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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สารบัญ  
         หน้า 
 

บทท่ี 1  กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพระราชบัญญัติการส่งเสริม 
 การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2550) 

1.1    พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535     1 
 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2550) 
1.2  แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  3 
 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) 
 1.2.1 ลักษณะของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 3 
 1.2.2 หน้าที่ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 3 
 1.2.3 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 3 
 1.2.4 ผู้ตรวจสอบพลังงาน 5 
 1.2.5 แนวทางการจัดการพลังงาน 5 

 1.3 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535   6 
  (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) 

 1.4 ค าถามที่พบบ่อยในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์  8 
  พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) 
 

บทท่ี 2  ระบบการจัดการพลังงานและการสสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน 
 2.1  ระบบการจัดการพลังงาน  10 
  2.1.1  บทน า  10 

 2.1.2  ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน    10 
 2.1.3  ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานะเบ้ืองต้น  17 
 2.1.4  ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดนโยบาย และการประชาสัมพันธ์  22 
 2.1.5  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพทางเทคนิค  31 
 2.1.6  ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดมาตรการ เป้าหมาย และการค านวณ  42 
  ผลตอบแทนทางการเงิน 
 2.1.7  ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 50 
 2.1.8  ขั้นตอนที่ 7 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 51 
 2.1.9  ขั้นตอนที่ 8 การทบทวนผลการด าเนินการ 53 

 2.2  การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน  54 
  2.2.1  ความจ าเป็นในการสร้างจิตส านึก  54 

 2.2.2  องค์ประกอบในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน    77 
 2.2.3  ขั้นตอนในการสร้างจิตส านึก  77 
 2.2.4  กิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างจิตส านึก  77 
 2.2.5  แผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก  78 
 2.2.6  บันได 5 ขั้นสู่ความส าเร็จในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน  79 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สารบัญ (ต่อ) 
          หน้า 

บทท่ี 3  เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ 
3.1  ค าน า    80 
3.2  การเผาไหม้   80 

  3.2.1  อากาศ  82 
 3.2.2  เชื้อเพลิง    82 
3.3  ปฏิกิริยาการสันดาปของเชื้อเพลิง   99 
3.4  การหาอัตราส่วนอากาศกับเชื้อเพลิงทางทฤษฎี   101 
3.5  การหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงเหลวของก๊าซ   102 
3.6  กระบวนการเผาไหม้จริง   104 
3.7  การค านวณการสันดาปของเชื้อเพลิง                  105 
3.8  ผลของอากาศเกินพอต่อประสิทธิภาพของหม้อไอน้ า   109 
3.9  การกัดกร่อนเนื่องจากซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิง   113 
 

บทท่ี 4  น้ าและไอน้ า 
 4.1  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี    114 
  4.1.1 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  114 
  4.1.2 ค่าความกระด้าง  115 
  4.1.3 ค่าปริมาณสารละลายในน้ าทั้งหมด  115 
  4.1.4 ค่าคลอไรด์ไอออน  116 
  4.1.5 ค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่  116 
  4.1.6 ค่าการน าไฟฟ้า  116 
  4.1.7 ค่าความเป็นด่าง  116 
  4.1.8 ค่าซิลิกา  116 
 4.2  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์      117 
 4.3  การใช้ไอน้ าเพื่อการประหยัดพลังงาน     119 
  4.3.1  ไอน้ ารั่ว    119 

4.3.2  สตีมแทรป     120 
4.3.3  การหุ้มฉนวน     129 
4.3.4  การน าคอนเดนเสทกลับไปยังหม้อไอน้ า    131 
4.3.5  การคิดราคาพลังงาน    139 

 4.4  ปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับที่ใช้ในหม้อไอน้ า    140 
 4.5  การปรับคุณภาพน้ า    142 
  4.5.1  สิ่งที่ต้องท าภายนอกหม้อไอน้ า  142 

4.5.2  สิ่งที่ท าภายในหม้อไอน้ า   142 
 4.6  การจัดการกับฟิล์มอากาศ  143 
 4.7  การใช้งานกับดักไอน้ าผิดวิธี  143 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สารบัญ (ต่อ) 
          หน้า 

บทท่ี 5  หม้อไอน้ า 
5.1  ชนิดของหม้อไอน้ า   145    

  5.1.1  หม้อไอน้ าแบบท่อน้ า  145 
5.1.2  หม้อไอน้ าแบบท่อไฟผลิตไอน้ าอิ่มตัว  145 
5.1.3  หม้อต้มน้ ามันร้อน  145 

5.1.4  หม้อผลิตน้ าร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 100 C และเกิน 100 C  145 
5.1.5  หม้อไอน้ าความร้อนทิ้ง  145  

5.2  สาระส าคัญที่เก่ียวกับหม้อไอน้ าที่เป็นประโยชน์                                        146 
5.3  อุปกรณ์ที่ส าคัญของหม้อไอน้ า                                                              147 
5.4  ความจุพิกัด และสมรรถนะของหม้อไอน้ า      147 
 5.4.1 ความจุหรือพิกัด   147 
 5.4.2 การผลิตน้ าร้อน หรือหม้อต้มน้ ามันร้อน   148 
 5.4.3 วิธีแสดงสมรรถนะของหม้อไอน้ า   148 
 5.4.4 ประสิทธิภาพหม้อไอน้ า   149 
5.5  การเผาไหม้น้ ามันเตา      149 
 5.5.1 หัวเผา / หัวพ่นไฟ   149 
 5.5.2 ชนิดต่างๆ ของหัวเผา   149 
 5.5.3 ข้อดีของการใช้อากาศที่เกินน้อย ๆ ตลอดช่วงการท างานของหัวเผา   150 
  โดยที่ไม่มีควันที่ปล่อง 
 5.5.4 ข้อเสียการใช้อากาศที่เกินมากเกินไป   150 
 5.5.5 ปัญหา ควัน และเขม่า   150 
 5.5.6 ก้อนถ่านโค๊ก (Coke Deposit) ในเตาหรือกรวยเตา   150 
 5.5.7 Acid Smut / Stack Solid (ฝุ่นเขม่าที่เป็นกรด)   150 
 5.5.8 มลภาวะ (Pollution)   150 
5.6  ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ า     151 
5.7  การหาโหลดของหม้อไอน้ าจากปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง      152 
5.8  การตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้      152 
5.9  การหาประสิทธิภาพหม้อไอน้ า      152 
5.10  การบ ารุงรักษาหม้อไอน้ า      156 
5.11 สรุปแนวทางการบ ารุงรักษาหม้อไอน้ า   159 
5.12  กฎหมายควบคุมความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ า       161 
5.13  อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของหม้อไอน้ า       161 
5.14  สาเหตุที่ท าให้หม้อไอน้ าระเบิด       162 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สารบัญ (ต่อ) 
          หน้า 

บทท่ี 6  การอนุรักษ์พลังงานส าหรับเตาเผา 
6.1  ค าน า      164 

  6.1.1  ชนิดของเตาเผา  164 
6.1.2  จ าแนกเตาเผาตามการใช้งาน  164 
6.1.3  ส่วนประกอบหลักของเตาเผา  164 

 6.1.4  หลักการท างาน   165 
6.2  การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผา      167 

  6.2.1  วิธีประเมินผลของการประหยัดพลังงาน  167 
6.2.2  การเพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผา  168 

6.3  ชนิดของหัวเผา       173 
  6.3.1  หัวเผาแบบใช้แก๊ส  174 
  6.3.2  หัวเผาน้ ามัน  177 
  6.3.3  หัวเผาแบบใช้เชื้อเพลิงสองชนิด  179 
  6.3.4  หัวเผาแบบใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์  179 
  6.3.5  ตัวท าความร้อนแบบรวดเร็ว  180 

6.4  การบ ารุงรักษาหัวเผา     181 
6.5  การปรับแต่งอัตราส่วนของอากาศและเชื้อเพลิง     181 
6.6  การปรับความดันภายในเตาเผา      184 
6.7 การอนุรักษ์พลังงานในเตาไฟฟ้า   186 

  6.7.1  หลักการโดยย่อของเตาไฟฟ้า  186 
6.7.2  ชนิดของเตาไฟฟ้า  187 
6.7.3  ปริมาณความร้อนสูญเสียของเตาไฟฟ้า  189 

6.8  การใช้เตาไฟฟ้าอย่างมีประหยัดพลังงาน      190 
  6.8.1  การใช้เตาแบบเหนี่ยวน าอย่างประหยัดพลังงาน  190 

6.8.2  การใช้เตาอาร์คอย่างประหยัดพลังงาน  192 
 6.9  จุดส าคัญของการประหยัดพลังงานของเตาเผาให้ความร้อน     195 
 6.10  เทคโนโลยีเชิงลึกการอนุรักษ์พลังงานในเตาเผา  196 
 
บทท่ี 7  การน าพลังงานความร้อนท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 

7.1   ระบบที่สามารถน าพลังงานที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้    205 
  7.1.1  หม้อไอน้ า  205 

7.1.2  เตาเผา  221 
7.2   รีคูเพอเรเตอร์     223 

  7.2.1  การจ าแนกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อ  224 
 7.2.2  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น   227 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สารบัญ (ต่อ) 
          หน้า 

 7.2.3  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วน   228 
 7.2.4  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผงคอยล์   232 
 7.2.5  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นและครีบ   233 
7.3   รีเจนเนอเรเตอร์     235 

  7.3.1  รีเจนเนอเรเตอร์แบบพลวัต  235 
 7.3.2  รีเจนเนอเรเตอร์แบบสถิต   236 
7.4   โคเจนเนอเรชั่น      238 

 7.5   ตัวอย่างการเก็บคืนความร้อนทิ้ง     244 
 

บทท่ี 8  อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ความร้อน 
8.1  การวัดปริมาณต่างๆของอุปกรณ์ผลิตความร้อน     255 

  8.1.1  กรณีของหม้อไอน้ า  256 
8.1.2  กรณีของเตาที่ใช้ในอุตสาหกรรมและเตาหลอมวัสดุ  257 

  8.1.3  การวิเคราะห์ส่วนประกอบของไอเสียเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุม   258 
   การใช้ความร้อน   
8.2  การใช้ประโยชน์ค่าที่ได้จากการวัด     259 
8.3  หลักการทั่วไปของเครื่องวัด     261 
8.4  สัญลักษณ์ที่ใช้กับเครื่อง     261 
8.5  รายการระบุ (Specifications) ของเครื่องวัด     269 
8.6  การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องวัด     271 
8.7  การเลือกใช้เครื่องมือวัด    272 
8.8  วิธีการตรวจวัดพลังงานความร้อน  305 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สารบัญตาราง 
   หน้า 

ตารางที่ 2.1  ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมภายในองค์กร 15 
ตารางที่ 2.2  ค าอธิบายลักษณะเส้นแบบต่าง ๆ 21 
ตารางที่ 2.3  ค าถามเพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันด้านจิตส านึก 26 
ตารางที่ 2.4  สื่อในการประชาสัมพันธ์และเป้าหมาย 31 
ตารางที่ 2.5  ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงแผนภูมิควบคุม 52 
ตารางที่ 2.6  แสดงปริมาณพลังงานส ารองของโลก 59 
ตารางที่ 2.7  การใช้ การผลิต การน าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 60 
ตารางที่ 2.8  การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 61 
ตารางที่ 2.9  การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 61 
ตารางที่ 2.10  การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย 62 
ตารางที่ 2.11  มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 63 
ตารางที่ 2.12  มูลค่าการน าเข้าพลังงาน 63 
ตารางที่ 2.13  มูลค่าการส่งออกพลังงาน 63 
ตารางที่ 2.14  มูลค่าน าเข้าพลังงานสุทธิ 64 
ตารางที่ 2.15  การน าเข้าน้ ามันดิบ 64 
ตารางที่ 2.16  มูลค่าน าเข้าพลังงานสุทธิ 65 
ตารางที่ 2.17  สถานการณ์ NGV ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2551 66 
ตารางที่ 2.18  ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลล์รายเดือน 67 
ตารางที่ 2.19  รายชื่อโรงงานที่ด าเนินการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว 67 
ตารางที่ 2.20  ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลล์รายเดือน 68 
ตารางที่ 2.21  ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 69 
ตารางที่ 2.22  การจัดหาและความต้องการ LPG 69 
ตารางที่ 2.23  เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ LPG 70 
ตารางที่ 2.24  การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา 71 
ตารางที่ 2.25  การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 71 
ตารางที่ 2.26  ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 73 
ตารางที่ 2.27  ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา 74 
ตารางที่ 2.28  ค่าเอฟที 75 
ตารางที่ 2.29  ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 75 
ตารางที่ 2.30  ประมาณการใช้น้ ามันส าเร็จรูป 76 
ตารางที่ 2.31  แสดงตัวอย่างกิจกรรมในการสร้างจิตส านึก 78 
ตารางที่ 2.32  แผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก 78 
ตารางที่ 3.1  ส่วนประกอบของอากาศแห้ง 82 
ตารางที่ 3.2  องค์ประกอบของอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ 82 
ตารางที่ 3.3  องค์ประกอบและค่าความร้อนสูง (H.H.V.) ของเชื้อเพลิงแข็ง 83 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
   หน้า 

ตารางที่ 3.4  องค์ประกอบและค่าความร้อนสูง (H.H.V.) ของเชื้อเพลิงเหลว 83 
ตารางที่ 3.5  องค์ประกอบ และค่าความร้อนสูง (H.H.V.) ของเชื้อเพลิงก๊าซ 83 
ตารางที่ 3.6  ข้อก าหนดน้ ามันเตาตามกระทรวงพาณิชย์ (1988) 86 
ตารางที่ 3.7  ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์ถ่านหิน อ.ลี้ จ.ล าพูน 93 
ตารางที่ 3.8  ผลการวิเคราะห์ถ่านหินในประเทศสหรัฐอเมริกา 94 
ตารางที่ 3.9  แสดงตัวอย่างการค านวณโดยเริ่มจากรายงานบนฐาน as-received 96 
ตารางที่ 3.10 แสดงถ่านหินในประเทศไทย  97 
ตารางที่ 3.11  องค์ประกอบและค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ 98 
ตารางที่ 3.12  ปริมาณอากาศเกินพอส าหรับเช้ือเพลิงต่าง ๆ 110 
ตารางที่ 3.13  ปริมาณ O2 และ CO2 ที่เหมาะสมของไอเสีย 111 
ตารางที่ 4.1  แสดงค่า pH 115 
ตารางที่ 4.2  คุณภาพน้ าในหม้อไอน้ าแปรตามพิกัดความดันภายในหม้อไอน้ า 116 

ตารางที่ 4.3  ค่าเปลี่ยนหน่วยพลังงาน 118 
ตารางที่ 4.4  ค่าเปลี่ยนหน่วยความดัน 119 
ตารางที่ 4.5  การแยกประเภทของสตีมแทรป 121 
ตารางที่ 4.6  ขนาดท่อที่สามารถรับน้ าคอนเดนเสทสูงสุด 133 
ตารางที่ 4.7  ปริมาณสารมลทินที่ยอมให้ ผลของมลทิน และวิธีการก าจัด 140 
ตารางที่ 5.1   แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง %CO2 หรือ % O2 กับ % อากาศที่เกิน 153 
ตารางที่ 5.2   เปอร์เซ็นต์การสูญเสียความร้อนสัมผัสหรือการสูญเสียไปทางปล่อง  154 
  จากเปอร์เซ็นต์อากาศที่เกิน และอุณหภูมิแก๊สเสียออกปล่อง 
ตารางที่ 5.3   ปริมาณสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ยอมให้มีได้ในหม้อไอน้ าแปรตามความดันในหม้อไอน้ า 155 
ตารางที่ 5.4   แสดงระยะเวลาตรวจสอบและบ ารุงรักษาหม้อไอน้ า 158 
ตารางที่ 6.1  อุณหภูมิท างานของเตาเผาประเภทต่าง ๆ 165 

ตารางที่ 6.2  สีของเปลวไฟจากการเผาน้ ามันกับปริมาณอากาศ 169 
ตารางที่ 6.3 สภาวะของเปลวไฟ 170 
ตารางที่ 6.4  อัตราส่วนของมาตรฐานหม้อไอน้ า 183 
ตารางที่ 6.5 อัตราส่วนของอากาศมาตรฐานเตาเผาในอุตสาหกรรม (Industrial Furnace) 183 
ตารางที่ 6.6  ลักษณะสมบัติของเตาความต้านทาน (Resistance Furnace) แบบต่างๆ 188 
ตารางที่ 6.7   ชนิดและที่ใช้งานของเตาเหนี่ยวน า (Induction Furnace) 188 
ตารางที่ 6.8  ชนิดและที่ใช้งานของเตาอาร์ค (Arc Furnace) 188 
ตารางที่ 8.1  เครื่องวัดหลักที่ใช้ในการควบคุมการใช้ความร้อน 254 
ตารางที่ 8.2  ปรากฏการณ์ผิดปกติของหม้อไอน้ าและหัวข้อที่ท าการวัด 256 
ตารางที่ 8.3  สัญลักษณ์ที่แสดงการท างาน * 269 
ตารางที่ 8.4  เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของไอเสียแบบต่าง 281 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
   หน้า 

ตารางที่ 8.5  เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนที่แบ่งตามหลักการท างาน 282 
ตารางที่ 8.6  เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนเมื่อแบ่งตามลักษณะการใช้งาน 286 
ตารางที่ 8.7  การใช้ร่วมกันระหว่างเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซและเครื่องวิเคราะห์ไอเสีย. 288 
ตารางที่ 8.8  การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซแบบต่าง ๆ 288 
ตารางที่ 8.9  วิธีสอบเทียบออกซิเจนมิเตอร์ 293 
ตารางที่ 8.10  มาตรฐานการบ ารุงรักษา 294 
ตารางที่ 8.11  การตรวจตราอุณหภูมิของเตาไฟฟ้า และการท างานของเซลล์วัด 296 
ตารางที่ 8.12  การแบ่งประเภทของเครื่องวัด CO2 296 
ตารางที่ 8.13  เครื่องวัดความดันแบบต่าง ๆ 299 
ตารางที่ 8.14  อาการผิดปกติทั่วไปของเครื่องวัดและสาเหตุ 302 
ตารางที่ 8.15  การตรวจวัดหม้อไอน้ า 310 
ตารางที่ 8.16  การตรวจวัดระบบส่งจ่ายไอน้ า 311 
ตารางที่ 8.17  การตรวจวัดเตาอุตสาหกรรม 313 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สารบัญรูป 
 

   หน้า 
รูปที่ 1.1   โครงสร้างของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 2 
รูปที่ 1.2  โครงสร้างของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 2 
 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
รูปที่ 1.3  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 4 
 พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550)  
รูปที่ 1.4   แนวทางการจัดการพลังงาน 6 
รูปที่ 2.1  ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 11 
รูปที่ 2.2  วัฒนธรรมขององค์กร 13 
รูปที่ 2.3  โครงสร้างการจัดการภายในองค์กรทั่วไป 16 
รูปที่ 2.4  Energy Management Matrix 19 
รูปที่ 2.5  ลักษณะเส้นแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินสถานะเบ้ืองต้น 20 
 ของระบบการจัดการพลังงาน 
รูปที่ 2.6  ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความส าเร็จของนโยบายพลังงาน 24 
รูปที่ 2.7  ตัวอย่างค าถามในแบบสอบถามส ารวจทัศนคติ 28 
รูปที่ 2.8  การจัดกลุ่มพนักงานตามข้อมูล – ปริมาณที่ใช้ 30 
รูปที่ 2.9  กระบวนการผลิตเสาอากาศก่อนและหลังการพัฒนาตามแนว LEAN 34 
รูปที่ 2.10  P-Diagram 35 
รูปที่ 2.11  แสดงการก าหนดกระบวนการย่อย 35 
รูปที่ 2.12  แนวทางสรุปอุปกรณ์ที่ควรวัดการใช้พลังงานอย่างละเอียด 36 
รูปที่ 2.13  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Lubricated Screw  41 
 Type Air Compressor 
รูปที่ 2.14  Cause –and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 42 
รูปที่ 2.15  แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 44 
รูปที่ 2.16   แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กับปริมาณ Steam ทีผ่ลิต  46 
  และเส้นก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน  
รูปที่ 2.17  Simple Control Chart 51 
รูปที่ 2.18  Moving Average Control Chart 52 
รูปที่ 2.19  แสดงพลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ 55 
รูปที่ 2.20  แสดงลักษณะการเกิดพลังงานสิ้นเปลืองหรือ Fossil 55 
รูปที่ 2.21  แสดงพลังงานสิ้นเปลืองชนิดต่างๆ 56 
รูปที่ 2.22  แสดงความต้องการใช้พลังงานของโลกในภูมิภาคต่างๆ 57 
รูปที่ 2.23  แสดงแผนที่ประเทศที่ผลิตน้ ามันในตะวันออกกลางกับการขนส่ง 58 
รูปที่ 2.24  ก าลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าปี พ.ศ. 2551 72 
รูปที่ 2.25 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2551 72 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

   หน้า 
รูปที่ 3.1  แผนผังแสดงการเผาไหม้ของถ่านหินหรือเชื้อเพลิงแข็ง 81 
รูปที่ 3.2  หัวเผาน้ ามันเตาในโรงงานอุตสาหกรรม 85 
รูปที่ 3.3  บอมคาลอรีมิเตอร์ 87 
รูปที่ 3.4  Gas Calorimeter 87 
รูปที่ 3.5  เครื่องวัดความหนืด 88 
รูปที่ 3.6  การทดสอบหาจุดไหลเท 90 
รูปที่ 3.7  แสดงการสังเกตควันที่เกิดจาการเผาไหม้เพื่อตรวจสอบการปรับสัดส่วน 111 
 ของอากาศกับเชื้อเพลิงให้เหมาะสม 
รูปที่ 3.8   แสดงตัวอย่างการหาเปอร์เซนต์การสูญเสียความร้อนในก๊าซไอเสีย 112 
 ในการเผาไหม้น้ ามันเตา ที่อุณหภูมิบรรยากาศ 20°C 
รูปที่ 3.9  การควบแน่นของน้ า กับ กรด และการกัดกร่อน 113 
รูปที่ 4.1  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับจุดเดือดของน้ า 117 
รูปที่ 4.2 กราฟแสดงความร้อนสภาวะต่างๆ ในการเปลี่ยนสถานะของน้ า 117 
รูปที่ 4.3  ไอน้ ารั่วผ่านรูขนาดต่าง ๆ ที่ความดันต่าง ๆ 120 
รูปที่ 4.4  แสดงไอน้ ารั่วผ่านรูขนาดต่าง ๆ ที่ความดันต่าง ๆ 122 
รูปที่ 4.5  วิธีการตรวจสอบสตีมแทรป 123 
รูปที่ 4.6  (1), (2) เทคนิคการติดตั้งสตีมแทรปในระบบไอน้ า 125 
รูปที่ 4.7  เทคนิคการติดตั้งสตีมแทรปในระบบไอน้ า 126 
รูปที่ 4.8  ลักษณะของไอน้ าและคอนเดนเสทที่ออกจากสตีมแทรป 126 
รูปที่ 4.9  การติดตั้ง Solenoid Controlled By-Pass และ Timer 128 
รูปที่ 4.10    ระบบน าคอนเดนเสทกลับมาลงถังน้ าเข้าหม้อไอน้ า 132 
รูปที่ 4.11  เจ๊กเก็ตไอน้ าถ่ายเทความร้อนให้กับของในหม้อต้ม 134 
รูปที่ 4.12  กราฟปริมาณไอน้ าแฟลช 135 
รูปที่ 4.13  Flash Vessel 137 
รูปที่ 4.14  การใช้แฟลชสตีม 138 
รูปที่ 4.15  วงจรระบบไอน้ าพร้อมอุปกรณ์ 138 
รูปที่ 4.16  ลักษณะของอากาศที่ขังอยู่ 143 
รูปที่ 4.17  a การติดตั้งกับดักไอน้ าแบบเป็นกลุ่ม, b การติดตั้งกับดักไอน้ าแบบแยก  144 
รูปที่ 6.1  ส่วนประกอบหลักของเตาเผา 164 
รูปที่ 6.2   สมดุลพลังงานของเตาเผา 166 
รูปที่ 6.3  ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่เพิ่มขึ้น 168 
 กับอัตราการประหยัดเชื้อเพลิง 
รูปที่ 6.4   หัวข้อตรวจสอบ 171 
รูปที่ 6.5    การเลือกใช้หัวเผาให้เหมาะสม 172 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

     หน้า 
รูปที่ 6.6  หัวเผาชนิดต่าง ๆ ที่มีการใช้งานในปัจจุบัน 173 
รูปที่ 6.7  ภาพรวมของหัวเผาแบบแก๊สแต่ละชนิด 174 
รูปที่ 6.8 อุปกรณ์ในวงจรหัวเผาที่ใช้แก๊ส 174 
รูปที่ 6.9  หัวเผาที่ใช้แก๊ส 175 
รูปที่ 6.10  หัวเผาชนิดต่าง ๆ 177 
รูปที่ 6.11  หัวเผาที่ใช้น้ ามัน 178 
รูปที่ 6.12  ภาระของการสันดาปกับอัตราส่วนของอากาศที่เหมาะสม 180 
รูปที่ 6.13  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของอากาศกับความร้อนสูญเสียในแก๊สปล่อยทิ้ง 181 
รูปที่ 6.14  ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของอากาศกับความเข้มข้นของ CO 182 
รูปที่ 6.15  อัตราส่วนของอากาศส่วนเกินกับประสิทธิภาพเชิงความร้อน 182 
รูปที่ 6.16  อิทธิพลที่อากาศแทรกซึมมีต่อการกระจายของอุณหภูมิ (°C) ภายในเตา 184 
รูปที่ 6.17  ปริมาณความร้อนสูญเสียของช่องเปิด 185 
รูปที่ 6.18 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงภายในเตากับความดันภายในเตา 186 
รูปที่ 6.19  ตัวอย่างการจัดระบบการใช้เตาอย่างเหมาะสม (ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุม) 193 
รูปที่ 6.20  ตัวอย่างการใช้ความร้อนที่ปล่อยทิ้งจากเตา 195 
รูปที่ 6.21  แสดงรูปของหัวเผาแบบรีเจนเจอเรทีฟ 196 
รูปที่ 6.22  หลักการท างานของหัวเผารีเจนเจอเรทีฟ 197 
รูปที่ 6.23  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักของรีเจนเนอเรเตอร์เทียบกับค่าความร้อน 197 
 ของหัวเผา 
รูปที่ 6.24  แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์ 198 
 การประหยัดเชื้อเพลิง 
รูปที่ 6.25  กราฟแสดงผลการใช้พลังงานของเตาเผาทั่วไปหมายเลข 4 และ 5 199 
 เปรียบเทียบกับเตารีเจนเนอเรทีฟ หมายเลข 2 และ 3 
รูปที่ 6.26  แสดงการติดตั้งหัวเผารีเจนเนอเรทีฟกับเตาเผา 199 
รูปที่ 6.27  ขยายรูปหัวเผารีเจนเนอเรทีฟที่ติดกับเตาเผา 200 
รูปที่ 6.28 แสดงรูปโครงสร้างของหัวเผาเซลล์-รีคัฟเปอร์เรทีฟ 201 
รูปที่ 6.29  แสดงหลักการท างานของหัวเผาเซลล์-รีคัฟเปอร์เรทีฟ 201 
รูปที่ 6.30  แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์ 202 
 การประหยัดเชื้อเพลิง 
รูปที่ 6.31  ตัวอย่างของหัวเผาแบบเซลล์-รีคัฟเปอร์เรทีฟที่สามารถประหยัดได้ 30% 203 
รูปที่ 6.32  แสดงการติดตั้งหัวเผาแบบเซลล์-รีคัฟเปอร์เรทีฟกับเตาเผา 203 
รูปที่ 7.1  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในการอุ่นอากาศ 206 
รูปที่ 7.2  การประหยัดเชื้อเพลิงโดยการท าอากาศให้ร้อนล่วงหน้า 207 
รูปที่ 7.3  การประหยัดเชื้อเพลิงโดยการอุ่นอากาศล่วงหน้า 207 
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รูปที่ 7.4  ระบบส าหรับน าความร้อนทิ้งจากน้ าเป่าทิ้งมาใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ 208 
รูปที่ 7.5  ค่าความสูงของ Feed Tank ต่ าสุดที่ใช้ได้จะไม่ท าให้เกิด Cavitation 210 
รูปที่ 7.6  วิธีส่งกลับคืนความดันของตัวเอง 211 
รูปที่ 7.7   วิธีอัดส่งด้วยปั๊มแบบระบบเปิด 213 
รูปที่ 7.8  วิธีอัดส่งด้วยปั๊มแบบระบบก่ึงปิดสนิท 214 
รูปที่ 7.9  วิธีอัดส่งด้วยปั๊มแบบระบบปิดสนิท 216 
รูปที่ 7.10  ระบบน าคอนเดนเสทมาใช้ใหม่แบบระบบเปิด 216 
รูปที่ 7.11  ระบบน าคอนเดนเสทมาใช้ใหม่แบบระบบปิด 217 
รูปที่ 7.12  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงกับอุณหภูมิของน้ าป้อน 217 
รูปที่ 7.13  โครงสร้างของป๊ัมคอนเดนเสทที่ติดตั้งระบบ Ejector เพิ่มเข้ากับป๊ัม 218 
รูปที่ 7.14  ตัวอย่างในการน าเอาแฟลชสตีมกลับมาใช้ประโยชน์ 219 
รูปที่ 7.15  ตัวอย่างในการน าเอาแฟลชสตีมกลับมาใช้ประโยชน์ 220 
รูปที่ 7.16  การน าพลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 222 
รูปที่ 7.17  การอุ่นอากาศป้อนที่ใช้ช่วยในการสันดาป 223 
รูปที่ 7.18   ประเภทรีคูเพอเรเตอร์ 223 
รูปที่ 7.19  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ 224 
รูปที่ 7.20  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น 225 
รูปที่ 7.21  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้นหลายตัวต่อเข้าด้วยกันเป็นชุด 225 
รูปที่ 7.22  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในเชลล์ 226 
รูปที่ 7.23  เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ   (Shell and tube heat exchanger) 227 
รูปที่ 7.24  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นยึดท่อตายตัว (BEM)  227 
รูปที่ 7.25  โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วน 229 
รูปที่ 7.26  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วนพร้อมฝาครอบ 229 
รูปที่ 7.27    ลักษณะการไหลของกระแสของไหลร้อน (รูปซ้าย) และเย็น (รูปขวา)  229 
 ภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วน  
รูปที่ 7.28   ลักษณะการไหลอีกแบบหนึ่งของภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยน 230 
 ความร้อนแบบแผ่นม้วนซึ่งท างานเป็นเครื่องควบแน่นแกนตั้ง  
รูปที่ 7.29     ลักษณะการไหลอีกแบบหนึ่งภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 230 
 แบบแผ่นม้วนซึ่งท างานเป็นเครื่องควบแน่น  
รูปที่ 7.30  โครงสร้างอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผงคอยล์ 232 
รูปที่ 7.31  รูปลักษณ์ต่าง ๆ ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผงคอยล์ 233 
รูปที่ 7.32  รูปแบบต่าง ๆ ของแผ่นครีบของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 234 
รูปที่ 7.33  อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นครีบ 234 
รูปที่ 7.34  แสดงอากาศไหลผ่านวงล้อความร้อน 235 
รูปที่ 7.35  รีเจนเนอเรเตอร์แบบ Rothemuble ใช้เป็นเครื่องอุ่นอากาศ 236 
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รูปที่ 7.36  การท างานของรีเจนเนอเรเตอร์แบบสถิต 237 
รูปที่ 7.37  ผังเบ้ืองต้นของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระหว่างกังหันก๊าซ/ไอน้ า 239 
รูปที่ 7.38  ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซกับโรงไฟฟ้า 240 
 พลังความร้อนกังหันไอน้ า  
รูปที่ 7.39  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์กับการผลิตน้ าร้อน (ภาพบน)  241 
 และโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์กับการผลิตไอน้ า (ภาพล่าง)  
รูปที่ 7.40  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์กับการผลิตน้ าร้อน 242 
 เพื่อใช้งานด้านต่าง ๆ 
รูปที่ 7.41  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์กับการผลิตน้ าร้อน 243 
 เพื่อใช้ผลิตในน้ าเย็นระบบปรับอากาศ 
รูปที่ 7.42  ความร้อนที่ได้จากกระบวนการผลิต กลายเป็นไอน้ าที่มีความดันสูง 244 
 ไปขับเครื่องกังหันไอน้ าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
รูปที่ 7.43  การน าความร้อนทิ้งจากเครื่องฟอกย้อมไปใช้งาน 245 
รูปที่ 7.44  การใช้แก๊สไอเสียร้อนอุ่นวัสดุแบบแยกห้อง 250 
รูปที่ 7.45  การใช้แก๊สไอเสียอุ่นแบบเพิ่มความยาวของห้อง 250 
รูปที่ 7.46  การอุ่นอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจากก๊าซไอเสีย 251 
รูปที่ 7.47  อุณหภูมิการกลั่นผิวของก ามะถัน 252 
รูปที่ 8.1  เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 255 
รูปที่ 8.2  หม้อไอน้ ากับปริมาณต่าง ๆ ที่ควรท าการตรวจวัด 255 
รูปที่ 8.3 ต าแหน่งการวัดค่าต่าง ๆ ที่ควรท าการตรวจวัดของเตาเผา 257 
รูปที่ 8.4  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนอากาศกับส่วนประกอบของไอเสีย 258 
 ของเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ  
รูปที่ 8.5  ตัวอย่างมาตรการประหยัดพลังงานของเตาให้ความร้อน 259 
รูปที่ 8.6  ปริมาณความร้อนที่สูญเสียไปกับไอเสีย 259 
รูปที่ 8.7  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนอากาศ m กับส่วนประกอบของไอเสีย 260 
รูปที่ 8.8  ความเป็นเชิงเส้นของเส้นปรับค่า 270 
รูปที่ 8.9  เทอร์โมมิเตอร์แบบเมคคานิค 273 
รูปที่ 8.10  ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ 273 
รูปที่ 8.11  หัววัดของดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ที่ท าจาก RTD 274 
รูปที่ 8.12  หัววัดของดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ที่ท าจาก Thermocouple 274 
รูปที่ 8.13  เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด 275 
รูปที่ 8.14  การใช้งานเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 275 
รูปที่ 8.15  Schematic illustration of the optical system and pyrometer lamp with 276 
 filament brightness adjustment in an optical pyrometer.  
 (a) The optical system. (b) Filament brightness adjustment.  
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รูปที่ 8.16  เครื่องมือวัดความชื้น/อุณหภูมิแบบปากกา 277 
รูปที่ 8.17   เครื่องวัดความชื้น/อุณหภูมิแบบมือถือ 277 
รูปที่ 8.18  เครื่องวัดไฟฟ้าแบบต่างๆ 279 
รูปที่ 8.19  การวัดก าลังไฟฟ้าของระบบ 2 เฟส                  280 
รูปที่ 8.20   การวัดก าลังไฟฟ้าของระบบ 3 เฟส  280 
รูปที่ 8.21    การวัดค่าไฟ 3 เฟส 3 สาย ไม่สมดุล                                    280 
รูปที่ 8.22  การต่อสัญญาณเอาท์พุทเข้าที่โหลดเครื่องบันทึกกราฟ 280 
รูปที่ 8.23  (ก) เครื่องวิเคราะห์แบบ Magnetic storm 283 
รูปที่ 8.24  (ข) เครื่องวิเคราะห์แบบ Magnetic force 283 
รูปที่ 8.25  (ค) เครื่องวิเคราะห์แบบ Zirconia 283 
รูปที่ 8.26  (ง) เครื่องวิเคราะห์แบบอิเล็กโทรด 284 
รูปที่ 8.27  (จ) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจน แบบเผาโดยการสัมผัส 284 
รูปที่ 8.28  ส่วนประกอบของเครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนแบบ Magnetic storm 285 
รูปที่ 8.29  เครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซแบบต่าง ๆ (ตัวอย่างโครงสร้างของเครื่อง) 287 
รูปที่ 8.30  ค่าที่ใช้ก๊าซแห้งเป็นฐานคิดและค่าที่ใช้ก๊าซชื้นเป็นฐานคิด 289 
รูปที่ 8.31  ตัวอย่างโครงสร้างของออกซิเจนมิเตอร์ แบบ Zirconia ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 289 
รูปที่ 8.32  ภาพถ่ายของเครื่องวัดออกซิเจนชนิดเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายได้ 291 
รูปที่ 8.33  การต่อท่อก๊าซและการต่อสายไฟ  291 
รูปที่ 8.34  ต าแหน่งและชื่อของจุดปรับต่าง ๆ 293 
รูปที่ 8.35  ป๊ัมดูดก๊าซเข้า 294 
รูปที่ 8.36  ด้านหลังของออกซิเจนมิเตอร์ 295 
รูปที่ 8.37  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนอากาศส่วนเกินกับส่วนประกอบของก๊าซเสีย 297 
 จากการสันดาป  
รูปที่ 8.38  เครื่องวัด CO2 แบบเปรียบเทียบความหนาแน่น 297 
รูปที่ 8.39  Orsat gas-analysis apparatus equipped with slow-combustion chamber 298 
รูปที่ 8.40  เครื่องวัดความดันแบบต่าง ๆ 300 
รูปที่ 8.41  วิธีติดตั้งเครื่องวัดความดันในลักษณะต่าง ๆ 301 
รูปที่ 8.42  เครื่องมือวัดความส่องสว่าง และตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับแสงสว่าง 303 
รูปที่ 8.43  ANEMOMETER : ใช้ตรวจสอบความเร็วลมของเครื่องปรับอากาศ 304 
 และระบบให้ความร้อน Hot wire anemometer เป็นเครื่องมือวัดความเร็ว 
 อากาศแบบหนึ่งที่ใช้กันมาก การวัดอาศัยหลักการของความต้านทาน 
 ของขดลวดร้อนที่ท าให้เย็นด้วยกระแสของอากาศ 
รูปที่ 8.44  แผนผังการใช้พลังงานของกระบวนการผลิต 308 
รูปที่ 8.45 แผนผังขั้นตอนการด าเนินการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 309 
รูปที่ 8.46  ต าแหน่งการตรวจวัดระบบไอน้ า 311 
รูปที่ 8.47  ต าแหน่งการตรวจวัดเตาอุตสาหกรรม 312 
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บทท่ี  1 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพระราชบัญญัติ 

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2550) 
 
1.1   พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2550) 
 
 ตามที่มีการตราพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่              
วันที่ 3 เมษายน 2535 ซึ่งมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มีการใช้พลังงานมาก อันประกอบด้วย
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการต่าง ๆ มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ที่ผ่านมาได้ออก
พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม และพระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุมขึ้นมาในปี พ.ศ. 2535 และปี 
พ.ศ. 2540 ตามล าดับ เพื่อก าหนดว่ากลุ่มเป้าหมายใดที่จะต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทั้งการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้ประกาศใช้เป็นเวลานานแล้ว และเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 ขึ้น ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2551 
 การแก้ไขในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขและยกเลิกข้อความโดยใช้ข้อความใหม่เพียงบางมาตราและเพิ่มเติม
บทบัญญัติขึ้นมาใหม่ในบางส่วน มิได้มีการแก้ไขหรือยกเลิกเนื้อความในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 ทั้งฉบับ ทั้งนี้ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงลดขั้นตอนที่ไม่
จ าเป็น โดยน ารายละเอียดไปก าหนดไว้ในกฎกระทรวงเพื่อง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต 
 โครงสร้างของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และโครงสร้างของพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) แสดงรายละเอียดในรูปที่ 1.1 และ                   
รูปที่ 1.2 
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รูปท่ี 1.1 โครงสร้างของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

 
รูปท่ี 1.2 โครงสร้างของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

1.2 แนวทางการปฏิบัติพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2550) 

 
1.2.1  ลักษณะของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ผู้ที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ มีหน้าที่ต้อง

ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 นั้นจะถูกเรียกว่า “อาคาร
ควบคุม” หรือ “โรงงานควบคุม” แล้วแต่กรณี โดยจะเน้นไปที่อาคารและโรงงานที่มีการใช้พลังงานในปริมาณที่มาก
และมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน โดยประกาศออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม และพระราช
กฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุมมาใช้บังคับอาคารหรือโรงงานที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมนั้น ต้อง
มีลักษณะการใช้พลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1)  ได้รับอนุมัติจากผู้จ าหน่ายไฟฟ้าให้ ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือ 
ติดตั้งหม้อแปลงตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันขนาดตั้งแต่ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป 
หรือ 

2)  มีการใช้พลังงานไฟฟ้า ความร้อนจากไอน้ า หรือพลังงานสิ้นเปลือง อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ผ่านมา มีปริมาณพลังงานเทียบเท่า
พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 20 ล้านเมกะจูลขึ้นไป  

พระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม และพระราชกฤษฎีกาก าหนดโรงงานควบคุม นี้ มีผลบังคับ
ใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2538 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2540 ตามล าดับ ดังนั้นอาคารหรือโรงงานที่มีการใช้
พลังงานดังกล่าวข้างต้น ต้องเริ่มด าเนินการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ส าหรับโรงงานหรืออาคารใด ๆ 
ที่มีลักษณะการใช้พลังงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาฯ หลังวันที่มีผลบังคับใช้แล้ว จะมีผลเป็นอาคาร
ควบคุมหรือโรงงานควบคุมในทันที 
 

1.2.2  หน้าที่ของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 
  ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร
ควบคุมและโรงงานควบคุม มีหน้าที่ต้องด าเนินการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้ 

1) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่มีคุณสมบัติและจ านวนตามที่ก าหนดใน กฎกระทรวง
ภายในเวลาที่ก าหนด 

2) ต้องด าเนินการจัดให้มีการอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการ การจัด
การพลังงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3) ส่งรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้ พพ. ภายในเดือนมีนาคมของ
ทุกปี โดยต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองงานจากผู้ตรวจสอบพลังงานที่ได้รับอนุญาตจาก 
พพ. 

 
1.2.3  ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก พพ. ซึ่งโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมต้อง
แจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่เป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม โดยผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติและจ านวนอย่างน้อยตามที่ พพ. ก าหนด ดังนี้ 
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รูปท่ี 1.3 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 

 
คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

- เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณ์การท างานในโรงงานหรืออาคารควบคุม
อย่างน้อยสามปี โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ
เจ้าของอาคารควบคุม 

- เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตาม
การรับรองของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

- เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดี 
(พพ.) ให้ความเห็นชอบ 

- เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์
คล้ายคลึงกันที่อธิบดี (พพ.) ให้ความเห็นชอบ 

- เป็นผู้ที่ผ่านการสอบตามเกณฑ์หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน พพ.) 
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หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
- บ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะ ๆ 
- ปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน 
- ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 
- ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมปฏิบัติตามค าสั่งของอธิบดี (พพ.) ตามมาตรา10 

 
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่พ้นจากหน้าที่ 
- แจ้งชื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานคนใหม่ โดยส่งแบบแจ้งแต่งตั้ง (แบบ บพช.) 
- ทั้งนี้ให้รีบด าเนินการแจ้งต่อ พพ. ภายใน 90 วันนับแต่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเดิมพ้นจากหน้าที่ 

 
1.2.4  ผู้ตรวจสอบพลังงาน 

 นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจาก พพ. ให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ตามมาตรา 
48/1 ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมให้เป็นไปตาม
ก าหนดของ พพ.  

  
 1.2.5  แนวทางการจัดการพลังงาน 

แนวทางการจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 
2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) แสดงดังรูปที่ 2.4  
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รูปท่ี 1.4 แนวทางการจัดการพลังงาน 
 
1.3 บทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2550) 
 
 เจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 

- แจ้งรายละเอียด หรือเหตุอันเป็นเท็จในการขอผ่อนผันการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 53) 
- ไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงเก่ียวกับการใช้พลังงานภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับค าสั่งจากอธิบดี 
ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท (มาตรา 54)  ถ้าชี้แจงเป็นเท็จมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
- ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ พ.ร.บ. ก าหนด เช่น การจัดการด้านพลังงาน หรือจัดให้มีผู้รับผิดชอบ          

ด้านพลังงาน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55) 
- ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าตรวจสอบโรงงานควบคุม หรือ

อาคารควบคุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ปรับไม่เกิน 5 พันบาท (มาตรา 59) 
 
 
 
 
 

1. โรงงาน/อาคารควบคมุ 
ก าหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน และอ านาจหน้าที ่
ของคณะกรรมการ/คณะท างานในเรื่องการจัดการพลงังาน 

2. ประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงานเบื้องต้น 

3. ก าหนดนโยบายอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ 

4. การประเมินศักยภาพ 

6. การจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงาน 

5. การก าหนดมาตรการ 
เป้าหมาย 

8. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข 
ข้อบกพร่องของระบบ 

7. ด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการ 
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ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
ไม่ปฏิบัติหน้าที่เช่น 

- บ ารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะ ๆ 
- ปรับวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน 
- ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมในการจัดการพลังงาน 
- ช่วยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมชี้แจงต่อข้อเท็จจริงเก่ียวกับการใช้พลังงาน           

ต่อ พพ. ภายใน 30 วันนับแต่มีค าสั่งปรับไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55) 
 
ผู้ตรวจสอบพลังงานและรับรองการจัดการพลังงาน 
รายงานผลการตรวจสอบและรับรองเป็นเท็จ หรือ ไม่ตรงความจริง 

- จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
- ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือ 
- ทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 56) 
 

หมายเหตุ 
-   ถ้าผู้รับใบอนุญาตถูกฟ้องต่อศาล อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใบอนุญาต (มาตรา 48/3) 
-   ถ้าศาลพิพากษาถึงที่สุด อธิบดีเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 48/2) 

 
บุคคลท่ีมีหน้าท่ีส่งเงินเข้ากองทุน 

1.  ผู้ผลิตน้ ามันเชื้อเพลิง ณ โรงกลั่นและจ าหน่าย เพื่อใช้ในราชอาณาจักร 
2.  ผู้น าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในราชอาณาจักร 
3.  ผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าชจากผู้รับสัมปทาน ตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม ซึ่งเป็นผู้ผลิตได้จากการ

แยกก๊าชธรรมชาติ 
 
ผู้มีหน้าท่ีดังกล่าว 

-   ไม่ส่งเงินเข้ากองทุน หรือ 
-   ส่งเงินเข้ากองทุนแต่ไม่ส่งครบตามกฎหมายก าหนด 

 
บทลงโทษ 

-   จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 2 ปี หรือ 
-   ปรับตั้งแต่ 1 แสนบาทถึง 10 ล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 58) 

 
ค่าธรรมเนียมพิเศษ 
เจ้าของโรงงานควบคุม หรือเจ้าของอาคารควบคุมจะต้องด าเนินการตามกฎกระทรวง ในเรื่องการจัดการ 

พลังงาน โดยมีก าหนดระยะเวลาให้ด าเนินการ 3 ปี หากฝ่าฝืน ไม่ด าเนินการตามกฎกระทรวงในเรื่องการจัด
การพลังงานจะต้องช าระค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้ไฟฟ้า (มาตรา 42)  

-   กรณีเป็นโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมอยู่ก่อน/ในวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับแล้ว จะต้อง
ด าเนินการจัดการพลังงานภายใน 3 ปีนับแต่กฎกระทรวงมีผลบังคับ 
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-   กรณีเป็นโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมอยู่ภายหลังวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับแล้ว จะต้อง
ด าเนินการจัดการพลังงานภายใน 3 ปีนับแต่วันที่เข้าเป็นโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมพิ เศษการใช้ ไฟฟ้ า  ตามที่ คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก าหนด 

 
1.4 ค าถามท่ีพบบ่อยในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
 
1.  พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 มีผลให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงแก่อาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรบ้าง 
ตอบ แม้ว่าพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) ซึ่ง

ได้มีการใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา แต่การก าหนดหลักเกณฑ์การเข้าเป็นอาคารควบคุม/โรงงาน
ควบคุมก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 8 และ มาตรา 18 มิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์
การเข้าเป็นอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมจึงคงเป็นตามที่ก าหนดไว้เดิม คือ อาคารควบคุม 
 หรือโรงงานควบคุมติดตั้งมิเตอร์ตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันขนาดตั้งแต่ 1,175 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป 
โดยก าหนดการตามกฎหมายส่วนใหญ่จะยังคงเหมือนเดิม แต่จะมีการจัดการให้เป็นระบบยิ่งขึ้น เช่น ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานมีการก าหนดจ านวนและคุณสมบัติตามขนาดของอาคารและโรงงาน ถ้ามีการติดตั้ งมิเตอร์ 3,000 กิโลวัตต์ 
หรือหม้อแปลงตั้งแต่ 3,530 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป จะต้องมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพิ่มอีก 1 คน ตามคุณสมบัติที่
ก าหนดในกฎกระทรวง การเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน เช่น การส่ง บพอ.1 หรือ บพร.1 ทุก 6 เดือน หรือการท า
เป้าหมายและแผน ปัจจุบันจะอยู่ในรูปแบบของรายงานการจัดการพลังงาน และจัดท าเป็นรายงานส่งปีละครั้งภายใน
เดือนมีนาคมของทุกปี โดยต้องได้รับการตรวจสอบพลังงานที่ได้รับอนุญาตจาก พพ. ก่อนน าส่งให้ พพ. ด้วย 
 
2.   นอกจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2550 

อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ยังคงต้องติดตามกฎกระทรวง หรือระเบียบอื่นอีกหรือไม่ 
ตอบ ยังมีกฎกระทรวงอีก 4 ฉบับ ที่อาคารควบคุมและโรงงานควบคุมต้องติดตาม คือ 

- กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน 
- กฎกระทรวงก าหนดผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 
- กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติผู้ตรวจสอบพลังงาน 
- กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 

 
3.   การจัดการพลังงานคืออะไร 

ตอบ การจัดการพลังงาน คือ การจัดการเก่ียวกับพลังงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ ประกอบไปด้วย 
- การทบทวนสถานะเบ้ืองต้น 
- การก าหนดนโยบายพลังงาน 
- การวางแผน 
- การน าไปใช้และการปฏิบัติ 
- การตรวจสอบและแก้ไข 
- การทบทวนการจัดการ 
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 ซึ่งจะมีการด าเนินการเก่ียวกับการใช้พลังงานในองค์กรอย่างเป็นขั้นตอนทั้งบุคลากร ทรัพยากร นโยบายและ
ขั้นตอนการด าเนินการอย่างมีระเบียบและแบบแผนเพื่อให้บรรลุและรักษาเป้าหมายที่ก าหนดได้ โดยองค์กรด าเนินการ
ได้เองทั้งหมด พพ. เพียงออกกฎกระทรวงในการปฏิบัติและท าการตรวจสอบด าเนินการในภายหลัง ทั้งนี้สามารถ
ติดตามรายละเอียดข้อก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน 
 
4.  การตรวจสอบและรับรองการจัดการ พลังงาน ใครคือผู้รับผิดชอบ 

ตอบ ผู้ตรวจสอบพลังงาน คือ นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจาก พพ. ให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงาน มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมให้เป็นไปตาม
ก าหนดของ พพ. 
 
5.   หากไม่เคยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าท้ังหมดหรือ บางส่วน เช่น 

การส่ง บพอ.1 หรือ บพร.1 ผชอ.ผชร. หรือการจัดท าเป้าหมายและแผน เมื่อกฎหมายฉบับท่ีมีการแก้ไข
เพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ หากต้องการเข้าร่วมเป็นอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม จะต้องด าเนินการ
ดังกล่าวย้อนหลังหรือไม่ มีผลลงโทษอย่างไร 

ตอบ เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) 
ซึ่งมีผลบังคับใช้บังคับวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้ก าหนดวิธีด าเนินการส าหรับอาคารควบคุม/โรงงานควบคุมที่จะให้
ปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้ออกเป็นกฎกระทรวงก าหนดวิธีการ และขณะนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการน าเสนอเป็นกฎหมายใช้บังคับ จึงอยู่ในระหว่างการรอผลบังคับใช้ของกฎหมาย ซึ่งเมื่อกฎกระทรวงมีผล
บังคับใช้ก็จะมีบทก ากับการอันจะท าให้อาคาร/โรงงานต้องด าเนินการ และหากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษแก่อาคาร
ควบคุม/โรงงานควบคุม 
 แม้ก่อนหน้านี้อาคารควบคุม/โรงงานควบคุม จะยังมิได้ด าเนินการตามที่กฎหมายเดิมก าหนดก็ตาม แต่
เนื่องจากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มีผลบังคับใช้ได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการก ากับดูแล โดยไม่ต้องด าเนินการตามแนวทางเดิมแล้ว จึงไม่ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดเดิม
ย้อนหลัง และการงดเว้นไม่กระท าตามข้อก าหนดเดิม จึงไม่มีบทลงโทษอีก 
 
6.   การส่งข้อมูลการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานให้ พพ. ทุก 6 เดือน ยังคงจ าเป็นหรือไม่ และ                

การส่งรายงานเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานทุก 3 ปียังคงจ าเป็นต้องส่งหรือไม่ 
ตอบ ส าหรับ บพอ.1  บพร.1 ตั้งแต่ 1/2551 อาคารควบคุม/โรงงานควบคุม ไม่ต้องจัดส่งให้แก่ พพ. แต่ยังคง

ต้องจัดเก็บข้อมูลโดยให้ส่งข้อมูลในรูปแบบของการจัดการพลังงาน จัดท าเป็นรายงานส่งปีละครั้ง ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปี เช่น หากกฎกระทรวงฯ จัดการพลังงานมีผลบังคับใช้ในปี 2552 ก็จะต้องจัดเก็บและส่งข้อมูลของปี 2552 
จัดท าเป็นรายงานส่ง พพ.  ภายในเดือนมีนาคม 2553 ให้ติดตามรายละเอียดการส่งข้อมูลเรื่องดังกล่าวได้ใน
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน 

 
ส าหรับการจัดท ารายงานเป้าหมายและแผนอาคารควบคุม/โรงงานควบคุม ไม่ต้องจัดส่งให้แก่ พพ. เนื่องจาก

อาคารควบคุม/โรงงานควบคุม ต้องก าหนดเป้าหมายและจัดท าแผนอนุรักษ์พลังงานในองค์ประกอบของระบบการจัด
การพลังงาน ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดการจัดท าเรื่องดังกล่าวได้ในกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการพลังงาน 
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บทท่ี 2 
ระบบการจัดการพลังงานและการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน 

2.1 ระบบการจัดการพลังงาน 

 2.1.1   บทน า 
 

 การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเป็นภารกิจที่สามารถด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 
8 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 2.1 ซึ่งประกอบด้วย 
 ขั้นที่ 1 การก าหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน 

ขั้นที่ 2 การประเมินสถานะเบ้ืองต้น 
ขั้นที่ 3 การก าหนดนโยบายและการประชาสัมพันธ์ 
ขั้นที่ 4 การประเมินศักยภาพด้านเทคนิค 
ขั้นที่ 5 การก าหนดมาตรการ เป้าหมาย และการค านวณผลตอบแทนทางการเงิน 
ขั้นที่ 6 การจัดแผนปฏิบัติการ 
ขั้นที่ 7 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ขั้นที่ 8 การทบทวนผลการด าเนินการ 
 

 เป้าหมายของการน าระบบการจัดการพลังงานตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ก็เพื่อให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและของประเทศ 
 

 2.1.2   ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน 

ข้อก าหนดโครงสร้างและความรับผิดชอบ 
 

(1)   องค์กรต้องก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการในด้านพลังงาน รวมทั้งจัดท าเป็นเอกสาร และเผยแพร่ให้บุคคลที่เก่ียวข้องภายในองค์กรทราบ
ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบด้านพลังงานต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

(2)   องค์กรต้องแต่งตั้งผู้จัดการพลังงาน (Energy Manager) เพื่อปฏิบัติงาน โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ดูแลให้ระบบการจัดการพลังงานที่จัดท าขึ้น มีการน าไปใช้และด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง 

 รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อน าไปใช้ในการทบทวน
การจัดการ และเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน 

(3) ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้น าในการแสดงความรับผิดชอบด้านพลังงานและดูแลให้มีการปรับปรุงระบบ
การจัดการพลังงานอย่างสม่ าเสมอ 
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เมื่อองค์กรตัดสินใจน าระบบการจัดการใหม่มาใช้ จ าเป็นต้องมีผู้ที่รับผิดชอบในการประสานระบบใหม่ให้เข้า

กับระบบที่มีอยู่เดิมให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคน้อยที่สุด ความรับผิดชอบนี้มีขอบเขตที่กว้างมาก ได้แ ก่ การผลักดัน 
การประสานงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และยังรวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ
ที่จ าเป็น เป็นต้น  

นอกจากนั้น หลังจากที่องค์กรพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบบฯ สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ระบบการจัดการที่เป็นสากลมักก าหนดให้มี “ผู้แทนฝ่ายบริหาร” เช่น ISO 9001:2000 ก าหนดให้มี Quality 
Management Representative (QMR), ISO 14001 ให้มี Environmental Management Representative (EMR) และ 
มอก.-18001 มี Occupational Health and Safety Management Representative (OH&SMR) 
 ส่วน Six Sigma ระบบการจัดการคุณภาพที่ก าลังเป็นที่แพร่หลาย ก าหนดให้มีบุคลากรในหลาย  ๆระดับ ได้แก่ 

(1) Executive Champion เป็นผู้ซึ่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก าหนดให้เป็นผู้ดูแลและสนับสนุนภารกิจ
ที่เก่ียวข้องกับการน า Six Sigma มาประยุกต์ใช้ทั้งหมด การก าหนดบุคลากรในต าแหน่งนี้ เป็นการ
ส่งสัญญาณบอกทุก ๆ คนว่าองค์กรมีความตั้งใจจริง โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมักเป็นคนที่มี
ความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของพนักงานในองค์กร 

ก าหนดมาตรการ เป้าหมาย 
และค านวณผลตอบแทน

ทางการเงิน 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

การก าหนดนโยบายและ 
การประชาสัมพันธ์ 

การด าเนินการตามแผนฯ 

การทบทวนผลการด าเนินการ 

การประเมินสถานะเบื้องต้น 

การประเมินศักยภาพ 
ด้านเทคนิค 

การก าหนดโครงสร้างการจัดการพลังงาน 

รูปท่ี 2.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 
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(2) Project Champion ได้รับการคัดเลือกโดย Executive Champion ให้มีหน้าที่ก ากับดูแล Black Belt
และโครงการต่าง ๆ มีหน้าที่ช่วย Black Belt คัดเลือก ประเมินผล และสนับสนุนการท าโครงการ     
ต่าง ๆ 

(3) Deployment Champion ได้รับการคัดเลือกโดย Executive Champion ให้มีหน้าที่เป็นผู้ชี้น าและ
เตรียมงานเพื่อการเริ่มต้นโครงการ Six Sigma 

(4) Black Belt เป็นพนักงานระดับกลาง โดยส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบเก่ียวกับ Six Sigma เพียงอย่าง
เดียวจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายจะส าเร็จ เป็นคนที่ท างานจริง  ๆ เป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในการ
พัฒนา Six Sigma  

(5) Green Belt คอยให้ความช่วยเหลือ Black Belt ในงานต่าง ๆ เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ประสบ
ความส าเร็จ ได้รับการมอบหมายงานจาก Black Belt หากเปรียบเทียบก็เป็น “ผึ้งงาน” หากแต่
สามารถท างานได้ด้วยตนเอง 

 

จะเห็นว่าการก าหนดโครงสร้างเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดไม่ว่าจะน าระบบใดมาใช้ภายในองค์กร ส าหรับระบบการ
จัดการพลังงาน เป้าหมายของโครงสร้าง คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีโครงสร้างส าหรับ 2 ระยะ
ได้แก่ ระยะการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน และระยะบริหารระบบการจัดการพลังงาน 
 

2.1.2.1     ระยะการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 
 ในระหว่างการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน องค์กรควรจัดตั้ง “คณะท างานด้านอนุรักษ์

พลังงาน” โดยให้มีสมาชิกอย่างน้อย 7 ท่าน แต่ไม่ควรเกิน 10 ท่าน (โดยเหตุผลของการเรียกประชุม) สมาชิกของ
คณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงานควรประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) หัวหน้าคณะท างานฯ อย่างน้อยที่สุดต้องเป็นผู้บริหารระดับกลาง มีความสามารถในการ
ด าเนินการประชุม มีความรู้ด้านพลังงานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร 

(2) พนักงานที่มีความรู้เก่ียวกับกิจกรรมขององค์กรที่ใช้พลังงาน เช่น วิศวกรกระบวนการผลิต 
(Process Engineer) เป็นต้น 

(3) พนักงานที่มีความรู้เก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า เช่น วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer) เป็นต้น 
(4) พนักงานที่มีความรู้เ ก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค (Utilities) เช่น ระบบ Steam, ระบบ 

Compressed Air เป็นต้น 
 

ในบางกรณี องค์กรอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Administrative Staff) เพื่อช่วยคณะท างานฯ 
ด้านงานเอกสาร หรือเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relation) เพื่อช่วยงานด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
การสร้างจิตส านึก การกระจายข้อมูล ข่าวสาร 

คณะท างานฯ ชุดนี้อาจคงอยู่ (โดยมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม) หรือพ้นวาระเมื่อภารกิจการพัฒนา
ระบบฯ บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

การประกาศแต่งตั้ง “คณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน” ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนาม
โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือส่วนขององค์กรที่น าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ 
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2.1.2.2    ระยะบริหารระบบการจัดการพลังงาน 
 การก าหนดโครงสร้างและบุคลากรที่เหมาะสมมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขององค์กร ซึ่งโครงสร้างที่ดีต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว หากต้องการทราบวัฒนธรรม
องค์กร สามารถประเมินโดย 

 วิธีท่ี 1 การประเมินโดยทดลองตอบค าถาม 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ (1) องค์กรของท่านยอมรับ 
(ชอบ) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) หรือไม่ (2) องค์กรของท่านมีการมอง (วางแผนงาน) 
ระยะสั้น หรือระยะยาว เมื่อได้ค าตอบแล้ว ลองพิจารณาเปรียบเทียบกับรูปที่ 2 และประเมิน
วัฒนธรรมที่เป็นไปได้ขององค์กรของท่าน 

 วิธีท่ี 2 การประเมินโดยตอบแบบสอบถามในตารางที่ 2.1 และรวมดูว่าคะแนนในแถวแนวตั้ง 
(Column) ใดที่มีคะแนนสูงสุด ซึ่งแสดงวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลตอ่องค์กรมากที่สุด จากตารางที่ 
2.1 วัฒนธรรมองค์กรสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 วัฒนธรรมขององค์กร 
 

(1)   กลุ่ม A วัฒนธรรมแบบ Entrepreneurial เป็นองค์กรที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง มี
จุดมุ่งหมายระยะสั้น มักเป็นองค์กรที่สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ พบได้มากในองค์กรที่เกิดใหม่ 
ฉับไว และโครงสร้างการจัดการที่ยืดหยุ่นได้ การควบคุมการบริหารองค์กรมักอยู่กับผู้
ก่อตั้งบริษัท 

 โครงสร้างท่ีเหมาะสม  :  ใช้ผู้จัดการพลังงานเป็นศูนย์กลาง ต้องพยายามให้ได้รับการ
ยอมรับ สนับสนุน จากผู้บริหารสูงสุด (เจ้าของ) เพื่อให้สามารถด าเนินงานข้ามหน่วยงาน
ภายใน มุ่งที่ผู้ใช้พลังงานหลัก ๆ การลงทุนควรมุ่งที่โครงการที่คืนทุนเร็วเพื่อสร้างความ
มั่นใจ 

 
 
 

A 
Entrepreneurial 

B 
Team 

D 
Market 

  
  

  

C 
Hierarchic 

ระยะสั้น ระยะยาว 

การวางแผน 

สูง 

ต่ า 
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(2) กลุ่ม B วัฒนธรรมแบบ  Team  เป็นองค์กรที่มักมองการณ์ไกล ยอมรับความเสี่ยงได้สูง มี
ความเป็นประชาธิปไตยในการตัดสินใจ มีการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในองค์กร 
อ านาจการตัดสินใจมักอยู่กับคณะกรรมการแทนที่จะอยู่กับตัวบุคคล ท าให้ในบางกรณี
ขาดความฉับไว ให้ความส าคัญกับพนักงาน 
โครงสร้างท่ีเหมาะสม   : แต่งตั้งคณะกรรมการด้านพลังงานโดยประกอบด้วยตัวแทน
จากส่วนงานที่ใช้พลังงานเพื่อช่วยกันก าหนด ทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน และแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานซึ่งอาจมีหลายคน (คล้ายกับการตั้ง Black Belt/Green Belt ใน
กรณี Six Sigma) เพื่อช่วยกันผลักดันมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ก าหนดโดยคณะ
กรรมการฯ  

(3) กลุ่ม C วัฒนธรรมแบบ Hierarchic ไม่ชอบเสี่ยง มักมองช่วงระยะเวลาปานกลาง เน้นการ
ควบคุม ความปลอดภัย และความมั่นใจ ผู้น ามักจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยม คุ้นเคยกับ
กฎระเบียบ ให้ความส าคัญกับโครงสร้าง เป้าหมายที่ส าคัญคือการอยู่รอดขององค์กร 
อ านาจการตัดสินใจก าหนดภายใต้กฎระเบียบ มักมี “แนวทางปฏิบัติ” ขององค์กร 
โครงสร้างท่ีเหมาะสม: ผลักดันให้ก าหนดการจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
ขององค์กร มี Accountability และขั้นตอนการรายงานที่ชัดเจน สร้างระบบรายงานข้อมูล 
ติดตาม ตรวจสอบ การใช้พลังงานที่ชัดเจน ครอบคลุม 

(4)  กลุ่ม D วัฒนธรรมแบบ Market เป็นองค์กรที่รับความเสี่ยงได้ต่ า และมองระยะสั้นตาม
กระแส มักตอบรับกับความต้องการของลูกค้าได้ดี เน้น Productivity,   Competence และ 
Ach i e v em en t  อ านาจการบริหารมักถ่ายมอบจากผู้บริหารไปยังหัวหน้าระดับส่วนงาน

พร้อมกับการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
โครงสร้างท่ีเหมาะสม: ก าหนด Cost Center ด้านพลังงานภายในองค์กรเพื่อมอบหมาย
หน้าที่ให้หัวหน้าของแต่ละ Cost Center มีหน้าที่ดูแลการใช้พลังงานในส่วนงานของตน 
สร้างระบบการรายงานข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ กลับไปยังหัวหน้า Cost Center 
เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ทันสมัย จัดการได้ทันท่วงที 

 

ในทางปฏิบัติ องค์กรอาจมีวัฒนธรรมผสม ซึ่งผลจากตารางที่ 2.1 จะแสดงลักษณะที่ส าคัญ 
ดังนั้น โครงสร้างอาจเป็นแบบผสมที่ต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กรเช่นกัน มาตรฐานการจัดการพลังงาน
ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ ว่าองค์กรต้องมีผู้จัดการพลังงานและมีผู้บริหารระดับสูงท่ีดูแล ให้การสนับสนุนการ
จัดการพลังงาน ในที่สุดแล้ว จึงขึ้นกับองค์กรนั้นที่จะเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างที่เหมาะสม 
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การพลังงานความ 

ตารางท่ี 2.1 ลักษณะท่ัวไปของวัฒนธรรมภายในองค์กร 
 

 A B C D 

ลักษณะของ
วัฒนธรรม 
ภายในองค์กร 
Cultural 
characteristic 

 
สร้างนวัตกรรมใหม่  
หรือ องค์กรที่เกิด
ขึ้นมาใหม่  
innovation/growth 
 

 

องค์กรที่ทุกคน
ต้องการการมีส่วนร่วม 
หรือท างานเป็นทีม 

participation/co-
operation 
 

 

องค์กรที่มี
กฎระเบียบ หรือ มี
การควบคุมเป็น
ล าดับชั้น 

structure/control 
 

 
องค์กรที่เน้นผล
ผลิตผลหรือ การท า
ให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ได้วางไว้ 
productivity/achiev
ement 

เป้าหมาย 
Focus 

 
การมองเป้าหมาย
ภายนอกองค์กร 
anywhere outside 
 

 
การมองเป้าหมายไป
ที่พนักงาน  
staff-oriented 
 

 
การมองเป้าหมาย
ไปที่องค์กร 
organization-
oriented 

 
การมองเป้าหมายไป
ที่คู่แข่ง 
towards 
competitors 

การยอมรับความ
เสี่ยง  
Risk tolerance 

 
ยอมรับความเสี่ยงได้
สูง 
 tolerates high risk 
 

 
ยอมรับความเสี่ยงได้
ไม่แน่นอน 
tolerates uncertainty 
 

 
ต้องการความ
แน่นอน หรือ ไม่
ยอมรับความเสี่ยง  
needs certainty 
 

 
ชอบท านายล่วงหน้า
มากกว่า หรือ 
ยอมรับความเสี่ยงได้
ต่ า  
prefers redictability 

ลักษณะของ   ผู้น า  
Leadership 

 
ทุกคนอยู่ใต้บังคับ
บัญชา 
charismatic 
 

 
มีความเป็น
ประชาธิปไตย 
supportive 
 

 
มีความเป็นอนุรักษ์
นิยม 
conservative 
 

 
มีความเป็นผู้น าหรือ 
ตามกระแสลูกค้า 
managerial 

โครงสร้างในการ
บริหาร 
Structure 

 
สามารถยืดหยุ่นได้ 
flexible 
 

 
ท างานเป็นทีม 
co-operative 
 

 
ไม่ยืดหยุ่นเป็นไป
ตามกฎระเบียบ  
rigid 
 

 
แบ่งกลุ่มการท างาน  
cost-centres 
 

อ านาจในการ
ตัดสินใจ 
A u t h o r i t y 

 
ตัดสินใจเพียงผู้เดียว 
personal 
 

 
ปรึกษาหารือกัน 
meeting 
 

 
การตัดสินใจ
เป็นไปตามขั้นตอน   
rules 
 

 
ให้หัวหน้าในส่วน 
นั้น ๆ ตัดสินใจ  
delegated 
 

TOTAL     



                                                                                          
              

      
                                                                                              

              

                                                                                                                                                                                  16 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้จัดการพลังงาน (Energy Manager) 
โครงสร้างองค์กรในระบบการบริหารงานโดยทั่วไป สามารถสร้างเป็นรูปปิรามิด (รูปที่ 2.3) โดย

มีผู้บริหารระดับสูงอยู่ที่ยอด และพนักงานระดับปฏิบัติการอยู่ที่ฐานของปิรามิด ปัญหาของการพัฒนาด้านพลังงานใน
อดีต มักเกิดขึ้นเนื่องจากการก าหนดให้ช่างเทคนิค วิศวกร เป็นผู้ดูแลพลังงาน หรือ Energy Representative แม้ว่า
พนักงานดังกล่าวจะมีความสามารถด้านเทคนิคเก่ียวกับพลังงาน แต่ยังขาดทักษะในด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง เมื่อจ าเป็นต้องของบประมาณเพื่อการลงทุน มักเป็นประเด็นที่ท าให้การอนุรักษ์พลังงานไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าที่ควร 

บุคลากรที่ เหมาะสมจึงจ าเป็นอย่างยิ่ งส าหรับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัด
การพลังงาน จึงเป็นเหตุผลที่มาตรฐานการจัดการพลังงานก าหนดให้มีต าแหน่ง “ผู้จัดการพลังงาน (Energy 
Manager)” โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบขั้นต่ าดังต่อไปนี้ 

(1)    ดูแลให้ระบบการจัดการพลังงานที่จัดท าขึ้น มีการน าไปใช้และด าเนินการเป็นไปตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง 

(2)    รายงานผลการปฏิบัติตามระบบการจัดการพลังงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อน าไปใช้ใน
การทบทวนการจัดการ และเป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน 

 

ใบอธิบายลักษณะงาน (Job Description) ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการพลังงานต้อง
ระบุหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ เพื่อความต่อเนื่องของการดูแลระบบฯ องค์ กรควรพิจารณาแต่งตั้ง 
“หัวหน้าคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน” ให้รับต าแหน่งดังกล่าว  นอกจากนี้ระดับของผู้จัดการพลังงานก็เป็นสิ่ง
ส าคัญ ดังที่แสดงในรูปที่ 2.3 ผู้จัดการพลังงานควรเป็นพนักงานในระดับกลาง W. C. Turner  ก าหนดหลักการกว้าง ๆ 
ไว้ส าหรับผู้จัดการพลังงานว่าควรจะเป็นต าแหน่งที่สูงพอเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงที่มีผลต่อการอนุรักษ์
พลังงาน รับทราบความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในองค์กร เช่น จังหวะที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอโครงการด้านอนุรักษ์
พลังงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้จัดการพลังงานยังต้องมีความรู้ด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องกับองค์กร 
เช่น กระบวนการผลิต เป็นต้น 

Turner ได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเก่ียวกับความส าคัญของผู้จัดการพลังงานไว้ว่า “โครงการท่ีดี
มักได้รับการริเริ่ม ส่งเสริม โดยคนหนึ่งคน ซึ่งมองเห็นศักยภาพ และพร้อมท่ีจะท างานนอกเหนือจากหน้าท่ี
ประจ าเพ่ือผลักดันให้เกิดผลส าเร็จ” 

การประกาศแต่งตั้ง “ผู้จัดการพลังงาน” ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กร หรือส่วนขององค์กรที่น าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ 

              Top Management  

              Senior Management 

              Department Heads 

              Line Managers 

               Energy Management Staff 

               Energy Representatives 

              Premises Managers Energy Managers 

รูปท่ี 2.3 โครงสร้างการจัดการภายในองค์กรท่ัวไป 
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 คณะกรรมการบริหารด้านพลังงาน (Energy Management Committee) (หรือผู้บริหาร
ระดับสูงที่ดูแลด้านพลังงาน) 
เพื่อก าหนดทิศทางด้านพลังงาน องค์กรต้องแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบที่เหมาะสมกับ

วัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งอาจเป็นกรรมการผู้จัดการเพียงท่านเดียวหรือเป็น “คณะกรรมการบริหารด้านพลังงาน” ซึ่ง
ประกอบด้วย 

(1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือส่วนขององค์กรที่น าระบบฯ มาประยุกต์ใช้ 
(2) หัวหน้าสายงานที่มีการใช้พลังงาน (Major Energy Cost Center) เช่น ผู้จัดการโรงงาน 

เป็นต้น 
(3) ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะให้ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการฯ 
(4) ผู้จัดการพลังงานเป็นเลขานุการของคณะกรรมการฯ  

 
เพื่อความสะดวกในการน าเสนอ ขอเรียกรวมรูปแบบต่าง ๆ กันว่า “คณะกรรมการบริหารด้าน

พลังงาน” 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารด้านพลังงานจะต้องมีการทบทวน  

