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การที่จะส่งเสริมให้งานด้านการอนุรักษ์พลังงานประสบผลส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมในอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมนั้น 
ความรู้และความเข้าใจของผู้ทีท่ าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานถือเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญให้กับ
บุคลากรของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศักยภาพการอนุรักษ์
พลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พร้อมกับได้จัดให้มีการพัฒนาคู่มือส าหรับใช้ในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานสามัญขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้ประกอบการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
 

คู่มือส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลและเนื้อหาจากคู่มือฝึกอบรม
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่มีอยู่เดิมของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน โดยได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในปัจจุบันและสอดคล้องกับรายละเอียดการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) โดยคู่มือประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนหลัก คือ กฎหมายและความรู้พื้นฐาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงานไฟฟ้า และ การจัดการพลังงานความร้อน 
 
 เนื้อหาในส่วนที่ 1 มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนเนื้อหา
ส าหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะ ความรู้ในเรื่องระบบการจัดการพลังงานซึ่งจะสนับสนุนให้การอนุรักษ์
พลังงานเกิดขึ้นในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมได้อย่างยั่งยืน โดยในการพัฒนาเนื้อหาของคู่มือได้มีการปรับปรุงแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดการพลังงานพร้อมทั้งปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวอย่างเอกสารและรูปแบบรายงานที่ต้องใช้ในการด าเนินการจัด
การพลังงานไว้อย่างครบถ้วน ส าหรับ เนื้อหาในส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ประกอบไปด้วยเนื้อหาภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โดยได้มีการพัฒนาเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย พร้อมกับ
ได้เพิ่มเติมตัวอย่างแนวทางการประยุกต์ใช้มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความเข้าใจใน
หลักการทางทฤษฎีและสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างแท้จริง 
 
 ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือส าหรับหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทั้งในการใช้ประกอบการฝึกอบรมและเป็นคู่มือที่ใช้อ้างอิงประกอบการท างานด้านการอนุรักษ์พลังงานภายหลังการ
ฝึกอบรมแล้วเสร็จ ท้ังนี้เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต่อไป 
 
 
 

ส านักพัฒนาทรัพยากรบคุคลด้านพลังงาน 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  

เมษายน  2562 
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สารบัญ 1 

สารบัญ 
 
ตอนที ่3 การอนุรักษ์พลังงานภาคความร้อน 
บทท่ี 1 เคร่ืองมือและการตรวจวัดพลังงานความร้อน  

(Equipment and Measurement of Thermal Energy) 
 1.1 บทน า 1-1 
 1.2 เครื่องมือวัดอณุหภมู ิ 1-2 
  1.2.1 เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว 1-2 
  1.2.2 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจติอล  1-3 
  1.2.3 เทอร์โมคัปเปลิ (Thermocouple) 1-3 
  1.2.4 เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน (Resistance Thermometers - RTDS) 1-4 
  1.2.5 เครื่องวัดอณุหภูมิแบบเทอรม์ิสเตอร ์(Thermister) 1-5 
  1.2.6 เครื่องวัดอณุหภูมจิากการแผ่รังสี (Radiation Pyrometer) 1-5 
  1.2.7 กล้องอินฟราเรดตรวจจับอณุหภมูิ (Infrared Camera)  1-6 
 1.3 เครื่องมือวัดความช้ืน (Humidity Sensor) 1-6 
  1.3.1 เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก และกระเปาะแห้ง  

(Wet-bulb and Dry-bulb Thermometer) 
1-7 

  1.3.2 เครื่องมือวัดความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Humidity Meter) 1-7 

 1.4 เครื่องมือวัดความเร็ว (Velocity Meter) 1-8 

 1.5 เครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter) 1-8 

  1.5.1 การวัดอัตราการไหลแบบวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล 1-8 

  1.5.2 การวัดอัตราการไหลแบบแทนที่ทางปริมาตร (Positive Displacement) 1-9 

  1.5.3 มาตรวัดอัตราการไหลแบบใบพัด (Turbine Meter) แบบ Single-Jet และ Multi-Jet 1-9 

  1.5.4 มิเตอร์วัดก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Meter) 1-10 

  1.5.5 การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) 1-11 

  1.5.6 การวัดอัตราการไหลโดยใช้โรตามเิตอร์ (Rotameter) 1-12 

 1.6 เครื่องมือวัดความดัน (Pressure Meter) 1-12 

  1.6.1 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) 1-12 

  1.6.2 ทรานสดิวเซอร์ความดัน (Pressure Transducer) 1-13 

 1.7 เครื่องมือวัดสภาพความเป็นกรดหรือด่าง (pH Meter) 1-13 

 1.8 เครื่องวัดสภาพการน าไฟฟ้าของน้ า (Conductivity Meter) 1-14 

 1.9 เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyser) 1-14 

 1.10 ความถูกต้องของค่าข้อมูลตรวจวัด 1-14 

  1.10.1 ความคลาดเคลื่อน 1-14 

  1.10.2 ความเที่ยงตรงกับพิกัดความเที่ยงตรง 1-15 

  1.10.3 ความไม่แน่นอน 1-15 

  1.10.4 ช่วงการวัด (Range, Span, Full Scale) 
1.10.5 การเลือกใช้เครื่องมือวัดใหเ้หมาะสม  

 

1-15 
1-16 
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 1.11 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 1-16 

  1.11.1 การเก็บรวบรวมข้อมลู 1-16 

  1.11.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1-16 

 1.12 การตรวจวัดเพื่อการอนรุักษพ์ลังงาน 1-16 

  1.12.1 การติดตั้งเครื่องวัด 1-17 

  1.12.2 การตรวจวดัการไหลของพลังงานในเชิงปริมาณ 1-17 

  1.12.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานกับการใช้พลังงาน 1-17 

  1.12.4 การบันทึก เรียบเรียง และสร้างกราฟข้อมลูที่วัดได ้ 1-17 

  1.12.5 การควบคุมการใช้พลังงานต่อหน่วย 1-17 

 
บทท่ี 2 ระบบไอน ้าอุตสาหกรรม (Industrial Steam System)  
 2.1 บทน า 2-1 

 2.2 ระบบไอน้ าอุตสาหกรรม 2-2 

 2.3 หม้อไอน้ า 2-2 

  2.3.1 ประเภทของหม้อไอน้ า 2-3 

  2.3.2 หัวเผาหม้อไอน้ า 2-3 

  2.3.3 การเผาไหม้เบื้องต้น 2-4 

  2.3.4 การระบายน้ าจากหม้อไอน้ า (โบลว์ดาวน์) 2-7 

  2.3.5 ข้อควรปฏิบัติในการใช้หม้อไอน้ า 2-7 

 2.4 กับดักไอน้ า 2-8 

  2.4.1 ประเภทของกับดักไอน้ า 2-8 

  2.4.2 การเลือกใช้กับดักไอน้ า 2-11 

  2.4.3 ข้อแนะน าในการตดิตั้งกับดกัไอน้ า 2-13 

 2.5 การตรวจวิเคราะหห์ม้อไอน้ า 2-15 

  2.5.1 การตรวจวัดการท างานของหม้อไอน้ า 2-15 

  2.5.2 การค านวณประสิทธิภาพของหม้อไอน้ า 2-16 

 2.6 การปรบัปรุงประสิทธิภาพหมอ้ไอน้ า 2-19 

  2.6.1 การปรับตั้งอัตราส่วนอากาศป้อนต่อเชื้อเพลิง 2-19 

  2.6.2 การควบคุมน้ าระบาย (โบลว์ดาวน์) 2-25 

  2.6.3 การปรับสภาพน้ าป้อน 2-26 

  2.6.4 การลดการสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 2-28 

  2.6.5 เครื่องประหยัดเชื้อเพลิงหรอืเครื่องอุ่นน้ าเลี้ยง 2-29 

  2.6.6 มาตรการบ ารุงรักษา 2-29 

 2.7 การปรบัปรุงประสิทธิภาพระบบส่งจ่ายไอน้ า 2-30 

  2.7.1 การตดิตั้งฉนวนกันความร้อน 2-30 

  2.7.2 การตรวจสอบกับดักไอน้ า 2-39 
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  2.7.3 การตรวจสอบระบบท่อส่งจา่ยไอน้ า 2-40 

  2.7.4 การใชวาลวอยางถูกตอง 2-40 

 2.8 การปรบัปรุงประสิทธิภาพระบบคอนเดนเสท 2-41 

  2.8.1 การใช้คอนเดนเสท 2-41 

  2.8.2 การน าไอน้ าแฟลชกลับมาใช้ 2-43 

 2.9 เครื่องผลิตไอน้ า (Steam Generators or Once Through Boiler) 2-45 

 2.10 การใช้น้ าร้อน 2-46 

 2.11 กรณีศึกษา 2-46 

 
 

2.12 เทคโนโลยีการใช้ปั้มความร้อน 2-51 

บทท่ี 3 ระบบกรอบอาคาร (Building Envelope System)  
 3.1 บทน า 3-1 

 3.2 วัสดผุนังทึบ 3-2 

 3.3 กระจก 3-5 

  3.3.1 กระจกธรรมดา (Float glass) 3-6 

  3.3.2 กระจกอบความร้อน (Heat treated glass) 3-6 

  3.3.3 กระจกเคลือบผิว (Surface coated glass) 3-7 

  3.3.4 กระจกดัดแปลง (Processed glass) 3-7 

  3.3.5 ค าศัพท์และค านิยามสมบตัขิองกระจก 3-8 

 3.4 การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร 3-11 

  3.4.1 การน าความร้อน (Conduction) 3-11 

  3.4.2 การพาความร้อน (Convection) 3-11 

  3.4.3 การแผร่ังสีความร้อน (Radiation) 3-11 

 3.5 การค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคาร 3-12 

  3.5.1 การค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) 3-12 

  3.5.2 การค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) 3-25 

 3.6 การปรับปรุงสมรรถนะกรอบอาคาร 3-27 

  3.6.1 ผนังทึบ 3-27 

  3.6.2 กระจกหน้าต่าง 3-30 

  3.6.3 หลังคา 3-31 

  3.6.4 พื้น 3-32 

  3.6.5 การรั่วซมึ (Infiltration) 3-33 

 3.7 ข้อแนะน าส าหรับอาคารเก่าในการป้องกันความร้อนผา่นเข้าสู่กรอบอาคาร 3-33 

 3.8 กรณีศึกษา 3-33 
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บทท่ี 4 ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System)  
 4.1 บทน า 4-1 
 4.2 หลักการท างานของระบบปรบัอากาศ 4-2 
 4.3 อุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ 4-3 
  4.3.1 เครื่องท าน้ าเย็น (Water Chiller) 4-3 
  4.3.2 เครื่องสูบน้ า (Water Pump) 4-4 
  4.3.3 หอท าความเย็น (Cooling Tower) 4-5 
  4.3.4 เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit) 4-6 
 4.4 วัฏจักรการท าความเย็นแบบอดัไอ 4-6 
  4.4.1 วัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดไอแบบอุดมคต ิ 4-8 
  4.4.2 วัฏจักรเครื่องท าความเย็นแบบอัดไอทางปฏิบัต ิ 4-9 
 4.5 แผนภมูิไซโครเมตริก 4-9 
  4.5.1 กระบวนการปรับอากาศ 4-15 
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บทที่ 1 
เครื่องมือและการตรวจวัดพลังงานความร้อน 

(Equipment and Measurement of Thermal Energy) 

 
ความส าคัญ 

การตรวจวัดการใช้พลังงานของระบบต่างๆ ในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมเป็นข้ันตอนหน่ึงในระบบจัดการพลังงานที่
มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าขั้นตอนอื่น ผู้ด าเนินการตรวจวัดพลังงานจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และที่ส าคัญ คือ ทักษะใน
การใช้เครื่องมือวัด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นย า และเช่ือถือได้ ในบทนี้เราจะกล่าวถึง อุปกรณ์และเครื่องมือวั ด
ทางความร้อนต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจวัดการใช้พลังงาน 

วัตถุประสงค์ 
บทนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้ 
1. ทราบประเภทของเครื่องมือวัดทางความร้อน 
2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดได้อยา่งเหมาะสมส าหรับงานแต่ละประเภท 
3. เข้าใจความส าคัญของการวัดคา่พลังงานและความเที่ยงตรงถูกต้องของข้อมูล 
4. สามารถบอกค่าทางความร้อนที่จ าเป็นส าหรับการตรวจวดัเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.1 บทน า 

เนื้อหาในบทนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือวัดทางความร้อนและวิธีใช้งาน การเลือกใช้เครื่องมือวัดให้
เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท รวมถึงความเที่ยงตรงถูกต้องของการวัดข้อมูล  

ค่าทางความร้อนเป็นข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการประเมินทั้งการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานของระบบ
ต่างๆ ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแล้ว ปริมาณการใช้พลังงานความร้อนมักแสดงในหน่วยของ ตันถ่านหิน ลิตร
เชื้อเพลิง กิโลจูล บีทียูต่อช่ัวโมง ฯลฯ ซึ่งบ่อยครั้งไม่สามารถตรวจวัด (ในหน่วยดังกล่าว) ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม เรายังสามารถ
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ตรวจวัดโดยทางอ้อมในรูปของอุณหภูมิ ความช้ืน ความดัน และอัตราการไหล ค่าเหล่านี้สามารถน ามาค านวณเพื่อแสดงปริมาณ
การใช้พลังงานความร้อนได้ ส าหรับเครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและพบเห็นใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีดังนี ้

 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 
 เครื่องมือวัดความช้ืน 
 เครื่องมือวัดความเร็ว 
 เครื่องมือวัดอัตราการไหล 
 เครื่องมือวัดความดัน 
 เครื่องมือวัดสภาพความเป็นกรดหรือด่าง 
 เครื่องวัดสภาพการน าไฟฟ้าของน้ า 
 เครื่องมือวัดการเผาไหม้ 

1.2 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ 
อุณหภูมิแสดงถึงระดับของพลังงานความร้อนในวัตถุ มาตรวัดอุณหภูมิในระบบ SI คือ องศาเซลเซียส (°C) และส าหรับ

ระบบอังกฤษ คือ องศาฟาเรนไฮต์ (°F) มาตรอุณหภูมิมักก าหนดอ้างอิงกับจุดอ้างอิงสองจุด คือ จุดเยือกแข็ง (Freezing point) 
และจุดเดือด (Boiling point) ของน้ า โดยในสเกลองศาเซลเซียสก าหนดให้จุดเยือกแข็ง และจุดเดือดของน้ ามีระดับอุณหภูมิ 0°C 
และ 100°C ตามล าดับ ในขณะที่สเกลองศาฟาเรนไฮต์ก าหนดให้เป็น 32°F และ 212°F ตามล าดับ 

สมการคณิตศาสตร์ส าหรับแปลงหน่วยระหว่างอุณหภูมิสเกลต่างๆ มีดังนี ้
Fahrenheit (°F) F = 1.8*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) 

ในปัจจุบัน เครื่องมือวัดอุณหภูมิมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีความเหมาะสมแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อม
ของการวัดและการประยุกต์ใช้งาน เครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ได้แก่ 

 เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว (Liquid-in-Glass Thermometers) 
 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล (Digital Thermometer) 
 เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) 
 เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน (Resistance Thermometers - RTDS) 
 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์มิสเตอร์ (Thermister) 
 เครื่องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี (Radiation Pyrometer) 
 กล้องอินฟราเรด (Infrared Camera) 

 1.2.1 เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว 
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหลอดแก้ว เป็นเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งมีของเหลวบรรจุอยู่ภายในหลอดแก้ว ที่ปลายล่างของหลอดแก้วมี

กระเปาะที่เรียกว่า หลอดคาปิลลารี (Capillary Tube) ตัวหลอดแก้วมีสเกลแสดงค่าอุณหภูมิ (Scale) และปลายบนของหลอดแก้ว
อาจมีกระเปาะเล็กๆ ท าหน้าท่ีรับของเหลวส่วนท่ีล้น เมื่อเกินช่วงวัดอุณหภูมิ 

ขณะที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ของเหลวในหลอดแก้วจะขยายตัวท าให้ระดับของเหลวในหลอดคาปิลลารีสูงขึ้น ความสูงของ
ระดับของเหลวใช้ส าหรับการบอกอุณหภูมิ ปริมาตรด้านบนเหนือของเหลว อาจเป็นสุญญากาศหรือเติมด้วยอากาศหรือก๊าซอย่าง
อื่น ส าหรับช่วงอุณหภูมิสูงๆ จะใช้ก๊าซเฉื่อยเติมด้วยความดันเริ่มต้นที่ควบคุมค่าหนึ่งเพื่อที่จะท าให้ของเหลวมีจุดเดือดสูงขึ้น และ
เพิ่มช่วงการวัดในการใช้งาน นอกจากน้ันความดันในส่วนน้ีจะท าให้ลดโอกาสการแยกส่วนของล าของเหลวท่ีอยู่ภายใน 

ในช่วงวัดอุณหภูมิใช้งานท่ัวไป ปรอทเป็นของเหลวท่ีดีที่สุดส าหรับเทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้ว และใช้งานทั่วไปในเครื่องมือ
ระดับสูง แอลกอฮอล์ใช้งานได้ระดับน่าพอใจ ส่วนของเหลวอย่างอื่นส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีต้องการยืดช่วงการวัดไปที่อุณหภูมิต่ าๆ 
รูปที่ 1-1 แสดงลักษณะของเทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว 
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รูปที่ 1-1 เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว 
 

1.2.2 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล  
เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลดังแสดงในรูปที่ 1-2 เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่เริ่มมีการน ามาใช้งานมากขึ้น เพื่อทดแทนการใช้

เทอร์โมมิเตอร์ชนิดหลอดแก้ว โดยทั่วไป เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลจะเป็นแบบพกพาได้ และสามารถวัดค่าเป็นจุดได้ทั้งของแข็ง
และของเหลว นอกจากน้ี เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลยังใหค้่าละเอียดทีสู่งกว่า 1C 

 
รูปที่ 1-2 เทอร์โมมิเตอร์แบบดจิิตอล 

1.2.3 เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) 
เทอร์โมคัปเปิลเป็นโลหะ 2 ชนิดต่างกัน ที่น ามาเช่ือมปลายเข้าด้วยกันที่ด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ใช้วัดอุณหภูมิส่วนอีกด้าน

หนึ่งต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งาน เทอร์โมคัปเปิลสามารถใช้ส าหรับการวัดอุณหภูมิแบบติดตั้งถาวร และในบริเวณพื้นที่จ ากัด เทอร์
โมคัปเปิลนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก ราคาถูก มีความคงทน ติดตั้งง่าย และให้ผลตอบสนองที่รวดเร็ว  ใช้งานได้
หลากหลาย สามารถใช้วัดได้ทั้งอากาศ ก๊าซ และน้ าได้ ข้อเสียของเทอร์โมคัปเปิล คือ แรงดันต่ า ความผิดพลาดของค่าที่ตรวจวัด
อาจเกิดขึ้นได้ส าหรับการใช้งานบางประเภทที่ต้องการความถูกต้องแม่นย า ซึ่งอาจจ าเป็นตอ้งใช้โคลด์จังช่ัน (Cold Junction) รูปที่ 
1-3 แสดงเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิล 

  
 

รูปที่ 1-3 เครื่องวัดอุณหภมูิแบบเทอร์โมคัปเปลิ 
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เทอร์โมคัปเปิลที่ขายในท้องตลาดมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ซึ่งอาจจ าแนกได้ตามช่วงของอุณหภูมิ และลักษณะการใช้งาน 
ตารางที่ 1-1 แสดงประเภทของเทอร์โมคัปเปิลและช่วงของอุณหภูมิการใช้งาน  

ตารางที่ 1-1 ประเภทของเทอร์โมคัปเปิลและอณุหภมูิใช้งาน 

ชนิด ส่วนผสม 
ย่านอุณหภูมิใช้งาน แรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีได้ 

 mV C F 
B 
R 
S 
J 
K 
T 
E 

แพลทินัม - 30% โรเดียม / แพลทินัม - 6% โรเดยีม 
แพลทินัม / 13% โรเดียม แพลทนิัม 
แพลทินัม / 10% โรเดียม แพลทนิัม 
เหล็ก/คอนสแตนแตน 
โครเมล/อะลเูมล 
ทองแดง/คอนสแตนแตน 
โครเมล/คอนสแตนแตน 

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

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

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 

 - แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ไดจ้ากการเปรียบเทียบอุณหภมูิที่วัดกับจุดเยือกแข็งของน้ า 

ตารางที่ 1-2 สภาวะแวดล้อมในการใช้งานเทอร์โมคัปเปิลแบบมาตรฐานโดยไม่ต้องใช้ Protecting Tube 
ความเหมาะสมในการใช้งาน 

ชนิด 
บรรยากาศ 
Oxidizing 

บรรยากาศ 
Reducing 

บรรยากาศ 
Inert 

Vacuum 
บรรยากาศ 
Sulferous 

อุณหภูมิ 
< 0-C 

มีไอของโลหะ 

B ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ได้ในช่วงสั้น 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 ้
ไม่ได้ถ้า > 500 

C 
ไม่ได ้ ได ้

K ได้* ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ได ้
T# ได ้ ได ้ ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ได ้
E ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ได ้

* ใช้งานได้ดีกว่าแบบ E, J และ T เมื่ออุณหภมูิ > 550C 
# โดยเฉพาะกับอณุหภูมิ < 0C 
Oxidizing : กระบวนการทางเคมีที่ดึงออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปท าปฏิกิริยากับสารนั้น 
Reducing : กระบวนการทางเคมีที่ออกซิเจนถูกดึงออกจากสารนัน้เพื่อไปท าปฏิกิรยิากับสารภายนอก 
Vacuum : ค่าความดันที่ต่ ากว่าบรรยากาศจนถึงสภาวะสญุญากาศ 
Inert      : สภาวะเฉื่อยทีไ่ม่เกดิปฏิกิริยาเคม ี

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

1.2.4 เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน (Resistance Thermometers - RTDS) 
เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานหรืออาร์ทีดี (RTD) ท าจากโลหะที่มีความยาวค่าหนึ่ง ซึ่งท าให้เกิดความต้านทานที่ต้องการ 

ณ อุณหภูมิ 0C ลวดโลหะนี้จะพันอยู่บนแกนที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและมีสมบัติทนต่อความร้อน แกนที่ใช้เป็นวัสดุจ าพวกเซรามิกหรือ
แก้ว ขดลวดนี้มีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการสั่นสะเทือน ทั้งนี้เพราะเมื่อขดลวดได้รับความร้อนจะเกิดการ
ขยายตัว และเมื่อเย็นลงก็จะหดตัว แกนท่ีใช้พันจึงต้องมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวสัมพันธ์กับการขยายตัวของขดลวด อาร์ทีดีอาศัย
หลักการท างานของค่าความต้านทานไฟฟ้าในเส้นลวดโลหะที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ข้อได้เปรียบของการใช้อาร์ทีดี คือ มี
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ความเป็นเชิงเส้นตลอดพิสัยการใช้งานดี มีพิสัยของอุณหภูมิใช้งานกว้าง มีเสถียรภาพท่ีดีที่อุณหภูมสิูง และมีความถูกต้องแม่นย าสูง 
แต่ข้อเสีย คือ มีราคาแพง และต้องการไฟเลี้ยง 

 
รูปที่ 1-4 หัววัดอุณหภูมิแบบความต้านทาน RTD 

1.2.5 เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบเทอร์มิสเตอร์ (Thermister) 
เทอร์มิสเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงความต้านทานเช่นเดียวกับ อาร์ทีดี แต่เทอร์มิสเตอร์จะใช้

คาร์บอนและสารกึ่งตัวน า (Semiconductor) พวกออกไซด์ของโลหะ เช่น นิเกิล เหล็ก ทองแดง แมงกานิส เป็นต้น โดยปกติ เทอร์
มิสเตอร์ท าจากออกไซด์ของแมงกานีสกับทองแดง หรือออกไซด์ของนิเกิลกับทองแดง ที่ให้สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงค่าความ
ต้านทานสูง 

 
รูปที่ 1-5 รูปแบบของเทอร์มิสเตอร์ที่ใช้กันท่ัวไป 

ประเภทของเทอร์มิสเตอร์ จ าแนกได้ดังนี้ 
ก) NTC (Negative Temperature Coefficient) 
• ค่าความต้านทานลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
• ใช้ในระบบป้องกันกระแสเกินส าหรับวงจรไฟฟ้า, อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เช่น วัดอุณหภูมิของ Coolant 

หรือน้ ามันเครื่องเพื่อส่งข้อมูลให้ ECU 
ข) PTC (Positive Temperature Coefficient) 
• ค่าความต้านทานเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
• ใช้ในระบบป้องกันกระแสเกินส าหรับวงจรไฟฟ้า, Crystal oven เพื่อควบคุมอุณหภูมิ  

1.2.6 เคร่ืองวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี (Radiation Pyrometer)  
เครื่องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสีเหมาะส าหรับการใช้งานในช่วงอุณหภูมิสูง (500-1600C) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก

ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถตรวจวัดวัตถุทีม่ีอุณหภูมิสูงมากได้โดยตรง อีกทั้งให้ค่าที่แม่นย ารวดเร็ว เครื่องมือมีลักษณะที่พกพาได้
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สะดวก ข้อเสียของเครื่องวัดชนิดนี้ คือ ราคาแพง และความแม่นย าอาจคลาดเคลื่อน เนื่องจากสภาพของพื้นผิวที่ท าการตรวจวัด 
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์รุ่นใหม่ได้รบัการพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยการตรวจวัดค่าการเปล่งรังสีออกจากพ้ืนผิว 

 
รูปที่ 1-6 เครื่องวัดอุณหภมูิจากการแผร่ังส ี

1.2.7 กล้องอินฟราเรดตรวจจับอุณหภูมิ (Infrared Camera)  
วัตถุทั้งหมดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสัมบูรณ์จะมีการแผ่รังสีอินฟราเรดออกมา โดยความยาวคลื่นจะสั้นลงตาม

อุณหภูมิที่สูงขึ้น กล้องอินฟราเรดอาศัยหลักการที่ว่านี้ในการวัดความแตกต่างอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อมหนึ่ง โดยการเปลี่ยนความ
ยาวคลื่นท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ใหเ้ป็นรูปสี หรือ ขาวด า  

 
รูปที่ 1-7 กล้องอินฟราเรดตรวจจบัอุณหภูม ิ

กล้องอินฟราเรดมีการใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร กิจการของต ารวจและทหาร ส าหรับ
งานด้านพลังงาน โดยทั่วไป เราจะใช้กล้องอินฟราเรดในการตรวจวัดคุณสมบัติของฉนวนอาคารหรือเตาเผา โดยสามารถตรวจวัด
จุดร้อนที่เกิดขึ้น และความแตกต่างอุณหภูมไิด้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาที่ค่อนข้างสูง เครื่องมือนี้จึงมักใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์การใช้พลังงานโดยละเอียดโดยบริษัทท่ีปรึกษาผู้เช่ียวชาญเท่าน้ัน 

1.3 เครื่องมือวัดความชื้น (Humidity Sensor) 
การค านวณหรือประเมินปริมาณการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศหรือระบบท าความเย็น เรามักจ าเป็นต้องตรวจวัด

ความช้ืนร่วมไปกับการตรวจวัดอุณหภูมิ ค่าความช้ืนและค่าอุณหภูมิของอากาศที่วัดได้จะท าให้เราสามารถค านวณค่าเอนทาลปี 
(Enthalpy) หรือปริมาณความร้อนที่อยู่ในอากาศ ณ ต าแหน่งท่ีท าการตรวจวัด 

การตรวจวัดความชื้นมักจะแสดงในหน่วยของร้อยละ (%) ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศที่อุณหภูมิค่าหนึ่ง แสดงถึงปริมาณ
ของไอน้ าที่มีอยู่ในอากาศขณะนั้นว่ามีค่าเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณไอน้ าสูงสุดที่มีได้ (ปริมาณไอน้ าอิ่มตัว) ที่อุณหภูมินั้นๆ 
ตัวอย่างเช่น อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 60 ท่ีอุณหภูมิ 25C หมายความว่า อากาศในขณะนั้นมีปริมาณไอน้ าอยู่ร้อยละ 60 
เมื่อเทียบกับปริมาณไอน้ าอิม่ตัวในอากาศที่อุณหภูมิ 25C 

เครื่องมือวัดความช้ืนท่ีใช้กันท่ัวไป ได้แก่ 
 เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง (Wet and Dry Bulb Thermometer) 
 เครื่องวัดความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Humidity Meter) 
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1.3.1 เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก และกระเปาะแห้ง (Wet-bulb and Dry-bulb Thermometer) 
เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก และกระเปาะแห้ง ประกอบด้วย เทอร์โมมิเตอร์ 2 แท่ง โดยที่ปลายของเทอร์โมมิเตอร์แท่ง

หนึ่งจะถูกหุ้มด้วยผ้าเปียกชุบน้ ากลั่น ส่วนเทอร์โมมิเตอร์อีกแท่งหนึ่งจะใช้วัดอุณหภูมิของอากาศตามปกติ  

  

รูปที่ 1-8 เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง 

ความช้ืนของอากาศจะหาได้จากความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง 2 แท่ง โดยอาศัยหลักการการระเหย
ของน้ า ซึ่งท าให้อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ที่ปลายหุ้มด้วยผ้าเปียกมีค่าลดลง ในกรณีที่อากาศที่วัดแห้ง อัตราการระเหยของน้ าจะ
สูงท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภมูิของเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง 2 แท่งมากกว่า กรณีที่อากาศมีความชื้นสูง ผลต่างของอุณหภูมิทั้ง
สองจะต่างกันน้อย เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก และกระเปาะแห้งอาจ ติดตั้งอยู่บนก้านหมุน หรือติดตั้งพัดล มขนาดเล็ก
เพื่อท่ีจะให้อากาศที่วัดวิ่งผ่านเทอร์โมมิเตอร์ทั้งสอง เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก และกระเปาะแห้งมีความแม่นย าในการตรวจวัด
สูง แต่มีข้อเสียในการที่จะต้องชุบน้ ากลั่นก่อนใช้งานทุกครั้ง และต้องใช้เวลามากในการตรวจวัดค่าแต่ละครั้ง 

1.3.2 เคร่ืองมือวัดความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Humidity Meter) 
เครื่องมือวัดความช้ืนแบบอิเลคทรอนิกส์ จะวัดค่าความช้ืนโดยใช้หัวเซ็นเซอร์แบบตัวเก็บประจุ (Capacitive Sensor) ซึ่ง

ค่าความจุไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับความช้ืนของอากาศที่วัด หรือเป็นหัวเซ็นเซอร์ที่ท าด้วยซิลิคอน ซึ่งค่าความน าไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงตาม
ความช้ืนของอากาศที่วัดค่า สัญญาณไฟฟ้าจากหัวเซ็นเซอร์จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงค่าความช้ืนของอากาศที่
ตรวจวัด ในปัจจุบันเครื่องมือวัดความช้ืนแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความแม่นย าในการตรวจวัดสูง และสะดวกในการพกพาในการน าไป
ตรวจวัด ณ จุดต่างๆ 

 
รูปที่ 1-9 เครื่องมือวัดความช้ืนแบบอิเล็กทรอนิกส ์
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1.4 เครื่องมือวัดความเร็ว (Velocity Meter) 
 ในปัจจุบัน มีการน าเครื่องวัดความเร็วของไหลมาใช้แทนเครื่องวัดอัตราการไหลกันมากขึ้นในอุตสาหกรรม เนื่องจาก
เครื่องวัดอัตราการไหลของท่อขนาดใหญ่จะมีราคาสูงมาก หากเราสามารถน าเครื่องวัดความเร็วของไหลมาใช้แทนได้จะลด
ค่าใช้จ่ายลงได้มาก อย่างไรก็ตาม กรณีที่การกระจายความเร็วของไหลในท่อมีความไม่สม่ าเสมอ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับ
เวลาแล้ว ความเที่ยงตรงในฐานะที่เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลจะไม่ค่อยดีนัก 

วิธีใช้เครื่องวัดความเร็วของไหลในการวัดอัตราการไหลแบ่งเป็น 2 วิธี 
1. เลือกต ำแหน่งที่กำรกระจำยควำมเร็วภำยในท่อไม่มีควำมปั่นป่วน ติดตั้งเครื่องวัดความเร็วของไหล ณ ต าแหน่งที่
สามารถวัดได้ความเร็วของไหลเฉลี่ย น าผลลัพธ์ที่ได้มาคูณกับพ้ืนท่ีหน้าตัดของท่อจะได้อัตราการไหล อนึ่ง ต าแหน่งที่จะ
วัดได้ความเร็วของไหลเฉลี่ย โดยประมาณจะอยู่ห่างจากผนังท่อออกมาเป็นระยะ 12% ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
2. วัดควำมเร็วของไหลหลำยๆ จุดบนพ้ืนที่หน้ำตัดท่อซ่ึงก ำหนดต ำแหน่งไว้ก่อนแล้ว  น ามาหาความเร็วของไหล
เฉลี่ยภายหลัง หรือติดตั้งเซ็นเซอร์ความเร็วของไหลหลายๆ ตัวพร้อมกัน แล้วน ามาค านวณหาความเร็วของไหลเฉลี่ย 
เครื่องวัดบางรุ่นเพียง 1 เครื่องก็มีหน้าที่การท างานเหมือนกับมีเซ็นเซอร์ความเร็วของไหลจ านวนหลายตัว 

 
รูปที่ 1-10 เครื่องมือวัดความเร็ว 

1.5 เครื่องมือวัดอัตราการไหล (Flow Meter) 
อัตราการไหลเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการประเมินปริมาณพลังงาน การวัดอัตราการไหลมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 

การวัดปริมาณการไหลซึ่งมีหน่วยเป็นปริมาตร เช่น ลูกบาศก์เมตร (m3) และการวัดอัตราการไหลซึ่งมีหน่วยเป็นปริมาณการไหลต่อ
หน่วยเวลา เช่น ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง (m3/h)  

1.5.1 การวัดอัตราการไหลแบบวัดความดันดิฟเฟอเรนเชียล 
หากมีการติดตั้งคอคอดในท่อที่มีของไหลไหลอยู่ จะเกิดผลต่างความดันขึ้นในต าแหน่งก่อนและหลังของคอคอดนั้น 

เนื่องจากผลต่างความดันนี้สามารถแปลงไปเป็นอัตราการไหลได้โดยอาศัยสมการการไหลแบบต่อเนื่อง และสมการ Bernoulli 
ดังนั้น เมื่อเราสามารถวัดผลต่างของความดันนี้ได้ เราจะสามารถค านวณค่าอัตราการไหลได้ 

เนื่องจากเครื่องมือวัดนี้ท าหน้าที่วัดผลต่างของความดัน เราจึงมักเรียกว่า เครื่องวัดอัตราการไหลแบบผลต่างความดัน 
หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า “วิธีวัดอัตราการไหลด้วยกลไกคอคอด” วิธีวัดดังกล่าวนี้มีด้วยกันทั้งหมด 3 ลักษณะ คือ Orifice, Nozzle 
และ Ventury Tube อย่างไรก็ตามที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด ได้แก่ Orifice 
การค านวณทางทฤษฎี 
สมการเบอร์นูลี่ (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) 

แทน (1.6) ใน (1.5) จะหา V1 และ V2 ได้ 
และ     อัตราการไหล        = VA 



ตอนที่ 3 บทที่ 1 เครื่องมือวัดทางความร้อน  คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562 

 
1-9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1-11 การวัดอัตราการไหลดว้ยกลไกคอคอด Orifice, Nozzle และ Ventury Tube 

1.5.2 การวัดอัตราการไหลแบบแทนที่ทางปริมาตร (Positive Displacement) 
มาตรวัดการไหลของของไหลแบบแทนที่ทางปริมาตร หรือ “โพสิทีฟดิสเพลสเมนต์” เป็นมิเตอร์ที่นิยมใช้กันมากที่สุด 

การวัดอาศัยหลักการของการเคลื่อนที่ของไดอะแฟรมที่แปรผันโดยตรงกับปริมาตรของการไหลในท่อมิเตอร์ มิเตอร์แบบนี้มักใช้กับ
การตรวจวัดของไหล เช่น น้ า น้ ามันเช้ือเพลิง และแอลกอฮอล์ มิเตอร์สามารถต่อเข้ากับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 6–80 
mm. และสามารถวัดอัตราการไหลได้ตั้งแต่ 80 mm3/hจนถึง 24 m3/h รูปที่ 1-12 แสดงลักษณะของมิเตอร์แบบโพสิทีฟดิสเพลส
เมนต์ 
 

 
รูปที่ 1-12 มิเตอร์วัดน้ ามันแบบโพสิทีฟดิสเพลสเมนต ์

1.5.3 มาตรวัดอัตราการไหลแบบใบพัด (Turbine Meter) แบบ Single-Jet และ Multi-Jet 
มิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบใบพัดอาศัยหลักการท างานของใบพัดที่จะหมุนไปตามกระแสการไหล โดยความเร็วของ

กระแสการไหลเป็นตัวก าหนดความเร็วรอบของการหมุนของใบพัด คือ เมื่อของไหลมีกระแสการไหลเร็วใบพัดก็จะหมุนเร็ว และจะ
ถ่ายเทการหมุนผ่านกลไก และชุดเฟืองสู่เครื่องบันทึกปริมาตรการไหล มาตรวัดการไหลมีอยู่หลายลักษณะ เช่น 

 มาตรใบพัดแบบช่องรับน้ าช่องเดียว (Single- Jet Meters) 
 มาตรใบพัดแบบช่องรับน้ าหลายช่อง (Multi- Jet Meters) 
 มาตรวดัน้ าแบบตดิตั้งใบพัดแนวนอน 

1 2 
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รูปที่ 1-13 มาตรใบพัดแบบช่องรับน้ าช่องเดียว (Single- Jet Meters) 

 

 
รูปที่ 1-14 มาตรใบพัดแบบช่องรับน้ าหลายช่อง (Multi- Jet Meters) 

1.5.4 มิเตอร์วัดก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas Meter) 
มิเตอร์วัดก๊าซธรรมชาติ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ตามการท างานท่ีแตกต่างกัน คือ 
1. ไดอะแฟรมมิเตอร์ ซึ่งเป็นแบบโพสิทีฟดิสเพลสเมนตท์ี่มีห้องการวัดปริมาตรคงท่ี ความดันที่ตกคร่อมมิเตอร์จะท าให้
เกิดการหมุน โดยจะมีก๊าซเข้าและออกจากห้องของมิเตอร์สลับกันไปมา จ านวนรอบการหมุนจะเป็นตัววัดปริมาตรของ
ก๊าซ  
2. เทอร์ไบน์มิเตอร์ มีส่วนของโรเตอร์อยู่ภายใน ซึ่งหมุนเป็นอัตราส่วนของความเร็วท่ีแปรผันกับอัตราการไหลของก๊าซ 

การเลือกว่ามิเตอร์ใดเหมาะสมที่สุดส าหรับการตรวจวัดก๊าซ จะขึ้นอยู่กับ  
• ความดันของก๊าซท่ีวัด 
• อัตราการไหลสูงสุดของก๊าซท่ีวัด 
• อัตราการไหลต่ าสุดของก๊าซท่ีวัด 

การพิจารณาขั้นต้นในการเลือกชนิดมิเตอร์วัดก๊าซ คือความดันของก๊าซ ไดอะแฟรมมิเตอร์จะใช้กับความดันไม่เกิน 100 
ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ ขณะทีเ่ทอร์ไบน์มิเตอร์จะใช้กับงานท่ีความดันสูงกว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ 

เราควรเลือกใช้มิเตอร์วัดก๊าซธรรมชาติแบบไดอะแฟรมส าหรับการใช้งานที่ความดันต่ ากว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ 
และอัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน 850 ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน-ช่ัวโมง และเลือกใช้มิเตอร์วัดก๊าซธรรมชาติประเภทเทอร์ไบน์ส าหรับ
อัตราการไหลที่สูงกว่า 50,000 ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน-ช่ัวโมง 

เราสามารถพิจารณาใช้มิเตอร์ได้ทั้ง 2 แบบ หากอัตราการไหลอยู่ระหว่าง 850-50,000 ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน-ช่ัวโมง 
และที่ความดันต่ ากว่า 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเกจ 

มิเตอร์วัดก๊าซธรรมชาติรุ่นใหม่จะมีค่าความแม่นย าอยู่ท่ี 1% ของค่าการอ่านตลอดช่วงการใช้งาน  
อนึ่ง ลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน (Standard Cubic Foot) หมายถึง ปริมาตรของก๊าซที่สภาวะมาตรฐานความดัน 14.7 

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และอุณหภูมิ 60 ฟาเรนไฮด์ 
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รูปที่ 1-15 มิเตอร์วัดก๊าซธรรมชาติ 

 มิเตอร์วัดอัตราการไหลก๊าซรุ่นใหม่บางรุ่นสามารถแสดงค่าอัตราการไหลของก๊าซตามสภาวะที่วัดจริงในรูปของอัตราการ
ไหลที่สภาวะมาตรฐาน (ความดัน 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และอุณหภูมิ 60 ฟาเรนไฮด์) อย่างไรก็ตาม ในกรณีมิเตอร์ที่แสดงได้
เฉพาะอัตราการไหลที่สภาวะจริง เราสามารถแปลงค่าอัตราการไหลจริงของก๊าซนั้นใหเ้ป็นอัตราการไหลที่สภาวะมาตรฐาน โดยใช้
สมการข้างล่างนี้ 

 Qs = Qa x (Pa /Ps) x (Ts / Ta)       (1.7) 

เมื่อ  Qs = อัตราการไหลก๊าซท่ีสภาวะมาตรฐาน (SCFM) 
 Qa = อัตราการไหลก๊าซท่ีสภาวะตรวจวัด (ACFM) 
 Ps = ความดันสมบูรณ์ที่สภาวะมาตรฐาน (psi) 
 Pa = ความดันสมบูรณ์ที่สภาวะตรวจวัด (psi) 
 Ts = อุณหภูมิที่สภาวะมาตรฐาน (R) 
 Ta = อุณหภูมิที่สภาวะตรวจวัด (R) (เมื่อ R = F + 459.67) 

ตัวอย่างท่ี 1 มิเตอร์วัดอัตราการไหลของก๊าซได้ 1,000 ACFM ที่ความดันเกจ 87 psi อุณหภูมิ 95F จงค านวณอัตราการไหลของ
ก๊าซท่ีสภาวะมาตรฐาน (ความดัน 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 การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) 
การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกมีหลักการวัดคืออาศัยคลื่นความถี่เหนือเสียง โดยอาศัยการสะท้อนกลับของคลื่น

ความถี่เมื่อส่งไปกระทบกับอนุภาคของสารที่ปะปนมากับของเหลว เนื่องจากอนุภาคของสารมีความเร็วเท่ ากับของไหล ดังนั้น 
ความเร็วในการสะท้อนกลับจะต่างไปจากค่าท่ีส่งออกไป ค่าความถี่ท่ีเปลี่ยนไปนี้จะแปรผันตรงกับความเร็วในการไหลของของไหล 
เราจึงสามารถทราบค่าอัตราการไหลของของไหลได้ 
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รูปที่ 1-16 การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก 

1.5.6 การวัดอัตราการไหลโดยใช้โรตามิเตอร์ (Rotameter) 
 ตัวมิเตอร์เป็นแก้วใสซึ่งด้านในเป็นรูปกรวยเรียว และมีลูกลอย ซึ่งออกแบบพิเศษบรรจุอยู่ภายใน ของไหลที่ต้องการวัด
ไหลผ่านเข้ามาทางด้านล่างของลูกลอย ลูกลอยถูกยกข้ึนด้วยเฮดความเร็ว (Velocity Head) ต าแหน่งของลูกลอยจะนิ่งอยู่กับที่เมื่อ
เกิดสมดุลระหว่าง เฮดความเร็ว กับ น้ าหนักของลูกลอย เมื่อลอยสูงขึ้น พื้นที่ส าหรับให้ของไหลไหลผ่านก็จะมีมากขึ้น เป็นการ
รักษาความดันตกคร่อมตัววัดให้คงที่ เนื่องจากเฮดความเร็วกับอัตราการไหลจะแปรเปลี่ยนไปตามกัน ดังนั้น ต าแหน่งของลูกลอย
จะบอกค่าอัตราการไหลได้ 

 
รูปที่ 1-17 การวัดอัตราการไหลโดยใช้โรตามิเตอร ์(Rotameter) 

1.6 เครื่องมือวัดความดัน (Pressure Meter)  
การตรวจวัดความดันเป็นสิ่งท่ีส าคัญส าหรับสถานประกอบการซึ่งมีการใช้ระบบอากาศอัดแบบวงแหวน  หรือมีระบบการ

ส่งจ่ายไอน้ าจากส่วนกลาง  ระบบดังกล่าวจะมีการสูญเสียความดันเกิดขึ้นในระบบ เนื่องจากผู้ใช้ปลายทาง หรือการรั่วไหล การ
ตรวจวัดความดันของระบบดังกล่าวจะท าให้ทราบถึงการรั่วไหล  การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง   หรือการก าหนดตารางเวลาใช้งานที่ไม่
เหมาะสมของไอน้ าหรืออากาศอัด ดังนั้น การใช้อุปกรณ์วัดความดันจะช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานได้ และท าให้การใช้งานมี
ประสิทธิภาพขึ้น 

1.6.1 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) 
เกจวัดความดันนิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะเป็นแบบที่มีโครงสร้างง่าย ราคาถูก วัดความดันได้ถึงย่านสูง ๆ 

ความเที่ยงตรงดีเมื่อเทียบกับราคา สามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 แบบ คือ แบบบูร์ดอง แบบเบลโลว์ และแบบไดอะแฟรม 
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รูปที่ 1-18 เกจวัดความดันแบบตา่งๆ 

1.6.2 ทรานสดิวเซอร์ความดัน (Pressure Transducer) 
การท างานของทรานสดิวเตอร์ความดันจะขึ้นอยู่กับความดันของไดอะแฟรม ซึ่งจะมีผลต่อเครื่องก าเนิดความถี่แบบผลึก

ควอตซ์ การเปลี่ยนแปลงความถี่ของเครื่องก าเนิดความถี่ จะเป็นไปตามความดันที่เข้าอุปกรณ์  อุปกรณ์ประเภทนี้มีขนาดกะทัดรัด 
คงทน และราคาไม่สงู  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งภายนอกท่อของก๊าซ หรือไอน้ า โดยปกติจะมีค่าความผิดพลาด 0.01% โดยมีอายุการ
ใช้งานนานหลายสิบป ี

   
 รูปที่ 1-19 ทรานสดิวเซอรค์วามดัน    

1.7 เครื่องมือวัดสภาพความเป็นกรดหรือด่าง (pH Meter) 
สภาพความเป็นกรด-ด่าง วัดโดยการบอกระดับ pH ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 14 น้ าที่ดี ควรมีสภาพเป็นกลาง คือ มี pH 

เท่ากับหรือใกล้เคียง 7 สามารถใช้ประโยชน์ เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมได้ องค์การอนามัยโลก 
ก าหนดว่า แม่น้ า ล าคลองใดๆ ที่ต้องการใช้เป็นแหล่งน้ าดิบ เพื่อผลิตน้ าประปา เพื่อเป็นน้ าดื่ม และน้ าใช้ แหล่งน้ านั้นควรมีค่า pH 
อยู่ในช่วง 5-9 ถ้าน้ ามีสภาพเป็นกรด ค่า pH จะลดลง เช่น 1 ถึง 4 เป็นต้น ส่วนน้ าท่ีเป็นด่าง มีค่า pH สูงกว่า 7 ซึ่งอาจเป็น 10 ถึง 
13 เป็นต้น น้ าในแม่น้ า ล าคลองมีสภาพเป็นกรด-ด่างมากเกินไป ส่วนใหญ่เกิดจากแม่น้ า ล าคลองนั้นๆ ปนเปื้อนด้วยน้ าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

 
รูปที่ 1-20 เครื่องมือวัดสภาพความเป็นกรดหรือด่าง 
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1.8 เครื่องวัดสภาพการน าไฟฟ้าของน้ า (Conductivity Meter) 
เครื่องมือวัดค่าการน าไฟฟ้าของน้ า โดยใช้ขั้วไฟฟ้าโลหะ 2 ขั้วแยกกัน โดยมีระยะห่างคงที่ ซึ่งออกแบบให้ใช้มือถือได้และ

ใช้กับแบตเตอรี่โดยไม่ต้องใช้สายไฟ หลักการของเครื่องมือใช้การชดเชยค่าการน าไฟฟ้าอัตโนมัติโดยสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิของน้ า ค่าที่วัดได้ควรอยู่ในช่วง 0-1990 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (s/cm) โดยเครื่องมือนี้ควรจะมีการตั้งค่ามาตรฐาน
โดยใช้สารละลายมาตรฐาน  

ค่าการน าไฟฟ้าจะถูกใช้เป็นเครื่องมือวัดเพื่อประมาณความเข้มข้นของของแข็งที่ละลายในน้ าความสัมพันธ์ระหว่างค่าการ
น าไฟฟ้า และค่าปริมาณของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ า (Total Dissolved Solids, TDS) เป็นดังนี้ TDS (ppm) = Conductivity 
(s/cm)  0.7 

  
รูปที่ 1-21 เครื่องมือวัดสภาพการน าไฟฟ้าของน้ า 

1.9 เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyser) 
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ า หรือเตาเช้ือเพลิงจะสามารถวัดได้จากการตรวจวัดส่วนประกอบของก๊าซที่ปล่อย

ทิ้งออกทางปล่อง ปริมาณ O2, CO หรือ CO2 ในก๊าซ และอุณหภูมิของก๊าซที่ปล่อยทิ้ง จะใช้ในการค านวณการสูญเสียความร้อน
ทางปล่อง และประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเตาเช้ือเพลิง เครื่องมือวัดการเผาไหม้สมัยใหม่ จะมีโพรบการตรวจวัดที่วัดตัวแปร
ทั้งหมด และสามารถให้ผู้ใช้ป้อนคุณสมบัตขิองเชื้อเพลิงได้ ซึ่งเครื่องจะให้ผลการตรวจวัดของก๊าซ และผลการค านวณประสิทธิภาพ
การเผาไหม้ออกมาโดยอัตโนมัติ 

 

  
รูปที่ 1-22 เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเผาไหม ้

 
1.10 ความถูกต้องของค่าข้อมูลตรวจวัด 
 ข้อมูลการใช้พลังงานที่ถูกต้องแม่นย าช่วยให้ทราบถึงสถานภาพการใช้พลังงานของสถานประกอบการ และช่วยให้การ
ก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเป็นไปอย่างถูกต้อง  

1.10.1 ความคลาดเคลื่อน 
 ความคลาดเคลื่อน หมายถึง “ผลต่างระหว่างค่าที่วัดได้กับค่าที่แท้จริง” โดยค่าที่แท้จริง หมายถึง “ค่าที่ถูกต้องของ
ปริมาณทีก่ าลังวัด” อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถทราบค่าที่แท้จริงได้  
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การวัดต้องกระท าอย่างระมัดระวัง ก าจัดสาเหตุของความคลาดเคลื่อน และวัดหลายๆ ครั้งเพื่อน ามาค านวณค่าเฉลี่ย 
เพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงค่าท่ีแท้จริงมากที่สุด โดยทั่วไปแล้ว เราจะถือว่าค่าทีว่ัดได้นี้เป็นค่าท่ีแท้จริง 

สาเหตุของความคลาดเคลื่อนส าหรับการวัด ได้แก่  
 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากหลักการและวิธีการวัด  
 ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่องมือวัด  
 ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมในขณะที่วัด 

สภาพแวดล้อม อุณหภูมิรอบข้าง ความช้ืน การสั่นสะเทือน แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ ฯลฯ ส่งผลให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมในขณะที่วัด ซึ่งเป็นสิ่งทีต่้องพึ่งระมัดระวัง การใช้เครื่องมือวัดต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดตาม
มาตรฐานหรือตามผู้ผลิต การใช้เครื่องวัดภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดจะส่งผลใหค้่าวัดทีไ่ด้มีความคลาดเคลื่อน
สูง 
 ประเภทของความคลาดเคลื่อน  

 ความคลาดเคลื่อนจากระบบ เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสาเหตุที่ท าให้ผลการวัดมีความเอนเอียง และหากเรา
ทราบสาเหตุนั้นก็สามารถชดเชยค่า เพื่อก าจัดความคลาดเคลื่อนนีไ้ด้ (รูปที่ 1-23) 

 ความคลาดเคลื่อนโดยบังเอิญ เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากจากสาเหตุเล็กๆ น้อยๆ ผลของความคลาดเคลื่อน
ท าให้ค่าที่วัดได้มีการแจกแจงดังรูปที่ 1-23 ลักษณะการแจกแจงแบบนี้เรียกว่า การแจกแจงปกติ ซึ่งโดยทั่วไปจะ
แสดงระดับความไม่สม่ าเสมอด้วย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ความผิดพลาด เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความพลั้งเผลอของผู้วัด 

1.10.2 ความเท่ียงตรงกับพิกัดความเที่ยงตรง 
 ความเที่ยงตรงหรือพิกัดความเที่ยงตรงของเครื่องวัด หมายถึง “ช่วงของความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมให้มีได้ตาม
ข้อก าหนดจ าเพาะของแต่ละรุ่นของอุปกรณ์วัด” 

1.10.3 ความไม่แน่นอน 
 ความไม่แน่นอน นิยามได้ว่าเป็น “ค่าคาดการณ์ซึ่งแสดงให้ทราบว่าค่าท่ีแท้จริงของปริมาณที่วัดนั้นอยู่ในช่วงใด” ความไม่
แน่นอนสื่อถึงความเชื่อถือได้ของค่าที่วัดได้ สาเหตุของความไม่แน่นอนเกิดจากความคลาดเคลื่อนจากระบบ และความคลาดเคลื่อน
โดยบังเอิญ อย่างไรก็ตาม โดยมากจะมีสาเหตุมาจากประการหลัง ความไม่แน่นอน อาจนิยามว่าเป็น “ช่วงที่มีค่าที่วัดได้เป็น
ศูนย์กลาง และมีความน่าจะเป็น 95% ที่ค่าท่ีแท้จริงจะอยู่ในช่วงนั้น” 

1.10.4 ช่วงการวัด (Range, Span, Full Scale) 
Range คือ “ช่วงของปริมาณที่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัด” โดยผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดของ Range 

เรียกว่า Span ตัวอย่างเช่น เมื่อ Range เท่ากับ -50°C ถึง 200°C แล้ว Span จะเท่ากับ 250°C ส าหรับค าว่า Full Scale (FS) 
โดยทั่วไปจะมีความหมายเช่นเดียวกับ Span 
 ความเที่ยงตรงหรือพิกัดความเที่ยงตรงนั้น โดยทั่วไปจะแสดงเป็นร้อยละ (%) เทียบกับ Span (หรือ Full Scale) แต่
บางครั้งก็แสดงเป็นร้อยละเทียบกับค่าท่ีวัดได้ ในกรณีแรก ถ้าเราต้องการระบุความหมายให้ชัดเจน จะระบุว่า ± (  ) % ของ Span 
หรือ ± (  ) % FS ส่วนในกรณีหลังจะระบุว่า ± (  ) % ของค่าที่อ่านได้ เป็นต้น 
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รูปที่ 1-23 การแจกแจงของค่าที่วัดได ้

1.10.5 การเลือกใช้เคร่ืองมือวัดให้เหมาะสม  
1. ความน่าเชื่อถือ - มีความส าคัญโดยเฉพาะกับสถานประกอบการทีพ่นักงานต้องใช้เครื่องมือวัดร่วมกัน  
2. ราคา - มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องมือวัด อย่างไรก็ตามต้องค านึงถึงความน่าเชื่อถือของเครื่องวัดด้วย 
3. ความถี่ในการใช้งาน - ถ้าเครื่องวัดมีการใช้งานน้อยควรพิจารณาเครื่องที่ราคาต่ ากว่าและใช้งานง่ายกว่า 
4. ค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษา - ควรมีค่าบ ารุงรักษาต่ า และต้องแน่ใจว่าเครื่องมือได้รับการสอบเทียบอย่างสม่ าเสมอ 
5. ย่านการตรวจวัด - ต้องมีย่านในการวัดที่รองรับการใช้งานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
6. พกพาสะดวก – มีความส าคัญ เมื่อจ าเป็นต้องมีการน าเครื่องมือวัดไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ 

1.11 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจัดการพลังงานอาจไม่ต้องการความแม่นย าของข้อมูลที่สูงนัก แต่ที่ส าคัญมากกว่า คือ กระบวนการเก็บข้อมูลที่

ถูกต้อง ประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

 1.11.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ใบเสร็จค่าพลังงานรายเดือนบางประเภทจะมีข้อมูลที่ไม่ละเอียดพอที่จะน าไปใช้ในการจัดการพลังงาน 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าท่ี แม้มีค่าใช้จ่ายต่ า แต่ความแม่นย าก็น้อยด้วยเช่นกัน 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเจ้าหน้าท่ีร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูล จะให้ความแม่นย าสูงขึ้น และสามารถถ่ายข้อมูลที่บันทึก

ไว้ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติทั้งหมดมีข้อดี คือ ความถี่ของการเก็บข้อมูลสูงขึ้น ความผิดพลาดและเวลาการอ่าน

ข้อมูลลดลง แต่ข้อเสีย คือ มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง 
 1.11.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มากเกินไปท าให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เพียงพอท าให้ไม่
สามารถตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานได้อย่างครอบคลุม 

2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของพลังงานที่ประหยัดได้ 

1.12 การตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
ขั้นแรกของการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน คือ การตรวจวัดการใช้พลังงาน โดยเริ่มตั้งแตแ่หล่งผลิตพลังงาน เส้นทางการ

ไหลของพลังงาน จนถึงจุดที่มีการใช้พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงานควรด าเนินการส าหรับแต่ละกระบวนการผลิต หรือแต่ละ

ค่าท่ีวดัได ้

ค่าท่ีแทจ้ริง 
ค่าเฉล่ียประชากร 

ค่าเฉล่ียตวัอยา่ง 

ชดเชย 

ค่าเบ่ียงเบน 
residual 

เอนเอียง 
ความคลาดเคล่ือน 
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เครื่องจักร เมื่อตรวจสอบการใช้พลังงานแล้วจะท าให้เราทราบว่าการสูญเสียพลังงานเกิดขึ้นในขั้นตอนใด และสามารถก าหนด
เป้าหมายเพื่อลดการสูญเสีย (เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน) รวมถึงหามาตรการปรับปรุงต่อไปได้ 

1.12.1 การติดต้ังเคร่ืองวัด 
ในโรงงานและอาคาร ข้อมูลที่ควรตรวจวัดอย่างน้อยที่สุดให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของกฎหมายด้านการ

อนุรักษ์พลังงาน เครื่องมือตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนมีมากมาย เช่น มาตรวัดอัตราไหล เทอร์โมมิเตอร์ เกจวัดความ
ดัน เครื่องวัด O2 ในไอเสีย โวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ ฯลฯ ให้ติดตั้งไปตามความเหมาะสม 

1.12.2 การตรวจวัดการไหลของพลังงานในเชิงปริมาณ 
การตรวจวัดการไหลของพลังงานด้วยเครื่องวัดท าให้ทราบปริมาณพลังงานที่ใช้และสูญเสียไปในแต่ละขั้นตอนตาม

กระบวนการผลิตในโรงงานหรือพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร  

1.12.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการท างานกับการใช้พลังงาน 
สภาพการท างานในแต่ละโรงงานอาจแตกต่างกันไป แม้ว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ ปริมาณ

การผลิต คุณภาพที่ต้องการ และสภาพแวดล้อมโดยรอบ  
การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในสภาพการท างานต่างๆ จะท าให้ทราบแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน และ

สามารถค้นพบสภาพการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้ 

1.12.4 การบันทึก เรียบเรียง และสร้างกราฟข้อมูลที่วัดได้ 
ข้อมูลที่จัดเก็บมาได้ ต้องน ามาเรียบเรียงและจัดท าเป็นกราฟหรือตารางเพื่อให้ทราบและเข้าใจแนวโน้มของการใช้

พลังงานและการสูญเสียที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ข้อมูลถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์จ านวนมากที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล 
ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผลมาก 

1.12.5 การควบคุมการใช้พลังงานต่อหน่วย 
 ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานระหว่างสถานประกอบการต่างๆ ที่มีกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ลักษณะ
เดียวกัน โดยทั่วไปจะพิจารณาจากค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย   

ในกรณีของโรงงาน การใช้พลังงานต่อหน่วย หมายถึง ปริมาณพลังงานที่ใช้ไปส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งหน่วย และ
ในกรณีของอาคารจะหมายถึงการใช้พลังงานต่อหน่วยพื้นทีข่องอาคาร 

การใช้พลังงานหากพลังงานนั้นคือเชื้อเพลิง เราจะเรียกว่า การใช้เชื้อเพลิงต่อหน่วย และหากเป็นไฟฟ้าจะเรียกว่า การใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วย  

ในกรณีที่โรงงานหรืออาคารมีการใช้ทั้งพลังงานความร้อนและไฟฟ้า การค านวณการใช้พลังงานต่อหน่วย จะต้องแปลง
พลังงานไฟฟ้าใหเ้ป็นพลังงานปฐมภูมิแล้ว จึงรวมเข้ากับปริมาณความร้อน เพื่อให้ได้ค่าผลรวมของการใช้พลังงาน 

การเปรียบเทียบการใช้พลังงานต่อหน่วยระหว่างสถานประกอบการ จะต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากประเภท
ของกิจการ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลมีผลต่อค่าการใช้พลังงานต่อหน่วย แต่อย่างน้อยที่สุดแต่ละโรงงานหรืออาคารควรมี
การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยของตนเองอยู่เสมอ เช่น เปรียบเทียบค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยกับเดือน
ก่อน หรือปีก่อน หากการใช้พลังงานต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัย ก็ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและจัดท ามาตรการปรับปรุง 

บทสรุป 
การตรวจวัดพลังงานด้านความร้อนโดยส่วนใหญ่เป็นการวัดตัวแปรพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้านความร้อน ซึ่ง

ประกอบไปด้วย อุณหภูมิ ความชื้น อัตราการไหล ความดัน และการเผาไหม้ ตารางข้างล่างแสดงเครื่องมือท่ีใช้วัดข้อมูลต่างๆ 

ข้อมูล เคร่ืองมือวัด 
อุณหภูมิ - เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว 

- เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล 
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ข้อมูล เคร่ืองมือวัด 
- เทอร์โมคัปเปิล 
- เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน 
- เทอร์มิสเตอร์ 
- เครื่องวัดอุณหภูมิจากการแผ่รังสี 
- กล้องอินฟาเรด 

ความช้ืน - เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกและกระเปาะแห้ง 
- เครื่องวัดความชื้นแบบอิเลคทรอนิกส์ 

ความเร็วของของไหล - เครื่องวัดความเร็วของไหล 
อัตราการไหล - เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Differential pressure  

- เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Positive displacement 
- มาตรวัดปริมาณการไหลแบบใบพัด 
- มิเตอร์วัดก๊าซธรรมชาติ 
- เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก 
- โรตามิเตอร์ 

ความดัน - เกจวัดความดัน 
- ทรานสดิวเซอร์ความดัน 

สภาพความเป็นกรดด่าง - เครื่องวัดสภาพความเป็นกรดด่าง 
สภาพการน าไฟฟ้า - เครื่องวัดสภาพการน าไฟฟ้า 
การเผาไหม้ - เครื่องวัดปริมาณ O2 CO2 และ CO 

นอกเหนือจากที่จะต้องทราบว่าจะใช้เครื่องมือใดในการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการ ผู้ใช้ควรต้องเข้าใจหลักการท างานและใช้
งานของเครื่องมือนั้นๆ 

ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของข้อมูลก็มีส่วนส าคัญยิ่ง ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดคลาดเคลื่อนเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้
ท าให้การวิเคราะห์ด้านพลังงานและอนุรักษ์พลังงานไม่ถูกต้องและสร้างความเสียหายได้มาก 

ในการตรวจวัดข้อมูล “ความคลาดเคลื่อน” หมายถึง ค่าที่ได้จากค่าที่วัดได้ลบค่าที่แท้จริง โดย “ค่าที่แท้จริง” หมายถึง 
ค่าที่ถูกต้องของค่าที่วัด สาเหตุของความคลาดเคลื่อน ได้แก่ 

(1) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากหลักการ-วิธีการวัด  
(2) ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากเครื่องวัด   
(3) ความคลาดเคลื่อนจากสภาพแวดล้อมในขณะที่วัด 

ประเภทของความคลาดเคลื่อนแบ่งเป็น 
(1) ความคลาดเคลื่อนจากระบบ 
(2) ความคลาดเคลื่อนโดยบังเอิญ 
(3) ความผิดพลาด ที่เกิดจากความพลั่งเผลอ 

ปัจจัยที่ต้องค านึงในการเลือกใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท ได้แก่  ความน่าเช่ือถือ ราคา ความถี่ใน
การใช้งาน ค่าใช้จ่ายการบ ารุงรักษา ย่านการตรวจวัด และพกพาสะดวก 

ส าหรับกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องพิจารณาประเด็นของ ข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม และ ความถี่ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
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[10] http://www.EngineeringToolBox.com (ธันวาคม 2551) 
[11] http://www.asianengineering.in/ (ธันวาคม 2551) 
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บทที่ 2 
ระบบไอน ้ำอุตสำหกรรม 

(Industrial Steam System) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ควำมส้ำคัญ 

ระบบไอน ้ำเป็นระบบผลิตพลังงำนควำมร้อน (ในรูปของไอน ้ำ) ที่มีใช้งำนอยู่ทั่วไปทั งในโรงงำนอุตสำหกรรมและในอำคำร
กลุ่มโรงแรม โรงพยำบำล ระบบไอน ้ำเป็นระบบที่ใช้เชื อเพลิงในปริมำณสูง และอำจก่อมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรและกำร
บ้ำรุงรักษำเพื่อให้ระบบไอน ้ำสำมำรถท้ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่ตลอดเวลำจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำน มลพิษที่ปล่อยสู่
สิ่งแวดล้อม อีกทั งสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีดีให้แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรหม้อไอน ้ำได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์หลักของบทที่ 2 ระบบไอน ้ำอุตสำหกรรม คือ ต้องกำรให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้เบื องต้นและทรำบแนว
ทำงกำรอนุรักษ์พลังงำนในระบบไอน ้ำ โดยวัตถุประสงค์ย่อยของบทนี มีดังต่อไปนี  

1. รู้จักอุปกรณ์และกำรท้ำงำนของอุปกรณ์ในระบบไอน ้ำ 
2. ทรำบปัจจัยที่มีผลต่อกำรท้ำงำนของระบบไอน ้ำ 
3. ทรำบวิธีตรวจวัดและประเมินประสิทธิภำพพลังงำนของระบบไอน ้ำ 
4. ทรำบมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของระบบไอน ้ำ 

 
2.1 บทน้ำ 

เนื อหำในบทนี เริ่มจำกกำรบรรยำยอุปกรณ์หลักๆ และกำรท้ำงำนของระบบไอน ้ำ กำรตรวจวิเครำะห์และกำรค้ำนวณ
ประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำ เนื อหำยังครอบคลุมถึงมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนต่ำงๆ ของระบบไอน ้ำ อำทิเช่น กำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ กำรหุ้มฉนวนกันควำมร้อน กำรใช้กับดักไอน ้ำ กำรน้ำน ้ำควบแน่นและควำมร้อนทิ งจำกก๊ำซไอเสียกลับมำ
ใช้ประโยชน์ ฯลฯ 

ในบทนี ได้แสดงให้เห็นวิธีกำรหนึ่งในกำรค้ำนวณกำรใช้พลังงำนและประเมินประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำ ผู้เข้ำอบรมที่มี
ควำมสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนี สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้จำกต้ำรำด้ำนหม้อไอน ้ำที่มีอยู่เป็นจ้ำนวนมำก 
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2.2 ระบบไอน ้ำอุตสำหกรรม 
ระบบไอน ้ำเป็นระบบท่ีใช้พลังงำนพื นฐำนท่ีมีกำรใช้งำนและสำมำรถพบเห็นไดใ้นหลำยอุตสำหกรรม (โรงงำนและอำคำร) รูป

ที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบของระบบไอน ้ำและกำรท้ำงำนของหม้อไอน ้ำ จำกรูป ระบบไอน ้ำประกอบด้วยอุปกรณ์และระบบย่อย
ต่ำงๆ ได้แก่ (1) หม้อไอน ้ำ (2) ระบบส่งจ่ำยไอน ้ำ (3) ระบบน้ำกลับไอน ้ำควบแน่น (คอนเดนเสท) และ (4) อุปกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำ (ผู้ใช้
ไอน ้ำปลำยทำง) 

 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-1 แผนภำพระบบไอน ้ำและกำรท้ำงำนของหม้อไอน ้ำ 

จำกรูปที่ 2-1 น ้ำป้อนท่ีมีอุณหภูมิต่้ำจะถูกผ่ำนเข้ำไปยังหม้อไอน ้ำเพื่อรับควำมร้อนจำกก๊ำซเผำไหม้และกลำยเป็นไอน ้ำ ไอ
น ้ำที่ผลิตขึ นจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ในโรงงำนซึ่ งได้แก่อุปกรณ์ต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลิต ผ่ำนระบบส่งจ่ำยไอน ้ำ ไอน ้ำหรือน ้ำร้อน
ควบแน่นที่เหลือจำกกระบวนกำรผลิตจะถูกน้ำกลับมำยังหม้อไอน ้ำอีกครั งเพื่อรวมกับน ้ำเติม ก่อนที่จะส่งไปยังหม้อไอน ้ำและผลิต
เป็นไอน ้ำต่อไป 

ก๊ำซร้อนจำกกระบวนกำรเผำไหม้ เมื่อถ่ำยเทควำมร้อนให้กับน ้ำแล้ว จะถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ควำมร้อนที่ปล่อยออกไป
พร้อมกับก๊ำซไอเสียนี เป็นกำรสูญเสียพลังงำนมำกที่สุดของหม้อไอน ้ำ ในรูปที่ 2.1 แสดงกำรติดตั งเครื่องอุ่นน ้ำป้อนซึ่งเป็นอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนควำมร้อนประเภทหนึ่ง ควำมร้อนจำกก๊ำซไอเสียจะถูกถ่ำยเทให้แก่น ้ำป้อนเพื่อให้มีอุณหภูมิสูงขึ นก่อนจ่ำยเข้ำหม้อไอน ้ำ 
วิธีกำรดังกล่ำวเป็นหนึ่งในหลำยมำตรกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพโดยรวมของหม้อไอน ้ำและระบบไอน ้ำอุตสำหกรรม ซึ่งจะได้กล่ำวถึง
ในบทนี  

 
2.3 หม้อไอน ้ำ 

หม้อไอน ้ำเป็นอุปกรณ์ส้ำคัญหลักในระบบไอน ้ำ ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรผลิตไอน ้ำเพื่อจ่ำยไปยังกระบวนกำรผลิตภำยในโรงงำน
และกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในอำคำร 

2.3.1 ประเภทของหม้อไอน ้ำ 
หม้อไอน ้ำมีอยู่ด้วยกันหลำยชนิดและหลำยลักษณะ อย่ำงไรก็ตำมอำจจ้ำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
• หม้อไอน ้ำชนิดท่อน ้ำ (Water-tube Boiler) หม้อไอน ้ำชนิดนี น ้ำจะถูกบรรจุและไหลอยู่ในท่อโดยเปลวไฟหรือก๊ำซ

ร้อนจะเคลื่อนที่อยู่โดยรอบท่อ 
• หม้อไอน ้ำชนิดท่อไฟ (Fire-tube or Shell Boiler) หม้อไอน ้ำชนิดนี ก๊ำซร้อนจำกกำรเผำไหม้จะเคลื่อนที่ในท่อซึ่ง

จมอยู่ในน ้ำ โดยที่น ้ำจะอยู่นอกท่อ (ระหว่ำงเปลือกหม้อไอน ้ำและท่อ) ของหม้อไอน ้ำ  

ก๊ำซร้อนทิ ง 

น ้ำเล้ียงเยน็ 

น ้ำร้อน 
หม้อไอน ้ำ 

ถังน ้ำเลี ยง 

ไอน ้ำ 

น ้ำควบแน่น 

อุปกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำ 

ปั๊มน ้ำ 

ระบบส่งจ่ำยไอน ้ำ 

ระบบน้ำกลับน ้ำควบแน่น 
เครื่องอุ่นน ้ำเลี ยง 
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(ก) หม้อไอน ้ำชนิดท่อน ้ำ     (ข) หม้อไอน ้ำชนิดท่อไฟ 

รูปที่ 2-2 ประเภทของหม้อไอน ้ำ 

หม้อไอน ้ำชนิดท่อไฟสำมำรถผลิตไอน ้ำให้ได้ควำมดันตำมต้องกำรช้ำกว่ำหม้อไอน ้ำแบบท่อน ้ำ ในกรณีที่ภำระของไอน ้ำ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ เรำควรใช้หม้อไอน ้ำแบบท่อน ้ำ เพรำะจะสำมำรถผลิตไอน ้ำได้ทันต่อควำมต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็วกว่ำ
หม้อไอน ้ำแบบท่อไฟ 

ส้ำหรับหม้อไอน ้ำแบบท่อไฟ จ้ำนวนกลับของท่อไฟยิ่งมำกประสิทธิภำพหม้อไอน ้ำก็ยิ่งสูงขึ น เนื่องจำกก๊ำซร้อนใช้เวลำไหล
อยู่ในหม้อไอน ้ำนำนกว่ำ ส้ำหรับหม้อไอน ้ำขนำดเล็กมักจะมีจ้ำนวนกลับเพียง 2 กลับ ขณะที่ส่วนหม้อไอน ้ำขนำดใหญ่จะมี 3 หรือ 4 
กลับ 

2.3.2 หัวเผำหม้อไอน ้ำ 
หัวเผำเป็นอุปกรณ์ซึ่งท้ำหน้ำที่ป้อนเชื อเพลิง (ก๊ำซหรือน ้ำมัน) และอำกำศเข้ำเผำไหม้ในอัตรำที่เหมำะสม ส้ำหรับหัวเผำ

เชื อเพลิงก๊ำซ เรำสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ 
ก) แบบผสมเชื อเพลิงกับอำกำศก่อนป้อนเข้ำเผำไหม้ (Pre-mix Burner) 
ข) แบบผสมกันภำยในหัวเผำ (Nozzle-mix Burner) 
 

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    
  (ก) Pre-mix Burner   (ข) Nozzle-mix Burner 

รูปที่ 2-3 ประเภทของหัวเผำเชื อเพลิงก๊ำซ 

ส้ำหรับหัวเผำเชื อเพลิงน ้ำมันสำมำรถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ  
ก) แบบใช้ควำมดันน ้ำมัน (Pressure Atomized) 
ข) แบบใช้ไอน ้ำหรืออำกำศ (Steam or Air Atomized) 
ค) แบบใช้แรงเหวี่ยงของถ้วยหมุน (Rotary Cup) 
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 (ก) Pressure Atomized  (ข) Steam or Air Atomized (ค) Rotary Cup 

รูปที่ 2-4 ประเภทของหัวเผำเชื อเพลิงเหลว 

นอกจำกหัวเผำจะมีอยู่ด้วยกันหลำยประเภทแล้ว เรำยังต้องเลือกใช้หัวเผำให้เหมำะกับลักษณะกำรใช้งำน ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดกำรใช้เชื อเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีต้นทุนที่เหมำะสม เรำสำมำรถจัดแบ่งหัวเผำตำมลักษณะกำรใช้งำนเพื่อเกิด
ประสิทธิภำพดีที่สุดได้ดังนี  

ก) หัวเผำแบบเผำต่อเนื่อง (Modulating Burners) หัวเผำประเภทนี เหมำะส้ำหรับกรณีที่ภำระไอน ้ำมีกำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ปริมำณเชื อเพลิงที่หัวเผำป้อนเพื่อผลิตไอน ้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพกำรใช้ไอน ้ำ เพื่อ
รักษำควำมดันไอน ้ำตำมที่ก้ำหนดไว้ กล่ำวคือ เมื่อค่ำควำมดันไอน ้ำในหม้อไอน ้ำสูงเกินกว่ำที่ก้ำหนดไว้ หัวเผำก็จะลด
ปริมำณเชื อเพลิงลง และเมื่อควำมดันไอน ้ำต่้ำกว่ำที่ก้ำหนดไว้ หัวเผำก็จะเพิ่มปริมำณเชื อเพลิงมำกขึ น 

ข) หัวเผำแบบไฟสูง-ต้่ำ (High/Low-Fire Burners) หัวเผำนี สำมำรถป้อนเชื อเพลิงด้วยอัตรำคงที่ 2 ระดับ คือ ไฟสูง 
(High Fire) และไฟต่้ำ (Low Fire) ซึ่งทั งนี ขึ นกับสภำพกำรใช้ไอน ้ำและช่วงของกำรควบคุมควำมดันไอน ้ำท่ีตั งไว้ทั ง 2 
ระดับ หัวเผำลักษณะนี เหมำะส้ำหรับภำระไอน ้ำที่เปลี่ยนแปลงไม่มำกนัก  

ค) หัวเผำแบบไฟตัด-ต่อ (Constant-Fire or ON-OFF Burners) หัวเผำนี เหมำะส้ำหรับภำระไอน ้ำคงที่ เชื อเพลิงที่
ถูกป้อนเข้ำหัวเผำอัตรำเดียวขึ นกับควำมดันไอน ้ำในหม้อไอน ้ำท่ีตั งไว้ คือ เมื่อควำมดันไอน ้ำเกินกว่ำที่ตั งไว้หัวเผำก็จะ
ตัด (OFF) กำรป้อนเชื อเพลิง และหำกควำมดันต่้ำกว่ำที่ตั งไว้หัวเผำก็จะต่อ (ON) กำรป้อนเชื อเพลิง 

กำรเลือกใช้หัวเผำกับหม้อไอน ้ำจ้ำเป็นต้องพิจำรณำให้เหมำะสมกับภำระของไอน ้ำ หำกภำระไอน ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงมำก 
ควรเลือกหัวเผำที่มีค่ำเทิร์นดำวน์เรโช (Turn Down Ratio) สูง ซึ่งจะช่วยให้กำรผลิตไอน ้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ น เช่น หัวเผำแบบ 
High-fire/Low-fire มีค่ำเทิร์นดำวน์เรโช 3:1 ขณะที่หัวเผำแบบเผำต่อเนื่องซึ่งมีรำคำและประสิทธิภำพสูงจะมีค่ำเทิร์นดำวน์เรโช 
10:1 

ค่ำเทิร์นดำวน์เรโช เป็นค่ำที่แสดงถึง อัตรำส่วนระหว่ำงอัตรำกำรเผำไหม้สูงสุด (Maximum Firing Rate) และอัตรำกำร
เผำไหม้ต่้ำสุด (Minimum Firing Rate) โดยที่ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ยังดีเช่นเดิม ดังนั น หัวเผำที่มีค่ำเทิร์นดำวน์เรโช 10:1 จะ
สำมำรถลดกำรผลิตไอน ้ำลงเหลือ 10% ของก้ำลังผลิตไอน ้ำสูงสุด โดยที่หม้อไอน ้ำไม่มีกำรตัดกำรเผำไหม้ 

2.3.3 กำรเผำไหม้เบื องต้น 
กำรเผำไหม้ คือ กระบวนกำรปฏิกิริยำทำงเคมีระหว่ำงเชื อเพลิงกับออกซิเจนซึ่งจะให้ควำมร้อนออกมำ  องค์ประกอบซึ่ง

จ้ำเป็นส้ำหรับกำรเผำไหม้ คือ เชื อเพลิง ออกซิเจน ควำมร้อน และปฏิกิริยำทำงเคมี องค์ประกอบทั งหมดนี ต้องเกิดขึ นในเวลำ
เดียวกันจึงท้ำให้เกิดกำรเผำไหม้ โดยทั่วไปแล้ว ออกซิเจนได้มำจำกอำกำศที่อยู่ในบริเวณของกำรเผำไหม้ รูปที่ 2.5 แสดงหลักกำร
เบื องต้นของกระบวนกำรเผำไหม้ 

เชื อเพลิงแต่ละชนิดมีผลต่อกำรเผำไหม้ เชื อเพลิงแข็งมีค่ำประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ 75-85% เชื อเพลิงเหลว 80-85% และ
เชื อเพลิงก๊ำซ 80-90% ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ของเชื อเพลิงแข็งจะต่้ำกว่ำเชื อเพลิงเหลว และเชื อเพลิงเหลวต่้ำกว่ำเชื อเพลิงก๊ำซ 
เนื่องจำกพื นที่สัมผัสระหว่ำงเชื อเพลิงกับอำกำศน้อยกว่ำกันตำมล้ำดับ นอกจำกนั น เชื อเพลิงที่มีควำมหนืดสูงจะกระจำยออกเป็น
ฝอยละอองได้ยำก ท้ำให้พื นที่สัมผัสน้อย ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ต่้ำ 
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รูปที่ 2-5 หลักกำรเผำไหม้เบื องตน้ 

หมำยเหตุ  ส้ำหรับกำรเผำไหม้จริงอำจมีก๊ำซไอเสียอื่นอีก ได้แก่ CO, HC, NOx, SOx, O2  

ก) ปฏิกิริยำเคมีกำรเผำไหม้ทฤษฎี 
สมกำรพื นฐำนซึ่งอธิบำยปฏิกิริยำทำงเคมีระหว่ำงเชื อเพลิงกับออกซิเจนและปล่อยพลังงำนควำมร้อนสำมำรถแสดงได้ดังนี  

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

 kJ/kmol  110,530COOC 22
1   

(ก๊ำซคำร์บอนมอนนอกไซด์เกิดจำกกำรสันดำปอย่ำงไม่สมบูรณ์ของคำร์บอน) 
kJ/kmol  282,990COOCO 222

1     
(ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เกิดจำกกำรสันดำปอย่ำงสมบูรณ์ของคำร์บอนมอนนอกไซด์) 

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

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

1
2   

(กำรเกิดไอน ้ำหรือน ้ำจำกกำรสันดำปอย่ำงสมบูรณ์ของไฮโดรเจน) 
kJ/kmol  334,960SO     O    S 22   

ข) อำกำศตำมทฤษฎี (Theoretical air)  
ส้ำหรับอำกำศ เรำประมำณได้ว่ำมีส่วนประกอบของ O2 เป็นส่วนผสม 23.2% โดยมวล ในกรณีที่กำรเผำไหม้ใช้น ้ำมัน

ดีเซลเป็นเชื อเพลิง จำกสมกำรจะได้เห็นว่ำน ้ำมันดีเซล 1 kg ต้องใช้ปริมำณ O2 ในกำรเผำไหม้ 3.334 kg ซึ่งเทียบเท่ำกับปริมำณ
อำกำศ 3.334/0.232=14.37 kg ดังนั น อัตรำส่วนระหว่ำงอำกำศต่อเชื อเพลิงตำมทฤษฎีเท่ำกับ 14.37 ต่อ 1 

kg44kg32kg12

CO     OC 22




  

kg18kg16kg2

OHOH 222
1

2




  

kg64kg32kg32

OSOS 22




 

ชนิดของเชื อเพลิง 
% องค์ประกอบโดยมวล 

C H S 
น ้ำมันดีเซล 86.3 12.8 0.9 
น ้ำมันเตำ 86.1 11.8 2.1 

 
 

อำกำศ 
- ออกซิเจน(O2) 
- ไนโตรเจน(N2) 

ควำมร้อน 

ก๊ำซไอเสีย 
- คำร์บอนไดออกไซด์(CO2) 
- ไอน ้ำ(H2O) 
- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) 
 

เชื อเพลิง 
- คำร์บอน (C) 
- ไฮโดรเจน (H) 
- ก้ำมะถนั (S) 
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กำรหำปริมำณอำกำศเชิงทฤษฎีในกำรเผำไหม้  
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ค) อำกำศส่วนเกิน (Excess Air)  
ในกำรเผำไหม้จริงๆ หำกป้อนอำกำศเข้ำเผำไหม้ในปริมำณที่พอดีกับค่ำทำงทฤษฎีแลว้ เป็นกำรยำกท่ีจะท้ำให้ออกซิเจนทุก

ตัวพบกับธำตุต่ำงๆ ในเชื อเพลิงได้หมดและทั่วถึงกัน จึงเป็นผลให้เกิดกำรเผำไหม้ในลักษณะอำกำศไม่เพียงพอ 
กำรเผำไหม้ที่อำกำศไม่เพียงพอนี  จะให้พลังงำนควำมร้อนออกมำน้อยกว่ำกำรเผำไหม้สมบูรณ์ เกิดก๊ำซคำร์บอนมอนนอก

ไซด์ เชื อเพลิงที่ไม่เผำไหม้ เขม่ำ และควันสีด้ำ ในทำงปฏิบัติกำรเผำไหม้จริงๆ จ้ำเป็นต้องป้อนอำกำศให้เกินกว่ำควำมต้องกำรในเชิง
ทฤษฎี อำกำศส่วนนี เรียกว่ำ อำกำศส่วนเกิน (Excess Air) อย่ำงไรก็ตำม กำรป้อนอำกำศมำกจนเกินไปจะเกิดกำรสูญเสียพลังงำน
ควำมร้อนออกไปกับก๊ำซไอเสียอย่ำงมำก เพรำะออกซิเจนและไนโตรเจนในอำกำศที่เกินมำนี มิได้ท้ำปฏิกิริยำใดๆ ในกำรเผำไหม้
นอกจำกจะดูดพลังงำนควำมร้อนจำกกำรเผำไหม้และพำออกทิ งยังปล่องระบำยไป 

ปริมำณอำกำศเข้ำเผำไหม้ที่เหมำะสมส้ำหรับเชื อเพลิงแต่ละประเภทสังเกตได้จำกปริมำณ O2 หรือ CO2 ในไอเสีย โดย
ค่ำที่เหมำะสมส้ำหรับเชื อเพลิงประเภทต่ำงๆ แสดงในตำรำงที่ 2-1 ส้ำหรับเชื อเพลิงทุกประเภท ปริมำณ CO ในก๊ำซไอเสียไม่ควรสูง
กว่ำ 200 ส่วนในล้ำนส่วน (ppm) 
 

 
รูปที่ 2-6 ปริมำณอำกำศป้อนและกำรสญูเสียพลังงำน   

ตำรำงที่ 2-1 ปริมำณอำกำศส่วนเกินที่เหมำะสม  
เชื อเพลิง  อำกำศส่วนเกิน (%) O2 ในก๊ำซไอเสีย (%)  CO2 ในก๊ำซไอเสีย (%) 

ก๊ำซ 
เหลว  
แข็ง  

5-15 
15-20 
15-60 

1-2 
3-4 
7-10 

9-10 
12-14 
12-13 
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2.3.4 กำรระบำยน ้ำจำกหม้อไอน ้ำ (โบลว์ดำวน์) 
นอกจำกกำรควบคุมกำรเผำไหมข้องหม้อไอน ้ำ คุณภำพของน ้ำในหม้อไอน ้ำเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องควบคุมให้อยู่ในระดับท่ี

เหมำะสม ปกติแล้ว น ้ำจะมีของแข็งแขวนลอยและแร่ธำตุต่ำงๆ เจือปนอยู่ เมื่อน ้ำถูกผลิตเป็นไอน ้ำแล้ว ควำมเข้มข้นของสำรเจือปน
เหล่ำนี จะสูงขึ นและเกิดกำรตกตะกอน/ตกผลึก ซึ่งมีผลอย่ำงยิ่งต่อกำรลดลงของประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำ รวมถึงควำมเสียหำย
ของอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีจะเกิดขึ นในอนำคต และเพื่อป้องกันปัญหำเหล่ำนี  เรำจ้ำเป็นต้องระบำยน ้ำร้อนในหม้อไอน ้ำทิ งผ่ำนระบบโบลว์
ดำวน์  

ระบบโบลว์ดำวน์ท่ีท้ำงำนไม่เหมำะสม เช่น ระบำยน ้ำโบลว์ดำวน์มำกเกินไป ท้ำให้ประสิทธิภำพทำงควำมร้อนของหม้อไอ
น ้ำลดลง และหำกระบำยน้อยเกินไปจะท้ำให้เกิดตะกรันในท่อน ้ำของหม้อไอน ้ำและอำจน้ำมำซึ่งควำมเสียหำยของระบบท่อน ้ำและ
ประสิทธิภำพกำรแลกเปลี่ยนควำมร้อนที่ลดลง 

กำรระบำยน ้ำออกจำกหม้อไอน ้ำสำมำรถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ  
ก) กำรระบำยน ้ำจำกด้ำนล่ำงหม้อไอน ้ำ (Bottom Blowdown) เพื่อระบำยตะกอนโคลนท่ีสะสมบริเวณก้นหม้อไอน ้ำ

ทิ ง 
ข) กำรระบำยน ้ำจำกด้ำนบนหม้อไอน ้ำ (Surface Blowdown) เพื่อลดควำมเข้มข้นของสำรละลำยและสำร

แขวนลอยที่อยู่ในน ้ำ 
และส้ำหรับกำรควบคุมกำรระบำยน ้ำแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี  
ก) แบบเป็นครั งครำว โดยผู้ใช้หม้อไอน ้ำจะเปิดวำล์วระบำยหลำยๆ ครั ง ครั งละสั นๆ 
ข) แบบต่อเนื่อง ซึ่งวำล์วระบำยน ้ำของหม้อไอน ้ำจะเปิดหรือปิดเมื่อได้รับสัญญำณเวลำที่ตั งไว้ (Timer Control) หรือ

สัญญำณที่ได้จำกกำรวัดสมบัติของน ้ำในหม้อไอน ้ำ เช่น สภำพกำรน้ำไฟฟ้ำของน ้ำ (Conductivity)  

กำรพิจำรณำว่ำระดับควำมเข้มข้นของสำรละลำยเหมำะสมหรือไม่ สำมำรถพิจำรณำได้จำกค่ำ TDS (Total Dissolved 
Solid) ซึ่งวัดปริมำณสำรแขวนลอยที่อยู่ในน ้ำของหม้อไอน ้ำโดยตรงว่ำใน 1 ล้ำนส่วนมีสำรแขวนลอยกี่ส่วน (ppm) หรือวัดโดยอ้อม
จำกค่ำสภำพกำรน้ำไฟฟ้ำของน ้ำ (Conductivity) ซึ่งมีหน่วยเป็นไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (S/cm) ผู้ใช้หม้อไอน ้ำควรควบคุม
คุณภำพน ้ำป้อนและน ้ำในหม้อไอน ้ำให้ได้มำตรฐำนในตำรำงที่ 2-2 เพื่อควำมปลอดภัยและคุณภำพของไอน ้ำที่ดี 

ตำรำงที ่2-2 มำตรฐำนน ้ำป้อนและน ้ำหม้อไอน ้ำ (แบบท่อน ้ำ ควำมดันไม่เกิน 20 barg)  
รำยกำร น ้ำป้อน น ้ำในหม้อไอน ้ำ 

ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำของน ้ำ (S/cm) <400 <3,500 
ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง (pH) 8.5-9.5 10.5-12.0 
ฟอสเฟต (mg/kg) - 30-60 
ซิลิกำ (mg/kg) - >150 
ควำมกระด้ำง (ไม่มีหน่วย)  >2 - 

2.3.5 ข้อควรปฏิบัตใินกำรใช้หมอ้ไอน ้ำ 
1. ตั งแต่ขั นตอนกำรออกแบบเรำควรเลือกขนำดของหม้อไอน ้ำ (ก้ำลังกำรผลิตไอน ้ำต่อช่ัวโมง) ที่พอเหมำะกับภำระไอน ้ำ 

และควรเดินใช้งำนที่ภำระเต็มที่ตลอดเวลำเท่ำที่จะเป็นไปได้ หม้อไอน ้ำจะมีประสิทธิภำพสูงสุด ต้องใช้งำนที่ภำระเต็มที่หรือใกล้
เต็มที่ หม้อไอน ้ำที่เดินภำระต่้ำๆ ตลอดเวลำ เรียกว่ำ “หม้อไอน ้ำมีขนำดใหญ่เกินไป” (Oversized) ควรเปลี่ยนไปใช้หม้อไอน ้ำที่มี
ขนำดเล็กลง (ถ้ำสำมำรถท้ำได้) 

2. หลีกเลี่ยงกำรสตำร์ทบ่อยๆ เนื่องจำกจะท้ำให้เกิดกำร  
• สูญเสียพลังงำนไปในกำรที่ต้องท้ำให้หม้อไอน ้ำร้อนขึ นมำใหม่ 
• สูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำในกำรเดินพัดลมเป่ำไล่อำกำศและก๊ำซต่ำงๆ ออกไปจำกห้องเผำไหม้  ก่อนกำรจุดสตำร์ท

ทุกครั ง 
• สูญเสียควำมร้อนออกไปจำกหม้อไอน ้ำ ในขณะที่พัดลมเป่ำไล่ลมร้อนออกไปจำกหม้อไอน ้ำ (Purging) 
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 3. ในกำรเผำไหม้เชื อเพลิงควรใช้ปริมำณอำกำศส่วนเกินให้ต่้ำที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ ซึ่งแสดงให้ทรำบได้โดยป ริมำณ
คำร์บอนไดออกไซด์สูง (หรือปริมำณออกซิเจนต่้ำ) ควันด้ำ คือ คำร์บอนที่มีขนำดเล็กมำกเกิดจำกกำรเผำไหม้ไม่สมบูรณ์ อัน
เนื่องมำจำกกำรใช้ปริมำณอำกำศส่วนเกินต่้ำมำกเกินไป หรือกำรปรับแต่งกำรเผำไหม้ไม่ดี หรือ หัวเผำท้ำงำนผิดปกติ 

4. อุณหภูมิของก๊ำซร้อนทิ งออกปล่องควรต่้ำสุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องสูงกว่ำจุดกลั่นตัวของน ้ำและกรดเล็กน้อย เพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหำกำรผุกร่อน หม้อไอน ้ำทั่วๆ ไป ขณะเดินที่ไฟต่้ำ (Low Fire) จะมีอุณหภูมิปล่องต่้ำกว่ำขณะเดินที่ไฟสูง (High Fire) 
หรือเดินที่ไฟปำนกลำง (Medium Fire) 

5. เรำควรท้ำควำมสะอำดท่อในหม้อไอน ้ำเป็นระยะๆ เพื่อลดกำรขัดข้องอันเนื่องมำจำกตะกรัน (หม้อไอน ้ำท่อน ้ำ) และ
เขม่ำ (หม้อไอน ้ำท่อไฟ) ซึ่งจะลดควำมสำมำรถผลิตไอน ้ำให้ได้สูงสุดตำมพิกัดของหม้อไอน ้ำ กำรท้ำควำมสะอำดสำมำรถเพิ่ม
ควำมสำมำรถของหม้อไอน ้ำให้กลับคืนดังเดิมได้ 

6. เรำควรมีกำรตรวจวัดปริมำณกำรผลิตไอน ้ำ (หรือปริมำณน ้ำป้อนเข้ำหม้อไอน ้ำ) เพื่อเปรียบเทียบกับปริมำณเชื อเพลิงที่
ใช้ไปในช่วงเวลำเดียวกัน เพื่อติดตำมดูว่ำประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำจะลดลงหรือไม่ วิธีท่ีนิยมใช้กันกับหม้อไอน ้ำน ้ำมันเตำ คือ 

• ติดตั งมิเตอร์วัดปริมำณ และเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิน ้ำป้อนเข้ำหม้อไอน ้ำ 
• ติดตั งมิเตอร์วัดปริมำณกำรใช้น ้ำมันเชื อเพลิง 

2.4 กับดักไอน ้ำ 
กับดักไอน ้ำ (Steam Trap) คือ วำล์วอัตโนมัติที่ท้ำหน้ำที่แยกน ้ำที่เกิดขึ นในระบบไอน ้ำหรือเกิดจำกกำรควบแน่นของไอ

น ้ำออกไปจำกระบบ เพื่อป้องกันกำรอั นตัวของน ้ำ (Water Locked) อันอำจน้ำไปสู่กำรเกิดแรงกระแทกอย่ำงรุนแรง หรือ
ปรำกฏกำรณ์ “ค้อนน ้ำ” (Water Hammer) ซึ่งมีผลให้ท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลิตเกิดควำม
เสียหำย กับดักไอน ้ำยังมีหน้ำที่ในกำรระบำยก๊ำซและอำกำศออกจำกระบบโดยไม่เกิดกำรสูญเสียไอน ้ำ  ก๊ำซและอำกำศเหล่ำนั น
สำมำรถแทนท่ีไอน ้ำ ซึ่งท้ำให้ควำมสำมำรถในกำรพำควำมร้อนลดลงและยังกั นไม่ให้ไอน ้ำไปถึงพื นผิวถ่ำยเทควำมร้อนของอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในกระบวนกำรผลิตด้วย และในกรณีที่เลวร้ำยที่สุดก็คือ ท่อหรือชิ นส่วนของอุปกรณ์เกิดอำกำศอัด (Air Locked) ท้ำให้อำกำศ
เคลื่อนที่ไม่ได้ ซึง่แม้แต่ไอน ้ำควบแน่นก็ไม่สำมำรถออกไปได้ 

เรำจะเห็นได้ชัดว่ำ กับดักไอน ้ำท่ีมีประสิทธิภำพเป็นส่วนส้ำคัญที่สร้ำงควำมเช่ือมั่นว่ำอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบไอน ้ำท้ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม กับดักไอน ้ำที่เสื่อมสภำพลงจำกกำรใช้งำนก็สำมำรถสร้ำงปัญหำให้กับระบบไอน ้ำ ได้อย่ำงมำก
เช่นกัน 

2.4.1 ประเภทของกับดักไอน ้ำ 
กับดักไอน ้ำสำมำรถแบ่งตำมหลักกำรท้ำงำนหรือตำมโครงสร้ำงทำงกลไกของอุปกรณ์ภำยในออกเป็น 4 กลุ่ม ได้ดังนี  

ก) กับดักไอน ้ำท้ำงำนโดยควำมร้อน (Thermostatic Trap)  
กับดักไอน ้ำกลุ่มนี ใช้ควำมแตกต่ำงของอุณหภูมิของไอน ้ำและของคอนเดนเสทเป็นตัวท้ำให้วำล์วเปิดและปิด คอนเดนเสท

จะต้องเย็นลงต่้ำกว่ำอุณหภูมิไอน ้ำก่อนท่ีจะถูกปล่อยออกจำกกับดักไอน ้ำ กับดักไอน ้ำกลุ่มนี ยังแบ่งออกเป็น 
• แบบสมดุลควำมดัน (Balanced Pressure Type) 
• แบบใช้โลหะ 2 ชนิด (Bimetallic Type)  
• แบบใช้กำรขยำยตัวของเหลว (Liquid Expansion Type) 

  

กับดักไอน ้ำแบบสมดลุควำมดัน 
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กับดักไอน ้ำแบบใช้โลหะ 2 ชนิด 

 
กับดักไอน ้ำแบบใช้กำรขยำยตัวของเหลว 

รูปที่ 2-7 กับดักไอน ้ำท้ำงำนโดยควำมร้อน 
 

ข) กับดักไอน ้ำท้ำงำนโดยกลไก (Mechanical Group) 
กับดักไอน ้ำกลุ่มนี ท้ำงำนโดยอำศัยควำมแตกต่ำงของควำมหนำแน่นระหว่ำงไอน ้ำและคอนเดนเสทท้ำให้ลูกลอย (Float) 

หรือถ้วย (Bucket) ส่งอำกำรไปเปิด-ปิดวำล์ว กับดักไอน ้ำในกลุ่มนี  มีช่ือเรียกต่ำงๆ ดังนี  
• แบบลูกลอย (Loose Float Type) 
• แบบลูกลอยมีก้ำน (Float and Lever Type) 
• แบบถ้วยหงำย (Open Top Bucket Type) 
• แบบถ้วยคว่้ำ (Inverted Bucket Type) 

   
แบบลูกลอย    แบบลูกลอยมีก้ำน 

    
แบบถ้วยหงำย     แบบถ้วยคว่้ำ 

รูปที่ 2-8 กับดักไอน ้ำท้ำงำนโดยกลไก 
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ค) กับดักไอน ้ำกลุ่มที่ท้ำงำนด้วยกำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกควำมร้อน (Thermodynamic Groups) 
กับดักไอน ้ำกลุ่มนี ท้ำงำนโดยอำศัยควำมแตกต่ำงในควำมเร็วระหว่ำงไอน ้ำและคอนเดนเสทที่ไหลผ่ำนตัววำล์วที่เป็นจำน

กลม ซึ่งมันจะปิดเมื่อมีไอน ้ำไหลเข้ำมำดว้ยควำมเร็วสงู และจะเปิดเมื่อมีคอนเดนเสทไหลเข้ำมำด้วยควำมเร็วท่ีต่้ำกว่ำ กับดักไอน ้ำใน
กลุ่มนี เรียกว่ำ กับดักไอน ้ำแบบเทอร์โมไดนำมิกส์ 

 
รูปที่ 2-9 กับไอดักน ้ำท้ำงำนด้วยกำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกควำมร้อน 

ง) กับดักไอน ้ำชนิดอื่นๆ (Miscellaneous Group) 
กลุ่มนี ประกอบด้วยกับดักไอน ้ำที่ไม่สำมำรถจัดเข้ำกลุ่มใดๆ ข้ำงต้นได้ เช่น Impulse Type, Labyrinth Type หรือ 

Orifice Plate Type 

  
Impulse Type     Labyrinth Type 

รูปที่ 2-10 กับดักไอน ้ำท้ำงำนด้วยระบบอ่ืนๆ 

ส้ำหรับกับดักไอน ้ำแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียสรุปได้ดังตำรำงที่ 2-3  

ตำรำงที่ 2-3 ข้อดีและข้อเสียของกับดักไอน ้ำแตล่ะประเภท 
 แบบ ข้อดี ข้อเสีย 

กับ
ดัก

ไอ
น ้ำ

แบ
บเ

มค
คำ

นิก
ส ์

แบบถ้วยหงาย • กำรท้ำงำนแม่นย้ำ 
• ไอน ้ำไมร่ั่วไหลเนื่องจำกมี Water Seal 

• รูปร่ำงและขนำดใหญ ่
• กำรระบำยอำกำศทิ งไมด่ ี

แบบถ้วยคว ่า •     กำรระบำยอำกำศทิ งด ี • กำรติดตั งไมส่ะดวก 
• ประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำคอนเดนเสท

ไม่ด ี
แบบลูกลอยติดคาน • เหมำะสมกับควำมดันต่ำ้และภำระต่้ำ 

• โครงสร้ำงง่ำย 
• ปล่อยทิ งอย่ำงต่อเนื่องและกำรท้ำงำน

เงียบ 
•    เปลี่ยนลูกลอยและบ่ำลิ นได้ง่ำย 

• ไม่ทนต่อ Water Hammer 
• จ้ำเป็นต้องติดตั งในแนวระนำบจึงมี 

ข้อจ้ำกัดด้ำนสถำนทีต่ิดตั ง 
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 แบบ ข้อดี ข้อเสีย 
กับ

