียด
การตรวจวดัในตารางดา้นล่าง ส่งผลใหก้ารใชพ้ลงังานไฟฟ้าของระบบสูงข้ึน 
ผลการตรวจวดัเคร่ืองทาํน้ําเยน็ (ก่อนปรับปรุง) 
sea gate UT2 : CH2
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@50%valve

time CHW Flow CDW Flow CHW Temp (oF) CDW Temp (oF) Power Cooling Cap SEC Reject Cap SEC
(GPMus) (GPMus) Enter Leaving Inter Outlet (kW) (TR) (kW/TR) (TRr) (kW/TRr)

11:30:00 2700 2300 48.5 41.8 90.8 101.6 625 754 0.829 1035 0.604
11:45:00 2700 2300 49.0 42.2 90.9 101.7 644 765 0.842 1035 0.622
12:00:00 2700 2300 48.4 41.7 91.0 101.9 639 754 0.847 1045 0.611
13:00:00 2700 2300 48.7 42.0 91.5 102.5 648 754 0.859 1054 0.615
13:15:00 2700 2300 48.5 41.9 91.3 102.1 635 743 0.855 1035 0.614
13:30:00 2700 2300 48.8 42.0 91.0 101.9 645 765 0.843 1045 0.617

AVG 2700 2300 48.7 41.9 91.1 102.0 639 756 0.846 1041 0.614  
sea gate UT2 : CH4
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@50%valve

time CHW Flow CDW Flow CHW Temp (oF) CDW Temp (oF) Power Cooling Cap SEC Reject Cap SEC
(GPMus) (GPMus) Enter Leaving Inter Outlet (kW) (TR) (kW/TR) (TRr) (kW/TRr)

11:30:00 2800 2100 48.5 42.0 90.3 102.1 662 758 0.873 1033 0.641
11:45:00 2800 2100 48.7 42.0 90.5 102.3 687 782 0.879 1033 0.665
12:00:00 2800 2100 48.6 42.0 90.4 102.3 658 770 0.855 1041 0.632
13:00:00 2800 2100 48.8 42.2 90.9 102.8 682 770 0.886 1041 0.655
13:15:00 2800 2100 48.5 42.0 90.5 102.2 660 758 0.871 1024 0.645
13:30:00 2800 2100 48.6 42.2 90.2 102.1 675 747 0.904 1041 0.648

AVG 2800 2100 48.6 42.1 90.5 102.3 671 764 0.878 1035 0.648  
 

Chiller Unit Cap. And Reject
sum Cooling Cap SEC sum Reject Cap SEC

(TR) (kW/TR) (TRr) (kW/TRr)
1512 0.851 2068 0.622
1547 0.86 2068 0.644
1524 0.851 2086 0.622
1524 0.873 2095 0.635
1501 0.863 2059 0.629
1512 0.873 2086 0.633
1520 0.862 2076 0.631  
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3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ให้สูงข้ึนไดโ้ดยการปรับเพิ่มอตัราการไหลนํ้ าระบายความร้อนของ 
CH-04 ใหเ้พ่ิมสูงข้ึนตามค่ามาตรฐาน (เท่ากบั CH-02) ทาํใหเ้คร่ืองมีค่า kW/TR ลดตํ่าลง จะช่วยใหส้ามารถลด
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได ้โดยไม่ตอ้งลงทุนใดๆ 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
ปรับเพิ่มอตัราการไหลนํ้ าระบายความร้อนของ CH-04 ใหมี้ค่าเท่ากบั CH-02 ส่งผลใหค่้า kW/TR เคร่ือง CH-04 
ลดลง ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของระบบสูงข้ึนและช่วยลดพลงังานไฟฟ้าลงได ้
 

  
รูปที ่5.11-12 ปรับวาลว์นํ้าระบายความร้อนท่ี header บริเวณหอระบายความร้อน 

ผลการตรวจวดัเคร่ืองทาํน้ําเยน็ (หลงัปรับปรุง) 
sea gate UT2 : CH2
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@100%valve

time CHW Flow CDW Flow CHW Temp (oF) CDW Temp (oF) Power Cooling Cap SEC Reject Cap SEC
(GPMus) (GPMus) Enter Leaving Inter Outlet (kW) (TR) (kW/TR) (TRr) (kW/TRr)

13:40:00 2700 2600 48.2 41.7 90.4 99.7 600 731 0.821 1008 0.595
13:45:00 2700 2600 48.1 41.8 89.5 98.3 573 709 0.808 953 0.601
13:55:00 2700 2650 48.5 42.0 89.0 98.0 578 731 0.791 994 0.581
14:10:00 2700 2700 48.4 42.0 89.5 98.5 579 720 0.804 1013 0.572
14:30:00 2700 2700 48.3 41.9 89.5 98.5 586 720 0.814 1013 0.578

AVG 2700 2650 48.3 41.9 89.6 98.6 583 722 0.808 996 0.586  
sea gate UT2 : CH4
Operation Status : CH2+CH4 , CHW2+CHW4 , CDW1+CDW4@100%valve

time CHW Flow CDW Flow CHW Temp (oF) CDW Temp (oF) Power Cooling Cap SEC Reject Cap SEC
(GPMus) (GPMus) Enter Leaving Inter Outlet (kW) (TR) (kW/TR) (TRr) (kW/TRr)

13:40:00 2800 2400 48.0 41.7 89.2 99.0 620 735 0.844 980 0.633
13:45:00 2800 2400 48.2 42.0 88.9 98.5 597 723 0.826 960 0.622
13:55:00 2800 2450 48.5 42.1 88.9 98.7 604 747 0.809 1000 0.604
14:10:00 2800 2450 48.5 42.2 89.5 99.3 612 735 0.833 1000 0.612
14:30:00 2800 2450 48.3 41.8 89.3 99.3 627 758 0.827 1021 0.614

AVG 2800 2430 48.3 42.0 89.2 99.0 612 740 0.827 992 0.617  
 

Chiller Unit Cap. And Reject
sum Cooling Cap SEC sum Reject Cap SEC

(TR) (kW/TR) (TRr) (kW/TRr)
1466 0.832 1988 0.614
1432 0.817 1913 0.612
1478 0.800 1994 0.593
1455 0.819 2013 0.592
1478 0.821 2034 0.596
1462 0.818 1988 0.601  
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ก่อนปรับปรุง 
สมรรถนะเคร่ืองทาํนํ้าเยน็รวม = 0.862 kW/TR 
ภาระการทาํความเยน็รวม = 1,520 TR 
ชัว่โมงการทาํงาน = 24 x 350 x (2/3) 
 = 5,600 ชัว่โมง/ปี 
แฟคเตอร์การเปล่ียนแปลงภาระเฉล่ีย = 80 % 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้ = 0.862 x 1,520 x 5,600 x 0.80 
 = 5,869,875.20 กิโลวตัต ์– ชัว่โมง/ปี 
หลังการปรับปรุง 
สมรรถนะเคร่ืองทาํนํ้าเยน็รวม = 0.818 kW/TR 
ภาระการทาํความเยน็รวม = 1,462 TR 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้ = 0.818 x 1,462 x 5,600 x 0.80 
 = 5,357,703.68 กิโลวตัต ์– ชัว่โมง/ปี 
ผลการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเฉล่ีย = 2.94 บาท/กิโลวตัต ์– ชัว่โมง 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีลดลง = (0.862 x 1,520) – (0.818 x 1,462) 
 = 114.32 กิโลวตัต ์
พลงังานไฟฟ้าลดลง = 5,869,875.20 - 5,357,703.68 
 = 512,171.52 กิโลวตัต ์– ชัว่โมง/ปี 
คิดเป็นค่าใชจ่้ายดา้นไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้ = 512,171.52 x 2.94 
 = 1,505,784.27 บาท/ปี 

 
กรณศีึกษาที ่7 :  ปรับ Current limit ให้เหมาะสม 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

จากการตรวจวดั พบว่า เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ปรับตั้งค่า current limit ไวท่ี้ 100% เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ CH-01 , 
CH-02 และ CH-04 ทาํงานท่ี 97%, 96% และ 97% ตามลาํดบั โดยในวนัท่ีตรวจวดั เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทาํงาน
ท่ีภาระเตม็พิกดัเกือบทั้งวนั ค่าสมรรถนะมีค่าเท่ากบั 0.645 kW/TR, 0.635 kW/TR และ 0.572 kW/TR 
(เฉล่ีย 0.615 kW/TR) 
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2. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

โดยปรกติ เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบหอยโข่งจะมีสมรรถนะดีท่ีสุดในช่วงภาระการทาํงานท่ีประมาณ 90 - 
95% จึงทดลองปรับตั้ง Current limit ท่ี 95% และตรวจวดัค่าสมรรถนะสาํหรับเปรียบเทียบ เพื่อพิจารณา 
Current limit ท่ีเหมาะสม 

     
รูปท่ี 5.11-13 ก่อนปรับตั้ง Current limit 

3. สภาพหลงัปรับปรุง 

เม่ือปรับตั้ง current limit ท่ี 95% เคร่ืองจะลด % การทาํงานลง เคร่ือง CH-01, CH-02 และ CH-04 เหลือ 
88%,  91% และ 92% ตามลาํดบั (เฉล่ีย 90.3%) ค่าสมรรถนะของเคร่ืองดีข้ึนเป็น 0.631 kW/TR, 0.625 
kW/TR และ 0.564 kW/TR ตามลาํดบั (เฉล่ีย 0.605 kW/TR) โดยท่ีอุณหภูมินํ้ ากลบัเขา้เคร่ืองไม่สูงข้ึน 
แสดงวา่ภาระการทาํความเยน็เพียงพอต่อการใชง้าน 

เคร่ืองทํานํา้เยน็ 
อุณหภูมนํิา้เยน็ อัตราการไหล 

(GPM) 
% FLA 

(% ) 
กําลังไฟฟ้า 

(kW) 
ความสามารถ 

(TR) 
สมรรถนะ 
(kW/TR) 

หมายเหตุ 
เข้า (F) ออก (F) 

ก่อนปรับปรุง CH-01 63.2 51.0 1,739 97 570 884 0.645 Set point 47F  
Current Limit 100% ก่อนปรับปรุง CH-02 63.1 50.9 1,770 96 565 890 0.635 

ก่อนปรับปรุง CH-04 63.0 49.2 1,749 97 575 1,006 0.572 
เฉล่ีย 1,753 96.7 5 0 927 0.615 

หลงัปรับปรุง CH-01 62.9 51.6 1,739 88 517 819 0.631 Set point 47F 
 Current Limit 95% หลงัปรับปรุง CH-02 62.7 51.0 1,770 91 540 862 0.625 

หลงัปรับปรุง CH-04 62.7 49.4 1,749 92 547 969 0.564 
เฉล่ีย 1,753 90.3 535 883 0.605 

 

4. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ก่อนปรับปรุง   
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง = 0.615 kW/TR × 2,534 TR × (8 h/d × 365 h/y) × 0.8 
    = 3,640,445.76 kWh/y 

หลังปรับปรุง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัปรับปรุง = 0.605 kW/TR × 2,534 TR × (8 h/d ×365 h/y) × 0.8 

     = 3,581,251.52 kWh/y 
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ผลประหยดั 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง  = พลงังานท่ีใชก่้อนปรับปรุง – พลงังานท่ีใชห้ลงัปรับปรุง 

     = 3,640,445.76 – 3,581,251.52 
     = 59,194.24 kWh/y 

ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง  = 59,194.24 kWh/y × 3.85 บาท/kWh 
     = 227,897.82 บาท/ปี 
 
 

กรณศีึกษาที ่8 :  การทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์เคร่ืองทาํนํา้เยน็ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานมีการติดตั้งเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบบหอยโข่งขนาด 1,200 TR จาํนวน 2 ชุด  ปกติเดินคร้ังละ 1 ชุด  ตลอด 24 
ชัว่โมงและจะสลบักนัเดินเคร่ืองใหม่อีกทุก ๆ 3 เดือน  ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าวจะทาํการซ่อมแซมและบาํรุงรักษา
เคร่ืองท่ีใชง้านมาก  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบระบายความร้อนดว้ยนํ้าเม่ือใชง้านไประยะเวลาหน่ึงจะเกิดตะกรันภายในคอนเดนเซอร์  ซ่ึง
จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนความร้อนของสารทาํความเย็นลดตํ่าลง  โดยทัว่ไป Condenser 
Approach Temperature ไม่ควรต่างกนัเกิน 6 oF  
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ปัจจุบนัระยะเวลาการทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์ของทางโรงงานคือทุก 6 เดือน หรือเปรียบเทียบกบัความดนั
สารทาํความเยน็ดา้นสูงจะประมาณ 12 Psig และหลงัจากทาํความสะอาดความดนัจะลดลงเหลือ 10 Psig จึงทาํ
ให้ประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ก่อนทาํความสะอาดตํ่า และส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้าในระบบประอากาศ
มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.11-14 ความดนัสารทาํความเยน็ดา้นสูงก่อนทาํความสะอาด 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
ทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์ของ CH- 1 ในช่วงท่ีมีการเดินใชง้าน CH – 2 ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของเคร่ืองทาํ
นํ้าเยน็เพิ่มสูงข้ึนค่า kW/TR ลดตํ่าลงประมาณ 13.48 % โดยความดนัสารดา้น High side ก่อนลา้งเท่ากบั 12 Psig  
และหลงัลา้งเท่ากบั 10 Psig  ซ่ึงในทางปฏิบติัโรงงานควรทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์ทุก ๆ 3 เดือน หาก
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ตอ้งการเพ่ิมระยะเวลาในการทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์ก็สามารถกระทาํไดห้ลายทางเช่น การใช้โอโซน
บาํบดั  หรือการปรับปรุงคุณภาพนํ้าก่อนส่งเขา้ระบบใหมี้คุณภาพสูงกวา่ท่ีเป็นอยู ่
 

รายละเอียด 
เคร่ืองทาํนํ้าเยน็หมายเลข CH - 1 

ก่อนดาํเนินการ หลงัดาํเนินการ 
ขนาดพิกดั (TR) 1,200 1,200 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีวดั (kW) 675.00 600 
Current Limit (%) 80.0 80.0 
Chiller Water Set Point  (OF) 50.0 50.0 
ความดนัสาร High side (Psig) 12.0 10.0 
อุณหภูมินํ้าเยน็เขา้ (OF) 62.0 62.0 
อุณหภูมินํ้าเยน็ออก (OF) 52.0 52.0 
อุณหภูมินํ้าระบายเขา้ (OF) 88.0 87.0 
อุณหภูมินํ้าระบายออก (OF) 95.0 97.0 
อตัราการไหลนํ้าเยน็ (GPM) 3,100 3,530 
ความสามารถในการทาํความเยน็ (TR) 
(500 x GPM x T/12,000) 

1,033.33 1,062.5 

kW/TR จากการตรวจวดั 0.653 0.565 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.11-15 ความดนัสารทาํความเยน็ดา้นสูงหลงัทาํความสะอาด 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

โรงงานเดินเคร่ืองทาํนํ้าเยน็  24 hour/day, 360 day/year 
ชัว่โมงการเดินตลอดทั้งปี = (24 x 360)/2 
 = 4,320 hour/year 
เดิน CH-1 เพ่ิมข้ึนจาก 50% เป็น 75%  = 8,640 x 0.25 

(จากมาตรการจดัการใชง้านใหม่) = 2,160.0 hour/year 
ชัว่โมงการเดิน CH-1 หลงัจดัการเดินใหม่ = 4,320 + 2,160 
 = 6,480 hour/year 
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ตนัทาํความเยน็ของ CH – 1 ก่อนลา้ง = 1,033.33 TR 
ค่า kW/TR ของ CH – 1  ก่อนลา้ง = 0.653 kW/TR 
ค่า kW/TR ของ CH – 1  หลงัลา้ง = 0.565 kW/TR 
ค่า kW/TR ลดลง = 0.653 – 0.565 
 = 0.088 kW/TR 
เน่ืองจากการใชง้านตะกรันจะเกิดมากข้ึนเร่ือย ๆ ส่งผลใหค่้า kW/TR สูงข้ึนคิดเป็น 
 = (1/2) x 0.088 
 = 0.044 kW/TR 
ทาํความสะอาดใหเ้ร็วเพิ่มข้ึนจาก 6 เดือน/คร้ังเป็น 3 เดือน/คร้ัง 
กาํลงัไฟฟ้าลดลง = 0.044 x 1,033.33 x 0.8 
 = 36.37 kW 
พลงังานไฟฟ้าลดลง = 36.37 x 6,480 
 = 235,698.44   kWh/year 
ค่าใชจ่้ายลดลง = 235,698.44 x 2.633 

 =     620,593.99           Baht/year 
 

 

กรณศีึกษาที ่9 :  การเลือกเดนิเคร่ืองทาํนํา้เยน็ชุดทีม่ีประสิทธิภาพสูงเป็นหลัก 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานผลิตภณัฑโ์ลหะ มีการใชเ้คร่ืองทาํนํ้าเยน็ในการผลิตนํ้าเยน็ใหก้บัอาคาร ซ่ึงมีทั้งเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ตวัใหม่ 
No.1, No.2, No.3 และเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ตวัเก่า No.4 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการสาํรวจพบวา่ Chiller No.4 ซ่ึงเป็น Chiller ตวัเก่ามีการเปิดใชง้านตลอดเวลา 24 hr/วนั 300/ปี โดยในวนัท่ี
เขา้ทาํการสาํรวจทางโรงงานไดท้าํการเดิน Chiller No.2  ,No.3 และ No.4 จากการสอบถามพบวา่ทางโรงงานจะ
สลบักนัเปิด No.1, No.2, No.3 และ No.4 จะเปิดใชง้านตลอด 
 

 
                                                                      รูปที ่5.11-16  Chiller No.4 
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จากการเกบ็ขอ้มูลพบวา่ Chiller No.1, No.2, No.3 เป็น Chiller ตวัใหม่ท่ีทาํการติดตงัพร้อมๆกนั ทางทีมท่ีปรึกษา
ไดท้าํการตรวจวดั ประสิทธิภาพของ Chiller No.2 เปรียบเทียบกบั Chiller No.4 ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1 ซ่ึงผลจากการ
ตรวจวดัพบว่า  ค่า kW/TR ของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ No.2 มีค่า 0.64 kW/TR และ เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ No.4 มีค่า 1.19 
kW/TR การท่ีทางโรงงานเดินเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ Chiller  No.4 ตลอดเวลาจะทาํใหท้างโรงงานสูญเสียพลงังานไฟฟ้า
ไปโดยเปล่าประโยชน ์
ตารางที ่1 ผลการตรวจวดัประสิทธิภาพของ Chiller  No.2 เปรียบเทยีบกับChiller  No.4 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของ

No.2 No.4 ข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น

1.1 ขนาดพิกดัทาํความเย็น TRR TR 400 400

1.2 เกณฑ์คา่ kW/TR มาตรฐาน ChPS kW/TR 0.80 0.80

1.3 คา่ kW/TR พิกดัของเคร่ือง ChPR kW/TR 0.62 0.75

2. ข้อมูลตรวจวัด

2.1  กาํลงัไฟฟ้าท่ีใ ชข้องสว่นทาํนํ้าเย็น EL kW 211.00 291.40 ตรวจวัดท่ีภาระสูง

2.2  อตัราการไหลของนํ้าเย็นท่ีไหลผา่น

        สว่นทาํนํ้าเย็น FL GPM 959 929 ตรวจวัดท่ีภาระสูง

2.3 อุณหภูมินํ้าเย็นเขา้สว่นทาํนํ้าเย็น TI
oF 52.88 51.80 ตรวจวัดท่ีภาระสูง

2.4 อุณหภูมินํ้าเย็นออกจากสว่นทาํนํ้าเย็น TO
oF 44.60 45.50 ตรวจวัดท่ีภาระสูง

3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค

3.1 ความสามารถในการทาํความเย็น TRA TR 330.86 243.86

TR = (500 x FL x (TI - TO) / 12,000)

3.2 คา่ kW/TR  ของเคร่ืองทาํนํ้าเย็น ChPA kW/TR 0.64 1.19

ChP = EL / TRA

3.3  ความแตกตา่งของความสามารถในการทาํความ

เย็นเทียบกบัพิกดัของเคร่ือง

%TR % 17.29 39.04

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100

3.4  ความแตกตา่งของคา่ kW/TR เทียบกบัเกณฑ์

มาตรฐาน

%ChPS % 25.00 32.77

% ChPS = ((ChPS - ChPA) / ChPS) x 100

3.5  ความแตกตา่งของคา่ kW/TR เทียบกบัพิกดัของ

เคร่ือง

%ChPR % 3.23 58.67

% ChPR = ((ChPA - ChPR) / ChPR) x 100  
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3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปรับปรุงโดยการเดิน Chiller ตวัใหม่ No.1, No.2, No.3 และปิดการใชง้าน Chiller No.4 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัปรับปรุงทาํใหโ้รงงานสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบ Chiller ลงได ้965,962.8 kWh/ปี 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ความสามารถในการทาํความเยน็ของ Chiller No.4 จากการตรวจวดั  = 243.93 TR 

ประสิทธิภาพของ Chiller No.4  = 1.19 kW/TR 

ประสิทธิภาพของ Chiller ตวัใหม่  = 0.64 kW/TR 

ชัว่โมงทาํงาน    = 24 ชัว่โมง/วนั 

วนัทาํงานทั้งปี     = 300 วนั/ปี 

ค่าพลงังานไฟฟ้าของโรงงาน  = 2.98 บาท/kWh 

คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าในการเดิน Chiller No.4 = 243.93 x 1.19 x 24 x 300 kWh/ปี 

       = 2,089,992.24  kWh/ปี 

คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าในการเดิน Chiller ใหม่ = 243.93 x 0.64 x 24 x300 kWh/ปี 

        = 1,124,029.44      kWh/ปี 

คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีลดได ้  =     2,089,992.24 - 1,124,029.44 kWh/ปี 

       = 965,962.8                kWh/ปี 

คิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดั  = 965,962.8x 2.98                 บาท/ปี 

       = 2,878,569.14                บาท/ปี 
 
 

กรณศีึกษาที ่10 : การย้ายภาระปรับอากาศไปยงัเคร่ืองทาํนํา้เยน็ชุดทีม่ีประสิทธิภาพสูง 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ในอาคาร A มีการใชง้านนํ้ าเยน็ เพ่ือใชก้บัเคร่ืองจกัรและสาํหรับการปรับอากาศภายในพ้ืนท่ี โดยติดตั้งเคร่ือง
ทาํนํ้ าเยน็ระบายความร้อนดว้ยอากาศ  ) Air Cooled Water Chiller) ขนาด 170 ตนั จาํนวน 3  เคร่ือง การทาํงาน
ของการผลิตจะมีช่วงเวลาทาํงานสองช่วงคือ  24 ชัว่โมง /วนั 20 วนัต่อเดือน และ 16 ชัว่โมง /วนั  10 วนัต่อเดือน  
วนัต่อปี 350 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จาก Log Sheet และการร่วมกนัตรวจวดัประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ พบว่า เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็รับภาระท่ี 85-95% 
ของภาระเตม็พิกดั ซ่ึงคิดเป็นภาระ 140-160 TR จากการตรวจวดัพบว่าค่าประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็มีค่า
เท่ากบั 1.20 kW/TR คิดเป็นกาํลงัไฟฟ้าท่ีใชข้ณะทาํงานท่ี 168-192 kW  
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 รูปที ่5.11-17 Air Cooled Water Chiller 170 TR         รูปที ่5.11-18  Water Cooled Water Chiller 500 TR 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
จากการตรวจสอบระบบทาํนํ้ าเยน็พบว่า มีเคร่ืองทาํเยน็แบบระบายความร้อนดว้ยนํ้ า ท่ีใชก้บัอาคาร B และ

อาคาร C ท่ีรับภาระความร้อนเฉล่ียในช่วงกลางวนัรวมกนัเฉล่ียท่ี 600-700 TR และในช่วงกลางคืนเฉล่ียท่ี 400-
450 TR ในขณะท่ีพิกดัเคร่ืองท่ีทาํงานเคร่ืองทาํนํ้าเยน็มีขนาด 500 ตนัจาํนวนติดตั้ง 3 เคร่ือง เปิดใชง้านคร้ังละ 2 
เคร่ือง มีความสามารถรับภาระเพิ่มไดอี้ก จึงมีแนวคิดการยา้ยภาระปรับอากาศของอาคาร A จากเดิมซ่ึงใชเ้คร่ือง
ทาํนํ้าเยน็แบบระบายความร้อนดว้ยอากาศซ่ึงมีค่า kW/TR สูงกว่าเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ระบายความร้อนดว้ยนํ้ าท่ีมีค่า 
kW/TR เฉล่ียเพียง 0.8 จะช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงไดม้าก 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
ทางหน่วยงานวางแผนดาํเนินงาน โดยตอ้งทาํการติดตั้งท่อเช่ือมต่อระบบนํ้ าเยน็ของทั้ง  2 อาคารเขา้ดว้ยกนัโดย
ใชเ้คร่ืองสูบนํ้ าเดิมท่ีมีอยู่ในการทาํงาน โดยเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ระบายความร้อนดว้ยนํ้ าซ่ึงมีความสามารถรวม 2 
เคร่ือง 1000 TR สามารถรับภาระไดเ้พียงพอซ่ึงคิดเป็นภาระปรับอากาศใหม่รวมทั้งส้ิน 700+160 = 860 TR 
จะตอ้งมีการลงทุนในการปรับปรุงระบบท่อ ฉนวนกนัความร้อนและอลูมิเนียมหุ้มภายนอก โดยคิดเป็นการ
ลงทุนรวมประมาณ 700,000 บาท 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ก่อนปรับปรุง  
 ภาระการปรับอากาศเฉล่ีย  = 150   TR 
 แฟคเตอร์การเปล่ียนแปลงภาระ = 90  % 
 กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ฉล่ีย  = 180  kW 
 ดชันีการใชพ้ลงังาน  = kW/TR 
      = 180/150 
      = 1.20  kW/TR 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง = 180 x 16 x 350 x 0.9 
      = 907,200 kWh/y 
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หลังปรับปรุง  
 ภาระการปรับอากาศเฉล่ีย  = 150   TR 
 ดชันีการใชพ้ลงังาน   = 0.80  kW/TR 
 กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้หม่เฉล่ีย  = 150 x 0.80 
      = 120  kW 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัปรับปรุง = 120 x 16 x 350 x 0.9 
      = 604,800 kWh/y 
ผลการประหยดัพลังงานไฟฟ้า 
  พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้ = 907,200 - 604,800 
     = 302,400 kWh/y 
  คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้  = 302,400 x 3.22 
     = 973,728.00 Bath/y 
6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
ปรับปรุงระบบท่อและติดตั้งฉนวนกนัความร้อนรวมทั้งส้ินประมาณ 900,000.00 บาท 
  ระยะเวลาคืนทุน   = 900,000.00 / 973,728.00 
      = 0.92  ปี 
 
 

กรณศีึกษาที ่11 :  การเปล่ียนเคร่ืองทาํนํา้เยน็ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ในกระบวนการผลิตของทางโรงงานมีความจาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ าเยน็เพื่อควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการต่างๆ 
และใชส้ําหรับการปรับอากาศในสํานกังาน โดยทางโรงงานมีการใชเ้คร่ืองทาํนํ้ าเยน็ระบายความร้อนดว้ย
อากาศ  )Water Cooled Water Chiller) ขนาด 650 ตนัความเยน็ ในการผลิตนํ้ าเยน็เพื่อใชง้านจาํนวน 2 เคร่ือง 
โดยติดตั้งอยู่ใน 2 พื้นท่ีของโรงงาน โดยทาํงาน 24 ชัว่โมง/วนั และมีวนัทาํงาน 350 วนั/ปี 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
โดยสภาพปัจจุบนัพบว่าเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ขนาด 65 0  ตนั  จาํนวน 2 ชุด มีอายกุารใชง้านมาก อุปกรณ์วดัต่างๆ 
ชาํรุดหรืออ่านค่าผดิเพ้ียนไปทาํใหก้ารควบคุมการทาํงานต่างๆ ไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและตอ้งใช้
งบประมาณในการซ่อมบาํรุง รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพท่ีสูงมาก จากการตรวจวดัพบว่าค่า kW/TR มีค่าสูง
ถึง 0.9-1.0 kW/TR ส่งผลทาํใหส้ิ้นเปลืองกาํลงัไฟฟ้าสูงมาก 
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รูปที ่5.11-19 เคร่ืองทาํนํ้าเยน็เดิมท่ีใช ้

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
คณะทาํงานดา้นพลงังานมีแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนํ้ าเยน็ให้สูงข้ึนโดยการเปล่ียนเคร่ืองทาํนํ้ า

เยน็ใหม่ เป็นแบบประสิทธิภาพสูง ซ่ึงเคร่ืองรุ่นใหม่มีค่า kW/TR ตํ่าถึง 0.56  โดยทางทีมท่ีปรึกษาไดท้าํการ
ตรวจวดัประสิทธิภาพของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็หมายเลข 1 ท่ีจะทาํการเป ล่ียนใหม่โดยมีขอ้มูลการตรวจวดัดงัน้ี 
CHILLER No.01 (650 TR) 

CHWTi = 48.0 F  , CHWTo = 42.5 F  ) at 1,120 GPM) 
CDWTi = 85.8 F  , CDWTo = 90.6 F  )at 1,730 GPM) 
Power Consumption  =   235  kW 

 Cooling Capacity (TR)  =   500 x GPM x (CHWTi - CHWTo) / 12,000 
     =   500 x 1,120 x (48.0-42.5) / 12,000 
     =   256.66 TR 
 Specific Energy Consumption =   235 / 256.66 
     =   0.92 kW/TR 
 Correction Factor 0.96 
 Specific Energy Consumption =   0.92 / 0.96 
     =   0.958 kW/TR 
Correction Factor to STD 
(at Chill Water Leaving Temp 45oF, Condenser Water Entering Temp 90 oF) 
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4. สภาพหลังปรับปรุง 
จากการตรวจวดัประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ชุดใหม่ท่ีไดด้าํเนินการปรับปรุงเคร่ืองหมายเลข 1 จาํนวน 1 เคร่ือง 
พบวา่มีค่า 0.56 kW/ TR โดยมีภาระการทาํความเยน็เฉล่ียท่ี 70%ของภาระเตม็พิกดั ซ่ึงส่งผลใหส้ามารถประหยดั
พลงังานไฟฟ้าลงได ้1,521,156  kWh/ปี หรือ 1.30 ktoe/ปี คิดเป็นเงิน 4,822,064.52 บาท/ ปี 
 

 
รูปที ่5.11-20  เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ใหม่ประสิทธิภาพสูง 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
การวิเคราะห์เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ No.1  

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชเ้ดิม = TR (Rated (x kW/TR x h/y x %LF 
   = 650 x 0.958 x 24 x 350 x 0.7 
   = 3,661,476 kWh/y 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงั = 650 x 0.56 x 24 x 350 x 0.7 
   = 2,140,320 kWh/y 
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ผลการประหยดัพลงังาน = 3,661,476 - 2,140,320 
   = 1,521,156 kWh/y 
คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้ = 1,521,156 x 3.17 
   = 4,822,064.52 Baht/y 

6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
ค่าใชจ่้ายการเปล่ียนเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ใหม่ราคารวมทั้งส้ิน 5,300,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน  = 5,300,000 / 4,822,064.52 
   = 1.10  ปี 

 
 

กรณศีึกษาที ่12 :   การเปล่ียนมาใช้ Absorption Chiller  แทน Electr ic Chiller   

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานมีการผลิตไอนํ้าเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิตและเหลือท้ิง 136-140 ตนั /วนั  ซ่ึงไดใ้ชป้้อนให ้ Absorption 
Chiller (ACh) ขนาด 240 RT/ชม  .ท่ีอตัรา 1.1 kg /ชม. ท่ี 3 บาร์ ส่วนท่ีเหลือไดป้ล่อยท้ิงไป 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
โรงงานยงัมีการผลิตนํ้าเยน็โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้า (ECh) ขนาด 100 และ 15 0 RT/ชม  .ซ่ึงใชต้น้ทุนการผลิตนํ้าเยน็

สูงกวา่ ACh ขนาด 240 RT/ชม ท่ีมีอยู ่ขณะเดียวกนัความสามารถในการทาํความเยน็ของ ACh ลดลงเน่ืองจาก 
Heat Exchanger ร่ัว จึงตอ้งใช ้ ECh ทาํงานเพ่ิมข้ึนและทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน โรงงานจึงมีโครงการเพิ่ม 
ACh อีก 1 เคร่ือง แทนการซ่อมเคร่ืองเดิมเพราะค่าซ่อมแพงมาก  
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
โรงงานมีจะติดตั้ง  ACh ขนาด 400 RT/ชม (อตัราการป้อนไอนํ้า 3 ตนั/ชม.) เพื่อทดแทน ECh ขนาดรวม 250 

RT/ชม และ AC 240 RT เน่ืองจากมีไอนํ้าเหลือท้ิงประมาณ 4.6 ตนั/ชม. ซ่ึงเพียงพอท่ีจะนาํไปผลิตนํ้าเยน็เพิ่ม  
 
           
 
 
 
 
 
                         รูปที ่5.11-21 ก่อนปรับปรุง                                                  รูปที ่5.11-22 หลงัปรับปรุง 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัการปรับปรุงโดยการติดตั้ง Absorption Chiller แทน Electric Chiller สามารถประเมินผลประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าได ้969,883.20  kWh/ปี  คิดเป็นเงิน 2,696,275.30  บาท/ปี 
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
สามารถคาํนวณผลประหยดัไดด้งัน้ี 

 การประเมินผลประหยดัโดยคิดมูลค่าของไอนํ้าท่ีป้อนใหแ้ก่ Absorption Chiller เพื่อผลิตนํ้าเยน็ 
(Chilled water)  โดยเทียบกบัตน้ทุนการผลิตนํ้าเยน็จากการใช ้Electric Chiller 

 นอกจากน้ีอาจคิดมูลค่าไอนํ้าจากค่าไอนํ้าท่ีผลิตดว้ยเช้ือเพลิงนํ้ามนัเตาท่ีประมาณ 1,500 บาท /ตนั

ไอนํ้า 
คาํนวณผลประหยดัโดยวิธีคิดมูลค่าไอนํ้าเทียบกบัตน้ทุนการผลิตนํ้าเยน็จากการใช ้Electric Chiller ไดด้งัน้ี 
พลังงานไฟฟ้าทีล่ดลง 
กาํลงัไฟฟ้าตรวจวดั Electric Chiller  :  

YORK 150 RT/ชม. (all com)   = 88.3  kW 
มอเตอร์เคร่ืองสูบนํ้าเยน็                 =  7.5  kW 
Carrier 100 RT/ชม. (1 com)   = 44.9  kW 
มอเตอร์เคร่ืองสูบ)เคร่ืองสูบนํ้าเยน็(   =  15  kW 
ชัว่โมงการใชง้าน     = 24  hr /วนั  
จาํนวนวนัทาํงาน     = 330  วนั /ปี  
อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย(มิ .ย . 2549) (CE)  = 3.05   บาท/kWh 
พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง    =   ((88.3+44.9)+(7.5+15)) x 24 x 330 

       = 1,233,144.00 kWh/ปี 
พลังงานไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บั  Absorption Chiller 

Absorption pump rating    = 5.5  kW 
Refrigerant pump rating    = 0.3  kW 
Vacuum pump rating    = 0.75  kW 
พิกดัมอเตอร์เคร่ืองสูบนํ้าเยน็                =  35  kW 
เปอร์เซ็นการทาํงานของอุปกรณ์   = 80  % 
คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีใชก้บั Absorption Chiller = (5.5+0.30+0.75+35)  

x 80% x 24 x 330 
       = 263,260.80 kWh/ปี 
การประหยดัพลังงาน     =   พลงังานท่ีลด – พลงังานท่ีเพิ่ม 

คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีสามารถประหยดัได ้  = 1,233,144.00- 263,260.80 
       = 969,883.20 kWh/ปี  
       = 3,491,579.52       MJ/ปี 
       = 0.08264                ktoe/ปี 

เงินท่ีประหยดัได ้    =            2,696,275.30  บาท/ปี  
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6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
ราคา Absorption Machine ขนาด 400 TR 

o Absorption Chiller  4,600,000.00  บาท 
o ฐานราก        100,000.00  บาท 
o Piping and insulation      408,000.00  บาท  
o Manual valves      280,000.00  บาท 
o Control valves   150,000.00  บาท  

 เงินลงทุนรวม   5,538,000.00  บาท      
 ระยะเวลาคืนทุน   2.05                     ปี 

 
 

กรณศีึกษาที ่13 : การปรับปรุงท่อนํา้ระบายความร้อนเคร่ืองปรับอากาศ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานมีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบ Package Cooled Chiller ขนาดรวม 20 TR จาํนวน 8 ชุด และติดตั้ง

เคร่ืองสูบนํ้ าระบายความร้อนจาํนวน 3 ชุด ขนาด 7.5 kW ซ่ึงเปิดใชง้านวนัละ8 ชัว่โมง/ปี 350 วนั/ปี ซ่ึงจากการ

ไหลนํ้าระบายพบวา่ อตัราการไหลของเคร่ืองสูบแต่ละชุดมีความแตกต่างกนั เน่ืองจากทางออกของเคร่ืองสูบแต่

ละชุดก่อนเขา้ท่อเมนเป็นการต่อท่อแบบ T จึงทาํใหเ้กิดการสูญเสียข้ึนในระบบ 

  
รูปที ่5.11-23 การเช่ือมต่อท่อแบบตวัที 

รายละเอียด 
กําลังไฟฟ้า 

(kW) 
อัตราการไหลของนํา้ 

(GPM) 
GPM/kW 

เดิน CDP 1 ชุด 7.41 211.50 28.54 
เดิน CDP 2 ชุด 6.81 138.50 20.34 
เดิน CDP 3 ชุด 8.27 110.50 13.36 

 เฉล่ีย 20.75 GPM/kW 
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2. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ปรับปรุงท่อใหม่  โดยการเปล่ียนจากการต่อแบบ T เป็นการต่อท่อแบบ Y ซ่ึงใหอ้ตัราการไหลของนํ้ าเพ่ิมสูงข้ึน

จากเดิม 450  GPM เป็น 660  GPM เม่ือเดินเคร่ืองสูบนํ้ าระบายจาํนวน 3  ชุด  เท่ากนั จากการตรวจวดัอตัราการ

ไหลของนํ้ าระบายหลงัการปรับปรุงท่อ  พบว่าอตัราการไหลอยูท่ี่  660  GPM เม่ือเดินเคร่ืองสูบ   3  ชุด ซ่ึงจะเกิน

มาตรฐานของอตัราการไหลของเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช ้ โดยมาตรฐานของพิกดัเคร่ืองปรับอากาศท่ี 160  Ton 

อตัราการไหลของนํ้ าระบายความร้อนท่ีเหมาะสมจะอยูท่ี่ 480  GPM จึงทาํการปิดเคร่ืองสูบลง 1  ชุด  และวดั

อตัราการไหลอยูท่ี่  412  GPM ซ่ึงนอ้ยกว่ามาตรฐานแต่ทางอาคารแจง้ว่าปกติจะไม่เดินเคร่ืองปรับการทั้ง 8  ชุด 

แต่จะเดินเพียง 6- 7 ชุด ทั้งน้ีหากเดิน 7 ชุด อตัราการไหลท่ีเหมาะสมจะอยูท่ี่  420  GPM ซ่ึงอตัราการไหลหลงัปิด

เคร่ืองสูบลง 1 ชุด จะมีค่าใกล ้เคียงกบัมาตรฐาน  

  
รูปที ่5.11-24 การเช่ือมต่อท่อแบบตวัวาย 

รายละเอียด กําลังไฟฟ้า (kW) อัตราการไหลของนํา้ (GPM) GPM/kW 
เดิน CDP 3 ชุด 22.99 660 28.71 
เดิน CDP 2 ชุด 15.32 412 26.89 

 เฉล่ีย 27.80 GPM/kW 
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้   = 7.67  kW 

จาํนวนชัว่โมงท่ีปิดในช่วง On Peak(8 x 260)  = 2,080  hr/year 

จาํนวนชัว่โมงท่ีปิดในช่วง Off Peak(8 x 52)  = 416  hr/year 

ค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า   = 132.93  Baht/kW 

ค่าพลงังานไฟฟ้า On Peak   = 2.695  Baht/kWh 

ค่าพลงังานไฟฟ้า Off Peak   = 1.1914  Baht/kWh 

ค่า Ft   = 0.4683  Baht/kWh 

พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้   = 7.67 x (2,080+416) 

      = 19,144.32 kWh/year 

คิดเป็นค่าความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้า   = 7.67 x 12 x 132.93 
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    = 12,234.88 Baht/year 

คิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง On Peak ท่ีประหยดั = 7.67x2,080x2.695 

    = 42,994.95 Baht/year 

คิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าช่วง Off Peak ท่ีประหยดั = 7.67x416x1.1914 

    = 3,801.42 Baht/year 

คิดเป็นค่า Ft ท่ีประหยดั   = 19,144.32 x0.4683 

    = 8,965.29 Baht/year 

รวมค่าไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้   = (12,234.88+42,994.95+3,801.42 

     +8,965.29) x1.07 

    = 72,756.30 Baht/year 

4. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน    = 25,000  บาท 
ผลการประหยดั   = 72,756.30  บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน   = 25,000/72,756.30 
     = 0.34  ปี 

 
 

กรณศีึกษาที ่14 :   การเปล่ียนใบพดัลมหอระบายความร้อนเป็นแบบประสิทธิภาพสูง 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานส่ิงทอมีการติดตั้งใชง้านเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็แบ่งออกเป็น 2 พื้นท่ี ประกอบดว้ยเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ระบายความ
ร้อนดว้ยนํ้ า ขนาด 650 ตนั จาํนวน 2 ชุด (พื้นท่ีละ 1 ชุด) ทาํงานร่วมกบัหอระบายความร้อนแบบไหลสวนทาง 
(Counter Flow Cooling Tower) ขนาด 500 ตวั จาํนวน 6 ชุด (พื้นท่ีละ 3 ชุด) เปิดใชง้านเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ 2 ชุด 
และหอระบายความร้อนรวมทั้งส้ิน 6 ชุด ตลอดเวลาการผลิต 24 ชัว่โมงต่อวนั 300 วนัต่อปี  
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัพดัลมท่ีติดตั้งใบพดัแบบโลหะท่ีมีนํ้ าหนกัมากและมีประสิทธิภาพตํ่า มีค่าสูง โดยมีผลการ
ตรวจวดักาํลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัพดัลมดงัน้ี  

Plant A (350 day/year)                                         Plant B (300 day/year) 
 CT-1-1  7.0  kW                                CT-2-1  7.5  kW 
 CT-1-2  7.8 kW                                CT-2-2  8.8 kW  
 CT-1-3  11.0 kW                                CT-2-3  9.0 kW 

กาํลงัไฟฟ้าเฉล่ียประมาณ  8.52 kW 



ตอนท่ี 3 บทที ่5 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบปรับอากาศ   
 

5-88 

 
รูปที ่5.11-25 ใบพดัลมโลหะเดิม 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
สืบเน่ืองจากท่ีตอ้งใชง้านอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาทาํใหพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีใชก้บัพดัลมทั้ง 6  ชุด มีค่าสูง ปัจจุบนัมี
ใบพดัลมรุ่นใหม่ ทาํจากวสัดุท่ีมีนํ้ าหนกัเบา มีประสิทธิภาพสูง ทาํใหใ้ชก้าํลงัไฟฟ้าตํ่ากว่าในขณะท่ีสามารถจ่าย
อตัราการไหลของลมไดเ้ท่าเดิม ซ่ึงจะตอ้งใชก้ารลงทุนในการปรับปรุงจะสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได้
ประมาณ 30% ของพลงังานท่ีใชเ้ท่าเดิม 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
กาํลงัไฟฟ้าลดลงจากเดิมเฉล่ีย 30% โดยเม่ือตรวจวดัอตัราการไหลของลมผา่นหอระบายความร้อนแลว้ยงัคงมีค่า
เท่าเดิม ซ่ึงจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนของอุปกรณ์ 

 
รูปที ่5.11-26 ใบพดัลมไฟเบอร์ใหม่ 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้บพดัลมเฉล่ียต่อชุด Plant A    = 8.6 kW/Unit 
 จาํนวนพดัลมระบายความร้อน  = 3 Unit 
 กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้บพดัลมเฉล่ียต่อชุด Plant B = 8.43 kW/Unit 
 จาํนวนพดัลมระบายความร้อน  = 3 Unit 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง  = (8.6 x 3 x 24 x 350) + (8.43 x 3 x 24 x 300) 
     = 398,807.00 kWh/y 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัปรับปรุง  = 398,807.00 x (100% - 30%)  

      = 279,165.60 kWh/y 
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พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้  = 398,807.00-279,165.60 
     = 110,419.20 kWh/y 
คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้   = 110,419.20 x 3.17 
     = 350,028.86 B/y 

6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
               เงินลงทุนปรับปรุงพดัลมระบายความร้อนรวมทั้งส้ิน 450,000 บาท  
 ผลการประหยดั    = 350,028.86 บาท/ปี 
 ระยะเวลาคืนทุน    = 450,000/350,028.86 
      = 1.3  ปี 
 

กรณศีึกษาที ่15 :  การเปล่ียนหอระบายความร้อน จากแบบไหลสวนทางเป็นไหลตดักัน 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานผลิตภณัฑ ์ประเภทอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิคส์ จากการเขา้สาํรวจ Plant ของบริษทัพบว่ามีการใช ้เคร่ืองทาํนํ้ า
เยน็ในการผลิตนํ้าเยน็ใหก้บัอาคารซ่ึงมีเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทั้งหมด 4 ตวัโดยทาํการติดตั้งท่ี OPS BUILDING จาํนวน 
3 ตวัประกอบดว้ย Chiller ยีห่อ้ Carrier จาํนวน 2 ตวั หมายเลข No.1 และ No.2 เป็น Chiller เก่า Spec ปัจจุบนัทาง
โรงงานไม่ไดเ้ดินเคร่ืองใชง้านแลว้ และยีห่อ้ Trane จาํนวน 1 ตวัหมายเลข No.3 ขนาด 900 TR เป็น Chiller ใหม่
ท่ีทางโรงงานเพิ่งทาํการติดตั้งซ่ึงมี Spec ของอุปกรณ์อยูท่ี่ 0.554 kW/TR จากการตรวจวดัประสิทธิภาพ Chiller 
พบวา่มีค่าประสิทธิภาพทาํความเยน็เท่ากบั 0.57 kW/TR และทาํการติดตั้งท่ี EDC BUILDING จาํนวน 1 ตวั ยีห่อ้ 
Trane หมายเลข No.4 ขนาด 900 TR เป็น Chiller เก่าอายกุารใชง้านประมาณ 10 ปี จากการตรวจวดัประสิทธิภาพ 
Chiller พบวา่มีค่าประสิทธิภาพทาํความเยน็เท่ากบั 0.72 kW/TR 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการสาํรวจอุปกรณ์ระบายความร้อนดา้นคอนเดนเซอร์ของระบบนํ้ าเยน็ (Cooling Tower) พบว่า Cooling 
Tower ของทางโรงงานหมายเลข 1,2  เป็นชนิดกลมซ่ึงมีอายกุารใชง้านมากกว่า 10 ปี ทาํใหค้วามสามารถในการ
ระบายความร้อนของระบบลดตํ่าลง ซ่ึงจากการตรวจวดัพลงังานไฟฟ้าท่ีใชก้บั Cooling Tower ตวัเก่ามีค่าสูงถึง 
30 kW/ตวัซ่ึงมีการใชพ้ลงังานสูงกวา่รุ่นใหม่ๆ ค่อนขา้งมาก 

 

รูปที ่5.11-27 Cooling Tower ตวัเก่า 1,2 ของโรงงาน 
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• Brand : Thai Cooling (Thailand)
• Model : TSC 1000RT
• Manufacturing in :  Thailand.
• Type : Counter flow type.
• Service team : Lank of skill 
• Pro : Big Capacity.