ผลการด าเนินงานด้านพลังงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ความถี่ของการทบทวนจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างย่อย
ขององค์กรนั้น ๆ เช่น หากมีการก าหนดผู้ดูแลการใช้พลังงานในระดับหน่วยงานย่อย และมีการรายงานให้ผู้จัดการ
พลังงานรับทราบเพื่อท าการปรับปรุง แก้ไข ให้ทันเวลาแล้ว การทบทวนก็สามารถเป็นเพียงปีละ 1 ครั้ง หากแต่ถ้าทุก
การตัดสินใจ ต้องท าโดยคณะกรรมการบริหารด้านพลังงาน (เช่น องค์กรแบบ Entrepreneurial เป็นต้น) การทบทวนก็
ควรจะเป็นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้แก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที เป็นต้น 

ในการทบทวนแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริหารพลังงานต้องพิจารณาทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การสนับสนุนที่ได้รับ และประเมินเพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารด้านพลังงานจะต้องทบทวนความเหมาะสมของเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็นครั้ง
คราว 

การประกาศแต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารด้านพลังงาน” ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรลง
นามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือส่วนขององค์กรที่น าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ 

 ผู้ดูแลโครงการต่าง ๆ 
หากจ าเป็น องค์กรสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน

การอนุรักษ์พลังงาน โดยเจ้าหน้าที่นั้น ๆ จะมีต าแหน่งเป็น “ผู้จัดการโครงการ” เป้าหมายหลักเพื่อให้โครงการต่าง ๆ มี 
“เจ้าของ” เพื่อให้เหมาะสมกับหลักการ Responsibility & Accountability องค์กรสามารถน าผลงาน ที่ได้จากการ
บริหารโครงการไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงาน (Performance Appraisal) ของพนักงานคนนั้น  

 
 2.1.3   ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินสถานะเบื้องต้น 

ข้อก าหนดการทบทวนสถานะเบื้องต้น 

องค์กรต้องทบทวนการด าเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่กับ 

(1)   เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดี ซึ่งประกาศใช้หรือเป็นที่ยอมรับหรือก าหนดเป็นข้อแนะน า (Guideline) 
  ในการตรวจประเมิน 

(2)   ข้อก าหนดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพลังงาน 

(3)   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งน าไปใช้ในการจัดการพลังงาน 

(4)   แนวทางการด าเนินงานด้านพลังงานที่มีอยู่ในองค์กรในอดีต 
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(5)   ข้อปฏิบัติและการด าเนินงานที่ดีกว่าซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานอื่นได้จัดท าเอาไว้ (Best Practice) 

ข้อมูลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้น จะใช้ในการพิจารณาก าหนดนโยบายและกระบวนการจัดท าระบบ   
การจัดการพลังงาน 

การทบทวนสถานะเริ่มต้นนี้จะใช้เฉพาะเมื่อมีการน ามาตรฐานนี้มาใช้เป็นครั้งแรกเท่านั้น เมื่อระบบการ   
จัดการด าเนินไปได้ครบถ้วนตามข้อก าหนดแล้ว ผลจากการทบทวนการจัดการจะน าไปใช้ในการทบทวนนโยบายและ
พิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการต่อไป 

ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรก่อนที่จะน าระบบการจัดการพลังงาน           
มาประยุกต์ใช้ ผลที่ได้จากการประเมินจะช่วยท าให้ทราบว่าการจัดการในปัจจุบันมีจุดอ่อน-จุดแข็งในเรื่องใด เพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย ทิศทางการอนุรักษ์พลังงานประเด็นที่ต้องให้ความสนใจเป็นล าดับต้น ๆ 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ องค์กรสามารถน ารูปแบบที่คุ้นเคยมาประยุกต์ใช้ได้
โดยพิจารณาให้มีประเด็นครบถ้วนตามที่มาตรฐานก าหนด ในที่นี้น ารูปแบบ Energy Management Matrix ซึ่งได้รับ
การพัฒนาโดย Energy Technology Support Unit (ETSU) ของบริษัท AEA Technology plc แห่งสหราชอาณาจักร 
มาประยุกต์ใช้ กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้น า Matrix ดังกล่าวมาแปล  
และเผยแพร่ในเอกสารเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เล่มที่ 7 เรื่อง “คู่มือฝึกอบรมด้านการจัดการพลังงาน”  
รูปที่ 2.4 แสดง Matrix จากคู่มือดังกล่าว 

ในการใช้ Matrix ผู้ประเมินจะพิจารณาประเด็นต่าง ๆ 6 ประเด็นที่มีความส าคัญต่อการจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร ได้แก่ นโยบาย การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ระบบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และ
การ  ลงทุน โดยให้คะแนนแต่ละประเด็นระหว่าง 0 ถึง 4 โดยเปรียบเทียบลักษณะจริงที่เกิดในองค์กรกับข้อแนะน าที่ให้
ไว้ในตาราง ลักษณะที่ปรากฏเป็นคะแนนระดับ 4 ถือได้ว่าเป็น Best Practices ส าหรับประเด็นที่พิจารณานั้น ๆ 

เมื่อให้คะแนนทุกประเด็นแล้ว ให้ลากเส้นตรงเชื่อมต่อจุดเข้าด้วยกัน และพิจารณารูปแบบของเส้นที่ได้ 
เปรียบเทียบกับรูปแบบที่น าเสนอในรูปที่ 2.5 ว่าใกล้เคียงกับหมายเลขใดมากที่สุด ตารางที่ 2.3 ให้ค าจ ากัดความของ
ลักษณะเส้นแต่ละหมายเลข รวมถึงการวิเคราะห์เบ้ืองต้นของแต่ละเส้น ในกรณีที่ลักษณะเส้นที่ได้ไม่ตรงหรือใกล้เคียง
กับเส้นใดเลยในรูปที่ 2.5 ให้จัดให้ใกล้เคียงมากที่สุด 

กรณีที่ประเด็น “นโยบาย” “การจัดองค์กร” “การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ” หรือ “การประชาสัมพันธ์”        
มีคะแนนต่ า แผนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานควรจะให้ความสนใจกับขั้นตอนที่ 3 การก าหนดนโยบาย     
โครงสร้าง และการประชาสัมพันธ์ 
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 นโยบาย การจัดองคก์ร การกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจ 

ระบบข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาสัมพันธ์ 

 
การลงทุน 

4
4 

มีนโยบายการจัด
การพลังงานจาก
ฝ่ายบริหารและถือ
เป็นส่วนหน่ึงของ
นโยบายบริษัท 

มีการจัดองค์กรและ
เป็นโครงสร้างส่วน
หน่ึงของฝ่ายบริหาร 
ก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบไว้
ชัดเจน 

มีการประสานงาน
ระหว่างผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานและ
ทีมงานทุกระดับอย่าง
สม่ าเสมอ 

ก าหนดเป้าหมายที่
ครอบคลุม ติดตาม
ผล หาข้อผิดพลาด 
ประเมินผล และ
ควบคุมการใช้
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์
คุณค่าของการ
ประหยัดพลังงานและ
ผลการด าเนินงาน
ของการจัด
การพลังงาน 

จัดสรร
งบประมาณ
โดยละเอียด
โดยพิจารณา
ถึงความส าคัญ
ของโครงการ 

3
3 

มีนโยบายและมี
การสนับสนุนเป็น
คร้ังคราวจากฝ่าย
บริหาร 

ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานรายงาน
โดยตรงต่อ
คณะกรรมการจัด
การพลังงาน ซ่ึง
ประกอบด้วย
หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ 

คณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานเป็นช่องทาง
หลักในการด าเนินงาน 

แจ้งผลการใช้
พลังงานจากมิเตอร์
ย่อยให้แต่ละฝ่าย
ทราบ แต่ไม่มีการ
แจ้งถึงผลการ
ประหยัด 

ให้พนักงานรับทราบ
โครงการอนุรักษ์
พลังงานและให้มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่ าเสมอ 

ใช้ระยะเวลา
คุ้มทุนเป็นหลัก
ในการพิจารณา
การลงทุน 

2
2 

ไม่มีการก าหนด
นโยบายที่ชัดเจน
โดยผู้บริหารหรือ
ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงาน 

มีผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานรายงานต่อ
คณะกรรมการ
เฉพาะกิจแต่สาย
งานบังคับบัญชาไม่
ชัดเจน 

คณะกรรมการเฉพาะ
กิจเป็นผู้ด าเนินการ 

ท ารายงานติดตาม
ประเมินผลโดยดูจาก
มิเตอร์ ให้
คณะกรรมการเฉพาะ
กิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการต้ัง
งบประมาณ 

จัดฝึกอบรมให้
พนักงานรับทราบ
เป็นคร้ังคราว 

ลงทุนโดยดู
มาตรการที่มี
ระยะเวลาคุ้ม
ทุนเร็ว 

1
1 

ไม่มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ท าไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

ผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานมีขอบเขต
หน้าที่ความ
รับผิดชอบจ ากัด 

มีการติดต่ออย่างไม่
เป็นทางการระหว่าง
วิศวกรกับผู้ใช้
พลังงาน (พนักงาน) 

 

มีการสรุปรายงาน
ด้านค่าใช้จ่ายการใช้
พลังงานเพื่อใช้กัน
ภายในฝ่ายวิศวกรรม 

แจ้งให้พนักงาน
ทราบอย่างไม่เป็น
ทางการ เพื่อส่งเสริม
การใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

พิจารณา
เฉพาะ
มาตรการที่
ลงทุนต่ า 

0
0 

ไม่มีนโยบายที่
ชัดเจน 

ไม่มีผู้รับผิด 
ชอบดา้นพลังงาน 

ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้
พลังงาน 

ไม่มีระบบรวบรวม
ข้อมูลและบัญชีการ
ใช้พลังงาน 

ไม่มีการสนับสนุน
การประหยัดพลังงาน 

ไม่มีการลงทุน
ใด ๆ ในการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน 

รูปท่ี 2.4 Energy Management  Matrix 
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ตัวอย่างการประเมินด้านนโยบาย 

ค าถาม   คะแนน 

องค์กรไม่มีนโยบายพลังงาน ผู้บริหารไม่เคยชี้แจง
นโยบายขององค์กรด้านพลังงาน พนักงานท างานโดยไม่

มีกรอบด้านพลังงานก าหนด 

   

 

ค าถาม   คะแนน 

มีนโยบายพลังงาน แต่ไม่มีการประกาศ ก าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เป็นเพียงการชี้แจงโดยวาจา 

   

 

ค าถาม   คะแนน 

มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้รับความสนใจ
จากผู้จัดการพลังงานหรือผู้ใช้พลังงาน 

   

 

ค าถาม   คะแนน 

มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้รับความสนใจ 
หรือสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 

   

 

ค าถาม   คะแนน 

มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีแผนการอนุรักษ์   
พลังงานซึ่งถูกทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 

   

 

 

ใช ่ไม่ใช่ 1 

       
รูปท่ี 2.5 ลักษณะเส้นแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินสถานะเบื้องต้นของระบบการจัดการพลังงาน 

ใช ่ไม่ใช่ 0 

ไม่ใช่ 2 

ใช ่ไม่ใช่ 3 

ใช ่ 4 
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ตารางท่ี 2.2 ค าอธิบายลักษณะเส้นแบบต่าง ๆ 

ลักษณะเส้น รายละเอียด การวิเคราะห์ 

1 High Balance ทุกประเด็นมีคะแนนมากกว่า 3 ระบบการจัดการดีมาก เป้าหมาย คือ 
รักษาให้ยั่งยืน 

2 Low Balance ทุกประเด็นคะแนนน้อยกว่า 3 เป็นอาการของการพัฒนาที่สม่ าเสมอหรือ
ภาวะนิ่งเฉย ไม่มีความก้าวหน้า 

3 U-Shaped 2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนสูงกว่าประเด็น
อื่น ๆ 

ความคาดหวังสูง อาจจ าเป็นต้องเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

4 N-Shaped 2 ประเด็นด้านนอกมีคะแนนต่ ากว่าประเด็น
อื่น ๆ 

ความส าเร็จที่บรรลุในประเด็นที่มีคะแนน
สูงเป็นการเสียเปล่า 

5 Trough 1 ประเด็นมีคะแนนต่ ากว่าประเด็นอื่น ประเด็นที่ล้าหลังอาจท าให้ระบบไม่
ก้าวหน้าเท่าที่ควร 

6 Peak 1 ประเด็นมีคะแนนสูงกว่าประเด็นอื่น ความส าเร็จในประเด็นที่คะแนนสูงสุดจะ
เป็นการสูญเปล่า 

7 Unbalanced มี 2 ประเด็นหรือมากกว่าที่มีคะแนนสูงกว่า
หรือต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 

ยิ่งมีความไม่สมดุลเท่าไร ยิ่งจัดการยาก 

 
กรณีที่ประเด็น “ข้อมูลข่าวสาร” หรือ “การลงทุน” มีคะแนนต่ า แผนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานควร

จะให้ความสนใจกับขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพด้านเทคนิคและการเงิน ขั้นตอนที่ 5 การจัดล าดับ ก าหนด
มาตรการ และเป้าหมาย และขั้นตอนที่ 6 การก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ 

อย่างไรก็ตาม การก าหนดแผนการพัฒนาระบบการจัดการ เป็นการท างานร่วมระหว่างผู้บริหารกั บ
คณะท างานที่จะช่วยกันหาแนวทางที่ดีที่สุดกับองค์กร 
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2.1.4      ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดนโยบาย และการประชาสัมพันธ์ 

ข้อก าหนดนโยบายพลังงาน 

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องก าหนดนโยบาย โดยจัดท าเป็นเอกสารพร้อมทั้งลงนามโดยผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อแสดงเจตจ านงในการจัดการพลังงาน นโยบายดังกล่าวต้อง 

(1) เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ 

(2) เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ 

(3) แสดงเจตจ านงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ ที่องค์กรได้ท าข้อตกลงไว้ 

(4) แสดงเจตจ านงที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

(5) แสดงเจตจ านงที่จะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอเหมาะสมในการด าเนินการตามระบบการจัด
การพลังงาน 

นอกจากนี้ต้องให้ลูกจ้างได้ทราบและเข้าใจจุดมุ่งหมายของนโยบาย โดยการเผยแพร่และเปิดโอกาสให้
ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้
แน่ใจว่านโยบายที่ก าหนดขึ้นยังมีความเหมาะสมกับองค์กร 

ข้อก าหนดการสื่อสาร 

องค์กรต้องจัดท าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานในการสื่อสารด้านพลังงานโดยให้องค์กร
รับฟังข้อคิดเห็นและค าแนะน า การประชาสัมพันธ์ การรับและการตอบสนองข้อมูลข่าวสารระหว่าง
บุคคล ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานระดับต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

 
 

โดยทั่วไป เป้าหมายหลักของโครงการอนุรักษ์พลังงานมักเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในองค์กร ผู้บริหาร
ระดับสูงมักมีบทบาทจ ากัดมาก ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคที่จะด าเนินให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด อย่างไรก็
ตาม ในโลกยุคปัจจุบัน พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกันอย่างมีพลวัตยากที่จะพิจารณาแบบ “แยก
ส่วน” จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่จะแสดงบทบาทมากกว่า “ผู้คุมค่าใช้จ่าย” แต่ต้องก าหนด วิสัยทัศน์ (Vision) 
และทิศทาง (Direction) ด้านพลังงานขององค์กรผ่านนโยบาย (Policy) และการก าหนดโครงสร้าง (Organization 
Structure) เพื่อให้บุคลากรด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผล (Impact) ต่อองค์กรและ
ชุมชน เป้าหมายของการน าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยน าองค์กรให้เคลื่อนจาก 
Operational Energy Efficiency ไปสู่ “Design for Energy Efficiency” เพื่อให้เวทีของการอนุรักษ์พลังงานย้ายจาก
โรงงาน (Production Floor) ไปสู่ห้องประชุมผู้บริหาร (Boardroom) 
 

2.1.4.1      การก าหนดนโยบาย 
 องค์กรส่วนใหญ่ ไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ มีการดูแลพลังงานดีเพียงใด มักไม่ตระหนักถึงความ

จ าเป็นของการมีนโยบายด้านพลังงาน รูปที่ 2.6 แสดง 5 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อนโยบายที่จะประสบผลส าเร็จ โดยหาก
พิจารณาโดยละเอียดและเปรียบเทียบกับที่ก าหนดโดยมาตรฐานการจัดการพลังงาน จะพบว่านโยบายควรมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
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(1) นโยบายต้องเหมาะสมกับขนาดและธุรกิจขององค์กร เช่น บริษัทที่ 1 ผลิตสินค้าซึ่งกระบวนการ
ผลิตเป็นการประกอบช้ินส่วนซึ่งซื้อมาจาก Suppliers อีกทอดหนึ่ง ในขณะที่ บริษัทที่ 2 ซึ่งผลิตยา กระบวนการผลิต 
มีการใช้น้ ามันเตาเพื่อผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในอุปกรณ์ท าปฏิกิริยา (Continuous Stired Tank Reactor, CSTR) และหอ
กลั่นสารละลาย (Solvent) เพื่อน าสารละลายที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ นโยบายของบริษัทที่ 2 ย่อมต้องมีรายละเอียด 
ความชัดเจน และความส าคัญมากกว่านโยบายของบริษัทที่ 1 เป็นต้น 

(2) นโยบายพลังงานจะต้องลงนามโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในที่นี้ ขึ้นกับขอบเขตการน า
ระบบมาประยุกต์ใช้ เช่น หากเป็นการพัฒนาระบบที่โรงงานแห่งหนึ่งในกลุ่มโรงงานขององค์กร มิได้ครอบคลุมทั้ง
บริษัท ผู้ลงนามอาจเป็นรองกรรมการผู้จัดการที่ดูแลโรงงาน ผู้อ านวยการผลิต หรือผู้จัดการโรงงาน 

(3) นโยบายจะต้องแสดง “ข้อผูกมัด (Commitment)” ขององค์กรที่จะรับผิดชอบการใช้พลังงานใน
การด าเนินงาน ซึ่งรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงาน 

(4) นโยบายต้องแสดงเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว (Long Term Corporate Goals) ซึ่งแสดง
ข้อผูกมัดในรายละเอียดว่าจะปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานในแง่มุมใด เช่น 

 สนับสนุน “โครงสร้าง (Organization Structure)” การบริหารงานด้านพลังงาน 

 ให้ความส าคัญกับการลงทุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission) 

 สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 
(5) นโยบายต้องแสดง “ความรับผิดชอบ (Responsibility)” ในการควบคุมการใช้พลังงาน และเป็น

การกระจายความรับผิดชอบไปยังผู้ใช้งานที่ปลายทาง (End Users) และ ผู้ที่ดูแลงบประมาณ (Cost Center Holder) 
(6) นโยบายต้องแสดง “การสื่อสาร (Communication)” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการใช้

พลังงานให้ทั้งพนักงานภายในองค์กร และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยอาจแสดงในรูปของรายงาน หรือ
เป็นส่วนหนึ่งของการแสดง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานขององค์กร 

(7) นโยบายต้องแสดง “การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)” โดยมีการปรับปรุง
เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานและทบทวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

 
ในบางองค์กร โดยเฉพาะที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 

แล้ว สามารถปรับนโยบายสิ่งแวดล้อมให้มีประเด็นพลังงาน ก็สามารถใช้เป็นนโยบายพลังงานได้แล้ว แต่บางองค์กร
อาจเลือกที่จะแยกนโยบายเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการก็สามารถท าได้เช่นกัน 

ข้อมูลด้านพลังงานเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญมากในเชิงธุรกิจในบางครั้ง โดยเฉพาะในตลาดที่มีการ
แข่งขันกันด้านราคาสูงมาก การเปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานต่อสาธารณะอาจมีผลในเชิงลบต่อความสามารถในการ
แข่งขัน ดังนั้น มาตรฐานการจัดการพลังงานจึงมิได้ก าหนดให้ระบุข้อมูลการใช้พลังงานในรายละเอียด เช่น ค่า  SEC 
เป็นต้น 

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด ด าเนินกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง เพื่อจ าหน่ายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ด าเนินการน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มา
ประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เนื่องจากเล็งเห็นว่า สิ่งแวดล้อมเป็นชีวิต จิตใจ ของมนุษยชาติ และเป็น
หน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตัดสินใจน าระบบการจัดการพลังงาน
มาประยุกต์ใช้ ภายใต้กรอบใหญ่ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านพลังงาน ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ จะด าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้
เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

(2) บริษัทฯ จะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best 
Practices) 

(3) บริษัทฯ จะก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคน
เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

(4) บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด ติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน 

(5) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จ าเป็นรวมถึง ทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลา
ในการท างาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางาน
ด้านพลังงาน 

(6) บริษัทฯ โดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร (Management Committee) จะทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด าเนินงานด้านพลังงานทุกปี 

 

 (นายสมสมัย ประหยัด) 
 กรรมการผู้จัดการ 
 24 เมษายน 2547 

นโยบายพลังงาน 

แรงผลักดัน (Thrust) 

น าไปใช้ได้ 
(Applicability) 

การทบทวน (Review) การน าไปปฏิบัติ 
(Implementation) 

ข้อผูกมัด 
(Commitment) 

รูปท่ี 2.6 ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนโยบายพลังงาน 
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2.1.4.2   การประชาสัมพันธ์  
 จิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จ เงินทุนที่ลงไปส าหรับ

อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะสูญเปล่าหากพนักงานมีจิตส านึกต่ า เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 จะไม่ช่วย
ลดค่าไฟฟ้าขององค์กรได้มากเท่าที่ควรหากพนักงานไม่มีจิตส านึกที่จะปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ออกจากห้อง เป็น
ต้น ดังนั้น จิตส านึก และผลจากการมีจิตส านึก (ต้องการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดใน
การพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน มีความส าคัญมากกว่างบประมาณ มากกว่าเทคโนโลยี การสร้างจิตส านึกเพื่อให้
เกิดการมีส่วนร่วมจึงควรเป็นภารกิจที่ต้องได้รับการเอาใจใส่มากจากผู้บริหาร 

 ลองทดสอบพนักงานของท่านโดยการถามว่า “ท าไม” ถึงต้องอนุรักษ์พลังงาน หากพนักงาน
สามารถให้ข้อคิดเห็นได้เหมาะสม แสดงว่าพนักงานคนนั้นมีจิตส านึกดีด้านพลังงาน 

 จะสร้างจิตส านึกได้อย่างไร มีแนวทางที่หลากหลาย ต ารามากมายที่กล่าวถึงการสร้างการมีส่วน
ร่วม คู่มือนี้ใช้ “หลักการตลาด” เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตส านึกภายในองค์กร โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ “ถาวร” (ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเฉพาะช่วงที่ก าลังจะถูก Audit) ต่อทัศนคติและพฤติกรรม การติด Poster 
หรือแสดงวีดีทัศน์มีผลเพียงระยะสั้น ต้องท าอย่างไร จึงจะเกิดผลระยะยาว และยั่งยืน 

 ลองพิจารณาว่า “การอนุรักษ์พลังงาน” เป็น “ผลิตภัณฑ์” ที่ต้องการจะขาย และลูกค้า (Target 
Customers) คือกลุ่มพนักงานขององค์กร 

ก. ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 
ลองประเมินระดับจิตส านึกของพนักงาน ถามเก่ียวกับระดับความรู้ ค่าใช้จ่าย และทัศนคติต่อ

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของพนักงานในองค์กร การสอบถามอาจท าได้โดยออกแบบสอบถามแจกจ่ายพนักงาน หา
ข้อมูลจากผู้รู้ เช่น ข้อมูลค่าใช้จ่าย เป็นต้น หรือเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น  ๆ ทดลองตอบค าถามในตารางที่ 2.3 มี
ค าถามใดที่ตอบได้ และค าถามใดที่ไม่ทราบค าตอบ 

ในการจัดการพลังงานบ่อยครั้งที่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน ข้อมูลที่จ าเ ป็นต่อการ
ก าหนดมาตรการเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ ทัศนคติของพนักงานและผู้บริหาร 

ในการประเมินทัศนคติบางครั้งจ าเป็นต้องท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม ปัจจัยที่ส าคัญต่อ
ผลการส ารวจ ได้แก่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) แนวทางการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และแบบสอบถาม 

ส าหรับการก าหนด Sampling Size ในทางสถิติมีแนวทางการค านวณได้หลากหลายวิธี เช่น ใช้
สมการของ Taro Yamane (สมการที่ 2.1) 
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ตารางท่ี 2.3 ค าถามเพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันด้านจิตส านึก 

ทัศนคติ 

 นโยบายปัจจุบันเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  อะไรเป็นสาเหตุหลักต่อความเฉ่ือยชาของ
พนักงาน 

 ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม 

 อะไรเป็นประเด็นหลักที่จะสามารถ “ซื้อใจ” 
พนักงาน เพื่อให้ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานอย่าง
ยั่งยืน 

 ทัศนคติของพนักงานที่สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ พนักงานที่ต่อต้าน พนักงานที่ไม่มีความคิดเห็น 
(ไม่เห็นด้วย/ไม่ต่อต้าน) เป็นอย่างไร 

 มีการเมืองภายในหรือไม่ 

ความรู้ 

 เพื่อนร่วมงานของท่านทราบเกี่ยวกับโอกาสในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากน้อยเพียงใด 

 อุปกรณ์/ระบบใดที่เป็นตัวถ่วงการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทของท่านเท่าไร  อุปกรณ์/ระบบใดที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน 

 อุปสรรคต่อการออกมาตรการรณรงค์เพื่อให้เกิดผลิตอย่าง
ยั่งยืน 

 บริษัทอ่ืนในธุรกิจเดียวกันมีความตระหนักด้าน
พลังงานระดับใด 

 จุดแข็งของมาตรการรณรงค์ที่ท่านมีอยู่ในใจ  ท่านต้องท าการศึกษาเพิ่มเติมอะไรบ้าง ต้องใช้
เวลาเท่าไร 

 จุดอ่อนของมาตรการรณรงค์ที่ท่านมีอยู่ในใจ  ปัจจุบันมีช่องทางการส่ือสารอะไรบ้าง 
(formal/informal) 

 อะไรจะเกิดขึ้นต่อบริษัทหากท่านไม่ท าอะไร  ท่านต้องการเพิ่มช่องทางอ่ืน ๆ ใดบ้าง 

ค่าใช้จ่าย 

 การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มา 

 งบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

 หากสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลง 10% จะมีผลต่อก าไร/
ขาดทุนหรือช่วยเพิ่มการบริการต่าง ๆ (เช่น มี Compressed 
Air เพิ่มขึ้น เป็นต้น) ได้มากน้อยเท่าไร 

 ระบบกระจายค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ 

 แนวโน้มค่าใช้จ่ายในอนาคตจะเป็นอย่างไร 
สมมติว่าไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 

การเปลี่ยนแปลง 

 ท่านมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงไร  การตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างไร แนวทางนี้ช่วยหรือ
เป็นอุปสรรค 

 ใครมีอ านาจสูงสุด  หน่วยงานใดสามารถดึงเข้ามาช่วย 

 ระบบต่าง ๆ ที่บริษัทเคยทดลองเอามาใช้แล้วล้มเหลว/ส าเร็จ 
เกิดอะไรขึ้น ท าไมถึงล้มเหลว/ส าเร็จ 

 ในบริษัทมีการเข้ากลุ่มหรือไม่ กลุ่มเหล่านี้มี 

       อิทธิพลมากน้อยเพียงไร สามารถดึงเข้ามาช่วย
หรือไม่ 

 ใครมีความตั้งใจที่สามารถช่วยท่านผลักดันการ   
เปลี่ยนแปลง 
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  2ErrorofMarginEmployeesofNumber1

EmployeesofNumber
SizeSampling


                  2.1 

 
โดยทั่วไป การใช้ Margin of Error เท่ากับ 5% (หรือ 0.05 ในสมการ) ก็เพียงพอ อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่มีพนักงานไม่มาก (น้อยกว่า 500 คน) ดังนั้น จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในการค านวณ 
Sampling Size เปรียบกับผลที่อาจได้หากท าการส ารวจความคิดเห็นของพนักงานทุกคน หากตัดสินใจที่จะส ารวจ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนถัดไป คือ การคัดเลือก มี 3 แนวทางที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ 

(1) Simple Random Sampling ไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าทุกคนใน
ประชากรมีโอกาสที่จะได้รับเลือกเป็นตัวอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นจริงได้ยากมากและใช้เวลาในการท าการส ารวจมาก 

(2) Stratified Random Sampling เป็นการแบ่งประชากรทั้งหมดออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้ประชากร
ภายในแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันน้อยลง เช่น แบ่งตามสัดส่วนของพนักงานในแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น 

(3) Systematic Sampling เป็นการเลือกโดยใช้เกณฑ์ที่มีอยู่ก่อน เช่น เฉพาะบ้านที่เป็นเลข ค่ี เป็น
ต้น 

ขั้นตอนถัดไป คือ การออกแบบสอบถาม รูปที่ 2.7 แสดงตัวอย่างของค าถามในแบบสอบถาม การ
ออกแบบสอบถามที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ส าคัญ ในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องหาผู้ที่มีความช านาญในการศึกษาทัศนคติโดย
ใช้แบบสอบถาม เช่น เจ้าหน้าที่การตลาดหรือฝ่ายบุคคล เป็นต้น เข้ามาช่วยด าเนินการ แบบสอบถามที่เหมาะสมต้อง
สามารถส ารวจทัศนคติของพนักงานในทุกสายงาน และบางครั้งอาจจ าเป็นต้องทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ ก่อน
น าไปใช้จริง 

นอกจากใช้แบบสอบถามแล้ว การประเมินทัศนคติยังสามารถท าได้โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
รับฟังข้อคิดเห็น กระตุ้นแนวคิดการมีส่วนร่วม/น าเสนอข้อคิดเห็น 

ผลที่ได้จากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน  เป็นข้อมูลช่วยก าหนดแผนงานที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์ใน
อนาคต 

ข. ประเมินสถานการณ์หากไม่ท าอะไร 
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ก็เพื่อประเมินว่าหากองค์กรไม่ท าอะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นโดยให้

พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

(1) ประสิทธิภาพที่ลดลง องค์กรส่วนใหญ่มองการใช้พลังงานว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ 
(จ าเป็นต้องใช้) แต่ในความเป็นจริง องค์กรสามารถควบคุม “การใช้พลังงาน” ของตนได้ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย  
หลาย ๆ ประการ 

 

(2) ก าไรที่ลดลง การลดการใช้พลังงานช่วยลดต้นทุนของการผลิตสินค้าหรือบริการ หาก
องค์กรสามารถลดปริมาณพลังงานที่ใช้ อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (ในบางกรณี ขณะที่ลดปริมาณแต่ราคาค่า
ไฟฟ้าอาจเพิ่ม ดังนั้น ค่าใช้จ่ายโดยรวมอาจไม่ลด) ซึ่งมีผลต่อก าไร/ขาดทุนทันที แสดงให้พนักงานเห็นว่า หากช่วยลด
การใช้พลังงานลงจะเทียบเท่ากับการเพิ่มยอดขายก่ีเปอร์เซ็นต์ 

 

(3) โอกาสที่จะได้/สูญเสียพนักงานที่ดี แนวโน้มโดยทั่วไปพบว่าองค์กรที่มีการดูแลสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงพลังงาน มักเป็นองค์กรที่ดี น่าท างาน เป็นที่ต้องการของพนักงาน ดังนั้น หากองค์กรใดไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้ ก็
อาจจะเสียพนักงานที่ดี หรืออาจเสียโอกาสที่จะได้พนักงานที่ดีเข้ามาร่วมงาน 
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โอกาสที่องค์กรสูญเสียไปทั้งด้านการตลาดและอื่น ๆ องค์กรที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าผลตอบแทนอย่างหนึ่งที่ได้รับจากการรับรองดังกล่าว 
คือ การได้ประชาสัมพันธ์องค์กร ถ้าองค์กรละเลยการใช้พลังงาน ก็อาจจะสูญเสียโอกาสที่จะได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์
ร่วมกับองค์กรส่วนใหญ่ 

ข้อมูลจากการประเมินนี้ ช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึงโอกาสที่สูญเสียไป หากเป็นมูลค่าที่สูง จะ
ยิ่งเน้นให้เห็นความจ าเป็นในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเร่งด่วน 

 

กรุณาเลือกค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด มา
ก 

กล
าง

 

ต่ า
 

ระดับความจ าเป็นที่จะลดการใช้พลังงานของบริษัท    

ระดับความเป็นไปได้ที่ท่านจะช่วยลดการใช้พลังงาน    

ระดับความตระหนักถึงปริมาณพลังงานที่สูญเสียโดยท่านหรือหน่วยงาน    

ระดับการสนับสนุนที่ท่านให้ต่อมาตรการประหยัดพลังงาน    

ระดับข้อมูลที่ท่านได้รับเก่ียวกับแนวทางที่ท่านสามารถประหยัดพลังงาน    

ท่านทราบเก่ียวกับแนวนโยบายของบริษัทเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
มากน้อยเพียงไร 

   

ท่านรู้สึกต้องการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการด้านพลังงานระดับใด    

ท่านมีข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการประหยัดพลังงานมากน้อยเพียงไร    

รูปท่ี 2.7 ตัวอย่างค าถามในแบบสอบถามส ารวจทัศนคติ 

 

ค. เป้าหมายขององค์กร อยากไปให้ถึงจุดใด 
องค์กรต้องก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายรวมของทั้งองค์กร 

ในกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ อาจก าหนดหลังจากที่มีการด าเนินการขั้นที่ 4 และ 5 จนแล้วเสร็จก็ได้ จากนั้นต้องมี
การประกาศเป้าหมายดังกล่าวต่อพนักงาน อาจจะอยู่ในรูปแบบของประกาศหรือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย สิ่งที่
ประกาศต้องรวมถึงแนวทางการติดตามตรวจสอบ เป้าหมายนี้ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรที่ประกาศไว้ใน
นโยบายพลังงาน 

ลักษณะส าคัญของเป้าหมายได้แก่ SMART กล่าวคือ ง่ายและเฉพาะเจาะจง (S, Simple & 
Specific) วัดได้ (M, Measurable) สามารถท าได้ (A, Achievable) เป็นจริง (R, Realistic) และ ภายใต้ก าหนดเวลา
และติดตามได้   (T, Timely & Trackable) การก าหนดเป้าหมายต้องก าหนดทั้งค่าที่ต้องการให้เป็นและก าหนดเวลาที่
ต้องท าให้ส าเร็จ ตัวอย่างของเป้าหมาย เช่น 

 บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 5% ของปริมาณใช้ปี พ.ศ. 2545 ภายในปี 
พ.ศ. 2548 

 บริษัทตั้งเป้าหมายทีจ่ะจัดให้มีการรณรงค์ด้านสร้างจิตส านึกอย่างนอ้ย 2 ครั้ง ภายใน 6 เดือน 
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ง. ก าหนดประเภทข้อมูลและผู้ท่ีต้องรับรู้ 
ในการสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบต่อการประชาสัมพันธ์ต้อง

วิเคราะห์ให้ทราบกลุ่มพนักงานที่เก่ียวข้องกับการใช้พลังงานและข้อมูลที่แต่ละกลุ่มต้องทราบ ดังที่แสดงในรูปที่ 2.8 จะ
เห็นว่า 

 กลุ่มพนักงานที่ Operate อุปกรณ์เครื่องจักร เช่น Boiler เป็นต้น มักจะเป็นผู้ที่มี
ผลกระทบต่อความพยายามในการประหยัดพลังงาน เพราะเป็นผู้ปฎิบัติจริง เป็นผู้ที่
ควบคุมปริมาณพลังงานอย่างแท้จริง ต้องการทราบข้อมูลปริมาณที่ใช้จริง เพื่อสามารถ
น าไปเปรียบเทียบแนวโน้มในแต่ละช่วงระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนั้น ยังต้องการทราบ
การปฏิบัติที่ดี จิตส านึกมีความส าคัญมาก รวมถึงความเข้าใจเจตนารมณ์ขององค์กรใน
การน าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน 

 กลุ่มพนักงานในระดับวิศวกรที่มีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎี จ าเป็นต้องการทราบ
ปริมาณพลังงานที่ใช้ในหน่วยที่ตนดูแล และต้องการทราบความรู้ที่เหมาะสมรวมถึง
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการผลิตนั้น ๆ เพื่อน ามาติดตาม ตรวจสอบ และถ่ายทอดความรู้
นั้น ๆ ให้แก่พนักงานในระดับปฏิบัติ 

 ผู้จัดการโรงงาน ซึ่งเป็นผู้ดูแล Cost Center ต้องการทราบทั้งข้อมูลด้านปริมาณและ
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ข้อมูลปริมาณเพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค 
และแนวโน้มของกระบวนการผลิตเพื่อใช้วางแผนการซ่อมบ ารุง (เช่น Boiler เริ่มใช้
พลังงานมาก หากวิเคราะห์หาสาเหตุอาจพบว่ามี Deposit สูงมาก จ าเป็นต้องหยุดเพื่อท า 
Chemical Cleaning เป็นต้น) ส่วนข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อควบคุมให้อยู่ภายในงบประมาณที่
ได้รับ 

 กลุ่มพนักงานบัญชีใช้พลังงานน้อย (เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ) แต่ต้องรู้ข้อมูลด้านค่าใช้จ่าย
โดยรวม เพื่อสนับสนุนผู้บริหารในการจัดการทางการเงิน ในขณะที่พนักงานเองสามารถ
ช่วยลดการใช้พลังงานหากมีจิตส านึกที่ดี เช่น ปิดอุปกรณ์ส านักงานเมื่อไม่ใช้ เป็นต้น 

จะเห็นว่า กลุ่มต่างกัน ต้องการข้อมูลต่างกัน และสื่อที่ต้องใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ก็จะต่างกัน 
ดังที่จะได้กล่าวถึงในหัวข้อถัดไป การสร้าง 2 x 2 Matrix แบบนี้ยังน ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลส าหรับสร้างทัศนคติของ
กลุ่มพนักงานที่จากผลส ารวจพบว่ามีค่าทัศนคติต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท 
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จ. จะท าให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างไร 
การที่พนักงานจะเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานจ าเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจที่

ถูกต้อง ลึกซึ้ง เพียงพอ ดังที่ได้แสดงให้เห็นในหัวข้อก่อนหน้านี้ พนักงานแต่ละกลุ่มมีความจ าเป็นต้องรู้ เข้าใจ
รับทราบข้อมูลพลังงานในระดับที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น พนักงานต าแหน่งแม่บ้านในบริษัทมีหน้าที่ดูแลท าความสะอาด
ของส านักงาน ไม่มีบทบาทรับผิดชอบด้านพลังงาน ผลที่คาดหวังจากการประชาสัมพันธ์จะเป็นเพียงระดับให้มี
จิตส านึก ช่วยสอดส่องดูแล หากแต่ไม่หวังผลทางด้านปฏิบัติที่จะเข้ามาลดปริมาณการใช้พลังงานอย่างจริงจัง หากแต่
ถ้าเป็นพนักงานต าแหน่งแม่บ้านในสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศและระบบแสงสว่างใน
ห้องเรียน (นักศึกษามักไม่ได้รับอนุญาตให้ควบคุมส่วนนี้) ความร่วมมืออย่างจริงจังในการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นที่คาดหวัง ดังนั้นระดับการประชาสัมพันธ์ต่อกลุ่มนี้จะเข้มข้น ละเอียดมากกว่าแม่บ้านกลุ่มแรก เป็นต้น โดยทั่วไป
แล้ว ในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหรือ Message ที่สื่อออกไปนี้สามารถสร้างผลต่อพนักงานได้ 4 ระดับ ได้แก่ 

 ระดับ Awareness คือ เพียงแค่ทราบว่าองค์กรใช้พลังงานอยู่เท่าไร ท าไมองค์กรต้องลดการ
ใช้พลังงาน แต่ความสนใจหยุดอยู่เพียงเท่านั้น 

 ระดับ Interest คือ สนใจที่จะทราบว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างไร 

 ระดับ Desire คือ ทราบว่าจะลดพลังงานได้อย่างไร และต้องการมีส่วนร่วมในการลด
การพลังงาน 

 ระดับ Action คือ ทราบแนวทาง มีความตั้งใจ และปฏิบัติจริง เพื่อช่วยองค์กร 
 

ในการผลักดันการมีส่วนร่วม จ าเป็นต้องเริ่มสร้างให้พนักงานได้รับผลที่ละขั้น และสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ก็จะมีผลที่แตกต่างกัน ดังที่แสดงในตารางที่ 4 การประชาสัมพันธ์ที่ดีควรจะมีความหลากหลาย และมี
การวางแผนที่สอดคล้องกันเพื่อผลสูงสุด 

กลุ่มพนักงาน
บัญชีต้องการ
ทราบเฉพาะ
ข้อมูลค่าใช้จ่าย 

ประเภทข้อมูล 

หน่วยท่ีใช ้ค่าใช้จ่าย 

สูง 

ต ำ่ 

พนักงานดูแล 
Boilerต้องการ
ทราบเฉพาะ
ข้อมูลปริมาณ 

ผู้จัดการโรงงาน 
ต้องการทราบทั้ง

ปริมาณและค่าใช้จ่าย 
กลุ่มวิศวกร 
ต้องการทราบ
เฉพาะข้อมูล
ปริมาณปริมาณ 

รูปท่ี 2.8 การจัดกลุ่มพนักงานตามข้อมูล - ปริมาณท่ีใช้ 

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ 
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ตารางท่ี 2.4 สื่อในการประชาสัมพันธ์และเป้าหมาย  

 

 Awareness I n t e r e s t Desire A c t i o n 

Presentation     

Workshops     

Other direct communications     

Training     

Videos     

House magazines     

Energy newsletter     

Posters     

Competitions     

Promotional gifts     

Promotion     

Sponsorship     

Publicity     

Public relations     

Local groups     

 
2.1.5   ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพทางเทคนิค 

ข้อก าหนดการวางแผน 
1)   การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ 
องค์กรต้องจัดท าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานที่ช่วยในการบ่งชี้ลักษณะการใช้พลังงาน

ขององค์กร ระดับพลังงานที่ใช้ และการประมาณระดับการใช้พลังงานทุกกิจกรรม 
ในการประเมิน องค์กรจะต้องพิจารณา 

(1)   ข้อมูลการใช้พลังงานทั้งในอดีต และปัจจุบัน 
(2)   รายการอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูง 
(3)   แผนงานด้านอนุรักษ์พลังงาน 
(4)   ศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน 

 
องค์กรต้องทบทวนการชี้บ่งและประเมินนี้ ในกรณีที่มีการด าเนินกิจกรรมใหม่หรือมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ประเมินว่ามีการใช้พลังงาน 
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2) กฎหมายและข้อก าหนดอื่น ๆ  
องค์กรต้องจัดท าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานในการติดตามข้อก าหนดตาม

กฎหมาย และข้อก าหนดอื่น ๆ ที่องค์กรน ามาใช้ในการจัดการพลังงานให้ทันสมัย 
 

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ก็เพื่อค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ของเสีย (Waste) มีด้วยกันทั้งสิ้น 7 ประเภท ได้แก่    การผลิตที่มากเกินความ
ต้องการ (Over-production), การรอ (Waiting), การขนย้าย (Transportation), ขั้นตอนการผลิตมากเกินความจ าเป็น 
(Over-processing), พัสดุคงคลัง (Inventory), การเคลื่อนไหว (Motion), และการซ่อมแซม/ปรับสภาพ (Rework) 
นอกจากนี้ บางครั้งยังมีประเภทที่ 8 คือ การที่ไม่สามารถใช้ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าเป็นของเสีย
ประเภทใด ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่มีสินค้าคงคลังสูง หากสมมติว่าสินค้า
ประเภทหนึ่งใช้พลังงานในการผลิตทั้งสิ้น 1.25 kWh ต่อชิ้น อย่างไรก็ตาม หลังจากที่สินค้านั้นออกจากสายการผลิตจะ
ถูกเก็บไว้ที่คลังสินค้าอีกโดยเฉลี่ยประมาณ 1 สัปดาห์ ทุก ๆ วันที่สินค้าอยู่ในคลังพัสดุ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกวัน กรณี
พลังงานอาจได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่าง บางครั้งอาจรวมถึงเครื่องท าความเย็น และหากต้องมีการเคลื่อนไหว /เคลื่อนย้าย ก็
จะรวมถึงเชื้อเพลิง เป็นต้น ดังนั้น การพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิต และ Flow ของการผลิตอย่างละเอียด การประเมินสภาวะการใช้พลังงานจึงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

I.     การประเมินระดับองค์กร 
เป็นการประเมินการใช้พลังงานทั้งองค์กร ไม่แยกเป็นหน่วยหรืออุปกรณ์ โดยส่วนใหญ่อาศัย

ข้อมูลใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าหรือค่าเชื้อเพลิง การประเมินแบบนี้ สามารถใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ 

 เปรียบเทียบการใช้แบบภายใน เป็นการเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตว่าโดยรวมแล้ว
องค์กรใช้พลังงานมากขึ้น น้อยลง หรือเท่าเดิม เมื่อเทียบที่ก าลังการผลิตเดียวกัน 

 เปรียบเทียบกับโรงงานอื่นที่มีขนาดเท่ากัน มีกระบวนการผลิตคล้ายกัน การเปรียบเทียบ
มักท าได้ยากเพราะไม่สามารถหาข้อมูลหรือโรงงานที่เหมือนกันได้ 

II.    การประเมินระดับประเภทสินค้า 
องค์กรส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลระดับสินค้าเพื่อใช้ในการค านวณต้นทุน การจะค านวณข้อมูล

ดังกล่าวสามารถท าได้ 2 วิธี ได้แก่ 

 ระบบไฟฟ้า/เชื้อเพลิงของกระบวนการผลิตจัดท าไว้ดี กล่าวคือ แยกระบบสอดคล้องกับ
กระบวนการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ ไม่มีการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าหรือท่อทางแบบ “ชั่วคราว
อย่างถาวร” ท าให้สามารถใช้อุปกรณ์ประเภท Data Logger เก็บข้อมูลแบบ Real Time 
ทั้งพลังงานและ Throughput เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็จะค านวณดัชนี พลังงาน/ชิ้น ได้ง่าย 

 ระบบไฟฟ้า/เชื้อเพลิงไม่เป็นระบบเท่าที่ควร จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสัดส่วนการใช้พลังงาน
ของแต่ละอุปกรณ์ในสายการผลิตมาประกอบการค านวณ ในกรณีนี้ ย่อมมีความ
คลาดเคลื่อน อีกทั้งสัดส่วนที่ใช้ในการ “กระจายค่าใช้จ่าย” ก็มักจะเป็นค่าคงที่ช่วงระยะ
เวลานาน ๆ ค่าพลังงานที่ได้จึงไม่สมจริง 
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III.   การประเมินระดับอุปกรณ์ 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่ละชิ้น เรียกว่า Benchmarking ต้องมีการเก็บ

ข้อมูลที่พอเพียง มีการวางแผนการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการค านวณ Specific Energy Consumption (SEC) ที่
เหมาะสม 

 

ปัญหาในประเทศไทยในปัจจุบัน  คือ การขาดข้อมูลที่จะใช้ในการเปรียบเทียบทั้งระดับ
อุตสาหกรรมและระดับอุปกรณ์ ในบางกรณีจึงจ าเป็นต้องเทียบกับข้อมูลจากต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างในหลาย 
ๆ ด้าน เช่น ภูมิอากาศ (ส่งผลต่อค่าพลังงานที่ใช้ในการให้ความอบอุ่นในโรงงาน) เป็นต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตระหนักในอุปสรรคนี้และก าลังเร่งด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 
 

2.1.5.1 การวิเคราะห์กระบวนการผลิต 

ก.   Value Stream Mapping 
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการ “LEAN” ซึ่งคิดค้นโดย Toyota 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่สมบูรณ์ที่สุด โดยการก าจัดจุดต่าง ๆ ใน
กระบวนการผลิตที่ท าให้เกิดการสูญเสีย การน าหลักการ Lean มาใช้มีด้วยกัน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

 ก าหนดผู้ที่จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลง 

 ก าหนดผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับ Lean แก่ผู้ที่จะผลักดัน 

 กุมสภาวะวิกฤตในองค์กรเพื่อใช้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 สร้าง Map ของกระบวนการผลิต (Value Stream Map) ของสินค้า จากท่ารับ/ส่ง ถึง ท่ารับ/ส่ง 

 เลือกจุดที่มีความส าคัญและลงมือก าจัดของเสีย (Waste) ทันทีเพื่อให้เกิดผลทางจิตใจสูงสุด 
 

ขั้นตอนการสร้าง Value Stream Map เป็นขั้นที่ส าคัญที่สุด หากแต่เป็นขั้นตอนที่มักได้รับการ
ละเลยมากที่สุด เนื่องจากการจะท า Value Stream Map ให้สมบูรณ์นั้นท าได้ยากมาก ในคู่มือฉบับนี้ จะไม่พูดถึง
รายละเอียดการสร้าง Value Stream Map หากแต่จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กับพลังงาน 

 

Jeffrey K. Liker ได้แสดงตัวอย่างของผลการน า Lean มาใช้ในกระบวนการผลิตเสาอากาศที่
บริษัท   Will -Burt รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา (รูปที่ 2.9) และสรุปข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุง ไว้ดังต่อไปนี้ 

 Production Lead Time (dock to dock) ลดจาก 37.8 วัน เหลือ 29.2 วัน 

 Production Lead Time (saw to weld) ลดจาก 3.75 วัน เหลือ 0.8 วัน 

 จ านวนครั้งที่ต้องขนย้ายโดยรถ Forklift ลดจาก 11 ครั้ง เหลือ 2 ครั้ง 

 ระยะทางที่สินค้า (รวมถึง Intermediate) ต้องเดินทาง (dock to dock ต่อเสาอากาศ 1 ชิ้น) 
ลดจาก 1,792 ฟุต เหลือ 1,032 ฟุต 

จะเห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตเสาอากาศ 1 ชั้น (ผลิตสินค้าเท่าเดิม ใช้เวลาลดลง ใช้ไฟฟ้า
แสงสว่างลดลง) การใช้ Forklift ลดลง (เชื้อเพลิงลดลง) ระยะเดินทางลดลง (เชื้อเพลิงลดลง) และลูกค้าได้สินค้าเร็วกว่า
ก าหนด 
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การท า Lean Transformation เป็นกระบวนการที่จ าเป็นต้องศึกษาและปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตในแนวคิดหลัก   มีผลต่อระดับการใช้พลังงานอย่างเห็นได้ชัด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.9 กระบวนการผลิตเสาอากาศก่อนและหลังการพัฒนาตามแนว LEAN 

 

 

ข. การท า Process Mapping 
กระบวนการ (Process) เป็นหน่วยย่อยพื้นฐานขององค์กร และเป็นหัวใจของการปรับปรุงทุก

อย่าง ไม่ว่าจะเป็น พลังงาน, คุณภาพ (Six Sigma หรือ ISO 9001:2000) สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และเป็น
กระบวนการหลักในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน 

ในการประยุกต์ใช้ในระบบการจัดการพลังงาน องค์กรต้องวิเคราะห์กระบวนการผลิต/กิจกรรม
ของตน และสร้าง P-Diagram (รูปที่ 2.10) ส าหรับ Process ของตนเอง ข้อมูลหลักที่ต้องมีใน Diagram ได้แก่ วัตถุดิบ 
พลังงาน ผลิตภัณฑ์ สาธารณูปโภค (Utilities) ที่ใช้ เป็นต้น การท า Process Mapping สามารถแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย
ได้ดังต่อไปนี้ 
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 ขั้นที่ 1 ก าหนดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

 ขั้นที่ 2 ก าหนดกระบวนการผลิตย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.11 แสดงการก าหนดกระบวนการย่อย 
 

 ขั้นที่ 3 แต่ละกระบวนการผลิตย่อย ก าหนด Input และ Output เมื่อปฏิบัติถึงขั้นตอนนี้  

 ขั้นที่ 4 ส าหรับแต่ละสาย Input, Output, พลังงาน และ Waste Stream ให้หาข้อมูลให้ได้
มากที่สุด ในบางกรณีอาจจ าเป็นต้องท าสมดุลมวลสาร (Mass Balance) และ/หรือ สมดุล
พลังงาน (Energy Balance) 

 ขั้นที่ 5 ส าหรับพลังงาน ให้ค านวณ ร้อยละของการใช้พลังงานส าหรับแต่ละกระบวนการ
ผลิตย่อยเมื่อเทียบกับทั้งโรงงานซึ่งรวมทั้งที่ใช้ในระบบสาธารณูปโภค จะได้ดังที่แสดง
ด้านล่าง ซึ่งแสดงว่า กระบวนการผลิตสามารถแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอนย่อยและระบบ
สาธารณูปโภค 3 ระบบ โดยระบบผลิต Compressed Air มีการใช้พลังงานคิดเป็น 25% 
ของทั้งโรงงาน (สูงสุด) และขั้นตอนย่อยที่ 6 ใช้ 3% ของทั้งโรงงาน (ต่ าสุด) 

Process 
Input: 

พลังงาน 
วัตถุดิบ 

ความต้องการของผู้ใช้ 

Output: 
ผลิตภัณฑ์ 
ผลการท างาน 

Design Parameters 

Noise Factors 
รูปท่ี 2.10 P-Diagram 

 
Raw 

Material 

 
Product 

1 2 3 4 5 6 
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Material 
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1 2 3 4 5 6 

8.8
% 
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Compressed 
 

Air 
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Water 
Cooling 
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 ขั้นที่ 6 เมื่อทราบระดับการใช้พลังงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ให้
เปรียบเทียบระดับการใช้กับค่าที่ก าหนดไว้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา “การใช้พลังงานที่มี
นัยส าคัญ” สาเหตุที่จ าเป็นต้องมีเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากองค์กรมีทรัพยากร เช่น บุคลากร 
เวลา เงินทุน เป็นต้น ที่จ ากัดจึงจ าเป็นที่จะมุ่งให้ความส าคัญกับขั้นตอนที่มีการใช้พลังงาน
สูงๆ ขั้นตอนที่มีการใช้พลังงานต่ ากว่าเกณฑ์ดังกล่าวจะถูกหยิบยกขึ้นมาจัดการเมื่อมี
ทรัพยากรเพียงพอ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่แสดงในขั้นที่ 5 หากระดับการใช้พลังงานที่ใช้
ในการตัดสิน คือ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 แสดงว่า ขั้นตอนการผลิตที่ 1, 3, 6 และ
การผลิต Cooling Water จะไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้ เป็นต้น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 แนวทางสรุปอุปกรณ์ท่ีควรวัดการใช้พลังงานอย่างละเอียด 

 

 ขั้นที่ 7 พิจารณาประเภทและจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในแต่ละขั้นตอนย่อยที่ผ่าน
เกณฑ์นัยส าคัญ โดยเริ่มจากขั้นตอนย่อยที่ใช้พลังงานสูงสุด แบ่งอุปกรณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (เช่น Ball Mills, Pumps, Air Compressor เป็นต้น) และ 
กลุ่มที่ใช้เชื้อเพลิง (เช่น Kiln, Boiler เป็นต้น)  (รูปที่ 2.12) 
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Equipment Inventory 

 Unit Group 1 % Energy Consumed: 35 
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ค.  การสร้างความสัมพันธ์ 

 ส าหรับอุปกรณ์แต่ละรายการที่สรุปได้ในขั้นที่ 7 ของการสร้าง Process Map ให้หาตัวแปร 
(Driver) ที่ก าหนดปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ ตัวอย่างเช่น ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ใน Boiler ที่มีการควบคุมค่าความดัน
และอุณหภูมิถูกก าหนดโดยปริมาณไอน้ าที่ผลิต เป็นต้น เมื่อก าหนดตัวแปรแล้ว ในกรณีที่มีข้อมูลในอดีตระหว่างค่าตัว
แปรกับปริมาณพลังงานที่ใช้ ให้สร้างแผนภูมิแบบจุดเพื่อดูลักษณะความสัมพันธ์นั้น แผนภูมิที่ได้สามารถบอกแนว
ทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานในเบื้องต้น กล่าวคือ 

 ความชันของเส้นที่ได้จากการท า Linear/Nonlinear Regression แสดงถึงประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์ที่วิเคราะห์ 

 การกระจายของจุดที่ได้แสดงความสามารถในการควบคุมการท างาน 

 จุดตัดแกนตั้งแสดงค่าพลังงานที่ใช้ที่ไม่เก่ียวกับตัวแปร หรือแสดงปริมาณ Waste หรือ 
แสดงปริมาณที่ใช้ช่วง Start Up 

โดยทั่วไป แผนภูมิที่ได้จากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับค่าพลังงานที่ใช้สามารถมี
ได้ทั้งสิ้น 8 รูปแบบ ได้แก่ 

 รูปแบบท่ี 1 สามารถสร้างเส้นตรงที่มีความชันและจุดตัดผ่านแกนตั้ง 

 รูปแบบท่ี 2 สามารถสร้างเส้นตรงที่มีความชัน ตัดผ่านจุด (0,0) 

 

 



                                                                                          
              

      
                                                                                              

              

                                                                                                                                                                                  38 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

 รูปแบบท่ี 3 กระบวนการผลิตถูกออกแบบมาที่ก าลังผลิตเดียว ไม่สามารถแปรค่าตัวแปร 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบท่ี 4 สามารถสร้างเส้นตรง แต่จุดตั้ง Dominate ค่าความชัน อาจเป็นเพราะมีการ
รั่วไหลสูงมาก หรือมีค่าใช้เบ้ืองต้นสูงมาก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 รูปแบบท่ี 5 ความสัมพันธ์เป็นแบบ Non-Linear 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบท่ี 6 ความสัมพันธ์แสดงค่าประสิทธิภาพอุปกรณ์ 2 ค่า โดยในช่วงแรกมี
ประสิทธิภาพต่ ากว่าในช่วงที่สอง ตัวอย่างเช่น ในโรงงานที่มี Boiler 2 ชุด โดยที่ชุดที่หนึ่ง
ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (เช่น เศษขี้เลื่อย) และอีกชุดใช้น้ ามันเตา เมื่อความต้องการไอน้ าต่ าจะ
เดิน Boiler โดยใช้ขี้เลื่อยเนื่องจากต้นทุนต่ าแต่มีประสิทธิภาพต่ าเช่นกัน เมื่อความ
ต้องการเกินขีดความสามารถของ Boiler ที่ใช้เศษขี้เลื่อยจึงจะเดิน Boiler ที่ใช้น้ ามันเตา
ท าให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น เป็นต้น 
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 รูปแบบท่ี 7 ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 รูปแบบท่ี 8 สร้างความสัมพันธ์ได้ แต่ความชันของเส้นเป็นค่าลบ แสดงว่ายิ่งมีการเพิ่ม
ค่าตัวแปร จะยิ่งใช้พลังงานน้อยลง แผนภูมิลักษณะนี้จะสามารถพบได้ในโรงงานที่มีการ
ท าปฏิกิริยาเคมีประเภทคายความร้อน และมีการ Integrate ความร้อนที่ดี น าความร้อนที่
ปลดปล่อยออกจากปฏิกิริยามาใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อสร้างความสัมพันธ์แล้ว พิจารณาดูว่าแผนภูมิที่ได้เป็นรูปแบบที่คาดไว้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น 
หากสร้างแผนภูมิพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในห้องเรียนเพื่อแสงสว่าง กับ ปริมาณนักเรียนที่ใช้ห้อง คิดว่าแผนภูมิควรเป็น
รูปแบบใด และหากได้แผนภูมิรูปแบบที่ 1 คิดว่าเป็นเพราะสาเหตุใด เป็นต้น 

ปัญหาของการสร้างความสัมพันธ์ คือ  การไม่มีข้อมูลหรือมีไม่เพียงพอ  ในกรณีที่มีข้อมูลไม่
ครบถ้วน การตีความรูปแบบของเส้นตรงต้องท าด้วยความระมัดระวัง เมื่อมั่นใจในข้อมูลที่มีอยู่ และสามารถสร้างเส้น
แสดงความสัมพันธ์แล้ว ให้พิจารณาก าหนดสมการที่ดีที่สุดส าหรับเส้นนั้นๆ สมการนี้จะเป็นหัวใจของการประเมินผล
การอนุรักษ์พลังงานในอนาคต 



                                                                                          
              

      
                                                                                              

              

                                                                                                                                                                                  40 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

2.1.5.2 การก าหนดดัชนีท่ีจะใช้ประเมิน และ/หรือ Benchmark อุปกรณ์ 

เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและศักยภาพของอุปกรณ์ในองค์กร จึงจ าเป็นต้องเปรียบเทียบกับข้อมูล
ของอุปกรณ์ประเภทเดียวกันที่มีการรวบรวมเผยแพร่ไว้ โดยในการเปรียบเทียบนี้ มักจะใช้ดัชนีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่ว
กัน ในกรณีพลังงานมักเรียกว่า “ค่า Specific Energy Consumption (SEC)” เช่น 

  

Boiler: Thermal Efficiency  :        thermal   =   Heat Transferred to Water Side 
  
        Heat Released by Fuel 
 

Air Compressor:  :  Specific Energy Consumption   =   kWh 
 

                     100 scfm-hr 
 

ในบางกรณี การเปรียบเทียบอาจไม่ใช้ค่า SEC เป็นเกณฑ์อาจก าหนดเป็นดัชนีประเภทอื่นๆ ตามแต่
ข้อมูลที่มี เช่น ค่าดัชนีส าหรับหม้อบดดิน (Ball Mill) ในโรงงานเซรามิก มักใช้ค่าความเร็วรอบของหม้อบด โดยมีค่าที่
เหมาะสม 

ค่าความเร็วรอบที่เหมาะสมส าหรับ Ball Mills (รอบ/นาที):     
iD

42.3  of  73%72  

โดยที่ค่า Di คือเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของหม้อบดดินมีหน่วยเป็นเมตร และค่า
iD

42.3  มักเรียกกัน

ว่า “ค่า Critical Speed” ของ Ball Mill นั้น ๆ 

 

2.1.5.3 การเก็บข้อมูล 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สามารถใช้ค านวณค่าดัชนีที่ระบุในข้อ 2.5.2 องค์กรต้องวางแผนวัด 
Parameters ที่จ าเป็นส าหรับค านวณดัชนีที่ต้องการ การเก็บข้อมูลดิบ (Raw Data) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก 
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง การเก็บไม่รอบคอบเพียงพอ ดัชนีที่ได้ก็จะไม่เหมาะสมในการน าไปประเมินประสิทธิภาพ ดังที่มี
ค าพูดเสมอว่า “Gabage In Gabage Out” ที่ต้องพึงระวัง เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความชื้น หน่วยของข้อมูลดิบที่ใช้ใน
การค านวณ Dimensionless Parameters เป็นต้น 

ประเด็นที่ต้องให้ความสนใจได้แก่ Accuracy และ Precision ของการเก็บข้อมูลครั้งนั้น ๆ ข้อมูลที่ดี
ต้องมีทั้ง Accuracy และ Precision กล่าวคือ ในการเก็บข้อมูลที่ท าซ้ าหลาย ๆ ครั้ง ค่าที่ได้แต่ละครั้งใกล้เคียงกัน 
(Precision) และค่าที่อ่านได้ยังใกล้เคียงกับค่าที่เป็นจริง (Accuracy) การคัดเลือกอุปกรณ์ การสอบเทียบอุปกรณ์ล้วน
แล้วแต่มีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่วัดได้ 

วิธีการเก็บข้อมูลควรใช้แนวทางมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ข้อแนะน าโดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ (เช่น ISO Method เป็นต้น) วิธีการเดียวกับแหล่งข้อมูลที่ใช้
ในการเปรียบเทียบดัชนี เป็นต้น 
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2.1.5.4 การท า Benchmarking 
เป็นการวัดประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของอุปกรณ์นั้น ๆ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลจากอุปกรณ์

ในที่อื่น Ahmad และ Benson ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่าเป็นการเปรียบเทียบกระบวนการผลิตขององค์กรกับ
กระบวนการผลิตที่มีลักษณะคล้ายกันที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้าน
พลังงาน การท า Benchmarking มักเป็นการเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ค่าเฉลี่ย และที่แย่ที่สุด เกณฑ์ทั่วไป 
เมื่อท า Benchmarking ได้แก่ 

 หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยและใกล้ค่าที่แย่ที่สุด ควรก าหนด
มาตรการปรับปรุงทันทีที่เป็นมาตรการเร่งด่วน 

 หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ควรก าหนดมาตรการปรับปรุง 
เป็นมาตรการระยะปานกลาง 

 หากพบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุด ควรก าหนดมาตรการ
ปรับปรุงเป็นมาตรการระยะยาว 

 

ตัวอย่างเช่น จากการประเมินประสิทธิภาพ Lubricated Screw Type Air Compressor พบว่าค่า 
Specific Energy Consumption เท่ากับ 35.64 kWh/100 scfm-hr ซึ่งเมื่อเทียบกับข้อมูล Benchmark ซึ่งระบุว่าที่ดี
ที่สุดมีค่าเท่ากับ 17.24 kWh/100   scfm-hr ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.63 kWh/100 scfm-hr และค่าที่แย่ที่สุดเท่ากับ 50.93 
kWh/100 scfm-hr (รูปที่ 2.13) จากการเปรียบเทียบดังกล่าวจะสรุปได้ว่าประสิทธิภาพที่วัดได้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยและ
ใกล้เคียงกับค่าที่แย่ที่สุด ดังนั้นจึงควรก าหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Air Compressor เครื่อง
ดังกล่าว เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worst 17.24 50.93 

21.63 

Best 

Average 

35.64 
ค่าท่ีวัดได้ 

ค่า Specific Energy Consumption, SEC ของ 
Lubricated Screw typre Air Compressor หน่วย
เป็น kWh/100 scfm-hr 

รูปท่ี 2.13 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Lubricated Screw Type Air Compressor 
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 2.1.6    ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดมาตรการ เป้าหมาย และการค านวณผลตอบแทนทางการเงิน 
 

  2.1.6.1   การก าหนดมาตรการ 
   แนวทางการก าหนดมาตรการที่ช่วยแก้ไขปัญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่พบจาก

การท า Benchmarking มีด้วยกันหลากหลายวิธี ขึ้นกับความคุ้นเคยของแต่ละองค์กร ในคู่มือนี้ใช้หลักการของ Cause-
and-Effect Diagram หรือที่ในบางครั้งเรียกว่า “Fishbone Diagram” หรือ “Ishikawa Diagram” เป็นแนวทางในการ
ระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลที่ได้รับ (Effect) คือ อุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ าเป็นหัวปลาอยู่ทางขวามือ (รูปที่ 2.14) 
และพิจารณาทีละประเด็นเริ่มจาก เครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการท างาน วัสดุที่ใช้ และพนักงาน ทุกประเด็นสามารถเป็น
สาเหตุที่ท าให้มีการใช้พลังงานสูงได้ จึงไม่ควรละเลย ที่ส าคัญค าตอบที่ว่า “ก็เราเคยท าแบบนี้มาตั้งแต่ก่อตั้งโรงงาน” 
ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว การอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยการเรียนรู้วิธีการท างานใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่มี
ที่สิ้นสุด 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.14 Cause –and-Effect Diagram (หรือ Fishbone Diagram) 
 

เมื่อทราบสาเหตุที่ ก่อให้เกิดการใช้พลังงานสูงกว่าเกณฑ์แล้ว ล าดับถัดไป  คือ การก าหนด
มาตรการที่เหมาะสม การแก้ไขสาเหตุที่ค้นพบข้างต้น จะเป็นเครื่องชี้แนะแนวมาตรการที่จะน ามาประยุกต์ใช้ เช่น 
หากหนึ่งในสาเหตุที่ท าให้ค่า SEC ของ Air Compressor สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมคืออุณหภูมิของอากาศที่ใช้ (Air 
Intake) ดังนั้น มาตรการที่ควรก าหนดคือการปรับปรุงให้อากาศนี้มีอุณหภูมิที่ลดลง อาจโดยปรับปรุงการถ่ายเทของ  
Compressor House ก็ได้ เป็นต้น รูปที่ 2.14 แสดงแนวทางขั้นต่ าในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ก าหนดให้
องค์กรที่น าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ต้องพิจารณา ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบปัจจุบันที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดย 

 ควบคุมการท างานแนวทางเดิมให้ดีขึ้นโดยการใช้  Standard Operating Procedures 
(สาเหตุที่พบจากการท า Cause-and-Effect Analysis คือพนักงาน) 

 การปรับเปลี่ยนวิธีการท างานโดยพิจารณาจาก Best Practices (สาเหตุที่พบจากการท า 
Cause-and-Effect Analysis คือวิธีการท างาน) 

ผลท่ีได้รับ 
(Effect) 

เครื่องจักร/อุปกรณ์ วิธีการท างาน 

วัสดุท่ีใช้ พนักงาน 

สาเหตุท่ีอาจเป็นไปได้ 

 
 
 

เป็นไปได้ 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า 

 
การพลังงานความ 

 การปรับปรุงงานซ่อมบ ารุง โดยพิจารณาให้ประยุกต์องค์ประกอบของหลักการ  Total 
Preventive Maintenance (TPM) ซึ่งประกอบด้วย Preventive Maintenance, Corrective 
Maintenance, Maintenance Prevention และ Breakdown Maintenance องค์กรไม่
จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้ง 4 องค์ประกอบ หากแต่ควรน าองค์ประกอบที่เหมาะสมกับสภาพ/
ความพร้อมมาใช้ (สาเหตุที่พบจากการท า Cause-and-Effect Analysis คือเครื่องจักร/
อุปกรณ์) 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต (สาเหตุที่พบจากการท า Cause-and-Effect 
Analysis คือ วัสดุที่ใช้) 

 การปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การปรับสภาพของ Compressor House เพื่อให้ Air Intake มี
อุณหภูมิลดลง เป็นต้น 

 การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ เช่น การติดตั้ง Air Compressor เครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง
กว่าของเดิมเพื่อช่วยดึงค่าประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต  Compressed Air ขององค์กร 
เป็นต้น 

 

ในการคิดหามาตรการต่าง ๆ สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพราะใน
ที่สุดแล้ว พนักงานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่น ามาตรการเหล่านั้นไปปฏิบัติ นอกจากนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ได้พัฒนาแนวทางต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร เช่น มาตรการการมีส่วนร่วม 
มาตรการวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เป็นต้น 



                                                                                          
                                                                                                                 

              

                                                                                                                                                                                  44 

 

  
หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 

รูปท่ี 2.15 แนวทางการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

2.1.6.2   การก าหนดเป้าหมาย 
  จากมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดตามแนวทางที่กล่าวถึงข้างต้น องค์กรต้องตัดสินใจก าหนด

เป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นหลักในการประเมินความส าเร็จ ใช้เป็นจุดที่ใช้รวมความพยายามของ
พนักงานทั้งองค์กร โดยทั่วไป มีแนวทางที่ใช้ในการก าหนดเป้าหมายอยู่ 3 แนวทาง ได้แก่ 

 แนวทางที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง “ทุบโต๊ะ” หรือ “ฟันธง” ก าหนดเป้าหมายโดยมิได้พิจารณา
ข้อมูลในอดีต หรือความเป็นไปได้ในอุตสาหกรรม การก าหนดเป้าหมายแนวทางนี้เป็นที่
แพร่หลายในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งยังได้ยินบ่อยครั้งในช่วงวิกฤตที่มีการลด
ค่าใช้จ่ายทุกหน่วยงานในองค์กรเท่า ๆ กัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ Air Compressor ที่วัด
ค่า SEC ได้เท่ากับ 35.64 kWh/100 scfm-hr หากก าหนดเป้าหมายโดยแนวทางนี้ ผู้บริหาร
เมื่อเห็นว่ามีค่าสูงมาก อีกทั้ง จากการท า Process Mapping พบว่าสัดส่วนการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่ระบบผลิต Compressed Air คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 25 ของทั้งโรงงาน อาจระบุให้
ลดค่า SEC ลง 50%  ภายใน 1 ปี หรือค่า SEC ใหม่เท่ากับ 17.82 kWh/100 scfm-hr ซึ่ง
ใกล้เคียงกับค่าที่ดีที่สุดในฐานข้อมูล แต่ผู้บริหาร ไม่ทราบข้อมูลนี้ จึงไม่ตระหนักถึงอุปสรรค
ที่อาจเกิดจากการก าหนดเป้าหมายแนวทางนี้ เป็นต้น การก าหนดเป้าหมายแบบนี้ ขัดกับ
หลักการ “Achievable” ใน SMART ที่กล่าวถึงในหัวข้อการประชาสัมพันธ์ อาจก่อให้เกิด
ทัศนคติที่ว่า “ท าให้ตายก็ไม่มีทางเป็นไปได้ จะท าไปท าไม” ก็ได้ 

 แนวทางที่ 2 เป็นการก าหนดโดยศึกษาข้อมูลที่ใช้ในการท า Benchmark โดยก าหนดค่าที่ดี
ถัดไปเป็นเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ Air Compressor ค่าที่ดีถัดไปคือค่าเฉลี่ย 
(21.63 kWh/100 scfm-hr) ซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่องค์กรก าหนด เป็นต้น ข้อดีของการก าหนด
แนวทางนี้ คือ มีหลักฐานว่ามีผู้สามารถท าได้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นค่าที่ได้จากการใช้
อุปกรณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถบรรลุได้โดยใช้อุปกรณ์ที่องค์กรนั้นมีอยู่ การจะ
บรรลุเป้าหมาย อาจจ าเป็นต้องมีการลงทุนในระดับที่สูงมากจนไม่คุ้มกับการลงทุน 

 แนวทางที่ 3 ก าหนดให้เป้าหมายเป็นค่าที่ต่ าสุดในแผนภูมิที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับพลังงานที่ใช้กับตัวแปร (Driver) ในหัวข้อ 2.2 ดังที่แสดงในรูปที่ 2.16 เส้น
หมายเลข 1 เป็นค่าเฉลี่ยระดับการใช้พลังงานในอดีต ในขณะที่เส้นหมายเลข 2 ลากผ่านจุด
การใช้พลังงานที่ต่ าสุดและเป็นเส้นก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน การที่มีข้อมูลแสดง
ไว้ยืนยันว่าสามารถท าได้ภายในองค์กร เพียงแต่ไม่มีความแน่นอน ขั้นแรกในการก าหนด
มาตรการจึงเป็นการสร้างความสามารถในการควบคุม (Control-ability) 
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การพลังงานความ 

2.1.6.3    การค านวณผลตอบแทนทางการเงิน 
  ภายหลังจากที่ก าหนดเป้าหมายโดยใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว องค์กร

ต้องประมาณค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ในที่สุด องค์กรจะมีตารางแสดงมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน เป้าหมาย เงินลงทุน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ประหยัดได้ อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่ไม่มีทรัพยากร
เพียงพอ โดยเฉพาะด้านการเงินที่จะลงทุน จึงจ าเป็นต้องตัดสินใจลงทุนในมาตรการที่เหมาะสมที่สุด ให้ผลตอบแทนดี
ผ่านเกณฑ์ขององค์กร การน าเสนอผลตอบแทนต่อผู้บริหารที่ดีที่สุด จึงเป็นการค านวณบนฐานการเงิน ซึ่งเครื่องมือที่
ใช้ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1)    มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน เช่น การประหยัดต้นทุน พลังงาน ฯลฯ ในรูปตัวเงินที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี
ตลอดอายุของโครงการ กับมูลค่าปัจจุบันของเงินที่จ่ายออกไปภายใต้โครงการที่ก าลังพิจารณา ณ อัต ราคิดลด 
(Discount rate) หรือค่าของทุน (Cost of capital) ที่ก าหนดจากค านิยามข้างต้น การค านวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ
จะต้องทราบข้อมูล ดังนี้ 