ดัก
ไอ

น ้ำ
แบ

บเ
ทอ

ร์โ
มส

แต
ติก

ส ์ แบบเบลโลส ์ • สำมำรถปรับตั งและควบคมุอุณหภูมิน ้ำ
ระบำยได ้

• กำรระบำยอำกำศทิ งด ี

• ไม่ทนต่อ Water Hammer 
• ไม่เหมำะสมกับควำมดันสูง 

แบบไบเมทลั • ไม่มีปญัหำลิ นปิดตำย 
• กำรระบำยอำกำศทิ งด ี

• ผลตำ่งอุณหภมูิส้ำหรับเปดิปิดลิ นสูง 
• คุณสมบัติของไบเมทัลเปลี่ยนแปลงไป

ในขณะใช้งำน 

กับ
ดัก

ไอ
น ้ำ

แบ
บเ

ทอ
ร์โ

ม
ได

นำ
มิก

ส ์

แบบออริฟิส • ขนำดเล็ก น ้ำหนักเบำ 
• เหมำะกับควำมดันสูง อุณหภมูิสูง 

• ไอน ้ำรั่วไหลมำก 
•  มีปัญหำกำรขดัข้องของชิ นส่วนท่ีมีควำม

เที่ยงสูงบ่อย 
• มีขีดจ้ำกัดควำมดันย้อนกลับ (30%) 

แบบจาน • ขนำดเล็ก น ้ำหนักเบำ 
• โครงสร้ำงง่ำย 
• สำมำรถใช้กับไอดงได ้
• ทนต่อ Water Hammer ได ้

• ต้องมีผลต่ำงควำมดันท้ำงำนอย่ำงต่้ำสุด 
0.3 กิโลกรัมต่อตำรำงเซนติเมตร 

• มีขีดจ้ำกัดของควำมดันย้อนกลับ (30%) 

 
2.4.2 กำรเลือกใช้กับดักไอน ้ำ 

เนื่องจำกกับดักไอน ้ำมีหลำยประเภท ดังนั น จึงจ้ำเป็นต้องเลือกให้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์และลักษณะงำนต่ำงๆ กำร
เลือกใช้กับดักไอน ้ำ ต้องพิจำรณำควำมเหมำะสมกับเงื่อนไขต่ำงๆ ดังนี  

• ควำมดันไอน ้ำ 
• อุณหภูมิไอน ้ำ 
• ปริมำณน ้ำคอนเดนเสทท่ีเกิดขึ น 
• เงื่อนไขในกำรติดตั ง 
โดยปกติแล้ว หลักเกณฑ์ง่ำยๆ ในกำรเลือกใช้กับดักไอน ้ำมีดังนี  
• ใช้กับดักไอน ้ำแบบจำนกับท่อไอน ้ำหลัก ท่อย่อย ถังรองรับ และเฮดเดอร์ หรือบริเวณที่อำจจะเกิดกำรกระแทกของ

น ้ำ (Water Hammer) 
• ใช้กับดักไอน ้ำแบบลูกลอยอิสระ ถ้วยกลมอิสระ ถ้วยกลมติดคำนและแบบถ้วยคว่้ำกับเครื่องให้ควำมร้อนด้วยไอน ้ำ 

เครื่องระเหย เครื่องกลั่น เครื่องอบแห้ง 
• ในกรณีที่ปริมำณกำรใช้ไอน ้ำสูงควรใช้กับดักไอน ้ำแบบถ้วยกลมอิสระและแบบถ้วยคว่้ำติดคำนหำกเป็นกรณีที่ปริมำณ

น้อยควรใช้แบบลูกลอยอิสระ ลูกลอยติดคำนและแบบถ้วยคว่้ำอิสระ 
• ถ้ำกำรใช้ไอน ้ำอำจจะเกิดกำรกระแทกของน ้ำ ไม่ควรใช้กับดักไอน ้ำแบบถ้วยคว่้ำติดคำนแบบลูกลอยติดคำนและแบบ

ลูกลอยอิสระ เพรำะกำรกระแทกของน ้ำจะท้ำให้คำนและลูกลอยเสียรูปทรงได้ ซึ่งจะท้ำให้วำล์วปิดไม่สนิท 
• โดยทั่วไปแล้ว กับดักไอน ้ำแบบเทอร์โมไดนำมิกส์ไม่เหมำะกับอุปกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำ  โดยเฉพำะถ้ำมีกำรน้ำคอนเดนเสท

กลับ กับดักไอน ้ำนี จะท้ำให้เกิดกำรสูญเสียของไอน ้ำอย่ำงมำก 
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ตำรำงที่ 2-4 กำรเลือกใช้กับดักไอน ้ำ 
กำรเลือกกับดักไอน ้ำในระบบไอ
น ้ำอ่ิมตัว (Saturated Steam) 

 
กำรเลือกกับดักไอน ้ำในระบบไอ
น ้ำไอดง (Superheated 
Steam) 

 

กำรเลือกกบัดักไอน ้ำในระบบไอน ้ำอ่ิมตัว(Saturated Steam) สำมำรถแบ่งออกได้ 5 ประเภท 
ก) ถังบรรจ ุ(Storage Tanks) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

• ถังบรรจุที่ให้ควำมร้อนภำยนอก กับดักไอน ้ำที่เหมำะสม คือ กับดักไอน ้ำชนิด Ball float (FT) หรือ กับดักไอน ้ำชนิด 
ถ้วยคว่้ำ Inverted Bucket (IB) และควรต่อ Air vent คร่อมด้วย 

• ถังบรรจุที่มี Coil อยู่ด้ำนล่ำงถัง กับดักไอน ้ำท่ีเหมำะสม คือ กับดักไอน ้ำชนิด Balanced Pressure (BP) หรือ กับดัก
ไอน ้ำชนิด Bimetallic (SM) 

ข) ท่อประธำนของไอน ้ำ (Steam Mains Drainage) กับดักไอน ้ำท่ีเหมำะสม คือ กับดักไอน ้ำชนิด Thermodynamic (TD) 
ค) เครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อน( Heat Exchanger), หม้อต้ม (Jackets), ลมร้อน ( Air Heaters), ถังเก็บไอน ้ำแฟลช (Flash 

vessels), ลูกกลิ ง (Rotating Cylinders) กับดักไอน ้ำท่ีเหมำะสม คือ กับดักไอน ้ำชนิด Ball float (FT) หรือ กับดักไอน ้ำชนิด 
ถ้วยคว่้ำ Inverted Bucket (IB) และควรต่อ Air vent คร่อมด้วย 

ง) ระบบอุ่นอุณหภูมิในท่อ (Tracers and Jacketed pipe) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
• เครื่องมือวัด (Instrument) กับดักไอน ้ำที่เหมำะสม คือ กับดักไอน ้ำชนิด Balanced Pressure (BP) หรือ กับดักไอ

น ้ำชนิด Thermodynamic (TD) 
• ระบบป้องกนัน ้ำแข็งตัว(Frost Protection) กับดักไอน ้ำที่เหมำะสม คือ กับดักไอน ้ำชนิด Balanced Pressure (BP) 

หรือ กับดักไอน ้ำชนิด Bimetallic (SM) 
• ระบบฉุกเฉิน (Critical) กับดักไอน ้ำท่ีเหมำะสม คือ กับดักไอน ้ำชนิด Thermodynamic (TD) หรือ กับดักไอน ้ำชนิด 

Balanced Pressure (BP) 
จ) ระบบให้ควำมร้อนสมัผสั แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

• ชุด Coil ที่เป็นท่อ กับดักไอน ้ำท่ีเหมำะสม คือ กับดักไอน ้ำชนิดกับดักไอน ้ำชนิด Balanced Pressure (BP) หรือ กับ
ดักไอน ้ำชนิด Ball float (FT) 

• เครื่องกระจำยควำมร้อน(Radiators)กับดักไอน ้ำที่เหมำะสมคือกับดักไอน ้ำชนิดกับดักไอน ้ำชนิด Balanced 
Pressure (BP) 
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• เครื่องปรับอำกำศ (AHU), ชุดให้ควำมร้อน (Unit Heaters) ,ชุดวัดควำมร้อน (Calorifiers) กับดักไอน ้ำที่เหมำะสม 
คือ กับดักไอน ้ำชนิดกับดักไอน ้ำชนิด กับดักไอน ้ำชนิด Ball float (FT) หรือ กับดักไอน ้ำชนิด ถ้วยคว่้ำ Inverted 
Bucket (IB)และควรต่อ Air vent คร่อมด้วย 

• ชุดเปล่งรังสี (Radiant Panels) กับดักไอน ้ำชนิดกับดักไอน ้ำชนิด กับดักไอน ้ำชนิด Ball float (FT) หรือ กับดักไอน ้ำ
ชนิด Balanced Pressure (BP) 

กำรเลือกกับดักไอน ้ำในระบบไอน ้ำไอดง (Superheated Steam) สำมำรถแบ่งออกได้ 2 ประเภท 
ก) เครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อน( Heat Exchanger), หม้อต้ม (Jackets), ลมร้อน ( Air Heaters), ถังเก็บไอน ้ำแฟลช (Flash 

vessels) , ลูกกลิ ง (Rotating Cylinders) กับดักไอน ้ำท่ีเหมำะสม คือ กับดักไอน ้ำชนิด Ball float (FT) หรือ กับดักไอน ้ำชนิด 
ถ้วยคว่้ำ Inverted Bucket (IB) และควรต่อ Air vent คร่อมด้วย 

ข) ท่อประธำนของไอน ้ำ (Steam Mains Drainage) กับดักไอน ้ำท่ีเหมำะสม คือ กับดักไอน ้ำชนิดThermodynamic (TD) หรือ 
กับดักไอน ้ำชนิด Bimetallic (SM) 

2.4.3 ข้อแนะน้ำในกำรติดตั งกับดักไอน ้ำ 
ผิด ถูก ค้ำแนะน้ำ 

  

ติดตั งกับดักไอน ้ำให้ถูกต้องตำมทศิ
ทำงกำรไหล 

  

กับดักไอน ้ำแบบลูกลอยอสิระต้องติดตั ง
ในแนวนอน 

  

กับดักไอน ้ำแบบเทอรโ์มไดนำมิกสไ์ม่มี
ข้อจ้ำกัดในกำรติดตั ง 

  

ไม่ควรใช้ท่อเล็กกว่ำขนำดของกับดักไอ
น ้ำ 
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ผิด ถูก ค้ำแนะน้ำ 

 

 

 

 

 

ไม่ควรติดตั งกับดักไอน ้ำสูงกว่ำจุดที่
ระบำยน ้ำออก ทำงเข้ำของกับดักไอน ้ำ
ควรอยู่ในระดับที่ คอนเดนเสทสำมำรถ
ไหลเข้ำมำได้ด้วยแรงโน้มถ่วง 

 

 

 

Lift fitting 

 

ถ้ำกับดักไอน ้ำต้องตดิตั งในระดับที่สูงกว่ำ
จุดระบำยน ้ำออก ควรใช้ Lift Fitting 
 
 
 

  

ขนำดของท่อร่วมที่จะน้ำน ้ำกลับควรมี
ขนำดใหญ่กว่ำขนำดของกับดักไอน ้ำ 
และพื นที่หน้ำตดัต้องมำกกว่ำ
พื นที่หน้ำตัดของกับดักไอน ้ำทั งหมด
รวมกัน 

  

คอนเดนเสทท่ีมีควำมดันแตกต่ำงกัน ไม่
ควรน้ำไปรวมในท่อร่วมเดียวกัน 

  

ท่อทำงออกไม่ควรจุ่มอยู่ในน ้ำและควรมี
รูเล็กๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดกำรดูดกลับ 

  

อุปกรณ์แตล่ะอย่ำงควรมีกับดักไอน ้ำ
แยกกันไม่ควรติดตั งกับดักไอน ้ำตวั
เดียวกับอุปกรณ์หลำยๆ อย่ำง เพรำะจะ
ท้ำงำนได้ไม่ด ี
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ผิด ถูก ค้ำแนะน้ำ 

  

กำรใช้กับดักไอน ้ำซ้อนกัน 2 ตัวจะ
ท้ำงำนได้ไม่ดี ใช้ตัวเดียวก็พอ 

  

กับดักไอน ้ำต้องตดิตั งไว้ดำ้นทำงเข้ำเพื่อ
เอำน ้ำคอนเดนเสทออกก่อนท่ีจะเข้ำ
วำล์วควบคุม (Regulating Valve) 

  

ทำงออกของกับดักไอน ้ำไม่ควรต่อที่
ด้ำนล่ำงของท่อร่วม 

 Collector 

 

 Collector 

 

ท่อร่วมไม่ควรมสี่วนท่ียกขึ น เพรำะจะท้ำ
ให้มีควำมดันเกดิขึ น เนื่องจำกควำมสูง
ของน ้ำคอนเดนเสทซึ่งจะท้ำใหเ้กดิควำม
ดันย้อนกลับ (Back Pressure) 

 
2.5 กำรตรวจวิเครำะห์หม้อไอน ้ำ  

หม้อไอน ้ำแต่ละลูกจะระบุข้อมูลจ้ำเพำะของหม้อไอน ้ำ เช่น ก้ำลังกำรผลิตไอน ้ำพิกัด ชนิดและปริมำณควำมต้องกำรใช้
เชื อเพลิง และอื่นๆ ข้อมูลเหล่ำนี สำมำรถใช้ประเมินเพื่อให้ทรำบค่ำประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำลูกนั นๆ โดยเบื องต้น อย่ำงไรก็ตำม 
ในทำงปฏิบัติ เรำยังจ้ำเป็นต้องตรวจวัดค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำงๆ ของหม้อไอน ้ำเป็นประจ้ำเพื่อให้ทรำบถึงสภำพกำรท้ำงำนและ
ประสิทธิภำพพลังงำนที่แท้จริงของหม้อไอน ้ำท่ีเรำใช้งำนอยู่ 

2.5.1 กำรตรวจวัดกำรท้ำงำนของหม้อไอน ้ำ 
 ตำรำงที่ 2-5 แสดงข้อมูลกำรวัดที่จ้ำเป็นต้องทรำบส้ำหรับกำรประเมินสมรรถนะกำรท้ำงำนและประสิทธิภำพของหม้อไอ
น ้ำ 
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ตำรำงที่ 2-5 ข้อมูลตรวจวัดระบบไอน ้ำอุตสำหกรรม 
ข้อมูล ค่ำตรวจวัด กำรวิเครำะห์ 

เชื อเพลิง - ค่ำควำมร้อนของเชื อเพลิง 
- อัตรำกำรใช้เชื อเพลิง 
- อุณหภูมเิชื อเพลิง 

- อัตรำกำรใช้พลังงำนเชื อเพลิงของหม้อ
ไอน ้ำ 

ไอน ้ำ 
 

- ควำมดันและอุณหภูมไิอน ้ำ 
- อัตรำกำรผลติไอน ้ำ 

- อัตรำกำรผลติพลังงำนควำมร้อน (ไอน ้ำ) 
ของหม้อไอน ้ำ 

น ้ำป้อนและน ้ำโบลว์ดำวน ์
 

- อัตรำกำรไหลของน ้ำป้อนและโบลว์ดำวน ์
- อุณหภูมิของน ้ำป้อนและโบลว์ดำวน ์
- ค่ำ TDS (Total Dissolved Solid)  

- กำรสญูเสยีพลังงำนจำกกำรโบลวด์ำวน์ 

ก๊ำซไอเสีย 
 

- เปอร์เซ็นต์ของ O2 
- เปอร์เซ็นต์ของCO2 
- เปอร์เซ็นต์ของ CO และอื่นๆ 
- อุณหภูมิของก๊ำซไอเสยี 

- ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ของหม้อไอน ้ำ 

กำรสูญเสียควำมร้อนจำกกำร
แผ่รังสี 

- อุณหภูมผิิวและพื นท่ีผิวของหม้อไอน ้ำ  
- อุณหภูมิแวดล้อม 
- ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรแผร่ังสีควำมร้อน (Emissivity)  

- กำรสญูเสยีควำมร้อนจำกกำรแผ่รงัสี
ของหม้อไอน ้ำ 

•อตัราการใช้เช้ือเพลงิ
•อุณหภูมิเช้ือเพลงิ

•อตัราการผลติไอน า้
•ความดนัและอุณหภูมิไอน า้•อตัราการไหล และ

อุณหภูมิน า้ป้อน
•TDS

•อตัราการไหล และ
อุณหภูมิโบลว์ดาวน์
•TDS

•% ออกซิเจน
•% คาร์บอนไดออกไซด์
•% คาร์บอนมอนนอกไซด์ 
•อุณหภูมิ

•อุณหภูมิผวิและพืน้ที่ผวิของหม้อไอน า้ 
•อุณหภูมิแวดล้อม

เช้ือเพลงิ

ไอน า้
น า้ป้อน

น า้โบลว์ดาวน์

ก๊าซไอเสีย

การแผ่รังสี

•อตัราการใช้เช้ือเพลงิ
•อุณหภูมิเช้ือเพลงิ

•อตัราการผลติไอน า้
•ความดนัและอุณหภูมิไอน า้•อตัราการไหล และ

อุณหภูมิน า้ป้อน
•TDS

•อตัราการไหล และ
อุณหภูมิโบลว์ดาวน์
•TDS

•% ออกซิเจน
•% คาร์บอนไดออกไซด์
•% คาร์บอนมอนนอกไซด์ 
•อุณหภูมิ

•อุณหภูมิผวิและพืน้ที่ผวิของหม้อไอน า้ 
•อุณหภูมิแวดล้อม

เช้ือเพลงิ

ไอน า้
น า้ป้อน

น า้โบลว์ดาวน์

ก๊าซไอเสีย

การแผ่รังสี

 
รูปที่ 2-11 กำรตรวจวัดข้อมลูกำรท้ำงำนของหม้อไอน ้ำ 

ส้ำหรับควำมร้อนสูญเสียของระบบส่งจ่ำยไอน ้ำ ค่ำที่จ้ำเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิผิวและพื นที่ผิวของท่อส่งจ่ำย 
วำล์ว และหน้ำแปลนอุณหภูมิแวดล้อม และค่ำสัมประสิทธ์ิกำรแผ่รังสีควำมร้อน (Emissivity) ของพื นผิว ตลอดจนสภำพของฉนวน  

เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีจ้ำเป็นต้องใช้ในกำรตรวจวัดข้อมูลข้ำงต้น ประกอบด้วย เครื่องวัดประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ 
เครื่องวิเครำะห์สภำพน ้ำ เครื่องวัดอุณหภูมิและควำมชื นสัมพัทธ์ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส รำยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
ได้แสดงไว้แล้วในบทที่ 1 

2.5.2 กำรค้ำนวณประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำ 
 จำกข้อมูลกำรวัดที่ได้กล่ำวถึงในหัวข้อ 2.5.1 เรำสำมำรถค้ำนวณประสิทธิภำพกำรท้ำงำนของหม้อไอน ้ำได้ โดยปกติแล้ว 
กำรค้ำนวณประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำมีอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ  
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ก) กำรค้ำนวณโดยวิธีตรง   
ข) กำรค้ำนวณโดยวิธีอ้อม 

ก) กำรค้ำนวณประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำโดยวิธีตรง 
 กำรค้ำนวณประสิทธิภำพหม้อไอน ้ำโดยวิธีตรง เป็นกำรค้ำนวณประสิทธิภำพโดยใช้ข้อมูลของปริมำณพลังงำนควำมร้อน
ของไอน ้ำที่ผลิตขึ นโดยหม้อไอน ้ำและข้อมูลปริมำณกำรใช้เชื อเพลิง กำรค้ำนวณโดยวิธีนี ง่ำยและไม่ยุ่งยำก อย่ำงไรก็ตำม วิธีนี ไม่ได้
แสดงให้เรำทรำบว่ำกำรสูญเสียพลังงำนหรือกำรลดลงของประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำเกิดจำกสำเหตุใด สมกำรที่ (2.1) แสดงกำร
ค้ำนวณประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำโดยวิธีตรง 
 

( )




S S W
B

F

m h h

m HV
  (2.1) 

เมื่อ B = ประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำ 
 mS = อัตรำกำรไหลของไอน ้ำ, kg/s 
 mF = อัตรำกำรใช้เชื อเพลิง, kg/s 

hS = เอนทำลปีของไอน ้ำ, kJ/kg 
hW = เอนทำลปีของน ้ำป้อน, kJ/kg 
HV = ค่ำควำมร้อนของเชื อเพลิง, kJ/kg 
 

ข) กำรค้ำนวณประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำโดยวิธีอ้อม 
 กำรค้ำนวณประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำโดยวิธีอ้อมจะใช้วิธีวัดกำรสูญเสียพลังงำนจำกแหล่งต่ำงๆ ของหม้อไอน ้ำ แล้วหัก
ออกจำก 100 ซึ่งก็คือค่ำประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำ กำรค้ำนวณประสิทธิภำพโดยวิธีอ้อม เรำจะต้องตรวจวัดหรือค้ำนวณเพื่อให้
ทรำบกำรสูญเสียพลังงำนต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ น ประกอบด้วย 

• กำรสูญเสียพลังงำนทำงปล่อง (L1) 
• กำรสูญเสียพลังงำนจำกกำรแผ่รังสีควำมร้อนที่ผิว (L2) 
• กำรสูญเสียพลังงำนจำกโบลว์ดำวน์ (L3) 
• กำรสูญเสียพลังงำนอื่นๆ (L4) 
ทันทีที่ทรำบกำรสูญเสียเหล่ำนี  เรำสำมำรถค้ำนวณประสิทธิภำพสุทธิของหม้อไอน ้ำได้จำกกำรค้ำนวณโดยใช้สมกำรที่ 

(2.2) 
 

1 2 3 4100 ( )    B L L L L  (2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่ำงท่ี 1 

สมมุติให้หม้อไอน ้ำชนิดท่อน ้ำลูกหนึ่งซึ่งใช้น ้ำมันเตำเป็นเชื อเพลิง ผลิตไอน ้ำที่ควำมดัน 10 bar อุณหภูมิ 180C  
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ข้อมูลข้ำงล่ำงได้จำกกำรตรวจวัดหม้อไอน ้ำ 
ข้อมูลตรวจวัด 

ปริมำณกำรใช้น ้ำมันเตำ  800 L/h (สมมุติ น ้ำมันเตำมีค่ำควำมร้อน 40 MJ/L) 
ปริมำณน ้ำป้อน   10,600 kg/h 
ปริมำณโบลว์ดำวน ์  600 kg/h 
อุณหภูมิน ้ำป้อน   25 C 
หม้อไอน ้ำท้ำงำน   6,000 h/y 
ไม่มีกำรน้ำกลับคอนเดนเสท 
รำคำน ้ำมันเตำสมมติให้เท่ำกับ  14 ฿/L 
จงค้ำนวณหำประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำ (โดยใช้วิธีตรง) 

วิธีค่านวณ 
ค่ำควำมร้อนของน ้ำ 25C  = 105    kJ/kg 
ค่ำควำมร้อนของน ้ำ 180C  = 763     kJ/kg 
ค่ำควำมร้อนของไอน ้ำ 180C  = 2778     kJ/kg 
ปริมำณกำรผลิตไอน ้ำ  = 10,600 - 600 = 10,000  kg/h 

ควำมร้อนที่ใช้ในกำรผลิตไอน ้ำ = ค่ำควำมร้อนของน ้ำจำก 25C เป็น 180C +  
   ค่ำควำมร้อนของน ้ำ 180C เป็นไอน ้ำ 180C 

     = 10,600 x (763 – 105) + 10,000 x (2,778 – 763) 
     = 27,124,800  kJ/h 

พลังงำนจำกกำรใช้เชื อเพลิง  = 800 x 40,000   = 32,000,000  kJ/h 
ดังนั น ประสิทธิภำพหม้อไอน ้ำ = 27,124,800 / 32,000,000 = 0.847 (84.7%) 

ปริมำณน ้ำมันท่ีใช้ต่อปี  = 800 x 6,000   = 4,800,000 L/y 
ค่ำน ้ำมันเตำต่อปี   = 4,800,000 x 14   = 67,200,000 B/y 
รำคำไอน ้ำต่อตัน   = 67,200,000 / (10 x 6,000) = 1,120 B/t 

ตำรำงแสดงค่ำเอนทำลปีของน ้ำที่ค่ำควำมดันต่ำงๆ 

 
 
 
 

Enthalpy in kJ/kg

Water Evaporation Steam

Pressure (absolute) Temp h f h fg h g

bar oC kJ/kg kJ/kg kJ/kg

0.48 80.34 336.40 2307.17 2643.57

0.49 80.85 338.54 2305.86 2644.41

0.50 81.35 340.66 2304.58 2645.23

1.00 99.64 417.60 2257.22 2674.82

1.50 111.38 467.18 2225.98 2693.17

2.00 120.23 504.74 2201.77 2706.50

2.50 127.43 535.37 2181.57 2716.94

3.00 133.54 561.45 2164.02 2725.47

3.50 138.87 584.29 2148.36 2732.65

4.00 143.62 604.70 2134.12 2738.82

4.50 147.91 623.20 2121.00 2744.19

5.00 151.84 640.16 2108.78 2748.94

5.50 155.46 655.86 2097.32 2753.18

6.00 158.83 670.49 2086.50 2756.99

6.50 161.99 684.21 2076.23 2760.44

7.00 164.95 697.14 2066.43 2763.58

7.50 167.76 709.39 2057.06 2766.44

8.00 170.42 721.03 2048.05 2769.08

8.50 172.95 732.13 2039.39 2771.51

9.00 175.36 742.74 2031.02 2773.76

9.50 177.67 752.92 2022.93 2775.84

10.00 179.89 762.70 2015.08 2777.78

10.50 182.02 772.12 2007.47 2779.59

(gauge) 
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ตัวอย่ำงท่ี 2 
 จำกตัวอย่ำงที่ 1 และจำกกำรตรวจวัดกำรสูญเสียควำมร้อนจำกแหล่งต่ำงๆ ของหม้อไอน ้ำ พบได้ว่ำ 

กำรสูญเสียควำมร้อนจำกปล่อง  = 12.4 % (ผลจำกกำรตรวจวัดไอเสีย) 
 กำรสูญเสียควำมร้อนจำกกำรแผ่รังสี  = 1.7 % 
 จงค้ำนวณหำกำรสูญเสียจำกโบลว์ดำวนแ์ละประสิทธิภำพสุทธิของหม้อไอน ้ำ 
วิธีค่านวณ 
 กำรสูญเสียควำมร้อนจำกโบลว์ดำวน์  = 600 x (763 - 105)  = 394,800 kJ/h 
      = 394,800 / 32,000,000  = 1.23  % 
 จำกสมกำรที่ (2.2) ประสิทธิภำพสุทธิของหม้อไอน ้ำ 
      = 100 – 12.4 – 1.7 – 1.23  = 84.7  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพหม้อไอน ้ำ 
หม้อไอน ้ำโดยทั่วไปมีประสิทธิภำพ 70-80% หมำยควำมว่ำพลังงำนควำมร้อนจำกเชื อเพลิง 100 ส่วน สำมำรถให้ควำม

ร้อนกับน ้ำได้ 70-80 ส่วนเท่ำนั น พลังงำนส่วนที่เหลือจะสูญเสียไปกับก๊ำซร้อนที่ปล่อยทิ งทำงปล่อง ผ่ำนพื นผิวของหม้อไอน ้ำ และ
น ้ำท่ีต้องระบำยทิ งเป็นระยะ แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำมีรำยละเอียด ดังนี  

2.6.1 กำรปรับตั งอตัรำส่วนอำกำศป้อนต่อเชื อเพลิง 
กำรควบคุมประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ภำยในห้องเผำไหม้ของหม้อไอน ้ำให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลำมีผลอย่ำงยิ่งต่อกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพโดยรวมของระบบไอน ้ำ กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ให้สูงขึ นสำมำรถท้ำได้โดยกำรปรับอัตรำส่วนอำกำศต่อ
เชื อเพลิงให้เหมำะสม ซึ่งผู้ดูแลหม้อไอน ้ำสำมำรถด้ำเนินได้แม้ว่ำบำงครั งจะไม่มีเครื่องมือตรวจวัดและวิเครำะห์ก๊ำซไอเสียก็ตำม 
อย่ำงไรก็ตำมหำกเป็นไปได้ กำรตรวจวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้โดยใช้เครื่องวิเครำะห์ก๊ำซเผำไหม้เป็นประจ้ำ จะช่วยให้ได้
ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้สูงสุด กำรติดตั งเครื่องควบคุมและปรับปริมำณ O2 (Continuous Oxygen Trimming) จะช่วยให้หม้อไอ
น ้ำท้ำงำนด้วยกำรเผำไหม้ที่มีประสิทธิภำพสูงสุดตลอดเวลำ ส้ำหรับหม้อไอน ้ำแบบท่อน ้ำขนำดใหญ่มักจะติดตั งเครื่องมือดังกล่ำวไว้ 

กำรปรับตั งอัตรำส่วนอำกำศจ้ำเป็นต้องปรับตั งที่ทุกๆ ภำระกำรท้ำงำน เช่น หัวเผำท้ำงำนแบบเป็นขั น ให้ปรับตั งค่ำ
ส้ำหรับแต่ละขั น หัวเผำท้ำงำนแบบต่อเนื่องให้ปรับตั งอย่ำงน้อยท่ีภำระต่้ำ ปำนกลำงและสูง ในกำรปรับตั งเริ่มจำกกำรบังคับหัวเผำ
ให้ท้ำงำนท่ีภำระใดภำระหนึ่ง จำกนั นตรวจวัดองค์ประกอบของก๊ำซไอเสีย แล้วปรับแดมเปอร์อำกำศ เพื่อให้ร้อยละของ O2 ในก๊ำซ
ไอเสียใกล้เคียงกับเกณฑ์มำตรฐำนหรือปริมำณ CO2 มีค่ำสูงสุด ทั งนี ก๊ำซไอเสียที่ปล่อยทิ งต้องไม่เกิดเขม่ำด้ำและปริมำณ CO ไม่เกิน 
200 ppm ให้ล็อกต้ำแหน่งนั นไว้ แล้วปรับตั งส้ำหรับท่ีภำระอื่นๆ ต่อไป 

ประสิทธิภาพการเผาไหม on Efficiency) 
ค่ำประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ สำมำรถค้ำนวณได้จำกสมกำรที ่(2.3)  

1100c L    (2.3) 

พลังงำนป้อน 
(100%) 

พลังงำนในไอน ้ำ 
(84.7%) 

สูญเสียในก๊ำซไอเสยี 
(12.4%) 

สูญเสียในโบล์วดำวน ์
(1.23%) 

สูญเสียจำกกำรแผร่ังส ี
(1.7%) 



ตอนที่ 3 บทที่ 2 ระบบไอน ้ำอุตสำหกรรม  คู่มือผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมญั  (อำคำร)  พ.ศ. 2562 
 

 

2-20 

ผู้ผลิตหม้อไอน ้ำบำงรำยใช้ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้นี เป็นประสิทธิภำพหม้อไอน ้ำ ขณะที่ผู้ผลิตหม้อไอน ้ำบำงรำยใช้
ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนเชื อเพลิงเป็นไอน ้ำซึ่งรวมกำรสูญเสียพลังงำนจำกกำรแผ่รังสีไวด้้วย เป็นประสิทธิภำพหม้อไอน ้ำ 

จำกสมกำรที ่(2.3) ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ (%) ของหม้อไอน ้ำเท่ำกับ 100 หักด้วยร้อยละ (%) ของควำมร้อนที่สูญเสีย
ทำงปล่องไฟ  

ส้ำหรับค่ำกำรสูญเสียควำมร้อนทำงปล่องไฟ เรำสำมำรถค้ำนวณตำมขั นตอนต่อไปนี  
1. เลือกตำรำงของเชื อเพลิง โดยน ้ำมันดีเซลใช้ตำรำงที่ 2-6 NO.2 OIL, น ้ำมันเตำใช้ตำรำงที่ 2-7 NO.6 OIL และก๊ำซ

ธรรมชำติใช้ตำรำงที ่2-8 NATURAL GAS 
2. วัด %CO2 จำกก๊ำซไอเสียที่ปล่องไฟ ณ. ต้ำแหน่งทีใ่กล้หม้อไอน ้ำมำกที่สุด 
3. ถ้ำเครื่องมือวัดที่ใช้ เป็นเครื่องวัด %O2 ของก๊ำซไอเสีย ให้ใช้กรำฟในรูปที่ 2-12 ในกำรเทียบค่ำ (Convert) %O2 ไป

เป็น %CO2 
4. วัดอุณหภูมิของก๊ำซไอเสียที่ปล่องไฟ แล้วลบด้วยอุณหภูมิห้อง (ค่ำอุณหภูมิในตำรำงที่ 2-6, 2-7 และ 2-8 เป็น

ผลต่ำงของอุณหภูมิปล่องกับอุณหภูมิห้อง, หน่วยเป็น oF) 
5. หำ % ควำมร้อนที่สูญเสียออกไปจำกปล่องไฟจำกตำรำง  

หมำยเหตุ 
ก) ตำรำงที่ 2-6, 2-7 และ 2-8 เป็นตำรำงที่คิดจำกค่ำควำมร้อนสูงของน ้ำมันเตำ ถ้ำคิดด้วยค่ำควำมร้อนต่้ำของน ้ำมันเตำจะต้อง

ลบค่ำ % ควำมร้อนที่สูญเสียออกไปจำกปล่องไฟประมำณ 4-5 % 
ข) ดังนั นก่อนกำรใช้งำนตำรำงหรือกรำฟใดๆ ท่ีเกี่ยวกับ%ของควำมร้อนต่ำงๆ จะต้องตรวจสอบก่อนว่ำตำรำงหรือกรำฟนั น ใช้กับ

ค่ำควำมร้อนสูงหรือค่ำควำมร้อนต่้ำของเชื อเพลิง ไม่เช่นนั นเมื่อน้ำค่ำท่ีหำได้ไปใช้งำนต่อ เช่น ค้ำนวณต้นทุนของกำรผลิตไอน ้ำ
จะผิดพลำดไป ถ้ำไม่สำมำรถหำข้อมูลได้ว่ำตำรำงหรือกรำฟนั น ใช้กับค่ำควำมร้อนสูงหรือค่ำควำมร้อนต่้ำของเชื อเพลิง อำจ
สังเกตจำกเครื่องมือวัด เช่น ถ้ำผลิตจำกประเทศสหรัฐอเมริกำจะใช้ค่ำควำมร้อนสูงของเชื อเพลิง ถ้ำผลิตจำกประเทศญี่ปุ่นหรือ
ยุโรปจะใช้ค่ำควำมร้อนต่้ำของเชื อเพลิง 

ค) ข้อสังเกตจำกตำรำง %ควำมร้อนที่สูญเสียออกไปจำกปล่องไฟ  
• ถ้ำอุณหภูมิของไอเสียสูง จะมีควำมร้อนที่สูญเสียออกไปจำกปล่องมำก 
• ถ้ำ %CO2 สูง หรือ %O2 ต่้ำ จะมีควำมร้อนที่สูญเสียออกไปจำกปล่องน้อย 
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ตำรำงที่ 2-6 ร้อยละกำรสูญเสียควำมร้อนออกทำงปล่องไอเสีย ส้ำหรับน ้ำมันดีเซล  
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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ตำรำงที่ 2-7 ร้อยละกำรสูญเสียควำมร้อนออกทำงปล่องไอเสีย ส้ำหรับน ้ำมันเตำซี  
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 
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ตำรำงที่ 2-8 ร้อยละกำรสูญเสียควำมร้อนออกทำงปล่องไอเสีย ส้ำหรับน ้ำมันก๊ำซธรรมชำติ  
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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รูปที่ 2-12 ใช้ส้ำหรับกำรหำอำกำศเกิน (Excess air) จำก %O2 หรือ %CO2 ของเชื อเพลิงชนิดต่ำงๆ 
 

 
ก) ควำมสัมพันธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของน ้ำมันดีเซล 

 

  
ข) ควำมสัมพันธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของน ้ำมันเตำ C 
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ค) ควำมสัมพันธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของก๊ำซธรรมชำต ิ

รูปที่ 2-12 ควำมสมัพันธ์ของ Excess air, %O2 และ %CO2 ของเชื อเพลิงประเภทต่ำงๆ 

ตัวอย่ำงท่ี 3 
 จำกกำรตรวจวัดหม้อไอน ้ำลูกหนึ่งพบว่ำปริมำณ O2 ในก๊ำซไอเสียมีค่ำเท่ำกับ 8% และอุณหภูมิไอเสียเท่ำกับ 246C 
ขณะที่อุณหภูมิห้องเท่ำกับ 35C จงประเมินกำรสูญเสียควำมร้อนของไอเสียและประสิทธิภำพของกำรเผำไหม้หม้อไอน ้ำ 
วิธีค่านวณ 
 จำกรูปที่ 2-12 ข) เมื่อ O2 เท่ำกับ 8% และเชื อเพลิงที่ใช้เป็นน ้ำมันเตำ ดังนั น ปริมำณอำกำศส่วนเกินจะเท่ำกับ 58% 
และ CO2 เท่ำกับ 10.2% จำกตำรำงที่ 2-7 เมื่ออุณหภูมิไอเสียหักด้วยอุณหภูมิห้อง ซึ่งค้ำนวณได้เท่ำกับ 211C (380F) 

ฉะนั น  กำรสูญเสียในก๊ำซไอเสีย  16.8   % (พิจำรณำที่ค่ำควำมร้อนเชื อเพลิงสูง HHV) 
กำรสูญเสียในก๊ำซไอเสีย  16.8 – 4.5  = 12.3 % (พิจำรณำที่ค่ำควำมร้อนเชื อเพลิงต่้ำ LHV) 
ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ = 100 – 12.3  = 87.7 % (พิจำรณำที่ค่ำควำมร้อนเชื อเพลิงต่้ำ LHV) 

2.6.2 กำรควบคุมน ้ำระบำย (โบลว์ดำวน์) 
กำรระบำยน ้ำออกจำกหม้อไอน ้ำ หรือ โบลว์ดำวน์ เป็นกำรสูญเสียพลังงำนที่ส้ำคัญอย่ำงหนึ่ง รองจำกกำรสูญเสียไปกับ

ก๊ำซไอเสีย โดยทั่วไปควรมีปริมำณน ้ำที่ระบำยออกไม่เกิน 5% ของปริมำณน ้ำป้อนเข้ำ หม้อไอน ้ำ ระหว่ำงกำรใช้งำนหม้อไอน ้ำ 
ควำมเข้มข้นและควำมเป็นด่ำงของน ้ำท่ีอยู่ในหม้อไอน ้ำจะมีค่ำเพิ่มขึ น และก่อให้เกิดอันตรำยเนื่องจำกกำรเปลี่ยนสภำพและกำรสึก
กร่อนของโลหะที่เป็นเปลือกหม้อไอน ้ำ ดังนั น จึงต้องมีกำรระบำยน ้ำออกจำกหม้อไอน ้ำ เพื่อควบคุมควำมเข้มข้นของน ้ำในหม้อไอน ้ำ
ไม่ให้มีค่ำสูงเกินไป อย่ำงไรก็ดีกำรปล่อยน ้ำระบำยมำกเกินไปจะท้ำให้มีควำมร้อนสูญเสียออกไปมำกเช่นกัน กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ของหม้อไอน ้ำจึงอำจท้ำได้โดยกำรควบคุมกำรปล่อยน ้ำระบำยให้อยู่ในระดับให้ต่้ำที่สุด 

กำรควบคุมกำรโบลว์ดำวน์ ท้ำได้โดยกำรวัดค่ำสภำพกำรน้ำไฟฟ้ำของน ้ำในหม้อไอน ้ำ โดยน้ำน ้ำจำกหม้อไอ
น ้ำมำวัดด้วยเครื่องวัดสภำพกำรน้ำไฟฟ้ำ โดยต้องปล่อยน ้ำระบำยทิ ง  เพ่ือไล่สิ่งสกปรกในท่อ แล้วจึงน้ำมำเข้ำ
เครื่องวัด หำกค่ำที่วัดได้ต่้ำกว่ำมำตรฐำนก็ควรลดควำมถี่หรือปริมำณกำรระบำยลง 

การค านวณการสูญเสียความร้อนจากน  าระบาย 
 เรำสำมำรถคำ้นวณกำรสญูเสียควำมร้อนจำกโบล์วดำน์ QB (kW) ไดจ้ำกสมกำรที่ (2.4) 

QB =mB (hB-hW) (2.4) 
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เมื่อ mB = อัตรำกำรโบลว์ดำวน์, kg/s 
 Cp = ค่ำควำมจุควำมร้อนจ้ำเพำะของน ้ำ (4.18 kJ/kg.K) 
 HB = เอนทำลปีของน ้ำโบลว์ดำวน,์ kJ/kg 
 HW = เอนทำลปีของน ้ำป้อน, kJ/kg 
 TB = อุณหภูมิของน ้ำโบลว์ดำวน,์ kJ/kg 
 TW = อุณหภูมิของน ้ำป้อน, kJ/kg 

ค่ำกำรสูญเสียควำมร้อนจำกโบลว์ดำวน์ QB (kW) ที่ได้จำกสมกำรที่ (2.4) เมื่อหำรด้วยปริมำณควำมร้อนของเชื อเพลิงที่
ป้อนเข้ำเรำจะทรำบค่ำเป็นร้อยละของสูญเสียควำมร้อนจำกกำรโบลว์ดำวน์ (B) 

ในกรณีที่มีกำรตรวจวัดค่ำสภำพน้ำไฟฟ้ำของทั งน ้ำป้อนและน ้ำในหม้อไอน ้ำ เรำสำมำรถใช้ข้อมูลนี ในกำรประเมินร้อยละ
ของกำรโบลว์ดำวน ์(B) โดยใช้ตำรำงที่ 2-9 

1. ตรวจวัดค่ำสภำพกำรท้ำไฟฟ้ำของน ้ำป้อนและน ้ำในหม้อไอน ้ำโดยใช้เครื่องมือวัดค่ำสภำพกำรน้ำไฟฟ้ำของน ้ำ  ซึ่งน ้ำ
ป้อนจะวัดในต้ำแหน่งก่อนเข้ำหม้อไอน ้ำ และน ้ำในหม้อไอน ้ำวัดจำกน ้ำท่ีระบำยทิ ง 

2. น้ำค่ำสภำพกำรน้ำไฟฟ้ำของน ้ำป้อนและน ้ำในหม้อไอน ้ำไปเปิดตำรำงที่ 2-9 จะได้ร้อยละของน ้ำโบลว์ดำวน์ (เทียบ
กับปริมำณไอน ้ำที่ผลิตได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำรำงที่ 2-9 ร้อยละของปริมำณน ้ำโบลว์ดำวน์ (เทียบกับปริมำณไอน ้ำท่ีผลิตได้) 

ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำน ้ำ
ป้อน (µs/cm) 

ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำของน ้ำในหม้อไอน ้ำ (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% 

 
2.6.3 กำรปรับสภำพน ้ำป้อน 

ตัวแปรที่ส้ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรระบำยน ้ำ คือ คุณภำพน ้ำป้อน ถ้ำน ้ำป้อนมีสำรละลำยและสำรแขวนลอยอยู่มำก จะส่งผล
ให้สำรละลำยและสำรแขวนลอยในหม้อไอน ้ำเพิ่มขึ นอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ใช้หม้อไอน ้ำจะต้องระบำยน ้ำในหม้อไอน ้ำทิ งเพิ่มขึ น ซึ่ง
เป็นกำรสิ นเปลืองน ้ำและควำมร้อนที่อยู่ในน ้ำ ดังนั น น ้ำที่ใช้กับหม้อไอน ้ำควรมีกำรปรับสภำพให้ได้มำตรฐำน นอกจำกนั นผู้ใช้ต้อง

หม้อไอน ้ำ 
TDSB 

ไอน ้ำ mS kg/s 
 

น ้ำป้อน 

โบลว์ดำวน ์

mW= mS(1+B) kg/s 

mB kg/s 
TDSFW kg/s 

MB= mSB kg/s 
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ควบคุมคุณภำพน ้ำในหม้อไอน ้ำให้ได้ตำมมำตรฐำน บ่อยครั งพบว่ำมีกำรระบำยถี่เกินไป หรือ นำนเกินไป ส่งผลให้คุณภำพน ้ำในหม้อ
ไอน ้ำต่้ำกว่ำมำตรฐำนมำก จึงจ้ำเป็นต้องมีกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำและปรับตั งกำรควบคุมอยู่เสมออย่ำงน้อยทุกเดือน  

เหตุผลของกำรปรุงแต่งน ้ำโดยอำศัยสำรเคมี 
• เพื่อป้องกันกำรเกำะตัวของตะกรันในหม้อไอน ้ำ  ซึ่งจะท้ำให้กำรถ่ำยเทควำมร้อนไม่ดี และอุณหภูมิของก๊ำซที่ปล่อง

สูงมำก และเป็นกำรเสียค่ำเชื อเพลิงเพ่ิมขึ น  
• เพื่อควบคุมปริมำณตะกอน (Sludge) และตะกรันในหม้อไอน ้ำ 
• เพื่อลดกำรสึกหรอของหม้อไอน ้ำ  และท่อไอน ้ำ (Steam Main) ซึ่งเกิดจำกคำร์บอนไดออกไซด์ในน ้ำละลำยตัวเป็น

กรด 
• เพื่อเป็นกำรหลีกเลี่ยงฟองลอยตัวไปกับไอน ้ำ 
• เพื่อลดกำรสึกกร่อนเนื่องจำกออกซิเจนท่ีละลำยในน ้ำ  

กำรเติมสำรปรุงแต่งน ้ำจะต้องให้ในปริมำณที่เหมำะสมควรจะปรึกษำผู้เช่ียวชำญทำงด้ำนนี โดยเฉพำะ  กำรเติมสำรมำก
เกินไปมีผลเสียเช่นกัน ควรปิดปั๊มเติมสำรเมื่อหม้อไอน ้ำไม่ท้ำงำนเพื่อให้ปริมำณสำรที่เหมำะสม ควรควบคุมปั๊มเติมสำรให้พร้อมกับ
ปั๊มน ้ำเข้ำหม้อไอน ้ำ (Feed Water Pump)  

ตัวอย่ำงท่ี 4 
 จำกกำรตรวจวัดสภำพน้ำไฟฟ้ำของหม้อไอน ้ำตำมตัวอย่ำงที่ 1 พบว่ำสภำพน้ำไฟฟ้ำของน ้ำป้อนและน ้ำในหม้อไอน ้ำเท่ำกบั 
200 และ 3,500 µs/cm เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้ท้ำกำรปรับคุณภำพของน ้ำป้อนเพื่อให้มีคุณภำพดีขึ นและวัดค่ำสภำพน้ำไฟฟ้ำได้เท่ำกับ 
100 µs/cm สถำนประกอบกำรจะสำมำรถลดกำรใช้พลังงำนจำกเชื อเพลิงได้เท่ำไร 
วิธีค่านวณ 
 จำกตำรำงที่ 2-9 เรำสำมำรถประเมินร้อยละของกำรปล่อยน ้ำโบลว์ดำวน์ได้เท่ำกับ 6.06 (สภำพน้ำไฟฟ้ำของน ้ำป้อนและ
น ้ำในหม้อไอน ้ำเท่ำกับ 200 และ 3,500 µs/cm)  เมื่อปรับปรุงคุณภำพน ้ำป้อนให้ดีน ้ำโดยมีค่ำสภำพน้ำไฟฟ้ำได้เท่ำกับ 
100 µs/cm ประเมินได้ว่ำกำรปล่อยน ้ำโบลว์ดำวนจ์ะลดลงเหลือร้อยละ 2.94 
 ดังนั น ปริมำณน ้ำป้อนสำมำรถลดลงเหลือ = (100 + (6.06 – 2.94)) x 10,000 
      = 103.12 x 10,000 

= 10,312   kg/h 
เมื่อเทียบกับปริมำณน ้ำป้อนเดิม 10,600 ปริมำณกำรใช้น ้ำลดลงเท่ำกับ 10,600 – 10,312 = 288 kg/h (หรือ 1,728,000 

kg/y เมื่อจ้ำนวนช่ัวโมงท้ำงำนของหม้อไอน ้ำเท่ำกับ 6,000 h/y) 
 ควำมร้อนที่ใช้ในกำรผลิตไอน ้ำ = 10,312 x (763 – 105) + 10,000 x (2,766 – 763) 
     = 26,815,296     kJ/h 
 ควำมร้อนที่ใช้ผลิตไอน ้ำลดลง = 27,004,800 - 26,815,296   kJ/h 
     = 189,504    kJ/h 
 จำกตัวอย่ำงที่ 1 ประสิทธิภำพหม้อไอน ้ำเท่ำกับ 84.4% 
 พลังงำนจำกกำรใช้เชื อเพลิงลดลง = 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 
 คิดเป็นปรมิำณน ้ำมันที่ลดลงต่อป ี = 1,347,184.8 / 40   L/y 
     = 33,679.6    L/y 
 ค่ำน ้ำมันเตำต่อป ี   = (4,800,000 – 33,679.6) x 14  B/y 
     = 66,728,485.6    B/y 
 รำคำไอน ้ำต่อตัน   = 66,728,485.6 / (10 x 6,000) 
     = 1,112    B/t 
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2.6.4 กำรลดกำรสูญเสียควำมร้อนทำงปล่องไอเสีย 
พลังงำนควำมร้อนท่ีได้จำกกำรเผำไหม้เชื อเพลิงจะถูกน้ำไปใช้ในกำรต้มน ้ำเพื่อผลิตไอน ้ำ โดยผ่ำนพื นผิวแลกเปลี่ยนควำม

ร้อน ซึ่งประสิทธิภำพในกำรแลกเปลี่ยนควำมร้อนของหม้อไอน ้ำแต่ละลูกจะไม่เท่ำกัน ดังนั น จึงเกิดกำรสูญเสียควำมร้อนออกทำง
ปล่องไอเสียในปริมำณที่แตกต่ำงกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีกำรสูญเสียประมำณ 10-30% ปัจจัยที่มีผลต่อกำรสูญเสียควำมร้อนทำงปล่อง
ไอเสีย  

• ปริมำณอำกำศที่ใช้เผำไหม้ไม่เหมำะสม ถ้ำปริมำณอำกำศมำกเกินไป อำกำศส่วนที่ไม่ได้ช่วยในกำรเผำไหม้ จะพำ
ควำมร้อนจำกห้องเผำไหม้ ทิ งทำงปล่องไอเสียมำกขึ น โดยสังเกตได้จำกอุณหภูมิไอเสียที่สูงขึ น ดังนั น ควรท้ำกำรปรับ
อัตรำส่วนอำกำศ (Air Ratio) ให้เหมำะสมกับเชื อเพลิงแต่ละชนิด 

• เขม่ำ (Soot) เกิดขึ นจำกกำรเผำไหม้ของเชื อเพลิง ซึ่งเชื อเพลิงแข็งจะเกิดเขม่ำมำกกว่ำเชื อเพลิงเหลวและเชื อเพลิง
ก๊ำซ โดยเขม่ำจะมีขนำดโมเลกุลที่ใหญ่กว่ำควัน (Smoke) ดังนั นจึงเกำะและสะสมอยู่บนพื นผิวแลกเปลี่ยนควำมร้อน 
เมื่อเขม่ำมำกขึ นอุณหภูมิไอเสียที่ออกปล่องจะสูงขึ น ส่งผลให้กำรสูญเสียควำมร้อนออกทำงปล่องมำกขึ น โดยทั่วไป
เขม่ำที่หนำขึ น 1 มิลลิเมตร จะท้ำให้เกิดกำรสิ นเปลืองเชื อเพลิงเพิ่มขึ นประมำณ 15-20%  

• ตะกรัน (Scale) เกิดจำกกำรรวมตัวของสำรละลำยที่อยู่ในน ้ำเกิดเป็นของแข็งเกำะบนพื นผิวแลกเปลี่ยนควำมร้อน  
ส่งผลให้ประสิทธิภำพในกำรแลกเปลี่ยนควำมร้อนลดต่้ำลง ซึ่งจะท้ำให้กำรสูญเสียควำมร้อนทำงปล่องไอเสียมำกขึ น 
โดยสังเกตจำกอุณหภูมิไอเสียจะสูงขึ น ซึ่งตะกรันที่หนำขึ นทุกๆ 1 mm. จะท้ำให้สิ นเปลืองเชื อเพลิงเพิ่มขึ นประมำณ 
2% 

ปัจจัยต่ำงๆ ที่กล่ำวมำจะท้ำให้อุณหภูมิไอเสียสูงขึ น ซึ่งส่งผลให้กำรสูญเสียควำมร้อนทำงปล่องไอเสียเพิ่มขึ น ดังนั น ผู้ใช้
หม้อไอน ้ำควรตรวจสอบอุณหภมูิไอเสียเป็นประจ้ำโดยท้ำกำรบันทึกอุณหภูมิไอเสียหลังจำกปรับตั งปริมำณอำกำศที่เหมำะสมและท้ำ
ควำมสะอำดพื นผิวแลกเปลีย่นควำมรอ้นแล้ว อุณหภูมิไอเสียที่ได้ไม่ควรเกินค่ำในตำรำงที่ 2-10 บวกกับอุณหภูมิบรรยำกำศแวดล้อม
ลบด้วย 20 นอกจำกนั น หลังจำกใช้งำนไประยะหนึ่งจะสังเกตเห็นว่ำอุณหภูมิไอเสียจะสูงขึ น ดังนั น เมื่ออุณหภูมิไอเสียสูงกว่ำเดิม 
20C ควรท้ำควำมสะอำดโดยกำรขูดเขม่ำ เพื่อลดกำรสูญเสียควำมร้อนดังกล่ำว 

ตำรำงที่ 2-10 มำตรฐำนอุณหภูมไิอเสียของหม้อไอน ้ำ (C) 

ขนำดพิกัดหม้อไอน ้ำ เชื อเพลิงแข็ง เชื อเพลิงเหลว เชื อเพลิงก๊ำซ ก๊ำซทิ งกระบวนกำรผลิต 

หม้อไอน ้ำขนำดใหญ่เพื่อผลิตไฟฟ้ำ  - 145 110 200 
หม้อไอน ้ำอื่นๆ  
30 ตันต่อช่ัวโมง หรือมำกกว่ำ 

 200  200  170  200 

10 ถึง 30 ตันต่อช่ัวโมง 200 200 170 - 
5 ถึง 10 ตันต่อช่ัวโมง - 220 200 - 
น้อยกว่ำ 5 ตันต่อช่ัวโมง - 250 220 - 

หมำยเหตุ ใช้ที่อุณหภูมิบรรยำกำศ 20C และภำระ 100% และพื นผิวแลกเปลี่ยนควำมร้อนสะอำด 
 
การค านวณการสูญเสียความร้อนจากไอเสีย 

กำรสูญเสียควำมร้อนออกทำงปล่องไอเสียของหม้อไอน ้ำแต่ละชุดไม่เท่ำกัน เรำสำมำรถค้ำนวณกำรสูญเสียควำมร้อนจำก
ไอเสีย จำกตำรำงที่ 2-6 ถึง 2-8 และรูปที่ 2-12 ในหัวข้อท่ี 2.6.1 
 
ตัวอย่ำงท่ี 5 
 จำกตัวอยำ่งที ่1 และ 3 กำรตรวจวัดปริมำณออกซิเจนในก๊ำซไอเสียพบว่ำเท่ำกับ 8% และอุณหภูมิไอเสียเท่ำกับ 246C 
โดยที่อุณหภูมิห้องเท่ำกับ 35C หำกต้องกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำโดยกำรปรับลดปริมำณ O2 ในก๊ำซไอเสียลงเหลือ 
5% ประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำมีค่ำเท่ำใด (พิจำรณำเฉพำะมำตรกำรปรับลดปริมำณออกซิเจนในก๊ำซไอเสียเท่ำนั น) 
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วิธีค่านวณ 
จำกรูปที่ 2-12 ข) และตำรำงที่ 2-7 ที่ปริมำณ O2 เท่ำกับ 5% กำรสูญเสียในก๊ำซไอเสียจะเท่ำกับ 10.3% 
ดังนั น ประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำ  = 100 – 10.3 – 1.7 – 1.23  = 86.8 % 
หรือเพิ่มขึ น    = 86.8 – 84.7  = 2.1 % 

 จำกตัวอย่ำงที่ 1 เพื่อผลิตไอน ้ำในอัตรำ 10 ตันต่อช่ัวโมงต้องป้อนพลังงำนควำมร้อนให้น ้ำ 
      = 27,124,800    kJ/h 
 ดังนั น พลังงำนเชื อเพลิงที่ต้องใช้  = 27,124,800 / 0.868  kJ/h 
      = 31,249,769.6   kJ/h 
 ปริมำณกำรใช้น ้ำมันเตำ   = 31,249,769.6 / 40,000 (ค่ำควำมร้อน 40 MJ/L) 
      = 781.2   L/h (4,687,200 L/y) 
 ค่ำน ้ำมันเตำต่อป ี    = 4,687,200 x 14  B/y 
      = 65,620,800.0   B/y 
 รำคำไอน ้ำต่อตัน    = 65,620,800.0 / (10 x 6,000) 
      = 1,093.7   B/t 
 
2.6.5 เคร่ืองประหยัดเชื อเพลิงหรือเคร่ืองอุ่นน ้ำเลี ยง 

นอกจำกกำรป้องกันกำรสูญเสียควำมร้อนจำกปล่องแล้ว เรำสำมำรถน้ำก๊ำซร้อนทิ งซึ่งมีอุณหภูมิประมำณ 200-250C มำ
ใช้ประโยชน์ โดยกำรติดตั งเครื่องประหยัดเชื อเพลิง (หรืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อน) ท่ีรอบนอกปล่อง บำงส่วนของควำมร้อนใน
ก๊ำซร้อนทิ งจะถูกน้ำกลับคืนมำเพื่ออุ่นน ้ำเลี ยงหรือผลิตน ้ำร้อนได้ ในทำงปฏิบัติจริงต้องค้ำนวณกำรประหยัดออกมำเป็นรำยกรณี 
กำรประหยัดจะได้มำกท่ีสุดก็ต่อเมื่อ อุณหภูมิก๊ำซร้อนทิ งสูงและไม่มีกำรเก็บคืนคอนเดนเสทกลับเข้ำไปในหม้อไอน ้ำหรือมีก็น้อยมำก 

กำรติดตั งเครื่องประหยัดเชื อเพลิงจะคุ้มกับกำรลงทุนก็ต่อเมื่อ หม้อไอน ้ำมีขนำดใหญ่ประมำณ 3 MW (ผลิตไอน ้ำประมำณ 
3.6 ตัน/ช่ัวโมง) หรือใหญ่กว่ำในกรณีที่หม้อไอน ้ำต้องเดินที่ภำระต่้ำๆ เป็นเวลำนำนๆ ก็จ้ำเป็นต้องติดตั งทำงผ่ำน (Bypass) เพื่อ
บังคับให้ก๊ำซร้อนทิ งออกปล่องไปโดยตรงโดยไม่ผ่ำนเครื่องประหยัดเชื อเพลิง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรกลั่นตัวของกรดที่จะท้ำให้เครื่อง
ประหยัดเชื อเพลิงผุกร่อน อันเนื่องมำจำกอุณหภูมิก๊ำซร้อนทิ งต่้ำ 

 

รูปที่ 2-13 ประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำขนำดใหญ ่

2.6.6 มำตรกำรบ้ำรุงรักษำ 
• ท้ำควำมสะอำดหัวเผำเชื อเพลิงเหลวทุกสัปดำห์ และเชื อเพลิงก๊ำซทุกเดือน เขม่ำหรือสิ่งสกปรกจะท้ำให้อำกำศและ

เชื อเพลิงไหลไม่สะดวก ไม่สำมำรถฉีดเป็นละอองได้  
• ตรวจสอบสภำพกำรเผำไหม้และปรับตั งอำกำศให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทุกเดือน  
• ควรท้ำเครื่องหมำยไว้ท่ีเกจวัดควำมดันน ้ำมันเชื อเพลิง หมั่นตรวจสอบว่ำควำมดันยังมีค่ำใกล้เคียงกับค่ำเดิม  
• ควบคุมอุณหภูมิน ้ำมันเชื อเพลิงท่ีเข้ำเผำไหม้ให้เหมำะสม เชื อเพลิงที่หนืดเกินไปจะกระจำยเป็นละอองได้ไม่ดีส่งผลให้

ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ลดต่้ำลง ขณะเดียวกันถ้ำอุ่นร้อนเกินไป จะสิ นเปลื องพลังงำน และเกิดครำบเขม่ำที่หัวเผำ 
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แหล่งท่ีมำ  :  จำกประสบกำรณ์หมอ้ไอน ้ ำมำกกวำ่  500 ลูก  
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น ้ำมันเตำเอ อุณหภูมิอุ่นเชื อเพลิงที่เหมำะสม 90–100°C 
น ้ำมันเตำซ ี อุณหภูมิอุ่นเชื อเพลิงที่เหมำะสม 110–120°C 

• อุ่นน ้ำมันเตำด้วยไอน ้ำแทนกำรใช้ไฟฟ้ำ เนื่องจำกต้นทุนไฟฟ้ำสูงกว่ำเชื อเพลิงประมำณ 30 %  
• ล้ำงกรองน ้ำมันเชื อเพลิงเป็นประจ้ำและปล่อยน ้ำก้นถังน ้ำมันเชื อเพลิงอย่ำงน้อยปีละครั ง  
• ลดขนำดหัวเผำให้เหมำะกับกำรผลิตไอน ้ำ หำกพบว่ำหัวเผำท้ำงำนท่ีภำระต่้ำตลอดเวลำหรือเดินหยุดบ่อย  
• อุปกรณ์อุ่นน ้ำมันควรมีฉนวนหุ้ม  
• ในกรณีของเชื อเพลิงแข็ง ควรลดควำมชื นและลดขนำดของเชื อเพลิงก่อนเข้ำเผำไหม้ 

 
2.7 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบส่งจ่ำยไอน ้ำ 

ระบบส่งจ่ำยไอน ้ำท้ำหน้ำที่ส่งไอน ้ำท่ีผลิตได้ไปยังผู้ใช้ปลำยทำง ภำยในท่อของระบบส่งจ่ำยจะมีกำรควบแน่นของไอน ้ำซึ่ง
เกิดขึ นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำกกำรเย็นตัวลงของไอน ้ำในท่อ เรำจ้ำเป็นต้องดึงไอน ้ำที่ควบแน่นเหล่ำนี ออกจำกระบบท่อ ณ. 
ต้ำแหน่งใดต้ำแหน่งหนึ่ง เพื่อที่จะดึงไอน ้ำควบแน่นเหล่ำนี ออกมำ เรำจะติดตั งอุปกรณ์ดักไอน ้ำ (Steam trap) ทั งในส่วนของระบบ
ส่งจ่ำยไอน ้ำและส่วนของผู้ใช้ไอน ้ำปลำยทำง ข้อมูลชนิดและลักษณะกำรใช้งำนของอุปกรณ์ดักไอน ้ำสำมำรถค้นหำได้จำกเอกสำร
ผู้ผลิตอุปกรณ์ได้โดยตรง  

2.7.1 กำรติดตั งฉนวนกันควำมร้อน 
กำรปล่อยท่อไอน ้ำให้เปลือยไว้โดยไม่มีกำรหุ้มฉนวน จะท้ำให้เกิดกำรสูญเสียควำมร้อนสู่สิ่งแวดล้อมในปริมำณสูง ควำม

ร้อนท่ีสูญเสียไปเทียบได้กับไอน ้ำที่จะเกิดกำรควบแน่นภำยในท่อ ควำมร้อนที่ใช้งำนได้จริงจึงลดลงเท่ำกับปริมำณควำมร้อนที่สูญเสีย
ไปนั นด้วยเช่นกัน ปริมำณกำรสูญเสียควำมร้อนจำกผิวท่อเปลือยจะมำกกว่ำท่อที่หุ้มฉนวนมำก ทั งนี ขึ นอยู่กับผลต่ำงของอุณหภูมิ
ระหว่ำงผิวนอกของท่อหรือฉนวนกับอำกำศภำยนอก โดยทั่วไปจะประมำณ 5-10% 

ฉนวนมีค่ำกำรน้ำควำมร้อนต่้ำ ฉนวนท้ำหน้ำที่ในกำรป้องกันหรือหน่วงกำรถ่ำยเทควำมร้อน ฉนวนที่ใช้หุ้มในระบบไอน ้ำ 
เช่น ที่ท่อไอน ้ำ อุปกรณ์ต่ำงๆ หน้ำแปลน วำล์ว ควรเลือกชนิดให้เหมำะสม โดยเป็นฉนวนท่ีทนต่ออุณหภมูิของไอน ้ำได้ เช่น ฉนวนใย
แก้ว ฉนวนใยหิน ปัจจุบันฉนวนควำมร้อนมีหลำยแบบให้เลือกใช้งำน ตำมควำมเหมำะสมของกำรใช้งำน เช่น แบบแผ่นแข็ง แบบ
แผ่นม้วน แบบส้ำเร็จรูปหุ้มท่อ แบบผืนผ้ำ และ แบบฝุ่นผง โดยควรเลือกใช้ให้เหมำะสมกับอุณหภูมิใช้งำน และเลือกวัสดุที่มีสภำพ
กำรน้ำควำมร้อนต่้ำ ดังตำรำงที่ 2-11  
และ 2-12  

ในกำรหุ้มฉนวนนั นควรพิจำรณำใช้ควำมหนำที่เหมำะสมในเชิงเศรษฐศำสตร์  ไม่มีฉนวนใดสำมำรถป้องกันกำรสูญเสีย
ควำมร้อนได้โดยสมบูรณ์ ดงันั น ควำมหนำของฉนวนและชนิดของฉนวนที่ใช้จะถูกก้ำหนดจำกต้นทุนกำรผลิตควำมร้อน และต้นทุน
ในกำรใช้ฉนวนควำมร้อนในกำรป้องกันกำรสูญเสียควำมร้อนของฉนวน กล่ำวคือ ถ้ำใช้ควำมหนำฉนวนต่้ำกว่ำค่ำๆ หนึ่ง แล้วจะเกิด
กำรสูญเสียควำมร้อนมำก นั่นคือ หนำไม่พอ แต่ถ้ำใช้ควำมหนำฉนวนสูงกว่ำค่ำๆ  หนึ่งแล้ว ต้นทุนฉนวนที่สูงขึ น จะไม่คุ้มกับ
พลังงำนท่ีประหยัดเพิ่มเติมขึ นได้ ดังนั น จะมีควำมหนำฉนวนอยู่ค่ำหนึ่งที่เหมำะสมในเชิงเศรษฐศำสตร์ที่ผลรวมของรำคำฉนวนกับ
รำคำพลังงำนท่ีสูญเสียต่้ำที่สุด 

ท่อไอน ้ำทั งหมดควรหุ้มฉนวนด้วยเหตุผลด้ำนควำมปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำนและเพื่อลดกำรสูญเสียควำมร้อน กำรสูญเสีย
ควำมร้อนมำกเกินไปไม่เพียงแต่จะเพิ่มค่ำใช้จ่ำยเชื อเพลิงเท่ำนั น ยังท้ำให้อำกำศในห้องร้อนขึ น และเกิดควำมไม่สบำยในกำรท้ำงำน
ของผู้ปฏิบัติงำน  

ตำรำงที่ 2-11 สมบัติบำงประกำรของฉนวนควำมร้อน  
ชนิดของฉนวน  ค่ำกำรน้ำควำมร้อน (W/m. K) ควำมร้อนจ้ำเพำะ (kJ/kg.K) ควำมหนำแน่น (kg/m3) 

แคลเซียมซลิิเกต  0.0407 0.84 135 
ใยแก้ว  0.0324 0.84 45 
ใยหิน  0.0314 1.13 100 
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ตำรำงที่ 2-12 ประเภทของฉนวนและกำรเลือกใช้ 

วัสดุฉนวน ประเภท 
อุณหภูมิใช้งำนที่
ปลอดภยั (C) 

สภำพกำรน้ำควำมร้อน 
(W/m.K) จุดเด่น 

แอสเบสตอส 
(Asbestos) 

ฉนวนทรงกระบอก หมำยเลข 1 
ฉนวนแผ่น หมำยเลข 2 

550 
350 

ไม่เกิน 0.046-0.048  
ไม่เกิน 0.041-0.046 

กำรติดตั งสะดวก เหมำะสมกับ
บริเวณส่ันสะเทือน  

 ผ้ำห่มทนควำมร้อน เชือกฉนวน  400 ไม่เกิน 0.047 - 0.056  กำรติดตั งสะดวก สำมำรถถอดได้ 
เหมำะสมกับวำล์วหน้ำแปลน  

ใยหิน (Rock Wool) ฉนวนแผ่น  
ฉนวนทรงกระบอก  
ฉนวนแถบ  

400 – 600 ไม่เกิน 0.034 - 0.041  เหมำะสมกับอุณหภูมิสูง  
ใช้เป็นฉนวนของหม้อไอน ้ำ ถัง 
ท่อ และทำงไฟ เป็นต้น  

ใยแก้ว Glass Wool) ฉนวนแผ่น  
หมำยเลข 1  8K–24K 
หมำยเลข 2  10K–96K 
หมำยเลข 3  96K 
ฉนวนทรงกระบอกหมำยเลข 1 
ฉนวนแถบ  

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

เป็นวัสดุฉนวนที่นิยมใชก้ันมำก
ที่สุด สภำพกำรน้ำควำมร้อนต่้ำ 
ควำมสำมำรถในกำรรักษำ
อุณหภูมิได้ดี  

แคลเซียมซิลิเกต 
(Calcium silicate) 

ฉนวนแผ่น หมำยเลข 1 
 1,000๐C 
ฉนวนทรงกระบอก  
หมำยเลข 2 650๐C 

650 ไม่เกิน 0.050 
ไม่เกิน 0.046  

มีควำมแข็งแรงมำกถำ้ท้ำเป็น
แบบส้ำเร็จรูป กำรติดตั งและมี
ควำมทนทำนได้ดี  

ตำรำงที่ 2-13 ควำมหนำของฉนวนควำมร้อนท่ีเหมำะสมส้ำหรับหุม้ท่อทำงเศรษฐศำสตร ์ 

ระบบท่อ 

ช่วงอุณหภมูิของไหล ขนำดท่อ 

°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) 
ควำมหนำฉนวน 

 ไอน ้ำ, ไอร้อนยิ่งยวด 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) 

 ไอน ้ำ,น ้ำร้อน 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) 

 ควำมดันสูง 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) 

 ควำมดันปำนกลำง 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) 

 ควำมดันต่้ำ 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) 

กำรหุ้มฉนวนกันควำมร้อนจะส่งผลให้ลดกำรสูญเสียทำงพื นผิวของวัตถุได้ประมำณ 95% ของกำรสูญเสียควำมร้อนทำง
พื นผิว ซึ่งผลประหยัดจะมำกหรือน้อยขึ นอยู่กับกำรเลือกใช้ ชนิดและควำมหนำของฉนวนควำมร้อน ดังนั นเมื่อลงทุนหุ้มฉนวนพื นผิว
วัตถุแล้ว ระยะเวลำคืนทุนจะมำกหรือน้อย จะขึ นอยู่กับอุณหภูมิพื นผิวของวัตถุ, ช่ัวโมงกำรใช้งำน และค่ำเชื อเพลิง ซึ่งปกติกำรหุ้ม
ฉนวนจะมีระยะเวลำคืนทุนไม่เกิน 2 ปี โดยปกติเมื่อหุ้มฉนวนที่ควำมหนำแน่นเหมำะสม อุณหภูมิพื นผิวฉนวนจะไม่เกิน 60°C 

การค านวณการสูญเสียความร้อนของท่อ  
ตำรำงที่ 2-14 ถึง 2-21 แสดงค่ำกำรสูญเสียควำมร้อนผ่ำนพื นผิวท่อและผนังที่หุ้มและไม่หุ้มฉนวนควำมร้อน ซึ่งมี

รำยละเอียดดังนี  
ตำรำงที่ 2-14 แสดงกำรสูญเสียควำมร้อนของพื นผิวท่อท่ีไม่ได้หุ้มฉนวน 
ตำรำงที ่2-15 แสดงกำรสูญเสียควำมร้อนของพื นผิวผนังท่ีไม่ได้หุ้มฉนวน 
ตำรำงที่ 2-16 ถึง 2-18 แสดงกำรสูญเสียควำมร้อนของพื นผิวท่อหลังจำกหุ้มฉนวนใยแก้ว ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต และ

ฉนวนใยหิน ท่ีควำมหนำที่เหมำะสมตำมล้ำดับ 
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ตำรำงที่ 2-19 ถึง 2-21 แสดงกำรสูญเสียควำมร้อนของพื นผิวผนังหลังจำกหุ้มฉนวนใยแก้ว ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต และ
ฉนวนใยหิน ท่ีควำมหนำที่เหมำะสมตำมล้ำดับ 

ตำรำงที่ 2-14 กำรสูญเสียควำมรอ้นของพื นผิวท่อท่ีไม่ได้หุ้มฉนวน (kW/m) 
ขนำดท่อ ขนำดท่อ (mm) อุณหภูมิผิวท่อหรือผนังร้อน (°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 

หมำยเหตุ: ทอ่ Schedule 40 อุณหภูมบิรรยำกำศแวดล้อม 35°C 

ตำรำงที่ 2-15 กำรสญูเสียควำมรอ้นของพื นผิวผนังท่ีไม่ไดหุ้้มฉนวน (kW/m) 
อุณหภูมิผิวผนัง (๐C)  70 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
ควำมสูงผนัง (m) กำรสูญเสยีควำมร้อนของพื นผิวผนังที่ไม่ได้หุ้มฉนวน  (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 

หมำยเหตุ: อุณหภูมิบรรยำกำศแวดล้อม 3 
 

http://mte.kmutt.ac.th/mte_learning/Energy_Conservation_in_Industrial_Plant/table/tb25.html
http://mte.kmutt.ac.th/mte_learning/Energy_Conservation_in_Industrial_Plant/table/tb26.html
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ตำรำงที่ 2-16 กำรสญูเสียควำมรอ้นของพื นผิวท่อหลังหุ้มฉนวนใยแก้ว (W/m) 
อุณหภูมิก่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 

อุณหภูมิหลังหุ้มเฉลี่ย (°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 
ขนำดท่อ  (in.) กำรสูญเสยีควำมร้อนหลังหุม้ฉนวนที่ควำมหนำที่เหมำะสม (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 

หมำยเหตุ: ทอ่ Sch. 40 ฉนวนใยแก้วควำมหนำแน่น 64 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร ค่ำกำรน้ำควำมร้อน = 0.042 W/m K อุณหภูมิบรรยำกำศแวดล้อม 
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 ระบบไอน ้ำอุตสำหกรรม   คู่มือผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมญั (อำคำร) พ.ศ. 2562 
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ตำรำงที่ 2-17 กำรสญูเสียควำมรอ้นของพื นผิวท่อหลังหุ้มฉนวนแคลเซียมซิลเิกต (W/m) 
อุณหภูมิก่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 

อุณหภูมิหลังหุ้มเฉลี่ย (°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 
ขนำดท่อ  (in.) กำรสูญเสยีควำมร้อนหลังหุม้ฉนวนที่ควำมหนำที่เหมำะสม (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 

หมำยเหตุ: ทอ่ Schedule 40 ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต ควำมหนำแน่น 135 กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร ค่ำกำรน้ำควำมร้อน = 0.049 W/m K อุณหภูมิบรรยำกำศแวดล้อม 35°C 
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 ระบบไอน ้ำอุตสำหกรรม   คู่มือผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมญั (อำคำร) พ.ศ. 2562 
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ตำรำงที่ 2-18 กำรสญูเสียควำมรอ้นของท่อหลังหุ้มฉนวนใยหิน (W/m) 
อุณหภูมิก่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 

อุณหภูมิหลังหุ้มเฉลี่ย (°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 
ขนำดท่อ  (in.) กำรสูญเสยีควำมร้อนหลังหุม้ฉนวนที่ควำมหนำที่เหมำะสม (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 

หมำยเหตุ : ท่อ Schedule 40 ฉนวนใยหิน ควำมหนำแน่น 40-200 kg/m3 ค่ำกำรน้ำควำมร้อน=0.044W/m Kอุณหภูมิบรรยำกำศแวดลอ้ม 35°C 
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 ระบบไอน ้ำอุตสำหกรรม   คู่มือผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมญั (อำคำร) พ.ศ. 2562 
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ตำรำงที่ 2-19 กำรสญูเสียควำมรอ้นของพื นผิวผนังหุ้มฉนวนใยแก้ว ตำมควำมหนำฉนวนท่ีเหมำะสม (W/m) 
ควำมหนำฉนวนที่เหมำะสม อุณหภูมิก่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
49-93 
(°C) 

94-238 
(°C) 

239–320 
(°C) 

อุณหภูมิหลังหุ้มเฉลี่ย 
(°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. ควำมสูงผนัง (m) กำรสูญเสยีควำมร้อนหลังหุม้ฉนวนที่ควำมหนำที่เหมำะสม (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 
1" 1.5" 2" 2.3 110.08 144.46 179.55 148.87 197.64 246.93 296.55 346.41 396.45 446.61 381.9 420.26 458.66 497.09 535.55 

หมำยเหตุ : ฉนวนใยแกว้ควำมหนำแน่น 64 kg/m3 ค่ำกำรน้ำควำมร้อน = 0.042 W/m K อุณหภูมิบรรยำกำศแวดล้อม 35°C 
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 ระบบไอน ้ำอุตสำหกรรม   คู่มือผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมญั (อำคำร) พ.ศ. 2562 
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ตำรำงที่ 2-20 กำรสญูเสียควำมรอ้นของพื นผิวผนังหุ้มฉนวนใยหิน ตำมควำมหนำท่ีเหมำะสม (W/m) 
ควำมหนำฉนวนที่เหมำะสม อุณหภูมิก่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
49-93 
(°C) 

94-238 
(°C) 

239–320 
(°C) 

อุณหภูมิหลังหุ้มเฉลี่ย 
(°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. ควำมสูงผนัง (m) กำรสูญเสยีควำมร้อนหลังหุม้ฉนวนที่ควำมหนำที่เหมำะสม (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 
1" 1.5" 2" 2.30 114.31 150.13 186.72 155.22 206.22 257.77 309.69 361.87 414.24 466.76 399.40 439.58 479.80 520.04 560.32 

หมำยเหตุ : ฉนวนใยหิน ควำมหนำแน่น 40-200 kg/m3 ค่ำกำรน้ำควำมร้อน = 0.044 W/m K อุณหภูมิบรรยำกำศแวดล้อม 35°C 
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 ระบบไอน ้ำอุตสำหกรรม   คู่มือผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมญั (อำคำร) พ.ศ. 2562 
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ตำรำงที่ 2-21 กำรสญูเสียควำมรอ้นของพื นผิวผนังหุ้มฉนวนแคลเซยีมซิลเิกต ตำมควำมหนำทีเ่หมำะสม (W/m) 
ควำมหนำฉนวนที่เหมำะสม อุณหภูมิก่อนหุ้ม(°C) 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 
49-93 
(°C) 

94-238 
(°C) 

239–320 
(°C) 

อุณหภูมิหลังหุ้มเฉลี่ย 
(°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. ควำมสูงผนัง (m) กำรสูญเสยีควำมร้อนหลังหุม้ฉนวนที่ควำมหนำที่เหมำะสม (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 
1" 1.5" 2" 2.30 124.56 163.92 204.20 170.85 227.35 284.53 342.17 400.13 458.33 516.71 442.91 487.61 532.36 577.15 621.97 

 หมำยเหตุ : ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต ควำมหนำแน่น 135 kg/m3 ค่ำกำรน้ำควำมร้อน = 0.049 W/m K อุณหภูมิบรรยำกำศแวดล้อม 35°C 
 

http://mte.kmutt.ac.th/mte_learning/Energy_Conservation_in_Industrial_Plant/table/tb32.html
http://mte.kmutt.ac.th/mte_learning/Energy_Conservation_in_Industrial_Plant/table/tb32.html
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ตัวอย่ำงท่ี 6 
 จำกกำรตรวจสอบระบบท่อของหม้อไอน ้ำตำมตัวอย่ำงที่ 1 พบว่ำท่อไอน ้ำขนำด 2” ควำมยำว 50 m. ไม่มีกำรหุ้มฉนวน 
จงค้ำนวณพลังงำนท่ีประหยัดได้หำกท่อควำมยำวดังกล่ำวถูกหุ้มด้วยฉนวนใยแก้วควำมหนำแน่น 64 kg/m3 
วิธีค่านวณ 
กำรหำค่ำกำรสญูเสียควำมร้อนของท่อก่อนหุ้มฉนวนควำมร้อน  

รำยกำร ข้อมูลวัดและค้ำนวณ 
อุณหภูมผิิวท่อท่ีไม่หุม้ฉนวน วัดได้ 180C (อุณหภูมไิอน ้ำ) 
ควำมยำวท่อและขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำงท่อทั งหมด ท่อขนำด 2” ควำมยำว 50 m 
จ้ำนวนวำล์วและหน้ำแปลนทั งหมด โดยหน้ำแปลนคดิเป็น
ควำมยำวเทียบเท่ำ 0.4 ม./ตัว และ วำล์วคิดเป็นควำมยำว
เทียบเท่ำ 1.2 ม./ตัว 

วำล์ว 2” จ้ำนวน 3 ตัว และ 
หน้ำแปลน 2” จ้ำนวน 6 ตัว 
ดังนั น ควำมยำว (1.2 x 3) + (0.4 x 6) = 6 m 

จำกตำรำง 2.14 กำรสญูเสยีควำมร้อนของท่อไม่หุ้มฉนวน 
 ที่อุณหภูมิ 180C ท่อขนำด 2 นิ ว 

อ่ำนค่ำได้ 0.57 kW/ m 
 

ช่ัวโมงกำรใช้งำนระบบควำมร้อนของโรงงำน = 6,000 h/y 
ค่ำกำรสญูเสียควำมร้อนรวม = 0.57(kW/m) x (50+6)(m) x 6,000(h/y) 

= 191,520.0 kWh/y 

กำรหำค่ำกำรสญูเสียควำมร้อนของท่อหลังหุ้มฉนวนควำมร้อน 
รำยกำร ข้อมูลวัดและค้ำนวณ 

ประเภทฉนวน ฉนวนใยแก้วควำมหนำแน่น 64 kg/m3 
อ่ำนค่ำกำรสญูเสียควำมร้อนของฉนวนใยแก้วท่ีอุณหภูมผิิวท่อ 
180C ของท่อขนำด 2 นิ ว จำกตำรำงที่ 2.16-2.18 

ค่ำกำรสญูเสีย 43.06 W/ m อุณหภูมิพื นผิวหลังหุ้มฉนวนเฉลี่ย 
45.36C 

น้ำค่ำอุณหภมูิผิวท่อก่อนหุ้มฉนวนไปเลือกขนำดควำมหนำ
ฉนวนท่ีเหมำะสมจำกตำรำงที ่2.13 

ได้ควำมหนำฉนวน 1.5” (38 mm.) 

ช่ัวโมงกำรใช้งำนระบบควำมร้อนของโรงงำน = 3,000 h/y 
คิดเป็นค่ำกำรสญูเสียควำมร้อนรวม 
 

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

ควำมร้อนสญูเสียที่ลดลงจำกกำรหุ้มฉนวน = 191,520.0 – 14,448.0 = 177,072.0 kWh/y 
หมำยเหตุ: กำรหำค่ำกำรสูญเสียควำมรอ้นของพื นผิวผนัง ใช้วิธีเดียวกันกับกำรหำควำมร้อนสูญเสียของท่อ โดยใช้ตำรำงที่ 2-15, ตำรำงที ่2-19-2-21 ซ่ึง
สำมำรถหำค่ำกำรสูญเสียควำมร้อนได้  

2.7.2 กำรตรวจสอบกับดักไอน ้ำ 
เรำควรด้ำเนินกำรตรวจสอบกับดักไอน ้ำเป็นประจ้ำและอย่ำงเป็นระบบ วิธีกำรตรวจสอบกับดักไอน ้ำมีอยู่ด้วยกันหลำยวิธี 

เช่น กำรตรวจสอบอุณหภูมิสูงที่ท่อทำงเข้ำ กำรติดตั งกระจกมองเห็นที่ท่อทำงออก หรือกำรใช้เครื่องมือตรวจสอบอุลตร้ำโซนิค 
(Ultrasonic Detector) ปัจจุบันกับดักไอน ้ำสำมำรถใช้ร่วมกับเครื่องมือตรวจสอบท้ำให้สำมำรถท้ำกำรตรวจสอบได้ง่ำย ตำมคู่มือที่
แนบมำหรือระบบกำรตรวจติดตำมโดยฐำนข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์ รำยกำรตรวจสอบกับดักไอน ้ำมีดังนี  

• มีช่วงที่กับดักไอน ้ำเย็นตัวหรือไม่ 
• กับดักไอน ้ำพ่นไอน ้ำทิ งอยู่ตลอดเวลำหรือไม่ 
• กับดักไอน ้ำอุดตันหรือไม่ 
• วำล์ว by-pass ของกับดักไอน ้ำเปิดทิ งอยู่หรือไม่ 
• กำรติดตั งกับดักไอน ้ำถูกต้องหรือไม่ (ต้ำแหน่ง ทิศทำง มุม) 
• เลือกใช้ชนิดของกับดักไอน ้ำเหมำะสมกับอุปกรณ์หรือไม่ 
• อุปกรณ์ให้ควำมร้อนด้วยไอน ้ำมีปัญหำอุณหภูมิผิดปกติหรืออุณหภูมิไม่สม่้ำเสมอหรือไม่ 
• กับดักไอน ้ำมีน ้ำท่วมอยู่หรือไม่ 
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• กับดักไอน ้ำท่ีติดตั งอยู่เหมำะสมกับควำมดันหรือไม่ 
• ติด Sight Glasses Check เพื่อดูว่ำมีกำรรั่วหรือไม่ 
• ใช้ Ultrasonic ต้องอำศัยควำมช้ำนำญและประสบกำรณ์สูง 

 กับดักไอน ้ำมีรูเล็กๆ และมีส่วนเคลื่อนไหวหลำยชิ น ถ้ำไม่มีกำรดูแลบ้ำรุงรักษำเป็นประจำ้จะเกิดกำรอุดตันบำงส่วนหรืออุด
ตันทั งหมดได้อย่ำงรวดเร็วด้วยตะกรนั สนิมและอื่นๆ เป็นผลให้กำรปล่อยคอนเดนเสทออกได้ช้ำ ออกน้อยหรือไม่ออกเลย เกิดอำกำร
ที่เรียกว่ำ “น ้ำขัง” ในเครื่องอุปกรณ์กำรผลิตท้ำให้ผลิตช้ำลง ผลผลิตไม่ได้คุณภำพตำมต้องกำร แต่ถ้ำตะกรันสนิมไปขัดส่วน
เคลื่อนไหวท้ำให้เปิดค้ำงตลอดเวลำ จะเกิดไอน ้ำรั่ว สิ นเปลืองไอน ้ำมำก กระบวนกำรผลิตไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร ดังนั น กับดักไอน ้ำ
ทุกตัวในโรงงำนจึงควรได้รับกำรตรวจสอบและบ้ำรุงรักษำแก้ไขให้ท้ำงำนเป็นปกติอย่ำงน้อย 3 เดือนครั ง 

สำเหตุที่ท้ำให้อุปกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำทำ้งำนไม่ด ี
1. คุณภำพไอน ้ำไม่ดี (ไอเปยีก, ควำมดันไอน ้ำต่้ำกว่ำพิกัด, ใช้สำรเคมปีรุงแต่งน ้ำเลี ยงเข้ำหม้อไอน ้ำไม่ถกูต้อง) 
2. ระบบไอน ้ำท้ำงำนไม่ดี (น ้ำขังในเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำ, มีกำรกัดกร่อน, รั่ว, สั่นสะเทือน) 
3. ใช้กับดักไอน ้ำไม่ถูกต้องกับงำน  
4. ติดตั งกับดักไอน ้ำไม่ถูกต้อง (คอนเดนเสทไม่สำมำรถหำทำงไหลออกไปยังกับดักไอน ้ำได้, ไม่อยู่ที่จดุต่้ำสุดในระบบ, มี

ขนำดไม่ถูกต้องกับอัตรำกำรไหลของไอน ้ำ/คอนเดนเสท) 
• ขนำดเล็กไป (Under Size) ปล่อยคอนเดนเสทได้น้อยกว่ำคอนเดนเสทท่ีเกิดขึ น เกิดอำกำร “น ้ำขัง” 
• ขนำดใหญ่ไป (Oversize) ปล่อยคอนเดนเสทได้มำกกว่ำที่เกิดท้ำให้มีกำรเปิด-ปิดถี่มำก วำล์วและบ่ำวำล์วสึก

หรอเร็ว และเกิดกำรรั่วของไอน ้ำขึ นได้ 
5. สิ่งสกปรก และหรือค้อนน ้ำ จะท้ำให้กับดักไอน ้ำไม่ท้ำงำน/ช้ำรดุ 
6. มีอำกำศในไอน ้ำ 

2.7.3 กำรตรวจสอบระบบท่อส่งจ่ำยไอน ้ำ 
ไม่ว่ำจะเป็นไอน ้ำหรือน ้ำหรืออำกำศ ต่ำงก็ต้องส่งด้วยระบบท่อ  กำรสูญเสียพลังงำนเนื่องจำกระบบ 

ทอสงนับเปนกำรสูญเสียที่มำก ดังนั น กำรตรวจสอบระบบทออยำงเครงครัดจึงนับเป็นจุดเริ่มตนของกำรประหยัดพลังงำนท่ีดี 
• ระบบทอช้ำรุดหรือไม 
• มีรอยรั่วจำกขอตอตำงๆ (หนำแปลน วำลว เปนตน) หรือไม 
• มีรอยรั่วจำกบริเวณรอยเช่ือมหรือเกลียวตอหรือไม 
• มีระบบทอซึ่งไมใชอยหูรือไม 
• มีทอไอน ้ำบำงสวนแชอยูในน ้ำบำงหรือไม 
• มีกำรรั่วจำกลิ นนิรภัยหรือไม 
• มีระบบทอไอน ้ำซึ่งเปลือยอยูหรือไม 

2.7.4 กำรใชวำลวอยำงถูกตอง 
ตรวจดูวำวำลวของเชื อเพลิงไอน ้ำและอำกำศ เปนตน ท้ำงำนไดอยำงสมบูรณหรือไม นอกจำกนี จะตองตระหนักไวดวยว่ำ

วำลวเปนสิ่งท่ีรั่วได กำรลืมปดวำลวหรือปดไมสนิทหลังกำรปฏิบัติงำนมีสวนใหสูญเสียพลังงำนไดอยำงมำกมำยทีเดียว ดังนั นจึงขอให
ประหยัดพลังงำนโดยกำรเปดปดวำลวให้ถูกตอง 

• มีกำรรั่วจำกวำลวหรือไม 
• ตรวจดูอีกครั งหนึ่งวำลืมปดวำลวขณะเลิกงำนหรือขณะหยุดพักหรือไม 
• มีกำรก้ำหนดและติดประกำศช่ือผูรับผิดชอบในกำรเปดปดวำลวหรือไม 
• เปดวำลวเกินจ้ำเปนหรือไม 
• มีปำยแสดงกำรเปดปดของวำลวหรือไม 
• วำลวท่ีติดตั งเหมำะสมกับควำมดันหรือไม 
• ตำ้แหนงติดตั งวำลวเหมำะสมหรือไม 
• ใชวำลวทั ง ๆ ที่ช้ำรุดหรือไม 
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2.8 กำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบคอนเดนเสท 
ไอน ้ำเป็นพลังงำนท่ีมีประโยชน์อย่ำงยิ่ง อย่ำงไรก็ตำม ปริมำณควำมร้อนที่มีอยู่ในไอน ้ำท่ีอุปกรณ์ไอน ้ำทั่วไปน้ำมำใช้งำนจะ

มีเพียงควำมร้อนแฝงของกำรควบแน่นเท่ำนั น ส่วนควำมร้อนสัมผัส คือ ควำมร้อนที่มีอยู่ในน ้ำควบแน่นมักจะถูกปล่อยทิ งไปใน
บรรยำกำศ  

หำกเรำสำมำรถน้ำควำมร้อนในน ้ำควบแน่นกลับมำใช้ประโยชน์ได้ทั งหมดแล้ว อัตรำส่วนของควำมร้อนที่น้ำกลับมำใช้ต่อ
ควำมร้อนทั งหมดในไอน ้ำอำจจะมีค่ำสูงถึง 20-30% นอกจำกนั น ยิ่งควำมดันสูงขึ นเท่ำใด อัตรำส่วนนี ยิ่งสูงขึ นเท่ำนั น ดังนั น จึงต้อง
พยำยำมเท่ำท่ีจะท้ำได้ที่จะไม่ปล่อยน ้ำควบแน่นทิ งไปในบรรยำกำศ แต่ควรน้ำกลับมำใช้ในสภำวะควำมดันสูง 

2.8.1 กำรใช้คอนเดนเสท 
กำรน้ำน ้ำควบแน่นกลับมำใช้เป็นสิ่งส้ำคัญ วิธีกำรน้ำน ้ำควบแน่นกลับมำใช้ที่นิยมกันมำกที่สุดและมีประโยชน์มำก ได้แก่ 

กำรน้ำกลับมำเป็นน ้ำจ่ำยให้หม้อไอน ้ำ คุณภำพของน ้ำเลี ยงหม้อไอน ้ำจะขึ นอยู่กับประเภทและควำมดันของหม้อไอน ้ำ  กำรควบคุม
คุณภำพน ้ำเลี ยงเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของกำรผลิตไอน ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรผลิตน ้ำบริสุทธิ์จะมีต้นทุนสูง ดังนั น  กำรน้ำน ้ำ
ควบแน่นกลับมำใช้เพื่อลดปริมำณน ้ำบริสุทธ์ิที่ต้องผลิตจึงมีประสิทธิผลทำงเศรษฐศำสตร์อย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำม เรำต้องระมัดระวัง
ไม่ให้มีสิ่งปลอมปน เช่น อำกำศละลำยในน ้ำ น ้ำมันและสนิมเหล็กต่ำงๆ หรือของเหลวในกระบวนกำรผลิตเข้ำมำปะปน เป็นต้น 
กรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงสิ่งปลอมปนได้ ให้น้ำกลับมำใช้แต่ควำมร้อนอย่ำงเดียว โดยยอมท่ีจะไม่น้ำน ้ำกลับมำใช้ 

วิธีน้ำ Drain กลับมำใช้แบ่งเป็นวิธีส่งกลับด้วยควำมดันของตัวเองกับวิธีสูบด้วยปั๊ม 
• วิธีแรกจะใช้ Back Pressure ของ Drain ส่งกลับด้วยท่อ Recovery ไปยังถังจ่ำยน ้ำเลี ยงหม้อไอน ้ำ วิธีนี มี

ประสิทธิผลดีในกรณีที่ควำมดันใช้งำนของอุปกรณ์ไอน ้ำต่ำงๆ มีค่ำค่อนข้ำงสูง และระยะทำงไปยังถังจ่ำยน ้ำเลี ยงหม้อ
ไอน ้ำมีระยะทำงไม่ไกลมำก 

• วิธีหลังยังแบ่งเป็นแบบเปิดกับแบบปิด แบบเปิดจะรวบรวม Drain ใส่ถังเปิด (Recovery Tank) ก่อน แล้วใช้ปั๊มสูบ
ไปยังถังจ่ำยน ้ำเลี ยงหม้อไอน ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำก Drain มีอุณหภูมิสูง จึงต้องระมัดระวังในกำรเลือกประเภท
และก้ำหนดต้ำแหน่งของปั๊ม ในกรณีของปั๊มทั่วไป จะรองรับ Drain ที่มีอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 70-80°C เพื่อป้องกัน 
Cavitations ส่วนแบบปิดจะใช้ปั๊มซึ่งออกแบบมำส้ำหรับ Drain Recovery โดยเฉพำะ ปั๊มนี จะสำมำรถติดตั งไว้กลำง
ทำงท่อ Drain Recovery ได้ และสูบอัดส่งไปยังถังน ้ำเลี ยงหม้อไอน ้ำ หรือส่งไปยังหม้อไอน ้ำโดยตรงก็ได้ 

กำรน้ำน ้ำควบแน่นกลับมำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพจะต้องออกแบบท่อน้ำกลับน ้ำควบแน่นอย่ำงเหมำะสม กล่ำวคือ สมบัติ
ของของเหลวภำยในท่อระบำยเป็นกระแสของไหลสองสถำนะ ได้แก่ ไอน ้ำแฟลชกับน ้ำระบำย ดังนั น ในกำรออกแบบท่อระบำยหำก
ก้ำหนดขนำดของท่อโดยถือว่ำเป็นท่อน ้ำอุ่นที่มีแต่น ้ำระบำย ซึ่งเกิดจำกไอน ้ำควบแน่นเพียงอย่ำงเดียว ในทำงปฏิบัติแล้วท่อจะมี
ขนำดเล็กไป ท้ำให้ควำมเร็วของของไหลภำยในท่อสูงเกินไปมำก ควำมดันสูญเสียเพิ่มขึ น ท้ำให้ Back Pressure ของกับดักไอน ้ำเพิ่ม
สูงขึ น ผลลัพธ์คือ เป็นสำเหตุท้ำให้กับดักไอน ้ำมีควำมจุ (Capacity) ไม่เพียงพอได้ จึงต้องใช้ควำมระมัดระวัง ช่วงควำมเร็วของของ
ไหลภำยในท่อที่เหมำะสมจะเท่ำกับ 5-15 m/s นอกจำกนี  ไอน ้ำแฟลชที่เกิดขึ นในท่อไม่เพียงแต่จะขัดขวำงกำรไหลตำมปกติของน ้ำ
ระบำยเท่ำนั น แต่ยังท้ำให้กับดักไอน ้ำมีควำมสำมำรถในกำรระบำยลดลงอีกด้วย จึงต้องพยำยำมเท่ำที่จะท้ำได้ในกำรออกแบบท่อ
ไม่ให้เกิดของไหลสองสถำนะขึ น 

ตำรำงที่ 2-22 ขนำดของท่อในกำรน้ำคอนเดนเสทกลับท่ีเหมำะสม  
ขนำดทอ่ mm (inch)  ปริมำณสูงสุด (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 
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การค านวณอุณหภูมิน  าหลังจากผสมกับคอนเดนเสท  
• วัดอุณหภูมิของน ้ำท่ีจะน้ำไปผสมกับคอนเดนเสท และอุณหภูมิคอนเดนเสท โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิน ้ำ ในต้ำแหน่งที่

น ้ำและคอนเดนเสทก่อนเข้ำผสม  
• ประเมินหรือตรวจวัดสัดส่วนระหว่ำงคอนเดนเสทต่อน ้ำที่เข้ำผสม 
• น้ำค่ำอุณหภูมิน ้ำที่เข้ำผสมและคอนเดนเสท รวมทั งสัดส่วนระหว่ำงคอนเดนเสทต่อน ้ำไปเปิดตำรำงที่ 2.23 โดยขึ นอยู่กับ

อุณหภูมิน ้ำที่เข้ำผสมกับคอนเดนเสทจะได้อุณหภูมิน ้ำหลังจำกผสมกับคอนเดนเสท  

กำรหำอุณหภูมิน ้ำป้อนหลังผสมกับคอนเดนเสทและปริมำณพลงังำนเชื อเพลิงที่ประหยดัไดจ้ำกกำรใช้คอนเดนเสทสำมำรถ
ค้ำนวณได้จำกกำรสมดุลมวลและพลังงำน 
  สมดุลมวล    W CD Mm m m    

สมดุลควำมร้อน    3 1 2W p CD p M pm c t m c t m c t   

อุณหภูมิหลังจำกผสม  1 2

3

CD p M p

W p

m c t m c t
t

m c


  

ปริมำณเชื อเพลิงที่ประหยัด  3 2( )W p

B

m c t t
Fuel saving

LHV 





 

เมื่อ CDm  = อัตรำกำรไหลของน ้ำคอนเดนเสท, kg/s  

Mm  = อัตรำกำรไหลของน ้ำเข้ำผสม, kg/s 

Wm  = อัตรำกำรไหลของน ้ำหลังผสม (น ้ำป้อนหม้อไอน ้ำ), kg/s 
t1  = อุณหภูมิคอนเดนเสทท่ีเข้ำผสม, °C 
t2  = อุณหภูมิน ้ำเข้ำผสม, °C  
t3  = อุณหภูมิน ้ำหลังจำกกำรผสมหรืออุณหภูมิน ้ำป้อนหม้อไอน ้ำ, °C  
LHV  = ค่ำควำมร้อนต่้ำของเชื อเพลิง, kJ/kg 
B  = ประสิทธิภำพหม้อไอน ้ำ  
Cp  = ค่ำควำมจุควำมร้อนของน ้ำ, 4 .187 kJ/kg °C 

ตำรำงที่ 2-23 อุณหภูมิของน ้ำหลังจำกผสมกับคอนเดนเสท (t3; °C) 
อุณหภูมิน ้ำท่ี
เข้ำผสม (oC)  

อุณหภูมิคอน
เดนเสท (oC) 

อัตรำส่วนผสมระหว่ำง (คอนเดนเสท : น ้ำ) 
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 
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อุณหภูมิน ้ำท่ี
เข้ำผสม (oC)  

อุณหภูมิคอน
เดนเสท (oC) 

อัตรำส่วนผสมระหว่ำง (คอนเดนเสท : น ้ำ) 
10:90 20:80 30:70 40:60 50:50 60:40 70:30 80:20 90:10 

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 

2.8.2 กำรน้ำไอน ้ำแฟลชกลับมำใช้ 
ไอน ้ำแฟลชเป็นไอน ้ำที่สำมำรถน้ำกลับมำใช้ประโยชน์ได้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำควำมดันต่้ำ  ปริมำณไอน ้ำแฟลชจะมำกขึ น

เมื่อควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมดันคอนเดนเสทกับควำมดันของไอน ้ำแฟลชมำก ไอน ้ำแฟลชเกิดขึ นได้โดยกำรน้ำคอนเดนเสทที่ออก
จำกกับดักไอน ้ำ (Steam trap) มำรวมกันแล้วต่อเข้ำกับถังแฟลช ซึ่งมีควำมดันต่้ำกว่ำควำมดันคอนเดนเสท จะท้ำให้คอนเดนเสท
เกิดกำรระเหยกลำยเป็นไอ (รูปที่ 2.14) ซึง่ไอน ้ำแฟลชที่ได้จำกถังแฟลชนี สำมำรถน้ำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำควำมดันต่้ำ ส้ำหรับ
ขนำดของถังไอน ้ำแฟลชที่เหมำะสมสำมำรถดูได้จำก ตำรำงที่ 2.24 

การค านวณร้อยละของปริมาณไอน  าแฟลช 
• ตรวจวัดควำมดันของน ้ำร้อนก่อนเข้ำถังแฟลชหรือก่อนลดควำมดัน (ด้ำนควำมดันสูง) โดยใช้เครื่องมือวัดควำมดัน  
• ตรวจวัดควำมดันของไอน ้ำหลังจำกเข้ำถังแฟลชหรือหลังจำกลดควำมดัน (ด้ำนควำมดันต่้ำ) โดยใช้เครื่องมือวัดควำมดัน  
• น้ำควำมดันทั งสองไปเปิดตำรำงที่ 2-25 จะได้ร้อยละของไอน ้ำแฟลชที่เกิด 