Good efficiency.
Price is cheaper.

• Cons : Many moving part ( Fan, sprinkler )
High maintenance.
High Fan speed ( 6,370 m3/h )
High noise at 77 dBA.
High water drift loss.
High weight 10,650 Kg/unit.
Cannot extend Capacity.
Big size unit.
Filler life time ( < 3 years )

• Energy cost  :  Motor 30 kW/unit

Spec ของ Cooling Tower  ตวัเก่า       
                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปรับปรุงโดยทาํการเปล่ียน Cooling Tower ตวัใหม่ชนิดแบบเหล่ียมแทนตวัเก่าซ่ึงมีการใชพ้ลงังานนอ้ย
กวา่ ทาํใหท้างโรงงานสามารถลดการใชพ้ลงังานในระบบระบายความร้อนลงได ้
4. สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัปรับปรุงทาํใหโ้รงงานสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบระบายความร้อนและระบบ Chiller ลงได ้
347,212.8 kWh/ปี 

 
รูปที ่5.11-28 Cooling Tower ตวัใหม่ท่ีโรงงานทาํการติดตั้งแทนตวัเก่า 

 
 

• Brand : Marley ( USA )
• Model : NC8407PLS2
• Manufacturing in :  Malaysia.(USA)
• Type : Cross flow type.
• Service team : Professional.
• Pro : Flexible Capacity.

High efficiency ( New type )
Low moving part ( only fan )
Low maintenance.
Low Fan speed ( 400 m3/h )
Low noise at 63 dBA.
Lower water drift loss.
Lower weight at 7,440 Kg/ 2 units.
Extend Capacity provided.
Small size unit.
Filler is long life ( >5 years )

• Cons :  Take time to installation.
• Energy cost : Motor : 11kw x 2 Cells
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
กาํลงัไฟฟ้ารวมของ Chiller และ Cooling Tower ก่อนปรับปรุงจากการตรวจวดั          583.6 kW 

กาํลงัไฟฟ้ารวมของ Chiller และ Cooling Tower ก่อนปรับปรุงจากการตรวจวดั          542.5 kW 

*ทาํการตรวจวดัขณะระบบทาํความเยน็ทาํงานเตม็พิกดั 

ชัว่โมงทาํงาน     = 24     ชัว่โมง/วนั 

วนัทาํงานทั้งปี      = 352      วนั/ปี 

ค่าพลงังานไฟฟ้าของโรงงาน   = 3.12      บาท/kWh 

คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง              =  583.6x24x352  

        = 4,930,252.8     kWh/ปี 

คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าหลงัปรับปรุง                 =  542.5x24x352    

        = 4,583,040     kWh/ปี 

คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีลดได ้   =     4,930,252.8- 4,583,040  

        = 347,212.8     kWh/ปี 

คิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดั   = 347,212.8x 3.12   

        = 1,083,303.936     บาท/ปี 

6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน     = 6,000,000  บาท 

ผลการประหยดั     = 1,083,303.94  บาท/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน                   = 6,000,000/1,083,303.94  ปี 

        = 5.53   ปี 
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กรณศีึกษาที ่16:  การปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองทาํนํา้เยน็โดยการลดอุณหภูมินํา้หล่อเยน็ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ในกระบวนการ Evaporation มีการดึงนํ้าหล่อเยน็บางส่วนจากระบบทาํนํ้าเยน็ (จากหอผึ่งนํ้ า) มาใชใ้นการ 
หล่อเยน็กบัผลิตภณัฑก่์อนจะปล่อยกลบัเขา้สู่หอผึ่งนํ้ าเพื่อลดอุณหภูมิแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ังดงัรูป 

 
รูปที ่5.11-29 ระบบหล่อเยน็ท่ีใชง้านในส่วนของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็และส่วนของ Evaporation (ก่อนปรับปรุง) 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากสภาพการทาํงานของระบบหล่อเยน็ในลกัษณะดงักล่าว ทางโรงงานพบว่าอุณหภูมิของนํ้ าหล่อเยน็หลงัผา่น
กระบวนการ Evaporation มาแลว้นั้น จะมีอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนประมาณ 45oC ซ่ึงเม่ือนาํกลบัมาผสมกบันํ้าหล่อเยน็ 
ในระบบทาํนํ้ าเยน็แลว้ จะมีผลทาํใหอุ้ณหภูมิของนํ้ าหล่อเยน็ของทั้งระบบโดยรวมสูงข้ึน นัน่คืออุณหภูมิของนํ้ า
หล่อเยน็ในส่วนท่ีนาํไประบายความร้อนในเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ก็จะสูงข้ึนเช่นกนั (ประมาณ 37oC) ทาํใหเ้คร่ืองทาํนํ้ า
เยน็มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อหน่วยความเยน็ท่ีเพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ี นํ้าหล่อเยน็ท่ีออกจากกระบวนการ Evaporation นั้นมีส่วนผสมของสาร Aroma ปะปนมาดว้ยทาํให้
เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนํ้ าหล่อเยน็ ความสะอาดของชุดคอนเดนเซอร์ และหอผึ่งนํ้ า ซ่ึงเป็นเหตุให้

ความสามารถในการระบายความร้อนของระบบมีปัญหาเกิดข้ึนจนกระทัง่เกิดการน็อคของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ตามมา

และส่งผลกระทบต่อระบบปรับอากาศและส่วนของการผลิต โดยในกรณีดงักล่าวน้ีทางโรงงานจะทาํการ Bypass 
นํ้าหล่อเยน็ในส่วนน้ีท้ิงออกไปทนัที และทาํการลา้งทาํความสะอาดชุดคอนเดนเซอร์และหอผึ่งนํ้ าใหก้ลบัมาเป็น
ปกติ จากนั้นจึงค่อยเปิดนาํนํ้ าหล่อเยน็ส่วนท่ีท้ิงน้ีกลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง (เน่ืองจากนํ้ าหล่อเยน็ท่ีปล่อยท้ิงมี
ปริมาณค่อนขา้งมาก 

ดงันั้นทางโรงงานจึงกลวัในเร่ืองของค่าใชจ่้ายดา้นนํ้าประปาท่ีเกิดข้ึนหากตอ้งปล่อยท้ิงออกไปทั้งหมด) 
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รูปที ่5.11-30 อุณหภูมินํ้าหล่อเยน็ก่อนเขา้เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (ก่อนปรับปรุง) 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทางโรงงานไดมี้แนวทางในการปรับปรุงระบบท่อนํ้าหล่อเยน็ใหม่โดยการแยกวงจร 
นํ้าหล่อเยน็ในส่วนของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็และ Evaporation ออกจากกนั (ดงัรูป) ทั้งน้ีในส่วนของ Evaporation นั้น 
จะตอ้งเพิ่มเติม (ติดตั้งเพ่ิม) ในส่วนของหอระบายความร้อนสาํหรับใชร้ะบายความร้อนนํ้ าหล่อเยน็ท่ีหมุนเวียน
ในกระบวนการดว้ย 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
ภายหลงัการปรับปรุงพบวา่อุณหภูมิของนํ้าหล่อเยน็ในส่วนท่ีใชก้บัเคร่ืองทาํนํ้าเยน็นั้นมีค่าลดลงจาก 37oC 
เหลือเพียง 32oC และช่วยใหเ้กิดการประหยดัพลงังานในส่วนของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ โดยดูจากอุณหภูมิ/ความดนั
ของสารทาํความเยน็ นอกจากน้ียงัเป็นการแกปั้ญหาในเร่ืองของสาร Aroma ปะปนมาในนํ้ าอนัเป็นสาเหตุหลกั
ของความสกปรกและประสิทธิภาพการระบายความร้อนท่ีลดลงของระบบทาํนํ้าเยน็ไดอี้กดว้ย 

 
รูปที ่5.11-31 ระบบหล่อเยน็ท่ีใชง้านในส่วนของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็และส่วนของ Evaporation (หลงัปรับปรุง) 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
จากการตรวจวดัค่าแรงดนันํ้ายา R-22 ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ No.1 และ No.2 ทั้งก่อนและหลงัปรับปรุง เพื่อคาํนวณ
ค่า COP ของระบบทาํความเยน็บน P-h Diagram ดว้ยโปรแกรม Refrigeration Utilities Version 2.84 จะ 
ไดผ้ลการวิเคราะห์ตามตาราง 
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หมายเหตุ : 1. No.1 เป็น Base Unit และ No.2 เป็น Partial Unit 
2. ขอ้มูลก่อนปรับปรุง ณ วนัท่ี 2/11/2550 
3. ขอ้มูลหลงัปรับปรุง ณ วนัท่ี 15/11/2550 
4. รายละเอียดการคาํนวณค่า COP ของโปรแกรมฯดูตามเอกสารทา้ยมาตรการ 
จากการตรวจวดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (ก่อนปรับปรุง) 
เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ No.1                                           =    55.9 kW x 8,760 ชัว่โมง/ปี x 80% 
                                                                            =    375,648         kWh/ปี 
เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ No.2                                           =    31.9 kW x 8,760 ชัว่โมง/ปี x 80% 
                                                                            =   214.268          kWh/ปี 
% Safety Factor                                                  =   80% 
พลงังานไฟฟ้าท่ีสามารถประหยดัได ้                 =    (375,648 x 32.2% + 214,268 x 11.3%) x 80% 
                                                                            =    116,052         kWh/ปี 
คิดเทียบเป็นนํ้ามนัดิบได ้                                   =    116,052 kWh/ปี x 3.6 
                                                                            =    42,244,000    kWh/ปี 
คิดเป็นค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัได ้                           =    116,052 kWh/ปี x 3.06 บาท/kWh 
                                                                           =    355,120         บาท/ปี 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                                                           =    110,000         บาท 
ระยะเวลาคืนทุน                                                =    0.31               ปี 

 

กรณศีึกษาที ่17 : ปิดการใช้งานเคร่ืองสูบนํา้เยน็ (Pr imary Pump) 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ปัจจุบนัสถานประกอบการเปิดใชง้านเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ขนาดพิกดั 500 TR เคร่ืองสูบนํ้ าเยน็ Primary เคร่ืองสูบนํ้ า
เยน็ Secondary หอระบายความร้อนคร้ังละ 1 ชุด (ยกเวน้ช่วงหนา้ร้อนเปิดหอระบายความร้อน 2 ชุด) 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการตรวจวดัเคร่ืองสูบนํ้ าเยน็ พบว่ามีอตัราการไหลของนํ้ าเยน็สูงกว่าพิกดัอยูป่ระมาณ 27.9 % และมีเฮดท่ี 
CHP(S)เหลืออยู่ (เฮดตํ่ากว่าพิกดั) ในขณะท่ีทาํการตรวจวดัความดนัตกคร่อมของ CHP (P) พบว่าความดนั

ทางดา้นดูดและดา้นจ่ายมีค่าใกลเ้คียง (ความดนัตกคร่อมมีค่าใกล ้0) แสดงว่า CHP (P) ไม่ไดช่้วยสร้างเฮดใหก้บั
ระบบ แต่มอเตอร์ยงัใชก้าํลงัไฟฟ้าอยู ่
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รูปที ่5.11-32  เคร่ืองสูบนํ้าเยน็ Primary 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองสูบนํ้ าเยน็ Primary โดยมีเทคนิคคือ ลด Head Loss ก่อนเขา้เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ให้
ไดม้ากท่ีสุด คือ การเปิดวาลว์ของเคร่ืองสูบนํ้ าเยน็ตวัท่ีปิดอยูท่ ั้ง 2 ตวั ใหว้าลว์เปิดสุด จากนั้นค่อยๆหร่ีวาลว์ของ
เคร่ืองสูบนํ้ า Primary ท่ีตอ้งการปิดจนวาลว์นํ้ าปิดสุด แลว้ตรวจสอบอตัราการไหลของนํ้ าเยน็ว่าไดต้ามพิกดัอยู่
หรือไม่ ถา้ไดก้็ใหปิ้ดการใชง้านเคร่ืองสูบนํ้ าเยน็ Primary ไดเ้ลย แลว้เปิดวาลว์นํ้ าท่ีเขา้และออกเคร่ืองสูบนํ้ าเยน็ 
Primary ใหน้ํ้ าไหลผา่นทุกตวั 

สภาวะ 
CHW 

Flow (GPM) 
Power 
(kW) 

FLA 
(%) 

kW/TR Remark 

ก่อนปิด CHP (P) – 3 1,535 11.8 41 0.725 เปิดใชง้าน CH – 02 ในขณะ
ท่ีทาํการทดลอง หลงัปิด CHP (P) – 3 1,483 0 41 0.695 

 

 
รูปที ่5.11-33  ความดนันํ้าเขา้และออกเคร่ืองสูบนํ้า 

4. สภาพหลังปรับปรุง 
อตัราการไหลของนํ้ าเยน็ลดลงประมาณ 3.3 % จากเดิม แต่ยงัสูงกว่าพิกดัอยู ่ค่าสมรรถนะของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ 
CH – 02 ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง แต่สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในส่วนของเคร่ืองสูบนํ้าเยน็ Primary ลงได ้
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ก่อนปรับปรุง 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง = 11.8 kW x 365 day/y x 24 hr/day 
  = 103,368 kWh/ปี 
 หลงัปรับปรุง 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัปรับปรุง = 0 

ความดนัดา้นออก ความดนัดา้นเขา้ 
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อัตราการไหล อัตราการไหล

นํา้เยน็ นํา้ระบาย

ความร้อน

( GPM ) ( GPM ) ( %  ) ( kW ) ( TR ) ( kW/TR )
เข้า ออก เข้า ออก

CH-1 53.2 45.7 2,602 95.1 101.1 4,175 77 560 813 0.689
CH-2 53.3 46.0 1,787 95 102.0 3,020 84 469 544 0.862
CH-4 53.2 46.4 2,470 95.1 102.3 3,320 87 485 700 0.693
CH-5 53.2 47.7 3,340 95.1 102.9 2,400 92 507 765 0.663
CH-7 53.3 49.3 3,018 95.1 100.4 1,874 66 376 503 0.748
CH-8 54.6 52.7 3,950 94.8 99.3 1,874 67 381 313 1.217

CH-1 54.2 46.1 2,497 95.7 104.7 2,725 90 645 843 0.765
CH-2 54.2 48.2 2,837 95.8 102.8 3,124 96 512 709 0.722
CH-4 54.2 48.6 2,890 95.8 104.9 3,259 83 465 674 0.690
CH-5 54.2 47.6 2,859 95.7 102.9 2,929 88 489 786 0.622
CH-8 54.2 51.3 2,677 95.7 99.6 2,965 67 381 323 1.180

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

สมรรถนะ

ระบายความร้อน

( oF ) ( oF )

เคร่ืองทาํนํา้เยน็

อุณหภูมินํา้เยน็ อุณหภูมินํา้ %  FLA กําลังไฟฟ้า ความสามารถใน

การทาํความเยน็

 ผลประหยัด  
 ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า = 103,368 - 0 
  = 103,368 kWh/ปี 
 ค่าไฟฟ้าท่ีลดลง = 103,368 × 3.90 
  = 403,135.20 บาท/ปี 

 

กรณศีึกษาที ่18 : การปรับอัตราการไหลนํา้เยน็และนํา้ระบายให้เหมาะสม 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สมรรถนะของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ข้ึนอยูก่บัอตัราการไหลของนํ้าเยน็และนํ้าระบายความร้อน โดยทัว่ไปท่ีภาระเตม็
พิกดัอตัราการไหลของนํ้าเยน็ประมาณ 2.4 GPM/TR และนํ้าระบายความร้อนประมาณ 3.0 GPM/TR 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการตรวจวดัเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ พบว่า CH-2, CH-4 มีค่าอตัราการไหลของนํ้ าเยน็ตํ่ากว่าพิกดั คือ -30% และ -4% 
นํ้าระบายความร้อนของ CH-2, CH-5, CH-7 และCH-8 ตํ่ากว่าพิกดั คือ -6 %, -25%, -38% และ -38% ค่า
สมรรถนะเฉล่ียรวม เท่ากบั 0.766 kW/TR มีนํ้ า By-pass ผ่านเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ชุดท่ีไม่มีการใช้งาน ทาํให้
ความสามารถในการทาํความเยน็ตํ่าลงและอุณหภูมินํ้ าจ่ายจริงสูงกว่าท่ีเคร่ืองทาํได ้อุณหภูมินํ้ าระบายความร้อน
สูงมาก (ประมาณ 90oF) เน่ืองจากหอระบายความร้อนชาํรุด ความเยน็ทาํไดร้วมประมาณ 3,325 TR กาํลงัไฟฟ้า
เคร่ืองสูบนํ้าเยน็รวม 617 kW กาํลงัไฟฟ้าเคร่ืองสูบนํ้าระบายความร้อนรวม 488 kW 
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3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ปิดวาลว์ By-pass เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ชุดท่ีไม่ไดเ้ปิดใชง้าน และสมดุลนํ้ าเขา้เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ ตามพิกดัเคร่ือง โดยนํ้ า
เยน็ไดม้ากกวา่พิกดั 10% นํ้าระบายปรับใหพ้อดี คือนํ้ าเยน็ CH-1, CH2ถึงCH5, และCH-7,8  เท่ากบั 2,420   2,820  
และ 2,640  GPM นํ้าระบาย CH-1, CH2ถึงCH5, และCH-7,8  เท่ากบั 2,760   3,200 และ 3,000 GPM 

    

 
 

รูปที ่5.11-34 เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ เคร่ืองสูบนํ้าเยน็ และเคร่ืองสูบนํ้าระบายความร้อน 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
เม่ือปิดวาลว์ By-pass และสมดุลนํ้ า อตัราการไหลนํ้ าเยน็และนํ้ าระบายเขา้เคร่ือง มีค่าใกลเ้คียงค่าท่ีเหมาะสม ทาํ
ให้ค่าสมรรถนะโดยรวมของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ดีข้ึน โดย kW/TR รวมมีค่า 0.749 kW/TR กาํลงัไฟฟ้าเคร่ืองสูบนํ้ า
เยน็ลดลงเหลือ 567 kW กาํลงัไฟฟ้าเคร่ืองสูบนา้ระบายความร้อนรวมเหลือ 484 kW 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ระยะเวลาดาํเนินการ  : ดาํเนินการไดท้นัที 
เงินลงทุน    : ไม่ใชเ้งินลงทุน 
ผลประหยดัพลงังานไฟฟ้า  : 494,403  kWh/y  0.0174 ktoe/y 
ผลประหยดัดาํเนินงาน  : 1,977,612 บาท/y 

          ระยะเวลาคืนทุน   : ทนัที 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
 แนวทางการขยายผล 
เม่ืออัตราการไหลเหมาะสมเคร่ืองทาํนํ้ าเย็นทาํความเย็นได้มากข้ึน ควรควบคุมการเปิดเคร่ืองทาํนํ้ าเย็นให้
เหมาะสม 
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วธีิการคาํนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน 
 ก่อนปรับปรุง 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง = (3,32 x 0.766 x 12.4 x 365 x 0.8) 
  +[( 617 + 488 ) x 14.7 x  365 ] 

  = 9,221,997 + 5,928,878 
  = 15,150,875  kWh/y 
 หลงัปรับปรุง 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง = (3,325x 0.749 x12.4 x 365 x 0.8)  
   + [( 567 + 484 ) x 14.7 x  365 ] 
  = 9,017,331 + 5,639,141 
  = 14,656,472  kWh/y 
 ผลประหยัด 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง = 15,150,875 -  14,656,472 
  = 494,403 kWh/y 
 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง = 494,403 x 4.0 
  = 1,977,612 บาท/ปี 

 

กรณศีึกษาที ่19 : ลดการสูญเสียจาก Auto Balancing ในระบบท่อนํา้เยน็ 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

มีการติดตั้ง Auto Balancing ท่ีเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทุกชุด ตรวจสอบแรงดนัสูญเสียตกคร่อมท่ีมีค่าเกือบ 40 
Psig (28 m) ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วนท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกบัพิกดัของป๊ัมนํ้ าเยน็ (พิกดั 47.5 m ท่ี 1,600 GPM) 
ในขณะท่ีเคร่ืองสูบนํ้ าเยน็ มีการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (VSD) สามารถปรับรอบหรือความถ่ี
เพื่อควบคุมอตัราการไหลได ้
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ความดนัสูญเสียในระบบสูงส่งผลใหอ้ตัราการไหลของนํ้าลดตํ่าลงและไม่เพียงพอกบัการใชง้านเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ควรลดการสูญเสียโดยการถอด Auto Balancing ออก และใชว้ิธีสมดุลการไหลโดยการหร่ีวาลว์ท่ี Chiller 
แต่ละชุดแทน ซ่ึง Chiller แต่ละชุด มีอุปกรณ์วดัอตัราการไหลนํ้ าเยน็ แสดงค่าท่ีหนา้จอควบคุมอยูแ่ลว้ ก็
จะทาํใหล้ดการสูญเสียในระบบท่อนํ้าเยน็ได ้สามารถใช ้VSD ปรับรอบมอเตอร์ในการควบคุมการไหลนํ้า
เยน็ ซ่ึงจะประหยดัพลงังานไดอ้ยา่งมาก ซ่ึงตามกฎของป๊ัม คือ 
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 หรือ P2 = P1 (Q2/Q1)

3 

 คาดว่า อตัราการไหลจะเพ่ิมข้ึนตาม Head ท่ีลดลงประมาณ 10-20% เม่ือใช ้VSD ก็จะลดการใช้
พลงังานตามอตัราการไหลท่ีเพ่ิมข้ึน คือ 

ลดการอตัราการไหล 10% P2 = P1 (90/100)3 = (0.729)P1 
ลดการอตัราการไหล 20% P2 = P1 (80/100)3 = (0.512)P1 

      
รูปที ่5.11-35  การตรวจวดัเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 

4. สภาพหลังปรับปรุง 

สามารถลดอตัราการไหลท่ีเพ่ิมข้ึนได ้10-20% คิดเป็นพลงังานท่ีลดลงได ้20-50% โดยท่ีสามารถปรับ
อตัราการไหลนํ้าเยน็ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการได ้โดยค่าสมรรถนะเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ยงัเหมือนเดิม 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ก่อนปรับปรุง   
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง = 220.4 kW × (13.31 h/d × 365 h/y) 
    = 1,070,736.26 kWh/y 

หลังปรับปรุง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัปรับปรุง = 1,070,736.26 kWh/y × (100 – 30)/100 
    = 1,070,736.26 × 0.7 

     = 749,515.38 kWh/y 
ผลประหยดั 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง  = พลงังานท่ีใชก่้อนปรับปรุง – พลงังานท่ีใชห้ลงัปรับปรุง 
     = 1,070,736.26 – 749,515.38 
     = 321,220.88 kWh/y 

ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง  = 321,220.88 kWh/y × 3.85 บาท/kWh 
     = 1,236,700.39 บาท/ปี 
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เงินลงทุน   =  50,000 บาท 
             ระยะเวลาคืนทุน   =  0.04 ปี 

 

กรณศีึกษาที ่20 : ลดอัตราการไหลของนํา้ระบายความร้อน 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ทาํงานท่ีภาระโหลดตํ่าประมาณ 15-30% โดยอตัราการไหลนํ้ าระบายความร้อน ประมาณ 
1,000 GPM หรือ 66% ส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบนํ้า 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ขณะท่ีเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ทาํงานท่ีภาระตํ่ากวา่พิกดัมาก อตัราการไหลของนํ้าระบายความร้อนสามารถลดลงให้
เหมาะสมกบัการใชง้านจะส่งผลใหก้าํลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบนํ้าใชล้ดลง 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ท่ีภาระโหลด 15-30% สามารถลดอตัราการไหลของนํ้ าระบายความร้อนลงไดอี้กโดยให้มากกว่าภาระ

โหลดประมาณ 20-30% (เช่นภาระโหลด 30% อตัราการไหลอาจเท่ากบั 50-60% หรือประมาณ 750-900 
GPM) โดยทดสอบเพ่ือดูผลกระทบต่อค่าสมรรถนะของเคร่ือง (โดยมีการตรวจสอบจุดไกลหรือจุดท่ีอาจ
มีผลกระทบดว้ย) 

      
รูปที ่5.11-36  อตัราการไหลและกาํลงัไฟฟ้า CDP-01 ก่อนปรับปรุง 

4. สภาพหลังปรับปรุง 

ลดอตัราการไหลนํ้ าระบายความร้อนจาก 994 GPM เหลือ 700 GPM หรือ 46% ปรากฏว่าอุณหภูมินํ้ า
ระบายความร้อนยงัใกล้เคียงของเดิม แต่อุณหภูมินํ้ าระบายออกสูงข้ึนเล็กน้อยซ่ึงยงัไม่มีผลต่อค่า

สมรรถนะของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ กาํลงัไฟฟ้าพิกดั Pump นํ้าระบายความร้อนลดลงจาก 18.5 kW เหลือ 16.3 
kW 

Chiller 
CHW Temp 

CHW 
FLOW  

CDP Temp 
CDW 
FLOW 

FLA  
(%) 

Power 
(kW) 

Cooling 
Load 
(TR) 

kW/TR หมายดหตุ Entering
F 

Leaving
F 

Entering
F 

Leaving
F 

ก่อนปรับ CH-02 54.3  48.0 610  77.6  81.4 994 21.3 71 160 0.444 
Flow นํ้าระบาย 

994 GPM 

หลังปรับ CH-02 53.4  47.6 610  77.7  83.1 700 19.4 63 147 0.429 
Flow นํ้าระบาย 

700 GPM 
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   รูปที ่5.11-37    อตัราการไหลและกาํลงัไฟฟ้า CDP-01 หลงัปรับปรุง 

5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ก่อนปรับปรุง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง  = kW×ชัว่โมงการทาํงาน 
 = 18.5× (24×365) 
 = 162,060  kWh/ปี 
หลงัปรับปรุง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัปรับปรุง  = 16.3× (24×365) 
 = 142,788 kWh/ปี 
ผลประหยัด 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง = พลงังานท่ีใชก่้อนปรับปรุง-พลงังานท่ีใชห้ลงัปรับปรุง 
 = 162,060 - 142,788  
 = 19,272   kWh/ปี 
ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง = 19,272 × 4.00 
 = 77,088.00 บาท/ปี 

 

กรณศีึกษาที ่21 : ปรับสมดุลนํา้ระบายความร้อนเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพเคร่ืองทํานํา้เยน็ 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

จากการสาํรวจหอระบายความร้อนทั้ง 2 ชุด พบวา่บริเวณรับนํ้ าในแต่ละช่องมีระดบันํ้ าไม่เท่ากนัและบาง
ถาดก็นํ้ าแหง้บางถาดก็มีนํ้ านอ้ยเกินไป บางถาดก็มากเกินไป จะส่งผลใหน้ํ้ าระบายความร้อนท่ีออกมามี
อุณหภูมิสูงส่งผลต่อสมรรถนะของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนเขา้เคร่ืองทาํนํ้าเยน็สูงข้ึนส่งผลใหส้มรรถนะเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ลดตํ่าลง 
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3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 การเปิด Valve ท่ี CT มากข้ึนแลว้ทาํความสะอาดพร้อมทั้งปรับสมดุลนํ้ าในแต่ละถาดให้เท่ากนั
ทั้งหมด 

 ทาํการตรวจวดัค่าอุณหภูมิของนํ้ าระบาย พร้อมทั้งเก็บขอ้มูลสมรรถนะของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ทั้ง 2 
ชุด 

Chiller 
ก่อนปรับ 

CHW Temp CHW 
FLOW 
(GPM) 

CDP Temp CDW 
FLOW 
(GPM) 

FLA  
(%) 

Power 
(kW) 

Cooling 
Load 

Chiller 
Perf. 

kW/TR 

Power 
CDP 

02+04 
Entering 
F 

Leaving 
F 

Entering 
F 

Leaving 
F 

CH-02 52.2 44.6 928 82.7 93.9 650 82 183 294 0.622 62.1 
CH-03 52.2 45.0 900 82.5 94.5 650 88 184 270 0.719 62.1 

     
รูปที ่5.11-38  ถาดของ CT ตอนนํ้าแหง้ 

4. สภาพหลังปรับปรุง 

 มินํ้ าระบายความร้อนลดลง สมรรถนะเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ดีข้ึน ในถาดมีระดบันํ้ าท่ีพอๆกนั อตัราการ
ไหลมากข้ึนจากเดิม 29% กาํลงัไฟฟ้าท่ี CDP-02+04 เพ่ิมมากข้ึนเลก็นอ้ย 

 Chiller 
หลงัปรับ 

CHW Temp CHW 
FLOW 
(GPM) 

CDP Temp CDW 
FLOW 
(GPM) 

FLA  
(%) 

Power 
(kW) 

Cooling 
Load 

Chiller 
Perf. 

kW/TR 

Power 
CDP 

02+04 
Entering 
F 

Leaving 
F 

Entering 
F 

Leaving 
F 

CH-02 51.2 44.4 928 80.5 89.9 840 75 167 290 0.576 64.3 
CH-03 51.9 44.9 900 80.4 90.4 840 91 175 263 0.665 64.3 

 

 
รูปที ่5.11-39  CT ตอนสมดุลนํ้าแลว้ 
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ก่อนปรับปรุง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง  = [(183+184 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y) × 0.8] 
  + [(33.9+28.2 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y)] 
 = 642,984 + 135,999 
 = 778,983  kWh/ปี 
หลงัปรับปรุง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัปรับปรุง  = [(167+175 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y) × 0.8] 
  + [(34.9+29.4 kW) × 12 h/d × (365/2 d/y)] 
 = 599,184 + 140,817 
 = 740,001   kWh/ปี 
ผลประหยัด 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง = 778,983 - 740,001  
 = 38,982   kWh/ปี 
ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง = 38,982  x 3.80 
 = 148,131.60 บาท/ปี 

 

กรณศีึกษาที ่22 : ปรับปรุงหอระบายความร้อนจากบ่อเป็นรางนํา้ 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 

อาคารติดตั้งหอระบายความร้อนแบบเปิด โดยนํ้าท่ีออกจากหอระบายความร้อนถูกปล่อยมารวมกนัท่ีบ่อ
นํ้าท่ีเปิดสู่บรรยากาศและถูกแสงแดดทาํใหอุ้ณหภูมินํ้าท่ีเขา้ Chiller สูงถึง 91 0C ส่งผลใหส้มรรถนะของ
เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ลดตํ่าลง และความสามารถในการทาํความเยน็ลดลงทาํใหต้อ้งเปิดใชง้านในจาํนวนมาก
ข้ึนส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังาน 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

จากการตรวจวดัหอระบายความร้อน พบว่าอุณหภูมินํ้ าระบายความร้อนท่ีทาํไดเ้ท่ากบั 91°F โดยเปิดหอ
ระบายความร้อนขนาด 1,200 TR ทั้งหมด 8 ชุด อุณหภูมินํ้าท่ีตกจาก Cooling ก่อนลงบ่อวดัได ้85°F ต่าง
จากอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ 5.8°F แต่เม่ือลงไปรวมในบ่อทาํให้อุณหภูมินํ้ ารวมเท่ากบั 91°F 
ต่างจากอุณหภูมิกระเปาะเปียก 11.8°F 
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หอระบาย

ความร้อน 

Temp. สถาวะอากาศ 

Temp.ในบ่อ 
(°F) 

 
Approch Temp. 