-    กระแสเงินสดจ่ายส าหรับลงทุนสุทธิ 
-    กระแสเงินสดรับจากการด าเนินงานสุทธิรายปีตลอดอายุโครงการ 
-    ระยะเวลาของโครงการ 
-    อัตราคิดลดหรืออัตราดอกเบ้ีย  

y = 0.798x + 49.722
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   รูปท่ี 2.16  แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานท่ีใช้กับปริมาณ Steam ท่ีผลิต และเส้น
ก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 
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การพลังงานความ 

จากสูตร  

NPV =   

 

n

0t
tr)(1

)tCt(B
 

โดยที่  n = จ านวนปีที่ใช้ประเมินทางด้านเศรษฐกิจ 
 Bt = ผลประโยชน์ในปีที่ t 
 Ct = ค่าใช้จ่ายในปีที่ t 
 r = อัตราส่วนลด 

 
อัตราดอกเบ้ียหรืออัตราคิดลด (Discount rate) จะมีค่าเดียวกันตลอดอายุโครงการ และ

ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบ้ียของตลาดที่ผู้ลงทุนเผชิญอยู่ ซึ่งค่าที่เป็น base case ซึ่งอย่างน้อยควรมีค่าเท่ากับอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าที่ผู้ลงทุนได้รับ  

ในการเลือกโครงการ ค่า NPV จะแสดงให้เห็นว่าโครงการที่ก าลังพิจารณา มีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิ ของการลงทุนเป็นมูลค่าเท่าไรเมื่อสิ้นสุดโครงการ ถ้าค่า NPV มีค่าเป็นบวกแสดงว่าโครงการดังกล่าว สมควรที่จะ
ลงทุน และควรเลือกโครงการที่ให้ค่า NPV เป็นบวกสูงที่สุด แต่การใช้ NPVเพียงอย่างเดียวอาจท าให้มีข้อจ ากัดในการ
ตัดสินใจเลือกโครงการได้   เช่น ในกรณีที่โครงการมีขนาดหรือระยะเวลาด าเนินงานต่างกัน แต่ให้ค่า NPV ที่เป็นบวก
เท่ากัน ดังนั้น การตัดสินใจให้การสนับสนุน ควรจะต้องน าเครื่องมืออื่นมาประกอบการพิจารณาควบคู่กันไปด้วย 

2)    อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) 
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR: Internal Rate of Return) หมายถึงอัตราลดค่า (Discount 

rate) ที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมด โดยคิดตลอดอายุโครงการ อัตรานี้จะแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนใน
โครงการ สามารถน ามาใช้เปรียบเทียบว่าโครงการใดให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่ากันซึ่งในการค านวณหา IRR 
จะต้องทราบข้อมูลดังนี้ 

-    ต้นทุนค่าใช้จ่ายรายปีตลอดอายุโครงการ 
-    ผลประโยชน์ที่จะได้รับรายปีตลอดอายุโครงการ 

 

การค านวณค่า IRR มีสูตรดังนี้ 

0
n

0t
tr)(1

)tCt(B


 


 

 

โดยที่ r = อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
 

IRR ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์โครงการว่าโครงการนั้น ๆ มีเปอร์เซ็นต์ตอบแทนการ
ลงทุนของโครงการสูงเพียงไร เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินความได้เปรียบในทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของ
โครงการหนึ่งๆ หรือใช้จัดล าดับโครงการเพื่อแสดงประสิทธิภาพของโครงการในการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าอย่างไร
ก็ตาม การหาค่า IRR จะไม่ได้ผลส าหรับโครงการที่ไม่มีการลงทุนในระยะเริ่มแรก 
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3)    อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit-Cost Ratio) 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C : Benefit Cost Ratio) เป็นดัชนีการลงทุนที่แสดงให้

เห็นถึงสัดส่วนมูลค่าเงินปัจจุบันของผลประโยชน์กับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายของโครงการ ถ้า
อัตราส่วนของผลประโยชน์ต่อทุนหรือค่า B/C มากกว่า 1 หมายถึง โครงการจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่จะลงทุน มี
วิธีการค านวณดังนี้ 

(1)   ค านวณผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปี (จากการวิเคราะห์กระแสเงินสด) 
(2)   ค านวณมูลค่าปัจจุบันของโครงการ (Present Value) จากข้อ (1) ทั้งค่าใช้จ่ายและผล 

 ประโยชน์ (PVb, PVc) 
(3)    ค านวณ BC Ratio = PVb/PVc 

 

ดังแสดงสูตรการค านวณดังนี้ 

B/C   =  

tr)(1
tCn

0t

tr)(1
tBn

0t







 

 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อทุนของโครงการแสดงถึงประสิทธิภาพการลงทุนของโครงการ  ใช้

เป็นองค์ประกอบของหลักเกณฑ์ในการตัดสินโครงการว่าโครงการนี้ควรลงทุนหรือไม่  หรืออาจใช้เป็นเกณฑ์
ประกอบการตัดสินใจเปรียบเทียบระหว่างโครงการด้วยกันว่าโครงการใดมี BC Ratio ดีกว่า 

4)    ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
ระยะเวลาคืนทุน (PB : Payback Period) คือ ระยะเวลาที่ผลประโยชน์สุทธิที่โครงการได้รับ

จากการด าเนินงานสามารถชดเชยเงินลงทุนสุทธิตอนเริ่มโครงการพอดี การหาค่า PB สามารถท าได้ 2 แบบ คือ 
ก.   Static method 

ในกรณีที่มีรายรับหรือผลประโยชน์สุทธิเท่ากันทุกปี สามารถค านวณโดย 
 

 ุทธิต่อปีทีไ่ด้รับสผลประโยชน์

ลงทนุค่าใช้จ่าย
         นทนุระยะเวลาคื   

  
ในกรณีที่มีรายรับหรือผลประโยชน์สุทธิแต่ละปีไม่เท่ากัน จะต้องค านวณผลประโยชน์

สุทธิสะสม จนได้ค่าที่เป็นศูนย์ หรือคืนทุนพอดี 

ข.   Dynamic method 

ระยะเวลาคืนทุน = จ านวนปีที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับหรือมากกว่าศูนย์ 

   ค่า PB ทั้ง 2 แบบ จะมีความแตกต่างกัน โดย PB แบบ Static method จะให้ระยะเวลา
คืนทุน เร็วกว่าแบบ Dynamic method เนื่องจาก Dynamic method จะใช้การค านวณค่าแบบสะสมจากมูลค่าปัจจุบัน
ของต้นทุนและผลประโยชน์ซึ่งคิดลดค่าแล้ว 

การใช้ค่าดัชนี PB ในการตัดสินใจเลือกโครงการ จะแสดงให้เห็นว่าต้องใช้เวลานาน
เพียงใดในการได้ทุนคืน ถ้าสามารถได้ทุนคืนเร็วโครงการก็จะน่าสนใจ แต่จะมีจุดด้อย คือ วิธีนี้จะไม่ให้ความสนใจ ถึง
ผลประโยชน์สุทธิในส่วนที่จะได้รับหลังจากช่วงเวลาคืนทุนแล้ว ซึ่งอาจจะมีผลตอบแทนภายหลังมากกว่าโครงการที่มี 
PB เร็วกว่าก็ได้ 
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2.1.6.4    การค านวณผลตอบแทนการลงทุน 
  ในการหาค่า NPV, IRR หรือ PB นั้น มูลค่ากระแสเงินสดที่แสดงถึงการใช้จ่ายในการลงทุนและ

รายรับหรือผลประโยชน์ของโครงการ มีการพิจารณา ดังนี้ 
 

1) ค่าใช้จ่ายการลงทุน : โครงการที่เก่ียวข้องกับการจัดการด้านไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อน
สามารถแบ่งรูปแบบการลงทุนออกได้หลายลักษณะ เช่น การเปลี่ยนเครื่องจักร การใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
(replacement) เป็นต้น ข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ คือ   

-    ประเภท ราคา และจ านวนของเครื่องจักร  หรือ   วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาเปลี่ยน 
-    ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหรือติดตั้ง 
-    ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา  

 

2) การปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ให้สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ดีขึ้น
รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถประหยัดพลังงานได้ (Modification) ข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ คือ   

-    วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุง  
-    ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือกระบวนการผลิต  
-    การติดตั้งระบบใหม่ เช่น ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหม่  
   (modernization) 

-    สิ่งที่ต้องทราบในการค านวณ  
-    ลักษณะของระบบหรือกระบวนการผลิตใหม่  
-    ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ ภาษีและค่าติดตั้ง  
-    ค่าใช้จ่ายในการจัดการและบ ารุงรักษา 

 

3) ต้นทุนพลังงานที่ประหยัดได้ จะค านวณเป็นรายปี ข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ คือ  
-    ปริมาณพลังงานที่ใช้ในโครงการอื่น ๆ ก่อนท ากิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการ 
-    ค่าทางเทคนิคในการประเมินผลการประหยัด 
-    ปริมาณพลังงานที่ใช้ในโครงการนั้น ๆ หลังท ากิจกรรมตามมาตรการ 
-    ราคาพลังงานที่ใช้ ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ราคาน้ ามันเตา ราคาก๊าซปิโตรเลียม 

 
การประเมินผลตอบแทนการลงทุนในมุมมองของเจ้าของโครงการหรือผู้ประกอบการจะ    

มุ่งเน้นที่ผลตอบแทนสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินไม่ว่าจะเป็น NPV, 
IRR หรือ PB จะใช้กับกระแสเงินสดหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว  
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2.1.6.5  ข้อควรค านึง 
1)   ข้อมูลผลประโยชน์หรือปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้จะต้องประเมินจากค่าทางเทคนิคที่มี     

หลักฐานอ้างอิง รวมทั้งมีการพิจารณาค่าความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
2)   ราคาของวัสดุ หรืออุปกรณ์ ควรมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และสะท้อนความเป็นจริงให้มากที่สุด  

ในกรณีที่จะต้องใช้เป็นปริมาณมากควรจะมีการสืบราคาจาก Supplier หลายราย  
3)   การก าหนดอายุของโครงการ ซึ่งจะขึ้นอยู่ กับอายุการใช้งาน ( service life) ของเครื่องมือ      

เครื่องจักร หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาใช้ ดังนั้น การเลือกยี่ห้อ และ suppliers ก็อาจจะมีผลต่อการ
ระบุอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องจักร หรือวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ได้  

4)   ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลต่อต้นทุนของเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ต้องน าเข้าอย่างมาก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนท าให้ต้องติดตามราคาอย่างใกล้ชิด  
และยังส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ และราคาพลังงานที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน  

5)   อัตราการปรับตัวเลขอัตราค่าพลังงานที่ประหยัดได้และค่าใช้จ่ายแปรผันอื่นๆ ตลอดจนการลงทุน
ซ้ า จะต้องสะท้อนถึงการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อัตราการปรับ 
จึงต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจ  

6)   ไฟฟ้าจะเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้      
จากการด าเนินโครงการ จะต้องระบุทั้งจ านวนหน่วย (กิโลวัตต์ -ชั่วโมง) พลังไฟฟ้าสูงสุด        
(กิโลวัตต์) และกิโลวาร์ (กรณีที่มีผลประหยัดจากกิโลวาร์) ในแต่ละช่วงเวลาตามอัตราค่าไฟฟ้า 
การประหยัดไฟฟ้า จะหมายถึงการลดจ านวนกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือจ านวนกิโลวัตต์ หรือกิโลวาร์ 
หรือทั้งสามอย่าง ไม่ใช่เฉพาะจ านวนกิโลวัตต์-ชั่วโมง  

7)   ควรจะใช้อัตราค่าไฟฟ้าในขั้นสุดท้าย (marginal rate) ที่หน่วยงานนั้นต้องช าระให้กับการไฟฟ้า 
ในการคิดค านวณ FIRR เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายได้คิดค่าไฟฟ้ากับลูกค้าในรูปของอัตรา
ก้าวหน้า หากมีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือก าลังไฟฟ้า ผู้ประหยัดไฟก็จะประหยัดได้ในอัตรา
ขั้นสุดท้ายไม่ใช่อัตราเฉลี่ย 

8)   ในกรณีที่อุปกรณ์ที่ต้องลงทุนซ้ า ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ ให้คิดมูลค่า
ซากตามสัดส่วนของอายุการใช้งานที่ยังเหลืออยู่ ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์หรือวัสดุก็
เช่นเดียวกัน 

 
 2.1.7 ขั้นตอนท่ี 6 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ดังที่ได้ชี้แจงให้ทราบในเบ้ืองต้นแล้วว่าวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีมาตรฐานระบบการจัดการพลังงานก็
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติการที่จะสนับสนุนหัวใจของการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ ใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานมีจิตส านึก และพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ที่เหมาะสม ดังนั้น แผนปฏิบัติการที่
องค์กรต้องจัดท า จะต้องประกอบด้วย 

 แผนเพื่อรองรับมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่คัดเลือก โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 5 

 แผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกของพนักงานในองค์กร โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากขั้น 3 

 แผนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง หัวหน้างานจะต้องท าการวิเคราะห์ 
ความจ าเป็นในการฝึกอบรมด้านพลังงาน (Training Need Analysis) ของพนักงานทุกคนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ และจัดส่งให้ผู้ที่เก่ียวข้องน าไปจัดท าเป็นแผนการฝึกอบรมรวมขององค์กร ระดับการ     
ฝึกอบรมที่ต้องได้รับควรสอดคล้องกับระดับ Impact (Awareness, Interest, Desire, Action) ที่
คาดหวังจากพนักงานคนนั้น ๆ 

แผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของมาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของมาตรการ        
ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ และกลุ่มเป้าหมาย เป็นอย่างน้อย ในประเด็นระยะเวลาด าเนินการนั้น 
หากเป็นมาตรการเพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายก าหนดจะต้องไม่เกิน 6 เดือน ยกเว้นองค์กรมีเหตุผลที่จ าเป็นอย่างยิ่ง 
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2.1.8 ขั้นตอนท่ี 7 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
หลังจากที่มาตรการต่าง ๆ ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้ที่ได้รับมอบหมายก็จะมีหน้าที่

น าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามก าหนดเวลาที่ระบุ ในระหว่างที่ก าลังด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จ าเป็นจะต้องติดตาม
ความก้าวหน้าและเปรียบเทียบกับแผนงาน (%Completion) 

เมื่อด าเนินการตามจนแล้วเสร็จตามที่ก าหนดแล้ว การติดตามตรวจสอบก็มีความส าคัญ โดยเทคนิคที่ใช้กัน
โดยทั่วไปจะเป็นการสร้าง “แผนภูมิควบคุม (Control Chart)” ซึ่งมีได้หลายรูปแบบ องค์กรสามารถเลือกใช้ตามที่
เหมาะสม 

 รูปแบบที่ 1 แผนภูมิควบคุมแบบธรรมดา เป็นการสร้างแผนภูมิของค่า Parameter ที่ควบคุม โดยใน
แผนภูมิจะแสดงค่า Upper Control Limit (UCL) และค่า Lower Control Limit (LCL) ไว้เพื่อให้
สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าช่วงใดที่ค่าเกินจากเกณฑ์ที่ควบคุม (รูปที่ 2.17 ซึ่งแสดงแผนภูมิของข้อมูล
ในตารางที่ 2.5) 

 รูปแบบที่ 2 “Moving Average” Chart หรือแผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งเหมาะสมในกรณีที่
สามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 1 ค่าต่อ 1 ช่วงเวลาที่คงที่ โดยค่าที่น ามาสร้างแผนภูมิจะเป็นค่าเฉลี่ยของ
ค่าที่อ่านได้จ านวน n ตัวอย่างที่คงที่ ตัวอย่างเช่นในกรณีของข้อมูลในตารางที่ 2.5 หากสามารถ
บันทึกค่าได้เพียง 1 ค่า (สมมติในที่นี้ว่าเป็นค่าที่ 1) และก าหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลจ านวน 3 ค่า 
จะได้ว่า ค่าเฉลี่ยค่าแรกจะเกิดตอนเวลา 10:00 น. โดยใช้ค่าของเวลา 8:00 น., 9:00 น. และ 10:00 
น. ในการค านวณซึ่งจะได้เท่ากับ 51.33 ค่าเฉลี่ยล าดับถัดไป จะใช้ค่าของเวลา 9:00 น.,10:00 น. 
และ 11:00 น. ในการค านวณซึ่งจะได้เท่ากับ 51.33 เป็นต้น (รูปที่ 2.18) 
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รูปที ่2.17 Simple Control Chart
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ความถี่ในการเก็บข้อมูลเพื่อสร้างแผนภูมิขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร ตัวอย่างเช่น องค์กรที่มีระบบ
ข้อมูลที่พร้อม การเก็บข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่  On Line ค านวณได้ทันที ก็ควรที่จะ 
Update แผนภูมิทุก ๆ ชั่วโมงส าหรับขั้นตอนที่มีการใช้พลังงานสูง  ๆ หากแต่ถ้าเป็นองค์กรที่ไม่พร้อม สามารถ 
Update แผนภูมิวันละครั้งหรือกะละครั้ง อย่างไรก็ตาม ต้องระวังการที่ทิ้งช่วงนานเกินไปอาจท าให้มีการสูญเสียโอกาส
ที่จะประหยัดพลังงานไปได้ 

 

ตารางท่ี  2.5 ตัวอย่างข้อมูลท่ีใช้ในการแสดงแผนภูมิควบคุม 
 

เวลา ค่าท่ี 1 ค่าท่ี 2 ค่าท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ค่า Moving 
Average 

8:00 56.00 54.00 58.00 56.00 - 
9:00 50.00 52.00 58.00 53.33 - 
10:00 48.00 52.00 59.00 53.00 51.33 
11:00 56.00 56.00 51.00 54.33 51.33 
12:00 58.00 53.00 52.00 54.33 54.00 
13:00 59.00 54.00 52.00 55.00 57.67 
14:00 51.00 59.00 56.00 55.33 56.00 
15:00 52.00 58.00 53.00 54.33 54.00 
16:00 52.00 52.00 54.00 52.67 51.67 
17:00 56.00 51.00 59.00 55.33 53.33 
18:00 53.00 50.00 58.00 53.67 53.67 
19:00 54.00 47.00 52.00 51.00 54.33 
20:00 59.00 44.00 51.00 51.33 55.33 
21:00 58.00 59.00 50.00 55.67 57.00 
22:00 52.00 61.00 47.00 53.33 56.33 
23:00 51.00 55.00 44.00 50.00 53.67 
0:00 50.00 52.00 59.00 53.67 51.00 
1:00 47.00 53.00 61.00 53.67 49.33 
2:00 44.00 50.00 55.00 49.67 47.00 
3:00 59.00 48.00 52.00 53.00 50.00 
4:00 61.00 56.00 53.00 56.67 54.67 
5:00 55.00 58.00 50.00 54.33 58.33 
6:00 52.00 59.00 48.00 53.00 56.00 
7:00 53.00 51.00 56.00 53.33 53.33 
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รูปที ่2.18 Moving Average Control Chart
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2.1.8.1 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) 

การทบทวนการจัดการ 

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องทบทวนระบบการจัดการพลังงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพื่อให้
แน่ใจว่าระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสม มีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องพิจารณาถึง 

1) ผลการด าเนินงานของระบบการจัดการพลังงานทั้งหมด 
 2) ผลการด าเนินงานเฉพาะแต่ละข้อก าหนดของระบบการจัดการ 
 3) สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน 
 4) ปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร แนวทางด าเนินงาน

ด้านพลังงานที่มีอยู่ในองค์กร ข้อปฏิบัติและการด าเนินงานที่ดีกว่าซึ่งองค์กรหรือ
หน่วยงานอื่นได้จัดท าเอาไว้ (best practice) การแก้ไขตามข้อก าหนดของกฎหมาย การ
น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต้องวิเคราะห์ว่าการกระท าใดที่จ าเป็นต้องแก้ไขจาก
ข้อบกพร่องของระบบการจัดการพลังงาน 

องค์กรต้องพิจารณาความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเตรียมการจัดการพลังงาน
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบการจัดการพลังงานโดยพิจารณาจากผลการตรวจประเมินระบบ
การจัดการพลังงานสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปและเจตจ านงที่จะใหม้ีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ตามที่ได้ระบุในหัวข้อการจัดตั้งโครงสร้างว่าคณะกรรมการบริหารด้านอนุรักษ์พลังงานมีหน้าที่
ก าหนดทิศทางการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร ดังนั้น จึงต้องมีการทบทวนการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานตามความเหมาะสมตามหลักการ PDCA ความถี่ของการทบทวนขึ้นกับการก าหนด
โดยองค์กร แต่อย่างน้อยต้องทบทวนปีละ 1 ครั้ง 

ในระหว่างการทบทวน ผู้จัดการพลังงานมีหน้าที่เสนอผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานที่
ผ่าน มา ผลการตรวจประเมินภายใน และน าเสนอแนวทางการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 

 
 2.1.9  ขั้นตอนท่ี 8 การทบทวนผลการด าเนินการ 

 2.1.9.1 การตรวจประเมิน 

 ข้อก าหนดการตรวจประเมิน 

 องค์กรต้องจัดท าและปฏิบัติตามเอกสารขั้นตอนการด าเนินงานในการตรวจประเมินระบบการจัด
การพลังงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ และมีการตรวจประเมินตลอดทั้งองค์กร โดยต้องครอบคลุม 
ขอบข่าย ความถี่ วิธีการตรวจประเมิน รวมทั้งความรับผิดชอบในการตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินต้องเป็นบุคคล 
ที่มีความรู้ความสามารถในการตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน และมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ท าการตรวจ
ประเมิน ซึ่งอาจมาจากบุคคลภายในองค์กรก็ได้ เพื่อตัดสินว่า 

1)   ระบบการจัดการพลังงานขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานนี้ 

2)   องค์กรได้ด าเนินการและบรรลุผลตามนโยบายและการเตรียมการจัดการพลังงาน 

3)   แผนการตรวจประเมินขึ้นกับระดับการใช้พลังงานและผลการตรวจประเมินที่ผ่านมา  

 

 



                                                                                          
                                                                                                                 

              

                                                                                                                                                                                  54 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 นอกจากนี้ต้องมีการรายงานผลการตรวจประเมิน และส่งให้บุคคลที่ถูกตรวจประเมิน 
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ถูกตรวจประเมินรวมทั้งผู้เก่ียวข้องเพื่อท าการแก้ไข เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผน องค์กรควรจัดให้มีคณะผู้ตรวจประเมินภายในเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการท างานที่ก าหนดขึ้น เช่น SOP การบันทึกข้อมูล เป็นต้น 

 การตรวจประเมินภายในเป็น Impact Findings กล่าวคือ ผู้ตรวจประเมินจะมองหา Evidence ที่
แสดงว่าการท างานเป็นไปตามที่ก าหนดหรือไม่ ระบบการจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพหรือไม่ จะเห็นว่าเป็นข้อมูล
ประเภท Lag (เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว จึงพบเห็นหลักฐาน) 

 ก่อนการตรวจประเมินแต่ละครั้งควรมีการประชุมเพื่อก าหนดแผนงาน ขอบเขตของการตรวจ
ประเมินไม่จ าเป็นต้องครบทั้งองค์กรเสมอไป แต่ต้องมั่นใจว่าเมื่อครบรอบที่ก าหนด แต่ละพื้นที่ต้องได้รับการตรวจ
ประเมินตามความถี่ที่ก าหนด  ความถี่ของการตรวจประเมินภายในขึ้นกับการก าหนดโดยองค์กร ทั้งนี้ ควรจะท าอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

2.2 การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน 
 การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง จากทุกระดับและทุกคนใน   
องค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึงพนักงานปฏิบัติการ ซึ่งการที่จะเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนั้น โรงงานจะต้อง       
มีระบบการจัดการพลังงานที่สมบูรณ์ และมีการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนในองค์กร ซึ่งจิตส านึก
นั้นไม่ได้เกิดขึ้นได้ในทันที ดังนั้นโรงงานจะตอ้งมีขั้นตอน มีแผนและมีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง เพื่อให้ทุกคนตระหนัก
ถึงความส าคัญที่มีต่อตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติและโลก ซึ่งในบทนี้ผู้รับผิดชอบด้าน พลังงานหรือผู้จัดการ     
พลังงานจะได้น าความรู้ต่างๆไปใช้ในการสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป  
 
 2.2.1   ความจ าเป็นในการสร้างจิตส านึก 
 ท าไมจะต้องอนุรักษ์พลังงาน ?  
 ถ้า  วันนี้  พรุ่งนี้  ไฟฟ้าดับทั้งวัน ? 
 วันนี้ราคาน้ ามันหน้าป๊ัมน้ ามันเป็นอย่างไร ? 
 พลังงานมีความส าคัญต่อการสร้างความสะดวกสบายของมนุษย์หรือไม่?  
 พลังงานมีเหลือเฟือใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดสิ้นหรือไม่ ?  
 ต้นทุนราคาพลังงานแพงและหายากหรือไม่ ?  
 การใช้พลังงานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่?  
 โลกร้อนขึ้นหรือไม่ ? 
 ค าตอบของปัญหาเหล่านี้จะเป็นข้อมูลอย่างดีที่ให้เราได้ตัดสินใจว่าท าไมจึงต้องอนุรักษ์พลังงาน 

  
 1)   รูปแบบของพลังงาน 
 มนุษย์เริ่มรู้จักใช้พลังงานและน าพลังงานไปใช้ในการด ารงชีวิตและพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยพลังงานที่มนุษย์น ามาใช้นี้แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ 

 พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)  
 พลังงานหมุนเวียน เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น แสงอาทิตย์ ลม ความ

ร้อนใต้พิภพ ซึ่งมีอยู่ไม่จ ากัด และใช้แล้วไม่หมดไป นอกจากนี้ พลังงานหมุนเวียนยังรวมไปถึงชีวมวลที่ได้จาก
การเกษตร และกสิกรรม เช่น ชานอ้อย แกลบ และมูลสัตว์ เป็นต้น พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานทางเลือกที่มี
ความส าคัญเพิ่มมากขึ้นทุกขณะซึ่งในอนาคตมนุษย์ อาจจะต้องพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนมากกว่าพลังงานรูปแบบอื่น      
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  พลังงานจากนิวเคลียร์  ซึ่งถือเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้การใช้พลังงาน    
หมุนเวียนยังก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าพลังงานในรูปแบบอื่น 
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รปูท่ี 2.19 แสดงพลังงานหมุนเวียนชนิดต่าง ๆ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ า ก็าซชีวภาพและชีวมวล 

(แหล่งที่มาของรูป : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน) 
 

 พลังงานสิ้นเปลือง (Modern Energy) 
  พลังงานสิ้นเปลือง เป็นพลังงานที่เกิดจากอินทรีย์สาร เช่น ซากพืชและซากสัตว์ที่ตายทับถมกัน
ในยุคดึกด าบรรพ์เป็นชั้น ๆ โดยใช้ระยะเวลากว่าร้อยล้านปี ท าให้เกิดน้ ามันก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินขึ้น  พลังงาน
สิ้นเปลืองนี้ จึงมักเรียกชื่อเป็นพลังงานฟอสซิล (Fossil Energy)  พลังงานสิ้นเปลืองเป็นพลังงานที่มีอยู่ในจ านวนจ ากัด 
หากขุดหรือน ามาใช้ตลอดเวลา  พลังงานดังกล่าวนี้ก็จะหมดไป  ปัจจุบันมนุษย์ใช้พลังงานสิ้นเปลืองเป็นหลัก โดยมี
ปริมาณการใช้มากกว่าพลังงานหมุนเวียนถึงร้อยละกว่า 95  กลุ่มประเทศที่มีปริมาณส ารองพลังงาน สิ้นเปลืองที่ส ารวจ
พบแล้วมากที่สุดในโลกขณะนี้ (ปี พ.ศ. 2548) จะเป็นกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง รองลงมาคือ ประเทศในแถบ     
ยุโรป และอเมริกาใต้ 
 

 
 

รูปท่ี 2.20 แสดงลักษณะการเกิดพลังงานสิ้นเปลืองหรือ Fossil 
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รูปท่ี 2.21 แสดงพลังงานสิ้นเปลืองชนิดต่างๆ เช่น น้ ามัน และถ่านหิน 
 
 2)   การอนุรักษ์พลังงานคืออะไร? 

 การปิดอุปกรณ์ไม่ใช้งานเป็นการอนุรักษ์พลังงานแล้วหรือไม่ ? ค าตอบนี้ยังไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้อง  
หลักการอนุรักษ์พลังงานไม่ใช่มีพลังงานแล้วไม่ให้ใช้แต่หมายถึง  “ การใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพใช้พลังงานให้
เพียงพอต่อความต้องการลดในส่วนที่เกิน ” “ในการอนุรักษ์พลังงานไม่ได้ดูแค่พลังงานที่ลดลงอย่างเดียว จะต้องดู   
ผลผลิตประกอบด้วยเนื่องจากบางครั้งพลังงานที่ลดลงอาจเกิดจากโรงงานเดินเครื่องไม่เต็มก าลังการผลิตหรือ หยุดผลิต
บางแผนกก็ได้ ” 
 3)   สถานการณ์พลังงานของโลก 

 ความต้องการใช้พลังงานของโลก ยังคงมีอัตราเพิ่มขึ้นในระดับสูง ท าให้กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามัน    
จ าเป็นต้องผลิตน้ ามันเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้พลังงานของโลก โดยกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ ามันจะผลิต
น้ ามันให้น้อยกว่าความต้องการใช้พลังงานของโลกเล็กน้อยเพื่อคงรักษาระดับราคาไว้ หากพิจารณาปริมาณความต้องการใช้
พลังงานของโลกแยกตามภูมิภาคจะพบว่า ประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนความต้องการใช้พลังงาน
สูงสุด รองลงมาคือประเทศในกลุ่มเอเชีย และ ยุโรปตามล าดับ  

 ดังนั้น น้ ามันที่ผลิตได้จากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง จะถูกใช้ในแถบเอเชียเป็นส่วนใหญ่      
ส่วนน้ ามันที่ผลิตได้ในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก็จะใช้ในทวีปอเมริกาเหนือและใต้เป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน 

 ความต้องการใช้พลังงานของโลก จะเพิ่มขึ้นตามผลผลิตมวลรวมของโลก และจ านวนประชากรของ
โลกท าให้ต้องผลิตพลังงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ปริมาณหรือแหล่งส ารองน้ ามันลด
น้อยลง โดยน้ ามันที่ส ารวจพบแล้ว ถึงปลายปี พ.ศ. 2546 มีปริมาณเหลืออยู่เพียง เก้าแสนถึงหนึ่งล้านล้านบาร์เรล 
โดยความต้องการใช้น้ ามันของโลกอยู่ในระดับสามหมื่นหกถึงสี่หมื่นล้านบาร์เรลต่อปี  หากความต้องการใช้พลังงาน
ของโลกดังกล่าวอยู่ในระดับทรงตัว ไม่เพิ่มขึ้น เราจะมีน้ ามันใช้ได้อีกไม่เกิน 40  ปี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ระดับ
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการขนส่งน้ ามันทางทะเลจากกลุ่มประเทศ     
ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายน้ ามันที่ใหญ่ที่สุด จะต้องผ่านช่องแคบ เกาะแก่ง และเขตแผ่นดินไหวที่เริ่ม
เกิดขึ้นในหมู่เกาะอินโดจีนและมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2547 ท าให้ราคาค่าขนส่งน้ ามันทางทะเลเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย 
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รูปท่ี 2.22 แสดงความต้องการใช้พลังงานของโลกในภูมิภาคต่างๆ

ความต้องการใช้พลงังานของโลกในภูมภิาคต่าง ๆ

ทวีปอเมริกาเหนือ, 

30%

ทวีปยโุรป, 25%

ประเทศในแถบ

ตะวนัออกกลาง, 7%

ทวีปแอฟริกา, 3%

ทวีปเอเซีย, 29%

ทวีปอเมริกากลาง

และอเมริกาใต,้ 6%
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รูปท่ี 2.23 แสดงแผนท่ีประเทศท่ีผลิตน้ ามันในตะวันออกกลางกับการขนส่ง 

 
 แผนที่แสดงประเทศที่ผลิตน้ ามันในตะวันออกกลางซึ่งเรือบรรทุกน้ ามันเชื้อเพลิง จะต้องผ่าน       

ช่องแคบๆ เพื่อขนส่งน้ ามันไปยังเอเชียอาคเนย์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ปัจจุบันนี้เส้นทางดังกล่าวเป็นเขต   
แผ่นดินไหวมีผลท าให้ค่าขนส่งและประกันภัยสูงขึ้น 

 
 นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนและนักค้าน้ ามันเข้ามาเก็งก าไรกับราคาน้ ามันที่ต้องส่งมอบในอนาคต     

หลังจากท าการซื้อขาย ซึ่งโดยทั่วไป น้ ามันจะถูกส่งมอบในระยะ 3-4 เดือนหลังท าการซื้อขายระยะเวลาของการ      
ส่งมอบน้ ามันเชื้อเพลิงจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่ต้องใช้ในการขนส่งเป็นปัจจัยหลัก น้ ามั นที่ผลิตจากกลุ่มประเทศ     
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ตะวันออกกลางกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณที่ผลิตได้จะถูกส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นและจีน ซึ่งมีความต้องการใช้พลังงาน
สูงสุดในเอเชียผ่านทางเรือบรรทุกน้ ามัน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศยังไม่สามารถผลิตพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการใช้
พลังงานภายในประเทศได้  

 จากการส ารวจแหล่งพลังงานของโลกในรอบ 20 ปี แทบจะไม่พบแหล่งพลังงานขนาดใหญ่อีก แสดง
ว่าพลังงานในโลกนี้ ได้ส ารวจพบและน ามาใช้แล้ว พลังงานเหล่านี้มีจ านวนจ ากัด ตารางที่......แสดงปริมาณพลังงาน
ส ารองของโลก  

ตารางท่ี 2.6 แสดงปริมาณพลังงานส ารองของโลก 

ชนิดพลังงาน ปริมาณส ารองของโลกท่ีใช้ได้ (ปี) 
น้ ามัน 42     ปี 

ก๊าซธรรมชาติ 64     ปี 
ถ่านหิน 220    ปี 

 
   นอกจากนี้ ผ ลกร ะทบที่ เ กิ ดขึ้ น กับสิ่ ง แวดล้อมจากการ ใช้พลั ง ง าน เช่น  ปัญหามลพิษ  
ปัญหาโลกร้อน  ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันแก้ไข  ตามสนธิสัญญาเกียวโต ได้มีการลงปฏิญญาให้
ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เป็นที่หน้ายินดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น
ประเทศที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลก ซึ่งเดิมไม่ยอมลงนามในสัญญา ปัจจุบันได้แสดงเจตจ านงที่จะ   
ลงนามเพื่อช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
   ส่วนก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานสิ้นเปลืองของมนุษย์ ซึ่งพลังงานสิ้นเปลืองนี้จะใช้
ก๊าซออกซิเจนท าการสันดาปร่วมกับเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีองค์ประกอบของคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นหลัก ผลที่ได้จาก
การสันดาปจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้จะท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก
เพิ่มขึ้นที่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการด ารงชีวิตของมนุษย์มากมาย เช่น ระดับอุณหภูมิผิวของ
โลกสูงขึ้น ภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าท่วม และการท าลายระบบนิเวศน์ เป็นต้น 
       องค์การสหประชาชาติจึงได้จัดให้มีการประชุมระดับชาติ และจัดท าข้อตกลงตามพิธีสารเกียวโต 
(Kyoto Protocol) ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกให้มีปริมาณเท่ากับปี ค .ศ. 
1990 (พ.ศ. 2533)  
  ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของการใช้พลังงานสิ้นเปลือง สามารถเปรียบเทียบได้ดังนี้ 
ในกรณีของรถยนต์ขนาดเล็กไม่เกิน 1,400 ซีซี วิ่งในระยะทาง 1,000 กม. จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใน
จ านวน 18.72 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จ านวน 19 ต้น หากรถยนต์คันดังกล่าวใช้น้ ามันดีเซลก็จะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 10.44 ตัน เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 10 ต้น 
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 4)   สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 และแนวโน้มในปี พ.ศ. 2552 
 ภาพรวมพลังงานปี พ.ศ. 2551 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ
ไทยในปี พ.ศ. 2551 ขยายตัวร้อยละ 4.0 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 5.6 ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลประมาณ 300 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกชะลอลงในไตรมาสที่สาม ซึ่งเกิดจากผลกระทบของ
ปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา และคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2552 มีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจาก ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเศรษฐกิจการเงินโลกชะลอตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น และท าให้การส่งออกชะลอตัวมาก ในขณะที่การใช้จ่าย
และการลงทุนในประเทศยังขยายตัวต่ า จึงคาดว่าโดยรวมเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.0-3.0 อัตราเงินเฟ้อ    
เท่ากับร้อยละ 2.5 – 3.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 1.2 ของ GDP โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อภาพรวมการ
ใช้พลังงานของประเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.7 การใช้ การผลิต การน าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

                                                                                              หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
  2547 2548 2549 2550 2551* 
การใช้ 1,450 1,520 1,548 1,606 1,639 
การผลิต 676 743 765 794 859 
การน าเข้า (สุทธิ) 988 980 978 998 973 
การน าเข้า / การใช้ (%) 68 64 63 62 59 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
การใช้ 7.7 4.8 1.8 3.8 2.0 
การผลิต 1.5 9.9 3.0 3.7 8.2 
การน าเข้า (สุทธิ) 13.8 -0.9 -0.2 2.0 -2.4 
GDP (%) 6.3 4.5 5.0 4.8 4.0 

 
 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น สถานการณ์พลังงานในช่วงปี พ.ศ. 2551 มีความผันผวนมาก 
เนื่องจากในช่วงต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นท าสถิติสูงสุดเป็นรายวัน มีผลให้การใช้น้ ามันลดลง    
อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจของโลกและของไทยยังคงดีอยู่ โดย GDP ในช่วง 6 เดือนแรกของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6   
ซึ่งมีผลให้การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.6 
 ในช่วงไตรมาสที่สามราคาน้ ามันตลาดโลกเริ่มลดลงพร้อมๆ กับมีข่าวไม่ดีเก่ียวกับสถานการณ์  
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และในที่สุดได้เลวร้ายลงจนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศอเมริกาและประเทศ   
ยุโรป และได้ลุกลามไปทั่วโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ 
 ประเทศไทยนอกจากจะได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากภาวะการเงินของอเมริกาแล้ว ยังได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ โดยเฉพาะการปิดสนามบินในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมี
ผลให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไตรมาสสามและไตรมาสสี่ชะลอลง ส่งผลให้การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น
ในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงจากครึ่งปีแรกค่อนข้างมาก โดยในช่วงครึ่งปีหลังการใช้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4 เท่านั้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 การใชพ้ลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี พ.ศ. 2551 อยู่ที่ระดับ 1,639 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบ
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 การใช้ถ่านหินน าเข้ายังคง
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงร้อยละ 13.7 การใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.8  เนื่องจากมีการใช้ถ่านหินน าเข้ามาเป็นเชื้อเพลิง
แทนการใช้ลิกไนต์ ในขณะที่การใช้น้ ามันลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.4 การใช้น้ ามันลดลงต่อเนื่องเป็น  ปีที่สอง เนื่องจาก
ราคาน้ ามันทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายราคาน้ ามันมีแนวโน้ม  ลดลงแล้วก็ตาม       
แต่ราคาที่สูงในช่วงสามไตรมาสแรกมีผลมากกว่า ท าให้ปริมาณการใช้น้ ามันทั้งปีลดลง การใช้ไฟฟ้าพลังน้ า/ไฟฟ้าน าเข้า
ในปีนี้ลดลงร้อยละ 13.9 เนื่องจากปีนี้มีปริมาณน้ าน้อยกว่าปีที่แล้ว ส าหรับสัดส่วนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นนั้น   
ในปี พ.ศ. 2551 นี้นับเป็นปีแรกที่สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติมากกว่าการใช้น้ ามัน โดยก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้  
มากที่สุดร้อยละ 41 รองลงมาเป็นน้ ามันร้อยละ 38 ลิกไนต์/ถ่านหินน าเข้า ร้อยละ 19 และพลังน้ า/ไฟฟ้าน าเข้าร้อยละ 2  

ตารางท่ี 2.8 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

                                                                                                 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น อยู่ที่ระดับ 859 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.2 เนื่องจากการผลิตน้ ามันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น โดยมีการผลิต
น้ ามันดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 เนื่องจากมีแหล่งบัวหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้ ามันดิบแหล่งใหม่เริ่มท าการผลิตตั้งแต่ปลายเดือน
สิงหาคม คอนเดนเสทเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 และก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 เนื่องจากแหล่งอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ เริ่มท าการผลิตตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม และแหล่งเจดีเอเริ่มน าก๊าซธรรมชาติเข้ามาตั้งแต่
เดือนมกราคม ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าพลังน้ าลดลงร้อยละ 12.6 เนื่องจากมีปริมาณน้ าในเขื่อนน้อยกว่าปีที่แล้ว และ
การผลิตลิกไนต์ลดลงร้อยละ 3.3 เนื่องจากแหล่งสัมปทานภายในประเทศทยอยหมดลง และไม่มีการให้สัมปทานใหม่   
เพิ่มเติม 
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ตารางท่ี 2.9 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

                                                                                          หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ในช่วงต้นปี 2551 จนถึงเดือนกรกฎาคมเกิดภาวะ
วิกฤตราคาน้ ามัน มีผลให้การใช้น้ ามันลดลง ในขณะที่การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม และรถยนต์ 
(NGV) รวมทั้งถ่านหินยังคงเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของโลกและของไทยยังคงดีอยู่ในช่วง 
6 เดือนแรก ซึ่งมีผลให้การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายในช่วงครึ่งปีแรก ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.2  

 ในช่วงไตรมาสที่สามราคาน้ ามันตลาดโลกเริ่มลดลงพร้อมๆ กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ลุกลาม
ไปทั่วโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากภาวะการเงินเช่นกัน 
นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์การเมืองในประเทศ ดังได้กล่าวมาแล้ว มีผลให้
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไตรมาสสามและไตรมาสสี่ชะลอลง และส่งผลให้การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้น
สุดท้ายในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.1 
 ภาพรวมการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 โดยการใช้ก๊าซธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ถ่านหินน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 เพื่อทดแทนลิกไนต์ในประเทศ ที่มีการใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยร้อยละ 3.1 การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ในขณะที่น้ ามันส าเร็จรูปลดลงร้อยละ 4.3 โดยสัดส่วนการใช้    
พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้ายนั้น น้ ามันส าเร็จรูปยังครองสัดส่วนการใช้สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 56 รองลงมาเป็นไฟฟ้า  
ร้อยละ 21 ลิกไนต์/ถ่านหินน าเข้าร้อยละ 15 และก๊าซธรรมชาติร้อยละ 8 

ตารางท่ี 2.10 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย 

                                                                                 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
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การพลังงานความ 

 
  มูลค่าพลังงาน  
  การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มีมูลค่า 1,709,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 207,326 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 13.8 โดยมูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทุกชนิดเพิ่มขึ้น กล่าวคือ มูลค่าการใช้น้ ามันส าเร็จรูป
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 มูลค่าการใชก๊้าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.7 มูลค่าการใช้ลิกไนต์/ถ่านหินเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4 
มูลค่าการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และมูลค่าการใชพ้ลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 
 
ตารางท่ี 2.11 มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 

                                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การน าเข้าพลังงาน ในปีนี้มีมูลค่ารวม 1,239,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 359,236       
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.8 โดยมูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเพิ่มขึ้น ในขณะที่มูลค่า
การน าเข้าน้ ามันส าเร็จรูป และไฟฟ้าลดลง  

ตารางท่ี 2.12 มูลค่าการน าเข้าพลังงาน 

                                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การส่งออกพลังงาน ในปีนี้มีมูลค่ารวม 348,614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 141,619       
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.4 โดยการส่งออกน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปมีมูลค่ารวม 346,558 ล้านบาท (99%) 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 141,669 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.1  
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ตารางท่ี 2.13 มูลค่าการส่งออกพลังงาน 

                                                                                                                      หน่วย : ล้านบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การน าเข้าพลังงานสุทธิ ในปีนี้มีมูลค่ารวม 890,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 217,619 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.3 โดยมูลค่าน าเข้าน้ ามันดิบและน้ ามันส าเร็จรูปสุทธิ อยู่ที่ 759,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนถึงร้อยละ 35.8   

ตารางท่ี 2.14 มูลค่าน าเข้าพลังงานสุทธิ 

                                                                                                                    หน่วย : ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   สถานการณ์พลังงานแต่ละชนิด 
  น้ ามันดิบ ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยในปี พ.ศ. 2551 ช่วงเดือน
มกราคมราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 87.36 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน
เมษายนราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 103.41 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จนกระทั่งถึงในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีระดับราคาสูงสุด
อยู่ที่ 140.77 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หลังจากนั้นราคาค่อยๆ ปรับลดลงแต่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ราคา 100  
กว่าเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และปรับลดลงมาอย่างเร็วในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจนถึงระดับ         40 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม ซึ่งมีผลให้ไทยมีมูลค่าการน าเข้าน้ ามันดิบในปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.6 และมี
ปริมาณการน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ทั้งนี้เนื่องจากค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูง ถึงแม้ว่าความต้องการใช้ภายในประเทศ
จะลดลง แต่สามารถส่งออกเพิ่มขึ้นซึ่งยังได้ก าไรมากอยู่ ท าให้โรงกลั่นน้ ามันไม่ลดการกลั่นลง จึงมีผลท าให้ปริมาณ
การน าเข้าน้ ามันดิบไม่ลดลง 
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ตารางท่ี 2.15 การน าเข้าน้ ามันดิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น้ ามันส าเร็จรูป การใช้น้ ามันส าเร็จรูปมีปริมาณรวม 678 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อน
ร้อยละ 4.0 เนื่องจากราคาน้ ามันภายในประเทศทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การใช้น้ ามันเบนซินและดีเซลชะลอตัว
ลง อีกทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลดการใช้น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าลง เนื่องจากราคาอยู่ในระดับสูง การใช้
น้ ามันเครื่องบินลดลงร้อยละ 4.9 เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในประเทศและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลท า
ให้การท่องเที่ยวชะลอลง จึงท าให้ภาพรวมการใช้น้ ามันลดลง ขณะที่การใช้ LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 ซึ่งเพิ่มขึ้นใน
อัตราสูงติดต่อกัน 3 ปี เนื่องจากรถยนต์ส่วนบุคคลจ านวนมากได้ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ LPG แทน ในช่วงที่ราคา
น้ ามันสูง  

ตารางท่ี 2.16 มูลค่าน าเข้าพลังงานสุทธิ 

                                                                                                               หน่วย : พันบาร์เรลต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   น้ ามันเบนซิน  การใช้น้ ามันเบนซินมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ทั้งนี้
เนื่องจากการประกาศลอยตัวราคาน้ ามันเบนซินในช่วงปลายปี พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้ระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นจากอดีตที่
ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้ว ซึ่งส่งผล
ให้ในปีนี้มีปริมาณการใช้น้ ามันเบนซินรวมเท่ากับ 121 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 4.1 โดยในช่วงครึ่งปีแรกการใช้   
น้ ามันเบนซินลดลงร้อยละ 3.5 และในช่วงครึ่งปีหลังการใช้ลดลงร้อยละ 4.6  เนื่องจากมีการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิง
ทางเลือกอื่นๆ แทน ได้แก่ LPG และ NGV โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   ในเดือนมกราคมของปี พ.ศ. 2551 ราคาน้ ามันเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 33.17 บาทต่อลิตร 
ปริมาณการใช้อยู่ที่ 122 พันบาร์เรลต่อวัน และราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสูงสุดในเดือนกรกฎาคม        
ซึ่งราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 42.69 บาทต่อลิตร ปริมาณการใช้จึงลดลงมากที่สุดในเดือนนี้ อยู่ที่ 113 พันบาร์เรลต่อวัน 
จากการที่ราคาน้ ามันทรงตัวอยู่ในระดับสูงท าให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงใน      
รถยนต์อย่างชัดเจนในปีนี้ โดยส่วนหนึ่งหันไปใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ เพื่อทดแทนน้ ามัน ได้แก่ LPG และ NGV   
ส่งผลให้การใช้ LPG ในรถยนต์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 34.8 และ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 229.5 จ านวนรถที่ติดตั้ง NGV     
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจ านวน  55,868  คัน จ านวนสถานี 166 สถานี ณ สิ้นปี 2550 เป็น 122,576 คัน ณ วันที่ 1 
ธันวาคม 2551 และมีการเร่งสร้างสถานี NGV เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการ NGV ที่สูงขึ้นอย่างมากในปีนี้ ซึ่ง ณ 
วันที่ 1 ธันวาคม 2551  มีสถานีบริการ NGV ถึง 272 สถานี  

ตารางท่ี 2.17 สถานการณ์ NGV ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2551 

 

 

 

 

 

 
 
   แก๊สโซฮอล์ การใช้เพิ่มจาก 4.8 ล้านลิตรต่อวันในปี พ.ศ. 2550 เป็น 8.9 ล้านลิตรต่อวันในปีนี้ 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.3 โดยการใช้เพิ่มขึ้นจาก 7.1 ล้านลิตรต่อวันในเดือนมกราคมปีนี้ เป็น 10.8 ล้านลิตรต่อวันใน
เดือนธันวาคม เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการน าเข้า โดยใช้เอทานอลผสมใน
น้ ามันเบนซินทดแทนสาร MTBE ในการเพิ่มค่าออกเทน โดยลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันแก๊สโซฮอล์ให้  ต่ ากว่า
น้ ามันเบนซินมีผลท าให้ราคาแก๊สโซฮอล์ต่ ากว่าเบนซินมาก (ประมาณ 4 – 6 บาทต่อลิตร) ซึ่งมีผลกระตุ้นให้ประชาชน
หันมาใช้แก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น  

   ในปี พ.ศ. 2551 ครึ่งปีแรกการใช้แก๊สโซฮอล์ อยู่ที่ระดับ 7.9 ล้านลิตรต่อวัน และในช่วงครึ่งปี
หลังการใช้อยู่ที่ 10.1 ล้านลิตรต่อวัน เมื่อรวมทั้งปีการใช้แก๊สโซฮอล์ อยู่ที่ระดับ 8.9 ล้านลิตรต่อวัน เป็นการใช้       
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ระดับ 2.4 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 264.6 และการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 (E10) 6.5 ล้านลิตรต่อ
วันในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.6 

   นอกจากนี้ รัฐบาลได้ส่ง เสริมให้มีการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์  95 ( E20) ตั้ งแต่วันที่              
1 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา โดยลดภาษีสรรพสามิตส าหรับรถยนต์ที่ใช้น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (E20) จากร้อยละ 30 
เหลือร้อยละ 20 ซึ่งท าให้ในปีนี้การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 (E20) อยู่ที่ระดับ 0.08 ล้านลิตรต่อวัน ถึงแม้ว่าการใช้แก๊สโซฮอล์ 
95 (E20) เริ่มต้นปี แต่การใช้ยังเพิ่มไม่มากนัก เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านจ านวนรถและปั๊มมีน้อย 

   และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้เอทานอลเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้มีการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์  
(E85) แบบครบวงจร โดยส่งเสริมให้มีการน าเข้าและประกอบรถยนต์ที่ใช้ E85 หรือรถยนต์ FFV นั้นจะมีการส่งเสริม
เป็นพิเศษในปี 2552-2553 โดยภายในปี 2552 จะลดภาษีน าเข้าจากอัตราปกติ ร้อยละ 80 เหลือร้อยละ 60 คาดว่าจะมี
รถยนต์น าเข้าประมาณ 2,000 คัน ส่วนภาษีสรรพสามิตยังคงให้เท่ากับ E20 ซึ่งเก็บในอัตราร้อยละ 25 แต่เพื่อจูงใจ      
ให้เกิดการใช้ E85 ในช่วงแรก จึงลดภาระภาษีสรรพสามิตแก่ผู้ซื้อรถยนต์ ด้วยการน าเงินกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง
สนับสนุนส่วนต่างร้อยละ 3 หรือเท่ากับว่ามีภาระจ่ายภาษีประมาณร้อยละ 22 เท่านั้น ส่วนในระยะยาวนั้น
กระทรวงการคลังจะมีการก าหนดอัตราภาษีสรรพสามิตอีกครั้งหนึ่ง 
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   ส าหรับจ านวนสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์มีการขยายตัวสูงขึ้นสอดคล้องกับปริมาณ
การจ าหน่ายที่เพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2551 มีจ านวนสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ ทั้งสิ้น 4 ,171 
แห่ง แบ่งเป็นสถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 (E10) 4,044 แห่ง สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 
(E10) 2,500 แห่ง สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์  (E20) 180 แห่ง สถานีบริการจ าหน่ายน้ ามันแก๊สโซฮอล์  
(E85) 3 แห่ง  
ตารางท่ี 2.18 ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลล์รายเดือน 

                                                                                                               หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เอทานอล ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งสิ้น 47 โรง แต่มีโรงงานที่
เดินระบบแล้วเพียง 11 โรง มีก าลังผลิตรวมทั้งสิ้น 1,575,000 ลิตรต่อวัน โดยในปี พ.ศ. 2551 มีการผลิตเอทานอลเพื่อ
ใช้เป็นพลังงาน 0.9 ล้านลิตรต่อวัน โดยราคาเฉลี่ยเอทานอลเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 จากราคาเฉลี่ย 17.52 
บาทต่อลิตร มาอยู่ที่ราคา 18.74 บาทต่อลิตร 
 
ตารางท่ี 2.19 รายชื่อโรงงานท่ีด าเนินการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้ว 
                      หน่วย: ลิตรต่อวัน 

ผู้ประกอบการ จังหวัด วัตถุดิบ ก าลังการผลิตติดตั้ง 
1. บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป เทรดดิ้ง จ ากัด* อยุธยา กากน้ าตาล 25,000 

2. บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จ ากัด (มหาชน) สุพรรณบุรี กากน้ าตาล 150,000 

3. บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จ ากัด (มหาชน) นครปฐม กากน้ าตาล 200,000 

4. บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จ ากัด ขอนแก่น อ้อย/กากน้ าตาล 150,000 

5. บริษัท ไทยง้วน เอทานอล จ ากัด (มหาชน) ขอนแก่น มันส าปะหลัง 130,000 

6. บริษัท เพโทรกรีน จ ากัด ชัยภูมิ อ้อย/กากน้ าตาล 200,000 

7. บริษัท น้ าตาลไทยเอทานอล จ ากัด กาญจนบุรี อ้อย/กากน้ าตาล 100,000 

8. บริษัท เคไอเอทานอล จ ากัด นครราชสีมา อ้อย/กากน้ าตาล 100,000 

9. บริษัท เพโทกรีน จ ากัด กาฬสินธ์ุ อ้อย/กากน้ าตาล 200,000 

10. บริษัท เอกรัฐพัฒนา จ ากัด นครสวรรค์ กากน้ าตาล 200,000 

11. บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ ากัด สระบุรี อ้อย/กากน้ าตาล 120,000 

รวม   1,575,000 

   * พรวิไลฯ ผลิตกรดอะซิติกแทนเอทานอล 
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   น้ ามันดีเซล ในปี พ.ศ. 2551 มีปริมาณการใช้รวม 47.9 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 6.3 โดย
ในช่วงครึ่งปีแรกการใช้ลดลงร้อยละ 2.1 และในช่วงครึ่งปีหลังลดลงร้อยละ12.0 เนื่องจากราคาน้ ามันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จากระดับ 29.43 บาทต่อลิตรในเดือนมกราคม 2551 และเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสูงสุดอยู่ที่
เดือนกรกฎาคมที่ระดับ 42.57 บาทต่อลิตร ปริมาณการใช้ดีเซลจึงลดลงมากที่สุดในเดือนนี้ อยู่ที่ 40.2 ล้านลิตรต่อวัน 
จากนั้นราคาขายปลีกน้ ามันดีเซลได้เริ่มปรับตัวลดลง เนื่องจากการลดภาษีสรรพสามิตจาก 6 มาตรการ 6 เดือน       
ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 22.46    
บาทต่อลิตร จึงท าให้ปริมาณการใช้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตามภาพรวมทั้งปีราคายังคงทรงตัวอยู่
ในระดับสูง จึงท าให้ปริมาณการใช้ของทั้งปีลดลง ในปัจจุบันกระทรวงพลังงานก าหนดให้น้ ามันดีเซลหมุนเร็วต้อง   
ผสมไบโอดีเซลร้อยละ 2 (B2) โดยปริมาตร ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา  

ตารางท่ี 2.20 ปริมาณการใช้น้ ามันแก๊สโซฮอลล์รายเดือน 

                                                                                                                     หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ไบโอดีเซล ปริมาณการจ าหน่ายไบโอดีเซล (B5) ได้เพิ่มจาก 1.7 ล้านลิตรต่อวันในปี พ.ศ. 
2550 เป็น 9.9 ล้านลิตรต่อวันในปีนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 478.9 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างจริงจัง โดยลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ ามันและอัตราเงินส่งเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานของ ไบโอดีเซล  
(B5) ต่ ากว่าน้ ามันดีเซล เป็นผลให้ราคาขายปลีกต่ ากว่า 1.00 – 1.50 บาทต่อลิตร ท าให้การใช้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง กล่าวคือเดือนมกราคมอยู่ที่ระดับ 4.9 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มเป็น 10.6 ล้านลิตรต่อวันในเดือนมิถุนายน 
และในเดือนธันวาคม 2551 มีการจ าหน่ายถึง 16.5 ล้านลิตรต่อวัน โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม มีสถานีบริการน้ ามันไบโอ
ดีเซล (B5) รวมทั้งสิ้น 2,866 แห่ง และมีบริษัทผู้ค้าน้ ามันที่ขายน้ ามันไบโอดีเซล(B5) เป็นจ านวนถึง 11 บริษัท โดย
บางจากมีสัดส่วนสถานีบริการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 35 ปตท.มีสัดส่วนรองลงมาคิดเป็นร้อยละ 28  รวมเป็น  ร้อยละ 
63 ของจ านวนสถานีบริการไบโอดีเซล (B5) ทั้งหมด  
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ตารางท่ี 2.21 ปริมาณการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 

                                                                                                                     หน่วย : ล้านลิตรต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   LPG ในปี พ.ศ. 2551 การใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี
แล้ว โดยในช่วงครึ่งปีแรกการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 และในช่วงครึ่งปีหลังการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 การใช้ LPG ปีนี้
ในทุกสาขาขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยการใช้ LPG รถยนต์ปีนี้ขยายตัวเพิ่มสูงถึง  ร้อยละ 35.2   
เนื่องจากระดับราคาน้ ามันเบนซินสูงท าให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนหนึ่งหันมาใช้ LPG ทดแทน การใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นมาก
ถึงร้อยละ 14.0 และการใช้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7  

ตารางท่ี 2.22 การจัดหาและความต้องการ LPG 

                                                                                                                             หน่วย : พันตัน 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 จากการที่รัฐบาลอุดหนุนราคา LPG มาโดยตลอด ขณะที่ปล่อยเสรีราคาน้ ามันเบนซิน    มีผล
ให้ระดับราคาของเชื้อเพลิงทั้งสองแตกต่างกันมาก ผู้ใช้รถยนต์โดยเฉพาะรถแท็กซี่ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ 
LPG แทน เป็นผลให้การใช้ LPG ในรถยนต์สูงขึ้นโดยตลอด อีกทั้งมีการใช้ทดแทนน้ ามันเตาในภาคอุตสาหกรรม  
และใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จึงท าให้ปีนี้เป็นปีแรกที่ต้องน าเข้า LPG มาใช้ในประเทศตั้งแต่      
เดือนเมษายน จ านวน 22 พันตัน (น าเข้าในรูปโพรเพนและบิวเทน) และน าเข้าเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วง
เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซธรรมชาติได้หยุดซ่อมประจ าปี โดยรวมทั้งปีมีการน าเข้า LPG 
จ านวน 504 พันตัน โดยราคาเฉลี่ยของโพรเพนและบิวเทนในเดือนมกราคม 2551 อยู่ที่ 872 เหรียญสหรัฐต่อตัน   
หลังจากนั้นได้ทรงตัวอยู่ในระดับ 802 - 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน จนกระทั่งราคาเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 923 เหรียญสหรัฐ  
ต่อตันในเดือนกรกฎาคม และทยอยลดลงตามราคาน้ ามัน และลดลงมาต่ าสุดอยู่ที่ 338 เหรียญสหรัฐต่อตันในเดือน
ธันวาคม 

ตารางท่ี 2.23 เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ LPG 
  
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  การใช้ก๊าซธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2551 ปริมาณการใช้อยู่ที่ระดับ 3,534 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.5 เนื่องจากในปีนี้มีแหล่งผลิต 2 แหล่งที่ส าคัญได้ท าการผลิต คือ แหล่งอาทิตย์และ 
JDA โดยแหล่งอาทิตย์สามารถผลิตได้มากกว่า 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงปลายปี พ.ศ. 2551 ก๊าซธรรมชาติ
ถูกน าไปใช้ในภาคการผลิตต่างๆ ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของการใช้ทั้งหมด จ านวน 2,453 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.6  ใช้ในโรงแยกก๊าซปริมาณ 627 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 17 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.6 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณ 375 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 และที่เหลือร้อยละ 2 ใช้ในภาคการขนส่ง (รถยนต์ NGV) ปริมาณ 74 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 208.3 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ตารางท่ี 2.24 การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา 

                                                                                                     หน่วย : ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

  2547 2548 2549 2550 2551* 
2551
สัดส่วน

(%) 

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง (%) 

2550 2551* 

ผลิตไฟฟ้า 2,134 2,242 2,257 2,346 2,453 70 3.9 4.6 

โรงแยกก๊าซ 389 491 527 572 627 17 8.5 9.6 

อุตสาหกรรม 248 258 291 347 375 11 19.5 8.1 

NGV 3 6 11 24 74 2 117.6 208.3 

รวม 2,774 2,997 3,086 3,288 3,534 100 6.6 7.5 
 
  การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน ในปี พ.ศ. 2551 การใช้อยู่ที่ระดับ 35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน (คิด
จากค่าความร้อน) ร้อยละ 9.7 ประกอบด้วยการใช้ลิกไนต์ 18 ล้านตัน และถ่านหินน าเข้า 17 ล้านตัน เป็นการใช้
ลิกไนต์ในภาคการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จ านวน 16 ล้านตัน ที่เหลือจ านวน 2 ล้านตัน ถูกน าไปใช้ใน  
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตปูนซีเมนต์ กระดาษ อุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ โดยการใช้ลิกไนต์ในภาค 
อุตสากรรมลดลงมากเนื่องจากอุปทานในประเทศลดจากการที่บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) หยุดผลิต  
เนื่องจากปริมาณส ารองหมด ไม่มีแหล่งสัมปทานใหม่ ท าให้ต้องใช้ถ่านหินน าเข้าทดแทน ขณะที่การใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.7 (คิดจากค่าความร้อน) แบ่งเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมจ านวน 11 ล้านตัน ที่เหลือใช้เป็นเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้าของ SPP และ IPP จ านวน 6 ล้านตัน  

ตารางท่ี 2.25 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน 

                                                                                                                      หน่วย : ล้านตัน 

  2547 2548 2549 2550 2551* 
2551

สัดส่วน(%) 

อัตราการ**
เปลี่ยนแปลง (%) 

2550 2551* 

การใช้ลิกไนต์ 20.4 21.0 18.9 18.1 18.4 55 -6.7 1.8 
ผลิตกระแสไฟฟ้า(กฟผ.) 16.5 16.6 15.8 15.8 16.1 48 -0.03 2.2 
อุตสาหกรรม 3.9 4.4 3.1 2.3 2.3 7 -24.8 1.7 
การใช้ถ่านหิน 7.6 8.6 11.4 14.5 16.5 45 26.9 13.7 
ผลิตกระแสไฟฟ้า 
(SPP และ IPP) 2.2 2.1 3.4 5.4 5.3 17 56.9 -2.8 
อุตสาหกรรม 5.4 6.5 8.0 9.1 11.2 28 13.8 24.0 
รวมการใช้ลิกไนต์ / 
ถ่านหิน 28.0 39.6 30.3 32.6 34.9 100 12.4 9.7 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
  ไฟฟ้า 
  ก าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า ในปี 2551 อยู่ที่ 29,892 เมกะวัตต์ ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
เกิดขึ้น ณ วันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ระดับ 22,568 เมกะวัตต์ ต่ ากว่าปี 2550 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 22,586 เมกะวัตต์ ค่าตัว
ประกอบไฟฟ้าเฉลี่ย (Load Factor) อยู่ที่ร้อยละ 75.6  และก าลังผลิตส ารองไฟฟ้าต่ าสุด (Reserved Margin)  
อยู่ที่ร้อยละ 23.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.24 ก าลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าปี พ.ศ. 2551 
 
 
  การผลิตไฟฟ้า ปริมาณการผลิตและการรับซื้อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในปี พ.ศ. 2551         
มีจ านวน 148,790 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.2 โดยมีสัดส่วนการผลิตจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ได้แก่ 
ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 70 ลิกไนต์/ถ่านหินร้อยละ 21 จากพลังน้ าร้อยละ 5 การน าเข้าร้อยละ 3 และน้ ามันร้อยละ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.25 สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2551 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
  การใช้ไฟฟ้า รวมทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2550 อยู่ที่ระดับ 136,025 กิกะวัตต์ชั่วโมง  ขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.5 ซึ่งขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงจากปีก่อนสอดคล้องตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทยปีนี้ที่ชะลอตัวลง โดยในช่วงครึ่งปีแรกการใช้ไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 4.3 และอัตราเพิ่มชะลอลงเหลือร้อยละ 0.8 ในช่วง
ครึ่งปีหลัง ซึ่งส่งผลให้ทั้งปีการใช้ไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ 2.5 แบ่งเป็นการใช้ในเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค ดังนี้ 
  เขตนครหลวง การใช้อยู่ที่ระดับ 42,245 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 โดยในช่วงครึ่งปี
แรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 และอัตราเพิ่มชะลอลงในช่วงครึ่งปีหลังร้อยละ 0.8  โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน และเดือน
ธันวาคม ที่ปริมาณการใช้ลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2550 
  เขตภูมิภาค การใช้อยู่ที่ระดับ 90,944 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 โดยในช่วงครึ่งปี
แรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 และในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2.3  และการใช้จากลูกค้าตรงของ การไฟฟ้า    
ฝ่ายผลิต 2,850 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5  

ตารางท่ี 2.26 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

                                                                                                              หน่วย : กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 
  การใช้ไฟฟ้ารายสาขา ในปี พ.ศ. 2551 สาขาอุตสาหกรรม ยังคงมีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 45 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ โดยครึ่งปีแรกภาวะเศรษฐกิจของโลกและของไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่
ในช่วงไตรมาสที่สามประเทศไทยได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การเมืองในประเทศที่ไม่สงบ ซึ่งส่งผลต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงไตรมาสสามและไตรมาสสี่
ชะลอลง ท าให้การใช้ไฟฟ้าสาขาต่างๆ ชะลอลงด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมที่อัตรา
เพิ่มของการใช้ไฟฟ้าติดลบ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี พ.ศ. 2550โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  ช่วงครึ่งปีแรกสาขาอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 สาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 
บ้านและที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 และอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 แต่ในช่วง
ครึ่งปีหลังสาขาอุตสาหกรรมใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.4 เท่านั้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง บ้านและที่อยู่
อาศัยใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 สาขานี้การใช้ไฟฟ้าไม่ลดลงเนื่องจากยังมีความจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน
อยู่ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอลงก็ตาม ในขณะที่สาขาธุรกิจ ลดลงร้อยละ 0.1 สาขาเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 3.5 และ
อื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.7  

  สรุปภาพรวมทั้งปีสาขาอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 2.2 สาขาธุรกิจ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 บ้านและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 สาขาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.7 
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ตารางท่ี 2.27 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา 

                                                                                                      หน่วย : กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่าเอฟที ในปีนี้มีการปรับค่าเอฟที 4 ครั้ง  รวมเป็นจ านวนเงินเพิ่มขึ้น 9.28 สตางค์/หน่วย    
ค่าเอฟทีปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าราคาน้ ามันเนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งอิงกับราคาน้ ามันเตาย้อนหลัง
ประมาณ 6 – 12 เดือน ท าให้ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นช้ากว่าราคาน้ ามัน แต่ค่าเอฟทีจะเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 
2551 และต่อเนื่องจนถึงกลางปี พ.ศ. 2552 สรุปได้ดังนี้  

  ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 ลดลง 2.31 สตางค์/หน่วย ปัจจัยส าคัญที่
ท าให้ค่าเอฟทีลดลง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้ลดลง และการบริหารการใช้เชื้อเพลิงในช่วงเดือน
มิถุนายน – กันยายน 2550 ที่ผ่านมา มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ าและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ท าให้สามารถลดการใช้
เชื้อเพลิงที่มีราคาแพงในการผลิตไฟฟ้าหรือน้ ามันเตาลงได้ 

 ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2551 เพิ่มขึ้น 2.75 สตางค์/หน่วย เนื่องจาก
ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น 

 ครั้งที่ 3 ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2551 ลดลง 6.01 สตางค์/หน่วย เนื่องจากโครงการ
ก๊าซธรรมชาติแหล่งอาทิตย์ได้เลื่อนการจ่าย เข้าระบบซึ่งจะสามารถเรียกส่วนลดค่าก๊าซธรรมชาติจากปริมาณ 
ที่ขาดส่งได้ ประกอบกับผลของการได้เงินคืนจากแผนการลงทุนที่ต่ ากว่าแผนของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ส่งผลให้ค่า  
เอฟทีปรับลดลงด้วย 

 ครั้งท่ี 4 ในช่วงเดือนตุลาคม 2551  – ธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้น 14.85 สตางค์/หน่วย ปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ค่าเอฟทีเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นถึง 23.43 บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งในปัจจุบันใช้ก๊าซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเกือบ 70% จึงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงจาก31.50 
เป็น 34 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ก็มีส่วนท าให้ค่าเอฟทีปรับเพิ่มขึ้นด้วย  
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ตารางท่ี 2.28 ค่าเอฟที 

                                                                                                      หน่วย : สตางค์ต่อหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวโน้มการใช้พลังงานปี พ.ศ. 2552 
 จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าในปี 2552 เศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 2.0-3.0 สนพ. และคาดว่าราคาน้ ามันจะอยู่
ในระดับต่ าคือประมาณ 40 – 50 เหรียญต่อบาร์เรลในปี 2552 และคาดว่ารัฐบาลจะมีการปรับราคา LPG และ NGV 
เพิ่มขึ้นเพื่อให้สะท้อนต้นทุนมากขึ้น และในช่วงต้นปีถึงกลางปีจะมีการปรับค่าเอฟทีเพิ่มขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติที่
สูงขึ้นในช่วงนี้ จึงประมาณการความต้องการพลังงานของประเทศภายใต้สมมุติฐานดังกล่าว ซึ่งพอสรุปสถานการณ์
พลังงานในปี 2552 ได้ดังนี้ 
  ความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น  คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 1,670 พันบาร์เรลน้ ามันดิบ
ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 1.9 โดยความต้องการน้ ามันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.3 ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.9 ลิกไนต์/ถ่านหิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และพลังน้ า/ไฟฟ้าน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 

ตารางท่ี 2.29 ประมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 

                                                                                                 หน่วย : เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ ามันดิบต่อวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ค่าเอฟท ี

หน่วย: สตางคต์่อหน่วย

3.02+14.8577.70ต.ค. 51–ธ..ค. 51

-6.01

+2.75

-2.31

การเปลีย่นแปลง

ค่าเอฟที

62.85

68.86

66.11

ค่าเอฟที

2.94ก.พ. 51 –พ..ค. 51

2.91ต.ค. 50 –ม..ค. 51

2.88ม.ิย. 51 –ก..ย. 51

ค่าไฟฟ้าทีเ่ก็บ

จากประชาชน 

(บาท/หนว่ย)ประจ าเด ือน
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 น้ ามันส าเร็จรูป ประมาณการว่าความต้องการใช้น้ ามันเบนซินจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 การใช้
น้ ามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5  และ LPG คาดว่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ในขณะที่น้ ามันก๊าดและเครื่องบินคาด
ว่าจะมีการใช้ลดลงร้อยละ 5.3 และการใช้น้ ามันเตายังคงลดลงร้อยละ 15.4 ค่อนข้างมากตามแผน PDP ของ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส่งผลให้ทั้งปีปริมาณการใช้น้ ามันคาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.8  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 การใช้น้ ามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพราะคาดว่าราคาน้ ามันยังคงทรงตัวอยู่ในระดับ
ต่ าตลอดช่วงปี 2552 โดยการใช้น้ ามันเบนซินจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 และการใช้น้ ามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 การใช้ 
LPG ในรถยนต์จะชะลอตัวลงจากปี 2551 เนื่องจากน้ ามันมีราคาถูกลง ซึ่งไม่จูงใจให้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์ไปใช้ 
LPG นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้รถแท็กซี่ที่ใช้ LPG เปลี่ยนไปใช้ NGV แทน การใช้ LPG   ใน
ภาคอุตสาหกรรมจะชะลอตัวลงในช่วงครึ่งปีแรก หลังจากนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นจึงคาดว่าการใช้  LPG จะ
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 6.1 

ตารางท่ี 2.30 ประมาณการใช้น้ ามันส าเร็จรูป 

                                                                                                                       หน่วย : ล้านลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก๊าซธรรมชาติ คาดว่าปริมาณความต้องการในปี พ.ศ. 2552 จะเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551  
ร้อยละ 3.9 โดยการใชจ้ะมีปริมาณ 3,850 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เนื่องจากในปี พ.ศ. 2551 มีแหล่งผลิตใหม่ๆ  ที่เข้า
มาในช่วงต้นปี เริ่มท าการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ก๊าซธรรมชาติในปี พ.ศ. 2552 มีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม ได้แก่  แหล่ง
อาทิตย์และแหล่ง JDA โดยคาดวา่ปี พ.ศ. 2552 แหล่ง JDA สามารถผลิตได้เต็มที่ 
 การใช้ลิกไนต์/ถ่านหินน าเข้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 โดยคาดว่าการใช้ลิกไนต์ภายในประเทศจะ
ลดลงมาก สาเหตุจากการจัดหาภายในประเทศลดลง ซึ่งมีผลมาจากสัมปทานที่หมดลงของบริษัทลานนารีซอร์สเซส 
จ ากัด (มหาชน) และแหล่งสัมปทานบ้านปูที่คาดว่าจะหมดลงในอนาคต ขณะที่การใช้ถ่านหินน าเข้าจะเพิ่มสูงขึ้นใน
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนลิกไนต์และทดแทนน้ ามันเตา ส่วนการใช้ในการผลิตไฟฟ้าจะใกล้เคียงกับปริมาณปี 
พ.ศ. 2551 
 ไฟฟ้า คาดว่าการผลิตและการซื้อไฟฟ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จะเพิ่มขึ้นเป็น 150,458 กิก
กะวัตต์ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดยการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจาก ปตท. สามารถ
จัดหาก๊าซธรรมชาติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ า น้ ามันเตา และการน าเข้า
ไฟฟ้าจะลดลง โดยเป็นไปตามแผน PDP ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
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2.2.2 องค์ประกอบในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พลังงาน 
 จิตส านึกส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่เกิดจากการผ่านกระบวนการเรียนรู้       