 
รูปที่ 2-14 กำรเกิดไอน ้ำแฟลช  

ตำรำงที่ 2-24 ขนำดของถังไอแฟลชท่ีเหมำะสม  
ขนำดของถังไอน ้ำแฟลช ปริมำณคอนเดนเสท  

(kg/h) เส้นผ่ำนศูนย์กลำง (mm) ควำมสูง (mm) 
150 940 900 
200 940 2,250 
300 1,000 4,500 
380 1,100 9,000 
460 1,200 13,000 
500 1,400 16,000 
600 1,400 20,000 
760 1,400 34,000 
920 1,500 50,000 
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ตำรำงที่ 2-25 ร้อยละของปริมำณกำรเกดิไอน ้ำแฟลช  
ด้ำน
ควำม
ดันสูง 
(barg) 

ด้ำนควำมดันต่้ำ (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 

 

ร้อยละของไอน ้ำแฟลชที่เกิดขึ น  1 2

( 2)

FS P P
FS

CD fg P

m h h
R

m h


   

ปริมำณควำมร้อนสูญเสยีจำกไอน ำ้แฟลช 
100

FS
FS CD fg

R
Q m h  

ปริมำณเชื อเพลิงที่สญูเสียจำกไอน ้ำแฟลช  
310FS

fuel

B

Q
Loss

LHV 





 

เมื่อ FSm  = ปริมำณไอน ้ำแฟลช (kg/s)  
 CDm  = ปริมำณน ำ้คอนเดนเสท (kg/s)  

h(P1)  = เอนทำลปีของน ้ำคอนเดนเสทที่ควำมดัน P1 (kJ/kg) (ก่อนกำรแฟลช) 
h(P2)  = เอนทำลปีของน ้ำคอนเดนเสทท่ีควำมดัน P2 (kJ/kg) (หลังกำรแฟลช) 
hfg(P2)  = เอนทำลปีของไอน ้ำที่ควำมดัน P2 (kJ/kg) 
 
LH V = ค่ำควำมร้อนต่้ำของเชื อเพลิง MJ/kg  
B  = ประสิทธิภำพหม้อไอน ้ำ 

 
ตัวอย่ำงท่ี 7 
 จำกตัวอย่ำงที่ 1 หำกมีกำรติดตั งระบบน้ำกลับคอนเดนเสท ระบบสำมำรถน้ำคอนเดนเสทกลับมำได้ 6,000 kg/h ที่
อุณหภูมิ 100°C นอกจำกนี ยังติดตั งเครื่องอุ่นน ้ำป้อน (Economizer) ซึ่งสำมำรถน้ำควำมร้อนจำกก๊ำซไอเสียมำใช้เพิ่มอุณหภูมิน ้ำ
ป้อนได้อีก 30°C จงค้ำนวณพลังงำนท่ีประหยัดได้ 
 ระบบผลิตไอน ้ำได้  = 10,000 kg/h 
 ปริมำณน ้ำป้อน  = 10,600 kg/h (รวมโบลว์ดำวน์ 6%) 
 เก็บคืนคอนเดนเสท = 6,000  kg/h ที่ 100°C (60%) 
 ต้องเติมน ้ำ  = 10,600 – 6,000 = 4,600 kg/h ที่ 25°C 
 อุณหภูมิน ้ำป้อน  = [(6,000 x 100) + (4,600 x 25)] / 10,600 = 67.5°C 
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ในกรณีที่ใช้ตำรำง 2-23 ค้ำนวณอุณหภูมิน ้ำป้อนได้ดังนี  
ค่ำอัตรำส่วนของ คอนเดนเสท : น ้ำเติม  = (6,000 / 10,600) : (4,600 / 10,600) 
     = 56.6 : 43.4 
ที่อุณหภูมิน ้ำเติม 25°C และคอนเดนเสท 100°C จะได้อุณหภูมิน ้ำป้อน = 66.8°C 
เมื่อน ้ำป้อนผ่ำนเครื่องอุ่นน ้ำป้อน (Economizer) อุณหภูมิน ้ำเพิ่มได้อีก 30°C ดังนั น อุณหภูมิน ้ำป้อนเท่ำกับ 67.5 + 30 

= 97.5°C  
จำกตำรำงไอน ้ำ น ้ำป้อนที่อุณหภูมิ 97.5°C มีพลังงำนควำมร้อน  = 408.5  kJ/kg 

 ควำมร้อนที่ใช้ในกำรผลิตไอน ้ำ = 10,600 x (763 – 408.5) + 10,000 x (2,778 – 763) 
     = 23,907,700     kJ/h 
 ควำมร้อนที่ใช้ผลิตไอน ้ำลดลง = 27,124,800 - 23,907,700  kJ/h 
     = 3,217,100    kJ/h 
 จำกตัวอย่ำงที่ 1 ประสิทธิภำพหม้อไอน ้ำเท่ำกับ 84.7% 
 พลังงำนจำกกำรใช้เชื อเพลิงลดลง = 3,217,100 / 0.847  

= 3,798,229    kJ/h 
 หรือ    = 3,798,229 x 6,000 / 1,000  MJ/y 
     = 22,789,374    MJ/y 
 คิดเป็นปรมิำณน ้ำมันท่ีลดลงต่อป ี = 22,789,374 / 40   L/y 
     = 569,734.4    L/y 
 ค่ำน ้ำมันต่อป ี   = (4,800,000 – 569,734.4) x 14 
     = 59,223,718.4    B/y 
  

รำคำไอน ้ำต่อตัน (เมื่อมีกำรน้ำคอนเดนเสทกลับมำ) 
     = 59,223,718.4 / (10 x 6,000) 
     = 987.1     B/t 

รำคำไอน ้ำต่อตัน (เดิมเมื่อไม่มีกำรน้ำกลับคอนเดนเสท) = 1,120 B/t 

จำกตัวอย่ำงนี  จะเห็นได้ว่ำ ประโยชน์จำกกำรน้ำคอนเดนเสทกลับมำใช้ นอกเหนือจำกกำรลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนเชื อเพลิงแล้ว 
ยังสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยของน ้ำประปำที่จะต้องป้อนให้กับหม้อไอน ้ำในปริมำณเท่ำๆ กับคอนเดนเสทที่น้ำกลับมำใช้ประโยชน์ได้ 
รวมถึงยังสำมำรถลดค่ำกำรปรับปรุงสภำพน ้ำให้เหมำะสมอีกด้วย 
 
2.9 เครื่องผลิตไอน ้ำ (Steam Generators or Once Through Boiler) 

ในกรณีที่มีภำระไอน ้ำน้อยควรเลือกเครื่องผลิตไอน ้ำ (Steam Generator or Once through Boiler) มำใช้แทนหม้อไอ
น ้ำ เครื่องผลิตไอน ้ำเป็นชนิดหนึ่งของหม้อไอน ้ำแบบท่อน ้ำ โดยไม่มีหม้อพักไอน ้ำสำมำรถผลิต   ไอน ้ำจนได้ควำมดันไอน ้ำที่ตั งไว้ได้
รวดเร็วกว่ำ 

เครื่องผลิตไอน ้ำจะท้ำงำนก็ต่อเมือ่ต้องกำรไอน ้ำเท่ำนั นกำรที่เครื่องผลติไอน ้ำไม่มหีม้อพักไอน ้ำท้ำให้สำมำรถลดกำรสญูเสยี
พลังงำนลงได้มำกในช่วงเวลำที่หยุด (Idle Periods) 

ข้อดี 
• รำคำถูก (ประมำณครึ่งหนึ่งของหม้อไอน ้ำ) 
• ตอบสนองต่อควำมต้องกำรไอน ้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 
• สำมำรถติดตั งใกล้ๆ  กับจุดที่ต้องกำรใช้ไอน ้ำ ซึ่งจะลดกำรสูญเสียควำมร้อนในด้ำนกำรแจกจ่ำยไอน ้ำไปใช้ประโยชน์ 
• ขดไส้ไก่ไอน ้ำ (Steam Coil) ในเครื่องผลิตไอน ้ำจะมีควำมแข็งแรง แต่ผนังของขดจะบำงกว่ำ (เปรียบเทียบกับท่อของ

หม้อไอน ้ำ) 
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ข้อเสีย 
• ประสิทธิภำพต่้ำ : จ้ำนวนกลับของท่อมีน้อยกว่ำ ท้ำให้ลดเวลำที่น ้ำไหลอยู่ในหม้อไอน ้ำ หมำยถึง เวลำที่น ้ำจะ

กลำยเป็นไอน ้ำมีเวลำน้อยเป็นผลให้ต้องใช้เชื อเพลิงมำกขึ น 
• อุณหภูมิก๊ำซร้อนทิ งออกปล่องสูงกว่ำเป็นผลให้กำรสูญเสียควำมร้อนไปทำงปล่องและกำรสูญเสียจำกกำรแผ่รังสีสูง

กว่ำ 

2.10 กำรใช้น ้ำร้อน 
ในสถำนประกอบกำรที่มีควำมต้องกำรใช้ทั งไอน ้ำและน ้ำร้อน มักจะมีหม้อไอน ้ำหนึ่งลูกเพื่อผลิตไอน ้ำควำมดันปำนกลำง 

และน้ำไอน ้ำส่วนหน่ึงไปใช้เพื่อผลิตน ้ำร้อนด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อน (Heat Exchanger) (ไดอะแกรม 1) แทนที่จะใช้หม้อไอ
น ้ำขนำดใหญ่ 1 ลูก เป็นกำรดีที่จะใช้หม้อไอน ้ำเล็กๆ หนึ่งลูกผลิตไอน ้ำควำมดันต่้ำและเครื่องท้ำน ้ำร้อน 1 ลูกแทน (ไดอะแกรม 2) 
ด้วยเหตุผลดังนี  

• หม้อไอน ้ำจะมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ เมื่อใช้งำนท่ีควำมดันไอน ้ำต่้ำ ๆ  
• หม้อไอน ้ำขนำดใหญ่จะมีกำรสูญเสียโดยกำรแผ่รังสีมำกกว่ำหม้อไอน ้ำขนำดเล็ก 
• หม้อไอน ้ำจะมีกำรสูญเสียทำงปล่อง (Stack Losses) สูงกว่ำเครื่องท้ำน ้ำร้อน 

 
รูปที่ 2-15 กำรท้ำงำนของหม้อไอน ้ำ 

ในงำนที่ต้องกำรอุณหภูมิสูงมำก (เช่น 260°C) หม้อต้มน ้ำมันร้อน (Thermal Oil Boiler) สำมำรถท้ำควำมร้อนได้ถึง 
350°C ที่ควำมดันบรรยำกำศ จึงควรเลือกใช้แทน หม้อไอน ้ำควำมดันสูง 

ในระบบนี  ปั๊มจะท้ำหน้ำที่ส่งน ้ำมันร้อน 350°C ด้วยควำมดันต่้ำ (2-3 bar) ไปยังกระบวนกำรผลิตที่อยู่ไกลๆ หลังจำก
น ้ำมันร้อนถ่ำยเทควำมร้อนให้กับงำนแล้ว อุณหภูมิจะลดลง 10-20°C ก็จะไหลกลับเข้ำไปรับควำมร้อนในหม้อต้มจนมี อุณหภูมิ 
350°C 

จำกคุณสมบัติไอน ้ำ ถ้ำต้องกำรอุณหภูมิ 260°C ไอน ้ำจะต้องมีควำมดันสูงถึง 47 bar หม้อไอน ้ำควำมดันสูงจะมีรำคำแพง
มำก ระบบท่อไอน ้ำ และเครื่องอุปกรณ์ใช้ไอน ้ำจะต้องออกแบบให้ทนควำมดันสูงได้ กำรใช้งำนต้องกำรกำรควบคุมดูแล และ
บ้ำรุงรักษำอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยตลอดเวลำเป็นผลให้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินเครื่องและกำรบ้ำรุงรักษำสูง 
ดังนั นกำรใช้หม้อต้มน ้ำมันร้อนท้ำงำนท่ีควำมดันต่้ำ และกำรใช้ระบบท่อควำมดันต่้ำจึงมีควำมปลอดภัยกว่ำ 
 
2.11 กรณีศึกษำ 
กรณีศึกษำท่ี 1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ 
 โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมีจำ้นวนห้องพัก 460 ห้อง อำคำรมีควำมสูง 38 ชั น หม้อไอน ้ำที่ใช้เป็นชนิดท่อไฟ ขนำดพิกัดก้ำลังผลิต
ไอน ้ำติดตั ง 1 ตันไอน ้ำ จ้ำนวน 2 ชุด ท้ำงำนครั งละ 1 ชุด ใช้น ้ำมันดีเซลเป็นเชื อเพลิง 

หม้อไอ
น า้ 

เครื่องแลกเปลี่ยนควำมร้อน 

ไอน ้ำ 

น ้ำเย็น 

คอนเดนเสท 
น ้ำร้อน 

หม้อไอ
น า้ 

เครื่องท้ำน ้ำร้อน 

ไอน ้ำ น ้ำร้อน 

ควำมดันไอน ้ำต่้ำ 
หม้อไอน ้ำขนำด

เล็ก 
กำรสูญเสียน้อย 

ไดอะแกรม 2 

ไดอะแกรม 1 
1. 
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ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
จำกกำรสังเกตปล่องหม้อไอน ้ำทั งสองลูกพบว่ำมีควันน้อย เมื่อได้
ท้ำกำรตรวจวดัองค์ประกอบของกำ๊ซไอเสีย พบว่ำหม้อไอน ้ำทั ง
สองลูกมีปรมิำณออกซิเจนในไอเสยีเฉลี่ย 8.2% 

ท้ำกำรปรับลดปรมิำณอำกำศที่ใช้เผำไหม้ โดยกำรปรับแดมเปอร์ 
ท้ำให้สำมำรถลดปริมำณออกซิเจนในก๊ำซไอเสยีเหลือ 5.2% 

การตรวจและวเิคราะห์การท่างานของหม้อไอน ่า 
ข้อมูล สัญลักษณ ์ หน่วย ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ข้อมูลทั่วไป 
 ชนิดหม้อไอน ้ำ   ท่อไฟ ท่อไฟ 
 เส้นผำ่นศูนย์กลำง D m. 1.7 1.7 
 ควำมยำว L m. 3.2 3.2 

 ขนำดพิกัดก้ำลังผลิตไอน ้ำ Cap Ton/hr 10 10 
 ควำมดันไอน ้ำใช้งำน P kg/cm2 6.5 6.5 
 เวลำท้ำงำน H hr/y 5,293 5,293 
 อุณหภูมิแวดล้อมหม้อไอน ้ำ Tr °C 35 35 
เชื อเพลิง 
 ชนิดเชื อเพลิง   ดีเซล ดีเซล 
 อุณหภูมิน ำ้มัน TF °C 36.3 36.3 
 ควำมหนำแน่นน ้ำมัน F kg/L 0.88 0.88 
 ค่ำควำมร้อนสูงของเชื อเพลิง HHV MJ/kg 43.1 43.1 
 ค่ำควำมร้อนต่ำ้ของเชื อเพลิง LHV MJ/kg 39.8 39.8 
 ค่ำควำมร้อนจ้ำเพำะของเชื อเพลิง Cp kJ/kg. °C 1.88 1.88 
 ปริมำณน ้ำมันท่ีใช้ VF Liter/hr 36 33 
 รำคำเชื อเพลิง  Baht/Liter 20 20 
 อุณหภูมิอำกำศที่ใช้เผำไหม ้ Ta °C 35 35 
น  าป้อน 
 อัตรำกำรป้อนน ้ำ mW kg/hr 470 470 
 อุณหภูมิน ำ้ป้อน TW °C 68.5 68.5 
ก๊าซไอเสีย 
 ปริมำณ CO CO ppm 48 51 
 ปริมำณ O2 O2 % 8.0 5.0 
 อุณหภูมิกำ๊ซไอเสีย TFLUE °C 210.6 209.6 
โบลว์ดาวน์ 
 อัตรำกำรโบลวด์ำวน ์ mB kg/hr 9.4 (2%) 9.4 (2%) 
 อุณหภูมิน ำ้โบลว์ดำวน ์ TB °C 161 161 
การแผ่รังสีความร้อน 
 ส.ป.ส กำรแผร่ังสี  e - 0.8 0.8 
 พื นที่ผิว A m2 21.6 21.6 
 อุณหภูมผิิว Tsurf °C 48 48 

กำรวิเครำะห์หม้อไอน ้ำ 
ความร้อนเข้า 
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ข้อมูล สัญลักษณ ์ หน่วย ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
 ควำมร้อนจำกเชื อเพลิง 

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

 ควำมร้อนสมัผสัของเชื อเพลิง 
QS = VF x F x Cp x (TF – Tr) 

QS MJ/hr 0.08 0.08 

 ควำมร้อนสมัผสัของน ้ำป้อน 
QW = mW x Cp x (TW – Tr) 

QW MJ/hr 66.1 66.1 

 ผลรวมควำมร้อนที่ป้อนเข้ำ 
Qin = QC + QS + QW 

Qin MJ/hr   1,273.1 1,220.9 

ความร้อนออก 
การสญูเสยีความร้อนในก๊าซไอเสยี 
 ผลตำ่งอุณหภมูิไอเสียกับสิ่งแวดลอ้ม 

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

 ปริมำณ CO2 ในไอเสีย  
(รูปที่ 2.12 ก) 

CO2 % 9.6 11.9 

 ปริมำณอำกำศส่วนเกิน 
(รูปที่ 2.12 ก) 

 % 58 29 

 ร้อยละกำรสญูเสียควำมร้อนทำงปล่อง 
(ค่ำจำกกำรเปดิตำรำงที่ 2.6 และหักด้วย 5 ส้ำหรับ
กรณีค่ำควำมร้อนต่้ำของเชื อเพลิง)  

 % (LHV) 
 

13.9 10.1 

 ควำมร้อนสญูเสียของก๊ำซไอเสีย QE MJ/hr 167.8 115.5 
การสญูเสยีความร้อนจากโบลว์ดาวน ์
 เอนทำลปีของน ้ำโบลวด์ำวน ์ hB kJ/kg 684.2 684.2 
 ควำมร้อนสญูเสียจำกโบลว์ดำวน์ 

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

การสญูเสยีความร้อนจากผนังหมอ้ไอน ่า 
 ควำมร้อนสญูเสียจำกผนังหม้อไอน ้ำ 

QR = Qconv + Qrad 
QR MJ/hr 5.6 5.6 

 ควำมร้อนของไอน ้ำ 
QS = Qin - QE - QB - QR 

QS MJ/hr 1,094.6 1,094.6 

 รวมควำมร้อนออก Qout MJ/hr   1,273.1 1,220.9 
สมรรถนะหม้อไอน ้ำ 

 ปริมำณไอน ้ำที่ผลิต 
mS = mW - mB 

mS kg/hr 460.6 460.6 

 ประสิทธิภำพหม้อไอน ้ำ (ค่ำควำมร้อนต่้ำ) 
Eff = QS / Qin 

Eff % 85.6 89.6 

 ค่ำใช้จ่ำยเชื อเพลิงในกำรผลิตไอน ำ้  Baht/kg 1.56 1.43 
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กรณีศึกษำที่ 2 กำรลดแรงดันของไอน ้ำที่ผลิต 
 โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมีจำ้นวนห้องพัก 400 ห้อง หม้อไอน ้ำที่ใช้กับโรงแรมแห่งนี เป็นชนิดท่อไฟ ขนำดพิกัดก้ำลังผลิตไอน ้ำ
ติดตั ง 2 ตันไอน ้ำ จ้ำนวน 2 ชุด ท้ำงำนครั งละ 1 ชุด ใช้น ้ำมันเตำเป็นเชื อเพลิง 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
หม้อไอน ้ำปรับตั งควำมดันไอน ้ำที่ 105 psig มีอุณหภูมิ 172°C  
ซึ่งสูงเกินกว่ำควำมต้องกำรของอปุกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำในโรงแรม ท้ำ
ให้หม้อไอน ้ำใช้เชื อเพลิงเกินกว่ำทีจ่้ำเป็น 

ท้ำกำรปรับลดควำมดันไอน ้ำลงเปน็ 90 psig มีอุณหภูมิ 166°C 
ซึ่งเพียงพอต่อควำมต้องกำรของอุปกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำ 

การตรวจและวเิคราะห์การท่างานของหม้อไอน ่า 
ชนิดไอน ้ำที่ใช้  =  ไอน ้ำอิ่มตัว 
ขนำดหม้อไอน ้ำ  = 2 ตัน/ช่ัวโมง  
จ้ำนวนหม้อไอน ้ำ = 2 ชุด  
เปอร์เซ็นต์กำรท้ำงำน =  17 ช่ัวโมง/วัน 
วันท้ำงำน = 365 วัน/ป ี

รำยกำร ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
ควำมดันไอน ้ำทีต่ั งไว ้(Psig) 105 90 
อุณหภูมไิอน ้ำ (°C) 172 166 
เอนทำลปีของไอน ้ำ (kJ/kg) 2770.31 2,764.72 
 
พลังงำนจำกไอน ้ำท่ีลดลง  = (2,770 kJ/kg – 2,764.72 kJ/kg) x (2,000 kg/h) x  

    (17 h/d) x 0.7 x (365 d/y) 
    = 48,555,117.80 kJ/y 
    = 48,555.12  MJ/y 
ค่ำควำมร้อนต่ำ้ของน ้ำมันเตำ  = 39.77  MJ/L 
คิดเป็นปรมิำณน ้ำมันเตำ  = 48,555.12 / 39.77 
    = 1,220.90  L/y 
รำคำน ้ำมันเตำเฉลี่ย  = 16   ฿/L 
คิดเป็นเงินท่ีประหยัดได ้  = 1,220.90 x 16 
    = 19,534.4  ฿/y 

ข้อควรระวัง :  
1. กำรปรับลดควำมดันไอน ้ำ จะส่งผลให้อุณหภูมไิอน ้ำลดลง (กรณไีอน ้ำอิ่มตัว) ดังนั นอำจท้ำใหอุ้ปกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำต้องกำร

ปริมำณไอน ้ำเพิม่ขึ น  
2. หำกภำระของหม้อไอน ้ำใกลเ้คียงพิกัด กำรลดควำมดันไอน ้ำที่หม้อไอน ้ำอำจส่งผลใหเ้กิด Carry over  

กรณีศึกษำท่ี 3 กำรลดกำรโบลว์ดำวน์ 
โรงแรมแห่งหนึ่ง ติดตั งหม้อไอน ้ำชนิดท่อไฟ ขนำดพิกัดก้ำลังผลิตไอน ้ำ 4 ตันต่อช่ัวโมง จ้ำนวน 2 ชุด ท้ำงำนครั งละ 1 ชุด 

โดยท้ำงำน 20 ช่ัวโมงต่อวัน และใช้น ้ำมันเตำเกรดเอเป็นเชื อเพลิง 
จำกกำรส้ำรวจพบว่ำ ควำมเข้มข้นของสำรละลำยในน ้ำของหม้อไอน ้ำอยู่ท่ี 685 ppm ซึ่งต่้ำกว่ำมำตรฐำนพิกัดของหม้อไอ

น ้ำที่มีแรงดันต่้ำกว่ำ 150 psig ที่ยอมให้ควำมเข้มข้นของสำรละลำยในน ้ำอยู่ที่ 3,500 ppm โรงแรมจะท้ำกำรโบลว์ดำวน์วันละ 2 
ครั ง จำกค่ำควำมเข้มข้นของสำรละลำยของน ้ำ โรงแรมไม่มีควำมจ้ำเป็นต้องโบลว์ดำวน ์เนื่องจำกน ้ำยังอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ข้อมูล
จำกกำรตรวจวัดพบว่ำ โรงแรมสูญเสียน ้ำโบลว์ดำวน์ที่อุณหภูมิ 95°C ในอัตรำ 6 ลิตร/นำที หรือ 3,153.6 ลบ.ม./ปี และยังสูญเสีย
น ้ำประปำ 28 ลิตร/นำที หรือเท่ำกับ 14,716.80 ลบ.ม./ปี หำกโรงแรมสำมำรถลดกำรโบลว์ดำวน์ลงได้จะท้ำให้โรงแรมลดกำรใช้ไอ
น ้ำและเชื อเพลิง 
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การตรวจและวิเคราะห์การท่างานของหม้อไอน ่า 
โรงแรมจะต้องท้ำกำรตรวจวัดควำมเข้มข้นของสำรละลำยในน ้ำและควำมถี่ในกำรโบลว์ดำวน์ หำกพบว่ำควำมเข้มข้นของ

สำรละลำยในน ้ำของหม้อไอน ้ำมีค่ำต่้ำกว่ำ 3,500 ppm โรงแรมจะต้องหยุดกำรโบลว์ดำวนแ์ละปรับควำมถี่ของกำรโบลว์ดำวน์ เพื่อ
มิให้โรงแรมต้องสูญเสียน ้ำในหม้อไอน ้ำ ในกรณีของโรงแรมนี สำมำรถลดกำรโบลว์ดำวนไ์ด้เป็น 1 ครั ง/วัน ครั งละไม่เกิน 5 นำที 

 
ประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำเฉลี่ย  = 84.52  % 
กำรใช้งำน    = 7,300  h/y 
อุณหภูมิน ้ำป้อน    = 95.0  °C 
อัตรำกำรโบลว์ดำวน ์   = 360  L/h 
อัตรำกำรไหลของน ้ำประปำที่รั่วจำกวำล์ว = 1,680  L/h 
ค่ำควำมร้อนต่้ำของน ้ำมันเตำเกรดเอ  = 39.77  MJ/L 
ค่ำน ้ำเฉลี่ย    = 17.11  ฿/L 
ค่ำเชื อเพลิงเฉลี่ย    = 14.31  ฿/L 

 
ผลประหยัด 
น ้ำร้อน  = อัตรำกำรไหลของน ้ำรั่ว (L/h) x ช่ัวโมงใช้งำน (h/y) 

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

น ้ำประปำ = อัตรำกำรไหลของน ้ำรั่ว (L/h) x ช่ัวโมงใช้งำน (h/y) 
 = (1,680 x 7,300) / 1,000 
 = 12,264   m3/y 

 
ค่ำน ้ำประปำสูญเสีย = (2,628 m3/y + 12,264 m3/y) x 17.11 ฿/L 

  = 254,802.12 ฿/y 
 
ควำมร้อนสูญเสียไปกับน ้ำท่ีรั่ว (น ้ำร้อน) 

Qw = Fw x Dw x Cp x (Tw – Two) 
เมื่อ Fw = อัตรำกำรไหลของน ้ำท่ีรั่ว (L/h) 

Dw = ค่ำควำมหนำแน่นของน ้ำ 
Cp = ค่ำควำมร้อนจ้ำเพำะของน ้ำ 
Tw = อุณหภูมิน ้ำรั่ว 
Two = อุณหภูมิน ้ำปกติที่สภำวะมำตรฐำน 
 
Qw = Fw x Dw x Cp x (Tw – Two) 
 = (360 L/h x 1 x 4.187 kJ/kg.°C) x (95°C - 25°C) / 1,000 
 = 105.51  MJ/h 
 

 
คิดเทียบเป็นน ้ำมันเตำเกรดเอ = (Qw / LHV) /  

   = (105.51 / 39.77) / 0.8452 
   = 3.29    L/h 
   = 3.29 x 7,300   L/y 
   = 24,017   L/y 
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ค่ำเชื อเพลิง   = 24,017  (L/y) x 14.31 (฿/L) 
   = 343,683.27    ฿/y 

ผลประหยัดรวมที่เกิดขึ น  = ค่ำน ้ำ + ค่ำเชื อเพลิง 
   = 254,802.12 + 343,683.27  
   = 598,485.39    ฿/y 

กำรลงทุน 
ค่ำวำล์วควบคุมขนำด 1.5 นิ ว จ้ำนวน 4 ชุด = 91,440 บำท 

 
ระยะเวลำคืนทุน   = 91,440 / 598,485.39  

   = 0.15 ปี 
 

2.12 เทคโนโลยีกำรอนุรักษ์พลังงำน 
กำรใช้ปั๊มควำมร้อนส้ำหรับกำรท้ำควำมร้อน  (Heat Pump for Process Heating) 
 
1.  หลักกำรท้ำงำนของเทคโนโลย ี
ปั๊มควำมร้อน คืออะไร 
ปั๊มควำมร้อน เป็นระบบท่ีมีวฏัจักรกำรท้ำงำนทำงเทอร์โมไดนำมิกสท์ี่รู้จักกันว่ำ Carnot Cycle ซึ่งดึงควำมร้อนจำกแหล่งควำมร้อน
แล้วน้ำไปถ่ำยเทในบริเวณที่ต้องกำรควำมร้อน หรือกล่ำวอย่ำงง่ำยๆก็คือกำรปั๊มควำมร้อนจำกจดุหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งน่ันเอง วัฏจักร
กำรท้ำงำนของปั๊มควำมร้อนมลีักษณะเช่นเดียวกับระบบกำรท้ำควำมเย็นแบบอัดไอ (Mechanical Vapour Compression 
System) ต่ำงกันเพียงแต่ปั๊มควำมร้อนจะเลือกใช้ประโยชน์จำกด้ำนควำมร้อนเป็นหลักและควบคุมอณุหภมูิด้ำนควำมร้อนแทนด้ำน
ควำมเย็น 

ส่วนประกอบกำรท้ำงำนหลักของปั๊มควำมร้อน ประกอบด้วย 
 อีวำพอเรเตอร์ ท้ำหน้ำท่ีดึงควำมรอ้นจำกภำยนอกเข้ำสู่วงจรปั๊มควำมร้อน. โดยสำรท้ำควำมเย็นที่ควำมดันต่้ำและอณุหภมูิต่้ำ

กว่ำอุณหภูมภิำยนอกจะดึงควำมรอ้นจำกภำยนอกและเปลี่ยนสถำนะเป็นไอ 
 คอมเพรสเซอร์ ท้ำหน้ำท่ีเพิม่ควำมดันให้สำรท้ำควำมเย็นในสถำนะไอท่ีอุณหภมูิต่้ำให้มคีวำมดันและอุณหภูมสิูงขึ นกว่ำภำยนอก

และส่งต่อไปท่ีคอนเดนเซอร ์
 คอนเดนเซอร์ ท้ำหนำ้ที่ระบำยควำมร้อนจำกสำรท้ำควำมเย็นที่ควำมดันและอุณหภูมสิูงกว่ำภำยนอก ท้ำให้สำรท้ำควำมเย็น

เปลี่ยนสถำนะเป็นของเหลวท่ีควำมดันสูงไหลต่อไปยังเอ๊กซ์แพนช่ันวำล์ว 
 เอ็กซ์แพนช่ันวำล์ว ท้ำหน้ำที่ลดควำมดันของสำรท้ำควำมเย็นเพื่อป้อนให้กับอีวำพอเรเตอร์ 
 

 
รูปที่ 1-1: แสดงวัฏจักรกำรท้ำงำนของปั๊มควำมร้อน (2) 
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จึงเห็นได้ว่ำปัม๊ควำมร้อนจะท้ำงำนโดยใช้กำรหมุนเวียนของสำรท้ำควำมเย็นเพื่อพำควำมร้อนจำกแหล่งควำมร้อนที่มีอุณหภมูิต่้ำมำ
ให้แก่ด้ำนทีต่้องกำรอุณหภูมสิูงได ้โดยใช้พลังงำนจำกคอมเพรสเซอร์ ควำมร้อนที่ได้จำกปั๊มควำมร้อนจึงมีค่ำเท่ำกับ ควำมร้อนจำก
ภำยนอกผ่ำนอีวำพอเรเตอร์รวมกบัพลังงำนไฟฟ้ำท่ีป้อนให้กับคอมเพรสเซอร์ 

กำรประยุกต์ใช้ปั๊มควำมร้อนส้ำหรับกำรท้ำควำมร้อนในกระบวนกำรผลิต 
จำกหลักกำรท้ำงำนของปั๊มควำมรอ้นจะเห็นได้ว่ำปั๊มควำมร้อนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกควำมร้อนจำกแหล่งควำมร้อนที่มีอุณหภมูิต่้ำ 
เช่น ควำมร้อนในอำกำศหรือแหลง่ควำมร้อนสูญเสยีซึ่งไมส่ำมำรถนำ้กลับมำใช้ได้ด้วยกระบวนกำรแลกเปลี่ยนควำมร้อนตำมปกติ มำ
ท้ำให้มีอุณหภมูิสูงขึ นจนสำมำรถน้ำกลับมำใช้ได ้

ในระบบปั๊มควำมร้อนทั่วไปซึ่งมีค่ำ COP (Heating) เท่ำกับ 3 พลังงำนไฟฟ้ำท่ีป้อนเข้ำไปท่ีคอมเพรสเซอร์เพียง 1 ส่วนสำมำรถสร้ำง
ควำมร้อนได้ถึง 3 ส่วน โดยพลังงำนควำมร้อนอีก 2 ส่วนจะดึงมำจำกอำกำศภำยนอกหรือควำมร้อนสูญเสียจำกกระบวนกำรอื่นได้ 
ดังนั นปั๊มควำมร้อนจึงเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพด้ำนพลังงำนสูงส้ำหรับกำรท้ำควำมร้อน  ได้แก่ กำรผลิตน ้ำร้อนส้ำหรับ
กระบวนกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรมหรือในอำคำร รวมทั งกำรอบแห้งเพื่อไล่ควำมชื นในผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 

2.  กำรใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม 
เทคโนโลยีปั๊มควำมร้อนสำมำรถน้ำมำเปลี่ยนใช้แทนหม้อต้มน ้ำหรือหม้อไอน ้ำที่ใช้เชื อเพลิงหรือไฟฟ้ำ เพื่อผลิตน ้ำร้อนอุณหภูมิ
ประมำณ 50 – 60 oC ส้ำหรับกระบวนกำรผลิตหรือกำรใช้งำนต่ำงๆในอำคำร และใช้ทดแทนกำรใช้พลังงำนจำกเชื อเพลิง ไอน ้ำ 
หรือไฟฟ้ำ ในกระบวนกำรท้ำควำมร้อนหรือกำรอบแห้งผลิตภัณฑ์ เช่น พืชผลทำงกำรเกษตร อำหำร ไม้  ที่มีอุณหภูมิไม่สูงนัก
ประมำณไม่เกิน 60 oC ซึ่งเมื่อพิจำรณำในแง่ประสิทธิภำพโดยเปรียบเทียบค่ำสัมประสิทธิ์กำรท้ำงำน (COP) แล้ว ปั๊มควำมร้อน
โดยทั่วไปซึ่งมีค่ำ COP มำกกว่ำ 3 จึงมีประสิทธิภำพมำกกว่ำกำรผลติควำมร้อนโดยใช้ก๊ำซธรรมชำติหรอืน ้ำมันที่มีค่ำ COP ประมำณ 
0.75 – 0.95 มำก 

3.  ศักยภำพกำรประหยัดพลังงำน 
จำกผลกำรวิเครำะห์กำรใช้พลังงำนของกำรใช้ปั๊มควำมร้อนในกำรผลิตควำมร้อน  เปรียบเทียบกับกำรใช้หม้อต้มน ้ำด้วยน ้ำมันเตำ 
LPG และไฟฟ้ำ (5) ปั๊มควำมร้อนมีศักยภำพในกำรประหยัดพลังงำนได้มำกกว่ำ 60% โดยสำมำรถประเมินเปรียบเทียบในกรณีกำร
ผลิตน ้ำร้อนอุณหภูมิ 55 oC จำกน ้ำดิบอุณหภูมิ 27 oC ปริมำณ 16,000 ลิตรต่อวัน (เทียบเท่ำปริมำณกำรใช้น ้ำร้อนส้ำหรับโรงแรม
ขนำด 100 ห้อง) ดังนี  

พลังงำนควำมร้อนท่ีต้องใช้ในกำรผลิตน ำ้ร้อน 448,000 กิโลแคลอรี ่
ประเภทหม้อต้มน ้ำ ประสิทธิภำพ 

กำรให้ควำมร้อน 
ปริมำณกำรใช้พลังงำน 

(kcal) 
ปริมำณกำรใช้เชื อเพลิง 

 
ด้วยน ้ำมันเตำ 60% 746,666 79 ลิตร/วัน 
ด้วยก๊ำซ LPG 70% 640,000 53 กก./วัน 
ด้วยขดลวดไฟฟ้ำ 100% 448,000 520 kWh 
ด้วยปั๊มควำมร้อน 300% 149,333 173 kWh 
 

กรณี กำรเพ่ิมขึ นของประสิทธิภำพ 
กำรให้ควำมร้อน 

ปริมำณพลังงำน 
ที่ประหยัดได้ 

เปลี่ยนจำกน ำ้มันเตำเป็นปัม๊ควำมร้อน จำก 60% เป็น 300% 80% 
เปลี่ยนจำก LPG เป็นปั๊มควำมร้อน จำก 70% เป็น 300% 76% 
เปลี่ยนจำกขดลวดไฟฟ้ำเป็นปัม๊ควำมร้อน จำก 100% เป็น 300% 66% 

ตำรำงที่ 3-1: แสดงศักยภำพกำรประหยดัพลังงำนของปั๊มควำมร้อน (5) 

นอกจำกนี จำกข้อมูลกำรติดตั งใช้งำนปั๊มควำมร้อนในกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมยังแสดงถึงปริมำณพลังงำนท่ีประหยัดได้ซึ่ง
มำกกว่ำ 30% ในหลำยๆกระบวนกำร (2) 
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4.  สภำพที่เหมำะสมกับกำรใช้เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีปั๊มควำมร้อนเหมำะส้ำหรับกำรใช้ผลิตควำมร้อน ได้แก่ น ้ำร้อน หรืออำกำศร้อน ส้ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมหรืออำคำร 
ในช่วงอุณหภูมิของกำรท้ำควำมรอ้นไม่เกิน 60 oC ซึ่งเป็นช่วงที่ป๊ัมควำมร้อนท้ำงำนท่ีประสิทธิภำพสงู โดยกำรผลิตควำมร้อนที่
อุณหภูมสิูงกว่ำนี จะท้ำให้ปัม๊ควำมร้อนมีประสิทธิภำพลดลงมำก รวมทั งข้อจ้ำกัดของคอมเพรสเซอร์ทีไ่ม่สำมำรถท้ำงำนได้อณุหภูมิ
สูงกว่ำช่วง 80 – 90 oC 

5.  กลุ่มเป้ำหมำยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
กลุ่มของโรงงำนอุตสำหกรรมและอำคำรที่สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี  ได้แก ่
 โรงงำนผลติอำหำรและเครื่องดืม่ 
 โรงงำนเคม ี
 โรงงำนสิ่งทอ 
 โรงงำนผลติชิ นส่วนโลหะ 
 โรงงำนอบแห้งไม้แปรรูป 
 อำคำรโรงแรม 
 อำคำรโรงพยำบำล 
 ฯลฯ 

6.  รำคำของเทคโนโลยี 
รำคำของระบบปัม๊ควำมร้อนส้ำหรับกำรท้ำควำมร้อน จะขึ นอยู่กับขนำดติดตั งของระบบและประเภทกำรติดตั งใช้งำน โดยจำก
ข้อมูลผ็จ้ำหน่ำยระบบ (6) และกรณีศึกษำกำรติดตั งในประเทศไทย (4) (5) ค่ำใช้จ่ำยของกำรติดตั งระบบปั๊มควำมร้อนแบบวงจรปิดจะ
อยู่ระหว่ำง 12,000 – 28,000 บำทต่อกิโลวัตต์ควำมร้อนหรือ 3,500,000 – 8,200,000  บำทต่อ MMBtu 

7.  ระยะเวลำคืนทุนของเทคโนโลย ี
จำกข้อมูลจำกกรณีศึกษำกำรตดิตั งในประเทศไทย (4) (5) (6) เทคโนโลยีกำรใช้ปั๊มควำมร้อนในกำรท้ำควำมร้อนสำมำรถใหผ้ลประหยัด
ซึ่งมีระยะเวลำคืนทุนประมำณ 2 – 5 ปี ซึ่งในบำงกรณีปั๊มควำมร้อนอำจให้ระยะเวลำคืนทุนไม่ถึง 1 ปี 

8.  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีปั๊มควำมร้อนมผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่้ำอยู่ในระดับเดียวกับระบบเครื่องปรับอำกำศท่ัวไป 

9.  ควำมแพร่หลำยและศักยภำพกำรขยำยผลในประเทศไทย 
จำกกำรตรวจสอบกับผู้จ้ำหน่ำยและฐำนข้อมลูโรงงำนอำคำรควบคมุของ พพ. ประมำณกำรว่ำมีกำรน้ำเทคโนโลยีกำรลดควำมชื น
ด้วยสำรดูดควำมชื นเหลวไปประยกุต์ใช้แล้วกับสถำนประกอบกำรประมำณไม่เกิน 4% ของจ้ำนวนสถำนประกอบกำรทีส่ำมำรถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี ได้ (ประมำณ 100 แห่งจำก 2,741 แห่ง) 

โดยเมื่อพิจำรณำกลุม่เป้ำหมำยกำรใช้เทคโนโลยีนี  ในกลุ่มอุตสำหกรรมและอำคำรทีม่ีศักยภำพแล้วพบว่ำ เทคโนโลยีนี สำมำรถขยำย
ผลในสถำนประกอบกำรที่มีกำรใช้พลังงำนรวมกันประมำณ 9,797 ktoe ตำมข้อมูลกำรใช้พลังงำนของประเทศในป ี2549 (7) และ
จำกกำรประมำณกำรในกรณีที ่20% ของสถำนประกอบกำรที่มีศักยภำพเหลำ่นี น้ำเทคโนโลยไีปประยกุต์ใช้จะท้ำให้เกิดผลประหยดั
พลังงำนให้กับประเทศได้ปลีะประมำณ 19,594 ล้ำนบำท 

10.  ตัวอย่ำงกรณีศึกษำ  
กรณีศึกษำ:  โรงแรม The Royal City 
ประเภทอำคำร:  โรงแรมขนำดห้องพัก 400 ห้อง 
กำรใช้เทคโนโลย:ี ติดตั งระบบปั๊มควำมร้อนเพื่อท้ำน ำ้ร้อนแทนกำรใช้หม้อไอน ้ำเดิมซึ่งใช้น ้ำมันเตำเป็นเชื อเพลิง 
เงินลงทุน: 1,120,000 บำท (ระบบปั๊มควำมร้อนขนำดพิกัดก้ำลังไฟฟ้ำ 5.25 kW ซึ่งมีอัตรำกำรท้ำน ้ำร้อนได้ 861 

ลิตรต่อช่ัวโมง รองรับภำระกำรใช้น ้ำร้อนได้ 20,000 ลิตรต่อวัน ท้ำงำนร่วมกับถังเก็บน ้ำร้อนขนำด 
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13,000 ลิตร จ้ำนวน 2 ถัง) 
ผลประหยดัพลังงำน: น ้ำมันเตำ 70,273 ลิตร/ปี (2,795 GJ/ปี) ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ น 37,405 kWh/ปี (135 GJ/ปี) 
ค่ำพลังงำนท่ีประหยดัได:้ 517,412 บำท/ปี 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ประหยดัได:้ - 
ระยะเวลำคืนทุน:  2.16 ปี 
 
กรณีศึกษำ:  โรงแรม Mike 
ประเภทอำคำร:  โรงแรมขนำดห้องพัก 110 ห้อง 
กำรใช้เทคโนโลย:ี ติดตั งระบบปั๊มควำมร้อนเพื่อท้ำน ำ้ร้อนแทนกำรใช้หม้อท้ำน ้ำร้อนเดมิซึ่งใช้ LPG เป็นเชื อเพลิง 
เงินลงทุน: 557,000 บำท (ระบบปั๊มควำมร้อนขนำดพิกัดก้ำลังไฟฟ้ำ 11 kW ซึ่งมีอัตรำกำรท้ำน ้ำร้อนได้ 1,200 

ลิตรต่อช่ัวโมง พร้อมถังเก็บน ้ำร้อนขนำด 3,000 ลิตร) 
ผลประหยดัพลังงำน: LPG 17,520 kg/ปี (880 GJ/ปี) ใช้ไฟฟ้ำเพิ่มขึ น 54,073 kWh/ปี (195 GJ/ปี) 
ค่ำพลังงำนท่ีประหยดัได:้ 131,351 บำท/ปี 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ประหยดัได:้ - 
ระยะเวลำคืนทุน:  4.24 ปี 

กรณีศึกษำ:  จำกกรำยงำน Energy Audit โรงงำนประกอบรถยนต ์
ประเภทอำคำร:  โรงงำนประกอบรถยนต ์
กำรใช้เทคโนโลย:ี ติดตั งระบบปั๊มควำมร้อนเพื่อท้ำน ำ้ร้อนแทนกำรใช้หม้อไอน ้ำเดิมซึ่งใช้ LPG เป็นเชื อเพลิง 
เงินลงทุน: 420,000 บำท (ระบบปั๊มควำมร้อนขนำดพิกัดก้ำลังไฟฟ้ำ 7.8 kW ซึ่งมีอัตรำกำรท้ำน ้ำร้อนได้ 700 

ลิตรต่อช่ัวโมง) 
ค่ำพลังงำนท่ีประหยดัได:้ 180,181 บำท/ปี 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่ประหยดัได:้ - 
ระยะเวลำคืนทุน:  2.32 ปี 

บทสรุป 
 เนื อหำในบทนี ได้บรรยำยให้เห็นว่ำระบบไอน ้ำเป็นระบบท่ีมีกำรใช้พลังงำนสูงและมีศักยภำพท่ีจะด้ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำร
อนุรักษ์พลังงำน 
 ระบบไอน ้ำประกอบด้วยระบบย่อยๆ ได้แก่ (1) หม้อไอน ้ำ (2) ระบบส่งจ่ำยไอน ้ำ (3) ระบบน้ำกลับไอน ้ำควบแน่น (คอน
เดนเสท) และ (4) อุปกรณ์ที่ใช้ไอน ้ำ (ผู้ใช้ไอน ้ำปลำยทำง) 
 ในระบบไอน ้ำ หม้อไอน ้ำที่ใช้งำนอยู่สำมำรถจ้ำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ หม้อไอน ้ำชนิดท่อน ้ำและชนิดท่อไฟ กำร
ท้ำงำนของหม้อไอน ้ำไม่ว่ำประเภทใดจ้ำเป็นตอ้งดูแลโดยเจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรท้ำงำนของหม้อไอน ้ำ
อย่ำงพอเพียง ต้องมีควำมเข้ำใจในเรื่อง 

- ประเภทและกำรใช้งำนหัวเผำให้เหมำะสมลักษณะของภำระไอน ้ำ 
- กำรเผำไหม้เบื องต้น ได้แก่ อัตรำส่วนอำกำศตำมทฤษฎี อำกำศส่วนเกิน ควำมสัมพันธ์ของประสิทธิภำพของหม้อไอ

น ้ำกับอำกำศส่วนเกิน 
- กำรระบำยน ้ำ (โบลว์ดำวน์) เพื่อควบคุมคุณภำพน ้ำในหม้อไอน ้ำ และผลที่เกิดขึ นต่อกำรใช้พลังงำนของหม้อไอน ้ำ 
- ข้อควรปฏิบัติในกำรใช้หม้อไอน ้ำเพื่อให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และอนุรักษ์พลังงำน 

ในระบบส่งจ่ำยไอน ้ำ บทนี ได้บรรยำยเกี่ยวกับกับดักไอน ้ำซึ่งมีอยู่มำกมำยหลำยประเภท กำรใช้กับดักไอน ้ำที่ถูกต้อง แม้ผู้
เข้ำอบรมไม่ต้องจดจ้ำทั งหมด แต่อย่ำงน้อยต้องทรำบว่ำกับดักไอน ้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบบที่มีส่วนในกำรท้ำให้ระบบไอน ้ำ
โดยรวมท้ำงำนได้ปกติ รวมถึงกำรอนุรักษ์พลังงำน 

ระบบน้ำกลับคอนเดนเสทเป็นอีกส่วนหนึ่งของระบบไอน ้ำ ซึ่งต้องให้ควำมส้ำคัญ เนื่องจำกมีส่วนช่วยให้เกิดกำรอนุรักษ์
พลังงำนขึ นในระบบไอน ้ำ 
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 กำรด้ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำนของหม้อไอน ้ำ ผู้เข้ำอบรมต้องทรำบว่ำกำรประเมินหรือกำรค้ำนวณประสิทธิภำพของหม้อ
ไอน ้ำต้องมีข้อมูลต่อไปนี  

ข้อมูล ค่ำตรวจวัด กำรวิเครำะห์ 
เชื อเพลิง - ค่ำควำมร้อนของเชื อเพลิง 

- อัตรำกำรใช้เชื อเพลิง 
- อุณหภูมเิชื อเพลิง 

- อัตรำกำรใช้พลังงำนเชื อเพลิงของหม้อ
ไอน ้ำ 

ไอน ้ำ 
 

- ควำมดันและอุณหภูมไิอน ้ำ 
- อัตรำกำรผลติไอน ้ำ 

- อัตรำกำรผลติพลังงำนควำมร้อน (ไอน ้ำ) 
ของหม้อไอน ้ำ 

น ้ำป้อนและน ้ำโบลว์ดำวน ์
 

- อัตรำกำรไหลของน ้ำป้อนและโบลว์ดำวน ์
- อุณหภูมิของน ้ำป้อนและโบลว์ดำวน ์
- ค่ำ TDS (Total Dissolved Solid)  

- กำรสญูเสยีพลังงำนจำกกำรโบลวด์ำวน์ 

ก๊ำซไอเสีย 
 

- เปอร์เซ็นต์ของ O2 
- เปอร์เซ็นต์ของCO2 
- เปอร์เซ็นต์ของ CO และอื่นๆ 
- อุณหภูมิของก๊ำซไอเสยี 

- ประสิทธิภำพกำรเผำไหม้ของหม้อไอน ้ำ 

กำรสูญเสียควำมร้อนจำกกำร
แผ่รังสี 

- อุณหภูมผิิวและพื นท่ีผิวของหม้อไอน ้ำ  
- อุณหภูมิแวดล้อม 
- ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรแผร่ังสีควำมร้อน (Emissivity)  

- กำรสญูเสยีควำมร้อนจำกกำรแผ่รงัสี
ของหม้อไอน ้ำ 

 
 กำรค้ำนวณประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำมี 2 วิธี คือ วิธีตรง และวิธีอ้อม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว เรำจะประเมินโดยวิธีอ้อม 
เนื่องจำกว่ำ เรำจะทรำบกำรสูญเสียพลังงำนจำกส่วนต่ำงๆ ของระบบไอน ้ำว่ำมีมำกน้อยเพียงใด และจะด้ำเนินมำตรกำรอนุรักษ์
พลังงำนอย่ำงไรได้บ้ำง กำรสูญเสียควำมร้อนจำกหม้อไอน ้ำประกอบด้วย 

- กำรสูญเสียควำมร้อนในก๊ำซไอเสีย 
- กำรสูญเสียควำมร้อนจำกโบลว์ดำวน์ 
- กำรสูญเสียควำมร้อนจำกผิวหม้อไอน ้ำโดยกำรแผ่รังสี 

มำตรกำรหนึ่งที่ส้ำคัญและใช้กันมำกในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของหม้อไอน ้ำ คือ มำตรกำรปรับอัตรำส่วนอำกำศที่ใช้
เผำไหม้ ซึ่งผู้เข้ำอบรมต้องทรำบวิธีค้ำนวณประสทิธิภำพของกำรเผำไหม้ของหม้อไอน ้ำ เมื่อทรำบข้อมูลวัดปริมำณ CO2 หรือ O2 กับ
อุณหภูมิของก๊ำซไอเสีย 
 ในบทนี ได้แสดงมำตรกำรหลำยมำตรกำรซึ่งสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ในแต่ละโรงงำน วิธี
ค้ำนวณผลประหยัดได้แสดงในหนังสือเล่มนี เช่นกัน ซึ่งก็เป็นหนึ่งในหลำยๆ วิธีที่ท่ีปรึกษำด้ำนพลังงำนใช้ในกำรประเมินประสทิธิภำพ
ของหม้อไอน ้ำและระบบไอน ้ำ 
 ด้วยระยะเวลำกำรอบรมที่จ้ำกัด ผู้เข้ำอบรมไม่จ้ำเป็นต้องสำมำรถค้ำนวณผลประหยัดที่เกิดขึ นจำกกำรด้ำเนินกำรในแต่ละ
มำตรกำร ซึ่งสำมำรถศึกษำได้ในภำยหลังหำกมีควำมสนใจ แต่อย่ำงน้อยผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องทรำบว่ำมีมำตรกำรใช้บำงที่สำมำรถ
อนุรักษ์พลังงำนให้กับระบบไอน ้ำได้ ดังสรุปในตำรำงข้ำงล่ำงนี  

ระบบไอน ้ำ มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน 
หม้อไอน ้ำ - กำรปรับตั งอัตรำส่วนอำกำศป้อนต่อเชื อเพลิง 

- กำรควบคุมน ้ำระบำย 
- กำรปรับสภำพน ้ำป้อน 
- กำรลดกำรสูญเสียควำมร้อนทำงปล่องไอเสีย 
- เครื่องประหยัดเชื อเพลิงหรือเครื่องอุ่นน ้ำเลี ยง 
- มำตรกำรบ้ำรุงรักษำ 
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ระบบไอน ้ำ มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำน 
ระบบส่งจ่ำยไอน ้ำ - กำรติดตั งฉนวนกันควำมร้อน 

- กำรตรวจสอบกับดักไอน ้ำ 
- กำรตรวจสอบระบบท่อส่งจ่ำยไอน ้ำ 
- กำรใช้วำล์วอย่ำงถูกต้อง 

ระบบน้ำกลับคอนเดนเสท - กำรใช้คอนเดนเสท 
- กำรผลิตไอน ้ำแฟลช 
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บทที่ 3 
ระบบกรอบอาคาร 

(Building Envelope System) 

 
 

 
 
 
 

ความส าคัญ 
เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน เราจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกรอบอาคาร โดยกรอบอาคาร

ที่ดีควรสามารถป้องกันไม่ให้ความรอ้นเข้ามาภายในตัวอาคารมากจนเกินไป เพื่อลดภาระการท าความเย็นของระบบปรับอากาศ และ
น าไปสู่การลดการใช้และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 

โดยปกติ ภาระการปรับอากาศท่ีเกิดจากความร้อนถ่ายเทจากภายนอกอาคารเข้าสู่ตัวอาคาร จะมีสัดส่วนสูงกว่าความร้อน
ที่เกิดขึ้นภายในอาคารเอง การที่เราสามารถเข้าใจกลไกของการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารว่าเป็นอย่างไร มีลักษณะใดบ้าง และ
ทราบถึงวิธีการประเมินสมรรถนะของกรอบอาคาร จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันความร้อนเหล่านั้นไม่ให้เข้า
มาภายในอาคาร  

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์หลักของบทที่ 4 ระบบกรอบอาคาร ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นและทราบแนวทางการ

อนุรักษ์พลังงานในระบบกรอบอาคาร โดยวัตถุประสงค์ย่อยของบทนี้มีดังต่อไปนี้ 
1. รู้จักสมบัติเชิงอุณหภาพที่ส าคัญของวัสดุกรอบอาคาร 
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร 
3. เข้าใจหลักการค านวณสมรรถนะของกรอบอาคาร OTTV และ RTTV 
4. ทราบมาตรการปรับปรุงสมรรถนะของกรอบอาคาร 

3.1 บทน า 
ส าหรับอาคารหนึ่งๆ ภาระการปรับอากาศเป็นผลจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ความร้อนทีก่ารถ่ายเทจากภายนอกอาคาร

เข้าสู่ตัวอาคาร และจากปัจจัยภายใน อันได้แก่ ความร้อนที่เกิดจากภายในตัวอาคารเอง  
โดยปกติแล้ว ความร้อนจากท่ีถ่ายเทจากภายนอกจะมีสัดส่วนสูงกว่าความร้อนที่เกิดขึ้นจากภายใน คือ คิดเป็นร้อยละ 60 

ของภาระการปรับอากาศ รูปที่ 3-1 แสดงแหล่งความร้อนต่างๆ ของภาระการปรับอากาศ ซึ่งประกอบด้วย 
1. การส่งผ่านรังสีจากดวงอาทิตย์เข้าสู่อาคารโดยตรงผ่านพ้ืนผิวที่โปร่งแสง เช่น หน้าต่าง, หลังคาโปร่งแสง (Skylight)  
2. การน าความร้อนเข้าสู่อาคารโดยผ่านทางผนังภายนอก (ผนังทึบและผนังกระจก) พื้น และหลังคา 
3. ความร้อนที่เกิดขึ้นจากตัวคน, หลอดไฟส่องสว่างและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในอาคาร 
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4. ความร้อนที่เกิดจากอากาศภายนอกท่ีน าเข้ามาเพื่อการระบายอากาศภายในหรือท่ีแทรกซึมเข้าสู่อาคาร (เช่น อากาศ
ที่ผ่านเข้าทางประตูหรือหน้าต่างในส่วนท่ีเปิดไว้) 

 
รูปที่ 3-1 แหล่งความร้อนต่างๆ ของภาระการปรับอากาศ 

 
 การที่เราสามารถเพิ่มสมรรถนะในการป้องกันความร้อนของกรอบอาคารจะช่วยลดภาระการปรับอากาศลงและสามารถ
ประหยัดพลังงานได้มาก 

3.2 วัสดุผนังทึบ 
ผนังอาคารสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ผนังทึบและผนังกระจก ผนังทั้งสองนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ทั้งในด้านกายภาพและกระบวนการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้น 
จากการศึกษารายงานการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของอาคารกว่า 273 แห่ง ซึ่งมากพอท่ีจะใช้เป็นตัวแทนของอาคาร

ควบคุม เราจะพบว่าวัสดุที่ใช้ส าหรับประกอบเปลือกอาคารมีหลากหลายชนิด อย่างไรก็ตามอาจสามารถจัดกลุ่มของวัสดุเปลือก
อาคารตามวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้าง ตารางที่ 3.1 แสดงชนิดของวัสดุเปลือกอาคารที่ใช้ในอาคารควบคุมดังกล่าว เมื่อพิจารณา
ข้อมูลจากตารางจะพบว่าวัสดุเปลือกอาคารที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ ผนังก่ออิฐฉาบปูน 

ตารางที่ 3-1 สัดส่วนการใช้ผนังทึบชนิดต่างๆ 

ลักษณะของผนังทึบ 
จ านวนอาคาร 

[จากทั้งหมด 273 อาคาร]1 
สัดส่วนการใช้ผนัง2 

[%] 
ช่วงของค่า U-
value [W/m2] 

ผนังช้ันเดียว ก่อสร้างด้วยอิฐ 143 20.5 – 98.7 1.5 – 4.7 
ผนังช้ันเดียว ก่อสร้างด้วยคอนกรตี 66 18.9 – 86.5 1.0 – 4.1 
ผนังช้ันเดียว ก่อสร้างด้วยคอนกรตีบล็อก 28 21.5 – 86.9 1.3 – 3.1 
ผนังสองช้ัน ก่อสร้างด้วยอิฐ 9 20.1 – 79.2 1.2 – 1.9 
ผนังสองช้ัน ก่อสร้างด้วยคอนกรตี 22 21.6 – 90.2 1.0 – 1.9 
ผนังสองช้ัน ก่อสร้างด้วยคอนกรตีบล็อก 17 21.6 – 79.0 0.9 – 1.8 
ผนังกระจก 6 29.8 – 87.1 1.4 – 1.6 

ความร้อนจากอากาศ 
ภายนอก (4) 

ความร้อนจากคน(3) 

ความร้อนจากหลอดไฟส่องสว่าง(3) 

ความร้อน จากอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส านักงาน (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความร้อนจากปจัจัยภายนอก 

การน าความร้อนเข้าสู่อาคาร (2) 

การส่งผ่านรังสีจากดวง
อาทิตย์เข้าสู่อาคาร (1) 

หลังคา 

ดวงอาทิตย์ 
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1 ค่าซ่ึงแสดงจ านวนของอาคารตามข้อมลูอาคารที่มีอยู่ 
2 ค่านี้แสดงช่วงของอัตราส่วนพื้นที่ผนังทึบที่พิจารณาเทียบกับพื้นผนังทึบทั้งหมดของอาคาร 

แม้ว่าวัสดุที่ใช้ประกอบเป็นผนังทึบจะมีความหลากหลาย แต่หากพิจารณาโดยอาศัยเกณฑ์ในด้านการถ่ายเทความร้อนแล้ว 
วัสดุก่อสร้างในส่วนของผนังทึบอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  

- วัสดทุีไ่ม่มีความเป็นฉนวนและ 
- วัสดทุีม่ีความเป็นฉนวน 

ตารางที่ 3-2 และ 3-3 แสดงค่าสมบัติต่างๆ ของวัสดุก่อสร้างบางชนิดที่ไม่มีความเป็นฉนวนและมีความเป็นฉนวน 
ตามล าดับ เราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าค่าสภาพน าความร้อนระหว่างวัสดุทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันอย่างมาก 

ตารางที่ 3-2 ค่าสมบัติของวัสดุประกอบเปลือกอาคารบางชนิด 
รายการวัสดุ อิฐมอญ 

คร่ึงแผ่น 
อิฐมอญ 
เต็มแผ่น 

คอนกรีต
บล็อก 

คอนกรีตมวล
เบา 

ยิบซ่ัมบอร์ด ไฟเบอร์บอร์ด 

รูปแบบกายภาพ (ก้อน) (ก้อน) (ก้อน) (ก้อน) (แผ่น) (แผ่น) 
ขนาด (cm3) 7x16x3.5 (2) 7x16x3.5 7x19x39 7.5x20x60 0.12x120x240 0.2x120x240 
ความหนาแน่น (kg/m3) 1615-1650 1650 765 550-640 800 1250-1350 
สภาพน าความร้อน 
(W/m.K) 

0.473 0.473 0.519 0.089-0.132 0.14-0.19 0.210 

การบ ารุงรักษา ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 
อายุการใช้งาน มากกว่า 50 ป ี มากกว่า 50 ป ี มากกว่า 50 ป ี ยังไม่คงที ่ - - 
ข้อดี - เป็นที่

ยอมรับ 
- ช่างช านาญ 
- แข็งแรง, ทน 

- เป็นที่
ยอมรับ 
- ช่างช านาญ 
- แข็งแรง, ทน 
- กันความ
ร้อนเข้า
อาคารได้
มากกว่า 

- แข็งแรง 
- ราคาถูก 
- มีช่องอากาศ
ที่ช่วยกัน
ความร้อนได ้

- คุณภาพคงที ่
- น้ าหนักน้อย 
- กันความ
ร้อนด ี

- กันความร้อน 
- ดูแลรักษาง่าย 
- ไม่ลามไฟ 
- กันเสียง 
- ติดตั้งง่าย 

- ท างานเร็ว 
- นน.เบา 
- ไม่ลามไฟ 
- ป้องกันเสียง 
- ติดตั้งง่าย 

ข้อเสีย - คุณภาพและ
ขนาดไม่
แน่นอน 
- ใช้เวลานาน 
- น้ าหนักมาก 

- ดูดซับน้ า
และเก็บ
ความช้ืน 

- อายุใช้งาน
ยังไม่มีการ
ยืนยัน 
- ต้องใช้ปูน
ฉาบเฉพาะ 

- ไม่ค่อย
แข็งแรง 
- ไม่ทนน้ า 
- ราคาสูง 

- หากช้ืนมาก
จะปิดงอ
เปลี่ยนรูป 
- อาจมีรา หาก
ไม่ดูแล 

- เก็บความช้ืน 

 

 
(ก) อิฐมอญ  (ข) อิฐบล็อก    (ค) อิฐมวลเบา 
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 (ง) ยิบซั่มบอร์ด      (จ) ฉนวนใยแก้ว 

รูปที่ 3-2 ตัวอย่างวัสดุประกอบผนังทึบ 

ตารางที่ 3-3 ค่าสมบัติของวัสดุฉนวนบางชนิด 
รายการวัสดุ ฉนวนใยแก้ว 2” ฉนวนเยื่อ

กระดาษ 
แผ่นสะท้อน
ความร้อน 

Aluminium 

ยิบซ่ัมบอร์ด+
แผ่นสะท้อน
ความร้อน 

ฉนวน 
โฟมโพลิสไตรีน 

เซรามิคโคต
ต้ิง 

รูปแบบกายภาพ หุ้มปิด, บุใต้หลังคา,ปู
บนฝ้า (แผ่น) 

หุ้มปิด, บุใต้
หลังคา,ปูบนฝา้ 
(แผ่น) 

ม้วน ติดตั้ง แผ่น ติดตั้ง หุ้ม ปิด บ ุ พ่นเหนือ
หลังคา 

ขนาด (cm3) 5x60x400 
    >50 มม.(หุ้ม) 
    >50 มม. (บุ) 
    >75 มม. (บุ) 
    >50มม.(แผ่น) 

7.5x60x400 หนา 150 
ไมครอน 
x125x6,000 

1.2x60x120 10x60x120 หนา 
x122x1,650 
50 มม. 
75 มม. 

ค่าความหนาแน่น 
(kg/m3) 

16 
    >64 มม. (หุ้ม) 
    >24 มม. (บุ) 
    >16 มม. (บุ) 
    >32 มม.(แผ่น) 

45-80 0.17 800+Fail 1 ปอนด์/ลบ.ฟ. 
16 

- 

สภาพน าความร้อน 
(W/m.K) 

0.035 (บุ) 
0.0365 (บุ) 
0.033 (แผ่น) 

0.029-0.045 - 0.19+Fail 0.035 - 

การบ ารุงรักษา  เปลี่ยนใหมเ่มื่อ
หมดอายุการใช้
งาน 

ท าไม่ได ้ ท าความสะอาด
ได ้

- - 

อายุใช้งาน (ปี) 5-10 5-10 - - 5-15 - 
ข้อดี - หาง่าย 

- ติดตั้งง่าย 
- หาง่าย 
- ติดตั้งง่าย 

- ไม่มสีารพิษ 
- ลดเสียงสะท้อน 
- น้ าหนักเบา 
- ไม่มีกลิ่น 
- ไม่มีช่องว่าง
ระหว่างฉนวน
กับส่วนท่ีฉีดพ่น 

- ทน UV, ไม่ติด
ไฟ 
- ป้องกันการกัด
กร่อนของสนิม 
- น้ าหนักเบา 

- ใช้เป็นตัวผลึก
หรือกันซึม 
- การแทรกซึม
ไอน้ า หรือการ
ดูดซึมความ
ร้อนต่ า 
- น้ าหนักเบา 
- ผสมสีต่างๆ ได ้

- ไม่เป็น
อันตราย 
- ไม่
ก่อให้เกิด
มลพิษ 
- ทน UV 
- ไม่ขึ้นรา 

ข้อเสีย - น้ าหนักมาก 
- เป็นสารก่ออันตราย 
- ย่อยสลายไม่ได ้
- มีกลิ่น เมื่อช้ืน 

- น้ าหนักมาก 
- เป็นสารก่อ
อันตราย 
- ย่อยสลาย 

- ถ้ามีฝุ่นเกาะ
คุณสมบัติจะ
ลดลง 

- ถ้ามีฝุ่นเกาะ
คุณสมบัติจะ
ลดลง 

- ติดไฟได ้
- ขณะลุกไหม้
เกิดควันท่ีเป็น
พิษแก้ด้วยการ

- เป็นที่อยู่
อาศัยของ
แมลงต่าง 
ๆ หากไมม่ี
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รายการวัสดุ ฉนวนใยแก้ว 2” ฉนวนเยื่อ
กระดาษ 

แผ่นสะท้อน
ความร้อน 

Aluminium 

ยิบซ่ัมบอร์ด+
แผ่นสะท้อน
ความร้อน 

ฉนวน 
โฟมโพลิสไตรีน 

เซรามิคโคต
ต้ิง 

คุณสมบัติจะลดลง 
- สัตว์เล็กท ารังภายใน 
- ตัวประสานลุกไหม้
ได ้

ไม่ได ้
- มีกลิ่น 
- สัตว์เล็กท ารัง
ภายใน 
- เมื่อช้ืน 
คุณสมบัติจะ
ลดลง 

เติมสารกันไฟ 
- ไม่ทนน้ ามัน
เบนซิน ทิน
เนอร์ 
น้ ามันสน 
- ไม่ทนแสงแดด 

การป้องกัน
ที่ดีพอ 

 

3.3 กระจก 
กระจกเป็นวัสดุกรอบอาคารที่ปัจจุบันได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย กระจกมีด้วยกันหลายประเภท นอกจากนี้ใน

แต่ละประเภทยังมีความหนาและค่าสมบัติทางความร้อนที่แตกต่างกัน กระจกท่ีใช้ประกอบอาคารโดยทั่วไปได้แก่ กระจกช้ันเดียวท่ีมี
ความหนาระหว่าง 3-6 มิลลิเมตร  

กระจกมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อภาระความร้อนของอาคาร ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทผ่านผนังกระจกอาจมีค่าสูง 5-10 เท่า 
เมื่อเทียบกับผนังทึบ การเลือกใช้กระจกที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อนจะสามารถลดภาระความร้อนของอาคารลงได้
อย่างมาก ส าหรับกระจกแล้ว เรายังต้องพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติของแสงธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
เราสามารถผลิตกระจกที่มีความเหมาะสมมากขึ้น กล่าวคือ มีความสามารถในการป้องกันความร้อนได้ดี และในขณะเดียวกันก็
สามารถน าเอาแสงธรรมชาติเข้ามาใช้งานภายในอาคารได้อย่างเหมาะสมด้วย 

ส าหรับแผนภาพในรูปที่ 3-3 แสดงการจัดแบ่งประเภทของกระจกท่ีมีใช้ในอาคาร 

 
รูปที ่3-3 ประเภทของกระจกอาคาร 

กระจกธรรมดา (Float Glass) 

กระจกอบความร้อน (Heat Treated Glass)  

กระจกเคลือบผิว (Surface Coated Glass) 

กระจกดัดแปลง (Processed Glass) 

กระจกอืน่ ๆ 

กระจกใส (Clear Glass) 

กระจกสี (Tinted Glass) 

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 
(Tempered Glass) 

กระจกฮีตสต็อป 
(Heat Stop) 

กระจกเสริมลวด (Wired Glass) 

กระจกฮีตมิเรอร์ 
(Heat Mirror) 

กระจกลวดลาย (Pattern 
Glass) 

กระจกฮีตสเตรงเทน 
(Heat  Strengthen Glass) 

กระจกสะท้อนรังสีอาทิตย ์
(Solar Reflective Glass) 

กระจกที่มสีภาพการแผ่รังสี 
(Low-E Glass) 

กระจกเงา (Mirror) 

กระจกนิรภัยหลายชัน้ 
(Laminated Glass) 

กระจกฉนวนกนัความร้อน 
(Insulated Glass) 

ปร
ะเภ

ทข
อง

กร
ะจ

ก 
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3.3.1 กระจกธรรมดา (Float glass) 
 กระจกธรรมดาเป็นกระจกพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยตรง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ กระจกใสและกระจกสี 

ก) กระจกใส (Float glass) 
กระจกใสเป็นกระจกโปร่งใสที่มีผิวทั้งสองด้านเรียบสนิท ให้ภาพในการมองเห็นชัดเจน และมีราคาถูกที่สุด กระจกชนิดนี้

ยอมให้แสงผ่านเข้ามาสูง (ร้อยละ88) จึงมีแสงสว่างกระจายเข้ามาภายในห้องเป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีปริมาณความ
ร้อนที่ผ่านเข้ามามากด้วยเช่นกัน (ร้อยละ83) ดังนั้น ในการใช้งานจึงมักมีการติดฟิล์มกรองแสง หรือการใช้ร่วมกับอุปกรณ์บังแดด 
เป็นต้น กระจกใสยังเป็นกระจกพ้ืนฐานเพื่อนไปผลิตกระจกประเภทอื่นๆ รูปที ่3-4 แสดงตัวอย่างของกระจกใส 

 
รูปที ่3-4 ตัวอย่างของกระจกใส 

ข) กระจกส ี(Color glass)  
กระจกสีหรือกระจกดูดกลืนความร้อน (Heat absorbing glass) ผลิตขึ้นโดยการผสมโลหะออกไซด์เข้าไปในส่วนผสมใน

ขั้นตอนการผลิตกระจกท าให้กระจกมีสีสัน ความเข้มของสีจะเพิ่มมากขึ้นตามความหนาของกระจก  ซึ่งจะส่งผลท าให้การดูดกลืน
ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่สะสมอยู่ในเนื้อกระจกมีมากขึ้นด้วย  ฉะนั้น การน าไปใช้งานจึงควรให้ความสนใจและระมัดระวัง
คุณสมบัติเหล่านี้ด้วย อีกทั้งกระจกชนิดนี้เมื่อมองภายนอกจะมีความคล้ายกับกระจกตัดแสงที่มีสี แต่คุณสมบัติในการป้องกันความ
ร้อนจะต่างกัน จึงควรสอบถามให้แน่ชัดก่อนว่าเป็นชนิดใดก่อนการเลือกซื้อ 
 

 
รูปที ่3-5 ตัวอย่างของกระจกส ี

3.3.2 กระจกอบความร้อน (Heat treated glass) 
กระจกอบความร้อนเป็นกระจกใสหรือกระจกสีที่น าไปผ่านกระบวนการปรับแต่งคุณภาพของเนื้อกระจกเพื่อให้มีความ

แข็งแกร่งมากข้ึน หรือรับแรงกระท าภายนอกได้มากข้ึน ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือ  

ก) กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered glass)  
กระจกนิรภัยเทมเปอร์เป็นการน ากระจกไปผ่านกระบวนการเทมเปอริ่ง (Tempering) เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง โดยการ

สร้างให้เกิดช้ันของแรงอัดขึ้นท่ีผิวแก้วเพื่อต้านแรงจากภายนอก ซึ่งท าได้โดยการให้ความรอ้นกับกระจกท่ีมีอุณหภมูิสงูกว่าจุดอ่อนตัว
ของแก้วเล็กน้อยที่ประมาณ 650-700C และท าให้ผิวกระจกเย็นตัวอย่างรวดเร็ว 
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ข) กระจกฮีตสเตรงเทน (Heat strengthen glass) 
กระจกฮีตสเตรงเทนเป็นกระจกที่ได้จากกระบวนการผลิตที่คล้ายกับกระจกนิรภัยเทมเปอร์ คือ ให้ความร้อนกับกระจก

แล้วปล่อยให้เย็นตัวลง แต่ต่างจากกระจกนิรภัยเทมเปอร์ตรงที่การผลิตกระจกฮีตสเตรงเทนจะปล่อยให้กระจกเย็นตัวลงอย่างช้าๆ 
จึงท าให้ความแข็งแรงน้อยกว่ากระจกนิรภัย 

3.3.3 กระจกเคลือบผิว (Surface coated glass) 
กระจกเคลือบผิวเป็นกระจกธรรมดาที่น าไปผ่านกระบวนการเคลือบโลหะบนผิวกระจก เพื่อให้เกิดการสะท้อนแสงและ

ความร้อนจากแสงอาทิตย์ส าหรับน าไปใช้งานในด้านการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสวยงามมากข้ึน  

ก) กระจกสะท้อนรังสีอาทิตย์ (Solar reflective glass) 
กระจกสะท้อนรังสีอาทิตย์เป็นกระจกธรรมดาที่เคลือบผิวด้วยโลหะออกไซด์ซึ่งมีคุณสมบัติด้านการสะท้อนแสงท าให้

สามารถสะท้อนพลังงานจากรังสีอาทิตย์ได้บางส่วน กระจกมีค่าการสะท้อนแสงค่อนข้างสูง ความโปร่งแสงค่อนข้างน้อย มีสีสัน
สวยงามหลายสีที่แตกต่างกัน ขึ้นกับรูปแบบการเคลือบและสีของกระจกท่ีเป็นวัตถุดิบที่น ามาเคลือบ 

ข) กระจกที่มีสภาพการแผ่รังสีต่ า (Low-e glass) 
 กระจกที่มีสภาพการแผ่รังสีต่ าเป็นกระจกที่เคลือบสารโลหะโดยมีโลหะเงินบริสุทธิ์เป็นองค์ประกอบส าคัญเพื่อให้ได้ผิว
เคลือบที่มีค่าการแผ่รังสีต่ ามาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดลักษณะเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณสมบัติในการประหยัดพลังงาน โดยที่
กระจกยังคงมีลักษณะใส ไม่ทึบแสง ให้ค่าแสงส่งผ่านมากและมีค่าการสะท้อนแสงน้อย ค่าการแผ่รังสีเป็นคุณสมบัติจ าเพาะของผิ ว
วัตถุมดๆ ท่ีบ่งบอกถึงความสามารถในการสะท้อนความร้อนท่ีตกกระทบบนผิววัตถุนั้นๆ หรือความสามารถในการแผ่รังสีความร้อน
ออกจากผิววัตถุนั้นๆ ดังนั้น กระจกแผ่นใดที่เคลือบด้วยสารที่มีค่าการแผ่รงัสีต่ ามากๆ จึงหมายความว่า กระจกนั้นมีความสามารถใน
การแผ่รังสีต่ า ดัวยเหตุนี้เองท าให้กระจกชนิดนี้ถูกน าไปใช้ท าเป็นกระจกฉนวนกันความร้อนได้เป็นอย่างดี 
 กระจกที่มีสภาพการแผ่รังสีต่ าจะสะท้อนคลื่นความร้อนและยอมให้แผงผ่านกระจกได้ในปริมาณใกล้เคียงกับกระจก
ธรรมดา ในขณะเดียวกัยก็สามารถสะท้อนคลื่นความร้อนและป้องกันการถ่ายเทความร้อนผ่านกระจกได้ดี และมีการสะท้อนแสง
น้อย กระจกที่มีสภาพการแผ่รังสีต่ าช่วยในการประหยัดพลังงานได้สูง โดยยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาในตัวอาคาร 
ขณะที่สะท้อนรังสีคลื่นยาวหรือรังสีความร้อนออกพอสมควร ในประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น ประเทศไทย กระจกประเภทนี้มีความ
เหมาะสม 

3.3.4 กระจกดัดแปลง (Processed glass) 
 กระจกดัดแปลงเป็นกระจกที่น ามาดัดแปลงด้วยกระบวนการต่างๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป กระจก
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ กระจกฉนวนกันความร้อน และกระจกนิรภัยหลายชั้น 

ก) กระจกฉนวนกันความร้อน (Insulated glass) 
มีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า กระจก 2 ช้ัน (Doubled Glazing) มีคุณสมบัติในการแผ่รังสีความร้อนต่ า สามารถป้องกันการ

ถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคารได้ดี สามารถแบ่งตามชนิดของฉนวนกันความร้อนได้ ดังนี ้
- กระจกกันความร้อนชนิดใช้อากาศแห้งเป็นฉนวน ได้จากการน ากระจกแผ่นเรียบธรรมดา 2 แผ่น มาประกอบกันโดยมี

เฟรมอลูมิเนียมที่บรรจุสารดูดความช้ืนคั่นกลาง จากนั้นปิดขอบกระจกให้สนิทดังรูปที่ 3-6 (ก) ผลที่ได้ก็คือ อากาศ
ภายในช่องว่างระหว่างกระจกท้ัง 2 แผ่นจะเป็นอากาศแห้ง ซึ่งอากาศแห้งมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความร้อน
ที่ด ีนอกจากน้ียังช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้มากกว่ากระจกธรรมดาอีกด้วย 
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 (ก) ใช้อากาศแห้งเป็นฉนวนตรงกลาง   (ข) ใช้ก๊าซเป็นฉนวนตรงกลาง 

รูปที ่3-6 กระจกกันความร้อน 

- กระจกกันความร้อนชนิดใช้ก๊าซเป็นฉนวน คล้ายกับแบบใช้อากาศแห้งคือ การใช้กระจกแผ่นเรียบ 2 แผ่นประกอบกับ
เฟรมอลูมิเนียมแต่ชนิดนี้จะบรรจุก๊าซเฉื่อยลงไปแทนดังรูปที่  3-6 (ข) ซึ่งมีคุณสมบัติในการน าความร้อนต่ า มี
ประสิทธิภาพดีกว่าแบบใช้อากาศแห้ง และในกรณีที่น ากระจกนิรภัยมาประกอบเป็นกระจกฉนวนกันความร้อน (Airless 
Laminated Insulating Glass) ก็จะให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่จะมีราคาสูงขึ้นไปจากเดิมที่มีราคาสูงอยู่แล้ว การใช้
กระจก 2 ช้ันโดยที่มีช่องว่างอากาศและก๊าซป้องกันความร้อนคั่นอยู่ตรงกลางนี้ สามารถช่วยลดความร้อนได้ประมาณ 
70-80% ในขณะที่ยอมให้แสงธรรมชาติผ่านได้ในปรมิาณสูง จึงให้ความสว่างที่ปลอดภัย และในกรณีที่ติดฟิล์มด้านในของ
กระจกท้ัง 2 แผ่น ก็จะช่วยป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) เข้ามาท าลายวัสดุต่างๆ ภายในอาคารได้อีกด้วย 

3.3.5 ค าศัพท์และค านิยามสมบติัของกระจก 
ในการเลือกใช้กระจกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เราจ าเป็นต้องรู้จักค าศัพท์และค านิยามที่ใช้ในการอ่านค่าคุณสมบัติของ

กระจก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน โดยพิจารณาจากตารางตัวอย่าง ซึ่งเป็นรูปแบบที่บริษัทผู้ผลิตกระจกส่วนใหญ่ใช้ใน
ปัจจุบัน  ตารางดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่แสดงค่าคุณสมบัติของกระจก ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดของวิธีการอ่านค่าคุณสมบัติได้
ดังนี ้

Visible Light 
UV 

Trans. 
(%) 

Solar Energy U-Value 
RHG 

(W/m2) Trans. 
(%) 

Refl. 
Trans. 
(%) 

Refl. 
(%) 

Abs. 
Solar 
factor 

SC. 
U-

Summer 
(W/m2K) 

U-Winter 
(W/m2K) Out 

(%) 
In (%) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 
1. Visible Light Transmission หน่วยเป็น % 

เป็นอัตราส่วนของปริมาณแสงท่ีมองเห็นได้ที่สามารถส่งผ่านกระจกต่อปริมาณแสงท่ีตกกระทบกระจกท้ังหมด 
2. Visible Light Reflection (Out) หน่วยเป็น % 

เป็นอัตราส่วนของปริมาณแสงที่มองเห็นได้ที่สะท้อนออกจากกระจกต่อปริมาณแสงที่ตกกระทบกระจกทั้งหมด  เมื่อแสงที่ตก
กระทบมาจากด้านนอกอาคาร (มุมตกกระทบน้อยกว่า 10 องศา) 

3. Visible Light Reflection (In) หน่วยเป็น % 
เป็นอัตราส่วนของปริมาณแสงที่มองเห็นได้ที่สะท้อนออกจากกระจกต่อปริมาณแสงที่ตกกระทบกระจกทั้งหมด  เมื่อแสงที่ตก
กระทบมาจากด้านในอาคาร (มุมตกกระทบน้อยกว่า 10 องศา) 

4. Ultra-Violet Transmission หน่วยเป็น % 
เป็นอัตราส่วนของรังสีอัลตราไวโอเลตที่สามารถส่งผ่านกระจก  ต่อปริมาณแสงท่ีตกกระทบกระจกท้ังหมด 

5. Solar-Energy Transmission or Direct Energy Transmission หน่วยเป็น % 
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เป็นอัตราส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผ่านกระจกโดยตรง โดยที่ความยาวคลื่นไม่เปลี่ยนแปลงต่อปริมาณแสงที่ตกกระทบ
กระจกท้ังหมด 

6. Solar Energy Reflection หน่วยเป็น % 
เป็นอัตราส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ที่สะท้อนออกจากกระจกต่อปริมาณแสงที่ตกกระทบกระจกทั้งหมด (มุมตกกระทบน้อย
กว่า 10 องศา) 

7. Solar Energy Absorption หน่วยเป็น % 
เป็นอัตราส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกดูดกลืนไว้โดยกระจกต่อปริมาณแสงท่ีตกกระทบกระจกท้ังหมด 

8. Solar Factor or Total Energy Transmission หน่วยเป็น % 
เป็นอัตราส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ผ่านกระจกเข้ามาในอาคารต่อปริมาณแสงที่ตกกระทบกระจกทั้งหมด  โดยที่
พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเป็นผลรวมของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่งผ่านกระจกเข้ามาโดยตรงกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จาก
การแผ่รังสีของพลังงานท่ีสะสมอยู่ในกระจกท้ังหมดเข้ามาด้านในอาคาร (Reradiation (ln)) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีค่าประมาณ 1/3 
เท่าของพลังงานท่ีสะสมอยู่ในกระจกท้ังหมด 

9. Shading Coefficient ; SC 
เป็นค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด  ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านกระจกเข้ามาในอาคาร  เมื่อเปรียบเทียบกับ
กระจกใส หนา 3 มิลลิเมตร  กล่าวคือ Shading Coefficient เป็นอัตราส่วนของ Solar Factor ของกระจกที่ต้องการวัดกับค่า 
Solar Factor ของกระจกใส หนา 3 มิลลิเมตร โดยค านวณได้จากสูตร 

Shading Coefficient        =        Solar Factor ของกระจกท่ีต้องการวัด 
      Solar Factor ของกระจกใสหนา 3 มิลลิเมตร 
   หมายเหตุ : Solar Factor ของกระจกใส หนา 3 มิลลิเมตร มีค่าประมาณ 0.87  
10.  U-Summer-W/m2K 

เป็นค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน  ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างภายในและภายนอกอาคาร (U-
Value) โดยค านวณตามสภาพอากาศในฤดูร้อนของประเทศอเมริกาและใช้เงื่อนไขการค านวณของ ASHRAE ดังต่อไปนี้ 

อุณหภูมิภายนอกอาคาร = 89  F ( 32C) 
อุณหภูมิภายในอาคาร = 75  F ( 24C) 
ความเร็วลม  = 7.5  ไมล์ต่อช่ัวโมง ( 12 km/h) 
ความเข้มรังสีอาทิตย์ = 248.2 Btu/ft2-h ( 782 W/m2) 

11.  U-Winter-W/m2K 
เป็นค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน  ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างภายในและภายนอกอาคาร (U-
Value) โดยค านวณตามสภาพอากาศในฤดูหนาวของประเทศอเมริกาและใช้เงื่อนไขการค านวณของ ASHRAE ดังต่อไปนี้ 

อุณหภูมภิายนอกอาคาร = 0 F ( -18C) 
อุณหภูมภิายในอาคาร  = 75 F ( 20C) 
ความเร็วลม  = 15 ไมลต์่อช่ัวโมง ( 24 km/h) 

12.  RHG (Relative Heat Gain) -W/m2K 
 เป็นค่าการถ่ายเทความร้อนรวมที่ผ่านกระจกเข้าสู่ภายในอาคารทั้งหมด ซึ่งรวมพลังงานความร้อนจากการแผ่รังสีอาทิตย์
โดยตรง และพลังงานความร้อนจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคารเข้าด้วยกัน  ซึ่งการพิจารณาค่า
ของพลังงานดังกล่าวท าได้ดังนี้ 

12.1 พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ พิจารณาได้จากค่า Shading Coefficient 
12.2 พลังงานความร้อนจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร พิจารณาได้จากค่า U-Value 

Summer โดยค่า RHG สามารถค านวณได้จากสูตรดังนี้ 
 RHG = (630 W/m2 x Shading Coefficient) + (8 C x U-Value (Summer)) 
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ตารางที่ 3-4 ค่าสมบัติของกระจกบางชนิด 
รายการวัสดุ กระจกใส กระจกส ี กระจกตัดแสง กระจกสะท้อนแสง กระจกกันความร้อน ฟิล์มลดความ

ร้อน Cool 
Gray 

Skyblue Ocean 
Green 

Cool gray Skyblue Ocean 
Green 

Yellow Blue Green Clear G.-
Dry Air-
Clear G. 

CG.+LowE-
Dry Air- 
Clear G. 

CG.+LowE-
Dry Air- 
Clear G. 

ความหนา (mm.) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6-12-6 6-12 6-12-6  
ค่าสัมประสิทธกิาร
บังเงา (SC) 

0.96 0.64 0.68 0.65 0.32 0.51 0.67 0.24 0.32 0.28 0.82 0.65 0.27 0.20-0.60 

ค่าการน าความร้อน 
(W/m.K) 

0.779 0.904        0.909 0.751    

ค่าสะท้อนแสง (%) 7 5 6 7   7 19 21 29 14 147 38 <25 
ค่าส่องผ่านแสง (%) 88 38 58 72   74 10 21 14 78 72 7 >30 
ค่าสะท้อนรังสี
อาทิตย์ (%) 

7 6 6 7   5 21 19 24 11 12 33  

ค่าส่องผ่านรังสี
อาทิตย์ (%) 

80 43 45 42   43 6 13 10 61 46 5 <40 

ค่าการดูดกลืนรังสี
อาทิตย์ (%) 

13 51 49 51 45 48 52 73 68 66 28 42 62  
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3.4 การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคาร 
การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารเกิดขึ้นได้ 3 ลักษณะ คือ การน าความร้อน (Conduction) การพาความร้อน 

(Convection) และการแผ่รังสีความร้อน (Radiation) โดยอาจเกิดจากวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายๆ วิธีพร้อมๆ กัน อย่างไรก็ตาม
กระบวนการถ่ายเทความร้อนจะด าเนินไปจนกระทั่งเข้าสู่สมดุลทางความร้อน 

3.4.1 การน าความร้อน (Conduction) 
การน าความร้อน คือ ปรากฏการณ์ที่พลังงานความร้อนถ่ายเทภายในวัตถุหนึ่งๆ หรือระหว่างวัตถุสองช้ินที่สัมผัสกันโดยที่

ทิศทางของการเคลื่อนที่ของพลังงานความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า  

3.4.2 การพาความร้อน (Convection)  
การพาความร้อนเป็นกระบวนการถ่ายเทพลังงานความร้อนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของมวลของของไหล เช่น อากาศ 

เมื่อของไหลสัมผัสกับพ้ืนผิวของวัตถุใดๆ ท่ีมีอุณหภูมิแตกต่างกันจะเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนข้ึน ในสภาพธรรมชาติเมื่อของไหล
ถูกท าให้ร้อนจะสามารถเคลื่อนที่จากที่หน่ึงไปยังอีกท่ีหนึ่งได้ท าให้เกิดการไหลเวียนพาความร้อน โมเลกุลที่เย็นกว่าและหนักจะตกลง
ข้างล่าง ส่วนท่ีร้อนกว่าจะเบาและลอยข้ึนด้านบน การพาความร้อนเกิดได้ 2 ลักษณะคือ การพาความร้อนโดยธรรมชาติ และการพา
ความร้อนโดยการบังคับ 

3.4.3 การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) 
การแผ่รังสีความร้อนเป็นการถ่ายเทความร้อนผ่านช่องว่างใดๆ ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูงไปยัง

พื้นผิวท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าในทุกทิศทุกทาง รูปที่ 3-7 แสดงการถ่ายเทความร้อนผ่านกระจกเมื่อได้รับรังสีอาทิตย์ 
 รูปที่ 3-7 แสดงภาพการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบ จากรูปรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนผนังทึบ ส่วนหนึ่งจะถูกสะท้อน
ออกไป อีกส่วนหน่ึงจะถูกดูดกลืนและสะสมไว ้และท าให้ผิวผนังด้านนอกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ในกรณีของผนังก่ออิฐฉาบปูน อุณหภูมิที่
ผิวด้านนอกอาจสูงได้ถึง 45C ในวันที่แดดจัดและอุณหภูมิอากาศแวดล้อมอยู่ในช่วง 38-40C ในกรณีของหลังคากระเบื้อง
อุณหภูมิผิวสามารถสูงได้ถึง 60C 

การถ่ายเทความร้อนโดยการน าความร้อนของผนังเป็นผลจากทั้ง 
- พลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์ทีผ่นังดูดกลืนไว้ และ 
- ผลต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร 

ในช่วงเวลากลางคืน เมื่ออุณหภูมิภายนอกลดต่ าลงผนังทึบจะมีการถ่ายเทความร้อนจากตัวผนังสู่สิ่งแวดล้อม การถ่ายเท
ความร้อนเหล่านี้ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น อุณหภูมิผนัง อุณหภูมิอากาศภายนอก ค่าสมบัติสภาพน าความร้อน 
(Conductivity) สภาพการแผ่รังสี (Emissivity) ฯลฯ 

 
รูปที่ 3-7 การถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบ 

 
 รูปที่ 3-8 แสดงการถ่ายเทความรอ้นที่เกิดขึ้นกับกระจก เมื่อรังสีอาทิตย์จากดวงอาทิตยต์กกระทบบนผิวกระจก รังสี
อาทิตย์ส่วนหน่ึงจะสามารถส่งผ่านช้ันกระจกไปได้โดยตรง โดยส่วนหนึ่งจะถูกสะท้อนออกไป และอีกส่วนหน่ึงจะถูกดูดกลืนไว้ 

ดวงอาทิตย์ การน าความร้อนผ่านทางผนัง               
ซึ่งเกิดจากการดูดกลืนรังสีอาทิตยแ์ละ
ความแตกต่างของอุณหภูมิ: To-Ti 

Ti-  อุณหภูมภิายใน
อาคาร 

To-  อุณหภูมิ
ภายนอกอาคาร 

รังสีอาทิตย์ 

ดูดกลืน 

สะท้อน 
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รูปที่ 3-8 การถ่ายเทความร้อนผ่านผนังกระจก 

 รังสีอาทิตย์ที่ถูกดดูกลืนไว้จะท าให้อุณหภมูิของกระจกสูงขึ้นและเกดิการถ่ายเทความร้อนโดยส่วนหน่ึงเข้าสู่อาคารและอีก
ส่วนท่ีเหลือสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 
 นอกจากพลังงานความร้อนท่ีเกิดจากการส่งผา่นรังสีอาทิตย์โดยตรงผ่านกระจก และความร้อนที่ถูกดดูกลืนไว้และถ่ายเท
เข้าสู่อาคาร ยังมีความร้อนอีกส่วนหนึ่งถ่ายเทผ่านกระจก ซึ่งเป็นการถ่ายเทความร้อนโดยการน าความร้อน อันเนื่องมาจากความ
แตกต่างของอุณหภูมภิายนอกและภายในอาคาร 
 ในช่วงเวลากลางคืน ความร้อนสามารถถ่ายเทผ่านกระจกไปยังสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกับกรณีของผนงัทึบ 

3.5 การค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของกรอบอาคาร 
กรอบอาคารมีลักษณะที่หลากหลายขึ้นกับการออกแบบ ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทผ่านกรอบอาคารยังขึ้นกับปัจจัยอื่นอีก

จ านวนมาก (ดังจะได้กล่าวต่อไป) ดังนั้น การที่จะตรวจวัดเพื่อให้ทราบปริมาณความร้อนที่ผ่านกรอบอาคารเหมือนระบบอื่นๆ เช่น 
ระบบไอน้ า เตาอุตสาหกรรม ฯลฯ จึงเป็นสิ่งท่ีแทบจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ปกติเราจึงเลือกใช้วิธีการค านวณเพื่อประเมินปริมาณความ
ร้อนท่ีจะถ่ายเทเข้าสู่อาคาร รวมถึงวิเคราะห์สมรรถนะของกรอบอาคารทดแทน วิธีการหนึ่งซึ่งเป็นที่ใช้กันมานานอย่างต่อเนื่องและ
เป็นที่รู้จักกันดี คือ การค านวณค่า OTTV และ RTTV ของกรอบอาคาร  

ส าหรับประเทศไทยได้มีการบังคับให้อาคารควบคุมต้องมีค่า OTTV และ RTTV เป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมาย เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าอาคารควบคุมนั้นๆ เป็นอาคารที่กรอบอาคารมีสมรรถนะดีเพียงพอในการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร เกณฑ์ดังกล่าว
นี้บังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และในปี พ.ศ. 2544 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานได้ปรับปรุง
วิธีการค านวณค่า OTTV และ RTTV ให้มีความแม่นย าและมีความเหมาะสมส าหรับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ในที่นี้ซึ่งจะได้กล่าวถึง
โดยเบื้องต้น ตารางที่ 3-5 แสดงค่า OTTV และ RTTV ของอาคารประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์ที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

ตารางที ่3-5 ค่า OTTV และค่า RTTV สูงสุดส าหรับอาคารประเภทต่างๆ 

ประเภทอาคาร/ลักษณะการใช้งานอาคาร 
OTTV 

(Wm-2 ของผนังด้านนอกอาคาร) 

RTTV 

(Wm-2 ของหลังคาอาคาร) 

ส านักงาน สถานศึกษา  O-OTTV ≤ 50  O-RTTV ≤ 15  

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าย่อย ศูนย์การค้า  
หรือซุปเปอรส์โตร ์

S-OTTV ≤ 40 S-RTTV ≤ 12 

โรงแรม โรงพยาบาล/สถานพักฟ้ืน H-OTTV ≤ 30 H-RTTV ≤ 10 

หมายเหต ุ O, S และ H ที่น าหน้า OTTV และ RTTV เพื่อแสดงว่าเป็นการค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมโดยใช้สูตรการค านวณใหม่ ซ่ึงแตกต่างกัน
ไปตามประเภทการใช้งานของอาคาร โดย 

ดวงอาทิตย์ 

Ti-  อุณหภูมภิายใน
อาคาร 

To-  อุณหภูมิ
ภายนอกอาคาร 

รังสีอาทิตย์ ส่งผ่าน (โดยตรง) 

แผ่รังสีออก แผ่รังสีเข้า 

การน าความร้อน 

ดูดกลืน 

สะท้อน 
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O หมายถึง  ส านักงาน และสถานศึกษา 
S หมายถึง ห้างสรรพสินค้า ร้านค้ายอ่ย ศูนย์การค้า หรือ ซุปเปอร์สโตร์ 
H หมายถึง โรงแรม โรงพยาบาล หรือสถานพักฟื้น 

 
3.5.1 การค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) 

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารแต่ละด้าน (OTTVi) ให้ค านวณจากสมการดังต่อไปนี ้

 OTTVi  =  (Uw)(1-WWR)( TDeq) + (Uf)(WWR)(T) + (WWR)(SHGC)(SC)(ESR)  (3.1) 

เมื่อ 
OTTVi  คือ  ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านที่พิจารณา, W/m2 
Uw  คือ  สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังทึบ, W/m2.C  
WWR  คือ อัตราส่วนพ้ืนท่ีของหน้าต่างโปร่งแสง และหรือของผนังโปร่งแสงต่อพื้นที่ท้ังหมดของผนังด้านที่พิจารณา 
TDeq  คือ  ค่าความแตกต่างอุณหภมูิเทียบเท่า (temperature different equivalent) ระหว่างภายนอกและภายใน

อาคารซึ่งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของผนังทึบ, C   
Uf  คือ  สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังโปร่งแสง หรือกระจก, W/m2.C 
T  คือ  ค่าความแตกต่างอุณหภมูิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร  
SHGC คือ  ค่าสัมประสิทธ์ิ ความร้อนจากรังสอีาทิตย์ที่ส่งผ่าน ผนังโปร่งแสงหรอืกระจก  
SC  คือ  สัมประสิทธ์ิการบังแดดของอุปกรณ์บังแดด  
ESR คือ  ปริมาณรังสีอาทิตย์ตกกระทบท่ีมผีลต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนงัโปร่งแสง และ/หรือ ผนังทึบแสง, 

W/m2 

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) คือ ค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน้ าหนักของค่าการถ่ายเทความร้อน
รวมของผนังด้านนอกแตล่ะด้าน (OTTVi) รวมกัน ให้ค านวณจากสมการดังต่อไปนี ้
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  (3.2) 

เมื่อ Awi  คือ    พื้นที่ของผนังซึ่งรวมพื้นที่ผนังทึบและพื้นที่หน้าต่างหรือผนังโปร่งแสง, m2 
OTTVi  คือ  ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกแต่ละด้าน ซึ่งค านวณได้จากสมการ (3.1) 

ก) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (U value) 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม (U value) ของผนังด้านนอกอาคารแตล่ะด้าน ให้ค านวณจากวิธีการในส่วน

ต่อไปนี ้
 
 สัมประสิทธิก์ารถ่ายเทความร้อนรวม (U value) ของกรอบอาคาร คือ ส่วนกลับของค่าความต้านทานความร้อนรวม ซึ่ง

ค านวณได้ดังสมการต่อไปนี ้

 
TR

1
U           (3.3) 

เมื่อ RT คือ ค่าความต้านทานความร้อนรวมของวัสด ุ
 
 ค่าความต้านทานความร้อน ของวัสดุใดๆ สามารถค านวณไดจ้ากสมการต่อไปนี ้

 
k

x
R


          (3.4) 
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เมื่อ R คือ ค่าความต้านทานความร้อน, m2.K/W 
x  คือ ความหนาของวัสดุ, m 

k คือ สัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของวัสดุ, W/m2.K 
 ค่าความต้านทานความร้อนของผนังอาคารแต่ละด้านที่ประกอบขึ้นด้วยวัสดุหลายชนิด  

ส าหรับผนังอาคารที่ประกอบขึ้นด้วยวัสดุแตกต่างกันหลายชนิด ค่าความต้านทานความร้อนของผนังอาคารจะเท่ากับ
ผลรวมของค่าความต้านทานความร้อนของวัสดุแต่ละชนิด  

ความร้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกอาคารจะถูกส่งผ่านมายังผนังอาคารโดยผ่านฟิล์มอากาศที่พื้นผิวด้านนอกของผนัง
อาคาร เช่นเดียวกับท่ีพื้นผิวด้านในของผนังอาคาร ความร้อนที่ถ่ายเทจากผนังอาคารจะถูกส่งผ่านจากพื้นผิวด้านในของผนังอาคาร
ไปยังสิ่งแวดล้อมภายในอาคารโดยผ่านฟิล์มอากาศท่ีพื้นผิวด้านในของผนังอาคาร ดังน้ันฟิล์มอากาศท่ีพื้นผิวด้านนอกและด้านในของ
ผนังอาคาร จึงถือว่ามีค่าความต้านทานความร้อน  

 กรณีที่ผนังอาคารประกอบด้วยวัสดุหลายชนิด  
ค่าความต้านทานความร้อนรวม (Total thermal resistance) หรอืค่า RT ของส่วนใดๆ ของกรอบอาคารซึ่งประกอบด้วย

วัสดุ n ชนิดที่แตกต่างกันแสดงไดด้ังรูปที่ 3-9 และสามารถค านวณได้จากสมการที่ (3.5) 
 

 
 

รูปที่ 3-9 การถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคาร ซึ่งมีโครงสร้างประกอบขึ้นจากวัสดุแตกต่างกัน n ชนิด 
 

1 2

1 2

... n
T o i

n

xx x
R R R

k k k

 
            (3.5) 

เมื่อ 
Δ x1, Δ x2, Δ x3, …, Δ xn คือ ความหนาของวัสดุแตล่ะชนิดที่ประกอบเป็นกรอบอาคาร  
k1, k2, k3,…, kn    คือ สัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของวัสดุแต่ละชนิดที่ประกอบเป็นกรอบอาคาร  
Ro   คือ ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศภายนอกอาคาร 
Ri   คือ ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศภายในอาคาร 

 กรณีที่ผนังอาคารมีช่องว่างอากาศ  
ช่องว่างอากาศ [Air gap (s) or air space (s)] ระหว่างช้ันของกรอบอาคารจะมีค่าความต้านทานความร้อนค่าหนึ่ง กลไก

ของการถ่ายเทความร้อน ทั้งการน าความร้อน (conduction) การพาความร้อน (convection) และการแผ่รังสีความร้อน 
(radiation) ที่เกิดขึ้นภายในช่องว่างอากาศจะมีค่าแตกต่างกันออกไป ในรูปที่ 3.10 แสดงค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่าง
อากาศ ค่าความต้านทานความร้อนรวมของผนังอาคารส่วนน้ีสามารถค านวณได้จาก 