เขา้ 
(°F) 

ออก 
 (°F) 

Tdb 
(°F) 

%RH 
 (°F) 

 
Twb 
(°F) 

 
ก่อนลงบ่อ 

(°F) 

 
ในบ่อ 

(°F) 

CT-1ถึง 8 99.7 85 91.9 60 79.2 91 5.8 11.8 
 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

ลดขนาดบ่นํ้ าระบายความร้อนเหลือเป็นรางนํ้ า ลดเวลารับความร้อนจากแดดและอุณหภูมิอากาศ

แวดลอ้ม จะทาํใหอุ้ณหภูมินํ้าระบายเขา้ Chiller ใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิท่ีตกลงจาก Cooling Tower ก่อนลง
บ่อ ลดอุณหภูมิได ้5-6°Fโดยทัว่ไปถา้ลดอุณหภูมินํ้ าระบายความร้อนได ้ทุก  1°Fจะสามารถลดการใช้
พลงังานของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ไดป้ระมาณ 2-4% 

 
   

รูปที ่5.11-40 บ่อนํ้าออกจากหอระบายความร้อน 
4. สภาพหลังปรับปรุง 

ลดอุณหภูมินํ้าระบายได ้ประมาณ 5°F หรือลดการใชพ้ลงังานของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 10-20% 
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5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

          ก่อนปรับปรุง  
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง = พลงังานไฟฟ้าท่ีเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ใชก่้อนปรับปรุง 

= TR  ชัว่โมงต่อปี OF  

     = 3,781  0.575 4,015 0.8 
     = 6,983,128.9 kWh/yr 
          หลงัปรับปรุง 

 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัปรับปรุง = 6,983,128.9(1 - ) 

     = 6,983,128.9 0.9   
= 6,284,816   kWh/yr 

           ผลประหยดั 
 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง  = พลงังานท่ีใชก่้อนปรับปรุง – พลงังานหลงัปรับปรุง 
     = 6,983,128.9 – 6,284,816 
     = 698,312.9 

ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง  = 698,312.9 kWh/yr  3.5 บาท/kWh 
  = 2,444,095.15 บาท/ปี 
 เงินลงทุน = 500,000 บาท 
 ระยะเวลาคืนทุน = 0.2  ปี 

 
 

กรณศีึกษาที ่23  : การตดิตั้ง Inver tor  ที ่AHU 
1.ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานมีการใชร้ะบบปรับอากาศแบบทาํนํ้ าเยน็ โดยใช ้AHU กระจายลมจ่ายไปยงัส่วนต่างๆของพ้ืนท่ีปรับ
อากาศ โดย Blower ของ AHU ไม่สามารถปรับความเร็วรอบตามภาระการปรับอากาสท่ีเปล่ียนแปลง 
2.ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ในขณะท่ีภาระการปรับอากาศลดตํ่าลงพดัลดกรั็บภาระคงท่ีส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังานไฟฟ้า 
3.แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ติดตั้ง Invertor ควบคุมรอบมอเตอร์พดัลม AHU โดยให้ลดรอบลงเม่ืออุณหภูมิห้องไดต้ามตอ้งการตามท่ี

ปรับตั้งไว ้
4.สภาพหลังปรับปรุง 
พดัลดทาํงานท่ี 45 Hz ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้211,466.40 kWh/year 
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รูปที5่.11-41  ติดตั้ง Invertor และอุปกรณ์ควบคุม 

 
5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

Panel Name 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีวดัได ้(kW)   

ก่อน หลงั ลดลง 

AHU-10-1 1.84 1.33 0.51 

OAHU-4-3 1.35 0.82 0.53 

OAHU-4-2 2.45 1.7 0.75 

AHU-7 3.32 2.23 1.09 

AHU-9 3.9 2.8 1.1 

AHU-NEW-3 5.43 4.02 1.41 

OAHU-NEW-1 6.54 4.7 1.84 

AHU-NEW-1(6-3) 12.82 9.1 3.72 

AHU 3-1 7.9 5.92 1.98 

AHU 2-5-1 32.36 28.2 4.16 

AHU 2-5-2 43.25 36.2 7.05 

รวมกาํลงัไฟฟ้าท่ีลดลง 24.14 

เวลาใชง้านต่อวนั = 24 hr/day 

วนัทาํงานต่อปี = 365 day/year 

คิดเป็นพลงังานท่ีประหยดั          = 24.14 x 24 x 365 kWh/year 

 = 211,466.40  kWh/year 



  คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 

5-107 

คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้ = 211,466.40 x 2 .81 ฿/year 

 =           594,220.58  ฿/year 
 

6.การวเิคราห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน   = 1,167,000                   บาท 
ระยะเวลาคืนทุน   = 1,167,000 / 594,220.58  
    = 1.97                    ปี 

 
กรณศีึกษาที ่24  : การตดิตั้ง Inver tor  ให้ป๊ัมนํา้เยน็ (Chilled Water ) 
1.ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานมีการใช้นํ้ าเย็นเพ่ือใช้ในระบบปรับอากาศ และ เคร่ืองจักร ซ่ึงขนาดของป๊ัมถูกออกแบบมาให้
ครอบคลุมปริมาณการใชท้ั้งหมด แต่ปัจจุบนักระบวนการผลิตบางส่วนถูกเปล่ียนแปลงไป ทาํใหค้วามตอ้งการ
นํ้าเยน็ลดลง ป๊ัมจึงมีขนาดใหญ่เกินจาํเป็น 
2.ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ป๊ัมนํ้ าเยน็ขนาด15 HP ใหญ่เกินความจาํเป็น ทาํใหเ้กิดแรงดนัภายในท่อสูง โรงงานตอ้งเปิดให ้Bypass นํ้าเยน็
ในระบบกลบัมา ส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังานในเคร่ืองสูบนํ้าเยน็  
3.แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการติดตั้ง Invertor ใหก้บัเคร่ืองสูบนํ้ าเยน็จาํนวน 2 ชุด เพื่อลดรอบแทนการ Bypass จะส่งผลใหล้ดการใช้
กาํลงัไฟฟ้าเป็นกาํลงัสามของรอบท่ีลดลง 
4.สภาพหลังปรับปรุง 
ทาํการปรับความถ่ีท่ี 43 Hz ส่งผลใหล้ดกาํลงัไฟฟ้าลงจากเดิม 11 kW เป็น 6.6 kW 
 

  
รูปที5่.11-42  ติดตั้ง Invertor ใหก้บัเคร่ืองสูบนํ้าเยน็จาํนวน 2 ชุด 

 
5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชก่้อนติด Invertor = 11 kW 
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กาํลงัไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัติด Invertor = 6.6 kW 
จาํนวนป๊ัมนํ้าท่ีติดตั้ง Invertor = 2 pcs. 
คิดเป็นกาํลงัไฟฟ้าท่ีลดลง(2ชุด) =             8.8 kW 
สดัส่วนการทาํงานของป๊ัม               =             90        %  
ชัว่โมงทาํงานต่อวนั  =             24 hr/day 
วนัทาํงานต่อปี                =             300 day/year 
ชัว่โมงทาํงานต่อปี               =             6,480 hr/year 
คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี           =             8.8 x 6,480 kWh/year 
                                        =             57,024 kWh/year 
ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย                       =             3.00 Baht/kWh 
คิดเป็นค่าไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี        =             171,072.00   Baht/year 
6.การวเิคราห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                      =             200,000.00  Baht 
ระยะเวลาคืนทุน                       =             1.17 year 

 
กรณศีึกษาที ่25  : การเปล่ียนฟิลเลอร์หอระบายความร้อน 
1.ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ระบบทาํความเยน็ติดตั้งหอระบายความร้อนขนาด 175 ตนัความเยน็ มีการทาํงาน 24 ชัว่โมงต่อวนั 365 วนัต่อ
ปี  
2.ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการ สํารวจพบว่าสภาพของแผ่นฟิลเลอร์ภายในหอระบายความร้อนดงักล่าวมีสภาพชาํรุดและมีตะไคร่
เกาะจาํนวนมาก ซ่ึงทาํให ้ประสิทธิภาพการกระจายฝอยนํ้ าลดลง ล่งผลใหไ้ม่สามารถระบายความร้อนของนํ้ า
ไดดี้เทาํท่ีควร ล่งผลให้สารทาํความเยน็มีอุณหภูมิสูงข้ึน ทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํความเยน็ของระบบ
ลดลง  
3.แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ดาํเนินการเปล่ียนแผน่ฟิลเลอร์ภายในหอระบายความร้อนขนาด 175ตนัความเยน็ จาํนวน 1 ชุด 
4.สภาพหลังปรับปรุง 
หลงัจากทาํการเปล่ียนแผ่นฟิลเลอร์ของหอระบายความร้อนแลว้ พบว่าประสิทธิภาพในการกระจายฝอยนํ้ าดี
ข้ึน สามารถลดอุณหภูมินํ้ าไดอ้ย่างเหมาะสม สามารถลดกาํลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดัสารทาํความเยน็ขนาด 
150 แรงมา้ลงได ้
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รูปที5่.11-43   หอระบายความร้อน (Cooling tower) ก่อนและหลงัเปล่ียนแผน่ฟิลเลอร์ 

 
5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ข้อมูลทัว่ไป 
กาํลงัไฟฟ้าเคร่ืองอดัสารทาํความเยน็ก่อนปรับปรุง ; P, = 109 kW 
กาํลงัไฟฟ้าเคร่ืองอดัสารทาํความเยน็หลงัปรับปรุง ; P2 = 103 kW 
ชัว่โมงการทาํงาน ; hr                                                           = 24 ชัว่โมง/วนั 
วนัทาํงาน ; d                                                                         = 365 วนั/ปี 
ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย ; CE                                                   = 3.21 บาท/kWh 
ระดบัการใช้พลังงานก่อนปรับปรง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง                                          = Pi x hr x d 
                                                                                               = 109 x 24 x 365  
                                                                                  = 954,840  kWh/ปี 
 ค่าไฟฟ้าท่ีใชก่้อนปรับปรุง                                                    = 954,840 kWh/ปี x 3.21 บาท/kWh 
                                                                                  = 3,065,036.40 บาท/ปี 
ระดบัการใช้พลังงานหลังปรับปรง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัปรับปรุง                                     = Pn x hr x d 
                                                                                              = 103 x 24 x 300  
                                                                                 = 902,280  kWh/ปี  
 ค่าไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัปรับปรุง                                                   = 902,280 kWh/ปี x 3.21 บาท/kWh  
                                                                                 = 2,896,318.80 บาท/ปี 
ผลประหยดัทีเ่ทดิขึน้ 
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้     = พลงังานไฟฟ้า (ก่อนปรับปรุง) - พลงังานไฟฟ้า (หลงัปรับปรุง) 
                                                                       = 954,840 -902,280  
                                                                       = 52,560 kWh/ปี 
คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้                               = พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได ้x CE 
                                                                       = 52,560 x 3.21  
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                                                                       = 168,717.60 บาท/ปี 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
ราคาแผน่ฟิลเลอร์                                        = 19,054 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน                                     = เงินลงทุน / จาํนวนเงินท่ีประหยดัได ้
                                                                       = 19,054 / 168,717  
                                                          = 0.11 ปี 
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5.12 เทคโนโลยกีารอนุรักษ์พลังงาน 

เทคโนโลยกีารอนุรักษพ์ลงังานถือเป็นการเทคนิคการปรับปรุงเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของโรงงาน

ใหสู้งข้ึนและทนัสมยั 
 

5.12.1 เทคโนโลยกีารลดความช้ืนด้วยฮีทไปป์ (Heat Pipe Dehumidification) 

1. หลักการทาํงานของเทคโนโลย  ี(1) 
ฮีทไปป์ คือ อะไร 
ฮีทไปป์คืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแลกเปล่ียนความร้อนหรือส่งถ่ายความร้อนไดโ้ดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานจากภายนอก 
ส่วนประกอบของฮีทไปป์จะเป็นท่อโลหะท่ีปิดหัวทา้ยภายในเป็นสุญญากาศท่ีมีสารทาํงาน (Working Fluid) 
บรรจุอยูภ่ายใน ซ่ึงมกัจะเป็นสารทาํความเยน็ (Refrigerant) ฟรีออน 22 หรือ 134a การทาํงานของฮีทไปป์อาศยั
หลกัการเปล่ียนสถานะจากการระเหยและควบแน่นร่วมกบัแรงโนม้ถ่วงของสารทาํงาน โดยไม่ใชพ้ลงังานจาก
ภายนอก (Passive) กล่าวคือสารทาํงานในท่อดา้นท่ีตํ่ากว่าเม่ือไดรั้บความร้อนก็จะระเหยเป็นไอลอยข้ึนอีกดา้นท่ี
สูงกวา่แลว้คายความร้อนออก ทาํใหไ้อของสารทาํงานมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดควบแน่น แลว้กลายเป็นของเหลวตก
ลงสู่ดา้นท่ีตํ่ากวา่อีกคร้ัง และดว้ยเหตุน้ีจึงเรียกดา้นท่ีอยูต่ ํ่ากว่าว่าดา้นระเหย (Evaporation Section) และเรียกดา้น
ท่ีอยูสู่งกวา่วา่ดา้นควบแน่น (Condensation Section) ดงัแสดงในรูปท่ี 5.12-1 
 

A traditional heat pipe is a hollow 
cylinder filled with a vaporizable 
liquid.

AA

A. Heat is absorbed in the evaporating
section.

BB

B. Fluid boils to vapor phase.

CC

C. Heat is released from the upper part
of cylinder to the environment;
vapor condenses to liquid phase.

DD

D. Liquid returns by gravity to the
lower part of cylinder (evaporating
section).
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รูปที ่5.12-1 แสดงโครงสร้างภายในของฮีทไปป์ (1) 

 

การใช้ฮีทไปป์ในการลดความช้ืน 
ฮีทไปป์สามารถใชใ้นการลดความช้ืนในระบบปรับอากาศ โดยการติดตั้งฮีทไปป์คร่อมคอยลเ์ยน็ (Cooling Coil) 
ของระบบปรับอากาศ ฮีทไปป์ท่ีติดตั้งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เรียกว่า ส่วนให้ความเยน็เบ้ืองตน้ (Precool 
Heat Pipe Section) ซ่ึงอยูท่างช่องลมเขา้ก่อนท่ีท่ีจะผา่นคอยลเ์ยน็ เม่ืออากาศร้อนผา่นฮีทไปป์ส่วนน้ี อากาศร้อนก็
จะถ่ายเทความร้อนใหแ้ก่ฮีทไปป์ อากาศท่ีผา่นไปยงัคอยลเ์ยน็จึงมีอุณหภูมิลดลงกว่าปกติ ทาํใหค้อยลเ์ยน็ทาํงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากไอนํ้ ากลั่นตัวได้มาก  อุณหภูมิของอากาศท่ีผ่านคอยล์เย็นจะเย็นกว่า

เคร่ืองปรับอากาศทัว่ไป (Overcooled Air) 
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ในขณะท่ีฮีทไปป์ส่วนแรกรับพลงังานจากลมร้อน สารทาํความเยน็ภายในตวัฮีทไปป์จะระเหยและพาความร้อนท่ี
ไดรั้บจากอากาศร้อนนั้นไปยงัฮีทไปป์ส่วนท่ีสอง (Reheat Heat Pipe Section) เม่ืออากาศจากคอยลเ์ยน็ผา่นฮีท
ไปป์ส่วนท่ีสอง กจ็ะไดรั้บความร้อนจากฮีทไปป์ส่วนน้ี ทาํใหอ้ากาศท่ีผา่นระบบมีอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ 
ขั้นตอนทั้งหมดเกิดข้ึนโดยไม่อาศยัพลงังานจากภายนอก และผลท่ีได้คือ เคร่ืองปรับอากาศสามารถดึงเอา
ความช้ืนออกจากอากาศไดสู้งถึง 50%-100% ของระบบปกติ 

Increased Condensate

Precool                                            Reheat

 
รูปที ่5.12-2 ระบบลดความช้ืนดว้ยฮีทไปป์ (1) 

 
2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยเีดมิ 
การควบคุมความช้ืนในระบบปรับอากาศโดยทัว่ไปจะใช้คอยล์เยน็เพื่อทาํหน้าท่ีในการดึงความช้ืนออกจาก

อากาศ โดยอากาศภายนอกท่ีร้อนช้ืนเม่ือผ่านคอยลเ์ยน็ก็จะคายความร้อนสัมผสั (Sensible Heat) ทาํใหอุ้ณหภูมิ
ตํ่าลง ถา้คอยลเ์ยน็มีอุณหภูมิตํ่ากวา่จุดกลัน่ตวัของไอนํ้า (Dew Point) ไอนํ้ าบางส่วนจะคายความร้อนแฝง (Latent 
Heat) พร้อมทั้งควบแน่นเป็นหยดนํ้ า ในกรณีน้ีอากาศท่ีผา่นการดึงความช้ืนออกแลว้จะเยน็จดั (Overcooled Air) 
ไม่เหมาะสมท่ีจะส่งผ่านเขา้ไปยงัพ้ืนท่ีทาํงานได ้จึงตอ้งใชข้ดลวดไฟฟ้าหรือท่อแก๊สร้อนทาํให้อุณหภูมิสูงข้ึน
กว่าเดิม เพื่อให้ไดอ้ากาศท่ีอุณหภูมิสบาย (Comfortable Air) ทาํให้ตอ้งใชพ้ลงังานสูงเพ่ือทาํให้อากาศเยน็และ
ร้อนในภายหลงั ดงัแสดงในรูปท่ี 5.12-3 และแผนภูมิ Psychrometric ในรูป 5.12-4 

50F/95%RH

OversizedOversized
Cooling CoilCooling Coil

OverOver--
Cooled AirCooled Air

MoistureMoisture
RemovedRemoved

80F

ReheatingReheating
CoilCoil

ComfortableComfortable
AirAir

60F/65%RH

Hot &Hot &
Very Humid AirVery Humid Air

 
รูปที ่5.12-3 แสดงการลดความช้ืนในระบบปรับอากาศทัว่ไป (1) 
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รูปที ่5.12-4 แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความช้ืนในระบบปรับอากาศทัว่ไป (2) 

 
เม่ือเปรียบเทียบกบัระบบเดิม การติดตั้งฮีทไปป์จึงสามารถลดความช้ืนของอากาศ โดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานในการ
ลดอุณหภูมิอากาศใหเ้ยน็กวา่ปกติ (Overcool) เพื่อดึงความช้ืน และไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้าหรือพลงังานความร้อนในการ
เพิ่มอุณหภูมิของอากาศ (Reheat) ให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการ ดงัแสดงในรูปท่ี 5.12-5 และแผนภูมิ Psychrometric 
ในรูป 5.12-6 
 

OverOver--
Cooled AirCooled Air

MoistureMoisture
RemovedRemovedStandardStandard

Cooling CoilCooling Coil

80F 70F

50F/95%RH60F/65%RH

Hot &Hot &
Very Humid AirVery Humid Air

 
รูปที ่5.12-5 แสดงการลดความช้ืนดว้ยฮีทไปป์ (1) 
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รูปที ่5.12-6 แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความช้ืนดว้ยฮีทไปป์ (2) 
3. ศักยภาพการประหยดัพลังงาน 
จากขอ้มูลกรณีศึกษาการติดตั้งในต่างประเทศ (3) และกรณีศึกษาในประเทศไทย (4) การลดความช้ืนดว้ยฮีทไปป์
สามารถลดการใชพ้ลงังานท่ีใชใ้นกระบวนการลดความช้ืนของอากาศท่ีเติมเขา้สู่ระบบปรับอากาศ ไดป้ระมาณ 
30%-50% เม่ือเทียบกบัระบบลดความช้ืนเดิมท่ีทาํใหอ้ากาศเยน็ลงกวา่ปกติ (Overcool) และใชพ้ลงังานไฟฟ้าหรือ
พลงังานความร้อนในการเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศในภายหลงั (Reheat) 
ทั้งน้ีศกัยภาพการประหยดัพลงังานสามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้งักรณีตวัอยา่งการติดตั้งระบบลดความช้ืนดว้ยฮีท

ไปป์กบัระบบปรับอากาศของโรงพยาบาล (6) เพื่อตอ้งการควบคุมสภาวะอากาศในพ้ืนท่ีหอ้งผา่ตดัใหอ้ยูท่ี่ 22 oC 
50% RH โดยระบบลดความช้ืนดว้ยฮีทไปป์สามารถใหผ้ลประหยดัเม่ือเทียบกบัระบบเดิมท่ีใชก้ารทาํความเยน็

และการใชข้ดลวดใหค้วามร้อนดว้ยไฟฟ้าขนาด 3.5 kW ดงัน้ี 
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 รายละเอียด การปรับอากาศและควบคุมความช้ืน 
  ระบบเดมิทีต่ดิตั้ง Heater  ระบบทีต่ดิตั้ง Heat Pipe 
 อากาศเขา้ (oFDB/oFWB) - 80.2 / 69.6 

PRECOOL อากาศออก (oFDB/oFWB) - 70.5 / 66.6 

 ปริมาณการถ่ายเทความร้อน 
(Btu/h) 

- 11,807 (0.98 Ton) 

 กาํลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) - - 

 อากาศเขา้ (oFDB/oFWB) 80.2 / 69.6 70.5 / 66.6 

COOLING 
COIL 

อากาศออก (oFDB/oFWB) 51 / 50 51 / 50 

 ขนาดทาํความเยน็ (Btu/h) 66,511 (5.5 Ton) 54,704 (4.6 Ton) 

 กาํลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) 6.6 5.5 

 อากาศเขา้ (oFDB/oFWB) 51 / 50 51 / 50 

REHEAT อากาศออก (oFDB/oFWB) 60.8 / 54.1 60.8 / 54.1 

 ขนาดทาํความร้อน (Btu/h) 11,807 (0.98 Ton) 11,807 (0.98 Ton) 

 กาํลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) 3.5 - 

 กําลังไฟฟ้าทีใ่ช้รวม (kW) 10.1 5.5 
 กําลังไฟฟ้าทีป่ระหยดัได้ (kW) - 4.6 (46% ) 

 
พลงังานท่ีประหยดัไดเ้ท่ากบัพลงังานท่ีลดลงในการทาํความเยน็และพลงังานท่ีลดลงในการใหค้วามร้อนกบั

อากาศ ซ่ึงรวมกนัไดเ้ท่ากบั 4.6 kW หรือคิดเป็นประมาณ 46% เม่ือเทียบกบัระบบเดิม 
4. สภาพทีเ่หมาะสมกับการใช้เทคโนโลย  ี
เทคโนโลยีการลดความช้ืนด้วยฮีทไปป์เหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารปรับอากาศท่ีตอ้งการ

ควบคุมความช้ืนในพ้ืนท่ีหรือกระบวนการผลิตให้อยู่ในช่วงความช้ืนสัมพทัธ์ 40%-60%RH เพื่อทดแทนระบบ
ควบคุมความช้ืนเดิมท่ีมีการใชพ้ลงังานสูง โดยสามารถออกแบบติดตั้งฮีทไปป์เขา้กบัคอยล์เยน็ของเคร่ืองเติม
อากาศ (Fresh Air Unit) หรือเคร่ืองส่งลมเยน็ (Air Handling Unit) ระบบปรับอากาศไดท้นัที และยกเลิกการใช้
ขดลวดความร้อนในการเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศ 
ในกรณีออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่การใชร้ะบบฮีทไปป์ในการลดความช้ืนกจ็ะช่วยใหล้ดขนาดคอยล์

เยน็ลงได ้เน่ืองจาก Cooling Load ท่ีลดลง จากการ Precool อากาศดว้ยฮีทไปป์ 
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รูปที ่5.12-7 แสดงการติดตั้งฮีทไปป์กบัคอยลเ์ยน็ของเคร่ืองเติมอากาศ (1) 

5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลย  ี(3) (5) (6)  
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีี ไดแ้ก่ 
 โรงงานผลิตช้ินส่วนเคร่ืองจกัร 
 โรงงานผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 
 โรงงานผลิตอาหาร 
 โรงงานผลิตยา 
 หอ้งเกบ็ผลิตภณัฑ ์
 หอ้งควบคุมกระบวนการผลิต (Control Room) 
 หอ้งเคร่ืองมือส่ือสาร (Communication Room) 
 หอ้งผา่ตดัในโรงพยาบาล 
 หอ้งพกัของโรงแรม 
 ฯลฯ 
6. ราคาของเทคโนโลย ี
จากขอ้มูลของผูจ้าํหน่ายในประเทศไทย ราคาเฉล่ียของอุปกรณ์รวมการติดตั้งของฮีทไปป์ซ่ึงติดตั้งกบัคอยลเ์ยน็
ของเคร่ืองส่งลมเยน็หรือเคร่ืองเติมอากาศของระบบปรับอากาศ จะอยูท่ี่ประมาณ 15,000 บาทต่อตนัความเยน็ 
โดยมีอายใุชง้านประมาณ 20 ปี 
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลย  ี
จากขอ้มูลจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ (3) และกรณีศึกษาการติดตั้งใชร้ะบบลดความช้ืนดว้ยฮีทไปป์ในประเทศ
ไทย (4) เทคโนโลยกีารลดความช้ืนดว้ยฮีทไปป์สามารถใหผ้ลประหยดัซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุนประมาณไม่เกิน 1 ปี 
8. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เน่ืองจากฮีทไปป์เป็นท่อปิดและไม่มีส่วนเคล่ือนท่ี มีโอกาสนอ้ยมากท่ีจะเกิดการร่ัวไหลของสารทาํความเยน็ออก
สู่ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไรกต็ามผูผ้ลิตส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนมาใชส้ารทาํความเยน็ R-134a ทดแทน R-22 ใน
การผลิตฮีทไปป์ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพิธีสารมอนทรีออลในการควบคุมปริมาณการใชส้ารทาํความเยน็ท่ีมีผลต่อ
การทาํลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ 
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9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
จากการตรวจสอบกับผูจ้ ําหน่ายและฐานข้อมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนํา

เทคโนโลยกีารลดความช้ืนดว้ยฮีทไปป์ไปประยกุตใ์ชแ้ลว้กบัสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 4% ของจาํนวน
สถานประกอบการท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีีได ้(ประมาณ 101 แห่งจาก 2,223 แห่ง) 
โดยเม่ือพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ี ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารท่ีมีศกัยภาพแล้วพบว่า 
เทคโนโลยีน้ีสามารถขยายผลในสถานประกอบการท่ีมีการใชพ้ลงังานรวมกนัประมาณ 472 ktoe ตามขอ้มูลการ
ใชพ้ลงังานของประเทศในปี 2549 (7) และจากการประมาณการในกรณีท่ี 20% ของสถานประกอบการท่ีมี
ศกัยภาพเหล่าน้ีนาํเทคโนโลยไีปประยกุตใ์ชจ้ะทาํใหเ้กิดผลประหยดัพลงังานใหก้บัประเทศไดปี้ละประมาณ 756 
ลา้นบาท 
10. ตวัอย่างกรณศีึกษา (4)  
กรณศีึกษา:  โรงงานบริษทั กุลธร เคอร์บี ้จํากัด (มหาชน) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตคอมเพรสเซอร์ 
การใชเ้ทคโนโลย:ี ติดตั้งฮีทไปป์ทดแทนเคร่ืองลดความช้ืนเดิมแบบ Desiccant ซ่ึงใช ้Steam Coil ใน

ระบบเติมอากาศเขา้สู่ระบบปรับอากาศแบบส่วนกลางในหอ้งประกอบ

คอมเพรสเซอร์ 
เงินลงทุน:  750,000 บาท (เคร่ืองเติมอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ขนาด 84,000 Btu/hr) 
ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 548,424 kWh/ปี 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได:้ 1,371,060 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  0.55 ปี 
 
กรณศีึกษา:  โรงงานบริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด (มหาชน) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป 
การใชเ้ทคโนโลย:ี ติดตั้งฮีทไปป์เพื่อลดความช้ืนท่ีคอยลเ์ยน็ของระบบปรับอากาศแบบส่วนกลางหอ้ง

ผสมเคร่ืองปรุงบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูปใส่ซอง ทดแทนการระบบลดความช้ืนเดิม ซ่ึงใช้
การลดอุณหภูมิของอากาศ และใชข้ดลวดใหค้วามร้อนดว้ยไฟฟ้า 

เงินลงทุน:  1,140,000 บาท (เคร่ืองปรับอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ 28,500 Btu/hr x 4 ชุด) 
ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 673,344 kWh/ปี 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได:้ 1,683,360 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  0.68 ปี 
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11.  แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(1) Wrap-Around Dehumidifier Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc. 
(2) เอกสารประกอบการนาํเสนอ What are Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc., Natural Green Innovation. 
(3) Why Heat Pipes? Case Summaries, Heat Pipe Technology, Inc. 
(4) กรณีศึกษา 013 การใชฮี้ทไปป์เพ่ือประหยดัพลงังานในระบบปรับอากาศ, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษพ์ลงังาน, 2547 
(5) เอกสารประกอบการนาํเสนอ ระบบปรับอากาศ และ ระบบควบคุมความช้ืน สาํหรับโรงแรมกบัการ

ประหยดัพลงังาน, บริษทั เนเชอรัล กรีน อินโนเวชัน่ จาํกดั 
(6) เอกสารประกอบการนาํเสนอ ระบบปรับอากาศ และระบบควบคุมความช้ืน สาํหรับหอ้งผา่ตดักบัการ

ประหยดัพลงังาน, บริษทั เนเชอรัล กรีน อินโนเวชัน่ จาํกดั 
(7) รายงานพลงังานของประเทศไทยปี 2549, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 
 

5.12.2 เทคโนโลยกีารลดความช้ืนด้วยสารดูดความช้ืนเหลว (Liquid Desiccant Dehumidification 

1. หลักการทาํงานของเทคโนโลย  ี(1) (2) 
เทคโนโลยีการลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวอาศยัการทาํงานของสารละลายของสารดูดความช้ืนในการดึง

ความช้ืนออกจากอากาศ โดยสามารถควบคุมความช้ืนของอากาศไดใ้นระดบัความช้ืนสัมพทัธ์ต ํ่ากว่า 40% RH 
ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 22 + 1 oC โดยระบบลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวจะประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ 
ส่วนดูดความช้ืน (Collection Section), ส่วนคายความช้ืน (Regeneration Section) และส่วนป๊ัมความร้อน (Heat 
Pump Section) ดงัแสดงในรูปท่ี 5.12-8 

 

 
รูปที ่5.12-8 แสดงส่วนประกอบของระบบลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลว 
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 ส่วนดูดความช้ืน  (Collection Section) จะดูดอากาศท่ีตอ้งการลดความช้ืนผา่นส่วนดูดความช้ืน ท่ีมีสารละลาย
ลิเทียมคลอไรด ์(LiCl) ซ่ึงไหลผา่น Heat Exchanger ฝ่ังเยน็และไดรั้บการถ่ายเทความเยน็จาก Heat Exchanger จนมี
อุณหภูมิตํ่า พน่กระจายเป็นละอองฝอยอยูใ่นส่วนดูดความช้ืน เม่ืออากาศท่ีตอ้งการลดความช้ืนสมัผสักบัสารละลาย
ลิเทียมคลอไรด ์ (LiCl) ตวัสารละลายลิเทียมคลอไรด ์ (LiCl) กจ็ะดูดความช้ืนในอากาศไวพ้ร้อมๆกบัถ่ายเทความเยน็
จากสารละลายใหแ้ก่อากาศ จึงทาํใหอ้ากาศท่ีผา่นส่วนดูดความช้ืนมีคุณสมบติัแหง้และเยน็ สารละลายลิเทียมคลอ

ไรด ์ ( LiCl ) ท่ีดูดความช้ืนไวก้จ็ะไหลลงมายงัถาดรองรับ และไหลวนจากดา้นดูดความช้ืนไปยงัส่วนคายความช้ืน 
(Regeneration Section)  
 ส่วนคายความช้ืน (Regeneration Section) จะมีป๊ัมซ่ึงทาํหนา้ท่ีดูดสารละลายลิเทียมคลอไรด ์ (LiCl) ไหลผา่น 
Heat Exchanger ฝ่ังร้อน และไดรั้บการถ่ายเทความร้อนใหส้ารละลายลิเทียมคลอไรด ์ ( LiCl ) จนมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
หลงัจากนั้นจะพน่เป็นละอองฝอยลงในดา้นคายความช้ืน และเคร่ืองจะดูดอากาศจากภายนอกมาผา่น Pre-Heat Coil 
ของส่วนป๊ัมความร้อน เพ่ือทาํใหอุ้ณหภูมิของอากาศสูงข้ึน เม่ืออากาศจากภายนอกสมัผสักบัสารละลายลิเทียมคลอ
ไรด ์ (LiCl) ดา้นคายความช้ืน อากาศจากภายนอกกจ็ะพาความช้ืนท่ีเกาะอยูท่ี่สารละลายลิเทียมคลอไรด ์ (LiCl) 
ออกไปดว้ย สารละลายลิเทียมคลอไรด ์ (LiCl) ท่ีคายความช้ืนออกกจ็ะไหลวนกลบัไปยงัดา้นดูดความช้ืนเพื่อทาํการ
ดูดความช้ืนต่อไป 
 ส่วนป๊ัมความร้อน (Heat Pump Section) จะเป็นส่วนท่ีทาํหนา้ท่ีควบคุมการทาํงานของนํ้ายา R-22 เพื่อใหเ้กิด
การถ่ายเทความร้อนและความเยน็ใหแ้ก่ Heat Exchanger ทั้งฝ่ังร้อนและฝ่ังเยน็ซ่ึงจะนาํไปใชใ้นการเพ่ิมอุณหภูมิ

และลดอุณหภูมิของสารละลายลิเทียมคลอไรด ์(LiCl)  จึงเห็นไดว้า่กระบวนการต่างๆของระบบลดความช้ืนดว้ยสาร
ดูดความช้ืนเหลวจะมีการใชพ้ลงังานหลกัท่ีส่วนป๊ัมความร้อนเท่านั้น และไดน้าํคุณสมบติัดา้นความเยน็และความ

ร้อนไปใชใ้หเ้กิดประโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ี จึงทาํใหมี้การใชพ้ลงังานท่ีนอ้ยกวา่ระบบอ่ืนๆ 
2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยเีดมิ (2) (3) 
ในอดีตการออกแบบระบบควบคุมความช้ืนในระดบัตํ่ากวา่ 40% RH โดยมีอุณหภูมิของหอ้งปรับอากาศประมาณ 22 
+ 1 oC มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองลดความช้ืน (Desiccant Dehumidifying Unit) ในการรักษาระดบัความช้ืน
ภายในห้องให้ไดต้ามตอ้งการ เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศโดยทัว่ไปไม่สามารถดึงความช้ืนออกจากอากาศท่ีสภาวะ
ดงักล่าว ดงันั้นเคร่ืองปรับอากาศจึงทาํหน้าท่ีในการเก็บความร้อนสัมผสัของห้องเท่านั้น และความช้ืนท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดจะถูกกาํจดัโดยเคร่ืองลดความช้ืนแต่เพียงอยา่งเดียว 
เคร่ืองลดความช้ืนแบบเดิมท่ีนิยมใชก้นัจะเป็นชนิดกงลอ้ดูดความช้ืน (Desiccant Wheel) ซ่ึงมีการใชส้ารดูดความช้ืน 
อาทิเช่น LiCl หรือ Silica Gel และมีการใช ้Heater ซ่ึงอาจเป็น Electric Heater หรือ Steam Heater ในการเพิ่ม
อุณหภูมิอากาศเพ่ือไล่ความช้ืนออกจากสารดูดความช้ืน ซ่ึงตอ้งใชพ้ลงังานสูงมาก และผลท่ีตามมา คือ อากาศแหง้ท่ี
ส่งกลบัสู่ห้องจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนมาก (เพ่ิมประมาณ 15 – 20 oC จากอุณหภูมิห้อง) จึงทาํให้การออกแบบ
เคร่ืองปรับอากาศจะตอ้งมีขนาดการทาํความเยน็ท่ีมากข้ึน เพื่อชดเชยภาระความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากเคร่ืองลดความช้ืน 
ดงันั้น เทคโนโลยใีนการควบคุมความช้ืนแบบเดิมจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งส้ินเปลืองพลงังานเป็นอยา่งมาก (ดูรูป 5.12-9 
และแผนภูมิ Psychrometric ในรูป 5.12-10) 
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รูปที ่5.12-9 แสดงระบบลดความช้ืนดว้ยกงลอ้ดูดความช้ืนซ่ึงใช ้Electric Heater 

 

 
รูปที ่5.12-10 แผนภูมิ Psychrometric เปรียบเทียบสภาวะอากาศสาํหรับระบบควบคุมความช้ืนแบบต่างๆ (3)  

ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีสําหรับเคร่ืองลดความช้ืน และอุปกรณ์ลดความช้ืนสําหรับเคร่ืองปรับอากาศ 
ซ่ึงสามารถลดการใชพ้ลงังานลงไดอ้ยา่งมาก เทคโนโลยใีหม่ท่ีกล่าวถึงน้ีคือ เคร่ืองลดความช้ืนแบบสารดูดซึมเหลว 
(Liquid Desiccant) ซ่ึงใชส้ารดูดความช้ืนชนิดสารละลายลิเทียมคลอไรด ์(LiCl) ในการดึงความช้ืนและลดอุณหภูมิ
ของอากาศไปพร้อมกนั ขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งยิง่ของเทคโนโลยน้ีี คือ การออกแบบใชง้านร่วมกบัระบบป๊ัมความร้อนทาํ
ให้การใชพ้ลงังานของตวัเคร่ืองเหลือเพียง 1 ใน 3 เม่ือเปรียบเทียบกบัเทคโนโลยีเดิม อากาศท่ีผ่านการดึงความช้ืน
ออกจะมีคุณสมบติัแหง้และเยน็ มีอุณหภูมิตํ่ากว่าอุณหภูมิก่อนเขา้เคร่ืองลดความช้ืนประมาณ 5-7 oC จึงทาํใหข้นาด
ของเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ทาํความเย็นให้แก่ห้องมีขนาดเล็กลงได้ ซ่ึงช่วยลดการใช้พลงังานของทั้งเคร่ืองลด
ความช้ืนและเคร่ืองปรับอากาศลงไดอ้ยา่งมาก 
3. ศักยภาพการประหยดัพลังงาน 
จากขอ้มูลกรณีศึกษาในประเทศไทย (3) เทคโนโลยีการลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวสามารถลดการใช้

พลงังานในกระบวนการลดความช้ืนไดป้ระมาณ 50% เม่ือเทียบกบัระบบลดความช้ืนเดิมท่ีใชก้งลอ้ดูดความช้ืน 
(Desiccant Wheel) และพลงังานไฟฟ้า (Electric Heater) หรือพลงังานความร้อน (Steam Heater) ในการไล่ความช้ืน
จากกงลอ้ดูดความช้ืน (Regeneration) 
จากขอ้มูลผลการติดตั้งใชง้านของผูจ้าํหน่าย

 (2)(4) ในการนาํเทคโนโลยีการลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวมา
ติดตั้งสาํหรับห้องบรรจุอาหารอบแห้งท่ีผ่านกระบวนการทาํแหง้แบบ Vacuum Freeze Drying เพื่อควบคุมสภาวะ
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อากาศของหอ้งดงักล่าวใหมี้ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีตํ่ามาก คือ 30% RH ท่ีอุณหภูมิห้อง 22.5 oC การเปรียบเทียบการ
ลงทุนและการประหยดัพลงังานระหว่างระบบปรับอากาศและควบคุมความช้ืนแบบเดิมกบัแบบใหม่ ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
รายละเอียดงบประมาณการลงทุน ระบบ Liquid Desiccant ระบบ Desiccant Wheel ส่วนต่าง 
1. ระบบ Air-Cooled Split Type (บาท) 1,250,000 (25 TR) 1,750,000 (35 TR) 500,000 
2. เคร่ืองลดความช้ืน (บาท) 1,500,000 1,350,000 -150,000 
งบประมาณการลงทุนท้ังหมด (บาท) 2,750,000 3,100,000 350,000 
 1. ระบบปรับอากาศ    
     ขนาดทาํความเยน็รวม (Ton) 25 35 10 
     กาํลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) 37.5 52.5 15 
     พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้น 1 เดือน (kWh/เดือน) 27,000 37,800 10,800 
ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า (บาท/เดือน) 74,250 103,950 29,700 
2. ระบบควบคุมความช้ืน    
     พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) 25 70 45 
     พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้น 1 เดือน (kWh/เดือน) 18,000 50,400 32,400 
ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (บาท/เดือน) 49,500 138,600 89,100 
รวมค่าใช้จ่ายไฟฟ้าท้ังหมด (บาท/เดือน) 123,750 242,550 118,800 
รวมค่าใช้จ่ายไฟฟ้าท้ังหมด (บาท/ปี) 1,485,000 2,910,600 1,425,600 

หมายเหตุ: คิดค่าใ ช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าท่ี 2.75 บาท/kWh, 24ช่ัวโมง/วัน, 30 วัน/เดือน, 1.5 kW/TR 
จากตารางข้างต้นสามารถจะเห็นได้ว่าการใ ช้ระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว สามารถลดงบประมาณ
รวมในการลงทุนได้ประมาณ 10% – 15% รวมท้ังยังสามารถลดค่าใ ช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าได้มากถึง 50% 
4. สภาพทีเ่หมาะสมกับการใช้เทคโนโลย  ี
เทคโนโลยีการลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารปรับอากาศท่ี

ตอ้งการควบคุมความช้ืนในพ้ืนท่ีหรือกระบวนการผลิตใหอ้ยูใ่นช่วงความช้ืนสัมพทัธ์ต ํ่ากว่า 40% RH เพื่อทดแทน
ระบบควบคุมความช้ืนแบบกงลอ้ดูดความช้ืนท่ีมีการใชพ้ลงังานสูง 
5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลย  ี 
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีี ไดแ้ก่ 
 โรงงานผลิตและบรรจุอาหารอบแหง้ 
 โรงงานผลิตอาหารแช่แขง็ 
 โรงงานผลิตภณัฑน์ม 
 โรงงานผลิตยา 
 โรงงานผลิตภณัฑพ์ลาสติก 
 โรงงานผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ 
 โรงงานผลิตเคมีภณัฑ ์
 ฯลฯ 



ตอนท่ี 3 บทที ่5 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบปรับอากาศ   
 

5-122 

 

 
รูปที ่5.12-11 ระบบลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวท่ีติดตั้งในโรงงานผลิตยา (4)  

6. ราคาของเทคโนโลย ี
ราคาของระบบลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลว จะข้ึนอยูก่บัขนาดติดตั้งของระบบและประเภทการติดตั้งใช้
งาน โดยจากขอ้มูลกรณีศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (2) ค่าใชจ่้ายของการติดตั้งระบบจะอยูท่ี่ประมาณ 400,000 – 
600,000 บาทต่อขนาดอตัราการไหล 1,000 CFM 
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลย  ี
จากขอ้มูลจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ (1) และกรณีศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (2) เทคโนโลยกีารลดความช้ืน
ดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวสามารถใหผ้ลประหยดัซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี 
8. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เทคโนโลยีการลดความช้ืนด้วยสารดูดความช้ืนเหลว มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตํ่าอยู่ในระดับเดียวกับ

เคร่ืองปรับอากาศทัว่ไป และสารลิเทียมคลอไรด ์(LiCl) ซ่ึงเป็นสารดูดความช้ืนเหลว เป็นสารท่ีมีความเป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้มตํ่า (ระดบัใกลเ้คียงกบัเกลือโซเดียมคลอไรด)์ 
9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
จากการตรวจสอบกบัผูจ้าํหน่ายและฐานขอ้มูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนาํเทคโนโลยี
การลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวไปประยกุตใ์ชแ้ลว้กบัสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 3% ของจาํนวน
สถานประกอบการท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีีได ้(ประมาณ 40 แห่งจาก 1,218 แห่ง) 
โดยเม่ือพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใช้เทคโนโลยีน้ี ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารท่ีมีศกัยภาพแลว้พบว่า 
เทคโนโลยน้ีีสามารถขยายผลในสถานประกอบการท่ีมีการใชพ้ลงังานรวมกนัประมาณ 472 ktoe ตามขอ้มูลการใช้
พลงังานของประเทศในปี 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณีท่ี 20% ของสถานประกอบการท่ีมีศกัยภาพ
เหล่าน้ีนาํเทคโนโลยไีปประยกุตใ์ชจ้ะทาํใหเ้กิดผลประหยดัพลงังานใหก้บัประเทศไดปี้ละประมาณ 378 ลา้นบาท 
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10. ตวัอย่างกรณศีึกษา (3)  
กรณศีึกษา:  โรงงานบริษทั โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนตคิ จํากัด 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตยา 
การใชเ้ทคโนโลย:ี ติดตั้งระบบลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวชนิดใชป๊ั้มความร้อน ทาํงาร่วมกบั

ระบบปรับอากาศของโรงงาน เพื่อควบคุมสภาพความดนั อุณหภูมิ และความช้ืนของ
พื้นท่ีกระบวนการผลิต 

เงินลงทุน: 600,000 บาท (เคร่ืองลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวชนิดใชป๊ั้มความร้อนขนาด 
1,650 CFM) 

ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 40,248 kWh 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได:้ 110,688 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  5.4 ปี 
 
กรณศีึกษา:  โรงงานบริษทั ดชัมิลล์ จํากัด 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตอาหารประเภทผลิตภณัฑน์ม 
การใชเ้ทคโนโลย:ี ติดตั้งระบบลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลวชนิดใชป๊ั้มความร้อน ทาํงานร่วมกบั

ระบบเติมอากาศควบคุมความช้ืน (ฮีทไปป์) เพื่อควบคุมสภาพอุณหภูมิ และความช้ืน
ภายในตูฉี้ดพลาสติกสาํหรับผลิตบรรจุภณัฑใ์หอ้ยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสม 

เงินลงทุน: 1,654,000 บาท (แบ่งเป็น ค่าเคร่ืองลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนขนาด 1,000 CFM 
592,000 บาท, ค่าระบบเคร่ืองเติมอากาศ 476,000 บาท, ค่าติดตั้งงานระบบและค่า
อุปกรณ์อ่ืนๆ 586,000 บาท) 

ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 207,360 kWh/ปี 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได:้ 570,240 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  2.9 ปี 
11.  แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(1) 1996 ASHRAE Handbook: HVAC System and Equipment, Chapter 22 Desiccant Dehumidification and 

Pressure Drying Equipment. 
(2) เอกสาร การประหยดัพลงังานในระบบปรับอากาศและควบคุมความช้ืนระดบัตํ่าโดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่, บริษทั 

เนเชอรัล กรีน อินโนเวชัน่ จาํกดั 
(3) กรณีศึกษา 027 การใชเ้คร่ืองลดความช้ืนแบบสารดูดซึมเหลว (Liquid Desiccant Dehumidifier), กรมพฒันา

พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2547 
(4) Newsletter, Dry-Cooling News, Spring 2004, Volume III, DryKor Inc. 
(5) รายงานพลงังานของประเทศไทยปี 2549, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
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5.12.3 เทคโนโลยกีารบําบัดและปรับสภาพนํา้ด้วยโอโซน (Ozone Water  Treatment) 

1. หลักการทาํงานของเทคโนโลย  ี(3)(4) 
โอโซน คือ อะไร 
โอโซนเป็นโมเลกุลท่ีประกอบไปดว้ยออกซิเจนสามอะตอม มีสัญลกัษณ์ทางเคมีเป็น O3 โอโซนเป็นก๊าซท่ีไม่เสถียร
และสลายไดด้ว้ยตวัเอง โดยปกติโอโซนจะเกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติจากการท่ีรังสีอลัตราไวโอเลตในแสงอาทิตยท์าํ
ให้โมเลกุลของออกซิเจนในบรรยากาศชั้นสตาโตรสเฟียร์ ท่ีระดบัความสูง 15-50 กิโลเมตรเหนือระดบันํ้ าทะเลแตก
ตวัออกเป็นอะตอมของออกซิเจนและไปทาํปฏิกิริยารวมตวักบัออกซิเจนกลายเป็นโอโซน ดงัแสดงในรูปท่ี 5.12-12 
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รูปที ่5.12-12 การเกิดโอโซนตามธรรมชาติ (4) 

 

นอกจากการเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแลว้ โอโซนยงัสามารถเกิดข้ึนไดจ้ากการผ่านอากาศแห้งและมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสมเขา้ไปยงัสนามไฟฟ้าแบบ Corona Discharge ทาํให้ออกซิเจนในอากาศบางส่วนแตกตวัเกิดอะตอม