ซ้ าแล้ว ซ้ าอีก จนสามารถมองเห็นและเข้าใจถึงปัญหาเหล่านั้นได้อย่างลึกซึ้ง และสุดท้ายกลายเป็นจิตส านึกที่เกิดขึ้น
ในใจ ในการสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นในองค์กรมีองค์ประกอบดังนี้ คือ “ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางและ
พนักงานทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ ”  และมีบทบาท  ดังนี้ 

 
 ผู้บริหารระดับสูง  

 -   ประกาศนโยบายด้านพลังงานขององค์กร 
 -   ก าหนดเป้าหมายด้านพลังงานที่ชัดเจน 
 -   อ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 
 -   สนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดจนการสร้างขวัญก าลังใจ 
 -   จัดให้งานด้านพลังงานเป็นภาระงานอย่างหนึ่ง 
 -   แสดงความเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหารระดับกลาง  
 -   รับนโยบายด้านพลังงานขององค์กร 
 -   จัดตั้งทีมงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 -   จัดการอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานแก่พนักงาน 
 -   จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยเน้นกิจกรรมที่มีส่วนร่วม 
 -   จัดท ามาตรฐานด้านพลังงานในโรงงาน 

 ผู้ปฏิบัติงาน  
 -   ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 -   รับการอบรมและฝึกทักษะต่าง ๆ 
 -   ด าเนินการและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 การสร้างจิตส านึกต้องร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย แต่  “ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ก าหนดความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลวในการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน ”   
 

 2.2.3 ขั้นตอนในการสร้างจิตส านึก 
 1)   การสร้างองค์ความรู้ด้านจิตส านึกให้เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งสามารถกระท าได้โดยการอบรมให้ความรู้ 
ให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์จัดบอร์ดดังตัวอย่างรายละเอียดในหัวข้อ 2.2.4 
 2)   การสร้างให้เกิดความรักในงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้ผู้ปฏิบัติกระท าโดยความสมัครใจ 
 3)   การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เกิดความยั่งยืน 

 
 2.2.4 กิจกรรมต่าง ๆ  ในการสร้างจิตส านึก 

 กิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างจิตส านึกมีหลายประเภท กิจกรรมแต่ละประเภทจะมีเป้าหมายแตกต่างกัน    
บางกิจกรรมให้ตระหนักและมีความรู้ บางกิจกรรมก็ให้ความสนใจ และบางกิจกรรมให้สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้นการ
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมจะท าให้ประสบผลส าเร็จในการอนุรักษ์พลังงาน 
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ตารางท่ี 2.31 แสดงตัวอย่างกิจกรรมในการสร้างจิตส านึก 

กิจกรรม 
สร้าง 
ความรู้ 

สร้าง 
ความสนใจ 

สร้าง 
ความพึงพอใจ 

กระตุ้นให้เกิด
การปฏิบัติ 

การน าเสนอ     
การฝึกปฏิบัติ     
การอบรม     
การชมสื่อ , VDO     
การจัดท าวารสาร     
จดหมายข่าวพลังงาน     
บอร์ดประชาสัมพันธ์     
การประกวด/แข่งขัน     
การแจกของรางวัล     
การเยี่ยมชมโรงงานตัวอย่าง     

 
 2.2.5 แผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก 

 การสร้างจิตส านึกที่ดีจะต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องมีการ
วางแผนรณรงค์ จัดท าประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ 

ตารางท่ี 2.32 แสดงตัวอย่างแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก 

กิจกรรม 

มก
รา
คม

 

กุม
ภา
พัน

ธ์ 

มีน
าค
ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา
ยน

 

ตุล
าค
ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา
คม

 

การน าเสนอ             

การชมสื่อ , VDO             

การอบรม             
การฝึกปฏิบัติ             
การจัดท าวารสาร             
จดหมายข่าวพลังงาน             
บอร์ดประชาสัมพันธ์             
การประกวด             
การแจกของรางวัล             
การเยี่ยมชมโรงงาน
ตัวอย่าง 
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 2.2.6 บันได 5 ขั้นสู่ความส าเร็จในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 ขั้นที่ 1 ปลุกให้ตื่นในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน 

-   จัดประกวดค าขวัญการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน มีการให้รางวัลส าหรับค าขวัญที่ชนะเลิศ 
และมีการท าป้ายค าขวัญติด 

 -   จัดบอร์ดพลังงาน 
 -   การจัดอบรมความรู้ด้านพลังงาน 
 -   เสียงตามสาย   ฯลฯ 

ขั้นที่ 2 ระดมสมอง 
-   สร้างกล่องรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับในเรื่องของการอนุรักษ์

พลังงานและทุกข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่สามารถน าไปปฏิบัติได้มีผลตอบแทนให้เป็น
รางวัล 

 ขั้นที่ 3 สร้างฝันให้เป็นจริง 
 -   คัดเลือกจากความคิดเห็นในขั้นที่ 2 ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ น ามาปฏิบัติ 

 ขั้นที่ 4 ตอบแทนสู่พนักงาน แบ่งปันความส าเร็จ 
 -   เมื่อน ามาปฏิบัติแล้วเกิดผลการอนุรักษ์พลังงาน ควรมีการปันส่วนผลการประหยัดคืนสู่

พนักงาน 
 ขั้นที่ 5 ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคน 

 -   ท าป้ายประกาศขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจ 

 -   จัดประกวดและบุคคลมอบประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
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บทท่ี 3 
เช้ือเพลิงและการเผาไหม้ 

 
3.1  ค าน า 

ในปัจจุบันอัตราการใช้เชื้อเพลิงทั่วโลกมักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงาน
หลัก คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม เช่น น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น มีจํานวนจํากัด และเป็นพลังงานประเภท
สูญส้ิน กล่าวคือ เมื่อใช้หมดแล้วจะไม่สามารถสร้างทดแทนได้อาจต้องใช้เวลานับล้านปีในการทําให้อินทรีย์สารทับถม
กันภายใต้ความดันใต้พื้นโลก เพื่อกลายเป็นปิโตรเลียมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันประหยัด
การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงและใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือยืดระยะเวลาที่จะเกิดวิกฤตการณ์
ทางพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
3.2  การเผาไหม้ 

การเผาไหม้ คือ การรวมตัวของเชื้อเพลิงกับอากาศอย่างรวดเร็ว ในทางปฏิบัติออกซิเจนในอากาศจะรวมตัวกับ
อนุภาคของเชื้อเพลิงเป็นสารผสมที่มีออกซิเจนปนอยู่ และปล่อยความร้อนออกมาในลักษณะของไฟที่เราเห็น ๆ กันอยู่ 
ในเชื้อเพลิงส่วนมากจะมีธาตุเผาไหม้ได้หลัก 3 ตัว คือ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) และกํามะถัน (S) ธาตุทั้ง 3 นี้จะมี
ส่วนร่วมในการเผาไหม้ สําหรับกํามะถันขณะเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนจะให้ความร้อนไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับ
คาร์บอนและไฮโดรเจน ในทางตรงกันข้ามกลับเพิ่มปัญหาในด้านการกัดกร่อนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งทําให้
เกิดปัญหาของมลพิษในอากาศ 
 

สําหรับการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของทั้งสามธาตุ เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
 

C + O2      CO2 + ความร้อน 
 

2H2 + O2     2H2O + ความร้อน 
 

S + O2      SO2 + ความร้อน 
 

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงต้องอาศัยปัจจัยท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
1)   เวลาต้องนานเพียงพอ เพื่อให้เชื้อเพลิงเผาไหม้โดยไม่ถูกอากาศส่วนเกินนําออกไปทางปล่องควันก่อนเผาไหม้ 
2)  อุณหภูมิในการเผาไหม้ต้องสูงพอที่จะทําให้เกิดการเผาไหม้อย่างต่อเนื่องได้ 
3)  การผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ ต้องอยู่ในลักษณะของการไหลผสมแบบป่ันป่วน 

 การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 
         การเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้ต้องมีอัตราส่วนของเชื้อเพลิงและออกซิเจนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้  
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ํา (และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถ้ามีกํามะถันในเชื้อเพลิง) โดยไม่มีสิ่งอื่นๆ เหลือ
ตกค้างจากการเผาไหม้เลย ในจุดนี้เราเรียกว่า เป็นการเผาไม้ที่มีอากาศพอดี (Zero Excess Air) หรือ Stoichiometric 
Combustion และจะบอกปริมาณการใช้ในอากาศเป็นจํานวนพอดีเผาไหม้สมบูรณ์ซึ่ งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และเรียกว่า 
“เปอร์เซ็นต์อากาศทฤษฏี” เช่น ถ้าใช้อากาศจริงในปริมาณ 1.5 เท่า ของอากาศพอดีเผาไหม้สมบูรณ์คิดเป็น 150% 
อากาศทฤษฏีบางครั้งนิยมใช้ ”เปอร์เซ็นต์อากาศเกินพอ” (%Excess Air) เช่น 50% อากาศเกินพอ เป็นต้น 
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ถ้าเราป้อนออกซิเจนมากกว่าความต้องการสําหรับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ออกซิเจนส่วนที่เกินต้องการนี้เรียกว่า 
เอ็กเซสแอร์ (Excess Air) ส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศที่เกินต้องการมักจะเรียกว่าเชื้อเพลิงบาง (Lean Mixture) 
คําว่า “บาง” อาจหมายถึง การขาดเชื้อเพลิงด้วยก็ได้ 

ถ้ามีออกซิเจนไม่เพียงพอสําหรับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เราเรียกการเผาไหม้แบบนี้ว่า  Substoichiometric 
Combustion ส่วนผสมของเชื้อเพลิงและอากาศไม่เพียงพอมักเรียกว่า เชื้อเพลิงหนา (Rich Mixture) คําว่า “หนา” อาจ
หมายถึงเชื้อเพลิงมากเกินไปก็ได้ 

จากรูปที่ 3.1 เราจะพบได้ว่า เมื่อเกิดปฏิกิริยาในการเผาไหม้ จะให้ความร้อนออกมาพร้อมกับก๊าซไอเสีย  
(Flue Gas) ซึ่งอาจประกอบด้วย CO2, CO, H2O, SO2 และ N2 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนผังแสดงการเผาไหม้ของถ่านหินหรือเชื้อเพลิงแข็ง 
 
        การเผาไหม้ที่มีอากาศไม่เพียงพอ นอกจากจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้ํา และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) แล้วยังได้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และเชื้อเพลิงบางส่วนที่ไม่เผาไหม้ของคาร์บอน ก๊าซไฮโดรเจนหรือ
ไฮโดรคาร์บอน (CxHY) นอกจากนี้ถ้าเชื้อเพลิงมีกํามะถันมาก จะได้ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ด้วย อนึ่งการเผาไหม้
แบบอากาศไม่เพียงพอนี้ก็ยังให้ความร้อนน้อยกว่าการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ด้วย 
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3.2.1  อากาศ (Air) 
 ในอากาศมิได้มีแต่ก๊าซออกซิเจนแต่เพียงอย่างเดียวแต่จะประกอบไปด้วยก๊าซต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ 
ก๊าซออกซิเจน (O2) ประมาณ 20.9476% ก๊าซไนโตรเจน (N2) ประมาณ 78.09% และก๊าซอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ส่วนประกอบของอากาศแห้ง 
 

ส่วนประกอบ น้ าหนักโมเลกุล เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 
ไนโตรเจน (N2) 
ออกซิเจน (O2) 
อารก์อน (Ar) 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

28.0134 
31.9988 
39.948 

44.0100 

78.09 
20.95 
0.93 
0.03 

      
ก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉื่อยมีบทบาทน้อยมากต่อการเผาไหม้ ซึ่งมีผลต่อการทําให้อากาศเสียจึงมีผล

ต่อประสิทธิภาพของการเผาไหม้ ก็ตรงที่ส่วนหนึ่งของความร้อนจากการเผาไหม้จะไปทําให้ก๊าซไนโตรเจนร้อนขึ้นเป็น
ผลทําให้อุณหภูมิเปลวไฟลดลงเท่านั้น ตารางที่ 3.2 แสดงลักษณะสัดส่วน O2:N2 ของอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ 
 
ตารางท่ี 3.2 องค์ประกอบของอากาศท่ีใช้ในการเผาไหม้ 
 

องค์ประกอบ 
เปอร์เซ็นต์องค์ประกอบ 

โดยปริมาตร (หรือโมล) โดยมวล 
ออกซิเจน  (O2) 21 33 
ไนโตรเจน (N2) 79 77 
O2 
N2 

      1 
3.76 

      1  
3.35 

 
3.2.2  เชื้อเพลิง 

เชื้อเพลิง หมายถึง สารที่เกิดการสันดาปได้ง่ายในอากาศ มีองค์ประกอบส่วนใหญ่ คือ สารคาร์บอน (C) 
และไฮโดรเจน (H) เป็นพื้นฐาน ซึ่งสามารถทําปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วให้ความร้อนออกมาใช้ประโยชน์ 

 

1)  ลักษณะเฉพาะของเชื้อเพลิงท่ีดี   คือ 
 เป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้เผาไหม้ได้ และสามารถควบคุมการเผาไหม้ได้ 
 มีค่าความร้อนสูง 
 ราคาไม่แพง 
 เมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วให้สารมลพิษในระดับต่ํา 
 ง่ายต่อการลําเลียง ขนส่ง และเก็บรักษา 
 มีความปลอดภัยทั้งเวลาใช้ และเก็บรักษา 

 
2)  ประเภทของเชื้อเพลิง แบ่งตามสถานะที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 

 เชื้อเพลิงแข็ง ได้แก่ ไม้ฟืน ถ่าน แกลบ ถ่านหิน ชานอ้อย เป็นต้น 
 เชื้อเพลิงเหลว ได้แก่ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเตา (Fuel Oil) ส่วนใหญ่

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจะใช้เนื่องจากมีราคาถูก เป็นต้น 
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 เชื้อเพลิงก๊าซ ได้แก่ ก๊าซหุงต้ม (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (CNG) ก๊าซชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
(Biogas) เป็นต้น 

 

การพิจารณาว่าจะใช้เชื้อเพลิงอะไรในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะต้องพิจารณาหลายปัจจัยขึ้นอยู่กับ
แหล่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้าว่าสะดวกกับแหล่งเชื้อเพลิงใดและคุณสมบัติของเชื้อเพลิง  เช่น โรงไฟฟ้าที่ อ.แม่เมาะ จ.
ลําปาง ใช้ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าบางปะกงใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งโรงไฟฟ้าที่ จ.
ราชบุรี ซื้อก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่า เป็นต้น 
 

3)  องค์ประกอบเชื้อเพลิง 
กรณีที่เป็นเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว องค์ประกอบส่วนใหญ่คือ C, H และ S นอกจากนั้นมี  

N และ O ดังแสดงในตารางที่ 3.3 และตารางที่ 3.4 
ส่วนเชื้อเพลิงก๊าซ มีองค์ประกอบพื้นฐาน CnHm ดังแสดงในตารางที่ 3.3 

 
ตารางท่ี 3.3 องค์ประกอบและค่าความร้อนสูง (H.H.V.) ของเชื้อเพลิงแข็ง 
 

ประเภทของ
เชื้อเพลิง 

ส่วนประกอบโดยน้ าหนัก 
ค่าความร้อนสูง 

kJ/kg C H2 S น้ า เถ้า 

แอนทราไซต์ 
เซมิแอนทราไซต์ 
บิทูมินัส 
ลิกไนต์ 
พีท 
โค้ก 
ถ่านไม้ 
ไม้ (แห้ง) 

83-87 
63-76 
46-56 

37 
38-49 
80-90 

84 
35-45 

3.5-4 
3.5-4.8 
3.5-3.0 

7 
3.0-4.5 
0.5-1.5 

1 
3-5 

3.0-4.7 
0.5-1.8 
0.2-3.0 

0.5 
0.2-0.1 
0.5-1.5 

- 
- 

1-3 
5-15 
18-32 

37 
16-29 
1-5 
12 

7-22 

4-6 
4-1.4 
2-10 

5 
1-9 
5-12 

3 
0.3-3.0 

32,500-34,000 
26,700-32,500 
17,000-23,250 

16,300 
13,800-20,500 
28,000-31,000 

29,600 
14,400-17,400 

 
ตารางท่ี 3.4 องค์ประกอบและค่าความร้อนสูง (H.H.V.) ของเชื้อเพลิงเหลว 

ประเภทของเชื้อเพลิง ส่วนประกอบโดยน้ าหนัก ค่าความร้อนสูง 
kJ/kg C H2 S น้ า เถ้า 

น้ํามันเตา (หนัก) 83.0 10.8 3.8 - - 42,000 KJ/litre 

 
ตารางท่ี 3.5 องค์ประกอบ และค่าความร้อนสูง (H.H.V.) ของเชื้อเพลิงก๊าซ 

ประเภทของเชื้อเพลิง ส่วนประกอบโดยน้ าหนัก ค่าความร้อนสูง 
kJ/kg C H2 S 

ก๊าซธรรมชาติ 
โพรเพน 
นิวเทน 
คาร์บอนมอนออกไซต์ 

75 
82 
83 
- 

25 
18 
17 
- 

- 
- 
- 
- 

37,200 
93,900 
130,000 

4,340 (BTU/lb) 
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 เชื้อเพลิงเหลว 
เชื้อเพลิงเหลวที่ใช้ในโรงจักรพลังงานไอน้ํา ส่วนใหญ่คือ น้ํามันเตา (Fuel Oil) เป็นผลิตภัณฑ์

จากการกลั่นน้ํามันดิบที่ได้ถัดมาจากน้ํามันดีเซล บางทีเรียกว่า Residual Fuel น้ํามันเตามีสีดําคล้ายน้ํามันดิบ มีสิ่ง
สกปรกตกค้าง และเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ได้ยากกว่าเชื้อเพลิงอื่น อย่างไรก็ดี น้ํามันเตามีประโยชน์มหาศาลต่อ
อุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้าและการขนส่งเพราะน้ํามันเตาเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกที่สุด 

 

ก)  การแบ่งเกรดน้ ามันเตา 
เนื่องจากโรงงานต่างๆ มีความต้องการใช้น้ํามันเตาในลักษณะต่างๆ กัน เช่น โรงงาน

ต้องการใช้น้ํามันเตากับหม้อขนาดเล็กจึงต้องการน้ํามันที่ใสไหลง่ายและเผาไหม้ได้หมดจด แต่โรงงานบางแห่งมีการใช้
ในปริมาณมหาศาลจึงคํานึงเรื่องราคาเป็นหลัก  โดยพร้อมจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้กับน้ํามันเตาที่หนืดมีสิ่ง
สกปรกและกํามะถันสูง เป็นต้น ฉะนั้นน้ํามันเตาจึงมีการแบ่งเป็นเกรดต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งหาก
พิจารณาถึงคุณสมบัติของน้ํามันเตาแต่ละเกรดแล้ว พบว่า คุณสมบัติสําคัญที่แตกต่างกัน คือ ความหนืดจุดไหลเทน้ํา
ตะกอน และปริมาณกํามะถัน 

น้ํามันเตาแบ่งออกได้เป็น 5 เกรด แต่มี 6 เบอร์ เนื่องจากเบอร์ 3 ถูกยกเลิกไปจาก
มาตรฐาน ดังนี้ 

 (1) น้ ามันเตาเบอร์ 1 
เป็นน้ํามันที่ได้จากการกลั่น หนักกว่าน้ํามันก๊าดเล็กน้อยซึ่งนิยมใช้ในครัวเรือนสี

ของน้ํามันเบอร์นี้มีสีค่อนข้างใสสามารถฉีดเป็นฝอยได้ดี เผาไหม้ง่าย เหมาะกับโรงงานที่ใช้น้ํามันเตาไม่มากนักใช้กับ
อุปกรณ์หัวเผาประเภทที่ออกแบบสําหรับน้ํามันที่ค่อนข้างใส และต้องการการเผาไหม้ที่สะอาดพอควรไม่มีควันดํา 
เขม่า ละอองถ่าน หรือกํามะถันสูง น้ํามันเตาใสนี้ราคาแพงกว่า น้ํามันเตาเบอร์อื่นๆ 

 

 (2) น้ ามันเตาเบอร์ 2 
เป็นน้ํามันที่ถูกกลั่นถัดจากน้ํามันเบอร์ 1 สีของน้ํามันเบอร์นี้มีสีเหลืองอําพัน 
 

 (3) น้ ามันเตาเบอร์ 4 
เป็นน้ํามันที่อาจได้จากการกลั่นหรือการผสมน้ํามันเบอร์ 2 กับเบอร์อื่นเข้าด้วยกัน

โดยมีเบอร์ 2 ประมาณ 75-80% หัวเผาที่ใช้ต้องอุ่นน้ํามันให้ได้ความหนืดที่หัวฉีดต้องการ น้ํามันเตานี้มักเป็นเชื้อเพลิง
ที่ใช้กับโรงงานขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ 
 

   (4) น้ ามันเตาเบอร์ 5 และ 6 
เป็นน้ํามันเตาที่ได้จากส่วนที่ เหลือของน้ํามันดิบมีความหนืดสูงสุดในบรรดา

เชื้อเพลิงเหลว ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีจุดไหลเทถึง 30OC ฉะนั้นการที่จะใช้น้ํามันเตาเบอร์นี้ จําเป็นต้องมีระบบอุ่น
น้ํามันเตาในถังเก็บ ท่อส่ง ตลอดจนถึงถังพัก ป๊ัมส่งต้องมีระบบกรองสิ่งสกปรกก่อนถึงหัวฉีดน้ํามันเตาเบอร์นี้เหมาะสม
กับโรงงานที่มีระบบน้ํามันเตาที่ดีและอุปกรณ์อุ่นน้ํามันเตามีเพียงพอด้วย อย่างไรก็ดีน้ํามันเตาเบอร์นี้มีราคาต่ําสุดใน
บรรดาเชื้อเพลิงที่กล่าวมาแล้ว ฉะนั้นจึงมีโรงงานหลายแห่งที่ลงทุนดัดแปลงเพิ่มเติมอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเปลี่ยนมา
ใช้น้ํามันเตาเบอร์นี้ได้ ตารางที่ 3.6 เป็นการกําหนดคุณภาพน้ํามันเตาของกระทรวงพาณิชย์ 
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รูปท่ี 3.2 หัวเผาน้ ามันเตาในโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 3.6 ข้อก าหนดน้ ามันเตาตามกระทรวงพาณิชย์ (1988) 
 

ข้อก าหนด 
อัตรา 
สูงกว่า 

ชนิดน้ ามันเตา 
วิธีทดสอบ 

ชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 ชนิดท่ี 3 ชนิดท่ี 4 ชนิดท่ี 5 

1. ความถ่วงจําเพาะ อุณหภูมิ 
   13.6/13.6 
(Specific Gravity at 13.6/13.6 °C) 

ไม่สูงกว่า 0.985 0.990 0.995 0.995 0.995 ASTM D 298 

2. ความหนัก ทดสอบโดย 
    วิธีเนมาติก (Kinematic    
    Vlacoeity, est.) 

- - - - - - ASTM D 445 

 อุณหภูมิ 50 °ซ เซนติสโตกส์ ไม่ตํ่ากว่า 7 7 7 7 -  
 ไม่สูงกว่า 80 180 200 280 -  
 อุณหภูมิ 100 °ซ เซนติสโตกส์ ไม่ตํ่ากว่า - - - - -  
 ไม่สูงกว่า - - - - -  
3. จุดวาบไฟ ทดสอบโดยวิธีของ 
เก็ตสกี้-บาร์เก้นต์ โกดสเทสเตอร์  
(Plash Point, Paneky-Aertene 
Closed Tester, °C) 

ไม่ตํ่ากว่า 60 60 60 60 60 ASTM D 38 
 

4. จุดไหลเท °ซ (Pour Point, °C) 
 

ไม่สูงกว่า 24 24 30 30 37 ASTM D 
 

5.ธาตุกํามะถัน ร้อยละไหลนํ้าหนัก 
(Sulphur Content, % xt.) 

      - 

ต้ังแต่วันที่ 1 ก.ค. 2537  ประเภท ก. 
  ประเภท ข. 

ไม่สูงกว่า 
ไม่สูงกว่า 

2.5 
2.0 

3.0 
2.0 

3.2 
2.0 

3.2 
2.0 

2.5 
0.5 

 

ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค. 2541 ประเภท ก.                                       
                               ประเภท ข.  

ไม่สูงกว่า 
 

2.0 
2.0 

2.0 
2.0 

3.0 
2.0 

3.0 
2.0 

2.3 
0.5 

 

6. ปริมาณความร้อน แคลอร่ี/กรัม 
(gross heat of Combustion, cal/°g) 

- 10,000 9,900 9,900 9,900 9,900 ASTM D 240 
หรือวิธีอื่นที่ 
เทียบเท่า 

7. เถ้า ร้อยละโดยนํ้าหนัก 
   (Ash, % wt.) 

ไม่สูงกว่า 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ASTM D 400 

8. นํ้าและตะกอน ร้อยละโดย 
   ปริมาตร 

(Water and Sediment, % vol.) 

ไม่สูงกว่า 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ASTM D 170 

9 ที่มาตรฐาน เอเอสทีเอ็ม 
   (Colour , ASTM) 

ไม่สูงกว่า 8.0 - - - - - 

 

หมายเหตุ  
ประเภท ก  ทั่วราชอาณาจักร ยกเว้น กทม. - สมุทรปราการ 
ประเภท ข.  เฉพาะ กทม. - สมุทรปราการ เท่านั้น 
น้ํามันเตาชนิดที่ 1  บางบริษัทน้ํามัน เรียกว่า น้ํามันเตา เอ. (FO.A) หรือน้ํามันเตา 600 (FOLS#1) 
น้ํามันเตาชนิดที่ 2  บางบริษัทน้ํามัน เรียกว่า น้ํามันเตา ซี. (FO.C) หรือน้ํามันเตา 1500 (FOLS#2,) (FO#2) 
นํามันเตาชนิดที่ 3  เรียกน้ํามันเตา 2000 ปัจจุบัน ไม่มีบริษัทนํามันออกจําหน่าย 
น้ํามันเตาชนิดที่ 4  บางบริษัทจะเรียกน้ํามันเตา ดี. (FO.D) หรือน้ํามันเตา 2500 (FO#4) 
น้ํามันเตาชนิดที่ 5  เป็นน้ํามันเกรดพิเศษมีปริมาณไข (WAX) สูงมากเป็นพิเศษ และปริมาณกํามะถันต่ํามาก (FOVS) 
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ข. คุณสมบัติของเชื้อเพลิงเหลว  
คุณสมบัติของเชื้อเพลิงเหลวที่ต้องนํามาพิจารณาประกอบการใช้งาน ประกอบด้วย  

 

(1) ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (Calorific Value) คือ ปริมาณ ความร้อน ที่จะได้รับเมื่อ 
เชื้อเพลิงเผาไหม้อย่างสมบูรณ์กับออกซิเจน มีหน่วยที่เป็น kJ/kg, Btu/lb หรือ kcal/kg เป็นต้น ค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงยิ่งสูงแสดงถึงคุณภาพที่ดีของเชื้อเพลิง เครื่องมือใช้หาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงจะใช้บอมคาลอรีมิเตอร์ 
(Bomb Calorimeter) ดังแสดงในรูปที่ 3.3 ใช้หาค่าความร้อนของเชื้อเพลิงได้ เฉพาะเชื้อเพลิงแข็งและเชื้อเพลิงเหลว 
สําหรับเช้ือเพลิงก๊าซเราใช้ Gas Calorimeter ดังแสดงในรูปที่ 3.4 
 

 
 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 3.4 Gas Calorimeter 
 

รูปท่ี 3.3 บอมคาลอรีมิเตอร์ 
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การวัดความหนืดจะวัดเป็นเวลา (วินาที) ที่ของไหลจํานวนหนึ่ง ณ อุณหภูมิที่กําหนดค่า
หนึ่งไหลผ่านรูมาตรฐานของเครื่องวัดความหนืด (Viscosimeter) มี 2 ระบบ คือ หน่วยมาตรฐานเป็นเซนติพ้อยต์ 
(Centiposi = dyne ‟ sec/m.m2) ความหนืดที่ได้เป็นค่าความหนืดสมบูรณ์ แต่โดยปกติจะคิดค่าเป็นความหนืดจลน์ 
(kinemetic Viscosity, V = ) มีหน่วยเป็นเซนติสโตก (Centistoke, cst) 

                                   
 

อีกระบบหนึ่งจะมีชื่อตามอุปกรณ์ที่ใช้วัดคือ Saybolt Universal Second (SUS หรือ
SSU) ส่วนมากใช้ในอเมริกา โดยเฉพาะกับน้ํามันหล่อลื่น ซึ่งค่าเป็นความหนืดจลน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้มีหน่วยเป็น 
Redwood I (RWI) ส่วนมากใช้ในอังกฤษ แต่ในสหรัฐใช้กับน้ํามันเตา หน่วย Engler degree (๐E) นิยมใช้ในยุโรป 

 

          นอกจากนี้ยังมีหน่วยอื่นๆ อีก แต่ไม่ค่อยแพร่หลาย เพราะว่าความหนืดเปลี่ยนไปตาม
อุณหภูมิ เมื่อกล่าวถึงความหนืดจึงต้องอ้างถึงอุณหภูมิด้วยเสมอ น้ํามันดีเซลและน้ํามันเตาโดยทั่วไปวัดความหนืดตาม
ข้อกําหนดที่ 100๐F รูปที่ 3.5 คือ เครื่องมือที่ใช้วัดความหนืด 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 เครื่องวัดความหนืด 

ค่าความร้อนที่หาได้จากบอมคาลอรีมิเตอร์  จะให้ค่าความร้อนรวมทั้งหมด (Gross 
Heating Value) หมายถึง ค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้รวมกับค่าความร้อนแฝงที่ได้จากการกลั่นตัวของไอน้ําซึ่ง
เกิดจากไฮโดรเจนเผาไหม้กับออกซิเจนในอากาศ บางทีเรียกว่า ค่าความร้อนสูง (Higher Heating Value, H.H.V.) 
            ส่วน Net Heating Value หรือ Lower Heating Value, L.H.V. ไม่นับรวมค่าความร้อน
แฝงที่ได้จากการกลั่นตัวของไอน้ําเข้ามาด้วยแต่โดยทั่วไปแล้ว การระบุค่าความร้อนของน้ํามันหรือการใช้ค่าความร้อน
ของน้ํามันไปคํานวณหาประสิทธิภาพการเผาไหม้ ความสิ้นเปลื้องของเชื้อเพลิงหรืออื่นๆ มักจะใช้ Gross Heating 
Value กันโดยตลอด 
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            (2) ความหนืด (Viscosity) คือ คุณสมบัติในการต้านทานการไหลของน้ํามัน ความหนืด
เป็นคุณสมบัติของน้ํามันเตาที่สําคัญที่สุดเพราะความหนืดมีส่วนสัมพันธ์กับอัตราการไหลของน้ํามันและความยากง่าย
ต่อการที่น้ํามันถูกฉีดเป็นฝอยให้ละเอียดจากหัวเผา คุณสมบัติสําคัญประการหนึ่ง คือ ความหนืดของน้ํามันจะลดลง
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 

(3) ความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity,Sg.) บ่งบอกความหนักหรือเปรียบเทียบกับน้ํา 
นั้น คือ ค่าความถ่วงจําเพาะของเชื้อเพลิง คํานวณได้จากอัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของเชื้อเพลิงกับความ
หนาแน่นของน้ํา 

Sg.  =        ความหนาแน่นของน้ํามัน    
ความหนาแน่นของน้ําที่ 15.6๐C (60๐F)  ………. (3.1) 
 

หมายเหตุ ที่ 15.6๐C น้ํามีความหนาแน่น 1,000 kg/m3หรือ 62.4 lbm 
ft3 
 

แต่ในการใช้งานจริงนิยมใช้เครื่องมือวัดหาค่ามากกว่า คือ เครื่อง Hydrometer ประโยชน์
ของค่าความถ่วงจําเพาะของเชื้อเพลิงเหลวใช้ในการตัดสินคุณภาพของเชื้อเพลิงเหลวแต่ละเกรด  เชื้อเพลิงเหลวที่มี
คุณภาพจะมีค่าความถ่วงจําเพาะน้อย และมีค่าความร้อนต่อน้ําหนักสูง 

 

ปัจจุบันค่าความถ่วงจําเพาะเป็นมาตรฐานในการใช้ซื้อขาย  2 มาตรฐานหลัก คือ 
มาตรฐาน API (American Petroleum Institute) ใช้ในสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานโบเม่ (Baume) ใช้ในยุโรปตามสูตร 
ดังนี้ 

 

Sg.   =     140   ….……………….(3.2) 
130+๐Be’ 

Sg.   =    141.5   ………. ………..(3.3) 
131.5+°API 
 

ข้อสังเกต ค่า ๐API หรือ ๐Be เพิ่มขึ้นค่า Sg จะลดลง สําหรับคํานวณหา ค่า H.H.V. ของ
น้ํามันเตาถ้าเราทราบ ๐API ของน้ํามัน เราสามารถหาได้จากสูตรต่อไปนี้ 

 

H.H.V.  =  18650 + 40 (๐API ‟ 10) Btu/lb  ……………………………. (3.4) 
H.H.V.    =  18320 + 40 (๐API ‟ 10) Btu/lb (สําหรับน้ํามัน Gasoline) ….. (3.5) 
H.H.V.     =  18440 + 40 (๐API ‟ 10) Btu/lb (สําหรับน้ํามันก๊าด) ………… (3.6) 

 

(4) จุดวาบไฟ (Flash Point) คือ อุณหภูมิต่ําสุดที่น้ํามันกลายเป็นไอ เมื่อมีประกายไฟก็
จะติดได้วาบหนึ่ง เมื่อนําเปลวไฟออกไอระเหยจะหยุดติดไฟ น้ํามันที่มีจุดวาบไฟต่ําต้องระวังในการเก็บรักษามาก แต่
ปกติจะมีมาตรฐานของจุดวาบไฟ ซึ่งกําหนดให้มีค่าสูงกว่า 60-70 ๐C และมีค่าเฉลี่ยราว 100 ๐C วิธีการวัดค่าจุดวาบไฟ
มีทั้งแบบปิดมิดชิดและแบบเปิดกว้าง การทราบค่าจุดวาบไฟทําให้ทราบขอบเขตว่าจะอุ่นน้ํามันได้ถึงระดับใด เพื่อลด
ความหนืด ปกติจะต้องต่ํากว่าจุดวาบไฟประมาณ 4-5๐ C จึงจะปลอดภัย 

(5) จุดไหลเท (Pour Point) คือ อุณหภูมิต่ําสุดของน้ํามันที่สามารถไหลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ค่าความหนืด น้ํามันจุดไหลต่ําลงไปประมาณ 2.5 ๐C จะเป็นจุดแข็งตัว ไข (wax) ที่มีอยู่ในเนื้อน้ํามันจะแข็งตัว 
(Crystallize) เมื่ออุณหภูมิต่ํากว่าจุดไหลเทของน้ํามันนั้น ทําให้น้ํามันไหลได้ยากในการใน้ํามันที่อุณหภูมิต่ํามาก เช่น 
ห้องเย็นหรือโรงน้ําแข็งหรือในฤดูหนาว ต้องใช้น้ํามันที่มีจุดไหลเทต่ํากว่าอุณหภูมิใช้งาน 
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(6) จุดติดไฟ คือ อุณหภูมิที่น้ํามันกลายเป็นไอ เมื่อมีประกายไฟจะติดไฟและสามารถลุก
ไหม้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีดับ เป็นเวลา 5 วินาที จุดติดไฟมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟ 

 

 
รูปท่ี 3.6 การทดสอบหาจุดไหลเท 

 
 เชื้อเพลิงแข็ง 

 

ก.  ถ่านหิน (Coal) 
การจําแนกชนิดถ่านหินมีหลายระบบเป็นการวัดความสมบูรณ์ของการเปลี่ยนแปลงทาง

ธรณีวิทยาที่กลายเป็นถ่านหิน เช่น American Society for Testing Materials (ASTM) ได้กําหนดค่าสมบัติของถ่าน
หินเป็นเกณฑ์ คือ แอนทราไซต์ (Anthracite) บิทูมินัส (bituminous) ซับบิทูมินัส (Subbituminous) ลิกไนต์ (lignite) 
และพีท (peat) 

ลักษณะทั่วไปของประเภทถ่านหินดังกล่าวนี้ อาจกล่าวโดยย่อได้ ดังนี้ 
 

(1) แอนทราไซต์ เป็นถ่านหินเกรดดีที่สุด มีลักษณะดําเป็นเงามันมีความวาวสูง มี
ปริมาณคาร์บอนคงที่สูงถึง 86-98% ขึ้นไป ปริมาณความชื้นต่ํามากและมีค่าความร้อนสูง แต่จุดไฟติดยากใช้กับหม้อ
ไอน้ําขนาดใหญ่ที่มีการเผาไหม้ถ่านหินบนเตา (stokers) ทําให้เป็นผงได้ยาก สามารถแบ่งขั้นชั้น (Rank) ออกเป็น  
3 กลุ่ม ตามเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนคงที่ ได้แก่ 

- metra-antracite  มากกว่า   98% 
- antracite   อยู่ระหว่าง  92-98% 
- Semiantracite  อยู่ระหว่าง  86-92% 

 
 

(2) บิทูมินัส เป็นถ่านหินกลุ่มใหญ่ที่สุด มีคาร์บอนคงที่อยู่ระหว่าง 46 ถึง 86% โดยมวล
สารระเหยง่าย 20-40% เป็นถ่านหินเนื้อแน่นมีลักษณะแข็ง และมักจะประกอบขึ้นด้วยถ่านหินสีดําสนิทที่มีลักษณะเป็น
มันวาว มีความชื้นประมาณ 1.5-7% ใช้เป็นถ่านหินเพื่อการถลุงโลหะได้สามารถแบ่งขั้นชั้นได้เป็น  5 กลุ่มคือ Low 
volatile, medium volatile และ high volatile A, B และ C มีค่าความร้อนประมาณ 25,600-32,600 kJ/kg 

 
 

(3) ซับมิทูมินัส เป็นถ่านหินชนิดที่มีค่าความร้อนต่ํากว่าบิทูมินัส คือ ประมาณ 19,300-
26,750 kJ/kg มีลักษณะสีดําคล้ายขี้ผึ้งมีปริมาณความชื้นประมาณ 10% ถ่านหินประเภทนี้มีคุณค่ามากสําหรับใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ปกติจะเผาไหม้ในรูปของผงถ่านหินกําหนดขั้นชั้น 3 กลุ่ม คือ A, B และ C 
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(4) ลิกไนต์ เป็นถ่านหินเกรดต่ํา มีชื่อมาจากภาษาลาติน แปลว่า ไม้ ปรากฎซากพืช
เหลืออยู่เล็กน้อย มีปริมาณความชื้นสูงอยู่ระหว่าง 30-70% ใช้เป็นเชื้อเพลิงมีค่าความร้อนประมาณ 14,650-19,300 
kJ/kg กําหนดขั้นของชั้นได้ 2 กลุ่มคือ A และ B 

 

(5) พีท ไม่อยู่ในการจัดขั้นตามมาตรฐาน ASTM ประกอบไปด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้
สลายตัวไปแล้ว เป็นผลิตผลขั้นแรกในกระบวนการกลายเป็นถ่านหิน (Coalification process) มีปริมาณความชื้นสูงถึง 90% 

 
 ข.  การวิเคราะห์ถ่านหินและสมบัติของถ่านหิน 

การวิเคราะห์ถ่านหินมีประโยชน์เพื่อ 
- การจําแนกถ่านหิน 
- การกําหนดราคาถ่านหินตามคุณภาพ 
- การควบคุมคุณภาพถ่านหิน 
- การเลือกใช้หรือออกแบบอุปกรณ์เผาไหม้ 
- การคํานวณปริมาณ เช่น ปริมาณถ่านหิน และปริมาณอากาศที่ต้องใช้ในการเผาไหม้ 

เป็นต้น 
 

การวิเคราะห์ถ่านหิน มี 2 แนวทาง คือ การวิเคราะห์โดยประมาณ (Proximate Analysis) 
และการวิเคราะห์โดยละเอียด (Ultimate Analysis) 

 

(1) การวิเคราะห์โดยประมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์หาปริมาณสารออกมาเป็นปริมาณ
ร้อยละในรูปของความชื้น สารระเหย (Volatile Matter) (ว่ามีสารอะไรระเหิดออกมาบ้างในการเผาไหม้ถ่านหิน) ขี้เถ้า 
และปริมาณคาร์บอนคงที่ 

(2) การวิเคราะห์โดยละเอียด เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุต่าง ๆ ดังนี้ เช่น ธาตุ
คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน กํามะถัน และอื่น ๆ ปกติการวิเคราะห์แบบนี้ไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์ที่ทํากัน
เป็นประจํา แต่เป็นการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ในการจัดประเภทถ่านหิน และมีประโยชน์ในการคํานวณเก่ียวกับการเผา
ไหม้ เช่น การคํานวณหาปริมาณอากาศที่ต้องการเพื่อการเผาไหม้ เป็นต้น 

„ สารระเหย (Volatile matter) ได้แก่ สารที่มีอยู่ในถ่านหินซึ่งไม่ใช่ไอน้ํา สารระเหย
จะถูกขับออกมาเมื่อเผาถ่านหินในภาชนะที่ปิดสนิทไม่มีออกซิเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 1,750 °F เป็น
เวลา 7 นาที สารระเหยนี้ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนและก๊าซอื่น ๆ ที่ผ่านขบวนการกลั่นตัวและแยกสลายตัว 

„ เถ้า (Ash) คือ แร่ธาตุต่าง ๆ ที่เหลือจากการเผาไหม้ถ่านหิน ในทางปฏิบัติถือว่าเป็น
กากไม่เผาไหม้ (non ‟ combustible residue) ได้จากการเผาถ่านหินที่อุณหภูมิ 1,350 °F และถ้าถ่านหินมีสัดส่วน
ของ CaO , MgO และ FeO ในขี้เถ้าเพิ่มขึ้นอุณหภูมิหลอมระเหยของขี้เถ้านั้นจะลดลง 

„ ความชื้น (Moisture) สามารถหาได้จากทําให้ถ่านหินแห้งในเตาที่อุณหภูมิ 230 °F 
เป็นเวลา 20 นาที เมื่อสามารถดึงเอาความชื้นบริเวณผิวของถ่านหินออกหมด ผลต่างของมวลถ่านก่อนและหลังเผาก็
คือมวลของความชื้นนั่นเอง 
 

ความชื้นในถ่านหินแบ่งเป็นความชื้นอิสระและความชื้น Inherent ความชื้นอิสระเป็น
ส่วนที่ให้เราเห็นว่าถ่านหินนั้นชื้น ถ่านหินที่ชื้นมักจะเกาะติดภาชนะหรือเครื่องมือทําให้การไหลโดยน้ําหนักของมันเอง
ไม่ได้ดี ส่วนความชื้น Inherent คือความชื้นที่ยังเหลืออยู่ในถ่านหินหลังจากไล่ความชื้นอิสระออกจากถ่านหินแล้ว เรา
อาจใช้ความชื้น Inherent เป็นตัวแบ่งชั้นของถ่านหินได้ เช่น ถ่านหินชั้นสูง ๆ จะมีความชื้น Inherent น้อย ขณะที่
ลิกไนต์อาจจะมีความชื้นนี้มากกว่า 50% ความชื้นไม่มีคุณค่าทางด้านความร้อน ในการเผาไหม้ถ่านหินจะต้องสูญเสีย
ค่าความร้อนเกือบ 0.1% ต่อทุก ๆ 1% ของความชื้นในถ่านหิน 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

( 3) ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง (Calorific value หรือ Heating value) คือ ปริมาณความ
ร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ภายใต้การทําให้สารที่ได้จากการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของเชื้อเพลิงเย็นลงถึง
อุณหภูมิเริ่มต้นของอากาศและเชื้อเพลิงนั้น มีหน่วยเป็น kJ / kg , MJ / kg หรือ kcal /kg ของเชื้อเพลิง ค่าความร้อน
อาจรายงานเป็น 2 ค่า คือค่าความร้อนสูง ( H.H.V.) และค่าความร้อนต่ํา(L.H.V.) ความสัมพันธ์ระหว่างสองเทอมคือ 

 

L.H. V = H.H.V. ‟ mwhfg              …………. (3.7) 
 
L.H.V. = H.H.V. ‟ 9mh2hfg              …………..(3.8) 
 
โดยที่ mw = มวลของไอน้ําในสารที่ได้จากการเผาไหม้ต่อ 1 หน่วยมวลของเชื้อเพลิง

เนื่องจากการเผาไหม้ของ H ในเชื้อเพลิง mh2 = มวลของไฮโดรเจนในเชื้อเพลิง 1 กิโลกรัม ซึ่งวิเคราะห์มาจากการ
วิเคราะห์ขั้นสุดท้าย (Ultimate analysis ) และ hfg = ความร้อนแฝงของการระเหยหรือควบแน่นของไอน้ําที่ความดัน
ย่อยในสารที่ได้จากการเผาไหม้ ถ้าเราทราบองค์ประกอบของเชื้อเพลิงเป็นเปอร์เซ็นต์ (C , H ,O และ S) จะสามารถ
หาค่า H.H.V. ของเชื้อเพลิงจากสมการของดูลอง (Dulong’s equation) ดังนี้ 

 

H.H.V. = 33.7C + 144 (H ‟
8

0 ) + 9.4S        .………….….(3.9) 

       
H.H.V. = 8,080C + 34,460 (H ‟ 0 ) + 2,250S       …………….(3.10) 
            8 
H.H.V. = 14,600C + 62,000 (H ‟ 0 ) + 4,050S Btu/lbm      ……………(3.11) 
              8 

 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ถ่านหินของ อําเภอลี้ จังหวัดลําปาง ดังแสดงในตารางที่ 3.7 และถ่านหินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในตารางที่ 3.8 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ตารางท่ี 3.7 ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์ถ่านหิน อ.ลี้ จ.ล าพูน 
 

Coal Mine          :  Li, Lumphum Province, Thailand. 
Rank of Coal     :  Sub - Bituminous 
Total Moisture % ar 30 Ash Composition 
Free Moisture % ar 16 SiO2 % db 45.0 
Inherent Moisture % ar 14 Al2O3 % db 28.0 
Calorific Value kcal/kg ar 3,500 TiO2 % db 1.0 
Proximate Analysis  % - - Fe2O3 % db 9.0 
    Ash % db 30 MgO % db 1.5 
    Volatile Matter % db 40 CaO % db 8.0 
    Fixed Carbon % db 30 MnO % db 0.5 
Ultimate Analysis % - - BaO % db 0.2 
    Corrected Ash % db 28 Na2O % db 0.1 
    Total Carbon % db 53 K2O % db 1.0 
    Hydrogen % db 4 P2O5 % db 0.2 
   Oxygen % db 12 SO3 % db 5.0 
   Nitrogen % db 1  

 
Ash Fusion Temperature. 
      Initial Deformation Temp.  0C    1,290 
      Softening Temp.              0C    1,310 
      Hemispherical Temp.       0C    1,320 
      Fluid Temp.                       0C    1,380 

   Totel Sulphur % db 2 
Grindability H.G.I. - 45 
Fouling lndex - - 0.03 
Slagging lndex - - 1,296 
Fuel Ratio - - 0.75 
Combustibility - - 4,666.67 

 

หมายเหตุ 
ar  :  As Received Basis 
db  :  Dry Basis or Moisture Free Basis 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ตารางท่ี 3.8 ผลการวิเคราะห์ถ่านหินในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

เปอร์เซ็นต์มวล 
จากการวิเคราะห์ 

แอนทราไซด์ 
บิทูมินัส  medium 

Volatility 
ซับบิทูมินัส ลิกไนต์ 

วิเคราะห์โดยประมาณ (Proximate) 
คาร์บอนคงตัว 83.8 70.0 45.9 30.8 
สารระเหยง่าย 5.7 20.5 30.5 28.2 
ความชื้น 2.5 3.3 19.6 34.8 
ขี้เถ้า 8.0 6.2 4.0 6.2 
 วิเคราะห์โดยละเอียด (Ultimate) 
C 83.9 80.7 58.8 42.4 
H2 2.9 4.5 3.8 2.8 
S 0.7 1.8 0.3 0.7 
O2 0.7 2.4 12.2 12.4 
N2 1.3 1.1 1.3 0.7 
H2O 2.5 3.3 19.6 34.8 
 วิเคราะห์ความร้อน (H.H.V.) 
Btu/lbm 13,720 14,310 10,130 7,210 

 
ตัวอย่างท่ี 3.1 จงเขียนสมการเผาไหม้สมบูรณ์ แล้วคํานวณหาค่า H.H.V. และ L.H.V. มีหน่วยเป็น (Btu/lbm) 

ของถ่านหินซับบิทูมินัส medium Volatility ที่แสดงในตารางที่ 3.8 โดยใช้สูตรของ Dulong type และหาอุณหภูมิ
ควบแน่น (° F) โดยสมมติว่าการเผาไหม้เป็นแบบ Stoichiometric และความดันทั้งหมด = 1 atm 

 

วิธีท า H.H.V. = 14,600 x 0.807 + 62,000 (0.045 ‟ 0.024 ) + 4,050 x 0.018 Btu/lbm 
                              8 

= 11,782 + 2,976 + 73  = 14,831 Btu/lbm 
 

ค่าจริงคือ 14,310 (จากตารางที่ 3.8) ซึ่งต่ํากว่าคํานวณไว้ประมาณ 3.5% ทั้งนี้เนื่องจากสูตรแบบ Dulong ไม่
คํานึงถึงผลของ dissociation ส่วนสัมพันธ์ของจํานวนโมลของธาตุต่าง ๆ ในเชื้อเพลิงจากการวิเคราะห์แบบ Ultimate 
หาได้จากการหารส่วนของมวลด้วยน้ําหนักโมเลกุลของธาตุนั้น คือ 

 

80.7C + 4.5H2 + 1.8S + 2.4O2 + 1.1N2 + 3.3H2O 
  12   2  32      32         28        12 

 
หรือ 6.725C + 2.250H2 + 0.05625S + 0.075O2 + 0.03929N2 + 0.1833H2O 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

สมการเผาไหม้สมบูรณ์ คือ 
[6.725 C + 2.250 H2 + 0.0562 S + 0.075 O2 + 0.03929 N2 + 0.1833 H2O] 

                  + [1.83125 O2 + 6.8855 N2]  6.725 CO2 + 2.433 H2O + 0.05625 SO2 + 29.445 N2 
 

ท าสมดุลย์ของ H2 
2.25 H2O + 0.1833 H2O    =  2.4333 H2O  ในก๊าซไอเสีย 
ทําสมดุลย์ของซัลเฟอร์    =  0.05625 SO2   ในก๊าซไอเสีย 

 

ท าสมดุลย์ของ O2 
O2 6.725 + + 0.05625    =  7.9062 
O2 ในเชื้อเพลิง     =  0.075 O2 
 

O2 ที่ต้องการจากอากาศ 7.9062 - 0.075  =  7.831 O2 
 

สมดุลย์ไนโตรเจน 3.76 x 7.831   =  29.445 N2 
 

 การหาค่าความร้อนแฝงการระเหยของน้ า เพื่อหาค่า L.H.V. 
  โดยหาจากตารางไอน้ําที่ความดันย่อยของไอน้ําที่เกิดจากการเผาไหม้ จะได้ (ไม่รวมความชื้นใน

เชื้อเพลิงเพราะว่าจะรับและให้ความร้อนในการระเหยและควบแน่นเท่ากัน) 
 

ความดันบางส่วนของน้ําที่เกิดจากการเผาไหม้ คือ 
 

  2.250 x 14.695     =  0.85525 psia 
   6.725 + 2.4333 + 0.05625 + 29.445 

 
จากตารางไอน้ําได้ hfg ที่ความดัน 0.8552 psia (โดยการอินเทอร์โปเลตคือ 1,041.5 Btu/lbm) 
 

 L.H.V. = 14,831 ‟ 9 x 0.045 x 1,041.5 = 15,252.8 Btu/lbm 
 

จุดควบแน่นของไอเสีย คือ อุณหภูมิอิ่มตัวที่สัมพันธ์กับความดันบางส่วนของน้ําทั้งหมดในก๊าซไอเสีย หรือ 
 
 

  2.4333 x 14.695        =  0.925 psia 
   6.735 + 2.4333 + 0.05625 + 29.445 

 

ดังนั้น จะสัมพันธ์กับอุณหภูมิอิ่มตัวประมาณ 99.12๐F ซึ่งเป็นจุดควบแน่น 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

(4) การเปลี่ยนฐานการรายงานผล 
 

การเปลี่ยนการรายงานบนฐาน as-received มาเป็นฐาน moisture free หรือ dry basis 
ให้คูณแต่ละรายการในรายงานวิเคราะห์ as-received ตามตารางข้างล่าง 

การเปลี่ยนรายงานบนฐาน as-received มาเป็นฐาน ash-and moisture free ให้คูณแต่
ละรายการในรายงานวิเคราะห์ as-received ด้วย: 

 
        100   โดยที่ A = เปอร์เซ็นต์ 
   (100-M-A) 
 

 

ตารางท่ี 3.9 แสดงตัวอย่างการค านวณโดยเริ่มจากรายงานบนฐาน as-received 

รายการ หน่วย 
As-received 

basis (*) 

Dry basis 
(*) x 

          100         
100- M - A 

Ash-and moisture free 
basis (*) x 

100 
100- M - A 

ความชื้น (moisture) (M) 
ขี้เถ้า (ash) (A) 
สารระเหย (volatile matter) 
คาร์บอนคงที่ (fixed carbon) 
รวม (total) 
ค่าความร้อน (heating value) 
ซัลเฟอร์ (sulfur) 

% 
% 
% 
% 
% 
kJ 
% 

10.0 
10.0 
36.0 
44.0 
100.0 
11,200 

3.6 

- 
11.1 
40.0 
48.9 
100.0 
11,244 

4.0 

- 
- 

45.0 
55.0 
100.0 
14,000 

4.5 
 

(5) ถ่านหินในประเทศไทย 
แหล่งที่พบถ่านหินในประเทศไทยมีหลายแหล่งด้วยกัน มีทั้งเป็นของรัฐบาลและของ

เอกชน เช่นที่ 
 ตําบลบ้านคง อ.แม่เมาะ จ.ลําปาง เริ่มผลิตถ่านหินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 คุณภาพของ

ถ่านหินในแหล่งนี้เป็นถ่านหินชั้นลิกไนต์ และบางส่วนเป็นซับบิทูมินัสมีค่าความร้อนต่ํา มีความชื้นสูงและขี้เถ้ามาก 
เมื่อกองทิ้งไว้จะแตกส่วน มีสีน้ําตาลถึงสีดํา 

 ตําบลคลองขนาน อ.เมือง จ.กระบ่ี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในปี 
พ.ศ.2507 จัดอยู่ในชั้นถ่านลิกไนต์ ถึงซับบิทูมินัส 

 ตําบลนาแก อ.นากลาง จ.อุดรธานี พบอยู่ในชั้นดินและหินลูกรัง ลึกประมาณ  
10 เมตร แหล่งนี้จัดเป็นถ่านหินชั้นแอนทราไชต์เกิดร่วมกับแร่แกรไฟท์ 

 ตําบลหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี อยู่ในชั้นซับบิทูมินัส-บิทูมินัส 
เกิดเป็นชั้นสลับกันกับชั้นตะกอนดินทราย จนถึงความลึกประมาณ 30-40 เมตร โดยมีชั้นเปลือกดินหนาประมาณ  
3 เมตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.10 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ตารางท่ี 3.10 แสดงถ่านหินในประเทศไทย  

เหมืองถ่าน
หิน 

สถานท่ี คุณภาพของถ่านหิน 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
เปิดท า
การเม่ือ 

ชนิดถ่านหิน 
ค่าความร้อน
(แคลอร/ีกรัม) 

ขี้เถ้า 
(%) 

ความชื้น
(%) 

ก ามะถัน 
(%) 

สาร
ระเหย 
(%) 

คาร์บอน
คงท่ี (%) 

เหมืองแม่
เมาะ (กฟผ.) 

บ้าน
คง 

แม่เมาะ ลําปาง พ.ศ.2496 ลิกไนต์-ซิทูมินัส 2,725. 23.4 30.2 2.41 28.5 16.5 

 (as received)  
เหมืองกระบี่
(กฟผ.) 

คลอง
ขนาน 

เมือง กระบี่ พ.ศ.2507 ลิกไนต-์ซิบทูมินัส 2,725 3.65- 14.16- 2.22 47 41 

      (as received) 44.63 41.81    
สํานักงาน
พลังงาน
แห่งชาติ 

คงดํา ล้ี ลําพูน พ.ศ.2513 ซับทูมินัส 6,000 11.0 8.59 1.4 41.0 38.9 

      (dry basis)      
บริษัท แพร่
ลิกไนต์ จาํกดั 

แม่ตีบ งาว ลําปาง พ.ศ.2519 ซับบิทูมินัส-บิทู
มินัส 

4,500-4,800 7-11 19-21 1.5-2.7 37-31 38-41 

      (as received)      
บริษัท เวอร์
พิวส์ จํากดั 

ล้ี ล้ี ลําพูน พ.ศ.2522 ลิกไนต-์ซับบิทู
มินัส 

2,900-4,800 3-9 28-30 1-2 29-34 32-36 

นายตั๋น เมา
คําลี 

ล้ี ล้ี ลําพูน พ.ศ.2526 ลิกไนต-์ซับบิทู
มินัส 

4,800 8.9 30-32 2.5 44.7 48.2 

      (as-received)      
นายประสิทธิ 
ธรรมปรีดา 

นา
ทราย 

ล้ี ลําพูน พ.ศ.2526 สิกไนท์ 2,900-3,600 7-17 25-47 1.0-2.8 25-31 16-32 

      (as-received)      

บริษัทเมือง
บ้านปู จํากัด 

ล้ี ล้ี ลําพูน พ.ศ.2527 ลิกไนต-์ซับบิทู
มินัส 

5,500 20 2-3 1.2-1.7 30 35-40 

      (dry Basis)      
บริษัทไทย
ลิกไนต์ จาํกดั 

แม่ตื่น แม่ระมาด ตาก พ.ศ.2523 ซับบิทูมินัส-บิทู
มินัส 

4,500-5,800 9-24 6-13 0.9-2.1 22-37 33-51 

      (as-received)      
บริษัทสยาม
เกรไฟท์ 
จํากดั 

นา
ด้วง 

นาด้วง เลย พ.ศ.2525 เซมิแอนทราไซท์ 4,707-6,978 33.43 4.23 1.07  72.99 

 
 

     (dry Basis)  
 

    

บริษัทจินดา
ทรัพย์ จํากดั
(2525) 

นาแก นากลาง อุดรธาน ี พ.ศ.2526 แอนทราไซท์ 6,000 (avg) 18.62 3.42 0.6 2.34 73.62 

      (dry Basis)      
บริษัทเอเชีย
ลิกไนต์ จาํกดั 

หนอง
หญ้า
ปล่อง 

หนองหญ้า
ปล้อง 

เพชรบุรี พ.ศ.2527 ซับบิทูมินัส-บิทู
มินัส 

5,000-7,500 
(dry Basis) 

6-16 2-8 0.7-1.08 32.5 43-58 

 

 
 

 เชื้อเพลิงก๊าซ 
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เชื้อเพลิงก๊าซหุงต้ม (LPG) เป็นผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่เบาที่สุดที่ได้จากการกลั่นน้ํามันดิบ
ปัจจุบันเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม  เนื่องจากมีความสะดวกในการ
ขนส่ง และที่สําคัญที่สุดคือเผาไหม้สะอาด ก๊าซหุงต้มประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ โพรเพน 
(C3H8) และบิวเทน (C4H10) ปัจจุบันก๊าซหุงต้มที่จําหน่ายในประเทศไทยประกอบด้วยโพรเพนและบิวเทนในสัดส่วน
โดยปริมาตร 40:60 ถึง 70:30 ขึ้นไป ก๊าซนี้จะกลายเป็นของเหลวที่อุณหภูมิต่ํากว่า 162 °C ที่ความดันบรรยากาศ 
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดแห้งจะประกอบด้วย มีเทน (CH4) และอีเทน (C2H6) เกือบทั้งหมด ส่วนก๊าซธรรมชาติ จะมี
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหลวปนอยู่ด้วยเช่น โปรเพน (C3H8) บิวเทน (C4H10) องค์ประกอบและค่าความร้อนของ
ก๊าซธรรมชาติ ดังแสดงในตารางที่ 3.11 
 
ตารางท่ี 3.11 องค์ประกอบและค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ 

องค์ประกอบ (%) ก๊าซธรรมชาติแห้ง ก๊าซธรรมชาติชื้น 
CnH2n+2  
CmHn  
CO2 
O2 
N2  
ค่าความร้อน (kJ/m3)  

75 ‟ 92.5 
0 ‟ 0.2 

- 
1 ‟ 0.8 
0 ‟ 0.05 

37,800 ‟ 39,900 

99 
- 

0.3 
- 
- 

43,680 ‟ 50,400 
 

หมายเหตุ :  CnH2m+2  คือ มีเทน (CH4) อีเทน (C2H6) โปรเพน (C3H8) เป็นต้น 
CmHn  คือ เอทีลีน (C2H4) โปรพีลีน (C3H6) เป็นต้น 

 

นอกจากนี้มีก๊าซชีวมวล (Producer Gas) เป็นก๊าซที่ได้จากการสันดาปไม่สมบูรณ์ของ
เชื้อเพลิงแข็ง เช่น ไม้ แกลบ ถ่านหิน มีองค์ประกอบส่วนใหญ่คือ CO และ N2 มีค่าความร้อนต่ํา ก๊าซที่เกิดจากของเสีย 
เช่น มูลสัตว์หรือขยะหมักในภาชนะที่ไม่มีออกซิเจนจะเกิดก๊าซชีวมวลขึ้น สามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
หรือในเครื่องยนต์ได้ 

ค่าความร้อนของเชื้อเพลิงบอกเป็นค่า H.H.V.v (Volumetric, H.H.V.) เป็นผลรวมของผลคูณ
ระหว่างเศษส่วน โดยโมลขององค์ประกอบกับค่าความร้อนของแต่ละก๊าซองค์ประกอบที่อุณหภูมิอ้างอิง  Tr และค่า
ความร้อนอ้างอิง Pr หนึ่งดังสมการต่อไปนี้ 

 

((H.H.V.V) ของก๊าซผสม)Pt,Tr = 




Ni

1i
)i(Vtrp,i,)v(HHV    ………………(3.12) 

 
 

ที่ซึ่ง Vi คือ เศษส่วนโดยโมล และค่าความร้อนของก๊าซต่างๆ หาได้จากตารางที่ 3.12 เรา
สามารถเปลี่ยนค่าความร้อนของก๊าซโดยปริมาตรที่ความดันอ้างอิง และอุณหภูมิไปเป็นที่ความดันและอุณหภูมิได้ คือ 

 
 

 

(H.H.V.v) P,T   =  (H.H.V..v)Pr,Tr 
















T
rT

Pr
P    ………………(3.13) 
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ค่าความดันและอุณหภูมิในสมการนี้เป็นค่าสมบูรณ์ 
ค่าความร้อน H.H.V.v ที่อุณหภูมิใดๆ และความดันใดๆ สามารถเปลี่ยนเป็นค่าความร้อนโดย

มวล H.H.V.m (Gravimetric heating value) หาได้จากสูตร 
 
 

H.H.V.m   =  (H.H.V..v)P,T (V)P,T  ………………(3.14) 
 

 
ค่าปริมาตรจําเพาะเองก๊าซผสม สามารถหาได้จาก น้ําหนักโมเลกุล (MW) ของก๊าซ และ

สมการก๊าซอุดมคติ คือ 
 

V  =  V  =  R T =  RuT  ………………(3.15) 
m   P  P(MW) 

 
 
3.3  ปฏิกิริยาการสันดาปของเชื้อเพลิง (Combustion Reactions) 

 

ในเชื้อเพลิงมีธาตุเผาไหม้ได้ 3 ธาตุ คือ C, H และ S ซึ่งเมื่อเผาไหม้กับอากาศจะได้ผลผลิตคือ ก๊าซ CO2, H2O 
และ SO2 พร้อมทั้งความร้อน จุดอุณหภูมิติดไฟ (Ignition temperature) ของธาตุทั้ง 3 คือ 

 

อุณหภูมิติดไฟของ  H2       อยู่ที่  582 °C   หรือ  1,080 °F 
อุณหภูมิติดไฟของ  S       อยู่ที่  243 °C   หรือ  470 °F 
อุณหภูมิติดไฟของ  C       อยู่ที่  407 °C   หรือ  765 °F 

 

เนื่องจากก๊าซไฮโดรเจนเป็นธาตุในองค์ประกอบที่เป็นก๊าซ การเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเผาไหม้หมด 
ก่อน S และ C 

 
2H2      +    O2     2H2O + QH  =  286,470 kg/K.mol H2 

 
ในปฏิกิริยานี้ 2 โมลของก๊าซไฮโดรเจน (4.032 kg) ทําปฏิกิริยากับ 1 โมลของก๊าซออกซิเจน (32 kg) จะเกิดน้ํา 

(36.032 kg) ดังนั้น มวลของก๊าซออกซิเจนที่ใช้เผาไหม้ คือ 
 

 7.94 kg-O2/kg-H2  =  7.94 lbmO2/lbmH2 
 

หรือ  = 0.5 mol O2/mol H2 
 

โดย H2  มี  H.H.V.   =  142,079 kJ/Kg (61,095 Btu/lbm) 
L.H.V.   =  120,067 kJ/Kg (51,623 Btu/lbm) 

 
ซัลเฟอร์มีจุดอุณหภูมิติดไฟต่ํา และเผาไหม้จนหมด หลัง H2 แต่เผาไหม้หมดก่อน C 
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S + O2     SO2 + Qs  โดย  Qs   =   296,744 kJ/K.mol S 
 

โดย S มีค่า 1 โมล (32.06 Kg) สันดาปกับ O2 1 โมล (32 Kg) จะเกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 โมล 
(64.06 Kg) ดังนั้น 32/32.06 หรือ 0.998 กิโลกรัมของก๊าซออกซิเจนที่ต้องการใช้เผา S 1 โมล 
 

0.998 kg O2/kg S  =  0.998 lbm O2/lbmS 
 

  หรือ    = 1.0 mol O2/mol S 

 
โดย  S มีค่า H.H.V. และ L.H.V. = 9,257 kJ/kg หรือ 3,980 Btu/lbm 

         C เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของเชื้อเพลิง การสันดาป C เกิดขึ้นช้าและยากกว่าของ S และH2  
 

ดังสมการสันดาปของ C 
C + D    CO2 + Qc  โดย  Qc = 393,560  kJ/kgmol C 
 
C 1 โมล (12.01 Kg) สันดาปสมบูรณ์กับ O2 1 โมล (32 Kg) จะเกิด (O2 1 โมล) (44.01 Kg) 

 
       ดังนั้น 3,212.01 หรือ 2.66 ก.ก ของ O2 ต้องการเผาไหม้สมบูรณ์กับ C 1 Kg ดังนั้นอัตราส่วนของ O2 และ C 
คือ 
 

2.66 kg O2/kg C   =  2.66 lbm O2/lbmC 
 

หรือ    = 1.0 โมล O2/mol C 

 
โดย C มีค่า H.H.V. และ L.H.V. = 32,778 kJ/kg หรือ 14,093 Btu/lbm 

 

ในกรณีการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงๆ จะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า ปฏิกิริยาเอนโดเทอร์มิก (Endothermic reaction) 
หรือ Dissociation reaction ขึ้นแทน เป็นปฏิกิริยาเคมีที่ดูดกลืนพลังงานเอาไว้เช่นการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจะ
เกิดปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งจะต้องใช้พลังงาน
จํานวนหนึ่งเพื่อทําให้เกิดปฏิกิริยานี้ เช่น 

O2 + E       2O 
N2 + E       2N 
N2 + O2 + E      2 NO 
N2 + 2O2 + E      2 NO2 
2 CO2 + E      2 CO + O2 

ซึ่งจะต้องสูญเสียพลังงานความร้อนส่วนหนึ่งไปกับปฏิกิริยา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ต้องการอย่างยิ่งผลของปฏิกิริยา 
คือ (Nox) และ CO ซึ่งเป็นสารมลพิษในบรรยากาศ 
3.4  การหาอัตราส่วนอากาศกับเชื้อเพลิงทางทฤษฎี (Theoretical Air-Fuel Ratio) 
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หรือเรียกว่า อัตราส่วนอากาศกับเชื้อเพลิงแบบ Stoichiometric เป็นอัตราส่วนที่เชื้อเพลิงต้องการอากาศน้อยที่สุด 
ในการสันดาปอย่างสมบูรณ์อาจเขียนอยู่ในรูปอัตราส่วนของมวลของอากาศแห้งต่อ 1 หน่วยของเชื้อเพลิง หรืออยู่ในเทอม
ของจํานวนโมลของอากาศแห้งต่อจํานวนโมลของเชื้อเพลิงหรือในรูปของปริมาตรของอากาศต่อปริมาตรเชื้อเพลิง 

 

การหา (A/F)T,G,D หาได้จากการวิเคราะห์เชื้อเพลิงแบบ As-burned Ultimate 
 

โดยกําหนดให้   T  =  Theoretical 
G  =  Gravimetric (mass) 
D  =  Dry (ไม่มีไอน้ํา) 
A =  อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง 
F 

 

(A/F) T,G,D นี้ หาได้จากปฏิกิริยาการสันดาปกับออกซิเจน ดังนี้ 
 

[ C (ส่วนของมวล)] (2.66)   = ……กก. ของ O2 เพื่อเผาไหม้กับ C ในเชื้อเพลิง 
[ H2 (ส่วนของมวล)] (7.94)   = ……กก. ของ O2 เพื่อเผาไหม้กับ H2 ในเชื้อเพลิง 
[ S (ส่วนของมวล)] (0.998)   = ……กก. ของ O2 เพื่อเผาไหม้กับ S ในเชื้อเพลิง 
 

รวม   = ……กก. ของ O2 ในเชื้อเพลิงต่อ กก. ของเชื้อเพลิง 
 

ถ้าเชื้อเพลิงมี O2 เป็นองค์ประกอบ 
[O2 (ส่วนของมวล)] (1.0)   = ……กก. ของ O2 ในเชื้อเพลิงต่อ กก.ของเชื้อเพลิง 

 

ผลต่าง    = ……กก. ของ O2 ที่ต้องการจากอากาศต่อ กก. ของเชื้อเพลิง 
 










F
A

T,G,D = กก. ของที่ต้องการจากอากาศต่อ กก.ของเชื้อเพลิง ….……..(3.16)  

                      0.232 
 

หมายเหตุ   - ตัวหาร 0.232 คือ ส่วนของมวล O2 ในอากาศ 
- (A/F)T,G,D สําหรับถ่านหินมีค่าอยู่ระหว่าง 4-12 

เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน สามารถเขียนเป็นรูปสมการง่าย ๆ คือ 










F

A
T,G,D = 266C + 7.94H2 + 0.998S ‟ O2  ….……..(3.17) 

       0.232 
 

โดยที่ค่าของ C, H2 และ O2 มีค่าเป็น as-burned mass fractions เพราะว่าการวิเคราะห์ถ่านหินจะรายงานผล
เป็นแบบ Dry, ash-free Values สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายและเร็วขึ้นชั้นจากสมการสําหรับถ่านหิน คือ 

 










F
A

T,G,D = 266C + 7.94H2 + 0.998S ‟ O2 (1-M-A) ….……..(3.18) 

                     0.232 
 

โดยที่ M, A ดูรายงานผลจาก as-burned Values 
C, H2, S, O2 ดูรายงานผลแบบ dry-ash values 
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ตัวอย่างท่ี 3.2 จงคํานวณหา 









F
A

 T,G,D ของถ่านหินที่มีผลการวิเคราะห์แบบ Ultimate Analysis คือ 83.1% C, 

3.5% H2, 7.4% O2, 2.1% N2, 1.9% S และ H.H.V. = 34,608 kJ/kg 
 

ดังนั้น จากสูตร 3.18 จะได้มีความชื้น 4% และขี้เถ้า 5% 
 










F
A

T,G,D  = 266C + 7.94H2 + 0.998 (0.019) ‟ 0.074 (1 - 0.04 - 0.05) 

               0.232 
 

           =  10.17 กก. ของอากาศต่อ กก. ของเชื้อเพลิง    ตอบ 
 
3.5  การหาอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงส าหรับเชื้อเพลิงเหลวของก๊าซ 
 

เพื่อการคํานวณที่ง่ายกว่าจะพิจารณาหน่วยเป็นจํานวนโมลของสารกําหนดให้ z คือ จํานวนของ C,H ,S,O และ 
N ต่อโมลของเชื้อเพลิง เช่น ตัวอย่างเชื้อเพลิงเหลว n-Octane C8H18 จะได้ 

 

Zc  =  8 
ZH  =  8 
 

สําหรับเช้ือเพลิงก๊าซที่ประกอบด้วย 50% C2H6, 30% CO, 10% NH3 และ 10% H2S จะได้ 
 

Zc   = (0.5) (z) + (0.3) (1)   =  1.3 
ZH   = (0.5) (6) + (0.1) (3) + (0.1) (2)  =  3.5 
Zo   = (0.3) (1)    = 0.3 
Zn   = (0.1) (0.1)    =  0.1 

และ Zs   =  (0.1) (1)    =  0.1 
 

สามารถเขียนเป็นสูตรทางเคมีของเชื้อเพลิงก๊าซผสมคือ C1.3 H3.5 O0.3 N0.1 S0.1 
 

ค่า Z ของธาตุที่ต้องการ O2 ที่สมดุลหาได้ ดังนี้ 
Zc(1)  =  ค่า Z ของธาตุโมลของ O2 ที่ต้องการสันดาปกับ C ใน 1 โมลของเชื้อเพลิง 

ZH 








4
1  =  ค่า Z ของธาตุโมลของ O2 ที่ต้องการสันดาปกับ H2 ใน 1 โมลของเชื้อเพลิง 

Zs(1)  =  ค่า Z ของธาตุโมลของ O2 ที่ต้องการสันดาปกับ S ใน 1 โมลของเชื้อเพลิง 
 
 

รวมท้ังสิ้น  =  ค่า Z ของธาตุโมลของ O2 ที่ต้องการสันดาปกับธาตุที่เผาไหม้ได้ใน 1 โมลของ 
           เชื้อเพลิง 

Z0 








2
1  =  ค่า Z ของธาตุโมลของ O2 ในเชื้อเพลิงต่อโมลในเชื้อเพลิง 
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ผลแตกต่าง  =  ค่า Z ของธาตุโมลของ O2 ที่ต้องการจากอากาศเพื่อเผาทุกธาตุที่เผาไหม้ได้ใน 
           จํานวน 1 โมลของเชื้อเพลิง กําหนดให้ 

 
A   T,M,D  = Theoretical, molar, dry Air-fuel ratio 
F 

 










F
A

T,M,D = โมลของ O2 จากอากาศต่อโมลของเชื้อเพลิง ….…….(3.19) 

     0.21 
 

เพื่อคํานวณได้ง่ายขึ้น สามารถเขียนให้เป็นสูตร คือ 
 










F
A

T,M,D = 
0.21

2
0Z

SZ
4
HZ

cZ 
  ….…….(3.20) 

 

เราสามารถเปลี่ยน 









F
A

 T,M,D   ไปเป็น      








F

A  T,G,D              จากสมการ 

 










F
A  T,G,D      = 

.