 1 2

1 2

... ... n
T o a i

n

xx x
R R R R

k k k

 
             (3.6) 

โดยมีนยิามของค่าต่างๆ เช่นเดียวกับสมการที่ (3.5) 
 

x1 

 

 

 k1 

x2 

 

 

 k2 

 xn 

 

 

 kn Ro Ri 

ภายนอก ภายใน 
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รูปที่ 3-10 การถ่ายเทความร้อนผา่นผนังอาคาร ซึ่งมีโครงสร้างประกอบขึ้นจากวัสดุแตกต่างกัน n ชนิด และมีช่องว่างอากาศภายใน 

 ความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศและช่องว่างอากาศ  
ความสามารถในการต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศบนพื้นผิวของผนังอาคาร ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของอากาศที่

บริเวณโดยรอบพื้นผิวของผนังอาคารและค่าสัมประสิทธ์ิการแผ่รังสีความร้อน (Thermal emittance) ของผนังอาคาร ตารางที่ 3-6 
แสดงค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศส าหรับผนังอาคาร 

ตารางที่ 3-6 ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศส าหรับผนงัอาคาร 
 ผนังภายใน (Ri) ผนังภายนอก (Ro) 

ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศ (m2.K/W) 0.12 0.044 

พื้นผิวของวัสดุที่ถูกใช้เป็นผนังอาคารโดยส่วนใหญ่ จะถือว่ามีการสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีสูง  ค่าความต้านทานความร้อน
ของช่องว่างอากาศภายในผนังทึบของอาคารขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธ์ิการแผ่รังสีความร้อนของพื้นผิวของผนังด้านที่อยู่ติดกับช่องว่าง
อากาศ ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ ปรากฎในตารางที่ 3-7 

ตารางที่ 3-7 ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศที่อยู่ภายในผนังอาคาร 

ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าผนังด้านนอก 
ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ (m2.K/W) 

ความหนาของช่องว่างอากาศ 
5 mm 20 mm 100 mm 

กรณีที่พ้ืนผิวมีค่าสมัประสิทธ์ิการแผ่รังสสีูง 0.11 0.148 0.16 

กรณีที่พ้ืนผิวมีค่าสมัประสิทธ์ิการแผ่รังสตี่ า 0.25 0.578 0.606 

ส าหรับกรณีพื้นผิวผนังทั่วไปให้ถือว่ามีค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีสูง ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่ าให้ใช้เฉพาะกรณีที่
พื้นผิวของผนังด้านติดช่องว่างอากาศเป็นผิวสะท้อนรังสี เช่น ผนังที่มีการติดแผ่นฟอยล์สะท้อนรังสี เป็นต้น 

ส าหรับกรณีความกว้างของช่องว่างอากาศภายในผนังมีค่าอยู่ระหว่าง 5 mm ถึง 20 mm หรือมีค่าอยู่ระหว่าง 20 mm 
ถึง 100 mm ให้ใช้วิธีเชิงเส้นประมาณค่าในช่วงเพื่อหาค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ ในกรณีที่ช่องว่างอากาศกว้าง
กว่า 100 mm ให้ใช้ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศที่ความกว้าง 100 mm 

สัมประสิทธิ์การน าความร้อน (k) และคุณสมบัติอื่นๆ ของวัสดุ  
ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน เป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัสดุ ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ทั่วๆ ไป ให้ใช้ผลจากการทดสอบหรือค่าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ ในกรณีที่ไม่มีค่าดังกล่าว ให้ใช้ค่าที่ก าหนดใน
ตารางที ่3-8 

นอกเหนือจากค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนของวัสดุ (thermal conductivity; k) ซึ่งมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร-
เคลวิน จะมีผลต่อการถ่ายเทความรอ้น (heat transfer) ของวัสดุแล้ว ความหนาแน่นของวัสดุ (density; ) ซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และค่าความร้อนจ าเพาะ (specific heat; cp) ของวัสดุ ยังมีผลต่อปริมาณความร้อนที่ผนังดูดกลืนไว้ (heat 
absorption) และระยะเวลาที่ผนังอาคารสามารถหน่วงการส่งผ่านความร้อน (thermal time lag) จากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร 

x1 
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ส าหรับวัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิวของผนังภายนอกอาคาร ซึ่งจะต้องสัมผัสกับรังสีอาทิตย์และท้องฟ้าโดยตรง ค่าสัมประสิทธิ์การ
ดูดกลืนรังสีอาทิตย์ (Solar absorptance) และค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Thermal emittance) ของวัสดุ ก็จะมีผลต่อ
การถ่ายเทความร้อน (heat gain) และการสูญเสียความร้อน (heat loss) ของผนังอาคารด้วยเช่นกัน 

ตารางที่ 3-8 ค่าสัมประสิทธ์ิการน าความร้อน ความหนาแน่น และความร้อนจ าเพาะของวัสดุตา่งๆ 

ล าดับ วัสดุ 
สัมประสิทธิก์ารน าความร้อน  ความหนาแน่น  ความร้อนจ าเพาะ  

 (W/m-K) (Kg/m3)  (kJ/(kg.K) 
1 แผ่นซีเมนต์แอสเบสตอส 0.398 1860 1.00 
2 แผ่นฉนวนกันความร้อนแอสเบสตอส 0.108 720 1.00 
3 วัสดุมุงหลังคาแอสฟัลท ์ 1.226 1100 1.51 
4 บิตูเม็น (bitumen) 1.298 1100 1.26 
5 อิฐ    

 
(ก) แห้งและฉาบปูนหรือปิดด้วยแผ่นโมเสด

หรือกระเบื้อง  
 

0.807 1760 0.837 
 (ข) ผนังไม่ฉาบปูน 1.154 1600 0.79 
6 คอนกรีต 1.442 2400 0.92 
7 คอนกรีตชนิดเบา ขนาดความหนาแน่นต่างๆ     
 (ก) 620 ก.ก. ต่อ ลบ.ม. 0.160 620 0.84 
 (ข) 960 ก.ก. ต่อ ลบ.ม. 0.303 960 0.84 
 (ค) 1120 ก.ก. ต่อ ลบ.ม. 0.346 1120 0.84 
 (ง) 1280 ก.ก. ต่อ ลบ.ม. 0.476 1280 0.84 
8 บล็อคคอนกรีต 1.02 1370 0.92 
9 แผ่นไม้ก๊อก 0.042 144 2.01 
10 แผ่นไฟเบอร์ (fibre board) 0.052 264 0.59 
11 ไฟเบอร์กลาส     
 (ก) แบบม้วน (blanket) 0.038 ใช้ค่าจากผู้ผลิต 0.96 
 (ข) แบบแผ่น (rigid board) 0.033 ใช้ค่าจากผู้ผลิต 0.96 
 (ค) แบบท่อส าเร็จ (rigid pipe section) 0.038 ใช้ค่าจากผู้ผลิต 0.96 

12 แผ่นกระจก 1.053 2512 0.88 
13 แผ่นยิปซั่ม 0.191 880 1.09 
14 แผ่นไม้อดัฮาร์ดบอร์ด    
 (ก) มาตรฐาน              0.216 1024 1.34 
 (ข) ปานกลาง           0.123 640 1.30 

15 โลหะ    
 (ก) โลหะผสมของอลูมิเนยีม แบบธรรมดา 211 2672 0.896 
 (ข) ทองแดง          388 8784 0.390 
 (ค) เหล็กกล้า 47.6 7840 0.500 

16 ใยแร่ อัดแน่นเป็นแผ่น 0.05 290 0.80 
17 วัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิว    
 (ก) ยิปซั่ม       0.235 720 1.09 
 (ข) เพอร์ไลท ์ 0.115 616 1.34 
 (ค) ปูนผสมทราย           0.553 1568 0.84 

18 โพลีสไตรีน แบบขยายตัว 0.035 16 1.21 
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ล าดับ วัสดุ 
สัมประสิทธิก์ารน าความร้อน  ความหนาแน่น  ความร้อนจ าเพาะ  

 (W/m-K) (Kg/m3)  (kJ/(kg.K) 
19 โฟมโพลยีูรีเทน 0.024 24 1.59 
20 โฟมโพลยีูเอทธีลีน 0.029 45 1.21 
21 พื้นพีวิซี 0.713 1360 1.26 
22 หิน    
 (ก) หินทราย 1.298 2000 0.79 
 (ข) หินแกรนิต 2.927 2640 0.79 
 (ค) หินอ่อน 1.298 2640 0.80 

23 กระเบื้องหลังคา 0.836 1890 1.00 
24 ไม ้    
 (ก) ไม้เนื้ออ่อน 0.125 608 1.30 
 (ข) ไม้เนื้อแข็ง 0.138 702 1.30 
 (ค) ไม้อัด 0.138 528 1.21 

25 เวอร์มิคไูลท์ แบบเมด็หยาบอดัหลวม (ความ
หนาแน่นต่ า) 

0.065 ใช้ค่าจากผู้ผลิต 1.34 

26 ไม้อัดชีพบอร์ด 0.144 800 1.30 
27 แผ่นกระดาษอัด 0.086 400 1.38 

หมายเหต:ุ ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนและค่าความรอ้นจ าเพาะ จาก 2001 ASHREA Fundamentals Handbook (SI) 

ข) ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) 
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (Equivalent temperature difference) ระหว่างภายนอกและภายในอาคารเป็น

ค่าที่รวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของผนังทึบ ค่าน้ีจะขึ้นกับช่วงระยะเวลาในการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสี
อาทิตย์ และมวลสารของวัสดุผนัง รวมถึงทิศทางและมุมเอียงของผนัง 

ค) สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ 
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของพื้นผิวด้านนอกของผนังทึบมีผลต่อปริมาณการดูดกลืนรั งสีอาทิตย์บนผนังอาคาร

และใช้ในการค านวณค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า ค่าดังกล่าวแสดงในตารางที่ 3-9 

ตารางที่ 3-9 สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของวัสดุผนังและสีภายนอกของผนังชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการค านวณความแตกต่าง
อุณหภูมิเทียบเท่า 

สัมประสิทธิก์าร
ดูดกลืนรังสีอาทิตย ์

พ้ืนผิวของผนังภายนอกอาคาร หมายเหตุ 
วัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิว สีทาภายนอก  

0.3 
แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนยีม สีขาว วัสดุที่มผีิวสะท้อนแสงและ

วัสดุที่มผีิวสีขาว หินอ่อนสีขาว สีเงิน 
กรวดล้างสีขาว สีเงิน/สีบรอนซส์ะท้อนแสง 

0.5 

หินอ่อนสีครีมหรือสีอ่อน สีครีม วัสดุที่มผีิวสีอ่อน 
หินแกรนิตสีครีมหรือสีอ่อน สีฟ้าอ่อน 
กรวดล้างสีครมีหรือสีอ่อน สีเขียวอ่อน 
วัสดุปิดผิวสีอ่อน สีเหลืองอ่อน 
 สีส้มอ่อน 

0.7 
คอนกรีตไม่ทาส ี สีแดง วัสดุที่มผีิวสีค่อนข้างเข้ม 
อิฐไม่ทาส ี สีฟ้า 
แผ่นไฟเบอร์ไม่ทาส ี สีเขียว 
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สัมประสิทธิก์าร
ดูดกลืนรังสีอาทิตย ์

พ้ืนผิวของผนังภายนอกอาคาร หมายเหตุ 
วัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิว สีทาภายนอก  

กรวดล้างสีเทา สีส้ม 
ซีเมนตเ์อสเบสตอสไม่ทาส ี สีสนิม (rustic) 

0.9 

อิฐสีแดง สีน้ าเงินหรือสีเขียวเขม้ วัสดุที่มผีิวสีเขม้ 
แอสฟัลต์ สีเทาเข้ม 
คอนกรีตสีเทาเข้มและสีด า สีน้ าตาลเข้ม 
วัสดุมุงหลังคาสีเขียวเข้มและสี
แดงเข้ม 

สีด า 

ง) ผลคูณของค่าความหนาแน่นและความร้อนจ าเพาะ (Density-Specific Heat product; DSH) 
ความสามารถในการดูดกลืน สะสม และหน่วงความร้อนของผนังทึบ มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นและความร้อน

จ าเพาะของวัสดุผนังอาคาร 
ส าหรับผนังทึบที่ประกอบด้วยวัสดุเพียงชนิดเดียวที่มีความหนาแน่นเท่ากับ i ความร้อนจ าเพาะเท่ากับ cpi และมีความ

หนาเท่ากับ xi ผลคูณของค่าความหนาแน่นและความร้อนจ าเพาะของผนัง ค านวณได้ดังนี้ 

    i i pi iDSH c x  ,  kJ/(m2.K)    (3.7) 

ส าหรับผนังทึบที่ประกอบด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน n ชนิด ผลคูณของค่าความหนาแน่นและความร้อนจ าเพาะของผนัง 
ค านวณได้ดังนี้ 

1 2 ... nDSH DSH DSH DSH    ,   kJ/(m2.K)    (3.8) 

เมื่อ DSHi  คือ ค่า ผลคูณของค่าความหนาแน่นและความร้อนจ าเพาะของผนัง 
I คือ  ความหนาแน่นของวัสดุ i 
cpi คือ  ความจุความร้อนจ าเพาะของวัสดุ i 
xi คือ  ความหนาของวัสดุ i 

 
กรณีที่ผนังมีช่องว่างอากาศตรงกลาง ช่องว่างอากาศดังกล่าวไม่ท าให้ค่า ผลคูณของค่าความหนาแน่นและความร้อน

จ าเพาะของผนังเปลี่ยนแปลงไป 

จ) ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของผนังทึบ 
ตารางที่ 3.10 แสดงชุดของค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าของผนังทึบส าหรับอาคารประเภทส านักงานและ

สถานศึกษา ค่าในตารางประกอบด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของพื้นผิวของผนัง ค่า ผลคูณของค่าความหนาแน่นและ
ความร้อนจ าเพาะของผนัง ทิศทางและมุมเอียงของผนัง  

มุมเอียงของผนัง คือ มุมที่ผนังกระท ากับพื้นผิวโลก ผนังแนวตั้งจะมีค่ามุมเอียงของผนังเท่ากับ  90 องศา ส่วนหลังคาใน
แนวระนาบ จะมีค่ามุมเอียงเท่ากับ 0 องศา 

ส าหรับตารางที่ 3.11 และ 3.12 แสดงตารางค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าของผนังทึบส าหรับอาคารประเภท
ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต และส าหรับอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลที่
มีปริมาณมาก ตารางค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าของผนังทึบที่แสดงนี้ (ตารางที่ 3-10 ถึง 3-12) เป็นตารางที่คัดลอกมาเพียง
บางส่วนเท่านั้น ส าหรับผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารฉบับเต็มไม่ยากนัก 

เมื่อทราบชนิดวัสดุ ความหนาของวัสดุแต่ละช้ันที่ประกอบเป็นผนังอาคาร ให้ใช้ความหนาแน่นและความร้อนจ าเพาะใน
ตารางที่ 3-8 และสมการที่ (3.7) และ (3.8) ค านวณหาค่า ผลคูณของค่าความหนาแน่นและความร้อนจ าเพาะของผนัง กรณีที่ใช้
วัสดุผนังแตกต่างไปจากวัสดุในตารางที่ 3.8 ให้ใช้ผลจากการทดสอบหรือค่าท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ 
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ตารางที่ 3-10 ส่วนหนึ่งของตารางค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของผนังทึบส าหรับอาคารประเภทส านักงานและ
สถานศึกษา 

มุมเอียงของผนัง, 
องศา 

ทิศทาง 
ผลคณูของค่าความหนาแน่นและ

ความร้อนจ าเพาะของผนัง 
kJ/(m2.K) 

สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทติย์ 

0.3 0.5 0.7 0.9 

0 ทุกทิศทาง 

15 16.5 25.0 33.6 42.1 
30 16.2 24.6 33.0 41.5 
50 15.7 24.0 32.3 40.6 
100 14.4 22.3 30.3 38.2 
200 12.1 19.1 26.1 33.1 
300 10.5 16.8 23.0 29.2 
400 10.2 16.2 22.2 28.3 

90 

ทิศเหนือ 

15 10.8 14.1 17.4 20.7 
30 10.4 13.7 16.9 20.1 
50 10.0 13.2 16.3 19.5 
100 9.1 12.1 15.1 18.1 
200 7.9 10.6 13.4 16.1 
300 7.3 9.9 12.5 15.1 
400 7.1 9.6 12.2 14.7 

ทิศตะวันออก 

15 12.6 17.2 21.9 26.5 
30 12.3 16.9 21.5 26.1 
50 11.9 16.5 21.1 25.6 
100 11.1 15.5 20.0 24.4 
200 9.8 13.9 18.0 22.2 
300 9.0 12.8 16.6 20.4 
400 8.6 12.2 15.8 19.4 

ทิศใต้ 

15 13.0 18.0 22.9 27.8 
30 12.7 17.5 22.3 27.1 
50 12.2 16.9 21.6 26.3 
100 11.1 15.6 20.1 24.6 
200 9.7 13.7 17.8 21.9 
300 8.9 12.7 16.5 20.3 
400 8.6 12.2 15.9 19.5 

ทิศตะวันตก 

15 12.3 16.7 21.1 25.5 
30 11.9 16.2 20.4 24.7 
50 11.3 15.5 19.6 23.7 
100 10.2 14.0 17.8 21.6 
200 8.7 12.1 15.5 18.9 
300 8.1 11.2 14.4 17.6 
400 7.9 11.0 14.1 17.2 
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ตารางที่ 3-11 ส่วนหนึ่งของตารางค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของผนังทึบส าหรับอาคารประเภทห้างสรรพสินค้า
หรือซุปเปอร์มาร์เก็ต  

มุมเอียงของผนัง
, องศา 

ทิศทาง 
ผลคูณของค่าความหนาแน่นและ

ความร้อนจ าเพาะของผนัง 
kJ/(m2.K) 

สัมประสิทธิก์ารดูดกลืนรังสีอาทติย์ 

0.3 0.5 0.7 0.9 

0 

ทุกทิศทาง 

15 12.1 17.8 23.4 29.0 
30 12.4 18.3 24.2 30.0 
50 12.7 18.8 24.9 31.0 
100 13.1 19.6 26.0 32.5 
200 12.6 19.0 25.5 31.9 
300 11.5 17.5 23.5 29.5 
400 11.0 16.9 22.7 28.5 

90 

ทิศเหนือ 

15 8.3 10.6 12.9 15.2 
30 8.4 10.7 13.1 15.4 
50 8.4 10.8 13.2 15.5 
100 8.4 10.9 13.3 15.7 
200 8.1 10.5 12.9 15.2 
300 7.5 9.8 12.1 14.4 
400 7.0 9.2 11.4 13.6 

ทิศตะวันออก 

15 9.2 12.1 15.0 17.9 
30 9.3 12.3 15.3 18.3 
50 9.5 12.6 15.7 18.7 
100 9.7 12.9 16.2 19.4 
200 9.5 12.8 16.1 19.5 
300 8.9 12.1 15.3 18.5 
400 8.3 11.4 14.5 17.6 

ทิศใต้ 

15 9.8 13.1 16.4 19.7 
30 9.9 13.3 16.6 20.0 
50 10.0 13.4 16.9 20.3 
100 10.1 13.7 17.2 20.8 
200 9.8 13.3 16.9 20.4 
300 9.1 12.5 15.9 19.3 
400 8.5 11.8 15.0 18.3 

ทิศตะวันตก 

15 9.7 12.8 16.0 19.2 
30 9.7 12.9 16.2 19.4 
50 9.7 13.0 16.3 19.5 
100 9.7 13.0 16.3 19.6 
200 9.2 12.4 15.7 18.9 
300 8.5 11.6 14.6 17.6 
400 8.0 10.9 13.7 16.6 
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ตารางที่ 3-12 ส่วนหนึ่งของตารางค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของผนังทึบส าหรับอาคารประเภทโรงแรมและ
โรงพยาบาล 

มุมเอียงของผนัง
, องศา 

ทิศทาง 
ผลคูณของค่าความหนาแน่นและ

ความร้อนจ าเพาะของผนัง 
kJ/(m2.K) 

สัมประสิทธิก์ารดูดกลืนรังสีอาทติย์ 

0.3 0.5 0.7 0.9 

0 ทุกทิศทาง 

15 7.3 10.7 14.1 17.5 
30 7.3 10.7 14.2 17.6 
50 7.3 10.8 14.3 17.7 
100 7.4 10.9 14.5 18.0 
200 7.5 11.2 14.9 18.6 
300 7.6 11.4 15.2 19.1 
400 7.7 11.5 15.4 19.3 

90 

ทิศเหนือ 

15 4.7 6.1 7.5 8.9 
30 4.7 6.1 7.5 8.9 
50 4.7 6.1 7.5 8.9 
100 4.8 6.2 7.6 9.0 
200 4.8 6.3 7.7 9.2 
300 4.9 6.3 7.8 9.3 
400 4.9 6.4 7.9 9.4 

ทิศตะวันออก 

15 5.5 7.4 9.4 11.3 
30 5.5 7.4 9.4 11.4 
50 5.5 7.5 9.4 11.4 
100 5.5 7.5 9.5 11.5 
200 5.6 7.7 9.7 11.7 
300 5.7 7.8 9.8 11.9 
400 5.7 7.8 9.9 12.0 

ทิศใต้ 

15 5.6 7.7 9.7 11.8 
30 5.6 7.7 9.8 11.8 
50 5.7 7.7 9.8 11.9 
100 5.7 7.8 9.9 12.0 
200 5.8 8.0 10.1 12.3 
300 5.9 8.1 10.3 12.5 
400 5.9 8.2 10.4 12.6 

ทิศตะวันตก 

15 5.3 7.1 9.0 10.8 
30 5.3 7.2 9.0 10.9 
50 5.4 7.2 9.1 10.9 
100 5.4 7.3 9.2 11.1 
200 5.5 7.5 9.4 11.3 
300 5.6 7.6 9.5 11.5 
400 5.6 7.6 9.6 11.6 

 
ฉ) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของกระจกหรือผนังโปร่งแสง (Uf) 
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ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของกระจกหรือผนังโปร่งแสงให้ค านวณโดยใช้วิธีการเดียวกับการค านวณค่า
สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังทึบ โดยเลือกใช้สมการที่ (3.5) หรือ (3.6) ขึ้นอยู่กับชนิดของกระจกหรือผนังโปร่งแสง 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมนี้ให้ใช้ค่าจากผูผ้ลติได้ โดยจะต้องมีผลการทดสอบและวิธีการค านวณที่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานท่ีเชื่อถือได้ ในกรณีที่ไมม่ีค่าดังกล่าว ให้ใช้วิธีการค านวณดังต่อไปนี ้

 กระจกชั้นเดียว 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม (Uf) ของกระจกกระจกหรือผนังโปร่งแสงช้ันเดยีว ให้ค านวณจากสมการต่อไปนี้ 

1
f

f

U
R

 ,                                                  และ (3.9a) 

f i o

g

x
R R R

k


   ,        (3.9b) 

เมื่อ fR  คือ ค่าความต้านทานความร้อนของกระจกหรือผนังโปร่งแสง 

iR  และ oR  คือ ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศท่ีพื้นผิวของผนังภายในและภายนอกอาคาร ให้ใช้ค่าจาก
ตารางที่ 3.6 

x  คือ  ความหนาของกระจกหรือผนังโปรง่แสง 
gk  คือ  สัมประสิทธ์ิการน าความร้อนของวัสดุกระจกหรือผนังโปร่งแสง 

 กระจกลามิเนต 
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของกระจกลามิเนต ให้ค านวณโดยใช้สมการที่ (3.5) 

 ระบบหน้าต่างที่ประกอบด้วยกระจกหรือผนังโปร่งแสงหลายชั้น และมีช่องว่างอากาศภายใน 
ให้ใช้สมการที่ (3.6) ในการค านวณค่าความต้านทานความร้อนของระบบหน้าต่างท่ีประกอบด้วยระจกหรือผนังโปร่งแสง

หลายชั้น ให้ใช้ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศจากตารางที่ 3.13 

ตารางที่ 3-13 ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศที่อยู่ระหว่างแผ่นกระจกหรือผนังโปร่งแสง 
ความกว้างของช่องว่างอากาศ 

(มิลลเิมตร) 
ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ (m2K/W) 

พื้นผิวท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิการแผ่รังสีสูง พื้นผิวท่ีมีค่าสมัประสิทธ์ิการแผ่รังสีต่ า 
13 0.119 0.345 
10 0.110 0.278 
7 0.097 0.208 
6 0.091 0.196 
5 0.084 0.167 

ให้ใช้ค่าพื้นผิวที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีสูงส าหรับช่องว่างอากาศระหว่างวัสดุกระจกหรือผนังโปร่งแสงทั่วไป  
นอกเหนือจากมีการก าหนดว่ากระจกหรือผนังโปร่งแสงด้านที่ติดช่องว่างอากาศนั้นถูกเคลือบผิวด้วยวัสดุที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแผ่
รังสีต่ า (Low emissivity coating) จึงใช้ค่าพื้นผิวท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการแผ่รังสีต่ า 

ส าหรับกรณีความกว้างของช่องว่างอากาศมีค่าอยู่ระหว่างค่าที่ก าหนดให้ในตาราง (5-13 mm.) ให้ใช้วิธีเชิงเส้นประมาณ
ค่าในช่วงเพื่อหาค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ ในกรณีที่ช่องว่างอากาศกว้างกว่า 13 mm. ให้ใช้ค่าความต้านทาน
ความร้อนของช่องว่างอากาศที่ความกว้าง 13 mm. 

 ช) ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายนอกและภายในอาคาร (T) 
ค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิระหว่างภายนอกและภายในอาคาร คือ ค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศ

ภายนอกอาคารกับอุณหภูมิอากาศภายในบริเวณปรับอากาศของอาคาร ใช้ในการค านวณการน าความร้อนผ่านกระจกหรือผนังโปร่ง
แสง ในสมการค านวณค่า OTTV ตามสมการที่ (3.1) ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายนอกและภายในอาคารส าหรับอาคาร
แต่ละประเภท แสดงในตารางที ่3-14 
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ตารางที่ 3-14 ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายนอกและภายในอาคารส าหรับอาคารแต่ละประเภท 

ประเภทของอาคาร 
ส านักงานและ 
สถานศึกษา 

โรงพยาบาลและ 
โรงแรม 

ห้างสรรพสินค้าและ 
ซุปเปอร์มาเก็ต 

ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายนอกและ
ภายในอาคาร (C) 

5 3 5 

 ซ) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (Solar Heat Gain Coefficient; SHGC)  
ค่าสัมประสิทธ์ิความร้อนจากรังสีอาทิตย์ คือค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่านวัสดุผนังและหลังคา ส่วนโปร่งแสงหรือ

โปร่งใสของช่องแสง และก่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนเข้าภายในอาคาร ค่าดังกล่าวรวมผลของรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่านกระจกหรือวัสดุ
โปร่งแสงโดยตรงกับการถ่ายเทความร้อนท่ีเกิดจากรังสีอาทิตย์ที่ถูกดูดกลืนไว้ในตัวกระจกหรือวัสดุโปร่งแสงเข้ามายังภายในอาคาร  
ค่าสัมประสิทธ์ิความร้อนจากรังสีอาทิตย์ให้ใช้ค่าจากผู้ผลิตกระจกหรือวัสดุโปร่งแสงท่ีมีผลการทดสอบและวิธีการค านวณที่ได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ ในกรณีที่ไม่มีค่าดังกล่าว ให้ใช้ค่าในตารางที่ 3-15 

 ฌ) ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด (Shading coefficient; SC) 
ค่าสัมประสิทธ์ิการบังแดดของอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคาร คือ อัตราส่วนของรังสีอาทิตย์ที่ลอดผ่านอุปกรณ์บังแดดไป

ตกกระทบยังส่วนโปร่งแสงหรือกระจก ของหน้าต่าง 

ตารางที่ 3-15 ค่าสัมประสิทธ์ิความร้อนจากรังสอีาทิตย์ (SHGC) และค่าการส่งผ่านรังสีที่ตามองเห็น (Visible transmittance) ของ
กระจกชนิดต่างๆ 
ความหนาของกระจก 

(มิลลเิมตร) 
ชนิดของกระจก 

Visible 
transmittance 

SHGC 

กระจกช้ันเดียว ไม่เคลือบผิว (Uncoated single glazing) 
6 กระจกใส 0.88 0.73 
6 กระจกสบีรอนซ ์ 0.54 0.54 
6 กระจกสเีขียว 0.76 0.54 
6 กระจกสเีทา 0.46 0.52 
6 กระจกสีฟ้าอมเขียว 0.75 0.55 

กระจกสะท้อนแสงช้ันเดียว (Reflective single glazing) 
6 กระจกใสเคลือบโลหะสเตนเลส 20% 0.20 0.28 
6 กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 20%  0.20 0.27 
6 กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 30%  0.30 0.35 

กระจกสองช้ัน ไมเ่คลือบผิว (Uncoated double glazing) 
6 กระจกใส-กระจกใส 0.78 0.60 
6 กระจกสบีรอนซ-์กระจกใส 0.47 0.41 
6 กระจกสเีขียว-กระจกใส 0.68 0.41 
6 กระจกสเีทา-กระจกใส 0.41 0.39 
6 กระจกสีฟ้าอมเขียว-กระจกใส 0.67 0.43 
6 กระจกสเีขียวคณุภาพสูง-กระจกใส 0.59 0.33 

กระจกสะท้อนแสงสองช้ัน (Reflective double glazing) 
6 กระจกใสเคลือบไทเทเนียม 30% และกระจกใส 0.27 0.25 

กระจกเคลือบสารที่มสีัมประสิทธ์ิการแผร่ังสีต่ าสองช้ัน (Low-e double glazing, e = 0.2 on surface 2) 
6 กระจกเคลือบสารที่มสีัมประสิทธ์ิการแผร่ังสีต่ าและกระจกใส 0.73 0.53 

กระจกเคลือบสารที่มสีัมประสิทธ์ิการแผร่ังสีต่ าสองช้ัน (Low-e double glazing), e = 0.1 on surface 2) 



ตอนที่ 3 บทที่ 3 กรอบอาคาร  คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562 
 

 

3-24 

ความหนาของกระจก 
(มิลลเิมตร) 

ชนิดของกระจก 
Visible 

transmittance 
SHGC 

6 กระจกเคลือบสารที่มสีัมประสิทธ์ิการแผร่ังสีต่ าและกระจกใส 0.72 0.44 
6 กระจกสเีขียวคณุภาพสูง-กระจกเคลือบสารที่มีสมัประสิทธ์ิ

การแผร่ังสีต่ า 
0.57 0.27 

 ญ) ค่ารังสีอาทิตย์ท่ีมีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (Effective Solar Radiation; ESR) 
ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน คือ รังสีอาทิตย์รวมที่ตกกระทบบนผนังที่มีมุมเอียงแตกต่างกันในแต่ละ

ทิศทาง  การวัดค่ามุมเอียงของผนังของอาคาร วัดจากมุมที่ผนังอาคารกระท ากับพื้นผิวโลก (หรือพื้นดิน) โดยผนังในแนวตั้ง จะมีค่า
มุมเอียงเท่ากับ 90 องศา ขณะที่ผนังในแนวระนาบนอน (หรือหลังคาแบบเรียบ) จะมีค่ามุมเอียงเท่ากับ 0 องศา ส าหรับตารางค่า
รังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนส าหรับมุมเอียงและทิศทางผนังต่างๆ ของอาคารประเภทส านักงาน/สถานศึกษา 
ห้างสรรพสินค้า และประเภทโรงแรม โรงพยาบาล ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3-16 ถึง 3-18 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3-16 ค่ารังสีอาทิตย์ที่มผีลต่อการถ่ายเทความร้อน (ESR) ส าหรับอาคารส านักงานหรือสถานศึกษา (W/m2) 

มุมเอียง 
(องศา) 

ทิศทางของผนัง 

เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันออก

เฉียงใต้ ใต้ ตะวันตก
เฉียงใต้ ตะวันตก ตะวันตก

เฉียงเหนือ 
0 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 
15 405.00 421.74 433.61 440.00 441.62 438.90 431.51 419.53 
30 358.99 390.20 412.96 425.48 428.59 422.98 408.39 385.65 
45 306.68 348.31 379.58 397.17 401.47 393.20 372.57 341.61 
60 255.37 301.60 337.61 358.44 363.45 353.18 328.62 293.33 
75 212.39 255.60 291.21 312.65 317.70 306.52 281.11 246.70 
90 185.06 215.84 244.53 263.14 267.41 256.82 234.58 207.62 

ตารางที่ 3-17 ค่ารังสีอาทิตย์ที่มผีลต่อการถ่ายเทความร้อน (ESR) ส าหรับอาคารประเภทห้างสรรพสนิค้า (W/m2) 

มุมเอียง 
(องศา) 

ทิศทางของผนัง 

เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันออก

เฉียงใต้ ใต้ ตะวันตก
เฉียงใต้ ตะวันตก ตะวันตก

เฉียงเหนือ 
0 326.55 326.55 326.55 326.55 326.55 326.55 326.55 326.55 
15 303.15 307.90 315.66 323.63 330.14 333.80 331.91 321.31 
30 268.08 278.60 293.82 308.44 319.42 324.35 319.10 299.32 
45 227.46 243.07 264.27 283.71 297.18 301.59 292.50 266.04 
60 187.41 205.70 230.29 252.20 266.21 268.90 256.53 226.97 
75 154.06 170.92 195.12 216.63 229.31 229.66 215.55 187.56 
90 133.52 143.11 162.04 179.75 189.27 187.26 173.98 153.31 

ตารางที่ 3-18 ค่ารังสีอาทิตย์ที่มผีลต่อการถ่ายเทความร้อน (ESR) ส าหรับอาคารประเภทโรงแรม โรงพยาบาล (W/m2) 

มุมเอียง 
(องศา) 

ทิศทางของผนัง 

เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันออก

เฉียงใต้ ใต้ ตะวันตก
เฉียงใต้ ตะวันตก ตะวันตก

เฉียงเหนือ 
0 191.44 191.44 191.44 191.44 191.44 191.44 191.44 191.44 
15 177.49 185.24 190.45 193.01 193.33 191.76 188.38 183.39 
30 157.51 171.84 181.79 186.87 187.63 184.64 178.12 168.59 
45 134.67 153.68 167.29 174.48 175.71 171.59 162.54 149.52 
60 112.13 133.17 148.76 157.33 158.93 154.12 143.54 128.65 
75 93.08 112.74 128.05 136.87 138.66 133.74 123.01 108.45 
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มุมเอียง 
(องศา) 

ทิศทางของผนัง 

เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันออก

เฉียงใต้ ใต้ ตะวันตก
เฉียงใต้ ตะวันตก ตะวันตก

เฉียงเหนือ 
90 80.68 94.81 106.98 114.57 116.26 111.96 102.86 91.40 

3.5.2 การค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) 
 ก) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) 

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารแต่ละส่วน (RTTVni) ให้ค านวณจากสมการดังต่อไปนี้ 

 RTTVni  =  (Ur)(1-SRR)( TDeq) + (Us)(SRR)(T) + (SRR)(SHGC)(SC)(ESR)  (3.10) 

เมื่อ 

RTTVni  คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาส่วนท่ีพิจารณา, W/m2 

Ur  คือ  สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา, W/m2.C 
SRR  คือ  อัตราส่วนพ้ืนท่ีของหลังคาโปร่งแสงต่อพ้ืนท่ีทั้งหมดของหลังคาส่วนท่ีพิจารณา 
TDeq  คือ  ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (temperature different equivalent) ระหว่างภายนอกและภายใน

อาคารซึ่งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของผนังทึบ, C  

Us  คือ  สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาโปร่งแสง, W/m2.C  

T  คือ ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร 
SHGC คือ ค่าสัมประสิทธ์ิ ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่านหลังคาโปร่งแสง 
SC  คือ สัมประสิทธ์ิการบังแดดของอุปกรณ์บังแดด 
ESR คือ รังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน หรือปริมาณรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบ ผนังโปร่งแสง และ/หรือ 

ผนังทึบแสง, W/m2 

ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) คือค่าเฉลี่ยที่ถ่วงน้ าหนักของค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา
อาคารแต่ละส่วน (RTTVni) ให้ค านวณจากสมการดังต่อไปนี้ 

 1 1 2 2

1 2

( )( ) ( )( ) ... ( )( )

...

w n w n w ni i
n

w w wi

A RTTV A RTTV A RTTV
RTTV

A A A

  


  
  (3.11) 

เมื่อ 
Awi  คือ พื้นที่ของหลังคาส่วนท่ีพิจารณา ซึ่งรวมพื้นท่ีหลังคาทึบและพื้นท่ีหลังคาโปร่งแสง, m2 
RTTVni  คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารแต่ละส่วน ซึ่งค านวณได้จากสมการ (3.10) 

 ข) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (U value) 
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม (U value) ของหลังคาอาคาร ให้ค านวณโดยใช้วิธีการเช่นเดียวกับหัวข้อ 3.5.1 

และใช้คุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ ในตารางที่ 3-8 อย่างไรก็ตาม ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศและช่องว่างอากาศ
ส าหรับกรณีที่เป็นหลังคาอาคารให้ใช้ค่าจากตารางที่ 3-19, 3-20 และ 3-21 

ตารางที ่3-19 ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศส าหรับหลังคาอาคาร 
 พ้ืนผิวหลังคาภายใน (Ri) ที่มุมเอียงต่างๆ 

กันจากแนวระนาบ พ้ืนผิวหลังคาภายนอก 
(Ro) ที่มุมเอียงใดๆ 0 22.5 45 

ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศ 
(ตารางเมตร-เคลวินต่อวัตต)์ 0.162 0.148 0.133 0.055 
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 ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศภายในหลังคาของอาคารขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อนของ
พื้นผิวของหลังคาด้านที่อยู่ติดกับช่องว่างอากาศ ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ แสดงในตารางที่ 3-20 

ตารางที่ 3-20 ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศที่อยู่ภายในหลังคาอาคาร 

ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าผิวหลังคาด้านนอก 

ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ 
(m2.C/W) 

ความหนาของช่องว่างอากาศ 
5 mm. 20 mm. 100 mm. 

กรณีที่พ้ืนผิวมีค่าสัมประสิทธ์ิการแผ่รังสีสูง 

ความลาดเอียงจากพ้ืนผิวแนวระนาบ 
0 0.11 0.148 0.174 

22.5 0.11 0.148 0.165 
45 0.11 0.148 0.158 

กรณีที่พ้ืนผิวมีค่าสัมประสิทธ์ิการแผ่รังสีต่ า 

ความลาดเอียงจากพ้ืนผิวแนวระนาบ 
0 0.25 0.572 1.423 

22.5 0.25 0.571 1.095 
45 0.25 0.570 0.768 

ส าหรับกรณีทั่วไปให้ถือเป็นพื้นผิวที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีสูง ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีต่ าให้ใช้เฉพาะกรณีที่
พื้นผิวของหลังคาด้านติดช่องว่างอากาศเป็นผิวสะท้อนรังสี เช่น หลังคาท่ีมีการติดแผ่นฟอยล์สะท้อนรังสี เป็นต้น  

ส าหรับกรณีความกว้างของช่องว่างอากาศภายในผนังมีค่าอยู่ระหว่าง 5-20 mm. หรือมีค่าอยู่ระหว่าง 20-100 mm. ให้
ใช้วิธีเชิงเส้นประมาณค่าในช่วงเพื่อหาค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศ  ในกรณีที่ช่องว่างอากาศกว้างเกินกว่า 100 
mm. ให้ใช้ค่าความต้านทานความร้อนของช่องว่างอากาศที่ความกว้าง 100 mm. ตารางที่ 3-21 แสดงค่าความต้านทานความร้อน
ของฟิล์มอากาศท่ีพื้นผิวของเพดานใต้หลังคา 

ตารางที่ 3-21 ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศท่ีพื้นผิวของเพดานใต้หลังคา 

ชนิดของวัสดุที่ใช้ท าเพดาน 
ค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศ 

(m2.C/W) 
กรณีที่พ้ืนผิวมีค่าสมัประสิทธ์ิการแผ่รังสสีูง 0.458 
กรณีที่พ้ืนผิวมีค่าสมัประสิทธ์ิการแผ่รังสตี่ า 1.356 

 ค) ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) 
ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า คือ ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายนอกและภายในอาคารซึ่งรวมถึงผลการ

ดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของหลังคา ค่านี้จะขึ้นกับช่วงระยะเวลาในการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ และมวล
สารของวัสดุหลังคา รวมถึงทิศทางและมุมเอียงของหลังคา 

ง) สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ 
สัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย์ของพื้นผิวด้านนอกของหลังคามีผลต่อปริมาณการดูดกลืนรังสีอาทิตย์บนหลังคาอาคาร

และใช้ในการค านวณค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า ค่าดังกล่าวแสดงในตารางที่ 3-9 
 จ) ค่าผลคูณของค่าความหนาแน่นและความร้อนจ าเพาะของผนัง (Density-Specific Heat product; DSH) 

ความสามารถในการดูดกลืน สะสม และหน่วงความร้อนของหลังคา มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นและความร้อน
จ าเพาะของวัสดุหลังคาอาคาร ค่าความร้อนจากผลของความหนาแน่นและความร้อนจ าเพาะของวัสดุ ของหลังคา ให้ค านวณโดยใช้
วิธีการในหัวข้อที่ 3.5.1 
 ฉ) ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) ของหลังคา 

ตารางที่ 3-10 แสดงชุดของค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า ที่ประยุกต์ใช้ส าหรับหลังคาอาคารประเภทส านักงานและ
สถานศึกษา เมื่อทราบชนิดวัสดุ ความหนาของวัสดุแต่ละชั้นที่ประกอบเป็นหลังคาอาคาร ให้ใช้ความหนาแน่นและความร้อนจ าเพาะ
ในตารางที่ 3-8 และสมการที่ (3.7) และ (3.8) ค านวณหาค่า ความร้อนที่เกิดจากผลของความหนาแน่นและความร้อนจ าเพาะของ
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วัสดุ กรณีที่ใช้วัสดุผนังแตกต่างไปจากวัสดุในตารางที่ 3-8 ให้ใช้ผลจากการทดสอบหรือค่าท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เช่ือถือ
ได้ 
 ช) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาโปร่งแสง (Us) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาโปรง่แสงให้ค านวณโดยใช้วิธีการเดียวกับการค านวณค่าสมัประสิทธ์ิการ
ถ่ายเทความร้อนรวมของกระจกและผนังโปร่งแสง ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมนี้ให้ใช้ค่าจากผู้ผลิตได้ โดยจะต้องมีผล
การทดสอบและวิธีการค านวณที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ ในกรณีที่ไม่มีค่าดังกล่าว ให้ใช้วิธีการค านวณเช่นเดียวกับ
ค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของกระจกหรือผนังโปร่งแสง (Uf) ส าหรับค่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศภายใน
หลังคา ให้ใช้ค่าจากตารางที่ 3-20 
 ซ) ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายนอกและภายในอาคาร (T) 

ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายนอกและภายในอาคาร คือ ค่าความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศ
ภายนอกอาคารกับอุณหภูมิอากาศภายในบริเวณปรับอากาศของอาคาร ใช้ในการค านวณการน าความร้อนผ่านหลังคาโปร่งแสง ใน
สมการค านวณค่า RTTV ตามสมการที่ 3.10 ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายนอกและภายในอาคารส าหรับอาคารแต่ละ
ประเภท แสดงในตารางที ่ 
3-14 
 ฌ) ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนจากรังสีอาทิตย์  (Solar Heat Gain Coefficient; SHGC)  

ค่าสัมประสิทธ์ิความร้อนจากรังสีอาทิตย์ คือค่าอัตราส่วนของรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่านวัสดุหลังคาส่วนโปร่งแสงและก่อให้เกิด
ความร้อนขึ้นภายในอาคาร ค่าดังกล่าวเป็นผลรวมของรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่านหลังคาโปร่งแสงโดยตรง กับ การแผ่รังสีอาทิตย์ที่ถูก
ดูดกลืนไว้ในวัสดุหลังคาโปร่งแสงท้ังหมดเข้ามายังภายในอาคาร ค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ให้ใช้ค่าจากผู้ผลิต ที่มีผล
การทดสอบและวิธีการค านวณที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้ ในกรณีที่ไม่มีค่าดังกล่าว ให้ใช้ค่าในตารางที่ 3-15  
 ญ) ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด (Shading coefficient; SC) 

ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บังแดดภายนอกอาคารส าหรับหลังคา ให้ใช้วิธีการค านวณเช่นเดียวกับวิธีการใน
หัวข้อ 3.5.1 (ฌ) 
 ฎ) ค่ารังสีอาทิตย์ท่ีมีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (Effective Solar Radiation; ESR) 

คือ ปริมาณรังสีอาทิตย์ตกกระทบที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนผ่าน ผนังโปร่งแสง และ /หรือ ผนังทึบแสง มีหน่วยเป็น
วัตต์ต่อตารางเมตร 

ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน ส าหรับหลังคาอาคารประเภทส านักงานและสถานศึกษา ให้ใช้ค่าในตารางที่ 
3-16 

3.6 การปรับปรุงสมรรถนะกรอบอาคาร 
 เราสามารถปรับปรุงสมรรถนะของกรอบอาคารได้ทั้งในส่วนของผนังทึบ ผนังกระจก หลังคา และพื้น โดยมาตรการทั่วๆ 
ไปท่ีสามารถด าเนินการไดร้วบรวมได้ดังนี ้

3.6.1 ผนังทึบ 
ก) การเลือกใช้วัสดุท่ีมีมวลอุณหภาพที่เหมาะสมกับอาคาร 
มวลอุณหภาพ (Thermal Mass) เป็นค่าสมบัติของวัสดุในการดูดกลืนและสะสมความร้อน วัสดุที่หนักและมีความ

หนาแน่นสูงจะเก็บความร้อนไว้ได้มากและใช้เวลานานกว่าความร้อนเหล่านั้นจะถูกถ่ายเทเข้าไปยังภายในอาคาร ในกรณีที่ภาวะ
อากาศมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนสูง และอาคารมีการใช้งานเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน วัสดุที่มีมวล
มากจะช่วยหน่วงเวลาในการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร ท าให้ภาระความร้อนของเครื่องปรับอากาศต่ า และในช่วงเย็นเมื่อเลิกใช้
อาคารและเครื่องปรับอากาศ ความร้อนที่ถ่ายเทจากผนังจะไม่มีผลต่อการใช้พลังงาน เนื่องจากไม่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศแล้ว 
และความร้อนส่วนหน่ึงที่สะสมอยู่ในตัวผนังจะถ่ายเทสู่สิ่งแวดล้อมในช่วงค่ า 
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พ้ืนไม้ 

แผ่นผนังปูน 
 (แผ่นยิบซั่ม) 

ผิวหน้าเคลือบด้วยโลหะ ฉนวน 

   
(ก) อิฐ      (ข) คอนกรีตบล๊อก 

รูปที ่3-11 วัสดุที่มีมวลอณุหภาพ (Thermal Mass) สูง 

วัสดุที่มีค่ามวลความร้อนต่ าจะสะสมความร้อนน้อย ในกรณีที่อุณหภูมิภายนอกไม่ต่ ามากในเวลากลางคืน วัสดุที่มีมวลมาก
จะสะสมความร้อนไว้ตลอดเวลา ขณะที่วัสดุที่มีมวลน้อย จะไม่สะสมความร้อนไว้ วัตถุท่ีมีมวลน้อยสามารถถ่ายเทความร้อนโดยการ
แผ่รังสีสู่ท้องฟ้าในเวลากลางคืน แม้ว่าการแผ่รังสีไม่ใช่วิธีถ่ายเทความร้อนที่ดีนัก แต่ก็ดีกว่าการเก็บความร้อนในวัตถุที่มีมวลมากซึ่ง
ไม่สามารถเย็นลงอย่างรวดเร็วโดยการแผ่รังสีได้ ส าหรับประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อนและความชื้นสูง การใช้วัสดุที่มีค่ามวลความร้อน
ต่ าและใช้ควบคู่กับฉนวนด้วยจะสามารถลดปริมาณความร้อนที่เข้าสู่ภายในอาคารได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่ภายนอกมีอุณหภูมิสูง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3-12 วัสดุที่มีคา่มวลความรอ้น (Thermal Mass) ต่ า 

จากที่กล่าวข้างต้น มวลอุณหภาพสามารถช่วยลดภาระความร้อนของเครื่องปรับอากาศได้ อย่างไรก็ตามการใช้งานต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ช่วงเวลาการใช้อาคารหรือเครื่องปรับอากาศ การใช้มวลอุณห
ภาพอย่างผิดวิธีจะส่งผลในทางตรงกันข้ามกล่าวคือ ภาระการปรับอากาศสูงขึ้น และเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานสูง  ตัวอย่างหนึ่ง
ได้แก่ การใช้ผนังที่มีมวลอุณหภาพสูงกับบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้งานในเวลาเย็นและกลางคืน ผนังที่มีมวลมากจะกักเก็บความร้อนใน
ช่วงเวลากลางวัน ซึ่งไม่มีผู้อาศัยในบ้าน และถ่ายเทให้กับบ้านในเวลาเย็นและค่ า เมื่อผู้อาศัยกลับบ้านภายหลังจากการท างาน  และ
เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ 

ข) ผนังคอนกรีตมวลเบา  
คอนกรีตมวลเบาเป็นวัสดุคอนกรตีมวลเบาที่ผลิตสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ ทราย ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ยิปซัม และ

สารกระจายฟองอากาศ ไม่มีส่วนประกอบทีท าให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีน้ าหนักเบากว่าอิฐธรรมดา 2-3 เท่า เนื่องจากเนื้อ
วัสดุประกอบด้วยฟองอากาศเล็กๆ กระจายอยู่อย่างสม่ าเสมอประมาณ 75 % ของเนื้อวัสดุ น้ าหนักประมาณ 50 kg/m2 (ความหนา 
10 cm.) แต่มีความแข็งแรงสามารถรับแรงกดได้ประมาณ 30 - 80 kg/m2 ดังนั้น จึงสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
สามารถใช้ก่อได้ทั้งผนังรับแรง (Load Bearing Wall) และผนังปกติที่ไม่ได้รับแรง (Non-Load Bearing Wall) สามารถผลิตได้
หลายรูปแบบ เช่น แบบบล็อค แบบแผ่น แบบคานเสริมเล็ก ฯลฯ มีคุณสมบัติความเป็นฉนวน มีค่าความต้านทานความร้อน
ประมาณ 0.6 -0.8 m2/W.K ทั้งนี้ในการก่อสร้างผนังคอนกรีตมวลเบาจะมีการฉาบปูนเช่นเดียวกับผนังก่ออิฐฉาบปูน 
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ค) การใช้วัสดุแผ่รังสีความร้อนต่ า  
วัสดุโดยทั่วๆ เป็นวัสดุที่มีค่าสภาพเปล่งรังส ี(Emissivity) ต่ า เพื่อท่ีจะลดปริมาณความร้อนรับที่เข้าสู่อาคารให้เหลือน้อย

ที่สุด 
สภาพเปล่งรังส ี(Emissivity)  คือ ความสามารถของพื้นผิวในการดดูกลืนความร้อน และสะท้อนความร้อนกลับ 
ตัวอย่างเช่น : พื้นผิวท่ีมีสีเข้มจะดดูกลืนความร้อนได้มากกว่า และสะท้อนรังสีได้น้อยกว่าพ้ืนผิวที่มสีีออ่นและมีความแวววาว    
ค่าสภาพเปล่งรังส ี(Emissivity) ของวัสดุทั่วไป เช่น 

ฟอล์ยอลูมเินียม   0.05 
กระจกท่ีมีค่า “E” ต่ า   0.15 - 0.3 
กระจกใส    0.85 
อิฐ     0.90 
ไม ้     0.91 
พื้นลงน้ ามันชักเงาสีด า   0.96 

ค่าสภาพเปล่งรังสียิ่งต่ าก็จะดูดกลนืความร้อนได้น้อยกว่า และสะท้อนกลับไดม้ากกว่า 
ง) ทาผนังด้วยสีอ่อน ซึ่งสามารถสะท้อนความร้อนและรังสีจากดวงอาทิตย์ได้ดีกว่า 
จ) การบุฉนวนผนังเพ่ือลดความร้อนที่จะผ่านเข้าสู่อาคาร  
การบุฉนวนกับผนังอาคารสามารถลดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคารได้ และหากการบุฉนวนสามารถท า

ควบคู่ไปกับการติดแผ่นสะท้อนรังสี (Reflective Foil) โดยผนังมีช่องอากาศก็จะลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารได้อย่างมาก
ทีเดียว 
 

 
 

รูปที่ 3-13 ผนังที่บุฉนวน 
 
 

ส่วนประกอบ R 1  (มีฉนวน)* R 2  (มีเฉพาะช่องอากาศ)* 
1. 0.03 0.03 
2. 0.14 0.14 
3. 1.94 (มีฉนวน) 0.15 (มีช่องอากาศ) 
4. 0.08 0.08 
5. 0.12 0.12 
R1 = 2.3 (m 2 K/W)            R2 = 0.52 (m 2 K/W)  
หมายเหตุ  ค่า R ยิ่งสูง หมายถึง ได้รับความร้อนน้อย ค่า U ต่ า หมายถึง ได้รับความร้อนน้อย 

 
 

3. ฉนวน หรือช่องอากาศ 

2. ผนังไม ้

1. ฟิล์มอากาศภายนอก 4. แผ่นผนังปูน (แผ่นยิบซั่ม) 

5. ฟิล์มอากาศภายใน 



ตอนที่ 3 บทที่ 3 กรอบอาคาร  คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562 
 

 

3-30 

3.6.2 กระจกหน้าต่าง 
ก) การใช้อุปกรณ์บังแดด 
 อุปกรณ์บังแดดภายนอก 

- ชายคา (Overhangs) เหนืออาคาร 
- บานเกล็ด (Louvers) ภายนอกของหน้าต่าง  
- กันสาดหรือผ้าใบบังแดด (Awnings) เหนือหน้าตา่ง 
- ม่านบังตาหรือมู่ลี ่(Shutters or Blinds) แบบใช้ภายนอกม้วนได ้หรือมู่ลี ่
- ร่มเงาจากต้นไม ้

 อุปกรณ์บังแดดภายใน 
- ม่านบังตา หรือมู่ลี่ที่ม้วนหรือรูดขึน้ลงได ้(Venetain or Roller Blinds) 
- ม่าน (Curtains) 

 
การบังแดดจากภายนอกจะให้ผลดีกว่า เนื่องจากสามารถป้องกันความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์ไม่ให้เข้ามาภายใน

อาคารได้วิธีแบบนี้ เรียกว่า การบังแดดแบบ Passive Solar Shading  การบังแดดภายใน ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนมากจะเป็นมู่ลี่หรือ
ม่าน จะสะท้อนการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้ามาทางหน้าต่างกลับออกไปภายนอกได้บางส่วน และจะดูดกลืนความร้อนบางส่วน
ไว้ถ่ายเทเข้าสู่ภายในห้อง ดังนั้นจึงเป็นการดีอย่างยิ่ง หากสามารถป้องกันไม่ให้รังสีจากดวงอาทิตย์ส่องกระทบกระจกของหน้าต่างได้ 
แต่เนื่องจากว่าการติดตั้งการบังแดดด้านนอกจะเป็นแบบติดตายตัว ซึ่งจะไม่สามารถให้การบังแดดได้เต็มที่ตลอดเวลา  เพราะการ
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์   ดังนั้นการใช้วิธีการบังแดดทั้งด้านนอกและด้านในของอาคารจึงมักจะใช้ควบคู่กัน 

ข) การใช้กระจกหน้าต่างชนิดพิเศษ ซึ่งสามารถสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ได้และช่วยลดปริมาณความร้อนที่จะเข้าสู่
ภายในอาคาร 

- กระจกท่ีมีค่าสภาพเปล่งรังสี (Emissivity) ต่ า จะมีการฉาบสารที่ผิวกระจก เพื่อที่จะลดความร้อนที่จะดูดกลืนไว้มิให้
แผ่รังสีเข้าสู่ภายในห้องซึ่งจะมีประโยชน์มากในฤดูร้อน  ขณะที่ช่วยลดการสูญเสียความร้อนออกสู่ภายนอก ซึ่งจะมี
ประโยชน์ในฤดูหนาว  กระจกชนิดนี้ส่วนมากจะเป็นกระจกแบบ 2 ช้ัน 

- กระจก 2 ช้ันระบบกระจก 2 ช้ันจะมีค่า U ประมาณ 50% ของกระจกช้ันเดียว ดังนั้นสามารถลดปรมิาณความร้อน
รับไดม้ากทีเดยีว 

- กระจก 2 ช้ัน พร้อมท้ังมู่ลี่ระหว่างแผ่นกระจก 
- กระจกชนิด “สมาร์ทกลาส” (Smart  Glass) คือ กระจกชนิดใหม่ซึง่เพิ่งได้พัฒนาขึ้นมาใช้  โดยคณุสมบัติของกระจก 

สามารถเปลีย่นแปลงได้โดยการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไป 
 

กระจกใสพร้อมมู่ลีภ่ายใน S.C. 
= 0.6 

5% 
สะท้อน

กลบั 

35% 
 สะท้อน

กลบั 
60% 

ส่งผ่าน 

ติดตั้งกนัสาดภายนอก S.C. 
= 0.25 

5% 
สะท้อนกลบั 

70 % 
สะท้อนกลบั 

25% 
ส่งผ่าน 
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        ก) หน้าต่างท่ัวไป  (กระจกช้ันเดียว) 
 
 
 
 
 
 
 
        ข) กระจก 2 ช้ัน 6 มม. + 6 มม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ค) กระจกใสตดิฟิล์มสะท้อนแสงสฟี้า 

 
 

รูปที่ 3-14 ความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ผ่านทางกระจกชนิดต่างๆ 
 
3.6.3 หลังคา 

ก) บุฉนวนพร้อมทั้งแผ่นสะท้อนรังสีใต้หลังคา เพื่อลดปริมาณความร้อนรับที่เข้าสู่อาคารจาก ภายนอกผ่านทางหลังคา 
ข) ใช้หลังคาที่มีสีอ่อน เพื่อสะท้อนความร้อนจากรังสีของอาทิตย์  

ความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์
ที่ตกกระทบหน้าต่าง 100% 

ส่งผ่าน 
(โดยต

รง) 

สะท้อน 
ดูดกลืน 

แผ่รังสีออก แผ่รังสีเข้า 

ความร้อนที่เข้ามาโดย                         
วิธีการน าความร้อน 

ความร้อนที่เข้ามาโดย 
วิธีการน าความร้อน 

64% 

8
% 

17% 

11% 

100% 

ความร้อนที่เข้ามาโดย
วิธีการน าความร้อน 

26% 

15% 40% 

19% 

100% 
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รูปที่ 3-15 การบุฉนวนที่ใต้หลังคาแผ่นโลหะ 

ส่วนประกอบ R1 (มีฉนวน)* R2 (ไม่มีฉนวน)* 
 1. ฟิล์มอากาศภายนอก 
 2. หลังคาแผ่นโลหะ 
 3. ฉนวนหนา 75 
 4. ช่องว่างอากาศ 
 5. แผ่นฝ้า 
 6. ฟิล์มภายใน 

0.04 
0 
1.8  (ฉนวน) 
0.6 
0.07 
0.15 

0.040 
0 
(ไม่มีฉนวน) 
0.6 
0.07 
0.15 

R1    = 2.66 (m2
 K/W)                       R2 = 0.86 (m2

 K/W)                                                                                                                                                                                                 
U1    = 0.38 (W/m2 K)                      U2  = 1.16 (W/m2 K)  

หมายเหต ุ ค่า R สูง หมายถึง ได้รับความร้อนน้อย ค่า U ต่ า หมายถึง ได้รับความรอ้นนอ้ย 

3.6.4 พ้ืน 
ความร้อนรับที่เข้าสู่อาคารผ่านขึ้นมาจากทางพื้นโดยทั่วไปจะน้อยมากไม่มีผล   ถ้าพื้นตั้งอยู่บนดินโดยตรง  เนื่องจาก

อุณหภูมิของดินในภูมิอากาศเขตร้อนอุ่นค่อนข้างจะคงท่ี 
ส าหรับพื้นซึ่งยกระดับเหนือดินจะมีช่องว่างอากาศใต้พื้น  ซึ่งจะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิโดยรอบ (Ambient  

Temperature) การบุฉนวนพื้น โดยปกติก็ไม่จ าเป็น  ยกเว้นว่า ส่วนบนของพื้นตรงนั้นเป็นห้องปรับอากาศ  เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ 

 
รูปที่ 3-16 การบุฉนวนใต้พ้ืนช่องส่งลมเย็นของห้องคอมพิวเตอร ์

 

พ้ืนที่เปิดโล่ง 

ระดับดิน 

เคร่ืองปรับอากาศ 

ฉนวนใต้พ้ืน 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

ช่องส่งลมเย็น 
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3.6.5 การร่ัวซึม (Infiltration) 
การรั่วซึม เป็นลักษณะของการที่อากาศไหลจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารผ่านช่องเปิดหรือรอย แตกต่างๆ หรือการเปิด 

หรือแง้มประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ อากาศที่รั่วซึมเข้ามานี้ไม่สามารถควบคุมได้และจะน าความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารเพิ่มขึ้น และ
จะต้องใช้พลังงานในการขับความร้อนนี้ออกไปโดยการใช้ระบบปรับอากาศ 

แนวทางปฏิบัติต่อไปนีส้ามารถลดการรั่วซึม (Infiltration) อากาศได ้
- ระหว่างการก่อสร้าง ให้แน่ใจว่าช่องเปิดที่ไม่จ าเป็นและรอยแตกต่างๆ ของเปลือกอาคารจะต้องมีน้อยท่ีสุด หรือได้ท า

การอุดปิด (Seal) ไว้ท้ังหมด และหมั่นดูแลรักษารอยอุดตลอดอายุของอาคาร 
- แน่ใจว่าประตูที่เปิดสู่ภายนอกอาคารอยู่ในสภาพปิดอยู่เสมอโดยการติดตั้งอุปกรณ์ดึงประตูปิด (Door Closer) และมี

การอุดปิดขอบประตูไว้เป็นอย่างดี 
- จัดให้มีระบบป้องกันอากาศไหลเข้าออก (Air Lock) หรือประตูแบบหมุนรอบ (Revolving Door) ที่ประตูทางเข้าที่มี

การเปิด-ปิดเป็นประจ า 
- แน่ใจว่าประตูที่เปิดเข้าสู่บันไดอยู่ในสภาพปิดเสมอ เนื่องจากบริเวณบันไดส่วนมากจะติดตั้งระบบระบายอากาศเอาไว้ 
- แน่ใจว่าหน้าต่างท่ีสามารถเปิดได้ปิดสนิทอยู่เสมอ 

3.7 ข้อแนะน าส าหรับอาคารเก่าในการป้องกันความร้อนผ่านเข้าสู่กรอบอาคาร  
หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การก่อสร้างอาคารใหม่ ส าหรับอาคารที่มีอยู่เดิม โอกาสในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้อาคาร

สามารถประหยัดพลังงานในโครงสร้างของตัวอาคารเองมีน้อยมาก อย่างไรก็ตามวิธีการทางเทคนิคดังต่อไปนี้ สามารถน าไปใช้กับ
อาคารเก่า  เพื่อท่ีจะลดการใช้พลังงานและเพิ่มความสบายในการอาศัยได้ดังนี้ 

- ติดตั้งฉนวนท่ีหลังคา หรือบริเวณช่องว่างเหนือฝ้าเพดาน 
- ติดตั้งอุปกรณ์ในการบังแดดภายนอกอาคาร ที่หน้าต่างท่ีแดดสามารถส่องได้ 
- ติดตั้งอุปกรณ์ในการบังแดดภายใน เช่น ม่านหรือมู่ลี่ที่หน้าต่างท่ีมีแดดส่องถึง 
- ติดตั้งฟอล์ยสะท้อนแสงบริเวณหน้าต่างท่ีแดดส่องถึง 
- เคลือบผิวของหลังคาให้มีการสะท้อนความร้อนได้ 
- ลดการแทรกซึมของอากาศจากภายนอกโดยการปิดอุดช่องว่างที่ประตู และหน้าต่างทั้งหมดและเพิ่มระบบป้องกัน

อากาศไหลเข้า-ออก (Air Lock)ที่ประตูทางเข้า 
- ทาสีตัวอาคารใหม่โดยให้เป็นสีอ่อน 
- ปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่ผนัง (และหลังคาในกรณีของอาคารที่ไม่สูง) 

3.8 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาท่ี 1 
จงค านวณหาค่าความต้านทานความร้อน (R) และค่าสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อน (U) ของวัสดุต่างๆ ในตาราง 

จากสมการ 

x
R

k




 และ  

1
U

R


 

วัสดุ 
ความหนา 
x 

k 
(W/m.C) 

R 

(C. m2/W) 

U 

(W/m2 . C) 
อิฐมอญแห้ง  

(ความหนาแน่น 1,600 kg/m3) 
5 cm 1.154 0.043 23.26 

ฉนวนใยแก้ว (ความหนาแนน่ 32 kg/m3) 5 cm 0.033 1.515 0.66 

แผ่นยิบซั่ม 12 mm 0.191 0.063 15.87 

ปูนฉาบ 1 cm 0.553 0.018 55.56 
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กรณีศึกษาท่ี 2 
จงค านวณหาค่าการถ่ายเทความรอ้นของผนังทึบ (Uw) และเปรียบเทียบค่าการถ่ายเทความร้อนของผนังทั้งสองแบบ 

ผนังทึบแบบท่ี 1  อิฐมอญแห้ง (ความหนาแน่น 1,600 kg/m3) หนา 5 cm ฉาบปูนหนา 1 cm ทั้งด้านนอกและด้านใน 

วัสดุ x/k 
( 12  WCm ) 

ความต้านทาน (R) 
( 12  WCm ) 

หมายเหตุ 

ฟิล์มอากาศด้านนอก  0.044 ผนังแนวดิ่ง 
ปูนฉาบ 0.01

0.553
 0.018  

อิฐมอญแห้ง 0.05

1.154
 0.043 

ความหนาแน่น 1760 กิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 

ปูนฉาบ 0.01

0.553
 0.018  

ฟิล์มอากาศด้านใน  0.120 ผนังแนวดิ่ง 
ความต้านทานความร้อนรวม (RT) 0.262  
ความน าความร้อนรวม (UT=1/ RT) 3.817  
 

ผนังทึบแบบท่ี 2  คอนกรีตมวลเบา (ความหนาแน่น 1,280 kg/m3) หนา 10 cm ฉาบปูนหนา 1 cm ด้านนอก โดยด้านในตดิ
ฉนวนใยแก้วซึ่งมีแผ่นสะท้อนรังสหีนา 5 cm และแผ่นยปิซั่มหนา 12 mm 

วัสดุ x/k 
( 12 CWm ) 

ความต้านทาน (R) 
( 12  WCm ) 

หมายเหตุ 

ฟิล์มอากาศด้านนอก  0.044  
ปูนฉาบ 0.01

0.553
 0.018 ความหนา 1 ซ.ม. 

คอนกรีตมวลเบา. 0.1

0.476
 0.210 ความหนา 10 ซ.ม. 

ฉนวนใยแก้ว 0.05

0.033
 1.515 ความหนา 5 ซ.ม. 

แผ่นยิปซั่ม 0.012

0.191
 0.063 ความหนา 12 ม.ม. 

ฟิล์มอากาศด้านใน  0.120  
ความต้านทานความร้อนรวม (RT) 1.970  
ความน าความร้อนรวม (UT=1/ RT) 0.508  
 
กรณีศึกษาท่ี 3 
จากโจทย์ค าถามที่ 2 จงค านวณหาค่า DSH ของผนังทึบแบบที่ 2 ก าหนดให้สีด้านนอกของผนังเป็นสีอ่อน (ค่าการดูดกลืนรังสี
อาทิตย์ = 0.5) และจงค านวณหาค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่า (TDeq) กรณีอาคารเป็นห้างสรรพสินค้า 

ค่า DSH ปูนฉาบ   = (0.01)(1568)(0.84) = 13.17 12   CkJm  
ค่า DSH คอนกรีตมวลเบา   = (0.1)(1280)(0.84) = 107.52 12   CkJm  
ค่า DSH ฉนวน   = (0.05)(32)(0.96) = 1.54 12   CkJm  
ค่า DSH แผ่นยิปซั่ม  = (0.01)(880)(1.09) = 9.59 12   CkJm  
ค่า DSH ผนังคอนกรีตมวลเบาติดตั้งฉนวนและแผ่นยิบซั่ม 

  = 13.17+107.52+1.54+9.59= 131.82 12   CkJm  
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ค่า TDeq (ห้างสรรพสินค้า) ของผนังเมื่อติดต้ังฉนวนและแผ่นยิบซ่ัม 

รายการ 
TDeq 

ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก 
ห้างสรรพสินค้า 10.77 13.57 12.87 12.81 

กรณีศึกษาท่ี 4 
จงค านวณหาค่าความต้านทานความร้อน (R) ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U) ค่า SHGC และค่าอัตราส่วน Tv/SHGC ของ

กระจกต่อไปนี้ 

ชนิดกระจก 
กระจกเขียว  

ความหนา 6 mm 

กระจกสีเขียว-กระจกใสความหนา 6 
mm ช่องว่างอากาศ 6 mm (ไม่เคลือบ

ผิว) 

ความต้านทานความร้อน (R) 0.17 0.259 

สัมประสิทธิก์ารถ่ายเทความร้อน (U) 5.882 3.86 

สัมประสิทธิก์ารถ่ายเทความร้อนจากรังสี
อาทิตย์ (SHGC) 

0.54  

อัตราส่วน Tv/SHGC 0.76/0.54 = 1.407 0.68/0.41 = 1.659 

กระจกเขียว ความหนา 6 mm 

โครงสร้าง x/k 
( 12 CWm ) 

ความต้านทาน (R) 
( 12  WCm ) 

หมายเหตุ 

ฟิล์มอากาศด้านนอก  0.044 กระจกแนวดิ่ง 
กระจก 0.006

1.053
 0.0057 กระจกหนา 6 ม.ม. 

ฟิล์มอากาศด้านใน  0.120 กระจกแนวดิ่ง 
ความต้านทานความร้อนรวม (RT) 0.170  
ความน าความร้อนรวม (UT=1/ RT) 5.882  

กระจกสีเขียว-กระจกใสความหนา 6 mm ช่องว่างอากาศ 6 mm (ไม่เคลือบผิว) 

โครงสร้าง x/k 
( 12 CWm ) 

ความต้านทาน (R) 
( 12  WCm ) 

หมายเหตุ 

ฟิล์มอากาศด้านนอก  0.044 กระจกแนวดิ่ง 
กระจกเขียว 0.006

1.053
 0.0057 กระจกหนา 6 ม.ม. 

ช่องอากาศ  0.084 ช่องอากาศหนา 6 ม.ม. 
กระจกใส 0.006

1.053
 0.0057 กระจกหนา 6 ม.ม. 

ฟิล์มอากาศด้านใน  0.120 กระจกแนวดิ่ง 
ความต้านทานความร้อนรวม (RT) 0.259  
ความน าความร้อนรวม (UT=1/ RT) 3.86  
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กรณีศึกษาท่ี 5 
จงค านวณหาค่ารังสีอาทิตย์ทีม่ีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (ESR) ส าหรับกระจกเขียวความหนา 6 มม. กรณีห้างสรรพสินค้า  

ชนิดกระจก 
ค่ารังสีอาทิตย์ท่ีมีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (ESR) 

เหนือ  
(N) 

ตะวันออก  
(E) 

ใต้  
(S) 

ตะวันตก  
(W) 

กระจกเขียว  
ความหนา 6 มม. 

133.52 162.04 189.27 173.98 

กรณีศึกษาท่ี 6 
จงค านวณหาค่า OTTV ของผนังของห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีโครงสร้างดังแสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uw = 2.439   
Uf = 5.764   
WWR = (2.5x8)/(3.8x8) = 0.714 
T =  5.0  °C 
SC = 1.0 
SHGC = 0.73 
 

ทิศ N E S W 
ESR 133.52 162.04 189.27 173.98 

TDeq 10.76 12.87 13.56 12.80 

OTTV (W/m2) 97.65 113.98 128.65 120.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

H = 3.5 m 

W = 8.0 m 

กระจกใส 10 mm 

ผนังคอนกรีตมวลเบาหนา 10 cm ฉาบปูนหนา 1 
cm ทั้งสองด้าน 

2.5 m
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กรณีศึกษาท่ี 7 
จงค านวณหาค่า OTTV ของผนังของอาคารห้างสรรพสินค้า 3 ช้ัน ดงัแสดงในรูป 
 

โถงอาคาร 
(ปรับอากาศ)

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ)ห้องเคร่ือง
(ไมป่รับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ) 

8.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

1A-01 1A-02 1A-03 1A-04 1A-05

1A-11 1A-10 1A-09 1A-08

1A-07

1A-12
1A-13

1A-06

N

S

EW
x=2-3โถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ) 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

xA-01 xA-02 xA-03 xA-04 xA-05

xA-11 xA-10 xA-09 xA-08 xA-07

xA-12
xA-13

xA-06
N

S

EW

หา้งสรรพสินคา้ชั้น 1 หา้งสรรพสินคา้ชั้น 2-3

ไม่ปรบัอากาศ

โถงอาคาร 
(ปรับอากาศ)

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ)ห้องเคร่ือง
(ไมป่รับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ) 

8.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

1A-01 1A-02 1A-03 1A-04 1A-05

1A-11 1A-10 1A-09 1A-08

1A-07

1A-12
1A-13

1A-06

N

S

EW
x=2-3โถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ) 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

xA-01 xA-02 xA-03 xA-04 xA-05

xA-11 xA-10 xA-09 xA-08 xA-07

xA-12
xA-13

xA-06
N

S

EWโถงอาคาร 
(ปรับอากาศ)

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ)ห้องเคร่ือง
(ไมป่รับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ) 

8.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

1A-01 1A-02 1A-03 1A-04 1A-05

1A-11 1A-10 1A-09 1A-08

1A-07

1A-12
1A-13

1A-06

N

S

EW โถงอาคาร 
(ปรับอากาศ)

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ)ห้องเคร่ือง
(ไมป่รับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ) 

8.0

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

1A-01 1A-02 1A-03 1A-04 1A-05

1A-11 1A-10 1A-09 1A-08

1A-07

1A-12
1A-13

1A-06

N

S

EW

N

S

EW
x=2-3โถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ) 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

xA-01 xA-02 xA-03 xA-04 xA-05

xA-11 xA-10 xA-09 xA-08 xA-07

xA-12
xA-13

xA-06
N

S

EW
x=2-3โถงอาคาร 

(ปรับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ)

พืน้ที่ขายสนิค้า (ปรับอากาศ) 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

xA-01 xA-02 xA-03 xA-04 xA-05

xA-11 xA-10 xA-09 xA-08 xA-07

xA-12
xA-13

xA-06
N

S

EW

N

S

EW

หา้งสรรพสินคา้ชั้น 1 หา้งสรรพสินคา้ชั้น 2-3

ไม่ปรบัอากาศ

 
ผนังแบบท่ี 1 ผนังแบบท่ี 2

H = 3.5 m

W = 8.0 m

กระจกใส 10 mm

ผนงัคอนกรตีมวลเบาหนา 10 cm 
ฉาบปนูหนา 1 cm ทัง้สองดา้น

2.5 m ผนงัคอนกรตีมวลเบา
หนา 10 cm

ฉาบปนูหนา 1 cm ทัง้สองดา้น
H = 3.5 m

W = 8.0 m

ผนังแบบท่ี 1ผนังแบบท่ี 1 ผนังแบบท่ี 2ผนังแบบท่ี 2

H = 3.5 m

W = 8.0 m

กระจกใส 10 mm

ผนงัคอนกรตีมวลเบาหนา 10 cm 
ฉาบปนูหนา 1 cm ทัง้สองดา้น

2.5 m

H = 3.5 m

W = 8.0 m

กระจกใส 10 mm

ผนงัคอนกรตีมวลเบาหนา 10 cm 
ฉาบปนูหนา 1 cm ทัง้สองดา้น

2.5 m ผนงัคอนกรตีมวลเบา
หนา 10 cm

ฉาบปนูหนา 1 cm ทัง้สองดา้น
H = 3.5 m

W = 8.0 m

ผนงัคอนกรตีมวลเบา
หนา 10 cm

ฉาบปนูหนา 1 cm ทัง้สองดา้น
H = 3.5 m

W = 8.0 m

 
 
 

พ้ืนที่ผนัง เหนือ ตะวันออก ใต้ ตะวันตก 

ห้างสรรพสินค้า 
(ช้ันท่ี 1-3) 

แบบท่ี 1 196.0 112.0 0.0 0.0 

แบบท่ี 2 392.0 392.0 532.0 448.0 

รวม 588.0 504.0 532.0 448.0 

 

ประเภทของอาคาร 
OTTV (W/m2) 

N E S W 

ห้างสรรพสินค้า 50.04 49.74 33.07 31.22 
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OTTV รวม = 41.54 วัตต์/ตร.ม.  

ประเภทอาคาร 
ศักยภาพของระบบกรอบอาคาร 

ผลประเมิน 
เกณฑ์ขัน้ต่ า อาคารตัวอย่าง 

ห้างสรรพสินค้า 40 W/m2 41.54 W/m2 
   _______ผ่าน 
   _____ไม่ผ่าน 

 
กรณีศึกษาท่ี 8 
จงค านวณหาค่า RTTV ของหลังคาตาม ตัวอย่างท่ี 7 ส าหรบักรณีของอาคารส านักงาน 

Ur = 0.493   W/(m2.°C) 

DSH = 232.05 kJ/(m2.°C) 
TDeq = 18.36  °C 

RTTV = 9.05  W/m2 
 
 
 

ประเภทอาคาร 
ศักยภาพของระบบกรอบอาคาร 

ผลประเมิน 
เกณฑ์ศักยภาพขัน้ต่ า อาคารตัวอย่าง 

ส านักงาน 15 W/m2 9.05 W/m2 ผ่าน 

 
บทสรุป 

กรอบอาคารมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ความร้อนที่ถ่ายเทผ่านกรอบอาคารคิดเป็น
ร้อยละ 60 ของภาระการท าความเย็นของระบบปรับอากาศ 

กรอบอาคารประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นผนังทึบและผนังกระจก การถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบและผนังกระจกมีลักษณะที่
แตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 3-7 และ 3-8 ส าหรับผนังทึบ รังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบบนผนังทึบ ส่วนหน่ึงจะถูกสะท้อนออกไป อีกส่วน
หนึ่งจะถูกดูดกลืนและสะสมไว้ และท าให้ผิวผนังด้านนอกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความร้อนที่ถ่ายเทผ่านผนังทึบเป็นผลจาก 

- ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ที่ผนังดูดกลืนไว้ 
- ผลต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร 

ส าหรับผนังกระจก เมื่อรังสีอาทิตย์จากดวงอาทิตย์ตกกระทบบนผิวกระจก รังสีอาทิตย์ส่วนหนึ่งจะสามารถส่งผ่านช้ัน
กระจกไปได้โดยตรง โดยส่วนหน่ึงจะถูกสะท้อนออกไป และอีกส่วนหนึ่งจะถูกดูดกลืนไว้รังสีอาทิตย์ที่ถูกดูดกลืนไว้จะท าให้อุณหภูมิ
ของกระจกสูงขึ้นและเกิดการถ่ายเทความร้อนโดยส่วนหนึ่งเข้าสู่อาคารและอีกส่วนท่ีเหลือสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

นอกจากพลังงานความร้อนที่เกิดจากการส่งผ่านรังสีอาทิตย์โดยตรงผ่านกระจก และความร้อนที่ถูกดูดกลืนไว้และถ่ายเท
เข้าสู่อาคาร ยังมีความร้อนอีกส่วนหนึ่งถ่ายเทผ่านกระจก ซึ่งเป็นการถ่ายเทความร้อนโดยการน าความร้อน อันเนื่องมาจากความ
แตกต่างของอุณหภูมิภายนอกและภายในอาคาร 

เพื่อให้อาคารที่ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประเทศไทยได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานของกรอบอาคาร 
ซึ่งเป็นการบังคับโดยกฏหมาย ประสิทธิภาพพลังงานของกรอบอาคารก าหนดด้วยค่าดัชนีการถ่ายเทความร้อนรวม OTTV และ RTTV 
อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพของกรอบอาคารดังมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 

 

ช่องอากาศใต้หลังคา 10 ซ.ม. 

คอนกรีตหนา 10 ซ.ม. 

แผ่นยิบซั่มหนา 10 มม. 

ฉนวนใยแก้วหนา 5 ซ.ม. 
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ประเภทอาคาร/ลักษณะการใช้งานอาคาร 
OTTV 

(Wm-2 ของผนังด้านนอกอาคาร) 

RTTV 

(Wm-2 ของหลังคาอาคาร) 

ส านักงาน สถานศึกษา  O-OTTV ≤ 50  O-RTTV ≤ 15  

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าย่อย ศูนย์การค้า  
หรือซุปเปอรส์โตร ์

S-OTTV ≤ 40 S-RTTV ≤ 12 

โรงแรม โรงพยาบาล/สถานพักฟ้ืน H-OTTV ≤ 30 H-RTTV ≤ 10 

ค่าประสิทธิภาพพลังงานของกรอบอาคาร OTTV และ RTTV ขึ้นกับค่าสมบัติทางความร้อนของวัสดุที่ประกอบขึ้นเป็นกรอบ
อาคาร และสัดส่วนของพื้นที่กระจกต่อพื้นที่ผนังทั้งหมด (Window to wall ratio: WWR) อาคารที่มีพื้นที่กระจกมากจะมีค่า OTTV 
สูง ปัจจัยที่มีผลต่อค่า OTTV และ RTTV มีดังนี ้

ประเภทกรอบอาคาร ปัจจัยท่ีมีผลต่อค่า OTTV และ RTTV 
ผนังทึบ - สัมประสิทธ์ิความต้านทานความร้อนของวัสดุ 

- มวลของผนัง 
- ทิศทางการหันของผนัง 
- มุมเอียงของผนัง 
- สีทาภายนอกผนัง 

ผนังโปร่งแสง ผนังกระจก - สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังโปร่งแสง 
- สัมประสิทธ์ิความร้อนจากรังสีอาทิตย์ที่ส่งผ่าน ผนังโปร่งแสง (SHGC) 
- อุปกรณ์บังแดดร่วม 
- ทิศทางการหันของกระจก 
- มุมเอียงของกระจก 

 การด าเนินมาตรการเพื่อให้กรอบอาคารมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไม่ให้ความร้อนถ่ายเทผ่านกรอบอาคารมากเกิน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้สามารถท าได้ดังนี้ 

กรอบอาคาร มาตรการ 
ผนังทึบ - เลือกใช้วัสดุที่มีมวลอุณหภาพที่เหมาะสมกับอาคาร 

- ใช้วัสดุแผ่รังสีความร้อนต่ า  
- ทาผนังด้วยสีอ่อน  
- บุฉนวนผนังเพื่อลดความร้อนที่จะผ่านเข้าสู่อาคาร  

กระจกหน้าต่าง - ใช้อุปกรณ์บังแดดทั้งชนิดติดตั้งภายในและภายนอก 
- ใช้กระจกหน้าต่างชนิดพิเศษที่มีค่า SHGC ต่ าและมีค่าการส่งผ่านแสงสูง 
- ไม่ใช้พื้นที่หน้าต่างมากจนเกินไป 

หลังคา - บุฉนวนพร้อมทั้งแผ่นสะท้อนรังสีใต้หลังคา 
- ใช้หลังคาทีม่สีีอ่อน  

 เมื่อศึกษาเนื้อหาในบทนี้จบแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมต้องสามารถค านวณค่า OTTV และ RTTV ของกรอบอาคารได้ และ
สามารถเปิดค่าต่างๆ จากตารางได้ 
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บทท่ี 4 
ระบบปรับอากาศ 

 (Air Conditioning System) 

 
 
 

 
ความส าคัญ 

การปรับอากาศมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตซึ่งมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน 
ภายในอาคารจ าเป็นต้องมีการปรับอากาศ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ทราบกันดีว่า
การปรับอากาศโดยระบบปรับอากาศมีการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีสูง  

ระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์จ านวนมาก อุปกรณ์เหล่านี้หลายส่วนสามารถปรับปรุงเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายสืบเนื่องของระบบปรับอากาศลงได้ อนึ่ง การใช้งานระบบปรับ
อากาศอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์หลักของบทที่ 4 ระบบปรับอากาศ ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นและทราบแนวทางการ
อนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศโดยวัตถุประสงค์ย่อยของบทนี้มีดังต่อไปนี้ 

1. รู้จักอุปกรณ์และหลักการท างาน ของระบบปรับอากาศ  
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของระบบปรับอากาศ 
3. เข้าใจวิธีตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ 
4. ทราบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ 

 
4.1 บทน า 

การปรับอากาศเป็นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ โดยทั่วไปปัจจัยหรือ
พารามิเตอร์ของอากาศที่ต้องควบคุมประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด การกระจายลม และปริมาณลม การปรับอากาศ
มุ่งให้เกิดความรู้สึกสบายต่อผู้อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรม การปรับอากาศอาจใช้เพื่อควบคุมภาวะอากาศในกระบวนการ
ผลิต 

ส าหรับประเทศไทยซึ่งมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน หน้าที่หลักของระบบปรับอากาศ คือ การท าความเย็น หรือการถ่ายเท
ความร้อนออกจากพื้นที่ด้วยวิธีการดึงอากาศออกไปโดยตรง หรือด้วยการหมุนเวียนอากาศภายในห้องผ่านคอยล์เย็นโดยใช้พัดลม 
น้ ายาหรือสารท าความเย็นที่อยู่ในระบบปรับอากาศจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายความร้อนเพื่อออกไประบายทิ้งภายนอก
ผ่านคอยล์ร้อน 

โดยปกติไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์หรือโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศมีการใช้พลังงานที่สูงมาก การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศจึงสามารถประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้เป็นอย่างมาก 
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4.2 หลักการท างานของระบบปรับอากาศ 
ส าหรับโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศที่นิยมติดตั้งและใช้มักเป็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 

(Central Air-conditioning System) โดยเครื่องท าน้ าเย็น (Chiller) เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ า ซึ่งมีประสิทธิภาพการ
ท างานสูงกว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (รูปที่ 4.1) 

ดังแสดงในรูปที่ 4.1 เครื่องท าน้ าเย็นแบบอัดไอประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์ (Condenser) 
อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) และเอ็กแพนช่ันวาล์ว (Expansion Valve) โดยมีสารท าความเย็น เช่น R22 หรือ R134 a บรรจุอยู่
ภายในวงจรสารท าความเย็น  

เมื่อป้อนไฟฟ้าให้คอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์จะดูดไอสารท าความเย็นจากอีวาพอเรเตอร์แล้วอัดส่งไปท่ีคอนเดนเซอร์ ท่ี
อีวาพอเรเตอร์ สารท าความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิต่ า สารท าความเย็นจะดูดความร้อนจากน้ าเย็นที่ไหลผ่านอีวาพอเรเตอร์
และระเหยกลายเป็นไอ ในขณะเดียวกันที่คอนเดนเซอร์ สารท าความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิสูง ความร้อนจากสารท าความ
เย็นจะถ่ายเทให้กับน้ าหล่อเย็นท าให้สารท าความเย็นกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวที่ความดันสูง เมื่อสารท าความเย็นไหลผ่านเอ็ก
แพนช่ันวาล์วความดันก็จะลดลงเท่ากับความดันต่ าที่ อีวาพอเรเตอร์ สารท าความเย็นก็จะไหลครบ วัฏจักรสารท าความเย็น 

น้ าหล่อเย็นเมื่อได้รับความร้อนจากคอนเดนเซอร์จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อถูกเครื่องสูบน้ าหล่อเย็นส่งไปที่หอท าความเย็น 
(Cooling Tower) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศโดยการระเหยน้ า ท าให้น้ าที่เหลือเย็นลง แล้วไหลกลับไปรับความร้อนที่
คอนเดนเซอร์อีกท าให้ครบ วัฏจักรน  าหล่อเย็น 

น้ าเย็นเมื่อถ่ายเทความร้อนให้กับอีวาพอเรเตอร์ก็มีอุณหภูมิต่ าลง เมื่อถูกเครื่องสูบน้ าเย็นส่งไปที่เครื่องส่งลมเย็น  (Air 
Handling Unit) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศท าให้น้ าร้อนขึ้นแล้วไหลกลับไปถ่ายเทความร้อนให้กับอีวาพอเรเตอร์อีกท าให้
ครบ วัฏจักรน  าเย็น 

เครื่องส่งลมเย็นจะดูดอากาศร้อนจากห้องปรับอากาศผ่านระบบท่อลมไปถ่ายเทความร้อนให้กับน้ าเย็นท าให้อากาศมี
อุณหภูมิต่ าลงแล้วส่งกลับไปท่ีห้องปรับอากาศท าให้ครบ วัฏจักรลมเย็น 
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รูปที่ 4-1 แผนภาพระบบปรับอากาศ 

4.3 อุปกรณ์หลักในระบบปรับอากาศ 
4.3.1 เคร่ืองท าน  าเย็น (Water Chiller) 
 เครื่องท าน้ าเย็นแบบอัดไอ ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คอนเดนเซอร์ (Condenser) อีวาพอเรเตอร์ 
(Evaporator) และเอ็กแพนช่ันวาล์ว (Expansion Valve) มีสารท าความเย็น เช่น R22 หรือ R134a บรรจุอยู่ภายใน โดยท าหน้าที่
ผลิตน้ าเย็นส่งไปให้กับเครื่องส่งลมเย็น เครื่องท าน้ าเย็นใช้คอมเพรสเซอร์ได้หลายแบบ  

ก) เคร่ืองท าน  าเย็นขนาดใหญ่ประมาณ 500 ตันความเย็น (Ton) นิยมใช้คอมเพรสเซอร์แบบเซ็นทริฟิวเกิล 
(Centrifugal) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูง เช่น 0.6 kW/Ton  

ข) เคร่ืองท าน  าเย็นขนาดกลางประมาณ 300 ตันความเย็น จะใช้คอมเพรสเซอร์แบบสกรู (Screw) ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพปานกลาง เช่น 0.8 kW/Ton และ 

ค) เคร่ืองท าน  าเย็นขนาดเล็กประมาณ 100 ตันความเย็นจะใช้คอมเพรสเซอร์ลูกสูบ (Piston) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพต่ า 
เช่น 1.0 kW/Ton 
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ก) เครื่องท าน้ าเย็นแบบเซ็นทริฟิวเกิล (Centrifugal) ข) เครื่องท าน้ าเย็นแบบสกร ู(Screw) 

 

 
ค) เครื่องท าน้ าเย็นแบบลูกสูบ (Piston) 

รูปที่ 4-2 เครื่องท าน้ าเย็นแบบต่างๆ ในระบบปรับอากาศ  

4.3.2 เคร่ืองสูบน  า (Water Pump) 
เป็นอุปกรณ์หลักในการขับเคลื่อนของเหลวซึ่งในที่นี้คือน้ าโดยการป้อนพลังงานเชิงกลเข้าไป ท าให้น้ าที่ถูกขับมีความดัน

สูงขึ้น ความดันดังกล่าวจะท าหน้าที่เอาชนะแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากท่อ ข้อต่อ วาล์ว และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้อัตราการไหล
ตามที่ต้องการ การขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ านั้นอาจจะใช้แรงจากคนหรือจะอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็น
พลังงานกล ในระบบปรับอากาศนั้นเครื่องสูบน้ าจะสามารถพบได้ในทั้งระบบน้ าเย็นและระบบน้ าระบายความร้อน (ระบบน้ าหล่อ
เย็น) เครื่องสูบน้ าจะสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ 

ก) แบบ Positive Displacement  เครื่องสูบน้ าแบบนี้จะอาศัยการกักน้ าในบริเวณที่มีปริมาตรจ ากัด แล้วอาศัย
แรงดันเพื่อลดปริมาตรนั้นลง ส่งผลให้เกิดการไหลขึ้น ตัวอย่างได้แก่ แบบลูกสูบ แบบโรตารีเวน แบบไดอะแฟรม  
เครื่องสูบน้ าประเภทนี้จะให้ความดันสูงและอัตราการไหลต่ า 

ข) แบบ Rotodynamic เครื่องสูบน้ าแบบนี้จะอาศัยหลักการเหวี่ยงของใบพัด เพ่ือให้น้ ามีความเร็วเพิ่มขึ้นและพลังงาน
จลน์ที่ได้จะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของความดันของน้ าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการไหลขึ้นเช่นกัน ตัวอย่าง ได้แก่ 
แบบหอยโข่ง ซึ่งมีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในท่ีอยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ าประเภท
นี้จะให้ความดันต่ าถึงปานกลาง และอัตราการไหลสูง 
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ก) เครื่องสูบน้ าแบบโรตารีเวน 

 

Impeller

Volute

Rotation

     
ข) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง 

รูปที่ 4-3 เครื่องสูบน้ า 

4.3.3 หอท าความเย็น (Cooling Tower) 
หอท าความเย็นเป็นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน้ าหล่อเย็น ซึ่งท าหน้าที่ลดอุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นสู่บรรยากาศ ดังนั้น 
ปริมาณของน้ าหล่อเย็นที่ผ่านหอท าความเย็นจะมีปริมาณลดลง จากการระเหยและ Drift Loss จึงต้องมีการเติมน้ าจากแหล่งน้ า
ภายนอกเข้าสู่ตัวหอท าความเย็นเพื่อรักษาปริมาณน้ าในระบบให้คงที่ หอท าความเย็นนั้นสามารถแบ่งตามลักษณะทิศทางการไหล
ระหว่างอากาศและน้ าจะสามารถแบ่งหอท าความเย็นได้เป็น 2 ชนิดคือ 

ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow)  
ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow)  

 

     
 

ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow) 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Counterflow_diagram.PNG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Counterflow_diagram.PNG
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ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow) 

รูปที่ 4-4 หอท าความเย็นจ าแนกตามการไหลของน้ าและอากาศ 

4.3.4 เคร่ืองส่งลมเย็น (Air Handling Unit) 
เครื่องส่งลมเย็นเป็นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบน้ าเย็น ซึ่งท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ าเย็นที่มาจาก

เครื่องท าน้ าเย็นกับอากาศส่งผลให้อากาศท่ีผ่านออกไปมีอุณหภูมิต่ าลงและน าไปใช้เพื่อปรับอากาศต่อไป เครื่องส่งลมเย็นเป็นเครื่อง
ชุดคอยล์ท าลมเย็นที่ประกอบด้วย พัดลม คอยล์ท าความเย็น แดมเปอร์ และแผงกรองอากาศรวมอยู่ในตัวเครื่องเดียวกัน เครื่องส่ง
ลมเย็นขนาดใหญ่มักจะนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า AHU  (Air Handling Unit) ส าหรับเครื่องขนาดเล็ก จะเรียกว่า FCU ( Fan Coil Unit) 
การติดตั้งเครื่องมักจะติดตั้งอยู่ภายในอาคาร โดยถ้าเป็นเครื่องขนาดเล็ก มักจะติดตั้งโดยการแขวนใต้ฝ้าเพดาน ยึดติดกับผนัง ตั้งพื้น 
หรือซ่อนในฝ้าเพดาน ส าหรับเครื่องขนาดใหญ่ มักจะจัดให้มีห้องเครื่อง  และน าเครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่มาตั้งภายในห้องนี้ หากมี
การใช้ระบบท่อลมในการส่งลมเย็น ก็จะต่อท่อลมมาเข้ากับเครื่อง ท่อลมที่ออกจากเครื่องเรียกว่า ท่อลมส่ง  (Supply Air Duct) ท่อ
ลมที่น าลมภายในห้องกลับมาที่เครื่อง เรียกว่า  ท่อลมกลับ (Return Air Duct ) 

  
 (ก) FCU (Fan Coil Unit)     (ข) AHU (Air Handling Unit) 

รูปที่ 4-5 เครื่องท าน้ าเย็นแบบต่างๆ ในระบบปรับอากาศ  

4.4 วัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดไอ 
 โดยส่วนใหญ่ ระบบปรับอากาศจะใช้หน่วยท าความเย็น (Refrigeration Unit) ที่ท างานโดยอาศัยหลักการของวัฏจักรการ
ท าความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression Cycle) จากรูปที่ 4-6 วัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดไอประกอบด้วยอุปกรณ์
พื้นฐาน 4 ตัว ได้แก ่
 1. อีวาโปเรเตอร์หรือคอยล์เย็น (Evaporator) ท าหน้าที่ดึงความร้อนจากอากาศ (หรือน้ าในกรณีของเครื่องท าน้ าเย็น) ท่ี
เคลื่อนผ่านคอยล์เย็น โดยสารท าความเย็นซึ่งไหลอยู่ภายในคอยล์เย็นจะเปลี่ยนสถานะจากของผสมระหว่างของเหลวและไอที่ความ
ดันต่ า อุณหภูมิต่ า ไปเป็นไอร้อนยิ่งยวดท่ีความดันและอุณหภูมิใกล้เคียงกัน 

2. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ท าหน้าที่เพิ่มความดันและอุณหภูมิของสารท าความเย็น คอมเพรสเซอร์จะอัดไอสาร
ท าความเย็นซึ่งมีความดันและอุณหภูมติ่ าให้มีความดันและอุณหภูมสิูงขึ้น เพื่อส่งต่อไปยังคอนเดนเซอร์ คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณท์ี่
ท าให้สารท าความเย็นเกิดการไหลเวียนในระบบ และมีอุณหภูมิสูงพอที่จะระบายความร้อนทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Crossflow_diagram.PNG
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3. คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อน (Condenser) ท าหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารท าความเย็นที่มาจาก
คอมเพรสเซอร์ โดยสารท าความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากไอที่ความดันสูง อุณหภูมิสูง เป็นของเหลวที่ความดันสูง อุณหภูมิสูง การ
ระบายความร้อนอาจใช้วิธีระบายความร้อนด้วยอากาศหรือน้ าก็ได้ 
 4. วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) ท าหน้าที่ลดความดันของสารท าความเย็นที่มาจากคอนเดนเซอร์ สารท า
ความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวความดันสูง อุณหภูมิสูง เป็นของผสมระหว่างของเหลวและไอที่ความดันต่ า อุณหภูมิต่ า 
ก่อนไหลเข้าสู่อีวาโปเรเตอร์ต่อไป 

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศ ฮีตปั๊ม ตู้เย็น ตู้แช่  เครื่องท าน้ าแข็ง และอีกหลายอย่าง จะมีหลักการเดียวกันหมด  ดัง
แสดงในรูปที่ 4-6 คือ อาศัยกฎธรรมชาติท าให้สารเปลี่ยนแปลงสถานะ เช่น ถ้าเป็นของเหลวที่มีความดันสูงอยู่ ก็ท าให้ความดัน
ลดลงถึงค่าหนึ่ง สารท าความเย็นจะกลายเป็นไอ วิธีการลดความดันก็ให้ไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดัน  เช่น ท่อทองแดงขนาดเล็ก
เรียกว่า หลอดรูเล็ก(Capillary tube) หรือวาล์วลดความดัน (Expansion Valve) มวลที่กลายเป็นไอส่วนหนึ่ง เช่น ใน
เครื่องปรับอากาศจะประมาณ 20-30% สารท าความเย็นจะต้องเอาความร้อนแฝงใส่ตัวเองจ านวนมาก ก็โดยการดูดจากมวลส่วนที่
ยังเป็นของเหลวอยู่ประมาณ 70-80% ท าให้ของเหลวเย็นลงอย่างมาก (ไอก็เย็นตามไปด้วย) ของเหลวที่เหลือซึ่งเย็นนี้ คือ ส่วนที่ใช้
ในการท าความเย็น โดยจะให้ไหลเข้าไปในเครื่องระเหย (Evaporator) หรือคอยล์ท าความเย็น ของเหลวที่เย็นนี้จะดูดความร้อน
จ านวน QL จากสิ่งท่ีต้องการท าให้เย็น จนตัวเองกลายเป็นไอไปหมด  

TH+ΔTH= TC   
 TH =                                 �           

�          

 �                                               

TL =                                                      
QL

QH 

W

�            

         �                                                 

TL- ΔTL=TE    

PC

PE

 
รูปที่ 4-6 วัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดไอ 

โดยอาศัยกฎธรรมชาติ ในทางกลับกัน คือ ถ้าสารนั้นเป็นไออยู่ เมื่อเพิ่มความดันถึงค่าหนึ่ง สารท าความเย็นต้องกลายเป็น
ของเหลว การเพิ่มความดันก็โดยใช้คอมเพรสเซอร์อัด การอัด คือ การเพิ่มพลังงานให้กับไอ ไอจะร้อนขึ้นมาก จะยังเปลี่ยนเป็น
ของเหลวไม่ได้ จึงต้องปล่อยไอร้อนนี้เข้าไประบายความร้อนออกท้ิงที่คอนเดนเซอร์ จนอุณหภูมิไอร้อนลดลงถึงจุดจุดหนึ่ง ธรรมชาติ
จะบังคับให้เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว การเปลี่ยนสถานะจากไอเป็นของเหลวได้ จะต้องคายความร้อนแฝงออกมามาก ซึ่งความ
ร้อนท้ังหมดทีค่อนเดนเซอร์นี้คือท่ีต้องระบายทิ้งจ านวน QH ของเหลวความดันสูงก็จะไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดันอีกวนเวียนเป็นวัฏ
จักร  

จะเห็นว่าระบบท าความเย็นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนสถานะของสารท าความเย็น คือ ความดันสูงก็จะกลายเป็นของเหลวแม้
จะร้อน (อุณหภูมิสูง) ส าหรับความดันต่ าก็จะกลายเป็นไอได้แม้จะเย็น (อุณหภูมิต่ า) นั่นคือ ในวัฏจักรท าความเย็นจะมีส่วนความดัน
ต่ าและส่วนความดันสูง ซึ่งคอมเพรสเซอร์ คือ หัวใจในการดูดสารท าความเย็นจากความดันต่ าอัดให้เป็นความดันสูง ซึ่งเป็นตัวส าคัญ
ที่ใช้พลังงานส่วนใหญ่ ถ้าต้องการอัดมวลจ านวนเดียวกัน ความดันด้านสูงยิ่งสูงก็จะใช้พลังงานในการอัดยิ่งมาก หรือความดันด้านต่ า
หรือความดันระเหยยิ่งต่ าก็จะใช้พลังงานในการอัดยิ่งมากเช่นกัน  
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4.4.1 วัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดไอแบบอุดมคติ 
วัฏจักรเครื่องท าความเย็นอุดมคติ เป็นวัฏจักรที่เป็นต้นแบบของเครื่องท าความเย็นแบบอัดไอหรือเครื่องปรับอากาศที่ใช้

กันอยู่ทุกวันนี ้วัฏจักรนี้ประกอบด้วยกระบวนการย้อนกลับได้ภายในเกือบหมด ยกเว้นเพียงกระบวนการเดียวที่ย้อนกลับไม่ได้ คือ 
กระบวนการลดความดัน 

วัฏจักรนี้ประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ คือ 
1-2 การอัดแบบย้อนกลับได้โดยไม่มีการถ่ายเทความร้อนหรือกระบวนการไอเซนโทรปิก 
2-3 การถ่ายเทความร้อนในคอนเดนเซอร์(หรือท าความร้อนกรณีใช้เป็นฮีตปั๊ม) ไม่มีความเสียดทานภายใน