ออกซิเจน ซ่ึงจะรวมตวักบัออกซิเจนเกิดเป็นโอโซนได ้ดงัแสดงในรูปท่ี 5.12-13 
Ground

Var iable High Voltage Electrode High Voltage

Ozone
Gas

Cooling Water

Glass Dielectric

Oxygen
Gas
Feed

o3 o3

o2
o3 o2

o2

Ground

Var iable High Voltage Electrode High Voltage

Ozone
Gas

Cooling Water

Glass Dielectric

Oxygen
Gas
Feed

o3 o3

o2
o3 o2

o2Ozone
Gas

Cooling Water

Glass Dielectric

Oxygen
Gas
Feed

o3 o3

o2
o3 o2

o2

Cooling Water

Glass Dielectric

Oxygen
Gas
Feed

o3 o3

o2
o3 o2

o2

 
รูปที ่5.12-13 แสดงรูปแสดงการเกิดโอโซนจากสนามไฟฟ้าแบบ Corona Discharge (4) 

 

โอโซนมีคุณสมบติัท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ไดอ้ยา่งรุนแรง สามารถทาํลายเซลลเ์น้ือเยือ่ของเช้ือโรคไดแ้บบ
เฉียบพลนั มีฤทธ์ิในการฆ่าเช้ือโรคไดเ้ร็วกวา่คลอรีน 3,125 เท่า 
 

การประยุกต์ใช้โอโซน 
โอโซนได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ใช้ปรับสภาพอากาศ เพื่อขจัดกล่ินอับ และฆ่าเช้ือโรค ใช้
ประกอบกบัเคร่ืองทาํนํ้ าด่ืม ใชป้ระกอบการลา้งผกัผลไม ้และอาหารสด ใชใ้นการแพทย ์เช่น ใชฆ่้าเช้ือโรคในห้อง
ผ่าตดั ใช้บาํบดันํ้ าในสระว่ายนํ้ า ใช้ในกระบวนการซักผา้ รวมถึงใช้เพื่อฆ่าเช้ือโรคและปรับสภาพนํ้ าในระบบนํ้ า
ระบายความร้อนสาํหรับระบบปรับอากาศและกระบวนการผลิต 
2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยเีดมิ 
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โอโซนสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในกระบวนการบาํบดัและปรับสภาพนํ้า เพื่อลด
ค่าใชจ่้ายในการใชส้ารเคมีเพ่ือฆ่าเช้ือโรคหรือปรับสภาพนํ้า และลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ดงัต่อไปน้ี 
 การใชโ้อโซนในระบบนํ้าระบายความร้อนของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ เพื่อฆ่าเช้ือโรคและปรับสภาพนํ้าซ่ึงเป็นสาเหตุท่ี

ทาํใหเ้กิดการกดักร่อนและตะกรันในระบบแทนการใชส้ารเคมีในการปรับสภาพนํ้า ระบบโอโซนเป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเช้ือโรคท่ีอยูใ่นนํ้า ทาํใหล้ดการใชส้ารเคมี และความจาํเป็นในการโบลวด์าวนเ์พื่อ
รักษาคุณภาพนํ้ าของระบบหอระบายความร้อน และท่ีสาํคญัช่วยลดการเกิดตะกรันทาํใหเ้พิ่มประสิทธิภาพการ
แลกเปล่ียนความร้อนของหอระบายความร้อน ส่งผลใหส้มรรถนะการทาํความเยน็ของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ดีอยู่
ตลอดเวลา ทาํใหก้ารใชพ้ลงังานของระบบการทาํความเยน็ลดลง 

 
รูปที ่5.12-14 แสดงการใชส้ารเคมีและการโบลวด์าวนใ์นระบบนํ้าระบายความร้อนสาํหรับเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (1) 

 
รูปที ่5.12-15 แสดงการใชโ้อโซนในระบบนํ้ าระบายความร้อนสาํหรับเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (1) 

 การใชโ้อโซนในกระบวนการซกัผา้ ระบบโอโซนสามารถติดตั้งกบัระบบเคร่ืองซกัผา้ทดแทนการใชน้ํ้ าร้อนและ
ลดการใชผ้งซกัฟอก ทาํใหส้ามารถลดปริมาณการใชน้ํ้ า ผงซกัฟอก สารเคมีและพลงังานท่ีใชใ้นการผลิตนํ้าร้อน
ในระบบลงได ้
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รูปที ่5.12-16 แสดงการใชโ้อโซนในระบบเคร่ืองซกัผา้ (4) 
3. ศักยภาพการประหยดัพลังงาน 
การใชโ้อโซนในการบาํบดัและปรับสภาพนํ้า มีศกัยภาพในการประหยดัพลงังานดงัน้ี 
 กรณกีารใช้โอโซนในระบบนํา้ระบายความร้อนของเคร่ืองทาํนํา้เยน็ 
จากขอ้มูลการติดตั้งใชง้านระบบโอโซนกบัระบบนํ้ าระบายความร้อนของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ในประเทศสหรัฐอเมริกา

(1)  
การใชโ้อโซนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อน ทาํใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็
เพิ่มข้ึนประมาณ 10%-20% ช่วยลดปริมาณการใชส้ารเคมี ลดปริมาณการใชน้ํ้ า และการโบลวด์าวน์นํ้ าท้ิง ทั้งน้ีไดมี้
การสรุปแสดงผลการเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายจากการติดตั้งโอโซนกบัระบบระบายความร้อนของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็กบั

โรงงานอิเลก็ทรอนิกส์ไวด้งัน้ี 
 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย การปรับสภาพด้วยเคมี การปรับสภาพด้วยโอโซน ผลประหยดั 

ค่าไฟฟ้าของระบบปรับ

สภาพ 
$0 $2,592 -$2,592 (-100%) 

ค่าสารเคมี $18,613 $0 $18,613 (100%) 
ค่าแรงงาน $9,370 $2,808 $6,562 (70%) 
ค่าใชจ่้ายจากการโบลว์

ดาวน์ 
$45,360 $4,536 $40,824 (90%) 

ค่าก๊าซคลอรีน $6,120 $0 $6,120 (100%) 
ค่าไฟฟ้าของระบบรวม $118,715 $47,479 $71,236 (60%) 
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี $198,168 $57,415 $140,753 (71% ) 

 กรณกีารใช้โอโซนในระบบซักผ้า 
จากขอ้มูลการติดตั้งระบบโอโซนในระบบเคร่ืองซกัผา้ขนาดใหญ่ในต่างประเทศ

 (2)(3) และกรณีศึกษาในประเทศไทย
(4)(5) การใชโ้อโซนสามารถใหผ้ลท่ีชดัเจนในการลดขั้นตอนการซกั ปริมาณการใชน้ํ้ าร้อน ปริมาณการใชส้ารเคมีและ
ผงซกัฟอก ทาํให้ลดปริมาณการใชเ้ช้ือเพลิงสาํหรับผลิตนํ้ าร้อนในการกระบวนการซกัไดป้ระมาณ 80% ลดปริมาณ
การใชน้ํ้ าไดป้ระมาณ 5%-20% และลดปริมาณสารเคมีสาํหรับซกัลา้งไดป้ระมาณ 5%-30% นอกจากน้ีการซกัผา้ท่ีใช้
นํ้ าอุณหภูมิตํ่าลงยงัส่งผลต่อคุณภาพของผา้ท่ีซกัดว้ย 
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จากขอ้มูลการวจิยัการใชร้ะบบโอโซนกบัระบบเคร่ืองซกัผา้ขนาดใหญ่กบัโรงแรมแห่งหน่ึงในประเทศไทย (3) ได้

แสดงผลประหยดัไวด้งัน้ี 
ตารางที ่5.12-1 แสดงตวัอยา่งเปรียบเทียบขั้นตอนการซกัผา้ก่อนและหลงัติดตั้งระบบโอโซน (3) 

ขั้นตอน ก่อนตดิตั้งระบบโอโซน หลังตดิตั้งระบบโอโซน 
1 ซกัลา้งนํ้าเปล่า (3 นาที) - 
2 ซกัโดยใชผ้งซกัฟอกและนํ้าร้อน (20 นาที) ซกัโดยใชผ้งซกัฟอกและนํ้าโอโซน 

(15 นาที) 
3 ซกัลา้งนํ้าเปล่า (5 นาที) ซกัลา้งนํ้าโอโซน (3 นาที) 
4 ซกัลา้งนํ้าเปล่า (5 นาที) ซกัลา้งนํ้าโอโซน (3 นาที) 
5 ซกัลา้งนํ้าเปล่า (5 นาที) - 

 
ตารางที ่5.12-2 แสดงตวัอยา่งเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายและผลประหยดัในการติดตั้งระบบโอโซน (3) 

พลังงานทีป่ระหยดั

ได้ 
ค่าใช้จ่ายก่อนตดิตั้ง 

(บาท/ปี) 
ค่าใช้จ่ายหลังตดิตั้ง 

(บาท/ปี) 
ค่าใช้จ่ายทีล่ดลง 

(บาท/ปี) 
ผลการประหยดั 

(% ) 
เคมีภณัฑ ์ 698,979 412,807 286,172 40.94 
ค่าไฟฟ้า 471,061 229,948 241,113 51.18 
ค่าก๊าซ LPG 
สาํหรับทาํนํ้าร้อน 

166,688 - 116,688 100 

ค่านํ้ า 76,851 63,718 13,133 17.09 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,413,579 706,474 707,105 50.03 

 

4. สภาพทีเ่หมาะสมกับการใช้เทคโนโลย  ี
เทคโนโลยกีารบาํบดัและปรับสภาพนํ้าดว้ยโอโซนเหมาะสาํหรับการติดตั้งใชก้บัโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารท่ีใช้

ระบบทาํความเยน็แบบระบายความร้อนดว้ยนํ้ าเพ่ือใชท้ดแทนระบบปรับสภาพนํ้ าดว้ยสารเคมี  และเหมาะกบัการ
ติดตั้งกบักระบวนการซกัลา้งของโรงงานหรืออาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนการใชผ้งซกัฟอก สารเคมี
และพลงังานความร้อน 
5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลย  ี(8) 
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีี ไดแ้ก่ 
 อุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 อุตสาหกรรมส่ิงทอ ในกระบวนการซกัฟอกยอ้ม  
 โรงงงานอุตสาหกรรมและอาคารท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศ หรือระบบทาํความเยน็ท่ีระบายความร้อนดว้ยนํ้า 
 อาคารโรงแรมและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ท่ีมีกระบวนการซกัผา้ 
 ฯลฯ 
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6. ราคาของเทคโนโลย ี
ราคาของระบบการบาํบดัและปรับสภาพนํ้ าดว้ยโอโซนจะข้ึนอยู่กบัขนาดและประเภทของการติดตั้งใช้งาน โดย
ค่าใชจ่้ายของการติดตั้งระบบโอโซนสาํหรับการปรับสภาพนํ้ าระบายความร้อน

(1) จะอยู่ในช่วงประมาณ 850,000 – 
2,500,000 บาท ($25,000 - $70,000) สาํหรับหอระบายความร้อนขนาด 1,000 ตนั หรือเฉล่ียประมาณ 1,250 บาท 
($36) ต่อตนั สาํหรับราคาของระบบโอโซนตามกาํลงัผลิตสาํหรับช่วง 10 ถึง 3,700 กรัม/ช.ม. จะมีราคาอยูใ่นช่วง 
340,000 ถึง 10,200,000 บาท ($10,000 - $300,000) 
7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลย  ี
จากขอ้มูลกรณีศึกษาการติดตั้งใชเ้ทคโนโลยกีารบาํบดัและปรับสภาพนํ้าดว้ยโอโซนในประเทศไทย (1) แสดงผล
ประหยดัซ่ึงมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี 
8. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
เทคโนโลยีการบาํบดัและปรับสภาพนํ้ าดว้ยโอโซน ช่วยควบคุมคุณภาพนํ้ าระบายความร้อน ทาํให้ลดความถ่ีและ
ปริมาณการใชส้ารเคมีและนํ้ าเพ่ือลา้งทาํความสะอาดระบบนํ้ าระบายความร้อน การใชโ้อโซนในระบบซกัผา้ช่วยลด
ปริมาณการใชน้ํ้ า ลดปริมาณการใชผ้งซกัฟอก สารเคมี และทาํให้นํ้ าท้ิงจากกระบวนการซกัผา้มีคุณภาพท่ีดีข้ึนเป็น
ผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม 
9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
จากการตรวจสอบกบัผูจ้าํหน่ายและฐานขอ้มูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนาํเทคโนโลยกีาร
บาํบดัและปรับสภาพนํ้ าดว้ยโอโซนไปประยกุตใ์ชแ้ลว้กบัสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 1% ของจาํนวนสถาน
ประกอบการท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยน้ีีได ้(ประมาณ 11 แห่งจาก 2,972 แห่ง) 
โดยเม่ือพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใชเ้ทคโนโลยน้ีี ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารท่ีมีศกัยภาพแลว้พบว่า เทคโนโลยี
น้ีสามารถขยายผลในสถานประกอบการท่ีมีการใชพ้ลงังานรวมกนัประมาณ 450 ktoe ตามขอ้มูลการใชพ้ลงังานของ
ประเทศในปี 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณีท่ี 2-0% ของสถานประกอบการท่ีมีศกัยภาพเหล่าน้ีนาํ
เทคโนโลยไีปประยกุตใ์ชจ้ะทาํใหเ้กิดผลประหยดัพลงังานใหก้บัประเทศไดปี้ละประมาณ 1,441 ลา้นบาท 
10. ตวัอย่างกรณศีึกษา (1)  
กรณศีึกษา:  โรงงานบริษทั ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จํากัด 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนต ์
การใชเ้ทคโนโลย:ี ติดตั้งระบบโอโซน เพ่ือปรับสภาพนํ้าในระบบนํ้าระบายความร้อนของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 
เงินลงทุน:  410,250 บาท (ระบบโอโซนขนาดกาํลงัผลิตก๊าซโอโซน 20 กรัม/ช.ม.) 
ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 48,260 kWh/ปี 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได:้ 93,756 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีประหยดัได:้ 200,000 บาท/ปี (ค่าลา้งทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์) 
ระยะเวลาคืนทุน:  1.4 ปี 
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กรณศีึกษา:  โรงแรมโซฟีเทล เซ็นทรัล หัวหิน 
ประเภทอาคาร:  โรงแรมขนาดใหญ่ 
การใชเ้ทคโนโลย:ี ติดตั้งติดตั้งระบบผลิตก๊าซโอโซนเพื่อทาํงานร่วมกบัเคร่ืองซกัผา้เดิมจาํนวน 6 เคร่ือง ของ

โรงแรม 
เงินลงทุน:  1,800,000 บาท (ระบบโอโซนสาํหรับเคร่ืองซกัผา้ 6 ชุดขนาดซกัผา้รวม 387 ปอนด)์ 
ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 31,965 kWh/ปี, LPG 13,671 kg/ปี 
ค่าพลงังานท่ีประหยดัได:้ 270,300 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีประหยดัได:้ 347,000 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน:  2.9 ปี 
11.  แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
(1) Federal Technology Alert: Ozone Treatment for Cooling Towers, The New Technology Demonstration 

Program, U.S. Department Of Energy, 1998. 
(2) Ozone in Laundry: Measurable Economic Benefits, American Laundry News, July 2007. 
(3) จนัทนา กญุชรรัตน,์ ไพรวลัย ์เซ่ียงหลิว, การใชเ้ทคโนโลยรีะบบโอโซนเพ่ือการประหยดัพลงังานในเคร่ืองซกัผา้

ขนาดใหญ่ (Ozone for Energy Saving in Laundry System), การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลงังานแห่งประเทศ
ไทยคร้ังท่ี 1, 11-13 พฤษภาคม 2548 

(4) กรณีศึกษา 029 การทาํความสะอาดและปรับสภาพนํ้าโดยใชโ้อโซน (Ozone for Water Treatment), กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2547 

(5) รายงานพลงังานของประเทศไทยปี 2549, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 

5.12.4 เทคโนโลยรีะบบปรับอากาศแบบ VRF (VRV) 

1. แนวคดิและหลักการทาํงาน 

 
รูปที ่5.12-17 ตวัอยา่งระบบ VRV (Variable refrigerant volume) 
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ระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable refrigerant flow system) ไดถู้กออกแบบข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือ 20 กว่าปีท่ี
ผา่นมาและไดข้ยายออกมาสู่ประเทศต่างๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยโุรป และประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก ในประเทศ
ญ่ีปุ่นเองมีการใชร้ะบบ VRF ประมาณ 50% ของอาคารพาณิชยข์นาดกลาง (พื้นท่ีไม่เกิน 6,500 ตารางเมตร) และ
ประมาณ 33% ของอาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ (พื้นท่ีมากกว่า 6,500 ตารางเมตร) ถึงแมว้่าระบบ VRF ในบางประเทศ
เช่นประเทศสหรัฐอเมริกายงัเพ่ิมเร่ิมตน้มีการใชร้ะบบน้ีไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาแต่ก็มีแนวโนม้เติบโตและมีการใชม้ากข้ึน

บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศจากประเทศต่างๆ กมี็การพฒันาระบบ VRF ภายใตช่ื้อทางการคา้ของตนเองออกมา  
 

บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศ ช่ือทางการคา้ 
DAIKIN VRV 
HITACHI SET FREE 
SAMSUNG DVM 
MIDEA MDV 
TRANE TVR 
LG MULTI V 
YORK (JOHNSON AND CONTROL) VRF 
CARRIER (TOSHIBA) VRF 
FUJITSU VRF 

 
คนท่ีทาํงานกบัเคร่ืองปรับอากาศโดยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผูใ้ช ้ผูอ้อกแบบ ผูติ้ดตั้ง ผูดู้แลรักษา ค่อนขา้งคุน้เคย
ระบบแบบแยกส่วน Split type หรือไม่ก็ระบบผลิตนํ้ าเยน็แบบรวมศูนย ์หรือ Chiller system สาํหรับความหมายของ
ระบบ VRF อาจพิจารณาไดว้่าเป็นแบบ Split type ท่ีมี Evaporator หรือ Fan Coil Unit หลายตวั ต่ออยูก่บั 
Condensing Unit ตวัเดียว  

 
รูปที ่5.12-18 การเช่ือมต่อระหวา่ง condensing unit และ evaporators 

 

ถา้เปรียบเทียบระหว่าง ระบบผลิตนํ้ าเยน็แบบรวมศูนย ์กบั ระบบ VRF จะพบว่าระบบผลิตนํ้ าเยน็แบบรวมศูนย ์
จะตอ้งอาศยัทั้งระบบท่อนํ้ าและระบบท่อลม ในการหมุนเวียนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร ในขณะท่ี VRF จะใช้
การอาศยัระบบนํ้ายาโดยตรง ในการหมุนเวียนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร แต่ทั้งน้ีระบบเองก็จะตอ้งใชร้ะบบท่อ
นํ้ายาและการควบคุมท่ีซบัซอ้นกวา่  
คาํว่า Variable Refrigerant Volume หมายถึงการท่ีระบบจะตอ้งสามารถควบคุมปริมาณการไหลของนํ้ ายา ไปยงั 
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evaporator แต่ละตวัไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงจะทาํใหร้ะบบปรับอากาศ ทาํงานไดห้ลายสภาวะในขณะเดียวกนั ข้ึนกบัพื้นท่ี
และการใชง้าน ตวัอย่างเช่นพื้นท่ีท่ีตอ้งการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนท่ีแตกต่างกนั หรือพื้นท่ีสองโซนทาํงาน
พร้อมกนั โดยโซนหน่ึงตอ้งการความร้อน อีกโซนหน่ึงตอ้งการความเยน็ อีกทั้งยงัสามารถนาํความร้อนและความ
เยน็มาแลกเปล่ียนกนัไดอี้กดว้ย การควบคุมปริมาณการไหลของนํ้ ายาโดยการใช ้variable speed compressor เป็น
หวัใจสาํคญัของการทาํงานของระบบ VRF  
 

 
รูปที ่5.12-19 ตวัอยา่งเทคโนโลย ีVariable Speed Compressor 

การปรับเปล่ียนระดบัการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ ระบบ VRF ซ่ึงเป็นระบบหลกัของเคร่ืองระบบน้ี ทาํงานผ่าน
อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า Variable speed compressor ทาํให ้คอมเพรสเซอร์ ของระบบน้ี สามารถปรับเปล่ียนการทาํงานเป็น
ขั้นๆ ตามภาระการทาํความเยน็ท่ีตอ้งการ โดยตวัอย่างของผูผ้ลิตรายหน่ึง เร่ิมตน้จากรุ่นเล็กซ่ึงมีขนาด 6 แรงมา้ 
(ประมาณ 5 ตนั ความเยน็) สามารถควบคุม การทาํงานข้ึนลงได ้13 ขั้น ส่วนในรุ่นใหญ่ขนาด 10 แรงมา้ (ประมาณ 9 
ตนัความเยน็) สามารถ ควบคุมรอบ การทาํงานของคอมเพรสเซอร์ได ้21 ขั้น  
 

 
รูปที ่5.12-20 ตวัอยา่งการปรับเปล่ียนระดบัการทาํงานของคอมเพรสเซอร์ 
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อุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายนํ้ายา (Refrigerant piping) เป็นอุปกรณ์เสริมท่ีทาํใหส้ามารถเดินท่อนํ้ายาแบบรวมท่อหรือแยกท่อ
ไดเ้หมือนการเดินระบบท่อนํ้ าประปา ทาํให้ การติดตั้ง ท่อนํ้ ายาปรับอากาศ สะดวก ประหยดั และยืดหยุ่น กว่าการ
เดินท่อนํ้ายาในระบบเดิม ทาํใหร้ะบบน้ี สามารถติดตั้ง FCU หลายชุด กบั CDU เพียงตวัเดียวได ้

 
รูปที ่5.12-21 การเดินท่อนํ้ายาระหวา่ง FCU และ CDU 

 

 
รูปที ่5.12-22 อุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายนํ้ายา (REFRIGERANT PIPING) 

 

 
รูปที ่5.12-23 การเดินท่อนํ้ายาระหวา่ง CONVENTIONAL SPLIT TYPE และ VRF SYSTEM 

 

Split type 
conventional 

VRF piping 
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ผูใ้ชง้านสามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ FCU หรือ Indoor Units หลายชนิด ไดต้ามความเหมาะสม เช่น แบบฝังฝ้าเพดาน 
(Ceiling Mounted Cassette), แบบซ่อนในฝ้าเพดาน (Ceiling Mounted Duct Type และ Ceiling Mounted Built-in 
Type), แบบแขวนใตฝ้้า (Ceiling Suspended Type), แบบติดผนงั (Wall Mounted Type), แบบตั้งพ้ืนภายนอก (Floor 
Stand Type), แบบตั้งพ้ืนชนิดซ่อน (Concealed Floor Stand Type) เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายในการใชง้าน 
การควบคุมของระบบ VRF จะใช ้Wiring System ลกัษณะจะเป็นสายสัญญาณท่ีต่อกนัในรูปแบบอนุกรมจากเคร่ือง 
FCU เขา้หากนัแลว้ต่อเขา้เคร่ือง CDU การต่ออุปกรณ์ควบคุมสามารถต่อกบั CDU เพียงจุดเดียวจะสามารถควบคุม
การทาํงานของระบบทั้งหมดได ้(รายละเอียดเก่ียวกบัระบบควบคุมการทาํงาน มีขอ้ปลีกยอ่ย อีกมาก สามารถ ศึกษา
ไดจ้ากเอกสารของผูผ้ลิตแต่ละราย) ระบบควบคุมการทาํงานและแจง้ความผิดพลาดในการทาํงานของเคร่ืองตั้งแต่
การตรวจสอบความผิดพลาดในการต่อเช่ือมสายเคเบิลความผิดพลาดในการเดินท่อนํ้ ายาปรับอากาศ และในบาง

ผลิตภณัฑส์ามารถเช่ือมต่อระบบควบคุมน้ี เขา้กบัระบบบริหารอาคาร (BMS) ส่วนกลางไดด้ว้ย 
 

 
รูปที ่5.12-24 ระบบ WIRING ของการควบคุมระหวา่ง FCU และ CDU 

 
การแกปั้ญหาเร่ืองระบบนํ้ ามนัหล่อล่ืนระบบ VRF มีการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเร่ืองระบบนํ้ ามนัหล่อล่ืนใน

คอมเพรสเซอร์ ทาํให้สามารถวางท่อนํ้ ายาทาํความเยน็ไดไ้กลกว่าการวางท่อนํ้ ายาในระบบเดิมมาก ดงัในภาพเป็น
ตวัอยา่งของผลิตภณัฑห์น่ึงซ่ึงระยะห่างของระหว่าง CDU (Outdoor Unit) กบั FCU (Indoor Unit) ในระบบแบบน้ี มี
ระยะทางสูงสุดเท่ากบั 100 เมตร ระดบัแตกต่างระหว่าง Outdoor Unit กบั Indoor Unit เท่ากบั 50 เมตร ระดบั
แตกต่างของ Indoor Unit แต่ละชุดในระบบเดียวกนัเท่ากบั 15 เมตร (ทั้งน้ีในแต่ละผลิตภณัฑอ์าจมีขอ้จาํกดัในส่วนน้ี
แตกต่างกนั ซ่ึงผูอ้อกแบบและผูใ้ชจ้ะตอ้งศึกษาขอ้มูลจากผูผ้ลิตแต่ละราย) 
 

 
รูปที ่5.12-25 ตวัอยา่ง ระยะห่างระหวา่ง CDU และ FCU 
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2. ข้อเปรียบเทยีบระบบปรับอากาศ 

ลักษณะการเปรียบเทยีบ ระบบ split type 
แบบ constant r efr igerant 

flow system 

ระบบ water  cooled 
chiller  system 

ระบบ VRF 
Var iable refr igerant 

flow system 
อุปกรณ์และการใชพ้ื้นท่ี ตอ้งมีพ้ืนท่ีวาง FCU โดย

สามารถกระจายไปเป็นจุด

ยอ่ย หรืออาจต่อเป็นท่อลม
จากเคร่ือง FCU กไ็ด ้
 
ตอ้งมีพ้ืนท่ีวาง CDU 
ตาํแหน่งจะตอ้งอยูใ่กล ้FCU  

ตอ้งมีพ้ืนท่ีวาง FCU โดย
สามารถกระจายไปเป็นจุด

ยอ่ย หรืออาจต่อเป็นท่อลม
จากเคร่ือง FCU กไ็ด ้
ตอ้งมีพ้ืนท่ีวาง chiller 
cooling tower และป๊ัมนํ้า
ส่วนกลาง 

ตอ้งมีพ้ืนท่ีวาง FCU โดย
สามารถกระจายไปเป็นจุด

ยอ่ย หรืออาจต่อเป็นท่อลม
จากเคร่ือง FCU กไ็ด ้
พ้ืนท่ีวาง CDU รวมเป็นจุด
ใหญ่จุดเดียว หรือแบ่งเป็น
โซน 

การวางอุปกรณ์แต่ละส่วน ระยะห่างของ FCU กบั 
CDU ไดป้ระมาณ 15 เมตร 

ระยะห่างระหวา่ง FCU, 
chiller, cooling tower อยู่
ห่างกนัไดม้าก เน่ืองจากใช้
ระบบป๊ัมนํ้าและตอ้งใช้

ระบบท่อนํ้าเยน็ในการ

ทาํงาน ซ่ึงระบบท่อนํ้าเยน็
มกัมีขนาดใหญ่ และ
ตอ้งการพ้ืนท่ีติดตั้งมากใน

อาคาร 

ระยะห่างระหวา่ง FCU, 
CDU อยูห่่างกนัไดม้าก 
เน่ืองจากใชร้ะบบ variable 
speed compressor 
ไม่ตอ้งใชร้ะบบท่อนํ้าเยน็

ในการทาํงาน ส่วนระบบ
ท่อนํ้ายาท่ีตอ้งเดินใน

อาคารมีขนาดเลก็ และ
ตอ้งการพ้ืนท่ีติดตั้งนอ้ย

กวา่ระบบท่อนํ้า 
การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทความร้อน เกิดข้ึน

ในขั้นตอนเดียวระหวา่ง

นํ้ายาทาํความเยน็และอากาศ 

การถ่ายเทความร้อน 
เกิดข้ึนสองขั้นตอน

ประกอบไปดว้ย  
1) ขั้นตอนระหวา่งนํ้ายา
ทาํความเยน็และนํ้าเยน็ 2) 
ขั้นตอนระหวา่งนํ้าเยน็

และอากาศ ส่งผลต่อความ
สูญเสียของพลงังาน 

การถ่ายเทความร้อน 
เกิดข้ึนในขั้นตอนเดียว

ระหวา่งนํ้ายาทาํความเยน็

และอากาศ 

ผลกระทบต่อรูปแบบ

สถาปัตยกรรมภายนอก 
ตอ้งมีสถานท่ีเปิดโล่งหรือมี

เกลด็ระบายอากาศ ทุก
ตาํแหน่งของการติดตั้ง CDU 
ซ่ึงกระจายไปทัว่อาคาร 

ไม่จาํเป็นตอ้งมีสถานท่ี

เปิดโล่งหรือมีเกลด็ระบาย

อากาศ ทุกตาํแหน่งของ
การติดตั้ง CDU ซ่ึง
กระจายไปทัว่อาคาร 

ตอ้งมีสถานท่ีเปิดโล่งหรือ

มีเกลด็ระบายอากาศ ทุก
ตาํแหน่งของการติดตั้ง 
CDU ซ่ึงกระจายไปทัว่
อาคารแต่จาํนวนของ 
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แต่จาํเป็นตอ้งมีหอ้งเคร่ือง

สาํหรับ chiller, ระบบป๊ัม
นํ้า, ท่ีตั้งของ cooling 
tower 

CDU จะนอ้ยกวา่ในกรณี
ของ ระบบ split type 
แบบ constant refrigerant 
flow system อยูม่าก 

การทาํงาน part load ของ
อุปกรณ์ทาํความเยน็ 

การทาํงานของ CDU เป็น
แบบ on/off control ไม่
สามารถทาํงานแบบขั้นได ้
แบ่งส่วนการทาํงานโดย

กระจาย FCU ไปในพ้ืนท่ีท่ี
ตอ้งการเหมาะสาํหรับการ

ใชง้านท่ีมีการเปิดปิดระบบ

ปรับอากาศไม่พร้อมกนัและ

การควบคุมอุณหภูมิไม่

เท่ากนัในแต่ละส่วน 

Chiller ในระบบ constant 
water flow ทาํงาน part 
load ไม่ได ้ตอ้งเปิดหรือ
ปิดอยา่งเดียว ในขณะท่ี 
Chiller ในระบบ varible 
water flow ทาํงาน part 
load ได ้แต่ไดน้อ้ยขั้น 
แบ่งส่วนการทาํงานโดย

กระจาย FCU หรือ AHU 
ไปในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ 
เหมาะสาํหรับการใชง้านท่ี

มีการเปิดปิดระบบปรับ

อากาศพร้อมกนั 

การทาํงานของ CDU เป็น
แบบ variable speed 
control สามารถทาํงาน
แบบขั้นไดแ้บ่งส่วนการ

ทาํงานโดยกระจาย FCU 
ไปในพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการ 
เหมาะสาํหรับการใชง้านท่ี

มีการเปิดปิดระบบปรับ

อากาศไม่พร้อมกนัและ

การควบคุมอุณหภูมิไม่

เท่ากนัในแต่ละส่วน 

การแบ่งช่วงการติดตั้งระบบ สามารถแบ่งการติดตั้งระบบ

เป็นส่วนๆ ไดต้ามการเปิดใช้
งานของอาคาร 

ตอ้งติดตั้งระบบทั้งหมด

ในคร้ังเดียว 
สามารถแบ่งการติดตั้ง

ระบบเป็นส่วนๆ ไดต้าม
การเปิดใชง้านของอาคาร 

การควบคุมอุณหภูมิในส่วน

พ้ืนท่ีปรับอากาศ 
ตดัการทาํงานของ CDU ถา้
อุณหภูมิถึงจุดท่ีตอ้งการและ

จะเร่ิมทาํงานอีกคร้ังเม่ือเวลา

ผา่นไปไม่นอ้ยกวา่ 3 นาที 
การทาํงานของ CDU เป็น
แบบรอบการหมุนคงท่ี 

ตอ้งใชร้ะบบ VAV 
(variable air volume) เขา้
มาช่วยในการควบคุม

ปริมาณอากาศท่ีไหลเขา้

พ้ืนท่ีใชง้าน 

ทาํงานร่วมกนัระหวา่ง 
FCU และ CDU สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละ

พ้ืนท่ี ไดแ้ตกต่างกนั 
การทาํงานของ CDU เป็น
แบบ variable speed 
compressor 

การใชง้านและการบาํรุงรักษา มีจาํนวนอุปกรณ์ท่ีตอ้งดูแล

รักษานอ้ย 
สามารถใชช่้าง

เคร่ืองปรับอากาศทัว่ไปใน

การซ่อมบาํรุง 

มีจาํนวนอุปกรณ์ท่ีตอ้ง

ดูแลรักษามาก 
และตอ้งใชช่้าง

เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี

ความรู้เฉพาะในการซ่อม

บาํรุง 

มีจาํนวนอุปกรณ์ท่ีตอ้ง

ดูแลรักษานอ้ย 
แต่ยงัคงตอ้งใชช่้าง

เคร่ืองปรับอากาศท่ีมี

ความรู้เฉพาะในการซ่อม

บาํรุง 
 

3. ประโยชน์ของระบบ VRF 
การติดตั้ง : ระบบผลิตนํ้ าเยน็แบบรวมศูนย ์หรือ Chiller system มีการใช ้Water chiller ซ่ึงเป็นอุปกรณ์หนกั และ
ตอ้งการการยกดว้ยป้ันจัน่ ส่วนระบบ VRF เป็นอุปกรณ์ท่ีมีนํ้ าหนกัเบามากกว่า ไม่ว่าจะเป็น condensing unit หรือ 
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evaporator การขนยา้ยแต่ละ unit ทาํไดง่้ายกว่า ในกรณีท่ีตอ้งระบบท่ีมี capacity มาก เช่นหลายร้อยตนัความเยน็ ก็
สามารถทาํไดโ้ดยการใช ้unit ยอ่ยมาทาํงานต่อเน่ืองกนั แต่ละระบบเป็นระบบนํ้ ายาท่ีสามารถควบคุมไดโ้ดยอิสระ 
แต่ใชร้ะบบควบคุมร่วมกนั ซ่ึงมีประโยชน์ในกรณีท่ีอาคารมีภาระความร้อนไม่เตม็พิกดั (part load) หรือมีการใช้
อาคารในบางพ้ืนท่ีไม่ทั้งหมด การปรับนํ้ ายาสามารถทาํให้ระบบมีความเหมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ีได้ ซ่ึงมีความ
คลา้ยคลึงกบัระบบ VAV (variable air volume system) ท่ีทาํงานร่วมกบัระบบผลิตนํ้ าเยน็แบบรวมศูนย ์และยงัคงใช้
แนวคิดในการถ่ายเทความร้อนโดยผ่านระบบท่อนํ้ าและระบบท่อลม การท่ีระบบ VRF มีนํ้ าหนักเบา ทาํให้
โครงสร้างท่ีตอ้งรองรับ มีขนาดเล็กลง ไม่ตอ้งมีการใชท่้อลมสาํหรับการจ่ายลมเยน็ แต่ยงัคงมีการใชท่้อลมสําหรับ
การระบายอากาศระบบ VRF มีความเหมาะสมสาํหรับการปรับปรุง หรือติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศสาํหรับอาคารเก่า
หรืออาคารท่ีตอ้งมีการอนุรักษเ์พราะทาํให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมนอ้ยกว่าระบบผลิตนํ้ าเยน็แบบรวมศูนย ์
ซ่ึงตอ้งมีพื้นท่ีในการวาง water chiller, พื้นท่ีในการวาง AHU, และการเดินท่อลม อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากการท่ีตอ้งใช้
การเดินท่อนํ้ ายาจาํนวนมากในอาคาร การเดินท่อดงักล่าวตอ้งการช่างติดตั้งท่ีมีทกัษะการทาํงานท่ีสูง เพื่อให้ไดง้าน
ติดตั้งท่ีมีคุณภาพและไม่มีปัญหาในการทาํงานต่างๆ เช่น การร่ัว เกิดข้ึน 
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รูปที ่5.12-26 ตวัอยา่งการติดตั้งระบบ VRF 

 
ความยืดหยุ่นในการออกแบบ : condensing unit 1 ตวัสามารถทาํงานไดก้บั evaporator ไดห้ลายตวั (ขอ้มูลเร่ือง
จาํนวน สอบถามไดจ้ากบริษทัผูผ้ลิต) โดยท่ี evaporator หรือ fan coil unit อาจมีไดห้ลายรูปแบบเช่น แบบติดผนงั 
แบบแขวนใตฝ้้า แบบตั้งพ้ืน การเพ่ิมเติมระบบสามารถทาํไดง่้ายกวา่ระบบผลิตนํ้าเยน็แบบรวมศูนย ์ 
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รูปที ่5.12-27 การทาํงานร่วมกนัระหวา่ง CDU 1 unit กบั FCU หลาย unit ท่ีมีความหลากหลาย 

 
การดูแลรักษาและซ่อมบํารุง : ถึงแมว้่าระบบจะมีความซบัซอ้นเร่ืองการควบคุมนํ้ ายาแต่เป็นความซบัซอ้นภายใน

วงจรควบคุมอิเลคทรอนิกส์เท่านั้น ในแง่ผูใ้ช ้ผูติ้ดตั้ง ผูดู้แลรักษา ระบบ VRF จะมีลกัษณะท่ีคลา้ยกบั ระบบ split 
type มาก ซ่ึงมีความซบัซอ้น อุปกรณ์ท่ีนอ้ยกว่า และการดูแลรักษาท่ีประหยดักว่า ระบบผลิตนํ้ าเยน็แบบรวมศูนย ์
การดูแลรักษาพื้นฐานก็จะเหมือนกบัเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนทัว่ไป เช่นการเปล่ียนแผ่นกรอง การทาํความ
สะอาด coil ความแตกต่างท่ีชดัเจนคือไม่มีระบบท่อนํ้ าเยน็ ไม่ตอ้งมีการทาํ water treatment อยา่งไรก็ตามการดูแล
รักษาสาํหรับระบบควบคุมและอิเลคทรอนิกส์อาจจะตอ้งพ่ึงพาบริษทัผูผ้ลิตทั้งในแง่ service และ spare part   
การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน : ระบบ VRF สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนท่ีตอ้งการความแตกต่างของ
อุณหภูมิและความช้ืนได ้เน่ืองจากระบบใช ้VARIABLE SPEED COMPRESSOR ทาํใหส้ามารถควบคุมปริมาณการ
ไหลของนํ้ายา ความแม่นยาํในการควบคุมอุณหภูมิอยูใ่นช่วง +/- 1 DEG F (+/- 0.6 DEG C)  
 

 
รูปที ่5.12-28 ขอ้เปรียบเทียบการควบคุมอุณหภูมิระหวา่ง VRF และ ระบบ AHU ทัว่ไป 
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การประหยัดพลังงาน :  ดว้ยพื้นท่ีและสภาพการณ์ท่ีเหมาะสม ระบบ VRF อาจมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่า ระบบผลิตนํ้ า
เยน็แบบรวมศูนย ์ท่ีทาํงานร่วมกบัระบบท่อลม เน่ืองจากการท่ีมีท่อลม โดยทัว่ไปจะมีการร่ัวของอากาศหมุนเวียน
ประมาณ 10-20% ของระบบลมหมุนเวียนทั้งหมด ระบบ VRF มกัจะประกอบไปดว้ย 2-3 compressor ต่อ 1 
condensing unit ทาํใหเ้กิดผลดีเม่ือระบบตอ้งการการทาํงานแบบ part load ซ่ึงโดยทัว่ไประบบปรับอากาศจะทาํงาน
อยูท่ี่ 40-80% ของ full load กรณีอาคารท่ีตอ้งการทั้งความร้อนและความเยน็ในเวลาเดียวกนั ระบบสามารถถ่ายโอน
พลงังานระหวา่งโซนได ้โดยการใชร้ะบบ heat recovery 

 
รูปที ่5.12-29 twin DC compressor 

สาํหรับผูผ้ลิต VRF แต่ละราย จะมีแนวทางการออกแบบเป็นของตนเอง หลายรายมีการใชร้ะบบท่อแบบสามทาง 
(liquid, suction และ discharge) ประกอบกบัวาลว์และอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน ท่ีใชใ้นถ่ายเทความร้อนจาก
นํ้ายาสภาวะ superheat ไปสู่อุปกรณ์อ่ืนท่ีตอ้งการความร้อน 
ประสิทธิภาพของระบบ VRF ข้ึนกบัพื้นท่ีและสภาพการณ์ท่ีเหมาะสม ตวัอยา่งเช่นอาคารหน่วยงานรัฐหลงัหน่ึงใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 โซน มีพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั โดยโซน 1 มีการติดตั้ง ระบบ rooftop VAV และ
โซน 2 มีการติดตั้งระบบ VRF จากการทดสอบเปรียบเทียบพบว่า การใชพ้ลงังานของ VRF ตํ่ากว่า ระบบ VAV 
ประมาณ 38%  
การทดสอบเปรียบเทียบระหว่างผูผ้ลิต VRF ขนาด 200 TR ระหว่าง VRF แบบระบายความร้อนดว้ยอากาศและ
ระบบผลิตนํ้ าเยน็แบบรวมศูนยร์ะบายความร้อนดว้ยนํ้ า ในประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นค่าติดตั้งของระบบ 
VRF ท่ีถูกกว่าระบบผลิตนํ้ าเยน็แบบรวมศูนยร์ะบายความร้อนดว้ยนํ้ า ประมาณ 5-20% สาํหรับการทาํงานในช่วง
ปกติสาํหรับ VRF ท่ีใชน้ํ้ ายา R410A พบว่าค่าการประหยดัพลงังานของระบบ VRF ดีกว่าระบบผลิตนํ้ าเยน็แบบรวม
ศูนยร์ะบายความร้อนดว้ยนํ้ า ประมาณ 30-40% โดยเฉล่ีย ขอ้น่าสังเกตอนัหน่ึงจากการทดสอบพบว่า ระบบผลิตนํ้ า
เยน็แบบรวมศูนยร์ะบายความร้อนดว้ยนํ้ า มีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าระบบ VRF ณ ท่ีสภาวะมากกว่า 90% ของ full load 
แต่ในช่วงเวลาทาํงานจริง มากกว่า 80% ของระบบทาํปรับอากาศทาํงานอยูท่ี่สภาวะ 45-80% ของ full load ซ่ึงระบบ 
VRF มีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าระบบผลิตนํ้ าเยน็แบบรวมศูนยร์ะบายความร้อนดว้ยนํ้ า จากการเปรียบเทียบน้ีแสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ในช่วง part load ของระบบ VRF 
การตรวจสอบการใชพ้ลงังานของระบบ VRF โดยการติดตั้งมิเตอร์วดัยอ่ยสาํหรับแต่ละชุด condensing unit สามารถ
ทาํไดโ้ดยง่าย ทาํใหส้ามารถตรวจสอบการใชพ้ลงังานของแต่ละโซน แต่ละพื้นท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน มากกว่าระบบระบบ
ผลิตนํ้ าเยน็แบบรวมศูนยซ่ึ์งจาํเป็นตอ้งทาํการตรวจสอบการใชพ้ลงังานในภาพรวมเท่านั้น ในบางลกัษณะงานเช่น
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เป็นในอาคารท่ีมีพื้นท่ีใชง้านร่วมกนัหลายหน่วยงาน ก็สามารถทาํการตรวจสอบการใชพ้ลงังานของแต่ละโซน แต่
ละพื้นท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน 
ความสามารถในการควบคุมสภาวะอากาศที่หลากหลาย :  ระบบ VRF สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนท่ีตอ้งการ
ความแตกต่างของอุณหภูมิและความช้ืนได ้เน่ืองจากระบบใช ้variable speed compressor ทาํให้สามารถควบคุม
ปริมาณการไหลของนํ้ ายาไดอ้ยา่งแม่นยาํ จึงมีความเหมาะสมในการใชง้านสาํหรับอาคารท่ีมีหลายลกัษณะพ้ืนท่ีใช้
งานและตอ้งการการควบคุมท่ีแตกต่างกนั เช่นอาคารสาํนกังาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นตน้ 