DM,T,
F
A28.97 








   ….…….(3.21) 

 

ตัวอย่างท่ี 3.3 จงคํานวณหา 









F
A  T,G,D  เมื่อเผาไหม้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งประกอบด้วยก๊าซโพรเพน 40% 

และบิวเทน 60% มีหน่วยเป็น lbm อากาศ ต่อ lbm (ก๊าซ) 
วิธีท า จากโจทย์ กําหนดให้ 40% C3H8 และ 60% C4H10 
 

 ZC =  0.4(3) + 0.6(4)   = 3.6 โมล C ต่อโมลของก๊าซ 
 

ZH  =  0.4(8) + 0.6 (10)   = 9.2 โมล H ต่อโมลของก๊าซ 
 











F
A

 T,M,D =  
6.21

0/209.2/43.6   

  = 28.10 โมลของอากาศต่อโมลของก๊าซ 

น้ําหนักโมเลกุลของก๊าซ (MW) = 0.4(44.094) + 0.6 (58.12) = 52.51 Kgmol เปลี่ยนเป็นได้ดังนี้ 










F
A

T,G,D   = 
52.51

.10)(28.97)(28   

  = 13.50 lbm อากาศ/ lbm ก๊าซ ตอบ 
 

น้ําหนักโมเลกุลของเชื้อเพลิง 
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3.6  กระบวนการเผาไหม้จริง (Actual Combustion Process)  
 

การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ดีต้องการองค์ประกอบที่สําคัญ 5 ประการ คือ MATTP โดยที่ 
 

1)  M  คือ  ส่วนผสมของสารที่เผาไหม้ระหว่างอากาศและเชื้อเพลิงต้องเหมาะสม 
2)  A  คือ  จํานวนอากาศต้องมีเพียงพอ 
3)  T  คือ  อุณหภูมิต้องสูงกว่าอุณหภูมิสันดาปของเชื้อเพลิง 
4)  T  คือ  เวลาต้องนานพอเพียงสําหรับให้เกิดการสันดาป 
5)  P  คือ  ความหนาแน่นของสารที่เผาไหม้ต้องมีเพียงพอสําหรับ การแพร่ของเปลวไฟ                   
    (Propagate the flame) 
 

ในทางปฏิบัติเราจะให้อากาศเกินพอ (Excess Air) เอาไว้ขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อเพลิงอย่างไรก็ดีการให้อากาศเกินพอ
มากเกินไป อาจทําให้เกิดการสูญเสียความร้อนที่ออกปล่องไฟ หรือสูญเสียในกระบวนการเผาไหม้ และปัญหาของ
มลพิษในไอเสียเนื่องจากเกิด Nox 

การหาอากาศเกินพอ มี 2 แนวทางคือ 
 

1)  การหาค่าสัมประสิทธิ์การเจือจาง (Dilution coefficient) หรือ 
2) เปอร์เซ็นต์อากาศเกินพอ 

 

จากนิยามต่อไปนี้ 

สัมประสิทธิ์ค่าเจือจาง                =   DC = 
ทฤษฎี (A/F)

จริง (A/F)(A/F)
 .........(3.22) 

 

และ เปอร์เซ็นต์อากาศเกินพอ       =  
   

  













ทฤษฎีF
A

ทฤษฎีF
A-จริงF

A
100  . ..........(3.23) 

 
=   100 (DC ‟ 1) 

           การหา (A/F) จริง จากกระบวนการสันดาปปกติหาได้จากการทดสอบหาก๊าซที่เกิดในไอเสียอาจหาได้หลาย
ทาง เช่น ใช้เครื่อง gas chromatograph หรือเครื่องมือวิเคราะห์เรียกว่า ออร์เซ็ท (Orsat) 
           เครื่องวิเคราะห์แบบออร์เซ็ท ประกอบด้วยก๊าซ 3 หลอด ใช้วัดองค์ประกอบโดยปริมาตรของก๊าซไอเสียแห้ง 
โดยใช้หลักการดูดซึมของสารเคมี หลอดทั้งสามจะแยกกันอย่างเด็ดขาดและบรรจุสารละลายสําหรับดูดกลืน  CO2, O2 
และ CO สารละลายเคมีที่เตรียมไว้ในหลอดแก้วจะบรรจุสาร ดังนี้ 
 

หลอดท่ี 1  ใช้ดูดกลืน CO2 เป็นสารละลายโปรแตสเซียมไฮครอก (KOH) ประกอบด้วย Caustic 
Soda หรือ Caustic potash 1 ส่วนและน้ํา 2 ส่วน โดยมวล 

หลอดท่ี 2  ใช้ดูดกลิ่น เป็นสารละลายด่างไพโรแกลลอนเตรียมจาก Pyrogalliacid 1 ส่วน น้ํา 3 ส่วน 
รวมกับ ด้วย Caustic Soda หรือ Caustic potash 24 ส่วนในน้ํา 16 ส่วน โดยมวล 

หลอดท่ี 3  ใช้ดูด CO เป็นสารละลายแอมโมเนียคิวปรัสคลอไรด์ (Cuprous chloride) 
เตรียมจากการใช้คิวปรัสคลอไรด์ 25 กรัม ในส่วนผสมระหว่างน้ํา 100 ml 
และแอมโมเนีย 100 ml และปล่อยให้อยู่ในขวดปิดด้วยพาครอด์สนิมบรรจุ 
ลวดทองแดงไว้จนสารละลายไม่มีสี 
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การใช้เครื่องมือวิเคราะห์แบบออร์เซ็ท โดยใช้ขวดปรับระดับสารเคมีในหลอดแก้วทั้งสามอย่างที่ขีดอ้างอิง
ซึ่งกําหนดไว้ ก๊าซที่วิเคราะห์จะเข้ามาแทนที่น้ําในหลอดวัดจากนั้นปล่อยให้ก๊าซไอเสียผ่านหลอดที่  1 ที่บรรจุ
สารละลาย KOH ยกขวดแก้วขึ้นลง เพื่อให้สารละลายดูดก๊าซ CO2 ไว้ประมาณ 5-6 ครั้ง จนแน่ใจว่าสารละลายดูดก๊าซ
หมด แล้วนําสารละลายกลับในระดับเดิม ปิดก๊อกทางเดียวให้สนิท ยกขวดแล้วเทียบระดับน้ํากับหลอดวัดให้เท่ากันเรา
จะสามารถอ่านค่า CO2 ที่สารละลายดูดกลืนเอาไว้โดยหลอดจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 การหาเปอร์เซ็นต์ของ O2 และ 
CO ก็ใช้วิธีเดียวกัน 

ผลต่างที่อ่านครั้งแรกกับครั้งสุดท้าย จะหาเปอร์เซ็นต์ของก๊าซที่วิเคราะห์ได้ทันที และเมื่อเอาเปอร์เซ็นต์
ของก๊าซต่าง ๆ ลบออกจาก 100 จะได้เปอร์เซ็นต์ของก๊าซ N2 เครื่องมือวิเคราะห์แบบเคลื่อนที่ได้อาศัยหลักการดูดซึม
ทางเคมีเช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์แบบออร์เซ็ท แต่ใช้งานได้คล่องตัวกว่า สะดวกต่อการวัด และพกพา 
 
3.7  การค านวณการสันดาปของเชื้อเพลิง 
 

จะคํานวณหาส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ 
1) ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี 
2) ปริมาณก๊าซสันดาป 
 

จากความสัมพันธ์ ปริมาณอากาศที่ใช้จริงกับปริมาณอากาศตามทฤษฎีเรียกว่า สัมประสิทธิ์อากาศเกิน (Excess 
Air Coefficient) ตัวอย่างการวิเคราะห์การเผาไหม้ ดังต่อไปนี้ 

การหาอัตราส่วนของอากาศและเชื้อเพลิง (Air-Fuel Ratio, A/F) จริง สําหรับเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น  
ถ่านหิน ไม้ เป็นต้น มักจะมีส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ ที่ประกอบไปด้วย คาร์บอนที่เผาไหม้หมดส่วนที่เหลือจากการ
เผาไหม้ (Refuse) เป็นต้น โดยหาจากความสัมพันธ์ต่อไปนี้ 
 

เปอร์เซ็นต์การเผาไหม้        =      
  









คาร์บอนH.H.V
RefuseH.H.V100  

= 
32,778

seKJ/Kg.refu,100(H.H.V)  

= 
14,093

.refusemBtu/lb100(H.H.V)
           ………..(3.25) 

            ปกติเราให้ขี้เถ้า (Ash) คือส่วนที่อยู่ในบ่อขี้เถ้า (Refuse Pit) จะประกอบไปด้วย ขี้เถ้าและคาร์บอนที่ไม่ถูก
การเผาไหม้เท่านั้น เขียนเป็นสมการได้คือ 
 

                              R     =         มวลของส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ 
                                                        มวลของถ่านหิน 
                                   =         มวลของขี้เถ้าในถ่านหิน, A            ……….(3.26) 
                                                                    (A/R)r 

หรือ Cr   =        (เปอร์เซ็นต์ที่เผาไหม้)        = R
R

Cr                          ..……..(3.27) 

                                                          100                           
หรือ  Cr  =        R - A                     ………(3.28) 
หรือ Cr   =        C - Cr                     ………(3.29) 
 

R 
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กําหนดให้  
Cb =  จํานวนคาร์บอนที่ถูกเผาไหม้ 
Cr =  จํานวนคาร์บอนที่เหลือจากการเผาไหม้ 
C = จํานวนคาร์บอนมีทั้งหมดในเชื้อเพลิง 
(A/R)r =  ส่วนของมวลของขี้เถ้าใน refuse 
 

ดังนั้น การหา (A/F)จริง จะหาการวิเคราะห์ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้การวิเคราะห์ก๊าซไอเสียด้วยเครื่อง 
ออร์เซ็ท และการวิเคราะห์หาส่วนประกอบของเชื้อเพลิงด้วยวิธี Ultimate Analysis เราจะสามารถหา (A/F)จริง ได้ ดังนี้ 

 

Actual, gravimetric, dry Air-fuel ratio   = DG,A,
F
A







   = 
768.0

2N  

                                                                    

                 DG,A,
F
A







  = 
  

   0.768
1

FN
12.012%CO%CO

bC28.0162%N



























                   ……....(3.30) 

 
 

ซึ่ง % CO2, %CO, %N2 หาจากเครื่องออร์เซ็ท 
 

Cb, NF หาจาก Refuse และการวิเคราะห์เชื้อเพลิงแบบ Ultimate Analysis การวิเคราะห์สมการคล้ายกันนี้ใน
รูปของส่วนของโมล โดยใช้หลักสมดุลย์ของ C และ N จะได้สูตร ดังนี้ 

 

Actual, gravimetrie, dry Air-fuel retio   = DM,A,
F
A







  

DG,A,
F
A







  =         
  79.0

1

2%%

%

2

2












 NC Z

COCO

ZN            ……….(3.31) 

 
 

จากสมการข้างบนนี้ สมมุติว่าอากาศที่ใช้เป็นอากาศแห้งเท่านั้นแต่ในทางปฏิบัติจริงบรรยากาศจะมีอากาศ
ชื้น เนื่องจากมีไอน้ําอยู่ด้วยเราสามารถ (A/F) สําหรับอากาศชื้น โดยหาอัตราส่วนความชื้นในอากาศ, W และหา
ความสัมพันธ์ระหว่าง (A/F) ของอากาศแห้งและชื้น ได้ ดังนี้ 

 










F
A T,G,T     =     (1+W) 









F
A T,G,D                                            ..……….(3.32) 

 










F
A T,M,T     =     










0.622
W1 T,M,D                                              ………..(3.33) 

 










F
A A,G,T      =    (1+W) 









F
A A,G,T                                      ………..(3.34) 

 

 








F
A A,M,T      =    










0.622
W1 









F
A A,M,D                                       ..………(3.35) 
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ตัวอย่างท่ี 3.4 จงหาความร้อนที่ใช้ประโยชน์ที่เกิดจาก 1 lbm และ 1 ลบ.ฟุต ของก๊าซอีเทน ในการเผาไหม้มี
อากาศไม่เพียงพอ 20% ถ้าสารเผาไหม้มีอุณหภูมิ 250C และอุณหภูมิไอเสียคือ 1,500 K สมมติ H ทําปฏิกิริยา
มากกว่า C โดย O2 เผารวมตัวอย่างสมบูรณ์เป็น H2O 5% ของ Hf สูญเสียภายในเตาเผาสู่ภายนอก 
 

        วิธีท า  สมการเผาไหม้สมบูรณ์ 
 

           C2H6 + 3.5 O2 + 13.16N2                  2CO2 + 3H2O + 13.1N2 
         

อากาศไม่พอ 20% ต้องคูณอากาศด้วย 0.8 และ C ถูกเผาบางส่วนเป็น CO2 และ CO 
 

C2H6 + 2.8O2 + 10.528N2               aCO2 + bCO + 3H2O + 10.528N2 
 

สมดุล C              a + b   =  2 
สมดุล O2          a + b + 3   = 28 

2 2 
 

                          a  = 0.6, b = 1.4 
 
สมการการเผาไหม้ คือ 
 

C2H6 + 2.8O2 + 10.528 N2         0.6 CO2 + 1.4 CO + 3H2O + 10.528N2 
 

ไม่มีงานในสมการ (3.39) จะได้ 
 

                Q   =   
P

(nMh f)1,500 k - 
R

(nMh f )25 
o
C 

          
P

(nMh f) 1,500 k    =  (0.6)(44.011)(-3243.4) + (1.4)(28.011)(-1100.9) + (3) 

                                         (18.016)(-46262) - (10.528)(28.016)(+590.8)   
=  (-856472) + (-43172) + (-280036.9) + (-174257.9) 
=   204,598.4 Btu/(lb.mol C2H6)      
 

           
R

(nMh f) 25 
o
C      =  (-1211.3) + 0 + 0 =      -1211.3 Btu/(lb.mol C2H6) 

ดังนั้น    Q       =  -204,598.4-(-1211.3) =     -20338.7.1 Btu/(lb.mol C2H6) 
 

        Q       =      -203,387.1    =      -6763.8 Btu/(lbmC2H6) 
        30.070 
                    =  -6763.8 x 2.32584    =      -15731.5 kJ/kg C2H6 

 

             Q (ใช้ประโยชน์) =  0.95 x (-16763.8)  =  -6423.6  Btu/(lbm C2H6) 
              =  -14,944 kJ/kgC2H6 
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การพลังงานความ 

           จากมาตรฐาน ลบ.ฟุต ที่ 1 atm. และ 60 oF ดังนั้น ก๊าซ C2H6 เป็นก๊าซความหนาแน่นหาได้จาก  
PV = mRT 

หรือ  p =
v

m  =
RT

P   =           14.696 x 144      = 0.0792  lbm/sef 

 (1545/30.70) x (60 + 460) 
 
ดังนั้น ได้    Q (ใช้ประโยชน์) = -6423.6 x 0.0792  =  -508.9 Btu/scf   ตอบ 
 

 ระบบปิด 
สมการสันดาปสําหรับเชื้อเพลิงในระบบปิด เช่น ในลูกสูบหรือในบอมล์อาจหาได้จากสมการกฎข้อที่หนึ่ง

ของระบบปิด จะได้ 
 

UR+ Q  = Up - Wnf     ………..(3.36) 
 

สําหรับก๊าซ H = U + PV = U + nRoT โดย Ro = ค่าคงที่สากลของก๊าซ 
 

การคํานวณการสันดาปของระบบปิดอาจหาได้จากการใช้ค่าเอนทาลปีในตารางที่ 3.13 และ 3.14 ร่วมกับ
สมการ (3.36) ได้ 

 


R

(mMhf - nRoT) + Q  = 
P

(nMhf ‟ nRoT) + Wnf  ………..(3.37) 

 
 

 ค่าความร้อน (Heating Values) 
 

เป็นค่าบอกประโยชน์ของพลังงานในเชื้อเพลิงต่าง ๆ มี 2 แบบ H.H.V., L.H.V. จากสมการในระบบไหล
สม่ําเสมอแบบ adiabatic wst = 0 แทน Q ด้วย H.H.V. ได้ 

 

H.H.V.  =  





P

 (nMhf) - 
R

(nMhf) 


 T1                   .………(3.38) 

T1 แทนอุณหภูมิมาตรฐาน ค่า H.H.V. ในสมการ (3.36) สําหรับระบบปิดบางทีเรียกว่าค่าเอนทาลปีของการ
สันดาป ขึ้นกับ T1 และการรวมตัวของไอน้ําในการสันดาป 

 
ตัวอย่างท่ี 3.5  จงหาค่าความร้อนสูงและต่ํา ของอีเทน ที่ 25 °C (77 °F) 

วิธีท า  ใช้ตารางที่ 3.13 ค่า H.H.V. คํานวณได้จาก 
 


P

(nMh f) 25
o
C          =       2(44.011)(-3846.7)+(3)(18.016)(-6823.7) 

                               =       -707,509.6  Btu/(lb.mol C2H6) 
 


R

(nMh f) 25
o
C           =       (1)(30.070)(-1211.3)+(3.5)(32.00)(O) 

                               =       -36,423.8 Btu/(lb/molC2H6) 
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การพลังงานความ 

 H.H.V.                 =     -70,509.6-(-36,4238)       =  -671,083.8  Btu/(lbmC2H6) 
 

 = -671,085.5            =  -22,317.5  Btu/lbmC2H6 
        30.070 
 

                              =      -22,317.5 x 2.32584 
 

                              =      -51,906.8  kJ/kg C2H6 
 

L.H.V. คํานวณได้จากการใช้  hf = -5774.6 Btu/lbm  สําหรับไอน้ํา แทนด้วย - 6852.7 Btu/lbm สําหรับ
น้ําเป็นของเหลว จะได้ผล คือ 

 

L.H.V.    =  -614,276   Btu/(lb/mol C2H6) 
=  -20,728.2  Btu/(lbm = -47,512.7 kJ/kg) 

 

ค่าความร้อนสําหรับระบบปิดหาได้จากการปรับปรุงสมการ (3.37) จะได้ 
 

         HVnf     =   
R

(nMhf ‟ nRoT) - 
P

(nMhf ‟ nRoT) 

 

เพราะว่า อุณหภูมิของสารเผาไหม้ได้จะเย็นกลับไปเท่ากับอุณหภูมิสารเผาไหม้ T1 (สมการ 3.39) 
 

HVnf  =  HV ‟ (np - nR) RoT1    
 

ที่ซึ่ง HVnf =   ค่าความร้อนระบบปิด (ไม่ไหล) บางครั้งเรียกว่าพลังงานภายในของการสันดาป 
HV =   ค่าความร้อนสําหรับระบบไหลสม่ําเสมอ 

3.8  ผลของอากาศเกินพอต่อประสิทธิภาพของหม้อไอน้ า 
 

การเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นโดยการป้อนอากาศในปริมาณพอดีในเชิงทฤษฎี ซึ่งเท่ากับ 14.1 Kg ซึ่งทําให้
ออกซิเจนในอากาศทุกตัวทําปฏิกิริยากับธาตุต่าง ๆ ในเชื้อเพลิงได้หมด จนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ํา 
กํามะถันออกไซด์ และอื่น ๆ 

การเผาไหม้จริง ๆ แล้ว หากป้อนอากาศเข้าเผาไหม้ในปริมาณที่พอดีในเชิงทฤษฎีแล้วเป็นการยากและทําให้
เกิดการเผาไหม้ในลักษณะอากาศไม่เพียงพอ ซึ่งจะได้ผลผลิตจากการเผาไหม้อื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว คือ ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และบางส่วนของเชื้อเพลิงอาจไม่เผาไหม้และไปสิ้นสุดที่คาร์บอนเป็นฝุ่นเล็กที่เรียกว่า 
เขม่า และพลังงานความร้อนที่ออกมาจะน้อยกว่าการเผาไหม้สมบูรณ์มาก 

ดังนั้นในทางปฏิบัติการเผาไหม้จริง ๆ จําเป็นต้องป้อนอากาศให้เกินตามต้องการในเชิงทฤษฎี ปริมาณอากาศ
เกินนี้เรียกว่า Excess Air ซึ่งจะต้องปรับแต่งควบคุมมิให้น้อยจนเกินไปเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และมิให้มาก
เกินไป จนสูญเสียพลังงานความร้อนออกไปกับก๊าซไอเสีย ปริมาณอากาศเกินพอที่เหมาะสมนี้ขึ้นกับชนิดเชื้อเพลิงและ
อุปกรณ์เผาไหม้ ดังสรุปในตารางที่ 3.12 

 

L.H.V. คํานวณได้จากการใช้ hf = -5774.6 Btu/lbm สําหรับไอน้ํา แทนด้วย - 6852.7 Btu/lbmสําหรับน้ําเป็น
ของเหลว จะได้ผลคือ 

 

L.H.V.   =  -614,276   Btu/(lb/mol C2H6) 
 =  -20,728.2   Btu/(lbm = -47,512.7 kJ/kg) 
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การพลังงานความ 

ค่าความร้อนสําหรับระบบปิดหาได้จากการปรับปรุงสมการ (3.37) จะได้ 
 

HVnf    =   
R

(nMhf ‟ nRoT) - 
P

(nMhf ‟nRoT) 

 
เพราะว่า อุณหภูมิของสารเผาไหม้ได้จะเย็นกลับไปเท่ากับอุณหภูมิสารเผาไหม้ T1 

 

HVnf   =  HV ‟ (np - nR) RoT1    …….……..(3.39) 
 

ที่ซึ่ง  HVnf  =     ค่าความร้อนระบบปิด (ไม่ไหล) บางครั้งเรียกว่าพลังงานภายในของการสันดาป 
            HV  =     ค่าความร้อนสําหรับระบบไหลสม่ําเสมอ 
 
ตารางท่ี 3.12 ปริมาณอากาศเกินพอส าหรับเชื้อเพลิงต่าง ๆ 
 

เช้ือเพลิง ชนิดของเตาเผาหรือหัวเผา อากาศเกินพอ % โดยน้ าหนัก 

ถ่านหินบด 
 
 
 
ถ่านหินบด 
ถ่านหิน 
 
 
 
น้ํามัน 
 
Acid sludge 
 
Natural, coke- over, 
And refinery gas 
Blast ‟ furnace gas 
ไม้ 
 
ชานอ้อย 
Black liquor 

Completely water-cooled furnace for 
Slag ‟ tap or dry ‟ ash removal 
Partially water ‟ cooler furnace 
For dry ‟ash removal 
Cyclone furnace ‟ pressure of suction 
Spreader stoker 
Water ‟ cooler vibrating ‟ grate stoker 
Chain ‟ grate and traveling ‟ grate stokers 
Underfeed stoker 
Oil burners, register ‟ type Multifuel 
Burners, and flat ‟ flame 
Cone and flat ‟ flame type 
Burners, steam - atomized 
Register ‟ type burners 
หัวเผาไหม้แบบใช้หลายเชื้อเพลิง 
Intertube nozzle ‟ type burners 
Dutch over (Z10- 23% through grate) 
And Hofft ‟ type 
เตาเผาทุกชนิด 
Recovery furnaces for Kraft and 
Soda ‟ pulping processes 

15-20 
 

15-40 
 

10-15 
30-60 
30-60 
15-50 
20-50 
5-10 
10-20 
10-15 

 
5-10 
7-12 
15-18 
20-25 

 
25-35 
5-7 

 
             บางครั้งจากประสบการณ์ เราสามารถสังเกตได้ง่ายจากควันที่ออกจากปล่องหรือสีของเหลวไฟหรือเผาไหม้ก็
มีส่วนช่วยในการปรับระดับอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้เหมาะสมได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.7 
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การพลังงานความ 

ตารางท่ี 3.13 ปริมาณ O2 และ CO2 ท่ีเหมาะสมของไอเสีย 
 

Fuel 
Target Flue Gas Concentrations 

Excess Air Efficiency 
Oxygen 

Carbon 
Dioxide 

Natural Gas 1-2 11.9-12.3% 5-10% 85.2-85.4% 
Fuel Oil 2-3% 15.4-15.8% 10-15% 89.0-89.2% 
Coal (Stoker) 3.5-5% 17.2-17.4% 20-30% 81.0-82.0% 
Coal 
(Pulverized) 

3-3.5% - 15-20% 85.0-86.5% 

 

 
รูปท่ี 3.7 แสดงการสังเกตควันท่ีเกิดจาการเผาไหม้เพื่อตรวจสอบ 

        การปรับสัดส่วนของอากาศกับเชื้อเพลิงให้เหมาะสม 
 

ถ้าควันที่ออกมาจากปล่องไฟเป็นสีดํา จะเกิดการสูญเสียเชื้อเพลิงมาก แสดงว่าการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ และ
ถ้าควันที่ออกจากปล่องไฟเป็นสีขาวใสแสดงว่ามีอากาศช่วยในการเผาไหม้มากเกินไปการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ควันที่
ออกมาทางปล่องไฟจะเป็นสีเทาอ่อน ซึ่งแสดงว่าอากาศเกินพอใช้ในการสันดาปที่เหมาะสม 
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การพลังงานความ 

อีกจุดที่สังเกตุได้กล่าวคือการสังเกตุที่เปลวไฟถ้าเปลวไฟมีลักษณะยาว ปลายเปลวไฟไหวและมีสีส้มสว่าง
มากแสดงว่ามีปริมาณอากาศส่วนเกินที่ใช้ในการเผาไหม้มากเกินไปซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบ Lean Fuel  
ถ้าเปลวไฟมีลักษณะสั้นปลายเปลวไฟเสถียรและมีสีส้มแสดหม่นแสดงว่ามีปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ที่   
เหมาะสมซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบสมบูณร์ และถ้าเปลวไฟมีลักษณะสั้น ปลายเปลวไฟมีคันดําและมีสีส้ม
คล้ํามากแสดงว่ามีอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ไม่เพียงพอซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้แบบ Rich Fuel 

เทคนิดการเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน (O2) ให้กับอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจใน
การประหยัดการใช้เช้ือเพลิงโดยใช้หลักการผสมออกซิเจนบริสุทธ์กับอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้เพื่อทําให้เปอร์เซ็นต์ 
สัดส่วนผสมของไนโตรเจน (N2) ในอากาศ 1 โมล ลดลงซึ่งจะทําให้ปริมาณความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้
เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้อากาศส่วนเกินที่ใช้ในการเผาไหม้และการสูญเสียจากก๊าซไอเสียพื้นสามารถเผาให้โดยการ
วิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ออกซิเจนในก๊าซไอเสียและอุณหภูมิ โดยจะใช้เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบ
ของก๊าซไอเสียปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือออกซิเจน และอุณหภูมิของก๊าซไอเสีย ณ จุดที่ใกล้กับทางออก
ของก๊าซไอเสียก่อนที่จะออกไปสู่ปล่องควัน แล้วนําค่าที่วัดได้ทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์หาปริมาณอากาศส่วนเกินและการ
สูญเสียดังกล่าว ดังแสดงในรูปที่ 3.8 แสดงการสูญเสียความร้อนจากก๊าซไอเสีย เมื่อมีปริมาณอากาศส่วนเกินและ
อุณหภูมิต่างๆ กัน 

 

 
 รูปท่ี 3.8  แสดงตัวอย่างการหาเปอร์เซนต์การสูญเสียความร้อนในก๊าซไอเสีย 

 ในการเผาไหม้น้ ามันเตา ท่ีอุณหภูมิบรรยากาศ 20°C 
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3.9  การกัดกร่อนเนื่องจากซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิง 
ทุกเชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ เมื่อถูกเผาไหม้ จะเกิดสารประกอบที่นําไปสู่การกัดกร่อน ดังนั้น จึง

ควรจะนําซัลเฟอร์ออกจากเชื้อเพลิงก่อนแต่ขบวนการจะมีราคาแพงมาก 

 
รูปท่ี 3.9 การควบแน่นของน้ า กับ กรด และการกัดกร่อน 

 
ในการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงจะรวมตัวกับออกซิเจนเป็น SO2 และ SO3 สารประกอบเหล่านี้ 

พร้อมจะรวมตัวกับน้ําที่เกิดจาก H2 ในเชื้อเพลิง กลายเป็นกรด การควบแน่นของน้ํารวมตัว กับ SO2 หรือ SO3 ณ จุด
นี้เราเรียกว่า จุดควบแน่นของน้ําเป็นกรด กรดจะเข้มข้นมากน้อยขึ้นอยู่กับซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิง  แต่จะเกิดขึ้นอยู่
ระหว่างอุณหภูมิ 120 °C และ 175 °C ถ้าอุณหภูมิต่ํากว่า 55 °C น้ําจะควบแน่น และรวมตัวกับ SO2 หรือ SO3 เป็น
กรดเจือจางซึ่งเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนอย่างรวดเร็ว ดังแสดงในกราฟรูปที่ 3.9 เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของกรด
อุณหภูมิผิวโลหะในหม้อไอน้ําจะต้องรักษาให้สูง โดยทั่วไปอุณหภูมิไอเสียออกจากหม้อไอน้ํา ควรจะมากกว่า 200 °C 
กรดจะไม่เกิดในปล่องไอน้ํา หม้อไอน้ํารุ่นใหม่ปล่องไอเสียจะหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการเย็นตัวของปล่อง  เพื่อป้องกัน
การกัดกร่อนควรหมั่นทําความสะอาดฝุ่นเขม่าตกค้าง ในหม้อไอน้ํา เครื่องอุ่นน้ําเลี้ยง และปล่องไอเสีย เพื่อป้องกัน
ปัญหาการกัดกร่อนจากซัลเฟอร์ 
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บทท่ี 4 
น้้าและไอน้้า 

 
 ไอน้้าเป็นสื่อที่ให้ความร้อนเพื่อความสะดวกส้าหรับกระบวนการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ไอน้้า ไอน้้าได้จาก
การต้มน้้าด้วยความร้อนในหม้อไอน้้า ไอน้้าเป็นที่นิยมใช้เนื่องจากมีคุณสมบัติหลายประการและครอบคลุม ดังนี้ 

 น้้าหาได้ง่าย ราคาถูก ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ 
 น้้าระเหยเป็นไอที่อุณหภูมิต่้า (เปรียบเทียบกับจุดหลอมเหลวของโลหะที่ใช้ท้าหม้อไอน้้า) 
 ไอน้้าสามารถเก็บ/พาพลังงานปริมาณมากได้ 
 อุณหภูมิไอน้้าสามารถปรับได้ตามต้องการ 
 ไอน้้าขยายตัวได้แตค่วบคุมได้ง่าย จึงถูกน้ามาใช้ผลิตพลังงาน และการถ่ายความร้อน 
 น้้าหรือไอน้้าสามารถน้ากลับมาใช้ซ้้าได้อีก 

 
4.1 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
 

ค่าที่ใช้บอกคุณสมบัติของน้้า ทั้งน้้าป้อนและน้้าภายในหม้อไอน้้า มีดังนี้ 
 

4.1.1  ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
 แสดงความเป็นกรดเป็นด่างของน้้า โดยที่มีช่วงตั้งแต่ 0-14 โดย pH เท่ากับ 7 หมายถึง ค่ากลาง ถ้า 
pH สูงกว่า 7 น้้ามีลักษณะสมบัติเป็นด่าง และถ้า pH ต่้ากว่า 7 น้้ามีลักษณะสมบัติเป็นกรด ค่า pH ที่เหมาะสมส้าหรับ
น้้าเพื่อใช้งานถ่ายเทความร้อน และผลิตพลังงานควรมีค่า 7-9 ถ้าต่้าหรือสูงกว่านี้จะเกิดการกัดกร่อน 
 pH เป็นค้าย่อมาจากค้าว่า “power of hydrogen” หมายถึง ความเข้มข้นไฮโดรเจนไอออน เป็นดัชนี
บอกความเป็นกรด ‟ ด่างของสารละลายที่เป็นของเหลว 
 ของเหลวโดยทั่วไปเป็นสารเคมี มีคุณสมบัติเป็นสารละลาย (แม้กระทั่งน้้าบริสุทธิ์ซึ่งละลาย O2 และ 
CO2) มีฤทธิ์กัดกร่อน (corrosive) ทั้งสิ้น 
 สายละลายเหล่านี้มีโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอม 2 ชนิด คือ อะตอมที่มีไฟฟ้าประจุ + เรียกว่า 
cations กับอะตอมที่มีไฟฟ้าประจุ ‟ เรียกว่า anions ไอออนของไฮโดรเจน และโลหะอนุมูลด่าง (base radicals) มี
ประจุ + เช่น ca++, Na+, Mg++ และ H+  
 ส่วนไอออนของสารอนุมูลกรด (acid radical)  และสารจ้าพวกไฮดรอกซิล มีประจุ - เช่น Cl -,  HCO3

-  
, SO4

--, CO3
-- ,NO3

-  และ OH- เป็นต้น จะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนมีประจุได้ทั้ง + และ ‟ (H+ และ OH-) จ้านวนของประจุ
หรือไอออนมีตั้งแต่ 10  ถึง  10-14 โมล/ลิตร แต่เพราะว่าจ้านวนดังกล่าวในทางปฏิบัติไม่สะดวกในการนับและ
เปรียบเทียบความเป็นกรด ‟ ด่าง ได้ไม่ชัดเจน 
 เพื่อแสดงคุณสมบัติความเป็นกรด ‟ ด่าง ดังกล่าวจึงจ้าเป็นต้องใช้ log ฐาน 10 ของความเข้มข้นของ
ไฮโดรเจนที่มีอยู่ในสารละลายเป็นตัวช้ีวัดที่แสดงค่าบนแผ่นกราฟได้ ตัวช้ีวัดเรียกว่าค่า pH 
 
 pH = -log10 [H

+ หรือ OH -] 
   =  10-pH  mole/l 
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 เช่น  ถ้าความเข้มข้นของ H+ เกือบเท่า 0 (ศูนย์) หรือ  0 mole/l  
     pH  10-0 =  0 mole/l 
    

   หรือถ้าความเข้มข้นของ H+  =  0.1 mole/l 
 

    pH   =  10-1pH 
       =  -log (10-1) = 1 mole/l 
 

  และท้านองเดียวกันถ้าความเข้มข้น (OH)- =  10-12 mole/l 
      pH =  10-12pH  
       = -log (10-12) 
       =   12 mole/l  เป็นต้น 
 pH จึงมีค่าตั้งแต่ 0 -14 ดังตารางที่ 4.1  
 ตารางท่ี 4.1 แสดงค่า pH 

ค่า pH ปฏิกิริยาทางเคมี 
0 ‟ 3 กรดเข้มข้น 
4 ‟ 6 กรดอ่อน 

7 เป็นกลาง 
8 ‟ 10 ด่างอ่อน 
11 ‟ 14 ด่างเข้มข้น 

 
 

4.1.2  ค่าความกระด้าง (Hardness Value) 
 แสดงปริมาณแคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออนที่อยู่ในน้้า โดยมักจะมีหน่วยเป็น ppm ของ
แคลเซียมคาร์บอเนต ถ้ามีความกระด้างในน้้าจะเกิดตะกรันจับพื้นผิวถ่ายเทความร้อน ท้าให้สิ้นเปลืองพลังงาน ตะกรัน
หนาเพียง 1.6 มม. จะท้าให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลดลงถึง 14 % 
 น้้ากระด้างมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ น้้ากระด้างชั่วคราว และน้้ากระด้างถาวร  ลักษณะของน้้าดังกล่าวขึ้นอยู่
กับที่มาหรือแหล่งน้้าที่น้ามาใช้ 
 น้้ากระด้างชั่วคราว เกิดจากสารละลายในน้้าเป็นเกลือจ้าพวกคาร์บอเนต และไบคาร์บอเนต ของ
แคลเซียม และ/หรือแมกนีเซียมเป็นส่วนใหญ่ และ/หรืออาจมีเกลือไฮดรอกไซด์ด้วยก็เป็นได้ น้้ากระด้างชั่วคราวขจัด
ความกระด้างได้ง่ายโดยการอุ่นให้น้้ามีอุณหภูมิถึง 88 0C เป็นอย่างต่้า 
 น้้ากระด้างถาวร จะมีสารละลายจ้าพวกเกลือซัลเฟต, เกลือคลอไรด์ และ/หรือเกลือไนเตรตของ
แคลเซียม และ/หรือแมกนีเซียม การขจัดความกระด้างนั้นไม่อาจขจัดได้ด้วยการต้มหรืออุ่นน้้าได้ต้องใช้กรรมวิธีที่
ซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น 
 

4.1.3  ค่าปริมาณสารละลายในน้้าท้ังหมด (Total Dissolved Solids: TDS) 
       ควรมีค่าไม่เกิน 3,500 ppm ส้าหรับหม้อไอน้้าที่ท้าความดันไม่เกิน 20 บาร์ หม้อไอน้้าที่ท้าความดันสูง
กว่านี้ TDS ต้องต่้ากว่า 3,500 ppm ส้าหรับหม้อไอน้้าที่ท้าความดันไม่เกิน 20 บาร์ หม้อไอน้้าที่ท้าความดันสูงกว่านี้ 
TDS ต้องต่้ากว่า 3,500 ppm ถ้ามีมากจะเกิดปัญหาแครี่โอเวอร์ และการกัดกร่อน  
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4.1.4 ค่าคลอไรด์ไอออน (Chloride Ions) 
       แสดงความเป็นเกลือ ซึ่งเมื่อมีอยู่จะไปกัดกร่อนโลหะได้ ควรมีค่าไม่เกิน 100 ppm 
 

4.1.5  ค่าออกซิเจนที่ละลายอยู่ (Dissolved Oxygen: DO) 
       ท้าให้เกิดการกัดกร่อนต่อผิวโลหะ ควรมีค่าไม่เกิน 0.3 ppm  
 

4.1.6  ค่าการน้าไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC) 
       จะบอกถึงการมีสารละลายปนอยู่ในน้้า ถ้ามีสารละลายค่าการน้าไฟฟ้าจะสูง ควรมีค่าไม่เกิน 7,000 mho 
(ค่า EC 7,000 mho เทียบได้เท่ากับ 3,500 ppm TDS) 
 

4.1.7  ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
       ได้มาจากสารเคมีที่เติมอาจจะละลายจากวัสดุที่ใช้ในหม้อไอน้้า เช่น ถ้าน้้าในหม้อไอน้้ามีสภาพเป็นกรด
เหล็กจะถูกกัดกร่อน แต่ถ้าเป็นด่างทองแดงจะถูกกัดกร่อนแล้วจะจับเกาะกับพื้นผิวถ่ายเทความร้อนเกิดกลายเป็น
ตะกรันได้ ควรมีค่าไม่เกิน 700 ppm ส้าหรับหม้อไอน้้าความดันไม่เกิน 20 บาร์ แสดงดังตารางที่ 4.2 
 

ตารางท่ี 4.2 คุณภาพน้้าในหม้อไอน้้าแปรตามพิกัดความดันภายในหม้อไอน้้า 
 

ความดันหม้อไอน้้า สารเจือปน ความเป็นด่าง สารแขวนลอย ซิลิก้า 
(บาร์) (ppm) ppm) Solids (ppm) ppm) 
0 - 20 3,500 700 300 125 
20 - 30 3,000 600 250 90 
30 - 40 2,500 500 150 50 
40 - 50 2,000 400 100 35 
50 - 60 1,500 300 60 20 
60 - 70 1,250 250 40 8 
70 - 100 1,000 200 20 2.5 
100 - 140 750 150 10 1.0 
140 - .....  500 100 5 0.5 

 
 

4.1.8  ค่าซิลิกา (Silica) 
        ซิลิกา คือ ซิลิกอนออกไซด์ ที่อุณหภูมิ ความดัน และเวลาที่เหมาะสม ซิลิกาสามารถกลายเป็นตะกรันที่
แข็งจับภายในหม้อไอน้้าได้ น้้าจึงควรมซีิลิกาไม่เกิน 125 ppm ส้าหรับหม้อไอน้้าความดันไม่เกิน 20 bar หม้อไอน้้าที่
ผลิตความดันเกิน 20 bar จะได้น้้าที่สะอาดขึ้นมีซิลิกาน้อยลง ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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4.2  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics Properties) 
 

 ความร้อนในไอน้้าเป็นผลรวมของความร้อนสัมผัส และความร้อนแฝง โดยจุดเดือดของน้้าสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามการเปลี่ยนแปลงความดันซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ดังตัวอย่าง คือ การต้มน้้าที่ความดันบรรยากาศปกติ 100 kPa 
(1 bar) น้้าจะเดือดที่ 100 oC (อุณหภูมิอิ่มตัว) ถ้าหากความดันลดลง จุดเดือดจะต่้าลงด้วย และถ้าความดันสูงขึ้น จุด
เดือดก็จะสูงขึ้น ดังรูปที่ 4.1 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับจุดเดือดของน้้า 
 

การค้านวณค่าความร้อนของน้้าได้ก้าหนดไว้ว่า ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนอุณหภูมิของน้้าที่มีมวล  
1 kg 1 oC เรียกว่า ความร้อนจ้าเพาะของน้้า (Specific Heat of Water : Cp) ความร้อนที่ใช้เพิ่มอุณหภูมิของน้้า 1 kg 
จาก 0oC ไปถึง 100 oC เรียกว่า ความร้อนสัมผัส ถ้าให้ความร้อนต่อไปน้้าจะกลายเป็นไอ โดยความร้อนที่ท้าให้น้้า
กลายเป็นไอน้้าหมด เรียกว่า ความร้อนแฝง และเมื่อให้ความร้อนต่อไปจะได้ไอน้้าที่อุณหภูมิสูงขึ้น เรียกความร้อนนี้ว่า
ซุปเปอร์ฮีต (Super Heat) และไอน้้าเรียกว่า Super Heat Steam (ไอดง) แสดงดังรูปที่ 4.2 

 
รูปท่ี 4.2 กราฟแสดงความร้อนสภาวะต่างๆ ในการเปลี่ยนสถานะของน้้า 

 

น้้าเดือด 90 °C 100 °C 130 °C 

ความดัน 
บรรยากาศ 
100 kPa 

สูงกว่าบรรยากาศ 
1000 kPa 

ต้่ากว่าบรรยากาศ 
70 kPa 
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 ไอน้้าแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 

1)  ไอซุปเปอร์ฮีต (ไอดง) ที่ความดันและอุณหภูมิสูง ส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตก้าลังหรือกระแสไฟฟ้า 
2)  ไอน้้าอ่ิมตัวแห้ง (Dry Saturated Steam) 

   „  ความดันต่้า ใช้ถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิต 
 „  ความดันปานกลาง : ใช้ในการกลั่น การเปลี่ยนแปลงทางเคมี และในระบบท้าให้เกิดความดันต่้า   

 และสุญญากาศ (Vacuum)  
3) ไอเปียก (Wet Steam) ค่าความร้อนลดลงตาม x % (Quality) น้้าที่ปนอยู่ 

 
      hg  =  hf + (x/100) hfg 

 

„  เช่น ไอน้้า 6 kg/cm2 เกจ, มีค่าความร้อน  hg  =  hf + 0.95 hfg 
        =  165.67 + (0.95 x 498.82) 
        =  639.55 kcal/kg 
 hg คือ ค่าความร้อนของไอน้้า 
 hf คือ ค่าความร้อนสัมผัสของน้้าอิ่มตัว 
 hfg คือ ค่าความร้อนแฝงของไอน้้าอิ่มตัว 
 

 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเปลี่ยนหน่วยพลังงาน 

ENERGY CONVERSIONS 
 kJ Btu kcal MJ kWh 

kJ 1 0.9478 0.2390 0.001 0.000278 
Btu    1.0551 1 0.2522 0.001055 0.000293 
kcal 4.1840 3.9657 1 0.004184 0.001162 
MJ 1 000 947.82 239.01 1 0.2778 
kWh 3 600 3412.14 860.42 3.60 1 

 

 
1 THERM   =  100,000 Btu = 105.506 MJ 

1 x 109cal   =  100 kg FO (Fuel Oil: น้้ามันเตา) ≈ 300 kg ไม้ฟืน 
    =  150 kg Coal (Low ash) 
    =  550 kg กากอ้อย 

    =  1,650 kg ไอน้้าความดันต่้า ≈ 1.5 ตัน ไอน้้าความดันปานกลาง 
    =  120 Nm3 ก๊าซธรรมชาติ 
    =  1160 kWh ไฟฟ้า 
    =  4.19 × 109J  

=  4.19 GJ 
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การพลังงานความ 

ตารางท่ี 4.4 ค่าเปลี่ยนหน่วยความดัน 
PRESSURE CONVERSIONS 

 mm.Hg in H2O kPa psia kg/cm2 atm bar 

mm.Hg 1 0.5358 0.1333 0.01934 0.0013595 0.0013158 - 

in H2O 1.8665 1 0.2488 0.03609 0.002537 0.0024559 - 

kPa 7.5006 4.0186 1 0.14504 0.010197 0.009869 - 

psia 51.715 27.708 6.8948 1 0.070307 0.068046 - 

kg/cm2 735.559 394.095 98.0665 14.223 1 0.96784 0.98066 

atm 760 407.189 101.325 14.696 1.0332 1 1.01325 

Bar 750 - 100 - 1.0197 0.9869 - 
 

1.8 Btu/lb = 1 kcal/kg = 4.184 kJ/kg 
 
4.3  การใช้ไอน้้าอย่างประหยัดพลังงาน 

สิ่งที่ต้องค้านึงถึงในการใช้ไอน้้า มีดังนี้ 
 

 4.3.1  ไอน้้ารั่ว 
- ใช้ท่อ ข้อต่อ และวาล์วที่มคุีณภาพดี 
- ใช้เชื่อมต่อท่อแทนใช้สลักยึดหน้าแปลน หรือหน้าจาน (flange) 
- ซ่อมทันทีเมื่อรั่ว 

 
ตัวอย่าง แสดงการสูญเสียจากไอน้้ารั่ว 
 

ความดัน 100 psia (6.8 kg/cm2) รั่วผ่านรู 1/8” (3.2 mm.) จ้านวน 1 ร ู
สูญเสียไอน้้า 60 ปอนด์/ชม. (27 กก./ชม.) ท้างาน (10 x 26) 260 ชม./เดือน 
สูญเสียไอน้้า 7 ตัน/เดือน 

 

คิดเป็นเงิน 7 ตัน/เดือน x 500 บาท/ตัน = 3,500 บาท/เดือน อาจเทียบเท่าสตีมแทรปรั่ว 1 ตัว 
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การพลังงานความ 

 
 

รูปท่ี 4.3 ไอน้้ารั่วผ่านรูขนาดต่าง ๆ ท่ีความดันต่าง ๆ 
 

4.3.2  สตีมแทรป 
1)  ความจ้าเป็นในการแยกน้้าจากระบบไอน้้า 

 ไอน้้าภายในระบบส่งไอน้้าจะมีน้้าปนอยู่ เนื่องจากไอน้้ามีน้้าติดมาจากหม้อไอน้้า และน้้าที่เกิดจาก
การควบแน่นของไอน้้า (คอนเดนเสท) เนื่องจากการสูญเสียความร้อนในขณะอยู่ในท่อส่งไอน้้า ซึ่งน้้าที่ปนอยู่ในไอน้้ามี
ผลเสีย ดังนี้ 
 (1)  น้้านี้จะไหลภายในท่อด้วยความเร็วเท่ากับไอน้้าซึ่งสูงมาก (มากกว่า 30 m/s) จึงเป็นสาเหตุให้
เกิดฆ้อนน้้า (water hammer) กระแทกท้าความเสียหายให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนความเร็วอย่างกะทันหัน 
 (2)  หยดน้้าเล็ก ๆ ที่ปนอยู่ในไอน้้า ก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะตามวาล์วต่าง ๆ 
 (3) น้้าจะเกาะและเคลือบผิวแลกเปลี่ยนความร้อนของอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้้าท้าให้สัมประสิทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อนของผิวต่้าลง 
 (4)  อัตราส่วนความแห้งของไอน้้าจะลดลง ท้าให้ปริมาณความร้อนในไอน้้าลดลง 
 

           เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว จึงจ้าเป็นต้องระบายน้้าที่สะสมอยู่ในระบบส่งไอน้้าให้ออกไป
โดยเร็ว การระบายน้้าหรือคอนเดนเสทออกจากระบบส่งไอน้้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นปัญหาที่ส้าคัญที่สุดของการ
ประหยัดพลังงานเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไอน้้าให้ต่้าลง  นอกจากความจ้าเป็นที่ต้องระบายน้้าออกจาก
ระบบส่งไอน้้าแล้ว ยังมีการระบายน้้าออกจากอุปกรณ์ท้าความร้อน (Heat transfer unit) เมื่อไอน้้าคายความร้อนแฝง
ออกในอุปกรณ์ท้าความร้อนแล้ว ไอน้้าจะกลั่นตัวกลายเป็นคอนเดนเสทหรือฟิล์มคอนเดนเสทซึ่งท้าให้สัมประสิทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อนลดลง ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องระบายคอนเดนเสทออกอย่างรวดเร็วจากอุปกรณ์ท้าความร้อนโดยอุปกรณ์
ท้าความร้อนที่เรียกว่า สตีมแทรป 
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การพลังงานความ 

2)  หน้าที่ของสตีมแทรป 
สตีมแทรป เป็นวาล์วอัตโนมัติชนิดหนึ่งท้าหน้าที่ระบายน้้าหรือคอนเดนเสท ออกจากระบบส่งไอน้้า 

อุปกรณ์ท้าความร้อน และปล่อยอากาศออกไปโดยไม่ให้ไอน้้าเล็ดลอดออกไปได้ ดังนั้น หน้าที่ที่ส้าคัญของสตีมแทรป 
พอสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้ 

(1) ปล่อยน้้าคอนเดนเสทที่เกิดขึ้นออกไปโดยเร็ว 
(2) ไม่ยอมให้ไอน้้ารั่วไหลออกไป 
(3) ปล่อยอากาศและก๊าซซึ่งไม่ควบแน่นออกไป 

 

3)  ประเภทของสตีมแทรป 
สตีมแทรปแบ่งออกเป็นประเภทตามหลักการท้างาน ดังตารางที่ 4.5 และ รูปที่ 4.4 
 

ตารางท่ี 4.5 การแยกประเภทของสตีมแทรป  
 

แยกประเภทตามหลักการท้างาน หลักการท้างาน แยกประเภทตามโครงสร้าง 
สตีมแทรปแบบแมคคานิค อาศัยความแตกต่างของความ

หนาแน่นของไอน้้า 
แบบถ้วย (Bucket) 

1. แบบถ้วยหงาย 
2. แบบถ้วยคว้่า 

2.1 แบบถ้วยคว้่าติดคาน 
2.2 แบบถ้วยคว้่าอิสระ 

แบบลูกลอย 
1. แบบลูกลอยติดคาน 
2. แบบลูกลอยอิสระ 

สตีมแทรปแบบเทอร์โมสแตติค อาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ
ของไอน้้าและคอนเดนเสท 

แบบเบลไลส์ 
1. แบบโลหะขยายตัว 
2. แบบของเหลวขยายตัว 
3. แบบไอน้้าขยายตัว 

แบบไบเมทัล 
สตีมแทรปแบบเทอร์โมไดนามิค อาศัยความแตกต่างด้าน

คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิค
ของไอน้้าและคอนเดนเสท 

แบบออริฟิส (อิมพัลส์ (Impulse)) 
แบบจาน 

1. ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
ธรรมชาติ 

2. ระบบรักษาอุณหภูมิด้วยอากาศ 
3. ระบบให้ความร้อนด้วยไอน้้าและ

ระบายความร้อนด้วยน้้า 
4. แบบมีอุปกรณ์ปล่อยทิ้งอัตโนมัติ 
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กับดักไอน้้าแบบจานให้ความร้อนด้วยไอน้้า   
 กับดักไอน้้าแบบลูกลอยติดคาน 

และระบายความร้อนด้วยน้้าควบแน่น 
 

                                       
 

กับดักไอน้้าแบบไบเมทัล        กับดักไอน้้าแบบออริฟิส 
 

        
 

กับดักไอน้้าแบบลาบีรินท์     กับดักไอน้้าแบบขยายตัวด้วยของเหลว 
 

                                              
 

กับดักไอน้้าแบบถ้วยหงาย     กับดักไอน้้าแบบถ้วยคว้่า 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงไอน้้ารั่วผ่านรูขนาดต่าง ๆ ท่ีความดันต่าง ๆ 
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การพลังงานความ 

4)  การเลือกสตีมแทรปไม่เหมาะสมกับงาน จะท้าให้เกิด 
(1) การท้างานไม่ดี 
(2) ไอน้้ารั่ว 
(3) ค่าบ้ารุงรักษาสูง 

 

5)  การเลือกขนาดท่ีไม่ถูกต้อง 
 (1)  Undersized 

(2)  Oversized 
6) การตรวจสอบสตีมแทรป ดังรูปที่ 4.5 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 4.5 วิธีการตรวจสอบสตีมแทรป 
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7) การใช้งานสตีมแทรปในระบบไอน้้า 
 

(1) Steam Supply Line (การไล่คอนเดนเสทออกจากท่อเมนส่งไอน้้าไปใช้) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locations of steam traps at steam supply lines 

Boiler 

Expansion Loop 
 

Steam header 

Press  

Reducer 
Steam trap 

Steam equipment 

End 

Vertical           Vertical         Horizontal                       Riser                Bend                    Straight Line                            Ahead of 
  Loop               Loop             Loop                                                                                                                                        control valve 

Pipe end 

   Connection of  Drip leg to steam supply line 

  Branch lines out  of  steam supply line 
WRONG WRONG 

WRONG CIRRECT 
CORREC
T 

WRONG WRONG CORRECT 
lt shall be pitched downward std. Pitch: 

Steam Supply Line (condensate Returned Line) 

Steam header 

Eccentric Reducer 

Concentric  
Reducer 

To steam trap 

  Reducing   

 
Valve 

 

Reducing Pipe 
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     (2) Condensate Discharge (การปล่อยคอนเดนเสทออกจากเครื่องใช้ไอน้้า) 
 

 
 

รูปท่ี 4.6 (1), (2) เทคนิคการติดตั้งสตีมแทรปในระบบไอน้้า 
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รูปท่ี 4.7 เทคนิคการติดตั้งสตีมแทรปในระบบไอน้้า 
 
 
 
 
 
 

Group Trapping Condensate return lime for each pressure line 

WRONG 

WRONG 

WRONG 

WRONG 

CORRECT 

CORRECT 

CORREC
T 

Air trap (End line service) 
Air trap (Inline service) 

Lift fitting 

Cylinder dryer 

Compressed  Air  system 

One pipe size smaller 
Than the coil size 

After cooler 
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 (3) ลักษณะของไอน้้าและคอนเดนเสทที่ออกจากสตีมแทรป 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.8 ลักษณะของไอน้้าและคอนเดนเสทท่ีออกจากสตีมแทรป 
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การพลังงานความ 

(4) สตีมแทรป กับ Steam Heat Cycle Processes โรงงานหล่อแผ่นเสียง 
 

Case Study 
ก่อนปรับปรุง   

- ไอน้้าแรงดัน 10 กก./ตร.ซม. ผ่านแบบหล่อ 
 - ไม่ติดสตีมแทรป ใช้น้้าหล่อเย็นหลังจากปิดไอน้้าแล้ว 
 - ใช้ไอน้้า 2.8 กก./แผ่น 
 

หลังปรับปรุง  
- ติดสตีมแทรป 

 - ติด Solenoid Controlled By-Pass และ Timer 
 „  เปิดขณะ Cooling Cycle 
  „  ปิดหลังปิดน้้า และเปิดไอน้้าแล้ว 4 วินาที 
 - ใช้ไอน้้าลดลง 1.4 กก./แผ่น 
 - ระยะเวลาผลิตสั้นลง (MOLDING CYCLE) 
 

 
 
 
 
ปรับปรุง MOLD DESIGN 

 - ถ่ายเทความร้อนดีขึ้น 
 - ใช้ไอน้้าเพียง 1 กก. / แผ่น 
 - อัตราการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 40 เป็น 90 แผ่น / ชม. / MOLD 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.9 การติดตั้ง Solenoid Controlled By-Pass และ Timer 

 

�      
                 

        -        

TIMER

Solenoid Controlled By-Pass Valve

 

Stream trap 

Solenoid Controlled By-Pass Valve 
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4.3.3  การหุ้มฉนวน 
ฉนวนเป็นตัวน้าความร้อนที่ไม่ดี เนื่องจากฉนวนมีค่าสัมประสิทธิการน้าความร้อนน้อยมากดังนั้นฉนวน

จึงท้าหน้าที่ลดปริมาณการถ่ายเทความร้อนจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปที่ที่มีอุณหภูมิต่้ากว่า มักเป็นวัสดุที่พรุนมีเซลล์
อากาศอยู่มาก เนื่องจากอากาศมีความเป็นฉนวนที่ดีมากเพราะอากาศมีค่าสัมประสิทธิการน้าความร้อนประมาณ 
0.026 W/m.oC ใช้หุ้มบริเวณที่ไม่ต้องการให้ความร้อนถ่ายเทผ่านผนังของระบบเช่นท่อส่งน้้าเย็นหรือไอน้้า ชุดวาล์ว
ของท่อส่งน้้าเย็นหรือไอน้้า เป็นต้น ฉนวนมีหลายชนิด เช่น ฉนวนใยแก้ว ฉนวนใยหิน ฯลฯ ต้องหมั่นตรวจสอบว่าอยู่
ในสภาพที่ดี คือ ไม่ยุบตัว หรือมีน้้าอยู่ข้างใน เนื่องจากจะท้าให้ค่าสัมประสิทธิการน้าความร้อนของฉนวนสูงขึ้นและ
ควรพิจารณาความหนาของฉนวนที่เหมาะสมด้วย 
 

การสูญเสียความร้อนจากท่อเปลือย (ไม่หุ้มฉนวน) 
 

1) ท่อไอน้้า ขนาด 5 cm. (2”) ยาว 100 m. 
 ไอน้้าความดัน 5 kg/cm2 อุณหภูมิ 158 OC 
 

การสูญเสีย  = 750 kcal/hr.m. x 0.57 x 100 m. x (10x25x12) hr./yr.xGcal/106kcal 
    = 120 Gcal/yr. / 10 Gcal/T.FO = 12 ตัน (12,000 ลิตร) น้้ามันเตาต่อปี 
 

2) ถังน้้าร้อนขนาดยาว (L) = 3 m., เส้นผ่านศูนย์กลาง (d) = 1.8 m., พื้นที่ผิว (A) = 22 m2 
อุณหภูมิน้้าในถัง 90OC อุณหภูมิห้อง 30OC 
 

การสูญเสีย  = 5500 kcal/Month m2 OC x (90-30) x 22 m2 x 12 Month/yr.xGcal/106kcal 
   = 87 Gcal/yr 
 

„ ความร้อนสูญเสีย มาจากระบบไอน้้า ประสิทธิภาพ 70%  
  (Loss 15 จากการผลิต ไอน้้า + 15 จากไอแฟลช) 
 

การสูญเสียคิดเป็นเงิน  = 87 Gcal/yr x 1/0.7xTon FO/10Gcal x 7,434 B/Ton FO 
     = 92,394 B/yr. 
 

หมายเหตุ:  FO#2 ราคาลิตรละ 7.00 บาท = 7,434 B/TonF 
  

„ กรณีท่อ :  ฉนวน 25 mm. ลด Loss 86% 
    ฉนวน 50 mm. ลด Loss 92% 

„ Tank/Flat Surface: ฉนวน 25 mm. ลด Loss 66% 
    ฉนวน 50 mm. ลด Loss 78% 
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HEAT LOSSES kcal / HR / LINEAR METER 
OF 10 cm. PIPE (UNINSULATED) 

 
 
A. การสูญเสียความร้อนจากท่อขนาด 10 ซม. (4 นิ้ว) ท่ีไม่หุ้มฉนวน 
 

Inner  Temp OC Kcal 1/hr.m 
100 320 
150 700 
200 1,200 
250 1,870 
320 2,700 
370 3,800 
425 5,000 

 

To apply these data to other pipe sizes, valves, flanges and plates use the following multipliers. 
 
B. แฟกเตอร์ส้าหรับท่อขนาดต่าง ๆ 
 

Pipe Factor Pipe Factor 
1.5 cm. 0.235 15  cm. 1.45 
2.0 cm. 0.28 20  cm. 1.85 
2.5 cm. 0.34 25  cm. 2.30 
5.0 cm. 0.57 30  cm. 2.80 
10.0 cm. 1.00 50  cm. 4.50 

 

       Vertical plate, m2                                   2.8 
        Horizontal plate top, m2            4.0 
         Horizontal plate bottom, m2              2.1 
         Flange pair                                           0.3 meters of pipe 
         Valve                             1.2 meters of pipe 
     There are for indoor factory installation. 
        For  outside  wind  and  rain  condition,  multiply  all  heat  losses  by 2. 
 
Heat Loss from Tanks (การสูญเสียความร้อนจากถังเปลือยไม่หุ้มฉนวน) (Bare walls and roof) 
 5,500 kcal/month for each square meter of tank surface, for each oC difference between the liquid in 
storage and the ambient average temperature.  

NOTE: 3,600 kcal/month/m2 applies to heavy residual fuel (see form H-4 due to tendency to form a 
self ‟ insulating skin). 
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การลดการสูญเสียความร้อนจากการหุ้มฉนวน 
 

1. ท่อ ฉนวนหนา 25 มม. ลดการสูญเสียได้ 86% 

 ฉนวนหนา 50 มม. ลดการสูญเสียได้ 92% 

2. ถัง ฉนวนหนา 25 มม. ลดการสูญเสียได้ 66% 

 ฉนวนหนา 50 มม. ลดการสูญเสียได้ 78% 

 
4.3.4  การน้าคอนเดนเสทกลับไปยังหม้อไอน้้า 

1)  ข้อดีการน้าคอนเดนเสทกลับไปยังหม้อไอน้้า 
 (1)  ทุก 11 O F (6 OC) น้้าร้อนขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิงได้ 1 % 
 (2)  ประหยัดน้้า ค่าใช้จ่ายท้า Soft Water, Regenerate 
 (3)  ประหยัดค่าสารเคมีปรุงแต่งน้้าเข้าหม้อไอน้้า 
 (4)  ลดปริมาณโบลดาวน์ 
 (5)  น้้าที่ร้อนขึ้น จะช่วยไล่ก๊าซออกซิเจน และ CO2 ออกจากน้้า 
 (6)  ลดการสูญเสียไอน้้า ถ้าสตีมแทรปรั่ว 
   (7)  สภาวะแวดล้อมดีขึ้น    
 

 ความร้อนใน 1 กก. ไอน้้า 
ความดันเกจ  kg/cm2 1 5 10 
อุณหภูมิไอน้้าอิ่มตัว, OC 120 158 183 
kcal  ในไอน้้า 646 658 663 
kcal  ใช้ประโยชน์ (Latent Heat)   526 499 478 
kcal  เหลือในคอนเดนเสทภายใต้ความดัน  120 159 185 
% ความร้อนที่ถ่ายเทให้กับงาน 81 76 72 
% แฟลชสตีม 4 11 16 
% ความร้อนที่เหลือในคอนเดนเสท 15 13 12 
% ปริมาณคอนเดนเสทที่จะเก็บได้ 96 89 84 
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 2)    ระบบน้าคอนเดนเสทกลับมาลงถังน้้าเข้าหม้อไอน้้า 

 
 
 

 ถังน้้าเข้าหม้อไอน้้าและระบบน้าคอนเดนเสทกลับ 
            เพื่อให้สามารถประหยัดได้มากที่สุด  จะต้องตั้งเป้าหมายว่าคอนเดนเสทที่น้ากลับมาลงถังน้้าเข้า
หม้อไอน้้าและผสมกับน้้าเย็น (Make up) แล้วจะต้องมีอุณหภูมิใกล้อุณหภูมิจุดเดือดของน้้าในหม้อไอน้้าให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้   ส้าหรับหม้อไอน้้าชนิด Fired Tube Packaged Boiler แล้วควรใกล้ 1000 C จะดีที่สุด   ฉะนั้นถังน้้า
เข้าหม้อไอน้้าจึงเป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญที่ควรพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 ควรมีขนาดความจุประมาณ 25% ของอัตราการผลิตไอน้้า/ชม. ของหม้อน้้า 
 ควรมีลูกลอยควบคุมน้้าเย็นป้อนเข้าถัง  ในกรณีที่ถังน้้ามีขนาดใหญ่มาก จะได้ตั้งลูกลอย

เพื่อให้น้้าในถังมีระดับต่้า อุณหภูมิน้้าในถังจะได้สูงขึ้นถ้าน้าคอนเดนเสทกลับมาลงถังน้อย 
 ท่อน้้าคอนเดนเสทที่เข้าถัง ก่อนเข้าควรมีวาล์วแยก เพื่อทิ้งคอนเดนเสทในกรณีที่พบว่าน้้า

คอนเดนเสทไม่บริสุทธิ์ เนื่องจากเหตุใด ๆ ก็ตาม หรืออาจใช้เพื่อแบ่งคอนเดนเสทไปลงถังอื่น
เพื่อใช้เป็นน้้าร้อนในกรรมวิธีการผลิตที่ต้องการและ 

 -  คอนเดนเสทความดันสูงควรเข้าต่้ากว่าแนวระดับน้้าในถัง 
 -  คอนเดนเสทความดันต่้าเข้าตอนบนของถังได้ 

 ถังน้้าเข้าหม้อควรอยู่ในระดับสูงกว่าพื้น เพื่อให้ป๊ัมน้้าเข้าหม้อน้้าดูดน้้าได้ประสิทธิภาพดีและ     
      น้้ายิ่งร้อนขึ้นถังควรสูงขึ้นตาม ดังนี้ 

 -  น้้าร้อนประมาณ 93OC ถังควรสูงประมาณ 2 เมตร 
 -  น้้าร้อนประมาณ 85OC ถังควรสูงประมาณ 1.5 เมตร 
 -  น้้าร้อนประมาณ 82OC ถังควรสูงประมาณ 1.2 เมตร 

 ข้างถังควรมีหลอดแก้วดูระดับน้้าในถัง 
 ควรมีเทอร์โมมิเตอร์บอกอุณหภูมิน้้าในถัง 
 หลังถังต้องมีท่อระบายอากาศ ไอน้้า แก๊สอื่นๆ โดยต่อขึ้นไปตรง ๆ และถ้าจ้าเป็นควรมีการหัก

งอน้อยที่สุด และส่วนที่หักงอควรเอียงขึ้นเพื่อมิให้มีน้้าค้างท่ออันจะระบายสิ่งต่าง ๆ ออกไม่
สะดวก 

 ถังควรหุ้มฉนวนเพื่อกันความร้อนสูญเสีย 
 ไม่ควรใส่สารเคมีปรุงแต่งน้้าเข้าหม้อไอน้้าลงในถัง 

รูปท่ี 4.10  ระบบน้าคอนเดนเสทกลับมาลงถังน้้าเข้าหม้อไอน้้า 
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3)   การพิจารณาการเดินท่อน้าคอนเดนเสทกลับ 
ไม่ว่าจะน้าคอนเดนเสทกลับไปยังหม้อไอน้้าหรือน้าไปใช้เป็นน้้าร้อนในกรรมวิธีการผลิต (Process Hot 

water) ต่างๆ ก็ตาม ปัญหาก็คือจะน้ากลับมาอย่างไร หลักง่าย ๆ คือ จะต้องลงทุนต่อท่อรวบรวมคอนเดนเสทที่ออก
จากสตีมแทรปทุกตัวส่งเข้าท่อร่วม ปัญหาต่อมา คือ ควรใช้ท่อขนาดเท่าใด และท่อคอนเดนเสทนี้จะต้องรับภาระ
อะไรบ้าง ซึ่งพอจะอธิบายได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 

(1)  ตอนเริ่มต้นที่เครื่องเปิดใช้งาน อากาศที่ค้างในเครื่องจะถูกไล่ออกสู่ท่อคอนเดนเสท 
(2)  หลังจากนั้นจะติดตามด้วยน้้าคอนเดนเสทที่เย็นและมีปริมาณมาก เพราะในตอนเริ่มต้นเครื่องยัง

เย็นอยู่ ไอน้้าจะกลั่นตัวอย่างรวดเร็ว อาจจะประมาณ 2-3 เท่า ของเวลาเครื่องเดินปกติ ขณะเดียวกันเครื่องก็จะใช้ไอ
น้้ามาก และถ้าเครื่องเริ่มใช้งานพร้อม ๆ กันหลายเครื่องความดันไอน้้าในระบบทั่วโรงงานอาจตกต่้าลงมาก เป็นผลให้
ความดันแตกต่างระหว่างแทรป (Differential pressure) ลดลงด้วยถ้าท่อคอนเดนเสทเล็กเกินไป คอนเดนเสทก็จะไหล
ไปไม่ทันท้าให้ประสิทธิภาพเครื่องตกลง 
 (3)  เมื่อเครื่องร้อนขึ้น ปริมาณน้้าคอนเดนเสทจะลดลงเป็นปกติ และเมื่อคอนเดนเสทมีอุณหภูมิใกล้
อุณหภูมิไอน้้า มักจะเกิดมีแฟลชสตีมเกิดขึ้นที่ทางออกของแทรปเข้าไปยังท่อคอนเดนเสทด้วยจากประสบการณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ถ้าท่อคอนเดนเสทมีขนาดโตพอที่จะรับน้้าคอนเดนเสทในตอนเริ่มใช้งานเครื่องได้ มันจะเพียงพอที่จะรับ
คอนเดนเสทและแฟลชสตีมในตอนที่เครื่องท้างานในโหลดปกติได้ เพื่อความปลอดภัยส้าหรับเครื่องทั่ว ๆ ไป อาจ
ประมาณได้ว่าปริมาณคอนเดนเสทในตอนเริ่มต้นเป็น 2 เท่าของโหลดปกติ ตารางต่อไปนี้อาจใช้ในการก้าหนดขนาด
ของท่อรับคอนเดนเสทได้ 
 
ตารางท่ี 4.6 ขนาดท่อท่ีสามารถรับน้้าคอนเดนเสทสูงสุด 

ขนาดท่อ ความสามารถในการรับน้้าคอนเดนเสทสูงสุด 
นิ้ว มม. ปอนด์/ชม. กก./ชม. 
½ 15 350 160 
¾ 20 820 370 
1 25 1,550 700 

1¼ 32 3,300 1,500 
1½ 40 5,000 2,300 
2 50 9,900 4,500 

2½ 65 20,000 9,000 
3 80 31,000 14,000 
4 100 63,000 29,000 

 
การยกท่อคอนเดนเสทขึ้นสูงจากพื้นและก้าลังดันต้านกลับ (Condensate Lifting and Back Pressure) 

ส่วนมากเครื่องอุปกรณ์การผลิตที่ใช้ไอน้้าจะอยู่บนพื้นโรงงาน ท่อคอนเดนเสทควรยกขึ้นสูงจากระดับพื้นเพื่อ 
 -  หลีกเลี่ยงต่อการกีดขวางทางเดินบนพื้นโรงงาน 
 -  ลดปัญหาท่อผุกร่อน ถ้าเดินในท่อระบายน้้าหรือบนพื้นโรงงาน 
 -  สะดวกในการเดินท่อ หุ้มฉนวน และการดูแลระวังรักษา 
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ปัญหาที่ตามมา คือ คอนเดนเสทจะสามารถไหลออกจากสตีมแทรปขึ้นไปยังท่อเมนคอนเดนเสทได้
หรือไม่ ค้าตอบคือ ก้าลังดันแตกต่างที่แทรป (ก้าลังดันไอน้้าที่เข้าเครื่องหักออกด้วยก้าลังดันในท่อคอนเดนเสท ) จะ
เป็นตัวผลักดันและยกคอนเดนเสท ตามหลักแล้วก้าลังดันแตกต่างที่แทรปทุก ๆ 1 ปอนด์จะสามารถยกคอนเดนเสท
ขึ้นไปได้สูง 2 ฟุต ฉะนั้นท่อเมนคอนเดนเสทสูง 6 เมตร (20 ฟุต) จะมีก้าลังดันต้านกลับ 10 ปอนด์/ตร.ม. (0.7 กก./
ซม.2) ซึ่งถ้าเครื่องใช้ไอน้้าก้าลังดัน 2 กก./ซม.2 จะสามารถส่งคอนเดนเสทไปได้อย่างสบาย 
 ควรติดวาล์วกันกลับ (Check Valve) หลังแทรปเสมอเพื่อป้องกันน้้าค้างในท่อคอนเดนเสทไหลกลับเข้า
เครื่องเมื่อเครื่องไม่ได้ใช้งาน 

 

 
 
 

รูปท่ี 4.11 แจ๊กเก็ตไอน้้าถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลวในหม้อต้ม 
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4)  การน้าคอนเดนเสทความดันสูงมาแฟลชเป็นน้้าความดันต่้า 

 
 

รูปท่ี 4.12 กราฟปริมาณไอน้้าแฟลช 
 

% FLASH STEAM = SH – SL X 100 
    LL 

 
SH = ค่าความร้อน (เอนธาลปี) ของคอนเดนเสทที่ความดันสูง 5 บาร์  =   159 kcal/kg 
SL = ค่าความร้อน (เอนธาลปี) ของคอนเดนเสทที่ความดันต่้า 1 บาร์  =   120 kcal/kg 
LL = ค่าความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอที่ความดันต่้า                 =   526 kcal/kg 

 
% ไอแฟลช = 159 ‟ 120 x 100 = 7.4 

526 
 
ตัวอย่างการค้านวณไอแฟลช 
 

ขบวนการผลิตใช้ไอน้้าอัตรา 500 kg/hr ที่ความดัน 5 bar 
น้าคอนเดนเสทความดัน 5 bar ไปแฟลชใช้ที่ความดันต่้า 1 bar 
ระบบเดินใช้งาน 4,000 ชม./ปี 
ได้ไอแฟลช โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง  = 500 x 0.074 x 4,000  = 148 ตัน/ปี 
      1,000 
ถ้าราคาไอน้้า = 1,000 บาท /ตัน (ใช้ ช.พ.น้้ามันเตา#2 ราคา 14 บาท/ลิตร) 
จะประหยัดเงิน = 148 x 1,000 = 148,000 บาท/ปี 
 

ใช้แฟคเตอร์คืนทุน 0.5 (ระยะเวลาคืนทุน 1  = 2 ปี) 
           0.5 
เงินลงทุนที่จะคุ้มต่อการคืนทุน  = 148,000  =  296,000 บาท 
           0.5 
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 ถังแฟลช (Flash Tank or Flash vessel) 
 ท่อรับน้้าคอนเดนเสทที่ออกจากแทรปของเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ จะมีทั้งแฟลชสตีม และน้้าปนกันอยู่ การที่
จะแยกเอาแฟลชสตีมไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจะต้องติดตั้งถังแฟลชให้ใกล้ ๆ กับจุดที่คอนเดนเสทออกจากเครื่อง
อุปกรณ์นั้น ๆ แล้วจึงต่อท่อแฟลชสตีมจากถังแฟลชไปยังจุดที่ต้องการใช้ 