ระบบ ความดันจึงคงที ่หรือย้อนกลับได้ภายใน (ภายนอกย้อนกลับไม่ได้) 
3-4 การลดความดันโดยไม่มีการท างาน จึงเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้ แต่ไม่มีการถ่ายเทความร้อน 
4-1 การถ่ายเทความร้อน (ท าความเย็น) ในเครื่องระเหย ไม่มีความเสียดทานภายในระบบ ความดันจึง

คงที่หรือย้อนกลับได้ภายใน (ภายนอกย้อนกลับไม่ได้) 

T
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h
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3
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   (ก)     (ข) 

รูปที่ 4-7 T-S และ P-h ไดอะแกรมของวัฏจักรเครื่องท าความเย็นอุดมคต ิ

สมมุติท่อท่ีต่อระหว่างอุปกรณ์หรือเครื่องทั้งหมดไม่มีความเสียดทาน นั่นคือ ความดันคงที่ขณะไหลผ่านท่อ และสมมุติไม่มี
การถ่ายเทความร้อน  

จุดมุ่งหมายของวัฏจักรอุดมคตินี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆในวัฏจักร หรือ
การเปลี่ยนชนิดสารท าความเย็น และเป็นการบอกถึงขอบเขตของประสิทธิภาพของเครื่องท าความเย็นจริงที่ใช้กันอยู่ 

จากวัฏจักรทางอุณหพลวัต รูปที่ 4-7 (ข) จะเห็นได้ว่ามีตัวแปรที่ส าคัญ 2 ตัวเท่านั้น คือ PC และ PE ส่วนอีก 2 ตัวนั้นซึ่ง
ต่างก็ข้ึนกับมัน ซึ่งมีช่ือเรียกอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

PC - ความดันด้านสูงหรือความดันในคอนเดนเซอร์ (High/Discharge/Head/ Condensing Pressure) 
PE - ความดันด้านต่ าหรือความดันในเครื่องระเหย (Low/Suction/Back/ Evaporating Pressure) 
TC - อุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันสูง (Condensing Temperature or Saturated Discharge Temperature) คือ
อุณหภูมิอิ่มตัว (Saturated Temperature) ที่ตรงกับความดันด้านสูง (PC) 
TE - อุณหภูมิอิ่มตัวด้านความดันต่ าหรือด้านดูด (Evaporating Temperature or Saturated Suction Temperature) 
คืออุณหภูมิอิ่มตัวที่ตรงกับความดันด้านต่ า (PE) 

ตามที่กล่าวมาแล้วว่า ในทางปฏิบัติจะสะดวกกว่าถ้ากล่าวถึง TC และ TE แทนการกล่าวถึง PC และ PE ดังนั้น ตารางไอ
ร้อนยิ่งยวดหรือไอซูเปอร์ฮีทบางตาราง จึงน าด้วยค่าอุณหภูมิอิ่มตัวแทนความดัน โดยความดันพิมพ์ไว้ในวงเล็บ 

เราสามารถค านวณสมรรถนะการท าความเย็นของวัฏจักรความเย็นแบบอัดไอโดยใช้กฎข้อที่หน่ึงของเธอร์โมไดนามิกส์ โดย
สมมุติให้มีสารท าความเย็นไหลผ่าน 1 หน่วยมวล เช่น 1 kg (กก.) ถ้าต้องการพลังงานต่อหน่วยเวลา (kJ/s = kW) ก็เอาอัตราไหล
ของมวลคูณกับพลังงานต่อหน่วยมวลนั้น จากรูปที ่4-7 
 qL = h1 – h4  
และที่อุปกรณ์ลดความดัน  h4 = h3 

qL = h1 – h3  
ถ้า m = อัตราไหลของมวล 

QL = m qL  = m (h1 – h3) 
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ขนาดก าลังของมอเตอร์ที่ฉุดคอมเพรสเซอร์ 
wC = h1 – h2  
wC =m wC  =m (h1 – h2) 

ความร้อนที่ต้องระบายทิ้งที่คอนเดนเซอร์ 
qH = h3 – h2  
QH =mqH  =m ( h3 – h2)  

และ  QH = QL + WC  
ประสิทธิภาพ (Coefficient of Performance) 

COP = QL / WC = qL / wC = (h1 – h3)/( h1 – h2 ) 

4.4.2 วัฏจักรเคร่ืองท าความเย็นแบบอัดไอทางปฏิบัติ 
ในทางปฏิบัติคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ  มักจะเป็นแบบหุ้มปิดชิด (Hermetic Compressor) คือ ทั้ง

คอมเพรสเซอร์และมอเตอร์ขับถูกหุ้มมิดชิดในกล่องหรือถังโลหะ โดยไอสารท าความเย็นที่ไหลเข้าคอมเพรสเซอร์จะดูดความร้อนที่
ถ่ายออกจากมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์เองกลับเข้าไปสู่สารท าความเย็น นั่นก็เปรียบเหมือนในกระบวนการ 1-2 ไม่มีการถ่ายเท
ความร้อนดังแสดงในรูปที่ 4.7 และในทางปฏิบัติจะมีความเสียดทาน จึงท าให้ไม่สมบูรณ์ เมื่อไม่สมบูรณ์และก็ไม่มีการถ่ายเทความ
ร้อน 

เอนโทรปีจะเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับเอนทัลปี นั่นก็หมายถึงว่า สภาวะที่ 2’ จะร้อน (มีอุณหภูมิสูง) กว่าทางทฤษฎีที่สมบูรณ์
หรืออุดมคติ (สภาวะที่ 2) ดังนั้นก าลังที่ต้องใช้จริงในทางปฏิบัติ WC-ACTUAL ที่วัดออกมาได้ก็จะมากกว่าก าลังทางทฤษฎีที่สมบูรณ์ 
หรือ 

WC-ACTUAL= h2’- h1  

นิยมให้นิยาม ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์ C ดังนี ้
 
C  = WC/ WC-ACTUAL = (h2- h1)/ (h2’- h1)  
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รูปที่ 4-8 T-S และ P-h ไดอะแกรมของวัฏจักรเครื่องท าความเย็นทางปฏิบัต ิ

4.5 แผนภูมิไซโครเมตริก 
อากาศที่อยู่โดยรอบตัวเราประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) อากาศแห้งและ 2) ไอน้ า (หรือความช้ืน) เราสามารถทราบค่า

สมบัติของอากาศช้ืนได้จากการอ่านแผนภูมิไซโครเมตริก (Psychrometric Chart)  
แผนภูมิไซโครเมตริกยังสามารถใช้เพื่อแสดงสภาวะของอากาศที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรับอากาศต่างๆ และสามารถใช้

ประเมินภาระการท าความเย็น (Cooling Load) ของระบบปรับอากาศ ซึ่งจะน าไปสู่การประเมินค่าของพลังงานที่ใช้ของระบบปรับ
อากาศได้ต่อไป 

จากรูปที่ 4-9 แผนภูมิไซโครเมตริกสามารถแสดงค่าสมบัติที่ส าคัญของอากาศช้ืนได้ดังนี้  
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1. อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry-bulb Temperature) แสดงบนแกนนอนของแผนภูมิ อุณหภูมิกระเปาะแห้งสามารถวัด
และอ่านได้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดา 

2. อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet-bulb Temperature) แสดงบนเส้นแนวทแยงของแผนภูมิ อุณหภูมิกระเปาะเปียก
สามารถวัดและอ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ที่มีผ้าหรือส าลีชุบน้ าหุ้มอยู่ท่ีกระเปาะ 

3. อุณหภูมิจุดกลั่นตัว (Dew-point Temperature) คือ ค่าของอุณหภูมิที่ท าให้ไอน้ าเริ่มกลั่นตัว อุณหภูมิจุดกลั่นตัวที่
ภาวะหนึ่งๆ อ่านได้โดยการลากเส้นแนวนอนจากสภาวะนั้นๆ ไปทางซ้ายของแผนภูมิจนตัดเส้นโค้งความช้ืนสัมพัทธ์ 100% และค่า
อุณหภูมิกระเปาะแห้งท่ีอ่านได้ ณ จุดนั้นคืออุณหภูมิจุดกลั่นตัว 

4. ความชื น 
4.1 ความชื นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity) หมายถึง มวลของไอน้ าต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรอากาศ (กรัม/ลบ.ม.)  
4.2 ความชื นจ าเพาะหรือสัดส่วนความชื น (Humidity Ratio) หมายถึง มวลของไอน้ าต่อมวลของอากาศแห้งหนึ่ง

หน่วย (g/kg) แสดงบนแกนตั้งของแผนภูมิ 
4.3 ความชื นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) หมายถึง อัตราส่วนของความดันไอที่ปริมาณไอน้ าจริงในอากาศต่อ

ความดันไอท่ีปริมาณไอน้ าอิ่มตัวที่อุณหภูมิเดียวกัน ค่าความชื้นสัมพัทธ์แสดงบนเส้นโค้งของแผนภูมิ 
5. เอนทาลปี (Enthalpy) คือ ปริมาณพลังงานความร้อนในอากาศ ซึ่งสามารถอ่านได้จากเส้นทแยงในแผนภูมิที่มีความ

ชันใกล้เคียงกับเส้นอุณหภูมิกระเปาะเปียก ค่าความร้อนภายในของอากาศประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
5.1 ความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศที่ความชื้นจ าเพาะคงท่ี 
5.2 ความร้อนแฝง (Latent Heat) การเปลี่ยนแปลงปริมาณความช้ืนในอากาศท่ีอุณหภูมิกระเปาะแห้งคงที่ 
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รูปที่ 4-9 ก) ค่าสมบตัิของอากาศช้ืนบนแผนภูมไิซโครเมตริก 
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รูปที่ 4-9 ข) แผนภูมไิซโครเมตรกิตามกระบวนการ
ปรับอากาศในตารางที่ 4.1 
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4.5.1 กระบวนการปรับอากาศ 
 กระบวนการปรับอากาศมีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการใช้งาน ตารางที่ 4-1 และแผนภูมิไซโครเมตริกใน
รูปที่ 4-9 ข) แสดงกระบวนการปรับอากาศในลักษณะต่างๆ 

ตารางที่ 4-1 กระบวนการปรับอากาศ 
ต าแหน่งใน
รูปที่ 4.9 ข 

กระบวนการ 
 

วิธีการ อุณหภูมิกระเปาะ
แห้ง (oC) 

ความชื น
สัมพัทธ์ (%) 

เอนทาลปี  
(kJ/kg) 

การเปลี่ยนแปลง
เอนทาลปี(kJ/kg) 

12 การท าความเย็น คอยล์เย็น 4030 4070 8878.5 9.5 
23 การท าความเย็นและ

ลดความชื้น 
คอยล์เย็นท าความเย็น
และเกดิการกลั่นตัว 

3015 7093 78.540 38.5 

3+45 การผสมระหว่าง
อากาศ 2 สภาวะ 

กระเปาะแห้ง 35oC 
กระเปาะเปียก 24oC 
7 อยู่ระหว่าง 5 และ 6 
และใช้สัดส่วนของอากาศ
ที่ไหล 

27 56 59 19 

56 การท าความเย็น
แบบระเหย 

ตัวท าความเย็นแบบ
ระเหยเชิงพาณิชย์ 
(อุณหภูมิกระเปาะเปียก
คงที่) ประสิทธิภาพ 80% 

2721.5 5690 59 0 

57 การท าความเย็น 
แบบระเหยและเกิด
การกลั่นตัว 

บนเส้นอ่ิมตัว 
 

2720.5 56100 59 0 

 ประโยชน์ส าคัญประการหนึ่งของแผนภูมิไซโครเมตริก คือ การใช้ค านวณภาระการท าความเย็น หรือปริมาณความร้อนที่
ต้องดึงออกจากอากาศในพื้นที่ปรับอากาศ ตัวอย่างเช่น จากตารางที่ 4-1 อากาศที่ผ่านกระบวนการท าความเย็นและลดความช้ืน 
(23) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นท่ีคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ อากาศจะเปลี่ยนสภาวะจากอุณหภูม ิ30oC ความช้ืนสัมพัทธ์ 
70% เป็นอากาศที่อุณหภูมิ 15oC ความช้ืนสัมพัทธ์ 93% ภาระการท าความเย็นที่เกิดขึ้นต่ออากาศ 1 kg คือ ค่าเอนทาลปีที่
เปลี่ยนแปลงซึ่งเท่ากับ 38.5 kJ/kg หากอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านคอยล์เย็นมีค่าเท่ากับ 0.1 kJ/s หมายความว่า 
เครื่องปรับอากาศสามารถท าความเย็นหรือดึงความร้อนออกได้ในอัตรา 3.85 kJ/s หรือ 3.85 kW (เทียบเท่ากับ 13,136 Btuh)  
 ค่าอัตราการท าความเย็นหรือความสามารถในการท าความเย็นนี้ สามารถน าไปใช้ค านวณปริมาณพลังงานที่ใช้และ
ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศต่อไปได้ 

4.6 การตรวจวัดและประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศ  
 ในการประเมินสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศแบบอัดไอ เราต้องทราบภาระการท าความเย็นและ
ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศหรือระบบปรับอากาศนั้นๆ 

4.6.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบหน่วยเดียว 
 ในทางปฏิบัติการประเมินสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบหน่วยเดียว เราจะวัดภาระการท าความเย็นจากอากาศที่
หมุนเวียนผ่านคอยล์เย็น และความต้องการไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์รวมกับพัดลมของอีวาโพเรเตอร์และคอนเดนเซอร์ อย่างไรก็
ตาม ความต้องการไฟฟ้าของพัดลมอีวาโพเรเตอร์และคอนเดนเซอร์จะมีค่าต่ าเมื่อเทียบกับของคอมเพรสเซอร์ 

ก) การตรวจวัดภาระการท าความเย็น 
 ภาระการท าความเย็น (Cooling Load) ในที่นี้หมายถึง ปริมาณหรืออัตราของพลังงานความร้อนที่ดูดซับโดยคอยล์เย็น
หรืออีวาโปเรเตอร์ ในพ้ืนท่ีปรับอากาศหนึ่งๆ ซึ่งประกอบด้วย 
 1. แหล่งความร้อนภายใน (Internal Heat Source) ได้แก่ คน ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์ต่างๆ 
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 2. แหล่งความร้อนภายนอก (External Heat Source) ได้แก่ การถ่ายเทความร้อนผ่านกรอบอาคารเนื่องจากความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายนอกและภายใน และการแผ่รังสีความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์ผ่านกรอบอาคารที่เป็นกระจก 
 3. อากาศระบายและอากาศร่ัวไหล (Ventilation and Infiltration Air) ได้แก่ อากาศภายนอกที่ป้อนเข้ามาในพื้นที่
ปรับอากาศเพื่อรักษาคุณภาพของอากาศ และอากาศภายนอกท่ีรั่วไหลเข้ามาตามรอยแยกของกรอบอาคารหรือวงกบประตูหน้าต่าง  
 อัตราการท าความเย็นทีค่อยล์เย็นส าหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน สามารถค านวณได้จากสมการที่ (4.1)  

( )L a i eQ m h h          (4.1) 
เมื่อ 

LQ  = อัตราการท าความเย็น, kW 
 am  = อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ผ่านคอยล์เย็น, kg/s 
 hi = เอนทาลปีของอากาศที่เข้าคอยล์เย็น, kJ/kg 
 he = เอนทาลปีของอากาศที่ออกจากคอยล์เย็น, kJ/kg 

 อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศผ่านคอยล์เย็นค านวณได้จาก 

 a a a a a diffm V v A           (4.2) 

เมื่อ a = ความหนาแน่นของอากาศ, kg/m3 

aV  = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศที่ผ่านคอยล์เย็น, m3/s 
va = ความเร็วของอากาศที่หัวจ่ายลม, m/s 

 Adiff = พื้นที่ของหัวจ่ายลม, m2 

 และจากสมการที่ (4.1) และ (4.2) ขนาดการท าความเย็นในหน่วยตันความเย็นของเครื่องปรับอากาศแบบหน่วยเดียว
สามารถค านวณได้จากสมการที่ (4.3) และ (4.4) 

35.707 10 ( )    L a i eQ V h h       (4.3) 
เมื่อ LQ  = ความสามารถในการท าความเย็น, Ton of Refrigeration (TR) 

aV  = ปริมาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็น, m3/min 

4.5 ( )   L a i eQ V h h        (4.4) 
เมื่อ aV  = ปริมาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็น, ft3/min 
หมายเหตุ LQ  มีหน่วยเป็น Ton of Refrigeration โดย 1 TR = 12,000 Btu/h = 3.517 kW 

 ส าหรับสมการที่ (4.1) ถึง (4.4) สามารถใช้ค านวณภาระความเย็นของพัดลม (Fan Coil Unit) และเครื่องส่งลมเย็น (Air 
Handling Unit) ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ได้เช่นกัน 

ข) การตรวจวัดความต้องการไฟฟ้า 
 เราสามารถตรวจวัดความต้องการไฟฟ้าของคอมเพรสเซอร์ (Ecomp) พัดลมที่อีวาโพเรเตอร์และคอนเดนเซอร์ได้จาก
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าโดยตรงในขณะที่เครื่องปรับอากาศก าลังท างาน 
 ดังนั้น ในการวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบหน่วยเดียว รายการเครื่องมือวัดที่จ าเป็น  ได้แก่ Power 
Meter หรือ kW Meter, Thermometer (เครื่องมือวัดอุณหภูมิ), Anemometer (เครื่องมือวัดความเร็วอากาศ), Hygrometer 
(เครื่องมือวัดความช้ืนสัมพัทธ์) และPsychometric Chart (แผนภูมิอากาศ) โดยมีแนวทางการเก็บข้อมูล มีดังนี้ 

• บันทึกค่าความเร็วลมผ่านหน้าตัดของช่องลมกลับ ในหน่วย m/s โดยควรวัดหลาย ๆ จุดให้ทั่วทั้งหน้าตัดแล้วหาเป็น
ค่าเฉลี่ย 

• วัดขนาดพื้นที่หน้าตัดของช่องลมกลับ แล้วน าไปคูณกับค่าความเร็วลมเฉลี่ยเพื่อหาปริมาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์
เย็นได้  
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• บันทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของลมจ่าย (Supply Air) เพื่อน าไปหาค่าเอนทาลปีของลมจ่าย (he) จาก
แผนภูมิ Psychometric 

• บันทึกค่าอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ของลมกลับ (Return Air) เพื่อน าไปหาค่าเอนทาลปีของลมกลับ (hi) จาก
แผนภูมิ Psychometric 

• บันทึกค่าการใช้ก าลังไฟฟ้าของพัดลมเป็น kW ด้วย Power Meter 

ค) สมรรถนะการท าความเย็น 
 ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศแสดงในรูปของค่าสมรรถนะการท าความเย็น (Coefficient of Performance, COP) 
ซึ่งนิยามด้วย อัตราส่วนของพลังงานความร้อนที่ถูกดูดซับโดยคอยล์เย็น (ปริมาณความเย็นที่ท าได้) ต่อพลังงานไฟฟ้าที่ระบบใช้ 

 L

comp

Q
COP

E
          (4.5) 

เมื่อ 
LQ  = อัตราการท าความเย็น, kW 

 Ecomp = ความต้องการไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ, kW 

ค่า COP สูงแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีของระบบปรับอากาศ ส าหรับค่า COP ที่พิจารณาเฉพาะพลังงานที่ใช้ใน
คอมเพรสเซอร์ เป็นเพียงค่าท่ีแสดงประสิทธิภาพของการท าความเย็นเท่านั้น ส่วนค่าสมรรถนะของทั้งระบบ (System COP, SCOP) 
จะต้องรวมพลังงานท่ีจ่ายให้กับพัดลมและเครื่องสูบน้ าด้วย ค่า SCOP สูงหมายถึงระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานน้อย 

ในทางปฏิบัติ สมรรถนะของระบบปรับอากาศยังสามารถแสดงได้ในรูปของ ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy 
Efficiency Ratio, EER) และค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็น (kW/TR) โดยค่า EER ซึ่งมีหน่วยเป็น บีทียูต่อช่ัวโมง/วัตต์ นิยมใช้แสดงค่า
ประสิทธิภาพการท าความเย็นของเครื่องชนิดไดเร็คเอ็กส์แพนช่ันหรือเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ส่วนค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็น 
นิยมใช้แสดงค่าประสิทธิภาพการท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เช่น ระบบน้ าเย็น 

 3.415EER COP          (4.6) 
เมื่อ COP = สมรรถนะการท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ 
 
ตัวอย่างที่ 1 ในการตรวจวัดเครื่องปรับอากาศแบบ Split type เครื่องหนึ่ง บันทึกค่าความเร็วลมกลับเฉลี่ยบริเวณช่องลมกลับได้
เท่ากับ 0.5 m/s วัดขนาดของช่องลมกลับได้พื้นท่ีเท่ากับ  0.9 m2 ค่าอุณหภูมิและความชื้นสมัพัทธ์ของลมจ่ายเท่ากับ  15.8oC และ 
78.7%RH ส าหรับลมกลับวัดได้ 25.1oC และ 58.2%RH ค่าการใช้ไฟของเครื่องปรับอากาศวัดได้เท่ากับ 2.4 kW ค านวณหาขนาด
การท าความเย็นและสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ 

วิธีการค านวณ 
จากข้อมูลของลมจ่ายและลมกลับ น าไปพล็อตในแผนภูมิอากาศ จะได้ค่าเอนทัลปีของลมจ่ายเท่ากับ 38.1 kJ/kg ส่วนของ

ลมกลับเท่ากับ 54.8 kJ/kg 
ปริมาณลมหมุนเวียนผ่านคอยล์เย็นคิดเป็น  0.5*60*0.9 = 27.0 ลบ.ม./นาที   
ขนาดท าความเย็นของเครื่องส่งลมเย็นตัวนี้จะเท่ากับ 

35.707 10 ( )L a i eQ V h h      
QL = 5.708 x 10-3 x 27.0 x (54.8 – 38.1) = 2.6  TR 
 หรือ 2.6 x 12000   = 30,879  Btu/h 
 หรือ 30,879 x 0.2928 / 1000  = 9.05 kW (1 Btu/h = 0.2928 W) 

 ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ 
EER  = (30,879)/(2.4 x 1000) = 12.9 
COP  = (9.05)/(2.4)   = 3.77 
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4.6.2 เคร่ืองท าน  าเย็น 

เครื่องท าน้ าเย็น คือ เครื่องปรับอากาศท่ีผลิตครบชุดในตัวจากโรงงาน โดยท าน้ าหรือน้ าเกลือให้เย็นก่อนแลว้จึงใช้ปั๊มสูบน้ า
หรือน้ าเกลือที่เย็นไปท าอากาศให้เย็นอีกทอดหนึ่ง อุณหภูมิโดยประมาณที่ใช้งานดังแสดงตามรูปที่ 4-1 ส าหรับเครื่องท าน้ าเย็น 
อัตราการท าความเย็นสามารถค านวณได้จาก 

 , , ,( )L w p w w in w outQ m c T T         (4.7) 

เมื่อ  
LQ  = อัตราการท าความเย็น, kW 

wm  = อัตราการไหลเชิงมวลของน้ าเย็น, kg/s 
 cp,w = ค่าความจุความร้อนจ าเพาะของน้ า, kJ/kg.K 
 Tw,in = อุณหภูมิน้ าเย็นท่ีเข้าเครื่องท าน้ าเย็น, C 
 Tw,out = อุณหภูมิน้ าเย็นท่ีออกจากเครื่องท าน้ าเย็น, C 

 อัตราการไหลเชิงมวลของน้ าเย็นสามารถค านวณได้จาก 

 w w wm V          (4.8) 

เมื่อ  w = ความหนาแน่นของน้ า, kg/m3 
 wV  = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้ าเย็น, m3/s 

ในกรณีของน  า  W = 1000 kg/m3 (8.333 lb/gallon) และ Cp,w = 4.187 kJ/kg.oC (1 Btu/lb.oF) 
ภาระการท าความเย็นในหน่วยอังกฤษ ตันความเย็น สามารถค านวณได้จาก 

, ,( )

24

w w in w out

L

V T T
Q


         (4.9) 

เมื่อ  LQ  = อัตราการท าความเย็น, TR 

wV  = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้ าเย็น, gpm 

 Tw,in = อุณหภูมิน้ าเย็นท่ีเข้าเครื่องท าน้ าเย็น, F 
 Tw,out = อุณหภูมิน้ าเย็นท่ีออกจากเครื่องท าน้ าเย็น, F 
 จากสมการข้างต้น ในการวิเคราะห์อัตราการท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็น สิ่งที่จะต้องท าการตรวจวัด ได้แก่ 

• อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้ าเย็น โดยอ่านจากมิเตอร์ หรือใช้เครื่องมือวัดแบบอุลตร้าโซนิค เพื่อน าไปค านวณหา
ค่าอัตราการไหลเชิงมวลของน้ าเย็น 

• อุณหภูมิน้ าเย็นด้านเข้าของเครื่องท าน้ าเย็น 
• อุณหภูมิน้ าเย็นด้านออกของเครื่องท าน้ าเย็น 

ตัวอย่างท่ี 2 จากรูปที่ 4-1 น้ าเย็นไหลเข้าเครื่องท าน้ าเย็นวัดได้ในอัตรา 480 gpm อุณหภูมิน้ าเข้า 55oF และไหลออก 45oF และ
วัดความต้องการไฟฟ้าได้ 120 kW จงหาขนาดท าความเย็นและสมรรถนะการท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็น 
วิธีการค านวณ 

ขนาดท าความเย็น   , ,( )

24

w w in w out

L

V T T
Q


  

= 480*(55-45)/24  
= 200  TR 

    = 2,400,000 Btu/h (=200 x 12000) 
    = 702.7 kW  (= 2,400,000 x 0.2928 / 1000) 
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 ประสิทธิภาพของเครื่องท าน้ าเย็น 
EER  = (2,400,000)/(120 x 1000) = 20.0 
COP  = (702.7 x 1000)/(120 x 1000) = 5.85 
kW/Ton  = (120)/(200)   = 0.6 

4.7 มาตรการการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ  
 แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศด้วยการลดปริมาณการใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ปรับอากาศ สามารถท าได้หลายประการดังต่อไปนี้ 

4.7.1 การเพ่ิมอุณหภูมิระเหยด้านดูดหรือความดันด้านต่ า (TE/PE) 
เราสามารถใช้แผนภูมิ P-h ของวัฏจักรอุดมคติวิเคราะห์ให้เห็นว่า อุณหภูมิระเหยหรืออุณหภูมิอิ่มตัวด้านดูดหรือความดัน

ด้านต่ ายิ่งมีค่าสูงประสิทธิภาพซีโอพียิ่งดี  
จากแผนภูมิ P-h จะเห็นว่า ประสิทธิภาพที่ TE ต่างๆดังนี ้
COP  = (h1 - h3) / (h2 - h1) ส าหรับ TE (อุณหภูมิระเหยเดิม) 
COP' = (h1' - h3) / (h2' - h1') ส าหรับ T’E (อุณหภูมิระเหยเพิ่มขึ้น) 
COP" = (h1" - h3) / (h2" - h1" ) ส าหรับ T”E (อุณหภูมิระเหยเพิ่มขึ้นมาก) 

 

2”  2 ‘  2  

1”  

1‘  

1  

3.

4”

4 ‘

4

P 

h
 

TE 

T’E  

T”E  

 
รูปที่ 4-10 การเพิ่มอุณหภมูิระเหยด้านดดูหรือความดันด้านต่ า 

จากแผนภูมิจะเห็นว่า (h1 - h3)< (h1' - h3) < (h1" - h3) และ (h2 - h1) > (h2' - h1' ) > ( h2" - h1" ) 
ประสิทธิภาพดีขึ้น  เพราะ COP" > COP'> COP 
นอกจากนี้ จากแผนภูมิยังเห็นได้ว่า อุณหภูมิคอมเพรสเซอร์เย็นลง T2" < T2'< T2 และปริมาตรจ าเพาะของไอที่

คอมเพรสเซอร์ดูดเข้าเล็กลง (ความหนาแน่นมากข้ึน) v1" < v1' < v1 ขนาดคอมเพรสเซอร์เล็กลงได้ 

4.7.2 การลดอุณหภูมิควบแน่นความดันด้านสูง  
เราสามารถวิเคราะห์ได้เช่นกันว่า ถ้าลดอุณหภูมิควบแน่นหรือความดันด้านสูง ประสิทธิภาพ ซีโอพียิ่งสูงขึ้น และ

ความสามารถในการท าความเย็นก็เพิ่มขึ้น 
จากแผนภูมิ P-h จะเห็นได้ว่า 

COP = (h1 - h3) / (h2 - h1) ส าหรับ TC (อุณหภูมิควบแน่นเดิม) 
และ COP'  = (h1 - h3') / (h2' - h1) ส าหรับ T’C (อุณหภูมิควบแน่นลดลง) 
ซึ่ง (h1 - h3') > (h1 - h3) และ (h2' - h1) < (h2 - h1) 
ดังนั้น   COP' > COP 
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รูปที่ 4-11 การลดอุณหภูมิควบแน่นความดันด้านสูง 

4.7.3 ระบบส่งน  าเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน (Variable Water Volume (VWV) System) 
ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่จะใช้น้ าเย็นเป็นตวักลางในการดดูความร้อนท่ีห้องปรับอากาศรว่มกับการใช้เครื่องส่งลมเย็น 

แล้วน าความร้อนกลับไประบายทิ้งที่เครื่องท าน้ าเย็น ในการหมุนเวียนน้ าเย็นจะใช้เครื่องสูบน้ าขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งจะใช้
ก าลังไฟฟ้าตามสมการ 

w
p

m P

Q H
P



 
          (4.10) 

โดย Pp = ก าลังไฟฟ้าท่ีมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ า, W 
 = น้ าหนักจ าเพาะของน้ า, N/m3 
Qw = อัตราการไหลของน้ าเย็น, m3/s 
H = ความดันรวมของน้ า (Total Dynamic Head), m 

 m  = ประสิทธิภาพของมอเตอร์ 
P  = ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ า 

จากสมการที่ 4.10 เมื่อ Qw และ H มีค่าสูง ระบบจะต้องการก าลังไฟฟ้าสูง ในระบบท่ีอัตราการไหลของน้ าเยน็จะคงท่ี โดย
ไม่ขึ้นกับภาระการท าความเย็น ระบบนี้เรียกว่า ระบบปริมาตรคงที่ และเป็นระบบที่ใช้พลังงานมาก ส่วนระบบที่ใช้วาล์ว 2 ทาง 
อัตราการไหลจะเปลี่ยนไปตามภาระในการท าความเย็น เรียกว่า ระบบปริมาตรน้ าแปรเปลี่ยน (ดังแสดงในรูปที่ 4-13) ระบบนี้จะมี
ระบบควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าเพื่อปรับลดความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ า และสามารถประหยัดพลงังานได้เมือ่ภาระในการ
ท าความเย็นลดลง นอกจากน้ีการออกแบบระบบท่อน้ าและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบท่อน้ าที่ดี จะช่วยลด H ของเครื่องสูบน้ า ซึ่งเป็น
การลดพลังงานท่ีใช้กับเครื่องสูบน้ าด้วย 
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รูปที่ 4-12 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 

Total 400 Constant 

 

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 

Note: 

Constant chilled water flow at all conditions 

Must use all pumps regardless of load 

Difficult to keep chillers on line at light load 
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รูปที่ 4.13 Two-Way Value with Pump Bypass 

 
 
 
 
 
4.7.4 ระบบส่งลมเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume (VAV) System) 

ในระบบส่งลมเย็นจะใช้อากาศเย็นเป็นตัวกลางในการดูดความร้อนในห้องหรือโซนต่างๆ โดยใช้หัวจ่ายลมดังแสดงในรูปที่ 
4.14 จากนั้นจะน าความร้อนกลับไปทิ้งที่เครื่องส่งลมเย็น ในการหมุนเวียนลมเย็นจะใช้พัดลมที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อ
ภาระการท าความเย็นของห้องต่างๆ ลดลง ระบบควบคุมจะปรับลดความเร็วรอบของมอเตอร์และปริมาณลมตาม ท าให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 

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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รูปที่ 4-14 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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4.7.5 การใช้ท่อความร้อน (Heat Pipe)  
 งานบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยา ฯลฯ จ าเป็นต้องมีการควบคุมทั้งอุณหภูมิและความช้ืน
ของอากาศไปพร้อมกัน วิธีการดั้งเดิม ได้แก่ วิธีลดอุณหภูมิให้ต่ าแล้วให้ความร้อนซ้ า (Overcool and Reheat) ซึ่งมีหลักการท างาน 
คือ คอยล์เย็นจะลดอุณหภูมิของอากาศให้ต่ ากว่าค่าที่ต้องการก่อน เพื่อดึงความช้ืนออกจนถึงระดับที่ต้องการ จากนั้น จะใช้ขด
ลวดความร้อนท าการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศเพื่อให้ลมจ่ายมีอุณหภูมิสูงกลับขึ้นมาถึงค่าที่ต้องการ 
 ท่อความร้อนเป็นอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนที่ไม่ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน ส่วนประกอบมีเพียงท่อทองแดงหรือท่อ
โลหะอื่นปลายปิดสองข้าง ภายในบรรจุสารท าความเย็นปริมาณเล็กน้อย สารท าความเย็นที่ปลายด้านที่ต่ ากว่าจะมีสถานะเป็น
ของเหลว ท าหน้าที่ดูดความร้อนจากภายนอก ซึ่งจะท าให้สารท าความเย็นเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอลอยขึ้นไปสู่ปลายด้านที่สูงกว่า
และคายความร้อนสู่ภายนอก จากนั้น สารท าความเย็นจะควบแน่นกลายเป็นของเหลวไหลกลับลงสู่ปลายด้านที่ต่ ากว่า วนเวียนอยู่
อย่างนี้เป็นวัฏจักร 
 เมื่อน าท่อความร้อนไปติดตั้งภายในเครื่องส่งลมเย็น จะใช้ส าหรับน าความร้อนจากอากาศที่เข้าคอยล์เย็นหรือลมกลับ 
(Return Air) ไปถ่ายเทให้กับอากาศที่ออกจากคอยล์เย็นหรือลมจ่าย (Supply Air) เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศใน
ลักษณะที่คล้ายกับวิธีดั้งเดิม แต่จะประหยัดพลังงานกว่าเพราะไม่ต้องลดอุณหภูมิท างานของคอยล์เย็นให้ต่ ากว่าปกติ และไม่ต้องใช้
ขดลวดความร้อนซึ่งต้องการพลังงานไฟฟ้า ตัวอย่างการท างานของท่อความร้อนที่ติดตั้งในเครื่องส่งลมเย็นแสดงไว้ในรูปที่ 4-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4-15 การติดตั้งท่อความร้อนในเครื่องส่งลมเย็น 

4.7.6 การปรับปรุงตัวอาคาร 
การปรับปรุงท่ีตัวอาคารเป็นการลดภาระของการปรับอากาศลง อาจเป็นการออกแบบอาคารใหม่หรือปรับปรุงอาคารเก่า

โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ (อย่างไรก็ตาม การประหยัดพลังงานจะได้ผลมากที่สุดถ้าค านึงถึงตั้งแต่ช่วงเริ่มออกแบบ) 
• อาคารหันในทิศทางที่ถูกต้อง 
• ฉนวนท่ีใช้ถูกต้องและเหมาะสม 
• อุดช่องรอยรั่วท้ังหมด 
• ติดตั้งชุดปิดประตู (Door Closer) ที่ประตู 
• หน้าต่างต้องมีการบังแดดที่ดี 
• ปริมาณอากาศจาก 
• ภายนอกท่ีเข้ามาในระบบปรับอากาศต้องไม่เกินความต้องการ 
• การออกแบบที่เหมาะสมจะท าให้สามารถลดขนาดของเครื่องปรับอากาศ ลดต้นทุนในการติดตั้ง และลดค่าใช้จ่ายใน

การเดินระบบ 

4.7.7 การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพอาจท าได้หลายแนวทาง เช่น 

• เลือกประเภทและขนาดให้ถูกต้องตามประเภทของงาน 
• ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
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• ใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบในการควบคุมภาระที่เปลี่ยนแปลงของเครื่องสูบน้ าและพัดลม 
• จัดอุปกรณ์และการควบคุมตามพื้นท่ีหรือโซนท่ีแตกต่างกัน (ไม่ควรให้มีพื้นท่ีคาบเกี่ยวกัน) 

4.7.8 การควบคุมการท างานที่เหมาะสม 
 แนวทางการการควบคุมการท างานให้เหมาะสมอาจท าได้หลายประการ เช่น  

• ตั้งค่าอุณหภูมิให้ถูกต้องและเหมาะสม (อย่าให้เย็นเกินไป) 
• อย่าเดินระบบถ้าไม่จ าเป็น 
• ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณช่วยในการควบคุม 
• ใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่มีคุณภาพดี 
• ใช้โปรแกรมควบคุมเวลา 365 วัน ส าหรับอุปกรณ์ที่ง่ายหรือเล็ก 
• ส าหรับระบบที่มีความซับซ้อน ใช้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการตรวจสอบ  บันทึกข้อมูลของระบบพร้อม

รายงานผล 

4.7.9 การบ ารุงรักษาที่เหมาะสม 
อุปกรณ์ทั้งหมดต้องท าการดูแลรักษาเป็นประจ า ซึ่งความถี่ในการดูแลตรวจสอบจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์  การ

บ ารุงรักษาท่ีดีควรจะต้อง 
• ถูกต้องตามความต้องการของอุปกรณ์ 
• ยืดอายุการใช้งาน 
• ป้องกันประสิทธิภาพไม่ให้ต่ าลง 
• ใช้พลังงานน้อย  
โดยทั่วไปการบ ารุงรักษาขึ้นอยู่กับ 
• ช่วงระยะเวลาที่ก าหนดตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
• จ านวนช่ัวโมงในการท างาน 
• ผลการตรวจสอบ 

 
4.8 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาที่ 1: การปรับเพ่ิมอุณหภูมิน  าเย็นจาก 7๐C เป็น 10๐C (เพ่ิมความดันและอุณหภูมิสารท าความเย็นใน 

อีวาโปเรเตอร์) และลดการเดินเคร่ืองท าน  าเย็นและปั๊มน  าเย็นลงอย่างละ 1 ชุด  
ในช่วง 8:00–12:00 น. (การใช้พลังงานอย่างเหมาะสม) 

 โรงงานแห่งหนึ่งมีระบบท าน้ าเย็นส าหรับการปรับอากาศ ประกอบด้วยเครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
(Air cooled water chiller) 2 ชุด แต่ละตัวมีค่าพิกัด 55 kW และปั๊มน้ าเย็น (Chilled water pump) ขนาด 7.5 kW จ านวน 2 
ชุด เดินใช้งาน 8–9 ช่ัวโมง/วัน 312 วัน/ปี ตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นท่ี 7๐C 
 จากการตรวจวัดพบว่าในช่วงเวลา 8:00–12:00 น. ภาระการท าความเย็นของระบบต่ า แต่โรงงานยังท าการเดินเครื่องท า
น้ าเย็นทั้งหมดตลอดเวลา ซึ่งท าให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก 
 
แนวคิดและขั้นตอนการด าเนินการ 
 หยุดเดินเครื่องท าน้ าเย็นและปั๊มน้ าเย็นลงอย่างละ 1 ชุด ในช่วง 8:00–12:00 น. และปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นจาก 7๐C 
เป็น 10๐C โดยทดสอบว่าระบบท าน้ าเย็นยังสามารถท างานได้หรือไม่ ซึ่งจากการทดสอบพบว่ามาตรการข้างต้นสามารถด าเนินการ
ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้อาคารในโรงงาน 
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ก่อนปรับปรุง 

รายละเอียด 
พิกัดพลังไฟฟ้า 

(kW) 
พลังไฟฟ้าที่ใช้ 

(kW) 
รายละเอียด 

พิกัดพลังไฟฟ้า 
(kW) 

พลังไฟฟ้าท่ีใช้ 
(kW) 

เครื่องท าน้ าเย็น  1 
เครื่องท าน้ าเย็น  2 

55 
55 

44.20 
43.60 

ปั๊มน้ าเย็น 1 
ปั๊มน้ าเย็น 2 

7.5 
7.5 

5.90 
5.97 

รวม 110 87.80 รวม 15.0 11.87 
 

  
ภาพเครื่องท าน้ าเย็นส าหรับปรับอากาศและการตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า 

 
หลังปรับปรุง 
 เดินเครื่องท าน้ าเย็นเพียง 1 เครื่องในเวลา 08.00 – 12.00 น. หรือ 4 ช่ัวโมง/วัน คิดเป็น 1,248 ช่ัวโมง/ปี ซึ่งเครื่องท าน้ า
เย็นและปั๊มน้ าใช้พลังงานไฟฟ้าดังแสดงในตาราง 

รายละเอียด พิกัดพลังไฟฟ้า 
(kW) 

พลังไฟฟ้า ท่ีใช้ 
(kW) 

รายละเอียด พิกัดพลังไฟฟ้า 
(kW) 

พลังไฟฟ้า ท่ีใช้ 
(kW) 

เครื่องท าน้ าเย็น  1 
เครื่องท าน้ าเย็น  2 

55 
55 

64.4 
0.0 

ปั๊มน้ าเย็น 1 
ปั๊มน้ าเย็น 2 

7.5 
7.5 

5.97 
0.0 

รวม 110 64.4 รวม 15.0 5.97 
 

  
 

ภาพแสดงการตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นและการเดิน Comp. และ ปั๊มน้ าเยน็อย่างละชุด 
 



ตอนที่ 3 บทที่ 4 ระบบปรับอากาศ  คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562 

 

4-27 

 
ภาพการตั้งอุณหภูมิน้ าเย็นและการเดิน Comp. และ ปั๊มน้ าเย็นอย่างละชุด 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค 
 จ านวนวันท างาน    = 312  วัน/ปี 
 พลังไฟฟ้าที่ใช้เดิม    = 99.67  kW     (87.80+11.87=99.67)  
 พลังไฟฟ้าที่ใช้ใหม ่    = 70.37  kW     (64.4+9.97=70.73) 
 พลังไฟฟ้าที่ประหยัดได้   = 29.30  kW     (99.67-70.37=29.30) 
 ช่ัวโมงใช้งานท่ีสามารถหยุดได้ On Peak = 1,000.00  ชม/ปี 
 ช่ัวโมงใช้งานท่ีสามารถหยุดได้ Off Peak = 248.00  ชม/ปี 
 ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง On Peak  = 2.695  บาท/kWh 
 ค่าพลังงานไฟฟ้าช่วง Off Peak  = 1.1914  บาท/kWh 
 ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิต Ft  = 0.4683  บาท/kWh 
 พลังงานไฟฟ้าท่ีประหยัดได้ช่วง On peak = 29.30 x 1,000 
      = 29,300.00 kWh/ปี 
 พลังงานไฟฟ้าท่ีประหยัดได้ช่วง Off peak = 29.30 x 248 
      = 7,266.40  kWh/ปี 
 พลังงานไฟฟ้าท่ีสามารถประหยัดได้  = 29,300 + 7,266.40  
      = 36,566.40 kWh/ปี 
 คิดเป็นเงินท่ีสามารถประหยัดได้ On peak = 29,300.00 x (2.695+0.4683) 
      = 92,684.69 บาท/ปี 
 คิดเป็นเงินท่ีสามารถประหยัดได้ Off peak = 7,266.40 x (1.1914+0.4683) 
    = 12,060.04 บาท/ปี 

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประหยัดได้   = (92,684.69+12,060.04) x 0.07 
      = 7,332.13  บาท/ปี 
 รวมเงินท่ีสามารถประหยัดได้   = 92,684.69+12,060.04+7,332.13 
      = 112,076.86 บาท/ปี 

การวิเคราะห์ผลความคุ้มค่าทางการลงทุน 
เงินท่ีประหยัดได้   = 112,076.86 บาท/ปี   
พลังงานท่ีประหยัดได้   = 36,566.40 kWh/ปี 
เงินลงทุน   = -  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน      = -      ปี  
*ไม่มีการลงทุน 
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กรณีศึกษาท่ี 2: การลดการใช้เคร่ืองปรับอากาศในอาคาร  
 มาตรการนี้เป็นการลดการใช้งานของเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่จ าเป็น เช่น เวลาไม่มีคนอยู่หรือช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน
ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ไม่อยู่ในห้อง มาตรการดังกล่าวสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนของส านักงานค่อนข้างมาก อีกทั้งยังไม่มีการ
การลงทุน 

บริเวณส านักงานของโรงงานแห่งหนึ่งมีการใช้ระบบปรับอากาศ หลังจากเริ่มโครงการอนุรักษ์พลังงานได้มีการก าหนดให้ปิด
เครื่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที่ยงระหว่าง 12.00-13.00 และปรับลดเวลาปิดเครื่องให้เร็วขึ้นอีก 1 ช่ัวโมง รวมเวลาการปิด 2 
ช่ัวโมง โรงงานมีเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนจ านวน 29 เครื่อง  
 
ก่อนปรับปรุง 

โรงงานใช้เครื่องปรับอากาศตั้งแต่ 8:00 และไม่มีการปิดกระทั่งเลิกงานเวลา 17:30 ท าให้มีการใช้พลังงานที่มากเกินความ
จ าเป็น  

 
เครื่องปรับอากาศท่ีใช้ในส านักงาน 

จากการตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศท้ังหมดมีการใช้พลังงานดังน้ี 
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 2.3 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 
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หลังปรับปรุง 
 การด าเนินการท าได้ทันทีโดยการออกระเบียบให้มีการปิดเครื่องปรับอากาศทั้ง 29 ชุดในช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงและ
ในช่วงเย็นจะมีการปิดเครื่องตอน 16:30 รวมเวลาปิดเครื่อง 2 ช่ัวโมงครึ่งต่อวัน การก าหนดให้ปิดเครื่องทั้ง 29 เครื่อง ลดการใช้
พลังงานรวม 55.57 kW 

การวิเคราะห์ 
พลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้ของเครื่องปรับอากาศ  =   (พลังไฟฟ้ารวมของเครื่อง) x (ช่ัวโมงท างานต่อป)ี x  
           (เปอร์เซ็นต์การท างานของเครื่อง) 
เปอร์เซ็นต์การท างานของเครื่อง      =   0.8 x (ข้อมูลจากการตรวจวัดเครื่องปรับอากาศ) 
ช่ัวโมงการหยุดท างานของเครื่อง   = 297 x 2.5   

= 742.5 ช่ัวโมง/ปี 
พลังงานไฟฟ้าใช้ของเครื่องปรับอากาศ  = 55.7 kW x 742.5 ช่ัวโมง/ปี x 0.8 

= 33,085.8  kWh/ปี 
ผลประหยดัต่อปี       = 33,085.8 kWh/ปี x 2.5 บาท/kWh 

= 82,714.5 บาท/ปี 

ความคุ้มค่าทางการลงทุน 
 เงินที่ประหยัดได ้  = 82,714.5 บาท/ปี   

พลังงานท่ีประหยัดได ้ = 33,085.8 kWh/ปี 
เงินลงทุน   =     -  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน  =     -  ปี  
*ไม่มีการลงทุน 

กรณีศึกษาท่ี 3: การปรับปรุงการท างานของเคร่ืองท าน  าเย็นของระบบปรับอากาศ 
จากการส ารวจโรงงานแห่งหนึ่งพบว่า โรงงานมีระบบท าน้ าเย็นซึ่งประกอบด้วยเครื่องส่งลม 6 ชุด หอระบายความร้อน 2 

ชุด เครื่องสูบน้ าเย็น 2 ชุด เครื่องสูบน้ าระบายความร้อน 2 ชุด เครือ่งท าน้ าเย็น 2 ชุด ซึ่งปกติเปิดใช้งานท้ังหมด โรงงานนี้ท างาน 8 
ช่ัวโมงต่อวัน 25 วันต่อเดือน และ 300 วันต่อป ี

ก่อนปรับปรุง 
เครื่องท าน้ าเย็นยังท างานได้ไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร เพราะ ขาดการบ ารุงรักษาท่ีดี ท่อมีการรั่วและอุดตัน อุณหภูมิน้ าที่ออก

จากเครื่องท าน้ าเย็นต่ าเกินไป 

 
แผนภาพการท างานของระบบปรบัอากาศ (ก่อนปรับปรุง) 
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หลังปรับปรุง 
เพื่อลดการสูญเสียพลังงานของเครื่องท าน้ าเย็น ควรมีการปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นจากเครื่องท าน้ าเย็น ให้สูงขึ้นอีก จาก

การเก็บข้อมูลพบว่าเครื่องท าน้ าเย็นสามารถลดการใช้พลังงานลงได้จาก 121,080 kWh เหลือ 106,680 kWh ภายใน 15 วัน ซึ่งเกิด
จากการหยุดเครื่องท าน้ าเย็น 1 ชุด ตั้งแต่ 17:00 น. จนถึง 7:00 น. ของอีกวัน และปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ า จาก 44F เป็น 46F 
ดังนั้น สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 28,800 kWh / เดือน (เป็นข้อมูลจากการวัดไฟฟ้าจริงของโรงงาน เนื่องจากมีการใช้
ระบบการวัดแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจวัดไว้ตลอดเวลา) 

 
แผนภาพแสดงระบบการท างานของ Air Chiller (หลังปรับปรุง) 

แสดงดังรูปข้างล่าง ค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีลดลงจากการปรับปรุงการท างานของระบบปรับอากาศเท่ากับ 28,800 kWh/เดือน 
[(121,080-106,680) x 2] = 28,800 kWh 
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ก่อนท ำกำรปรับปรุง หลงัท ำกำรปรับปรุง

เฉลี่ยใช้ =  102,140/เดอืน =   3,404.67/day

 
การใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบปรบัอากาศ Air Chiller หลังปรับปรงุ 15 วัน 

มาตรการนี้เป็นมาตรการบ ารุงรักษาเครื่องท าน้ าเย็นให้มีประสิทธิภาพดีและลดการใช้ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ 

พลังงานไฟฟ้าท่ีลดลง    =  พลังไฟฟ้าที่ระบบ Chillerใช้ ต่อเดือน x 12 เดือน  
     = 28,800 kWh / เดือน x 12 เดอืน /ปี 
     = 345,600  kWh / ปี  
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คิดเป็นคา่ไฟฟ้า (หน่วยละ 3 บาท)  = 345,600 x 3   
= 1,036,800  บาท/ปี 

สามารถประหยัดพลังงานได ้  =  345,600 / 11,628 x103 
     = 0.0297  ktoe/ปี 

การวิเคราะห์ผลความคุ้มค่าทางการลงทุน 
 เงินท่ีประหยัดได ้  = 1,036,800 บาท/ปี   

พลังงานท่ีประหยัดได้   = 345,600 kWh/ปี 
เงินลงทุน   = -  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน      = -      ปี  
*ไม่มีการลงทุนเนื่องจากใช้บุคลากรของทางโรงงานด าเนินการ 

 
บทสรุป 
 ระบบปรับอากาศเป็นระบบที่มีใช้งานที่แทบทุกสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรืออาคาร  อีกทั้งเป็นระบบที่มี
สัดส่วนการใช้พลังงานที่สูง ระบบปรับอากาศมีหลากหลายประเภทและรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของวิศวกรผู้ออกแบบ 
ส าหรับหนังสือเล่มนี้ให้ความส าคัญกับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 
 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ า ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้ เครื่องท าน้ าเย็น เครื่องส่งลม
เย็น (AHU และ FCU) หอผึ่งลมเย็น เครื่องสูบน้ าเย็นและเครื่องสูบน้ าระบายความร้อน ดังแสดงในรูปที่ 4-1 
 ในระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูงได้แก่ เครื่องท าน้ าเย็น เครื่องท าน้ าเย็นท าหน้าที่ผลิตน้ าเย็น เพื่อส่งจ่าย
ไปยังพ้ืนท่ีปรับอากาศต่างๆ โดยเครื่องสูบน้ าเย็น การท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็นอาศัยหลักการวัฏจักรท าความเย็นแบบอัดไอ 
ดังแสดงในรูปที่ 4-7 และ 4-8 กระบวนการท างานของวัฏจักรประกอบด้วย 

1-2 การอัดแบบย้อนกลับได้โดยไม่มีการถ่ายเทความร้อนหรือกระบวนการไอเซนโทรปิก 
2-3 การถ่ายเทความร้อนในคอนเดนเซอร์(หรือท าความร้อนกรณีใช้เป็นฮีตปั๊ม) ไม่มีความเสียดทานภายในระบบ ความดัน

จึงคงที่ หรือย้อนกลับได้ภายใน (ภายนอกย้อนกลับไม่ได้) 
3-4 การลดความดันโดยไม่มีการท างาน จึงเป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้ แต่ไม่มีการถ่ายเทความร้อน 
4-1 การถ่ายเทความร้อน (ท าความเย็น) ในเครือ่งระเหย ไม่มีความเสียดทานภายในระบบ ความดันจึงคงที่หรือย้อนกลับได้

ภายใน (ภายนอกย้อนกลับไม่ได้) 

 การประเมินสมรรถนะการท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็นที่ใช้งานอยู่จ าเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูล โดยข้อมูลที่ต้องการ
ประกอบด้วย อัตราการไหลของน้ าเย็นผ่านเครื่องท าน้ าเย็น และอุณหภูมิเข้าและออกของน้ าเย็น ข้อมูลทั้ง 3 ค่านี้สามารถใช้ค านวณ
อัตราการท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็น (โดยใช้สมการที่ 4.7 และ 4.8) ข้อมูลที่ต้องการอีกตัวหนึ่งคือก าลังไฟฟ้าที่ใช้ในขณะนั้นๆ 
ของเครื่องท าน้ าเย็น ข้อมูลทั้งหมดนี้มักมีการแสดงผลผ่านจอแสดงผลของเครื่องท าน้ าเย็นรุ่นใหม่ เมื่อทราบอัตราการท าความเย็น
และก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ในขณะนั้นๆ เราสามารถค านวณค่า COP ของเครื่องท าน้ าเย็นได้ 
 มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศมีมากมายหลายวิธี ซึ่งสามารถปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละสถานะการณ์โดย
พอสรุปได้ดังนี้ 

- การเพิ่มอุณหภูมิน้ าเย็นจ่ายออกจากเครื่องท าน้ าเย็น (การเพิ่มอุณหภูมิระเหยของสารท าความเย็น) 
- การลดอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้าเครื่องท าน้ าเย็น (การลดอุณหภูมิควบแน่นของสารท าความเย็น) 
- การใช้ระบบส่งน้ าเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน (Variable Water Volume: VWV) 
- การใช้ระบบส่งลมเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume: VAV) 
- การใช้ท่อความร้อน (Heat Pipe) 
- การปรับปรุงตัวอาคาร 
- การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง 
- การควบคุมการท างานท่ีเหมาะสม 
- การบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม 
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4.9 เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน 

เทคโนโลยีการลดความชื นด้วยฮีทไปป์ 
 (Heat Pipe Dehumidification) 

 

1. หลักการท างานของเทคโนโลยี (1) 
ฮีทไปป์ คือ อะไร 
ฮีทไปป์คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนหรือส่งถ่ายความร้อนได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอก ส่วนประกอบของฮีท
ไปป์จะเป็นท่อโลหะที่ปิดหัวท้ายภายในเป้นสุญญากาศที่มีสารท างาน (Working Fluid) บรรจุอยู่ภายใน ซึ่งมักจะเป็นสารท าความ
เย็น (Refrigerant) ฟรีออน 22 หรือ 134a การท างานของฮีทไปป์อาศัยหลักการเปลี่ยนสถานะจากการระเหยและควบแน่นร่วมกับ
แรงโน้มถ่วงของสารท างาน โดยไม่ใช้พลังงานจากภายนอก (Passive) กล่าวคือสารท างานในท่อด้านท่ีต่ ากว่าเมื่อได้รับความร้อนก็จะ
ระเหยเป็นไอลอยขึ้นอีกด้านที่สูงกว่าแล้วคายความร้อนออก ท าให้ไอของสารท างานมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดควบแน่น แล้วกลายเป็น
ของเหลวตกลงสู่ด้านท่ีต่ ากว่าอีกครั้ง และด้วยเหตุนี้จึงเรียกด้านที่อยู่ต่ ากว่าว่าด้านระเหย (Evaporation Section) และเรียกด้านที่
อยู่สูงกว่าว่าด้านควบแน่น (Condensation Section) ดังแสดงในรูปที่ 1-1 
 

 
รูปที่ 1-1: แสดงโครงสร้างภายในของฮีทไปป ์(1) 

 
การใช้ฮีทไปป์ในการลดความชื น 
ฮีทไปปส์ามารถใช้ในการลดความช้ืนในระบบปรับอากาศ โดยการติดตั้งฮีทไปป์คร่อมคอยลเ์ย็น (Cooling Coil) ของระบบปรับ
อากาศ ฮีทไปป์ทีต่ิดตั้งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เรียกว่า ส่วนให้ความเย็นเบื้องต้น (Precool Heat Pipe Section) ซึ่งอยู่ทาง
ช่องลมเข้าก่อนที่ท่ีจะผ่านคอยล์เยน็ เมื่ออากาศร้อนผ่านฮีทไปป์ส่วนนี้ อากาศร้อนก็จะถ่ายเทความรอ้นให้แก่ฮีทไปป์ อากาศทีผ่่าน
ไปยังคอยลเ์ย็นจึงมีอณุหภมูิลดลงกว่าปกติ ท าให้คอยลเ์ย็นท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากไอน้ ากลั่นตัวได้มาก อณุหภูมิของ
อากาศที่ผ่านคอยล์เย็นจะเย็นกว่าเครื่องปรับอากาศท่ัวไป (Overcooled Air) 

ในขณะที่ฮีทไปป์ส่วนแรกรับพลังงานจากลมร้อน สารท าความเย็นภายในตัวฮีทไปป์จะระเหยและพาความร้อนที่ไดร้ับจากอากาศ
ร้อนนั้นไปยังฮีทไปป์ส่วนท่ีสอง (Reheat Heat Pipe Section) เมื่ออากาศจากคอยลเ์ย็นผา่นฮีทไปปส์่วนท่ีสอง ก็จะได้รับความร้อน
จากฮีทไปปส์่วนน้ี ท าให้อากาศท่ีผา่นระบบมีอณุหภมูิที่พอเหมาะ 

ขั้นตอนท้ังหมดเกิดขึ้นโดยไม่อาศยัพลังงานจากภายนอก และผลที่ได้คือ เครื่องปรับอากาศสามารถดึงเอาความช้ืนจากอากาศได้สูง
ถึง 50%-100% กว่าปกต ิ
 



ตอนที่ 3 บทที่ 4 ระบบปรับอากาศ  คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562 

 

4-33 

 
รูปที่ 1-2: ระบบลดความชื้นด้วยฮทีไปป์ (1) 

 
2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม 
การควบคุมความชื้นในระบบปรบัอากาศโดยทั่วไปจะใช้คอยลเ์ย็นเพือ่ท าหน้าท่ีในการดึงความช้ืนออกจากอากาศ โดยอากาศ
ภายนอกท่ีร้อนช้ืนเมื่อผา่นคอยลเ์ย็นก็จะคายความร้อนสัมผสั (Sensible Heat) ท าให้อุณหภูมติ่ าลง ถ้าคอยล์เย็นมีอุณหภูมติ่ ากว่า
จุดกลั่นตัวของไอน้ า (Dew Point) ไอน้ าบางส่วนจะคายความร้อนแฝง (Latent Heat) พร้อมท้ังควบแน่นเป็นหยดน้ า ในกรณีนี้
อากาศทีผ่่านการดึงความช้ืนออกแล้วจะเย็นจัด (Overcooled Air) ไม่เหมาะสมที่จะส่งผ่านเข้าไปยังพื้นที่ท างานได้ จึงต้องใช้
ขดลวดไฟฟ้าหรือท่อแก๊สร้อนท าให้อุณหภมูิสูงขึ้นกว่าเดมิ เพื่อให้ไดอ้ากาศที่อุณหภูมสิบาย (Comfortable Air) ท าให้ต้องใช้
พลังงานสูงเพื่อท าให้อากาศเย็นและร้อนในภายหลัง ดังแสดงในรูปที่ 2-1 และแผนภูมิ Psychrometric ในรูป 2-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-1: แสดงการลดความชื้นในระบบปรับอากาศทั่วไป (1) 
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รูปที่ 2-2: แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความชื้นในระบบปรับอากาศท่ัวไป (2) 

เมื่อเปรยีบเทียบกับระบบเดิม การติดตั้งฮีทไปป์จึงสามารถลดความชื้นของอากาศ โดยไมต่้องใช้พลังงานในการลดอณุหภมูิอากาศให้
เย็นกว่าปกติเพื่อดึงความชื้น (Overcool) และไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนในการเพิม่อุณหภูมิของอากาศ (Reheat) ให้
เป็นไปตามที่ต้องการ ดังแสดงในรูปที่ 2-3 และแผนภูมิ Psychrometric ในรูป 2-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 2-3: แสดงการลดความชื้นดว้ยฮีทไปป ์(1) 
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รูปที่ 2-4: แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์ (2) 

3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
จากข้อมูลกรณีศึกษาการติดตั้งในต่างประเทศ (3) และกรณีศึกษาในประเทศไทย (4) การลดความชื้นดว้ยฮีทไปปส์ามารถลดการใช้
พลังงานท่ีใช้ในกระบวนการลดความชื้นของอากาศที่เติมเข้าสู่ระบบปรับอากาศ ไดป้ระมาณ 30%-50% เมื่อเทียบกับระบบลด
ความช้ืนเดิมที่ท าให้อากาศเย็นลงกว่าปกติ (Overcool) และใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนในการเพิ่มอณุหภูมิของอากาศ
ในภายหลัง (Reheat) 

ทั้งนี้ศักยภาพการประหยัดพลังงานสามารถแสดงให้เห็นไดด้ังกรณีตวัอย่างการติดตั้งระบบลดความชื้นด้วยฮีทไปป์กับระบบปรับ
อากาศของโรงพยาบาล (6) เพื่อต้องการควบคุมสภาวะอากาศในพื้นที่ห้องผ่าตัดให้อยู่ที่ 22 oC 50% RH โดยระบบลดความชื้นด้วย
ฮีทไปปส์ามารถให้ผลประหยัดเมื่อเทียบกับระบบเดิมที่ใช้การท าความเย็นและการใช้ขดลวดให้ความรอ้นด้วยไฟฟ้าขนาด 3.5 kW 
ดังนี ้

ห้องผ่าตดั
22 oC / 50% RH

ห้องผ่าตดั
22 oC / 50% RH

Cooling Coil 
5.5 ตนั

Electric Heater 
3.5 kW

Heat Pipe

Cooling Coil 
4.6 ตนั

ห้องผ่าตดั
22 oC / 50% RH

ห้องผ่าตดั
22 oC / 50% RH

Cooling Coil 
5.5 ตนั

Electric Heater 
3.5 kW

Heat Pipe

Cooling Coil 
4.6 ตนั

 
 
 



ตอนที่ 3 บทที่ 4 ระบบปรับอากาศ  คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562 

 

4-36 

60.8/54.1 51/50

ระบบเดิมท่ีใช้ Electric Heater

C

C Pr
ec

oo
led

ระบบท่ีติดตัง้ Heat Pipe

80.2/69.6 60.8/54.1 51/50 80.2/69.670.5/66.6

Re
he

at

C

CRe
he

at60.8/54.1 51/50

ระบบเดิมท่ีใช้ Electric Heater

C

C

C

C

C

C

C

C Pr
ec

oo
led

ระบบท่ีติดตัง้ Heat Pipe

80.2/69.6 60.8/54.1 51/50 80.2/69.670.5/66.6

Re
he

at

C

C

C

C

C

C

C

CRe
he

at

 
 รายละเอียด การปรับอากาศและควบคุมความชื น 
  ระบบเดิมที่ติดตั ง Heater ระบบที่ติดตั ง Heat Pipe 
 อากาศเข้า (oFDB/oFWB) - 80.2 / 69.6 

PRECOOL อากาศออก (oFDB/oFWB) - 70.5 / 66.6 
 ปริมาณการถ่ายเทความร้อน (Btu/h) - 11,807 (0.98 Ton) 
 ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ (kW) - - 
 อากาศเข้า (oFDB/oFWB) 80.2 / 69.6 70.5 / 66.6 

COOLING COIL อากาศออก (oFDB/oFWB) 51 / 50 51 / 50 
 ขนาดท าความเย็น (Btu/h) 66,511 (5.5 Ton) 54,704 (4.6 Ton) 
 ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ (kW) 6.6 5.5 
 อากาศเข้า (oFDB/oFWB) 51 / 50 51 / 50 

REHEAT อากาศออก (oFDB/oFWB) 60.8 / 54.1 60.8 / 54.1 
 ขนาดท าความร้อน (Btu/h) 11,807 (0.98 Ton) 11,807 (0.98 Ton) 
 ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ (kW) 3.5 - 
 ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้รวม (kW) 10.1 5.5 
 ก าลังไฟฟ้าท่ีประหยัดได้ (kW) - 4.6 (46%) 

พลังงานท่ีประหยัดไดเ้ท่ากับพลังงานท่ีลดลงในการท าความเย็นและพลังงานท่ีลดลงในการให้ความร้อนกับอากาศ ซึ่งรวมกันได้
เท่ากับ 4.6 kW หรือคิดเป็นประมาณ 46% เมื่อเทียบกับระบบเดมิ 

4. สภาพที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลย ี
เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยฮีทไปป์เหมาะส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารปรับอากาศท่ีต้องการควบคุมความชื้นในพื้นที่
หรือกระบวนการผลิตให้อยู่ในช่วงความช้ืนสัมพัทธ์ 40%-60%RH เพื่อทดแทนระบบควบคุมความชื้นเดิมที่มีการใช้พลังงานสูง โดย
สามารถออกแบบติดตั้งฮีทไปปเ์ข้ากับคอยล์เย็นของเครื่องเติมอากาศ (Fresh Air Unit) หรือเครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit) 
ระบบปรับอากาศได้ทันท่ี และยกเลิกการใช้ขดลวดความร้อนในการเพิ่มอุณหภมูิของอากาศ 

ในกรณีออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่การใช้ระบบฮีทไปป์ในการลดความช้ืนก็จะช่วยให้ลดขนาดคอยลเ์ย็นลงได้ เนื่องจาก 
Cooling Load ที่ลดลง จากการ Precool อากาศด้วยฮีทไปป ์
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รูปที่ 4-1: แสดงการติดตั้งฮีทไปปก์ับคอยล์เย็นของเครื่องเติมอากาศ (1) 

5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (3) (5) (6)  
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ได้แก ่
 โรงงานผลติชิ้นส่วนเครื่องจักร 
 โรงงานผลติชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
 โรงงานผลติอาหาร 
 โรงงานผลติยา 
 ห้องเก็บผลติภณัฑ ์
 ห้องควบคุมกระบวนการผลิต (Control Room) 
 ห้องเครื่องมือสื่อสาร (Communication Room) 
 ห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล 
 ห้องพักของโรงแรม 
 ฯลฯ 

6. ราคาของเทคโนโลยี 
จากข้อมูลของผู้จ าหนา่ยในประเทศไทย ราคาเฉลีย่ของอุปกรณ์รวมการติดตั้งของฮีทไปป์ซึ่งตดิตั้งกับคอยล์เย็นของเครื่องส่งลมเย็น
หรือเครื่องเติมอากาศของระบบปรับอากาศ จะอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทต่อตันความเย็น โดยมีอายุใช้งานประมาณ 20 ปี 

7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลย ี
จากข้อมูลจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ (3) และกรณีศึกษาการติดตัง้ใช้ระบบลดความช้ืนด้วยฮีทไปป์ในประเทศไทย (4) เทคโนโลยี
การลดความช้ืนด้วยฮีทไปปส์ามารถให้ผลประหยัดซึ่งมรีะยะเวลาคนืทุนประมาณไม่เกิน 1 ปี 

8. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากฮีทไปปเ์ป็นท่อปิดและไมม่ีส่วนเคลื่อนที่ มีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดการรั่วไหลของสารท าความเย็นออกสูส่ิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตามผูผ้ลติส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้สารท าความเย็น R-134a ทดแทน R-22 ในการผลิตฮีทไปป์ เพื่อให้เป็นไปตาม
พิธีสารมอนทรีออลในการควบคุมปริมาณการใช้สารท าความเย็นที่มผีลต่อการท าลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ 
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9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
จากการตรวจสอบกับผู้จ าหน่ายและฐานข้อมลูโรงงานอาคารควบคมุของ พพ. ประมาณการว่ามีการน าเทคโนโลยีการลดความช้ืน
ด้วยฮีทไปป์ไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกนิ 4% ของจ านวนสถานประกอบการที่สามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีนี้ได ้(ประมาณ 101 แห่งจาก 2,223 แห่ง) 

โดยเมื่อพิจารณากลุม่เป้าหมายการใช้เทคโนโลยีนี้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารทีม่ีศักยภาพแล้วพบว่า เทคโนโลยีนี้สามารถขยาย
ผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 472 ktoe ตามข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศในปี 2549 (7) และจาก
การประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มศีักยภาพเหล่านี้น าเทคโนโลยีไปประยุกตใ์ช้จะท าให้เกิดผลประหยัด
พลังงานให้กับประเทศได้ปลีะประมาณ 756 ล้านบาท 

10. ตัวอย่างกรณีศึกษา (4)  
กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท กุลธร เคอร์บี้ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตคอมเพรสเซอร ์
การใช้เทคโนโลย:ี ติดตั้งฮีทไปป์ทดแทนเครื่องลดความชื้นเดิมแบบ Desiccant ซึ่งใช้ Steam Coil ในระบบเตมิอากาศ

เข้าสู่ระบบปรับอากาศแบบส่วนกลางในห้องประกอบคอมเพรสเซอร์ 
เงินลงทุน:  750,000 บาท (เครื่องเตมิอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ขนาด 84,000 Btu/hr) 
ผลประหยดัพลังงาน: ไฟฟ้า 548,424 kWh/ปี 
ค่าพลังงานท่ีประหยดัได:้ 1,371,060 บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  0.55 ปี 
กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป 
การใช้เทคโนโลย:ี ติดตั้งฮีทไปป์เพื่อลดความชื้นท่ีคอยล์เย็นของระบบปรับอากาศแบบส่วนกลางห้องผสมเครื่องปรุง

บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปใส่ซอง ทดแทนการระบบลดความช้ืนเดมิ ซึ่งใช้การลดอณุหภูมิของอากาศ และใช้
ขดลวดให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า 

เงินลงทุน:  1,140,000 บาท (เครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ 28,500 Btu/hr x 4 ชุด) 
ผลประหยดัพลังงาน: ไฟฟ้า 673,344 kWh/ปี 
ค่าพลังงานท่ีประหยดัได:้ 1,683,360 บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  0.68 ปี 
 
 
11. แหล่งข้อมลูอ้างอิง 
(1) Wrap-Around Dehumidifier Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc. 
(2) เอกสารประกอบการน าเสนอ What are Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc., Natural Green Innovation. 
(3) Why Heat Pipes? Case Summaries, Heat Pipe Technology, Inc. 
(4) กรณีศึกษา 013 การใช้ฮีทไปป์เพือ่ประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

, 2547 
(5) เอกสารประกอบการน าเสนอ ระบบปรับอากาศ และ ระบบควบคมุความชื้น ส าหรับโรงแรมกับการประหยดัพลังงาน, 

บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด 
(6) เอกสารประกอบการน าเสนอ ระบบปรับอากาศ และระบบควบคุมความช้ืน ส าหรับห้องผ่าตดักับการประหยดัพลังงาน, 

บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด 
(7) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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เทคโนโลยีการลดความชื นด้วยสารดูดความชื นเหลว 
(Liquid Desiccant Dehumidification) 

 
1. หลักการท างานของเทคโนโลยี (1) (2) 
เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวอาศยัการท างานของสารละลายของสารดดูความช้ืนในการดึงความช้ืนออกจาก
อากาศ โดยสามารถควบคุมความช้ืนของอากาศได้ในระดับความชื้นสัมพัทธ์ต่ ากว่า 40% RH ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 22 + 1 oC 
โดยระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความช้ืนเหลวจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนดูดความชื้น (Collection Section), ส่วนคาย
ความช้ืน (Regeneration Section) และส่วนป๊ัมความร้อน (Heat Pump Section) ดังแสดงในรูปที่ 1-1 

 

 
รูปที่ 1-1: แสดงส่วนประกอบของระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว 

 
 ส่วนดูดความชื้น  (Collection Section) จะดดูอากาศท่ีต้องการลดความชื้นผ่านส่วนดูดความชื้น ที่มีสารละลายลิเทียมคลอ

ไรด์ (LiCl) ซึ่งไหลผ่าน Heat Exchanger ฝั่งเย็นและได้รับการถ่ายเทความเย็นจาก Heat Exchanger จนมีอุณหภมูิต่ า พ่น
กระจายเป็นละอองฝอยอยู่ในส่วนดูดความช้ืน เมื่ออากาศท่ีต้องการลดความชื้นสัมผัสกับสารละลายลเิทียมคลอไรด์ (LiCl) ตัว
สารละลายลเิทียมคลอไรด์ (LiCl) ก็จะดูดความชื้นในอากาศไว้พร้อมๆกับถ่ายเทความเย็นจากสารละลายให้แก่อากาศ จึงท าให้
อากาศที่ผ่านส่วนดูดความช้ืนมคีณุสมบัติแห้งและเย็น สารละลายลิเทียมคลอไรด์ ( LiCl ) ที่ดูดความชื้นไว้ก็จะไหลลงมายังถาด
รองรับ และไหลวนจากด้านดูดความชื้นไปยังส่วนคายความชื้น (Regeneration Section)  

 ส่วนคายความชื้น (Regeneration Section) จะมีปัม๊ซึ่งท าหนา้ที่ดูดสารละลายลเิทียมคลอไรด ์ (LiCl) ไหลผ่าน Heat 
Exchanger ฝั่งร้อน และไดร้ับการถ่ายเทความร้อนให้สารละลายลิเทียมคลอไรด์ ( LiCl ) จนมีอุณหภมูิสูงขึ้น หลังจากน้ันจะพ่น
เป็นละอองฝอยลงในด้านคายความชื้น และเครื่องจะดดูอากาศจากภายนอกมาผ่าน Pre-Heat Coil ของส่วนป๊ัมความร้อน เพื่อ
ท าให้อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น เมื่ออากาศจากภายนอกสัมผัสกับสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ด้านคายความชื้น อากาศ
จากภายนอกก็จะพาความชื้นที่เกาะอยู่ที่สารละลายลิเทียมคลอไรด ์(LiCl) ออกไปด้วย สารละลายลิเทียมคลอไรด ์(LiCl) ที่คาย
ความช้ืนออกก็จะไหลวนกลับไปยงัด้านดูดความชื้นเพื่อท าการดูดความช้ืนต่อไป 

 ส่วนป๊ัมความร้อน (Heat Pump Section) จะเป็นส่วนท่ีท าหน้าที่ควบคุมการท างานของน้ ายา R-22 เพื่อให้เกิดการถ่ายเท
ความร้อนและความเย็นให้แก่ Heat Exchanger ทั้งฝั่งร้อนและฝั่งเย็นซึ่งจะน าไปใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิและลดอุณหภูมิของ
สารละลายลเิทียมคลอไรด์ (LiCl)  จึงเห็นได้ว่ากระบวนการต่างๆของระบบลดความชื้นด้วยสารดดูความชื้นเหลวจะมีการใช้
พลังงานหลักท่ีส่วนป๊ัมความร้อนเท่าน้ัน และได้น าคณุสมบัติด้านความเย็นและความร้อนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงท า
ให้มีการใช้พลังงานท่ีน้อยกว่าระบบอ่ืนๆ 
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2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม (2) (3) 
ในอดีตการออกแบบระบบควบคุมความช้ืนในระดับต่ ากว่า 40% RH โดยมีอณุหภมูิของห้องปรับอากาศประมาณ 22 + 1 oC มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้เครื่องลดความช้ืน (Desiccant Dehumidifying Unit) ในการรักษาระดบัความช้ืนภายในห้องให้ไดต้าม
ต้องการ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปไมส่ามารถดึงความชื้นออกจากอากาศท่ีสภาวะดังกล่าว ดังนั้นเครื่องปรับอากาศจึงท า
หน้าท่ีในการเก็บความร้อนสัมผสัของห้องเท่านั้น และความช้ืนท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกก าจดัโดยเครื่องลดความชื้นแต่เพียงอย่างเดียว 

เครื่องลดความช้ืนแบบเดมิที่นิยมใช้กันจะเป็นชนิดกงล้อดูดความช้ืน (Desiccant Wheel) ซึ่งมีการใช้สารดดูความชื้น อาทิเช่น LiCl 
หรือ Silica Gel และมีการใช้ Heater ซึ่งอาจเป็น Electric Heater หรือ Steam Heater ในการเพิ่มอุณหภมูิอากาศเพื่อไล่
ความช้ืนออกจากสารดูดความชื้น ซึ่งต้องใช้พลังงานสูงมาก และผลที่ตามมา คือ อากาศแห้งที่ส่งกลับสู่ห้องจะมีอณุหภมูิสูงขึ้นมาก 
(เพิ่มประมาณ 15 – 20 oC จากอุณหภมูิห้อง) จึงท าให้การออกแบบเครื่องปรับอากาศจะต้องมีขนาดการท าความเย็นที่มากข้ึน เพื่อ
ชดเชยภาระความร้อนท่ีเกิดขึ้นจากเครื่องลดความชื้น ดังนั้น เทคโนโลยีในการควบคุมความชื้นแบบเดมิจึงจ าเป็นที่จะต้องสิ้นเปลือง
พลังงานเป็นอย่างมาก (ดรููป 2-1 และแผนภูมิ Psychrometric ในรูป 2-2) 

 
รูปที่ 2-1: แสดงระบบลดความชื้นด้วยกงล้อดูดความช้ืนซึ่งใช้ Electric Heater 

 
 

 
รูปที่ 2-2: แผนภูมิ Psychrometric เปรียบเทียบสภาวะอากาศส าหรับระบบควบคุมความชื้นแบบตา่งๆ (3)  
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ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับเครื่องลดความชื้น และอุปกรณ์ลดความชื้นส าหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถลดการ
ใช้พลังงานลงได้อย่างมาก เทคโนโลยีใหม่ที่กล่าวถึงนี้คือ เครื่องลดความช้ืนแบบสารดูดซมึเหลว (Liquid Desiccant) ซึ่งใช้สารดูด
ความช้ืนชนิดสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ในการดึงความช้ืนและลดอุณหภูมิของอากาศไปพร้อมกัน ข้อได้เปรยีบอย่างยิ่งของ
เทคโนโลยีนี้ คือ การออกแบบใช้งานร่วมกับระบบปั๊มความร้อนท าให้การใช้พลังงานของตัวเครื่องเหลือเพียง 1 ใน 3 เมื่อ
เปรียบเทยีบกับเทคโนโลยเีดิม อากาศท่ีผ่านการดึงความช้ืนออกจะมีคุณสมบัติแห้งและเย็น มีอุณหภมูิต่ ากว่าอุณหภูมิก่อนเข้าเครื่อง
ลดความชื้นประมาณ 5-7 oC จึงท าให้ขนาดของเครื่องปรับอากาศท่ีใช้ท าความเย็นให้แก่ห้องมีขนาดเล็กลงได ้ ซึ่งช่วยลดการใช้
พลังงานของทั้งเครื่องลดความชื้นและเครื่องปรับอากาศลงได้อยา่งมาก 

3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
จากข้อมูลกรณีศึกษาในประเทศไทย (3) เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยสารดดูความชื้นเหลวสามารถลดการใช้พลังงานใน
กระบวนการลดความชื้นได้ประมาณ 50% เมื่อเทียบกับระบบลดความช้ืนเดิมที่ใช้กงล้อดูดความชื้น (Desiccant Wheel) และ
พลังงานไฟฟ้า (Electric Heater) หรือพลังงานความร้อน (Steam Heater) ในการไล่ความชื้นจากกงล้อดูดความช้ืน 
(Regeneration) 

จากข้อมูลผลการติดตั้งใช้งานของผู้จ าหน่าย (2)(4) ในการน าเทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยสารดดูความชื้นเหลวมาติดตั้งส าหรับห้อง
บรรจุอาหารอบแห้งที่ผ่านกระบวนการท าแห้งแบบ Vacuum Freeze Drying เพื่อควบคุมสภาวะอากาศของห้องดังกล่าวให้มี
ความช้ืนสัมพัทธ์ท่ีต่ ามาก คือ 30% RH ที่อุณหภมูิห้อง 22.5 oC การเปรยีบเทียบการลงทุนและการประหยดัพลังงานระหว่างระบบ
ปรับอากาศและควบคุมความชื้นแบบเดิมกับแบบใหม่ ดังตารางต่อไปนี้ 

รายละเอียดงบประมาณการลงทุน ระบบ Liquid Desiccant ระบบ Desiccant Wheel ส่วนต่าง 
1. ระบบ Air-Cooled Split Type (บาท) 1,250,000 (25 tons) 1,750,000 (35 tons) 500,000 
2. เครื่องลดความชื้น (บาท) 1,500,000 1,350,000 -150,000 
งบประมาณการลงทุนทั งหมด (บาท) 2,750,000 3,100,000 350,000 
    
 1. ระบบปรับอากาศ    
     ขนาดท าความเย็นรวม (Ton) 25 35 10 
     ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ (kW) 37.5 52.5 15 
     พลังงานไฟฟ้าที่ ใ ช้ ใน 1 เดือน 
(kW/เดือน) 

27,000 37,800 10,800 

ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้า (บาท/เดือน) 74,250 103,950 29,700 
    
2. ระบบควบคุมความชื น    
     พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ (kW) 25 70 45 
     พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน 1 เดือน 
(kWh/เดือน) 

18,000 50,400 32,400 

ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (บาท/เดือน) 49,500 138,600 89,100 
รวมค่าใช้จ่ายไฟฟ้าทั งหมด (บาท/เดือน) 123,750 242,550 118,800 
รวมค่าใช้จ่ายไฟฟ้าทั งหมด (บาท/ปี) 1,485,000 2,910,600 1,425,600 
หมายเหตุ: คิดค่าใช้จา่ยด้านพลังงานไฟฟ้าที่ 2.75 บาท/kWh, 24 ชั่วโมง/วัน, 30 วัน/เดือน, 1.5 kW/ton 
 
จากตารางข้างต้นสามารถจะเห็นได้ว่าการใช้ระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว สามารถลดงบประมาณรวมในการลงทุนได้
ประมาณ 10% – 15% รวมทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าไดม้ากถึง 50% 
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4. สภาพที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลวเหมาะส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารปรบัอากาศท่ีต้องการควบคุม
ความช้ืนในพ้ืนท่ีหรือกระบวนการผลิตให้อยู่ในช่วงความช้ืนสัมพัทธ์ต่ ากว่า 40% RH เพื่อทดแทนระบบควบคุมความชื้นแบบกงล้อ
ดูดความช้ืนท่ีมีการใช้พลังงานสูง 

5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ได้แก ่
 โรงงานผลติและบรรจุอาหารอบแห้ง 
 โรงงานผลติอาหารแช่แข็ง 
 โรงงานผลติภณัฑ์นม 
 โรงงานผลติยา 
 โรงงานผลติภณัฑ์พลาสติก 
 โรงงานผลติชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์
 โรงงานผลติเคมีภณัฑ ์
 ฯลฯ 
 

 
รูปที่ 5-1: ระบบลดความช้ืนด้วยสารดดูความชื้นเหลวท่ีตดิตั้งในโรงงานผลิตยา (4)  

6. ราคาของเทคโนโลยี 
ราคาของระบบลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว จะขึ้นอยู่กับขนาดติดตั้งของระบบและประเภทการติดตั้งใช้งาน โดยจากข้อมูล
กรณีศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (2) ค่าใช้จ่ายของการติดตั้งระบบจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 – 600,000 บาทต่อขนาดอัตราการ
ไหล 1,000 CFM 

7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลย ี
จากข้อมูลจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ (1) และกรณีศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (2) เทคโนโลยีการลดความช้ืนด้วยสารดูด
ความช้ืนเหลวสามารถให้ผลประหยัดซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี 
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8. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีการลดความชื้นด้วยสารดูดความชื้นเหลว มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมต่ าอยู่ในระดับเดยีวกบัเครื่องปรับอากาศท่ัวไป และ
สารลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ซึ่งเป็นสารดดูความชื้นเหลว เป็นสารที่มคีวามเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่ า (ระดับใกล้เคียงกับเกลือโซเดียมคลอ
ไรด์) 

9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
จากการตรวจสอบกับผู้จ าหน่ายและฐานข้อมลูโรงงานอาคารควบคมุของ พพ. ประมาณการว่ามีการน าเทคโนโลยีการลดความช้ืน
ด้วยสารดูดความช้ืนเหลวไปประยกุต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 3% ของจ านวนสถานประกอบการทีส่ามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ได้ (ประมาณ 40 แห่งจาก 1,218 แห่ง) 

โดยเมื่อพิจารณากลุม่เป้าหมายการใช้เทคโนโลยีนี ้ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารทีม่ีศักยภาพแล้วพบว่า เทคโนโลยีนี้สามารถขยาย
ผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 472 ktoe ตามข้อมูลการใช้พลังงานของประเทศในป ี2549 (5) และจาก
การประมาณการในกรณีที ่20% ของสถานประกอบการที่มศีักยภาพเหล่านี้น าเทคโนโลยีไปประยุกตใ์ช้จะท าให้เกิดผลประหยัด
พลังงานให้กับประเทศได้ปลีะประมาณ 378 ล้านบาท 

10. ตัวอย่างกรณีศึกษา (3)  
กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จ ากัด 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตยา 
การใช้เทคโนโลย:ี ติดตั้งระบบลดความชื้นด้วยสารดดูความชื้นเหลวชนิดใช้ปั๊มความรอ้น ท างาร่วมกับระบบปรับอากาศ

ของโรงงาน เพื่อควบคุมสภาพความดัน อุณหภูมิ และความชื้นของพื้นที่กระบวนการผลติ 
เงินลงทุน: 600,000 บาท (เครื่องลดความชื้นด้วยสารดูดความช้ืนเหลวชนิดใช้ปั๊มความร้อนขนาด 1,650 CFM) 
ผลประหยดัพลังงาน: ไฟฟ้า 40,248 kWh 
ค่าพลังงานท่ีประหยดัได:้ 110,688 บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  5.4 ปี 

กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตอาหารประเภทผลิตภณัฑ์นม 
การใช้เทคโนโลย:ี ติดตั้งระบบลดความชื้นด้วยสารดดูความชื้นเหลวชนิดใช้ปั๊มความรอ้น ท างานร่วมกับระบบเติมอากาศ

ควบคุมความช้ืน (ฮีทไปป)์ เพื่อควบคุมสภาพอุณหภูมิ และความชื้นภายในตู้ฉีดพลาสติกส าหรับผลติ
บรรจภุัณฑ์ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม 

เงินลงทุน: 1,654,000 บาท (แบ่งเป็น ค่าเครือ่งลดความชื้นด้วยสารดูดความช้ืนขนาด 1,000 CFM 592,000 
บาท, ค่าระบบเครื่องเตมิอากาศ 476,000 บาท, ค่าติดตั้งงานระบบและค่าอุปกรณ์อื่นๆ 586,000 
บาท) 

ผลประหยดัพลังงาน: ไฟฟ้า 207,360 kWh/ปี 
ค่าพลังงานท่ีประหยดัได:้ 570,240 บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  2.9 ปี 

11. แหล่งข้อมลูอ้างอิง 
(1) 1996 ASHRAE Handbook: HVAC System and Equipment, Chapter 22 Desiccant Dehumidification and 

Pressure Drying Equipment. 
(2) เอกสาร การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศและควบคมุความช้ืนระดับต่ าโดยใช้เทคโนโลยีใหม่, บริษัท เนเชอรัล 

กรีน อินโนเวช่ัน จ ากัด 
(3) กรณีศึกษา 027 การใช้เครื่องลดความช้ืนแบบสารดูดซมึเหลว (Liquid Desiccant Dehumidifier), กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2547 
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(4) Newsletter, Dry-Cooling News, Spring 2004, Volume III, DryKor Inc. 
(5) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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เทคโนโลยีการบ าบัดและปรับสภาพน  าด้วยโอโซน  
(Ozone Water Treatment) 

 
 
1. หลักการท างานของเทคโนโลยี (3)(4) 
โอโซน คือ อะไร 
โอโซนเป็นโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยออกซิเจนสามอะตอม มีสัญลักษณ์ทางเคมีเป็น O3 โอโซนเป็นก๊าซที่ไม่เสถียรและสลายได้ด้วย
ตัวเอง โดยปกติโอโซนจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติจากการที่รังสีอัลตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์ท าให้โมเลกุลของออกซิเจนใน
บรรยากาศช้ันสตาโตรสเฟียร์ ท่ีระดับความสูง 15-50 กิโลเมตรเหนือระดับน้ าทะเลแตกตัวออกเป็นอะตอมของออกซิเจนและไปท า
ปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจนกลายเป็นโอโซน ดังแสดงในรูปที่ 1-1 
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รูปที่ 1-1: การเกิดโอโซนตามธรรมชาต ิ(4) 

นอกจากการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้ว โอโซนยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการผ่านอากาศแห้งและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าไปยัง
สนามไฟฟ้าแบบ Corona Discharge ท าให้ออกซิเจนในอากาศบางส่วนแตกตัวเกิดอะตอมออกซิเจน ซึ่งจะรวมตัวกับออกซิเจนเกิด
เป็นโอโซนได้ ดังแสดงในรูปที่ 1-2 

Ground

Variable High Voltage Electrode High Voltage

Ozone
Gas

Cooling Water

Glass Dielectric

Oxygen
Gas
Feed

o3 o3

o2

o3 o2

o2

Ground

Variable 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

 
รูปที่ 1-2: แสดงรูปแสดงการเกดิโอโซนจากสนามไฟฟ้าแบบ Corona Discharge (4) 

โอโซนมีคณุสมบัติทีส่ามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้อยา่งรุนแรง สามารถท าลายเซลล์เนื้อเยื่อของเชื้อโรคได้แบบเฉียบพลัน มีฤทธ์ิ
ในการฆ่าเชื้อโรคไดเ้ร็วกว่าคลอรีน 3,125 เท่า 

การประยุกต์ใช้โอโซน 
โอโซนได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ใช้ปรับสภาพอากาศ เพื่อขจัดกลิ่นอับ และฆ่าเชื้อโรค ใช้ประกอบกับเครื่องท าน้ า
ดื่ม ใช้ประกอบการล้างผักผลไม ้ และอาหารสด ใช้ในการแพทย ์ เช่น ใช้ฆ่าเช้ือโรคในห้องผ่าตัด ใช้บ าบัดน้ าในสระว่ายน้ า ใช้ใน
กระบวนการซักผ้า รวมถึงใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปรับสภาพน้ าในระบบน้ าระบายความร้อนส าหรับระบบปรับอากาศและกระบวนการ
ผลิต 
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2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม 
โอโซนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานด้านการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการบ าบัดและปรับสภาพน้ า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้
สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือปรับสภาพน้ า และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ดังต่อไปนี้ 
 การใช้โอโซนในระบบน้ าระบายความร้อนของเครื่องท าน้ าเย็น เพื่อฆ่าเชื้อโรคและปรับสภาพน้ าซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการกัด

กร่อนและตะกรันในระบบแทนการใช้สารเคมใีนการปรบัสภาพน้ า ระบบโอโซนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสงูในการฆ่าเช้ือโรคที่
อยู่ในน้ า ท าให้ลดการใช้สารเคมี และความจ าเป็นในการโบลว์ดาวน์เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าของระบบหอระบายความร้อน และที่
ส าคัญช่วยลดการเกิดตะกรันท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนของหอระบายความร้อน ส่งผลให้สมรรถนะการ
ท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็นดีอยู่ตลอดเวลา ท าให้การใช้พลังงานของระบบการท าความเย็นลดลง 

 
 

รูปที่ 2-1: แสดงการใช้สารเคมีและการโบลว์ดาวน์ในระบบน้ าระบายความร้อนส าหรับเครื่องท าน้ าเยน็ (1) 
 
 

 
 

รูปที่ 2-2: แสดงการใช้โอโซนในระบบน้ าระบายความร้อนส าหรับเครื่องท าน้ าเย็น (1) 
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 การใช้โอโซนในกระบวนการซักผา้ ระบบโอโซนสามารถตดิตั้งกับระบบเครื่องซักผ้าทดแทนการใช้น้ ารอ้นและลดการใช้
ผงซักฟอก ท าให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ า ผงซักฟอก สารเคมีและพลังงานท่ีใช้ในการผลติน้ าร้อนในระบบลงได้ 

 

 
 

รูปที่ 2-3: แสดงการใช้โอโซนในระบบเครื่องซักผ้า (4) 

 3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
การใช้โอโซนในการบ าบดัและปรบัสภาพน้ า มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานดังน้ี 
 กรณีการใช้โอโซนในระบบน  าระบายความร้อนของเคร่ืองท าน  าเย็น 

จากข้อมูลการติดตั้งใช้งานระบบโอโซนกับระบบน้ าระบายความร้อนของเครื่องท าน้ าเย็นในประเทศสหรัฐอเมริกา (1)  การใช้
โอโซนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องท าน้ าเย็นเพิ่มขึ้นประมาณ 
10%-20% ช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมี ลดปริมาณการใช้น้ า และการโบลว์ดาวน์น้ าทิ้ง ทั้งนี้ ได้มีการสรุปแสดงผลการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งโอโซนกับระบบระบายความร้อนของเครื่องท าน้ าเย็นกับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังน้ี 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย การปรับสภาพด้วยเคมี การปรับสภาพด้วยโอโซน ผลประหยัด 
ค่าไฟฟ้าของระบบปรบั
สภาพ 

$0 $2,592 -$2,592 (-100%) 

ค่าสารเคม ี $18,613 $0 $18,613 (100%) 
ค่าแรงงาน $9,370 $2,808 $6,562 (70%) 
ค่าใช้จ่ายจากการโบลว์ดาวน ์ $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%) 

 กรณีการใช้โอโซนในระบบซักผ้า 
จากข้อมูลการติดตั้งระบบโอโซนในระบบเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศ  (2)(3) และกรณีศึกษาในประเทศไทย(4)(5) การใช้
โอโซนสามารถให้ผลที่ชัดเจนในการลดขั้นตอนการซัก ปริมาณการใช้น้ าร้อน ปริมาณการใช้สารเคมีและผงซักฟอก ท าให้ลด
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงส าหรับผลิตน้ าร้อนในการกระบวนการซักได้ประมาณ 80% ลดปริมาณการใช้น้ าได้ประมาณ 5%-20% 
และลดปริมาณสารเคมีส าหรับซักล้างได้ประมาณ 5%-30% นอกจากนี้การซักผ้าที่ใช้น้ าอุณหภูมิต่ าลงยังส่งผลต่อคุณภาพของ
ผ้าที่ซักด้วย 
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จากข้อมูลการวจิัยการใช้ระบบโอโซนกับระบบเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่กับโรงแรมแห่งหน่ึงในประเทศไทย (3) ได้แสดงผลประหยดัไว้
ดังนี ้
ตารางที่ 3-1: แสดงตัวอย่างเปรยีบเทียบขั้นตอนการซักผ้าก่อนและหลังติดตั้งระบบโอโซน (3) 

ขั นตอน ก่อนติดตั งระบบโอโซน หลังติดตั งระบบโอโซน 
1 ซักล้างน้ าเปล่า (3 นาที) - 
2 ซักโดยใช้ผงซักฟอกและน้ าร้อน (20 นาที) ซักโดยใช้ผงซักฟอกและน้ าโอโซน (15 นาที) 
3 ซักล้างน้ าเปล่า (5 นาที) ซักล้างน้ าโอโซน (3 นาที) 
4 ซักล้างน้ าเปล่า (5 นาที) ซักล้างน้ าโอโซน (3 นาที) 
5 ซักล้างน้ าเปล่า (5 นาที) - 

 
ตารางที่ 3-2: แสดงตัวอย่างเปรยีบเทียบค่าใช้จ่ายและผลประหยัดในการติดตั้งระบบโอโซน (3) 
พลังงานที่ประหยัดได้ ค่าใช้จ่ายก่อนติดตั ง 

(บาท/ปี) 
ค่าใช้จ่ายหลังติดตั ง 

(บาท/ปี) 
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง 

(บาท/ปี) 
ผลการประหยัด 

(%) 
เคมีภณัฑ ์ 698,979 412,807 286,172 40.94 
ค่าไฟฟ้า 471,061 229,948 241,113 51.18 
ค่าก๊าซ LPG 
ส าหรับท าน้ าร้อน 

166,688 - 116,688 100 

ค่าน้ า 76,851 63,718 13,133 17.09 
ค่าใช้จ่ายทั งหมด 1,413,579 706,474 707,105 50.03 

4. สภาพที่เหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีการบ าบัดและปรับสภาพน้ าด้วยโอโซนเหมาะส าหรับการติดตั้งใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารที่ใช้ระบบท าความ
เย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ าเพื่อใช้ทดแทนระบบปรับสภาพน้ าด้วยสารเคมี  และเหมาะกับการติดตั้งกับกระบวนการซักล้างของ
โรงงานหรืออาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนการใช้ผงซักฟอก สารเคมีและพลังงานความร้อน 

5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ได้แก่ 
 อุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
 อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในกระบวนการซักฟอกย้อม  
 โรงงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่ใช้เครื่องปรับอากาศ หรือระบบท าความเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ า 
 อาคารโรงแรมและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่มีกระบวนการซักผ้า 
 ฯลฯ 

6. ราคาของเทคโนโลยี 
ราคาของระบบการบ าบัดและปรบัสภาพน้ าด้วยโอโซนจะขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของการติดตั้งใช้งาน โดยค่าใช้จ่ายของการ
ติดตั้งระบบโอโซนส าหรับการปรับสภาพน้ าระบายความร้อน (1) จะอยู่ในช่วงประมาณ 850,000 – 2,500,000 บาท ($25,000 - 
$70,000) ส าหรับหอระบายความร้อนขนาด 1,000 ตัน หรือเฉลีย่ประมาณ 1,250 บาท ($36) ต่อตัน ส าหัรบราคาของระบบโอโซน
ตามก าลังผลติส าหรับช่วง 10 ถึง 3,700 กรัม/ช.ม. จะมีราคาอยู่ในช่วง 340,000 ถึง 10,200,000 บาท ($10,000 - $300,000) 

7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลย ี
จากข้อมูลกรณีศึกษาการติดตั้งใช้เทคโนโลยีการบ าบดัและปรับสภาพน้ าด้วยโอโซนในประเทศไทย (1) แสดงผลประหยัดซึ่งมี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี 
 



ตอนที่ 3 บทที่ 4 ระบบปรับอากาศ  คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562 

 

4-49 

8. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีการบ าบัดและปรับสภาพน้ าด้วยโอโซน ช่วยควบคุมคณุภาพน้ าระบายความร้อน ท าให้ลดความถี่และปริมาณการใช้
สารเคมีและน้ าเพื่อล้างท าความสะอาดระบบน้ าระบายความร้อน การใช้โอโซนในระบบซักผ้าช่วยลดปริมาณการใช้น้ า ลดปริมาณ
การใช้ผงซักฟอก สารเคมี และท าให้น้ าทิ้งจากกระบวนการซักผ้ามีคณุภาพที่ดีขึ้นเป็นผลดีต่อสิ่งแวดลอ้ม 

9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
จากการตรวจสอบกับผู้จ าหน่ายและฐานข้อมลูโรงงานอาคารควบคมุของ พพ. ประมาณการว่ามีการน าเทคโนโลยีการบ าบัดและปรบั
สภาพน้ าด้วยโอโซนไปประยุกต์ใช้แล้วกับสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 1% ของจ านวนสถานประกอบการที่สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ได ้(ประมาณ 11 แห่งจาก 2,972 แห่ง) 

โดยเมื่อพิจารณากลุม่เป้าหมายการใช้เทคโนโลยีนี้ ในกลุ่มอตุสาหกรรมและอาคารที่มีศักยภาพแล้วพบว่า เทคโนโลยีนีส้ามารถขยาย
ผลในสถานประกอบการที่มีการใช้พลังงานรวมกันประมาณ 450 ktoe ตามข้อมลูการใช้พลังงานของประเทศในปี 2549 (5) และจาก
การประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มศีกัยภาพเหล่านี้น าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะท าให้เกิดผลประหยัด
พลังงานให้กับประเทศได้ปลีะประมาณ 1,441 ล้านบาท 

10. ตัวอย่างกรณีศึกษา (1)  
กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จ ากัด 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต ์
การใช้เทคโนโลย:ี ติดตั้งระบบโอโซน เพื่อปรับสภาพน้ าในระบบน้ าระบายความร้อนของเครื่องท าน้ าเย็น 
เงินลงทุน:  410,250 บาท (ระบบโอโซนขนาดก าลังผลิตก๊าซโอโซน 20 กรัม/ช.ม.) 
ผลประหยดัพลังงาน: ไฟฟ้า 48,260 kWh/ปี 
ค่าพลังงานท่ีประหยดัได:้ 93,756 บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีประหยดัได:้ 200,000 บาท/ปี (ค่าล้างท าความสะอาดคอนเดนเซอร)์ 
ระยะเวลาคืนทุน:  1.4 ปี 

กรณีศึกษา:  โรงแรมโซฟีเทล เซ็นทรัล หัวหิน 
ประเภทอาคาร:  โรงแรมขนาดใหญ ่
การใช้เทคโนโลย:ี ติดตั้งตดิตั้งระบบผลิตก๊าซโอโซนเพื่อท างานร่วมกับเครื่องซักผ้าเดิมจ านวน 6 เครื่อง ของโรงแรม 
เงินลงทุน:  1,800,000 บาท (ระบบโอโซนส าหรับเครื่องซักผ้า 6 ชุดขนาดซักผา้รวม 387 ปอนด์) 
ผลประหยดัพลังงาน: ไฟฟ้า 31,965 kWh/ปี, LPG 13,671 kg/ปี 
ค่าพลังงานท่ีประหยดัได:้ 270,300 บาท/ปี 
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีประหยดัได:้ 347,000 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน:  2.9 ปี 

11. แหล่งข้อมลูอ้างอิง 
(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) จันทนา กุญชรรัตน,์ ไพรวัลย์ เซี่ยงหลิว, การใช้เทคโนโลยีระบบโอโซนเพื่อการประหยัดพลังงานในเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ 

(Ozone for Energy Saving in Laundry System), การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 1, 
11-13 พฤษภาคม 2548 

(4) กรณีศึกษา 029 การท าความสะอาดและปรับสภาพน้ าโดยใช้โอโซน (Ozone for Water Treatment), กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2547 

(5) รายงานพลังงานของประเทศไทยปี 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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เทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบ VRF (VRV) 
แนวคิดและหลักการท างาน 

 
ภาพแสดงตัวอย่างระบบ VRF (VARIABLE REFRIGERANT VOLUME) 