 
รูปที ่5.12-30 ระบบ VRF ท่ีสามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนท่ีตอ้งการความแตกต่างของอุณหภูมิและความช้ืน 

ความต้านทานต่อกระแสลมในอาคารสูง :  โดยทัว่ไปความเร็วในการ discharge อากาศออกจาก condensing unit อยู่
ท่ีความเร็ว 3-4 m/s เม่ือติดตั้ง condensing unit ในอาคารสูงซ่ึงมีกระแสลมท่ีแรงทาํให้การระบายความร้อนไม่

สามารถทาํไดอ้ยา่งท่ีควรจะเป็นจากในภาพจะเป็นผลการ simulation ของอากาศท่ีเกิดการ recirculation เน่ืองจากลม
แรงในอาคารสูง ส่งผลใหก้ารระบายความร้อนของ condensing unit เกิดปัญหา 
 

 
รูปที ่5.12-31 ผลการ simulation ของอากาศท่ีเกิดการ recirculation เน่ืองจากลมแรงในอาคารสูง 

 

3-4 m/s 

10 m/s 
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จากกราฟในภาพแสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงความสามารถในการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศแบบ 
conventional split type ซ่ึง condensing temperature ส่งผลต่อ cooling capacity ถา้อุณหภูมิของอากาศภายนอกเท่ากบั 
35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในการควบแน่นของ CDU จะอยูท่ี่ 55 องศาเซลเซียส แต่ถา้อุณหภูมิของอากาศภายนอก
เท่ากบั 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในการควบแน่นของ CDU จะอยู่ท่ี 50 องศาเซลเซียส ซ่ึงถา้อุณหภูมิในการ
ควบแน่นเพิ่มข้ึนจาก 50 องศาเซลเซียส มาเป็น 55 องศาเซลเซียส ความสามารถในการทาํความเยน็ หรือ cooling 
capacity กจ็ะลดลงประมาณ 10 % ส่งผลต่อการใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึน 

 
รูปที ่5.12-32 การเปล่ียนแปลงของ cooling capacity เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ condensing temperature 
เม่ือนาํมาเปรียบเทียบระหวา่งระบบ  conventional split type และระบบ VRF ไม่วา่จะเป็นสภาวะมีลมแรงไหลข้ึนบน 
หรือลมแรงไหลลงล่าง ระบบ VRF ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไม่มีผลกระทบจากลมแรงของอาคารสูง 
 

 
รูปที ่5.12-33 ผลการเปรียบเทียบความตา้นทานต่อแรงลม 
ระหวา่งระบบ  Conventional split type และระบบ VRF 
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4. ตวัอย่างอาคารทีใ่ช้ระบบปรับอากาศ VRF 
 

 
อาคาร A.C.E. DAIKIN COMPLEX 

ชนิดของอาคาร: สาํนกังาน, โชวรู์ม, หอ้งสมัมนาและฝึกอบรม โรงงานผลิตสินคา้ไฮเทค, ส่วนบริการซ่อมบาํรุง, 
โกดงั เกบ็สินคา้ แบบ อตัโนมติั 

ท่ีตั้ง: ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 
 
 

 
ตาํแหน่งท่ีตั้งของ CDU บริเวณดาดฟ้าชั้น 2 ของอาคารไดมี้การแบ่งกลุ่มของ CDU เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะจ่ายนํ้ายา

ปรับอากาศใหแ้ก่ FCU ของอาคารแต่ละชั้น 
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5.12.5 เทคโนโลยเีคร่ืองทาํนํา้เยน็ใช้คอมเพรสเซอร์แบบแบร่ิงแม่เหล็ก (Magnetic Bear ings Chiller ) 
เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบน้ีเป็นเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ท่ีมีวฏัจกัรทาํความเยน็แบบอดัไอท่ีมีการเพ่ิมสมรรถนะโดยการใช้

คอมเพรสเซอร์ท่ีมีการสูญเสียดา้นความเสียดทานในการเคล่ือนท่ีตํ่าโดยการใชแ้บร่ิงท่ีเป็นแม่เหลก็ท่ีสามารถ      ยก
เพลาของคอมเพรสเซอร์ใหล้อยจากแบร่ิงท่ีเป็นโลหะส่งผลใหก้ารเสียดสีระหวา่งผวิเพลาและผวิแบร่ิงลดตํ่าลงกวา่แบ

ร่ิงแบบเดิมมาก ทาํใหแ้บร่ิงแบบน้ีไม่จาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ ามนัหล่อล่ืนส่งผลใหน้ํ้ ามนัไม่ติดไปกบัสารทาํความเยน็ทาํให้
ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งสารทาํความเยน็และนํ้าสูงกวา่คอมเพรสเซอร์ท่ีใชน้ํ้ ามนัหล่อล่ืนทัว่ไป

นอกจากนั้นเคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบน้ียงัมีอุปกรณ์ปรับเปล่ียนรอบการหมุนของมอเตอร์         ขบัคอมเพรสเซอร์ 
(Variable Speed Drive) ท่ีเปล่ียนไปตามภาระการทาํความเยน็ส่งผลใหมี้ความเหมาะสมท่ีจะใชง้านทั้งในช่วงท่ีภาระ
การทาํความเยน็สูงและตํ่าทาํใหส้มรรถนะสูงกวา่เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ท่ีใชง้านทัว่ไปประมาณ 20% 
 

 
รูปที ่5.12-34 ส่วนประกอบของคอมเพรสเซอร์ท่ีใชแ้บร่ิงแม่เหลก็ 

 

 
รูปที ่5.12-35 การสูญเสียประสิทธิภาพจากการท่ีนํ้ ามนัหล่อล่ืนไปกบัสารทาํความเยน็ 

1.Magnetic bearings & bearing sensors 
2.Permanent-magnet synchronous motor 

         3.Touchdown bearings 
          4.Shaft & impellers 
          5.Compressor cooling 
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รูปที ่5.12-36 ค่า kW/TR ของคอมเพรสเซอร์แต่ละชนิดท่ีภาระเปล่ียนแปลง 

 
          กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทาํการเปล่ียนเคร่ืองทาํนํ้าเยน็เป็นแบบ Oil free Magnetic Bearing VSD 
Centrifugal Chiller ขนาดทาํความเยน็ 400 ตนั/ชัว่โมง จาํนวน 1 ชุด เพื่อนาํมาใชท้าํงานเป็นหลกัวนัละ 24 ชัว่โมง 
สามารถลดการใชพ้ลงังานในส่วนของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ของระบบปรับอากาศลงคิดเป็น 24.59% 

 
5.12.6 เทคโนโลยเีคร่ืองทาํนํา้เยน็ชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller ) 
           เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ชนิดปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller) เป็นอุปกรณ์อีกประเภทหน่ึงท่ีอาศยั
หลกัการทาํงานของ VFD (Variable Frequency Drive) ในการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์มอเตอร์ในการ
ดูดอดัสารทาํความเยน็ตามภาระโหลดท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะทาํการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์โดยการปรับ
ความถ่ีของกระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายใหก้บัมอเตอร์ตามภาระโหลดท่ีเกิดข้ึนจริง ครอบคลุมลกัษณะการใชง้านของเคร่ืองทาํ
นํ้าเยน็ท่ีภาระการทาํความเยน็เตม็ตามพิกดัท่ีออกแบบไวห้รือเรียกวา่ “Full Load” และการใชง้านท่ีภาระการทาํความ
เยน็ไม่เตม็พิกดัหรือนอ้ยกวา่ตามท่ีการออกแบบไว ้หรือเรียกวา่ “Part Load” โดยเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ชนิดปรับความเร็ว
รอบคอมเพรสเซอร์ (VSD Chiller) น้ีจะมีสมรรถนะท่ี Part Load ดีกวา่เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบเดิม (Centrifugal, Screw 
Chiller) โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชง้านเคร่ืองทาํนํ้าเยน็หลายชุดพร้อมกนั อาจส่งผลใหภ้าระของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ท่ีใช้
งานแต่ละตวัอยูท่ี่ 30-50% เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการสูญเสียการใชพ้ลงังานในระบบทาํนํ้าเยน็ของระบบปรับอากาศ 
(Chilled water system) เป็นอยา่งมาก ศกัยภาพในการประหยดัพลงังานขั้นตน้อยูท่ี่ประมาณ 20-40%  โดยพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีลดลงข้ึนอยูก่บัภาระการทาํงานของเคร่ืองทาํนํ้าเยน็เป็นหลกั 
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รูปที ่5.12-37 เคร่ืองทาํนํ้าเยน็แบบปรับความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ 

 

 
รูปที ่5.12-38 ค่า kW/TR ของคอมเพรสเซอร์ท่ีภาระเปล่ียนแปลง 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
 

1. ความหมายของการปรับอากาศ 
การปรับอากาศเป็นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพ่ือให้เป็นไปตามความตอ้งการ โดยทัว่ไปปัจจยัหรือ
พารามิเตอร์ของอากาศท่ีตอ้งควบคุมประกอบดว้ย อุณหภูมิ ความช้ืน ความสะอาด การกระจายลม และปริมาณลม 
การปรับอากาศมุ่งให้เกิดความรู้สึกสบายต่อผูอ้ยู่อาศยั อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรม การปรับอากาศอาจใช้เพื่อ
ควบคุมภาวะอากาศในกระบวนการผลิต 

2. อากาศทีอ่ยู่โดยรอบตวัเราประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1) อากาศแหง้และ 2) ไอนํ้ า (หรือความช้ืน) เราสามารถทราบค่าสมบติัของอากาศช้ืนไดจ้ากการอ่านแผนภูมิไซโคร
เมตริก (Psychrometric Chart)  

แผนภูมิไซโครเมตริกยงัสามารถใช้เพ่ือแสดงสภาวะของอากาศท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการปรับอากาศต่างๆ และ
สามารถใชป้ระเมินภาระการทาํความเยน็ (Cooling Load) ของระบบปรับอากาศ ซ่ึงจะนาํไปสู่การประเมินค่าของ
พลงังานท่ีใชข้องระบบปรับอากาศไดต่้อไป 

3. วฏัจักรการทาํความเยน็แบบอัดไอ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์พืน้ฐาน 4 ตวั ได้แก่ 

อุปกรณ์พืน้ฐานของวฏัจักรการทาํความเยน็แบบอัดไอ 
1. เคร่ืองระเหยหรือ
คอยล์เยน็ 
(Evaporator ) 

ทาํหน้าท่ีดึงความร้อนจากอากาศ (หรือนํ้ าในกรณีของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็) ท่ีเคล่ือนผ่าน
คอยลเ์ยน็ โดยสารทาํความเยน็ซ่ึงไหลอยูภ่ายในคอยลเ์ยน็จะเปล่ียนสถานะจากของผสม
ระหว่างของเหลวและไอท่ีความดนัตํ่า อุณหภูมิตํ่า ไปเป็นไอร้อนยิง่ยวดท่ีความดนัและ
อุณหภูมิใกลเ้คียงกนั 

2. คอมเพรสเซอร์ 
(Compressor ) 

ทาํหนา้ท่ีเพ่ิมความดนัและอุณหภูมิของสารทาํความเยน็ คอมเพรสเซอร์จะอดัไอสารทาํ
ความเยน็ซ่ึงมีความดนัและอุณหภูมิตํ่าใหมี้ความดนัและอุณหภูมิสูงข้ึน เพื่อส่งต่อไปยงั
คอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํให้สารทาํความเยน็เกิดการไหลเวียนใน
ระบบ และมีอุณหภูมิสูงพอท่ีจะระบายความร้อนท้ิงสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

3. คอนเดนเซอร์หรือ
คอยล์ร้อน 
(Condenser ) 

ทาํหนา้ท่ีระบายความร้อนออกจากสารทาํความเยน็ท่ีมาจากคอมเพรสเซอร์ โดยสารทาํ
ความเยน็จะเปล่ียนสถานะจากไอท่ีความดนัสูง อุณหภูมิสูง เป็นของเหลวท่ีความดนัสูง 
อุณหภูมิสูง การระบายความร้อนอาจใชว้ิธีระบายความร้อนดว้ยอากาศหรือนํ้ากไ็ด ้

4. วาล์วลดความดนั 
(Expansion Valve) 

ทาํหน้าท่ีลดความดนัของสารทาํความเยน็ท่ีมาจากคอนเดนเซอร์ สารทาํความเยน็จะ
เปล่ียนสถานะจากของเหลวความดนัสูง อุณหภูมิสูง เป็นของผสมระหว่างของเหลวและ
ไอท่ีความดนัตํ่า อุณหภูมิตํ่า ก่อนไหลเขา้สู่เคร่ืองระเหยต่อไป 
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4. กระบวนการทาํงานของวฏัจักรการทาํความเยน็แบบอัดไอในอุดมคตปิระกอบด้วย 

อุปกรณ์ กระบวนการ 
เคร่ือง

ระเหย 
การถ่ายเทความร้อน (ทาํความเยน็) แบบความดนัคงท่ี ซ่ึงสารทาํความเยน็จะเปล่ียนสถานะจาก
ของผสมระหวา่งของเหลวและไอท่ีความดนัตํ่า อุณหภูมิตํ่า ไปเป็นไออ่ิมตวัท่ีความดนัเดียวกนั 

คอมเพรส 
เซอร์ 

การอดัแบบไม่มีการถ่ายเทความร้อนหรือกระบวนการอดัแบบไอเซนโทรปิก ซ่ึงจะทาํใหส้าร
ทาํความเยน็เปล่ียนสถานะจากไออ่ิมตวัท่ีความดนัตํ่า ไปเป็นไอร้อนยิง่ยวดท่ีความดนัสูง 

คอนเดน 
เซอร์ 

การถ่ายเทความร้อนแบบความดนัคงท่ี ซ่ึงจะทาํใหส้ารทาํความเยน็เปล่ียนสถานะจากไอร้อน
ยิง่ยวดท่ีความดนัสูง อุณหภูมิสูง ไปเป็นของเหลวท่ีความดนัเดียวกนั 

วาลว์ลด

ความดนั 
การลดความดันโดยไม่มีการถ่ายเทงานและความร้อน ซ่ึงจะทาํให้สารทาํความเยน็เปล่ียน
สถานะจากของเหลวท่ีความดนัสูง ไปเป็นของผสมระหวา่งของเหลวและไอท่ีความดนัตํ่า  

5. ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดระบายความร้อนด้วยนํา้ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดงัต่อไปนี ้
5.1 เคร่ืองทํานํ้าเย็น เป็นอุปกรณ์ท่ีมีการใชพ้ลงังานสูงท่ีสุด ทาํหนา้ท่ีผลิตนํ้ าเยน็สาํหรับการปรับอากาศโดยใชว้ฏั
จกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอ ซ่ึงสารทาํความเยน็จะรับความร้อนจากนํ้ าเยน็ในเคร่ืองระเหยและระบายความร้อน
ออกใหก้บันํ้าหล่อเยน็ในคอนเดนเซอร์ 
 5.2 เคร่ืองสูบนํา้เย็น ทาํหนา้ท่ีส่งจ่ายนํ้ าเยน็ท่ีผลิตจากเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ไปยงัเคร่ืองส่งลมเยน็ท่ีติดตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีปรับ
อากาศ และนาํนํ้าเยน็ท่ีรับความร้อนจากเคร่ืองส่งลมเยน็กลบัมาทาํความเยน็ท่ีเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 
5.3 เคร่ืองส่งลมเยน็  เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีแลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งอากาศภายในพ้ืนท่ีปรับอากาศกบันํ้าเยน็ 
5.4 เคร่ืองสูบนํา้หล่อเย็น ทาํหนา้ท่ีหมุนเวียนนํ้ าหล่อเยน็ของเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ไปยงัหอระบายความร้อน และนาํนํ้ า
หล่อเยน็จากหอระบายความร้อนกลบัมายงัเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ 
5.5 หอระบายความร้อน ทาํหนา้ท่ีลดอุณหภูมินํ้ าหล่อเยน็เคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ โดยการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างนํ้ า
หล่อเยน็กบัอากาศภายนอก 

6. สมรรถนะของระบบปรับอากาศจะแสดงด้วย 
6.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Per formance: COP) ซ่ึงนิยามดว้ย อตัราส่วนของความสามารถใน
การทาํความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศในหน่วยวตัต ์ต่อกาํลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(วตัต)์ 
6.2 ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio: EER) ซ่ึงหมายถึง อตัราส่วนของความสามารถ
ในการทาํความเยน็ในหน่วย บีทียตู่อชัว่โมง ต่อกาํลงัไฟฟ้าท่ีระบบใช ้(วตัต)์ 
6.3  ค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็น (kW/TR) ซ่ึงหมายถึง อตัราส่วนระหว่างกาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ 
(กิโลวตัต)์ กบัความสามารถในการทาํความเยน็ของเคร่ืองในหน่วยตนัความเยน็ 

7. ปัจจัยหลักทีม่ีผลต่อสมรรถนะของระบบปรับอากาศ ได้แก่ 
อุณหภูมิระเหยของสารทาํความเยน็ในเคร่ืองระเหย และอุณหภูมิควบแน่นของสารทาํความเยน็ในคอนเดนเซอร์ 
ระบบปรับอากาศจะมีสมรรถนะสูงหากอุณหภูมิระเหยของสารทาํความเยน็มีค่าสูง และอุณหภูมิควบแน่นของสาร
ทาํความเยน็มีค่าตํ่า 
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8. ภาระการทาํความเยน็ (Cooling Load) 
หมายถึง ปริมาณหรืออตัราของพลงังานความร้อนท่ีดูดซบัโดยคอยลเ์ยน็หรือเคร่ืองระเหยในพื้นท่ีปรับอากาศหน่ึงๆ 
ซ่ึงประกอบดว้ย 
8.1 แหล่งความร้อนภายใน (Internal Heat Source) ไดแ้ก่ คน ระบบแสงสวา่ง และอุปกรณ์ต่างๆ 
8.2 แหล่งความร้อนภายนอก (External Heat Source) ไดแ้ก่ การถ่ายเทความร้อนผา่นกรอบอาคารเน่ืองจากความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายใน และการแผ่รังสีความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตยผ์่านกรอบอาคารท่ี
เป็นกระจก 
8.3 อากาศระบายและอากาศร่ัวไหล (Ventilation and Infiltration Air ) ไดแ้ก่ อากาศภายนอกท่ีป้อนเขา้มาในพ้ืนท่ี
ปรับอากาศเพ่ือรักษาคุณภาพของอากาศ และอากาศภายนอกท่ีร่ัวไหลเขา้มาตามรอยแยกของกรอบอาคารหรือวงกบ
ประตูหนา้ต่าง  

9. การประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศ 
จาํเป็นตอ้งทราบภาระการทาํความเยน็และกาํลงัไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ โดยสําหรับเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ ขอ้มูลท่ี
ตอ้งการประกอบดว้ย อัตราการไหลของนํ้าเย็นผ่านเคร่ืองทํานํ้าเย็น อุณหภูมินํ้าเย็นที่เข้าและออกจากเคร่ืองทํานํ้า
เยน็ และกําลังไฟฟ้าทีใ่ช้ขณะน้ัน  ๆของเคร่ืองทาํนํา้เยน็   

10. มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศมีมากมายหลายวิธี ซึ่งสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละ
สถานการณ์โดยพอสรุปได้ดงันี ้
- การเพ่ิมอุณหภูมินํ้าเยน็จ่ายออกจากเคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (การเพ่ิมอุณหภูมิระเหยของสารทาํความเยน็) 
- การลดอุณหภูมินํ้าระบายความร้อนเขา้เคร่ืองทาํนํ้าเยน็ (การลดอุณหภูมิควบแน่นของสารทาํความเยน็) 
- การใชร้ะบบส่งนํ้าเยน็แบบปริมาตรแปรเปล่ียน (Variable Water Volume: VWV) 
- การใชร้ะบบส่งลมเยน็แบบปริมาตรแปรเปล่ียน (Variable Air Volume: VAV) 
- การใชท่้อความร้อน (Heat Pipe) 
- การปรับปรุงตวัอาคาร 
- การเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- การควบคุมการทาํงานท่ีเหมาะสม 
-      การบาํรุงรักษาท่ีเหมาะสม 
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บทที ่6 
การอนุรักษ์พลังงานสําหรับ 

ระบบทาํความเยน็ 
(Energy Conservation for   

Refr igeration System) 
 

ความสําคญัของเน้ือหาวชิา 
 
โรงงานท่ีมีการใช้ระบบทาํความเยน็ ไม่ว่าเพ่ือการแช่แข็งหรือลดอุณหภูมิสินคา้ จาํเป็นตอ้งใช้พลงังานใน
ปริมาณมหาศาล  แต่หากโรงงานสามารถควบคุมการทํางานของระบบทําความเย็นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพไดแ้ลว้ การใชพ้ลงังานกจ็ะเป็นไปอยา่งคุม้ค่าและช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานใหก้บัสถาน
ประกอบการลงไดเ้ป็นอนัมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงค์  
1. ทราบหลกัการทาํงานและอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบทาํความเยน็ 
2. ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการทาํงานของระบบทาํความเยน็ 
3. เขา้ใจวิธีประเมินประสิทธิภาพพลงังานของระบบทาํความเยน็ 
4. ทราบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบทาํความเยน็ 
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6.1 บทนํา 
 
การทาํความเยน็เป็นกระบวนการดึงความร้อนออกจากวตัถุหรืออากาศเพ่ือรักษาให้มีอุณหภูมิตํ่ากว่าอากาศ

แวดลอ้มภายนอก เช่น การแช่เยน็อาหารในตูเ้ยน็ การแช่แขง็อาหารสดในตูแ้ช่แขง็หรือหอ้งเยน็ในโรงงานแปร
รูปอาหารหรือหา้งสรรพสินคา้ หรือการผลิตนํ้าแขง็ในโรงนํ้าแขง็  
 
ระบบทาํความเยน็มีหลากหลายประเภท อยา่งไรก็ตามในท่ีน้ีเราจะเนน้ท่ีการทาํความเยน็โดยระบบทาํความเยน็
แบบอดัไอ เน่ืองจากมีการใชง้านอยา่งแพร่หลาย 
 
6.2 ระบบทาํความเยน็ (Refr igeration System) 
 
อุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีดงึความร้อนออกจากวตัถุหรืออากาศ เพื่อรักษาให้มีอุณหภูมิตํ่ากว่าอากาศแวดล้อมภายนอก 
เรียกวา่ เคร่ืองทาํความเยน็ (Refrigerator) กระบวนการทาํความเยน็ในเคร่ืองทาํความเยน็อาจจาํแนกไดเ้ป็น 
ก)  การทาํความเยน็แบบอดัไอ (Vapor Compression Cooling)  

- แบบชั้นเดียว (Single stage) 
- แบบหลายชั้น (Multi stage) 

ข) การทาํความเยน็แบบดูดซึม (Absorption Cooling)  
 
ในเคร่ืองทาํความเยน็จะมีสารตวักลางท่ีทาํหน้าท่ีขนถ่ายความร้อน เรียกว่า สารทาํความเยน็ (Refrigerant) 
โดยมากเคร่ืองทาํความเยน็แบบอดัไอจะใชแ้อมโมเนียและสารในกลุ่มฟรีออนเป็นสารทาํความเยน็ ส่วนใน
เคร่ืองทาํความเยน็แบบดูดซึมจะใชน้ํ้ าเป็นสารทาํความเยน็ร่วมกบัการใชส้ารในกลุ่มนํ้ าเกลือ เช่น ลิเทียมโบร
ไมด ์เป็นสารดูดซึม (Absorbent)  
 
6.2.1 ระบบทาํความเยน็แบบอัดไอ (Vapor  Compression System) 
ระบบทาํความเยน็แบบอดัไอประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกั 4 ตวั ไดแ้ก่ เคร่ืองระเหย คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ 
และวาล์วลดความดนั เช่นเดียวกบัระบบปรับอากาศ ดงัแสดงในรูป 
  
 
 
 
 
 

 
รูปที ่6.2.1 ระบบทาํความเยน็แบบอดัไอชั้นเดียว 

คอนเดนเซอร์ 

เคร่ืองระเหย 

คอมเพรสเซอร์ 
วาลว์ลด

ความดนั 

1 

2 

4 

3 
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ในกรณีของการทาํความเยน็ท่ีอุณหภูมิตํ่า ช่วงความแตกต่างของอุณหภูมิระหวา่งคอนเดนเซอร์และเคร่ืองระเหย
จะมีค่ากวา้งมาก วฏัจกัรทาํความเยน็แบบอดัไอชั้นเดียวไม่เหมาะท่ีจะนาํมาใชใ้นกรณีน้ี เน่ืองจากอตัราส่วน
ความดนัของคอมเพรสเซอร์จะมีค่าสูงเกินไป ยิง่ช่วงความแตกต่างของอุณหภูมิกวา้งมากเท่าใด ก็ยิ่งทาํใหช่้วง
ความแตกต่างของความดนัในวฏัจกัรกวา้งมากข้ึนเท่านั้น และส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานของระบบลดลง 
เน่ืองจากประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์จะแปรผกผนักบัค่าอตัราส่วนความดนั 

ปัญหาน้ีสามารถแกไ้ขไดโ้ดยวฏัจกัรทาํความเยน็แบบหลายชั้น (Cascade vapour compression refrigeration 
cycle) ดงัแสดงในรูปท่ี 6.2-2 ซ่ึงเป็นการเช่ือมต่อวฏัจกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอท่ีทาํงานท่ีอุณหภูมิแตกต่าง
กนัตั้งแต่ 2 วฏัจกัรข้ึนไปเขา้ดว้ยกนัโดยใชเ้คร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (cascade heat exchanger) ซ่ึงทาํหนา้ท่ี
เป็นคอนเดนเซอร์ของวฏัจกัรท่ีทาํงานท่ีอุณหภูมิตํ่า และเป็นเคร่ืองระเหยของวฏัจกัรท่ีทาํงานท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 
โดยท่ีสารทาํความเยน็ของวฏัจกัรทั้งสองจะแยกออกจากกนั ระบบน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบคือ วฏัจกัรท่ีนาํมาเช่ือมต่อ
เขา้ดว้ยกนัสามารถใชส้ารทาํความเยน็ต่างชนิดกนัได ้สารทาํความเยน็บางชนิดเหมาะกบัการใชง้านท่ีมีอุณหภูมิ
ตํ่า บางชนิดกเ็หมาะกบัการใชง้านท่ีอุณหภูมิสูง เราจึงสามารถเลือกใชส้ารทาํความเยน็ชนิดต่างๆ เพื่อท่ีจะทาํให้
ไดค่้าสมัประสิทธ์ิการทาํความเยน็ดีท่ีสุด แต่ขอ้เสียของวฏัจกัรน้ีก็คือ อุณหภูมิของคอนเดนเซอร์ของวฏัจกัรท่ีมี
อุณหภูมิตํ่าจะตอ้งมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิของเคร่ืองระเหยของวฏัจกัรอุณหภูมิสูง เพื่อท่ีจะใหก้ารถ่ายเทความร้อน
ระหว่างวฏัจกัรทั้งสองเกิดข้ึนได ้ดงันั้นจึงเป็นสาเหตุใหค่้าอตัราส่วนความดนัของคอมเพรสเซอร์ในวฏัจกัรทั้ง
สองมีค่าสูงข้ึน การท่ีจะลดอุณหภูมิแตกต่างในเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองแลกเปล่ียน
ความร้อนท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีขนาดใหญ่ ซ่ึงจะทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่6.2-2 (ก) ระบบทาํความเยน็แบบหลายชั้น (Cascade vapour compression refrigeration system) 

 

คอมเพรสเซอร์

ความดนัสูง 

1 

2 

3 

คอมเพรสเซอร์

ความดนัตํ่า 

4 
คอนเดนเซอร์ 

เคร่ืองแลกเปล่ียน

ความร้อน 

เคร่ืองระเหย 
8 

7 

6 

5 

วาลว์ลด

ความดนั 

วาลว์ลด

ความดนั 
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รูปที ่6.2-2 (ข) แผนภูมิอุณหภูมิ-เอนโทรปีสาํหรับวฏัจกัรในรูปท่ี 6.2-2 (ก) 
 
ถา้วฏัจกัรทั้งสองในวฏัจกัรทาํความเยน็แบบหลายชั้นใชส้ารทาํความเยน็ชนิดเดียวกนั เคร่ืองแลกเปล่ียนความ
ร้อนอาจจะถูกแทนท่ีโดยถงัความดนัธรรมดา ซ่ึงเรียกว่า ถงัแยกไอ (liquid-vapour separator หรือ flash 
intercooler) ดงัแสดงในรูปท่ี 6.2-3 ซ่ึงถงัแยกไอน้ีจะทาํหนา้ท่ีแยกสารทาํความเยน็ท่ีเป็นของเหลวและไอออก
จากกนั ไอสารทาํความเยน็ท่ีออกจากถงัแยกไอ (6) จะรวมตวักบัไอสารทาํความเยน็ท่ีมาจากคอมเพรสเซอร์

ความดนัตํ่า (3) และถูกดูดเขา้คอมเพรสเซอร์ความดนัสูงต่อไป (7) ส่วนสารทาํความเยน็เหลวท่ีออกจากถงัแยก
ไอ (4) จะถูกลดความดนัผา่นวาลว์ลดความดนัก่อนท่ีจะเขา้เคร่ืองระเหยเพ่ือทาํความเยน็ ซ่ึงจะเรียกวฏัจกัรชนิด
น้ีวา่ วฏัจกัรทาํความเยน็แบบหลายความดนั (Multistage compression vapour compression refrigeration cycle) 

ในบางกรณีถงัแยกไอของวฏัจกัรทาํความเยน็แบบหลายความดนัอาจจะมีเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนรวมอยู ่ดงั
รูปท่ี 6.2-4 ในระบบน้ี สารทาํความเยน็ในสถานะของเหลวท่ีออกจากคอนเดนเซอร์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรก (8) จะไหลเขา้เคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนเพื่อคายความร้อนใหก้บัสารทาํความเยน็เหลวในถงัแยกไอ
เพื่อใหเ้กิดการระเหยกลายเป็นไอ ทาํใหส้ารทาํความเยน็เหลวในเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนมีอุณหภูมิลดลง (9) 
ก่อนท่ีจะเขา้วาลว์ลดความดนัและเขา้เคร่ืองระเหยต่อไป ส่วนท่ีสอง (7) จะไหลเขา้วาลว์ลดความดนัทาํให้มี
ความดนัและอุณหภูมิลดลง (4) ก่อนท่ีจะเขา้ถงัแยกไอ สารทาํความเยน็เหลวในถงัแยกไอจะรับความร้อนทั้ง
จากเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อนและจากไอสารทาํความเยน็ท่ีมาจากคอมเพรสเซอร์ความดนัตํ่า (3) ทาํใหเ้กิด
การระเหย จากนั้นไอสารทาํความเยน็ส่วนน้ี (5) จะถูกดูดเขา้คอมเพรสเซอร์ความดนัสูงต่อไป ระบบน้ีเหมาะท่ี
จะใชก้บังานท่ีจาํเป็นตอ้งติดตั้งเคร่ืองระเหยกบัวาลว์ลดความดนัไกลจากอุปกรณ์อ่ืน 

 

T 

S 

1 

2 

7 

8 

5 

4 

5 

6 

QH 

QL ความสามารถในการทาํ

ความเยน็ท่ีเพ่ิมข้ึน 

งานของคอมเพรสเซอร์

ท่ีลดลง 

3 
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รูปที ่6.2-3 วฏัจกัรทาํความเยน็แบบหลายความดนั 

 

รูปที ่6.2-4 วฏัจกัรทาํความเยน็แบบหลายความดนั โดยใชถ้งัแยกไอเป็นเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน 

 



ตอนท่ี 3 บทที ่6 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบทาํความเยน็          
 

6-6 

นอกจากน้ี วฏัจกัรทาํความเยน็แบบหลายความดนัยงัสามารถทาํความเยน็ไดม้ากกว่า 1 อุณหภูมิ โดยติดตั้ง
เคร่ืองระเหยมากกวา่ 1 ชุด ตวัอยา่งของระบบน้ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 6.2-5 

 

รูปที ่6.2-5 วฏัจกัรทาํความเยน็แบบหลายความดนัและมีเคร่ืองระเหย 2 ชุด 

 

6.2.2 ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึม (Absorption Refr igeration System) 
ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมเป็นระบบทาํความเยน็ท่ีอาศยัพลงังานความร้อนในการขบัเคร่ืองทาํความเยน็ให้

ทาํงาน โดยความร้อนท่ีป้อนให้มกัจะอยู่ในรูปของไอนํ้ า นํ้ าร้อน หรือก๊าซร้อนซ่ึงเป็นพลงังานคุณภาพตํ่า 
ถึงแมว้า่ประสิทธิภาพของระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมจะตํ่ากว่าระบบทาํความเยน็แบบอดัไอ แต่หากพลงังาน
ความร้อนท่ีป้อนมาจากความร้อนเหลือท้ิง (เช่น ไอเสีย) หรือมาจากแหล่งพลงังานหมุนเวียน (เช่น แสงอาทิตย ์
ชีวมวล) ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมจะประหยดัค่าใชจ่้ายมากกวา่ 

ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมมีส่วนประกอบท่ีสาํคญั คือ เคร่ืองกําเนิด (Generator ) คอนเดนเซอร์หรือคอยล์
ร้อน (Condenser ) เคร่ืองระเหยหรือคอยล์เย็น (Evaporator ) เคร่ืองดูดซึม (Absorber ) และวาล์วลดความดัน 
(Expansion Valve) ส่วนสารทาํงานจะเป็นลกัษณะของสารคู่ผสมระหว่างสารทาํความเยน็ (เช่น นํ้า) และสาร
ดูดซึม (เช่น สารลิเทียมโบรไมด,์ LiBr) ดงัแสดงในรูปท่ี 6.2-6 
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รูปที ่6.2-6 ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึม 

 
หลกัการทาํงานเร่ิมตน้จากเคร่ืองกาํเนิดรับความร้อนจากแหล่งความร้อนภายนอก ทาํให้สารทาํความเยน็เดือด
กลายเป็นไอและแยกตวัจากสารดูดซึม ไอสารทาํความเยน็จะถูกทาํให้ควบแน่นท่ีคอนเดนเซอร์ (คอยลร้์อน) ท่ี
อุณหภูมิ 40-50 C และเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวแลว้ไหลผา่นวาลว์ลดความดนัไปสู่คอยลเ์ยน็ ท่ีคอยลเ์ยน็ 
สารทาํความเยน็จะรับความร้อนจากส่ิงแวดลอ้มเพื่อระเหยกลายเป็นไอ (ท่ีอุณหภูมิ 5 C ความดนั 6 
mmHg) จากนั้นไอสารทาํความเยน็จะถูกดูดซึมดว้ยสารดูดซึมท่ีไหลผ่านวาลว์ลดความดนัอีกตวัหน่ึงท่ีต่อมา

จากเคร่ืองกาํเนิดและกลายเป็นของเหลวในเคร่ืองดูดซึม ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน จากนั้น
ของเหลวผสมจะถูกสูบโดยป๊ัมใหมี้ความดนัสูงข้ึนเป็น 75 mmHg และส่งไปยงัเคร่ืองกาํเนิดเพ่ือรับความร้อน
จากแหล่งกาํเนิดความร้อนต่อไป ซ่ึงถือวา่เป็นการทาํงานครบรอบวฏัจกัร 

ความแตกต่างระหว่างระบบทาํความเยน็แบบอดัไอและแบบดูดซึม คือ ระบบทาํความเยน็แบบอดัไอเพ่ิมความ
ดนัให้กบัสารทาํความเยน็ทาํโดยใชค้อมเพรสเซอร์ซ่ึงทาํงานโดยอาศยัพลงังานไฟฟ้าขบั แต่ในระบบทาํความ
เยน็แบบดูดซึม การเพ่ิมความดนัให้กบัสารทาํงานทาํโดยอาศยัเคร่ืองกาํเนิดและเคร่ืองดูดซึมร่วมกนั โดยใช้

ความร้อนป้อนเขา้ท่ีเคร่ืองกาํเนิดแทนการใช้พลงังานไฟฟ้า เพื่อผลิตไอท่ีมีสมบติัเช่นเดียวกบัไอท่ีออกจาก
คอมเพรสเซอร์ในระบบแบบอดัไอ 

ก) ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมช้ันเดยีว (Single Effect Absorption Cooling) 
ระบบน้ีใชพ้ลงังานความร้อนท่ีอยูใ่นรูปของไอนํ้ าท่ีความดนัระหว่าง 0.8 – 1.5 kg/cm2 หรือนํ้ าร้อนท่ีอุณหภูมิ
ระหวา่ง 130 – 150 C รูปท่ี 6.2-7 แสดงแผนผงัระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมชั้นเดียว 
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รูปที ่6.2-7 ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมชั้นเดียว 

 
 
ข) ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมสองช้ัน (Double Effect Absorption Cooling) 
ระบบน้ีใชพ้ลงังานความร้อนในรูปของไอนํ้ าท่ีความดนัประมาณ 8 kg/cm2 หรือนํ้ าร้อนท่ีอุณหภูมิระหว่าง 180 
– 200 C โดยระบบน้ีจะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าระบบแรกประมาณ 65% รูปท่ี 6.2-8 แสดงแผนผงั
ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมสองชั้น  

 
รูปที ่6.2-8 ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมสองชั้น 
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ค) ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมชนิดเผาไหม้โดยตรง (Direct-fired Absorption Cooling)  
ระบบน้ีใชพ้ลงังานความร้อนจากการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงภายในเคร่ืองกาํเนิด หรือความร้อนในรูปของก๊าซร้อน 
โดยอุณหภูมิของก๊าซร้อนท่ีออกจากเคร่ืองกาํเนิดจะมีอุณหภูมิประมาณ 190-204 C โดยระบบน้ีจะมีค่า

สัมประสิทธ์ิสมรรถนะอยูใ่นช่วง 0.85 – 1.14 รูปท่ี 6.2-9 แสดงแผนผงัระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมชนิดเผา
ไหมโ้ดยตรง 

 
รูปที ่6.2-9 ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมชนิดเผาไหมโ้ดยตรง 
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6.3 สารทาํความเยน็ (Refr igerant) 
 
สารทาํความเยน็ท่ีใช้กนัทัว่ไปในระบบทาํความเยน็แบบอดัไอ ไดแ้ก่ แอมโมเนียและสารในกลุ่มฟลูออโร
คาร์บอน ในระบบทาํความเยน็ท่ีอุณหภูมิค่อนขา้งตํ่า แอมโมเนียเป็นสารทาํความเยน็ท่ีไดรั้บความนิยมใชก้นั
อยา่งแพร่หลาย 
 
แอมโมเนียเป็นสารความเยน็ชนิดเดียวท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นกลุ่มฟลูออโรคาร์บอน แมว้่าแอมโมเนียจะเป็นสารพิษและ
สามารถจุดระเบิดไดใ้นบางสภาวะก็ตาม แต่คุณสมบติัทางดา้นความร้อนท่ีดีเยี่ยมของแอมโมเนีย ทาํให้

แอมโมเนียเหมาะท่ีจะนาํไปใชก้บัโรงงาน ลานสเกตและห้องหรืออุปกรณ์ทาํความเยน็ขนาดใหญ่ และถา้

ประกอบกบัความรู้ความชาํนาญในการควบคุมระบบ จะทาํให้ปัญหาความเป็นพิษของแอมโมเนียกลายเป็น

เพียงปัญหาเลก็ๆ เท่านั้น 
 
แอมโมเนียมีความสามารถในการทาํความเยน็สูงสุด เม่ือเทียบกบัสารความเยน็ชนิดอ่ืน แอมโมเนียมีจุดเดือดตํ่า
ประมาณ -2.2 C ท่ีความดนับรรยากาศ ดงันั้น เคร่ืองระเหยและคอนเดนเซอร์ในระบบจึงมีอุณหภูมิ และความ
ดนัอยูใ่นช่วงปานกลางคือ -15 C และ 30 C ท่ีความดนั 2.37 bar และ 11.67 bar  
 
โดยปกติแอมโมเนียแห้งจะไม่กดักร่อนโลหะ แต่เม่ือถูกความช้ืนแอมโมเนียจะกดัโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก เช่น 
ทองแดง ทองเหลือง เป็นตน้ ดงันั้นจะสังเกตไดว้่าจะไม่มีโลหะเหล่าน้ีในระบบท่ีใชแ้อมโมเนียเป็นสารความ
เยน็ 
 
แอมโมเนียมีคุณสมบติัไม่ผสมกบันํ้ ามนั จึงไม่ทาํให้นํ้ ามนัหล่อล่ืนเคร่ืองอดัเจือจาง สําหรับการร่ัวไหลของ
แอมโมเนีย เราสามารถทดสอบไดโ้ดยเผาเทียนท่ีทาํดว้ยกาํมะถนัในจุดท่ีจะทดสอบ ถา้หากมีแอมโมเนียร่ัว