ลักษณะของขนาดของถังแฟลช แสดงดังรูปที่ 4.13 ประกอบด้วย 
(1)  ควรเป็นรูปกลม อาจใช้ท่อเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ ๆ และวางตั้งตรงขึ้นไป 
(2)  ทางออกของแฟลชสตีมอยู่ตอนบน 
(3)  ทางออกของคอนเดนเสทอยู่สูงกว่าก้นถังประมาณ 2-3 นิ้ว ท่อและแทรปควรมีขนาดโตพอที่จะรับ                

น้้าคอนเดนเสทที่มากในตอนเริ่มต้นเดินเครื่องด้วย 
(4) ทางคอนเดนเสทเข้า ควรอยู่สูงกว่าทางคอนเดนเสทออกประมาณ 6-8 นิ้ว และถ้ามี 2 ท่อเข้าถังแฟลช

แต่ละท่อควรมีวาวล์กันกลับ 
(5) ขนาดโตของถังแฟลช ควรโตพอที่จะท้าให้แฟลชสตีมที่พลุ่งขึ้นไปตอนบนมีความเร็วต่้าเพื่อมิให้มีเม็ด

น้้าติดไปกับไอน้้าได้ และถ้าสามารถท้าให้ความเร็วดังกล่าวต่้าได้แล้วความสูงของถังแฟลชก็ไม่ใช้สิ่งส้าคัญแต่ในทาง
ปฏิบัติที่ดีควรใช้ความสูงประมาณ 3-4 ฟุต (1-1.2 เมตร) อย่างไรก็ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถังแฟลชที่จะใช้
เพื่อรับปริมาณของแฟลชสตีมที่จะเกิดขึ้นอาจใช้กราฟของรูปที่ 4.13 ได้ 

(6) ท่อคอนเดนเสท ถังแฟลช และท่อแฟลชสตีมควรหุ้มฉนวนเพื่อมิให้สูญเสียแฟลชสตีม 
 

             การใช้ประโยชน์ของแฟลชสตีม จะต้องพิจารณาว่าในโรงงานมีความต้องการใช้ไอน้้าความดันต่้า ๆ หรือไม่
มากน้อยแค่ไหน แฟลชสตีมที่จะผลิตได้มีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ ถ้ามีไม่เพียงพออาจใช้ไอน้้าที่ผลิตจากหม้อ
น้้า (Live Steam) มาช่วยโดยให้ผ่านวาล์วลดความดันเสียก่อนรูปที่ 4.14 เป็นตัวอย่างของการใช้แฟลชสตีม 
  อนึ่ง การติดถังแฟลช จะเกิดความดันต้านกลับขึ้นกับแทรปที่ป้อนเข้าถังแฟลช ฉะนั้นควรตรวจสอบดูว่า
แทรปนั้นยังมีความสามารถเพียงพอที่จะท้างานได้ดีกับความดันแตกต่าง (Differential Pressure) ที่ลดต่้าลงหรือไม่ 
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รูปท่ี 4.13 Flash Vessel 
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รูปท่ี 4.14 การใช้แฟลชสตีม 
 

 

รูปท่ี 4.15 วงจรระบบไอน้้าพร้อมอุปกรณ์ 
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4.3.5  การคิดราคาพลังงาน 
 

1)  น้้ามันเตา #2 (FO.,C หรือน้้ามันเตา 1,500) 
          ความถ่วงจ้าเพาะที่ 60/60 OF    =      0.9415  
 

    ค่าความร้อน , kcal/kg       =       10,480 

                           Gcal/T.F                           =       10.48 








Ton
kg310x

kcal610
Gcalx

kg
kcal  

     ราคาน้้ามันเตา , B/I           =     7.00 

                             B/Ton                           =      7,434  














Ton
kg310x

kg
Ix

I
B  

                        B/Gcal                    =      709 








Gcal
T.Fx

I
B  

 

2)  สมมุติผลิตไอน้้า ความดัน 7 kg/cm2 ประสิทธิภาพ 85%       
 ใช้น้้าป้อนเข้าหม้อน้้าที่อุณหภูมิ                                         
 ค่าความร้อน (Enthalpy): พลังงานที่ได้ (Output) 
 kcal/kg 
 Gcal/T.s 
 พลังงานที่ใส่เข้าไป (Energy Input) ที่ประสิทธิภาพ 85% 
 Gcal/T.s 

 

3)  ราคาไอน้้า, B/TS  








Gcal.F
Bx

TS
Gcal  

 

4)  หาอัตราส่วนไอน้้า : น้้ามัน 

    ตันไอน้้า : ตันเชื้อเพลิง 








T.F
Gcalx

Gcal
T.S  

    ตันไอน้้า : ลิตรเชื้อเพลิง 








I
kgx

TF
T.S  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0OC 25OC 50OC 90OC 

661 636 611 571 

0.661 0.636 0.611 0.571 

- 0.748 0.719 0.672 

- 530 510 476 

- 14 : 1 14.6 : 1 15.6 : 1 

- 13 : 1 13.7 : 1 14.7 :1 
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4.4   ปัญหาท่ีเก่ียวเนื่องกับการผลิตไอน้้าจากหม้อไอน้้า 
 

น้้าที่ป้อนเข้าหม้อไอน้้าเพื่อผลิตเป็นไอน้้าที่น้าไปใช้ในงานนั้นต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมส้าหรับหม้อไอน้้านั้น ๆ 
การใช้น้้าป้อนที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดปัญหามากมายในการใช้งานปัญหาที่พบบ่อย  เช่น การถ่ายเทความร้อน
ประสิทธิภาพต่้าลง เช่น เกิดตะกรันเนื่องมาจากค่า PH ของน้้าป้อนมีค่ามากกว่า 7 หรือ ผนังท่อผุกร่อนเนื่องจากค่า 
PH ของน้้าป้อนมีค่าน้อยกว่า 6 เป็นต้น การเพิ่มอุณหภูมิของโลหะที่เป็นพื้นผิวถ่ายเทความร้อน ท้าให้โลหะอ่อนตัวถึง
ขั้นอันตราย การมีหยดน้้าติดไปมาก ๆ กับไอน้้าท้าให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดจากคุณภาพน้้าที่
ป้อนหรือน้้าในหม้อน้้าไม่เหมาะสม 

สิ่งต่าง ๆ ในน้้าที่ไม่พึงปรารถนาส้าหรับหม้อไอน้้า ได้แก่ สิ่งสกปรก ฝุ่นละออง ไขมันและเกลือแร่ต่าง ๆ จึงต้อง
ก้าจัดด้วยวิธีทางกลหรือทางเคมีจนมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อไป ปริมาณสารปนเป้ือนหรือสารมลทินในน้้าส้าหรับหม้อ
ไอน้้าที่ยอมให้มีและวิธีก้าจัด แสดงอยู่ในตารางที่ 4.7   
ตารางท่ี 4.7 ปริมาณสารมลทินที่ยอมให้ ผลของมลทิน และวิธีการก้าจัด 

ชนิดสารมลทิน ผลของสารมลทิน ปริมาณท่ียอมให้ วิธีจ้ากัด 
1. สี เกิดฟองในหม้อไอน้้า  1. ตกตะกอน 

2. กรอง 
3. ดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ 

2. ตะไคร่น้้า เป็นแผ่นติดบนผิวรับความร้อน  1. เติมคลอรีน 
3. วัตถุแขวนลอย เกาะเป็นแผ่นบนผิวรับความร้อน  1. ตกตะกอน 

2. กรอง 
4. น้้ามัน 1. เกิดตะกอน 

2. เกิดตะกรัน 
5 ppm 1. กรอง 

2. ตกตะกอน 
3. แยกด้วยตะแกรง 

5. เกลือแมกนีเซียมและ 
   แคลเซียม 

 20 ppm 1. ตกตะกอน 
2. ท้าให้เป็นน้้าอ่อน 
3. เติมสารเคมีในหม้อไอน้้า 

6. ด่างที่เกิดจากโซเดียม 
   คาร์บอเนตและ 
   โซเดียมไบคาร์บอเนต 

1. เกิดการแตกร้าวบริเวณรอยต่อ 
2. เกิดฟอง 
3. เกิดแครร์ีโอเวอร์ 

700 ppm 1. เติมปูนขาว 
2. ท้าเป็นน้้าอ่อน1 ประเภทปูน 
   ขาวและโซเดียม 
3. ปรับสภาพน้้าด้วยกรด 
4. ปรับสภาพน้้าด้วยไฮโดรเจนซี 
   โอไลต์2 
5. ใช้อุปกรณ์ขจัดเกลือแร่3 

7. ออกซิเจน ตัวเร่งให้เกิดการผุกร่อน 0.3 ppm 1. ไล่อากาศออกโดยใช้ความร้อน4 
2. เติมโซเดียมซัลไฟด์ 
3. เติมไฮดราซิน 

8.คาร์บอนไดออกไซด์ ตัวเร่งให้เกิดการผุกร่อนเนื่องจาก
ให้น้้าเป็นกรด 

3 ppm 1. ไล่อากาศออกด้วยความร้อน 
2. เติมด่างให้เป็นกลาง 
3. เติมสารเอไมน์5 
4. เติมโซเดียมซัลเฟต 
5. เติมไฮดราซิน 
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ชนิดสารมลทิน ผลของสารมลทิน ปริมาณท่ียอมให้ วิธีจ้ากัด 
9. กรดอิสระ เช่น กรด  
   เกลือ กรดก้ามะถัน  
   หรือกรดดินประสิว 

เป็นสาเหตุให้เกิดการผุกร่อน 25 ppm ท้าให้เป็นกลางด้วยด่าง 

10. เหล็ก เกิดการจับตัวเกาะเป็นตะกรัน ไม่ให้มี 1. กรอง 
2. ตกตะกอน 
3. ปฏิกิริยากับอากาศ 
4. เครื่องท้าน้้าอ่อนประเภทจับ 
   ประจุบวก 

11. ซิลิก้า เกิดการจับตัวเกาะเป็นตะกรัน 20 ppm 1. การกลั่น 
2. การดูดซับ 
3. การท้าให้เป็นน้้าอ่อนด้วย 
   กระบวนการร้อน6 

12. ซัลเฟต เกิดการเป็นแผ่นฟิล์มของ
แคลเซียมซัลเฟตและจับตัวเกาะ
เป็นตะกรัน 

0.3 ppm 1. การกลั่น 
2. เติมโซดาแอช 
3. เติมไฮดราซิน 
4. ใช้อุปกรณ์ขจัดเกลือแร่ 

13. คลอไรด ์ เกิดการกัดกร่อน 100 ppm 1. การกลั่น 
2. ใช้อุปกรณ์ขจัดเกลือแร่ 

14. สารที่ละลายในน้้า 
     ทั้งหมด 

เกิดฟองที่ผิวน้้า ส้ินเปลือง
เช้ือเพลิง เกิดแคร์รีโอเวอร์ 

3,500 ppm 1. ควบคุมปริมาณความเข้มข้น 
    ตามประเภทของสาร 
2. เปิดน้้าทิ้งใต้หม้อไอน้้า 

 
หมายเหตุ 

1) เคร่ืองท้าน้้าอ่อนเรียกทั่วไปตามท้องตลาดทับศัพท์ว่า ซอฟเทนเนอร์ (Softener) 
2) ซีโอไลต์เป็นสารผสมทางเคมีที่มีส่วนประกอบของหินปูน โซดา และอะลูมินัมออกไซด์ 
3) อุปกรณ์จขัดเกลือแร่ (demineralization) ใช้วิธีการระเหยและให้น้้าผ่านอุปกรณ์จับประจุบวกและประจุลบ จะท้าให้เกลือ

แร่ในน้้าหมดไป 
4) ดีเอเรชั่น (Deairation) คือการไล่ก๊าซที่ผสมในน้้าดิบด้วยการใช้ความร้อน ซ่ึงอาจจะเป็นความร้อนที่ได้จากไอน้้า ไอเสีย ฯ 
5) เอไมน์ (Amines) คือสารอนุพันธ์ของแอมโมเนียที่เกิดจากการที่อะตอมไฮโดรเจนเข้าไปเป็นส่วนประกอบของโม เลกุล 

อนุมูลสารประกอบของไฮโดรเจน คาร์บอน เช่น เมธิลลาไมน์ (CH3NH2) 
6) กระบวนการร้อน (hot process) คือ การท้าให้น้้ากระด้างเป็นน้้าอ่อนที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับจุดเดือดของน้้า ส่วน

กระบวนการเย็น คือการท้าให้น้้ากระด้างเป็นน้้าอ่อนที่อุณหภูมิห้อง 
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ปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับน้้าที่ใช้ในหม้อไอน้้ามี ดังนี้ 
 
1)  ตะกรัน  

เกลือแคลเซียมและแมกนีเซียม ที่ละลายในน้้าจะกลายเป็นตะกรันเกาะพื้นผิวถ่ายเทความร้อนท้าให้การ
ถ่ายเทความร้อนลดลงและท่อมีความร้อนสะสมสูง 

การป้องกันตะกรันที่เกิดจากเกลือแมกนีเซียมนั้นง่ายกว่ากระกรันที่เกิดจากเกลือแคลเซียม เพราะว่า ตะกรัน
ของเกลือแมกนีเซียมจะเป็นตะกรันอ่อน สามารถป้องกันการเกิดและสะสมได้ด้วยการท้าให้น้้าในหม้อไอน้้ามีความเป็น
ด่างสูงขึ้น ความเป็นด่างสูงท้าให้ตะกอนของเกลือแมกนีเซียมแยกตัวออกมามีลักษณะเป็นตะกอนโคลน ( Sludge) 
สามารถโบลวดาวน์ทิ้งไปได้ 

ส่วนการป้องกันตะกรันจากเกลือของแคลเซียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกลือแคลเซียมซัลเฟต และเกลือ
แคลเซียมซิลิเกตนั้น ต้องก้าจัดเสียตั้งแต่น้้ายังไม่ได้ป้อนเข้าสู่หม้อไอน้้าด้วยกรรมวิธี เช่น demineralization, brine 
softening, lime soda หรือ phosphate softening พร้อม ๆ กับการเคลือบ (coat) พื้นผิวภายในหม้อน้้าด้วยสารเคมีที่
มีอยู่หลากหลายชนิดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหม้อไอน้้า 

 2)  การกัดกร่อน 
  หม้อไอน้้า ท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะถูกกัดกร่อนได้ ถ้าน้้าเป็นกรด และมีก๊าซละลายในน้้า โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งก๊าซ O2 
 3)   แครีโอเวอร์ 
    น้้าจ้านวนมากติดไปกับไอน้้าก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องจักร ความเป็นด่างสูงมาก ไขมัน และน้้ามันในสาร

แขวนลอยเป็นสาเหตุการเกิดโฟมมิ่ง 
4)   การเปราะของโลหะ 

 โลหะเกิดการแตกร้าว เนื่องจากความเปราะตามตะเข็บ และปลายท่อ 
 
4.5  การปรับคุณภาพน้้า 

การปรุงแต่งคุณภาพน้้ามีทั้งส่วนที่ท้าภายนอก และภายในน้้า ดังนี้ 
 

4.5.1  สิ่งที่ต้องท้าภายนอกหม้อไอน้้า 
1)  การไล่ก๊าซที่สะสมอยู่ในน้้า โดยการใช้ไอน้้าหรือน้้าร้อนจากคอนเดนเสทท้าให้น้้าที่ป้อนเข้าหม้อไอน้้า

ร้อนขึ้น และลดความดันลง ก๊าซจะแยกตัวออกจากน้้า 
2)  การแลกเปลี่ยนไอออน เป็นวิธีการขจัดของแข็งที่ละลายอยู่ ดังเช่น วิธีท้าน้้ากระด้างให้เป็นน้้าอ่อน โดย

ใช้เรซินไปดึงแคลเซียมกับแมกนีเซียมออกจากน้้ากระด้าง 
 

4.5.2  สิ่งที่ท้าภายในหม้อไอน้้า คือ 
1)  การปรับ pH ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม โดยใช้สารเคมี เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมคาร์บอเนต  

ไตรโซเดียมฟอสเฟต เป็นต้น 
2)  ท้าน้้าในหม้อไอน้้าให้เป็นน้้าอ่อน ด้วยการใช้สารเคมี เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมคาร์บอเนต 

โซเดียมฟอสเฟตต่าง ๆ ท้าให้ความกระด้างกลายเป็นสิ่งตกตะกอนนิ่ม ๆ 
3)  การไล่ออกซิเจน ใช้โซเดียมซัลไฟต์ และไฮดราซีน 
4) การปล่อยทิ้งเป็นการระบายสิ่งสกปรก และสารที่ตกตะกอน รวมทั้งสารเคมีที่สะสมและมีความเข้มข้นออก

ทางด้านล่างของหม้อไอน้้า 
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4.6 การจัดการกับฟิล์มอากาศ 
เมื่อระบบหยุดการท้างาน อากาศจะเข้าไปแทนที่ในช่องของไอน้้าเมื่อระบบเย็นลงและเมื่อเปิดใช้ไอน้้าอีกครั้ง

หนึ่งอากาศรวมถึงก๊าซที่ไม่สามารถควบแน่นตัวได้จะต้องถูกปล่อยเพื่อระบายทิ้งออกไปจากระบบมิฉะนั้นแล้วจะ    
ตกค้างผสมอยู่กับไอน้้า ดังนั้นจึงต้องแน่นใจว่าอากาศที่เข้ามาในระบบจะต้องถูกระบายทิ้งออกจากระบบก่อนที่จะผสม
กับไอน้้า โดยปรกติแล้วเม่ือไอน้้าผ่านเข้าไปในระบบก็จะไล่อากาศไปอยู่ด้านหน้าของไอน้้าอากาศที่ค้างอยู่มีผลท้าให้
ความร้อนของระบบร้อนขึ้นได้ช้าและความร้อนไม่สม่้าเสมอและในหลายพื้นที่ของจุดที่เย็นนี้ท้าให้เกิดการบิดงอได้ 
อากาศที่ไม่ถูกไล่ออกจากระบบจะคงเหลือตกค้างอยู่บริเวรที่เย็นและบางส่วนของอากาศจะถูกกวนผสมกับไอน้้า
เนื่องจากการไหลแบบป่ันป่วนของไอน้้า ส่วนผสมของไอน้้ากับอากาศนี้จะท้าให้อุณหภูมิข องไอน้้าลดลงเนื่องจาก
ความดันย่อยของไอน้้าลดลง เมื่อไอน้้าในส่วนผสมนี้คายความร้อนแฝงผ่านผนังของพื้นที่ถ่ายเทความร้อนของระบบไอ
น้้าก็จะควบแน่นเป็นน้้าคอนเดนเสทและปล่อยให้อากาศเป็นอิสระจากส่วนผสมแล้วอากาศจะเกาะเพิ่มให้กับฟิล์ม
อากาศที่มีอยู่เดิมแล้วให้หนาขึ้นท้าให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลดลงเนื่องอากาศมีความเป็นฉนวนสูงนั่น
หมายถึงความร้อนจะไหลผ่านชั้นหนาของฟิล์มอากาศได้ยากมากดังนั้นการก้าจัดฟิล์มอากาศออกจากระบบคือการ
ระบายอากาศออกจากระบบนอกจากนี้ความเร็วของการระบายอากาศออกจะต้องถูกน้ามาพิจารณาด้วยเนื่องจากใน
ระหว่างที่ไอน้้าไหลผ่านเข้าระบบต้องมีการระบายอากาศออกอย่างรวดเร็วเพื่อลดโอกาสที่อากาศจะแผ่เข้าไปผสมกับ
ไอน้้านั่นคือ “ยิ่งระบายอากาศออกได้แร็วเพียงใดก็จะยิ่งท้าให้ลดเวลาที่จะท้าให้ระบบร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิของการ
ผลิตได้เร็วขึ้น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.16 ลักษณะของอกาศท่ีขังอยู่ 
 

 
 

4.7 การใช้งานกับดักไอน้้าผิดวิธี 
การใช้งานกับดักไอน้้าผิดวิธีมีผลออย่างมากต่อการอั้นของน้้า (Water Logging) ท้าให้ประสิทธิการใช้งานลดลง

อย่างมาก 
ตัวอย่างที่ตรวจพบบ่อย ๆ คือ มีอุปกรณ์หรือเค่ืองจักรที่ใช้ไอน้้าหลายๆเครื่องที่ทุกเครื่องต่อท่อคอนเดนเสตเข้า

กับกับดัก (Stream Trap) เพียงตัวเดียว (การดักเป็นกลุ่ม) 
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รูปท่ี 4.17a การติดตั้งกับดักไอน้้าแบบเป็นกลุ่ม 
 

 จากรูปที่ 17a แสดงให้เห็นว่าเครื่องจักรที่ใช้ความร้อนด้วยไอน้้าที่เหมือนกันสามชุดนั้นน้้าคอนเดนเสตที่        
ระบายออกจากแต่ละเครื่องจักรที่ต่อเข้ากับท่อคอนเดนเสตร่วมกันเพียงเส้นเดียวไปสู่กับดักไอน้้าเพียงตัวเดียว ตัวกับ
ดักไอน้้านั้นท้างานได้ดีและเพียงพอต่อส้าหรับการปล่อยคอนเดนเสตของทั้งสามเครื่องจักรรวมกันแต่การติดตั้งใน
ลักษณะนี้จะท้าให้เกิดการอั้นของน้้าได้ (Water Logging) เนื่องจากความดันของเครื่องจักร C ที่อยู่ปลายท่อร่วม   
คอนเดนเสตอยู่ใกล้กับกับดักไอน้้ามากที่สุด ดังนั้นจึงมีความต้านทานของการไหลน้อยกว่าคอนเดนเสตที่ไหลออกมา
จากเครื่องจักร A และ B นั่นหมายความว่า คอนเดนเสตของเครื่องจักร C ไหลออกได้ง่ายกว่าคอนเดนเสตของ   
เครื่องจักร A และ B ซึ่งมแีนวโน้มที่จะเกิดการอั้นของน้้าคอนเดนเสตได้สูง โดยเฉพาะเครื่องจักร A ที่อยู่ไกลจากกับ
ดักไอน้้าส่วนเครื่องจักร B จะมีการอั้นของน้้าคอนเดนเสตบางส่วนเพราะอยู่ใกล้กว่าเครื่องจักร A และเครื่องจักร C   
ไม่มีการอั้นของน้้าคอนเดนเสต 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.17b การติดตั้งกับดักไอน้้าแบบแยก 
 

จากรูปที่ 4.17b แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่ถูกต้องที่จะระบายน้้าคอนเดนเสตออกจากเครื่องจักรแต่ละเครื่องโดย  
มีการติดตั้งกับดักไอน้้าแต่ละตัวส้าหรับแต่ละเครื่องจักรแล้วจากนั้นปล่อยลงในท่อคอนเดนเสตรวมวิธีการนี้ท้าให้
สามารถระบายคอนเดนเสตผ่านกับดักไอน้้าของแต่ละตัวออกได้อย่างดีและเป็นอิสระต่อกัน โดยระบายคอนเดนเส
ตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า “กับดักไอน้้าตัวเดียวไม่สามารถทดแทนกับดักไอน้้าหลายๆตัวได้” 
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บทท่ี 5 
หม้อไอน้้า 

 
หม้อไอน้้า คือ อุปกรณ์ผลิตไอน้้าที่บรรจุน้้าอยู่ภายใน และผลิตไอน้้าจากความร้อนที่ได้ การเผาไหม้ของ

เชื้อเพลิงที่อยู่นอกถังน้้า ซึ่งถ่ายเทให้น้้าในถังจนกระทั่งได้ไอน้้าที่มีความดัน และอุณหภูมิตามต้องการ สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการต่าง ๆ ได้ เช่น การท้าน้้าร้อนในโรงแรม การรีดผ้าอบผ้าในโรงพยาบาล การผลิต
ไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า 

 
5.1  ชนิดของหม้อไอน้้า 
 

 5.1.1  หม้อไอน้้าแบบท่อน้้า (Water Tube Boilers) 
 1)  ขนาดใหญ่ ผลิตไอน้้ายิ่งยวด (Superheated Steam) ความดันและอุณหภูมิสูงเพื่อขับเครื่องกังหัน

ผลิตไฟฟ้า หรือเครื่องจักรในอุตสาหกรรม 
   - มีเครื่องประหยัดเชื้อเพลิง (Economiser) เครื่องอุ่นอากาศ (Air Heater) พัดลมเป่า (Forced Draft 
Fan) และพัดลมดูด (Induced Draft Fan) 

 2) ขนาดปานกลางแบบแพคเกจ (Water Tube Package Boilers) ผลิตไอน้้าอิ่มตัวใช้ในกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรม 

 3)  ขนาดเล็กแบบไหลผ่าน (Once Through Boilers) ผลิตไอน้้าอิ่มตัว 
 
 5.1.2  หม้อไอน้้าแบบท่อไฟ (Fire Tube Packaged Boilers) ผลิตไอน้้าอิ่มตัว 

  1)  แก๊สร้อนไหลผ่านท่อ 2,3,4 กลับ 
  2)  หลังเปียก (Water Back) จะมีประสิทธิภาพดีกว่าหลังแห้งประมาณ 2% - 3% 
      3)    หลังแห้ง (Dry Back) 

 
 5.1.3  หม้อต้มน้้ามันร้อน (Hot Oil or Thermal Oil Boilers) 

  1)  มีทั้งแบบนอนและแบบตั้ง น้้าร้อนไหลผ่านในขดท่อ (Coil) 
  2)  ผลิตน้้ามันร้อนอุณหภูมิไม่เกิน 350 C 
  3)  ใช้ป๊ัมส่งน้้ามันร้อนไปถ่ายเทความร้อนด้วยความดัน 2-5 bar 

 
 5.1.4  หม้อผลิตน้้าร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 100 C และเกิน 100 C  

โดยใช้ป๊ัมส่งน้้าร้อนไปใช้งาน 
 

 5.1.5  หม้อไอน้้าท่ีใช้ความร้อนท้ิง (Waste Heat Boilers) 
1)  แบบท่อน้้ามีทั้งผลิตไอน้้ายิ่งยวด ขับเครื่องกังหัน ผลิตไฟฟ้า และผลิตไอน้้าอิ่มตัว 
2)  แบบท่อไฟ ผลิตไอน้้าอิ่มตัวหรือผลิตน้้าร้อน 

-  ทิ้งอุณหภูมิต่้า ต้องมีพื้นผิวรับถ่ายความร้อนมาก 
-  ฝุ่นละออง, แก๊สที่เป็นกรด อาจมีปนมา ฉะนั้นระยะห่างระหว่างท่อจะมาก และต้องมีการป้องกัน

การจับเกาะของฝุ่น เช่น อุปกรณ์เป่าเขม่า (Soot Blower) 
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5.2  สาระส้าคัญท่ีเก่ียวกับหม้อไอน้้าท่ีเป็นประโยชน์ 
 

 „  ข้อดีของหม้อไอน้้าแบบท่อน้้า 
1)  ทนความดันได้สูง 
2)  ผลิตไอน้้าได้เร็วกว่า เพราะการถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่า จึงเหมาะกับ High steam rate 
3)  ปลอดภัยในการใช้งาน หลอดน้้าจะแตกแทนที่จะระเบิดเมื่อหม้อน้้าแห้ง 
4)  ตรวจสภาพท่อได้ง่าย 
 

 „  ข้อเสียของหม้อไอน้้าแบบท่อน้้า 
1)  ต้องใช้น้้าคุณสมบัติดี 
2)  ความดันไอในหม้อพักไม่คงที่ ถ้าการใช้ไอไม่สม่้าเสมอ 
3)  ราคาแพง 
4)  ท้าความสะอาดภายในท่อยาก ซ่อมยาก 
5)  อันตรายจากน้้าในหม้อไอน้้าแห้งมีมาก 
 

 „  ข้อดีของหม้อไอน้้าแบบท่อไฟ 
1)  เล็กกะทัดรัด สร้างง่ายแบบแพคเกจ (Package) 
2)  น้้าไม่ต้องบริสุทธิ์นัก 
3)  สะดวกในการท้าความสะอาด ซ่อมบ้ารุง 
4)  จ่ายไอได้สม่้าเสมอ 
5)   ท้างานได้ทั้ง Manual ‟ Auto 
 

 „  ข้อเสียของหม้อไอน้้าแบบท่อไฟ 
1)  น้้าหนักมากต่อพิกัดไอน้้าที่ผลิตได้ 
2)  เร่งไอไม่ได้รวดเร็ว 
3)  ผลิตไอน้้าความดันต่้า ไม่เกิน 15 กก./ชม. 
 

 „  องค์ประกอบในการเลือกหม้อไอน้้า เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน 
1)  ปริมาณไอน้้าหรือความร้อนที่ต้องการ 
2)  ชนิดของไอน้้า (ไอน้้าอิ่มตัว, ไอดง) และความดันไอน้้าที่ต้องการ 
3)  ชนิดเชื้อเพลิงที่จะใช้ 

-  เชื้อเพลิงแข็ง ถ่านหิน ลิกไนต์ ฟืน แกลบ ขี้เลื่อย ขยะอุตสาหกรรม 
-  เชื้อเพลิงเหลว น้้ามันดีเซล น้้ามันขี้โล้ น้้ามันเตาชนิดที่ 1,2,4,5 
-  เชื้อเพลิงก๊าซ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซหุงต้ม ก๊าซอื่นๆ หรือก๊าซร้อนจากเตาต่างๆ 

4)  อายุการใช้งาน 
5)  ด้านเศรษฐศาสตร์ เงินลงทุน ต้นทุนการผลิต สภาวะแวดล้อม 
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5.3  อุปกรณ์ท่ีส้าคัญของหม้อไอน้้า 
 

 „  อุปกรณ์ควบคุมความดันในหม้อไอน้้า 
 1)  เกจวัดความดัน 
 2)  Pressure Controller (Pressure Switch) ส่งสัญญาณไปเพิ่ม‟ลด‟ตัดเชื้อเพลิง 

 „  อุปกรณ์ควบคุมระดับน้้าในหม้อไอน้้า 
 1)  ใช้ลูกลอย หรือ Electrode ส่งสัญญาณไปเดิน-หยุด ป๊ัมน้้าป้อนเข้าหม้อน้้า และตัดเชื้อเพลิงในกรณี

ระดับน้้าต่้าถึงจุดอันตราย 
 2)  หลอดแก้ว / แผ่นแก้ว วัดระดับน้้า 

 „  อุปกรณ์ความปลอดภัย 
 1)  ลิ้นนิรภัย หรือลิ้นกันอันตราย (Safety Valve) 
 2)  ตาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Eye) จะส่งสัญญาณไปตัดเชื้อเพลิง เมื่อไม่มีเปลวไฟ และมีสัญญาณเตือน 

 „  อุปกรณ์อื่นๆ 
 1)  วาล์วโบลดาวน์ 
 2)  ระบบน้้าเลี้ยง 

            3)  ระบบเชื้อเพลิง 
 
5.4  ความจุพิกัด และสมรรถนะของหม้อไอน้้า 
   

 5.4.1  ความจุหรือพิกัดหรือขีดความสามารถของหม้อน้้าท่ีจะผลิตไอน้้าได้สูงสุดต่อชั่วโมง โดยทั่วๆ ไป
จะเป็นอัตราการผลิตไอน้้าสมมูลย์ (Equivalent Evaporation) 
 

1) ตัน/ชั่วโมง คือ จ้านวนความร้อนที่สามารถท้าให้น้้าที่ 100 C ระเหยเป็นไอน้้า 100 C หมด
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง สูตร Q = m (h g ‟ hf) 

 

   1 ตัน/ชั่วโมง  =  1,000 × 2256.7   =  2,256,70  kJ/hr 
    =  1,000 × 539   =  539,000  kcal/hr 

         =  2,204 × 970.3   =  2,138,541 Btu/hr 
     =  1,000 × 539  =  627   kW 

                860 
2)  แรงม้าหม้อน้้า (Boiler Horsepower) 

        1 แรงม้าหม้อน้้า คือ ปริมาณความร้อนที่ท้าให้น้้า 34.5 ปอนด์ที่ 212 F ระเหยกลายเป็นไอน้้าที่ 
212 F หมดภายใน 1 ชม. ที่ความดัน 1 บรรยายกาศและใช้พื้นที่ถ่ายเทความร้อน 10 ft2 (แต่ในปัจจุบันที่ USA ใช้ 
5.5 ft2) 
   1 แรงม้า หม้อน้้า  =  34.5 × hfg 

     =  34.5 × 970.3 
     =  33,475.35 Btu/hr 
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   1.3  แรงม้าทางกล  = 550ft. pound   ×              Btu            ×     3,600 Sec 
                     Sec.     777.97ft.pound                hr 

     =  2,545 Btu/hr 
  1 Boiler Hp  =    33,475.35   = 13 Hp ทางกล 
             2,545 

5.4.2  การผลิตน้้าร้อน หรือหม้อต้มน้้ามันร้อน 
 

1) ปริมาณความร้อนต่อชั่วโมง เช่น kJ/hr , kcal/hr ; Btu/hr 
2) น้้าร้อน  Q  =  m (h1 ‟ h2)  =  1,000 (85-20)  =       65,000 kcal/hr 

  m  =  ปริมาณน้้าร้อน, kg 
  h1  =  อุณหภูมิน้้าร้อนส่งออก, 85 C 
  h2  =  อุณหภูมิน้้าป้อน, 20 C 
 

5.4.3  วิธีแสดงสมรรถนะของหม้อไอน้้า 
 

1)  อัตราการผลิตไอน้้าที่ต่อพื้นที่ถ่ายเทความร้อน หรืออัตราการระเหย 
  kg/m2 h   =    Steam Rate (kg/h)   =    ปริมาณไอน้้าที่เกิดขึ้น/ชม. 

         Heating Surface (m2)      พื้นผิวถ่ายเทความร้อน, ม2 
    =        5,000 kg/h  =      62.5 กก./ม2 /ชม. 

                800 m2 
 

2)   จ้านวนเท่าของการระเหย หรืออัตราส่วนของไอน้้าที่ผลิตได้ต่อเชื้อเพลิงที่ใช้ 
    =  Steam Rate (kg/h) =     ปริมาณไอน้้าที่เกิดขึ้น/ชม. 
             Fuel Rate (kg/h)       ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้/ชม. 
    =  14,000    =     14 
              1,000 
 
      3)   อัตราการระเหยสมบูรณ์ (Equivalent Evaporation), R 
    =         ms(hg-hf)     
            hfgของไอน้้าที่ความดัน 1 บรรยากาศ 
  

 - การติดมิเตอร์วัดปริมาณน้้าป้อนเข้าหม้อไอน้้าและมิเตอร์วัดปริมาณน้้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จดบันทึกทุก  
 ชั่วโมง จะทราบอัตราส่วนนี้ ถ้ามีการโบลดาวน์ตลอดเวลา ให้หักอัตราโบลดาวน์ ออกเสียก่อน 
 

 - ใช้น้้าร้อน 90-95 C ป้อนเข้าหม้อน้้า  อัตราส่วน 14-14.5 ประสิทธิภาพสูง 
  ใช้น้้าร้อน 50 C   ป้อนเข้าหม้อน้้า  อัตราส่วน 13-13.5 ประสิทธิภาพปานกลาง 
  ใช้น้้าร้อน 25 C   ป้อนเข้าหม้อน้้า  อัตราส่วน 12-12.5 ประสิทธิภาพต่้า 
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5.4.4  ประสิทธิภาพหม้อไอน้้า 
      

 ประสิทธิภาพหม้อไอน้้า   = Heat in Steam Produced (Output)/Hr 
               Heat in Fuel (Input)/Hr 

 

      =               ms(hg ‟ hf)                      
        mf × Heating Value in Fuel 

 
 

       =         ปริมาณความร้อนในไอน้้า/ชม.   .            
                          ปริมาณความร้อนในเชื้อเพลิง/ชม. 

5.5  การเผาไหม้น้้ามันเตา 
 

5.5.1  หัวเผา / หัวพ่นไฟ (BURNERS) ท้าหน้าที่ 
  1) ฉีด / พ่นน้้ามันเป็นฝอยละเอียด (Atomizing) 
  2) ผสมอากาศกับฝอยน้้ามัน (Mixing) อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง 
  3)   ควบคุมอัตราส่วน อากาศ : น้้ามัน เพื่อให้ได้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ด้วยการใช้อากาศที่เกิน  
            (Excess Air) น้อยที่สุด โดยไม่เกิดควันที่ปากปล่องตลอดช่วงการเผาไหม้ 
  4)   มีอุปกรณ์จุดติดเตาครั้งแรก: LPG-ไฟฟ้า, ไฟฟ้า 

 

5.5.2  ชนิดต่างๆ ของหัวเผา 
 

 1)  พ่นฝอยด้วยความดันน้้ามัน (Pressure of Mechanical Atomized) 
     -  Non-Oil Return: ON-OFF ; LF-HF ; LF-MF-HF (TD = 1:1 , 2-3:1) 
    -   Oil Return: Modulating (TD = 10:1) 
    -  ความดันฝอย: 15-20 บาร์ หรือ 20-25 บาร์ 
      -  ต้าแหน่ง, สภาพของแผ่นกระจายลม (Air Diffuser Plate), เขี้ยวหัวเทียน 

 2)  พ่นฝอยด้วยอากาศความดันต่้า (LP Air Atomized) (TD = 4-6:1) 
      -  แยกควบคุมอากาศ, น้้ามัน (Individual Control) 
      -  คันควบคุมอันเดียวกัน (Proportioning Single Lever) 
      -  ความดันอากาศพ่นฝอย 400-200 มม.น้้า 
      -  ความดันน้้ามันต่้า  2.5-3.0 บาร์ 

 3)  พ่นฝอยด้วยไอน้้า (Steam Atomized) 
       -  ผสมภายนอก (Steam Jet Type) (TD = 6:1) 
      -  ผสมภายใน (Intermixing Type) : Steam P. > Oil P. ~ 1.5-2.0 บาร์ (TD = 10:1) 
        -  ต้าแหน่งของแผ่นกระจายลม 

 4)  ถ้วยสลัดน้้ามัน (Rotary Cup Burner) 
        -  อุ่นน้้ามันเตาชนิดที่ 2 ต้องไม่เกิน 80 C (ป้องกันถ้วยแห้ง) 
        -  ท้าความสะอาดผิวภายในถ้วยทุก 24 ชม. 

 

  TD คือ Turn Down Ratio     =  Maximum Fuel Rate  โดยที่การเผาไหม้ยังดีอยู่ 
       Minimum Fuel Rate 
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5.5.3  ข้อดีของการใช้อากาศท่ีเกินน้อย ๆ ตลอดช่วงการท้างานของหัวเผาโดยท่ีไม่มีควันท่ีปล่อง 
       1)  ได้อุณหภูมิเปลวไฟสูงสุด 
      2)  ประหยัดเชื้อเพลิง (โดยเฉพาะเตาเผา เตาหลอม) 
   3)  แก๊สร้อนมีเวลานานขึ้นก่อนทิ้งออกปล่องไป (ถ่ายความร้อนออกได้มากขึ้นอุณหภูมิปล่องลดลง) 
         4)   เพิ่มประสิทธิภาพ (สูญเสียไปทางปล่องลดลง) ประหยัดเชื้อเพลิง 
        5)  ลด SOx , Acid Smut / Stack Solid (Oil ash + soot) 
       6)  ลดจุดกลั่นตัวของกรด (Acid Dew Point) 
         7)   ลดการผุกร่อนที่อุณหภูมิต่้า 
              -  ที่ Air Heater ของหม้อไอน้้าท่อน้้าขนาดใหญ่ 
                -  ที่บริเวณปากปล่องของหม้อไอน้้าท่อไฟ 
        8)    การปรับแต่งที่ดีจะจุดสตาร์ทติดเตาได้ง่าย และให้เปลวไฟนิ่งตลอดช่วงการท้างานของหัวเผา 
 

5.5.4  ข้อเสียการใช้อากาศท่ีเกินมากเกินไป 
  1)  เปลวไฟเย็นมีสะเก็ดไฟ เปลวไฟสั้นไฟเป็นพะเนียง เมล็ดน้้ามันโต ๆ เผาไหม้ไม่ทันจึงดับลง

กลายเป็นเขม่า (Soot) และควันขาวที่ปากปล่อง 
         2) แก๊สร้อนวิ่งออกปล่องด้วยเวลาอันสั้น อุณหภูมิปล่องสูง 
         3) สูญเสียพลังงานและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (โดยเฉพาะเตาเผา เตาหลอม) 
 

5.5.5  ปัญหา ควัน และเขม่า 
 1) อากาศไม่พอหรือป้อนน้้ามันมากเกินไป คาร์บอนบางตัวจะเป็นปุ๋ยคาร์บอน 

 - ละเอียดมาก เรียกว่า ควัน (Smoke) 
 - โตพอเกาะจับผิวได้ เรียกว่า เขม่า (Soot) 
 -  เกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) อันตรายต่อสุขภาพ 

 2) ถ้าป้อนอากาศมากเกินพอ แต่ยังมีควันด้าปากปล่อง 
          - การผสมอากาศกับเชื้อเพลิงไม่ดี โดยเฉพาะหัวเผาแบบพ่นฝอยด้วยความดันน้้ามัน ต้าแหน่งแผ่น

กระจายลม อยู่ห่างปลายหัวฉีดเกินไป หรือ ความดันน้้ามันพ่นฝอยต่้าไป หรืออุ่นน้้ามันร้อนไม่พอ 
 
 5.5.6  เขม่าถ่านโค๊ก (Coke Deposit) ในเตาหรือกรวยเตา 

 1) เมล็ดน้้ามันพุ่งตกสะสม + ความร้อน กลายเป็นก้อนเขม่าถ่านโค๊กที่โตขึ้นเรื่อยๆ 
 2) หาสาเหตุจากข้อ 5.5.4, 5.5.5 และมุมพ่นฝอยเบ้ียว, รูหัวฉีดอุดตันบางส่วน 

 
 5.5.7  Acid Smut / Stack Solid (ฝุ่นเขม่าท่ีเป็นกรด) 

 1) ละอองเถ้าน้้ามัน (จุดหลอมเหลวต่้า) + เขม่า + กรดก้ามะถัน 
 2) เกาะเหนียวสะสมบนผิวภายในปล่อง หลุดปลิวออกทุกครั้งที่จุดสตาร์ท 
 3) ท้าความเสียหายแก่บริเวณโดยรอบ 

 
 5.5.8 มลภาวะ (Pollution) 

 1) SOx รวมตัวกับความชื้นในอากาศ เป็นฝนกรด : เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์, สัตว,์ พืช แก้ไขได้โดย 
- ลดปริมาณก้ามะถันในน้้ามันเตาลง 
- ฟอกแก๊สเสีย (Desulphurization) 

 2) NOx เกิดจากไนโตรเจนในเชื้อเพลิงและในอากาศเผาไหม้ ท้าปฏิกิริยากับออกซิเจนในเปลวไฟ 
         -  NOx ท้าปฏิกิริยากับแสงแดดเกิดเป็นหมอกควัน (Photochemical Smog) เป็นมลพิษในเมืองใหญ่ 
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5.6 ประสิทธิภาพของหม้อไอน้้า 
 

การสูญเสียพลังงานความร้อนในหม้อไอน้้า 
 

1) สญูเสียไปทางปล่อง (Stack Losses) หรือสูญเสียความร้อนสัมผัส (Sensible Heat Losses) ขึ้นอยู่กับ 
           

 (1) ปริมาณอากาศที่เกิน (Excess Air) อากาศที่เกินไม่ได้ท้าปฏิกิริยาในการเผาไหม้ ทั้งออกซิเจน และ 
ไนโตเจนในอากาศที่เกินจะดูดซับความร้อนไว้จนมีอุณหภูมิเท่าแก๊สเสียออกปล่อง ถ้าปริมาณอากาศที่เกินยิ่งสูงก็ยิ่ง
สูญเสียพลังงานความร้อนมากขึ้น ในทางปฎิบัติจึงพยายามปรับแต่งให้ใช้อากาศที่เกินน้อยที่สุด โดยไม่มีควันที่ปาก
ปล่องตลอดช่วงการท้างานของหม้อน้้าตั้งแต่ Low Fire (เดินโหลดต่้า) จนถึง High Fire (เดินโหลดสูง) 

  „  ปริมาณอากาศที่เกินเป็น % สามารถทราบได้ โดยใช้เครื่องวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
หรือปริมาณออกซิเจน (O2) ในแก๊สเสียก่อนออกปล่อง 
 

(2) อุณหภูมิแก๊สเสียออกปล่อง (Stack Temperature) มาก-น้อย ขึ้นอยู่กับ 
„  การออกแบบหม้อน้้า แก้ไขอะไรไม่ได้ เช่นหม้อน้้า 4 กลับ จะมีอุณหภูมิปล่องต่้ากว่าหม้อน้้าแบบ 

3 กลับ หรือ 2 กลับ เพราะแก๊สร้อนมีเวลาถ่ายเทความร้อนให้กับน้้านานขึ้น แก๊สเสียออกปล่องจะมีอุณหภูมิต่้ากว่า 
„  ความสะอาดของผิวภายในท่อไฟ ถ้าเขม่าคาร์บอนเกาะสะสมหนา จะเป็นฉนวนก้ันการถ่ายเทความ

ร้อน แก๊สเสียออกปล่องก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ถ้าผลต่างระหว่างอุณหภูมิของไอเสียทีปล่องไอเสียและอุณหภูมิอิ่มตัวของไอ
น้้าที่ความดันท้างานสูงขึ้นเกิน 50 C ควรท้าความสะอาดแยงจุ๊บ อุณหภูมิปล่องก็จะลดลง โดยปรกติแล้วถ้าผลต่าง
ระหว่างอุณหภูมิของไอเสียทีปล่องไอเสียและอุณหภูมิอิ่มตัวของไอน้้าที่ความดันท้างานไม่เกิน 20 oC ประสิทธิภาพของ
หม้อไอน้้าจะดีและถ้ามากกว่า  65 oC จะไม่ดี 
 

2) สูญเสียจากการแผ่รังสีความร้อนออกไปจากเปลือกหม้อไอน้้า (Radiation Losses) 
 „  คิดเป็นปริมาณความร้อนต่อ 1 หน่วยต่อพื้นผิวต่อชั่วโมง (kcal/m2/hr) 
 „  เป็นการสูญเสียประจ้า ขึ้นอยู่กับชนิดหม้อน้้าและการหุ้มฉนวน 

 -  หม้อน้้า ท่อน้้า การสูญเสียประมาณ 0.5‟1.5% 
 -  หม้อน้้า ท่อไฟ การสูญเสียประมาณ 1.5‟2.0% 

 „  การสูญเสียจะน้อยที่สุด ถ้าใช้งานหม้อน้้าด้วยโหลดเต็มที่ตลอดเวลา 
 „  เดินเต็มที่ใช้น้้ามัน 100 ลิตร/ชั่วโมง สูญเสีย 1.5% คิดเป็นน้้ามัน 3 ลิตร/ชั่วโมง 
 „  เดิน 50% ใช้น้้ามัน 50 ลิตร/ชั่วโมง ก็จะสูญเสียเท่าเดิมคือ 3 ลิตร/ชั่วโมง คิดเป็น 6% 
    หมายเหตุ  :  การเดินหม้อไอน้้าควรเดินที่ (ประมาณ) 75 % ของพิกัดจะดีเพราะการสูญเสียจากากรแผ่ 
               รังสีจะน้อย 

 

3)   สูญเสียไปกับน้้าโบลว์ดาวน์ (Blow down Losses) 0.5-3.0% 
 „  ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้้าเลี้ยง ถ้าปรับปรุงคุณภาพน้้าเลี้ยงดีปริมาณโบลดาวน์จะน้อยก็จะสูญเสียน้อย

ตามไปด้วย 
 „ ถ้าคุณภาพน้้าเลี้ยงไม่ดี ต้องโบลดาวน์ตลอดเวลา ควรพิจารณาน้าความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ 

 
 

4)  สูญเสียไปในขณะเตาดับ (Down-Time Losses) 
„  ความร้อนส่วนหนึ่งถูกลมชักดูดออกปล่องไปท้าให้เตาเย็นลง ความร้อนอีกส่วนหนึ่งจะแผ่รังสีออกไป

จากเปลือกหม้อน้้า 
 „   เมื่อหม้อน้้าสตาร์ทติดใหม่ จะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไปส่วนหนึ่ง เพื่อท้าให้เตาและเปลือกเตาร้อนเท่าเดิม 
 „  การสูญเสียนี้จะเกิดกับการเดินใช้งานไม่เต็มตามความสามารถของหม้อน้้า จึงมีลักษณะที่หม้อน้้าเดิน ๆ 

หยุด ๆ บ่อย ๆ 
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5.7  การหาโหลดของหม้อไอน้้าจากปริมาณการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง 
„  หม้อไอน้้ามีขนาดพิกัด (ผลิตไอน้้าได้เต็มที่) 4 ตัน/ชั่วโมง 
„  โรงงานใช้น้้ามันเตาประมาณ 80,000 ลิตรต่อเดือน 
„  ท้างาน 16 ชั่วโมง/วัน, 26 วัน/เดือน (หยุดวันอาทิตย์) 
„  ใช้น้้ามันเตาเฉลี่ย       80,000            =  192 ลิตร/ชั่วโมง 

                    16×26 
„  ใช้น้้าร้อน 90 C ป้อนเข้าหม้อน้้า 
„  จึงใช้อัตราส่วน ไอน้้าต่อน้้ามันเชื้อเพลิง = 14.5:1 
„  จะผลิตไอน้้าได้เฉลี่ย  =  192 × 14.5  =  2,784 กก./ชม. 

     หรือ =  2.8 ตัน/ชม. 
„  โหลดของหม้อน้้า   =   2.8 × 100  =  70% 

                   4.0 
 „  การติดมิเตอร์วัดปริมาณน้้าป้อนเข้าหม้อไอน้้า และติดมิเตอร์วัดปริมาณการใช้น้้ามันเตา และจดบันทึกทุก
ชั่วโมง จากนั้นน้าค่าปริมาณน้้าและน้้ามันที่ได้มาหารกัน จะได้อัตราส่วนไอน้้าต่อน้้ามันเชื้อเพลิง เป็นการวัด
ประสิทธิภาพการผลิตไอน้้าได้ดีอีกวิธีหนึ่ง 
 
5.8  การตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Combustion Efficiency) 
 

1)  ใช้เครื่องวัด % CO2 หรือ %O2 ในแก๊สเสียออกปล่อง เพื่อหา % อากาศที่เกินจากตารางที่ 5.1 
2) วัดอุณหภูมิแก๊สเสียออกปล่อง และหักด้วยอุณภูมิห้อง 
3) ผลจากข้อ 1 และ 2 จากตารางจะได้ % การสูญเสียความร้อนไปทางปล่อง 
4) ประสิทธิภาพการเผาไหม้ = 100 - % การสูญเสียไปทางปล่อง 
5) การตรวจวัดนี้ ควรท้าที่ Low Fire, Medium Fire และ High Fire ซึ่งประสิทธิภาพที่ High Fireจะต้องสูง

กว่า Medium Fire และ Low Fire 
 

5.9  การหาประสิทธิภาพหม้อไอน้้า (Boiler Efficiency) 
 

1)   % การสูญเสียความร้อนไปทางปล่อง 
2)  % การสูญเสียความร้อนโดยการแผ่รังสี 

 3)  % การสูญเสียความร้อนแฝง หมายถึง ไฮโดรเจนในน้้ามันเผาไหม้กับออกซิเจนในอากาศ จะได้ไอน้้าเพราะ
อุณหภูมิในเตาสูงเกิน 100 C ไอน้้านี้จะไม่กลั่นตัวและไม่คายความร้อนแฝง แต่จะสูญเสียความร้อนแฝง
ออกปล่องไป ถ้าเป็นน้้ามันเตา การสูญเสียนี้จะประมาณ 5.5% แต่ถ้าเป็นน้้ามันโซล่า จะประมาณ 6.5% 

4) ประสิทธิภาพหม้อไอน้้า (Gross) คิดจากค่าความร้อนสูงของเชื้อเพลิง 
 = 100 - (1) - (2) - (3) 

5) ประสิทธิภาพหม้อไอน้้า (Net) คิดจากค่าความร้อนต่้าของเชื้อเพลิง 
 = 100 - (1) - (2) 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง %CO2 หรือ % O2 กับ % อากาศท่ีเกิน 
 

อากาศท่ี
เกิน 

น้้ามันเตา น้้ามันดีเซล ถ่านหิน ลิกไนต์ ฟืน,กากอ้อย 
ก๊าซ

ธรรมชาติ 
 Heavy Fuel Distillate 7,000 Kcal 4,000 kcal Wood and   

% Oil Fuel Oil Coal Coal Bagasse Natural Gas 
Excess Air CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 

0 16.3 0 15.7 0 18.8 0 19.5 0 21 0 12 0 
10 14.7 2 14.2 2 17 2 17.7 1.9 19 2 10.8 2.1 
20 13.4 3.7 12.9 3.7 15.6 3.6 16.2 3.6 17.5 3.5 9.8 3.8 
30 12.3 5.1 11.9 5.1 14.4 5 14.9 4.9 16.2 4.8 9 5.3 
40 11.4 6.3 11 6.3 13.3 6.1 13.8 6.1 15 6 8.3 6.5 
50 10.6 7.3 10.2 7.3 12.4 7.1 12.9 7.1 14 7 7.7 7.5 
60 9.9 8.2 9.6 8.2 11.6 8 12.1 8 13.1 7.9 7.2 8.4 
70 9.3 8.9 9 9 10.9 8.8 11.4 8.7 12.4 8.6 6.8 9.2 
80 8.8 9.6 8.5 9.7 10.3 9.5 10.7 9.4 11.7 9.3 6.4 9.9 
90 8.3 10.3 8 10.3 9.8 10.1 10.2 10.1 11.1 10 6 10.5 
100 7.9 10.8 7.6 10.8 9.3 10.6 9.7 10.6 10.5 10.5 5.7 11.1 
110 7.5 11.3 7.2 11.3 8.8 11.1 9.2 11.1 10 11 5.4 11.6 
120 7.2 11.8 6.9 11.8 8.4 11.6 8.8 11.6 9.5 11.5 5.2 12 
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ตารางท่ี 5.2  เปอร์เซ็นต์การสูญเสียความร้อนสัมผัสหรือการสูญเสียไปทางปล่อง จากเปอร์เซ็นต์อากาศท่ี   
   เกิน และอุณหภูมิแก๊สเสียออกปล่อง 

 

SENSIBLE HEAT LOSS AS A PERCENT OF GROSS (HHV) HEAT INPUT 
FROM FUEL (ABOVE 25 OC AMBIENT, 80% RH) 

%อากาศท่ีเกิน Flue  Gas  Temperature (อุณหภูมิปล่องหักอุณหภูมิห้อง) 

(% Excess Air) 100 OC 180 OC 200  OC 300 OC 400 OC 500 OC 
Zero 2.8 5.8 6.5 10.4 14.4 18.5 

5 2.9 6.0 6.8 10.9 15.1 19.3 
10 3.0 6.2 7.1 11.3 15.6 20.1 
20 3.3 6.7 7.7 12.2 16.9 21.7 
30 3.5 7.1 8.3 13.2 18.1 23.4 
40 3.8 7.6 8.9 14.1 19.4 25.0 
60 4.3 8.5 10.0 15.9 21.9 28.3 
80 4.7 9.5 11.2 17.8 24.5 31.5 
100 5.2 10.4 12.3 19.6 27.0 34.7 
120 5.7 11.3 13.5 21.4 29.6 38.0 
140 6.2 12.2 14.7 23.3 32.1 41.2 
160 6.7 13.1 15.8 25.1 34.6 44.4 
180 7.2 14.1 17.0 27.0 37.1 47.7 
200 7.7 15.0 18.1 28.8 39.7 50.9 
250 8.9 17.3 21.0 33.4 46.0 59.0 
300 10.2 19.6 24.0 38.0 52.4 67.2 

 
 This  table  is  accurate  for  the  following  range  of  fuels,  which  are  typical  of  those  available   
in  the  Far  East.  
 

API % Sulfur % Ash, Water and           
           Inerts            .           

4 3.5 0.5 
10 2.7 0.3 
20 1.5 0.3 
30 1.0 0.1 
40 0.4 - 
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ตัวอย่าง  การหาประสิทธิภาพหม้อไอน้้า 
  หม้อไอน้้า 6 ตัน/ชม. ใช้น้้ามันเตา 
   CO2 ในแก๊ส = 12.5% และอุณหภูมิปล่อง 250 C 
   % อากาศที่เกิน (ตารางที่ 5.1)    27.0 
   % สูญเสียไปทางปล่อง (ตารางที่ 2)    10.6 

% สูญเสียโดยแผ่รังสี     1.5 
% สูญเสียความร้อนแฝง     5.5 
% สูญเสียจากเชื้อเพลิงเผาไหม้บางส่วน   - 
% รวมการสูญเสียทั้งหมด     17.6 
ประสิทธิภาพหม้อไอน้้า (GROSS)  =  100-17.6  = 82.4% 
ประสิทธิภาพหม้อไอน้้า (NET)  =  10.6 × (GROSS) 

        =  10.6 × 82.4  = 87.3 % 
 

„  ทุก 1% ของประสิทธิภาพหม้อไอน้้าที่สูงขึ้นประหยัดเชื้อเพลิงได้ 1% 
 

 
ตาราง ท่ี 5.3 ปริมาณสิ่งที่ไม่บริสุทธ์ิท่ียอมให้มีได้ในหม้อไอน้้าแปรตามความดันในหม้อไอน้้า 

 
PERMISSIBLE BOILER – WATER  IMPURITY  LEVELS (ABMA) 

 

BOILER 
Psig 

(ความดันในหม้อน้้า 
(ปอนด์/ตร.ม.) 

PRESSURE 
kg/cm2 

(กก./ซม2) 

TOTAL 
SOLIDS 

ppm 
(สารเจือปน) 

TOTAL 
ALKALINITY 

ppm 
(ความเป็นด่าง) 

SUSPENDED 
SOLIDS 

ppm 
(สารแขวนลอย) 

SILICA 
ppm 

(ซิลิก้า) 

0 ‟ 300 0-20 3,500 700 300 125 
301 ‟ 450 20-30 3,000 600 250 90 
451 ‟ 600 30-40 2,500 500 150 50 
601 ‟ 750 40-50 2,000 400 100 35 
751 ‟ 900 50-60 1,500 300 60 20 
901 ‟ 1000 60-68 1,250 250 40 8 
1001 ‟ 1500 68-100 1,000 150 20 2.5 

 

TOTAL  ALKALINITY  ของน้้าในหม้อไอน้้าไม่ควรเกิน 20% ของ TOTAL  DISSOLVED  SOLIDS. 

อัตราการโบลว์ดาวน์ต่้าสุด 
 

 % B.D.   =  % MAKE UP × IMPURITY IN MAKE UP 
         IMPURITY PERMITTED IN BOILER 

ตัวอย่าง 
 1)  % B.D.  =  100 × 150  =  4.3% 
             3,500 
 2)  % B.D.  =  50 × 150  =  2.1% 
            3,500 
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  หรือ 
 % B.D.   =  TDS ของน้้าป้อน x 100 
           TDS ควบคุม ‟ TDS ของน้้าป้อน 
       
         การค้านวนพลังงานสูญเสียจากการโบล์ดาวน์ 
 
 Qb    =  % Blow Down (B.D) x อัตราการผลิตไอน้้า x (hf ของน้้าในหม้อไอน้้า - hfของน้้าป้อน) 
 
 (ความดันหม้อน้้า) 
 BOILER PRESS, kg/cm2 1 2 6 13 25 32 55 
 

 FACTOR “F”   0.25      0.3       0.4 0.45 0.55 0.6 0.65 
 (แฟกเตอร์การสูญเสีย) 
 %FUEL LOSS (%การสูญเสีย ช.พ.)  = % B.D. X  FACTOR “F” 
       = 5 X 0.4 =   2.0% LOSS 
   หมายเหตุ  ใช้น้้าเย็นป้อนเข้าหม้อไอน้้า = 100% Make up 
    ถ้ามีการเก็บคอนเดนเสทกลับมาป้อนเข้าหม้อไอน้้า 50% = 50% Make up 
 
5.10  การบ้ารุงรักษาหม้อไอน้้า 
  

1)  สาเหตุความดันไอน้้าตก 
(1)  ท่อเหล็กยาว หักงอมาก ใช้วาล์วไม่เหมาะสม 
(2)  เปิดใช้ไอน้้าพร้อมๆ กันทั้งโรงงาน 
(3)  ปรับแต่งการป้อนเชื้อเพลิงจากหัวเผาไม่พอ เช่น หม้อน้้าขนาดพิกัด 3 ตัน/ชม. หัวเผาป้อนเชื้อเพลิง  

  สูงสุดแล้วได้ไอน้้าเพียง 2 ตัน/ชม. เท่านั้น 
(4)  หม้อไอน้้ามีขนาดเล็กกว่าความต้องการใช้ไอน้้าสูงสุด 

     
 2) การป้องกันการผุกร่อนของหม้อไอน้้าและระบบท่อไอน้้า 
          (1)  ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้้าในหม้อไอน้้าและท่อไอน้้าผุกร่อน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับ
ออกซิเจน จะเพิ่มอัตราการผุกร่อนเป็นอย่างมาก 
  (2) ถ้าเกิดไอเปียก (น้้าติดไปกับไอน้้า เรียกว่า Carry over) แก๊ส O2 และ CO2 ก็จะไปกับไอน้้า และจะ
ละลายเข้าไปในน้้าคอนเดนเสท เป็นสาเหตุให้ท่อเก็บคอนเดนเสทกลับ (Condensate Return Lines) ผุกร่อนได้ 
   (3) แก๊ส O2 และ CO2 สามารถขจัดได้โดยใช้ระบบดีแอร์เรเตอร์ (Deaerator) โดยเหตุที่ระบบมีราคาแพง
มาก หม้อไอน้้าท่อไฟขนาดเล็กๆ จึงไม่คุ้มต่อการน้ามาใช้หม้อไอน้้าขนาดใหญ่หรือกรณีที่ต้องใช้น้้าเติม  (Make Up) 
อัตราสูง การใช้ดีแอร์เรเตอร์ก็จะคุ้มค่า 
  (4)  Priming or Carry Over (น้้าพล่าน) คือ น้้าเดือดอย่างรุนแรง หรือเกิดไออย่างผิดปกติและเกิดเป็น
จ้านวนมากกระจายทั่วผิวหน้าน้้า และท้าให้น้้าติดไปกับไอน้้าเป็นไอเปียก (Wet steam) มีสาเหตุจาก 

 ระดับน้้าในหม้อน้้าสูงกว่าระดับที่ควบคุมมาก 
 ใช้งานหม้อน้้าเกินพิกัด (overload) 
 น้้าในหม้อน้้าเข้มข้นมากด้วยสารละลาย (Total Dissolved Solid) และมีสิ่งสกปรก (Solid) และ

น้้ามัน (Oil) 
 (5)  Foaming ฟองเกิดที่ผิวหน้าน้้า จะเป็นตัวก้ันไม่ให้น้้าระเหยไปได้ง่าย เป็นต้นเหตุให้เกิดน้้าเดือดรุนแรง
ได้มีสาเหตุจากมีสิ่งสกปรก (Solids) สารละลาย (TDS) สูงมากในน้้าในหม้อน้้า 
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 (6) การป้องกัน Foaming และ Priming ถ้าหม้อน้้าถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม ควรตรวจสอบการใช้
งานว่าเกินพิกัดหรือเปล่า อุปกรณ์แยกไอน้้าท้างานถูกต้องไหม ตรวจค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ถ้าพบว่ามีค่าความ
เป็นด่างสูง ให้ลดอัตราการป้อนสารเคมีลง (Costic Soda) ตรวจปริมาณสารละลาย (TDS) และของแข็ง (Solids) ถ้า
พบว่ามีปริมาณสูงก็แก้ไขด้วยการโบลดาวน์ 
 
 3) การโบลว์ดาวน์  
  การโบลว์ดาวน ์คือ การควบคุมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ปนอยู่ในน้้าในหม้อไอน้้า เพราะเหตุที่น้้าบริสุทธิ์เท่านั้นที่
ระเหยเป็นไอออกไปและทิ้งสิ่งไม่บริสุทธิ์ที่ไม่ระเหยไว้ในหม้อไอน้้า การควบคุมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในหม้อไอน้้าให้ได้ตาม
เกณฑ์ก้าหนด ต้องเริ่มต้นจากควบคุมสิ่งไม่บริสุทธิ์ในน้้าให้มีน้อยที่สุดก่อนที่จะป้อนเข้าหม้อไอน้้า  และใช้การ 
โบลดาวน์ควบคุมสิ่งไม่บริสุทธิ์ในหม้อไอน้้า ซึ่งใช้กัน 2 วิธี คือ 
            (1)  การโบลดาวน์ก้นหม้อไอน้้า (Bottom Blow Down) มีความประสงค์เพื่อไล่ตะกอนสลัชจ์ออกและปล่อย
ทิ้งเป็นระยะ (Intermittent Blow Down) บ่อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับผลการตรวจน้้าที่ก้นหม้อน้้า 
            (2)  การโบลว์ดาวน์ที่ใกล้ผิวหน้าน้้าในหม้อไอน้้า (Surface Blow Down) เพื่อควบคุมปริมาณสารละลาย 
(TDS) มักจะใช้การโบลดาวน์ตลอดเวลา (Continuous Blow Down) ซึ่งจะสูญเสียพลังงานความร้อนไปอย่างมากมาย
จึงควรพิจารณาน้าไปแฟลชเป็นไอน้้าใช้อุ่นน้้าเลี้ยงใน Deaerator ส่วนน้้าร้อนที่เหลือจากการแฟลชก็น้าไปใช้อุ่นน้้า
เลี้ยงให้ร้อนก่อนป้อนเข้า Deaerator  
 
 4) การป้องกันไอเปียก (Carry over) 

(1)  ควบคุมปริมาณสารละลาย (TDS) และของแข็ง (Solids) ในน้้าในหม้อไอน้้า และใน Make Up 
(2)  การใช้ท่อไอน้้าเล็กความเร็วสูงจะพาน้้าติดไป 
(3)  ควบคุมอย่าให้ความดันไอน้้าในหม้อไอน้้าตกต่้ามาก ความดันที่ต่้าเกินไประดับน้้าในหม้อไอน้้าจะ

สูงขึ้นผิดปกติชักพาน้้าติดไปได้ง่าย 
(4)  อย่าเปิดใช้ไอน้้าใช้พร้อมๆ กันทั้งโรงงาน ความดันไอน้้าจะตก 
(5)  หม้อไอน้้าเล็กไปและใช้ไอเกินพิกัด ความดันไอน้้าจะตกต่้าลง 
(6)  ดูแลการแยกน้้าที่ท่อรวมไอน้้า (Steam Header) ให้ถูกต้อง คือ สตีมแทรปท้างานถูกต้องหรือเปล่า 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงระยะเวลาตรวจสอบและบ้ารุงรักษาหม้อไอน้้า 

สิ่งที่ต้องตรวจสอบและบ้ารุงรักษา 
ระยะเวลา 

1 วัน 7 วัน 1 เดือน 3-6 เดือน 1 ปี 

หลอดแก้ววัดระดับน้้า,วาล์วและท่อ        

วาล์วถ่ายน้้าทิ้ง        

เครื่องควบคุมระดับน้้า        

สัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ        

เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้้า        

ป๊ัมน้้า        

ลิ้นนิรภัย        

วาล์วจ่ายไอ        

หวัฉีด        

เตาไฟ        

กระจกดูการเผาไหม้        

อุปกรณ์อุ่นน้้ามัน        

ไส้กรองน้้ามัน        

พัดลม        

เกจวัดความดันและท่อ        

สวิตซ์ควบคุมความดันและท่อ        

วาล์วกันกลับที่ท่อน้้าเข้า        

ถังเก็บน้้ามัน        

ท่อน้้าหรือท่อไฟด้านสัมผัสไฟ        

ฝานิรภัย        

อิฐทนไฟ ฉนวนกันความร้อน        

ปลั๊กหลอมละลาย        

เหล็กยึดโยง        

ช่องมือลอด        

อุปกรณ์แยกน้้า        

ถังพักไอ        

ท่อน้้าหรือท่อไฟด้านสัมผัสน้้า        
หมายเหตุ 

         หมายถึง การตรวจสอบการท้างานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การระบายน้้า, การระบายไอ และอื่นๆ 
      หมายถึง การบ้ารุงรักษา การปรับปรุงแก้ไข การเปลี่ยนหรือซ่อม และอื่นๆ 
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5.11   สรุปแนวทางการบ้ารุงรักษาหม้อไอน้้า 

 1)  การจดบันทึกข้อมูลประจ้าวัน 

  (1)   เพื่อเป็นรายงานการท้างานของเครื่อง 

  (2)   เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องให้เพิ่มขึ้น 

  (3)   บอกถึงข้อบกพร่องของเครื่อง ท้าให้แก้ไขปัญหาได้ทันก่อนที่เครื่องจะเสียหายมาก 

  (4)   ใช้สอบหาสาเหตุการเสีย หรือการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องได 

  ข้อมูลท่ีควรจดบันทึก 

  (1)   ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 

  (2)   ปริมาณไอน้้าที่หม้อไอน้้าผลิตได้ 

  (3)   จ้านวนชั่วโมงการใช้งาน 

  (4)   อุณหภูมิของน้้าป้อนหม้อไอน้้า 

  (5)   อุณหภูมิของน้้ามันเชื้อเพลิง 

  (6)   อุณหภูมิของไอเสียที่ปล่องไอเสีย 

  (7)   ความดันไอน้้า 

  (8)   ความดันลม 

  (9)   ความดันน้้ามัน 

  (10) ความดันน้้าป้อนเข้าหม้อไอน้้า 

  (11) ความกระด้างของน้้าป้อน 

  (12) ปริมาณสารละลายทั้งหมดในน้้าป้อน 

  (13) ปริมาณสารละลายทั้งหมดในหม้อไอน้้า 

  (14) บันทึกการซ่อมหรือปรับแต่งเครื่อง 

 2) การวางแผนการบ้ารุงรักษา 

  การบ้ารุงรักษารายวัน 

  (1)   ระบายน้้าในหลอดแก้ว 

  (2)   ระบายน้้าในลูกลอยควบคุมระดับน้้า 

  (3)   ระบายน้้าด้านล่าง (Blow down) หม้อไอน้้า 

  (4)   ตรวจระดับน้้ามัน น้้ามันเครื่อง 

  (5)   บันทึกประจ้าวัน 

  (6)   สังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของมาตรวัดต่าง ๆ  
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  การบ้ารุงรักษารายสัปดาห์ 

  (1)   ท้าความสะอาดหัวฉีด 

  (2)   ท้าความสะอาดตาไฟ 

  (3)   ท้าความสะอาดไส้กรองน้้ามัน 

  (4)   ตรวจดูประเก็นฝาหม้อน้้าว่ามีไอเสียรั่วหรือไม่ 

  (5)   ตรวจดูประเก็นฝาหอยว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ 

  (6)   ท้าความสะอาดกระจกมองไฟ  

  (7)   ท้าความสะอาดและตรวจสอบระยะเขี้ยวหัวเทียน 

  (8)   ทดสอบระบบควบคุมความปลอดภัย 

         -   ลูกลอยควบคุมระดับน้้า 

         -   สวิทช์ควบคุมความดัน 

  (9)   เปลี่ยนถ่ายน้้าในหม้อไอน้้า (ถ้าท้าได้) 

  (10) วัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ ปรับแต่งการเผาไหม้ 

  การบ้ารุงรักษารายเดือน 

  (1)   ล้างถังเก็บน้้าป้อนหม้อไอน้้า 

  (2)   ล้างไส้กรองน้้าก่อนเข้าป๊ัมน้้า 

  (3)   ท้าความสะอาดท่อไฟ 

  (4)   ตรวจสภาพอิฐทนไฟ วัสดุทนไฟ ประเก็นฝาหม้อน้้า 

  (5)   ล้างท้าความสะอาดภายในหม้อน้้า (ด้านสัมผัสน้้า) 

  (6)   ล้างลูกลอยควบคุมระดับน้้า  

  (7)   ตรวจสอบระบบกลไกของลูกลอย 

  (8)   ทดสอบก้าลังอัดของป๊ัมน้้า 

  (9)   ท้าความสะอาดพวกเครื่องควบคุมไฟฟ้า 

  (10) ทดสอบลิ้นนิรภัย 

  การบ้ารุงรักษารายปี 

  (1)   ตรวจสภาพวาวล์ทุกตัว 

  (2)   ทดสภาพลิ้นนิรภัย 

  (3)   ตรวจสภาพลูกปืนของมอเตอร์ ปั๊มน้้า พัดลม 

  (4)   ท้าความสะอาดภายในหม้อน้้าทั้งด้านน้้าและด้านไฟ 

  (5)   ทดสอบความแข็งแรงของตัวหม้อไอน้้า 
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5.12   กฎหมายควบคุมความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้้า 

1)  หม้อไอน้้าที่ใช้ต้องมีคุณภาพแข็งแรง สามารถทนความดันไอน้้า (Safety Factor) ได้สูงไม่น้อยกว่าสี่เท่า
ของความดันที่ใช้งานปกติ 

2)  รอบหม้อไอน้้าต้องมีฉนวนป้องกันการกระจายความร้อนตามผิวโดยรอบ 
3)  ฐานรากที่ตั้งของหม้อไอน้้าและปล่องควัน ต้องจัดท้าให้มั่นคง แข็งแรงโดยวิศวกรโยธาซึ่ง ก.ว. รับรอง

เป็นผู้ก้าหนดและติดตั้งสายล่อฟ้าที่บนปล่องควันด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงหม้อไอน้้า และปล่องควันที่ใช้กับยานพาหนะ 
4)  หม้อไอน้้า ต้องจัดให้มีลิ้นปลอดภัย (Safety Valve) ที่ปรับความดันไอน้้าให้ถูกต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชุด 

และต้องไม่มีลิ้นปิดเปิด (Stop Valve) ค่ันระหว่างหม้อไอน้้ากับลิ้นปลอดภัย 
5)  ต้องติดตั้งเครื่องวัดความดันไอน้้าที่ผลิตได้ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงระดับความดันอันตรายไว้ให้เห็นได้ชัด 
6) ต้องติดตั้งเครื่องวัดระดับน้้าชนิดเป็นหลอดแก้วไว้ให้เห็นได้ชัด และต้องมีเครื่องป้องกันหลอดแก้วไว้ด้วย 
7)  ต้องติดตั้งสัญญาณเปล่งเสียงแจ้งอันตรายเมื่ออุปกรณ์หรือหม้อไอน้้าขัดข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิด

อันตรายได้ 
8) แผงควบคุมอัตโนมัติและเครื่องวัดต่างๆ ของหม้อไอน้้าต้องติดตั้งไว้ ณ ที่ซึ่งผู้ควบคุมสามารถมองเห็น

เปลวไฟ ระดับน้้าและสัญญาณต่างๆ ได้ง่าย 
9) ต้องจัดท้าท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ต่อไปยังเครื่องควบคุมการท้างาน 
10) ภาชนะที่บรรจุแก๊สส้าหรับใช้ในการติดไฟครั้งแรกต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจากประกายไฟและลิ้นปิดเปิด