ระบบปรับอากาศแบบ VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW SYSTEM) ได้ถูกออกแบบขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่าน
มาและได้ขยายออกมาสู่ประเทศต่างๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ในประเทศญี่ปุ่นเองมีการใช้
ระบบ VRF ประมาณ 50% ของอาคารพาณิชย์ขนาดกลาง (พ้ืนท่ีไม่เกิน 6,500 ตารางเมตร) และประมาณ 33% ของอาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ (พ้ืนท่ีมากกว่า 6,500 ตารางเมตร) ถึงแม้ว่าระบบ VRF ในบางประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกายังเพิ่มเริ่มต้นมีการใช้
ระบบนี้ไม่กี่ปีท่ีผ่านมาแต่ก็มีแนวโน้มเตบิโตและมีการใช้มากขึ้นบรษิัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศจากประเทศต่างๆ ก็มีการพัฒนาระบบ 
VRF ภายใต้ช่ือทางการค้าของตนเองออกมา  

บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ช่ือทางการค้า 
DAIKIN VRV 
HITACHI SET FREE 
SAMSUNG DVM 
MIDEA MDV 
TRANE TVR 
LG MULTI V 
YORK (JOHNSON AND CONTROL) VRF 
CARRIER (TOSHIBA) VRF 
FUJITSU VRF 
คนท่ีท างานกับเครื่องปรับอากาศโดยส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผูดู้แลรักษา ค่อนข้างคุ้นเคยระบบแบบแยกส่วน 
SPLIT TYPE หรือไม่กร็ะบบผลติน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ หรือ CENTRAL WATER CHILLER ส าหรับความหมายของระบบ VRF อาจ
พิจารณาได้ว่าเป็นแบบ SPLIT TYPE ที่มี EVAPORATOR หรือ FAN COIL UNIT หลายตัว ต่ออยู่กับ CONDENSING UNIT ตัวเดียว  
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ภาพแสดงการเชื่อมต่อระหว่าง CONDENSING UNIT และ EVAPORATORS 

ถ้าเปรียบเทยีบระหว่าง ระบบผลติน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ กับ ระบบ VRF จะพบว่าระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ จะต้องอาศัยทั้ง
ระบบท่อน้ าและระบบท่อลม ในการหมุนเวยีนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร ในขณะที่ VRF จะใช้การอาศัยระบบน้ ายาโดยตรง 
ในการหมุนเวียนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร แต่ทั้งนี้ระบบเองก็จะต้องใช้ระบบท่อน้ ายาและการควบคุมที่ซับซอ้นกว่า  

ค าว่า VARIABLE REFRIGERANT VOLUME หมายถึงการที่ระบบจะต้องสามารถควบคุมปรมิาณการไหลของน้ ายา ไปยัง 
EVAPORATOR แต่ละตัวได้อย่างอิสระ ซึ่งจะท าให้ระบบปรับอากาศ ท างานได้หลายสภาวะในขณะเดียวกัน ขึ้นกับพ้ืนท่ีและการใช้
งาน ตัวอย่างเช่นพื้นที่ท่ีต้องการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นท่ีแตกต่างกัน หรือพ้ืนท่ีสองโซนท างานพร้อมกัน โดยโซนหนึ่งต้องการ
ความร้อน อีกโซนหนึ่งต้องการความเย็น อีกทั้งยังสามารถน าความร้อนและความเย็นมาแลกเปลีย่นกนัได้อีกด้วย การควบคุม
ปริมาณการไหลของน้ ายาโดยการใช้ VARIABLE SPEED COMPRESSORเป็นหัวใจส าคญัของการท างานของระบบ VRF  

 
ภาพแสดงตัวอย่างเทคโนโลยี VARIABLE SPEED COMPRESSOR 

การปรับเปลี่ยนระดับการท างานของคอมเพรสเซอร์ ระบบ VRF ซึ่งเป็นระบบหลักของเครื่องระบบนี ้ ท างานผ่านอุปกรณ์ที่เรยีกว่า 
VARIABLE SPEED COMPRESSOR ท าให้ คอมเพรสเซอร์ ของระบบนี้ สามารถปรับเปลี่ยนการท างานเป็นขัน้ๆ ตามภาระการท า
ความเย็นท่ีต้องการ โดยตัวอย่างของผู้ผลิตรายหนึ่ง เริ่มต้นจากรุ่นเล็กซึ่งมีขนาด 6 แรงม้า (ประมาณ 5 ตัน ความเย็น) สามารถ
ควบคุม การท างานขึ้นลงได้ 13 ขั้น ส่วนในรุ่นใหญ่ขนาด 10 แรงม้า (ประมาณ 9 ตันความเย็น) สามารถ ควบคมุรอบ การท างาน
ของคอมเพรสเซอร์ได้ 21 ข้ัน  
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ภาพแสดงตัวอย่างการปรับเปลี่ยนระดับการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

อุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายน้ ายา (REFRIGERANT PIPING) เป็นอุปกรณ์เสริมที่ท าให้สามารถเดินท่อน้ ายาแบบรวมท่อหรือแยกทอ่ได้เหมือน
การเดินระบบท่อน้ าประปา ท าให ้การติดตั้ง ท่อน้ ายาปรับอากาศ สะดวก ประหยัด และยดืหยุ่น กว่าการเดินท่อน้ ายาในระบบเดิม 
ท าให้ระบบนี้ สามารถตดิตั้ง FCU หลายชุด กับ CDU เพียงตัวเดยีวได ้

 
ภาพแสดงการเดินท่อน  ายาระหว่าง FCU และ CDU 

 

 
ภาพแสดงอุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายน  ายา (REFRIGERANT PIPING) 
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ภาพแสดงการเดินท่อน  ายาระหว่าง CONVENTIONAL SPLIT TYPE และ VRF SYSTEM 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ FCU หรือ INDOOR UNITS หลายชนิด ได้ตามความเหมาะสม เช่น แบบฝังฝ้าเพดาน (CEILING 
MOUNTED CASSETTE), แบบซ่อนในฝ้าเพดาน (CEILING MOUNTED DUCT TYPE และ CEILING MOUNTED BUILT-IN 
TYPE), แบบแขวนใต้ฝ้า (CEILING SUSPENDED TYPE), แบบติดผนัง (WALL MOUNTED TYPE), แบบตั้งพื้นภายนอก (FLOOR 
STAND TYPE), แบบตั้งพื้นชนิดซ่อน (CONCEALED FLOOR STAND TYPE) เพื่อให้เกิด ความ หลากหลายในการใช้งาน 

การควบคุมของระบบ VRF จะใช้ WIRING SYSTEM ลักษณะจะเปน็สายสญัญาณที่ต่อกันในรูปแบบอนุกรมจากเครื่อง FCU เข้าหา
กันแล้วต่อเข้าเครื่อง CDU การต่ออุปกรณ์ควบคมุสามารถต่อกับ CDU เพียงจุดเดยีวจะสามารถควบคุมการท างานของระบบท้ังหมด
ได้ (รายละเอียดเกี่ยวกับระบบควบคุมการท างาน มีข้อปลีกย่อย อกีมาก สามารถ ศึกษาได้จากเอกสารของผูผ้ลติแตล่ะราย) ระบบ
ควบคุมการท างานและแจ้งความผดิพลาดในการท างานของเครื่องตั้งแต่การตรวจสอบความผดิพลาดในการต่อเช่ือมสายเคเบิลความ
ผิดพลาดในการเดินท่อน้ ายาปรับอากาศ และในบางผลิตภณัฑ์สามารถเช่ือมต่อระบบควบคมุนี้ เขา้กับระบบบริหารอาคาร (BMS) 
ส่วนกลางได้ด้วย 

 
 

ภาพแสดงระบบ WIRING ของการควบคุมระหว่าง FCU และ CDU 

การแก้ปัญหาเรื่องระบบน้ ามันหลอ่ลื่นระบบ VRF มีการพัฒนาและแก้ไขปญัหาเรื่องระบบน้ ามันหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์ ท าให้
สามารถวางท่อน้ ายาท าความเย็นได้ไกลกว่าการวางท่อน้ ายาในระบบเดิมมาก ดังในภาพเป็นตัวอย่างของผลิตภณัฑ์หนึ่งซึ่งระยะห่าง
ของระหว่าง CDU (OUTDOOR UNIT) กับ FCU (INDOOR UNIT) ในระบบแบบนี้ มรีะยะทางสูงสุดเท่ากับ 100 เมตร ระดับ
แตกต่างระหว่าง OUTDOOR UNIT กับ INDOOR UNIT เท่ากับ 50 เมตร ระดับแตกตา่งของ INDOOR UNIT แต่ละชุดในระบบ
เดียวกันเท่ากับ 15 เมตร (ท้ังนี้ในแต่ละผลติภณัฑ์อาจมีข้อจ ากัดในส่วนนี้แตกต่างกัน ซึ่งผู้ออกแบบและผู้ใช้จะต้องศึกษาข้อมูลจาก
ผู้ผลิตแตล่ะราย) 
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ภาพแสดงตัวอย่าง ระยะห่างระหว่าง CDU และ FCU 

 
ข้อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศ 
ลักษณะการเปรียบเทียบ ระบบ SPLIT TYPE 

แบบ CONSTANT 
REFRIGERANT FLOW 
SYSTEM 

ระบบ WATER COOLED 
CHILLER SYSTEM 

ระบบ VRF 
VARIABLE REFRIGERANT 
FLOW SYSTEM 

อุปกรณ์และการใช้พื้นที ่ ต้องมีพื้นท่ีวาง FCU โดย
สามารถกระจายไปเป็นจุดย่อย 
หรืออาจต่อเป็นท่อลมจาก
เครื่อง FCU ก็ได ้
 
ต้องมีพื้นท่ีวาง CDU ต าแหน่ง
จะต้องอยู่ใกล้ FCU  

ต้องมีพื้นท่ีวาง FCU โดย
สามารถกระจายไปเป็นจุด
ย่อย หรืออาจต่อเป็นทอ่ลม
จากเครื่อง FCU ก็ได ้
 
ต้องมีพื้นท่ีวาง CHILLER 
COOLING TOWER และปั๊ม
น้ าส่วนกลาง 
 

ต้องมีพื้นท่ีวาง FCU โดย
สามารถกระจายไปเป็นจุด
ย่อย หรืออาจต่อเป็นท่อลม
จากเครื่อง FCU ก็ได ้
 
พื้นที่วาง CDU รวมเป็นจดุ
ใหญ่จุดเดียว หรือแบ่งเป็น
โซน 

การวางอุปกรณ์แต่ละส่วน ระยะห่างของ FCU กับ CDU 
ได้ประมาณ 15 เมตร 

ระยะห่างระหว่าง FCU, 
CHILLER, COOLING 
TOWER อยู่ห่างกันได้มาก 
เนื่องจากใช้ระบบปั๊มน้ าและ
ต้องใช้ระบบท่อน้ าเย็นใน
การท างาน ซึ่งระบบท่อน้ า
เย็นมักมีขนาดใหญ่ และ
ต้องการพื้นท่ีติดตั้งมากใน
อาคาร 

ระยะห่างระหว่าง FCU, 
CDU อยู่ห่างกันได้มาก 
เนื่องจากใช้ระบบ 
VARIABLE SPEED 
COMPRESSOR 
ไม่ต้องใช้ระบบท่อน้ าเย็นใน
การท างาน ส่วนระบบท่อ
น้ ายาที่ต้องเดินในอาคารมี
ขนาดเล็ก และต้องการพื้นท่ี
ติดตั้งน้อยกว่าระบบท่อน้ า 

การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทความร้อน เกิดขึ้น
ในขั้นตอนเดียวระหว่างน้ ายา
ท าความเย็นและอากาศ 

การถ่ายเทความร้อน เกิดขึ้น
สองขั้นตอนประกอบไปด้วย 
1)ข้ันตอนระหว่างน้ ายาท า
ความเย็นและน้ าเย็น 2)
ขั้นตอนระหว่างน้ าเย็นและ
อากาศ ส่งผลต่อความ
สูญเสียของพลังงาน 

การถ่ายเทความร้อน เกิดขึ้น
ในขั้นตอนเดียวระหว่าง
น้ ายาท าความเย็นและ
อากาศ 

ผลกระทบต่อรูปแบบ ต้องมีสถานท่ีเปิดโล่งหรือมี ไม่จ าเป็นต้องมีสถานท่ีเปิด ต้องมีสถานท่ีเปิดโล่งหรือมี
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สถาปัตยกรรมภายนอก เกล็ดระบายอากาศ ทุก
ต าแหน่งของการติดตั้ง CDU 
ซึ่งกระจายไปท่ัวอาคาร 

โล่งหรือมเีกลด็ระบาย
อากาศ ทุกต าแหน่งของการ
ติดตั้ง CDU ซึ่งกระจายไป
ทั่วอาคาร 
แต่จ าเป็นต้องมหี้องเครื่อง
ส าหรับ CHILLER, ระบบปั๊ม
น้ า, ที่ตั้งของ COOLING 
TOWER 

เกล็ดระบายอากาศ ทุก
ต าแหน่งของการติดตั้ง CDU 
ซึ่งกระจายไปท่ัวอาคารแต่
จ านวนของ CDU จะน้อย
กว่าในกรณีของ ระบบ 
SPLIT TYPE 
แบบ CONSTANT 
REFRIGERANT FLOW 
SYSTEM อยู่มาก 

การท างาน PART LOAD ของ
อุปกรณ์ท าความเย็น 

การท างานของ CDU เป็นแบบ 
ON/OFF CONTROL ไม่
สามารถท างานแบบขั้นได ้
 
 
 
 
 
 
แบ่งส่วนการท างานโดย
กระจาย FCU ไปในพ้ืนท่ีที่
ต้องการ 
 
 
เหมาะส าหรับการใช้งานที่มี
การเปิดปดิระบบปรับอากาศ
ไม่พร้อมกันและการควบคุม
อุณหภูมไิมเ่ท่ากันในแต่ละส่วน 

CHILLER ในระบบ 
CONSTANT WATER 
FLOW ท างาน PART 
LOAD ไม่ได้ ต้องเปิดหรือ
ปิดอย่างเดียว ในขณะที ่
CHILLER ในระบบ 
VARIBLE WATER FLOW 
ท างาน PART LOAD ได้ แต่
ได้น้อยขั้น 
 
แบ่งส่วนการท างานโดย
กระจาย FCU หรือ AHU ไป
ในพื้นที่ท่ีต้องการ 
 
เหมาะส าหรับการใช้งานที่มี
การเปิดปดิระบบปรับ
อากาศพร้อมกัน 
 
 

การท างานของ CDU เป็น
แบบ VARIABLE SPEED 
CONTROL สามารถท างาน
แบบข้ันได ้
 
 
 
 
 
แบ่งส่วนการท างานโดย
กระจาย FCU ไปในพ้ืนท่ีที่
ต้องการ 
 
 
เหมาะส าหรับการใช้งานที่มี
การเปิดปดิระบบปรับ
อากาศไม่พร้อมกันและการ
ควบคุมอุณหภูมไิม่เท่ากันใน
แต่ละส่วน 

การแบ่งช่วงการติดตั้งระบบ สามารถแบ่งการตดิตั้งระบบ
เป็นส่วนๆ ได้ตามการเปิดใช้
งานของอาคาร 

ต้องติดตั้งระบบท้ังหมดใน
ครั้งเดียว 

สามารถแบ่งการตดิตั้งระบบ
เป็นส่วนๆ ได้ตามการเปิดใช้
งานของอาคาร 

การควบคุมอณุหภมูิในส่วนพ้ืนท่ี
ปรับอากาศ 

ตัดการท างานของ CDU ถ้า
อุณหภูมิถึงจดุที่ต้องการและ
จะเริม่ท างานอีกครั้งเมื่อเวลา
ผ่านไปไม่น้อยกว่า 3 นาที 
 
การท างานของ CDU เป็นแบบ
รอบการหมุนคงที ่

ต้องใช้ระบบ VAV 
(VARIABLE AIR VOLUME) 
เข้ามาช่วยในการควบคมุ
ปริมาณอากาศที่ไหลเข้า
พื้นที่ใช้งาน 

ท างานร่วมกันระหว่าง FCU 
และ CDU สามารถควบคมุ
อุณหภูมิในแต่ละพื้นท่ี ได้
แตกต่างกัน 
 
การท างานของ CDU เป็น
แบบ VARIABLE SPEED 
COMPRESSOR 

การใช้งานและการบ ารุงรักษา มีจ านวนอุปกรณ์ที่ต้องดูแล
รักษาน้อย 
สามารถใช้ช่าง
เครื่องปรับอากาศท่ัวไปในการ
ซ่อมบ ารุง 

มีจ านวนอุปกรณ์ที่ต้องดูแล
รักษามาก 
และต้องใช้ช่าง
เครื่องปรับอากาศท่ีมคีวามรู้
เฉพาะในการซ่อมบ ารุง 

มีจ านวนอุปกรณ์ที่ต้องดูแล
รักษาน้อย 
แต่ยังคงต้องใช้ช่าง
เครื่องปรับอากาศท่ีมคีวามรู้
เฉพาะในการซ่อมบ ารุง 
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ประโยชน์ของระบบ VRF 
 
การติดตั ง : ระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ หรือ CENTRAL WATER CHILLER มีการใช้ WATER CHILLER ซึ่งเป็นอุปกรณ์หนัก 
และต้องการการยกด้วยปั้นจั่น ส่วนระบบ VRF เป็นอุปกรณ์ที่มีน้ าหนักเบามากกว่า ไม่ว่าจะเป็น CONDENSING UNIT หรือ 
EVAPORATOR การขนย้ายแต่ละ UNIT ท าได้ง่ายกว่า ในกรณีที่ต้องระบบที่มี CAPACITY มาก เช่นหลายร้อยตันความเย็น ก็
สามารถท าได้โดยการใช้ UNIT ย่อยมาท างานต่อเนื่องกัน แต่ละระบบเป็นระบบน้ ายาที่สามารถควบคุมได้โดยอิสระ แต่ใช้ระบบ
ควบคุมร่วมกัน ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่อาคารมีภาระความร้อนไม่เต็มพิกัด (PART LOAD) หรือมีการใช้อาคารในบางพื้นที่ไม่ทั้งหมด 
การปรับน้ ายาสามารถท าให้ระบบมีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับระบบ VAV (VARIABLE AIR VOLUME 
SYSTEM) ที่ท างานร่วมกับระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ และยังคงใช้แนวคิดในการถ่ายเทความร้อนโดยผา่นระบบท่อน้ าและระบบ
ท่อลม การที่ระบบ VRF มีน้ าหนักเบา ท าให้โครงสร้างที่ต้องรองรับ มีขนาดเล็กลง ไม่ต้องมีการใช้ท่อลมส าหรับการจ่ายลมเย็น แต่
ยังคงมีการใช้ท่อลมส าหรับการระบายอากาศระบบ VRF มีความเหมาะสมส าหรับการปรับปรุง หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศส าหรับ
อาคารเก่าหรืออาคารที่ต้องมีการอนุรักษ์เพราะท าให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมน้อยกว่าระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ ซึ่งต้อง
มีพื้นท่ีในการวาง WATER CHILLER, พื้นที่ในการวาง AHU, และการเดินท่อลม อย่างไรก็ตามเนื่องจากการที่ต้องใช้การเดินท่อน้ ายา
จ านวนมากในอาคาร การเดินท่อดังกล่าวต้องการช่างติดตั้งท่ีมีทักษะการท างานที่สูง เพื่อให้ได้งานติดตั้งที่มีคุณภาพและไม่มีปัญหา
ในการท างานต่างๆ เช่น การรั่ว เกิดขึ้น 
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ภาพแสดงตัวอย่างการติดตั งระบบ VRF 

ความยืดหยุ่นในการออกแบบ : CONDENSING UNIT 1 ตัวสามารถท างานได้กับ EVAPORATOR ได้หลายตัว (ข้อมูลเรื่องจ านวน 
สอบถามได้จากบริษัทผู้ผลิต) โดยที่ EVAPORATOR หรือ FAN COIL UNIT อาจมีได้หลายรูปแบบเชน่ แบบติดผนัง แบบแขวนใต้ฝา้ 
แบบตั้งพื้น การเพิ่มเติมระบบสามารถท าได้ง่ายกว่าระบบผลติน้ าเยน็แบบรวมศูนย์  
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ภาพแสดงการท างานร่วมกันระหว่าง CDU 1 UNIT กับ FCU หลาย UNIT ที่มีความหลากหลาย 

การดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง 
ถึงแม้ว่าระบบจะมีความซบัซ้อนเรือ่งการควบคุมน้ ายาแต่เป็นความซบัซ้อนภายในวงจรควบคุมอเีลคโทรนิคเท่าน้ัน ในแง่ผู้ใช้ ผู้ติดตั้ง 
ผู้ดูแลรักษา ระบบ VRF จะมลีักษณะที่คล้ายกับ ระบบ SPLIT TYPE มาก ซึ่งมีความซบัซ้อน อุปกรณ์ที่น้อยกว่า และการดูแลรักษา
ที่ประหยัดกว่า ระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ การดูแลรักษาพ้ืนฐานกจ็ะเหมือนกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ัวไป เช่นการ
เปลี่ยนแผ่นกรอง การท าความสะอาด COIL ความแตกต่างท่ีชัดเจนคือไม่มรีะบบท่อน้ าเย็น ไม่ต้องมกีารท า WATER TREATMENT 
อย่างไรก็ตามการดูแลรักษาส าหรบัระบบควบคมุและอเีล็คโทรนิคอาจจะต้องพึ่งพาบริษัทผูผ้ลติทั้งในแง่ SERVICE และ SPARE 
PART   

การควบคุมอุณหภูมิและความชื น : ระบบ VRF สามารถควบคมุโซนหลายๆ โซนที่ต้องการความแตกต่างของอณุหภูมิและความชื้น
ได้ เนื่องจากระบบใช้ VARIABLE SPEED COMPRESSOR ท าให้สามารถควบคุมปริมาณการไหลของน้ ายา ความแม่นย าในการ
ควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง +/- 1 DEG F (+/- 0.6 DEG C)  

 
ข้อเปรียบเทียบการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง VRF และ ระบบ AHU ทั่วไป 
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การประหยัดพลังงาน : 
ด้วยพื้นท่ีและสภาพการณ์ที่เหมาะสม ระบบ VRF อาจมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่า ระบบผลติน้ าเย็นแบบรวมศูนย์ ที่ท างานร่วมกบัระบบ
ท่อลม เนื่องจากการที่มีท่อลม โดยทั่วไปจะมีการรั่วของอากาศหมุนเวียนประมาณ 10-20 % ของระบบลมหมุนเวียนทั้งหมด ระบบ 
VRF มักจะประกอบไปด้วย 2-3 COMPRESSOR ต่อ 1 CONDENSING UNIT ท าให้เกิดผลดเีมือ่ระบบต้องการการท างานแบบ 
PART LOAD ซึ่งโดยทั่วไประบบปรับอากาศจะท างานอยู่ที่ 40-80 % ของ FULL LOAD กรณีอาคารที่ต้องการทั้งความร้อนและ
ความเย็นในเวลาเดยีวกัน ระบบสามารถถ่ายโอนพลังงานระหว่างโซนได้ โดยการใช้ระบบ HEAT RECOVERY 

 
ภาพแสดง TWIN DC COMPRESSOR 

ส าหรับผู้ผลิต VRF แต่ละราย จะมีแนวทางการออกแบบเป็นของตนเอง หลายรายมีการใช้ระบบท่อแบบสามทาง (LIQUID, 
SUCTION และ DISCHARGE) ประกอบกับวาล์วและอุปกรณแ์ลกเปลีย่นความร้อน ที่ใช้ในถ่ายเทความร้อนจากน้ ายาสภาวะ 
SUPERHEAT ไปสู่อุปกรณ์อื่นที่ตอ้งการความร้อน 

ประสิทธิภาพของระบบ VRF ขึ้นกับพ้ืนท่ีและสภาพการณ์ทีเ่หมาะสม ตัวอย่างเช่นอาคารหน่วยงานรัฐหลังหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แบ่งพื้นท่ีเป็น 2 โซน มีพื้นท่ีใกล้เคียงกัน โดยโซน 1 มีการติดตั้ง ระบบ ROOFTOP VAV และโซน 2 มีการติดตั้ง
ระบบ VRF จากการทดสอบเปรียบเทียบพบว่า การใช้พลังงานของ VRF ต่ ากว่า ระบบ VAV ประมาณ 38%  

การทดสอบเปรียบเทียบระหว่างผูผ้ลิต VRF ขนาด 200 TR ระหวา่ง VRF แบบระบายความร้อนด้วยอากาศและระบบผลติน้ าเย็น
แบบรวมศูนยร์ะบายความร้อนด้วยน้ า ในประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นค่าตดิตั้งของระบบ VRF ที่ถูกกว่าระบบผลิตน้ าเย็นแบบ
รวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยน้ า ประมาณ 5-20% ส าหรับการท างานในช่วงปกติส าหรับ VRF ที่ใช้น้ ายา R410A พบว่าค่าการ
ประหยดัพลังงานของระบบ VRF ดีกว่าระบบผลติน้ าเย็นแบบรวมศนูย์ระบายความร้อนด้วยน้ า ประมาณ 30-40% โดยเฉลีย่ ข้อน่า
สังเกตอันหนึ่งจากการทดสอบพบว่า ระบบผลติน้ าเย็นแบบรวมศูนยร์ะบายความร้อนด้วยน้ า มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบ VRF ณ ที่
สภาวะมากกว่า 90% ของ FULL LOAD แต่ในช่วงเวลาท างานจริง มากกว่า 80% ของระบบท าปรับอากาศท างานอยู่ที่สภาวะ 45-
80% ของ FULL LOAD ซึ่งระบบ VRF มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบผลิตน้ าเย็นแบบรวมศูนยร์ะบายความร้อนด้วยน้ า จากการ
เปรียบเทยีบนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทีด่ีกว่าในช่วง PART LOAD ของระบบ VRF 

การตรวจสอบการใช้พลังงานของระบบ VRF โดยการติดตั้งมิเตอร์วัดย่อยส าหรับแต่ละชุด CONDENSING UNIT สามารถท าได้
โดยง่าย ท าให้สามารถตรวจสอบการใช้พลังงานของแต่ละโซน แตล่ะพื้นที่ได้อย่างชัดเจน มากกว่าระบบระบบผลติน้ าเย็นแบบรวม
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ศูนย์ซึ่งจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบการใช้พลังงานในภาพรวมเท่าน้ัน ในบางลักษณะงานเช่นเป็นในอาคารที่มีพื้นที่ใช้งานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน กส็ามารถท าการตรวจสอบการใช้พลังงานของแต่ละโซน แตล่ะพื้นท่ีได้อย่างชัดเจน 

ความสามารถในการควบคุมสภาวะอากาศท่ีหลากหลาย 
ระบบ VRF สามารถควบคมุโซนหลายๆ โซนที่ต้องการความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื้นได้ เนื่องจากระบบใช้ VARIABLE 
SPEED COMPRESSOR ท าให้สามารถควบคุมปริมาณการไหลของน้ ายาได้อย่างแม่นย า จึงมีความเหมาะสมในการใช้งานส าหรับ
อาคารที่มีหลายลักษณะพื้นที่ใช้งานและต้องการการควบคุมที่แตกตา่งกัน เช่นอาคารส านักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น 

  
ภาพแสดงระบบ VRF ที่สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนที่ต้องการความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื นได้ 

ความต้านทานต่อกระแสลมในอาคารสูง 
โดยทั่วไปความเร็วในการ DISCHARGE อากาศออกจาก CONDENSING UNIT อยู่ที่ความเร็ว 3-4 M/S เมื่อติดตั้ง CONDENSING 
UNIT ในอาคารสูงซึ่งมีกระแสลมที่แรงท าให้การระบายความร้อนไม่สามารถท าได้อย่างที่ควรจะเป็นจากในภาพจะเป็นผลการ 
SIMULATION ของอากาศที่เกิดการ RECIRCULATION เนื่องจากลมแรงในอาคารสูง ส่งผลให้การระบายความร้อนของ 
CONDENSING UNIT เกิดปัญหา 
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ภาพแสดงผลการ SIMULATION ของอากาศท่ีเกิดการ RECIRCULATION เนื่องจากลมแรงในอาคารสูง 

จากกราฟในภาพแสดงให้เห็นถงึการเปลีย่นแปลงความสามารถในการท างานของเครื่องปรับอากาศแบบ CONVENTIONAL SPLIT 
TYPE ซึ่ง CONDENSING TEMPERATURE ส่งผลต่อ COOLING CAPACITY ถ้าอุณหภมูิของอากาศภายนอกเท่ากับ 35 องศา
เซลเซียส อุณหภมูิในการควบแนน่ของ CDU จะอยู่ที่ 55 องศาเซลเซียส แต่ถ้าอุณหภูมิของอากาศภายนอกเท่ากับ 31 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิในการควบแนน่ของ CDU จะอยู่ที่ 50 องศาเซลเซียส ซึ่งถ้าอุณหภูมิในการควบแน่นเพิ่มขึ้นจาก 50 องศา
เซลเซียส มาเป็น 55 องศาเซลเซยีส ความสามารถในการท าความเย็น หรือ COOLING CAPACITY ก็จะลดลงประมาณ 10 % ส่งผล
ต่อการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 

 
ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของ COOLING CAPACITY 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ CONDENSING TEMPERATURE 
 

3-4 m/s 

10 m/s 
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เมื่อน ามาเปรียบเทียบระหว่างระบบ  CONVENTIONAL SPLIT TYPE และระบบ VRF ไม่ว่าจะเป็นสภาวะมีลมแรงไหลขึ้นบน หรือ
ลมแรงไหลลงล่าง ระบบ VRF ท างานได้อย่างถูกต้อง โดยไม่มผีลกระทบจากลมแรงของอาคารสูง 
 

 
ภาพแสดงผลการเปรียบเทียบความต้านทานต่อแรงลม 

ระหว่างระบบ  CONVENTIONAL SPLIT TYPE และระบบ VRF 
 

ตัวอย่างอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศ VRF 

 
อาคาร A.C.E. DAIKIN COMPLEX 

ชนิดของอาคาร: ส านักงาน, โชว์รมู, ห้องสัมมนาและฝึกอบรม โรงงานผลติสินค้าไฮเทค, ส่วนบริการซอ่มบ ารุง,  
โกดัง เก็บสินค้า แบบ อัตโนมัต ิ

ที่ตั้ง: ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 
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ต าแหน่งท่ีตั้งของ CDU บริเวณดาดฟ้าช้ัน 2 ของอาคารได้มีการแบ่งกลุ่มของ CDU เป็นกลุ่ม แตล่ะกลุม่จะจ่ายน้ ายาปรับอากาศ

ให้แก่ FCU ของอาคารแต่ละชั้น 
 

 
อาคาร GOLDBELL TOWER 

ชนิดของอาคาร: อาคารส านักงาน สูง: 25 ช้ัน ก่อสร้างเสร็จ: 2541 
จ านวน เครื่องปรับอากาศภายนอก: 160 หน่วย 
จ านวนเครื่องปรับอากาศภายใน: 505 หน่วย 

ชนิดของเครื่องปรับอากาศภายใน: ติดผนัง และแบบฝังฝา้เพดาน 
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ผนัง ด้านข้างของอาคารส่วนหน่ึง เป็นเกลด็อลูมเินียมระบายอากาศ เป็นบริเวณทีใ่ช้ตั้งเครื่อง CDU  

โดยกระจายอยู่ใน ทุกช้ัน ของอาคาร 

 
ห้องควบคุมงานระบบของอาคาร ด้านซ้ายมือ จะเห็น แผงวงจร ควบคุม ที่ต่อจาก ระบบ ปรับอากาศ ของอาคาร แต่ละชั้น มา

รวมกันที่ห้องนี้ และ ระบบนี้ จะเช่ือม เข้า เครื่องคอมพวิเตอร์กลาง เพื่อ ความสะดวก ในการควบคุมระบบ ทั้งหมด จากจดุเดยีว 
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อาคาร ITE HQ 

ชนิดของอาคาร: อาคารด้านการศกึษาด้านเทคนิค ระดับ ปวส. ปวช. 
ที่ตั้ง: ฝั่งตะวันออกของเกาะสิงคโปร์ ปีท่ีก่อสร้างเสร็จ: พ.ศ.2538 

จ านวน เครื่องปรับอากาศภายนอก: 84 หน่วย จ านวนเครื่องปรับอากาศภายใน: 354 หน่วย 
ชนิดของเครื่องปรับอากาศภายใน: แบบซ่อนในฝ้าเพดาน ตดิผนัง และแบบฝังฝ้าเพดาน 

 

 
ลักษณะ การวาง FCU แบบ CEILING MOUNTED CASSETTE TYPE ในห้องเรียน ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นท่ีนิยมในประเทศสิงคโปร์ 

มากกว่า การเดินท่อลม เนื่องจากค่าแรงในการติดตั้งท่อลมมรีาคาสงู ประกอบกับอุปกรณ์แบบ CEILING MOUNTED CASSETTE 
TYPE มีราคาไม่แพง 
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ต าแหน่ง CDU ของอาคารแห่งน้ีตั้งอยู่บนดาดฟ้าช้ันสองของอาคาร 

 
 

 
โรงแรม OXFORD 

ที่ตั้ง: ใจกลางเมืองสิงคโปร์ ชนิดของอาคาร: โรงแรมระดับ 3 ดาว 
จ านวนช้ันของอาคาร: 11 ช้ัน จ านวนห้องพัก: 135 ห้อง 

จ านวน เครื่องปรับอากาศภายนอก: 20 หน่วย จ านวนเครื่องปรับอากาศภายใน: 190 หน่วย 
ชนิดของเครื่องปรับอากาศภายใน: ติดผนัง และแบบฝังฝา้เพดาน 
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ต าแหน่ง CDU. ของโรงแรม อยู่บริเวณดาดฟ้าช้ันท่ี 12 จะสังเกตเุหน็ว่า สามารถวางเครื่อง อยู่ใกล้กันมาก เนือ่งจากเป็นระบบลม

ร้อนพัดขึ้นด้านบน 
 

 
JOHN HANCOCK TOWER 

ที่ตั้ง: ย่านธุรกิจ ใจกลางเมืองสิงคโปร์ จ านวนช้ันของอาคาร: 25 ช้ัน ปีท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ: 2535 
จ านวน เครื่องปรับอากาศภายนอก: 152 หน่วย จ านวนเครื่องปรับอากาศภายใน: 348 หน่วย 

ชนิดของเครื่องปรับอากาศภายใน: แบบฝังฝ้าเพดาน 
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ด้านข้างของอาคาร ท่ีมีการออกแบบผนังบางส่วนเป็นผนังเกลด็อลมูิเนียมระบายอากาศ ใช้เป็นท่ีตั้ง CDU ส าหรับระบบปรับอากาศ

ในแต่ละชั้น 
 

 
CDU บางเครื่องตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถยนต ์
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ที่ตั้งของเครื่อง CDU บริเวณมุมอาคาร อุปกรณ์ วางอยู่บนพื้นตระแกรงเหล็ก 
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บทที่ 5 
ระบบท ำควำมเย็น 

(Refrigeration System) 

 
 
 

 

ควำมส ำคัญ 
อาคารบางแห่งบางประเภททีม่ีการใช้ระบบท าความเย็น เพื่อการแช่แข็งหรือลดอุณหภูมิสินค้า จ าเป็นต้องใช้พลังงานใน

ปริมาณมหาศาล หากสามารถควบคุมการท างานของระบบท าความเย็นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้แล้ว การใช้พลังงานก็จะ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับสถานประกอบการลงได้เป็นอันมาก  

วัตถุประสงค์  
 วัตถุประสงค์หลักของบทที่ 5 ระบบท าความเย็น ต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นและทราบแนวทางการ
อนุรักษ์พลังงานในระบบท าความเย็น โดยวัตถุประสงค์ย่อยของบทนี้มีดังต่อไปนี้ 

1. ทราบหลักการท างานและอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบท าความเย็น 
2. ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของระบบท าความเย็น 
3. เข้าใจวิธีประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบท าความเย็น 
4. ทราบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบท าความเย็น 

5.1 บทน ำ 
การท าความเย็นเป็นกระบวนการดึงความร้อนออกจากวัตถุหรืออากาศเพื่อรักษาให้มีอุณหภูมิต่ ากว่าอากาศแวดล้อม

ภายนอก เช่น การแช่เย็นอาหารในตู้เย็น การแช่แข็งอาหารสดในตู้แช่แข็งหรือห้องเย็นในห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เกต 
ระบบท าความเย็นมีหลากหลายประเภท อย่างไรก็ตามในที่น้ีเราจะเน้นท่ีการท าความเย็นโดยระบบท าความเย็นแบบอัด

ไอ เนื่องจากมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย 

5.2 ระบบท ำควำมเย็น (Refrigeration System) 
การท าความเย็นเป็นการดูดความร้อนออกจากวัตถุหรืออากาศ เพื่อรักษาให้มีอุณหภูมิต่ ากว่าอากาศแวดล้อมภายนอก 

อุปกรณ์ที่ท าหน้าท่ีนี้ เรียกว่า เครื่องท าความเย็น (Refrigerator) กระบวนการท าความเย็นในเครื่องท าความเย็นอาจจ าแนกได้เป็น 
ก) การท าความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression Cooling)  

- แบบช้ันเดียว (Single stage) 
- แบบหลายช้ัน (Multi stage) 

ข) การท าความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Cooling) 
ในเครื่องท าความเย็นจะมีสารตัวกลางที่ท าหน้าที่ขนถ่ายความร้อน เรียกว่า สารท าความเย็น (Refrigerant) โดยมาก

เครื่องท าความเย็นแบบอัดไอจะใช้แอมโมเนียและสารในกลุ่มฟรีออนเป็นสารท าความเย็น ส่วนในเครื่องท าความเย็นแบบดูดซึมจะ
ใช้น้ าเป็นสารท าความเย็นร่วมกับการใช้สารในกลุ่มน้ าเกลือ เช่น ลิเทียมโบรไมด์ เป็นสารดูดซึม (Absorbent)  
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 5.2.1 ระบบท ำควำมเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System) 
เช่นเดียวกับการปรับอากาศซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างสภาวะสบายให้กับผู้ใช้อาคาร การท าความเย็นที่

อุณหภูมิต่ าพอควรก็ใช้เครื่องท าความเย็นแบบอัดไอซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 4 ตัว ดังรูป 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-1 ระบบท าความเย็นแบบอัดไอช้ันเดียว 

ในบางกรณีของการท าความเย็นที่อุณหภูมิต่ าพอควร เครื่องท าความเย็นแบบอัดไอจะมีกระบวนการที่ซับซ้อน
ยิ่งข้ึน เช่น เป็นกระบวนการท าความเย็นแบบ 2 ช้ัน หรือแบบหลายช้ัน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการท าความเย็นที่อุณหภูมิต่ า
มีผลให้ช่วงความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเครื่องควบแน่นและเครื่องระเหยมีค่ากว้างมาก วัฏจักรท าความเย็นแบบ
อัดไอวัฏจักรเดียวจึงไม่เหมาะที่จะน ามาใช้ในเชิงปฏิบัติ ยิ่งช่วงความแตกต่างของอุณภูมิกว้างมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้ช่วง
ความแตกต่างของความดันในวัฏจักรกว้างมากขึ้นเท่านั้น และส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของระบบลดลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-2 ระบบท าความเย็นแบบอัดไอ 2 ช้ัน 

T 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

QH 

QL ความสามารถในการท า
ความเย็นท่ีเพิ่มขึ้น 

งานของคอมเพรสเซอร์ที่
ลดลง 

คอนเดนเซอร ์

อีวาโปเรเตอร ์

คอมเพรสเซอร์
ความดันสูง 

วาล์ว
ขยายตัว 

1 

2 

4 

3 
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ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการท าความเย็นเป็นขั้นๆ หรือการใช้วัฏจักรการท าความเย็นมากกว่า 2 วัฏจักร
ขึ้นไปในลักษณะที่เป็นอนุกรม วัฏจักรนี้เรียกว่า วัฏจักรท าความเย็นแบบหลั่น (Cascade refrigeration cycles) รูปที ่
5.2 แสดงวัฏจักรการท าความเย็นประเภท 2 ขั้น โดยการเช่ือมต่อกันโดยผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนนี้ท าหน้าท่ีเป็นเครื่องระเหยในวัฏจักรส่วนบน และเป็นเครื่องควบแน่นในวัฏจักรส่วนล่าง 

ระบบอาจใช้สารท าความเย็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันได้ เพราะไม่มีการผสมของสารท าความเย็นทั้งสอง
ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ดังนั้น เราสามารถเลือกใช้สารท าความเย็นที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้ในแต่ละวัฏ
จักร จากภาพข้างต้น งานท่ีต้องป้อนให้กับเครื่องอัดจะลดลง และปริมาณความร้อนที่ถูกดูดออกจะเพิ่มขึ้น 

 5.2.2 ระบบท ำควำมเย็นแบบดูดซึม (Absorption Refrigeration System) 
ระบบท าความเย็นแบบดูดซึมเป็นระบบท าความเย็นที่อาศัยพลังงานความร้อนในการขับเครื่องท าความเย็นให้

ท างาน โดยความร้อนที่ป้อนให้มักจะอยู่ในรูปของไอน้ า น้ าร้อน หรือก๊าซร้อนซึ่งเป็นพลังงานคุณภาพต่ า ถึงแม้ว่า
ประสิทธิภาพของระบบท าความเย็นแบบดูดซึมจะต่ ากว่าระบบท าความเย็นแบบอัดไอ แต่หากพลังงานความร้อนที่ป้อน
มาจากความร้อนเหลือทิ้ง (เช่น ไอเสีย) หรือมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน (เช่น แสงอาทิตย์ ชีวมวล) ระบบท าความ
เย็นแบบดูดซึมจะประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 

ระบบท าความเย็นแบบดูดซึมมีส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ เครื่องก าเนิด (Generator) เครื่องควบแน่นหรือ
คอยล์ร้อน (Condenser) อีวาโปเรเตอร์หรือคอยล์เย็น (Evaporator) เครื่องดูดซึม (Absorber) และวาล์วลดความดัน 
(Expansion Valve) ส่วนสารท างานจะเป็นลักษณะของสารคู่ผสมระหว่างสารท าความเย็น (เช่น น้ า) และสารดูดซึม 
(เช่น สารลิเทียมโบรไมด์, LiBr) ดังแสดงในรูปที ่5-3 

 
รูปที่ 5-3 ระบบท าความเย็นแบบดูดซึม 

หลักการท างานเริ่มต้นจากเครื่องก าเนิดรับความร้อนจากแหล่งความร้อนภายนอก ท าให้สารท าความเย็นเดือด
กลายเป็นไอและแยกตัวจากสารดูดซึม ไอสารท าความเย็นจะถูกท าให้ควบแน่นที่คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) ที่อุณหภูมิ 
40-50oC และเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวแล้วไหลผ่านวาล์วลดความดันไปสู่คอยล์เย็น ที่คอยล์เย็น สารท าความเย็น
จะรับความร้อนจากสิ่งแวดล้อมเพื่อระเหยกลายเป็นไอ (ท่ีอุณหภูมิ 5oC ความดัน 6 mm.Hg) จากนั้นไอสารท าความ
เย็นจะถูกดูดซึมด้วยสารดูดซึมที่ไหลผ่านวาล์วลดความดันอีกตัวหนึ่งที่ต่อมาจากเครื่องก าเนิดและกลายเป็นของเหลวใน
เครื่องดูดซึม ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน จากน้ันของเหลวผสมจะถูกสูบโดยปั๊มให้มีความดันสูงขึ้นเป็น 
75 mm.Hg และส่งไปยังเครื่องก าเนิดเพื่อรับความร้อนจากแหล่งก าเนิดความร้อนต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นการท างาน
ครบรอบวัฏจักร 

ความแตกต่างระหว่างระบบท าความเย็นแบบอัดไอและแบบดูดซึม คือ ระบบท าความเย็นแบบอัดไอเพิ่มความ
ดันให้กับสารท าความเย็นท าโดยใช้คอมเพรสเซอร์ซึ่งท างานโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าขับ แต่ในระบบท าความเย็นแบบดูด
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ซึม การเพิ่มความดันให้กับสารท างานท าโดยอาศัยเครื่องก าเนิดและเครื่องดูดซึมร่วมกัน  โดยใช้ความร้อนป้อนเข้าที่
เครื่องก าเนิดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อผลิตไอท่ีมีสมบัติเช่นเดียวกับไอท่ีออกจากคอมเพรสเซอร์ในระบบแบบอัดไอ 

ก) ระบบท ำควำมเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว (Single Effect Absorption Cooling) 
ระบบนี้ใช้พลังงานความร้อนที่อยู่ในรูปของไอน้ าที่ความดันระหว่าง 0.8–1.5 kg/cm2 หรือน้ าร้อนที่

อุณหภูมิระหว่าง 130-150oC รูปที่ 5.4 แสดงแผนผังระบบท าความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว 

 
รูปที่ 5-4 ระบบท าความเย็นแบบดูดซึมชั้นเดียว 

ข) ระบบท ำควำมเย็นแบบดูดซึมสองชั้น (Double Effect Absorption Cooling) 
ระบบนี้ใช้พลังงานความร้อนในรูปของไอน้ าที่ความดันประมาณ 8 kg/cm2 หรือน้ าร้อนที่อุณหภูมิ

ระหว่าง 180-200oC โดยระบบนี้จะมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าระบบแรกประมาณ 65% รูปที่ 5.5 
แสดงแผนผังระบบท าความเย็นแบบดูดซึมสองช้ัน 

 
รูปที่ 5-5 ระบบท าความเย็นแบบดูดซึมสองช้ัน 
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ค) ระบบท ำควำมเย็นแบบดูดซึมชนิดเผำไหม้โดยตรง (Direct-fired Absorption Cooling)  

ระบบนี้ใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงภายในเครื่องก าเนิด หรือความร้อนในรูปของ
ก๊าซร้อน โดยอุณหภูมิของก๊าซร้อนท่ีออกจากเครื่องก าเนิดจะมีอุณหภูมิประมาณ 190-204oC โดยระบบนี้จะมี
ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะอยู่ในช่วง 0.85-1.14 รูปที่ 5-6 แสดงแผนผังระบบท าความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผา
ไหม้โดยตรง 

 
รูปที่ 5-6 ระบบท าความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาไหมโ้ดยตรง 

5.3 สำรท ำควำมเย็น (Refrigerant) 
สารท าความเย็นที่ใช้กันท่ัวไปในระบบท าความเย็น ได้แก่ แอมโมเนียและสารในกลุ่มฟลูออโรคาร์บอน ในระบบท าความ

เย็นท่ีอุณหภูมิค่อนข้างต่ า แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นที่ได้รับความนิยมใช้กัน 
แอมโมเนียเป็นสารความเย็นชนิดเดียวที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มฟลูออโรคาร์บอน แต่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แม้ว่า

แอมโมเนียจะเป็นสารพิษและสามารถจุดระเบิดได้ในบางสภาวะก็ตาม แต่คุณสมบัติทางด้านความร้อนที่ดีเยี่ยมของแอมโมเนีย ท า
ให้แอมโมเนียเหมาะที่จะน าไปใช้กับโรงงานลานสเกตและห้องหรืออุปกรณ์ท าความเย็นขนาดใหญ่ และถ้าประกอบกับความรู้ความ
ช านาญในการควบคุมระบบ จะท าให้ปัญหาความเป็นพิษของแอมโมเนียกลายเป็นเพียงปัญหาเล็กๆ เท่านั้น 

แอมโมเนียมีความสามารถในการท าความเย็นสูงสุด เมื่อเทียบกับสารความเย็นชนิดอื่น แอมโมเนียมีจุดเดือดต่ าประมาณ 
-2.2°C ที่ความดันบรรยากาศ ดังนั้น อีวาโปรเรเตอร์และเครื่องควบแน่นในระบบจึงมีอุณหภูมิ และความดันอยู่ในช่วงปานกลางคือ 
-15°C และ 30°C ที่ความดัน 2.37 bar และ 11.67 bar  

โดยปกติแอมโมเนียแห้งจะไม่กัดกร่อนโลหะ แต่เมื่อถูกความช้ืนแอมโมเนียจะกัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง 
ทองเหลือง เป็นต้น ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีโลหะเหล่านี้ในระบบท่ีใช้แอมโมเนียเป็นสารความเย็น 

แอมโมเนียมีคุณสมบัติไม่ผสมกับน้ ามัน จึงไม่ท าใหน้้ ามันหล่อลื่นเครื่องอัดเจือจาง ส าหรับการรั่วไหลของแอมโมเนีย เรา
สามารถทดสอบได้โดยเผาเทียนท่ีท าด้วยก ามะถันในจุดที่จะทดสอบ ถ้าหากมีแอมโมเนียรั่วออกมาจะเกิดควันสีขาวขึ้น หรืออาจทา
บริเวณรอยต่อของท่อด้วยสารละลายสบู่เข้มข้น ถ้ามีการรั่วไหลจะมีฟองเกิดขึ้น 

แอมโมเนียเป็นสารความเย็นที่มีราคาถูกและใช้งานได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติทางเคมีหลายอย่างที่
เหมาะจะใช้กับระบบท าความเย็นใหญ่ๆ ซึ่งความเป็นพิษไม่ใช่ปัจจัยส าคัญ เช่น มีระบบควบคุมดีหรือตั้งอยู่ห่างจากชุมชน และ
แอมโมเนียยังมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนสูงอีกด้วย แอมโมเนียสามารถใช้กับเครื่องอัดทั้งแบบลูกสูบชัก แบบโรตารี่และ
แบบใช้แรงเหวี่ยง 
 



ตอนที่ 3 บทที่ 5 ระบบท ำควำมเย็น  คู่มือผู้รับผิดชอบด้ำนพลังงำนสำมญั (อำคำร) พ.ศ. 2562 
 

 

 

5-6 

5.4 กำรแช่เยือกแข็งอำหำรและห้องเย็น 
การแช่เยือกแข็ง เป็นวิธีถนอมอาหารซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยมีหลักการชะลอการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและ

เคมี รวมถึงปฏิกิริยาการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่จะท าให้อาหารเน่าเสีย โดยทั่วไปอาหารจะถูกแช่แข็งที่อุณหภูมิต่ ากว่า 0C จาก
รูปที่ 5.7 ขบวนการแช่เยือกแข็งจะเริ่มตั้งแต่การน าอาหารที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งมาลดอุณหภูมิ ซึ่งอุณหภูมิของอาหารจะ
ลดลงตามขบวนการความร้อนสัมผัส จากน้ัน อาหารจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่จุดเยือกแข็ง ซึ่งจะมีอุณหภูมิแตกต่างกันไปตามชนิดของ
อาหาร ขบวนการที่อาหารเข้าสู่จุดเยือกแข็งนี้ อาหารจะเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นของแข็งตามขบวนการความร้อนแฝง ซึ่งอุณหภูมิ
ของอาหารจะเกือบคงที่ และหากลดอุณหภูมิของอาหารต่อไป อาหารจะมีอุณหภูมิลดลงตามขบวนการความร้อนสัมผัสอีกครั้งหนึ่ง 

  5.4.1 กำรแช่แข็งแบบกำรพำควำมเย็น (Blast Freezing)  
การแช่แข็งอาหารด้วยวิธีนี้อาศัยหลักการพาความเย็น (Convection) โดยลมที่มีอุณหภูมิต่ าจะหมุนเวียน

ภายในห้องเย็นเพื่อลดอุณหภูมิของอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ภายในห้อง (รูปที่ 5.8) ลมที่มีอุณหภูมิต่ านี้จะถูกลด
อุณหภูมิลงตามวัฏจักรการท าความเย็นที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยห้องเย็นที่หุ้มฉนวนมิดชิดด้วย
โฟมที่มีขนาดความหนาเพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ าที่ผนังภายนอก โดยความหนาของฉนวนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของห้อง
เย็นและประเภทของฉนวน ส่วนอุปกรณ์ท าความเย็นนิยมใช้เป็นวัฎจักรการท าความเย็นแบบกดดันไอที่ใช้แอมโมเนีย
หรือสารประกอบกลุ่ม CFC การกระจายลมเย็นภายในห้องเย็น นิยมใช้เครื่องกระจายลมเย็น ลักษณะเหมือนเครื่องเป่า
ลมเย็น แต่จะมีจ านวนครีบถ่ายเทความรอ้นเพียง 4-6 ครีบต่อน้ิว ขณะที่เครื่องเป่าลมเยน็ของระบบปรับอากาศ จะมีครีบ 
10-12 ฟินต่อนิ้ว เหตุที่ต้องให้ครีบมีจ านวนน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ าแข็งที่ครีบเนื่องจากอากาศที่ไหลเข้าทางประตู
ขณะเปิดประตู 
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�      

             �           �             �   

             �                             �   

             �                             �   

                                 
รูปที่ 5-7 การเกิดการเยือกแข็งของอาหาร 

ห้องเย็น (Cold Storage Room) 
ห้องเย็นทั่วไปที่ใช้แช่อาหารมีอุณหภูมิภายในห้องเย็นคงที่เพื่อให้เหมาะสมกับอาหารที่เก็บภายในห้อง ซึ่งอาจจะมี

อุณหภูมิสูงกว่า 0C เพื่อใช้ในการแช่ผักและผลไม้ และต่ ากว่า 0C เพื่อใช้ในการแช่เนื้อและไอศกรีม โดยถนอมอาหารและบรรจุ
ภัณฑ์ที่อยู่ภายในห้องเย็นให้เหมาะสมกับระยะเวลาการบริโภค โดยทั่วไปห้องเย็นที่มีอุณหภูมิภายในห้องมากกว่า 0C มักนิยมใช้
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สารประกอบ CFC เป็นสารท าความเย็น ส่วนห้องเย็นท่ีมีอุณหภูมิภายในห้องต่ ากว่า -10C นิยมใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็น 
ห้องเย็นประเภทนี้ เช่น ห้องแช่เนื้อ  ห้องแช่ผัก ห้องแช่นมและไข่ ห้องแช่ปลา รวมไปถึงห้องแช่น้ าแข็งที่ผลิตแล้ว เป็นต้น 
ศูนย์การค้าและซุปเปอร์สโตร์ส่วนใหญ่จะมีห้องเย็นลักษณะนี้  

 
รูปที่ 5-8 ห้องแช่แข็งแบบการพาความเย็น (ห้องเย็นในห้างสรรพสนิค้า) 

ตำรำงที่ 5-1 การแช่แข็งอาหารประเภทต่างๆ 
ประเภท ชนิด อุณหภูม ิ(oC) ควำมชื้นสัมพัทธ์ (%) เวลำก่อนเน่ำเสีย (สัปดำห์) 

ผัก 

หน่อไม้ฝรั่ง 0-2 95-100 2-3 
ถั่ว 5-7 95 1 

ข้าวโพด 0-2 95-100 1 
แครอท 0-2 95-100 4-6 

บร๊อคโคลี่ 0-2 95-100 2 
พริก 0-10 60-70 2-3 

มะเขือเทศ 2-4 90-95 1 
กะหล่ าปล ี 0-2 95-100 35 
ฟักทอง 10-12 50-55 21 

ผักกาดหอม 0-2 95-100 2-3 
หัวหอม 0-2 95-100 3-4 
แตงกวา 5-7 95-100 2 

ผลไม ้

แอปเปิ้ล 2-4 90-95 21 
กล้วย 10-12 85-95 1-3 
องุ่น 10-12 90-95 2-8 

มะนาว 10-12 90-95 4-6 
ลิ้นจี ่ 0-2 90-95 3-5 

มะม่วง 10-12 90-95 2-3 
สตรอเบอร์ร่ี 0-2 90-95 1 

ฝรั่ง 5-7 90-95 2-3 
ล าไย 0-2 90-95 0.5 
ส้ม 2-4 85-90 3-6 

มะละกอ 2-4 85-90 1-3 

เนื้อสัตว์ 
ปลาท ู 0-2 95-100 2.5 

ปลาทูนา่ 0-2 95-100 2 
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ประเภท ชนิด อุณหภูม ิ(oC) ควำมชื้นสัมพัทธ์ (%) เวลำก่อนเน่ำเสีย (สัปดำห์) 
ปลาแซลมอน 0-2 95-100 2 

กุ้ง 0-2 95-100 2 
ปลาหมึก 0-2 95-100 1.5 

หอย 0-2 100 1 
เนื้อ 0-2 85 1-3 
ตับ 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 
ไก ่ -1 ถึง 0 90-95 1-3 

นมและไข ่

เนย 0 75-85 2-4 
ชีส 0 65 52 

ไอศกรีม -15 ถึง -20 90-95 52-100 
นม 2-4 90-95 1 
ไข ่ 0-2 80-90 35 

ช็อกโกแลต -15 ถึง 0 40 42 
ขนมปัง 0 90-95 3-13 
กาแฟ 2-4 80-85 28 
เบียร์ 2-4 80-85 3-8 
น้ าผึง้ 10 80-85 มากกว่า 52 

น้ ามันพืช 20 65-70 มากกว่า 52 
น้ าส้ม 2-4 90-95 3-6 

ข้าวโพดยังไม่คั่ว 2-4 85 4-6 
บุหร่ี 2-4 50-55 42 

5.5 ภำระกำรท ำควำมเย็น 
ภาระการท าความเย็นของระบบท าความเย็นเป็นผลรวมของความร้อนที่มาจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย 

 
ภาระจากความร้อนผ่านผนัง 
(Wall Heat Gain Load) 

ภาระส่วนน้ี ได้แก่ ความร้อนทีถ่่ายเทผ่านผนังจากภายนอกเข้ามาภายในบริเวณท าความ
เย็นหรือห้องเย็น ถึงแม้ว่าจะมีฉนวนความร้อนหุ้มอยู่ก็ตาม สิ่งทีต่้องระวังประการหนึ่งคือความ
ร้อนจากรังสีอาทิตย์ที่ผ่านช่องเปิดต่างๆ เข้ามาภายในห้องโดยตรง 

ภาระจากอากาศอุ่นภายนอก 
(Air Change Load) 

ในขณะที่เปิดประตูห้องเย็นหรือบริเวณท าความเย็นอากาศอุ่นจากภายนอกจะเข้าไป
แทนที่อากาศเย็น เราจ าเป็นต้องขจัดความร้อนออกจากอากาศอุ่นนี้เพื่อลดอุณหภูมิและ
ความช้ืนให้สอดคล้องกับเง่ือนไขในการออกแบบ ภาระความร้อนส่วนนี้จะต้องถูกรวมเข้าใน  
ภาระการท าความเย็น  

ภาระจากตัวสินค้า (Product 
Load) 

ความร้อนที่ต้องดึงออกจากตัวสินค้า เพื่อลดอุณหภูมิลงจนถึงระดับที่ต้องการ  ในบาง
กรณีผลิตภัณฑ์อาจถูกแช่แข็งซึ่งจะต้องรวมความร้อนแฝงเข้าไปด้วย  

ภาระจากตัวสินค้ามีผลต่อภาระการท าความเย็นโดยรวมซึ่งก็ขึ้นกับลักษณะงาน ภาระ
จากตัวสินค้าอาจเป็นทั้งในลักษณะช่ัวคราวและในลักษณะต่อเนื่องขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
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เช่นกัน 
ภาระจากตัวสินค้าจะเป็นส่วนหนึ่งของภาระการท าความเย็นเฉพาะช่วงที่ก าลังลด

อุณหภูมิลงเพื่อให้เท่าอุณหภูมิห้องเก็บ เมื่ออุณหภูมิเท่าห้องเก็บ ก็จะไม่มีความร้อนที่ต้องขจัด
ทิ้งอีกต่อไป 

ภาระอื่น ๆ (Miscellaneous 
Load) 

ความร้อนจากคนที่ก าลังท างานภายในบริเวณท าความเย็น และความร้อนจากอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เป็นตัวเกิดความร้อนที่อยู่ในบริเวณท าความเย็น เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า ดวงไฟ อุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์  

ภาระความร้อนต่างๆ ข้างต้นยังสามารถพิจารณาได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ความร้อนจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ และ
ความร้อนจากตัวสินค้าท่ีต้องการท าความเย็น ในบางกรณีของห้องเย็น ความร้อนจากตัวสินค้าอาจไม่สูงนักเมื่อเทียบกับความร้อน
ที่ผ่านผนังห้องเย็นหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเย็น ส าหรับกรณีของอุตสาหกรรมผลิตน้ าแข็ง ภาระการท าความเย็นของระบบท า
ความเย็นส่วนใหญ่เกิดจากท าน้ าที่อุณหภูมิเริ่มต้นให้กลายเป็นน้ าแข็ง 

5.6 ประสิทธิภำพพลังงำนของระบบท ำควำมเย็น 
 ประสิทธิภาพของระบบท าความเย็นจะแสดงในรูปของค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะการท าความเย็น (Coefficient of 
Performance, COP) ค่า COP หมายถึง อัตราส่วนระหว่างปริมาณพลังงานความร้อนท่ีถูกดูดซับโดยคอยล์เย็น (ปริมาณความเย็น
ที่ท าได้) ต่อพลังงานท่ีระบบใช้ 
 การวิเคราะห์ค่า COP ของระบบท าความเย็นท าโดยใช้แผนภาพความดัน-เอนทาลปีดังแสดงในรูปที่ 5.9 จากแผนภาพ
ด้านบน ค่า COP ของระบบท าความเย็นจะค านวณได้จาก 

 1 4

2 1

h h
COP

h h





         (5.1) 

โดย h1 = เอนทาลปีของสารท าความเย็นที่เข้าคอมเพรสเซอร์, kJ/kg 
 h2 = เอนทาลปีของสารท าความเย็นที่ออกจากคอมเพรสเซอร์, kJ/kg 
 h4 = เอนทาลปีของสารท าความเย็นก่อนเข้าคอยล์เย็น (เท่ากับเอนทาลปี 

ของสารท าความเย็นที่ออกจากคอยล์ร้อน), kJ/kg 

      
รูปที่ 5-9 แผนภาพความดัน-เอนทาลปีของวัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดไอ 

 ดังนั้น สิ่งท่ีจะต้องทราบ ได้แก่ สภาวะ (ความดันและอุณหภูมิ) ของสารท าความเย็นที่แต่ละจุดของระบบ เพื่อน าไปหาค่า
เอนทาลปีจากตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ หรือจากแผนภาพความดัน -เอนทาลปีของสารท าความเย็นชนิดที่ใช้ในระบบ 

งานของคอมเพรสเซอร ์

1 

2 3 

4 อัตราการท าความเย็น h1 - h4 

P2,3 

P1,4 

h3,4 h1 h2 

h2 - h1 

เอนทำลปี 

ควำมดัน 

อีวาโปเรเตอร ์
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ตัวอย่างแผนภาพความดัน-เอนทาลปีของสารท าความเย็น R-134a แอมโมเนีย และ R-22 ในหน่วย SI และ IP แสดงอยู่ในรูปที่ 5-
10 ,5-11, 5-12 และ 5-13 ตามล าดับ  

 
รูปที่ 5-10 แผนภาพความดัน-เอนทาลปีของสารท าความเย็น R-134a 

 

 
รูปที่ 5-11 แผนภาพความดัน-เอนทาลปีของแอมโมเนีย 
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รูปที่ 5-12 แผนภาพความดัน-เอนทาลปีของ R-22 (SI) 
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รูปที่ 5-13 แผนภาพความดัน-เอนทาลปีของ R-22 (IP) 

5.7 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพพลังงำนของระบบท ำควำมเย็น 
ส าหรับระบบท าความเย็นแบบอัดไอ อุณหภูมิท างานของคอนเดนเซอร์และของอีวาโปเรเตอร์เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

สมรรถนะการท างานของระบบท าความเย็น หากสามารถลดอุณหภูมิท างานของคอนเดนเซอร์และเพิ่มอุณหภูมิท างานของอีวาโปเร
เตอร์ได้ สมรรถนะการท างานของระบบท าความเย็นก็จะสูงขึ้น 

ปัจจัยที่กล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่ท าให้ระบบท าความเย็นมีสมรรถนะสูงขึ้น ระบบมีการใช้พลังงานลดลง  ซึ่งเป็นการ
อนุรักษ์พลังงาน อย่างไรก็ตามอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณา คือ การลดภาระการท าความเย็นของระบบให้ต่ าลง 

5.8 มำตรกำรกำรอนุรักษ์พลังงำนในระบบท ำควำมเย็น 
 แนวคิดหลักในการอนุรักษ์พลังงานในระบบท าความเย็น คือ การปรับปรุงสภาวะการท างานของคอมเพรสเซอร์ให้
เหมาะสม การลดอุณหภูมิท างานของคอนเดนเซอร์ และการเพิ่มอุณหภูมิท างานของอีวาโปเรเตอร์ นอกจากน้ี มาตรการเสริมอย่าง
การบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสมก็สามารถช่วยอนุรักษ์พลังงานได้โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนมาก  

 5.8.1 กำรลดอุณหภูมิท ำงำนของคอนเดนเซอร์ 
พิจารณารูปที่ 5-14 การควบแน่นของสารท างานในระบบท าความเย็นจะเกิดขึ้นตามเส้นทาง 2-3 ถ้าสามารถ

ลดอุณหภูมิและความดันที่คอนเดนเซอร์ลงได้ การควบแน่นจะเกิดขึ้นตามเส้นทาง 5-6 แทน และการท างานของ
คอมเพรสเซอร์จะเปลี่ยนจากเส้นทาง 1-2 มาเป็น 1-5 ส่วนอัตราการท าความเย็นของอีวาโปเรเตอร์จะเปลี่ยนจาก
เส้นทาง 4-1 เป็น 7-1 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ จะสามารถลดพลังงานที่ต้องป้อนให้กับคอมเพรสเซอร์ลง และเพิ่มอัตราการท า
ความเย็นข้ึนได้ ท าให้ค่า COP ของระบบเพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 5-14 แผนภาพความดัน-เอนทาลปีเมื่อลดอุณหภูมิท างานของคอนเดนเซอร ์

ข้อแนะน าในการลดอุณหภูมิท างานของคอนเดนเซอร์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
- ท าการเดินพัดลมคอนเดนเซอร์และเครื่องสูบน้ าหล่อเย็นให้มากตัวที่สุด เพื่อท าให้อุณหภูมิควบแน่นต่ า

ที่สุดเท่าที่จะท าได้ ส าหรับระบบท่ีมีคอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์หลายชุดนั้น ควรจะมีการตรวจตรา
การใช้พลังงานของเครื่องจักรทั้งสองอย่างสม่ าเสมอ เพื่อก าหนดการใช้งานให้เหมาะสม  โดยปกติ 
คอนเดนเซอร์ควรจะใช้พลังงานน้อยกว่า 15% ของพลังงานท่ีคอมเพรสเซอร์ใช้ 

- หัวฉีด (Spray Nozzle) ของคอนเดนเซอร์ต้องสะอาด 
- ลดปริมาณลมเลี่ยง (Bypass) ที่ผ่านคอนเดนเซอร์ให้น้อยที่สุด 
- รักษาพื้นผิวของคอนเดนเซอร์ให้สะอาด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า น้ าหล่อเย็นที่ใช้ผ่านการปรับสภาพ 

(Treatment) มาอย่างดีแล้ว 
- ไล่อากาศและก๊าซที่ไม่กลั่นตัวออกจากคอนเดนเซอร์ให้หมด โดยหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

 5.8.2 กำรเพ่ิมอุณหภูมิท ำงำนของอีวำโปเรเตอร์  
พิจารณารูปที่ 5-15 กระบวนการระเหยของสารท าความเย็นเกิดขึ้นภายในอีวาโปเรเตอร์ตามเส้นทาง   4-1 

เมื่อความร้อนถูกดูดจากผลิตภัณฑ์ สารท าความเย็นจะมีค่าเอนทาลปีสูงขึ้น โดยที่ความดันยังคงคงที่ ถ้าเพิ่มอุณหภูมิและ
ความดันในอีวาโปเรเตอร์ให้สูงข้ึนจากเส้นทาง 4-1 เป็น 7-5 งานของคอมเพรสเซอร์ที่ท าจะเปลี่ยนจากเส้นทาง 1-2 เป็น 
5-6 ผลที่ได้คือ งานท่ีจะต้องป้อนให้กับคอมเพรสเซอร์จะลดลง และอัตราการท าความเย็นจะสูงขึ้นเล็กน้อย มีผลท าให้ค่า 
COP ของระบบท าความเย็นสูงขึ้น 
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รูปที่ 5-15 แผนภาพความดัน-เอนทาลปีเมื่อเพิม่อุณหภูมิท างานของอีวาโปเรเตอร์ 

ข้อแนะน าในการเพิ่มอุณหภูมิท างานของอีวาโปเรเตอร์สามารถสรุปได้ดังนี้ 
- ตั้งอุณหภูมิควบคุมที่เทอร์โมสตัทภายในพื้นที่ท าความเย็นให้สูงที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้ จะต้องไม่ท าให้

ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ 
- ควบคุมความร้อนภายนอกไม่ให้เข้ามาในห้องเย็นมากเกินไป 
- ระวังไม่ให้เกิดสภาพความเป็นไอร้อนยิ่งยวดของสารท าความเย็นที่ทางออกของอีวาโปเรเตอร์ (ทางเข้า

ของคอมเพรสเซอร์) มากเกินไป 
- พื้นที่ผิวของอีวาโปเรเตอร์ต้องมีมากเพียงพอเพื่อให้การถ่ายเทความร้อนท าได้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้อุณหภูมิ

ท างานของอีวาโปเรเตอร์สูงขึ้น และช่วยลดการสูญเสียความชื้นของตัวผลิตภัณฑ์ด้วย 
- ละลายน้ าแข็งที่คอยล์เย็นเป็นระยะ เพราะน้ าแข็งที่เกาะที่คอยล์จะท าให้สมรรถนะของระบบลดลง ซึ่งจะ

สังเกตได้จากอากาศท่ีออกจากคอยล์เย็นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
- หยุดการละลายน้ าแข็งทันทีท่ีน้ าแข็งได้ละลายออกจากคอยล์เย็นหมดแล้ว 
- ใช้พัดลมและมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในห้องเย็นและห้องแช่แข็ง 
- สารท าความเย็นและน้ ามันหล่อลื่นที่ใช้ต้องถูกต้องเหมาะสม ท้ังชนิด คุณภาพ และปริมาณ  
- ป้องกันการที่น้ ามันหล่อลื่นจะถูกพาไปตกค้างในอีวาโปเรเตอร์ได้ด้วยการบันทึกปริมาณน้ ามันหล่อลื่นที่

ถ่ายออกและใส่เข้าไปแทนที่ในระบบ 

 
บทสรุป 
 การแช่เยือกแข็งเป็นการใช้งานระบบท าความเย็นอีกลักษณะหนึ่ง นอกจากการใช้เพื่อการปรับอากาศ และสร้าง
ความรู้สึกสบายให้กับพนักงานในโรงงานและอาคาร การแช่เยือกแข็งปกติเป็นการท าความเย็นท่ีอุณหภูมิค่อนข้างต่ า (0 ºC หรือต่ า
กว่า) 

ในบางกรณีของการท าความเย็นที่อุณหภูมิต่ าพอควร เครื่องท าความเย็นแบบอัดไอจะมีกระบวนการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น 
เป็นกระบวนการท าความเย็นแบบ 2 ช้ัน หรือแบบหลายช้ัน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการท าความเย็นที่อุณหภูมิต่ ามีผลให้ช่วงความ
แตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเครื่องควบแน่นและเครือ่งระเหยมีค่ากว้างมาก วัฏจักรท าความเย็นแบบอัดไอวัฏจกัรเดยีวจึงไมเ่หมาะ
ที่จะน ามาใช้ในเชิงปฏิบัติ ยิ่งช่วงความแตกต่างของอุณภูมิกว้างมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้ช่วงความแตกต่างของความดันในวัฏจักรกว้าง
มากขึ้นเท่านั้น และส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของระบบลดลง ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการท าความเย็นเป็นขั้นๆ  หรือ
การใช้วัฏจักรการท าความเย็นมากกว่า 2 วัฏจักรขึ้นไปในลักษณะที่เป็นอนุกรม วัฏจักรนี้เรียกว่า วัฏจักรท าความเย็นแบบหลั่น 
(Cascade refrigeration cycles) ดังแสดงในรูปที ่5.2  
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สิ่งที่ควรค านึงในระบบท าความเย็นอุณหภูมิต่ า คือ การประเมินภาระท าความเย็น ซึ่งแหล่งความร้อนประกอบด้วย 
- ภาระจากความร้อนผ่านผนัง (Wall Heat Gain Load) 
- ภาระจากอากาศอุ่นภายนอก (Air Change Load) 
- ภาระจากตัวสินค้า (Product Load) 
- ภาระอื่น ๆ (Miscellaneous Load) 

ภาระความร้อนต่างๆ ข้างต้นยังสามารถพิจารณาได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ความร้อนจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ และ
ความร้อนจากตัวสินค้าท่ีต้องการท าความเย็น ในบางกรณีของห้องเย็น ความร้อนจากตัวสินค้าอาจไม่สูงนักเมื่อเทียบกับความร้อน
ที่ผ่านผนังห้องเย็นหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเย็น ส าหรับกรณีของอุตสาหกรรมผลิตน้ าแข็ง ภาระการท าความเย็นของระบบท า
ความเย็นส่วนใหญ่เกิดจากท าน้ าที่อุณหภูมิเริ่มต้นให้กลายเป็นน้ าแข็ง 
 มาตรการอนุรักษ์พลังงานส าหรับระบบท าความเย็นที่อุณหภมูิต่ า ไดแ้ก่ 

- การลดอุณหภูมิท างานของคอนเดนเซอร์ 
- การเพิ่มอุณหภูมิท างานของอีวาโปเรเตอร์ 
- การท าความสะอาดชุดระบายความร้อนอย่างสม่ าเสมอ 
- การลดภาระท าความเย็นของระบบท าความเย็น 

ในบทนี้ยังให้ข้อมูลอย่างย่อๆ เกี่ยวกับระบบท าความเย็นแบบดดูซึม ซึ่งใช้ความร้อนเป็นแหล่งพลังงาน ถึงแม้ว่าระบบท า
ความเย็นแบบดูดซมึจะมีประสิทธิภาพต่ าเมื่อเทียบกับระบบท าความเย็นแบบอัดไอ แต่ในกรณีที่โรงงานมีความร้อนซึ่งเหลือท้ิงไปสู่
สิ่งแวดล้อม ความร้อนทิ้งเหลา่นั้นสามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อท าความเย็นได ้
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ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก 
ปมความรอนแบบดูดซึม 
(Absorption Heat Pump) 

 
 
1. หลักการทํางานของเทคโนโลย ี
 
ปมความรอนแบบดูดซึม  (Absorption Heat Pump) คืออะไร 
 
ปมความรอนแบบดูดซึม ทํางานโดยการดึงความรอนจากแหลงความรอนอุณหภูมิตํ่า (ตํ่ากวา 100 องศาเซลเซียส) 
รวมกับแหลงความรอนอุณหภูมิสูง เพ่ือผลิตน้ํารอนอุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส ทําใหสามารถลดการใช
พลังงานในการผลิตน้ํารอนจากแหลงความรอนอุณหภูมิสูงเพียงอยางเดียวลงได 
 
การทํางานของปมความรอนแบบดูดซึม ประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ Evaporator, Absorber, Generator และ 
Condenser โดยปมความรอนแบบดูดซึมจะรับความรอนจากแหลงความรอนอุณหภูมิตํ่าที่ Evaporator และถายเท
ความรอนใหกับน้ําเพ่ือผลิตเปนน้ํารอนที่ Absorber ในขณะที่ความรอนจากแหลงความรอนอุณหภูมิสูงจะเขาสูปม
ความรอนแบบดูดซึมที่ Generator และถายเทความรอนใหกับน้ําเพ่ือผลิตเปนน้ํารอนที่ Condenser และ Absorber ดัง
แสดงในรูปที่ 1 ตอไปนี้ 
 

                        
 

รูปท่ี 1 ไดอะแกรมแสดงหลักการทํางานของปมความรอนแบบดูดซึม 
 
สําหรับรายละเอียดการแลกเปลี่ยนความรอนและความเย็นของสารทํางาน (ลิเทียมโบรไมดกับน้ํา) ในสวนประกอบทั้ง 
4 สวนที่กลาวมา สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
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1. Generator จะทําหนาที่แยกสารละลายลิเทียมโบรไมด (LiBr) ออกจากน้ําโดยแหลงความรอนอุณหภูมิสูง ซึ่ง
โดยทั่วไปจะใชไอน้ํา หลังจากที่ไดรับความรอน สารทําความเย็น (น้ํา) ก็จะเปล่ียนสถานะกลายเปนไอที่แรงดันสูง ไหล
ไปคายความรอนที่เครื่องควบแนน (Condenser) 
 
2. Condenser จะทําหนาที่ควบแนนสารทําความเย็น (น้ํา) โดยสารทําความเย็นจะคายความรอนใหแกน้ําที่เขามา
แลกเปล่ียนความรอนและระบายทิ้งผานทางหอระบายความรอน (Cooling Tower)  หลังจากนั้นสารทําความเย็นก็จะ
เปล่ียนสถานะเปนของเหลวไหลไปรับความรอนจากแหลงความรอนอุณหภูมิตํ่า ที่ชุด Evaporator โดยน้ํารอนที่ไดจะมี
อุณหภูมิอยูที่ประมาณ 80 ถึง 95 0C   
 
3. Evaporator จะทําหนาที่ดูดความรอนจากแหลงความรอนที่มีอุณหภูมิตํ่า โดยอุณหภูมิของแหลงความรอนจะอยู
ในชวงอุณหภูมิ 30 ถึง 50 0C ซึ่งแหลงความรอนที่ใชอาจจะเปนน้ําที่ระบายความรอนจากระบบหรือเปนความรอนทิ้งที่
อุณหภูมิตํ่า ความรอนทั้งหมดจะไปถายเทความรอนที่ Absorber 
 
4. Absorber จะทําหนาที่ดูดซึมน้ําและความรอนที่อยูในสารทํางาน  ทําใหสารละลายลิเทียมโบรไมด (LiBr) มีความ
เขมขนสูงขึ้นกอนที่จะถูกปมไปที่ Generator และการทํางานของระบบก็จะเริ่มตนหมุนเวียนขึ้นใหม 
 
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในสภาวะตางๆ ที่กลาวมา สามารถแสดงไดดังไดอะแกรมในรูปที่ 2 ดังตอไปนี้ 
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รูปท่ี 2 ไดอะแกรมแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาวะอุณหภูมิของเทคโนโลยีปมความรอนแบบดูดซึม 

 
จากรูปที่ 2 เปนการทําน้ํารอนโดยปมความรอนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump) ซึ่งจะรับความรอนจากแหลง
ความรอนสองสวนดวยกัน คือ ความรอนอุณหภูมิตํ่าจากน้ําระบายความรอนที่อุณหภูมิ 60 0C และไอน้ําที่ระดับแรงดัน 
7 บาร (อุณหภูมิไอน้ําประมาณ 180 0C) โดยแหลงความรอนทั้งสองจะคายความรอนใหแกสารทํางานที่ชุดแลกเปลี่ยน
ความรอน  โดยอุณหภูมิของน้ําเขา 40 0C รับความรอนจากสารทํางานที่ชุดแลกเปลี่ยนความรอนทําใหอุณหภูมิของน้ํา
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เพ่ิมเปน 890C โดยความรอนที่ไดจากไอน้ําและน้ําจากระบบระบายความรอนจะคายความรอนใหแกน้ําที่เขามา
แลกเปล่ียนความรอนทั้งหมด  ซึ่งจะทําใหระบบมีคา COP = 1.7 
 
การใชงานปมความรอนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump)  
จากหลักการทํางานของปมความรอนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump) ที่เปนระบบที่มีการใชความรอนจากไอน้ํา
และความรอนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต  ซึ่งจะสามารถนํากลับมาใชในการผลิตน้ํารอนอุณหภูมิสูงแทนการใช
เครื่องแลกเปล่ียนความรอนที่มีการใชไอน้ําโดยตรง  โดยน้ํารอนที่ไดจะมีอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 80 ถึง 95 องศา
เซลเซียส สําหรับน้ํารอนที่ไดอาจจะนําไปใชเปนน้ําปอนสําหรับหมอไอน้ําหรือใชในกระบวนการผลิตในสวนอื่น ๆ 
   
2. การใชทดแทนเทคโนโลยเีดิม 
 
ปมความรอนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump) สามารถนํามาประยุกตใชงานรวมกับกระบวนการผลิต  ในสวนของ
ชุดแลกเปลี่ยนความรอนของเดิม เชน  Plate Heat Exchanger, Shell and Tube ที่ใชไอน้ํามาทําน้ํารอนที่อุณหภูมิ
ประมาณ 80 ถึง 95oC โดยที่ระบบจะตองมีแหลงความรอนอื่นเขามาเสริม 
 
 

Boiler

Feed Water 
Tank

Make up Water 
40 oC

Process and 
Equipment

Steam 
Heater
EFF= 90%

Dearator

Steam
7 Bar

Condensate Water 
95 oC

FeedWater 
50‐60 oC

FeedWater 
95‐100 oC

FeedWater 
120 oC

Cooling 
Tower

CWS
40 oC

CWR
60 oC

Heat

Steam
7 Bar

Steam
7 Bar

Heat

 
ระบบหมอไอนํ้าเดิม 

 
การประยุกตการใชงานกอนการปรับปรุง ระบบเดิมมีการใชน้ําระบายความรอนออกจากระบบโดยที่อุณหภูมิน้ําเขา 
400C และน้ําออก 600C น้ําปอนที่เขาหมอไอน้ําจะมีการใชน้ําคอนเดนเสทเขามาผสมกับน้ําปอนที่อุณหภูมิ 950C และ
อุณหภูมิของน้ําปอนอยูที่ 400C หลังจากที่ผสมที่ถังน้ําปอนจะไดน้ําปอนที่อุณหภูมิประมาณ 50 ถึง 60 0C หลังจากนั้น
จะใชไอน้ําที่ระดับแรงดัน 7 บาร มาแลกเปล่ียนความรอนกับน้ําปอนผานชุดแลกเปลี่ยนความรอนจนไดอุณหภูมิของน้ํา
ที่ 95 ถึง 1000C  หลังจากนั้นน้ําปอนจะเขาถัง Deaerator เพ่ือลดปริมาณออกซิเจนที่เจือปนอยูในน้ําโดยการใชไอน้ํา
ในการลดปริมาณออกซิเจนที่อยูในน้ําปอนโดยใชไอน้ําที่ระดับแรงดัน 7 บาร ในการลดปริมาณออกซิเจนในน้ําปอน  น้ํา
ปอนหลังจากที่ผานระบบ Deaerator จะมีอุณหภูมิอยูที่ 1200C เขาสูหมอไอน้ํา 
 
 

COP~0.9 
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ระบบหมอไอนํ้าหลังปรับปรุง 

 
หลังการปรับปรุงโดยการใชปมความรอนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump) เขามาใชในการเพิ่มอุณหภูมิของน้ํา 
Make Up แทนชุดแลกเปลี่ยนความรอนของเดิม  สําหรับการทํางานของระบบจะใชความรอนจากระบบระบายความ
รอนที่มีอุณหภูมิ 600C เขามาแลกเปลี่ยนความรอนในชุด Evaporator โดยอุณหภูมิของน้ําหลังจากที่ไดมีการ
แลกเปล่ียนความรอนจะอยูที่ประมาณ 400C และใชไอน้ําที่ระดับแรงดัน 7 บาร  ในสวนของ Generator เพ่ือใหความ
รอนแกสารทํางาน  โดยความรอนที่ใชในระบบทั้งหมดจะคายความรอนใหแกน้ําที่เขามาแลกเปลี่ยนความรอน  โดย
อุณหภูมิน้ํา Make Up ขาเขาจะอยูที่ 400C หลังจากที่ไดมีการแลกเปลี่ยนความรอนในชุด Condenser  อุณหภูมิของ
น้ํา Make up จะอยูที่ 890C และเขาไปผสมกับน้ําคอนเดนเสทที่อุณหภูมิ 950C จะไดน้ําที่อุณหภูมิ 95 ถึง 1000C  
หลังจากนั้นน้ําปอนจะเขาถัง Deaerator เพ่ือลดปริมาณออกซิเจนท่ีเจือปนอยูในน้ําโดยการใชไอน้ําในการลดปริมาณ
ออกซิเจนท่ีอยูในน้ําปอน  โดยใชไอน้ําที่ระดับแรงดัน 7 บาร ในการลดปริมาณออกซิเจนในน้ําปอน โดยน้ําปอน
หลังจากที่ผานระบบ Deaerator  จะมีอุณหภูมิอยูที่ 1200C เขาสูหมอไอน้ํา จากหลักการทํางานจะเห็นไดวาระบบ 
Absorption Heat Pump จะชวยในการลดการใชพลังงานความรอนในการทําน้ํารอนโดยการใชพลังงานความรอนจาก
แหลงความรอนอุณหภูมิตํ่าเขามาชวยในการแลกเปลี่ยนความรอน 
 
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
จากผลการวิเคราะหการใชพลังงานของปมความรอนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump) เมื่อเปรียบเทียบกับคา 
COP โดยความรอนขาออกที่ไดจะมากกวาความรอนขาเขาที่ปอนเขาสูระบบประมาณ 1.7 เทา และมีศักยภาพในการ
ประหยัดพลังงานไดประมาณ  30-45%    
 
 
 
 
 
 

COP~ 1.7 
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4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
จากกระบวนการผลิตที่มีความรอนเหลือทิ้งและมีการใชน้ํารอนที่อุณหภูมิสูง  การใชปมความรอนแบบดูดซึม 
(Absorption Heat Pump)  จะสามารถชวยลดตนทุนในการผลิตลงได  โดยน้ํารอนที่ผลิตไดจะมีอุณหภูมิอยูที่ประมาณ 
80 ถึง 95 oC จึงเหมาะสําหรับโรงงานที่มีความตองการใชน้ํารอนที่อุณหภูมิสูง เชน น้ําปอนหมอไอน้ํา การทําความ
สะอาดวัตถุดิบ (โรงงานที่มีหมอไอน้ําขนาดตั้งแต 10 ตัน ขึ้นไป และตองมีแหลงความรอนเสริม) ดังนั้นการใชปมความ
รอนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump) ในกระบวนการผลิตแทนชุดแลกเปลี่ยนความรอนของเดิมจะสามารถชวยลด
การใชพลังงานไฟฟาและความรอนในภาพรวมได 
 
5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลย ี
 
กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
• โรงงานผลิตไฟฟา 
• โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
• โรงงานเคมี 
• โรงงานเหล็ก 
 
6. ราคาของเทคโนโลย ี
 
ราคาของปมความรอนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump) จะขึ้นอยูกับขนาดของความรอนที่ตองการโดยประเมิน
จาก kWt โดยเฉลี่ยราคาจะอยูที่ประมาณ 6,000 – 7,000 บาท/kWt (ขนาดต่ําสุดที่ระบบทําไดอยูที่ 200 kWt โดยจะทํา
น้ํารอนไดที่อุณหภูมิประมาณ 80 ถึง 95 oC ที่อัตราการไหลของน้ํารอน 4 ตันตอชั่วโมง) 
 
7. ระยะเวลาคนืทุนของเทคโนโลยี                                                                 
 
จากขอมูลกรณีศึกษาของ ราคาของปมความรอนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump)  สามารถใหผลประหยัดซึ่งมี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 – 4 ป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแหลงความรอนและความรอนเหลือทิ้ง  ถามีมากพอก็จะสามารถคืน
ทุนไดเร็ว 
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กรณีศึกษาผลการประหยดัพลังงานของ Absorption Heat Pump 
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จากรูปเปนการทําน้ํารอนโดยระบบ Absorption Heat Pump ซึ่งจะรับความรอนจากแหลงความรอนสองสวนดวยกัน 
คือ ความรอนอุณหภูมิตํ่าจากน้ําระบายความรอนที่อุณหภูมิ 60 0C และไอน้ําที่ระดับแรงดัน 7 บาร (อุณหภูมิไอน้ํา
ประมาณ 180 0C) โดยแหลงความรอนทั้งสองก็จะคายความรอนใหแกสารทํางานที่เขามาแลกเปลี่ยนความรอน ในที่นี้
น้ําเขาจาก 40 0C มารับความรอนจากสารทํางานทําใหอุณหภูมิของน้ําเพ่ิมเปน 890C แลวใชเปนน้ําปอนในระบบหมอ
ไอน้ํา โดยความรอนที่ไดจากไอน้ําและน้ําจากระบบระบายความรอนก็จะคายความรอนใหแกสารทํางานที่เขามา
แลกเปล่ียนความรอนทั้งหมด แหลงความรอนที่ไดจะมาจากไอน้ํา 100% และน้ําจากระบบระบายความรอน 70% ซึ่งก็
จะทําใหคา COP อยูที่ประมาณ 170% 
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การคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 
กรณีที่ใชเชื้อเพลงิ NG 

 
 
ขอมูลอางอิงที่ใชในการคํานวณ 
อัตราการไหลของน้ําระบายความรอน (mc)  5,000   L/h 
อุณหภูมิของน้ําระบายความรอนเขา (tci)  60   oC 
อุณหภูมิของน้ําระบายความรอนออก (tco)  40   oC 
คาความรอนจําเพาะของน้ํา (Cp)   4.186   kJ/kg.oC 
Enthalpy of steam at 7 barg   2,767.46   kJ/kg 
ปริมาณความรอนที่ตองการท้ังหมด   282   kWth 
อัตราการไหลของไอน้ํากอนปรับปรุง   366.83   kg/h 
LHV of NG     1,055   MJ/MBtu 
ราคา NG เฉล่ีย     400   Baht/MBtu 
ชั่วโมงการทํางาน     8,760   h/yr 
ราคาตนทุนในการผลิตไอน้ําเฉล่ีย   1.50   Baht/kg 
Heat Flow Rate of Cooling Water  = mc x Cp x (tci - tco) 
     = 5,000 x 4.186 x (60 - 40) / 1,000 
     = 418.6  MJ/h 
     = 418.6 x 1,000 / 3,600 
     = 116.28  kWth 
 
ปริมาณความรอนที่ตองการเพิ่มจากไอน้ํา 7 barg   

=   282  - 116.28 
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     =   165.72   kWth 
     = 165.72 x 3,600 
     = 596,600 kJ/h 
  

คิดเปนปริมาณไอน้ําที่ใชหลังปรับปรุง  = 596,600 / 2,767.46 
     = 215.58  kg/h 
ดังนั้นคิดเปนปริมาณไอน้ําที่ใชลดลง  = 366.83 - 215.58 
     = 151.26  kgh 

 
 
ผลการประหยัดเชื้อเพลิง NG  = 418.60 / 1,055 
     = 0.40  MBtu/h 
     = 0.40 x 8,760 
     = 3,475.77  MBtu/yr 
     = 3,475.77 x 400 
     = 1,390,307.49 Baht/yr 
ผลการประหยัดไอน้ํา   = 151.26 x 8,760 
     = 1,325,018.61 kg/yr 
     = 1,325,018.61 x 1.5 
     = 1,987,527.91 Baht/yr 
รวมผลการประหยัดทั้งหมด   = 1,390,307.49 +1,987,527.91 
     = 3,377,835.40 Baht/yr 

 
จากผลการคํานวณพบวา การติดตั้งเครื่อง Absorption Heat Pump สามารถชวยลดการใชไอน้ําในระบบเดิมลงได
ประมาณ 40% และความรอนที่ไดรับจากน้ําระบายความรอนสามารถชวยลดการใชเชื้อเพลิงในการทําน้ํารอนลงไดโดย
ที่ระบบยังสามารถทํางานไดตามปกติ  โดยเครื่อง Absorption Heat Pump สามารถผลิตน้ํารอนไดที่อุณหภูมิ 89 oC 
จากน้ําอุณหภูมิ 40 oC 
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เงินลงทุน    
- ราคา Absorption Heat Pump  ขนาด 282 kWth 2,530,000  บาท 
- ผลการประหยัด     3,377,835.40  บาทตอป 
- ระยะเวลาในการคืนทุนเบ้ืองตน   0.75   ป 
 
8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
ปมความรอนแบบดูดซึม (Absorption Heat Pump)  จะใชแหลงความรอนที่เหลือทิ้งจากระบบเขามาชวยเสริมในการ
ผลิตน้ํารอน ดังนั้นจึงเปนการลดการใชเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตลงได  โดยไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม    
 
9. ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
 
จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. พบวายังไมมีการนําเทคโนโลยีนี้ไป
ประยุกตใชแลวกับสถานประกอบการใดๆ  
 
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแลวพบวา เทคโนโลยีนี้
สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 6,444 ktoe ตามขอมูลการใชพลังงานของ
ประเทศในป 2553 (6) และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้นํา
เทคโนโลยีไปประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 2,221 ลานบาท 
 
10. ตัวอยางกรณีศึกษา  
 N/A 
11. แหลงขอมูลอางอิง 
(1) www.ecsthai.co.th 
(2) www.nwt.co.th 
(3) www.eng.su.ac.th 
(4) www.boonyium.com 
(5) www.leonics.co.th 
(6) รายงานพลังงานของประเทศไทย ป 2553                
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ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก 

หัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ (Self Recuperative Burner) 
 
 
1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1)(2)(6) 
 
หัวเผาเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ คือ อะไร 
หัวเผาเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ คือ หัวเผาที่มีลักษณะเปนเครื่องแลกเปล่ียนความรอนแบบทอแผรังสี โดยเครื่องแลกเปล่ียน
ความรอนดังกลาวจะถูกสรางขึ้นมาติดกับหัวเผาเปนชุดเดียวกัน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการอุนอากาศที่ใชในการเผา
ไหมใหมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยการนํากาซไอเสียทิ้งมาแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศเย็นที่จะใชเผาไหม ซึ่งการ
แลกเปล่ียนความรอนจะเกดิขึ้นภายในตัวหัวเผาที่ออกแบบใหเปนอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนในตัวเอง เมื่ออากาศ
เย็นที่จะใชในการเผาไหมมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพการเผาไหมดีขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิง   
 

      
รูปที่ 1.1: แสดงรูปโครงสรางของหัวเผาเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ 

 
 
การแลกเปลี่ยนความรอนในหัวเผาเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ 
หลักการสําคัญที่ทําใหหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟประหยัดเชื้อเพลิงได นั่นคือการเพิ่มอุณหภูมิใหกับอากาศเย็นที่จะ
ใชเผาไหม ซึ่งกาซไอเสียจะไหลผานหัวเผาที่ติดตั้งอุปกรณดึงกาซไอเสีย (Flue Gas Eductor) โดยเหนี่ยวนําใหกาซไอ
เสียไหลผานหัวเผาในสวนที่เปนชุดอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนที่ติดตั้งภายในหัวเผา กาซไอเสียจะแลกเปลี่ยนความ
รอนกับอากาศเย็นที่ใชในการเผาไหมที่ไหลสวนทางผานชองรอบนอกตัวหัวเผาหรืออุปกรณแลกเปล่ียนความรอนที่ติด
กับหัวเผา ดังแสดงในรูปที่ 1.2 
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รูปที่ 1.2: แสดงหลักการทํางานของหัวเผาเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ(1) 

 
 
2. การใชทดแทนเทคโนโลยเีดิม 
 
เตาอุตสาหกรรมทั่วไป หัวเผาที่ใชเปนแบบหัวเผาอากาศเย็น ซึ่งอุณหภูมิอากาศที่ปอนเขาหองเผาไหมมีอุณหภูมิ
ใกลเคียงกับบรรยากาศ (ประมาณ 30-35 oC) ซึ่งหากสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่ใชเผาไหมไดจะทําใหลดการใช
เชื้อเพลิงลงได  
 
การติดตั้งหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ สามารถติดตั้งเพ่ือทดแทนหัวเผาอากาศเย็นได ซึ่งจะตองมีการดัดแปลง
เพ่ือใหเขากับเตาเผา เหมาะสําหรับเตาเผาขนาดเล็กและใหญที่มีอุณหภูมิใชงานสูง (มากกวา 750 oC) และตองเปน
กาซไอเสียที่มีการปนเปอนต่ําและเชื้อเพลิงที่ใชควรจะมีกํามะถันในระดับต่ําเพ่ือลดปญหาเรื่องการบํารุงรักษาหัวเผา 
 
(4) หัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟมีประโยชนอยางมากในงานที่ตองการอุณหภูมิสม่ําเสมอโดยใชกับเตาหลอมที่มี
ปริมาตรขนาดเล็ก เชน เตาเผาเครื่องปนดินเผา  
 
(4) หัวเผาแบบหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟอาจนํามาใชเสริมกับหัวเผาแบบเซรามิคชนิดรีเจนเนอเรทีฟ 
(Regenerative Ceramic Burner) สําหรับการใชงานขนาดใหญเพ่ือจะทําใหการกระจายความรอนสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้น  
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3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
จากเอกสารและขอมูลเผยแพร (2) พบวาเตาอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีการติดตั้งหัวเผาอากาศเย็นจะใชอากาศอุณหภูมิตํ่า
เพ่ือใชในการเผาไหม ซึ่งโดยทั่วไปการเผาไหมของอากาศที่มีอุณหภูมิตํ่าจะใชเชื้อเพลิงมากกวาการเผาไหมอากาศที่มี
อุณหภูมิสูง ดังแสดงในรูป 3.1 
   

 
รูป 3.1: แสดงกราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิอากาศที่เพิ่มข้ึนและเปอรเซ็นตการประหยัดเชื้อเพลิง (2) 

 
จากรูป 3.1 จะพบวาเมื่อเราสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่จะใชในการเผาไหมได จะทําใหการสูญเสียพลังงานในการทํา
ใหอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั้นลดลงได ระยะเวลาในการเผาไหมก็สามารถลดลงได ในกรณีของเตาเผาที่ทํางานแบบเปน
งวด (Batch) จะชวยลดระยะเวลาการทํางานของเตาลงได ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตไดอีกดวย ใน
ทํานองเดียวกันกรณีของเตาเผาที่ทํางานแบบตอเนื่อง (Continuous) จะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงในการใหความรอน
กับผลิตภัณฑ 
 
เมื่อพิจารณาจากรูป 3.1 หากเพิ่มอุณหภูมิอากาศจากสภาวะปกติใหสูง 600 oC (อุณหภูมิใชงาน 1250 oC) สามารถ
ประหยัดเชื้อเพลิงไดประมาณ 25-30% (5) 
 
จากขอมูลกรณีศึกษาการติดตั้งในตางประเทศ (3)(5) การใหความรอนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหัวเผาแบบ
เซลฟ-รีคูเพอเรทีฟสามารถลดการใชพลังงานไดประมาณ 20%-30% เมื่อเทียบกับการใหความรอนในเตาเผาที่ใชหัว
เผาแบบอากาศเย็นทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 3.2 
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รูป 3.2: แสดงตัวอยางของหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟที่สามารถประหยัดได 30%(3) 

 
 
 
4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
เทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชอุนอากาศในการเผาไหมโดยการติดตั้งหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟเหมาะ
สําหรับอุตสาหกรรมที่ใชเตาเผาที่มีอุณหภูมิใชงานสูงกวา 750 oC และใชเชื้อเพลิงที่มีกํามะถันต่ํา เชน กาซธรรมชาติ 
เปนตน 
 

 
รูปที่ 4.1: แสดงการติดตั้งหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟกับเตาเผา (3) 
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5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี (7) 
 
กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
 
• โรงงานผลิตโลหะ เชน การรีดเหล็กเสน 
• โรงงานผลิตเซรามิค 
• โรงงานผลิตแกว 
 
 
6. ราคาของเทคโนโลย ี
 
ขึ้นกับขนาดของอุปกรณรวมท้ังคาการติดตั้งที่จะตองมีการปรับปรุงเตา 
 
 
7. ระยะเวลาคนืทุนของเทคโนโลย ี
 
จากขอมูลจากกรณีศึกษาในตางประเทศ (4) เทคโนโลยีการใชหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟสามารถใหผลประหยัดซึ่งมี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณไมเกิน 1 ป 
 
 
8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
การนําความรอนจากกาซเสียทิ้งมาใชในการอุนอากาศเผาไหมชวยใหประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงในเตาเผาดีขึ้น 
สงผลใหการเผาไหมเชื้อเพลิงลดนอยลง จึงถือวาเปนอีกแนวทางในการลดปญหาภาวะโลกรอนได 
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ขอมูลเทคโนโลยีเชิงลึก 

การใชหัวเผาแบบ Oxy-Fuel 
(Oxy-Fuel Fired Burner) 

 
 
1. หลักการทํางานของเทคโนโลย ี
 
Oxy-Fuel  Combustion  คืออะไร 
 
โดยปกติ การเผาไหม (Combustion) เกิดขึ้นไดระหวางการทําปฏิกิริยาเคมีระหวางเชื้อเพลิง (Fuel) และกาซออกซิเจน 
(Oxygen) ที่อยูในอากาศที่ใชในการเผาไหม (Combustion Air) ซึ่งปริมาณออกซิเจนในอากาศจะมีเพียง 21% โดย
ปริมาตรเทานั้น โดยสัดสวนที่เหลือจะเปนกาซไนโตรเจน (Nitrogen) ซึ่งมีถึงประมาณ 78% โดยปริมาตร ดังนั้น การ
สูญเสียความรอนจากการเผาไหม (Sensible Heat Loss) โดยสวนใหญจึงเกิดขึ้นกับกาซไนโตรเจน 
 
การเผาไหมแบบ Oxy-Fuel Combustion เปนเทคโนโลยีที่ใชในการลดความสูญเสียดังกลาว โดยใชหัวเผาแบบ Oxy-
Fuel ซึ่งเปนหัวเผาที่ใชออกซิเจนบริสุทธิ์เพ่ือใหเกิดการเผาไหม (Combustion) ไดอยางเต็มที่ โดยสามารถลดปริมาณ
อากาศที่ใชในการเผาไหมแบบทั่วไป (ลักษณะคลายกับหัวเผาชนิดอื่นๆ แตสามารถใหเปลวไฟอุณหภูมิสูงได) มีทั้ง
แบบที่ใชกาซธรรมชาติและน้ํามันเตาเนื่องจากคุณสมบัติที่สามารถใหอุณหภูมิสูงกวาหัวเผาอื่นๆได หัวเผาชนิดนี้จึงมัก
นําไปใชในงานเตาหลอมแกว หลอมโลหะ เตาใหความรอนซ้ํากบัโลหะ (Metal Reheating) และเตาใหความรอนเพ่ิม
สูงขึ้นตามลําดับขั้น (Ladle Reheating)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.1 Oxygen Fuel Burner 
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2. การใชทดแทนเทคโนโลยเีดิม 
 
หัวเผาแบบ Oxy-Fuel สามารถใชทดแทนเทคโนโลยีหัวเผาแบบเดิม (Conventional Combustion)  ที่ใชอากาศ (Air) 
เปน Primary Oxidant ในปฏิกิริยาการเผาไหม โดยมีจุดเดน ดังตอไปนี้ 
 

 ลดปริมาณความสูญเสียจากปริมาณกาซไอเสีย (Exhaust Gas) ที่ลดลงไดถึง 75%  

          
ที่มา : Tokyo Gas Co.,Ltd, High Efficiency Furnace with Oxy-Fuel Combustion and Zero-Emission by CO2 Recovery 

 
 

รูปท่ี 2.1 แสดงปริมาณ  Flue Gas เทียบกับปริมาณออกซิเจนในการเผาไหม 
 

จากกราฟขางตน จะเห็นไดวา เมื่อใชออกซิเจนบริสุทธิ์เปนอากาศเผาไหม (Oxygen-Enriched = 100%) ปริมาณกาซ
ไอเสีย (Exhaust Gas) จะลดลงจากเดิมที่ประมาณ 100% เหลือเพียง 25-30% (เสนกราฟ m=1.0) อันเนื่องมาจาก
ปริมาณกาซไนโตรเจนที่ไมไดถูกใชในการเผาไหม 
 