ออกมาจะเกิดควนัสีขาวข้ึน หรืออาจทาบริเวณรอยต่อของท่อดว้ยสารละลายสบู่เขม้ขน้ ถา้มีการร่ัวไหลจะมีฟอง
เกิดข้ึน 
 
แอมโมเนียเป็นสารความเยน็ท่ีมีราคาถูกและใชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัทางเคมีหลาย
อยา่งท่ีเหมาะจะใชก้บัระบบทาํความเยน็ใหญ่ๆ ซ่ึงความเป็นพิษไม่ใช่ปัจจยัสาํคญั เช่น มีระบบควบคุมดีหรือ
ตั้งอยูห่่างจากชุมชน และแอมโมเนียยงัมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนสูงอีกดว้ย แอมโมเนียสามารถใช้
กบัคอมเพรสเซอร์ทั้งแบบลูกสูบชกั แบบโรตาร่ีและแบบใชแ้รงเหวี่ยง 
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6.4 ภาระการทาํความเยน็ 
 
ภาระการทาํความเยน็ของระบบทาํความเยน็เป็นผลรวมของความร้อนท่ีมาจากแหล่งต่างๆ ประกอบดว้ย 
 
ภาระจากความร้อนผ่านผนัง 
(Wall Heat Gain Load) 

ภาระส่วนน้ี ไดแ้ก่ ความร้อนท่ีถ่ายเทผา่นผนงัจากภายนอกเขา้มาภายใน
บริเวณทาํความเยน็หรือหอ้งเยน็ ถึงแมว้า่จะมีฉนวนความร้อนหุม้อยูก่ต็าม 
ส่ิงท่ีตอ้งระวงัประการหน่ึงคือความร้อนจากรังสีอาทิตยท่ี์ผา่นช่องเปิด

ต่างๆ เขา้มาภายในหอ้งโดยตรง 
ภาระจากอากาศอุ่นภายนอก 
(Air  Change Load) 

ในขณะท่ีเปิดประตูหอ้งเยน็หรือบริเวณทาํความเยน็อากาศอุ่นจากภายนอก

จะเขา้ไปแทนท่ีอากาศเยน็ เราจาํเป็นตอ้งขจดัความร้อนออกจากอากาศอุ่น
น้ีเพ่ือลดอุณหภูมิและความช้ืนใหส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไขในการออกแบบ 
ภาระความร้อนส่วนน้ีจะตอ้งถูกรวมเขา้ใน ภาระการทาํความเยน็  

ภาระจากตวัสินค้า  
(Product Load) 

ความร้อนท่ีตอ้งดึงออกจากตวัสินคา้ เพื่อลดอุณหภูมิลงจนถึงระดบัท่ี
ตอ้งการ ในบางกรณีผลิตภณัฑอ์าจถูกแช่แขง็ซ่ึงจะตอ้งรวมความร้อนแฝง
เขา้ไปดว้ย  
ภาระจากตวัสินคา้มีผลต่อภาระการทาํความเยน็โดยรวมซ่ึงกข้ึ็นกบัลกัษณะ

งาน ภาระจากตวัสินคา้อาจเป็นทั้งในลกัษณะชัว่คราวและในลกัษณะ
ต่อเน่ืองข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานเช่นกนั 
ภาระจากตวัสินคา้จะเป็นส่วนหน่ึงของภาระการทาํความเยน็เฉพาะช่วงท่ี

กาํลงัลดอุณหภูมิลงเพื่อใหเ้ท่าอุณหภูมิหอ้งเกบ็ เม่ืออุณหภูมิเท่าหอ้งเกบ็ ก็
จะไม่มีความร้อนท่ีตอ้งขจดัท้ิงอีกต่อไป 

ภาระอ่ืน  ๆ 
(Miscellaneous Load) 

ความร้อนจากคนท่ีกาํลงัทาํงานภายในบริเวณทาํความเยน็ และความร้อน
จากอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัเกิดความร้อนท่ีอยูใ่นบริเวณทาํความเยน็ เช่น 
มอเตอร์ไฟฟ้า หลอดไฟ อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เป็นตน้ 

 
ภาระความร้อนต่างๆ ขา้งตน้ยงัสามารถพิจารณาไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ความร้อนจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
และความร้อนจากตวัสินค้าทีต้่องการทาํความเยน็ ในบางกรณีของหอ้งเยน็ ความร้อนจากตวัสินคา้อาจไม่สูงนกั
เม่ือเทียบกบัความร้อนท่ีผ่านผนงัห้องเยน็หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเยน็ สําหรับกรณีของอุตสาหกรรมผลิต
นํ้าแขง็ ภาระการทาํความเยน็ของระบบทาํความเยน็ส่วนใหญ่เกิดจากทาํนํ้าท่ีอุณหภูมิเร่ิมตน้ใหก้ลายเป็นนํ้าแขง็ 
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6.5 ประสิทธิภาพพลังงานของระบบทาํความเยน็ 
 
สมรรถนะของระบบทาํความเยน็จะแสดงในรูปของค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Performance, 
COP) ซ่ึงหมายถึง อตัราส่วนระหวา่งปริมาณพลงังานความร้อนท่ีถูกดูดซบัโดยคอยลเ์ยน็ (ปริมาณความเยน็ท่ีทาํ
ได)้ ต่อพลงังานท่ีระบบใช ้
การวิเคราะห์ค่า COP ของระบบทาํความเยน็ทาํโดยใชแ้ผนภาพความดนั-เอนทาลปีดงัแสดงในรูปท่ี 6.5-1 จาก
รูป ค่า COP ของระบบทาํความเยน็จะคาํนวณไดจ้าก 
 
 
 
 
โดย h1 =  เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ท่ีเขา้คอมเพรสเซอร์, kJ/kg 
 h2 =  เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ท่ีออกจากคอมเพรสเซอร์, kJ/kg 
 h4 =  เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ก่อนเขา้คอยลเ์ยน็ (เท่ากบัเอนทาลปีของสารทาํความเยน็ท่ี

ออกจากคอยลร้์อน), kJ/kg 

      
รูปที ่6.5-1 แผนภาพความดนั-เอนทาลปีของวฏัจกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอ 

 
ดงันั้น ส่ิงท่ีจะตอ้งทราบ ไดแ้ก่ สภาวะ (ความดนัและอุณหภูมิ) ของสารทาํความเยน็ท่ีแต่ละจุดของระบบ เพื่อ
นาํไปหาค่าเอนทาลปีจากตารางคุณสมบติัทางเทอร์โมไดนามิกส์ หรือจากแผนภาพความดนั-เอนทาลปีของสาร
ทาํความเยน็ชนิดท่ีใชใ้นระบบ ตวัอยา่งแผนภาพความดนั-เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ R-134a  แอมโมเนีย  
R-22 (SI) และ R-22 (IP) แสดงอยูใ่นรูปท่ี 6.5-2 ถึง 6.5-5 ตามลาํดบั 
 

งานของคอมเพรสเซอร์ 

1 

2 3 

4 อตัราการทาํความเยน็ h1 - h4 

P2,3 

P1,4 

h3,4 h1 h2 

h2 - h1 

เอนทาลปี 

ความดนั 

อีวาโปเรเตอร์ 

                                                
1 4

2 1

h h
COP

h h





              (6.1) 
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รูปที ่6.5-2 แผนภาพความดนั-เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ R-134a 

 

 
รูปที ่6.5-3 แผนภาพความดนั-เอนทาลปีของแอมโมเนีย 



ตอนท่ี 3 บทที ่6 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบทาํความเยน็          
 

6-14 

 
รูปที ่6.5-4 แผนภาพความดนั-เอนทาลปีของ R-22 (SI) 

 
รูปที ่6.5-5 แผนภาพความดนั-เอนทาลปีของ R-22 (IP) 
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6.6 ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบทาํความเยน็ 
 
สาํหรับระบบทาํความเยน็แบบอดัไอ อุณหภูมิทาํงานของคอนเดนเซอร์และของเคร่ืองระเหยเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมี
ผลต่อสมรรถนะการทาํงานของระบบทาํความเยน็ หากสามารถลดอุณหภูมิทาํงานของคอนเดนเซอร์และเพ่ิม
อุณหภูมิทาํงานของเคร่ืองระเหยได ้สมรรถนะการทาํงานของระบบทาํความเยน็กจ็ะสูงข้ึน 
 
ปัจจยัท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นปัจจยัท่ีทาํใหร้ะบบทาํความเยน็มีสมรรถนะสูงข้ึน ระบบมีการใชพ้ลงังานลดลง ซ่ึงเป็น
การอนุรักษพ์ลงังาน อยา่งไรก็ตามอีกปัจจยัหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณา คือ การลดภาระการทาํความเยน็ของระบบให้
ตํ่าลง 

 

6.7 อุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแขง็และห้องเยน็ 
 
การแช่เยือกแขง็ เป็นวิธีถนอมอาหารซ่ึงใชก้นัอย่างแพร่หลาย โดยมีหลกัการชะลอการเปล่ียนแปลงทางดา้น
กายภาพและเคมี รวมถึงปฏิกิริยาการขยายพนัธ์ุของจุลินทรียท่ี์จะทาํใหอ้าหารเน่าเสีย โดยทัว่ไปอาหารจะถูกแช่
แขง็ท่ีอุณหภูมิตํ่ากว่า 0C จากรูปท่ี 6.7-1 ขบวนการแช่เยอืกแขง็จะเร่ิมตั้งแต่การนาํอาหารท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่า
จุดเยือกแขง็มาลดอุณหภูมิ ซ่ึงอุณหภูมิของอาหารจะลดลงตามขบวนการความร้อนสัมผสั จากนั้น อาหารจะ
เปล่ียนแปลงเขา้สู่จุดเยือกแขง็ ซ่ึงจะมีอุณหภูมิแตกต่างกนัไปตามชนิดของอาหาร ขบวนการท่ีอาหารเขา้สู่จุด
เยือกแขง็น้ี อาหารจะเปล่ียนแปลงสถานะเป็นของแขง็ตามขบวนการความร้อนแฝง ซ่ึงอุณหภูมิของอาหารจะ
เกือบคงท่ี และหากลดอุณหภูมิของอาหารต่อไป อาหารจะมีอุณหภูมิลดลงตามขบวนการความร้อนสัมผสัอีก
คร้ังหน่ึง กรรมวิธีท่ีใชใ้นการแช่แขง็อาหารแบ่งไดเ้ป็น 4 วิธีดงัต่อไปน้ี 
 
6.7.1 การแช่แขง็แบบการพาความเยน็ (Blast Freezing)  
การแช่แขง็อาหารดว้ยวิธีน้ีอาศยัหลกัการพาความเยน็ (Convection) โดยลมท่ีมีอุณหภูมิตํ่าจะหมุนเวียนภายใน
ห้องเยน็เพ่ือลดอุณหภูมิของอาหารหรือบรรจุภณัฑท่ี์อยู่ภายในห้อง (รูปท่ี 6.7-2) ลมท่ีมีอุณหภูมิตํ่าน้ีจะถูกลด
อุณหภูมิลงตามวฏัจกัรการทาํความเยน็ท่ีไดก้ล่าวไวก่้อนหนา้น้ี เทคโนโลยน้ีีประกอบดว้ยหอ้งเยน็ท่ีหุม้ฉนวน
มิดชิดด้วยโฟมท่ีมีความหนาเพื่อป้องกนัการเกิดหยดนํ้ าท่ีผนังภายนอก โดยความหนาของฉนวนข้ึนอยู่กบั
อุณหภูมิของหอ้งเยน็และประเภทของฉนวน ส่วนอุปกรณ์ทาํความเยน็นิยมใชเ้ป็นวฎัจกัรการทาํความเยน็แบบ
อดัไอท่ีใชแ้อมโมเนียหรือสารประกอบกลุ่ม CFC การกระจายลมเยน็ภายในหอ้งเยน็ นิยมใชเ้คร่ืองกระจายลม
เยน็ลกัษณะเหมือนเคร่ืองเป่าลมเยน็ แต่จะมีจาํนวนครีบถ่ายเทความร้อนเพียง 4-6 ครีบต่อน้ิว ขณะท่ีเคร่ืองเป่า
ลมเยน็ของระบบปรับอากาศ จะมีครีบ 10-12 ครีบต่อน้ิว เหตุท่ีตอ้งให้ครีบมีจาํนวนนอ้ยเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิด
นํ้าแขง็ท่ีครีบเน่ืองจากอากาศท่ีไหลเขา้ทางประตูขณะเปิดประตู 
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รูปที ่6.7-1 การเกิดการเยอืกแขง็ของอาหาร 
 

 

  
 (ก) หอ้งเยน็ในหา้งสรรพสินคา้   (ข) หอ้งเยน็สาํหรับอุตสาหกรรม 

รูปที ่6.7-2 หอ้งแช่แขง็แบบการพาความเยน็ 
 
6.7.1.1 ห้องเยน็ (Cold Storage Room) 

ห้องเยน็ทัว่ไปท่ีใช้แช่อาหารมีอุณหภูมิภายในห้องเยน็คงท่ีเพื่อให้เหมาะสมกบัอาหารท่ีเก็บภายในห้อง ซ่ึง
อาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 0C เพ่ือใชใ้นการแช่ผกัและผลไม ้และตํ่ากว่า 0C เพื่อใชใ้นการแช่เน้ือและไอศกรีม 
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โดยถนอมอาหารและบรรจุภณัฑท่ี์อยูภ่ายในหอ้งเยน็ใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาการบริโภค โดยทัว่ไปหอ้งเยน็ท่ี
มีอุณหภูมิภายในหอ้งมากกวา่ 0C มกันิยมใชส้ารประกอบ CFC เป็นสารทาํความเยน็ ส่วนหอ้งเยน็ท่ีมีอุณหภูมิ
ภายในห้องตํ่ากว่า -10C นิยมใชแ้อมโมเนียเป็นสารทาํความเยน็ ห้องเยน็ประเภทน้ี เช่น ห้องแช่เน้ือ  ห้องแช่
ผกั ห้องแช่นมและไข่ ห้องแช่ปลา รวมไปถึงห้องแช่นํ้ าแขง็ท่ีผลิตแลว้ เป็นตน้ ศูนยก์ารคา้และซุปเปอร์สโตร์
ส่วนใหญ่จะมีหอ้งเยน็ลกัษณะน้ี  

6.7.1.2 ห้องเยน็สําหรับอุตสาหกรรม 

หอ้งเยน็สาํหรับอุตสาหกรรมมี 2 ลกัษณะตามกระบวนการผลิต คือ แบบที่แช่แข็งเป็นเที่ยว (Batch) เช่น ห้อง
เยน็แช่ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นกระบวนการแช่แขง็แลว้ และห้องเยน็ท่ีนาํอาหารใส่กระบะเก็บ เพื่อถนอมอาหารก่อน
นาํไปเขา้กระบวนการอ่ืนๆ และแบบแช่แข็งต่อเน่ือง เช่น ห้องเยน็ท่ีใชใ้นการผลิตนม เคร่ืองด่ืม และไอศกรีม 
เป็นตน้ 
 
6.7.2 การแช่แขง็แบบการสัมผสั (Contact Freezing) 
การแช่แขง็อาหารดว้ยวิธีน้ีอาศยัหลกัการนาํความเยน็ (Conduction) โดยอาหาร หรือบรรจุภณัฑข์องอาหารจะ
วางอยูบ่นผิวสัมผสัท่ีมีความเยน็ (รูปท่ี 6.7-3) ความร้อนของอาหารหรือบรรจุภณัฑข์องอาหารจะถูกลดลงโดย
ผวิสมัผสัท่ีมีความเยน็ 

 

  
 

รูปที ่6.7-3 หอ้งแช่แข็งแบบการสมัผสั 
 
ภายในผวิสมัผสัความเยน็จะมีสารทาํความเยน็ไหลอยูภ่ายใน ลกัษณะโดยทัว่ไปคลา้ยตูเ้ยน็ท่ีอยูต่ามบา้น การแช่
แขง็แบบการสัมผสัมีทั้งแบบแช่เป็นเท่ียว หรือเป็นสายพานให้อาหารผ่านผิวสัมผสัท่ีเป็นโลหะ อุตสาหกรรม
อาหารแช่เยอืกแขง็ท่ีตอ้งนาํนํ้าแขง็แบบเกลด็ไปใชใ้นการประกอบอาหาร มกันิยมใชเ้คร่ืองทาํนํ้ าแขง็แบบเกลด็ 
ซ่ึงมีลกัษณะการทาํงานแบบการแช่แขง็แบบการสมัผสั 

ผวิสัมผสัทีเ่ยน็ 

สารทาํความเยน็ที่

มอุีณหภูมติํ่า 
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6.7.3 การแช่แขง็โดยใช้สารแช่แขง็อุณหภูมิตํา่ (Cryogenic Freezing) 
การแช่แขง็โดยใชส้ารแช่แขง็อุณหภูมิตํ่า เป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีเหมาะสาํหรับการแช่แขง็ในปริมาณท่ีไม่มาก 
หรือผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ท่ีจําหน่ายตามฤดูกาล  สารแช่แข็งโดยทั่วไปนิยมใช้ไนโตรเจนเหลว  หรือ
คาร์บอนไดออกไซด์เหลวเป็นตวักลางในการแช่แขง็ โดยไนโตรเจนเหลว จะมีอุณหภูมิระหว่าง -150 C ถึง       
-200 C ส่วนคาร์บอนไดออกไซดเ์หลวจะมีอุณหภูมิตั้งแต่ -70 C ถึง -80 C  การลดอุณหภูมิของอาหารแช่
แขง็โดยใชส้ารแช่แขง็อุณหภูมิตํ่าน้ี อาหารจะถูกสัมผสัโดยตรงกบัสารแช่แขง็ในลกัษณะของก๊าซ ซ่ึงจะไม่เป็น
อนัตรายและถูกสุขลกัษณะ 

 

 

รูปที ่6.7-4 การแช่แข็งโดยใชส้ารแช่แข็งอุณหภูมิตํ่า 
 
6.7.4 การแช่แข็งแบบใช้สารแช่แข็งอุณหภูมิตํ่าร่วมกับการแช่แข็งแบบการพาความเย็น (Cryomechanical 
Freezing) 
การแช่แข็งแบบใชส้ารแช่แข็งอุณหภูมิตํ่าร่วมกบัการแช่แข็งแบบการพาความเยน็ เป็นเทคโนโลยีท่ีใชก้บั

อุตสาหกรรมอาหาร เช่น กุง้ สตรอเบอร์ร่ี วตัถุประสงคข์องการแช่แข็งแบบน้ี เพื่อไม่ให้อาหารท่ีจะแช่แข็ง
ติดกนัเป็นกอ้น เช่น กุง้สด อาหารจะถูกไนโตรเจนเหลวไหลผา่นใหแ้ขง็อยา่งรวดเร็ว โดยยงัคงความสด และนํ้ า
ภายในอาหาร จากนั้น อาหารดงักล่าวจะถูกนาํไปยงัหอ้งเยน็เพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ใหอ้าหารเน่าเสีย ตวัอยา่งของ
อาหารชนิดน้ี เช่น IQF ประเภทต่าง ๆ 
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(ก) เคร่ืองทาํไอศกรีมเป็นการทาํอาหารแช่แขง็แบบอาศยัสารแช่แขง็และการพาความเยน็ 

 
(ข) เคร่ืองแช่แขง็สาํเร็จรูปแบบ IQF    (ค) เคร่ือง IQF กุง้ 

รูปที ่6.7-5 การแช่แข็งแบบใชส้ารแช่แข็งอุณหภูมิตํ่าร่วมกบัการแช่แข็งแบบการพาความเยน็ 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงค่าอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีอาหารจะคงสภาพไม่เน่าเสีย 

ตารางที ่6.7-1 การแช่แขง็อาหารประเภทต่างๆ 

ประเภท ชนิด อุณหภูมิ (oC) ความช้ืนสัมพทัธ์ (% ) เวลาก่อนเน่าเสีย (สัปดาห์) 

ผกั 

หน่อไมฝ้ร่ัง 0-2 95-100 2-3 
ถัว่ 5-7 95 1 

ขา้วโพด 0-2 95-100 1 
แครอท 0-2 95-100 4-6 

บร๊อคโคล่ี 0-2 95-100 2 
พริก 0-10 60-70 2-3 

มะเขือเทศ 2-4 90-95 1 
กะหลํ่าปลี 0-2 95-100 35 
ฟักทอง 10-12 50-55 21 

ผกักาดหอม 0-2 95-100 2-3 
หวัหอม 0-2 95-100 3-4 
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ประเภท ชนิด อุณหภูมิ (oC) ความช้ืนสัมพทัธ์ (% ) เวลาก่อนเน่าเสีย (สัปดาห์) 
แตงกวา 5-7 95-100 2 

ผลไม้ 

แอปเป้ิล 2-4 90-95 21 
กลว้ย 10-12 85-95 1-3 
องุ่น 10-12 90-95 2-8 
มะนาว 10-12 90-95 4-6 
ล้ินจ่ี 0-2 90-95 3-5 
มะม่วง 10-12 90-95 2-3 

สตรอเบอร์ร่ี 0-2 90-95 1 
ฝร่ัง 5-7 90-95 2-3 
ลาํไย 0-2 90-95 0.5 
ส้ม 2-4 85-90 3-6 

มะละกอ 2-4 85-90 1-3 

เน้ือสัตว์ 

ปลาทู 0-2 95-100 2.5 
ปลาทูน่า 0-2 95-100 2 

ปลาแซลมอน 0-2 95-100 2 
กุง้ 0-2 95-100 2 

ปลาหมึก 0-2 95-100 1.5 
หอย 0-2 100 1 
เน้ือ 0-2 85 1-3 
ตบั 0 90 0.75 
หมู 0-2 85-90 1 

เบคอน 0-2 80-85 2-3 
ไส้กรอก 0-2 85 1 
แฮม 0-2 80-85 0.75 
ไก่ -1 ถึง 0 90-95 1-3 

นมและไข่ 

เนย 0 75-85 2-4 
ชีส 0 65 52 

ไอศกรีม -15 ถึง -20 90-95 52-100 
นม 2-4 90-95 1 
ไข่ 0-2 80-90 35 

ช็อกโกแลต -15 ถึง 0 40 42 
ขนมปัง 0 90-95 3-13 
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ประเภท ชนิด อุณหภูมิ (oC) ความช้ืนสัมพทัธ์ (% ) เวลาก่อนเน่าเสีย (สัปดาห์) 
กาแฟ 2-4 80-85 28 
เบียร์ 2-4 80-85 3-8 
นํ้าผึ้ง 10 80-85 มากกวา่ 52 

นํ้ามนัพืช 20 65-70 มากกวา่ 52 
นํ้าส้ม 2-4 90-95 3-6 

ขา้วโพดยงัไม่คัว่ 2-4 85 4-6 
บุหร่ี 2-4 50-55 42 

 

6.8 อุตสาหกรรมผลิตนํา้แขง็ 
 
ประเทศท่ีอยูใ่นเขตร้อนจะนิยมการบริโภคนํ้ าแขง็ ซ่ึงนอกจากนํ้ าแขง็ท่ีใชใ้นการบริโภคแลว้ นํ้าแขง็ยงัเขา้มามี
บทบาทในชีวิตประจาํวนัของมนุษยใ์นการถนอมอาหาร อุตสาหกรรมประมง รวมไปถึงการใชน้ํ้ าแขง็สาํหรับ
งานตกแต่ง 

 

  
(ก) นํ้าแขง็เพ่ือการบริโภค   (ข) เคร่ืองทาํนํ้ าแขง็หลอด 

 

  
(ค) นํ้าแขง็เพ่ือใชใ้นการถนอมอาหาร (ง) นํ้าแขง็สาํหรับงานตกแต่ง 

รูปที ่6.8-1 อุตสาหกรรมผลิตนํ้าแขง็ 
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6.8.1 เคร่ืองทาํนํา้แขง็เพื่อการบริโภค 
เคร่ืองทาํนํ้าแขง็ท่ีใชใ้นการบริโภค ประกอบดว้ย เคร่ืองทาํนํ้าแขง็หลายรูปแบบตามความนิยมของผูบ้ริโภค เช่น 
เคร่ืองทาํนํ้ าแขง็หลอดขนาดต่าง ๆ (19 มม. 25 มม. 38 มม. 47 มม.) เคร่ืองทาํนํ้ าแขง็แบบเกลด็ เคร่ืองทาํนํ้ าแขง็
แบบแผน่ เคร่ืองทาํนํ้าแขง็แบบซอง และเคร่ืองทาํนํ้าแขง็แบบช้ิน เป็นตน้ 
 

  
(ก) นํ้าแขง็เกลด็     (ข) นํ้าแขง็ช้ิน 

  
(ค) นํ้าแขง็ซอง     (ง) นํ้าแขง็แผน่ 

 (จ) นํ้าแขง็หลอด  

รูปที ่6.8-2 อุตสาหกรรมนํ้าแขง็เพ่ือบริโภค 
 

6.8.2 เคร่ืองทาํนํา้แขง็สําหรับอุตสาหกรรมอาหารและประมง 
ในอุตสาหกรรมอาหารและประมงจาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ าแขง็เพ่ือถนอมอาหาร (รูปท่ี 6.8-3) โดยคุณภาพของนํ้ าท่ีใช้
ในการทาํนํ้ าแขง็จะตอ้งควบคุมไม่ให้มีสารแขวนลอยและสารเคมีท่ีมีอยูใ่นนํ้ ามากจนเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
อุตสาหกรรมอาหารท่ีใช้เคร่ืองทํานํ้ าแข็งในการถนอมอาหาร ตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมแช่เยือกแข็ง 
อุตสาหกรรมไก่ถอดกระดูก เป็นตน้ รูปท่ี 6.8-4 แสดงตวัอยา่งเคร่ืองทาํนํ้าแขง็สาํหรับอุตสาหกรรม 
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รูปที ่6.8-3 อุตสาหกรรมนํ้าแขง็เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและประมง 
 

 

(ก) เคร่ืองทาํนํ้าแขง็แบบซองสาํเร็จรูป  (ข) เคร่ืองทาํนํ้ าแขง็แบบแผน่สาํเร็จรูป 

รูปที ่6.8-4 อุตสาหกรรมนํ้าแขง็เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและประมง 
 
6.9 เคร่ืองผลิตนํา้แขง็ 
นํ้าแขง็ท่ีนิยมใชใ้นอุตสาหกรรมประมงและการบริโภคสามารถแบ่งเป็นแบบต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
6.9.1 นํา้แขง็ซอง (Block Ice) 
นํ้าแขง็ซองถือไดว้า่เป็นนํ้าแขง็แบบแรกของเคร่ืองผลิตนํ้าแขง็ การทาํนํ้าแขง็ซอง นํ้าจะถูกแช่อยูใ่นนํ้ าเกลือและ
ท้ิงไวป้ระมาณ 24 ชัว่โมงโดยขนาดของนํ้าแขง็จะมีนํ้าหนกัประมาณ 150 กิโลกรัม 
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รูปที ่6.9-1 การผลิตนํ้าแขง็ซองและภาพตดัขวางแสดงลกัษณะของซองนํ้าแขง็ในบ่อนํ้าเกลือ 

นํ้ าแขง็แบบซองท่ีนิยมผลิตในประเทศไทยจะมีนํ้ าหนกัประมาณ 150 กิโลกรัม มีความกวา้ง 10 น้ิว ความหนา 
20 น้ิว และสูง 50-60 น้ิว ซ่ึงความสูงข้ึนอยูก่บัการเติมนํ้ าลงในซอง แต่ละโรงผลิตจะใชค้นงานประมาณ 10-15 
คนต่อการผลิตนํ้ าแข็ง 100 ตนัต่อวนั โดยแรงงานผลิตส่วนใหญ่จะเร่ิมทาํงานตั้งแต่ 02.00 น. จนถึง 18.00 น. 
อุปกรณ์หลกัท่ีใชใ้นการผลิตนํ้าแขง็ซองประกอบดว้ย 

 

  
(ก) เคร่ืองอดันํ้ายาซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแบบ 
สกรู เน่ืองจากราคาถูกกวา่แบบอ่ืนๆ 
 

 
(ข) ชุดระบายความร้อนเพือ่ควบแน่นนํ้ายา 
นิยมใชห้อระบายความร้อนท่ีใชน้ํ้ ากบัอากาศ

ระบายความร้อน ส่วนนํ้าแขง็หลอดนิยมใชชุ้ด
ระบายความร้อนแบบใชน้ํ้ าระบายความร้อน 
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(ค) นํ้ายาทาํความเยน็นิยมใชแ้อมโมเนีย 

 
(ง) บ่อนํ้าเกลือและอุปกรณ์แลกเปล่ียนระหวา่ง
แอมโมเนียและนํ้าเกลือ 

 

 
(จ) ใบกวนนํ้าเกลือ 

 

 
 
6.9.2 เคร่ืองทาํนํา้แขง็แบบเกล็ดหรือแบบแผ่น 
เคร่ืองทาํนํ้าแขง็แบบเกลด็หรือแบบแผน่ประกอบดว้ยอุปกรณ์ผลิตนํ้าแขง็ดงัน้ี 

 

 
(ก) แผน่เพลทสแตนเลสเพ่ือทาํนํ้าแขง็ 

 
(ข) เคร่ืองอดันํ้ายานิยมใชแ้บบลูกสูบ 
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(ค) นํ้ายานิยมใชฟ้ริออน 

 

 
(ง) ชุดระบายความร้อนพือ่ควบแน่นนํ้ายาโดย

ใชอ้ากาศ 

 
(จ) อุปกรณ์ลดแรงดนันํ้ายา 

 

 
(ฉ) เคร่ืองสูบนํ้าประปาประกอบสาํเร็จจาก
โรงงานผูผ้ลิตเพื่อสะดวกในการใชง้าน 

 
6.10 มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบทาํความเยน็ 
แนวคิดหลกัในการอนุรักษพ์ลงังานในระบบทาํความเยน็ คือ การปรับปรุงสภาวะการทาํงานของคอมเพรสเซอร์
ใหเ้หมาะสม การลดอุณหภูมิทาํงานของคอนเดนเซอร์ และการเพ่ิมอุณหภูมิทาํงานของเคร่ืองระเหย นอกจากน้ี 
มาตรการเสริมอยา่งการบาํรุงรักษาท่ีเหมาะสมกส็ามารถช่วยอนุรักษพ์ลงังานไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนมาก  
6.10.1 การลดอุณหภูมิทาํงานของคอนเดนเซอร์ 
พิจารณารูปท่ี 6.10-1 การควบแน่นของสารทาํงานในระบบทาํความเยน็จะเกิดข้ึนตามเส้นทาง 2-3 ถา้สามารถ
ลดอุณหภูมิและความดนัท่ีคอนเดนเซอร์ลงได ้การควบแน่นจะเกิดข้ึนตามเส้นทาง 5-6 แทน และการทาํงาน
ของคอมเพรสเซอร์จะเปล่ียนจากเส้นทาง 1-2 มาเป็น 1-5 ส่วนอตัราการทาํความเยน็ของเคร่ืองระเหยจะเปล่ียน
จากเส้นทาง 4-1 เป็น 7-1 ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ จะสามารถลดพลงังานท่ีตอ้งป้อนให้กบัคอมเพรสเซอร์ลง และเพิ่ม
อตัราการทาํความเยน็ข้ึนได ้ทาํใหค่้า COP ของระบบเพ่ิมข้ึน 
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รูปที ่6.10-1 แผนภาพความดนั-เอนทาลปีเม่ือลดอุณหภูมิทาํงานของคอนเดนเซอร์ 

 
ขอ้แนะนาํในการลดอุณหภูมิทาํงานของคอนเดนเซอร์สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
- เดินพดัลมคอนเดนเซอร์และเคร่ืองสูบนํ้ าหล่อเยน็ใหม้ากตวัท่ีสุด เพื่อทาํใหอุ้ณหภูมิควบแน่นตํ่าท่ีสุดเท่าท่ี

จะทาํได้ สําหรับระบบท่ีมีคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์หลายชุดนั้น ควรจะมีการตรวจตราการใช้
พลงังานของเคร่ืองจกัรทั้งสองอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อกาํหนดการใชง้านใหเ้หมาะสม  โดยปกติ คอนเดนเซอร์
ควรจะใชพ้ลงังานนอ้ยกวา่ 15% ของพลงังานท่ีคอมเพรสเซอร์ใช ้

- หวัฉีด (Spray Nozzle) ของคอนเดนเซอร์ตอ้งสะอาด 
- ลดปริมาณลมเล่ียง (Bypass) ท่ีผา่นคอนเดนเซอร์ใหน้อ้ยท่ีสุด 
- รักษาพื้นผิวของคอนเดนเซอร์ให้สะอาด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า นํ้ าหล่อเยน็ท่ีใชผ้่านการปรับสภาพ 

(Treatment) มาอยา่งดีแลว้ 
- ไล่อากาศและก๊าซท่ีไม่กลัน่ตวัออกจากคอนเดนเซอร์ใหห้มด โดยหมัน่ตรวจสอบอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
6.10.2 การเพิม่อุณหภูมิทาํงานของเคร่ืองระเหย 
พิจารณารูปท่ี 6.10-2 กระบวนการระเหยของสารทาํความเยน็เกิดข้ึนภายในเคร่ืองระเหยตามเส้นทาง 4-1 เม่ือ
ความร้อนถูกดูดจากผลิตภณัฑ ์สารทาํความเยน็จะมีค่าเอนทาลปีสูงข้ึน โดยท่ีความดนัยงัคงท่ี ถา้เพ่ิมอุณหภูมิ
และความดนัในเคร่ืองระเหยให้สูงข้ึนจากเส้นทาง 4-1 เป็น 7-5 งานของคอมเพรสเซอร์ท่ีทาํจะเปล่ียนจาก
เส้นทาง 1-2 เป็น 5-6 ผลท่ีไดคื้อ งานท่ีจะตอ้งป้อนใหก้บัคอมเพรสเซอร์จะลดลง และอตัราการทาํความเยน็จะ
สูงข้ึนเลก็นอ้ย มีผลทาํใหค่้า COP ของระบบทาํความเยน็สูงข้ึน 

1 

2 3 P2,3 

P1,4 

h3,4 h1 h2 

6 

7 

h6,7 h5 

P6 

เคร่ืองระเหย   

อตัราการทาํความเยน็ 
4 

5 

งานของคอมเพรสเซอร์ 

เอนทาลปี 

ความดนั 
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รูปที ่6.10-2 แผนภาพความดนั-เอนทาลปีเม่ือเพิ่มอุณหภูมิทาํงานของเคร่ืองระเหย 

 
ขอ้แนะนาํในการเพ่ิมอุณหภูมิทาํงานของเคร่ืองระเหยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
- ตั้งอุณหภูมิควบคุมท่ีเทอร์โมสตทัภายในพ้ืนท่ีทาํความเยน็ให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ทั้งน้ี จะตอ้งไม่ทาํให้

ผลิตภณัฑเ์กิดความเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ 
- ควบคุมความร้อนภายนอกไม่ใหเ้ขา้มาในหอ้งเยน็มากเกินไป 
- ระวงัไม่ให้เกิดสภาพความเป็นไอร้อนยิง่ยวดของสารทาํความเยน็ท่ีทางออกของเคร่ืองระเหย (ทางเขา้ของ

คอมเพรสเซอร์) มากเกินไป 
- พื้นท่ีผิวของเคร่ืองระเหยตอ้งมีมากเพียงพอเพื่อให้การถ่ายเทความร้อนทาํไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะทาํให้อุณหภูมิ

ทาํงานของเคร่ืองระเหยสูงข้ึน และช่วยลดการสูญเสียความช้ืนของตวัผลิตภณัฑด์ว้ย 
- ละลายนํ้ าแขง็ท่ีคอยลเ์ยน็เป็นระยะ เพราะนํ้ าแขง็ท่ีเกาะท่ีคอยลจ์ะทาํให้สมรรถนะของระบบลดลง ซ่ึงจะ

สงัเกตไดจ้ากอากาศท่ีออกจากคอยลเ์ยน็จะมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
- หยดุการละลายนํ้าแขง็ทนัทีท่ีนํ้ าแขง็ไดล้ะลายออกจากคอยลเ์ยน็หมดแลว้ 
- ใชพ้ดัลมและมอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในหอ้งเยน็และหอ้งแช่แขง็ 
- สารทาํความเยน็และนํ้ามนัหล่อล่ืนท่ีใชต้อ้งถูกตอ้งเหมาะสม ทั้งชนิด คุณภาพ และปริมาณ  
- ป้องกนัการท่ีนํ้ ามนัหล่อล่ืนจะถูกพาไปตกคา้งในเคร่ืองระเหยไดด้ว้ยการบนัทึกปริมาณนํ้ ามนัหล่อล่ืนท่ี

ถ่ายออกและใส่เขา้ไปแทนท่ีในระบบ 
 
6.10.3 เทคนิคการตรวจวดั 
การตรวจวดัความดนัสารทาํความเยน็นั้นเราจะใชเ้คร่ืองวดัความดนัท่ีติดตั้งท่ีเคร่ืองอดัโดยเคร่ืองวดัความดนั

นั้นควรตอ้งมีการสอบเทียบตามกาํหนดเวลา จะทาํให้การวดัค่าท่ีตรวจวดัไดใ้นแต่ละเคร่ืองสามารถจะนาํมา
เปรียบเทียบกนัไดเ้พ่ือนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการจดัการทาํงานเพ่ือประหยดัพลงังานดว้ย หรืออาจติดตั้งเคร่ืองมือ

1 

2 3 

4 

h3,4 h1,5 h2 

6 

5 

h6 

7 

P2,3,6 

P7,5 

P1,4 

ความดนั 

เอนทาลปี 

เคร่ืองระเหย   

อตัราการทาํความเยน็ 

งานของคอมเพรสเซอร์ 
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วดัความดนัหรือหวัต่อสาํหรับติดตั้งกบัเคร่ืองมือวดัความดนัไวเ้กบ็ขอ้มูลแยกต่างหากจากท่ีติดตั้งมากบัอุปกรณ์

กไ็ด ้เพื่อความถูกตอ้งในการตรวจวดัและวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 

 เคร่ืองมือท่ีใ ช้ตรวจวัด 
1. เคร่ืองมือวดัพลงัไฟฟ้า (Clamp On Power Meter) 
2. เคร่ืองมือวดัความดนั (Pressure Gauge) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.10-3 การตรวจวดัสมรรถนะระบบทาํความเยน็ 

6.11 การตรวจวนิิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 

ส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบทาํความเยน็นั้น เหตุของการสูญเสียพลงังาน ดงันั้นควรทาํการตรวจวินิจฉยัเพือ่หา
ส่ิงผดิปกติ เพ่ือทาํการแกไ้ขอยา่งสมํ่าเสมอดงัตาราง 

 
รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี

เคร่ืองอัดสารทาํความเยน็ 
1. บันทกึความดนัสารทาํความ

เยน็ด้านสูงและด้านตํา่ 
เปรียบเทียบความดนัสารทาํความ

เยน็ดา้นสูง และดา้นตํ่าในแต่ละวนั
วา่ผดิปกติไปจากเดิมหรือไม่ 

 ความดนัสารทาํความเยน็

ผดิปกติไปจากเดิมควร

ตรวจสอบแกไ้ข 

2.วดัความดนัสารทาํความเยน็ออก 
....................barg 

1.วดัพลงัไฟฟ้าท่ีเขา้เคร่ือง
อดัสารทาํความเยน็ 
......................kW 

3.วดัความดนัสารทาํความเยน็เขา้ 
..................barg 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
2. ตรวจสอบความดนัสารทาํ

ความเยน็ด้านสูงและด้านตํา่

เทยีบกันแต่ละเคร่ือง 

เคร่ืองท่ีความดนัสารทาํความเยน็

ดา้นสูงมีค่าสูงกวา่เคร่ืองอ่ืน และ
เคร่ืองท่ีความดนัสารทาํความเยน็

ดา้นตํ่ามีค่าตํ่ากวา่เคร่ืองอ่ืน จะตอ้ง
หาสาเหตุและแกไ้ขเพราะ

ประสิทธิภาพจะตํ่ากวา่เคร่ืองอ่ืน 

 ลดการใชง้าน 
 หาสาเหตุและแกไ้ข 

3. ตรวจสอบผลต่างของความ

ดนัสารทาํความเยน็ด้านสูง

และด้านตํา่ของแต่ละเคร่ือง 

เคร่ืองท่ีมีผลต่างของความดนัสูง

กวา่เคร่ืองอ่ืนเป็นเคร่ืองท่ีมี

ประสิทธิภาพตํ่า 

 ลดการใชง้าน 
 หาสาเหตุและแกไ้ข 

4. ตรวจวดักระแสไฟฟ้าหรือ

พลังไฟฟ้าของเคร่ืองอัดเทยีบ

กับพกัิดมอเตอร์ขบั 

พลงัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการทาํงานจริง

ควรอยูป่ระมาณ 80-90 % ของพลงั
ไฟฟ้าพิกดัของมอเตอร์ขบัเคร่ือง

อดัเพราะเป็นจุดท่ีมอเตอร์มี

ประสิทธิภาพสูง 

 สลบัมอเตอร์ท่ีเป็นประเภท

เดียวกนัภายในโรงงาน 
 เปล่ียนขนาดของมอเตอร์ใหม่ 

5. ตรวจวดัอุณหภูมินํา้ระบาย

ความร้อนทีอ่อกและอุณหภูมิ

สารทาํความเยน็ใน

คอนเดนเซอร์ ทีภ่าระสูง 

อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนท่ีออก

ไม่ควรตํ่ากวา่อุณหภูมิอ่ิมตวัของ

สารทาํความเยน็เกิน  6 OF เพราะ
ประสิทธิภาพของระบบทาํความ

เยน็จะลดตํ่าลง โดย สงัเกตจาก
ความดนัดา้นสูงจะเพ่ิมสูงข้ึน 

 ทาํความสะอาดคอนเดนเซอร์ 
 ลดอตัราการไหลของนํ้าระบาย

ความร้อน 
 ลดปริมาณสารทาํความเยน็ 
 เพิ่มขนาดคอนเดนเซอร์ 

6. ตรวจสอบความดนัสารทาํ

ความเยน็ด้านสูง ด้านตํา่ และ
ระดบักลาง (High Low 
Medium)  

ความดนัสารทาํความเยน็ท่ี 
Medium  
= (ความดนัดา้น High + ความ   
      ดนัดา้น Low)0.5  
ซ่ึงเป็นจุดท่ีระบบทาํความเยน็มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ปรับตั้งความดนั Medium  ให้
เหมาะสม 