ต้องไม่รั่วซึม 
11)  ถังน้้ามันเชื้อเพลิงต้องติดตั้งไว้ ณ สถานที่ปลอดภัยจากการลุกไหม้ และท่อน้้ามันเชื้อเพลิงต้องไม่รั่ว 

หรือซึม การวางท่อน้้ามันเชื้อเพลิงวางไว้ในที่ปลอดภัยและไม่กีดขวาง 
12)  ในกรณีที่ใช้ไม้ฟืน ขี้เลื่อย หรือวัสดุอื่นที่เป็นเชื้อเพลิงต้องจัดท้าที่เก็บหรือเครื่องปิดบังให้ปลอดภัย 
13)  ต้องท้าฉนวนสีแดงห่อหุ้มท่อจ่ายไอน้้าโดยตลอด 
14) ต้องท้าการตรวจซ่อมหม้อไอน้้าทุกส่วน ไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง และได้รับการรับรองผลการตรวจจาก

วิศวกรเครื่องกลซึ่ง ก.ว. รับรอง และผลของการตรวจสอบทางไฮโดรสแตติก (Hydrostatic) ของหม้อไอน้้า ต้องมีค่าไม่
น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของความดันสูงสุดที่ก้าหนดให้ใช้ส้าหรับหม้อไอน้้านั้น 

15) ต้องท้าความสะอาดบริเวณที่ตั้งหม้อไอน้้ามิให้มีคราบน้้ามันหรือสิ่งอื่นที่ติดไฟง่าย 

 

5.13   อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของหม้อไอน้้า 

หม้อไอน้้าถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงและส่วนประกอบที่จ้าเป็นแล้ว แต่ก็ยังเกิดอันตรายได้จึงต้องติดตั้ง
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย จึงจะท้าให้หม้อไอน้้ามีความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
ของหม้อไอน้้ามี ดังนี้ 

1)  ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) 
             หม้อไอน้้าจะต้องติดตั้งลิ้นนิรภัยไว้ เพื่อไม่ให้ความดันชื้นสูงกว่าที่ก้าหนดไว้ ลิ้นนิรภัยมีหลายชนิดขึ้นอยู่
กับความดันของไอน้้า ชนิดและขนาดของหม้อไอน้้า ลิ้นนิรภัยแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปก็มีลิ้นนิรภัยแบบตุ้มน้้าหนัก  
ลิ้นนิรภัยแบบคานดีด  และลิ้นนิรภัยแบบสปริง เป็นต้น 

            2)  ปลั๊กหลอมละลายหรือสะดือหม้อไอน้้า (Fusible Plug) 
            ปกติจะติดตั้งไว้บริเวณห้องเผาไหม้หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ปลั๊กหลอมละลายจะท้างาน เมื่อระดับน้้า
ต่้าจนเกือบถึงจุดอันตราย สารที่อุดปลั๊กหลอมละลายมีจุดหลอมละลายต่้า (ประมาณ 235 °C) จะหลอมละลายท้าให้ไอ
น้้าหรือน้้าภายในหม้อไอน้้าไหลออกมาดับไฟ ปลั๊กหลอมละลายบางแบบจะติดตั้งไว้ส้าหรับพ่นไอน้้าออกไปภายนอก
เพื่อลดความดัน หรือ ต่อเข้ากับนกหวีด เพื่อส่งสัญญาณเตือนผู้ควบคุมหม้อไอน้้าให้รับหยุดหม้อไอน้้าก่อนที่หม้อไอน้้า
จะเกิดอันตรายหรือระเบิดได้โดยทั่วไปจะต้องเปลี่ยนสารที่อุดปลั๊กไว้ทุกๆ ปี 

ปลั๊กหลอมละลายท่ีใช้มีหลายชนิด ดังนี้ 
 (1) แบบใส่ทางด้านในหรือด้านน้้า (Inside Type) 
 (2) แบบใส่ทางด้านนอกหรือด้านไฟ (Outside Type) 
 (3) แบบท้าหน้าที่เป็นฟิวส์เมื่อละลายจะมีสัญญาณ (Fuse Alarm) 
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            3)  เครื่องควบคุมระดับน้้า (Water Level Control) 
                  จะท้าหน้าที่ควบคุมการจ่ายน้้าเข้าหม้อไอน้้า เพื่อรักษาระดับน้้าภายในหม้อไอน้้าให้อยู่ในช่วงที่ก้าหนด 
เครื่องควบคุมระดับน้้าโดยทั่วไปจะท้างานโดยอาศัยความแตกต่างของระดับน้้าส่งสัญญาณไปควบคุมการท้างานเครื่อง
สูบน้้า กล่าวคือ   เมื่อน้้ามากจะส่งสัญญาณให้เครื่องสูบน้้าหยุดท้างาน แต่ถ้าน้้าน้อยก็จะส่งสัญญาณให้เครื่องสูบน้้า
ท้างาน  ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องควบคุมระดับน้้า ควรเป็นไฟกระแสตรงแรงดันต่้า (12 โวลท์) เครื่องควบคุมระดับน้้าที่ใช้มี
หลายแบบดังนี้ 

(1) แบบลูกลอย (Float Type) เครื่องควบคุมระดับน้้าแบบนี้ การส่งสัญญาณไปควบคุมเครื่องสูบน้้าท้า
ได้โดยอาศัยลูกลอยแกนลูกลอยและหลอดแก้วภายในบรรจุปรอท (ท้าหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมเครื่องสูบน้้า) 

(2) แบบอิเลคโทรด (Electrode) เครื่องควบคุมระดับนี้แบบนี้ การท้างานอาศัยการเป็นสื่อน้าไฟฟ้าของ
แท่งอิเลคโทรด โดยอาศัยน้้าเป็นสะพานไฟ (สื่อน้าไฟฟ้า) ส้าหรับส่งสัญญาณไปควบคุมป๊ัมน้้าต่ออีกทอดหนึ่ง ดังนั้น 
ถ้าน้้าในหม้อไอน้้าสกปรกจะท้าให้แท่งอีเลคโทรดมีคุณสมบัติของการเป็นสื่อน้าไฟฟ้าลดลง การควบคุมเครื่องสูบน้้าก็
จะบกพร่องไปด้วย เครื่องควบคุมระดับน้้าแบบอิเลคโทรดมีชนิดแท่งอิเลคโทรดเพียง 1 แท่ง และแบบแท่งอิเลคโทรด
หลายแท่ง 
  (3) แบบขยายตัวโดยหลักการเทอร์โมสแตตริก (Thermostatic Expansion) เครื่องควบคุมระดับแบบนี้ 
การท้างานจะอาศัยการขยายตัวของโลหะไปบังคับการเปิดปิดน้้าเข้าหม้อไอน้้าปัจจุบันยังใช้ไม่แพร่หลาย 
 

            4)  สัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ (Automatic Alarm) 
              เป็นอุปกรณ์ส้าหรับแจ้งอันตราย เมื่อน้้าในหม้อไอน้้ามีน้อยกว่าที่ใช้งานตามปกติจะเป็นสัญญาณเสียง
เพียงอย่างเดียวหรือมีสัญญาณแสงด้วยก็ได้โดยปกติจะติดตั้งสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติท้างานร่วมกับเครื่องควบคุม
ระดับน้้า 
 

5) สวิตซ์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) 
              สวิตซ์ควบคุมความดันท้างานโดยอาศัยความดันของไอน้้าไปกระท้าต่อเบลโลว์ล  (Bellows) ที่ควบคุม
หัวฉีดน้้ามัน ถ้าตั้งสวิตซ์ควบคุมความดันให้มีความแตกต่างกัน (Difference Pressure) มากไป ท้าให้ความดันไอน้้าที่
จะน้าไปใช้งานไม่สม่้าเสมอ แต่ถ้าตั้งให้มีความดันแตกต่างกันน้อยไป จะท้าให้หัวฉีดท้างานบ่อย และอาจช้ารุดได้ง่าย 
ดังนั้นการตั้งสวิตซ์ควบคุมความดันจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ และเหมาะสมต่อการท้างาน 
 

6) ฝานิรภัย (Access Door) 
              หม้อไอน้้าที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวควรจะมีฝานิรภัย เพื่อช่วยป้องกันแรงกระแทกขณะเริ่มติดไฟในห้องเผา
ไหม้ มิให้กระท้าอันตรายต่อห้องเผาไหม้ ฝานิรภัยโดยทั่วไปจะท้าไว้ที่ด้านหลังหม้อไอน้้า แต่บางรุ่นก็ท้าไว้ด้านข้าง 
 
5.14   สาเหตุท่ีท้าให้หม้อไอน้้าระเบิด 
   

 หม้อไอน้้าเป็นภาชนะมีความดัน (Pressure Vessel) ซึ่งความดันภายใน อาจจะระเบิดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ 
สาเหตุที่ท้าให้หม้อไอน้้าระเบิด ส่วนใหญ่เกิดกับหม้อไอน้้าแบบท่อไฟส่วนหม้อไอน้้าแบบท่อน้้าการระเบิดไม่ค่อย
ปรากฎบ่อยนัก ส่วนมากที่พบได้แก่ ท่อน้้าแตก และถ้าน้้าแห้งหม้อไอน้้าถังน้้ากับไอน้้าจะยุบลงมาได้ซึ่งเสียหายมาก 
สาเหตุที่ท้าให้หม้อไอน้้าระเบิดโดยทั่ว ๆ ไป สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

1)  หม้อไอน้้าแห้ง เนื่องจากช่างไฟไม่เอาใจใส่ เลินเล่อ ไม่ค่อยดูแลระดับน้้าในหม้อไอน้้า ถ้าเป็นหม้อไอน้้า
สมัยใหม่ที่มีสัญญาณเตือนภัยระดับน้้าต่้า หรือสัญญาณดังไฟที่หัวเผาไม่ท้างานด้วยแล้ว ส่วนบนของห้องเผาไหม้ไม่มี
น้้าหล่อเลี้ยง จะร้อนแดง และยุบตัวประกอบกับความดันไอน้้าภายในดันให้หม้อไอน้้าแตกระเบิดออกได้ 
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2)  หม้อไอน้้ามีสภาพเก่ามาก เนื้อเหล็กบางจนทนความดันไอน้้าไม่ได้ 
3)  ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ไม่ท้างาน ถ้าความดันไอน้้าในหม้อไอน้้าเกิดสูงขึ้นเกินความดันไอน้้าใช้งาน 

และลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ไม่เปิดให้ไอน้้าระบายออกความดันไอน้้าในหม้อไอน้้าสูงขึ้นเกินก้าลังความแข็งแรงของ
หม้อไอน้้าๆ อาจจะระเบิดได้ 

4)  มีตะกรัน (Scale) จับตาผิวเตาด้านสัมผัสกันน้้ามากเกินไป หรือผิวเตาด้านสัมผัสกับไฟมีคราบน้้ามันจับ
หนาเกินไป ท้าให้บริเวณนั้นได้รับความร้อนจับเนื้อโลหะบริเวณนั้นจะอ่อนตัวความดันภายในหม้อไอน้้าจะดันให้หม้อ
ไอน้้าแตกช้ารุดได้ 

5)  ช่องทางที่ก๊าซร้อนผ่านออกแคบลง เนื่องจากมีเขม่าจับมากเกินไป ก๊าซร้อนภายในเตาจะสะสมมากขึ้นๆ 
อาจท้าให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ถ้าอุณหภูมิเนื้อโลหะสูงกว่า 600 °F อาจท้าให้เตายุบตัวพังได้ 
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บทท่ี 6 
การอนุรักษ์พลังงานส าหรับเตาเผา 

 
6.1  ค าน า 
 การใช้พลังงานความร้อนที่มีประสิทธิภาพ เป็นการลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการแข่งขัน
ธุรกิจ ดังนั้น จึงเป็นจุดประสงค์หลักของการแข่งขันการประหยัดพลังงานเพื่อแสดงความสามารถขององค์กร โดยใช้ 
หลักการอนุรักษ์พลังงานส าหรับเตาเผาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานพื้นฐานเพื่อการประหยัด
พลังงาน 

6.1.1  ชนิดของเตาเผา 
 1) เตาเชื้อเพลิง 
 2) เตาไฟฟ้า 

6.1.2  จ าแนกเตาเผาตามการใช้งาน 
 1) เตาให้ความร้อนเพื่อการขึ้นรูปโลหะ 
 2) เตาหลอมโลหะหรือหลอมแก้ว 
 3) เตาอบบ าบัดทางความร้อน เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของโลหะหรือ แก้ว 
 4) เตาอบอุ่นชิ้นงานเพื่อเตรียมการส าหรับเคลือบ 
 5) เตาถลุงแร่โลหะ 
 6) เตาเผาเคลือบเซรามิค 

 
6.1.3   ส่วนประกอบหลักของเตาเผา 
 เตาเผาในอุตสาหกรรมมีองค์ประกอบหลัก  5 ส่วน ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 6.1 ส่วนประกอบหลักของเตาเผา 

องค์ประกอบ 
หลกัของเตาเผา 

ฉนวน 
ความร้อน 

ฐานเตา 
 เปลือกเตา 

หอ้ง 
เผาไหม ้

 

ส่วนล าเลียง
ช้ินงาน 

ส่วน 
ควบคุม 
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      6.1.4   หลักการท างาน 

 เตาเผาแต่ละประเภทจะท างานที่อุณหภูมิแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ดังตาราง ที่ 6.1        
ซึ่งส่งผลให้มีการใช้พลังงานที่แตกต่างกัน โดยเตาเผาที่ต้องการอุณหภูมิสูงจะเกิดการสูญเสียความร้อนสูงกว่าเตาที่ใ ช้
อุณหภูมิต่ า อุณหภูมิเตาเผาที่สูงมีผลให้ก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ้งมีอุณหภูมิสูงตามไปด้วย ส่งผลให้เตาอุตสาหกรรมมี
ประสิทธิภาพต่ า โดยทั่วไปเตาอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 20-40 เท่านั้น หมายความว่า  พลังงานที่ป้อน
ให้เตาอุตสาหกรรม 100 ส่วน จะให้  ความร้อนกับชิ้นงาน 20-40 ส่วน ที่เหลือเป็นพลังงานสูญเสีย รูปที่ 6.2 แสดง
สมดุลพลังงานของเตาเผา 

ตารางท่ี 6.1 อุณหภูมิท างานของเตาเผาประเภทต่าง ๆ 

ประเภทเตา อุณหภูมิภายในเตา (OC) 
เตาอบเหล็ก 
เตาหลอมแก้ว 
เตาเผาเซรามิค 
เตาเผาซีเมนต ์
เตาเผาก าจัดของเสีย 

600-1,100 
1,000-1,300 
700-1,100 
650-700 

650-1,000 
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รูปท่ี 6.2 สมดุลพลังงานของเตาเผา 

 
 

เชื้อเพลิง            +   อากาศ                 พลังงานที่ชิ้นงานได้รับ            
           + พลังงานที่สูญเสียไปกับก๊าซไอเสีย 
           + พลังงานสูญเสียผ่านพื้นผิว  
           + พลังงานสูญเสียทางช่องเปิด 
           + พลังงานสูญเสียอื่นๆ 

 

จากสมดุลพลังงานข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวทางการประหยัดพลังงานของเตาอุตสาหกรรม ก็คือ การท าให้
การเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุด การถ่ายเทความร้อนไปสู่ชิ้นงานให้มากที่สุด และการลดการสูญเสียพลังงานในรูปต่างๆ ให้
เหลือน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 

เตาเผา 

(มวล อณุหภูมิ) 
วสัดุน าเขา้ 

(ความดนั  อณุหภูมิ) 
อากาศ 

(อตัราการไหล ความดนั  อณุหภูมิ) 
เช้ือเพลิง 

(อณุหภูมิ 
ความดนัภายในเตา 
สภาพการสนัดาป) 

ความร้อนสูญเสีย 
กา๊ซไอเสีย  

(O2, CO2, CO, ) 
 

4 

   การสูญเสียผา่นพ้ืนผิว 5 

1 

2 3 

7 

 6 การสูญเสียไปกบัช่องเปิดเตา 

การสูญเสียอ่ืน ๆ  

(อณุหภูมิ) 
ช้ินงานไดร้ับความร้อน 

1 2 3 
4 

5 
6 

7 
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6.2       การอนุรักษ์พลังงานในเตาเผา 
ในกรณีที่ต้องการประหยัดพลังงานในโรงงานที่ใช้เตาเผา สิ่งที่ต้องท าก็คือ การลดปริมาณการสูญเสียในแต่ละ

ขั้นตอนของการผลิตให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
ความร้อนจากเตาเผาเป็นความร้อนที่ได้จากการสันดาปของเชื้อเพลิง ดังนั้น การควบคุมดูแลการสันดาปอย่าง

เพียงพอ และการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการสันดาปจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

6.2.1   วิธีประเมินผลของการประหยัดพลังงาน 
                    ในการประเมินสมรรถนะของอุปกรณ์ความร้อน มักใช้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่วัดจากอัตราส่วน
ระหว่างปริมาณความร้อนที่ใช้ประโยชน์ กับปริมาณความร้อนที่ป้อนเข้า เป็นดัชนีชี้วัดว่าใช้ปริมาณความร้อนได้ใช้เป็น
ประโยชน์เท่าใดจากปริมาณความร้อนที่ป้อนเข้าทั้งหมด แต่สิ่งที่เราต้องการในภาคปฏิบัติ คือ ความร้อนที่ใช้ประโยชน์
ได้ทั้งหมด 
 ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เพื่อให้เกิดความร้อนปริมาณที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเท่าเดิมแต่ใช้เชื้อเพลิง
ให้น้อยลงได้ด้วยวิธีใด 

 

 ถ้าให้ 
 Q   =   เป็นปริมาณความร้อนที่ต้องการ 
 H   =    เป็นค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 
    =   เป็นประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
 Gf          =     เป็นปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 

  f  =     เป็นอัตราการประหยัดเชื้อเพลิง และตัวห้อย 1 และ 2 บ่งถึงสภาวะ
ก่อน และสภาวะหลังการประหยัดพลังงานตามล าดับ 

 

 

ประสิทธิภาพเชิงความร้อนก็คือ 

 1 = 
HG

Q

f 1

 

 2 = 
HG

Q

f 2

 

 

ดังนั้นปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้คือ  

Gf1 = 
H

Q

1
 

Gf2 = 
H

Q

2
 

 

ตามล าดับ เพราะฉะนั้นอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงก็ คือ 
 

f  = 
1

21

f

ff

G

GG 
= 

H

Q

H

Q

H

Q



 21



 = 
 

1

12
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  รูปที่ 6.3 แสดงความสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน ถึงแม้ปริมาณการเพิ่มของประสิทธิภาพเชิงความร้อน
จะมีเท่ากัน อัตราการประหยัดเชื้อเพลิงจะมีค่ายิ่งสูงขึ้น ถ้าประสิทธิภาพเชิงความร้อนแรกเริ่มมีค่ายิ่งต่ า เนื่องจากเตา
ให้ความร้อนมีประสิทธิภาพเชิงความร้อนต่ ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนค่อนข้าง
สูง เช่น หม้อไอน้ า อัตราการประหยัดเชื้อเพลิงที่ได้จะแตกต่างกันมาก แม้ว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่เพิ่มขึ้นจะมี
ค่าเท่ากัน 

 
 

รูปท่ี 6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพเชิงความร้อนท่ีเพิ่มขึ้นกับอัตราการประหยัดเชื้อเพลิง  
 

6.2.2  การเพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผา 

 

 1) การสังเกตสภาวะของสันดาปด้วยตาเปล่า 
     เครื่องมือวิเคราะห์ เป็นเครื่องมือที่ชี้วัดอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศต่อเชื้อเพลิง  และ
ประสิทธิภาพการสันดาป ถ้าไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ ให้สังเกตเปลวไฟด้วยตาตามวิธี ดังนี้ 
     ลักษณะเปลวไฟการสันดาปน้ ามันเตา และน้ ามันก๊าด ใจกลางของเปลวไฟจากช่องมองด้านหน้า
บริเวณใกล้กับหัวเผา (Burner) ค่อนข้างด าเล็กน้อย โดยที่เปลวไฟที่ส่องแสงจ้าอยู่รอบนอกค่อนข้างนิ่ง แสดงถึงการ
สันดาปมีอัตราส่วนของอากาศที่ใกล้ค่าที่เหมาะสม 
     ถ้าปริมาณอากาศมีน้อยกว่าค่าที่เหมาะสมแล้ว เปลวไฟในบริเวณใกล้เคียงกับหัวเผาจะส่องแสง
ปกติ แต่บริเวณใกล้ปลายของเปลวไฟจะมีสีด า และมีเขม่า ในกรณีเช่นนี้ต้องปรับหาค่าปริมาณอากาศที่เหมาะสมที่สุด 
โดยการเพิ่มปริมาณอากาศทีละนิดจนกว่าเขม่าที่ปลายของเปลวไฟน้อยที่สุด 
     ในทางตรงกันข้าม ถ้าป้อนอากาศเข้ามากเกิน เปลวไฟจะสั้นลง และมีลักษณะคล้ายก่ิงก้านที่มี
ปลายแหลมเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง ในกรณีที่อากาศมากเกินไปอุณหภูมิภายในเตาจะลดลงและความร้อนสูญเสียไป
กับแก๊สไอเสียเพิ่มขึ้น ผลคือ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้จะเพิ่มสูงขึ้นสีของเปลวไฟจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณอากาศที่ใช้ 
ถ้าอากาศน้อยเกิน เปลวไฟสีแดงถูกปกคลุมไปด้วยสีค่อนข้างด าทั่วทั้งหมด ถ้ามากเกินจะเป็นสีเหลืองที่ใกล้สีขาว ด้วย
เหตุดังกล่าวนี้ การคาดคะเนปริมาณอากาศได้จากการมองดูรูปร่าง และสีของเปลวไฟ 
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ตารางท่ี 6.2 สีของเปลวไฟจากการเผาน้ ามันกับปริมาณอากาศ  

 

ปริมาณอากาศ สภาวะภายในเตาเผา (สีของเปลวไฟ) สีของควัน 
ปริมาณพอดี 

 
 

มากเกินไป 
 

ไม่พอ 

เปลวไฟมีสีแสด และรูปร่างอยู่ตัวมองเห็นส่วนลึกของ
เตาเผาได้รางๆ 
 
เปลวไฟมีสีขาวสว่างจ้าและภายในเตาเผาสว่างภายใน 
 
เตาเผาทั้งหมดมีสีแดงคล้ า 

สีเทาอ่อนหรือไม่มีสี 
 
 

สีขาวหรือไม่มีสี 
 

ควันด า 
 
 ในกรณีของการสันดาป Town Gas และ LPG การสันดาปที่ปริมาณอากาศเหมาะสมสังเกตได้จากการมอง
ทะลุเปลวไฟไปเห็นก าแพงด้านตรงกันข้ามของเตาเผาได้ลาง ๆ LPG จะมีเปลวไฟสว่างจ้าไม่เหมือนกับ Town Gas 
และปริมาณอากาศที่จ าเป็นต่อการสันดาปจะเพิ่มขึ้นมาก  จะเกิดเขม่าเพิ่มขึ้นเมื่อมีอากาศไม่พอ  และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ และไฮโดรคาร์บอนขึ้นพร้อมกันด้วย ด้วยเหตุนี้ไม่เพียงแต่จะสูญเสียความร้อนเพิ่มขึ้น แต่อาจมี
อันตรายจากการระเบิดในปล่องควันได้ด้วย  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเพิ่มปริมาณอากาศจนไม่เกิดควันด าหลงเหลืออยู่ 
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ตารางท่ี 6.3 สภาวะของเปลวไฟ 

 

ชนิดของ
เชื้อเพลิง 

หัวเผา (Burner) 
รูปร่างสีสัน สภาวะ มาตรการแกไ้ข 

แบบของหัวเผา รายละเอียด 
เช้ือเพลิง
เหลว 

แบบสเปรย์ด้วยความดัน ตั้งความดันของ
เช้ือเพลิงไว้ที่ 15-
20kg/cm2g และท า
สเปรย์โดยการฉีด
ออกจากหัวฉีดที่
ความดันน้ัน 

-ถ้าความดันสูงและ
สภาพของสเปรย์ดี 
การแผ่กว้างของ
เปลวไฟจะมีน้อย
และความยาวส้ัน 
-เปลวไฟสว่างจ้าที่
ออกสีแดงเล็กน้อย 

เม่ือเปลวไฟยาว
ขึ้น 
 
 
 
 
เม่ือเกิดเขม่าขึ้น 
 

-ตรวจดูว่าความดัน
ตกหรือไม่ 
-ขนาดของรูหัวฉีด
โตขึ้นเม่ือจากการ
สึกหรอของรู 
-เพิ่มอัตราส่วนของ
อากาศ 
-ตรวจสภาพของ
การสเปรย์ 

หัวเผาที่สเปรย์โดยการ
ไหลของอากาศความดัน
สูง 

ท าน้ ามันเป็น
ละอองโดยอาศัย
ความดันของ
อากาศหรือไอน้ า 

เปลวไฟส้ันกว่า
กรณีของการสเปรย์
ด้วยความดัน 
น้ ามันเตา: 
-เปลวไฟสว่างจ้า
ออกสีแดงเล็กน้อย 
น้ ามันก๊าด: 
-เปลวไฟสีน้ าเงิน 

เม่ือเปลวไฟยาว
ขึ้น 
 
 
เม่ือเกิดเขม่าขึ้น 

-ตรวจ Nozzle Tip 
-ความดันของ
กระแสอากาศที่ใช้
ท าสเปรย์ตกต่ าลง 
-การอุดตันของ
nozzle tip (การ
ผสมไม่ดี 
-เพิ่มอัตราส่วนของ
อากาศ 

ก๊าซ
เช้ือเพลิง 

การผสม
ที่หัวฉีด 

แบบการ
แพร่ 
กระจาย 

อากาศและก๊าซถูก
ฉีดออกจากรูที่
ขนาดกันและการ
สันดาปเกิดจาก
การแพร่เข้าหาซึ่ง
กันและกัน 

เปลวไฟยาวและสี
เป็นแบบออกสีแดง
เล็กน้อย 

  

แบบบังคับ
ให้ผสมกัน 

อากาศและก๊าซถูก
บังคับให้ผสมกัน 
(โดยการท ามุมกัน
ของรูฉีดบ้าง การ
ติดตั้งRevolving 
Huttle cock บ้าง) 

เปลวไฟส้ันสีน้ าเงิน
และโปร่งใส 

-เม่ือไม่โปร่งใส 
และออกสีแดง 
 
-เม่ือเปลวไฟ
เชิดขึ้น 

-การผสมเลวลง
เพราะ Tip ไม่ดี
หรืออากาศไม่พอ 
-ความดันก๊าซต่ าลง 

การผสมล่วงหน้า ผสม 10-20% ของ
ปริมาณอากาศเชิง
ทฤษฏีเข้ากับก๊าซ
ไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อ
สันดาป 

เปลวไฟส้ันสีน้ าเงิน
และโปร่งใส 

-เม่ือไม่โปร่งใส
และออกสีแดง
เม่ือเปลวไฟเชิด
ขึ้น 

-ความดันอากาศ
ตกต่ า 
-การท างานของ
Zero Governor ไม่
ดี 
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ตารางที่ 6.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของเปลวไฟกับ สภาพการสันดาปของเชื้อเพลิงเหลว 
และก๊าซ สภาพการสันดาปสังเกตจากรูปร่างลักษณะของเปลวไฟ จากรูปร่างลักษณะของเปลวไฟประกอบกับผลที่ได้
จากการวัดจากเครื่องมือวัด เป็นก้าวแรกของการประหยัดพลังงาน (รูปที่ 6.4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
รูปท่ี 6.4  หัวข้อตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปลวไฟยาวกว่าปกติ 

อัตราส่วน 
ของอากาศ 

ความดันของ
อากาศหรือ 
ไอน้ าที่ใช้ 
ท าสเปรย์ 

ความดันของ
เชื้อเพลิง 

ความผิดปกติของหัวฉีด 

มีเขม่ารอบเปลวไฟ สีแดงเล็กน้อย
  

เปลวไฟเชิดข้ึน 
จากปลายหัวเผา 

ลักษณะเปลวไฟ 

สภาพ 

หัวข้อตรวจสอบ 
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การพลังงานความ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมต้น 

 

หัวเผาเดียว 
 

หลายหัวเผา 
 

สร้างใหม่ 
 

พิจารณามาตรฐานหัว
เผาชนิดใช้อากาศร้อน 

 

เลือกใช้หัวเผาชนิดใช้
อากาศเย็น 

 

พิจารณาหัวเผาชนิด 
Nox ต่ า 

 

เลือกใช้หัวเผาชนิด
อากาศเย็น 

 

พิจารณาเลือกใช้ 
หัวเผาแบบท่อแผ่รังสี 

 

ข้อพิจารณา 
เพิ่มเติม 

 

เลือกใช้หัวเผาชนิด
อากาศร้อน 

 

พิจารณาเลือกหัวเผา
ชนิดท่ีมีการแผ่รังสีได้

ดี 
 

เลือกหัวเผาชนิด 
ที่พาความร้อนได้ดี 
 

ต้องควบคุม
สภาวะใน
ห้องเผาไหม้ 
 

ต้องท าตามข้อจ ากัด
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

มีการถ่ายเทมวลหรือไม่ 
เช่นอบแห้งชิ้นงาน 
ที่การเรียงชิดติดกัน 

ต้องการหัวเผา
มากกว่าหัวเดียว 
 

เตาเผาแบบ 
ไม่ต่อเน่ือง 

 

เตาเผาชนิด
ท างานต่อเน่ือง 
 

ความต้องการ 
หัวเผาในปัจจุบนั 

 

เงินต้นทุนเป็นข้อจ ากัดส าหรับ
เตาเผาที่ใช้อากาศร้อน 

วิเคราะห์ต้นทุน 

รูปท่ี 6.5 การเลือกใช้หัวเผาให้เหมาะสม 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

6.3   ชนิดของหัวเผา 

 

       ชนิดของหัวเผาจะแบ่งตามชนิดเชื้อเพลิง   เช่น  ชนิดใช้กับแก๊ส  หรือน้ ามัน  โดยแบ่งย่อยลงไปตามการผสม
ของเชื้อเพลิง  และอากาศ และส าหรับการเผาน้ ามันยังแบ่งย่อยลงไปถึงวิธีการพ่น  ให้เชื้อเพลิงแตกตัว (Atomization) 
     หัวเผาสามารถใช้ได้กับทั้งอากาศเย็น  และอากาศที่ถูกท าให้อุ่น   โดยการอุ่นอากาศจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเผาไหม้สูงขึ้น   ซึ่งเป็นหลักการที่น ามาใช้กับหัวเผาสมัยใหม่   เมื่อมีการใช้อากาศอุ่นมาเผาไหม้  หัวเผาชนิดที่
น ามาใช้ต้องเหมาะสมส าหรับการเผาไหม้ที่มีอุณหภูมิสูงตามไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.6 หัวเผาชนิดต่าง ๆ ท่ีมีการใช้งานในปัจจุบัน 
 
 

 
 
 

การเลือกหัวเผา 

หัวเผาชนิดใช้เชื้อเพลิงได้สองชนิด หัวเผาเชื้อเพลิงแก๊ส 

การน าความร้อนเหลือทิ้งจากจุดที่อยู่ห่างจาก
จุดใช้งานหัวเผาโดยใช้หัวเผาอุณหภูมิสูง 

ระบบหัวเผารวมระหว่างแบบที่มีระบบการน า
ความร้อนจากก๊าซไอเสียมาอุ่นอากาศกับ 
รีเจนเนอเรทีฟ 

หัวเผาแบบใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ 

 

ตัวท าความร้อนแบบรวดเร็ว 

หัวเผาเชื้อเพลิงน้ ามัน 

อุ่นอากาศแบบ Recuperation อุ่นอากาศแบบ Regenerative 

ทางเลือกในการ 
น าความร้อนท้ิง 
กลับมาใช้ใหม่ 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.7 ภาพรวมของหัวเผาแบบแก๊สแต่ละชนิด 
 
 

6.3.1  หัวเผาแบบใช้แก๊ส 
 

 
 
 

รูปท่ี 6.8 อุปกรณ์ในวงจรหัวเผาท่ีใช้แก๊ส 
 

 
หัวเผาเชื้อเพลิงแก๊ส 

หัวเผาแบบแก๊สผสมกับอากาศ
แบบหน่วงเวลา 

หัวเผาแบบผสม 
อากาศก่อนเข้าหัว
เผา 

หัวเผาแบบใช้หัวฉีด
ผสมแก๊สกับอากาศ 

แบบใช้พัดลมเป็นตัวผสม 
 
แบบแอสไปเรเตอร์ 
 
แบบอินสไปเรเตอร์ 

แบบด้ังเดิม 
 
แบบความเร็วสูง 
 
แบบเปลวไฟแบน 
 
แบบท่ออิมเมอร์ชัน 
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การพลังงานความ 

 
 

 
 

รูปท่ี 6.9 หัวเผาท่ีใช้แก๊ส 
 

จากหลักการการผสมระหว่างแก๊สกับอากาศท าให้แบ่งหัวเผาเป็นชนิดย่อยลงไปได้อีก 3 ชนิด คือ 

 1) หัวเผาแก๊สแบบผสมอากาศก่อนเข้าหัวเผา 
           หัวเผาแบบนี้จะผสมเชื้อเพลิงกับอากาศก่อนการเผาไหม้โดยผสมในช่วงส่วนกลางของหัวเผา และ
ควบคุมให้อากาศเกินใกล้เคียงกับสภาพสมดุลตามทฤษฎี (Stoichiometric) หัวเผาจะมีกระบอกหรืออุโมงค์รูปกรวย
ภายในห้องเผาไหม้ที่บุด้วยอิฐทนไฟที่เรียกว่า รีแฟรคทอรีบล็อค (Refractory Block) ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นห้องเผาไหม้
เล็ก ๆ เพื่อจุดระเบิดส่วนผสมโดยไม่มีการรบกวนจากแก๊สที่ติดไฟอยู่ก่อนแล้ว เพราะอาจท าให้การจุดไฟดับได้ หรือ
เรียกว่าห้องเผาไหม้เล็ก ๆ นี้ว่าเป็นสเตบิไลซ์เซอร์ (Stabilizer) ซึ่งยังมีหน้าที่อุ่นส่วนผสมให้ร้อนก่อนถึงจุดติดไฟอีก
ด้วย 
 หัวเผาแบบผสมอากาศก่อนเข้าหัวเผาก่อนแบ่งย่อยได้เป็น 3 แบบ คือ 
   (1) แบบพัดลมไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะการใช้พัดลมเป็นตัวปรับปริมาณแก๊ส  และอากาศที่จะเข้าสู่
เตาเผาเส่ียงต่อการเกิดไฟย้อนกลับ 

 (2) แบบแอสไปเรเตอร์เป็นที่นิยมมากกว่า โดยการน าอากาศเข้ามาทางท่อโดยใช้โบล์เวอร์ (Blower) 
เป็นตัวดูดอากาศเข้าไปในล าตัวของแอสไปเรเตอร์ (Aspirator) ซึ่งอยู่ในส่วนคอคอด (Venturi) ความดันที่ลดต่ าลง
บริเวณเวนทูรีจะท าให้แก๊สถูกดูดเข้าไปผสมกับอากาศตรงช่วงทางออกของเวนทูรี (Venturi) อัตราส่วนแก๊สต่ออากาศ
จะถูกปรับระดับตลอดช่วงของอัตราการเร่งหรี่ไฟของหัวเผา 
 (3) แบบอินสไปเรเตอร์ (In-spirator) มีการน าอากาศเข้าไปในหัวเผาเหมือนกันกับแบบแอสไปเรเตอร์ 
ต่างกันเพียงแบบอินสไปเรเตอร์จะใช้แก๊สความดันสูงเป่าเข้าไปในหัวฉีดเล็ก  ที่เรียกว่า สปัด (Spud) ตรงบริเวณ 
คอคอด  และเมื่ออากาศไหล่ผ่านคอคอดจะท าให้เกิดความดันต่ าจึงดูดเอาอากาศภายนอกจากบริเวณรอบ ๆ สปัด เพื่อ
เข้าไปผสมกันใน ดิฟฟิวเซอร์ (Diffuser Section) 
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การพลังงานความ 

 2) หัวเผาแบบใช้หัวฉีดผสมแก๊สกับอากาศ 
  หัวเผาแบบนี้ผสมแก๊สกับอากาศที่บริเวณทางเข้าหัวเผา และจะใช้อากาศส่วนเกินมากเปลวไฟจาก
หัวเผาจะยาวและเรียว หัวเผาแบบนี้มักใช้ท่อหรือกระเบ้ืองทนไฟติดไว้หุ้มหัวฉีดก่อนเปลวไฟจะเข้าสู่ห้องเผาไหม้ เมื่อ
เปลวไฟออกมาท่อนี้จะท าหน้าที่เป็นสเตบิไลเซอร์ที่ท าให้เปลวไฟนิ่ง ท่อดังกล่าวท าจากสเตนเลส หรืออัลลอยด์ที่ทน
ความร้อน หรือซิลิกอนคาร์ไบค์ ซึ่งใช้ในงานอุณหภูมิสูงข้อดีของวิธีการนี้  คือ ติดตั้งได้ง่าย น้ าหนักเบา และใช้ได้กับ
เตาที่บุฉนวนด้วยเซรามิคส์ ไฟเบอร์ซิลิกอนคาร์ไบค์ สามารถทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
(Thermal Shock) ได้อย่างดีเยี่ยม จึงมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบบกระเบ้ืองทนไฟแบบด้ังเดิม หัวเผาแก๊สแบบ
ผสมอากาศก่อนเข้าหัวเผามีความแตกต่างกันในแต่ละชนิด  ดังนี้ 
   (1)  หัวเผาแบบเปลวไฟราบ (Flat-Flame Burners) 
               หัวเผาแบบนี้จะมีปลายที่บานออกเพื่อให้เปลวไฟบานออกด้านข้าง แทนที่จะพุ่งตรง ซึ่งเปลวไฟ
ที่บานออกจะกระจายไปโดนผนังเตาเพื่อแผ่รังสีความร้อนกลับมายังชิ้นงานที่อยู่ในเตา หัวเผาแบบนี้จะท าให้ความร้อน
ในเตากระจายอย่างสม่ าเสมอ และสามารถวางชิ้นงานให้อยู่ใกล้กับหัวเผาได้ โดยที่เปลวไฟจะไม่สัมผัสชิ้นงานโดยตรง 
  (2)  หัวเผาแบบเปลวไฟความเร็วสูง (High-Velocity Burner) 
             หัวเผาแบบนี้เหมาะกับการให้ความร้อนกับชิ้นงานขนาดใหญ่หรือมีการเรียงชิดติดกันจ านวน
มาก เพราะจะให้เปลวไฟความเร็วสูงพุ่งเข้าไปจนเกิดความร้อนถึงใจกลางชิ้นงาน ท่อหรือกระเบ้ืองทนไฟที่สวมหัวจะมี
ส่วนปลายทางออกแคบลงเพื่อเร่งความเร็วและเกิดการพาความร้อนได้ดี 
 

           (3)  หัวเผาแบบอิมเมอร์ชัน (Immersion Tube Burner) 
              หัวเผาแบบนี้ปลายท่อที่หุ้มหัวเผาจะปิดอยู่ ในเตา ภายใต้สภาวะควบคุม  (Controlled 
Atmosphere) หรือจะเป็นหัวเผาที่ให้ความร้อนกับถังบรรจุของเหลว ซึ่งเปลวไฟจากหัวเผาจะไม่สัมผัสกับชิ้นงาน
โดยตรง แต่จะให้ความร้อนผ่านท่อหรือผนังเพื่อให้เกิดการน าความร้อนให้แก่ชิ้นงาน มากที่สุด 

 
 

 3) หัวเผาแบบแก๊สผสมกับอากาศชนิดหน่วงเวลา (Delayed Mix Gas Burner) 
  หัวเผาแบบนี้ใช้หลักการเหมือนกับหัวเผาแบบใช้หัวฉีดผสมแก๊สกับอากาศเพียงแต่ออกแบบให้
เชื้อเพลิงผสมกับอากาศช้าที่สุดเท่าที่จะท าได้  โดยแก๊สกับอากาศจะถูกส่งเข้าไปในเตาพร้อมกันอย่างช้า ๆ การผสม
และการเผาไหม้จะเกิดก็ต่อเมื่ออากาศกับแก๊สที่ผสมกัน ไปปะทะกับความร้อนที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้และแผ่รังสีไป
ท าให้โมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอนในน้ ามันที่ยังไม่เผาไหม้แตกตัวออกเป็นคาร์บอน และไฮโดรเจน อนุภาคของ
คาร์บอนที่ยังไม่ถูกเผาจะร้อนจนแดงวาบ  และเมื่อเจอกับอากาศจะติดไฟขึ้นเปลวไฟที่ได้จะยาวเรียวและสว่างมาก 
หลักการนี้จึงเหมาะที่จะใช้ในเตาขนาดใหญ่ที่ต้องการความร้อนสม่ าเสมอโดยใช้หัวเผาจ านวนน้อยลงได้ 
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การพลังงานความ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               รูปท่ี 6.10 หัวเผาชนิดต่าง ๆ 

 
 
 

6.3.2  หัวเผาน้ ามัน  

 

 หัวเผาน้ ามันคล้ายกับหัวเผาแก๊สชนิดผสมด้วยหัวฉีด แต่มีหน้าที่เพิ่ม คือ การท าให้น้ ามันแตกตัว 
(Atomizing) ก่อนการเผา การแตกตัวนี้จะมีผลต่อรูปร่างเปลวไฟ และประสิทธิภาพการเผาไหม้ ซึ่งวิธีการท าให้น้ ามัน
แตกตัวต้องเหมาะสมกับน้ าหนัก และความหนืดของเชื้อเพลิง มี 3 วิธี คือ 
 1)  การใช้ความดันฉีด (Pressure Jet) 
 2) การใช้แรงเหวี่ยงของลูกถ้วย (Rotating Cup) 
 3)  การพ่นของของไหลสองชนิดคู่กัน (Twin-Fluid Blast Atomisation) 

 
การเลือกหัวเผาน้ ามัน 

หัวเผาแบบใช้หัวฉีดผสมอากาศกับน้ ามัน 

 
วิธีการท าให้น้ ามันแตกรั่ว 

แบบใช้ความดันฉีด 
(เชื้อเพลิงความหนืดต่ า) 

แบบใช้การฉีดพ่นของไหล 2 ชนิด 
คู่กัน (น้ ามันความหนืดสูง) 

- ผสมภายใน 
- ผสมภายนอก 

แบบใช้แรงเหวี่ยงของลูก
ถ้วย (ละอองสม่ าเสมอ) 

แบบความดันอากาศปานกลาง
(มีการอัดอากาศ) 

แบบความดันสูง 
- ไอน้ า 
- อากาศ 

แบบความดันอากาศต่ า 
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รูปท่ี 6.11 หัวเผาท่ีใช้น้ ามัน  

 
 
 

1)  แบบใช้ความดันฉีด (Pressure Jet Atomiser) 
  แบบนี้น้ ามันถูกป้ัมให้มีความดัน 7 - 35 bar แล้วฉีดผ่านหัวฉีดขนาดเล็กเป็นฟิล์มรูปกรวยบาง ๆ 
กระจายตัวเป็นละอองอย่างสม่ าเสมอ น้ ามันหลาย ๆ ชนิด สามารถท าให้แตกตัวได้โดยวิธีนี้ แต่ถ้าเป็นน้ ามันที่มีความ
หนืดสูง ต้องมีการอุ่นเพื่อลดความหนืดสูงให้ลดความหนืดเหลือประมาณ 70 - 100 วินาทีของเรดวูดด์ (Redwood 
Seconds) อากาศรอบ ๆ น้ ามันที่ถูกฉีดออกมาจากปลายอะตอมไมซ์เซอร์จะช่วยให้เกิดการแตกตัว ด้วยหลักการทาง
พลศาสตร์ท าให้อัตราเร่งหรี่ของหัวเผาชนิดนี้ต่ า ดังนั้น การใช้งานอาจต้องใช้หัวเผาเล็ก ๆ  หลายหัวเผา 

 

2)  แบบแรงเหวี่ยงของลูกถ้วย (Rotating Cup Atomiser) 
  แบบนี้ใช้หลักการของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ น้ ามันจะถูกป้อนเข้าสู่ท่อไปยังผิวภายในของถ้วยรูปกรวย
ที่หมุนด้วยความเร็วสูง และขับเคลื่อนโดยกังหันอากาศ แรงหนีศูนย์จะท าให้น้ ามันแผ่ตัวไปรอบ ๆ กรวย และถูก
เหวี่ยงออกที่ปลายถ้วยกระทบกับอากาศ แล้วแตกตัวเพื่อรอการเผาไหม้อะตอมไมซ์เซอร์ชนิดนี้จะให้ละอองน้ ามันที่
สม่ าเสมอ และกระจายเป็นวงกว้างเหมาะกับน้ ามันที่มีความหนืดสูงช่วง 100-400 วินาที ของเรดวูดด์ ซึ่งมีความหนืด
สูงกว่าน้ ามันที่ใช้กับอะตอมไมซ์เซอร์แบบความดันฉีด การอุดตันมีน้อยมาก การปรับอัตราเร่งหรี่สูงถึง 5:1 ก็ท าได้ง่าย 
อย่างไรก็ตามอะตอมไมซ์เซอร์แบบใช้แรงเหวี่ยงของลูกถ้วยมักจะมีปัญหาเก่ียวกับการสะสมตัวของคาร์บอนที่แตกตัว
ทางเคมีอย่างรวดเร็วจากน้ ามันเมื่อได้รับความร้อนจากการแผ่รังสี และความร้อนหลังจากสภาพแวดล้อมที่ยังร้อนอยู่
ภายหลังหยุดใช้งานหัวเผา 
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                       3)  แบบฉีดพ่น (Blast Atomiser) 
  อะตอมไมซ์เซอร์แบบฉีดพ่น หรือแบบฉีดพ่นของไหลสองชนิดคู่กัน (Twin-Fluid Atomiser) เพราะ
หัวเผาแบบนี้ใช้ไอน้ าหรืออากาศอัดให้น้ ามันแตกตัว โดยอะตอมไมซ์เซอร์ชนิดนี้ท างานได้ทุกระดับความดัน ใช้แบบ
ผสมภายในหรือภายนอกก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าจะให้น้ ามัน  และอากาศที่ฉีดเข้ามาพบกันภายในหรือภายนอกหัวเผา 
ซึ่งหัวเผาแบบนี้เหมาะกับน้ ามันที่มีความหนืดอยู่ในช่วง 70-150 วินาที ของเรดวูดต์  ดังนี้ 
  • อะตอมไมซ์เซอร์แบบฉีดพ่นความดันต่ า จะท างานด้วยอากาศที่ความดัน 105-115 kPa ซึ่งได้จาก
พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์เพียงตัวเดียว หรือเรียกว่า ชั้นเดียว (Single-Stage Centrifugal Fan) อากาศที่ฉีดเข้าไป
บางส่วนหรือทั้งหมดจะใช้เป็นตัวกลางที่ท าให้น้ ามันเกิดการแตกตัวเพราะการผสมน้ ามันและอากาศที่พอเหมาะ  จึงไม่
ต้องการใช้ปริมาณอากาศส่วนเกินมากนัก ส่วนอัตราเร่งหรี่ที่ได้ดีกว่า 2:1 ถ้าต้องการอัตราเร่งหรี่ที่สูงกว่านี้ (สูงถึง 5:1) 
ก็ต้องใช้สัดส่วนอากาศที่จะท าให้เกิดการแตกตัวต่ า ๆ ประมาณ 20 % เพื่อเป็นตัวกลางที่ท าให้น้ ามันแตกตัวและน า
อากาศที่เหลือไปผ่านช่องรอบ ๆ หัวเผา 

 

  • อะตอมไมซ์เซอร์แบบฉีดพ่นความดันระดับกลางจะท างานด้วยความดัน  230-300 kPa และ
ต้องการอากาศต่ ากว่า 10% ของอากาศที่ใช้เผาไหม้และท าให้น้ ามันแตกตัว โดยอากาศที่ความดันดังกล่าว จะได้มา
จากคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ และอากาศส่วนที่เหลือจะถูกส่งผ่านบริเวณรอบ ๆ หัวเผาหรือเรียกอากาศส่วนนี้ว่า เป็น
อากาศทุติยภูมิ  (Secondary Air) อากาศอาจถูกอุ่นมาก่อนก็ได้โดยไม่มีอันตรายจากการแตกตัวของน้ ามันในหัวเผา 
เปลวไฟที่ได้จึงมีอุณหภูมิสูงและปรับอัตราเร่งหรี่ได้สูงถึง 10:1 

 

  • อะตอมไมซ์เซอร์แบบฉีดพ่นความดันสูง จะท างานโดยใช้ไอน้ าหรืออากาศที่ความดันสูงกว่า 300 
kPa ด้วยหลักการเดียวกันกับอะตอมไมเซอร์แบบฉีดพ่นความดันระดับกลาง แต่ใช้ไอน้ าเป็นตัวฉีดพ่น ซึ่งนิยมใช้ใน
กรณีที่มีไอน้ าอยู่แล้วในปริมาณมากและต้นทุนถูก  (ความต้องการไอน้ าจะอยู่ที่ 0.3-0.5 kg ไอน้ า / kg เชื้อเพลิง) จะ
เห็นได้ว่าวิธีนี้ค่าใช้จ่ายจากไอน้ าจะเป็นต้นทุนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา 

 
 
 

6.3.3  หัวเผาแบบใช้เชื้อเพลิงสองชนิด 

 หัวเผาแบบใช้เชื้อเพลิงสองชนิด มักใช้งานกับแก๊สธรรมชาติหรือน้ ามันเตาหรือใช้พร้อมกันทั้งสอง
ชนิด หัวเผาจึงต้องมีลักษณะที่เหมาะสมส าหรับเช้ือเพลิงทั้งสองชนิดร่วมกัน การใช้หัวเผาชนิดนี้อาจมีเหตุมาจากทาง
เศรษฐศาสตร์ที่โครงสร้างราคาแก๊สหรือน้ ามันเตามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา หรือจากเหตุผลทางเทคนิคที่
ต้องการเพิ่มปริมาณการแผ่รังสีจากเปลวไฟด้วยการเสริมน้ ามันเป็นเชื้อเพลิงด้วย 
                        อีกเหตุผลของการเลือกใช้หัวเผาชนิดนี้ คือ เพื่อให้สามารถใช้งานเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่า เช่น 
แก๊สชีวภาพ ถ่านโค๊ก น้ ามันหล่อลื่นใช้แล้ว (Waste Oil) แต่เนื่องจากเชื้อเพลิงบางชนิดมีค่าความร้อนต่ าจนไม่สามารถ
เผาไหม้ให้เกิดเปลวไฟได้ จึงต้องใช้เชื้อเพลิงอื่นมาเสริม เช่น แก๊สธรรมชาติที่มีค่าความร้อนสูงกว่า ฉะนั้น หัวเผาชนิด
นี้ควรต้องออกแบบมาให้รองรับและเหมาะสมกับคุณลักษณะการเผาไหม้ที่แตกต่างกันของเชื้อเพลิงสองชนิดที่ใช้ และ
ผู้ใช้งานจะต้องแจ้งผู้ขายให้ชัดเจนว่าจะใช้เชื้อเพลิงชนิดใดบ้างเมื่อเลือกซื้อหัวเผา  

 

6.3.4  หัวเผาแบบใช้ออกซิเจนบริสุทธ์ิ (Oxy-fuel Burner) 

 หัวเผาแบบออกซิเจนบริสุทธิ์  มีลักษณะแตกต่างกับแบบอื่นที่ให้เปลวไฟอุณหภูมิสูงได้ทั้งแบบที่ใช้
แก๊สธรรมชาติ น้ ามันเตา หรือทั้งสองชนิดร่วมกัน และใช้กับเชื้อเพลิงชนิดอื่นได้เช่นกัน  เนื่องจากคุณสมบัติที่ให้
อุณหภูมิสูงกว่าหัวเผาอื่น ๆ ได้ จึงมักน าไปใช้ในการเผาแก๊สที่ได้จากของเสียซึ่งเป็นแก๊สที่มีค่าความร้อนต่ า เปลวไฟที่
ได้จากหัวเผาประเภทนี้มักจะยาว และสว่าง เป็นเปลวไฟที่ให้ความร้อนสม่ าเสมอส าหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ หัวเผาชนิดนี้
มักน าไปใช้ในโรงงานเตาหลอมแก้ว เตาให้ความร้อนซ้ ากับโลหะ (Metal Reheating) และเตาให้ความร้อนเพิ่มสูงขึ้น
เป็นล าดับขั้น (Ladle Reheating) 
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6.3.5  ตัวท าความร้อนแบบรวดเร็ว (Rapid Heaters) 

 ระบบท าความร้อนอย่างรวดเร็ว ให้ชิ้นงานร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเลี่ยงความเสียหายของการที่
ชิ้นงานถูกทิ้งไว้รับความร้อนในเตาอบเป็นเวลานาน เป็นการท างานของเตาเผาแบบด้ังเดิม แต่การท าความร้อนอย่าง
รวดเร็วจะใช้หัวเผาเปลวไฟความเร็วสูง สร้างการไหลป่ันป่วนเพื่อการพาความร้อนอย่างรวดเร็ว โดยบางระบบอาจใช้
วิธีท าให้เปลวไฟกระทบผิวชิ้นงานโดยตรง หรือออกแบบห้องเผาไหม้ให้แก๊สร้อนที่ได้จากการเผาไหม้พุ่งอยู่เหนือ
ชิ้นงานด้วยความเร็วสูง อุปกรณ์สันดาปมีหัวเผาที่ก าหนดขนาดจากภาระสูงสุดติดตั้งอยู่  แต่เมื่อพิจารณาการใช้งาน
จริง มักจะพบว่าเวลาที่ภาระมีค่าสูงสุดมีเพียงประมาณวันละ 1 ชั่วโมง ส่วนระยะเวลาที่เหลือ ใช้งานที่ค่าภาระต่ ามาก 
เมื่ออัตราภาระมีค่าน้อยการปรับแต่งปริมาณความร้อนจะกระท าโดยการเปิดปิด (On - Off) หัวเผา เมื่อจ านวนครั้งของ
การเปิด ปิดมีมากขึ้นไม่เพียงแต่ความร้อนที่สูญเสียไปในขณะปิดหัวเผาจะเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่การจุดไฟดับไฟบ่อยครั้ง
จะมีผลเสียต่อหัวเผาด้วย 
 ในกรณีที่ท าการสันดาปอย่างต่อเนื่องโดยการลด หรือเพิ่มปริมาณการสันดาป ถ้าใช้งานที่ค่าภาระ
งานต่ ามากไป สเปรย์ของการฉีดหัวเผาจะเลวลง เพราะความดันของเชื้อเพลิงลดลง ท าให้การสันดาปจะเลวลงด้วย 
เพราะการผสมระหว่างเชื้อเพลิง และอากาศไม่สามารถคลุกเคล้าได้ดี เนื่องจากความเร็วของอากาศที่ป้อนเข้าช้าลง 
ด้วยเหตุนี้จะเกิดเขม่าขึ้นถ้าไม่ใช้อัตราส่วนของอากาศที่มีค่าค่อนข้างมากกว่าของการสันดาปตามที่ออกแบบไว้   
(รูปที่ 6.12) 
 

 
 

รูปท่ี 6.12 ภาระของการสันดาปกับอัตราส่วนของอากาศท่ีเหมาะสม 
 

                        ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ หัวเผาที่ปรับปริมาณการสันดาปตามสภาพของการสันดาปจะเลวลง และความ
ร้อนที่สูญเสียจะเพิ่มขึ้น ยกเว้นขณะที่ท าการสันดาปตามค่าพิกัด ดังนั้นควรที่จะเปลี่ยนหัวเผาให้มีขนาดเล็กลง แล้วใช้
งานที่ใกล้ค่าพิกัดของหัวเผานั้น ถ้ามีการใช้งานที่ค่าภาระต่ าเป็นเวลายาวนาน 
 

หมายเหต ุ :  ประเภทของหัวเผามีหลายแบบ จึงควรเลือกใช้ให้ถูกกับลักษณะพิเศษของแต่ละประเภท 
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6.4  การบ ารุงรักษาหัวเผา 

 

 การสันดาปเชื้อเพลิงของหัวฉีด หวัฉีดต้องพ่นเชื้อเพลิงให้เป็นละอองฝอยเพื่อท าการผสมคลุกเคล้ากับอากาศ
ได้อย่างทั่วถึง แต่ถ้าขาดการบ ารุงรักษาหัวเผา จะเกิดคาร์บอนเกาะติดที่ปลายของ Burner Tip  ท าให้ละอองของเหลว
ที่หัวฉีดมีขนาดโตขึ้น ผลก็คือก่อให้เกิดการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ และเกิดบริเวณที่มีอากาศไม่เพียงพอ เพราะการพ่น
ละอองของเหลวไม่สม่ าเสมอ หรือละอองน้ าอาจเกาะติดบนกระเบ้ืองหัวเผา (Burner Tip) โดยตรง ท าให้เกิดการสะสม
ของคาร์บอนบนกระเบ้ือง ถ้าป้อนอากาศเข้ามากขึ้นแล้วยังเกิดเขม่าขึ้นต้องตรวจดู Burner Tip 
            คาร์บอนที่เกาะติดหัวเผา อาจมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิที่เพิ่มให้กับน้ ามันเตาไม่สูงพอ ความดันการพ่นต่ าลง 
อากาศเข้าไม่เพียงพอ เมื่อทราบสาเหตุแล้วให้ปรับค่าให้เหมาะสม แล้วท าความสะอาดหัวเผาด้วยน้ ามัน ล้างแล้วจึง
เช็คออกด้วยผ้านิ่ม ๆ เป็นต้น ถ้าท าความสะอาดโดยใช้ของแข็ง  อย่างเช่น  ไขควงหรือมีด อาจเกิดรอยแผลขึ้นที่ 
Burner Tip และท าให้การพ่นละอองเชื้อเพลิงที่หัวเผาเลวลง 
 เมื่อดับไฟหัวเผา Burner Tip ของหัวเผาจะรับความร้อนที่มาจากผนังของเตาเผา หรือน้ ามัน ที่ตกค้างอยู่ในรู
ของหัวเผาอาจกลายเป็นคาร์บอน อุดตันรูของ Tip ได้ ดังนั้น เมื่อหยุดหัวเผาแล้ว ควรป้อนอากาศเข้าระบายความร้อน 
หรือถอดหัวเผาออกมาจุ่มไว้ในน้ ามัน 
 
6.5  การปรับแต่งอัตราส่วนของอากาศและเชื้อเพลิง  

 

 ในกรณีที่ปริมาณอากาศในเครื่องสันดาปมีน้อยไป จะเกิดการสันดาปอย่างไม่สมบูรณ์ และมีเขม่าออกมาจาก
ปล่องควัน ดังนั้น เราจึงรู้ได้ทันที แต่ในกรณีที่ปริมาณอากาศมีมากเกินไป เราไม่อาจคาดคะเนได้ทันทีว่ามีมากเกินไป
เท่าไร ดังนั้น จึงมักมองข้ามกรณีนี้ไปบ่อยๆ 
 เนื่องจากแก๊สปล่อยทิ้งจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณอากาศ และอุณหภูมิของแก๊สปล่อยทิ้งมีค่าคงที่ 
ปริมาณความร้อนที่แก๊สปล่อยทิ้งพาหนีไปจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนกับปริมาณอากาศ รูปที่ 6.13 แสดงผลการค านวณ
ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนที่สูญเสียไปกับแก๊สปล่อยทิ้งกับอัตราส่วนของอากาศ  จะเห็นได้ว่า เมื่ออุณหภูมิของ
แก๊สปล่อยทิ้งสูงขึ้นความร้อนที่สูญเสียจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 

 
 

รูปท่ี 6.13 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของอากาศกับความร้อนสูญเสียในแก๊สปล่อยท้ิง 
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 การลดความร้อนสูญเสียในแก๊สปล่อยทิ้งให้น้อยลง ท าได้โดยการลดปริมาณอากาศที่ป้อนเข้าให้น้อยลง   
เพื่อลดอัตราส่วนของอากาศให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ถ้าลดเหลือน้อยเกินไปก็จะเกิดการสันดาปอย่างไม่
สมบูรณ์ และองค์ประกอบที่สันดาปได้ของเชื้อเพลิงจะถูกปล่อยทิ้งไป โดยที่ไม่ได้ให้ความร้อนของการสันดาปอย่าง
เต็มที่ ผลก็คือ ความร้อนที่สูญเสียจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากส่วนทิ้งที่ยังไม่เกิดการสันดาป (รูปที่ 6.14) 

 
รูปท่ี 6.14 ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของอากาศกับความเข้มข้นของ CO 

  
การค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้ความร้อนสูญเสียในแก๊สปล่อยทิ้งน้อยที่สุด โดยการเลือกปริมาณอากาศที่ท า

ให้ผลรวมของความร้อนสูญเสีย จากความร้อนสัมผัสของแก๊สปล่อยทิ้ง และจากสารที่ยังไม่สันดาปน้อยที่สุด ความร้อน
สัมผัสของแก๊สปล่อยทิ้งจะเพิ่มขึ้นเกือบเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราส่วนของอากาศ ส่วนสารที่ยังไม่สันดาปจะเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วที่บริเวณใกล้อัตราส่วนของอากาศเท่ากับ 1 ด้วยเหตุนี้เมื่อรวมเอาทั้งสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันย่อมมีอัตราส่วน
ของอากาศค่าหนึ่งที่ท าให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าสูงสุด  อัตราส่วนของอากาศหาได้โดยวิธีเช่นนี้ จะมีค่า
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปร่างของห้องสันดาป และประเภทของหัวเผา อย่างไรก็ดี แม้กระทั่งเชื้อเพลิงเหลวก็สามารถมี
ค่าน้อยกว่า 1.3 ได้ 

 
 

รูปท่ี 6.15 อัตราส่วนของอากาศส่วนเกินกับประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
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 “มาตรฐานส าหรับตัดสินเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งก าหนดตามกฎหมายเก่ียวกับการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (ของประเทศญี่ปุ่น) แสดงไว้ในตารางที่ 6.4 

ตารางท่ี 6.4 อัตราส่วนของมาตรฐานหม้อไอน้ า 
 

 
ประเภท 

 

อัตราของ 
ภาระ 
(load) 

(%) 

อัตราส่วนของอากาศมาตรฐาน 

เชื้อเพลิง 
แข็ง 

เชื้อเพลิง 
เหลว 

ก๊าซเชื้อ 
เพลิง 

Blast furnace gas 
และ by-product 

gas อื่นๆ 
วิสาหกิจผลิตไฟฟ้า 75 ~100 1.2 ~1.3 1.05~1.1 1.05~1.1 1.2 
อื่นๆ ปริมาณระเหยมากกว่า 

30 ตันต่อชั่วโมง 
75 ~100 1.2 ~1.3 1.1 ~1.2 1.1~1.2  1.3 

 ปริมาณระเหยมากกว่า 
10 แต่น้อยกว่า 30 ตันต่อ 
ชั่วโมง 

75 ~100 - 1.2~1.3  1.2~1.3  - 

 ปริมาณระเหยน้อยกว่า 10 ตัน 
ต่อ ชั่วโมง 

75 ~100 - 1.3 1.3 - 

ตารางท่ี 6.5 อัตราส่วนของอากาศมาตรฐานเตาเผาในอุตสาหกรรม (Industrial Furnace) 

 

ประเภท อัตราส่วนของอากาศมาตรฐาน 
1. เตาหลอมส าหรับหล่อโลหะ 1.3 
2. เตาให้ความร้อนขึ้นเหล็กกล้าอย่างต่อเนื่อง 1.25 
3. เตาให้ความร้อนโลหะที่ไม่ใช่เตาให้ความร้อนขึ้นเหล็กกล้าอย่างต่อเนื่อง 1.3 

4. เตา Heat  treatment อย่างต่อเนื่อง 1.3 
5. เตาผลิตก๊าซ และเตาให้ความร้อนก๊าซ 1.4 
6. เตาให้ความร้อนแก่น้ ามัน 1.4 
7. เตา Thermal cracking และเตาปรุงแต่งคุณภาพ 1.3 
8. เตาเผาซีเมนต์ 1.3 
9. เตาเผาอะลูมินาและเตาเผาปูนขาว 1.4 
10. เตาหลอมละลายแก้วอย่างต่อเนื่อง 1.3 
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6.6 การปรับความดันภายในเตาเผา 

 เตาให้ความร้อนที่มีช่องเปิดเป็นจ านวนมาก เช่น ช่องป้องกันวัสดุเข้า ช่องถ่ายวัสดุออก ช่องแตกร้าวของ
เพดาน และผนังด้านข้างของเตา เป็นต้น เป็นสาเหตุเกิดการพ่นออกของเปลวไฟสู่ภายนอก หรือเกิดการดูดซับอากาศ
ภายนอกเข้ามากเกินไป ขึ้นอยู่กับว่าความดันภายในเตามีมากหรือน้อย ในกรณีที่มีการปล่อยเปลวไฟออกเพราะความ
ดันภายในเตาสูงเกินไป สิ่งนี้จะลดประสิทธิภาพเชิงความร้อน และบริเวณของผนังที่ปล่อยไฟออกก็อาจได้รับความ
เสียหาย ท าให้สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ท างานก็ยังเลวลงอีกด้วย ดังนั้น  จึงจ าเป็นจะต้องปรับค่าความดันภายใน
เตาให้เหมาะสม โดยการปรับปริมาณการเปิดของ Damper ทางไฟ 
 ในกรณีที่ความดันภายในเตาต่ าเกินไป อากาศเย็นจากภายนอกจะถูกชักน าเข้าท าให้ภายในเตาเย็นตัวลง จึง
ต้องใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในเตาให้มีค่าตามที่ต้องการ  นอกจากนี้ แม้ว่าจะมีการปรับปริมาณ
อากาศได้อย่างแม่นย าที่บริเวณหัวเผา ภายในเตาจะเป็นการสันดาปที่มีอากาศส่วนเกิน ท าให้ปริมาณแก๊สปล่อยทิ้ง
เพิ่มขึ้น และความร้อนสูญเสียในแก๊สปล่อยทิ้งจะเพิ่มขึ้น การแทรกซึมเข้าของอากาศเย็นจะท าให้สภาพการไหลของ
แก๊สสันดาปภายในเตาเปลี่ยนแปลงไป และการกระจายของอุณหภูมิในเตาไม่สม่ าเสมอ  ด้วยเหตุนี้ปริมาณความร้อนที่
ถ่ายเทจากแก๊สสันดาปไปยังวัตถุรับความร้อนจะลดลงด้วย (รูปที่ 6.16) 
 

 
 

รปูท่ี 6.16 อิทธิพลที่อากาศแทรกซึมมีต่อการกระจายของอุณหภูมิ (°C) ภายในเตา 
  

เพื่อป้องกันการพ่นเปลวไฟออกจากเตา และการรั่วไหลเข้าเตา ต้องพยายามปรับความดันภายในเตาให้มีค่า 
+ 0 mm H2O ที่บริเวณพื้นเตาโดยใช้ Damper ทางไฟ (นั่นคือ ท าให้มีแนวโน้มเป่าออกเพียงเล็กน้อย) และลดช่องเปิด
ให้น้อยที่สุดเท่าที่ สามารถจะท าได้ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 6.17 ปริมาณที่เป่าออกและปริมาณที่รั่วเข้าจะเปลี่ยนไปอย่าง
มาก เมื่อความดันภายในเตาเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปรับความดันภายในเตาอย่างเข้มงวด 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่มีการแทรกซึมของอากาศ 

มีการแทรกซึมของอากาศ 
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รูปท่ี 6.17 ปริมาณความร้อนสูญเสียของช่องเปิด 
 

                นอกจากนี้ยังมีการกระจายของความดันในทิศทางความสูงภายในเตาอีกด้วย  ที่ต าแหน่งยิ่งสูงความดันใน
เตาก็ยิ่งสูงด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่ออุณหภูมิในเตาประมาณ 1,000 °C ความดันจะเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณ 1 mm H2O 
ต่อความสูง 1 เมตร (รูปที่ 6.15) ด้วยเหตุนี้ แม้ว่าจะปรับความดันที่ระดับอ้างอิง คือ ระดับของช่องเปิดที่ส่วนล่าง ของ
เตาให้มีค่า 0 mm H2O ถ้าเพิ่มความดันภายในเตาทั้งตัวให้สูงเกินไป จะเกิดการปล่อยเปลวไฟปริมาณมากออกจาก
บริเวณใกล้กับเพดาน ผลก็คือ ไม่เพียงแต่จะเกิดการสูญเสียความร้อนเนื่องจากการปล่อยเปลวไฟออกเท่านั้น แต่ยังท า
ให้เตาเสียหายเร็วขึ้นด้วย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้ความระมัดระวังให้มากๆ 
 ด้วยเหตุนี้ การปรับความดันภายในเตาอย่างแม่นย าโดยอาศัย Damper ทางไฟจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับเตา
ให้ความร้อน ดังนั้น จึงต้องปรับ Damper ทีละน้อยเสมอๆ ในขณะเดียวกับที่วัดค่าความดันภายในเตา 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะปรับความดันภายในเตาได้อย่างแม่นย าด้วย Damper เนื่องจากมีผลต่างของความดัน
ในทิศทางความสูง เพราะฉะนั้นจะมีความดันแตกต่างกับภายนอกเสมอ ยกเว้นที่ระดับอ้างอิง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องลด
ช่องเปิดให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ ในขณะเดียวกันก็ท าการปรับความดันภายในเตาให้เหมาะสม ด้วย
เหตุนี้ ควรท าการซ่อมแซมทันทีที่พบอิฐแตกร้าวบนเพดานหรือผนังด้านข้างของเตา 
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รูปท่ี 6.18 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงภายในเตากับความดันภายในเตา 

 
6.7  การอนุรักษ์พลังงานในเตาไฟฟ้า 

 

6.7.1  หลักการโดยย่อของเตาไฟฟ้า 
รูปแบบของการให้ความร้อน (Heating) ทางไฟฟ้า 
1)   Resistance Heating 

    เป็นการให้ความร้อนโดยให้กระแสไหลผ่านความต้านทาน 
                   (1) แบบโดยตรง : เป็นวิธีให้ความร้อนโดยการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าในวัตถุที่เป็นตัวน าไฟฟ้า 

(2) แบบโดยทางอ้อม : เป็นวิธีให้ความร้อนจากความต้านทานไฟฟ้า (วัตถุให้ความร้อน) 
ส่งผ่านไปโดยการน า การพา และการแผ่รังสีความร้อน 

              2)   Arc Heating 
เป็นการให้ความร้อนโดยการใช้ความร้อนที่ได้จากการอาร์ค 

                     (1) แบบโดยตรง : เป็นวิธีให้ความร้อนโดยให้วัตถุที่จะท าให้ร้อนเป็นขั้วไฟฟ้าหรือเป็นตัวกลางใน
การอาร์ค 
         (2) แบบโดยทางอ้อม เป็นวิธีให้ความร้อนโดยการส่งความร้อนที่ได้จากการอาร์คไปยังวัตถุที่จะ
ท าให้ร้อนโดยอาศัย การน า การพา และการแผ่รังสีความร้อน 

 

 3)  Induction Heating การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวน า 
  เป็นการให้ความร้อนโดยท าให้เกิด Eddy Current Loss หรือ Hysteresis Loss (เป็นการสูญเสีย
ทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อกระแสไหลในสารหรือตัวน าไฟฟ้าแม่เหล็ก) โดยใช้สนามแม่เหล็กกระแสสลับความถี่สูงหรือ
ความถี่ต่ า 
          (1) แบบโดยตรง 
   เป็นวิธีให้ความร้อนโดยท าให้เกิด Eddy current loss หรือ Hysteresis lossในวัตถุที่ต้องการ
ให้ความร้อนที่เป็นตัวน าไฟฟ้าโดยตรง 

(2) แบบโดยทางอ้อม 
เป็นวิธีส่งผ่านความร้อนแก่วัตถุที่จะต้องการให้ความร้อนที่เป็นฉนวนโดยวางไว้ในภาชนะที่

เป็นตัวน า ซึ่ง Eddy current loss หรือ Hysteresis loss ในภาชนะจะส่งผ่านไปยังวัตถุที่ต้องการให้ความร้อนโดยการ
น าเป็นส่วนใหญ่ 
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ความสูงจากระดับอ้างอิงภายในเตา 
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 4)  การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวน าไฟฟ้าในสารไดอิเลคตริก 
  เป็นวิธีให้ความร้อนโดยใช้หลักการที่ว่าในสนามไฟฟ้ากระแสสลับจะเกิดความร้อนเนื่องจาก  
Dielectric loss ภายในวัตถุที่จะต้องการให้ความร้อนที่เป็นฉนวนไฟฟ้า 

 
 
 

 5) Radiation Heating การให้ความร้อนแบบใช้รังสี 
       (1)  อินฟราเรด 
   เป็นการให้ความร้อนโดยการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดจากหลอดอินฟราเรด 
      (2)  ฮีตเตอร์อินฟราเรด 
  เป็นวิธีให้ความร้อนโดยการส่องรังสีจากหลอดอินฟราเรด และฮีตเตอร์อินฟราเรดเข้าสู่วัตถุ
ที่ต้องการให้ความร้อน เช่น สี เป็นต้น 
       (3)  Far Infrared Heater 
  เป็นวิธีให้ความร้อนโดยใช้สารที่ต้องการความร้อน (ส่วนใหญ่เป็นพวกสี) ดูดกลืนความร้อน
จากรังสี Far Infrared ที่ออกจากตัวแผ่รังสี 
 
 
 

 6)  Electron Beam Heating การให้ความร้อนแบบใช้ล าแสงอิเล็คตรอน  
  เป็นวิธีการให้ความร้อนโดยใช้ล าแสงอิเล็คตรอน 

 
 6.7.2  ชนิดของเตาไฟฟ้า 
  เตาในทางอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการให้ความร้อนโดยใช้ไฟฟ้านี้เรียกว่า  เตาไฟฟ้าซึ่งแบ่ง
ใหญ่ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
   1) เตาไฟฟ้าส าหรับในสารไดอีเลคตริก 
   2) เตาไฟฟ้าส าหรับหลอมเตาอาร์ค (Arc furnace) เตาเหนี่ยวน า (Induction furnace) 
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ตารางท่ี 6.6 ลักษณะสมบัติของเตาความต้านทาน (Resistance Furnace) แบบต่างๆ 
วิธีการ 
ให้ความ 
ร้อน 

 
ชนิด 

 

อุณหภูมิ 
จริง 
(OC) 

วิธีการ 
ให้ความ 
ร้อน 

 
ชนิด 

อุณหภูมิท่ี
ใช้งาน 
(OC) 

แบบ 
โดยตรง 

Silicon Carbide Furnace 
Graphite Furnace 
Alloy Furnace 
เตาถลุงเหล็กแบบไฟฟ้า 
Carbite Furnace 
 
Aluminium Electroly 
sis Furnace  

1,600 
2,300 
1,500 – 
2,000 
1,600 
2,200 
1,400 
 
1,000 

แบบโดย 
ทางอ้อม 

เตาแบบใช้สาย nichrome 
เตาแบบเส้น Kanthal 
 
เตาแบบ Silic on Carbide 
 
เตาแบบ Kryptol 
เตาแบบ Tanman 
เตาแบบสุญญากาศ 
เตาไฮโดรเจน 
เตาไนโตรเจน 
เตา Salt Bath (แบบให้ 
ความร้อนโดยตรง) 
เตา Salt Bath (แบบ 
ความร้อนภายนอก) 

950 
1,000 -
1,250 
1,000 -
1,600 
2,000 
3,000 
1,200 
1,200 
1,350 
 
1,000 
 

 

ข้อสังเกต 
 ก.   เตาแบบเส้น Kanthal เป็นเตาที่ใช้เส้น Kantab (ลวดฮีทเตอร์ที่มีส่วนผสมเหล็ก 71% โครเมียม 22%  

อะลูมิเนียม 5.5% โคบอลท์ 1.5%) เป็นตัวก าเนิดความร้อน 
 ข.   เตาแบบ Cryptol เป็นเตาที่ใช้ขั้วไฟฟ้าที่เกิดจากการอัดของเพ็คคาร์บอร์เป็นตัวเกิดความร้อน 
            ค.   เตาแบบ Tanman เป็นเตาที่ใช้ขั้วไฟฟ้าที่เป็นกระแสกราไฟต์เป็นตัวก าเนิดความร้อน 
 
ตารางท่ี 6.7 ชนิดและท่ีใช้งานของเตาเหนี่ยวน า (Induction Furnace) 

แบบ ชนิด ท่ีใช้งาน 
ความถี่ต่ า แบบมีร่อง แบบวงจรทุติยภูมิเป็นแนวนอน 

(เตามีร่องเป็นวงตามแนวนอน) 
แบบวงจรทุติยภูมิเป็นแนวตั้ง 
(เตามีร่องเป็นวงตามแนวตั้ง) 

หลอมโลหะ 
 
หลอมโลหะ 

แบบไม่มีแกนเหล็ก แบบเป้าหลอมโลหะ หลอมโลหะ 
ความถี่สูง 
(1,000-แกนเหล็ก 
10,000 Hz) 

  แบบเป้าหลอมโลหะโดยตรง 
แบบเป้าหลอมโลหะ(โดยทางอ้อม) 

หลอมโลหะ 
การหลอมโลหะ 
และอโลหะ 

 
ตารางท่ี 6.8 ชนิดและท่ีใช้งานของเตาอาร์ค  (Arc Furnace) 

ชนิด ท่ีใช้งาน 
เตาอาร์ค ส าหรับถุงเหล็ก 
Smelting  Furnace 
เตาหลอม 
High  Valtage  Arc  Furnace 

ใช้หลอมเหล็ก 
การผลิต Carbite, เหล็ก Allow, pig  iron 
การหลอมโลหะ 
การผลิตกรดไนตริก (วิธีท าให้ไนโตรเจนในอากาศคงที่) 
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6.7.3  ปริมาณความร้อนสูญเสียของเตาไฟฟ้า 
การใช้ความร้อนของเตาไฟฟ้า ( Q) แบ่งอย่างกว้างๆ จะถูกใช้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
1)   ความร้อนที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิอากาศภายในเตาไฟฟ้า (Q1) 
2)   ความร้อนที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิของตัวเตา (Q2) 
3)   ความร้อนที่กระจายผนังเตาหรือประตูเตาสู่ภายนอกหรือความสูญเสีย (Q3) 

  Q = Q1 + Q2 + Q3 

1)    ความร้อนท่ีจ าเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศ 
ความร้อนที่จ าเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศภายในเตา (Q1) 

 ค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 

 Q1 = V × r × c × T 

 V : ปริมาตรภายในของเตาไฟฟ้า (m3) 
 r : ความหนาแน่นของอากาศ (kg / m3) 
 c : ความร้อนจ าเพาะของอากาศ (kcal/kg °C) 
 T : อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (°C) 
 และ 1 kWh = 860  kcal  ดังนั้น 

 q1 = Q1/860 (kWh) 

 2)    ความร้อนท่ีจ าเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของตัวเตา 
 ปริมาณความร้อนที่จ าเป็นในการเพิ่มอุณหภูมิของตัวเตาไฟฟ้า (Q2) 
 ค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 

 Q2 = C × M × T 

 C : ความร้อนจ าเพาะของตัวเตา 
 M : น้ าหนักของตัวเตา 
 T : อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 
 และ 1 kWh =  860  kcal  ดังนั้น 

 q2 = Q2 / 860 (kWh) 

 3)    ความร้อนท่ีสูญเสีย 
 ความร้อนที่หนีออกสู่ภายนอกทางผนังเตาหรือประตูเตาซึ่งเป็นความร้อนสูญเสีย 

 ค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้ 

  Q3  =  Q – (Q1 + Q2) 

และ 1 kWh = 860  kcal  ดังนั้น 

  q3 = Q3/860 (kW) 

 q3 = q – (q1 + q2)   q   = K × h 
 K : ขนาดของเตาไฟฟ้า (kW)  h : จ านวนชั่วโมงที่ใช้ 
 ถ้าเอา h หารสมการทั้งสองข้างจะได้ 

 Q3/860 (kW) = K(kW) – (Q1/860 + Q2/860) (kW) 

 ในการใช้เตาไฟฟ้า การลดปริมาณความร้อนสูญเสียจะเป็นจุดส าคัญจุดหนึ่งในการประหยัดพลังงาน 
เพราะฉะนั้น การศึกษาข้อมูลทางสภาพการใช้ความร้อนของเตาไฟฟ้าจึงนับว่าส าคัญมาก 
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6.8  การใช้เตาไฟฟ้าอย่างประหยัดพลังงาน 

 

6.8.1  การใช้เตาแบบเหนี่ยวน าอย่างประหยัดพลังงาน 

 

ก าลังไฟฟ้าที่ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิหลอมละลายในเตาแบบเหนี่ยวน าเขียนได้ ดังนี้ 
 

LLfe PnP

snP
E




 .. ....