 อุณหภูมิเปลวไฟสูงขึ้นกวาเทคโนโลยีเดิม จากโดยทั่วไปประมาณ 1950 องศาเซลเซียส เปนประมาณ 2800 
องศาเซลเซียส   

 
การใชออกซิเจนบริสุทธิ์เปนอากาศเผาไหม (Oxygen-Enriched =100%) สงผลใหอุณหภูมิเปลวไฟสูงขึ้น และ
ประสิทธิภาพเชิงความรอน (Thermal Efficiency) สูงขึ้น 
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ที่มา : Tokyo Gas Co.,Ltd, High Efficiency Furnace with Oxy-Fuel Combustion and Zero-Emission by CO2 Recovery 

 
รูปท่ี 2.2 แสดงอุณหภูมิเปลวไฟ เทียบกับปริมาณออกซิเจนในการเผาไหม 

 
 เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน 

 

         
ที่มา : Tokyo Gas Co.,Ltd, High Efficiency Furnace with Oxy-Fuel Combustion and Zero-Emission by CO2 Recovery 

 
รูปท่ี 2.3 แสดงผลประหยัดเชื้อเพลิง เทียบกับปริมาณออกซิเจนในการเผาไหม 

 
หากพิจารณาชวงอุณหภูมิกาซเสีย (Exhaust Gas Temperature) ในชวง 800- 1400 oC  ผลการประหยัดพลังงานจาก
เชื้อเพลิงที่ลดลงจะอยูในชวงประมาณ 25-50% 
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 ลดปริมาณกาซ NOx ซึ่งเปนกาซที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และความปลอดภัย 
 

            
ที่มา : Tokyo Gas Co.,Ltd, High Efficiency Furnace with Oxy-Fuel Combustion and Zero-Emission by CO2 Recovery 

 
รูปท่ี 2.4 แสดงปริมาณการเกิดกาซ NOx เทียบกับปริมาณออกซิเจนในการเผาไหม 

 
ปริมาณกาซ NOx เกิดขึ้นภายหลังจากปฏิกิริยาการเผาไหม โดยที่อุณหภูมิเปลวมีผลตอการเกิดปริมาณกาซ NOx 
กลาวคือที่อุณหภูมิเปลวสูงขึ้นจะสงผลใหมีปริมาณ NOx สูงขึ้น อยางไรก็ตาม ที่คา Oxygen-Enriched มากกวา 60% 
จะทําใหปริมาณไนโตรเจนในการเผาไหมลดลงซึ่งแนวโนมก็คือจะลดลงเรื่อยๆ จนเปนศูนย ในกรณีที่ Oxygen-
Enriched = 100% 
 
3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
ผลการประหยัดพลังงานประมาณ 30-50% โดยจากรูปที่ 3.1 ดานลางนี้ แสดงถึงการใชเทคโนโลยีหัวเผาแบบ Oxy-
Fuel กับอุตสาหกรรมแกว โดยมีการใชพลังงานที่นอยกวา 800 Kcal/kg สําหรับ 60% Cullet ในเตาเผาขนาด 111 
ตารางเมตร ซึ่งหากมีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมจะทําใหผลการใชพลังงานอยูในระดับต่ําสุด คือ ที่ประมาณ 625 
Kcal/kg สําหรับ 60% Cullet (Oxy Batch/Cullet PH)  
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ที่มา : Praxair, Inc. , Advances in Oxy-Fuel Fired Glass Melting Technology 
 
                                                   รูปท่ี 3.1 แสดงผลประหยัดพลังงานจากการใช Oxy-Fuel Burner 
 
4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
ถึงแมวาที่ผานมาไดมีการใชออกซิเจนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหมและเพ่ิมประสิทธิภาพในลักษณะที่เรียกวา 
“Oxygen-Enriched Combustion” ก็ตาม (เพ่ิมออกซิเจนในสัดสวนประมาณ 30%) อยางไรก็ตาม การใช Oxy-Fuel 
Burner 100% จะชวยใหเกิดผลประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น 

                                              
                                                                  รูปท่ี 4.1 แสดงการใช Oxy-Fuel Burner  
 
นอกจากนี้ หลักการของการใชเทคโนโลยี Oxy-Fuel สามารถประยุกตใชกับ Conventional Furnace โดยใชระบบที่
ออกแบบเรียกวา “Forced Flue Gas Recirculation System” โดยที่ออกซิเจน และ Recirculated Flue Gas จะถูกผสม
เขาดวยกันเพ่ือใหมีปริมาณไนโตรเจนในอากาศต่ําสุด โดยเรียกวา “Pseudo-air” ซึ่งประกอบดวย CO2, H2O และ N2 
ในปริมาณเล็กนอย ดังแสดงในไดอะแกรมรูปที่ 4.2 
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ที่มา : Tokyo Gas Co.,Ltd, High Efficiency Furnace with Oxy-Fuel Combustion and Zero-Emission by CO2 Recovery 
 

รูปท่ี 4.2 แนวคิดของการประยุกตระบบ Oxy-Fuel Combustion Technology กับ Conventional Furnace 
 
โดยหลักการของการประยุกตใชเทคโนโลยี Oxy-Fuel Combustion ขางตน จะเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 
 

 ลดคาใชจายในการผลิตหรือซื้อกาซออกซิเจนจํานวนมากในการเปนเชื้อเพลิง 
 ลดปญหาอันเนื่องมาจากอุณหภูมิเปลวที่สูงขึ้นมาก ในขณะที่เตาเดิมไมไดออกแบบมาเพื่อรองรับสภาวะ
ดังกลาว 

 ลดคาใชจายในการเปลี่ยนหัวเผาชุดเดิม เปนแบบ Oxy-Fuel Burner 
 

ตัวอยางการใชงานในอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตเหล็ก 
 
กรณีตัวอยางการประยุกตใชอ่ืนๆ ไดแก ในชวงของการหลอมเหล็ก เศษเหล็กจะถูกหลอมในเตาหลอมอารกไฟฟาที่
อุณหภูมิสูง เศษเหล็กถูกหลอมอยางรวดเร็วในชวงการหลอม หัวเผาแบบ Oxy Fuel จะใหความรอนเพ่ิมเติมเพ่ือชวย
หลอมเศษเหล็กในบริเวณที่อารกไฟฟาหลอมไมทั่วถึง (Cold Spot) 
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รูปท่ี 4.3 การใช Oxy-Fuel Burner เสริมในบริเวณ Cold Spot 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 การใช Oxy-Fuel Burner สําหรับ EAF 
 
 
5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลย ี
 
กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
• โรงงานอุตสาหกรรมแกว 
• โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง 
• โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย 
 
 
6. ราคาของเทคโนโลย ี
 

ประมาณ 1,500,000 บาทตอชุด (ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดอัตราการใชเชื้อเพลิง MMBtu/hr) 
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7. ระยะเวลาคนืทุนของเทคโนโลย ี
 
 ประมาณ 2-4 ป 
 
8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
เทคโนโลยีนี้ชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการลดปริมาณ CO2 และ NOx หลังการเผาไหม 
 
9. ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
 
จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. พบวายังไมมีการนําเทคโนโลยีหัวเผา
แบบ Oxy-Fuel ไปประยุกตใชแลวกับสถานประกอบการใดๆ ในประเทศ 
 
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแลวพบวา เทคโนโลยีนี้
สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 1,904 ktoe ตามขอมูลการใชพลังงานของ
ประเทศในป 2553 (5) และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้นํา
เทคโนโลยีไปประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 1,580 ลานบาท 
 
10. ตัวอยางกรณีศึกษา (3)  
 โรงงาน   : บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จํากัด 
 ประเภทอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมผลิตเหล็กแทง (Billet) และเหล็กเสน (Deformed Bar และ  
      Rounded Bar) 
 การประยุกตใชเทคโนโลยี : ใช Oxy-fuel Burner สําหรับการอุนเบารับน้ําเหล็ก (Ladle) 
 ผลประหยัดพลังงาน : การใชเชื้อเพลิงน้ํามันเตาลดลง 0.8 ลิตรตอตันเหล็ก เนื่องจาก 

ระยะเวลาในการอุนลดลงประมาณ 50% คิดเปนผลประหยัดพลังงาน
ประมาณ 40% 

  
11. แหลงขอมูลอางอิง 
 

(1) “Advances in Oxy-Fuel Fired Glass Melting Technology”, PRAXAIR 
(2) “High Efficiency Furnace with Oxy-Fuel Combustion and Zero-Emission by CO2 Recovery”, 

Tokyo Gas Co.,Ltd. 
(3) “รายงานผลการศึกษาวิจัยการใช Oxy-fuel burner สําหรับอุนเบารับน้ําเหล็ก (Ladle)”, สถาบันเหล็กและ

เหล็กกลาแหงประเทศไทย-บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด-บริษัท เกษมศักดิ์เทรดดิ้ง จํากัด- 
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(4) “Eclipse-Oxygen fuel burner”, Combustion (Thailand) Co.,Ltd. 
(5) รายงานพลังงานของประเทศไทย ป 2553 



 

TREES – NC 
Reference Guide 

Version 1.1 
 
 

Thai’s Rating of  
Energy and Environmental Sustainability  

for New Construction and Major Renovation 

 
เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย 

สําหรับการกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม 
 

 
จัดทําโดย 

สถาบันอาคารเขียวไทย 
Thai Green Building Institute (TGBI) 

 

ดวยความรวมมือระหวาง 

   
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ



 

คณะกรรมการมูลนิธิอาคารเขียวไทย 
1. นายประสงค ธาราไชย   ประธาน 
2. นายทวีจิตร จันทรสาขา   รองประธาน 
3. นายเกชา ธีระโกเมน   กรรมการ 
4. นายจักรพันธ ภวังคะรัตน   กรรมการ 
5. ดร.ชเล คุณาวงศ   กรรมการ 
6. นายบุญญวัฒน ทิพทัส   กรรมการ 
7. นายวิวัฒน กุลวงศวิทย   กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อรรจน เศรษฐบุตร   กรรมการ 
9. นายวิญู วานิชศิริโรจน   เหรัญญิก 
10. นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ   เลขาธิการ 
 
คณะกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย 
1. นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ  ประธาน 
2. นายจักรพันธ ภวังคคะรัตน  รองประธาน 
3. นายเกชา ธีระโกเมน  เหรัญญิกและประธานอนุกรรมการฝายประเมินอาคาร 
4. อาจารย ดร. จตุวัฒน วโรดมพันธ  ประธานอนุกรรมการฝายวิชาการ 
5. นายประพุธ พงษเลาหพันธุ  ประธานอนุกรรมการฝายกิจกรรมและอบรม 
6. นางศิรินทร วงษเสาวศุภ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ 
7. ผศ.ดร.อรรจน เศรษฐบุตร ประธานอนุกรรมการฝายตางประเทศ 

8. ดร.พร วิรุฬหรักษ  ประธานอนุกรรมการสารสนเทศ 
9. ดร.ภัทรนันท ทักขนนท  กรรมการ 
10.อาจารย เอกวัฒน โอภาสพงษกร  กรรมการ 
11.นายกมล  ตันพิพัฒน  กรรมการ 
12.นายรพีรัฐ ธัญวัฒนพรกุล  กรรมการ 
13.ดร.ณรงควิทย อารีมิตร  กรรมการ 
14.ดร.วรภัทร อิงคโรจนฤทธิ์  กรรมการ 
15.นายวิโรจน เทศนอรรถภาคย กรรมการ 
16.นายสมโภชน ศิริโชติ กรรมการ 
17.นายพวัสส พรสุริยวัฒน กรรมการ  
18.ดร.ปรีชา มณีสถิต กรรมการ 
19.นายสมศักด์ิ จิตม่ัน กรรมการ 
20.นายวิญู วานิชศิริโรจน  เลขานุการ 
 
 



ท่ีปรึกษาสถาบันอาคารเขียวไทย  
1. นายคมกฤช ชูเกียรติม่ัน 
2. ดร. จญาดา บุณยเกียรติ 
3. รศ.ดร. ชวลิต รัตนธรรมสกุล 
4. ดร. ชานัน   ติรณะรัต 
5. รองศาสตราจารย พรรณชลัท สุริโยธิน 
6. นายชัชวาลย  คุณคํ้าชู 
 
คณะอนุกรรมการจัดทําหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียว 
1. นายจักรพันธ ภวังคะรัตน ประธาน 
2. นายวิญู  วานิชศิริโรจน รองประธาน 
3. นายกมล ตันพิพัฒน อนุกรรมการ 
4. อาจารย.ดร.จตุวัฒน  วโรดมพันธ อนุกรรมการ 
5. นายประพุธ พงษเลาหพันธุ อนุกรรมการ 
6. ดร.พร  วิรุฬหรักษ อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย พรรณชลัท สุริโยธิน อนุกรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชัย กฤชไมตรี อนุกรรมการ 
9. นายรพีรัฐ ธัญวัฒนพรกุล อนุกรรมการ 
10. นายวัลลภ เรืองดวยธรรม อนุกรรมการ 
11. นางศิรินทร วงษเสาวศุภ อนุกรรมการ 
12. นายสมจินต ดิสวัสด์ิ อนุกรรมการ 
13. นายอภิชัย กําแพงเศรษฐ อนุกรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน เศรษฐบุตร อนุกรรมการ 
15. นายอนวัช พงศสุวรรณ เลขานุการ 
16. นางสาวสุพรรณีย ทองจูด  เลขานุการ 
 
คณะผูจัดทํา จาก คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
1. อาจารย  ดร. จตุวัฒน วโรดมพันธ 
2. ผูชวยศาสตราจารย อวิรุทธ ศรีสุธาพรรณ 
3. อาจารย กรกมล ตันติวนิช 
4. อาจารย ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล 
5. อาจารย อลิษา สหวัชรินทร 
6. คุณ สรรภพ พูลสุวรรณ 
7. อาจารย ดร. ธีรพงศ จันทรเพ็ง 



 



 

สารบัญ 
หัวขอ รายละเอียด หนา คะแนน 

(บังคับ) 
 บทนํา 1  
BM หมวดท่ี 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management) 6 3 (1) 

BM P1 การเตรียมความพรอมความเปนอาคารเขียว 7 บังคับ 
BM 1 การประชาสัมพันธสูสังคม 8 1 
BM 2 คูมือและการฝกอบรมแนะนําการใชงานและบํารุงรักษาอาคาร 9 1 
BM 3 การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ กอสรางและเม่ืออาคารแลวเสร็จ 10 1 

SL หมวดท่ี 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน (Site and Landscape) 11 16 (2) 
SL P1 การหลีกเล่ียงที่ต้ังที่ไมเหมาะกับการสรางอาคาร 12 บังคับ 
SL P2 การลดผลกระทบตอพื้นที่ที่มีความสมบูรณทางธรรมชาติ 13 บังคับ 
SL 1 การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่พัฒนาแลว 14 1 
SL 2 การลดการใชรถยนตสวนตัว  15 4 
SL 3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ย่ังยืน  3 

SL 3.1 มีพ้ืนท่ีเปดโลงเชิงนิเวศ ไมนอยกวารอยละ 25 ของพ้ืนท่ีฐานอาคาร 16 1 
SL 3.2 มีตนไมยืนตน 1 ตนตอ พ้ืนท่ีเปดโลง 100 ตารางเมตร (หามยายไมยืนตนมาจากท่ีอื่น) 17 1 
SL 3.3 ใชพืชพรรณพ้ืนถิ่นท่ีเหมาะสม 18 1 

SL 4 การซึมน้ําและลดปญหาน้ําทวม 19 4 
SL 5 การลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ  4 

SL 5.1 มีการจัดสวนบนหลังคาหรือสวนแนวตั้ง 21 2 
SL 5.2 มีพ้ืนท่ีดาดแข็งท่ีรับรังสีตรงจากดวงอาทิตย ไมเกินรอยละ 50 ของพ้ืนท่ีโครงการ 22 1 
SL 5.3 มีตนไมยืนตนทางทิศใต ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ท่ีบังแดดไดอยางมีประสิทธิภาพและไม

กอใหเกิดความเสียหายกับตัวอาคาร 
23 1 

WC หมวดท่ี 3 การประหยัดนํ้า (Water Conservation) 24 6 
WC 1 การประหยัดน้ําและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 25 6 

EA หมวดท่ี 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 26 20 (2) 
EA P1 การประกันคุณภาพอาคาร 

มีแผนการตรวจสอบและปรับแตงระบบโดยบุคคลท่ีสาม 
27 บังคับ 

EA P2 ประสิทธิภาพการใชพลังงานขั้นตํ่า 
ได 4 คะแนนในขอ EA 1 

28 บังคับ 

EA 1 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 29 16 
EA 2 การใชพลังงานทดแทน 

ผลิตพลังงานทดแทน ใหไดไมนอยกวา รอยละ0.5-1.5 ของปริมาณคาใชจายพลังงานในอาคาร 
31 2 



 

หัวขอ รายละเอียด หนา คะแนน 
(บังคับ) 

EA 3 การตรวจสอบและพิสูจนผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน 
มีแผนการตรวจสอบและพิสูจนผลตามขอกําหนด IPMVP 

32 1 

EA 4 สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไมทําลายช้ันบรรยากาศ 
ไมใชสาร CFC และ HCFC-22 

33 1 

MR หมวดท่ี 5 วัสดุและทรัพยากรในการกอสราง  
(Materials and Resources) 

34 13 

MR 1 การใชอาคารเดิม 
เก็บรักษาพ้ืนหรือหลังคาของอาคารเดิมไวรอยละ 50-75 ของพ้ืนท่ีผิว 

37 2 

MR 2 การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง 
นําขยะไปใชหรือรีไซเคิล 50-75% ของปริมาตรหรือนํ้าหนัก 

38 2 

MR 3 การเลือกใชวัสดุใชแลว 
นําวัสดุกอสรางกลับมาใชใหมเปนมูลคารอยละ 5-10 

39 2 

MR 4 การเลือกใชวัสดุรีไซเคิล 
ใชวัสดุรีไซเคิลเปนมูลคารอยละ 10-20 

40 2 

MR 5 การใชวัสดุพื้นถ่ินหรือในประเทศ  
การใชวัสดุท่ี ขุด ผลิต ประกอบ หรือวัสดุพ้ืนถิ่นหรือในประเทศไมนอยกวารอยละ 10-20 ของมูลคาวัสดุ
กอสรางท้ังหมด 

41 2 

MR 6 วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตํ่า  3 
MR 6.1 ใชวัสดุท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตามฉลากเขียวและฉลากคารบอนของไทยไมนอยกวารอยละ 10-20 

ของมูลคาวัสดุกอสรางท้ังหมด 
42 2 

MR 6.2 ใชวัสดุท่ีมีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาวัสดุกอสราง
ท้ังหมด 

43 1 

IE หมวดท่ี 6 คุณภาพของสภาวะแวดลอมภายในอาคาร 
(Indoor Environmental Quality) 

44 17 (2) 

IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร 
อัตราการระบายอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน 

45 บังคับ 

IE P2 ความสองสวางภายในอาคาร 
ความสองสวางขั้นต่ําผานเกณฑตามมาตรฐาน 

46 บังคับ 

IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ   5 
IE 1.1 ชองนําอากาศเขาไมอยูตําแหนงท่ีมีความรอนหรือมลพิษ 47 1 
IE 1.2 ความดันเปนลบ (Negative pressure) สําหรับหองพิมพงาน ถายเอกสาร เก็บสารเคมี และเก็บสารทํา

ความสะอาด 
48 1 

IE 1.3 ควบคุมแหลงมลพิษจากภายนอกเขาสูภายในอาคาร 49 1 
IE 1.4 พ้ืนท่ีสูบบุหรี่หางจากประตูหนาตางหรือชองนําอากาศเขาไมนอยกวา  10  เมตร 50 1 
IE 1.5 ประสิทธิภาพการกรองอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน 51 1 

IE 2 การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ  4 



หัวขอ รายละเอียด หนา คะแนน 
(บังคับ) 

IE 2.1 การใชวัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพ้ืน ท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร 52 1 
IE 2.2 การใชสี และวัสดุเคลือบผิว ท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร 53 1 
IE 2.3 การใชพรมท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร 54 1 
IE 2.4 การใชผลิตภัณฑท่ีประกอบขึ้นจากไมท่ีมีสารพิษต่ําภายในอาคาร 55 1 

IE 3 การควบคุมแสงสวางภายในอาคาร 
แยกวงจรแสงประดิษฐทุก 250 ตารางเมตรหรือตามความตองการ 

56 1 

IE 4 การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร 
ออกแบบใหหองท่ีมีการใชงานประจําไดรับแสงธรรมชาติอยางพอเพียง 

57 4 

IE 5 สภาวะนาสบาย 
อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธในสวนท่ีมีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ 

58 3 

EP หมวดท่ี 7 การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
(Environmental Protection) 

59 5 (2) 

EP P1 การลดมลพิษจากการกอสราง 
มีแผนและดําเนินการปองกันมลพิษและส่ิงรบกวนจากการกอสราง 

60 บังคับ 

EP P2 การบริหารจัดการขยะ 
การเตรียมพ้ืนท่ีแยกขยะ  

61 บังคับ 

EP 1 ใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยในระบบดับเพลิง 
ไมใชสารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอสซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง 

62 1 

EP 2 ตําแหนงเคร่ืองระบายความรอน 
การวางตําแหนงเครื่องระบายความรอนหางจากท่ีดินขางเคียง 

63 1 

EP 3 การใชกระจกภายนอกอาคาร 
กระจกมีคาสะทอนแสงไมเกินรอยละ 15 

64 1 

EP 4 การควบคุมโรคที่เก่ียวของกับอาคาร 
ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยเรื่องขอปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบาย
ความรอนของอาคารในประเทศไทย 

65 1 

EP 5 ติดต้ังมาตรวัดไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสีย 66 1 
GI  หมวดท่ี 8 นวัตกรรม (Green Innovation) 67 5  
GI 1-5 มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน 68 5 
 รวมคะแนน 85 (9) 
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บทนํา 
 
 

เปนที่ตระหนักดีวา วิกฤตการณทางพลังงานและส่ิงแวดลอม นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น แหลงพลังงานทั้ง ถาน
หิน กาซและน้ํามันที่มีอยูจํากัดแตความตองการที่จะผลิตพลังงานจากทรัพยากรเหลานีก้ลับเพิ่มสูงขึ้นอยางไมรูจบ สงผล
ใหราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอยางเปนประวัติการณ ในขณะที่การพัฒนาพลังงานทดแทนยังไมสามารถตอบสนองความ
ตองการทางพลังงานที่เพิ่มขึ้นไดในเวลาอันใกล การใชพลังงานยังตงตองพึ่งพาแหลงพลังงานที่มีผลกระทบทางสภาพ
ลอม การใชถานหิน และน้ํามัน สงผลใหเกิดกาซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลจนกลายเปนวิฤตการณโลกรอนซ่ึงถือเปน
ภัยคุกคามมนุษยชาติในปจจุบัน  การเขาถึงแหลงพลังงานตางๆ จําตองบุกรุกระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเลอยาง
ตอเนื่อง การขนสงพลังงานอยางน้ํามันทางทะเล  หรือ การขุดเจาะ นับวามีความเส่ียงตอการร่ัวไหลที่ทําลายระบบนิเวศ
เปนวงกวาง  ดังนั้นวิกฤตการณพลังงานยังมีความเก่ียวเนื่องแลสงผลตอวิฤตการณส่ิงแวดลอมไมอาจแยกจากกันได   
อาคาร ถือไดวาเปนสาเหตุสําคัญของปญหาทางพลังงานและส่ิงแวดลอม เนื่องจากอาคารมีการบริโภคพลังงานอยาง
มหาศาล ซ่ึงเปนไปเพื่อ การปรับอากาศ การระบายอากาศ แสงสวาง และ อุปกรณไฟฟา หรืออาจกลาวไดเปนไปเพื่อ
ความเปนอยูที่ดีและประสิทธิภาพการทํางานของผูใชอาคารนั่นเอง  ประเด็นของคุณภาพชีวิตนี้เปนประเด็นที่สําคัญและ
สงผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ของมนุษยจึงไมสามารถที่จะลดทอนความสําคัญลงได พลังงานจึงมีความจําเปนอยาง
หลีกเล่ียงไมไดที่ตอถูกบริโภคอยางเนื่อง ดังนั้น อาคารจึงตองมีสมดุลทางการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมและ
คุณภาพชีวิตของผูใชอาคารที่เหมาะสม นอกจากปจจัยดานพลังงานและคุณภาพชีวิตแลว อาคารยังมีผลกระทบทางตรง
ตอส่ิงแวดลอมที่ตองการการแกไขเรงดวน ทั้งในเร่ือง การรุกลํ้าระบบนิเวศเดิม กอปญหาน้ําทวม ปรากฏการณเกาะรอน 
การใชน้ําปริมาณมหาศาล การทําลายธรรมชาติจากการแสวงหาวัสดุกอสราง มลภาวะและขยะจากการกอสรางและการ
ใชอาคาร มลภาวะจากน้ําเสียของอาคาร สารพิษและสารกอมะเร็งในอาคาร เปนตน  ดังนั้นการออกแบบอาคารตอง
สามารถแกปญหาทางสภาพแวดลอมเหลานี้ ดวยรูปแบบสถาปตยกรรม การบริหารจัดการ และ เทคโนโลยี ที่เหมาะสม 
ซ่ึงนอกจากจะเปนการปญหาทางสภาพแวดลอมดังกลาวแลว ยังตองสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูใชอาคารควบคูกัน 

จากวิกฤตการณทางพลังงานและส่ิงแวดลอมที่มีความรุนแรงและซับซอนดังที่กลาวมาแลว ทางสถาบันอาคาร
เขียวไทยจึงไดจัดทําเกณฑการประเมินความย่ังยืนทางพลังงานทางส่ิงแวดลอมไทยหรือ TREES (Thai’s Rating of 
Energy and Environmental Sustainability) ขึ้น ซ่ึงทางสถาบันฯมุงหวังใหเกณฑนี้สามารถแกปญหาที่เก่ียวเนื่องกับ
อาคารไดอยางครอบคลุม ทางสถาบันฯคาดหมายวาหากในอนาคตอันใกลอาคารตางๆ หันมาใชเกณฑดังกลาวในการ
ออกแบบและการบริหารจัดการมากขึ้นยอมสงผลใหอาคารมีแนวโนมในการใชพลังงานทีมีประสิทธิภาพมากขึ้น สงผล
กระทบตอสภาพแวดลอมและกอมลภาวะลดลง ในขณะที่คุณภาพชีวิตของผูใชอาคารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในทายที่สุดยอมสงผล
ที่ตอประเทศทั้งในแงประสิทธิภาพการใชพลังงานรวม และ ปญหาส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากอาคารลดลง แตในทาง
กลับกัน คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทํางานของประชาชนเพิ่มขึน้ ซ่ึงยอมสงผลตอการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่
ย่ังยืน 
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เกณฑการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานทางสิ่งแวดลอมไทย สําหรับ การกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม 
 เกณฑการประเมินความย่ังยืนทางพลังงานทางส่ิงแวดลอมไทย (TREES) ถูกออกแบบใหเหมาะกับลักษณะของ
โครงการประเภทตางๆ ทั้งอาคารใหมและอาคารเกา สําหรับเกณฑการประเมินความย่ังยืนทางพลังงานทางส่ิงแวดลอม
เปนเกณฑที่มุงเนนสําหรับ การกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม เปนหลัก โดยอาคารที่เหมาะสมจะเขาเกณฑนี้คือ
อาคารที่มีการออกแบบและสรางใหมทั้งหมด หรือ เปนโครงการที่มีการปรับปรุงอาคารเกาในระดับที่มีการเปล่ียนแปลง
ปรับปรุงคร้ังใหญ เชน การเปล่ียนระบบเปลือกอาคารและงานระบบทั้งหมด คงไวแตโครงสราง การตอเติมอาคารหรือการ
ปรับปรุงอาคารบางสวนอาจสามารถเขารวมประเมินนี้ได หากแตอาจไมสามารถทําคะแนนไดในบางหัวขอคะแนนซ่ึงอาจ
สงผลตอระดับรางวัลที่คาดวาจะไดรับ  
 ลักษณะการประเมินดวยเกณฑ TREES จะเปนการประเมินดวยการทําคะแนนในแตละหัวขอคะแนนซ่ึงจะมี
ลักษณะหัวขอคะแนนอยู 2 จําพวก กลุมแรกคือคะแนนหัวขอบังคับ หรือ Prerequisite ซ่ึงผูเขารวมประเมินตองผานการ
ประเมินทุกหัวขอคะแนน ซ่ึงใน TREES-NC นี้จะมีหัวขอบังคับ 9 หัวขอ โดยหากไมผานเกณฑคะแนนขอใดขอหนึ่งในกลุม
นี้จะถือวาไมผานเกณฑ TREES นี้เลย กลุมคะแนนหัวขอบังคับจะตางกับอีกกลุมที่มีการวัดดวยระดับคะแนน และมี
คะแนนมากนอยตามแตกตางกันไปตามลําดับความสําคัญ ในกลุมนี้จะมีคะแนนรวมถึง 85 คะแนน เม่ือผานคะแนน
ขอบังคับทั้ง 9 แลว การทําคะแนนไดมากนอยจะเปนตัวตัดสินระดับรางวัลที่จะไดรับ ใน TREES-NC ไดแบงระดับรางวัล
ออกเปน 4 ระดับ ตามชวงคะแนน ไดแก 

PLATINUM   61  คะแนน  ขึ้นไป 
GOLD    46-60  คะแนน 
SILVER    38-45 คะแนน 
CERTIFIED   30-37 คะแนน  

   ทุกระดับตองผานคะแนนขอบังคับ 9 ขอ 
 จากคะแนนเต็ม 85 คะแนน และ 9 คะแนนขอบังคับ ของ TREES-NC สามารถแบงเปนหมวดหลัก 8 หมวดหลัก 
ไดแก 1) การบริหารจัดการอาคาร 2) ผังบริเวณและภูมิทัศน 3) การประหยัดน้ํา 4) พลังงานและบรรยากาศ 5) วัสดุและ
ทรัพยากรในการกอสราง 6) คุณภาพของสภาวะแวดลอมภายในอาคาร 7) การปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ 8) 
นวัตกรรม ซ่ึงในแตละหมวดสามารถแบงเปนสัดสวนคะแนนไดดังแผนภูมิดานลาง  

วัสดุและ
ทรัพยากรในการ
กอสราง; 13; 15%

คุณภาพของ
สภาวะแวดลอม
ภายในอาคาร; 

17; 20%

นวัตกรรม; 5; 6%

การปองกัน
ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม; 

5; 6%

การบริหาร
จัดการอาคาร;

 3; 4%

ผังบริเวณและ
ภูมิทัศน; 16; 19%

การประหยัด
น้ํา; 6; 7%

พลังงานและ
บรรยากาศ; 

20; 23%  



TREES-NC   หนา- 3 
 

กระบวนการเขารวมประเมิน TREES-NC นี้มีขั้นตอน หลักๆ อยู 3 ชวง ดังแผนภูมิที่แสดงไวดานลาง โดยเร่ิมจากการ
ลงทะเบียนกับทางสถาบัน เม่ือลงทะเบียนแลวเสร็จ จะเขาสูชวงการเก็บขอมูลเพื่อสงเอกสารชวงแรก หรือ เรียกวา “การ
ย่ืนเอกสารชวงการออกแบบ” ซ่ึงกระทําไดเม่ือแบบกอสรางแลวเสร็จ หลังจากนั้นเม่ืออาคารเร่ิมมีการกอสราง จะเขาสูชวง
เก็บขอมูลเพื่อย่ืนเอกสารเม่ือการกอสรางแลวเสร็จ หรือเรียกวา “การย่ืนเอกสารชวงการกอสราง” กระบวนการดังกลาวจะ
มีลักษะคูขนานไปกับกระบวนการออกแบบกอสรางอาคารทั่วไป  และจะมีการย่ืนเอกสารเปน 2 ชวงดังที่กลาวมาแลว 
ทั้งนีห้ากผูเขารวมประเมินประสงคจะย่ืนเอกสารรอบเดียวเม่ืออาคารแลวเสร็จก็สามารถกระทําได  ทางสถาบันจะมอบ
รางวัลไมวาระดับใดๆก็ตามเม่ืออาคารกอสรางเสร็จเรียบรอยแลวเทานั้น เพราะเม่ืออาคารแลวเสร็จจึงจะมีขอมูลเพียงพอ
ในการผานเกณฑ TREES-NC นี้ ทั้งนี้จากการทีก่ารผานเกณฑ TREES-NC สามารถกระทําทันที่ไดเม่ืออาคารแลวเสร็จ 
แสดงใหเห็นวาเกณฑ TREES-NC นี้เปนเพียงจุดเร่ิมตนของความเปนอาคารเขียวเทานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา เปน
อาคารที่มีการออกแบบกอสรางตามเกณฑอาคารเขียว การที่จะยืนยันความเปนอาคารเขียวอยางตอเนื่องจําตองมีการ
ประเมินในรูปแบบของการบริหารจัดการอาคารซ่ึงจะมีการนําเสนอโดยทางสถาบันอาคารเขียวไทยในอนาคตอันใกล   
 

แบบราง
Prelim

การทําแบบกอสราง
Construction 

Drawing

การขออนุญาต
Building 

Permission

การกอสราง
Construction

อาคารแลวเสร็จ
Construction 

Complete

ขั้นตอนการออกแบบแบบอาคารใหม
New Building Design Procedures

ใชงานจริง
Operation
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การทําแบบกอสราง
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Drawing

การขออนุญาต
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Permission

การกอสราง
Construction

อาคารแลวเสร็จ
Construction 

Complete

ขั้นตอนการออกแบบแบบอาคารใหม
New Building Design Procedures

ใชงานจริง
Operation

 

การรับรอง TREES-NC 
จาก TGBI

TGBI Approval

การยื่นเอกสารทั้งหมด
Construction Submittals

การยื่นแบบเพื่อประเมินขั้นตน
Design Submittals

การลงทะเบียนกับ TGBI
TGBI Registration

การรับรอง TREES-NC 
จาก TGBI

TGBI Approval

การยื่นเอกสารทั้งหมด
Construction Submittals

การยื่นแบบเพื่อประเมินขั้นตน
Design Submittals

การลงทะเบียนกับ TGBI
TGBI Registration

 
 
ตารางดานลางนี้ไดสรุปชวงเวลาการย่ืนของหัวขอคะแนนตางๆ โดยแบงเปนการย่ืนชวงออกแบบ 30 หัวขอคะแนน และ
การย่ืนชวงกอสราง 21 คะแนน สวนหมวดนวัตกรรมทางผูย่ืนประเมินสามารถพิจารณาชวงเวลาการย่ืนตามความ
เหมาะสม อยางไรก็ตาม หากผูเขาประเมินประสงคที่จะย่ืนเอกสารของทุกหัวขอคะแนนรอบเดียวคือเม่ืออาคารแลวเสร็จก็
สามารถกะทําได 
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หมวด การยื่นเอกสารชวงการออกแบบ การยื่นเอกสารชวงการกอสราง 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร  BM P1, BM1, BM2, BM3 
หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน SL P1, SL P2, SL1, SL2, SL3.1, 

SL3.2, SL3.3, SL4, SL5.1, SL5.2, 
SL5.3 

 

หมวดที่ 3 การประหยัดน้ํา WC1  
หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ EAP2, EA1, EA2, EA4 EAP1, EA3,  
หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการ
กอสราง 

 MR1, MR2, MR3, MR4, MR5, 
MR6.1, MR6.2 

หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดลอม
ภายในอาคาร 

IE P1, IE P2 (ทางเลือก 2 และ 3), 
IE1.1, IE1.2, IE1.3, IE1.4, IE1.5, 
IE3, IE4, IE5 

IE P2 (ทางเลือก 1), IE2.1, IE2.2, 
IE2.3, IE2.4 

หมวดที ่7 การปองกันผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 

EP P2,  EP2, EP3, EP5 EP P1, EP1, EP4 

หมวดที่ 8 นวัตกรรม GI 1-5 
 
 
เกณฑข้ันต่ําในการเขารวมการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย สําหรับการปรับปรุงและ
อาคารใหม 
 
แมวาเกณฑ TREES-NC จะเหมาะกับอาคารหลายประเภทที่มีการกอสรางขึ้นมาใหมทั้งหมดหรือมีการปรับปรุงใหม 
อยางไรก็ตามความหลากหลายของโครงการในไทยอาจนํามาซ่ึงคําถามวาสามารถเขารวมประเมินดวยเกณฑนี้หรือไม 
ทางสถาบันอาคารเขียวไทยจึงไดกําหนดเกณฑเบื้องตนของลักษณะของโครงการที่เขารวมประเมินตองมีคุณสมบัติ 
หรือไมตรงกับลักษณะตองหามตามที่ระบุไว ดังตอไปนี้ 
 

1. ตองเปนอาคารที่ถูกตองตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบวาโครงการมีการละเมิดกฎหมายไมวาทาง
ใดทางหนึ่งทางสถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนรางวัลแมวามีการตรวจสอบพบภายหลังก็ตาม 

2. ตองเปนอาคารถาวรที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อการเคล่ือนยายไปยังสถานที่ใหม ในเกณฑ TREES มีหลายขอ
คะแนนที่เก่ียวของกับที่ต้ังและภูมิทัศนของโครงการ ซ่ึงหากอาคารมีการเคล่ือนยายยอมทําใหคะแนนในหมวด
ดังกลาวมีการเปล่ียนแปลงได ซ่ึงยอมสงตอผลใหระดับรางวัลที่ไดรับมีความเปล่ียนแปลงตามไปดวย ทั้งที่ๆ
โครงการดังกลาวอาจไดรับรางวัลในระดับใดระดับหนึ่งจากทางสถาบันไปแลวก็ตาม 

3. มีพื้นที่ขอบเขตของโครงการที่มีความเหมาะสม โครงการตองมีบริเวณขอบเขตที่ชัดเจนซ่ึงจําเปนตอการดําเนิน
กิจกรรมตางๆของโครงการ ในกรณีที่โครงการประเภทกลุมอาคาร อาทิเชน นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ที่ไม
มีขอบเขตชัดเจน ตอมีการแบงพื้นที่ของโครงการที่จะเขาประเมินใหเหมาะสม โดยมีลักษณะที่โครงการตางๆ 
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สามารถแยกเขารวมประเมิน TREES เปนรายโครงการได การพยายามแบงพื้นที่โครงการทีเ่ขาขายการเอื้อ
ประโยชนในการทําคะแนนโดยไมไดอางอิงกับการแบงพื้นที่เพื่อกิจกรรมตางๆของโครงการนั้นไมสามารถกระทํา
ได เชนเดียวกับ การเขารวมประเมินอาคารเปนกลุมพรอมกันก็ไมสามารถกระทําไดในเกณฑการประเมินฉบับนี้ 
ผูเขารวมประเมินตองแยกโครงการดวยการแบงพื้นที่และเขาประเมินเปนรายโครงการ  

โครงการที่มีลักษณะการบริหารจัดการเปน 2 สวนขึ้นไป จะแยกเขาประเมินได ตอเม่ือ 1) สามารถแบง
พื้นที่โครงการจากผังบริเวณไดอยางชัดเจน (ไมอนุญาตใหแบงตามกลุมช้ันของอาคารสูง เชน สวนทาวเวอร 
และ โพเด่ียม) 2) งานระบบไมวาจะเปนน้ํา ไฟฟา และพลังงาน สามารถแยกการตรวจวัดออกจากกันไดอยาง
ชัดเจน  

4. มีพื้นที่ใชสอยภายในอาคารไมนอยกวา 100 ตารางเมตร หากอาคารมีขนาดเล็กมากจนเกินไปจะสงผลตอ
เจตนารมณพื้นฐานของเกณฑการประเมินนี้ ขอกําหนดนี้ถูกเขียนขึ้น เพื่อใหปองกันอาคารประเภท สนามกีฬา 
และ โรงจอดรถ ที่มีพื้นที่ภายในอาคารนอย ใหไมไดเปรียบในการทําคะแนนในบางหัวขอคะแนน 

5. ตองมีผูใชอาคารประจําอยางนอย 1 คน เพื่อใหอาคารตองถูกออกแบบระบบตางๆที่คํานึงถึงผูใชอาคารตาม
เจตนารมณของเกณฑ แลวเพื่อปองกัน อาคารกลุมหองเก็บของ โกดัง ไมใหสามารถหลีกเล่ียงวิธีปฏิบัติตางๆ ที่
เปนไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผูใชอาคารและไดคะแนนไปอยางไมเปนธรรม 

6. ขนาดของพื้นที่ใชสอยภายในอาคารตองไมนอยกวารอยละ 5 ของพื้นที่ดินโครงการ เพื่อหลีกเล่ียงการทําคะแนน
ที่ไมเปนธรรมสําหรับการพัฒนาโครงการบนพื้นที่ดินขนาดใหญ ซ่ึงมีการวางแผนเพื่อการทําคะแนนในหมวด
ที่ต้ังและภมิูทัศนที่ไมตรงไปตรงมา 

7. เกณฑ TREES-NC นี้ไมไดถูกออกแบบโดยตรงสําหรับบานพักอาศัย หรือ อาคารพักอาศัยที่มีขนาดนอยกวา 3 
ช้ัน เนื่องจากจะไมสามารถทําคะแนนในบางหัวขอได ทั้งนี้ หากมีผูประสงคจะนําอาคารประเภทดังกลาวเขารวม
ประเมิน ตองทําการศึกษาและประเมินเบื้องตนถึงทางเลือกที่เหมาะสมทั้งในหมวดคะแนนขอบังคับ และ หมวด
หัวขอคะแนนทั่วไปกอนเขารวมประเมิน 
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หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management) 
 
การดําเนินการเขาสูการเปนอาคารเขียวจะไมสามารถสําเร็จไดหากปราศจากความรวมมือของทุกฝาย ไมวาจะเปน
เจาของอาคาร คณะทํางาน สถาปนิก มัณฑนากร นักภูมิทัศน วิศวกร ผูรับเหมากอสราง หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของ 
รวมถึงความรวมมือกับชุมชนโดยรอบดวย การแสดงเจตนารมณและจุดยืนในการสรางอาคารที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไม
สรางมลพิษใหกับบริบทโดยรอบ นับเปนวิธีการส่ือสารที่ดีกับสังคมเพื่อสรางความเขาใจใหกับทุกฝาย จะชวยใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความราบร่ืน นอกจากนี้ การเปนอาคารเขียวนั้นไมไดหมายความวาเปนเฉพาะในชวงตนของการ
ดําเนินการเทานั้น จึงตองมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการทั้งในสวนของการใชงาน คือการสรางความเขาใจใหกับผูใช
อาคารเพื่อใหใชงานอาคารไดอยางถูกตอง การวางแผนการบริหารจัดการและบํารุงรักษาอาคารอยางเหมาะสม และการ
ตรวจสอบและประเมินตลอดชวงอายุการใชงานของอาคาร โดยการประเมินในหมวดจะประกอบไปดวยรายละเอียดของ
หัวขอดังนี้ 
 
หัวขอ รายละเอียด คะแนน 
BM P1 การเตรียมความพรอมความเปนอาคารเขียว บังคับ 
BM 1 การประชาสัมพันธสูสังคม  1 
BM 2 คูมือและการฝกอบรมแนะนําการใชงานและบํารุงรักษาอาคาร 1 
BM 3 การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ กอสรางและเม่ืออาคารแลวเสร็จ 1 

 
ผลที่ไดจากการดําเนินการจะสามารถรักษาสถานะความเปนอาคารเขียวใหคงอยูอยางเนื่อง ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีทั้งตอ
เจาของอาคารและผูใชอาคาร ในประเด็นทางดานเศรษฐกิจ และสุขภาพและความเปนอยูที่ดีในอาคาร 
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BM P1   การเตรียมความพรอมความเปนอาคารเขียว (บังคับ)  
วัตถุประสงค 
เพื่อใหกระบวนการออกแบบกอสรางอาคารเขียวมีความเปนระบบและราบร่ืน ชวยใหคณะทํางานและผูรับผิดชอบ
โครงการสามารถควบคุมการทํางานของโครงการใหเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

มีแผนการดําเนินงานและติดตามประเมินผลเพื่อใหการออกแบบกอสราง วางแผน และบริหารจัดการเปนไปตาม
หลักเกณฑการประเมินอาคารเขียว ส่ิงที่ตองดําเนินการเปนเพียงแผนไมใชผลการดําเนินงาน ซ่ึงแผนการดําเนินงาน
จะตองประกอบดวย 1) รายช่ือคณะทํางานและหัวหนาโครงการ (เจาของโครงการ สถาปนิกหรือวิศวกรออกแบบ 
สถาปนิกหรือวิศวกรควบคุมงาน สถาปนิกหรือวิศวกรผูรับเหมากอสราง ผูตรวจสภาพอาคาร ผูบริหารอาคาร และ/หรือที่
ปรึกษา ผูเช่ียวชาญดาน TREES ที่ปรึกษาดานการทดสอบและปรับแตงระบบ (commissioning) เปนตน)2) กิจกรรม
ตางๆโดยระบุผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมที่ตรงกับหัวขอคะแนนตางๆ 3) รายละเอียดของกิจกรรมตางๆ รวมถึงเทคนิค
และวิธีการที่จะนํามาใชโดยยอ 4) ตารางเวลาของแตละกิจกรรมวาจะดําเนินการในชวงใดและนานเทาไร 

แนวทางการดําเนินการ 

จัดต้ังคณะทํางานและจัดทําแผนการดําเนินงานที่สอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินอาคารเขียวสําหรับการกอสราง
และปรับปรุงโครงการใหม โดยตองดําเนินการต้ังแตชวงตนของการกําหนดแนวคิดของโครงการ และมีผูบริหารสูงสุดหรือ
ตัวแทนที่ไดรับมอบหมายเปนหัวหนาโครงการ 

 

 



TREES-NC BM 1 หนา- 8 
 

BM 1   การประชาสัมพันธสูสังคม (1 คะแนน)   
วัตถุประสงค 
มีการกําหนดใหอาคารที่จะกอสรางเปนอาคารเขียวทําการประชาสัมพันธสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
1. ติดปายประชาสัมพันธหนาพื้นที่กอสราง โดยระบุถึงเจตนารมณในการเขารวมการประเมินความย่ังยืนทางพลังงาน

และส่ิงแวดลอมอยางเปนทางการ ซ่ึงตองแสดงสัญลักษณและช่ือของสถาบันอยางชัดเจน พรอมทั้งระบุประเภทของ
เกณฑที่ใช (ในกรณีนี้คือ การกอสรางและปรับปรุงโครงการใหม หรือ TREES-NC) และตองทําปาย 2 ภาษา ทั้งไทย
และอังกฤษ 

2. จัดทําขอมูลนําเสนอเก่ียวกับอาคาร (ชวงออกแบบหรือเม่ืออาคารแลวเสร็จ) ในหลักการและแนวคิดที่เก่ียวของกับ
การพัฒนาเปนอาคารเขียว เพื่อเผยแพรเปนวิทยาทานใหกับบุคคลทั่วไปและผูสนใจ รูปแบบของขอมูลอาคารที่จัดทํา
เพื่อการประชาสัมพันธตองประกอบดวยการดําเนินการดังตอไปนี้ อยางนอย 2 ประเภท 

 การพิมพแจกจายแผนพับ จะตองพิมพโดยใชกระดาษรีไซเคิล หรือวัสดุย่ังยืนอื่น ๆ อยางนอย 500 แผน และ
ตองมีการแจกจายในงานสัมมนาตางๆ ที่เก่ียวของกับการออกแบบ กอสรางอาคาร หรือใชงานอาคาร 

 การนําเสนอขอมูลในรูปแบบของเว็บไซตที่แสดงแนวคิดและรายละเอียดที่ครอบคลุมการออกแบบและกอสราง
อาคารเขียว 

 การจัดโครงการประชาสัมพันธสัญจรนอกสถานที่อยางนอย 3 แหง 

 การจัดพื้นที่แสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร 

 การติดปายประชาสัมพันธตามจุดตาง ๆ ภายในอาคารอยางครอบคลุม เพื่อใหความรูกับผูใชหรือเย่ียมชม
อาคาร  

 การจัดเย่ียมชมอาคารโดยเชิญองคกรภาครัฐหรือเอกชนอยางนอย 3 แหง (แหงละไมตํ่ากวา 50 คน) 

 การเผยแพรความรูเชิงวิชาการในรูปแบบการตีพิมพในวารสารวิชาการหรือการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติอยางนอย 1 บทความ 

 วิธีการอื่นๆ ที่เปนรูปธรรม สามารถพิสูจนและแสดงผลเชิงปริมาณได โดยเสนอใหสถาบันอาคารเขียวไทย
พิจารณา 

แนวทางการดําเนินการ 

วางแผนประชาสัมพันธใหสังคมรับทราบ ผานส่ือตางๆ ซ่ึงเปนที่ยอมรับ รวมทั้งจัดใหมีปายประชาสัมพันธหนาโครงการ
ขณะกําลังกอสราง 
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BM 2 คูมือและการฝกอบรมแนะนําการใชงานและบํารุงรักษาอาคาร (1 คะแนน)   
วัตถุประสงค 
เพื่อใหมีเอกสารคูมือการใชงานและบํารุงรักษาอาคารที่เปนลายลักษณอักษรและงายตอการบริหารจัดการอาคารเขียวให
มีความถูกตองและเหมาะสม 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

มีคูมือและใหการอบรมแนะนําการใชงานและบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการเปนอาคารที่ขอรับรองมาตรฐาน
อาคารเขียวสําหรับเจาหนาที่ที่เก่ียวของของอาคาร โดยคูมือดังกลาวจะตองครอบคลุมระบบตางๆ ที่มีใชงานภายใน
อาคาร อยางนอยดังนี้ (1) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (2) ระบบไฟฟาแสงสวาง (3) ระบบสุขาภิบาล (4) ระบบ
ทําน้ํารอนภายในอาคาร (สําหรับอาคารประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล) (5) ระบบอํานวยความสะดวก (6) ระบบ
พลังงานหมุนเวียน (ถามี) แตสามารถเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของแตละโครงการ 

แนวทางการดําเนินการ 

จัดทําคูมือการใชงานและดําเนินการจัดฝกอบรมสําหรับระบบที่มีความสําคัญตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว ใหกับเจาหนาที่ที่
เก่ียวของของอาคาร ควรพิจารณาหมวดคะแนนขอนี้ในการดําเนินการรวมกับ หัวขอ EA P1: การประกันคุณภาพอาคาร 
โดยอาจนําเนื้อหาบางสวนไปใชในขอ BM 1: การประชาสัมพันธสูสังคม 
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BM 3  การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ กอสรางและเม่ืออาคารแลวเสร็จ (1 คะแนน)   
วัตถุประสงค 
เพื่อเสริมความแข็งแกรงและเปนระบบของการออกแบบและกอสรางอาคารเขียวเพิ่มเติมจากขอ BM P1 และสรางองค
ความรูในการออกแบบกอสรางอาคารเขียวในอนาคต ตลอดจนพัฒนาเกณฑการประเมินใหดีและใชงานไดอยาง
เหมาะสมตอไปในอนาคต 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

มีการขยายผลตอจากขอ BM P1: การเตรียมความพรอมความเปนอาคารเขียว โดยใหคณะทํางานอาคารเขียว นํา
แผนงานที่จัดทําไวใน BM P1 มาขยายผล โดยกําหนดใหมีขอ 5) การประเมินกิจกรรมตาง ๆ ถึงความสําเร็จและขอจํากัด
ที่พบในชวงออกแบบ กอสราง และเม่ืออาคารแลวเสร็จ โดยระบุถึงสาเหตุและขอแนะนํา เพื่อใหคณะทํางานอาคารเขียว
สามารถติดตามการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรูเกณฑการประเมินอาคารเขียวอยางเปนระบบ 

แนวทางการดําเนินการ 

ขยายขอบเขตการทํางานของคณะทํางานอาคารเขียวในการติดตามผลและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ตามหัวขอกิจกรรม
อยางเปนระบบ โดยมีการสรุปถึงความคืบหนาในหัวขอตาง ๆ เปนระยะ ๆ และมีการรวบรวมเอกสารจากการประชุมความ
คืบหนาแตละคร้ังของคณะทํางานอาคารเขียวในหัวขอคะแนนที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว ทั้งนี้คณะทํางานควรสรุป
ถึงแนวทางที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว เพื่อการเรียนรูดวยตนเองและจัดทําฐานขอมูลความรูโดยสถาบันอาคาร
เขียวไทย ตอไปในอนาคต 

 



TREES-NC SL  หนา- 11 
 

 

หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน (Site and Landscape) 

การเลือกพื้นที่กอสรางและการพัฒนาพื้นที่กอสรางอยางเหมาะสมเปนกระบวนการขั้นแรกที่สําคัญอยางย่ิงตอการ
กอสรางอาคารใหม  กระบวนการออกแบบและกอสรางที่ไมคํานึงถึงส่ิงแวดลอม อาจทําลายสภาวะสมดุลของ
สภาพแวดลอมซ่ึงตองใชเวลายาวนานในการฟนฟูธรรมชาติ และสงผลกระทบตอเนื่องทั้งในดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ 
และสังคมทั้งตอโครงการ ชุมชนและตอเมืองโดยรวม 
คะแนนในหมวดงานผังบริเวณและภูมิทัศน (Site and Landscape) เนนการคํานึงถึง การหลีกเล่ียง และการลดผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม โดยการออกแบบวางผังอาคาร การออกแบบและกอสรางภูมิทัศนและพื้นที่ภายนอกอาคาร การเลือกวัสดุ
และวัสดุพืชพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยคํานึงถึงผลระยะยาวเพื่อความย่ังยืนของโครงการ 
คะแนนในหมวดนี้ ประกอบดวย 7 หัวขอโดย มี 2 ขอคะแนนบังคับ และ 5 ขอคะแนน รวมทั้งส้ิน 16 คะแนน หัวขอคะแนน
บังคับที่ผูรับผิดชอบตองทําใหไดตามขอบังคับ จึงจะสามารถทําคะแนนอื่นๆ ในหมวดคะแนนนี้ได ในหัวขอบังคับนั้น
มุงเนนการปกปองทรัพยากรธรรมชาติและความสมบูรณของระบบนิเวศนที่มีคุณคาอาจถูกทําลาย จากการเลือกที่ต้ัง
โครงการโดยไมคํานึงถึงส่ิงแวดลอม อีกทั้งยังกอใหเกิดความเส่ียงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดความเสียหายทั้งตอชีวิต
และทรัพยสิน สวนคะแนน 16 คะแนนในหมวดนี้ ครอบคลุมการเลือกที่ต้ังอาคาร การลดผลกระทบจากการคมนาคม การ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ พื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ การใชพืชพรรณ การลดปญหาน้ําทวม และ การลดปญหาเกาะรอน ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

หัวขอ รายละเอียด คะแนน 
SL P1 การหลีกเล่ียงที่ต้ังที่ไมเหมาะกับการสรางอาคาร บังคับ 
SL P2 การลดผลกระทบตอพื้นที่ที่มีความสมบูรณทางธรรมชาติ บังคับ 
SL 1 การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว 1 
SL 2 การลดการใชรถยนตสวนตัว 4 
SL 3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ย่ังยืน  
     SL 3.1 มีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดินของโครงการ 1 
     SL 3.2
  

มีตนไมยืนตน 1 ตนตอพื้นที่เปดโลง 100 ตารางเมตร (หามยายไมยืนตนมาจากที่
อื่น) 

1 

     SL 3.3 ใชพืชพรรณพื้นถ่ินที่เหมาะสม 1 
SL 4 การซึมน้ําและลดปญหาน้ําทวม 4 
SL 5 การลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ   
     SL 5.1 มีการจัดสวนบนหลังคาหรือสวนแนวต้ัง 2 
     SL 5.2 มีพื้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย ไมเกินรอยละ 50 ของพื้นที่โครงการ 1 
     SL 5.3 มีตนไมยืนตนทางทิศใต ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ที่บังแดดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และไมกอความเสียหายกับตัวอาคาร 
1 
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SL P1 การหลีกเล่ียงที่ตั้งที่ไมเหมาะกับการสรางอาคาร (บังคับ) 
วัตถุประสงค 
เพื่อหลีกเล่ียงการกอสรางโครงการบนที่ดินที่ไมสมควรที่จะมีการพัฒนา และลดผลกระทบส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจาก
ตําแหนงของอาคารบนที่ดิน จึงควรสรางอาคารหรือพัฒนาที่ดินบนพื้นที่ที่มีคุณคาทางระบบนิเวศตํ่าหรือตามที่กําหนดไว
ในกฎหมายผังเมือง 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ไมกอสรางอาคาร พื้นที่ดาดแข็งในงานภูมิทัศน ถนน หรือที่จอดรถบนที่ดิน ที่มีลักษณะตามนี ้
1. พื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัยของสัตวสงวน หรือสัตวที่ใกลสูญพันธหรือเขตปาสงวนหรือเขตอนุรักษ หรือเขตอนุรักษพันธ

สัตวปา ตามกฎหมายไทย รวมทั้งเขตพื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม พื้นที่แหลงตนน้ําลําธาร หรือมีระบบนิเวศนตาม
ธรรมชาติแตกตางจากที่อื่นๆ หรือเปนพื้นที่อันมีคุณคาควรแกการอนุรักษ  

2. พื้นที่ที่ยังไมไดรับการพัฒนาที่อยูภายในระยะ 15 เมตรจากแหลงน้ําธรรมชาติ โดยพื้นที่ดังกลาวเปนแหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวน้ําที่มีการขยายพันธุ  

3.   พื้นที่ที่เคยเปนสวนปากอนจะนํามาทําโครงการ ยกเวนวาจะไดนําพื้นที่ขนาดเทาเดิมหรือมากกวาเดิมมาแลกเปล่ียน
เพื่อปลูกสวนปาใหมทดแทน 

4.  หลีกเล่ียงการเลือกที่ต้ังโครงการในพื้นที่ที่มีคุณคาทางระบบนิเวศสูง หรือขัดแยงกับผังเมือง เชน พื้นที่ลุมตํ่าน้ําทวม
ถึง พื้นที่ที่เปนทางไหลผานของน้ําธรรมชาติ พื้นที่รับน้ําจากบริเวณรอบๆ พื้นที่แกมลิง (Retention Area) พื้นที่ชุมน้ํา 
(Wetland) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินรอยละ 30 เปนตน 

 

แนวทางการดําเนินการ 
ระหวางการเลือกสถานที่ต้ังโครงการ พยายามเลือกที่ดินที่ไมมีองคประกอบที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หรือเปนที่ดิน
ควบคุมโดยการตรวจสอบกฎหมาย และขอกําหนดผังเมือง กอนที่จะตัดสินใจทําโครงการ อีกทั้งพยายามออกแบบอาคาร
ใหมีพื้นที่พัฒนาที่คลุมดิน (Development Footprint) ใหนอยที่สุดในบริเวณที่มีลักษณะตามที่กําหนดไว เพื่อลดผลกระทบ
จากการทําลายระบบนิเวศด้ังเดิม หรือทําลายแหลงที่อยูอาศัยของส่ิงมีชีวิต ควรพิจารณาตําแหนงที่ต้ังอาคารและพื้นที่
พัฒนาที่เหมาะสม โดยควรพิจารณาถึงความเปนไปไดในการทําคะแนนในขอ SL3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ย่ังยืน 
และ SL4 การซึมน้ําและลดปญหาน้ําทวม 
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SL P2 การลดผลกระทบตอพื้นที่ที่มีความสมบูรณทางธรรมชาต:ิ (บังคับ) 
วัตถุประสงค 
ลดผลกระทบจากการพัฒนาในพื้นที่สีเขียว(Green Area)หรือพื้นที่ที่มีความสมบูรณตอระบบนิเวศ และพลิกฟนพื้นที่สี
เขียวในโครงการที่มีการพัฒนาไปแลวใหมีคุณคาทางระบบนิเวศตลอดจนเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูใชอาคารใหดีย่ิงขึ้น 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 
ในกรณีที่เปน พื้นที่ที่เคยพัฒนามาแลว(Previously Developed Area) หรือพื้นที่ที่คุณคาทางระบบนิเวศตํ่า ตองออกแบบ
ใหมีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) ใหมีขนาดอยางนอย 10% ของพื้นที่ฐานอาคาร (Building 
Footprint) โดยพื้นที่วางเชิงนิเวศตองมีพื้นที่สีเขียวอยางนอยรอยละ 25 ของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ (นับรวมพื้นที่บอน้ํา
ลักษณะธรรมชาติที่มีการจัดพื้นที่พักผอนหยอนใจโดยรอบ) และจะตองไมใชพื้นที่สําหรับรถยนตหรือที่จอดรถยนต พื้นที่
ดาดแข็ง(Hardscape)สามารถนับเปนสวนหนึ่งของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศได หากกิจกรรมบนพื้นที่ดาดแข็งเปนไปเพื่อการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูใชงาน อาทิเชน ทางเดินเทา ลานกิจกรรม เปนตน ในการทําคะแนนขอนี้พื้นที่หลังคาไม
สามารถนับรวมเปนพื้นที่ในการทําคะแนน 

ทางเลือกที่ 2 
ในกรณีที่เปนพื้นที่ที่ยังไมเคยพัฒนามากอน ควรสํารวจพื้นที่และบันทึกองคประกอบสภาพแวดลอมที่มีคุณคาทางระบบ
นิเวศและหลีกเล่ียงการกอสรางในบริเวณนี้ และตองจํากัดขอบเขตของการพัฒนาไมใหเกิน 15 เมตรจากขอบอาคาร (เพื่อ
ไมใหมีการพัฒนาที่ลุกลํ้าเขาไปยังพื้นที่ที่ยังมีความสมบูรณเกินแนวเขตเสนรอบรูปของอาคารมากเกินไป) สําหรับพื้นที่ซึม
น้ําได ขอบทางเดิน ถนน และที่จอดรถ ตองจํากัดขอบเขตการพัฒนาไมใหเกิน 5 เมตร โดยหามรบกวนพื้นที่นอกเหนือจาก
ขอบเขตการพัฒนา 
 

แนวทางการดําเนินการ 
สําหรับโครงการที่กอสรางบนพื้นที่ ที่ผานการพัฒนามาแลวหรือพื้นที่ที่คุณคาทางระบบนิเวศตํ่า ควรมีการกําหนดพื้นที่สี
เขียวในตําแหนงที่เหมาะสม โดยศึกษาและเลือกชนิดของพืชพรรณที่เหมาะสมในพื้นที่ดังกลาว ควรพิจารณาถึงโอกาสใน
การทําคะแนนในหัวขอ SL 3: การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ย่ังยืนดวย 

สําหรับโครงการที่สรางบนพื้นที่สีเขียวเดิม ควรจํากัดขอบเขตของการกอสรางอาคารและพื้นที่พัฒนาตางๆ ทําการสํารวจ
ที่ดินเพื่อบงช้ีองคประกอบทางสภาพแวดลอมตางๆ ที่จําเปน เพื่อนํามาซ่ึงการวางแผนการใชที่ดินอยางเหมาะสม ควร
ออกแบบอาคารใหสงผลกระทบตอระบบนิเวศเดิมใหนอยที่สุด หรือออกแบบอาคารใหมีพื้นที่คลุมดินนอยที่สุด และ/หรือ
ใหมีจํานวนช้ันมากขึ้น หลีกเล่ียงการกอสรางลานจอดรถ ควรพิจารณาถึงโอกาสในการทําคะแนนในหัวขอ SL 3: การ
พัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ย่ังยืนดวย 
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SL 1 การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแลว (1 คะแนน) 
วัตถุประสงค 
เลือกสถานที่กอสรางโครงการที่พัฒนาแลว และอยูในเขตเมืองที่มีการพัฒนาแลว พรอมดวยระบบสาธารณูปโภค เพื่อ
ปองกันการรุกลํ้าเขตปาไม รวมทั้งแหลงที่อยูอาศัยของสัตวและทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

เลือกที่ต้ังโครงการที่มีสาธารณูปการดังตอไปนี ้ ใหอยูภายในรัศมี 500 เมตร วัดจากทางเขาหลักของโครงการใหครบ 10 
ประเภท และสาธารณูปการเหลานี้ตองสามารถเขาถึงไดภายในรัศมีที่กําหนด (ไมถูกก้ันดวยคลองหรือร้ัวเปนตน)

 
1. วัดหรือสถานที่ทางศาสนา 
2. รานคาประเภทตางๆ 
3. ไปรษณีย 
4. สถานีตํารวจ 
5. สถานีดับเพลิง 
6. รานเสริมสวยและนวดแผนโบราณ 
7. รานอาหาร 
8. สวนสาธารณะ 
9. สถานศึกษา 

10. พิพิธภัณฑ 
11. โรงพยาบาลและสถานีอนามัย 
12. ซุปเปอรมารเกต 
13. ตลาด  
14. รานเสริมสวย 
15. รานกาแฟและ/หรือรานขนม 
16. สํานักงาน 
17. สถานที่ราชการตางๆ 
18. อื่นๆ 

 
รานอาหารและรานคาใหนับซํ้าไดอยางละ 2 ราน (ถือเปน 2 ประเภท) เชน หากมี รานอาหาร 2 ราน และ รานคา 2 ราน 
จะนับเปน 4 ประเภท ในกรณีศูนยการคา ตองแสดงรายการสาธารณูปการที่ผานจํานวนประเภทที่กําหนดและอาคาร
ศูนยการคาตองอยูภายในรัศมี 500 เมตร สําหรับสาธารณูปการนอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตนสามารถเสนอใหสถาบัน
อาคารเขียวไทยพิจารณาเปนกรณีๆไป สถานที่ที่ไมสงเสริมตอจริยธรรมและสุขภาพอนามัยที่ดีของผูใชอาคารไมสามารถ
นํามานับประเภทเพื่อทําคะแนนได รานคาแผงลอยใหพิจารณาเปนกลุมและถือเปนกลุมของตลาด (นับเพียง 1 ประเภท) 

แนวทางการดําเนินการ 
ที่ต้ังอาคารควรมีประเภทของสาธารณูปการที่หลากหลายเพียงพอและสามารถเขาถึงไดสะดวก ควรพิจารณาที่ต้ัง
โครงการรวมกับระบบขนสงมวลชนที่เก่ียวของ เพื่อทําคะแนนในหัวขอ SL2: การลดการใชรถยนตสวนตัว 
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SL 2 การลดการใชรถยนตสวนตัว (4 คะแนน) 
วัตถุประสงค 
เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบจากการพัฒนาที่ดิน อันเนื่องมาจากการใชรถยนตและจักรยานยนตสวนตัว 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
เลือกที่ต้ังโครงการและ/หรือ จัดที่จอดรถภายในโครงการที่มีลักษณะดังตอไปนี้ (ขอละ 1 คะแนนแตไมเกิน 4 คะแนน) 

1. ระบบขนสงมวลชนแบบราง เลือกที่ต้ังอาคารภายในระยะ 500 เมตร (วัดจากประตูทางเขาอาคารหลัก) จาก
สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟา หรือสถานีรถไฟใตดิน อยางนอย 1 สถานี หรือ มีแผนบริการรถรับสงไปยังสถานีโดย
ตองมีบริการรับสงไดรอยละ 25 ของผูใชอาคารตอวัน โดยรถรับสงตองเปนรถประเภท eco car CNG Hybrid 
E20+ ไฟฟา หรือรถประเภทอื่นๆ ที่ลดการใชน้ํามันและกาซธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ 

2. ระบบขนสงมวลชนทางถนน เลือกที่ต้ังอาคารภายในระยะ 500 เมตร จากปายรถประจําทางหรือสถานีบริการ
รถโดยสารประจําทางหรือรถโดยสารประเภทอื่นๆ ที่มีอยางนอย 2 สายบริการ ที่ผูใชอาคารสามารถเขาถึงได
โดยสะดวกหรือ มีแผนบริการรถรับสงไปยังสถานีโดยตองมีบริการรับสงไดรอยละ 25 ของผูใชอาคารตอวัน โดย
รถรับสงตองเปนรถประเภท Eco car CNG Hybrid E20+ ไฟฟา หรือรถประเภทอื่นๆ ที่ลดการใชน้ํามันและกาซ
ธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ 

3. ระบบที่จอดจักรยาน จัดที่จอดรถจักรยานเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของผูใชอาคารประจําและผูใช
อาคารช่ัวคราวสูงสุดของวัน (เชน แขก หรือ ลูกคา เปนตน) และจัดใหมีหองอาบน้ําไมนอยกวารอยละ 0.5 ของ
จํานวนพนักงานประจําไมเกินกวา 80 เมตร จากบริเวณทางเขาอาคาร กรณีอาคารพักอาศัย ไมตองมีหอง
อาบน้ําแตใหเพิ่มพื้นที่จอดรถจักรยานเปนไมนอยกวารอยละ 15 ของผูพักอาศัย 

4. ระบบที่จอดรถประสิทธิภาพสูง กําหนดที่จอดรถของอาคารใหเปนที่จอดรถ Eco car CNG Hybrid E20+ 
ไฟฟา หรือรถประเภทอื่นๆที่ลดการใชน้ํามันและกาซธรรมชาติอยางมีนัยสําคัญ หรือที่จอดรถสวนบุคคลที่ใช
รวมกัน (carpool) ในพื้นที่ที่ใกลทางเขาอาคารที่สุด อยางนอยรอยละ 5 ของจํานวนที่จอดรถทั้งหมดของอาคาร 

5. ระบบขนสงมวลชนประเภทอ่ืนๆ เชนทางน้ํา หรือ ระบบที่เปนระบบขนสงมวลชนที่ย่ังยืน 

แนวทางการดําเนินการ 
เลือกที่ต้ังโครงการที่อยูใกลกับระบบขนสงมวลชน สํารวจเสนทางการเดินเทาจากประตูทางเขาโครงการไปยังสถานีหรือ
ปายรถประจําทาง พิจารณาการวางตําแหนงอาคารและทางเขาอาคารที่เหมาะสมใกลกับระบบขนสงมวลชน รวมถึง
ออกแบบที่จอดรถใหมีพื้นที่เพียงพอสําหรับรถ Eco car CNG Hybrid E20+ ไฟฟา หรือรถสวนบุคคลที่ใชรวมกัน 
ตลอดจนเตรียมพื้นที่จอดจักรยานและพื้นที่อาบน้ําใหเพียงพอและสะดวกตอการใชงาน  
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SL 3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน (3 คะแนน) 
SL 3.1 มีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศไมนอยกวารอยละ 25 ของพื้นที่ฐานอาคารหรือ 20% ของพื้นที่โครงการ (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค 
ออกแบบใหมีสัดสวนพื้นที่เปดโลงมากขึ้น อันจะเปนการเพิ่มโอกาสในการมีพื้นที่สีเขียว เพิ่มแหลงที่อยูอาศัยของสัตว ลด
ปญหาน้ําทวม ลดปญหาปรากฏการณเกาะความรอน (Urban Heat Island) และเพิ่มพื้นที่กิจกรรมสาธารณะภายนอก
อาคาร 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 

ออกแบบใหมีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ (Ecological Open Space) ใหมีพื้นที่ ไมนอยกวา 25% ของพื้นที่ฐานอาคาร 
(Building Footprint)  ตองออกแบบใหมีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ โดยพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศตองมีพื้นที่สีเขียวอยางนอยรอย
ละ 40 ของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ (นับรวมพื้นที่บอน้ําลักษณะธรรมชาติที่มีการจัดพื้นที่พักผอนหยอนใจโดยรอบ) และ
จะตองไมใชพื้นที่สําหรับรถยนตหรือที่จอดรถยนต พื้นที่ดาดแข็งสามารถนับเปนสวนหนึ่งของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศได 
หากกิจกรรมบนพื้นที่ดาดแข็งเปนไปเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูใชงาน อาทิเชน ทางเดินเทา ลานกิจกรรม เปนตน 
ในการทําคะแนนภายใตทางเลือกที่ 1 นี้ พื้นที่หลังคาไมสามารถนับรวมเปนพื้นที่ในการทําคะแนน 

ทางเลือกที่ 2 

ในกรณีเปนโครงการที่มีการมุงทําคะแนนในขอ SL 1: การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่เคยมีการใชงานมาแลว ออกแบบ
อาคารใหมีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ 20% ของพื้นที่โครงการ ซ่ึงสามารถนับพื้นที่หลังคาเปนพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศได แต
ลักษณะของพื้นที่หลังคาตองตรงตามลักษณะของพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศที่ถูกกําหนดไวในทางเลือกที่ 1 

แนวทางการดําเนินการ 

ควรทําการสํารวจที่ดินเพื่อบงช้ีองคประกอบตางๆที่จะนํามาซ่ึงการวางแผนการใชที่ดินอยางเหมาะสม ควรวางตําแหนงตัว
อาคารลงบนที่ดินอยางเหมาะสมหรือออกแบบอาคารใหมีพื้นที่คลุมดินนอยที่สุด หลีกเล่ียงการแผอาคารจนเต็มพื้นที่ดิน 
หลีกเล่ียงการมีที่จอดรถบนดินที่แผเต็มพื้นที่ดิน แตควรซอนช้ันจอดรถหรือทําที่จอดรถใตดิน พิจารณาการจัดวางพื้นที่สี
เขียวภายในพื้นที่เปดโลงใหไดประสิทธิภาพและมีสัดสวนผานเกณฑคะแนน ในกรณีพื้นที่แออัด ควรพิจารณาการใชพื้นที่
หลังคาเปนพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ และควรพิจารณาการทําคะแนนรวมกับ SL5: การลดปรากฏการณเกาะความรอนจาก
การพัฒนาโครงการ 
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SL 3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน (3 คะแนน) 
SL 3.2 มีตนไมยืนตน 1 ตนตอ พื้นที่เปดโลง 100 ตารางเมตร (หามยายไมยืนตนมาจากที่อื่น) (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค 
ปรับปรุงสภาพอากาศจุลภาค (Microclimate) ใหเหมาะสม เพื่อใหอาคารมีสภาพแวดลอมที่ดี ประหยัดพลังงาน ลด
ปรากฏการณเกาะความรอน (Urban Heat Island) และสงเสริมการอยูอาศัยที่เปนมิตรระหวางมนุษยและสัตวตลอดจน
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
 มีพื้นที่ปลูกไมยืนตนไมนอยกวา 1 ตน ตอพื้นที่เปดโลง 100 ตารางเมตร 
 มีรมเงาปกคลุมอยางคงทนถาวรภายใน 5 ปแรก  
 รักษาตนไมเดิม และ/หรือ ปลูกไมยืนตนเพิ่มเติม โดยตนไมนั้นตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางของทรงพุมเม่ือโต

เต็มที่ไมนอยกวา 4.5 เมตร หรือสูงเกินกวา 6 เมตร และตองไมใชตนไมที่ยายโดยการขุดลอมมาจากพื้นที่อื่นเพื่อ
นํามาปลูกในโครงการ ยกเวนตนไมที่มีการจําหนายอยางถูกกฎหมายหรือที่เพาะขึ้นจากเรือนเพาะชําเทานั้น 

แนวทางการดําเนินการ 
พยายามใหรมเงาพื้นที่ดาดแข็งภายนอกอาคารดวยพืชพรรณธรรมชาติขนาดกลาง/ใหญ เพื่อกอใหเกิดสภาพอากาศ
จุลภาคที่ดี เอื้อตอการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณารวมกับ SL5: การบรรเทาปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจาก
การพัฒนาโครงการ ที่มีการใชไมยืนตนในการบังเงาพื้นที่ดาดแข็งรวมกับการใชวัสดุปูพื้นดาดแข็งกลางแจงที่มีคาการ
สะทอนรังสีดวงอาทิตยสูง เพื่อลดการดูดซับความรอนจากรังสีดวงอาทิตย 
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SL 3 การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน (3 คะแนน) 
SL 3.3 ใชพืชพรรณพื้นถ่ินที่เหมาะสม (1 คะแนน)  
วัตถุประสงค 
พัฒนาระบบนิเวศที่เหมาะสมและสงเสริมสภาพแวดลอมที่ดี เพื่อการประหยัดพลังงาน ลดการใชน้ําในงานภูมิ
สถาปตยกรรม ลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมือง และสงเสริมการสรางและพลิกฟนระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
เลือกใชพืชพรรณในงานภูมิสถาปตยกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางภูมิอากาศที่ทนแลงและทนโรคทั้งโครงการ 
พืชพรรณที่เลือกใชตองไมเปนสายพันธุรุกราน (Invasive Alien Species) หรือวัชพืช การเลือกชนิดของพืชตองอางอิง
ชนิดของพืชตามที่ระบุไวในหัวขอคะแนนนี ้

แนวทางการดําเนินการ 
ปรึกษาภูมิสถาปนิกในการเลือกใชชนิดของพืชพรรณพื้นถ่ิน และวางแผนการทําคะแนนรวมกับ SL3.1 มีพื้นที่เปดโลงเชิง
นิเวศไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ฐานอาคาร SL 3.2: มีตนไมยืนตน 1 ตนตอ พื้นที่เปดโลง 100 ตารางเมตร (หามยาย
ไมยืนตนมาจากที่อื่น) และ SL 5: การลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ 
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SL 4 การซึมน้ําและลดปญหาน้ําทวม (4 คะแนน) 
วัตถุประสงค 
ลดปญหาน้ําทวมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการโดยการลดพื้นที่ผิวทึบน้ํา (Impervious Surface) ของพื้นที่ผิวโครงการ 
เพิ่มพื้นที่ผิวซึมน้ํา หรือสรางบอหนวงน้ําเพื่อชะลอน้ํากอนปลอยออกสูพื้นที่นอกโครงการ  

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 
คํานวณสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉล่ีย (Area-Weighted Average Runoff Coefficient) ของพื้นที่ผิวทั้งโครงการ (ไม
รวมพื้นที่บอหนวงน้ํา) คาที่คํานวณไดเทียบเปนคะแนนไดจาก ตาราง SL4 T 1 

ตาราง SL4 T 1 
 

 

ทางเลือกที่ 2 

เปรียบเทียบทั้งปริมาณ (Volume) และอัตราการไหลสูงสุด (Peak Discharge Rate) ของน้ําฝนไหลลน (Stormwater 
Runoff) ที่ออกจากพื้นที่โครงการระหวางกอนและหลังการพัฒนาโครงการ ปริมาณและอัตราการไหลสูงสุดที่คงเดิมหรือ
ลดลงหลังการพัฒนาโครงการเทียบเปนคะแนนไดจาก ตาราง SL4 T 2 

ทั้งนี้ ใหคํานวณปริมาณและอัตราการไหลสูงสุดของน้ําฝนไหลลนจากขอมูลทางสถิติของพายุฝนที่มีคาบการเกิด 2 ปและ
ตกเปนเวลา 24 ช่ัวโมง (Two-year, 24-hour Design Storm) หากไมมีขอมูลของพื้นที่โครงการใหใชขอมูลของกรุงเทพฯ 

ตาราง SL4 T 2 
ผลตางของปริมาณและอัตราการไหลสูงสุด ระหวางกอนและหลังพัฒนาโครงการ คะแนน 
กรณี 1 เม่ือสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉล่ีย 
กอนการพัฒนาโครงการ นอยกวาหรือเทากับ 0.5 

คงเดิม 4 

กรณี 2 เม่ือสัมประสิทธิ์การไหลบนผิวดินเฉล่ีย 
กอนการพัฒนาโครงการ มากกวา 0.5 

ลดลงรอยละ 10 1 
ลดลงรอยละ 15 2 
ลดลงรอยละ 20 3 
ลดลงรอยละ 25 4 

 
 
 
 
 

สัมประสิทธ์ิการไหลบนผิวดินเฉลี่ย คะแนน 
มากกวาหรือเทากับ 0.70 1 

มากกวาหรือเทากับ 0.60 แตนอยกวา 0.70 2 
มากกวาหรือเทากับ 0.50 แตนอยกวา 0.60 3 

นอยกวา 0.50 4 
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แนวทางการดําเนินการ 
ออกแบบโครงการใหมีพื้นที่ผิวที่น้ําซึมผานได เลือกใชวัสดุปูพื้น เชน บล็อกหญา (ที่มีพื้นที่หญาอยางนอยรอยละ 50 ของ
พื้นผิว) แผนปูพื้นที่มีการเวนรองระหวางแผน หรือวัสดุปูพื้นที่มีชองหรือรูใหน้ําซึมผานลงสูดินได ผนวกกับการใชบอหนวง
น้ําทั้งแบบธรรมชาติและแบบใชอุปกรณ ควรพิจารณาการใชพื้นที่เปดโลงที่มีศักยภาพในการรับน้ําและหนวงน้ําที่สามารถ
ใชเปนพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อการทําคะแนนรวมกับ SL 3.1: มีพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ ไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้น
ที่ดินของโครงการ 
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SL 5 การลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ (4 คะแนน) 
SL 5.1 มีการจัดสวนบนหลังคาหรือสวนแนวต้ัง (2 คะแนน) 
วัตถุประสงค 
ลดผลกระทบจากปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากหลังคาและเปลือกอาคาร (การเกิดอุณหภูมิที่แตกตางกัน
ระหวางพื้นที่พัฒนาและพื้นที่ไมไดรับการพัฒนา) ที่จะสงผลตอสภาพอากาศจุลภาค และที่อาศัยของมนุษยและสัตว
ตลอดจนส่ิงมีชีวิตอื่นๆ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
สัดสวนของพื้นที่หลังคาเขียวและสวนแนวต้ัง (มีความชัน <60o วัดจากแนวระนาบ (ตามนิยามของ ผนัง และ หลังคา ใน 
ASHRAE 90.1 2007) ที่ถูกปกคลุมดวยพืช โดยใชสมการ 

GSA = GRA + GWA x 0.5 

 โดย GSA = Green Surface Area, GRA= Green Roof Area (พื้นที่สวนหลังคา), GWA= Green Wall Area 
(พื้นที่สวนแนวต้ัง) 

GSA/พื้นที่หลังคาทั้งหมด (ไมนับพื้นที่งานระบบและชองแสงธรรมชาติ) >0.5 ได 1 คะแนน 

GSA/พื้นที่หลังคาทัง้หมด (ไมนับพื้นที่งานระบบและชองแสงธรรมชาติ) >0.8 ได 2 คะแนน 

แนวทางการดําเนินการ 
ปลูกพืชพรรณบนหลังคาหรือผนังภายนอกอาคาร ซ่ึงอาจทําเปน ซุมไมเล้ือย ไมกระถางก่ึงถาวร และสวนแนวต้ัง เปนตน 
ทั้งนี้ ควรหลีกเล่ียงการทําแปลงตนไมหรือปลูกหญาชนิดที่ตองมีการบํารุงรักษามากที่ทําใหเกิดการส้ินเปลือง และอาจ
ตองใชสารเคมีปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมดวย ควรพิจาณาการทําคะแนนรวมกับ SL 3.1 
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SL 5 การลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ (4 คะแนน) 
SL 5.2 มีพื้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย ไมเกินรอยละ 50 ของพื้นที่โครงการ (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค 
ลดผลกระทบจากปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากพื้นที่ดาดแข็ง (การเกิดอุณหภูมิที่แตกตางกันระหวางพื้นที่
พัฒนาและพื้นที่ไมไดรับการพัฒนา) ที่จะสงผลตอสภาพอากาศจุลภาค และที่อาศัยของมนุษยและสัตวตลอดจนส่ิงมีชีวิต
อื่นๆ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ใหรมเงาแกพื้นที่ดาดแข็งที่อยูภายนอกอาคารโดยใชพืชพรรณหรือลดผลกระทบจากพื้นที่ดาดแข็งโดยเลือกการกอสราง
และวัสดุที่เหมาะสม โดยประยุกตใชวิธีการดังตอไปนี้กับพื้นที่ดาดแข็งมากกวารอยละ 50 ของโครงการ 

การใหรมเงาแกพื้นที่ดาดแข็งเพื่อลดรังสีตรงจากดวงอาทิตยดวยตนไมใหญ 

การใชวัสดุปูพื้นที่มีดัชนีการสะทอนรังสีดวงอาทิตยสูง มากกวารอยละ 30 

การใชหลังคาคลุมที่มีดัชนีการสะทอนรังสีดวงอาทิตยสูง มากกวารอยละ 30 

ใชพืชหรือเซลลแสงอาทิตยเปนหลังคาคลุม 

การใชบล็อกหญา (พื้นที่ปลูกพืชรอยละ 50 ของพื้นผิวบลอกหญา) 

แนวทางการดําเนินการ 
ลดการมีพื้นที่ดาดแข็งภายนอกโครงการ หากมีควรพยายามใหรมเงาพื้นผิวภายนอกดวยพืชพรรณธรรมชาติ รวมทั้งใช
วัสดุปูพื้นดาดแข็งกลางแจงที่มีคาการสะทอนรังสีดวงอาทิตยสูงเพื่อลดการดูดซับความรอนจากดวงอาทิตย ควรพิจารณา
การใชหลังคาคลุมทางเดินที่มีคาการสะทอนรังสีดวงอาทิตยสูง และควรพิจารณาการทําคะแนนรวมกับ SL3: การพัฒนา
ผังพื้นที่โครงการที่ย่ังยืน และ SL 4 การซึมน้ําและลดปญหาน้ําทวม 
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SL 5 การลดปรากฏการณเกาะความรอนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ (4 คะแนน) 
SL 5.3 มีตนไมยืนตนทางทิศใต ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ที่บังแดดไดอยางมีประสิทธิภาพ (1 คะแนน)  
และไมกอความเสียหายกับตัวอาคาร  
วัตถุประสงค 
ลดผลกระทบจากความรอนโดยเฉพาะจากรังสีดวงอาทิตยที่มีตออาคาร และลดอุณหภูมิผิวอาคารที่อาจเปนสาเหตุ
ปรากฏการณเกาะความรอนในเมือง ตลอดจนลดความรอนของภูมิอากาศจุลภาค 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
1. ปลูกตนไมยืนตนใน ทิศใต ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก โดยมีการวางตําแหนงใหรัศมีทรงพุมของตน (อายุ 5 ป) 

ใหสัมผัสกันหรือหางกันไมเกิน 1 เมตร เพื่อการบังแดดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. รัศมีทรงพุมและรากตองมีระยะหางที่เหมาะสมและไมรบกวน หรือกอความเสียหายใหกับตัวอาคาร 

แนวทางการดําเนินการ 
พยายามใหรมเงาผนังและหนาตางภายนอกอาคารดวยรมเงาจากไมยืนตน และคํานึงถึงการจัดภูมิสถาปตยกรรมรอบ
อาคาร การจัดวางตําแหนงตนไมใหญใหไดประโยชนสูงสุด เพื่อลดการดูดซับความรอนจากดวงอาทิตยโดยตัวอาคารและ
องคประกอบอื่นๆ ควรพิจารณารวมกับการทําคะแนนในขอ SL3: การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ย่ังยืน และ SL 5.2: มีพื้นที่
ดาดแข็งที่รับรังสีดวงอาทิตย ไมเกินรอยละ 50 ของพื้นที่โครงการ 
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หมวดที่ 3 การประหยัดน้ํา (Water Conservation) 
 
ประชากรในกรุงเทพมหานครใชนํ้าประปาเฉล่ียประมาณ 320-340 ลิตรตอคนตอวัน ซ่ึงการใชโถสุขภัณฑแบบทั่วไปจะ
ใชนํ้าประมาณ 13 ลิตรตอ 1 คร้ัง ดังนั้น หากทุกคนใชชักโครกโดยเฉล่ีย 4 คร้ังตอวัน จะใชนํ้าทั้งส้ินถึงวันละ 52 ลิตรตอ
คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 30 ของปริมาณการใชนํ้าทั้งหมดตอคน จากการที่จํานวนประชากรไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน 
ทําใหมีความตองการใชน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาเปนจํานวนมากในขณะที่ปริมาณน้ําดิบมีจํากัด การประหยัด
น้ําประปาและการใชน้ําประปาอยางมีประสิทธิภาพเปนหนทางหนึ่งที่สามารถชวยปญหาการขาดแคลนน้ําในอนาคตได  
การเลือกใชสุขภัณฑและกอกน้ําประหยัดน้ํา หรือผลิตภัณฑฉลากเขียวทดแทนการใชผลิตภัณฑแบบทั่วไปจะชวยลดการ
ใชนํ้าประปาลงไดอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ การกักเก็บน้ําฝนเพื่อใชในบางสวนของโครงการเพื่อทดแทนน้ําประปา 
ประกอบกับ การติดต้ังมาตรวัดน้ํายอย ซ่ึงชวยใหการบริหารจัดการน้ําในสวนตางๆของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ยังมีสวนชวยในการประหยัดน้ําประปาและสงเสริมการใชน้ําประปาอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 
ทั้งนี้ เพื่อใหการประหยัดน้ําและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในอาคารที่กําลังดําเนินการเขาสูการเปนอาคารเขียว การ
ประเมินในหมวดทรัพยากรน้ําจึงประกอบไปดวยรายละเอียดของหัวขอดังนี ้
 
หัวขอ รายละเอียด คะแนน 
WC 1      การประหยัดน้ําและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 6 

 
ทั้งนี้ หัวขอดังกลาวมีการดําเนินการ 2 ทางเลือก ซ่ึงหากเลือกดําเนินการตามทางเลือกใดแลวตองดําเนินการตาม
แนวทางของทางเลือกดังกลาวจนจบ โดยทั้ง 2 ทางเลือกมีจุดมุงหมายเดียวกันที่จะลดการนําน้ําจากแหลงธรรมชาติ
มาใช และลดปริมาณการผลิตน้ําประปา ตลอดจนลดภาระดานลดคาใชจายและพลังงานในการบําบัดน้ําเสียของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน 
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WC 1      การประหยัดน้ําและการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ (6 คะแนน) 
ทางเลือกที่ 1: ใชโถสุขภัณฑประหยัดน้ํา ใชกอกน้ําประหยัดน้ํา ติดมาตรวัดน้ํายอย ติดต้ังถังเก็บน้ําฝนเพื่อใชงาน     
   (6 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 2: มีความตองการใชน้ําลดลงรอยละ 15 - 35 จากปริมาณการใชน้ําตามกรณีอางอิง                (6 คะแนน)
  

วัตถุประสงค 
เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําของอาคาร และ/หรือ มีการบริหารจัดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และ/หรือ มีการใชน้ําฝนซ่ึง
สะอาดและไมมีคาใชจาย เพื่อลดภาระในการผลิตน้ําประปา (Portable Water) และภาระในการบําบัดน้ําเสียของระบบ
บําบัดน้ําเสีย  

 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 
(เลือกขอ 1 หรือ 2) 

1. ใชโถสุขภัณฑประหยัดน้ํา มากกวารอยละ 90 ของจํานวนที่ติดต้ังทั้งหมด  ได 1 คะแนน 
2. ใชโถสุขภัณฑประหยัดน้ํา รอยละ100 ของจํานวนที่ติดต้ังทั้งหมด  ได 2 คะแนน 

(เลือกขอ 3 หรือ 4) 
3. ใชกอกน้ําประหยัดน้ํา หรือมีอุปกรณควบคุมการเปดปดน้ําอัตโนมัติ มากกวารอยละ 90 ได 1 คะแนน 
4. ใชกอกน้ําประหยัดน้ํา หรือมีอุปกรณควบคุมการเปดปดน้ําอัตโนมัติ รอยละ 100 ได 2 คะแนน 

(เลือกขอ 5 และ/หรือ 6) 
5. ติดมาตรวัดการใชน้ํายอยในจุดใดจุดหนึ่งของโครงการ  ได 1 คะแนน 
6. ติดต้ังถังเก็บน้ําฝนเพื่อใชงาน ปริมาตรรอยละ 5 ของปริมาณน้ําฝนที่ตก 1 ป  ได 1 คะแนน 

ทางเลือกที่ 2 
1.   มีความตองการใชน้ําลดลงรอยละ 15 จากปริมาณการใชน้ําตามกรณีอางอิง ได 2 คะแนน 
2.   มีความตองการใชน้ําลดลงรอยละ 25 จากปริมาณการใชน้ําตามกรณีอางอิง ได 4 คะแนน 
3.   มีความตองการใชน้ําลดลงรอยละ 35 จากปริมาณการใชน้ําตามกรณีอางอิง ได 6 คะแนน 

 

แนวทางการดําเนินการ 
ลดปริมาณการใชน้ําโดยการติดต้ังสุขภัณฑประหยัดน้ํา และ/หรือ กอกน้ําประหยัดน้ําหรือมีอุปกรณควบคุมการเปดปดน้ํา
อัตโนมัติ รวมถึงการใชเทคโนโลยีอื่นๆ อาทิ เชน สุขภัณฑที่ไมใชน้ํา ตลอดจนติดต้ังมาตรวัดน้ํายอย เพ่ือการบริหารจัดการ
การใชน้ํา และตรวจสอบการร่ัวซึมของน้ําบริเวณพื้นที่หลักและบริเวณโดยรอบอาคาร นอกจากนี้อาจพิจารณาการกักเก็บ
น้ําฝนเพื่อใชงานและลดความตองการน้ําประปาของโครงการดวย  
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หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere) 
 
การใชพลังงานของอาคารนับวาเปนสาเหตุสําคัญของมลภาวะและภาวะเรือนกระจกซ่ึงถือเปนวิกฤตการณที่สําคัญใน
ปจจุบันนี้  โดยปรกติแลวพลังงานที่ถูกใชไปในอาคารจะอยูในรูปของพลังงานไฟฟาซ่ึงตองมีการผลิตจากโรงงาน ซ่ึงตอง
ใชแหลงพลังงานที่มีราคาแพง และมีมลภาวะ อีกทั้งการจายพลังงานจากแหลงผลิตมายังอาคารยังตองสูญเสียพลังงาน
ถึงกวา 2 ใน 3 ไปกับระบบสายสง (ไปในรูปพลังงานความรอน) ที่มักมีระยะทางไกลจากโครงการ นอกจากนี้ การผลิต
พลังงานจากแหลงพลังงานสะอาดเชน แสงอาทิตย ลม หรือเขื่อน ถือวามีสัดสวนที่นอยมากเม่ือเทียบกับความตองการ
พลังงานของประเทศ ดังนั้น TREES-NC จึงใหน้ําหนักสูงสุดสําหรับหมวดพลังงานและบรรยากาศนี้ในการใหคะแนน โดย
มีคะแนนรวมสูงสุดถึง 20 คะแนน และครอบคลุม 2 ขอบังคับ ซ่ึงครอบคลุม ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารเปน
หลัก นอกจากนี้ยังสงเสริมการใชพลังงานทดแทนตางภายในพื้นที่โครงการ ที่ทั้ง 2 สวน ตองผานการตรวจสอบคุณภาพ
อาคาร และ การตรวจสอบยืนยันการอนุรักษพลังงานที่เปนระบบ นอกจากนี้ หมวดพลังงานและบรรยากาศนี้ยังคลอบ
คลุมถึงสารทําความเย็นที่อยูในระบบประอากาศซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอบรรยากาศและภาวะเรือนกระจก หากไม
เลือกสารทําความเย็นที่เหมาะสม หัวขอคะแนนในหมวดพลังงานและบรรยากาศประกอบดวย  
 

หัวขอ รายละเอียด คะแนน 
EA P1 การประกันคุณภาพอาคาร 

มีแผนการตรวจสอบและปรับแตงระบบโดยบุคคลที่สาม 
บังคับ 

EA P2 ประสิทธิภาพการใชพลังงานขั้นตํ่า 
ได 4 คะแนนในขอ EA 1 

บังคับ 

EA 1 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 16 
EA 2 การใชพลังงานทดแทน 

ผลิตพลังงานทดแทน ใหไดไมนอยกวา รอยละ0.5-1.5 ของปริมาณคาใชจาย
พลังงานในอาคาร 

2 

EA 3 การตรวจสอบและพิสูจนผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน 
มีแผนการตรวจสอบและพิสูจนผลตามขอกําหนด IPMVP 

1 

EA 4 สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไมทําลายช้ันบรรยากาศ 
ไมใชสาร CFC และ HCFC-22 

1 
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EA P1 การประกันคุณภาพอาคาร (บังคับ)  
มีแผนการทดสอบและปรับแตงระบบโดยบุคคลที่สาม 

วัตถุประสงค 
เพื่อยืนยันวามีการติดต้ังระบบที่เก่ียวของกับการใชพลังงานของอาคารอยางถูกตองตามแบบและขอกําหนดประกอบแบบ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ตองมีการดําเนินการหลัก ใน 6 เร่ืองดังตอไปนี้ 
1. แตงต้ังบุคคลที่สามเปน ผูทดสอบและปรับแตงระบบ (Commissioning Authorities) ทําหนาที่จัดการ ทบทวนและ

ควบคุมการทดสอบและปรับแตงระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1. ผูทดสอบและปรับแตงระบบ ตองมีหลักฐานแสดงประสบการณทํางานที่เก่ียวของกับการทดสอบและปรับแตง

ระบบประกอบอาคารไมนอยกวา 2 อาคาร  
1.2. ผูทดสอบและปรับแตงระบบ ตองมีการทํางานที่เปนอิสระจากผูออกแบบและผูควบคุมงานกอสราง 
1.3. ผูทดสอบและปรับแตงระบบ ตองรายงานผลการทดสอบและใหขอเสนอแนะโดยตรงกับเจาของโครงการ 

2. เจาของโครงการตองมีเอกสารเปนลายลักษณอักษร แสดงความตองการของเจาของโครงการ (Owner’s Project 
Requirements) และผูออกแบบตองจัดใหมีเอกสาร แสดงแนวคิดและเจตนารมณในการออกแบบ(Basis of 
Design) ทั้งนี้ผูทดสอบและปรับแตงระบบตองศึกษาเอกสารดังกลาวใหเขาใจอยางชัดเจน โดยเจาของโครงการและ
ผูออกแบบตองปรับแกไขเอกสารทั้งสองใหมีขอมูลสอดคลองกันตลอดเวลา  

3. จัดทําแผนการทดสอบและปรับแตงระบบและดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบ 
4. รวบรวมความตองการในการทดสอบและปรับแตงระบบ และแสดงรายละเอียดตางๆ ไวในเอกสารงานกอสราง 
5. รับรองการติดต้ังและสมรรถนะของระบบที่ทําการทดสอบและปรับแตง 
6. จัดเตรียมรายงานผลการทดสอบและปรับแตงระบบฉบับสมบูรณ 

การทดสอบและปรับแตงระบบที่เก่ียวของกับการใชพลังงานในอาคารอยางนอยตองครอบคลุมระบบดังตอไปนี้ 
1. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
2. ระบบไฟฟาแสงสวาง 
3. ระบบทําน้ํารอนของอาคาร (โดยทั่วไปจะปรากฏในโครงการประเภทโรงแรมและโรงพยาบาล)  
4. ระบบผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน (หากมี) 

แนวทางการดําเนินการ 
เจาของโครงการตองจัดหาผูทดสอบและปรับแตงระบบที่มีประสบการณและความชํานาญในลักษณะงานดังตอไปนี ้
1. งานออกแบบ ติดต้ัง และใชงานระบบที่เก่ียวของกับการใชพลังงาน 
2. งานบริหารจัดการควบคุมการทดสอบและปรับแตงระบบที่เก่ียวของกับการใชพลังงาน 
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EA P2 ประสิทธิภาพการใชพลังงานข้ันต่ํา (บังคับ) 
ได 4 คะแนนในขอ EA 1 

วัตถุประสงค 
กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการใชพลังงานของอาคารเขียว 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ไดคะแนนอยางนอย 4 คะแนนในขอ EA 1 

แนวทางการดําเนนิการ 
ผูออกแบบอาคารตองคํานึงถึงการออกแบบอาคารใหมีประสิทธิภาพสูงในการใชพลังงาน โดยมีการออกแบบและเลือกใช 
ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการใชพลังงาน ที่เหมาะสมกับ
ภูมิอากาศและมีประสิทธิภาพสูงกวามาตรฐานทั่วไป เพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานรวมตํ่ากวาอาคารอางอิงตามขอ
กําหนดการใชพลังงานตามกฎหมายสําหรับอาคารสรางใหมตามทางเลือกที่กําหนดไว 
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 EA 1 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน (16 คะแนน) 
วัตถุประสงค 
พัฒนาประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคารใหสูงกวาอาคารมาตรฐาน ASHRAE 90.1-2007 หรือ กฎกระทรวงกําหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.
2552 ภายใต พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 หรือ การเทียบคาจากการประเมิน
อาคารเพื่อการประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสภาพแวดลอมหรืออาคารติดฉลาก (TEEAM) เพื่อลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดมาจากการใชพลังงาน 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 
ใช Whole building simulation ตามรายละเอียดใน กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2552 เปนเกณฑ โดยเทียบคะแนนไดจาก 
ตาราง EA1 T 1 
ทางเลือกที่ 2 
ใช Proposed และ baseline energy simulation จาก ASHRAE 90.1-2007 Appendix G เปนเกณฑ ซ่ึงใชไดกับ
ภูมิอากาศของประเทศไทย โดยเทียบคะแนนไดจาก ตาราง EA1 T 1 
ทางเลือกที ่3 
ใชการเทียบคาจากอาคารที่ใชแบบประเมินการประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสภาพแวดลอมหรืออาคารติดฉลาก 
(TEEAM) รุน 49 เปนเกณฑ ซ่ึงจะติดคะแนนเฉพาะหมวด 3-6 (เฉพาะคะแนนพลังงาน) โดยเทียบคะแนนไดจาก ตาราง 
EA1 T 1 ทั้งนี้ใหสงแบบประเมินที่ทําโดยคณะทํางาน พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ เชน แบบ หรือ รายการวัสดุอุปกรณ 
เพื่อยืนยัน 

ตาราง EA1 T 1 

คะแนน 

 
กฎกระทรวง พ.ศ.2552 

(คาพลังงาน) 

ASHRAE 90.1-2007  
Appendix G 

(คาใชจายพลังงาน) 

คะแนนการประเมินอาคารเพื่อการ
ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอ

สภาพแวดลอมหรืออาคารติดฉลาก 
(TEEAM) 

อาคารปรับปรุง อาคารใหม อาคารปรับปรุง อาคารใหม อาคารปรับปรุง อาคารใหม 
4 0-5 6-10 0-5 6-10 51-55 51-55 
6 6-10 11-15 6-10 11-15 56-60 56-60 
8 11-15 16-20 11-15 16-20 61-65 61-65 

10 16-20 21-25 16-20 21-25 66-70 66-70 
12 21-25 26-30 21-25 26-30 >=71 >=71 
14 26-30 31-35 26-30 31-35   
16 31-35 36-40 31-35 36-40   
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แนวทางการดําเนินการ 
ผูออกแบบอาคารตองคํานึงถึงการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพทางดานพลังงานสูง โดยมีการออกแบบและเลือกใช 
ระบบเปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง และระบบอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการใชพลังงาน ที่เหมาะสมกับ
ภูมิอากาศและมีประสิทธิภาพสูงกวามาตรฐานทั่วไป เพื่อใหอาคารมีการใชพลังงานรวมตํ่ากวาอาคารอางอิง ตาม
ขอกําหนดการใชพลังงานตามกฎหมายสําหรับอาคารสรางใหมตามทางเลือกที่กําหนดไว 
 

 
 
 
 
 
 
\ 
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EA 2 การใชพลังงานทดแทน (2 คะแนน) 
ผลิตพลังงานทดแทน ใหไดไมนอยกวา รอยละ 0.5-1.5 ของปริมาณคาใชจายพลังงานในอาคาร  

วัตถุประสงค 
ใหความสําคัญกับการใชพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคมที่เกิดจากการใชเช้ือเพลิงฟอสซิล 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
  ใชพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใชในโครงการ เชน พลังงานแสงอาทิตย (เซลลแสงอาทิตย เคร่ืองทําน้ํา
รอน) พลังงานลม พลังงานชีวมวล (Biofuel-based Energy) เปนตน ใหไดเปนมูลคารอยละ 0.5-1.5 ของคาใชจาย
พลังงานในอาคารตอป ที่อาจคํานวณไดจากแบบจําลองทางคอมพิวเตอรจากขอ EA 1  

1. ผลิตพลังงานทดแทน ใหมีมูลคาไมนอยกวา รอยละ 0.5 ของปริมาณคาใชจายพลังงานในอาคาร ได 1 คะแนน 
2. ผลิตพลังงานทดแทน ใหมีมูลคาไมนอยกวา รอยละ 1.5 ของปริมาณคาใชจายพลังงานในอาคาร ได 2 คะแนน 

ในกรณีใชทางเลือกที่ 3 ใน EA 1 ใชคาเฉล่ียของพลังงานตอพื้นที่อาคารแตละประเภท ตาม ตาราง EA2 T 1  ที่ปรับคาให
เปนคาใชจายทางพลังงาน โดยใชคาเฉล่ียคาไฟที่ 3.5 บาทตอหนวย  

ตาราง EA2 T 1 
อาคาร ดัชนีการใชพลังงานตอพื้นที่ใชสอยตอป 

1. สํานักงาน หนวย kWh/ป/m2 
1.1 อาคารขนาดใหญและเปนอาคารสูง 215.80 
1.2 อาคารขนาดใหญพิเศษและไมใชอาคารสูง 199.90 
1.3 อาคารขนาดใหญพิเศษและเปนอาคารสูง 218.50 
2. ศูนยการคา หนวย kWh/ป/m2 
2.1 ดิสเคาทสโตร (Discount Store) 336.40 
2.2 หางสรรพสินคา (Department Store) 240.60 
2.3 ช็อปปงพลาซา (Shopping Plaza) หรือ พื้นที่ใหเชา 204.20 
2.4 ซุปเปอรมารเก็ต (Supermarket) 418.40 
3.โรงพยาบาล ดัชนีการใชพลังงานตอปริมาณคนไขในตอป 

 หนวย MJ/Bed-Day (in Year) 
3.1 โรงพยาบาลรัฐ 262.00 
3.2 โรงพยาบาลเอกชน 625.00 
4.อาคารประเภทอ่ืนๆ ที่ไมไดระบุไว 240 kWh/ป/m2 

แนวทางการดําเนินการ 
อาคารควรมีการติดต้ังระบบผลิตพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานชีวมวล เปนตน กับ
อาคาร หรือในบริเวณโครงการ ใหไดตามปริมาณที่กําหนด ซ่ึงอาจสามารถขายกลับสูระบบสายสงจําหนายของการไฟฟา
ฯ 
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EA 3 การตรวจสอบและพิสูจนผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน (1 คะแนน)  
มีแผนการตรวจสอบและพิสูจนผลตามขอกําหนด IPMVP 

วัตถุประสงค 
จัดใหมีแผนเพื่อการตรวจสอบและพิสูจนผลการใชพลังงานของอาคาร เพื่อใหอาคารมีการประหยัดพลังงานจริงตามที่ได
คํานวณและจําลองสภาพไว 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

1. จัดใหมีแผนการตรวจสอบและประเมินผลการใชพลังงานที่สอดคลองกับ International  Performance 
Measurement & Verification Protocol (IPMVP) Volume III. Concepts and Options for Determining 
Energy Saving in New Construction:  Option D:  Calibrated  Simulation  (Saving  Estimation  Method 
2)  หรือ  Option B: Energy Conservation   Measure Isolation. 