7. ตรวจสอบอุณหภูมิสารทาํ

ความเยน็ด้านตํา่ (Low) เทยีบ
กับอุณหภูมิใช้งานตํา่สุดของ 
Evaporator   

อุณหภูมิสารทาํความเยน็ดา้นตํ่า

ควรใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิใชง้าน

โดยต่างกนัไม่เกิน 4 OFเพราะถา้
อุณหภูมิสารทาํความเยน็ดา้นตํ่า

ลดลงมาก ประสิทธิภาพของระบบ
ทาํความเยน็จะลดลง 

 ปรับเพิ่มความดนัสารทาํความ

เยน็ดา้นตํ่าใหสู้งข้ึน 
 เพิ่มปริมาณสารทาํความเยน็ 
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8. ตรวจวดัอุณหภูมินํา้ระบาย

ความร้อนก่อนเข้า  
Condenser  

อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนไม่

ควรสูงกวา่ 90 OF เพราะจะทาํให้
ประสิทธิภาพของระบบทาํความ

เยน็ลดลง 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
Evaporative  Condenser  หรือ 
Cooling Tower  

 ติดตั้ง Evaporative Condenser  
หรือ Cooling Tower  เพิ่ม 

9. ตรวจสอบสมรรถนะในการทํา

ความเยน็ (COP) ของเคร่ือง
ทาํความเยน็แต่ละเคร่ือง 

แต่ละเคร่ืองควรมีค่า COP 
ใกลเ้คียงกนั ถา้มีการปรับตั้งความ
ดนัดา้นตํ่าเท่ากนั 

 ลดการใชง้านเคร่ืองท่ีมีค่า 
COP ตํ่า 

 ปรับปรุงใหมี้ค่า COP 
ใกลเ้คียงกนั 

 เปล่ียนเคร่ืองใหม่ใหมี้ค่า  COP 
สูงข้ึน 

10. ตรวจสอบประวตักิารซ่อม
เคร่ืองอัดสารทาํความเยน็ 

เคร่ืองอดัสารทาํความเยน็ท่ีผา่น

การซ่อมบาํรุงใหม่จะมี

ประสิทธิภาพสูงกวา่เคร่ืองท่ีไม่

ผา่นการซ่อมบาํรุง 

 นาํชุดท่ีผา่นการซ่อมบาํรุงมา

ใชง้านใหม้ากกวา่ชุดอ่ืน 

11. ตรวจสอบประวตัมิอเตอร์ขบั
เคร่ืองอัด 

มอเตอร์ท่ีเคยไหมป้ระสิทธิภาพจะ

ลดลงประมาณ 4 % ต่อการไหมแ้ต่
ละคร้ัง 

 นาํมาใชง้านใหน้อ้ยลง 
 เปล่ียนไปใชม้อเตอร์

ประสิทธิภาพสูง 
12. ตรวจสอบระบบส่งกําลัง ระบบส่งกาํลงัดว้ยสายพานจะมี

ประสิทธิภาพลดลงเม่ือสายพาน

หยอ่น สานพานหมดสภาพ 

 ปรับตั้งความตึงสายพานใน

ระยะเวลาเหมาะสม 
 เปล่ียนสายพานใหม่เม่ือ

หมดอายกุารใชง้าน 
 เปล่ียนไปใชส้ายพานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 
เคร่ืองสูบนํา้ระบายความร้อน 

13. ตรวจสอบมีการหร่ีวาล์ว
ทางเข้า หรือออกของเคร่ือง
สูบนํา้หรือไม่ 

การหร่ีวาลว์จะส่งผลใหพ้ลงัไฟฟ้า

ท่ีเคร่ืองสูบนํ้าใชล้ดลงเลก็นอ้ยแต่

ประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบนํ้า

ลดลงมาก 

 ลดรอบมอเตอร์ 
 ลดขนาดใบพดั 
 ลดขนาดเคร่ืองสูบนํ้าและ

มอเตอร์ 
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14. ตรวจสอบผลต่างของความ  
      ดนัของนํา้ทางเข้าและทาง   
       ออกของเคร่ืองสูบนํา้แต่ละชุด 

เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีมีผลต่างของ

ความดนันํ้าทางเขา้และทางออกสูง

กวา่ชุดอ่ืนจะมีประสิทธิภาพตํ่า 

 ลดการใชง้าน 
 หาสาเหตุและแกไ้ข 

15. ตรวจสอบประวตักิารซ่อม 
      บํารุงเคร่ืองสูบนํา้แต่ละชุด 

เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีผา่นการซ่อม

บาํรุงมาใหม่จะมีประสิทธิภาพสูง

กวา่เคร่ืองสูบนํ้าท่ียงัไม่ผา่นการ

ซ่อมบาํรุง 

 นาํมาใชง้านใหม้ากข้ึนกวา่ชุด

อ่ืน 
 ทาํแผนซ่อมบาํรุงตามความ

เหมาะสม 
16. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า  
      หรือพลังไฟฟ้าทีเ่คร่ืองสูบนํา้ 
      แต่ละชุดใช้ 

เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีใชก้ระแสไฟฟ้า

หรือพลงัไฟฟ้านอ้ยควรนาํมาใช้

งานเป็นหลกั 

 เลือกใชง้านชุดท่ีใช้

กระแสไฟฟ้าหรือพลงัไฟฟ้าตํ่า

เป็นหลกั 
 หาสาเหตุและแกไ้ขชุดท่ีใช้

กระแสไฟฟ้าสูง 
17. ตรวจสอบประวตัขิอง 
      มอเตอร์เคร่ืองสูบนํา้ 

มอเตอร์ชุดท่ีผา่นการไหม้

ประสิทธิภาพจะลดตํ่าลง 4% ต่อ
การไหมแ้ต่ละคร้ัง 

 ลดการใชง้าน 
 เปล่ียนเป็นมอเตอร์

ประสิทธิภาพสูงท่ีมีขนาด

เหมาะสมกบัภาระ 
18. ตรวจสอบพลังไฟฟ้าที่ 
      มอเตอร์ใช้เทยีบกับพกัิด 

มอเตอร์ควรใชพ้ลงัไฟฟ้าท่ี 80-
90% ของพิกดัเพราะเป็นจุดท่ี
มอเตอร์มีประสิทธิภาพสูง 

 สลบัมอเตอร์ภายในโรงงานให้

ขนาดเหมาะสม 
 เปล่ียนมอเตอร์ใหม่ใหมี้ขนาด

เหมาะสม 
19. ตรวจประสิทธิภาพเคร่ืองสูบ 
      นํา้แต่ละชุด 

เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีมีค่า GPM/kW 
สูง เป็นเคร่ืองสูบนํ้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่ชุดอ่ืน  

 จดัทาํแผนการใชง้านเคร่ืองสูบ

นํ้าใหม่ โดยนาํชุดท่ีมี 
GPM/kW สูงมาใชง้านเป็น
หลกั 

 ปรับปรุงแกไ้ขชุดท่ีมีค่า 
GPM/kW ตํ่า 
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20. ตรวจวดัประสิทธิภาพของ 
      กลุ่มเคร่ืองสูบนํา้ถ้าเดนิคร้ังละ 
      หลายชุดพร้อมกัน 
       

เคร่ืองสูบนํ้ากลุ่มท่ีมีค่า GPM/kW 
สูง เป็นเคร่ืองสูบนํ้ากลุ่มท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เคร่ืองสูบนํ้า

กลุ่มอ่ืน เน่ืองจากตาํแหน่งการ
ติดตั้งและการเช่ือมต่อท่อเขา้-ออก 
ของเคร่ืองสูบนํ้าแต่ละชุดส่งผลให้

เกิดการสูญเสียตํ่าไม่เท่ากนั 

 จดัทาํแผนการใชง้านกลุ่ม

เคร่ืองสูบนํ้าโดยนาํกลุ่มเคร่ือง

สูบนํ้าท่ีมี GPM/kW สูงมาใช้
งานเป็นหลกั 

 ปรับปรุงแกไ้ขระบบเช่ือมต่อ

เคร่ืองสูบนํ้าแต่ละชุด เช่น 
เปล่ียนการต่อแบบตวัทีเป็นตวั

วาย และเพิ่มขนาด Header ให้
ใหญ่ข้ึน 

21. บันทกึกระแสไฟฟ้าหรือ 
       พลังไฟฟ้าทีเ่คร่ืองสูบนํา้ใช้ 

เคร่ืองสูบนํ้าชุดใดท่ีใช้

กระแสไฟฟ้าหรือพลงัไฟฟ้า

แตกต่างไปจากเดิมเป็นเคร่ืองสูบ

นํ้าท่ีผดิปกติประสิทธิภาพของ

เคร่ืองสูบนํ้าจะลดลง 

 ลดการใชง้าน 
 หาสาเหตุและแกไ้ข 

หอระบายความร้อน 
22. ตรวจสอบพกัิดของหอระบาย 
      ความร้อนเทยีบกับพกัิดของ 
      เคร่ืองทาํความเยน็ 

ขนาดพิกดัของหอระบายความร้อน

ควรมีขนาดมากกวา่พิกดัของเคร่ือง

ทาํความเยน็ประมาณ 30-40% 
 

 เปิดใชง้านหอระบายความร้อน

ใหม้ากกวา่จาํนวนเคร่ืองทาํ

ความเยน็ 
 เพิ่มหอระบายความร้อน 

23. ตรวจสอบระดบันํา้ในถาด 
      ของหอระบายความร้อน 
      แบบเหล่ียม 

ควรสูงกวา่ 1/3 ของความสูงถาด
เพื่อใหอ้ตัราการไหลของนํ้า

เหมาะสม 

 ปรับสมดุลปริมาณนํ้าในแต่ละ

ถาดใหม่ 
 

24. ตรวจสอบรูนํา้ในถาดของ 
      หอระบายความร้อนแบบ 
      เหล่ียมหรือรูนํา้ของ Spr inkle 
      Pipe 

รูนํ้ าทั้งหมดไม่ควรตนัเพื่อใหเ้กิด

การกระจายนํ้าไดดี้ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความ

ร้อนสูงข้ึน 
 

 จดัทาํแผนการตรวจและ

บาํรุงรักษาในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม 

25. ตรวจสอบรอบการหมุน 
       ของ Spr inkle Pipe 

รอบการหมุนจะตอ้งไดต้าม

มาตรฐานถา้เร็วเกินมาตรฐาน

แสดงวา่ปริมาณนํ้ามากเกินทาํให้

ประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียน

ความร้อนลดลง 

 ปรับลดปริมาณนํ้าท่ีเขา้หอ

ระบายความร้อน เพื่อใหไ้ด้
รอบการหมุนตามมาตรฐาน 
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26. ตรวจสอบว่ามีเม็ดนํา้ออก 
      ด้านบนหรือไม่ 

เมด็นํ้าออกดา้นบนทาํใหเ้กิดการ

สูญเสียนํ้า 
 ติดแผน่กนันํ้าดา้นบน 
 ลดความเร็วลมดูด 
 ติดแผน่กนันํ้า Sprinkle Pipe  
 ลดปริมาณนํ้า 

27. ตรวจสอบว่ามีเม็ดนํา้ 
      กระเดน็ออกด้านข้าง 

เมด็นํ้ากระเดน็ออกดา้นขา้งทาํให้

เกิดการสูญเสียนํ้า 
 ลดระดบันํ้าในอ่าง 
 ลดปริมาณนํ้าท่ีเขา้หอระบาย

ความร้อน 
 ติดตั้ง Louver ใหถู้กตอ้ง 

28. ตรวจวดัอุณหภูมิและ 
      ความช้ืนของอากาศทีท่าง 
      เข้าหอระบายความร้อน 

อากาศท่ีเขา้ระบายความร้อน

จะตอ้งมีอุณหภูมิและความช้ืนตํ่า

เท่ากบัอากาศแวดลอ้มทัว่ไป ถา้สูง
กวา่อากาศแวดลอ้มอาจเกิดจากการ

ลดัวงจรของอากาศท่ีออกจากหอ

ระบายความร้อน 

 ติดตั้งปากทางออกใหสู้งข้ึน 
 จดัระยะห่างของหอระบาย

ความร้อนใหเ้หมาะสม 
 ยา้ยตาํแหน่งหอระบายความ

ร้อนไปอยูใ่นจุดท่ีมีอากาศ

ถ่ายเทไดส้ะดวก 
29. ตรวจวดัอุณหภูมินํา้ทีไ่ด้ 
      จากหอระบายความร้อน 

อุณหภูมินํ้าท่ีออกจากหอระบาย

ความร้อนแต่ละชุดไม่ควรสูงกวา่

อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ

ท่ีเขา้ระบายความร้อนเกิน 6 F 

 ลดปริมาณนํ้าใหไ้ดม้าตรฐาน 
 เพิ่มปริมาณอากาศ 
 แกไ้ขการกระจายนํ้าใหท้ัว่

พื้นท่ีแลกเปล่ียนความร้อน 
 ทาํความสะอาดฟิลเลอร์ 
 เปล่ียนฟิลเลอร์ใหม่  

30. บันทกึและเปรียบเทยีบ 
      อุณหภูมินํา้ทีไ่ด้จากหอระบาย 
      ความร้อนแต่ละชุด 

อุณหภูมินํ้าท่ีไดจ้ากหอระบาย

ความร้อนแต่ละชุดควรจะใกลเ้คียง

กนั 

 ปรับปรุง แกไ้ข หอระบาย
ความร้อนชุดท่ีมีอุณหภูมิสูง

กวา่ชุดอ่ืน 
 ลดการใชง้านหอระบายความ

ร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูง 
 เลือกใชห้อระบายความร้อนท่ี

มีอุณหภูมินํ้าตํ่าเป็นหลกั 
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31. ตรวจสอบแผ่นฟิลเลอร์ 
      สกปรกและล้ม 

แผน่ฟิลเลอร์ตอ้งสะอาดตลอดทั้ง

แผน่และไม่ลม้เพ่ือใหน้ํ้ า

แลกเปล่ียนความร้อนกบัอากาศได้

ดี 

 ทาํแผนการทาํความสะอาดเป็น

ประจาํตามความเหมาะสม 
 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการเกิด

ตะกรันและตะไคร่นํ้า 
 ปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ีเติม 

 
32. ตรวจสอบว่ามีการปล่อยนํา้ 
      ผ่านหอระบายความร้อนทีไ่ม่ 
      เปิดพดัลมหรือไม่ 
 

นํ้าทั้งหมดควรไหลผา่นหอระบาย

ความร้อนท่ีมีการเปิดพดัลม เพราะ
จะทาํใหน้ํ้ าหล่อเยน็มีอุณหภูมิไม่

สูง 

 ปิดวาลว์นํ้าท่ีเขา้ออกหอระบาย

ความร้อนท่ีไม่เปิดพดัลม 

33. ตรวจสอบการเปิดใช้งาน 
      หอระบายความร้อนมากเกินไป 
      หรือไม่ 

ควรเปิดหอระบายความร้อนใหมี้

จาํนวนเหมาะสมกบัภาระ เพื่อให้
ไดอุ้ณหภูมินํ้าลดตํ่าลง โดยทดลอง
เปิดหอระบายความร้อนเพิ่ม หาก
อุณหภูมินํ้าลดลงมากจึงควรเปิด

เพิ่ม 

 เปิดหอระบายความร้อน

มากกวา่ภาระการระบายความ

ร้อนเลก็นอ้ย 

34. ตรวจวดักระแสไฟฟ้าหรือ 
      พลังไฟฟ้าทีห่อระบายความ 
      ร้อนแต่ละชุดใช้ 

ชุดท่ีใชก้ระแสไฟฟ้าหรือพลงั 
ไฟฟ้าตํ่าท่ีสุดแต่ไดอุ้ณหภูมินํ้า

เท่ากบัชุดอ่ืนเป็นชุดท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 นาํมาใชง้านใหม้ากข้ึน 
 ปรับปรุงชุดท่ีมีประสิทธิภาพ

ตํ่า 

35. บันทกึกระไฟฟ้าหรือพลัง 
      ไฟฟ้าทีห่อระบายความร้อน 
       แต่ละชุดใช้เป็นประจํา 

กระแสไฟฟ้าหรือพลงัไฟฟ้าท่ีหอ

ระบายความร้อนแต่ละชุดใชไ้ม่

ควรสูงข้ึนจากเดิม โดยถา้สูงข้ึน
ตอ้งหาสาเหตุและแกไ้ข 

 ทาํแบบตรวจสอบและบนัทึก

เพื่อเปรียบเทียบเป็นประจาํ 
 

36. บันทกึปริมาณนํา้ทีใ่ช้กับ 
      หอระบายความร้อนแต่ละชุด 
      ทุกวนั 

อตัราการใชน้ํ้ าของหอระบายความ

ร้อนแต่ละชุดควรมีสดัส่วนการ

เพิ่มหรือลดท่ีใกลเ้คียงกนั ถา้ชุดใด
แตกต่างมากควรหาสาเหตุและ

แกไ้ข 
 

 ทาํแบบตรวจสอบและบนัทึก

เพื่อเปรียบเทียบเป็นประจาํทุก

วนั 



ตอนท่ี 3 บทที ่6 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบทาํความเยน็          
 

6-36 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏบัิติทีด่ ี
Evaporative Condenser  

37. ตรวจสอบรูสเปรย์นํา้ รูสเปรยน์ํ้ าตอ้งสะอาด ไม่ตนัการ
กระจายนํ้าเตม็พ้ืนท่ีขดท่อ จะทาํ
ใหป้ระสิทธิภาพการระบายความ

ร้อนดี 

 ทาํแบบการตรวจและทาํความ

สะอาดในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม 

38. ตรวจสอบอุณหภูมิของนํา้ที่
เข้าระบายความร้อนเทยีบกับ

อุณหภูมิกระเปาะเปียกของ

อากาศทีเ่ข้าระบายความร้อน 

อุณหภูมินํ้าเขา้ระบายความร้อน

ควรใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิกระเปาะ

เปียกของอากาศ โดยห่างกนัไม่เกิน 
6 OF จะส่งผลใหค้วามดนัสารทาํ
ความเยน็ในคอนเดนเซอร์ลดตํ่าลง 

 ปรับปรุงการแลกเปล่ียนความ

ร้อนระหวา่งนํ้ากบัอากาศ 
 เพิ่มปริมาณอากาศใหม้ากข้ึน 
 ลดปริมาณนํ้าใหส้มดุลกบั

ปริมาณอากาศ 
 เพิ่มปริมาณอากาศระบายความ

ร้อน 
39. ตรวจวดัอุณหภูมินํา้ระบาย

ความร้อนทีอ่อกและอุณหภูมิ

สารทาํความเยน็ใน

คอนเดนเซอร์ 

อุณหภูมินํ้าระบายความร้อนท่ีออก

ควรตํ่ากวา่อุณหภูมิอ่ิมตวัของสาร

ทาํความเยน็ไม่เกิน 6 OF จะส่งผล
ใหค้วามดนัสารทาํความเยน็ใน

คอนเดนเซอร์ลดตํ่าลง 

 การสเปรยน์ํ้ าเตม็พ้ืนท่ีผวิ

คอนเดนเซอร์ 
 ทาํความสะอาดผวิท่อดา้นนอก

คอนเดนเซอร์โดยกาํจดัตะกรัน

และตะไคร่นํ้า 
 ลดปริมาณนํ้าระบายความร้อน 
 เพิ่มปริมาณอากาศระบายความ

ร้อน 
40. ตรวจวดัอุณหภูมิและความช้ืน

สัมพทัธ์ของอากาศทีเ่ข้า

ระบายความร้อน 

อุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์

จะตอ้งตํ่าท่ีสุดและเท่ากบัสภาวะ

อากาศโดยทัว่ไปเพราะถา้สูงจะ

ส่งผลใหอุ้ณหภูมินํ้าระบายความ

ร้อนสูงข้ึน 

 ติดตั้งปากทางออกของอากาศ

ร้อนช้ืนใหสู้งข้ึน 
 จดัระยะห่างของแต่ละชุดให้

เหมาะสม 
 ยา้ยตาํแหน่งไปอยูใ่นจุดท่ีมี

อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
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41. ตรวจสอบตะกรันบนผวิท่อ

คอนเดนเซอร์ 
ผวิท่อคอนเดนเซอร์ควรปราศจาก

ตะกรัน เพื่อใหป้ระสิทธิภาพการ
ระบายความร้อนดี 

 จดัทาํแผนการทาํความสะอาด

ตามความเหมาะสม 
 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการเกิด

ตะกรัน 
 ปรับปรุงคุณภาพนํ้าท่ีเติม 

42. ตรวจสอบการทาํงานของพดั
ลมตลอดเวลาในกรณทีีใ่ช้พดั

ลมหลายชุด 

พดัลมแต่ละชุดควรทาํงานเป็น

ปกติ เพราะถา้พดัลมชุดใดชาํรุดจะ
เกิดการลดัวงจรของอากาศผา่นทาง

ช่องพดัลม ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพ
การแลกเปล่ียนความร้อนลดลง 

 จดัทาํแผนการตรวจสอบ

ตลอดเวลาอยา่งนอ้ยทุกชัว่โมง 

43. ตรวจวดักระแสไฟฟ้าหรือ
พลังไฟฟ้าทีพ่ดัลมแต่ละชุดใช้ 

พดัลมท่ีมีขนาดเท่ากนัควรใช้

กระแสไฟฟ้าใกลเ้คียงกนั 
 จดัทาํแผนการตรวจสอบตาม

ความเหมาะสม 
 หาสาเหตุและแกไ้ขพดัลมชุดท่ี

ใชก้ระแสไฟฟ้ามากกวา่ชุดอ่ืน 
และผดิปกติไปจากเดิม 

44. ตรวจสอบแผ่นก้ันเซล Evaporative Condenser ขนาดใหญ่
มกัแบ่งเป็นเซล เพื่อใหส้ามารถเปิด
ใชง้านแต่ละเซลไดต้ามภาระการ

ทาํความเยน็ ซ่ึงแต่ละเซลควรมี
แผน่กั้นจนถึงพ้ืนนํ้า และปิดประตู
ใหส้นิทเพื่อป้องกนัการลดัวงจร

ของอากาศ 
 

 ตรวจสอบและแกไ้ข 

45. ตรวจวดัอุณหภูมิสารทาํความ
เยน็ทีอ่อกจากคอนเดนเซอร์

แต่ละเซล หรือแต่ละชุด 

ชุดท่ีอุณหภูมิสารทาํความเยน็ออก

มีอุณหภูมิสูง เป็นชุดท่ีมี
ประสิทธิภาพตํ่า 

 ลดการใชง้าน 
 หาสาเหตุและปรับปรุง 

46. ตรวจสอบประวตัขิองมอเตอร์
พดัลม 

มอเตอร์ไหมแ้ต่ละคร้ังจะทาํให้

ประสิทธิภาพลดลงประมาณ  4 % 
 สลบัมอเตอร์ภายในโรงงาน 
 เปล่ียนไปใชม้อเตอร์

ประสิทธิภาพสูง 
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Evaporator  

47. ตรวจสอบความสกปรกของ 
       ครีบและท่อความเยน็ 

 

ครีบสกปรกและตนัส่งผลให้

อากาศไหลผา่นนอ้ยลง

ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความ

ร้อนลดลง และนํ้าแขง็เกาะเร็วข้ึน 

 จดัทาํแผนทาํความสะอาดตาม

ความเหมาะสม 

48. ตรวจวดัอุณหภูมิภายในพืน้ที่
ใช้งาน 

อุณหภูมิในพื้นท่ีใชง้านควรได้

มาตรฐานถา้ตํ่ากวา่มาตรฐานมาก

จะส้ินเปลืองพลงังานมากข้ึน 

 ปรับตั้งอุณหภูมิใหม่ให้

เหมาะสม 

49. ตรวจสอบระยะเวลาการ
ละลายนํา้แขง็ 

ไม่ควรละลายนํ้าแขง็บ่อยเกินไป

เพราะส้ินเปลืองพลงังาน 
 เพิ่มความเร็วอากาศท่ีผา่นท่อ

ใหสู้งข้ึน 
 ใชอุ้ปกรณ์ลดความช้ืนภายใน

หอ้งเยน็ 
 เปล่ียนระบบละลายนํ้าแขง็จาก

ใชไ้ฟฟ้าเป็นสารทาํความเยน็

ร้อน 
 ปรับตั้งระยะเวลาการละลาย

นํ้าแขง็ตามภาระการทาํงาน

จริง 

อ่ืน  ๆ
50. ตรวจสอบสภาพฉนวนท่อ 
       และผนังห้องเยน็ 

ฉนวนท่อและหอ้งเยน็ตอ้งอยูใ่น

สภาพดีมีอุณหภูมิผวิใกลเ้คียงกบั

อุณหภูมิบรรยากาศ 

 จดัทาํแผนการตรวจตามความ

เหมาะสม 
 

51. ตรวจสอบการร่ัวของสารทาํ  
       ความเยน็ในระบบเป็นประจํา 

ปริมาณสารทาํความเยน็ในระบบ

ลดลงส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํ

ความเยน็ 

 จดัทาํแผนการตรวจและแกไ้ข 

52. ตรวจสอบห้องเยน็มีประตู 2 
ช้ันหรือไม่ 

หอ้งเยน็ท่ีมีอุณหภูมิตํ่าควรติดตั้ง

ประตู 2 ชั้น เพื่อลดการสูญเสีย
ความเยน็ขณะเปิดประตู 

 ติดตั้งประตู  2 ชั้น (Anti- 
Room) 
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53. ตรวจสอบประตูห้องเยน็ควรมี
ม่านพลาสตกิก้ัน 

ประตูหอ้งเยน็ทั้งหมดควรติดตั้งม่าน

พลาสติกกั้นเพื่อลดการสูญเสียความ

เยน็ขณะเปิดประตู 

 ติดตั้งม่านพลาสติกท่ีประตู

ทั้งหมด 

54. ตรวจสอบการตดิสัญญาณ
เตือนการเปิดประตูทิง้ไว้ 

ควรติดสญัญาณเตือนการเปิดประตู

ท้ิงไวเ้พื่อลดการสูญเสียความเยน็ 
 ติดตั้งสญัญาณการเปิดประตู

หอ้งเยน็ท้ิงไว ้

55. ตรวจสอบการจัดวางส่ิงของที่
แช่เยน็ 

จดัวางส่ิงของใหเ้ป็นระบบเพื่อให้

เกิดการหมุนเวยีนของอากาศท่ีดี 
 

 กาํหนดวิธีการจดัวางส่ิงของใน

หอ้งเยน็ 

56. ตรวจสอบการใช้ห้องเยน็ให้เตม็
พกัิด 

ตน้ทุนการใชพ้ลงังานของหอ้งเยน็

จะลดลงเม่ือใชง้านใหเ้ตม็พิกดั 
 บริหารจดัการการใชห้อ้งเยน็ให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด 
57. ตรวจสอบการปิดไฟฟ้าแสง

สว่างทุกคร้ังเม่ือไม่มีการทาํงาน

ในห้องเยน็ 

ระบบแสงสวา่งเป็นภาระของ 
หอ้งเยน็ 

 ปิดแสงสวา่งทุกคร้ังเม่ือไม่มีการ

ทาํงาน 
 ลดการใชแ้สงสวา่งเท่าท่ีจาํเป็น 
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบแสง

สวา่ง 

58. ตรวจสอบการแยกระบบทาํ
ความเยน็เป็นหลายระดบั 

ระบบทาํความเยน็ท่ีทาํอุณหภูมิตํ่า

จะมีสมรรถนะ (COP) ตํ่ากวา่ระบบ
ทาํความเยน็ท่ีทาํอุณหภูมิ 
สูงกวา่ 

 แยกระบบทาํความเยน็เป็น

ระบบอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิ
ตํ่าตามการใชง้าน 
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6.12  แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

แบบตรวจสอบศกัยภาพการอนุรักษพ์ลงังานน้ีมีประโยชนใ์นการคน้หาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานก่อนท่ี

จะดาํเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพ่ือหาผลการอนุรักษพ์ลงังานต่อไป 

รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

1. การเพ่ิมอุณหภูมิใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์   เพราะ…    

2. การลดอุณหภูมินํ้าระบายความร้อนก่อนเขา้คอนเดนเซอร์   เพราะ…    

3. การใชง้านเคร่ืองอดัชุดท่ีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั   เพราะ…    

4. การใชง้านเคร่ืองทาํความเย็นใหเ้ต็มพิกดั   เพราะ…    

5. การจดัวางผลิตภณัฑใ์หก้ระจายความเยน็ทัว่ถึง   เพราะ…    

6. การใชห้อ้งเยน็ใหเ้ต็มพิกดั   เพราะ…    

7. การเปลี่ยนตาํแหน่งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 
    ในหอ้งเยน็ 

  เพราะ…    

8. การเลือกใชง้านกลุ่มเคร่ืองอดัท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั   เพราะ…    

9. การลดภาระความร้อนจากภายนอกใหต้ํ่าลง   เพราะ…    

10. การปิดไฟฟ้าแสงสว่างในหอ้งเยน็เม่ือไม่ใชง้าน   เพราะ…    

11. การใชง้านเคร่ืองอดัในจาํนวนท่ีเหมาะสมกบัภาระ   เพราะ…    

12. การลดการเดินเคร่ือง Unload ของเคร่ืองอดั   เพราะ…    

13. การลดขนาดมอเตอร์เคร่ืองอดัใหเ้หมาะสม   เพราะ…    

14. การใชเ้คร่ืองอดัประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    

15. การทาํความสะอาดพ้ืนผิวแลกเปลี่ยนความร้อนของ  
      คอนเดนเซอร์ 

  เพราะ…    

16. การทาํความสะอาด Evaporative Condenser   เพราะ…    

17. การทาํความสะอาดหวัฉีดของ Evaporative Condenser    เพราะ…    

18. การติดตั้งหอระบายความร้อนลดอุณหภูมินํ้าของ Evaporative  
      Condenser   

  เพราะ…    

19. การเพ่ิมขนาดคอนเดนเซอร์ใหร้ะบายความร้อนไดม้ากข้ึน   เพราะ…    

20. การเปลี่ยนไปใชห้อระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    

21. การใชเ้คร่ืองสูบนํ้าประสิทธิภาพสูง   เพราะ…    
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รายการศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 

ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ดาํเนิน 

การแล้ว 

พร้อม

ดาํเนินการ 

ไม่พร้อม 

ดาํเนินการ 

22. การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงกบัเคร่ืองสูบนํ้า   เพราะ…    

23. การเปลี่ยนจากระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศเป็นระบาย  
      ความร้อนดว้ยนํ้า 

  เพราะ…    

24. การเปลี่ยนระบบทาํนํ้าเยน็จากการใชเ้คร่ืองทาํนํ้ าเยน็เป็น  
      เคร่ืองทาํความเย็นท่ีมีอยู่ 

  เพราะ…    

25. การลดเวลาการละลายนํ้าแข็งใหเ้หมาะสม   เพราะ…    

26. การใชง้านหอระบายความร้อนในจาํนวนท่ีเหมาะสมโดย 
      ควบคุมจากอุณหภูมินํ้าหล่อเยน็ท่ีได ้

  เพราะ…    

27. การเลือกใชง้านหอระบายความร้อนชุดท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
      เป็นหลกั 

  เพราะ…    

28. การปรับปรุงและทาํความสะอาดหอระบายความร้อนเพ่ือเพ่ิม  
      ประสิทธิภาพ 

  เพราะ…    

29. การเปลี่ยนใบพดัหอระบายความร้อนจากโลหะเป็นไฟเบอร์   เพราะ…    

30. การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงกบัพดัลมหอระบายความร้อน   เพราะ…    

31. การเปลี่ยนหอระบายความร้อนใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน   เพราะ…    

32. การปรับปรุงฉนวนหอ้งเยน็เพ่ือลดการสูญเสียความเยน็   เพราะ…    

33. การติดตั้งม่านอากาศหรือม่านพลาสติกบริเวณทางเขา้ออก   เพราะ…    

34. การเลือกใชง้านเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็น 
      หลกั 

  เพราะ…    

35. การเลือกใชง้านกลุ่มเคร่ืองสูบนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็น 
      หลกั 

  เพราะ…    
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6.13 โปรแกรมการวเิคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

เพื่อลดความยุง่ยากซบัซอ้นในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษพ์ลงังาน จึงทาํเป็นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ชน้าํขอ้มูลเบ้ืองตน้ และขอ้มูลตรวจวดักรอกลงในช่องวา่ง โปรแกรมจะคาํนวณผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ี
ถูกตอ้งไดท้นัที 

 

มาตรการที ่1  การเปล่ียนหรือปรับปรุงเคร่ืองอัดสารทาํความเยน็ชุดทีม่ีสมรรถนะตํา่ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานติดตั้งเคร่ืองอดัสารทาํความเยน็เพื่อใชใ้น……………….อุณหภูมิใชง้าน………OC โดยมีเคร่ืองอดั

จาํนวน……….ชุด เคร่ืองอดัสารทาํความเยน็แต่ละชุดมีสมรรถนะไม่เท่ากนัเน่ืองจากมีอายกุารใชง้านมาก และ
มีการสึกหรอท่ีต่างกนัส่งผลใหต้น้ทุนการทาํความเยน็สูง จึงมีแนวคิดในการเปล่ียนหรือปรับปรุงเคร่ืองอดัสาร
ทาํความเยน็ชุดท่ีมีสมรรถนะตํ่า 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่6.13-1 เคร่ืองอดัสารทาํความเยน็ชุดท่ีจะเปล่ียน    รูปที ่6.13-2 เคร่ืองอดัสารทาํความเยน็ชุดท่ีเปล่ียนใหม่ 

2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 สมัประสิทธ์ิสมรรถนะของระบบ 

COP       = เอนธาลปีก่อนเขา้เคร่ืองอดั(kJ/kg) - เอนธาลปีก่อนเขา้ evaporator(kJ/kg) (เอนธาลปี
ออกจากเคร่ืองอดั(kJ/kg) - เอนธาลปีก่อนเขา้เคร่ืองอดั(kJ/kg)) 

2.1.2 ร้อยละของสมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึน (%) 
%COP     = ((สมัประสิทธ์ิสมรรถนะใหม่ - สมัประสิทธ์ิสมรรถนะเดิม) / สมัประสิทธ์ิสมรรถนะ

เดิม) × 100 
2.1.3 พลงัไฟฟ้าท่ีลดลง (kW) 

EL      =  พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัเดิมใช ้(kW) - พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัใหม่ใช ้(kW)  
2.1.4 พลงังานไฟฟ้าของระบบลดลง 

ES           =  พลงัไฟฟ้าท่ีลดลงทั้งหมด (kW)  × ชัง่โมงการทาํงาน (h/y)  × ตวัประกอบการทาํงาน 
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2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 

PB         = ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนหรือปรับปรุงเคร่ืองอดั (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 

 
ความดนัออกจากเคร่ืองอดัเดิม …………. barg

ความดนัออกจากเคร่ืองอดัใหม่ …………. barg

พลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดั …………. kW

ความดนัก่อนเขา้เคร่ืองอดัเดิม …………..barg

ความดนัก่อนเขา้เคร่ืองอดัใหม่ …………. barg

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของ
No1 No2 No3 ข้อมูล

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น
1.1 ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย CE ฿/kWh 3.00 3.00 3.00
1.2 ชัง่โมงการใชง้านตลอดทั้งปี h h/y 4,000.00 4,000.00 4,000.00
1.3 เอนธาลปีก่อนเขา้เคร่ืองอดั(เดิม) h1 kJ/kg 389.00 388.00 387.00

1.4 เอนธาลปีก่อนเขา้เคร่ืองอดั(ใหม่) hIN kJ/kg 390.00 389.00 388.00

1.5 เอนธาลปีออกจากเคร่ืองอดั(เดิม) h2 kJ/kg 431.00 432.00 433.00

1.6 เอนธาลปีออกจากเคร่ืองอดั(ใหม่) h2N kJ/kg 430.00 431.00 432.00

1.7 เอนธาลปีก่อนเขา้ Evaporator (เดิม) h4 kJ/kg 200.00 200.00 200.00

1.8 เอนธาลปีก่อนเขา้ Evaporator (ใหม่) h4N kJ/kg 200.00 200.00 200.00
1.9 ตวัประกอบการทาํงาน OF % 75.00 75.00 75.00
1.10 เงินลงทุนในการเปล่ียนหรือ CI ฿

ปรับปรุงเคร่ืองอดัสารทาํความเย็น
20,000.00

Evaporator

Condensor

Ex
pa

nt
ion

 

1

23

4 h
1

h 2h 3

h 4
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของ

No1 No2 No3 ข้อมูล
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 พลงัไฟฟ้าของเคร่ืองอดั(เดิม) ELO kW 20.00 20.50 21.00

2.2 พลงัไฟฟ้าเคร่ืองอดั(ใหม่) ELN kW 19.50 20.00 20.50
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ

ของระบบ(เดิม)
     COPO = (h1 - h4)/(h2 - h1) COPO - 4.50 4.27 4.07
3.2 สัมประสิทธ์ิสมรรถนะ

ของระบบ(ใหม่)
COPN = (h1N - h4N)/(h2N - h1N) COPN - 4.75 4.50 4.27

3.3 ร้อยละของสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะเพ่ิมข้ึน

%COP = ((COPN - COPO)/COPO) x100 %COP % 5.56 5.39 4.91
3.4 พลงัไฟฟ้าท่ีลดลง
EL = ELO - ELN EL kW 0.50 0.50 0.50

3.5 พลงัไฟฟ้าของระบบลดลงรวม
EL = ELNo1 + ELNo2 + ELNo3 EL kW 1.50

3.6 พลงังานไฟฟ้าของระบบลดลงรวม
ES = EL xh xOF ES kWh/y 4,500.00

3.7 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง
CS = ES xCE CS ฿/y 13,500.00

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

PB = CI / CS PB y 1.48
5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 4,500.00

5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง CS ฿/y 13,500.00
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 1.48  
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มาตรการที ่2 การลดความดนัสารทาํความเยน็ด้านคอนเดนเซอร์ 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงงานติดตั้งเคร่ืองอดัสารทาํความเยน็เพื่อใชใ้น..................อุณหภูมิใชง้าน...........°C โดยมีเคร่ืองอดัจาํนวน........
ชุด การท่ีความดนัสารทาํความเยน็ดา้นสูง (High Pressure) เพิ่มมากข้ึนจะส่งผลใหเ้คร่ืองอดัใชพ้ลงัไฟฟ้ามากข้ึน 
และประสิทธิภาพของระบบจะลดตํ่าลง เน่ืองจากเคร่ืองอดัจะตอ้งใชก้าํลงัมากข้ึนในการอดัสารทาํความเยน็ ดงันั้น
การลดความดนัสารทาํความเยน็ ดา้นคอนเดนเซอร์ให้ตํ่าลงจะส่งผลให้ค่า COP ของระบบสูงข้ึน ซ่ึงอาจทาํโดย
การทาํความสะอาดพ้ืนท่ีผิวแลกเปล่ียนความร้อนของคอนเดนเซอร์ การเพ่ิมปริมาณนํ้ าระบายความร้อน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของหอผึ่งเยน็โดยการทาํความสะอาด การปรับการกระจายนํ้ าใหดี้ข้ึน การเพ่ิมปริมาณอากาศระบาย
ความร้อน หรือการเปิดหอผึ่งเยน็เพ่ิมข้ึนเพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมินํ้ าท่ีเขา้ระบายความร้อนคอนเดนเซอร์ลดตํ่าลงเป็นตน้ 
ดังนั้นจึงมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงระบบระบายความร้อนเพื่อลดความดันสารทาํความเย็นด้านสูงให้ลดลงจาก

..................barg เป็น......................barg 
 

 
 
 
 
 
 
           รูปที ่6.13-3 ความดนัสารทาํความเยน็ดา้นสูงเดิม       รูปที ่6.13-4 ความดนัสารทาํความเยน็ดา้นสูงใหม่ 
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค 
2.1.1 สมัประสิทธ์ิสมรรถนะของระบบ 

COP     = [เอนธาลปีก่อนเขา้เคร่ืองอดั (kJ/kg) - เอนธาลปีก่อนเขา้ Evaporator (kJ/kg)] /          
                [ เอนธาลปีออกจากเคร่ืองอดั (kJ/kg) - เอนธาลปีก่อนเขา้เคร่ืองอดั (kJ/kg)] 

2.1.2  ร้อยละของสมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึน (%) 
%COP  = [(สมัประสิทธ์ิสมรรถนะใหม่ - สมัประสิทธ์ิสมรรถนะเดิม) / (สมัประสิทธ์ิสมรรถนะ

เดิม)] x  100 
2.1.3   อตัราการไหลของสารทาํความเยน็ทั้งระบบ (kg / sec) 

M        = (สมัประสิทธ์ิสมรรถนะเดิม x พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัใชเ้ดิม (kW) / (เอนธาลปีก่อนเขา้  
                 เคร่ืองอดัเดิม (kJ/kg) - เอนธาลปีก่อนเขา้ Evaporator เดิม (kJ/kg)) 

2.1.4  พลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดั (kW) 
WCN   = อตัราการไหลของสารทาํความเยน็ทั้งระบบ (kg/sec) x (เอนธาลปีท่ีออกจาก 
               คอมเพรสเซอร์ (kJ/kg) - เอนทาลปีก่อนเขา้คอมเพรสเซอร์ (kJ/kg)) 
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2.1.5  ความสามารถในการทาํความเยน็ 
QE          = อตัราการไหลของสารทาํความเยน็ทั้งระบบ (kg/sec) x (เอนธาลปีก่อนเขา้เคร่ืองอดั   
                   (kJ/kg) -เอนธาลปีก่อนเขา้ Evaporator (kJ/kg)) 

2.1.6  ค่า kW/TR 
Chp        = พลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดั (kW) / (ความสามารถในการทาํความเยน็ (kWth) / 3.517 ) 

2.1.7  พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง (kWh / y)) 
ES          = (พลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดัเดิม(kW) -[พลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดัใหม่(kW)+พลงั 
                 ไฟฟ้าท่ีใชก้บัหอผึ่งเยน็ท่ีเปิดเพ่ิม(kW)] x  ชัว่โมงการใชง้าน(h/y)  x  ตวัประกอบการ       
                  ทาํงาน 

2.2 การวเิคราะห์การลงทุน 
2.2.1ระยะเวลาคืนทุน (y) 

PB         =ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและปรับปรุงระบบ (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/ y) 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัใส่ในช่องสีฟ้า 
 
พลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัระบบระบายความร้อน ………… kW 
 
 
 
 
 
 
 
      ความดนัออกจากเคร่ืองอดัเดิม…………….barg 
      ความดนัออกจากเคร่ืองอดัใหม่…………….barg 