2. แผนที่จะทําการตรวจสอบและประเมินผลในขอ 1 ตองดําเนินการภายใน 1 ป หลังการเปดใชอาคารและมีการใช
งานที่เสถียรแลว 

แนวทางการดําเนินการ 
ตองจัดใหมีแผนการตรวจสอบและประเมินผลการใชพลังงานที่เกิดขึ้นจริง พรอมกับติดต้ังเคร่ืองวัดการใชพลังงานอยาง
เพียงพอที่จะใชในการตรวจสอบ ตามหลักการตรวจสอบและประเมินผลการใชพลังงานที่สอดคลองกับ IPMVP ซ่ึงใน 
Option D ไดกําหนดวิธีการประเมินผลการใชพลังงานจริงโดยใชแบบจําลองทางคอมพิวเตอร (ควรเปนแบบจําลอง
เดียวกับ EA 1) เพื่อเปรียบเทียบกับผลการใชพลังงานจริง ทําการปรับแตงแบบจําลองทางคอมพิวเตอรใหคาพลังงานมี
ความสอดคลองกับคาที่ไดจากการวัดจริง ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนําแบบจําลองทางคอมพิวเตอรไปใชในการวิเคราะห
ทางเลือกในการประหยัดพลังงานของอาคาร ในกรณีอาคารเปนอาคารเล็กหรือมีความซับซอนนอย IPMVP: Option B 
กําหนดวาสามารถเลือกการตรวจสอบเปนระบบตางๆ แลวใชแบบจําลองทางคอมพิวเตอรหรือแบบจําลองอื่นๆ ของแตละ
ระบบในการเปรียบเทียบ จากนั้นทําการปรับคาในแบบจําลองใหสอดคลองกับคาพลังงานของระบบตางๆ 
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EA 4 สารทําความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไมทําลายชั้นบรรยากาศ (1 คะแนน) 
ไมใชสาร CFC และ HCFC-22 

วัตถุประสงค 
ลดการใชสารทําความเย็นที่ทําลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ  

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ไมใชสาร CFC และ HCFC-22 ในเคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองที่ใชสารความเย็นมากกวา 0.3 กิโลกรัม ขึ้นไป 
เคร่ืองปรับอากาศที่ใชสารทําความเย็นนอยกวา 0.3 กิโลกรัม ใหถือเปนขอยกเวน 

ในกรณีที่อาคารใหมมีการตอเติมเขากับอาคารเกา (ที่มีการประเมินอาคารเการวมดวย) อาคารเกาตองเปล่ียนสารทํา
ความเย็นดวย ใหเปนแบบไมใชสาร CFC และ HCFC-22 เวนแตมีการจัดทําแผนการลดปริมาณการร่ัวไหลของสารทํา
ความเย็น  

แนวทางการดําเนินการ 

ระบบปรับอากาศในอาคารตองไมใชสารทําความเย็นประเภท CFC และ HCFC-22 ที่ทําลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ 
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หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการกอสราง (Materials and Resources) 
ขยะซ่ึงเกิดจากภาคการกอสรางนั้นมีปริมาณมากทั้งจากกระบวนการใชงานอาคารและกระบวนการกอสรางอาคาร อีกทั้ง
การกอสรางอาคารนั้นจําตองใชทรัพยากรเปนปริมาณมหาศาล ซ่ึงทั้งขยะและการใชทรัพยากรสงผลโดยตรงตอการ
เพิ่มขึ้นของมลภาวะและการทําลายธรรมชาติ ดังนั้น การนําอาคารเดิมที่มาใชใหม นําขยะมารีไซเคิล ใชวัสดุในทองถ่ิน 
หรือวัสดุเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม จึงเปนวัตถุประสงคหลักในหมวดวัสดุและทรัพยากรซ่ึงถูกออกแบบใหหัวขอคะแนนตางๆ 
ต้ังแต MR1-6 คิดเปนคะแนนรวม 16 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

หัวขอ รายละเอียด คะแนน 

MR 1 การใชอาคารเดิม เก็บรักษาพื้นหรือหลังคาของอาคารเดิมไวรอยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว 2 

MR 2 การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง นําขยะไปใชหรือรีไซเคิล รอยละ 50-75 ของปริมาตร
หรือน้ําหนัก 

2 

MR 3 การเลือกใชวัสดุใชแลว เปนมูลคารอยละ 5-10 2 

MR 4 การเลือกใชวัสดุรีไซเคิล การเลือกใชวัสดุรีไซเคิลเปนมูลคารอยละ 10-20 2 

MR 5 การใชวัสดุพื้นถ่ินหรือในประเทศ  การใชวัสดุที่ ขุด ผลิต ประกอบ พื้นถ่ินหรือในประเทศไม
นอยกวารอยละ 10-20 ของมูลคาวัสดุกอสรางทั้งหมด 

2 

MR 6 วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตํ่า 3 

MR 6.1 ใชวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตามฉลากเขียวและฉลากคารบอนของไทยรอยละ 10-20 2 

MR 6.2 ใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคา
วัสดุกอสรางทั้งหมด 

1 

 

หากพิจารณาในแตละหัวในหมวดวัสดุและทรัพยากรในการกอสรางนี้ก็จะแบงหมวดหมูไดเปน 3 กลุมนี้ การลดปริมาณ
การใชวัสดุใหม การลดปริมาณขยะจากการกอสราง และการใชวัสดุที่สงผลกระทบตอธรรมชาติตํ่า  

การลดปริมาณการใชวัสดุใหม 

การลดปริมาณการใชวัสดุใหมนั้นสามารถทําไดโดยทั้งการใชสวนของอาคารเดิมใหมากที่สุด การใชวัสดุรีไซเคิลซ่ึงกระทบ
ตอธรรมชาตินอยกวาวัสดุใหม โดยหมวดคะแนนที่เก่ียวของกับเร่ืองนี้ 

MR 1 การใชอาคารเดิม เก็บรักษาพื้นหรือหลังคาของอาคารเดิมไวรอยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว 
MR 3 การเลือกใชวัสดุใชแลว เปนมูลคารอยละ 5-10 
MR 4 การเลือกใชวัสดุรีไซเคิล การเลือกใชวัสดุรีไซเคิลเปนมูลคารอยละ 10-20 

การลดปริมาณขยะจากการกอสราง 

การลดปริมาณขยะจากการกอสรางนั้นเกิดจากการวางแผนที่ดีต้ังแตตนการเลือกใชวัสดุตางๆไปจนถึงการจัดการกอสราง
ที่ดี โดยหมวดคะแนนที่เก่ียวของกับเร่ืองนี้ 
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MR 1 การใชอาคารเดิม เก็บรักษาพื้นหรือหลังคาของอาคารเดิมไวรอยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว 
MR 2 การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง นําขยะไปใชหรือรีไซเคิลรอยละ 50-75ของปริมาตรหรือน้ําหนัก 
MR 3 การเลือกใชวัสดุใชแลว เปนมูลคารอยละ 5-10 

การใชวัสดุที่สงผลกระทบตอธรรมชาติต่ํา 

ผลกระทบตอธรรมชาติจากวัสดุที่ใชนั้นมีทั้ง ในเร่ืองของการผลิต ซ่ึงมีวัสดุที่ใหผลกระทบตอธรรมชาติตํ่า และการขนสง
วัสดุ ซ่ึงระยะทางที่ไมไกลจากสถานที่กอสรางมากนักนั้นก็จะใชพลังงานธรรมชาติเพื่อการขนสงวัสดุนอยลง โดยหมวด
คะแนนที่เก่ียวของกับเร่ืองนี้ 
MR 3 การเลือกใชวัสดุใชแลว เปนมูลคารอยละ 5-10 
MR 5 การใชวัสดุพื้นถ่ินหรือในประเทศ การใชวัสดุที่ ขุด ผลิต ประกอบ พื้นถ่ินหรือในประเทศไมนอยกวารอยละ 10-
20 ของมูลคาวัสดุกอสรางทั้งหมด 
MR 6.1 ใชวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตามฉลากเขียวและฉลากคารบอนของไทยรอยละ 10-20 
MR 6.2 ใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาวัสดุกอสรางทั้งหมด 
การทําคะแนนในหมวดวัสดุและทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีความซับซอนมากกวาในหมวดอื่น เนื่องจากบางหัวขอคะแนนมี
เง่ือนไขในการทําคะแนนที่ซํ้าและขามหัวขอกันได  ในขณะที่มีบางกรณีที่ไมสามารถทําคะแนนซํ้าได อาทิเชน ในหมวด 
MR1 การเก็บสวนประกอบของอาคารเดิม (หลังคา ผนังพื้น), MR2การบริหารจัดการขยะจากการกอสรางจะไมสามารถ
นําไปคํานวณในหัวขออื่นไดซ่ึงตางจากหมวดที่เปนวัสดุใหม MR4, MR5, MR6.1, MR6.2 ซ่ึงวัสดุสามารถทําคะแนน
เพิ่มเติมในหมวดคะแนนที่เก่ียวของกันได ตารางดานลางนี้ไดสรุปความสัมพันธแนวโนมในการทําคะแนนขามหัวขอ
คะแนนไวดังนี้ 

 MR1 MR2 MR3 MR4 MR5 MR6.1 MR6.2 

MR1 การใชอาคารเดิม        

MR2 การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง ✕       

MR3 การเลือกใชวัสดุใชแลว ✕ ✕      

MR4 การเลือกใชวัสดุรีไซเคิล ✕ ✕ ✕     

MR5 การใชวัสดุพื้นถ่ินหรือในประเทศ ✕ ✕ ✓ ✓    

MR6.1ใชวัสดุตามฉลากเขียวและฉลากคารบอนของไทย ✕ ✕ ✕ ✓ ✓   

MR6.2ใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

✕ ✕ ✕ ✓ ✓ ✓  

✓ = สามารถ คํานวณซํ้ากันได 

✕ = สามารถ คํานวณซํ้ากันได 

       

 

เนื่องจากการทําคะแนนในหมวดวัสดุและทรัพยากรนี้มีลักษณะที่คลายคลึงกัน ซ่ึงมีลักษณะของแนวทางการดําเนินงาน 
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และ การคํานวณ รวมกันดังนี้ 

 
1. แนวทางการดําเนินการ 
การทําคะแนนในขอ MR1-6 จะอางอิงสัดสวนและราคาวัสดุตามหมวดของ CSI Master Format 2004 ต้ังแต Division 
03-10 12 31 และ 32 เทานั้น ไมรวมคาแรง และไมรวมวัสดุคาแรงในหมวดอื่นๆ เชนเคร่ืองไฟฟาและเคร่ืองกล เปนตน 
 
FACILITY CONSTRUCTION SUBGROUP 
Division 03 Concrete     คอนกรีต 
Division 04 Masonry     การกออิฐ 
Division 05 Metals     โลหะ 
Division 06 Wood, Plastics, and Composites  ไม, พลาสติก และวัสดุประกอบ 
Division 07 Thermal and Moisture Protection การปองกันความรอนและความช้ืน 
Division 08 Openings (ยกเวนในหมวด MR1)   ชองเปด 
Division 09 Finishes     วัสดุปดผิว 
Division 10 Specialties    อุปกรณพิเศษ 
*Division 12 Furnishings (สามารถนํามาคิดหรือไมนํามาคิดได แตตองมาคิดตลอดตอเนื่องในทุกหมวด) เฟอรนิเจอร 
 
SITE AND INFRASTRUCTURE SUBGROUP 
Division 31 Earthwork    งานดิน   
Division 32 Exterior Improvements   งานปรับปรุงภายนอก 
 
2. การคํานวณ 
การคํานวณนั้นสามารถนํารายการในหมวด Division 12 Furnishings จาก CSI Master Format มาคํานวณดวยแตตอง
นํามาคํานวณเหมือนกันตอเนื่องในทุกหัวขอ ในสวนหมวด MR1นั้น การคํานวณใหคํานวณจากพื้นที่โดยรวมของหลังคา
และพื้นของอาคารเดิม ซ่ึงจะตางจากขอ MR2 ซ่ึงใชปริมาตรหรือน้ําหนักของขยะ ในขณะที่ MR3 MR4 MR5 MR6.1 
MR6.2 ที่คํานวณมูลคาตามน้ําหนักวัสดุ ซ่ึงสามรถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
 

หัวขอคะแนน การทําคะแนน 
MR1 พื้นที่ผิวของอาคารไมนับรวมพื้นที่ชองเปด 
MR2 ปริมาตรหรือน้ําหนักของขยะ ไมรวมดิน พืช และวัสดุมีพิษ 
MR3-6 มูลคาของวัสดุ ตามสัดสวนน้ําหนัก ตาม CSI Master Format 2004 
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 MR 1 การใชอาคารเดิม  (2 คะแนน) 
 เก็บรักษาสวนประกอบของอาคารเดิมไวรอยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว  

วัตถุประสงค 
ลดการใชวัสดุ ทรัพยากร และ พลังงาน ที่ตองใชในการกอสรางอาคารใหม และใชประโยชนจากโครงสรางอาคารเดิมที่มี
อยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
เก็บรักษาสวนประกอบของอาคารเดิมใหไดอยางนอยรอยละ 50 หากเก็บรักษาไดมากกวารอยละ 50 จะได 1 คะแนนและ
หากเก็บไดมากกวารอยละ 75 จะได 2 คะแนน การคิดเฉพาะสวนพื้นที่ยังมีความสมบูรณและเก็บไวใชงานไดอยางถูก
สุขลักษณะและไมเปนอันตรายตอผูใชงาน พื้นที่สวนที่เสียหายหรือมีสารพิษใหหักออกจากการคํานวณ วัสดุที่ไมใช
โครงสรางถาวร เชนผาใบ หรือชองแสงธรรมชาติ ใหหักออกจากการคํานวณ พื้นที่ในสวนที่เสียหายและกอมลภาวะ หรือ 
เปนของเสียอันตราย ที่หักออกตองไมเกินรอยละ 15 ของพื้นที่อาคารเดิม การทําคะแนนในขอนี้สําหรับกรณีการปรับปรุง
อาคารเดิม พื้นที่ของสวนตอเติมตองไมมากกวา 2 เทาของพื้นที่อาคารเดิม 

แนวทางการดําเนินการ 
เลือกพื้นที่โครงการที่มีอาคารเดิมต้ังอยูแลว สํารวจภาพโครงสราง พื้น และหลังคาของอาคาร วายังอยูในสภาพดี ทําการ
ออกแบบใหใชประโยชนและเก็บรักษาสวนประกอบของอาคารเดิมใหไดมากที่สุด ไมควรใหสวนตอเติมมีขนาดใหญกวา 2 
เทาของพื้นที่อาคารเดิม ในสวนเปลือกอาคารเลือกระบบเปลือกอาคารที่มีประสิทธิภาพสูงในการอนุรักษพลังงานเพื่อทํา
คะแนนในขอ EA 1 ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
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 MR 2 การบริหารจัดการขยะจากการกอสราง (2 คะแนน) 
 นําขยะไปใชหรือรีไซเคิล รอยละ 50-75 ของปริมาตรหรือน้ําหนัก  

วัตถุประสงค 
เพื่อลดขยะที่เกิดจากการกอสรางและลดการใชวัตถุดิบใหม ซ่ึงเปนการลดผลกระทบจากการทิ้งขยะและกระบวนการสกัด
วัตถุดิบใหมนั้น 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
หลีกเล่ียงการนําขยะจากการกอสรางไปถมที่ ไปทิ้ง หรือไปเผาทําลาย ใหไดอยางนอยรอยละ 50 โดยน้ําหนักหรือโดย
ปริมาตร ซ่ึงตองเลือกใชอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นตลอดทั้งการคํานวณ หากสามารถหลีกเล่ียงไดมากกวารอยละ 50 จะได 
1 คะแนน แตหากหลีกเล่ียงไดมากถึงรอยละ 75 จะได 2 คะแนน ขยะที่เกิดขึ้นจากการกอสราง ควรถูกขายหรือบริจาค 
เพื่อนําไป ใชใหม หรือ รีไซเคิล โดยขยะจําพวกดิน หิน และพืช ไมสามารถนํามานับทําคะแนนได วัสดุอุปกรณ เคร่ืองจักร
ตางๆ สามารถนับทําคะแนนในขอนี้ได การเลือกใชวัสดุใชแลวหรือวัสดุมีพิษและเปนอันตรายตางๆใหหักออกและไมตอง
นํามาคํานวณในขอนี ้

แนวทางการดําเนินการ 
กําหนดเปาหมายในการเปล่ียนจากการทิ้งขยะและการเผาขยะ มาเปนวิธีการจัดการกับเศษวัสดุที่มาจากการกอสราง
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย โดยการคัดแยกและรวบรวมวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมได ระบุผูรับเหมาในการจัดบริหาร
จัดการขยะจากการกอสรางอยางเปนระบบ โดยสามารถทําไดหลายวิธีทั้ง นํากลับมาใชใหม, บริจาคใหองคกรไมแสวงหา
ผลกําไร, หรือนําไปใชกับอาคารอื่น  
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 MR 3 การเลือกใชวัสดุใชแลว (2 คะแนน) 
 นําวัสดุกอสรางกลับมาใชใหมเปนมูลคารอยละ 5-10  

วัตถุประสงค 
ปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการวัสดุ และจัดการกับเศษวัสดุที่เกิดจากการกอสราง การร้ือถอน  จากเดิมที่นําไปทิ้งยังบอ
ขยะและนําไปเผา เปนการนํากลับมาใชใหมผานกระบวนการผลิตอีกคร้ัง ทั้งนี้วัสดุดังกลาวตองเปนวัสดุทีไ่มเปนพิษ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ใชวัสดุกอสรางที่มาจากการนํากลับมาใชใหมอยางนอยรอยละ 5-10 ของมูลคารวมของวัสดุ การคํานวณราคาใหใชราคา
ของวัสดุอุปกรณจริงหรือวัสดุที่มีลักษณะคลายคลึงกันในการคํานวณโดยใหใชกรณีราคาที่สูงกวา หากสามารถทําได
มากกวารอยละ 5 จะได 1 คะแนน และหากสามารถทําไดมากกวารอยละ 10 จะได 2 คะแนน และหากเพียงบางสวนของ
วัสดุนัน้เปนวัสดุนํากลับมาใชใหม ใหนับรอยละของวัสดุนั้นโดยเทียบเปนน้ําหนักรวมของวัสดุ แลวใชอัตราสวนดังกลาว
แปลงเปนมูลคาวัสดุนํากลับมาใชใหมเพื่อนํามาคํานวณมูลคาการนํากลับมาใชใหมรวม สวนประกอบทางดานงานระบบ
ไมนับอยูในการคํานวณนี้ เชน สวนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟา ลิฟต และทอประปา เปนตน ใหรวมเฉพาะวัสดุที่ติดต้ังเปน
การถาวรในโครงการ ไมรวมเฟอรนิเจอร และไมรวมดินและ/หรือเศษวัสดุ ช้ินสวนตางๆ ที่เกิดจากการขุดและการไถปรับ
หนาดิน 

วัสดุนํากลับมาใชใหมจะไมสามารถนํามาคํานวณปริมาณรีไซเคิลในขอ MR4 แมวาจะมีปริมาณรีไซเคิลอยูก็ตาม เพื่อ
ไมใหไดคะแนนซํ้าซอน การนําเศษวัสดุกอสรางหรือวัสดุใชแลวมาใชใหมภายในโครงการสามารถนับวัสดุดังกลาวมาทํา
คะแนนในขอ MR5 การใชวัสดุพื้นถ่ินหรือในประเทศ ได โดยวัสดุกลุมนี้จะไมถูกนําไปคิดคะแนนในขอ MR2 การบริหาร
จัดการขยะจากการกอสราง 

แนวทางการดําเนินการ 

พยายามแสวงหาวัสดุใชแลวจากแหลงตางๆ หรือ ใชเศษวัสดุกอสรางในพื้นที่กอสรางหรืออาคารเดิมมาซอมแซมแลวใช
งานในอาคารที่สรางใหม การเลือกใชวัสดุใชแลวที่มีราคาสูงจะไดเปรียบในการทําคะแนน ควรพิจารณาการทําคะแนนใน
ขอ MR5 การใชวัสดุพื้นถ่ินหรือในประเทศ 
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MR 4      การเลือกใชวัสดุรีไซเคิล (2 คะแนน) 
 ใชวัสดุรีไซเคิลเปนมูลคารอยละ 10-20  

วัตถุประสงค 
เพื่อใหมีการนําวัสดุรีไซเคิลมาใชในโครงการ เปนการลดการใชวัตถุดิบใหมและขยะ ซ่ึงชวยลดผลกระทบอันเกิดจาก
กระบวนการสกัดวัตถุดิบใหมนั้น 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ใชวัสดุรีไซเคิลหรือมีสวนประกอบที่มาจากการรีไซเคิลใหไดมากกวารอยละ 10 ของมูลคารวมทั้งหมดของวัสดุที่ใชใน
โครงการ หากสามารถทําไดมากกวารอยละ 10 จะได 1 คะแนน และหากสามารถทําไดมากกวารอยละ 20 จะได 2 
คะแนน คาปริมาณวัตถุรีไซเคิลของวัสดุใด ๆ ใหเทียบจากน้ําหนักของวัสดุรีไซเคิลกับน้ําหนักรวมของวัสดุนั้นแลวใช
อัตราสวนดังกลาวแปลงเปนมูลคาวัสดุรีไซเคิลเพื่อนํามาคํานวณปริมาณรีไซเคิลรวม  สวนประกอบทางงานระบบจะไมนับ
อยูในการคํานวณนี้ เชน สวนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟา ลิฟต ทอประปา เปนตน ใหรวมเฉพาะวัสดุที่ติดต้ังเปนการถาวรใน
โครงการ การนับเฟอรนิเจอรสามารถกระทําได แตตองรวมอยางตอเนื่องใน MR 3 - MR 6 

เหล็กในงานกอสรางใหคิดปริมาณรีไซเคิลที่รอยละ 25 หากไมมีขอมูลวัสดุรีไซเคิล ซ่ึงในความเปนจริงเหล็กจะมีปริมาณรี
ไซเคิลสูงกวาที่กําหนดไว 

ในเกณฑ TREES NC V1.0 นี้ จะไมมีการแบงแยกวัสดุรีไซเคิลที่เปน พรีคอนซูมเมอร(Pre-Consumer) และ โพสทคอนซูม
เมอร(Post-Consumer) เพื่อความเรียบงายในการคํานวณคะแนนและเพื่อใหผูประกอบการมีระยะเวลาปรับตัวกอการ
แยกประเภทวัสดุรีไซเคิลใน TREES รุนตอไป 

แนวทางการดําเนินการ 
ต้ังเปาหมายสําหรับการนําวัสดุที่มีศักยภาพสูงสุดที่มีองคประกอบของวัตถุรีไซเคิล และหาผูแทนจําหนายวัสดุประเภท
นั้นๆ ที่จําหนายวัสดุดังกลาว ควรตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุที่นํามาใชมีองคประกอบของวัสดุกอสรางที่ผานการรีไซเคิลใน
ปริมาณที่ระบุไวจริง และใหพิจารณาถึงคุณลักษณะของวัสดุที่นํามาใช ในแงของส่ิงแวดลอมและเศรษฐศาสตรโดยเฉพาะ
ราคาของวัสดุอุปกรณ 
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MR 5 การใชวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ (2คะแนน) 
 การใชวัสดุที่ ขุด ผลิต ประกอบ หรือวัสดุพื้นถ่ินหรือในประเทศไมนอยกวารอยละ 10-20 ของมูลคาวัสดุกอสรางทั้งหมด  

วัตถุประสงค 
เพิ่มความตองการวัสดุกอสรางที่ผลิตในพื้นที่นั้นๆ ซ่ึงจะชวยสงเสริมการใชวัตถุดิบในทองถ่ินและลดผลกระทบกับ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการคมนาคมขนสง 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ใชวัสดุกอสรางหรือสินคาที่ ขุด ผลิต ประกอบ โดยจะได 1 คะแนนเม่ือมูลคาวัสดุพื้นถ่ินมีมูลคามากกวา รอยละ 10 และ 2 
คะแนนเม่ือมูลคามากกวารอยละ 20 ของมูลคาวัสดุโครงการ โดยใชเกณฑ 

1. แหลงผลิต ขุด ประกอบไมไกลเกินกวารัศมี 500 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ หรือ 

2. แหลงผลิต ขุด ประกอบ ในประเทศไทย 

หากเพียงบางสวนของวัสดุนั้น ผลิตจากแหลงผลิตที่อยูใกลกับสถานที่กอสรางตามขอกําหนดขางตน ใหนับรอยละของ
วัสดุนั้นโดยเทียบเปนน้ําหนักแลวเทียบกลับเปนมูลคาวัสดุพื้นถ่ินและในประเทศ สวนประกอบทางดานงานระบบไมนับอยู
ในการคํานวณนี้ เชน สวนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟา ลิฟต และทอประปา เปนตน ใหรวมเฉพาะวัสดุที่ติดต้ังเปนการถาวรใน
โครงการ ไมนับรวมเฟอรนิเจอร 

แนวทางการดําเนินการ 
กําหนดเปาหมายโครงการในการใชวัสดุในทองถ่ิน และหาผูแทนจําหนวยวัสดุประเภทนั้นๆ โดยใหพิจารณาถึง
คุณลักษณะของวัสดุที่นํามาใชในแงของส่ิงแวดลอม เศรษฐศาสตร และหรือราคาของวัสดุ ควรพิจารณาลักษณะรวมกับ
หัวขอ MR อื่น เพื่อการทําคะแนนเพิ่มเติมในขอนั้นๆ อาทิเชน การใชวัสดุที่ไดรับฉลากเขียวหรือวัสดุใชแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TREES-NC MR 6.1 หนา- 42 
 

MR 6 วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมต่ํา (3คะแนน) 
MR 6.1ใชวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตามฉลากเขียวและฉลากคารบอนของไทย (2 คะแนน)  
 
วัตถุประสงค 
คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอการใชพลังงานและส่ิงแวดลอมในกระบวนการผลิต ตลอดจนคุณประโยชนทาง
ส่ิงแวดลอมที่เม่ือมีการใชผลิตภัณฑนั้นภายในอาคาร 
 
สิ่งท่ีตองดําเนินการ 
ใชวัสดุที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่ไดรับฉลากเขียวหรือฉลากคารบอน ที่เก่ียวของกับการกอสรางอยางนอยรอยละ 10 ของ
มูลคารวมของวัสดุอุปกรณทั้งหมด (วัสดุที่ไดทั้ง 2 ฉลากสามารถนับมูลคาเปน 2 เทาได) สวนประกอบทางดานงานระบบ
ไมนับอยูในการคํานวณนี้ เชน สวนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟา ลิฟต และทอประปา เปนตน ใหรวมเฉพาะวัสดุที่ติดต้ังเปน
การถาวรในโครงการนับรวมเฟอรนิเจอร หากมูลคาของวัสดุที่มีฉลากทั้ง 2 ฉลาก มากกวารอยละ 10 จะได 1 คะแนน และ
หากมากกวารอยละ 20 จะได 2 คะแนน  
 
แนวทางการดําเนินการ 
กําหนดเปาหมายโครงการในการใชวัสดุที่ไดรับฉลากเขียวหรือฉลากคารบอนของไทย ที่มีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ลดการใชพลังงานและการปลอยกาซเรือนกระจก  มีสารพิษตํ่าหรือไมมีเลย โดยควรพิจารณาลักษณะรวมกับ
หัวขอ MR อื่นเพื่อการทําคะแนนเพิ่มเติมในขอนั้นๆ เชน วัสดุในประเทศ และ วัสดุใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม เปนตน 
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MR 6 วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมต่ํา (3คะแนน) 
MR 6.2 ใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม          (1 คะแนน)  
ไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาวัสดุกอสรางทั้งหมด 
 
วัตถุประสงค 
สงเสริมใหผูผลิตทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และมีการเผยแพรขอมูล
ดังกลาวใหผูที่เก่ียวของกับการกอสรางมีทางเลือกในการเลือกใชวัสดุ 
 
สิ่งที่ตองดําเนินการ 
เลือกใชผลิตภัณฑและวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมตามรูปแบบของวัสดุเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
ประเภทที่ 2 (EcoProduct Type 2-Self Declaration Environmental Claims) รอยละ 30 ของมูลคารวมของวัสดุอุปกรณ
ทั้งหมด สวนประกอบทางดานงานระบบไมนับอยูในการคํานวณนี้ เชน สวนประกอบเคร่ืองกล ไฟฟา ลิฟต และทอประปา 
เปนตน ใหรวมเฉพาะวัสดุที่ติดต้ังเปนการถาวรในโครงการนับรวมเฟอรนิเจอร วัสดุที่ผานเกณฑนี้สามารถนับซํ้ากับวัสดุที่
ไดรับฉลากเขียวในขอ MR 6.1 ได 
 
แนวทางการดําเนินการ 
กําหนดเปาหมายโครงการในการใชวัสดุที่มีการเผยแพรขอมูลตามความตองการของวัสดุเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมประเภทที่ 
2 (EcoProduct Type 2-Self Declaration Environmental Claims) โดยรูปแบบของฉลากนั้นขึ้นอยูกับผูผลิตแตละราย 
แตมีอยูภายใตขอกําหนดของ International Organization for Standardization หลังจากนั้นทําการหาผูแทนจําหนาย
วัสดุประเภทนั้นๆ โดยใชฐานขอมูลที่ตางๆ ในประเทศ เชน ฐานขอมูล Eco Market เปนตน ควรพิจารณาลักษณะรวมกับ
หัวขอ MR อื่นเพื่อการทําคะแนนเพิ่มเติมในขอนั้นๆ โดยเฉพาะวัสดุที่ไดรับฉลากเขียว เปนตน 
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หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดลอมภายในอาคาร 
จากขอมูลที่ไดมีผูทําการศึกษาพบวา  ผูคนจะใชระยะเวลาสวนใหญจะอยูภายในอาคารมากกวาภายนอกอาคาร หาก
สภาพแวดลอมภายในอาคารไมดีหรือไมเหมาะสมก็ยอมที่จะสงผลเสียตอผูใชอาคาร โดยเฉพาะในเร่ืองของสุขภาพและ
ความเจ็บปวย ซ่ึงอาจทําใหทํางานไดไมมีประสิทธิภาพทําใหเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลมากขึ้น หรือเกิดการขาด
งานบอยคร้ังจะสงผลตอการทํางานของหนวยงาน ดังนั้น การสรางสภาพแวดลอมภายในอาคารที่ดีจึงเปนเร่ืองที่ไมอาจ
ละเลยได 
เกณฑการประเมินในสวนของสภาพแวดลอมภายใน (Indoor Environment: IE) มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทําใหเกิด
สภาพแวดลอมที่ดี สงเสริมคุณภาพชีวิต ทั้งทางดาน สภาวะนาสบาย และ แสงธรรมชาติและวิว ตลอดจน คุณภาพ
อากาศภายในอาคารที่ดี ไมมีการสะสมของสารพิษหรือส่ิงปนเปอนตาง ๆ โดยการกําหนดแนวทางการออกแบบ และ
เลือกใชระบบอาคารที่เหมาะสม การเลือกใชวัสดุที่มีคุณภาพไมมีการปลอยสารเคมีที่เปนอันตราย ฯลฯ โดยภาพรวมใน
การประเมินประกอบไปดวยรายละเอียดของหัวขอดังนี ้
หัวขอ รายละเอียด คะแนน 
IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร - อัตราการระบายอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน บังคับ 
IE P2 ความสองสวางภายในอาคาร - ความสองสวางขั้นตํ่าผานเกณฑตามมาตรฐาน บังคับ 
   
IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ 5 
IE 1.1 ชองนําอากาศเขาไมอยูตําแหนงที่มีความรอนหรือมลพิษ 1 
IE 1.2 ความดันเปนลบ (Negative pressure) สําหรับหองพิมพงาน ถายเอกสาร เก็บสารเคมี และ

หองเก็บสารทําความสะอาด 
1 

IE 1.3 ควบคุมแหลงมลพิษจากภายนอกเขาสูภายในอาคาร 1 
IE 1.4 พื้นที่สูบบุหร่ีหางจากประตูหนาตางหรือชองนําอากาศเขาไมนอยกวา 10 เมตร 1 
IE 1.5 ประสิทธิภาพการกรองอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน 1 
   
IE2 การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ 4 
IE 2.1 การใชวัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื้น ที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร 1 
IE 2.2 การใชสี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร 1 
IE 2.3 การใชพรมที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร 1 
IE 2.4 การใชผลิตภัณฑที่ประกอบขึ้นจากไมที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร 1 
IE 3 การควบคุมแสงสวางภายในอาคาร - แยกวงจรแสงประดิษฐทุก 250 ตารางเมตรหรือตาม

ความตองการ 
1 

IE 4 การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร - ออกแบบใหหองที่มีการใชงานประจําไดรับแสงธรรมชาติ
อยางพอเพียง 

4 

IE 5 สภาวะนาสบาย - อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธในสวนที่มีการปรับอากาศเหมาะสมตาม
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

3 
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IE P1 ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร (บังคับ) 
อัตราการระบายอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน 

วัตถุประสงค 
เพื่อยืนยันถึงสุขอนามัยที่ดีของผูใชอาคารทางดานความเหมาะสมของการระบายอากาศ 
 
สิ่งที่ตองดําเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 
อัตราการระบายอากาศในพื้นที่ปรับอากาศและไมปรับอากาศ ผานเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และผานเกณฑตามมาตรฐานการระบายอากาศ 
(Ventilation) เพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality: IAQ) ที่ยอมรับได วสท. (วสท. -3010) 

ทางเลือกที่ 2 
อัตราการระบายอากาศในพื้นที่ปรับอากาศและไมปรับอากาศ ผานเกณฑตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1-2007  

แนวทางการดําเนินการ 
ออกแบบใหนําอากาศบริสุทธิ์เขาสูอาคารในปริมาณที่ผานเกณฑขั้นตํ่าตามกฎหมายและมาตรฐาน วสท. หรือ ตาม
มาตรฐานสากล 
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IE P2 ความสองสวางภายในอาคาร (บังคับ)   
 ความสองสวางขั้นตํ่าผานเกณฑตามมาตรฐาน 

วัตถุประสงค 

เพื่อยืนยันถึงสุขอนามัยที่ดีของผูใชอาคารทางดานความเหมาะสมของความสองสวาง (Illuminance) 

 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

คาความสองสวางจากแสงประดิษฐ (ไมรวมแสงธรรมชาติ) ผานเกณฑตามที่กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง 
รวมถึงผานเกณฑตามมาตรฐานที่ระบุโดยสมาคมไฟฟาแสงสวางแหงประเทศไทย 

ทางเลือกที่ 1 
ใชคาจากการวัดจริงในระยะทุก ๆ 3 เมตร หรืออยางนอย 4 จุดในหอง โดยตองยืนยันวามีการปองกันไมใหแสงธรรมชาติ
เขาสูอาคารขณะทําการวัด การวัดตองกระทําในแนวราบที่ระยะความสูงจากพื้นหอง 0.75 เมตร และไมควรมีเฟอรนิเจอร
ขณะทําการวัด อุปกรณที่ใชวัดแสง (lux meter) ตองมีการยืนยันวามีความถูกตองดวยผลการสอบเทียบ (Calibration) 
หรือใบรับรองการเทียบวัดจากผูผลิต 

ทางเลือกที่ 2 
ใชการจําลองสภาพดวยคอมพิวเตอร การจําลองสภาพตองสามารถใชขอมูลการกระจายแสง (เชน IES) ของดวงโคมจาก
ผูผลิตหรือจากการทดลอง ใชคาเฉล่ียของความสองสวางแนวราบ (Horizontal Illuminance) ที่ระยะความสูง 0.75 เมตร 
เปนตัวช้ีวัด การจําลองสภาพตองไมมีการนําแสงธรรมชาติมาเก่ียวของ (ไมควรมีเฟอรนิเจอรขณะทําการจําลองสภาพ) 

ทางเลือกที่ 3 
การแสดงรายการคํานวณดวยมือ อาทิ การใช Lumen method เพื่อยืนยันจํานวนและชนิดของหลอดไฟวาไดถูกกําหนด
อยางเหมาะสม 

 

แนวทางการดําเนินการ 

เลือกใชดวงโคมและ/หรือวิธีการใหแสงสวางที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการกระจายแสงที่เหมาะสม เลือกตําแหนงและ
ความสูงของการติดต้ังที่เหมาะสมเพื่อการกระจายแสงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.1       ชองนําอากาศเขาไมอยูตําแหนงที่มีความรอนหรือมลพิษ (1 คะแนน) 
วัตถุประสงค 
เพื่อหลีกเล่ียงการนํามลภาวะเขาสูอาคารจากการวางตําแหนงชองนําอากาศเขา (Air Intake) ไวในที่ที่ไมเหมาะสม 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ศึกษาพื้นที่และลักษณะโดยรอบของอาคาร ทําการออกแบบชองนําอากาศเขา โดยตองอยูหางจากตําแหนงที่มีความรอน
หรือมลพิษ อาทิเชน อาคารจอดรถ ที่ระบายควันจากครัว ที่ระบายอากาศจากอาคารอื่น ๆ ถนน ปลองควันตางๆ เปนตน 
โดยระยะจากชองนําอากาศเขาควรหางจากตําแหนงที่มีมลภาวะไมนอยกวา 10 เมตร และสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 3 
เมตร 

สําหรับอาคารไมปรับอากาศสามารถที่จะผานเกณฑขอนี้ไดหากมีระบบระบายอากาศโดยวิธีกลในพื้นที่ปดลอม 
(Enclosed space) ที่เปนไปตามขอกําหนดนี้  

แนวทางการดําเนินการ 
ควรกําหนดตําแหนงชองนําอากาศเขาในที่ที่เปนพื้นที่สีเขียว หรือหางจากตําแหนงที่มีมลภาวะไมนอยกวา 10 เมตร และ
สูงจากพื้นดินไมนอยกวา 3 เมตร ในกรณีอาคารหรือที่ต้ังอาคารมีความหนาแนนสูง ควรพิจารณาชองนําอากาศเขาจาก
ดานบนของอาคารเพื่อหลีกเล่ียงมลภาวะจากถนนหรืออาคารขางเคียง 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.2  ความดันเปนลบ (Negative pressure) สําหรับหองพิมพงาน ถายเอกสาร เก็บสารเคมีและหองเก็บสารทํา
ความสะอาด               (1 คะแนน)                  

วัตถุประสงค 
เพื่อปองกัน จัดการ และควบคุมมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นภายในอาคารจากแหลงกําเนิดโดยตรง 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

ทางเลือกที่  1 
ในพื้นที่ที่มีมลภาวะหรือมีแกสพิษอันตรายหรือสารเคมีที่มีหรือใชอยู (รวมทั้ง หองซักรีด หองพิมพงานและหองถาย
เอกสาร) การระบายอากาศในแตละพื้นที่ ตองมีการสงผานลมโดยที่ไมมีการเก็บกักหรือนําอากาศจากพื้นที่ดังกลาว
กลับมาหมุนเวียน อีกทั้งตองมีประตูที่ปดอัตโนมัติ และมีอัตราการระบายอากาศอยางนอย 2.5 ลิตรตอวินาที ตอ 1 ตาราง
เมตร (lps/sq.m) มีความดันนอยกวาพื้นที่โดยรอบโดยเฉล่ียอยางนอย 5 ปาสกาล และอยางนอย 1 ปาสกาล เม่ือประตู
หองเปด 

ทางเลือกที่  2 
สําหรับอาคารที่ไมมีหองหรือพื้นที่ที่เขาขายตามลักษณะดังทีก่ลาวมา สามารถไดคะแนนในหัวขอนี้ทันท ี

แนวทางการดําเนินการ 
ออกแบบพื้นที่ที่มีมลภาวะสูงดวยระบบการระบายอากาศอยางเพียงพอ เพื่อลดผลกระทบจากส่ิงปนเปอนภายในอาคาร 
การดูดอากาศไปทิ้งตองมีแรงดูดที่เพียงพอ เพื่อปองกันมลภาวะกระจายตัวไปสูสวนใชงานอื่นๆ เพื่อปองกันปญหา
ดังกลาว  วิธีการที่ดีที่สุดคือการแยกพื้นที่เก็บสารเคมี สารพิษ กับพื้นที่ที่มีผูใชงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TREES-NC IE 1.3 หนา- 49 
 

 

IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.3 ควบคุมแหลงมลพิษจากภายนอกเขาสูภายในอาคาร (1 คะแนน) 
วัตถุประสงค 
ลดสารพิษ สารที่เปนอันตราย และฝุนละอองตางๆที่อาจเกิดจากผูใชอาคารเอง โดยเฉพาะบริเวณทางเขาอาคาร 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
การติดต้ังระบบการเก็บฝุนละอองบริเวณพื้นของทางเขาอาคารหลัก โดยระบบที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปคือ การทําประตู 2 
ช้ันรวมกับการติดต้ังระบบตะแกรงถาวร ซ่ึงมีชองทําความสะอาดดานลางได หากใชพรมตองมีการยืนยันโดยใชสัญญา
การจางทําความสะอาดพรมจากบริษัททําความสะอาดสัปดาหละคร้ัง โดยตัวสัญญาตองกําหนดระยะเวลาในการทํา
ความสะอาดไวอยางนอย 1 ป นับจากวันที่เปดใชอาคาร 

แนวทางการดําเนินการ 
พิจารณาการปองกันมลภาวะและฝุนละอองบริเวณทางเขาอาคาร ดวยระบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับอาคารมากที่สุด การ
ทําประตู 2 ช้ันรวมกับระบบกักเก็บฝุนละอองนับเปนระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ การใชพรมควรเปนทางเลือกรอง แต
หากหลีกเล่ียงไมได ควรมีการทําสัญญากับบริษัททําความสะอาดเพื่อยืนยันวาจะมีการทําความสะอาดสัปดาหละคร้ัง 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.4 พื้นที่สูบบุหร่ีหางจากประตูหนาตางหรือชองนําอากาศเขาไมนอยกวา 10 เมตร (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค 
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูอยูอาศัยในอาคาร พื้นที่ภายในตัวอาคารและระบบการระบายอากาศ (Ventilation 
System) จากการสูบบุหร่ี 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
1. หามสูบบุหร่ีภายในอาคารโดยเด็ดขาด 
2. มีพื้นที่สําหรับสูบบุหร่ีโดยเฉพาะโดยหางจากประตูหลักตาง ๆ หรือชองนําอากาศเขา ไมนอยกวา 10 เมตร  

แนวทางการดําเนินการ 
กําหนดเขตสูบบุหร่ีใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2540 และทําเคร่ืองหมายหรือ
สัญลักษณแสดงเขตหามสูบบุหร่ี 
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IE 1 การลดผลกระทบมลภาวะ (5 คะแนน) 
IE 1.5       ประสิทธิภาพการกรองอากาศผานเกณฑตามมาตรฐาน (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค 
เพื่อลดปญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีสาเหตุมาจากฝุนละอองตลอดจนมลภาวะตาง ๆ และเปนการปรับปรุง
ระบบปรับอากาศเพื่อสงเสริมสุขอนามัยของผูใชอาคาร โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
เคร่ืองสงลมเย็น (AHU) ที่มีอัตราการสงลมเย็นต้ังแต 1,000 ลิตรตอวินาที ขึ้นไป ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ วสท (วสท.-3003) ตองมีแผนกรองอากาศที่มีคาประสิทธิภาพตํ่าสุด (MERV) อยางนอย MERV 7 
(มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2) หรือ อยางนอยรอยละ 25-30 (มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot) 
หรือแผนกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานอื่นที่มีความนาเช่ือถือเทียบเทา ทั้งนี้ ควรติดต้ังในตําแหนงของ
อากาศที่ดูดกลับ (Return Air) และอากาศภายนอก (Outdoor Air) 

แนวทางการดําเนินการ 
พิจารณาเลือกชนิดของระบบปรับอากาศที่สามารถติดต้ังแผนกรองอากาศในตําแหนงที่เหมาะสม โดยเฉพาะเคร่ืองสงลม
เย็นขนาด 1,000 ลิตรตอวินาท ีขึ้นไป 
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IE 2 การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ (4 คะแนน)   
IE 2.1       การใชวัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื้น ที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค 
ลดปริมาณส่ิงปนเปอนจากวัสดุประสาน (Adhesive) วัสดุยาแนว (Sealant) และรองพื้น ภายในอาคารที่มีกล่ินแรง สราง
ความรําคาญ และเปนผลรายตอสุขอนามัย ตลอดจนความเปนอยูที่ดีของผูติดต้ังและผูใชอาคาร 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
วัสดุประสาน  วัสดุยาแนว และรองพื้นที่ใชภายในอาคาร ตองอางอิงตามมาตรฐาน South Coast Air Quality 
Management District (SCAQMD) Rule # 1168 โดยกําหนดปริมาณสารอินทรียระเหยงายตามรายการดานลางนี้ โดยมี
ผลบังคับใชเม่ือ 1 กรกฎาคม 2005 ซ่ึงมีการบัญญัติไวเม่ือ 7 มกราคม 2005  

แนวทางการดําเนินการ 
ระบุวัสดุ  Low-VOC ในแบบการกอสราง ตรวจสอบใหแนใจวาวัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื้นมีสารอินทรียระเหย
งายตํ่ากวาที่กําหนดไว เสาะหาผูผลิตและตัวแทนจําหนายที่จําหนายวัสดุ Low-VOC ดังกลาว 
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IE 2 การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ (4 คะแนน)   
IE 2.2       การใชสี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค 
ลดปริมาณส่ิงปนเปอนจาก สี และวัสดุเคลือบผิวที่มีกล่ินแรง ภายในอาคาร ซ่ึงสรางความรําคาญ และเปนผลรายตอ
สุขอนามัย ตลอดจนความเปนอยูที่ดีของผูติดต้ังและผูใชอาคาร 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

การเลือกใชผลิตภัณฑ และวัสดุเคลือบผิวจะตองเปนไปตามขอกําหนดดังนี้  
1. สีและวัสดุเคลือบผิวที่ใชภายในอาคาร จะตองไดรับการรับรองฉลากเขียว หรือ   

2. สีและวัสดุเคลือบผิวที่ใชภายในอาคาร จะตองเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานอางอิงดังตอไปนี้  

สี วัสดุเคลือบผิวและรองพื้นที่ใชกับผนังและฝาเพดาน: ตองมีปริมาณสารอินทรียระเหยงายที่เปนพิษไมเกินเกณฑที่
กําหนดใน Green Seal Standard GS-11, Paints, First Edition, May 20, 1993 
 - Flats : 50 g/L 
 - Non-Flats : 150 g/L 
สีปองกันการผุกรอนและสีปองกันสนิมที่ใชภายในอาคารกับรองพื้นที่เปนโลหะเหล็ก: ตองมีปริมาณสารอินทรียระเหยงาย 
(VOC content) ไมเกิน 250 g/L ตามที่ระบุใน Green Seal Standard GC-03 Anti-Corrosive Paints, Second Edition, 
January 7, 1997  

วารนิช (Varnish) ใส สําหรับไม เคลือบเงาพื้น ตกแตงรอยเปอนและเชลแล็ก ที่ใชกับวัสดุภายใน: ตองมีปริมาณ
สารอินทรียระเหยงาย ไมเกินที่ระบุใน South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, 
Architectural Coatings, on January 1, 2007 

แนวทางการดําเนินการ 

ระบุวัสดุที่มีปริมาณสารอินทรียระเหยงายตํ่า  (Low-VOC) ในแบบการกอสราง ตรวจสอบใหแนใจวาสี และวัสดุเคลือบผิว 
มีปริมาณสารอินทรียระเหยงายตํ่ากวาที่กําหนดไว เลือกผูผลิตและตัวแทนจําหนายที่จําหนายวัสดุที่มีปริมาณสารอินทรีย
ระเหยงายตํ่า 
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IE 2 การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ (4 คะแนน)   
IE 2.3       การใชพรมที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค 
ลดปริมาณสารพิษจากพรมภายในอาคาร  

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

ทางเลือกที่ 1 

ระบบพรมภายในอาคาร (Indoor carpet systems) ทั้งหมดตองผานการทดสอบและรับรองจาก Carpet and Rug 
Institute’s Green Label Plus program หรือ NFS / ANSI Standard 140 - 2007 Sustainable Carpet Assessment 
หรือมาตรฐานอื่นทีเ่ทียบเทา โดยทางสถาบันจะพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป การติดต้ังพื้นรองพรม ภายในตัวอาคารตองอยู
ภายใตขอกําหนดของ Rug Institute Green Label Plus program กาวที่ยึดพรมทั้งหมดตองอยูภายใตขอกําหนดของขอ IE 
2.1 
 

ทางเลือกที่ 2 

หากไมมีการใชพรมในอาคาร สามารถทําคะแนนในหัวขอนี้ไดทันท ี

แนวทางการดําเนินการ 

หลีกเล่ียงการใชพรม หากจําเปนตองใชควรพิจารณาพรมที่มีสารพิษตํ่าเปนหลัก โดยพรมดังกลาวตองผานการทดสอบ
จาก Carpet and Rug Institute’s Green Label Plus program หรือมาตรฐานอื่นทั้งในและตางประเทศ  
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IE 2 การเลือกใชวัสดุที่ไมกอมลพิษ (4 คะแนน)   
IE 2.4     การใชผลิตภัณฑที่ประกอบขึน้จากไมที่มีสารพิษตํ่าภายในอาคาร (1 คะแนน) 

วัตถุประสงค 
ลดปริมาณสารพิษในผลิตภัณฑที่ประกอบขึ้นจากไมและวัสดุทดแทนจากพืชภายในอาคาร 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

 ผลิตภัณฑที่ประกอบขึ้นจากไมและวัสดุทดแทนจากพืชอื่น ๆ ที่ใชภายในอาคาร ตองไมมีสวนผสมของ ยูเรีย-
ฟอรมาดีไฮด (Urea-formaldehyde resins) ทั้งในเนื้อของวัสดุและวัสดุประสาน หรืออยางนอยตองใชวัสดุผสานระดับ E0 
ผลิตภัณฑที่ประกอบขึ้นจากไมและผลิตภัณฑจากพืชอื่นประกอบดวย particleboard, medium density fiberboard 
(MDF), plywood, wheat board, strawboard, panel substrates และ door cores 

ขอกําหนดนี้ยกเวน เฟอรนิเจอรที่ซ้ือมาทั้งช้ิน (เฟอรนิเจอรที่ผูรับเหมาสามารถเลือกวัสดุเพื่อมาประกอบขึ้นตองเลือกไม
และวัสดุทดแทนตามขอกําหนด) และยกเวนผลิตภัณฑเกาหรือวัสดุใชแลวที่นํามาใชใหมในโครงการ 

แนวทางการดําเนินการ 

ระบุผลิตภัณฑจากไมและและวัสดุทดแทนจากพืชที่ไมมีการผสมของ Urea-formaldehyde resins หรือเปน Urea-
formaldehyde resins ที่ระดับ E0 ทั้งในเนื้อของวัสดุและวัสดุประสาน พิจารณาการใชวัสดุทดแทนไมที่ทําจากเศษพืชที่
เหลือทิ้งเพื่อทําคะแนนรวมกับ MR 4: การใชวัสดุรีไซเคิล และ MR 5: การใชวัสดุพื้นถ่ินหรือในประเทศ 
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IE 3 การควบคุมแสงสวางภายในอาคาร (1 คะแนน)   
    แยกวงจรแสงประดิษฐทุก 250 ตารางเมตรหรือตามความตองการ  

วัตถุประสงค 
เพื่อใหผูใชอาคารสามารถควบคุมระดับความสองสวางใหเหมาะสมแกการใชงานและมีสุขอนามัยที่ดีจากการใชงาน 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ทางเลือก 1 
จัดเตรียมระบบควบคุมแสงสวางใหแกผูใชงานในอาคาร โดยมีวงจรควบคุมไมเกิน 250 ตารางเมตร ตอ 1 วงจร ในกรณีที่
หองมีขนาดเล็กกวา 250 ตารางเมตร ตองมีการแยกวงจรในแตละหอง 

ทางเลือก 2 
ออกแบบระบบควบคุมแสงสวางในพื้นที่มีการใชงานประจํา เชน หองทํางานแบบเปด (Open plan office) ใหผูใชแตละ
คนมีอิสระในการควบคุมระดับความสองสวางของตนเอง และออกแบบระบบแสงสวางเปนแบบการใหแสงเฉพาะบริเวณที่
ใชงาน (Task lighting) ใหได 90% ของผูใชงานประจํา 

แนวทางการดําเนินการ 

ออกแบบอาคารโดยจัดเตรียมระบบควบคุมแสงสวางแยกตามพื้นที่ยอยตาง ๆ โดยอาจเตรียมเปนแสงสวางสําหรับพื้นที่
ทั่วไป และแสงสวางเฉพาะที่ เม่ือพิจารณาวงจรควบคุมตอพื้นที่ภายในอาคาร ควรมีวงจรควบคุมไมเกิน 250 ตารางเมตร 
ตอ 1 วงจร หรือใชระบบควบคุมแสงสวางตามความตองการ (Task and Ambient) สําหรับพื้นที่ที่มีการใชงานประจํา 
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IE 4 การใชแสงธรรมชาติภายในอาคาร (4 คะแนน)   
    ออกแบบใหหองที่มีการใชงานประจําไดรับแสงธรรมชาติอยางพอเพียง  

วัตถุประสงค 
เพื่อใหอาคารมีการใชแสงธรรมชาติอยางเหมาะสม เพื่อลดการใชพลังงานไฟฟาและเพื่อเพิ่มคุณภาพของแสงสวางภายใน
พื้นที่ที่มีการใชงานประจํา (Regularly occupied spaces) 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ใชการจําลองสภาพดวยคอมพิวเตอรเพื่อคํานวณสัดสวนระหวางพื้นที่ที่มีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติ (Daylight Factor: 
DF) ในสภาพฟาหลัว (Overcast sky) มากกวา 2% เทียบกับพื้นที่ที่มีการใชงานประจําทั้งหมด (วัดที่แนวราบ ความสูง 
75 ซม. จากพื้น) โดยคะแนนจะคํานวณจากคาตัวประกอบแสงธรรมชาติตํ่าสุดในหองที่มากกวา 2 % (เม่ือคาตํ่าสุดใน
หองมากกวา 2% ใหถือวาพื้นที่ของหองทั้งหองไดแสงธรรมชาติ) หรือเฉพาะพื้นที่ที่มีคามากกวาคาดังกลาว เชน กรณีหอง
ทํางานแบบเปด (Open plan office) ในการคํานวณพื้นที่ใหเลือกพื้นที่ที่ขนาดใหญกวา ซ่ึงสามารถเทียบเปนคะแนนไดดัง
Error! Reference source not found. 
 

ตาราง IE 4 T 1 
การเปรียบเทียบสัดสวนพื้นที่ใชงานประจําที่ไดแสงธรรมชาติและคะแนนที่ได 

พื้นที่ที่มีคาตัวประกอบแสงธรรมชาติมากกวา 2% คะแนน 
45-55% 1 
56-65% 2 
66-75% 3 

76-100% 4 
 

การจําลองสภาพตองสะทอนสภาพความเปนจริงทางกายภาพของอาคารไมวาจะเปน คาการสองผานแสงสวางของ
กระจก คาการสะทอนแสงของวัสดุภายในอาคาร โดยเม่ือจําลองสภาพไมจําเปนตองคิดวามีการปดมานภายในอาคาร 
หรือมีอาคารหรือองคประกอบภายนอกที่มาบังแสง แตตองนําอุปกรณบังแดดถาวรที่ติดต้ังภายนอกมาคํานวณดวย 
  

พื้นที่ใชงานประจํา หมายถึงพื้นที่ที่มีผูใชอาคารอยูประจํา เชน หองทํางาน โตะทํางาน หองประชุม สําหรับอาคาร
สํานักงานหรืออาคารสาธารณะ หองรับแขก หองนั่งเลน สําหรับอาคารพักอาศัย 

แนวทางการดําเนินการ 

คํานึงถึงการใชแสงธรรมชาติในอาคาร โดยออกแบบใหหองหรือพื้นที่ที่มีการใชงานประจําไดแสงธรรมชาติอยางเหมาะสม 
ควรพิจารณาการออกแบบใหหองไมลึกเกินไป มีพื้นที่และจํานวนชองแสงที่พอเพียงและอยูในตําแหนงที่เหมาะสม มีการ
ผนวกวิธีการใหแสงสวางธรรมชาติแบบตาง ๆ เชน หิ้งแสง (Light shelf) หรือมอแสง (Light pipe)เพื่อใหแสงกระจายได
ลึกขึ้น อีกทั้งควรมีการใชชองแสงจากหลังคาเขามาชวยหากปริมาณแสงจากหนาตางไมพอเพียง อยางไรก็ตามควร
พิจารณาหลีกเล่ียงชองแสงที่มีขนาดใหญเกินไป ซ่ึงอาจสงผลใหอาคารมีการใชพลังงานสูงขึ้นและอาจเสียคะแนนในขอ 
EA 1: ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
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IE 5 สภาวะนาสบาย (3 คะแนน)   
    อุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธในสวนที่มีการปรับอากาศเหมาะสมตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบาย
 อากาศ 

วัตถุประสงค 

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและประสิทธิภาพการทํางานของผูใชอาคารทางดานสภาวะนาสบาย 

 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

1.  ออกแบบอาคารในสวนที่มีการปรับอากาศใหมีอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ เปนไปตามมาตรฐานระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ วสท. (วสท.-3003) หรือมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 

2.  ออกแบบอาคารในสวนที่ไมปรับอากาศใหเปนไปตามมาตรฐาน ASHRAE 55-2004 ใหปฏิบัติตามหัวขอ 5.3 

การใหคะแนนจะทําตามสัดสวนพื้นที่ที่ผานขอกําหนดของทั้ง 2 ทางเลือกรวมกัน โดยนับเฉพาะ พื้นที่ใชงานประจํา 
(Regularly Occupied Space) (ตามที่นิยามไวในขอ IE 4) ที่ตองผานมาตรฐานสภาวะนาสบาย (ไมรวมพื้นที่ที่ไมมีคนใช
งานประจํา ทางเดิน หองเก็บของ เปนตน) สัดสวนของพื้นที่หองที่ผานมาตรฐานสภาวะนาสบายสามารถเทียบวัดคะแนน
ไดดังตาราง IE 5 T1 

ตาราง IE 5 T1 
สัดสวนพื้นใชงานประจําที่ผานมาตรฐานสภาวะนา

สบาย 
คะแนน 

มากกวารอยละ 80 1 
มากกวารอยละ 90 2 

รอยละ 100 3 

 

แนวทางการดําเนินการ 

พิจารณาออกแบบระบบปรับอากาศที่สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพในชวงการใชงานสูงสุด ควรคํานึงถึงปจจัย
สภาวะนาสบายหลายดานไมเฉพาะแตอุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ เชนการแผรังสีความรอนรวม ความเร็วลม กิจกรรม 
เส้ือผาที่สวมใส อีกทั้งควรคํานึงถึงการออกแบบที่ไมกอใหเกิดความรําคาญและไมสบายตอผูใชงาน ทั้งจาก  กระแสลมที่
แรงเกินไป (Draft) ความแตกตางของอุณหภูมิทางด่ิง (Stratification Discomfort) การแผรังสีที่ไมสมดุล (Radiant 
Asymmetry) เปนตน 
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หมวดที่ 7 การปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (Environmental Protection) 
มาตรการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของโครงการกอสราง เปนมาตรการสําคัญที่จําเปนที่ผูออกแบบและผูเก่ียวของ
ตองคํานึงถึงต้ังแตเร่ิมกระบวนการการออกแบบและกอสราง เพื่อไมใหสงผลกระทบระยะยาวตอระบบนิเวศวิทยา และ สุข
ภาวะและสุขภาพของมนุษย 
คะแนนในหมวดการปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (Environmental Protection) เนนไปที่การลดผลกระทบของ
โครงการกอสรางโดยรวมในระยะยาว ที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนิเวศน และสุขภาวะ และสุขภาพของมนุษยดวย
กระบวนการออกแบบระบบกอสราง การบริหารการจัดการพื้นที่โครงการกอสราง  
คะแนนในหมวดนี้ ประกอบดวย 7 หัวขอโดยมี 2 ขอคะแนนบังคับและ 5 ขอคะแนน รวมทั้งส้ิน 8 คะแนน หัวขอคะแนน
บังคับที่ผูรับผิดชอบตองทําใหไดตามขอบังคับ จึงจะสามารถทําคะแนนอื่นๆ ในหมวดคะแนนนี้ได ในหัวขอบังคับนั้น
มุงเนนการปองกันผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา และทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการมีแผนการดําเนินการควบคุมมลพิษ
จากการกอสรางและการบริหารจัดการขยะ สวนคะแนน 8 คะแนนในหมวดนี้ เนนไปที่การเลือกใช วัสดุอุปกรณ ระบบ ที่
ไมสงผลกระทบ หรือปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอสุขภาพของมนุษยที่เก่ียวของเชน การเลือกเคมีภัณฑที่ไมสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม การปองกันภาวะเดือดรอนรําคาญจาก แสงและความรอน การควบคุมโรคที่มาจากระบบอาคาร 
รวมถึงการสงเสริมใหใชระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อลดผลกระทบตอระบบนิเวศน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หัวขอ รายละเอียด คะแนน 
EP P1 การลดมลพิษจากการกอสราง 

มีแผนและดําเนินการปองกันมลพิษและส่ิงรบกวนจากการกอสราง 
บังคับ 

EP P2 การบริหารจัดการขยะ 
การเตรียมพื้นที่แยกขยะ  

บังคับ 

EP 1 ใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยในระบบดับเพลิง 
ไมใชสารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอสซีเอฟซี (HCFC) ในระบบ
ดับเพลิง 

1 

EP 2 ตําแหนงเคร่ืองระบายความรอน  
การวางตําแหนงเคร่ืองระบายความรอนหางจากที่ดินขางเคียง 

4 

EP 3 การใชกระจกภายนอกอาคาร 
กระจกมีคาสะทอนแสงไมเกินรอยละ 15 

1 

EP 4 การควบคุมโรคที่เก่ียวของกับอาคาร 
ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยเร่ืองขอปฏิบติัการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลา 
(Legionella) ในหอระบายความรอนของอาคารในประเทศไทย 

1 

EP 5 ติดต้ังมาตรวัดไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสีย 1 
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EP P1 การลดมลพิษจากการกอสราง (บังคับ)  
มีแผนดําเนินการปองกันมลพิษและส่ิงรบกวนจากการกอสราง 
วัตถุประสงค 
เพื่อลดมลภาวะจากการกอสรางอาคาร โดยการควบคุมการกัดกรอนของหนาดินที่รวมถึงการชะลางและตกตะกอน
(Sedimentation) ลงในแหลงน้ําที่กอใหเกิดผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ํา รวมทั้งการเกิดฝุนละอองในอากาศ  

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
มี แผนดําเนินการปองกันมลพิษและส่ิงรบกวนจากการกอสราง (Construction Pollution Prevention plan) อันไดแก 

 การกัดกรอนของพื้นที่ดิน เพื่อปองกันการชะลางและการตกตะกอน ลงในแหลงน้ํา 
 มลภาวะทางน้ํา เชน การเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ํา 
 มลภาวะทางอากาศ เชน ฝุนละออง เขมา ควัน 

แนวทางการดําเนินการ 
มีแผนดําเนินการปองกันมลพิษและส่ิงรบกวนจากการกอสราง โดยแผนดําเนินการดังกลาวเพื่อ 

- ปองการการกัดกรอนของพื้นที่ดินจากการชะลางการระบาย น้ําฝนไหลลน (Stormwater Runoff) ของโครงการ 
หรือ กระแสลม รวมถึงการปองกันการสูญเสียดินช้ันบนโดยการเก็บพักหนาดินเพื่อนํามาใชใหม 

- ปองกันการตกตะกอนของดินลงในทางระบายน้ําและแหลงน้ําใกลเคียง 

- ปองกันมลภาวะทางอากาศ เชน ฝุนละออง เขมา ควัน เปนตน 
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EP P2 การบริหารจัดการขยะ               (บังคับ) 
การเตรียมพื้นที่คัดแยกขยะหรือเศษวัสดุ 

วัตถุประสงค 
เตรียมความพรอมในการบริหารจัดการขยะหรือเศษวัสดุเพื่อนํากลับมาใชใหม ที่จะสงผลกระทบตอสถานที่ถมทิ้ง
(Landfills) เม่ือเปดใชงานอาคารแลว  

สิ่งที่ตองดําเนินการ 

มีแผนการดําเนินการบริหารจัดการขยะของอาคาร หรือโครงการ 
1.  ออกแบบอาคารหรือโครงการใหมีพื้นที่หรือหองคัดแยกขยะและเก็บเศษวัสดุเพื่อนํากลับมาใชใหมโดยพื้นที่

ดังกลาวตองมีความมิดชิดและเขาถึงไดงาย 

2. มีจุดทิ้งขยะที่ระบุไวอยางชัดเจนในแตละช้ันของอาคาร หรือสวนของอาคาร โดยจุดทิ้งขยะดังกลาวตองมีถังคัด
แยกขยะ ไดแก ขยะเปยก ขยะอันตราย และขยะแหงที่มีการแยกเปนประเภท เชน กระดาษ โลหะ แกว และ 
พลาสติก  เปนอยางนอย 

แนวทางการดําเนินการ 
กําหนดพื้นที่หรือหองคัดแยกขยะและเก็บเศษวัสดุเพื่อนํากลับมาใชใหมที่มีความชัดเจน เพื่องายตอการบริหารจัดการขยะ
ในอนาคต 
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EP 1 ใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยในระบบดับเพลิง (1 คะแนน) 
ไมใชสารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง 

วัตถุประสงค 

ลดการใชสารเคมีที่ทําลายโอโซนในช้ันบรรยากาศ โดยไมใชสารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี 
(HCFC) ในระบบดับเพลิง 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ไมใชสารฮาลอน (Halon) หรือ ซีเอฟซี (CFC) หรือ เอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง 

แนวทางการดําเนินการ 
ระบุถึงผลิตภัณฑที่จะใชในการดับเพลิง โดยรวบรวมเอกสารยืนยันถึงผลิตภัณฑตางๆ วาไมมีสารตองหามตามที่ระบุไว 
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EP2 ตําแหนงเคร่ืองระบายความรอน (1 คะแนน) 
การวางตําแหนงเคร่ืองระบายความรอน (คอมเพรสเซอรหรือหอพึ่งเย็น)หางจากที่ดินขางเคียง 

วัตถุประสงค 
จัดวางเคร่ืองระบายความรอนของระบบปรับอากาศ ในตําแหนงที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอสภาพแวดลอม
ใกลเคียงอาคาร (หากอาคารไมใชเคร่ืองปรับอากาศไมตองประเมินเกณฑนี)้ 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 
ไมวางคอมเพรสเซอรและเคร่ืองระบายความรอนชนิดตางๆ ติดกับที่ดินขางเคียงนอยกวาระยะ 4 เมตร ในกรณีเปนอาคาร
สูงหรือใหญพิเศษตองเวนระยะหอระบายความรอนหรือเคร่ืองระบายความรอน (คอมเพรสเซอร) หางจากขอบที่ดินไม
นอยกวา 8 เมตร 

ทางเลือกที่ 2 
ระบบปรับอากาศไมมีการระบายความรอนหรือความช้ืนสูอากาศ 

แนวทางการดําเนินการ 

สํารวจสภาพรอบอาคาร กําหนดทิศทางการระบายความรอนของเคร่ืองระบายความรอนใหเหมาะสมไมรบกวน
สภาพแวดลอมรอบอาคาร หรือพิจารณาระบบปรับอากาศทีร่ะบายความรอนลงดินหรือทะเลสาบ (Geothermal or Lake 
Cooling)  
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EP 3 การใชกระจกภายนอกอาคาร         (1 คะแนน) 
ใชกระจกภายนอกอาคารที่มีคาสะทอนแสงไมเกินรอยละ 15 

วัตถุประสงค 
เพื่อลดผลกระทบจากการสะทอนแสงของอาคารสูสภาพแวดลอมที่เกิดจากกระจกภายนอกอาคาร 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
กระจกที่ใชภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิด ตองมีการระบุคาประสิทธิภาพของกระจกอันไดแก คาสะทอนแสง 
(Visible Light Reflectance; Rvis) โดยตองมีคาไมเกินรอยละ 15 เม่ือวัดในมุมต้ังฉาก โดยคาสะทอนแสงดังกลาวตอง
ไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานที่เช่ือถือได 

แนวทางการดําเนินการ 
มีการกําหนดคาสะทอนแสงของกระจกที่ใชภายนอกอาคาร (เปลือกอาคาร) ทุกชนิด และควรพิจารณาเลือกใชกระจกเพื่อ
การอนุรักษพลังงานที่มีคามาตรฐานพลังงานอยูในเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดย ควรพิจารณาถึงผลกระทบในหัวขอ EA 
1: ประสิทธิภาพการใชพลังงาน 
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EP 4 การควบคุมโรคที่เกี่ยวของกับอาคาร         (1 คะแนน) 
ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัยเร่ืองขอปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความรอนของ
อาคารในประเทศไทย 

วัตถุประสงค 
เพื่อลดความเส่ียงจากโรคลีเจียนแนร (Legionnaires'  disease) ที่อาจเกิดขึ้นกับผูใชอาคารทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งผูที่สัญจรในบริเวณใกลเคียง 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 

ออกแบบและกอสรางรวมทั้งจัดทําแผนการบํารุงรักษาหอระบายความรอน ตามประกาศของกรมอนามัย เร่ืองขอ
ปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความรอนของอาคารในประเทศไทย (เฉพาะระบบปรับ
อากาศที่มีการติดต้ังหอระบายความรอน) 

ทางเลือกที่ 2 

ไดคะแนนในขอ EP 2: ตําแหนงเคร่ืองระบายความรอนและไมมีหอระบายความรอนในโครงการ ตามทางเลือกที่ 2 

แนวทางการดําเนินการ 
ออกแบบ กอสรางและบํารุงรักษาหอระบายความรอนใหเปนไปตามประกาศกรมอนามัย เร่ืองขอปฏิบัติการควบคุมเช้ือลีจิ
โอเนลลาในหอระบายความรอนของอาคารในประเทศไทย หรือหลีกเล่ียงการออกแบบใหระบบปรับอากาศไมมีระบบหอ
ระบายความรอน 
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EP5 ติดตั้งมาตรวัดไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสีย (1 คะแนน) 
วัตถุประสงค 
ติดต้ังมาตรวัดไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสีย 

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ทางเลือกที่ 1 

ติดต้ังมาตรวัดไฟฟาที่ใชวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสียโดยเฉพาะ  

ทางเลือกที่ 2 

ติดต้ังระบบที่สามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคา บีโอดี5 และ ทีเอสเอส นอยกวาหรือเทากับ 10 มิลลิกรัมตอลิตรได โดยตอง
บําบัดใหไดอยางนอยรอยละ 50 ของปริมาณน้ําเสียในโครงการ  

แนวทางการดําเนินการ 

ติดต้ังมาตรวัดไฟฟาเพื่อใชวัดปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชกับระบบบําบัดน้ําเสียแยกตางหากจากระบบอื่นๆ ของอาคาร 
หรือติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคา บีโอดี5 และ ทีเอสเอส นอยกวาหรือเทากับ 10 มิลลิกรัมตอ
ลิตร 
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หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation) 
แมวา TREES จะมีเกณฑการประเมินประเด็นทางพลังงานและส่ิงแวดลอมที่ครอบคลุม 7 ดาน ประกอบดวย การบริหาร
จัดการอาคาร ผังบริเวณและภูมิทัศน การประหยัดน้ํา พลังงานและบรรยากาศ วัสดุและทรัพยากรในการกอสราง 
คุณภาพของสภาวะแวดลอมภายในอาคาร และ การปองกันผลกระทบตอส่ิงแวดลอม แลวก็ตาม แตในความเปนจริงแลว 
ยังมีประเด็นที่สําคัญอีกมากมายไมไดถูกระบุไวในเกณฑ TREES หมวด นวัตกรรม จึงเปนหมวดที่เปดโอกาสใหผูที่
เก่ียวของกับอาคารที่เขารวมประเมินไดนําเสนอ หัวขอคะแนนที่เหมาะกับโครงการของตน เพื่อทําคะแนนในหมวดนี้ 
นอกจากนี้การทําคะแนนในหมวด GI ยังสามารถทําไดดวยการทําคะแนนพิเศษตามที่ระบุไวในแตละหัวขอคะแนน โดย
คะแนนพิเศษเหลานี้จะทําไดเม่ือสามารถแสดงประสิทธิภาพตามหมวดคะแนนตางๆ เกินกวาที่ระบุไวระดับหนึ่ง การทํา
คะแนนในหมวด GI นี้ สามารถทําได 5 คะแนน ดังตารางดานลาง 

 

หัวขอ รายละเอียด คะแนน 

GI 1 มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม…………………) 1 
GI 2 มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม…………………) 1 
GI 3 มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม…………………) 1 
GI 4 มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม…………………) 1 
GI 5 มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม…………………) 1 

 

 
 



TREES-NC GI 1-5 หนา- 68 
 

GI 1-5      มีเทคนิควิธีที่ไมระบุไวในแบบประเมิน (1-5 คะแนน) 
วัตถุประสงค 
เพื่อกระตุนใหมีการออกแบบกอสรางที่มีประสิทธิภาพเกินกวาที่กําหนดไว และ กระตุนใหมีการเสนอแนวคิดเพื่อความ
ย่ังยืนทางพลังงานและส่ิงแวดลอมในประเด็นที่มีความสรางสรรคและไมไดระบุไวในเกณฑฉบับนี้  

สิ่งที่ตองดําเนินการ 
ดําเนินการตามทางเลือกดังตอไปนี้ 

ทางเลือกที่ 1  

ดําเนินการตามหัวขอคะแนนพิเศษที่ไดระบุไวหัวขอคะแนนตางๆ ซ่ึงเกินกวาประสิทธิภาพที่ระบุไวหนึ่งระดับ 

ทางเลือกที่ 2  

นําเสนอหัวขอคะแนนใหมที่เปนประเด็นทางพลังงานและส่ิงแวดลอมที่ไมไดระบุไวในเกณฑฉบับนี ้

แนวทางการดําเนินการ 
ศึกษาแนวโนมการทําคะแนนพิเศษในหัวขอตางๆ และศึกษาประเด็นทางพลังงานและส่ิงแวดลอมที่เกณฑไมไดระบุ เพื่อ
นําเสนอตอทางสถาบันอาคารเขียวในการทําคะแนน ในอนาคตหากเกณฑสําหรับโครงการประเภทอื่นๆ ประกาศใช ทาง
ผูเขารวมประเมินสามารถนําเสนอ หัวขอคะแนนจากเกณฑการประเมินอื่นๆ ที่ไมไดนะบุไวในเกณฑนี้ มาย่ืนทําคะแนนใน
หมวดนวัตกรรมไดโดยตรง 
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 ภาคผนวก ค. 

 เทคโนโลยี Smart Building 
 
แนวคิดของ Smart Building 

อาคารธุรกิจในปัจจุบัน มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างเช่น อาคารที่มีการพัฒนาภาพลักษณ์และการบริหารจัดการ โดยน าเอาเทคโนโลยีอาคารสมัย ใหม่มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมๆกันกับการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน เพื่อให้อาคารมีการ
ใช้พลังงานในระดับต่ า หรือ สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building) นั้น ก าลังเป็นกระแสที่ทั่วโลกพยายามที่จะมุ่ง
ไปสู่การเป็น Smart Building แทบท้ังสิ้น (รูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1 : Zero Energy Building 

ดังนั้น Smart Building จึงเป็นค าตอบให้กับเจ้าของอาคาร และผู้ปฏิบัติงานในอาคารในการน าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงาน การใช้งานและบ ารุงรักษาอาคาร ตลอดจนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดอายุของอาคารเนื่องจาก 
Smart Building ใช้แนวทางในการพิจารณาในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างและใช้งานอาคาร ดังต่อไปนี้ (รูปที่ 2) 

1. Passive Design 
2. Active Design 
3. Energy Management 

Passive Design : 
เป็นการน าเอาหลักการออกแบบโดยใช้ปัจจัยธรรมชาติ เช่น การใช้สภาพแวดล้อมเพื่อลดภาระท าความเย็นภายนอกและ
ภายในอาคาร การใช้แสงธรรมชาติ (daylight) เป็นต้น 

Active Design : 
เป็นการน าเอาหลักการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และระบบผลิตพลังงานมาใช้ภายในอาคาร 
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Energy Management : 
การบริหารจัดการพลังงานตลอดวัฎจักรของอาคารในด้านอุปสงค์และอุปทาน (Supply & Demand) 

 
รูปที่ 2 : แนวคิดของการพัฒนาอาคาร Smart Building  

ดังนั้น จากแนวคิดข้างต้น สามารถแสดงเทคโนโลยีที่เกีย่วข้องกับ Smart Building ไดด้ังต่อไปนี ้

Exterior Blind : 
การใช้ม่านบังแสดงอัตโนมัตภิายนอกตัวอาคารเพื่อลดการน าความรอ้นและแผร่ังสีความร้อนผ่านกรอบอาคาร 

 

Latent Heat Storage : 
การใช้วัสดุฉนวนท่ีเปลีย่นสถานะได้ : PCM (Phase Change Material) เพื่อกักเก็บและถ่ายเทความเย็นให้กับพ้ืนใน
บริเวณปรับอากาศระหว่างช่วงเวลากลางวัน-กลางคืน 
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Passive Daylighting : 
การใช้วัสดุสะท้อนแสงบริเวณหนา้ต่างและบริเวณฝ้าเพดานเพื่อเพิม่ผลการสะท้อนแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
Light Shelf : 
การใช้หิ้งสะท้อนแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในบริเวณอาคาร 
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Stack Effect Ventilation : 
การใช้ปรากฎการณร์ะบายอากาศทางธรรมชาติของท่อความร้อนอันเนื่องมาจากความแตกต่างของอุณหภูมิด้านล่างและ
ด้านบนของท่อ 

 
 
Swindow : 
การใช้ปรากฎการณ์อันเนื่องมาจากแรงลมที่มผีลต่อการท างานของหน้าต่างระบายอากาศ 
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Building Integrated Panel : 
การผลิตไฟฟ้าจากส่วนประกอบอาคารที่ใช้ผนังแบบ Solar PV 

 
 

 
 
Solar Water Heating : 
การผลิตน้ าร้อนจากแผงเซลแสงอาทิตย์แบบสะสมความร้อน (Solar Collector) บริเวณระเบียงนอกห้อง 
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Displacement Cooling : 
การท าความเย็นเฉพาะจดุ (Spot Cooling) เพื่อลดภาระการท าความเย็นแบบเดิม 

 
 

Radiant Cooling : 
การท าความเย็นโดยอาศัยปรากฎการณ์แผ่รังสคีวามเย็น 

 
 
ตัวอย่างการใช้ Floor Radiant Cooling และ Displacement Ventilation ที่อาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิใน
ประเทศไทย ดังแสดงในรูปต่อไปนี้ 
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Daylighting with Dual-loop Controlled : 
การควบคุมแสงธรรมชาติโดยใช้ระบบควบคุมแบบ Dual-looped เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการควบคมุทีม่ีประสิทธิภาพโดยท า
การพิจารณาความสว่างภายในและภายนอกของบริเวณที่ควบคุม 

 
 
Energy Recovery Unit (ERV) : 
การควบคุมอากาศภายนอกด้านอณุหภมูิและความช้ืนโดยท าการลดผลกระทบจากภาระการท าความเย็นจากการ
แลกเปลีย่นความร้อนและความช้ืนระหว่างลมเย็นระบายทิ้งกับลมรอ้นที่ท าน าเข้าสู่อาคาร 

 
 
VSD Chiller : 
การใช้เครื่องท าน้ าเย็นชนิดปรับความเร็วรอบได้ เพื่อลดการใช้พลังงานในช่วงการท าความเย็นที่ภาระต่ าๆ (Part Load) 
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Regenerative Drive Lift : 
การใช้ลิฟต์ชนิดผลิตพลังงานในบางช่วงเวลา 

 
 
Cloud Based – Building Energy Management System : 
การใช้ระบบบรหิารจดัการพลังงานท่ีมีการแลกเปลี่ยน/ควบคุมและส ารองข้อมูลที่จ าเป็นแบบอัตโนมตัิระหว่างอาคารใน
เครือข่ายหลายอาคารเข้าด้วยกัน โดยเหมาะส าหรับอาคารทีม่ีการบรหิารงานและตดัสินใจโดยทีมผู้บริหารระดับสูงชุด
เดียวกัน 

 
โดยสรุปแล้ว เทคโนโลยี Smart Building  สามารถช่วยให้อาคารมีการใช้พลังงานเพื่อเข้าสู่อาคารทีเ่ป็น ZEB ได้เป็นอย่าง
ดี ภายใตไ้ดอะแกรมแสดงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานในแนวคิดต่างๆต่อไปนี ้
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ภาคผนวก ง. 

 กรณีศึกษาการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน 
มาตรการทางด้านความร้อนและความเย็น 

 
 
มาตรการปรับปรุงการใช้พลังงานโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องท้าน ้าเย็นประสิทธิภาพสูง 
 (High Efficiency Chiller) 
บริษัท A ด ำเนินธุรกิจด้ำนโรงแรม ท ำกำรติดตั้งกำรเปลี่ยนมำใช้เครื่องท ำน้ ำเย็นประสิทธิภำพสูงแบบระบำยควำมร้อนด้วย
น้ ำขนำดเครื่องละ 280 ตันควำมเย็น กำรท ำงำนของเครื่องผลิตน้ ำเย็นจะท ำงำนครั้งละ 1 เครื่องสลับกัน โดยท ำงำนตลอด 
24 ช่ัวโมงต่อวัน 365 วันต่อปี แทนกำรใช้เครื่องท ำน้ ำเย็นแบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ จ ำนวน 3 เครื่อง ขนำด 145.6 
ตัน ท ำงำนครั้งละ 2 เครื่อง นอกจำกนั้นยังท ำกำรติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เครื่องสูบน้ ำเย็น เครื่อง
สูบน้ ำหล่อเย็น หอผึ่งน้ ำ เป็นต้น รวมถึงระบบ Heat Pump เพื่อใช้ในกำรผลิตน้ ำร้อนแทนระบบ Heat Recovery 

แนวทางการตรวจวัดและพิสูจนผ์ลการประหยัดพลังงาน 
กำรตรวจวดักำรใช้พลังงำน จะเปน็กำรตรวจวดัแยกระบบผลิตน้ ำเยน็และระบบผลิตน้ ำร้อน (Heat Pump) กำรตรวจวดัใน
ส่วนของระบบผลิตน้ ำเย็นประกอบไปด้วยเครื่องท ำน้ ำเย็น เครื่องสบูน้ ำเย็นหลัก เครื่องสูบน้ ำเย็นรอง เครื่องสูบน้ ำหล่อเย็น
และหอผึ่งน้ ำ ส่วนระบบผลิตน้ ำรอ้น ประกอบไปด้วย Heat Pump และเครื่องสูบน้ ำไหลเวยีน 

 วิธีการตรวจวัด 
  วิธีกำรตรวจวดัและพสิูจน์กำรใช้พลังงำนจะเป็นไปตำมรำยงำนข้อตกลงวิธีกำรตรวจวดัและพิสูจน์กำร
ใช้พลังงำน ซึ่งสำมำรถสรปุไดด้ังนี ้

เคร่ือง/อุปกรณ์ มาตรการ วิธ๊การ M&V* สรุปแผน M&V 
เครื่องผลิตน้ ำเย็น เปลี่ยนเครื่องผลิตน้ ำเย็น

แบบระบำยควำมร้อนด้วย
น้ ำประสิทธิภำพสูง รวมทั้ง
ติดตั้งอุปกรณ์ระบบอื่นๆ 
เช่นเครื่องสูบน้ ำหล่อเย็น 
หอผึ่งน้ ำ เป็นต้น 

ทำงเลือก B ตรวจวัดพลังไฟฟ้ำและภำระ
ท ำควำมเย็นที่ใช้ก่อนและ
หลังกำรปรบัปรุงท่ีสภำวะ
ต่ำงๆ โดยเป็นกำรวัดรวมทั้ง
ระบบ 

หมายเหตุ : * ทำงเลือกในกำรท ำ M&V อ้ำงอิงจำก International Performance Measurement and Verification Protocol , Volume 
1, 2007 

โดยแนวทำงในกำรตรวจวัดแบบ Option B โดยท ำกำรตรวจวัดพลังไฟฟ้ำและภำระท ำควำมเย็นของระบบผลิตน้ ำเย็น 
ข้อมูลที่จะตรวจวัดได้แก่ พลังไฟฟ้ำของระบบผลิตน้ ำเย็น และตัวแปรที่มีผลต่อกำรใช้พลังงำนของระบบผลิตน้ ำเย็นโดยตรง
เท่ำนั้น รวมถึงกำรตรวจวัดพลังไฟฟ้ำของอุปกรณ์ประกอบระบบ เช่น เครื่องสูบน้ ำเย็น เครื่องสูบน้ ำหล่อเย็น หอผึ่งน้ ำ เป็น
ต้น ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ทุก 15 นำที ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ข้อมูลที่ได้จำกกำรตรวจวัดจะใช้ในกำร
จัดสร้ำงแบบจ ำลองควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำของระบบผลิตน้ ำเย็น เพื่อใช้ในกำรประเมินพลังงำนไฟฟ้ำที่ระบบใช้ตลอดปีที่
จะประเมิน โดยใช้ภำระท ำควำมเย็นเดียวกันกับกำรประเมินกำรใช้พลังงำนก่อนกำรปรับปรุง  ในส่วนของกำรใช้พลังงำน
ของระบบผลิตน้ ำร้อนจะใช้รูปแบบเดียวกันกับระบบผลิตน้ ำเย็น 
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การวิเคราะห์ผลการประหยัดพลังงาน 
ผลการวิเคราะห์การใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 
กำรประเมินปริมำณกำรใช้พลังงำนของระบบ สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ  

 กำรประเมินภำระท ำควำมเย็น 
 กำรประเมินพลังงำนไฟฟ้ำของระบบผลติน้ ำเย็น 
 กำรประเมินพลังงำนไฟฟ้ำของระบบ Heat Pump 
 กำรประเมินพลังงำนไฟฟ้ำของเครือ่งสูบน้ ำร้อนหมุนเวยีน 
 กำรประเมินปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำที่ใช้หลังกำรปรับปรุง 

1) การประเมินภาระท้าความเย็น 
ภำระท ำควำมเย็นที่ใช้ในกำรประเมินปริมำณกำรใช้พลังงำนหลังกำรปรับปรุง  จะเป็นภำระท ำควำมเย็นเดียวกันกับกำร
ประเมินกำรใช้พลังงำนก่อนกำรปรับปรุง ดังระบุไว้ในข้อตกลงฯ ซึ่งภำระท ำควำมเย็นต่อวันดังกล่ำวสำมำรถค ำนวณได้จำก 

 Ton x hr/day  = a1 + a2x  + a3y  + a4xy   (1.1) 
 
โดยที่ตัวแปรแตล่ะตัวมีควำมหมำยดังต่อไปนี ้

x = อุณหภูมิอำกำศเฉลี่ยรำยวัน (F) 
y = จ ำนวนห้องพักรำยวัน (ห้องต่อวัน) 
a1,… a4 = ค่ำคงท่ี ดังแสดงในตำรำง 1.1 

 
ตารางที่ 1.1 ค่ำคงท่ีส ำหรับสมกำร 1.1 

a1 a2 a3 a4 
147460.8648 -1777.1073 -879.3995 10.8639 

เมื่อน ำค่ำต่ำงๆ ของปีฐำนแทนลงในสมกำรท่ี 1.1 จะได้ภำระท ำควำมเย็นรำยวันของปีฐำนแสดงดังรูปที่ 1.1  

2) การประเมินพลังงานไฟฟ้าของระบบผลิตน ้าเย็น 
กำรประเมินพลังไฟฟ้ำของระบบผลิตน้ ำเย็นจะท ำอยู่ในรูปแบบของพลังงำนไฟฟ้ำท่ีใช้ต่อวัน (kWh/day) เช่นเดียวกันกับ
ภำระท ำควำมเย็นของระบบผลิตน้ ำเย็น เนื่องจำกข้อมูลจ ำนวนห้องพักเป็นข้อมูลรำยวัน โดยน ำค่ำพลังไฟฟ้ำคณูกับ
ช่วงเวลำที่ท ำกำรตรวจวดั แล้วน ำมำรวมกันจนครบ 1 วัน ตำมสมกำร (1.2) ซึ่งสำมำรถแสดงผลไดต้ำมตำรำงที่ 1.2 

                        (1.2) 
จะเห็นได้ว่ำพลังงำนไฟฟ้ำต่อวันจะเปลี่ยนแปลงไปตำมภำระท ำควำมเย็นต่อวัน อุณหภูมิน้ ำเย็นและอุณหภูมิอำกำศ ข้อมูล
ที่ได้จะถูกน ำมำใช้ในกำรพัฒนำแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ส ำหรับสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพลังงำนไฟฟ้ำต่อวันกับตัว
แปรที่มีผล ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรใช้สมกำรถดถอย (Regression) พบว่ำ พลังงำนไฟฟ้ำต่อวันสำมำรถจ ำลอง
ได้ด้วยสมกำร 

kWh/day  = b1 + b2x  + b3y  + b4yz    (1.3) 

โดยที่ตัวแปรแตล่ะตัวมีควำมหมำยดังต่อไปนี ้
x = ภำระท ำควำมเย็นต่อวัน (ton-hr/day) 
y = อุณหภูมิน้ ำเย็นเฉลี่ยรำยวัน (F) 
z = อุณหภูมิน้ ำหล่อเย็นเฉลี่ยรำยวัน (F) 
b1,… b5 = ค่ำคงท่ี ดังแสดงในตำรำง 1.3 
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ตารางที่ 1.2 พลังงำนไฟฟ้ำต่อวัน 

 
 
โปรแกรม SPSS 16.0 ถูกน ำมำใช้เพื่อหำค่ำคงที่ b1,… b5  ค่ำคงท่ีของสมกำรแสดงไว้ในตำรำงที่ 1.3 มีค่ำ R2 = 0.951 ซึ่ง
สูงกว่ำขั้นต่ ำท่ีระบไุว้ในข้อตกลง (R2 > 0.75) จึงสำมำรถน ำมำใช้ในกำรประเมินพลังงำนไฟฟ้ำต่อวันของระบบได้ ดังรูปที ่
1.1 แสดงกำรเปรยีบเทียบค่ำที่วัดได้จริงกับค่ำท่ีได้จำกแบบจ ำลอง 

ตารางที่ 1.3 ค่ำคงท่ีส ำหรับสมกำร 1.3 
b1 b2 b3 b4 b5 

-4824925.6693 0.4645 92886.9441 58480.7992 -1125.2811 

ในกำรค ำนวณพลังงำนไฟฟ้ำรำยวันตลอดทั้งปีหลังกำรปรับปรุงตำมสมกำร 1.3 จะคิดที่สภำวะกำรท ำควำมเย็นเดียวกันกับ
กำรประเมินก่อนกำรปรังปรุง กล่ำวคือ มีภำระท ำควำมเย็นต่อวันและอุณหภูมิน้ ำเย็นเดียวกันกับก่อนกำรปรับปรุง ส่วน
อุณหภูมิน้ ำหล่อเย็นจะได้จำกกำรพัฒนำแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกค่ำอุณหภูมิน้ ำหล่อเย็นเฉลี่ย
รำยวันแต่ละค่ำที่ตรวจวัดได้ แตกต่ำงจำกค่ำเฉลี่ยไม่เกิน 10% ดังแสดงในตำรำง 1.2 ซึ่งจะถือว่ำอุณหภูมิน้ ำหล่อเย็นมี
ค่ำคงท่ีตลอดทั้งปี ไม่เปลี่ยนแปลงไปตำมปัจจัยภำยนอก และมีค่ำเท่ำกับค่ำเฉลี่ยของค่ำที่วัดได้ตำมระบุข้อตกลงฯ 

เมื่อน ำค่ำต่ำงๆ แทนลงในสมกำร (1.3) จะได้พลังงำนไฟฟ้ำรำยวัน เช่น วันท่ี 10 มกรำคม 2552 มีภำระท ำควำมเย็นต่อวัน 
2,019.2 ton-hr/day อุณหภูมนิ้ ำเย็นที่ 59.5F และอณุหภมูิน้ ำหล่อเย็นท่ี 82.5F จะได้พลังงำนไฟฟ้ำต่อวันเท่ำกับ 
3,562.7 kWh/day รูปที่ 1.2 แสดงพลังงำนไฟฟ้ำรำยวันของปีฐำนส ำหรับประเมินปรมิำณกำรใช้พลงังำนหลังกำรปรับปรุง 
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รูปที่ 1.1 ผลกำรสร้ำงแบบจ ำลองด้วยสมกำร (1.3) และค่ำคงท่ีตำมตำรำงที่ 1.3 

 

 
รูปที่ 1.2 พลังงำนไฟฟ้ำรำยวันของปีฐำน 

3) การประเมินพลังงานไฟฟ้าของระบบผลิตน ้าร้อน (Heat Pump) 
กำรประเมินพลังไฟฟ้ำของระบบผลิตน้ ำร้อนจะท ำอยู่ในรูปแบบของพลังงำนไฟฟ้ำท่ีใช้ต่อวัน (kWh/day) เช่นเดียวกันกับ
ระบบผลิตน้ ำเย็น เนื่องจำกข้อมลูจ ำนวนห้องพักเป็นข้อมูลรำยวัน โดยน ำค่ำพลังไฟฟ้ำคูณกับช่วงเวลำที่ท ำกำรตรวจวัด 
แล้วน ำมำรวมกันจนครบ 1 วัน ตำมสมกำร (1.4) ซึ่งสำมำรถแสดงผลได้ตำมตำรำงที่ 1.4 
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       (1.4) 
 
ตารางที่ 1.4 พลังงำนไฟฟ้ำต่อวันของระบบ Heat Pump 

 

จำกข้อมูลพลังงำนไฟฟ้ำต่อวันของระบบ จะเห็นได้ว่ำพลังงำนต่อวันที่ระบบใช้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน อย่ำงไรก็ดี 
ค่าแต่ละค่าที่วัดได้แตกต่างจากค่าเฉลี่ยไม่เกิน 10% ซึ่งตำมข้อตกลงฯ จะถือว่ำพลังงำนไฟฟ้ำต่อวันมีค่ำคงที่เท่ำกับ
ค่ำเฉลี่ยของค่ำที่วัดได้ หรือเท่ำกับ 590.8 kWh/day กำรประเมินปริมำณกำรใช้พลังงำนของระบบ Heat Pump จะได้
จำกผลคูณของค่ำพลังงำนไฟฟ้ำเฉลี่ยต่อวันกับวันท ำงำนดังสมกำรที่ 1.5 

 kWhhp  = kWavg x hour/year   (1.5) 
   = 590.8 kWh/day x 365 day/yr 
   = 215,647  kWh/year 

4) การประเมินพลังงานไฟฟ้าของเคร่ืองสูบน ้าร้อนหมุนเวียน 
เครื่องสูบน้ ำร้อนหมุนเวียนถูกใช้ในระบบ Heat Pump ส ำหรับไหลเวียนน้ ำร้อนภำยในถังเก็บกับเครื่องผลิตน้ ำร้อน ซึ่งจะ
ท ำกำรไหลเวียนตลอดเวลำ 24 ช่ัวโมงต่อวัน 365 วันต่อปี เครือ่งสูบน้ ำร้อนเป็นชนิดควำมเร็วรอบคงที่ และมีภำระกำร
ท ำงำนคงที่ ดังนั้น ปริมำณกำรใช้พลังงำนของเครื่องสูบน้ ำร้อนจะค ำนวณจำกพลังไฟฟ้ำเฉลีย่คูณกบัช่ัวโมงกำรท ำงำน ดัง
สมกำรที่ 1.6  

kWhhw  = kWavg x hour/year   (1.6) 
   = 1.77 x 24 hr/day x 365 day/yr 
   = 15,488  kWh/year 

5) การประเมินปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีใช้หลังการปรับปรุง 
ปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำหลังปรับปรุง จะเท่ำกับผลรวมของปริมำณกำรใช้พลังงำนในระบบผลติน้ ำเย็น ระบบผลิตน้ ำ
ร้อนและพลังงำนในเครื่องสูบน้ ำรอ้นหมุนเวียน ดังสมกำร 
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  kWhretrofit = kWhchiller + kWhhp + kWhhw (1.7) 

โดย kWhhp และ kWhhw จะไดจ้ำกสมกำร 1.5 และ 1.6 ตำมล ำดบั ส่วนปริมำณ kWhchiller จะได้จำกผลรวมของสมกำร 
1.3 ในแต่ละวัน ซึ่งสำมำรถแสดงเป็นรำยเดือนไดด้ังตำรำงที่ 1.5 

ตารางที่ 1.5 ปริมำณกำรใช้พลังงำนของมำตรกำร 

 
 
ดังนั้น ปริมำณพลังงำนไฟฟ้ำท่ีใช้หลังกำรปรบัปรุงของมำตรกำร มคี่ำเท่ำกับ 1,816,815 kWh/yr 

การเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานก่อนและหลังการปรับปรุง 
1) คุณสมบัติของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 

 
 
 
 



ตอนที่ 3 ภาคผนวก ง. คู่มือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามญั (อาคาร) พ.ศ. 2562  
  

 

 7 

2) สภาวะควบคุม 

 

3) ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าของระบบผลิตน ้าเย็น (ตู้ AMCC 01) 
ก่อนปรับปรุง : 

 

หลังปรับปรุง : 
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4) ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าของระบบผลิตน ้าเย็น (ตู้ AMCC 02) 
ก่อนปรับปรุง : 

 
 
หลังปรับปรุง : 
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5) อุณหภูมิน้ ำเย็นขำเข้ำและขำออกจำกระบบผลติน้ ำเย็น 

ก่อนปรับปรุง : 

 
 
หลังปรับปรุง : 
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6) อัตรำกำรไหลของน้ ำเย็น 
ก่อนปรับปรุง : 

 
 
หลังปรับปรุง : 
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7) พลังงำนไฟฟ้ำรำยวันของปีฐำน 

ก่อนปรับปรุง : 

 
 
หลังปรับปรุง : 
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8) อุณหภูมิน้ ำร้อน 

ก่อนปรับปรุง : 

 
 
หลังปรับปรุง :  
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9) ค่ำควำมต้องกำรพลังไฟฟ้ำของระบบ Heat Pump (หลังปรับปรุง) 

 
 
10) ปริมำณกำรใช้พลังงำน 
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ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จริง 
จำกผลกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ สำมำรสรุปผลกำรประหยัดพลังงำนได้ 703,821 kWh/yr 

อุปกรณ์/เครื่องจักร พลังงานไฟฟ้า (kWh/yr) ผลประหยัด 
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ระบบผลิตน้ ำเย็น 2,505,762 1,585,680 920,082 
ระบบ Heat Pump - 215,647 -215,647 
เครื่องสูบน้ ำร้อน
หมุนเวียน 

14,874 15,488 -614 

รวมปริมาณพลังงาน 2,520,636 1,816,815 703,821 
 
แหล่งข้อมลูอ้างอิง 

(1) กรณีศึกษำมำตรกำรปรบัปรุงกำรใช้พลังงำนโดยกำรปรับเปลี่ยนเครือ่งท ำน้ ำเย็นประสิทธิภำพสูงโดยสมำคม
บริษัทจัดกำรพลังงำนไทย (www.thaiesco.org) 
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