                                                                                        พลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัเคร่ืองอดั…………….kW 

      ความดนัก่อนเขา้เคร่ืองอดั……………. barg 

 
 
 

h 4
h 1

1

23

4

h 2h 3

หอผึ่งเย็น

Condensor
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สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของ
ข้อมูล

CE ฿/kWh 3.00
h h/y 4,000.00

1.3 เอนธาลปีก่อนเขา้เคร่ืองอดั (เดิม) h1 kJ/kg 389.00

h4 kJ/kg 200.00

h2 kJ/kg 430.00

h2N kJ/kg 418.00

เม่ืออุณหภูมิคอนเดนเซอร์ลด
h4N kJ/kg 190.00

เม่ืออุณหภูมิคอนเดนเซอร์ลด
OF % 75.00
CI ฿ 20,000.00

2.  ข้อมูลตรวจวดั
2.1 พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัใช ้(เดิม) WCO kW 15.00

2.2 พลงัไฟฟ้าของหอผ่ึงเยน็ท่ีเปิดเพ่ิมข้ึน ECT kW 2.00
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 สมัประสิทธ์ิสมรรถนะรวมทั้งระบบ(เดิม) COPO 4.61

COPO = (h1 - h4) / (h2 - h1)

COPN 6.86
COPN = (h1 - h4N) / (h2N - h1 )

∆ COP 2.25
∆ COP = COPN - COPO

%COP % 48.81
%COP = [(COPN - COPO)/ COPO]  x 100

1.9 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและปรับปรุงระบบ

1.6   เอนธาลปีออกจากเคร่ืองอดั (ใหม่) 

1.  ข้อมูลเบ้ืองต้น

รายการ

1.8 ตวัประกอบการทาํงาน

1.2 ชัว่โมงการใชง้านตลอดทั้งปี
1.1 ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย

1.4 เอนธาลปีก่อนเขา้ Evaporator (เดิม)

1.7 เอนธาลปีก่อนเขา้ Evaporator (ใหม่) 

1.5 เอนธาลปีออกจากเคร่ืองอดั (เดิม)

3.2 สมัประสิทธ์ิสมรรถนะของระบบ(ใหม่) 

3.3 สมัประสิทธ์ิสมรรถนะของระบบเพ่ิมข้ึน

3.4 ร้อยละของสมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึน
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สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของ
ข้อมูล

3.5 อตัราการไหลของสารทาํความเยน็ทั้งระบบ kg/s m 0.37
m = (COPO  x  WCO)/( h1 - h4 )

3.6 พลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้หม่หลงัปรับเพ่ิมความดนั WCN kW 10.73

WCN  = m  x  (h2N - h1)
3.7 ความสามารถในการทาํความเยน็เพ่ิมข้ึน ∆QE kWth 3.70

∆QE = m  x  (h4 - h4N)

3.8 ความสามารถในการทาํความเยน็(ใหม่) QEN kWth 73.63

QEN = m  x  (h1 - h4N)

3.9 ความสามารถในการทาํความเยน็ (เดิม) QEO kWth 69.93

QEO = m  x  (h1 - h4)

3.10 ค่า kW/TR (เดิม) ChPO kW/TR 0.75

ChPO = WCO / (QEO / 3.517)

ChPN kW/TR 0.51

ChPN  = WCN / (QEN / 3.517 )

ES kWh/y 6,810.00

ES = (WCO - (WCN + ECT)  x  h  x  OF

CS ฿/y 20,430.00

CS  =  ES  x  CE

PB y 0.98
PB = CI / CS

5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 6,810.00

CS ฿/y 20,430.00
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.98

3.11 ค่า kW/TR (ใหม่)

รายการ

5.  สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์

5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง

4.1 ระยะเวลาคืนทุน 

3.13 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง

3.14 คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้ 

4.  การวเิคราะห์การลงทุน
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6.14 โรงผลิตนํา้แขง็ซอง 
ขนาดของโรงผลิตนํ้าแขง็ซอง นิยมเรียกเป็นตนันํ้าแขง็ต่อวนั การผลิตนํ้าแขง็มีตวัแปร 2 ส่วนสาํคญัคือ 
 
6.14.1 อุณหภูมิของนํา้ดบิทีใ่ช้ในการผลิตนํา้แขง็ 
โรงงานผลิตนํ้ าแข็งท่ีมีขนาดเท่ากนัแต่โรงงานท่ีผลิตนํ้ าแข็งโดยมีอุณหภูมิของนํ้ าดิบตํ่ากว่าจะสามารถผลิต

นํ้าแขง็ไดม้ากกวา่ดว้ย โดยความสาํคญัของอุณหภูมินํ้าเป็นไปตามตาราง 
 

ตารางที ่6.14-1 ความสมัพนัธ์ของอุณหภูมินํ้าดิบและความสามารถในการผลิตนํ้าแขง็ 

อุณหภูมินํา้ดบิทีใ่ช้ในการทาํ

นํา้แขง็ (°C) 
ความสามารถในการผลิตนํา้แขง็ 

(ตนัต่อ 24 ช่ัวโมง) 
ร้อยละของความสามารถในการ

ผลิตนํา้แขง็ทีท่าํได้ 
0 43.0 100 
5 41.8 97 
10 40.4 94 
15 39.2 91 
20 38.0 88 
25 36.8 85 
30 35.7 83 
35 34.5 80 

 
6.14.2 ความดนัของนํา้ยาทีชุ่ดระบายความร้อน 
การระบายความร้อนท่ีชุดระบายความร้อนเพื่อให้นํ้ ายาควบแน่นเป็นของเหลวให้ไดเ้ร็วท่ีสุดจะใชพ้ลงังานใน

การผลิตนํ้าแขง็นอ้ย นัน่หมายถึงจะสามารถผลิตนํ้าแขง็ไดม้ากข้ึนในแต่ละวนั 
 
ตารางที ่6.14-2 ความสมัพนัธ์ของอุณหภูมิชุดระบายความร้อนและอุณหภูมินํ้ายาและร้อยละความสามารถใน

การทาํความเยน็ 

อุณหภูมิของชุดระบายความ

ร้อน (°C) 
อุณหภูมิของนํา้ยา (°C) 

-10 -15 -20 -25 
20 100 79 61 48 
25 94 75 59 45 
30 83 66 51 39 
40 73 57 43 32 
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6.14.3 พลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้ในการผลิตนํา้แขง็แต่ละชนิด 
โรงนํ้ าแข็งแต่ละชนิดจะใชพ้ลงังานในการผลิตนํ้ าแข็งแตกต่างกนั ตวัอย่างต่อไปน้ีเป็นแนวทางท่ีใชใ้นการ
เปรียบเทียบการผลิตนํ้าแขง็แต่ละชนิด 
 

ตารางที ่6.14-3 ชนิดของนํ้าแขง็และการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

ชนิดของนํา้แขง็ พลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้  
(กิโลวตัต์ช่ัวโมงต่อตนันํา้แขง็) 

นํา้แขง็เกล็ด 0.15 - 0.20 
นํา้แขง็หลอด 0.10 - 0.15 
นํา้แขง็ช้ิน 0.15 - 0.20 
นํา้แขง็แผ่น 0.16 - 0.25 
นํา้แขง็ซอง 0.16 – 0.25 

 
6.14.4 กรณศีึกษา การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานผลิตนํา้แขง็ซอง 
กรณีศึกษาน้ีเป็นการพิจารณาการอนุรักษพ์ลงังานในโรงนํ้ าแข็งผลิตนํ้ าแข็งซอง โรงผลิตนํ้ าแขง็ซองเป็นโรง
นํ้ าแข็งท่ีบริษทัผูผ้ลิตจะออกแบบอุปกรณ์ให้เป็นไปตามความตอ้งการของผูล้งทุน การผลิตนํ้ าแข็งของโรง
นํ้าแขง็ประเภทน้ีใหมี้ประสิทธิภาพและอนุรักษพ์ลงังานโดยคาํนึงถึงตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมมีแนวทาง

และขอ้แนะนาํดงัต่อไปน้ี 

แนวทางและข้อแนะนําในการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานผลิตนํา้แขง็ซอง 

1. การลดความดนันํา้ยาทีชุ่ดระบายความร้อนให้มีอุณหภูมิตํา่สุด 
เคร่ืองทาํนํ้ าแขง็ซองระบุกาํลงัการผลิตนํ้ าแขง็ในหน่วยตนันํ้ าแขง็ต่อวนั (ตนัต่อ 24 ชัว่โมง) ท่ีอุณหภูมินํ้ าดิบ
เดียวกนั หากความดนันํ้ ายาท่ีชุดระบายความร้อนมีอุณหภูมิสูง ระยะเวลาในการผลิตนํ้ าแขง็จะเพ่ิมมากข้ึน ใน
ทาํนองเดียวกนั หากความดนันํ้ ายาท่ีชุดระบายความร้อนมีอุณหภูมิตํ่าหรือนํ้ ายาควบแน่นไดเ้ร็ว ระยะเวลาใน
การผลิตนํ้าแขง็กจ็ะนอ้ยลง 
ดงันั้น การผลิตนํ้ าแข็งโดยใช้พลงังานไฟฟ้าตํ่าจึงจะตอ้งคาํนึงถึงความดนันํ้ ายาท่ีชุดระบายความร้อน โดย
จะตอ้งควบคุมความดนันํ้ายาท่ีชุดระบายความร้อนใหต้ํ่าท่ีสุดเท่าท่ีสามารถทาํได ้ 
ตารางท่ี 6.14-2 ไดเ้ปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงอุณหภูมินํ้ ายาท่ีชุดระบายความร้อนต่างๆ กนั ท่ีทาํใหร้้อยละของการ
ผลิตนํ้ าแขง็เปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลง โดยหากอุณหภูมิของนํ้ ายาท่ีชุดระบายความร้อนยิ่งสูง ร้อยละของ
การผลิตของนํ้าแขง็จะลดลง  
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มาตรการที ่1 

ท่ีอุณหภูมินํ้ ายาของชุดระบายความร้อน 40C (เป็นอุณหภูมิท่ีใชง้านโดยทัว่ไป) และอุณหภูมินํ้ ายาท่ีชุดอีแวฟ
ปอเรเตอร์ (อุณหภูมินํ้ายา) -10 C  ผลผลิตของนํ้ าแขง็จะผลิตไดเ้พียงร้อยละ 73 เม่ือเทียบกบัอุณหภูมินํ้ ายาของ
ชุดระบายความร้อนท่ี 20C ซ่ึงจะทาํให้การใช้พลงังานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 27 ท่ีผลผลิตนํ้ าแข็ง
เท่ากนั (หรือเท่ากบั 0.20 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อตนันํ้ าแขง็ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐานท่ีโรงงานผูผ้ลิตออกแบบไว)้ดงันั้น 
หากสามารถควบคุมให้ความดนันํ้ ายาท่ีชุดระบายความร้อนทาํงานท่ีอุณหภูมิ 35C โดยหมัน่ทาํความสะอาด
ครีบระบายความร้อนต่าง ๆ ท่ีชุดระบายความร้อน จะทาํใหผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 78 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6-
8 และการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจะลดลงร้อยละ 4 
2. การทาํความสะอาดชุดระบายความร้อนอย่างสมํ่าเสมอ 
ในการผลิตนํ้ าแขง็ นอกจากตอ้งทาํใหอุ้ณหภูมินํ้ ายาท่ีชุดระบายความร้อนตํ่าแลว้ การทาํความสะอาดชุดระบาย
ความร้อนอยา่งสมํ่าเสมอก็สามารถเพ่ิมการผลิตนํ้ าแขง็และลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงได ้ความถ่ีในการลา้งทาํ
ความสะอาดชุดระบายความร้อนข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มท่ีตั้งโรงนํ้ าแข็ง และระบบท่ีใชใ้นการระบายความ
ร้อน โดยทัว่ไป หากใชชุ้ดระบายความร้อนดว้ยอากาศ และตั้งอยูบ่ริเวณชุมชนท่ีมีฝุ่ นละอองไม่มาก ควรลา้งทาํ
ความสะอาดชุดระบายความร้อนทุกๆ 1 เดือน ในขณะท่ีใชชุ้ดระบายความร้อนดว้ยนํ้ าก็อาจลา้งทาํความสะอาด
ชุดระบายความร้อนทุกๆ 6 เดือน โดยทัว่ไปอุณหภูมินํ้ ายาท่ีชุดระบายความร้อนท่ีเพิ่มข้ึนทุก 1C จะทาํให้
เคร่ืองอดันํ้ายาใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ่มข้ึนร้อยละ 4-6  
มาตรการที ่2 

เคร่ืองอดันํ้ ายาไปยงัชุดระบายความร้อนท่ีอุณหภูมิ 40C เม่ือลา้งทาํความสะอาดชุดระบายความร้อนทาํให้
อุณหภูมินํ้ายาลดลง 3C การใชพ้ลงังานของเคร่ืองอดันํ้ายาจะลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงร้อยละ 12-18  
3. การเพิม่ความดนันํา้ยาทีถ่งันํา้เกลือให้สูงสุดสําหรับการผลิตนํา้แขง็ 
การผลิตนํ้าแขง็ผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงอุณหภูมินํ้ ายาท่ีตํ่าท่ีสุดท่ีทาํใหน้ํ้ าดิบควบแน่นเป็นนํ้ าแขง็ โดยทัว่ไป
นํ้ าจะควบแน่นเป็นนํ้ าแขง็ท่ี 0C โดยอุณหภูมินํ้ ายาท่ีแลกเปล่ียนความร้อนกบันํ้ าจะตอ้งมีอุณหภูมิตํ่ากว่า 0C 
ประมาณ -10C ถึง -15C ทั้งน้ีเพ่ือใหน้ํ้ าควบแน่นในเวลาท่ีเร็วข้ึน เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
มาตรการที ่3 

ท่ีอุณหภูมินํ้ายาของชุดระบายความร้อน 30C และอุณหภูมินํ้ายา -10C ในการผลิตนํ้ าแขง็ร้อยละของการผลิต
จะลดลงร้อยละ 83 เม่ือเทียบกบัท่ีอุณหภูมินํ้ ายา 20C ดงันั้น การผลิตนํ้ าแขง็จะใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17 
ส่งผลใหด้ชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ่มข้ึน 0.18 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อตนันํ้าแขง็ 
4. การลดอุณหภูมิของนํา้ดบิทีใ่ช้ในการผลิตนํา้แขง็ 
นํ้าดิบท่ีใชใ้นการผลิตนํ้ าแขง็ บางโรงงานใชน้ํ้ าประปา (ซ่ึงจะมีตน้ทุนในการผลิตนํ้ าแขง็สูงแต่จะผลิตนํ้ าแขง็ท่ี
มีคุณภาพ) จะตอ้งควบคุมให้มีอุณหภูมิตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้เพื่อให้นํ้ าเป็นนํ้ าแขง็ในระยะเวลาท่ีสั้น
ท่ีสุด การลดอุณหภูมินํ้ าสามารถทาํได้โดยนาํนํ้ าแข็งท่ีละลายในกระบวนการผลิตมาแลกเปล่ียนความร้อน
ก่อนท่ีจะนาํนํ้ าดิบไปผลิตนํ้ าแขง็ นํ้ าดิบท่ีมีอุณหภูมิตํ่าจะควบแน่นเป็นนํ้ าแขง็ไดเ้ร็วกว่านํ้ าดิบท่ีมีอุณหภูมิสูง 
ซ่ึงทาํใหเ้คร่ืองอดันํ้ายาใชพ้ลงังานไฟฟ้าตํ่าลงดว้ย ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2  
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มาตรการที ่4 

อุณหภูมินํ้ าดิบท่ีใช้ในการผลิตนํ้ าแข็งมีอุณหภูมิ 30C จะมีกาํลงัการผลิตนํ้ าแข็งลดลงเป็น 35.7 ตนัต่อ 24 
ชัว่โมง เม่ือเทียบกบันํ้ าดิบท่ีอุณหภูมิ 0C หากเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการทาํนํ้ าแขง็ซองจะ
พบว่าจะตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนเป็น 0.19 กิโลวตัตช์ัว่โมงต่อตนันํ้ าแขง็ หากโรงงานผลิตนํ้ าแขง็สามารถ
ลดอุณหภูมิใหเ้หลือ 20C กาํลงัการผลิตนํ้าแขง็จะเพ่ิมข้ึนเป็น 38 ตนัต่อ 24 ชัว่โมง (เพิ่มข้ึนร้อยละ 6-7) ขณะท่ี
ใชพ้ลงังานไฟฟ้ายงัคงใชเ้ท่าเดิม 
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6.15 กรณศีึกษา 

กรณีศึกษาถือเป็นตน้แบบของมาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีประสบผลสาํเร็จในการอนุรักษพ์ลงังานท่ีโรงงาน

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลการอนุรักษพ์ลงังานท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

กรณศีึกษาที ่1: การลดเวลาการเปิดระบบทาํความเยน็ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการอาหารทะเลแช่แขง็ มีการใชร้ะบบทาํความเยน็เพื่อให้ความเยน็กบัห้องเยน็  365วนั/ปี โดย
ปิดในช่วงเวลาประมาณ 03.00- 08.00 น. ใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉล่ียเท่ากบั 303 kW 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
การเปิดใชง้านระบบทาํความเยน็นานเกินไปจะส่งผลใหส้ิ้นเปลืองพลงังานไฟฟ้า โดยทัว่ไปการแช่เยน็สินคา้ให้
ไดอุ้ณหภูมิตามท่ีลูกคา้กาํหนดจะตอ้งเดินระบบทาํความเยน็ในปริมาณและเวลาตามปริมาณสินคา้ท่ีอยูใ่นห้อง

เยน็จะส่งผลใหเ้กิดการประหยดัพลงังานได ้    
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการหยดุเดินใหเ้ร็วข้ึนกวา่เดิมเม่ือปริมาณสินคา้นอ้ยและไดอุ้ณหภูมิตามท่ีกาํหนดแลว้ จากการทาํกิจกรรม
อนุรักษพ์ลงังานและสาํรวจพบวา่สามารถปิดหอ้งเยน็ไดต้ั้งแต่เวลา 02.00น. และเปิดอีกคร้ังเวลา 08.00น. ซ่ึง
สามารถลดเวลาการใชง้านระบบทาํความเยน็ไดอี้กวนัละ 1 ชัว่โมงต่อวนั 
 

 
รูปที ่6.15-1 ระบบทาํความเยน็ 
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รูปที ่6.15-2 หอ้งเยน็ 

4. สภาพก่อนปรับปรุง 
ปิดระบบทาํความเยน็ตั้งแต่เวลา 03.00- 08.00 น.  
5. สภาพหลังปรับปรุง 
ปิดระบบทาํความเยน็ตั้งแต่เวลา 02.00- 08.00 น. พบว่าระดบัความเยน็ภายในห้องเยน็สามารถรักษาอุณหภูมิ
ของสินคา้ไดต้ามกาํหนด โดยปกติจะมีช่างเฝ้าเกบ็ขอ้มูลอุณหภูมิของหอ้งเยน็ทุก 1 ชัว่โมง หลงัจากทาํมาตรการ
พบวา่ไม่มีปัญหาในกระบวนการแช่เยน็ หอ้งเยน็สามารถทาํงานไดต้ามปกติ 
 

 
รูปที ่6.15-3 การตรวจวดัระบบทาํความเยน็ 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
พลงัไฟฟ้ารวมของระบบทาํความเยน็ = 303  kW 
จาํนวนชัว่โมงท่ีสามารถปิดไดต่้อวนั  = 1  ชม./วนั 
วนัทาํงานทั้งปี    = 365  วนั/ปี 
ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียของโรงงาน  = 2.95  บาท/kWh 



         คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
 

6-55 

คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีลดได ้  = 303 x 1 x 365  
     = 110,595                 kWh/ปี 
คิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดั  = 110,595x 2.95 
     = 326,255.25 บาท/ปี 

7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                                      = ดาํเนินการเอง บาท 
ประหยดัค่าไฟฟ้า                                  =              326,255.25 บาท/ปี 

 
 

กรณศีึกษาที ่2 : การปิดพดัลม Condenser  No.2 ในช่วงทีไ่ม่มีการ Freeze  

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
สถานประกอบการอาหารทะเลแช่แขง็ มีการใชร้ะบบทาํความเยน็เพื่อใหค้วามเยน็กบัหอ้งเยน็  365วนั/ปี โดยใช้
พลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานหลกั ในการทาํงานของระบบทาํความเยน็ จะมีช่วง Freeze และช่วงรักษา

อุณหภูมิหอ้ง โดยมีการเปิดพดัลมระบายความร้อนเตม็ท่ีตลอดเวลา ในขณะท่ีภาระการทาํความเยน็ลดลง 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ในช่วงรักษาอุณหภูมิของห้องเยน็ สถานประกอบการจะทาํการลดจาํนวนการเดิน Compressor ลงแต่ไม่ไดล้ด
จาํนวนพดัลมระบายความร้อนของระบบลง ทาํใหสู้ญเสียพลงังานไฟฟ้าในการขบัชุดพดัลมระบายความร้อน  

 
รูปที ่6.15-4 ชุดพดัลมระบายความร้อนของระบบทาํความเยน็ No.1 
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รูปที ่6.15-5 ชุดพดัลมระบายความร้อนของระบบทาํความเยน็ No.2 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ทาํการปิดพดัลม Condenser No.2 ในช่วงท่ีไม่มีการ Freeze โดยใหผู้ค้วบคุมทาํการตรวจสอบความดนัและ
อุณหภูมิสารทาํความเยน็ ท่ีออกจาก Condenser ตลอดเวลา 
4. สภาพก่อนปรับปรุง 
เปิดพดัลมระบายความร้อนทั้ง 2 ชุด ตลอดเวลา  โดยพดัลม No.1 ใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉล่ียเท่ากบั 12 kW  พดัลม
ระบายความร้อน  No.2 ใชก้าํลงัไฟฟ้าเฉล่ียเท่ากบั 8 kW  

 

NO.1 NO.2 

 
รูปที ่6.15-6 การเปิดชุดพดัลมระบายความร้อนทั้ง 2 ชุด 

5. สภาพหลังปรับปรุง 
ทาํการปิดพดัลม Condenser No.2 ในช่วงท่ีไม่มีการ Freeze ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. ซ่ึงสามารถลดเวลา
การใชง้านของพดัลม No.2 ได ้8 ชัว่โมง/วนั  โดยหลงัปรับปรุงพบวา่หอ้งเยน็สามารถทาํงานไดต้ามปกติและไม่
ส่งผลต่อระบบทาํความเยน็ 
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NO.1 NO.2 

 
รูปที ่6.15-7 ทาํการปิดพดัลม No.2 

6. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
พลงัไฟฟ้าของชุดพดัลม No.2    = 8  kW 
จาํนวนชัว่โมงท่ีสามารถปิดไดต่้อวนั   = 8  ชม./วนั 
วนัทาํงานทั้งปี    = 365  วนั/ปี 
ค่าพลงังานไฟฟ้าเฉล่ียของโรงงาน  = 2.95  บาท/kWh 
คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีลดได ้  = 8 x 8 x 365  
     = 23,360                 kWh/ปี 
คิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดั  = 23,360x 2.95 
     = 68,912                 บาท/ปี 

7.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
เงินลงทุน                                       = ดาํเนินการเอง บาท 
ประหยดัค่าไฟฟ้า                                     =            68,912   บาท/ปี 
 
 

กรณศีึกษาที ่3 :  การลดการเปิด Compressor  ห้องเยน็ในตอนกลางคืน 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงาน มีหอ้งเยน็ 4 หอ้ง ประกอบดว้ยหอ้งใหญ่ 2 หอ้ง และหอ้งเลก็ 3 หอ้ง จากการสาํรวจ พบวา่ในส่วนของ
หอ้งใหญ่ซ่ึงมี  Compressor 2 ชุดต่อหอ้ง สามารถท่ีจะปิด Compressor ได ้ 1 ชุด ต่อหอ้งเป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
ในช่วงเวลากลางคืนได ้ เน่ืองจากยงัมี การสะสมความเยน็อยู ่ และจดัเวลาละลายนํ้าแขง็ใหม่เพื่อเป็นการ

ประหยดัพลงังานและเป็นการหลบ Peak Demand  
 



ตอนท่ี 3 บทที ่6 การอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบทาํความเยน็          
 

6-58 

ขอ้มูลการสาํรวจก่อนปรับปรุง 
- ควบคุมอุณหภูมิท่ี - 18 องศา Set Point – 25 องศา 
- อุณหภูมิตํ่าสุดของการละลายนํ้าแขง็ 8 องศา 
- ค่าความไวในการตดัต่อ 4 องศา 
- เวลาในการละลายนํ้าแขง็ 30 นาที 
- ระยะห่างของรอบการละลายนํ้าแขง็ 4 ชัว่โมง 
- กาํลงัไฟฟ้าท่ีวดัได ้(จากการตรวจวดัจริง) =  18.3 kW 
- วนัทาํงาน  365 วนัต่อปี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    รูปที ่6.15-8 COMPRESSOR ชุดที ่ 1  ของห้องเยน็ก่อนการปรับปรุงมีการเดนิเคร่ืองตลอดเวลา 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
ในช่วงเวลา 18.30 น. – 21.30 น. เป็นช่วง Peak ส่งผลใหเ้สียค่า Demand Chart  มาก 
3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
หยดุการทาํงานของ COMPRESSOR หอ้งเยน็ใหญ่สองหอ้ง หอ้งละ 1 ชุด หลงัจากมีการปรับปรุงสามารถ
ประหยดัพลงังานจากการปิด Compressor จาํนวน 2 ชุดน้ี ทั้งในส่วนของค่าพลงังานไฟฟ้า ) kWh) และค่า 

PEAK DEMAND  
4. สภาพหลังปรับปรุง 
มีการหยดุเดินเคร่ืองเป็นเวลา 3 ชัว่โมงในช่วง PEAK (18.30น.-21.30น.) 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
ทาํการปิด Compressor หอ้งใหญ่ 2 ชุดเป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
ก่อนปรับปรุง 

- ควบคุมอุณหภูมิท่ี - 18 องศา ตั้งอุณหภูมิท่ี  - 25  องศา 
- อุณหภูมิตํ่าสุดของการละลายนํ้าแขง็ 8 องศา 
- ค่าความไวในการตดัต่อ 4 องศา 
- เวลาในการละลายนํ้าแขง็ 30 นาที 
- ระยะห่างของรอบการละลายนํ้าแขง็ 4  ชัว่โมง 
- กาํลงัไฟฟ้าท่ีวดัได ้(จากการตรวจวดัจริง)  =  18.3 kW 
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หลังปรับปรุง 
ทดลองหยดุระบบ หยดุทาํงาน Compressor 1 ชุด เวลา 18 . 30 - 21. 30 น.  

- ควบคุมอุณหภูมิท่ี - 18 องศา ตั้งอุณหภูมิท่ี - 22 องศา  
- อุณหภูมิตํ่าสุดของการละลายนํ้าแขง็ 8 องศา  
- ค่าความไวในการตดัต่อ 3 องศา  
- เวลาในการละลายนํ้าแขง็ 30 นาที  
- ระยะห่างของรอบการละลายนํ้าแขง็ 4 ชัว่โมง  
- กาํลงัไฟฟ้าท่ีวดัได ้ )จากการตรวจวดัจริง ( = 16.57 kW 
 

จาํนวน 2 ชุด จาํนวนชัว่โมงท่ีปิด 3 ชัว่โมงต่อวนั วนัทาํงาน  365 วนัต่อปี 
ดงันั้นพลงังานท่ีลดได ้   =  (กาํลงัไฟฟ้าก่อนปรับปรุง – กาํลงัไฟฟ้าหลงัปรับปรุง) (kW)  
     x จาํนวน Compressor x ชัว่โมงต่อวนั x วนัต่อปี  
                               =  (18. 3 - 16.57)  x 2  x 3  x 365  
    =  3,788.70   kWh/ปี 
ราคากาํลงัไฟฟ้า          =  1.7034     บาท/kWh 
คิดเป็นเงินท่ีประหยดั    =  3,788.70  x 1.7034  บาท /ปี  
                               =  6,453.67   บาท /ปี  
หรือเท่ากบั                =  0.00032    ktoe  
ราคากาํลงัไฟฟ้า          =  285.06    บาท/kW 
On Peak 
คิดเป็นเงินท่ีประหยดั     =  (18.30 - 16.57) x 285.06 x 12 x 2  
                                =  11,835.69   บาท /ปี  
เงินท่ีประหยดัได ้   = 18,289.36  บาท/ปี   
พลงังานท่ีประหยดัได ้   = 3,788.70   kWh/ปี 
6. การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 

เงินลงทุน                       = ดาํเนินการเอง บาท 
              ประหยดัค่าไฟฟ้า                =           18,289.36 บาท/ปี    
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กรณศีึกษาที ่4:  การตดิตั้ง Cooling Pad ทีเ่คร่ืองทาํความเยน็ 

1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
โรงงานมีเคร่ืองทาํความเยน็ขนาด 30 แรงมา้ จาํนวน 4 เคร่ือง ชนิดระบายความร้อนดว้ยอากาศ ทาํงาน 24
ชัว่โมงต่อวนั 365 วนัต่อปี ท่ี Set Point -25 oC  

 
รูปที ่6.15-9  เคร่ืองทาํความเยน็และการตรวจวดัก่อนการปรับปรุง 

2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
จากการสํารวจพบว่าอุณหภูมิระบายความร้อนท่ีเขา้คอนเดนเซอร์ค่อนขา้งสูง ทาํให้เคร่ืองทาํความเยน็มี

ประสิทธิภาพตํ่าและใชพ้ลงังานสูง 

 
รูปที ่6.15-10 P-H Diagram 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ปรับปรุงโดยการติดตั้ง Cooling Pad ท่ีดา้นลมเขา้คอนเดนเซอร์ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิอากาศท่ีเขา้ไประบายความ
ร้อนใหค้อนเดนเซอร์ ซ่ึงจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของเคร่ืองทาํความเยน็ดีข้ึน 
-สัง่ซ้ือ Cooling Pad จาก Supplier 
-ติดตั้ง Cooling Pad 
-ทาํการวดัประสิทธิภาพ 



         คู่มือผู้รับผดิชอบด้านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2562 
 

6-61 

 
รูปที ่6.15-11  การตรวจวดัอุณหภูมิเขา้และออกจาก Cooling Pad 

 
รูปที ่6.15-12  การตรวจวดัอุณหภูมิและแรงดนัสารทาํความเยน็ 
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4. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
4.1 การตรวจวดัวิเคราะห์ก่อนการปรับปรุง 
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4.2 การตรวจวดัวิเคราะห์หลงัการปรับปรุง 
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กรณศีึกษาที ่5 : ลดการใช้งานเคร่ืองทาํความเยน็ห้องเยน็ช่วง Peak Load 
1. ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
ห้องเยน็ของโรงงานใชเ้คร่ืองทาํความเยน็ขนาด 90 kW จาํนวน 2 เคร่ือง โดยจะเปิดเคร่ืองทาํความเยน็ทั้ง 2 
เคร่ืองเม่ือหอ้งเยน็มีภาระเพิ่มข้ึน 
2. ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
เดิมพนกังานจะทาํการเปิดเคร่ืองทาํความเยน็พร้อมกนั เม่ือไดรั้บแจง้ว่าจะมีการนาํสินคา้เขา้หอ้งเยน็ โดยไม่ได้
พิจารณาดูว่าภาระของสินคา้นั้น มากเกินความสามารถของเคร่ืองทาํความเยน็เคร่ืองเดียวหรือไม่ ดงันั้นในบาง
ช่วงเวลามีการเดินเคร่ืองทาํความเยน็เกินกว่าภาระของห้องเย็น ทาํให้เคร่ืองทาํงานท่ีประสิทธิภาพตํ่าและ
ส้ินเปลืองพลงังาน  

 
รูปที ่6.15-13 เคร่ืองทาํความเยน็ 

3. แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ปิดเคร่ืองทาํความเยน็ 1 เคร่ืองเม่ือภาระตํ่า 
4. สภาพหลังปรับปรุง 
ลดเวลาทาํงานของเคร่ืองทาํความเยน็ลงไดเ้ฉล่ีย 6 ชัว่โมงต่อวนั ในระยะเวลา 5 เดือน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีการผลิต
นอ้ย 
5. การวเิคราะห์ทางเทคนิค 

ขนาดเคร่ืองทาํความเยน็  90 kW 

ภาระท่ีควรจะหยดุเคร่ืองทาํความเยน็  30%  

ชัว่โมงทาํงานท่ีลดลงได ้  6 hr/day 

วนัทาํงานต่อปี  150 day/year 

ชัว่โมงทาํงานท่ีลดลงไดต่้อปี  900 hr/year 

คิดเป็นพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี   90 x 0.3 x 900 kWh/year 

    24,300 kWh/year 

    87,480 MJ/year 

ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย  2.95 Baht/kWh 

คิดเป็นค่าไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี   71,685.00  Baht/year 
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กรณศีึกษาที ่6  : การปรับปรุงการระบายอากาศทีค่อนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
1.ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน 
บริษทัผลิตอาหารแปรรูป (กุง้ ปลา) มีการใชเ้คร่ืองปรับอากาศจาํนวน 4 ชุด เพื่อใชป้รับอุณหภูมิอากาศใน
อาคารผลิต หอ้ง Packing Room และ หอ้ง Mixing Room 
2.ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
อุณหภูมิอากาศเขา้ระบายความร้อนมีอุณหภูมิสูง ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพเคร่ืองทาํความเยน็ลดตํ่าลง  

  
รูปที6่.15-14  อุณหภูมิอากาศออกจากคอนเดนเซอร์ก่อนปรับปรุง 47.3 ˚C ความช้ืนท่ี 32 % 

3.แนวคดิและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ติดตั้งชุดระบายความร้อน (Cooling Pack) เขา้กบั Condenser ดา้นหลงั Coil ร้อน โดยมีนํ้าเป็นตวัช่วยลด
อุณหภูมิของอากาศก่อนผา่นเขา้ไปใน Condenser 
4.สภาพหลังปรับปรุง 
การระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ดีข้ึน  ทาํใหอุ้ณหภูมิอากาศท่ีออกจากคอนเดนเซอร์ลดลง ส่งผล
Compressor ใชพ้ลงังานไฟฟ้าลดลงและไดค้วามเยน็เพิ่มข้ึน 

  
รูปที6่.15-15  อุณหภูมิอากาศท่ีออกจาก Condenser ลดลงเป็น 40.9 °C ความช้ืนท่ี 47 % 

5.การวเิคราะห์ทางเทคนิค 
จากการตรวจวดัและเกบ็ขอ้มูล พบวา่ 

ก่อนปรับปรุง  Condenser ใชก้ระแสไฟฟ้าเฉล่ียต่อชุด เท่ากบั 39 A 
หลงัปรับปรุง  Condenser ใชก้ระแสไฟฟ้าเฉล่ียต่อชุด เท่ากบั 32 A 
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การคาํนวณ 

 พลงัไฟฟ้า (P)   = 
000,1

cos3 IV  

 Pก่อนปรับปรุง = 
000,1

9.0380393   = 23.10  kW 

Pหลงัปรับปรุง = 
000,1

9.0380323   = 18.96  kW  

 
พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดั = kW ท่ีประหยดั x ชม.การทาํงาน x วนัทาํงาน x เปอร์เซ็นตก์ารใชง้าน 
   = [4 x (23.10-18.96)] x 24 x 300 x 0.8  kWh / ปี 
   = 95,386                   kWh / ปี 
   คิดเป็น                 = 95,386 x 2.82    บาท / ปี 

= 268,989    บาท / ปี 
6.การวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
ซ้ือชุด Cooling Pack ราคาชุดละ 15,000 บาท จาํนวน 4 ชุด  รวมเป็นเงิน 60,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน                  =  0.223                                                           ปี 
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สรุปเน้ือหาวชิา 
1. การทาํความเยน็ คือ 
กระบวนการดึงความร้อนออกจากวตัถุหรืออากาศเพื่อรักษาให้มีอุณหภูมิตํ่ากว่าอากาศแวดล้อมภายนอก 
โดยทัว่ไปจะเป็นการทาํความเยน็ท่ีอุณหภูมิค่อนขา้งตํ่า (0 C หรือตํ่ากว่า) เช่น การแช่เยน็อาหารในตูเ้ยน็ การ
แช่แขง็อาหารสดในตูแ้ช่แขง็หรือหอ้งเยน็ในโรงงานแปรรูปอาหารหรือหา้งสรรพสินคา้ หรือการผลิตนํ้ าแขง็ใน
โรงนํ้าแขง็ เป็นตน้ 

2. กระบวนการทาํความเยน็ในเคร่ืองทาํความเยน็อาจจําแนกได้เป็น 2 แบบ 
ก)  การทาํความเยน็แบบอดัไอ (Vapor Compression Cooling)  

- แบบชั้นเดียว (Single stage) 
- แบบหลายชั้น (Multi stage) 

ข)   การทาํความเยน็แบบดูดซึม (Absorption Cooling) 

3. ระบบทาํความเยน็แบบอัดไอ 
เป็นระบบท่ีมีการใชง้านอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกั 4 ตวั ไดแ้ก่ เคร่ืองระเหย คอมเพรสเซอร์ 
คอนเดนเซอร์ และวาลว์ลดความดนั ซ่ึงมีกระบวนการทาํงานเช่นเดียวกบัในระบบปรับอากาศ 

4. ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึม 
เป็นระบบท่ีใชค้วามร้อนเป็นแหล่งพลงังาน ถึงแมว้่าระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมจะมีประสิทธิภาพตํ่าเม่ือ
เทียบกบัระบบทาํความเยน็แบบอดัไอ แต่ในกรณีท่ีโรงงานมีความร้อนซ่ึงเหลือท้ิงไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม ความร้อน
ท้ิงเหล่านั้นสามารถนาํมาใชป้ระโยชนเ์พ่ือทาํความเยน็ได ้  
ระบบทาํความเยน็แบบดูดซึมมีส่วนประกอบท่ีสาํคญั คือ เคร่ืองกาํเนิด (Generator) คอนเดนเซอร์หรือคอยล์
ร้อน (Condenser) เคร่ืองระเหยหรือคอยลเ์ยน็ (Evaporator) เคร่ืองดูดซึม (Absorber) และวาลว์ลดความดนั 
(Expansion Valve) ส่วนสารทาํงานจะเป็นลกัษณะของสารคู่ผสมระหวา่งสารทาํความเยน็ (เช่น นํ้า) และสารดูด
ซึม (เช่น สารลิเทียมโบรไมด,์ LiBr) 

5. การทาํความเยน็ทีอุ่ณหภูมิตํา่ 
การทาํความเยน็ท่ีอุณหภูมิตํ่ามีผลใหช่้วงความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเคร่ืองควบแน่นและเคร่ืองระเหยมี

ค่ากวา้งมาก วฏัจกัรทาํความเยน็แบบอดัไอวฏัจกัรเดียวจึงไม่เหมาะท่ีจะนาํมาใช ้ยิ่งช่วงความแตกต่างของอุณ
ภูมิกวา้งมากเท่าใด ก็ยิ่งทาํให้ช่วงความแตกต่างของความดนัในวฏัจกัรกวา้งมากข้ึนเท่านั้น และส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทาํงานของระบบลดลง ปัญหาน้ีสามารถแก้ไขได้โดยระบบทาํความเย็นแบบหลายชั้น 
(Multistage compression with intercooler) และระบบทาํความเยน็แบบหลัน่ (Cascade refrigeration system)  
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6. ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Per formance, COP) 
ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of Performance, COP) ซ่ึงหมายถึง อตัราส่วนระหว่างปริมาณพลงังาน
ความร้อนท่ีถูกดูดซบัโดยคอยลเ์ยน็ (ปริมาณความเยน็ท่ีทาํได)้ ต่อพลงังานท่ีระบบใช ้
 
 
โดย h1 =  เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ท่ีเขา้คอมเพรสเซอร์, kJ/kg 
 h2 =  เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ท่ีออกจากคอมเพรสเซอร์, kJ/kg 
 h4 =  เอนทาลปีของสารทาํความเยน็ก่อนเขา้คอยลเ์ยน็ (เท่ากบัเอนทาลปีของสารทาํความเยน็ท่ี

ออกจากคอยลร้์อน), kJ/kg 

หากสามารถลดอุณหภูมิทาํงานของคอนเดนเซอร์และเพิม่อุณหภูมิทาํงานของเคร่ืองระเหยได ้สมรรถนะของ
ระบบทาํความเยน็กจ็ะสูงข้ึน 

7. การแช่เยน็สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีอยู่ 4 ลักษณะ  
- การแช่แขง็แบบการพาความเยน็ (Blast Freezing)  
- การแช่แขง็แบบการสมัผสั (Contact Freezing) 
- การแช่แขง็โดยใชส้ารแช่แขง็อุณหภูมิตํ่า (Cryogenic Freezing) 
- การแช่แขง็แบบใชส้ารแช่แขง็อุณหภูมิตํ่าร่วมกบัการแช่แขง็แบบการพาความเยน็ (Cryomechanical 

Freezing) 

8. แหล่งความร้อนของระบบทาํความเยน็ประกอบด้วย 4 ด้าน  
- ภาระจากความร้อนผา่นผนงั (Wall Heat Gain Load) 
- ภาระจากอากาศอุ่นภายนอก (Air Change Load) 
- ภาระจากตวัสินคา้ (Product Load) 
- ภาระอ่ืน ๆ (Miscellaneous Load) 
ภาระความร้อนต่างๆ ขา้งตน้ยงัสามารถพิจารณาไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ความร้อนจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 
และความร้อนจากตวัสินคา้ท่ีตอ้งการทาํความเยน็ ในบางกรณีของหอ้งเยน็ ความร้อนจากตวัสินคา้อาจไม่สูงนกั
เม่ือเทียบกบัความร้อนท่ีผ่านผนงัห้องเยน็หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเยน็ สําหรับกรณีของอุตสาหกรรมผลิต
นํ้าแขง็ ภาระการทาํความเยน็ของระบบทาํความเยน็ส่วนใหญ่เกิดจากทาํนํ้าท่ีอุณหภูมิเร่ิมตน้ใหก้ลายเป็นนํ้าแขง็ 

9. มาตรการอนุรักษ์พลังงานสําหรับระบบทาํความเยน็ทีอุ่ณหภูมิตํา่ ได้แก่ 
- การลดอุณหภูมิทาํงานของคอนเดนเซอร์ 
- การเพ่ิมอุณหภูมิทาํงานของเคร่ืองระเหย 
- การทาํความสะอาดชุดระบายความร้อนอยา่งสมํ่าเสมอ 
- การลดภาระทาํความเยน็ของระบบทาํความเยน็ 
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