..  

  
เมื่อ  P    =    ก าลังไฟฟ้าของเตา (kW) 

n    =    สัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการชดเชยเมื่อหาก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใส่ให้เตาซึ่งขึ้นอยู่กับ 
ปริมาณ ของหลอมที่เหลืออยู่ 

s    =    ปริมาณความร้อนทางทฤษฎี (kWh/t) 
   =    ประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้าของคอยล์ 
€    =    สัมประสิทธิ์ที่ใช้ในการชดเชย เมื่อค านวณค่าประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้าเฉลี่ย ซึ่ง 

ขึ้นอยู่กับปริมาณของเหลวที่เหลืออยู่ 
 e =    ประสิทธิภาพของการเดินสาย (หม้อแปลง, รีแอคเตอร์, คาพาซิเตอร์ และการ 

เดินสาย) 
 f =    ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เปลี่ยนความถี่ 
PL  =    ปริมาณความร้อนสูญเสียของเตา (kW)  

 
ในการประหยัดพลังงานของเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน า สามารถท าได้ ดังนี้ 

 1)  พยายามตั้งก าลังไฟฟ้าของเตาให้สูง เพื่อให้ความเร็วในการทดสอบสูง และช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้
ในการรักษาอุณหภูมิก็ให้ลดก าลังไฟลง 

 2)  เพื่อให้ค่าก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ป้อนให้เตามีค่าสูง ให้คงปริมาณของหลอมให้มากเอาไว้เพื่อให้ n 
และ e มีค่าสูง 

 3)  หาวิธีหุ้มฉนวนให้เตาเพื่อให้ความร้อนสูญเสียลง 
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 การประหยัดพลังงานของเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวน ามีวิธีการ ดังนี้ 
 

  1)   การเลือกใช้เตาท่ีมีก าลังสูง 
   คือ มีก าลังไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยของปริมาตรเตา (kW/t) สูง จะท าให้สามารถท าการหลอม
ได้ในช่วงเวลาอันสั้น ซึ่งท าให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยผลผลิต (kWh/t) ดีขึ้น 

2)  การเพิ่มก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยท่ีใส่ให้เตา 
   ต้องค านึงถึงการใช้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดในการเผาให้มีการหลอมเหลวอย่างรวดเร็ว  

 

 3)  การป้องกันการสูญเสียความร้อนเนื่องจากเตาเย็นตัว 
   ป้องกันโดยการเปิดปิดฝาเตาอย่างรวดเร็ว การปรับปริมาณลมของเครื่องก าจัดฝุ่นในเตา
ให้เหมาะสมตามสภาพภายในเตา เป็นวิธีป้องกันไม่ให้เตาเย็นลงโดยไม่จ าเป็น 

 

  4)  ท าการควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวด 
  

   ในช่วงอุณหภูมิที่ไม่ท าให้คุณภาพของน้ าหลอมต่ าลง ถ้าลดอุณหภูมิของน้ าหลอมลงได้จะ
ลดพลังงานไฟฟ้าส่วนที่ต้องใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิได้ เพราะฉะนั้นการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิที่สามารถวัดค่าต่อเนื่อง
ตลอดเวลา และการสอบเทียบเครื่องมือวัดประจ านับว่ามีความส าคัญมากในการควบคุมอุณหภูมิให้ได้ผล 

 

 5)  การใช้เตาอย่างต่อเนื่อง 
   ในการคิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นอัตราพื้นฐาน  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้ก าลังไฟฟ้าที่ถูก
ก าหนดจากขนาดของอุปกรณ์เท่านั้น เพราะฉะนั้นการใช้เตาเหนี่ยวน าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะท าให้ค่าไฟฟ้าที่
เป็นอัตราพื้นฐานต่อหนึ่งหน่วยผลิตของหลอมมีราคาถูกลง เช่น  เตาเหนี่ยวน าที่ใช้วัสดุบุเตา การจุดเตาใหม่แต่ละครั้ง
จะต้องสูญเสียความร้อนให้กับวัสดุบุเตา 

 

  6)  การหุ้มฉนวนให้เตาอย่างเพียงพอ 
   ในการป้องกันการแผ่ความร้อนจากเตา ถ้าใช้ฉนวนความร้อนที่เหมาะสม เช่น พวก
เซรามิคไฟเบอร์ (Ceramicfiber) จะช่วยในการประหยัดพลังงานได้มาก 

 

 7)  การก าจัดสิ่งแปลกปนท่ีเกาะติดเข้าไปกับวัสดุท่ีป้อนเข้าเตา 
   วัสดุที่ป้อนเข้าเตามักจะมีสิ่งแปลกปลอม เช่น ทรายจากแบบหล่อหรือออกไซด์เกาะติดไป
ด้วย สิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเป็นต้นเหตุของการเกิด Slag และพลังงาน ส่วนหนึ่งสูญเสียไปกับ Slag ซึ่งเป็นปริมาณ
ค่อนข้างสูง นอกจากนั้นการเกิด Slag ท าให้ต้องเสียเวลาตักออก ท าให้สูญเสียความร้อนทางฝาเตาเพิ่มขึ้น และยังท า
ให้อายุการใช้งานของวัสดุบุเตาสั้นลง ดังนั้นการขจัดสิ่งแปลกปนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

 

 8)  การลดค่าสูญเสียในสายไฟและคาปาซิเตอร์ 
   ในกรณีของเตาเหนี่ยวน าค่าก าลังงานสูญเสียในสายเคเบิลหรือบัสบาร์ (Bus Bar) ที่เชื่อม
ระหว่างอุปกรณ์โดยทั่วไปจะมีค่าต่ ากว่า 0.5% แต่อย่างไรก็ตามจะสามารถท าให้ต่ าลงได้ ดังนี้ 
 

                             •  จัดระยะห่างของอุปกรณ์ให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างคาปาซิเตอร์ที่มีกระแส
ไหลสูง กับตัวเตาควรมีระยะสั้น 

 

                             • เมนบัสบาร์ (Main Bus Bar) ในกรอบโครงคาปาซิเตอร์ควรดึงออกมาตรงกลาง เพื่อ
ป้องกันการไม่สมดุลของกระแส 

 

   • กรณีของเตาเหนี่ยวน าชนิดความถี่สูงจะมีการสูญเสียก าลังไฟฟ้า เนื่องจาก Skin Effect 
เพื่อให้ความสูญเสียน้อยลง ควรเลือกความหนาของบัสบาร์ ดังนี้ 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 

กรณีที่เป็นทองแดง  
f

T10    f13  

กรณีที่เป็นอลูมิเนียม 
f

T12     f15  

 เมื่อ  T = ความหนาของบัสบาร์ 
  f = ความถี่ (Hz) 

 

 นอกจากนั้น คาปาซิเตอร์ที่ใช้ถ้าเปลี่ยนจากแบบที่ใช้กระดาษ และน้ ามันแร่ เป็นแบบที่ใช้
พลาสติกฟิล์ม และน้ ามันฉนวนชนิดพิเศษ ก็จะสามารถลดการสูญเสียของไดอิเล็คตริกลงได้  เพราะฉะนั้นการเลือกใช้
อุปกรณ์ที่มีการสูญเสียต่ านับว่าส าคัญมาก 

 
6.8.2  การใช้เตาอาร์คอย่างประหยัดพลังงาน 

        ในการใช้เตาอาร์คอย่างประหยัดพลังงานนั้น สามารถท าได้โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 

 1)  การควบคุมความต้องการของก าลังไฟฟ้า (Demand control) 
              (1)  การจัดเวลาท างานของฝ่ายหล่อโลหะ และ ฝ่ายผลิตเครื่องจักรกลให้ท าการวิเคราะห์กราฟ
แสดงการใช้ภาระประจ าวัน และพิจารณาดูว่าสามารถที่จะย้ายงานทางด้านฝ่ายอโลหะ หรือฝ่ายผลิตเครื่องจักรกลไป
ท างานในเวลากลางคืนได้บ้างหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ และท าให้การใช้ก าลังไฟฟ้าอยู่ใน
ระดับเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 

             (2)  การปรับการใช้เตาไฟฟ้าต่างๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
 กรณีใช้เตาหลายเตา การควบคุมจ านวนเตาที่ใช้ในเวลาเดียวกันเพื่อควบคุมค่า

ก าลังไฟฟ้าสูงสุดนับว่าจ าเป็นมาก 
 ในกรณีที่ใช้เตาเป็นจ านวนมาก การป้องกันไม่ให้การใช้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละเตา

ตรงกันนับว่าส าคัญมาก แต่เนื่องจากลักษณะสมบัติของเตาแต่ละเตาอาจไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมอย่างละเอียดจะได้ผลดีมาก 

  (3) การใช้ Demand Controller ต้องพิจารณาดูว่าจะใช้กับอุปกรณ์ใด อย่างไรจึงจะเหมาะสม 
อย่างไรก็ตามจะต้องศึกษาขั้นตอนการผลิตและเลือกควบคุมอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

  (4) การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับก าลังไฟฟ้า ในการ
ใช้เตาไฟฟ้า ถ้าสามารถหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของอุณหภูมิหลอมละลาย และต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยผลผลิตได้ ก็จะ
สามารถประหยัดพลังงานได้โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติให้เป็นไปตามค่านั้น 

  (5) จัดระบบการใช้เตาให้เหมาะสมเมื่อใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุมระบบการใช้เตา
ตั้งแต่การจัดส่วนผสมของวัสดุ จนถึงการเทลงเข้าเบ้าก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมาก 

 

2) การควบคุมการท างานของเตาไฟฟ้า 

  (1)  การลดอัตราของเสีย 
   ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีการหล่อ ซึ่งต้องใช้พลังงานความร้อนมาก ฉะนั้นถ้าผลิตภัณฑ์
จากการหล่อมีอัตราของเสียสูง ก็เป็นการสูญเสียพลังงานความร้อนโดยไม่เกิดประโยชน์ อีกกรณีการน าของเสียกลับ
เข้าไปหลอมรวมกับโลหะที่ก าลังหลอมอยู่ ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มอัตราของเสียให้สูงขึ้น จึงควรหลีกเลี่ยง 

  (2)  การเดินเตาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การใช้เตาอย่างมีประสิทธิภาพจะท าได้โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 พยายามจัดช่วงเวลาที่ไม่เก่ียวกับการหลอมให้สั้นที่สุด 
 ปรับก าลังไฟฟ้าที่ใช้ให้อยู่ในระดับสม่ าเสมอ 
 ปรับปรุงให้อัตราการได้ผลผลิตสูงขึ้น 



                                                                                          
              

                           
                                                                         

              

                                                                                                                                                                                  193 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 6.19 ตัวอย่างการจัดระบบการใช้เตาอย่างเหมาะสม  (ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุม) 

 

การอุ่น (Preheat) 

ความร้อนปล่อยทิง้ 

ความร้อนปล่อยทิง้ 

การจดั
ส่วนผสมของ
วัสด ุ

 
 
 
 

การจดั
โปรแกรมการ
หลอม 

ตรวจอุณหภูมิ ตรวจส่วนผสม 

ตรวจเช็ค
สว่นประกอบ 

ขนาด,น า้หนกั 

อตัรา
สว่นผสม 

ขจดัสิง่เจือปน 

เวลา 

ขนาด,น า้หนกั 

อตัราสว่นผสม 

ต้นทนุค่าไฟฟ้า
ต่อหนว่ย
ผลผลติ 

ควบคุมอุณหภูมิ
โลหะผสม 

น า้หลอ่เย็น 

เก็บตวัอย่าง 
(Sampling
) 
ชัง่น า้หนกั
โลหะหลอม 

ควบคุม
อุณหภูมิ 

การเทลงเบ้า 

ปริมาณโลหะ
หลอมท่ีเทลง
เบ้า 
ควบคุม
อุณหภูมิ 

การเปิดปิดฝา 

โลหะหลอม  
สว่นท่ีเหลือ 

การหล่อ 

ชัง่น า้หนกั 

การแต่ง 

การท าให้เย็น
ตวั 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

การเดินเครื่องเพื่อให้ได้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยผลผลิตที่เหมาะสมที่สุดเป็นสิ่งจ าเป็นและ
สามารถท าได้โดยพิจารณาจากขนาดความจุของเตา อัตราการหลอม ส่วนผสมของวัสดุและอุณหภูมิหลอมเหลว เป็น
ต้น 
                (3)  การควบคุมอุณหภูมิ 
             การควบคุมอุณหภูมิของเตาให้เหมาะสม จะท าให้ประหยัดพลังงาน และคุณภาพผลผลิตดี
ขึ้น สิ่งที่ต้องค านึงในการควบคุมอุณหภูมิเตา คือ 

 ท าการควบคุมแบบอัตโนมัติ 
 ควบคุมอุณหภูมิโลหะหลอมให้มีค่าต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 ติดตั้งรีเลย์ป้องกันเพิ่มความร้อนจัด 

 

 (4)  เพิ่มความเที่ยงตรงในการวัดอุณหภูมิ 
  ท าได้โดยการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบจุ่มลงไปวัด การใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดูสีนั้นมี
การคลาดเคลื่อนที่เกิดจากคนวัดได้มาก 

 

            (5)  การอุ่น (Preheat) วัสดุที่จะหลอม 
             เมื่อพิจารณาความร้อนที่ใช้ในการหลอมแล้ว พบว่า ปริมาณความร้อน ส่วนมากจะถูกใช้ไป
ในการ Preheat (ประมาณ 65%) มีเพียงส่วนน้อย (ประมาณ 35%) ที่ใช้ในการหลอมเพราะฉะนั้น ถ้าท าการ Preheat 
โดยใช้พลังงานความร้อนจากแหล่งพลังงานความร้อนอื่นที่ไม่ใช่ไฟฟ้า (เช่นน้ ามันเตา LPG) เป็นต้น หรือใช้ความร้อน
ที่ปล่อยทิ้งให้เป็นประโยชน์ก็จะสามารถลดพลังงานที่ใช้หลอมลงได้ 

 

 (6)  การลดการสูญเสียความร้อนในขณะท าการป้อนวัสดุ 
 ลดช่วงเวลาเปิดฝา ช่วงเวลาเปิดฝาควรจะให้สั้นที่สุด 
 การคลุมโลหะหลอม กรณีเตาไฟฟ้าความร้อนจะแผ่รังสีออกไปจากผิวโลหะเหลวได้

มาก เพราะฉะนั้น ถ้าท าการคลุมโลหะหลอมอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดปริมาณความ
ร้อนสูญเสียนี้ได้ 

 การลดช่วงเวลาที่ไม่เก่ียวกับการหลอมให้สั้นลง และลดความถี่ด้วย 

 

 (7)   วิธีการท างาน 
 จัดแบ่งงานเพื่อให้เป็นงานแบบต่อเนื่อง 
 ลดการท างานแบบทิ้งช่วง 
 การเก็บรักษาอุณหภูมิของภาชนะใช้โลหะหลอม 

 

 (8)  การน าความร้อนที่ปล่อยทิ้งกลับคืนมาใช้ 
 การใช้ความร้อนในไอเสีย ความร้อนที่ออกมากับไอเสียทางฝาเตา อาจน าไปใช้ได้โดย 

ติดตั้งอุปกรณ์รวบรวม และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแล้ว น าไปอุ่นวัสดุ 
 การใช้ความร้อนในน้ าหล่อเย็น  ความร้อนในน้ าหล่อเย็นสามารถน าไปใช้ได้เช่นเดียว 

ไอเสีย 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.20 ตัวอย่างการใช้ความร้อนท่ีปล่อยท้ิงจากเตา 
 

6.9  จุดส าคัญของการประหยัดพลังงานของเตาเผาให้ความร้อน  

 

        6.9.1 อัตราการป้อนอากาศ และอัตราการเผาไหม้เหมาะสมที่สุดหรือไม่ 
        6.9.2 รูปแบบของการเพิ่มอุณหภูมิเหมาะสมที่สุดหรือยัง มีการเพิ่มอุณหภูมิสูงเกินไปหรือไม่ 
       6.9.3 มีอากาศแทรกซึมเข้ามาหรือไม่ ความดันภายในเตาเหมาะสมหรือไม่ 
 6.9.4 ความร้อนที่สูญหนีจากตัวเตามากเกินไปหรือไม่ มีปัญหาเก่ียวกับฉนวนหรือไม่ 
        6.9.5 การสูญเสียเนื่องจากไอเสียมีมากไปหรือไม่ อุณหภูมิของไอเสียสูงเกินไปหรือไม่ อัตราส่วนอากาศสูญ

เกินไปหรือไม่ 
        6.9.6 มีการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้เพียงพอหรือไม่ 
        6.9.7 การควบคุมดูแลน้ าหล่อเย็นเป็นอย่างไร ปริมาณน้ าเหมาะสมหรือไม่ การระบายความร้อนเหมาะสม

หรือไม่ 

ความร้อนที่เหลืออยู่ น้ าหล่อเย็น 

ความร้อนที่ปล่อยทิ้ง 

ระบบท าความร้อน 

Preheat  Scrap 

ก าเนิดไฟฟ้า 

น้ าร้อนส าหรับห้องน้ า 

ท าน้ าร้อน 

ระบบท าความอบอุ่น 

ไอเสียจากเตา 
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การพลังงานความ 

6.10 เทคโนโลยีเชิงลึกการอนุรักษ์พลังงานในเตาเผา 
หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative Burner)  

 1.    หลักการท างานของเทคโนโลยี  
 หัวเผารีเจนเนอเรทีฟ คือ หัวเผาที่ออกแบบมาเพื่อให้มีการน าเอาความร้อนทิ้งกลับมาใช้ให้ได้มากที่สุด 

ซึ่งก๊าซไอเสียจะน ามาเก็บสะสมความร้อนที่ห้องสะสมความร้อน  การสะสมความร้อนสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากห้องกักเก็บก๊าซไอเสียถูกออกแบบให้ใช้วัสดุที่สะสมความร้อนได้สูงมาก  อากาศเย็นที่จะใช้ใน
การเผาไหม้จะแลกเปลี่ยนความร้อนจากห้องกักเก็บไอเสียท าให้อากาศที่จะใช้เผาไหม้มีอุณหภูมิสูงได้ใกล้เคียงกับ
อุณหภูมิใช้งาน ท าให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากและประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีขึ้น  

 

 
 

รูปท่ี 6.21 แสดงรูปของหัวเผาแบบรีเจนเจอเรทีฟ  
 
 หลักการส าคัญที่ท าให้หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟประหยัดเชื้อเพลิงได้ นั่นคือการเพิ่มอุณหภูมิให้กับ

อากาศเย็นที่จะใช้เผาไหม้ ซึ่งชุดหัวเผารีเจนเนอเรทีฟประกอบด้วยหัวเผาและรีเจนเนอเรเตอร์ อย่างละ 2 ชุด และ
วาล์วสลับทิศทางอีก 1 ชุด หลักการท างานคือ หัวเผาชุดที่ 1 ท างาน อากาศจากภายนอกถูกป้อนเข้าที่รีเจนเนอเร
เตอร์ชุดที่ 1 ในขณะเดียวกันก๊าซไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้จะผ่านออกไปทางหัวเผาชุดที่ 2 และไปเก็บสะสมความ
ร้อนที่รีเจนเนอเรเตอร์ชุดที่ 2 เมื่อวาล์วกลับทิศทางการไหลของอากาศที่ป้อนเข้า อากาศก็จะถูกอุ่นโดยความร้อนที่
สะสมในรีเจนเนอเรเตอร์ก่อนที่จะถึงหัวเผาท าให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น การเผาไหม้ที่หัวเผาชุดที่ 2 ก็จะประหยัดเชื้อเพลิงได้ 
การสลับทิศทางของวาล์วจะสลับ ทุกๆ 10-60 วินาที ขึ้นกับการออกแบบ ดังนั้นหัวเผาชุดที่ 1 และ 2 จะได้รับการอุ่น
อากาศก่อนการเผาไหม้ตลอดเวลา ส าหรับก๊าซร้อนที่ถูกใช้ให้ความร้อนไปแล้วจะถูกดึงออกโดยพัดลมดูดอากาศ
ส าหรับการเผาไหม้ ดังแสดงในรูปที่ 6.22 
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การพลังงานความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.22 หลักการท างานของหัวเผารีเจนเจอเรทีฟ 
 
 ส าหรับรีเจนเนอเรเตอร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ เป็นแบบรังผึ้ง (Honeycomb) และแบบก้อน

กลม (Ball) ที่ท าจากอลูมิน่าความบริสุทธิ์สูง รีเจนเนอเรเตอร์ทั้ง 2 ลักษณะมีคุณสมบัติเก่ียวกับน้ าหนักเมื่อเทียบกับ
ความจุความร้อนของหัวเผา ดังแสดงในรูปที่ 6.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักของรีเจนเนอเรเตอร์เทียบกับค่าความร้อนของหัวเผา 
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            2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม  
 เตาอุตสาหกรรมทั่วไป หัวเผาที่ใช้เป็นแบบหัวเผาอากาศเย็น ซึ่งอุณหภูมิอากาศที่ป้อนเข้าห้องเผาไหม้มี

อุณหภูมิใกล้เคียงกับบรรยากาศ (ประมาณ 30-35 
o
C) ซึ่งหากสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่ใช้เผาไหม้ได้จะท าให้ลด

การใช้เช้ือเพลิงลงได้ การติดตั้งหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟจะต้องมีการปรับปรุงเตาค่อนข้างมาก หรืออาจจะต้องสร้าง
เตาใหม่เพื่อให้เป็นเตาส าหรับการใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟ  
 
 3.  ศักยภาพการประหยัดพลังงาน  

 จากข้อมูลกรณีศึกษาการติดตั้งในต่างประเทศ  การให้ความร้อนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหัวเผา
แบบรีเจนเนอเรทีฟสามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 40%-50% เมื่อเทียบกับการให้ความร้อนในเตาเผาที่ใช้หัว
เผาแบบอากาศเย็นทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 6.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.24 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศท่ีเพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์การประหยัดเชื้อเพลิง 
    

 จากรูปที่ 6.24 จะพบว่าเมื่อเราสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่จะใช้ในการเผาไหม้ได้ จะท าให้การสูญเสีย
พลังงานในการท าให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั้นลดลงได้ ระยะเวลาในการเผาไหม้ก็สามารถลดลงได้ ในกรณีของ
เตาเผาที่ท างานแบบเป็นงวด (Batch) จะช่วยลดระยะเวลาการท างานของเตาลงได้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตใน
กระบวนการผลิตได้อีกด้วย ในท านองเดียวกันกรณีของเตาเผาที่ท างานแบบต่อเนื่อง  (Continuous) จะสามารถ
ประหยัดเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์  

 จากข้อมูลกรณีศึกษาของ Flanagan, J.M.  เรื่องกระบวนการให้ความร้อนในอุตสาหกรรมโลหะพบว่า
การให้ความร้อนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหัวเผาแบบรีเจนเนอเรเตอร์สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง  50% 
(Regenerator แบบ Ceramic Bed) เมื่อเทียบกับการให้ความร้อนในเตาเผาที่ใช้หัวเผาแบบอากาศเย็นทั่วไป  ซึ่ง
สามารถน าความร้อนจากก๊าซเสียมาใช้ได้ถึง 85% และท าให้อุณหภูมิอากาศที่จะเผาไหม้สูงได้มาก (น้อยกว่าอุณหภูมิ
เตาประมาณ 150 oC)  

 จากข้อมูลกรณีศึกษาของ Shinichiro Fukushima, Yutaka Suzukawa, Toshikazu Akiyama, Akiko 
Fujibayashi, Takeshi Tada  การติดตั้งหัวเผาแบบรีเจนเนอเรเตอร์สามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 30% เมื่อ
เทียบกับการให้ความร้อนในเตาเผาที่ใช้หัวเผาแบบอากาศเย็นทั่วไปและสามารถลด  NOx ได้ประมาณ 50% ผลการ
เก็บข้อมูลเรื่องการประหยัดพลังงาน ดังแสดงในรูปที่ 6.25  
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การพลังงานความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.25 กราฟแสดงผลการใช้พลังงานของเตาเผาท่ัวไปหมายเลข 4 และ 5 เปรียบเทียบกับ 
เตารีเจนเนอเรทีฟ หมายเลข 2 และ 3 

                
 4. สภาพท่ีเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี  

 เทคโนโลยีการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้อุ่นอากาศในการเผาไหม้โดยการติดตั้งหัวเผาแบบรีเจนเนอเร
ทีฟ สามารถจัดการกับก๊าซร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 1400 

o
C โดยจะท าให้อุณหภูมิของอากาศที่จะใช้เผาไหม้สูง

ได้ประมาณ 1,000 – 1,200 
o
C และไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องของชนิดเชื้อเพลิง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.26 แสดงการติดตั้งหัวเผารีเจนเนอเรทีฟกับเตาเผา  
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การพลังงานความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6.27 ขยายรูปหัวเผารีเจนเนอเรทีฟท่ีติดกับเตาเผา 
 
 5.  กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  

 กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ได้แก่  
 โรงงานผลิตโลหะ เช่น การรีดเหล็กเส้น  

 โรงงานผลิตเซรามิค  
 โรงงานผลิตแก้ว  

 
 หัวเผาแบบเซลฟ์-รีคัฟเปอร์เรทีฟ (Self Recuperative Burner)  
 1. หลักการท างานของเทคโนโลย ี 

 หัวเผาเซลฟ์รีคัฟเปอร์เรทีฟ คือ หัวเผาที่มีลักษณะเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อแผ่รังสี    
โดยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นมาติดกับหัวเผาเป็นชุดเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอุ่น
อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยการน าก๊าซไอเสียทิ้งมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเย็นที่จะใช้
เผาไหม้ ซึ่งการแลกเปลี่ยนความร้อนจะเกิดขึ้นภายในตัวหัวเผาที่ออกแบบให้เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใน
ตัวเอง เมื่ออากาศเย็นที่จะใช้ในการเผาไหม้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจะท าให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ดีขึ้นและป ระหยัด
เชื้อเพลิง  
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การพลังงานความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.28 แสดงรูปโครงสร้างของหัวเผาเซลล์-รีคัฟเปอร์เรทีฟ  
 

 หลักการส าคัญที่ท าให้หัวเผาแบบเซลฟ์รีคัฟเปอร์เรทีฟประหยัดเชื้อเพลิงได้  นั่นคือการเพิ่มอุณหภูมิ
ให้กับอากาศเย็นที่จะใช้เผาไหม้ ซึ่งก๊าซไอเสียจะไหลผ่านหัวเผาที่ติดตั้งอุปกรณ์ดึงก๊าซไอเสีย (Flue Gas Eductor) 
โดยเหนี่ยวน าให้ก๊าซไอเสียไหลผ่านหัวเผาในส่วนที่เป็นชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งภายในหัวเผา ก๊าซไอ
เสียจะแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเย็นที่ใช้ในการเผาไหม้ที่ไหลสวนทางผ่านช่องรอบนอกตัวหัวเผาหรืออุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดกับหัวเผา ดังแสดงในรูปที่ 6.29  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.29 แสดงหลักการท างานของหัวเผาเซลล์-รีคัฟเปอร์เรทีฟ 
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 2.  การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม  
 เตาอุตสาหกรรมทั่วไป หัวเผาที่ใช้เป็นแบบหัวเผาอากาศเย็น ซึ่งอุณหภูมิอากาศที่ป้อนเข้าห้องเผาไหม้มี

อุณหภูมิใกล้เคียงกับบรรยากาศ (ประมาณ 30-35 oC) ซึ่งหากสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่ใช้เผาไหม้ได้จะท าให้ลด
การใช้เช้ือเพลิงลงได้  

 การติดตั้งหัวเผาแบบเซลล์-รีคัฟเปอร์เรทีฟ สามารถติดตั้งเพื่อทดแทนหัวเผาอากาศเย็นได้ ซึ่งจะต้องมี
การดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับเตาเผา เหมาะส าหรับเตาเผาขนาดเล็กและใหญ่ที่มีอุณหภูมิใช้งานสูง (มากกว่า 750  oC) 
และต้องเป็นก๊าซไอเสียที่มีการปนเป้ือนต่ าและเชื้อเพลิงที่ใช้ควรจะมีก ามะถันในระดับต่ าเพื่อลดปัญหาเรื่องการ
บ ารุงรักษาหัวเผา  

  หัวเผาแบบเซลล์-รีคัฟเปอร์เรเตอร์มีประโยชน์อย่างมากในงานที่ต้องการอุณหภูมิสม่ าเสมอโดยใช้กับเตา
หลอมที่มีปริมาตรขนาดเล็ก เช่นน เตาเผาเครื่องป้ันดินเผา  

  หัวเผาแบบหัวเผาแบบเซลล์-รีคัฟเปอร์เรทีฟอาจน ามาใช้เสริมกับหัวเผาแบบเซรามิคชนิดรีเจนเนอเรทีฟ 
(Regenerative Ceramic Burner) ส าหรับการใช้งานขนาดใหญ่เพื่อจะท าให้การกระจายความร้อนสม่ าเสมอมากยิ่งขึ้น 
 
 3.  ศักยภาพการประหยัดพลังงาน  

 จากเอกสารและข้อมูลเผยแพร่  พบว่าเตาอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีการติดตั้งหัวเผาอากาศเย็นจะใช้อากาศ
อุณหภูมิต่ าเพื่อใช้ในการเผาไหม้ ซึ่งโดยทั่วไปการเผาไหม้ของอากาศที่มีอุณหภูมิต่ าจะใช้เชื้อเพลิงมากกว่ าการเผา
ไหม้อากาศที่มีอุณหภูมิสูงง ดังแสดงในรูปที่ 6.30  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 6.30 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศท่ีเพิ่มขึ้นและเปอร์เซ็นต์การประหยัดเชื้อเพลิง  

    
 จากรูปที่ 6.30 จะพบว่าเมื่อเราสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่จะใช้ในการเผาไหม้ได้ จะท าให้การสูญเสีย

พลังงานในการท าให้อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั้นลดลงได้ ระยะเวลาในการเผาไหม้ก็สามารถลดลงได้ ในกรณีของ
เตาเผาที่ท างานแบบเป็นงวด (Batch) จะช่วยลดระยะเวลาการท างานของเตาลงได้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตใน
กระบวนการผลิตได้อีกด้วย ในท านองเดียวกันกรณีของเตาเผาที่ท างานแบบต่อเนื่อง (Continuous) จะสามารถ
ประหยัดเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์  

 เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 6.30 หากเพิ่มอุณหภูมิอากาศจากสภาวะปกติให้สูง 600 oC (อุณหภูมิใช้งาน 
1250 oC) สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 25-30% 



                                                                                          
              

                           
                                                                         

              

                                                                                                                                                                                  203 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 จากข้อมูลกรณีศึกษาการติดตั้งในต่างประเทศการให้ความร้อนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหัวเผา
แบบเซลล์-รีคัฟเปอร์เรเตอร์สามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 20%-30% เมื่อเทียบกับการให้ความร้อนในเตาเผา
ที่ใช้หัวเผาแบบอากาศเย็นทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 6.31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.31 ตัวอย่างของหัวเผาแบบเซลล์-รีคัฟเปอร์เรทีฟท่ีสามารถประหยัดได้ 30% 
 
 4.  สภาพท่ีเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยี  

 เทคโนโลยีการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้อุ่นอากาศในการเผาไหม้โดยการติดตั้งหัวเผาแบบเซลล์ -
รีคัฟเปอร์เรทีฟเหมาะส าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เตาเผาที่มีอุณหภูมิใช้งานสูงกว่า 750 oC และใช้เชื้อเพลิงที่มีก ามะถัน
ต่ า เช่น ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6.32 แสดงการติดตั้งหัวเผาแบบเซลล์-รีคัฟเปอร์เรทีฟกับเตาเผา 
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 5.  กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
 กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ได้แก่ 

 โรงงานผลิตโลหะ เช่น การรีดเหล็กเส้น  
 โรงงานผลิตเซรามิค  

 โรงงานผลิตแก้ว  
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บทท่ี 7 
การน าพลังงานความร้อนท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  

(Waste Heat Recovery) 
 

ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท มีการใช้พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงน ามาใช้
ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมอโลหะ  อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น 
แม้กระทั่งอาคารธุรกิจบางประเภทก็มีการน าพลังงานความร้อนดังกล่าวมาใช้  เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว หากสามารถใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงสุดก็จะเป็นการประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิง อันจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตทางหนึ่งการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 
การควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การน าพลังงานความร้อนที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 
 ความร้อนที่ใช้แล้วและเหลือทิ้งนั้นจะมีอยู่หลายขั้นตอนของกระบวนการผลิต  โดยส่วนใหญ่ความร้อนจะ
สูญเสียไปกับแก๊สไอเสียทางปล่องควันและความร้อนในคอนเดนเสทที่เหลือจากกระบวนการผลิต ความร้อนจากแฟลช
สตีม (Flash steam) และความร้อนจากโบล์วดาวน์ (Blow down) จากหม้อไอน้ า หากมีวิธีน าความร้อนดังกล่าว
กลับมาใช้ประโยชน์ก็จะสามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงได้ค่อนข้างมาก 
 
7.1        ระบบท่ีสามารถน าพลังงานท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ 

ในโรงงานอุตสาหกรรมระบบที่ใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบใหญ่ด้วยกัน
คือ หม้อไอน้ าและเตาเผา ระบบที่ใช้พลังงานความร้อนทั้งสองระบบนี้จะมีใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งสามารถ
แยกออกตามลักษณะการใช้พลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตและสามารถน าความร้อนที่ใช้แล้วกลับคืนมาใช้ใหม่ได้ 

 

 7.1.1 หม้อไอน้ า  
 หม้อไอน้ าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไอน้ าและน าไอน้ าที่มีอุณหภูมิและความดันสูงไปใช้ใน
กระบวนการผลิต ซึ่งลักษณะการน าความร้อนจากไอน้ าไปใช้ในกระบวนการผลิตจะแบ่งออกตามลักษณะการถ่ ายเท
ความร้อนได้ 2 ลักษณะ    ffดังนี้ 
 

1) ถ่ายเทความร้อนโดยตรง (Direct heating) 
การน าความร้อนจากไอน้ าไปใช้ในกระบวนการผลิตลักษณะนี้จะให้ไอน้ าสัมผัสกับวัตถุดิบโดยตรง 

เช่น การฟอกย้อม การต้ม การนึ่งฯ เป็นต้น ความร้อนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตลักษณะนี้ ถ้าน ามาใช้จะต้องท า
ความสะอาดก่อนหรือน ามาผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจึงจะน ามาใช้ได้ เนื่องจากจะมีสิ่งปนเป้ือนจากวัตถุดิบติด
มาด้วย 

 

 2) ถ่ายเทความร้อนทางอ้อม (Indirect heating) 
การน าความร้อนจากไอน้ าไปใช้ลักษณะนี้จะใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) 

เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับวัตถุดิบ ความร้อนที่เหลือทิ้งจะมีความสะอาดสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
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 ความร้อนท้ิงจากหม้อไอน้ าและกระบวนการผลิต 
 

ก. ความร้อนท้ิงจากหม้อไอน้ า 
ความร้อนทิ้งจากหม้อไอน้ า โดยทั่วไปจะมี 2 ชนิด คือ 

 

 (1) ความร้อนของก๊าซร้อนท้ิง 
ความร้อนส่วนนี้จะเป็นความร้อนที่เหลือจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง  ซึ่งการเผาไหม้ก็คือ

การท าปฏิกิริยาระหว่างเชื้อเพลิงกับออกซิเจนในอากาศอย่างรวดเร็วและปล่อยพลังงานความร้อนออกมาการเผาไหม้
สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้โดยการป้อนอากาศในปริมาณที่พอดีที่ออกซิเจนในอากาศทุกตัวสามารถท าปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง
ได้หมด แต่ในการเผาไหม้จริงๆ แล้ว ถ้าป้อนอากาศเข้าเผาไหม้ในปริมาณที่พอดีเชิงทฤษฎีแล้ว เป็นการยากที่จะท าให้
ออกซิเจนทุกตัวท าปฏิกิริยากับธาตุต่าง ๆ ในเชื้อเพลิงได้หมดและทั่วถึงกันเป็นผลให้เกิดการเผาไหม้ในลักษณะ
อากาศไม่เพียงพอ ซึ่งการเผาไหม้ในลักษณะนี้จะให้พลังงานความร้อนออกมาน้อยกว่าการเผาไหม้สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้
ในทางปฏิบัติการเผาไหม้จริงๆ แล้วจ าเป็นต้องป้อนอากาศให้เกินกว่าความต้องการในเชิงทฤษฎี  ปริมาณอากาศ
ส่วนเกินนี้เรียกว่า อากาศส่วนเกิน (Excess air) ซึ่งจะต้องปรับแต่งควบคุมไม่ให้น้อยจนเกินไป จนเกิดการเผาไหม้ที่
ไม่สมบูรณ์ และไม่ให้มากเกินไป ถ้าอากาศส่วนเกินมากเกินไปจะท าให้สูญเสียพลังงานความร้อนไปกับก๊าซเสีย  
เพราะว่าก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจนในอากาศที่เกินมานี้ไม่ได้ท าปฏิกิริยาใดๆ  ในการเผาไหม้ซึ่งจะเป็นตัวพา
พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ทิ้งออกปล่องก๊าซเสียไป 
 

-  การน าความร้อนท้ิงจากก๊าซเสียของหม้อไอน้ ามาใช้ประโยชน์ 
  โดยทั่วไปอุณหภูมิของก๊าซเสียของหม้อไอน้ าจะอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 250-300 °C ถ้าน า
ความร้อนทิ้งนี้กลับไปอุ่นน้ าป้อนหรืออุ่นน้ ามันเชื้อเพลิง อุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
หม้อไอน้ าเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ต่อทุกๆ 20 °C ที่อุณหภูมิของก๊าซเสียลดลง การใช้ประโยชน์ของก๊าซเสียจากหม้อไอ
น้ า โดยการอุ่นน้ าป้อนในเครื่องประหยัดเชื้อเพลิง  (Economizer) หรือการอุ่นอากาศในเครื่องอุ่นอากาศ (Air 
preheater) ถึงแม้เป็นวิธีประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพก็จริง แต่ก็มีข้อที่ควรระวังในกรณีที่เชื้อเพลิงที่ใช้มีก ามะถัน
อยู่มาก เช่น น้ ามันเตา, ถ่านหิน เป็นต้น  เหตุที่ต้องระวังก็เพราะว่าถ้าลดอุณหภูมิของก๊าซเสียให้ต่ าเกินไป  (ต่ ากว่า 
150-180°C)  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ของก ามะถันและไอน้ าที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
ไฮโดรเจน ก็อาจควบแน่นเป็นหยดของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ก็อาจท าให้เครื่องอุ่นอากาศ หรือเครื่องอุ่นน้ าป้อน
เกิดการเสียหายได้ 

 
รูปท่ี 7.1 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในการอุ่นอากาศ 
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รูปท่ี 7.2 การประหยัดเชื้อเพลิงโดยการท าอากาศให้ร้อนล่วงหน้า 

 

 
 

รูปท่ี 7.3 การประหยัดเชื้อเพลิงโดยการอุ่นอากาศล่วงหน้า 
 

(2) การน าความร้อนท้ิงจาก Blow down มาใช้ประโยชน์ 
ในขณะที่น้ าในหม้อไอน้ าได้รับความร้อนจากเชื้อเพลิงจนระเหยกลายเป็นไอน้ านั้นสารละลาย

ที่ปะปนมากับน้ าป้อน (Feed water) จะตกค้างและสะสมอยู่ส่วนล่างของหม้อไอน้ ามากขึ้นเรื่อย  ๆ ดังนั้น เพื่อลด
สารละลายในหม้อไอน้ าจึงจ าเป็นต้องมีการปล่อยน้ าทิ้งออกไป แต่การปล่อยน้ าในหม้อไอน้ าออกนี้ท าให้พลังงานความ
ร้อนที่สะสมอยู่ของน้ าที่ถูกปล่อยทิ้งสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

การน าพลังงานความร้อนจาก Blow down มาใช้ประโยชน์จะต้องหาวิธีที่เหมาะสมเพราะน้ า
Blow down เป็นน้ าที่มีคุณสมบัติเป็นด่างและมีสารละลายเป็นตะกอนปะปนอยู่มาก 
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การพลังงานความ 

 วิธีการน าพลังงานความร้อนจาก Blow down มาใช้ประโยชน์ 
- ระบบการ Blow down แบบต่อเนื่องคือการให้ blow down จากหม้อไอน้ าผ่านเครื่อง

แลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับน้ าป้อน หรืออากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ 
 - ระบบการน าเอาแฟลชสตีม ซึ่งเกิดจาก blow down ของหม้อไอน้ ามาใช้ประโยชน์เมื่อน้ า
blow down ถูกปล่อยออกสู่ความดันต่ าก็จะมีน้ าบางส่วนระเหยกลายเป็นไอซึ่งมีพลังงานความร้อนเท่ากับจุดที่ปล่อย
ออกมาซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ส่วนที่เป็นน้ าของ blow down ก็สามารถน าไปผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
เพื่อน าความร้อนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 

 
 

1 หม้อไอน้ า      8 วาล์วอัตโนมัติ SV-1 
2 น้ าป้อนหม้อไอน้ า    9 วาล์วอัตโนมัติ SV-1 
3 คอนเดนเสท     10 แท่งอิเลคโทรด  (ส าหรับวัดค่าความน าไฟฟ้า) 
4 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน   11 วาล์วควบคุมอัตราการไหล 
5 Y-Shaped Strainer                     12 มาตรควบคุมอัตราการไหล 
6 ป๊ัมน้ า     13 ชุดควบคุมการท างาน 
7 วาล์วควบคุมอัตราการไหล 

 
รูปท่ี 7.4 ระบบส าหรับน าความร้อนท้ิงจากน้ าเป่าท้ิงมาใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ 
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การพลังงานความ 

การค านวณอัตราการโบลว์ดาวน์ 
 
% Blow Down (B.D.)  =    TDS ของน้ าป้อน x 100  
                   TDS ควบคุม – TDS ของน้ าป้อน 
 
อัตราการโบล์ดาวน์, (m)  =  % Blow Down x ขนาดของหม้อไอน้ า 
 
การค านวนพลังงานความร้อนสูญเสียจากการโบล์ดาวน์ 
 
Qb    =    m (hf – hw) 
 
โดยที่ Qb  =   พลังงานความร้อนสูญเสียจากการโบล์ดาวน์ kJ/hr 
 m   =   อัตราการโบล์ดาวน์, kg/hr 
 hb   =   เอลโทรปีจ าเพาะของน้ าในหม้อไอน้ า, kJ/kg 
 hw   =   เอลโทรปีจ าเพาะของน้ าป้อน, kJ/kg 
 
การค านวนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
 
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง   =    100 x Qb    
        (S) x (E) x (F) 
 
โดยที่ S   =   ถ.พ. ของน้ ามัน 
 E   =   ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นไอน้ า 
 F   =   ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง, kJ/kg 
 

ข.  ความร้อนท้ิงจากกระบวนการผลิต 
ความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิต จะมี 2 ลักษณะคือ 

 (1) ความร้อนทิ้งจากคอนเดนเสท (Condensate) 
 (2) ความร้อนทิ้งจากแฟลชสตีม (Flash steam) 

 
 

(1) ความร้อนท้ิงจากคอนเดนเสท 
 ตามปกติแล้วจุดเดือดของน้ าจะอยู่ที่ 100 °C หรือ 212 °F ที่ความดันบรรยากาศ และจุด
เดือดนี้จะแปรเปลี่ยนไปตามความดัน เมื่อเราเพิ่มความร้อนให้กับน้ า จะท าให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดเดือด 
เมื่อถึงจุดนี้อุณหภูมิจะไม่เพิ่มขึ้นอีกและน้ าจะเริ่มกลายเป็นไอ ค่าความร้อนที่เพิ่มเข้าไปในส่วนนี้จนน้ ากลายเป็นไอโดย
สมบูรณ์ (Saturated steam) เรียกว่า ความร้อนแฝง (Latent Heat) ในทางกลับกัน ไอน้ าเมื่อคายความร้อนแฝงออกก็
กลั่นตัวกลับมาเป็นน้ าอีกครั้งหนึ่ง โดยที่อุณหภูมิยังคงเดิมน้ าที่ได้นี้เรียกว่า คอนเดนเสท 
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การพลังงานความ 

 
 

รูปท่ี 7.5 ค่าความสูงของ Feed Tank ต่ าสุดท่ีใช้ได้จะไม่ท าให้เกิด Cavitation 
 

 การน าความร้อนในคอนเดนเสทกลับมาใช้ประโยชน์ 
 การใช้ไอน้ าตามโรงงานโดยทั่วๆ ไป ความร้อนที่ถูกใช้จะเป็นเพียงความร้อนแฝงเท่านั้น
คอนเดนเสทที่เหลือจากการผ่าน Process ต่างๆ แล้วจะมีความร้อนเหลืออยู่ประมาณ 25% ของค่าความร้อนที่ให้กับ
หม้อน้ าโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิง หรือประมาณ 15% ของค่าความร้อนในไอน้ าที่ผลิตจากหม้อน้ า (จ านวนเปอร์เซ็นต์ที่
ความร้อนเหลืออยู่นี้จะเปลี่ยนไปตามแรงดันและอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ า) นอกจากนี้ คอนเดนเสทยังเป็นน้ าที่สะอาด
และผ่านการผสมสารเคมี เพื่อป้องกันหรือลดตะกรันภายในหม้อน้ าแล้ว ดังนั้น การน าคอนเดนเสทกลับเข้าสู่หม้อน้ าจึง
ได้รับประโยชน์ คือ 

- ลดการสูญเสียความร้อนที่ออกไปกับคอนเดนเสท (โดยการผสมลงใน Feed Tank) จะท า
ให้ น้ าที่ป้อนเข้าหม้อน้ าร้อนขึ้น ซึ่งทุก 6 °C หรือ 11 °F ที่น้ าเข้าหม้อน้ าร้อนขึ้นจะประหยัดเชื้อเพลิงได้ 1% 

- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมน้ าและประหยัดน้ าที่ต้องใช้เข้าสู่หม้อน้ า (Make up water) 

- ลดปริมาณโบล์วดาวน์ลง ท าให้ลดพลังงานความร้อนที่สูญเสียไปกับโบล์วดาวน์มีบางกรณี
ที่ไม่น่าน าคอนเดนเสทกลับมาใช้ประโยชน์ หากพิจารณาถึงเงินที่ต้องลงทุนในการเดินท่อและหุ้มฉนวน  เช่น กรณีที่
หม้อน้ าอยู่ห่างจากตัวโรงงานมาก ถึงแม้ว่าจะหุ้มฉนวนค่าความร้อนที่อยู่ในคอนเดนเสทก็จะสูญเสียออกไปเป็นจ านวน
มาก จึงไม่คุ้มกับเงินที่ต้องลงทุนในการเดินท่อ แต่ถ้าหากว่าโรงงานอยู่ในแหล่งน้ าหาได้ยาก ค่าใช้จ่ายในการเตรียมน้ า
มีราคาแพง ก็อาจน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งจะต้องพิจารณาแล้วแต่กรณี 

 หากมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่ในคอนเดนเสทในระหว่างการผ่านขบวนการ  (Process) แล้ว
อาจน าเฉพาะพลังงานจากคอนเดนเสทกลับมาใช้โดยการผ่าน Heat exchanger และกรณีนี้ควรจะพิจารณาถึงค่าของ
การลงทุนในการติดตั้ง Heat exchanger ด้วย 

 ในการน าคอนเดนเสทผสมลงใน Feed tank จะท าให้ Feed water มีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่ง
อาจจะมีปัญหาในการส่งน้ าร้อนโดยที่อุณหภูมิของน้ าสูงๆ จะท าให้เกิด Cavitation ที่ pump ได้ ซึ่งการแก้ปัญหานี้
จะต้องจัดระดับความสูงของ Feed tank กับ pump ให้ถูกต้อง ค่าความสูงของ Feed tank นั้น รูปที่ 7.5  (Cavitation 
คือ อาการเกิดฟองของไอน้ า เนื่องจากทางดูดของ pump มีความดันต่ ากว่าความดันไอน้ า ซึ่งฟองเหล่านี้ก่อให้เกิด
ปัญหาการสั่นของ pump และการสึกกร่อนเป็นรูของใบพัดอย่างรวดเร็ว) 
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การพลังงานความ 

 หลักการวิธีเก็บน้ าระบายมาใช้ 
 

- วิธีส่งกลับคืนด้วยความดันของตัวเอง 
วิธีนี้เป็นวิธีเก็บกลับมาใช้ง่ายดายที่สุดแต่ถูกจ ากัดขอบเขตโดยความสัมพันธ์เก่ียวกับ

ความดันย้อนกลับของกับดักไอน้ า (Steam trap) เป็นต้น ในกรณีที่จุดที่เก็บน้ าระบายมีหลายแห่งหรือระยะห่างจนถึง
เก็บกลับมาใช้นั้นมีมาก เป็นต้น อนึ่งในกรณีที่น้ าในถังเก็บกลับมาใช้มีระดับสูงกว่าในกับดักไอน้ ามีความจ าเป็นต้องให้
ความสนใจอย่างมากเก่ียวกับรูปแบบของกับดักไอน้ า ความดันของไอน้ า ขนาดของท่อที่เก็บน้ าระบายมาใช้ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ในวิธีนี้น้ าระบายจะแฟลชเป็นไอในถังน้ าระบาย ท าให้พลังงานส่วนหนึ่งที่
น้ าระบายมีอยู่ต้องสิ้นเปลืองไป อัตราส่วนของปริมาณที่สิ้นเปลืองนี้จะยิ่งมากขึ้น ถ้าอุณหภูมิของน้ าระบายก่อนการ
แฟลชยิ่งสูงกว่า 100°C ในกรณีที่อุณหภูมิน้ าระบายต่ ากว่า 100°C จะไม่เกิดการแฟลชขึ้น ดังนั้น จะคิดว่าไม่มีความ
ร้อนที่สิ้นเปลืองไปก็ได้ 
 บทต่อไปจะพิจารณาอย่างละเอียดเก่ียวกับเรื่องที่ว่าความสิ้นเปลือง  เนื่องจากการ
แฟลชนี้มีมากเท่าไร แต่ถ้าพูดอย่างสั้นๆ แล้วประมาณ 10% ของน้ าหนักและประมาณ 30% ของปริมาณความร้อน
ของน้ าระบายจะสูญหายไป ในกรณีของน้ าระบายอิ่มตัวที่ความดัน 5 kg/cm2G ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่จะมองข้ามไป 
 วิธีส่งกลับคืนด้วยความดันของตัวเองนี้มีอุปกรณ์ง่ายๆ เพราะ ไม่ต้องใช้ป๊ัมในการส่ง
น้ าระบายกลับ แต่ก็ไม่สามารถทิ้งระยะห่างถึงถังเก็บกลับมาใช้ไกลเกินไป ถ้าจะให้ปลอดภัยแล้ว ควรคิดว่าระยะห่าง
อย่างมากก็ราว 20-30 m.  แต่ในกรณีที่ต าแหน่งที่เกิดน้ าระบายอยู่ในที่สูงก็สามารถส่งน้ าระบายกลับไปยังถังน้ าระบาย
บนพื้นที่ซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลได้ 
 อย่างไรก็ดี ลักษณะพิเศษของวิธีเก็บมาใช้แบบนี้ก็คือ ความง่าย แต่จะมีการสูญเสีย
ของความร้อนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น โดยทั่วไปจึงเหมาะที่จะใช้กับระบบการเก็บที่มีขนาดเล็กเท่านั้น  การเลือก
รูปแบบของกับดักไอน้ าก็ส าคัญเช่นเดียวกัน ถ้าการเลือกผิดพลาด อาจไม่สามารถเก็บกลับมาใช้ได้ 
 

-  วิธีอัดส่งด้วยปั๊ม 
  วิธีส่งด้วยความดันของตัวเองดังที่ได้กล่าวถึงในหัวข้อก่อนนั้น สามารถท าการเก็บน้ า
ระบายกลับมาใช้ในขอบเขตที่จ ากัดมาก แต่ในกรณีที่ใช้ป๊ัม จะสามารถเก็บน้ าระบายแทบทั้งหมดมาใช้ได้วิธีอัดส่งด้วย
ป๊ัมมีหลายอย่าง เมื่อแบ่งประเภทอย่างกว้างๆ แล้ว จะมี 4 แบบ คือ ระบบเปิด  ระบบก่ึงปิดสนิท และระบบที่เก็บ
ความร้อนโดยเฉพาะ 

 
 
 
 

รูปท่ี 7.6 วิธีส่งคอนเดนเสทกลับคืนด้วยความดันของตัวเอง 
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- วีธีอัดส่งด้วยปั๊มแบบระบบเปิด 

 

 วิธีอัดส่งด้วยปั๊มแบบระบบเปิดนี้เป็นวิธีที่น้ าระบบซึ่งได้จากการควบแน่นของไอน้ าหลังสูญเสียความ
ร้อนในอุปกรณ์ใช้ไอน้ าแล้วถูกปล่อยออกจากกับไอน้ า ถูกแฟลชครั้งหนึ่งก่อนในเวลาที่ใส่เข้าถึงแฟลชน้ าระบายแบบ
เปิด จากนั้นจึงเก็บเฉพาะน้ าระบายกลับมาใช้ด้วยป๊ัม ในวิธีนี้ถังน้ าระบายจะถูกติดตั้งไว้ใกล้ ๆ กับอุปกรณ์ใช้ไอน้ า 
ส่วนน้ าระบายที่ปล่อยออกจากกับดักไอน้ าแต่ละตัวจะถูกส่วนเข้าถึงนี้ระบายนี้โ ดยตรง  ดังนั้น วิธีการเก็บมาใช้จึง
คล้ายกับวิธีส่งกลับด้วยความดันของตัวเอง (ดูรูปที่ 7.6) 
 รูปที่ 7.7(ก)  เป็นกรณีที่ติดตั้งถังน้ าระบายถังเก็บคอนเดนเสทบนพื้นเนื่องจากอุปกรณ์ใช้ไอน้ า
โดยทั่วไปจะอยู่บนที่สูง การเก็บน้ าระบายกลับมาใช้ จึงไม่ประสบความล้มเหลวไม่ว่าจะใช้กับดักไอน้ ารูปแบบใดก็ตาม 
 ป๊ัมน้ าระบายมีทั้งแบบป๊ัมหอยโข่ง (volute pump) ธรรมดา และแบบที่รวม (jet nozzle) กับป๊ัมหอย
โข่งเข้าด้วยกัน แต่แบบต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะอาจเกิดการดูดเข้าของป๊ัมที่ไม่ดีพบได้ถ้าน้ าระบายมีอุณหภูมิสูง 
 รูปที่ 7.7(ข)  แสดงกรณีที่ตั้งถังน้ าระบายส่วนไว้ใต้ดิน เพราะต าแหน่งของอุปกรณ์ใช้ไอน้ าอยู่ใกล้พื้น 
ในกรณีต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกประเภทของป๊ัมด้วย 
 รูปที่ 7.7(ค)  น้ าระบายที่มีความดันและอุณหภูมิสูง ซึ่งถูกปล่อยออกจากกับดักไอน้ าจะถูกแฟลช
ภายในถังแฟลชเพื่อผลิตไอน้ า น้ าระบายที่ได้จากการแฟลชจะถูกถ่ายออกโดยอาศัยป๊ัม  ส่วนไอน้ าความดันต่ าที่
แยกตัวออกจากน้ าระบายสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เนื่องจากอาจยังมีพลังงานที่เพียงพอกับการใช้งาน จะพูดถึง
อย่างละเอียดในภายหลัง 
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การพลังงานความ 

 
 

 
ในกรณีของรูปที่ 7.7 (ค) แม้ว่า ถังแฟลชจะอยู่ในสภาพมีความดันก็จริง  แต่ก็ต้องมีหัวน้ า (head) พอ

เพื่อที่จะดันน้ าเข้าที่จ าเป็นที่ปากทางดูดของป๊ัมเพราะเป็นน้ าอุณหภูมิสูง 
อนึ่ง ในกรณีนี้ อาจเกิดความดันกลับซึ่งจะกระท าต่อกับดักไอน้ าโดยตรงดังนั้น จึงจ าต้องให้ความ

สนใจอย่างเพียงพอในเวลาก าหนดความจุ   ประเภทและขนาดท่อจ่ายของกับดักไอน้ า 
 ถ้าลืมให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้ว แทนที่จะสามารถเก็บน้ าระบายกลับมาใช้แต่กลับจะไม่สามารถถ่าย
น้ าระบายออกได้ ผลที่ตามมา คือ อาจจะท าให้ถึงกับไม่สามารถเดินเครื่องอุปกรณ์ใช้ไอน้ าได้ 
 ในกรณีที่น้ าระบายที่เก็บกลับมาใช้อาจมีการระบายความร้อนออกจนเหลืออุณหภูมิต่ ากว่า 100°C 
เนื่องจากการสูญเสียความร้อน จะไม่เกิดการแฟลชขึ้นไม่ว่าจะมีความดันเท่าไรจึงท าให้ไม่มีไอน้ าแฟลชเกิดขึ้น ดังนั้น
ถังแฟลชในรูปที่ 7.7 (ค) จะหมดความหมายไป 
 

- วิธีอัดส่งด้วยปั๊มแบบระบบก่ึงปิด  
 วิธีเก็บน้ าระบายมาใช้แบบระบบก่ึงปิดสนิทแตกต่างกับวิธีเก็บน้ าระบายมาใช้แบบระบบเปิดตรงที่มี
การเก็บไอน้ าจากการแฟลชกลับมาใช้ด้วยเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.7  วิธีอัดส่งด้วยปั๊มแบบระบบเปิด 
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การพลังงานความ 

 

 

 
 
 ในวิธีนี้ ไอน้ าที่แฟลชแล้วจะถูกดึงออกจากถังน้ าระบายครั้งหนึ่งก่อนเพื่อส่งไปยังเครื่องควบแน่น 
บาโรเมตริก (Barometric condenser) เครื่องควบแน่นบาโรเมตริกเป็นเครื่องควบแน่นชนิดหนึ่งซึ่งฉีดน้ าจากระบบ
ต่างหากให้เป็นสเปรย์ เพื่อท าการควบแน่นไอน้ าที่ปะทะกับหยดน้ าจ านวนมากภายในเครื่องควบแน่นบาโรเมตริก ซึ่งมี
ลักษณะไม่เป็นช่องกลวงตลอด (หอกลวง) แต่จะมีถาดที่มีช่องเปิดวางสลับเหลื่อมล้ ากันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบแน่นจากสเปรย์ ไอน้ าที่เข้ามาทางด้านล่างจะไหลขึ้นอย่างคดเค้ียวในขณะเดียวกับที่ถูกท าให้เย็นลงและถูก
ควบแน่นโดยกลุ่มหยดน้ าที่ตกลงมา 
 เครื่องควบแน่นบาโรเมตริกนี้มีใช้กันมากในโรงงานเคมี โรงงานน้ ามัน และโรงงานอื่น ๆ เพื่อ
ควบแน่นไอน้ าหรือไอของตัวท าละลายที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์เพิ่มความเข้มข้น ดังนั้น จึงเป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่จะ
ขาดเสียไม่ได้ 
 รูปที่ 7.8 (ก) เป็นตัวอย่างที่ใช้น้ าบริสุทธ์เป็นน้ าขับเครื่อง (น้ าที่ใช้ท าการควบแน่น) ของเครื่อง
ควบแน่นบาโรเมตริก เนื่องจากไอน้ าที่เก็บกลับมาโดยวิธีนี้จะช่วยเพิ่มอุณหภูมิของน้ าบริสุทธิ์ ดังนั้น จึงสามารถใช้เป็น
น้ าป้อนหม้อไอน้ าได้ทันที 
 อนึ่ง ระบบก่ึงปิดสนิทนี้ยังสามารถใช้เก็บความร้อนส่วนหนึ่งกลับคืนมา แม้แต่ในกรณีที่น้ าระบายที่
เก็บกลับคืนมามีของเหลวจากกระบวนการต่างๆ รั่วปนอยู่ด้วย เรื่องนี้จะกล่าวถึงในภายหลังเช่นกัน 
 เนื่องจาก  รูปที่ 7.8 (ก) ใช้น้ าบริสุทธิ์แต่อย่างเดียว ดังนั้น ปริมาณของน้ าขับเคลื่อนจึงมีน้อยและไอ
น้ าอาจไม่ถูกควบแน่นหมด ท าให้มีไอน้ าออกจาก vent (ซึ่งใช้ไล่ก๊าซ) ได้ในกรณีนี้ถ้าเพิ่มปริมาณน้ าบริสุทธิ์มากเกินไป

รูปท่ี 7.8 วิธีอัดส่งด้วยปั๊มแบบระบบก่ึงปิดสนิท 
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การพลังงานความ 

จะผลิตน้ าป้อนร้อนได้มากเกินความจ าเป็นส าหรับใช้ป้อนหม้อไอน้ า ผลก็คือต้องทิ้งน้ าที่เหลือใช้ไป ดังนั้น จึงต้องใช้
ความระมัดระวังด้วย 
 เพื่อป้องกันเรื่องเช่นนี้ รูปที่ 7.8 (ข) จึงผสมน้ าระบายส่วนหนึ่งเข้ากับน้ าบริสุทธิ์เพื่อใส่เข้าเครื่อง
ควบแน่นบาโรเมตริก ในกรณีนี้เพียงแต่เพิ่มอัตราส่วนของปริมาณน้ าป้อนบริสุทธิ์โดยการวัดอุณหภูมิที่ tail pipe ซึ่งต่อ
ออกมาจากเครื่องควบแน่น บาโรเมตริกไปเข้าถังน้ าระบายด้านล่างก็พอแล้วในกรณีที่อัตราส่วนการเก็บน้ าระบายกลับ
ในรูปที่ 7.8 (ก) หรือ (ข) มีมากกว่า 70% อุณหภูมิของถังน้ าระบายอาจจะสูงขึ้นกว่า 100°C ได้ ดังนั้น จึงต้องใช้
วิธีการเก็บน้ าระบายแบบระบบปิดสนิทที่จะกล่าวถึงต่อไป 
 รูปที่ 7.8 (ค) แสดงกรณีที่ใช้แหล่งน้ าที่ยังไม่ได้รับการปรุงแต่งคุณภาพน้ า  เช่น น้ าใช้ใน
อุตสาหกรรมเป็นน้ าขับเคลื่อนเครื่องควบแน่นบาโรเมตริก  ในกรณีนี้ไม่มีปัญหาพิเศษอะไรเพราะน้ าขับเคลื่อนมี
อุณหภูมิปกติและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมีราวไม่ก่ี °C สิ่งที่ควรระวังมีเช่นเดียวกับกรณีของรูปที่ 7.8 (ก) คือถ้าใช้น้ ามาก
เกินไปไม่เพียงแต่จะไม่สามารถอุ่นน้ าป้อนได้เท่านั้นแต่ยังจ าต้องทิ้งน้ าที่ใช้เหลือด้วย  

 

 - วิธีอัดส่งด้วยปั๊มแบบระบบปิดสนิท 
 ถ้ามีการเปิดน้ าระบายอัดความดันที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100°C ออกสู่บรรยากาศ น้ าระบายนี้จะแฟลช
เป็นไอน้ าส่วนหนึ่งกับน้ าระบายซึ่งมีอุณหภูมิ 100°C เนื่องจาก ไอน้ าแฟลชนี้มีคุณค่ามากในเชิงพลังงานความร้อน 
ดังนั้น ในอุดมคติแล้วถ้าท าได้ควรเก็บน้ าระบายในสภาพมีความดันกลับมาใช้โดยไม่ปล่อยให้เกิดการกลายเป็นไอ 
 ในปีก่อนๆ ที่ผ่านมา มีการใช้ความคิดอย่างมากเพื่อหาวิธีส าหรับปรับปรุงข้อเสียของระบบเปิดและ
ระบบปิดสนิท แต่ในปัจจุบันวิธีเก็บน้ าระบายใช้แบบระบบปิดสนิทกลับมีการนิยมใช้กันมากขึ้นและตัวอย่างการใช้งานก็
มีมากขึ้น 
 ดังแสดงไว้ใน รูปที่ 7.9 มีความจ าเป็นต้องจัดวางระบบโดยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้
เกิดแควิเตชั่น (cavitation) ที่ป๊ัมเก็บน้ าระบายกลับ เพราะทั้งอุณหภูมิและทั้งความดันของระบบปิดสนิทมีค่าสูง  ข้อที่
ควรระวังเป็นพิเศษในที่นี้ก็คือไม่ควรลืมติดตั้ง ejector เพิ่มเข้ากับป๊ัม 
 น้ าระบายจากกับดักไอน้ าอาจถูกปล่อยออกอย่างขาดช่วงหรือในปริมาณไม่คงที่ ท าให้อาจมีการ
ปล่อยไอน้ าหรือก๊าซไม่ควบแน่นออกมาในระหว่างนั้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องออกแบบและสร้างระบบปิดสนิทนี้
ให้สามารถท างานได้อย่างไม่ผิดปกติ ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งอื่นนอกจากน้ าระบายปะปนมาด้วยแต่ในกรณีที่มีไอน้ าและก๊าซ
เหล่านี้ปะปนเข้ามาจ านวนมากจนท าให้เกิดแควิเตชั่น จ าต้องมีกลไกส าหรับหยุดการท างานของป๊ัมอย่างอัตโนมัติได้
ด้วย แควิเตชั่นของป๊ัมเก็บน้ าระบายกลับของระบบปิดสนิทที่อุณหภูมิสูงนี้  ก็คือ  ปรากฏการณ์ที่เกิดฟองอากาศขึ้น 
เนื่องจากเกิดไอน้ าขึ้นที่บางจุดภายในป๊ัมหอยโข่งระหว่างการเดินเครื่องฟองอากาศนี้ ไม่มีเสถียรภาพและเกิดขึ้นหรือ
สลายตัวอย่างรุนแรงตามการเปลี่ยนแปลงของความดันผลก็คือท าให้เกิดการสั่นสะเทือน (Vibration) และเสียงดังที่ป๊ัม 
ด้วยเหตุนี้อาจเกิดความเสียหายกับใบพัด (impeller) ของป๊ัมได้ 
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รูปท่ี 7.9 วิธีอัดส่งด้วยปั๊มแบบระบบปิดสนิท 

 
ดังแสดงไว้ในรูปที่ 7.9 มีความจ าเป็นต้องจัดวางระบบโดยใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้

เกิดแควิเตชั่น (cavitation) ที่ป๊ัมเก็บน้ าระบายกลับ เพราะทั้งอุณหภูมิและความดันของระบบปิดสนิทมีค่าสูง ข้อที่ควร
ระวังเป็นพิเศษในที่นี้ก็คือ ไม่ควรลืมติดตั้ง ejector เพิ่มเข้ากับป๊ัม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

การน าความร้อนท้ิงจากน้ าควบแน่นของไอน้ ามาใช้ 

 
 

รูปท่ี 7.10 ระบบน าคอนเดนเสทมาใช้ใหม่แบบระบบเปิด 
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รูปท่ี 7.11 ระบบน าคอนเดนเสทมาใช้ใหม่แบบระบบปิด 
 
 

 
 

รูปท่ี 7.12 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงกับอุณหภูมิของน้ าป้อน 
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การพลังงานความ 

 
 

รูปท่ี 7.13 โครงสร้างของปั๊มคอนเดนเสทท่ีติดตั้งระบบ Ejector เพิ่มเข้ากับปั๊ม 
 

(2) ความร้อนท้ิงจากแฟลชสตีม (Flash steam) 
เมื่อน้ าคอนเดนเสทที่อยู่ภายใต้ก าลังดันถูกปล่อยออกจากแทรปสูบบรรยากาศที่มีความดันต่ า

หรือภาชนะอื่นที่มีก าลังดันต่ ากว่า ส่วนหนึ่งของคอนเดนเสทจะระเหยกลายเป็นไออีกครั้งหนึ่ง ไอน้ านี้เรียกว่า “แฟลช
สตีม” ซึ่งพลังงานความร้อนที่ติดไปกับไอน้ าจ านวนนี้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่อีกได้ในโรงงานที่ใช้ไอน้ าก าลังดันต่ า  
แฟลชสตีมจะมีน้อย ถ้าน ากลับมาใช้จะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน แต่ถ้าเป็นโรงงานที่ใช้ไอน้ าก าลังดันสูง 
ควรจะพิจารณาน าแฟลชสตีมกลับมาใช้ 
 การน าแฟลชสตีมกลับมาใช้จ าเป็นต้องแยกออกจากคอนเดนเสท  วิธีที่ดีที่สุดก็คือท าให้
ส่วนผสมของคอนเดนเสทกับแฟลชสตีมเขาไปอยู่ในถังที่เรียกว่าถังแฟลช (Flash Vessel) การจัดวางรูปแบบที่ถูกต้อง
และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของภาชนะ จะช่วยท าให้คอนเดนเสทที่ไหลเข้ามาด้วยความเร็วสูงลดความเร็วลง คอนเดน
เสทจะตกลงสู่ก้นภาชนะ แล้วระบายออกไป ความสูงของภาชนะที่เหมาะสมเหนือช่องทางเข้าจะท าให้ไอแฟลชระบาย
ออกไป 

ถ้าต้องการน าแฟลชสตีมไปใช้ จ าเป็นจะต้องค านึงถึงข้อส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 
 -  ต้องมีคอนเดนเสทที่มีความดันค่อนข้างสูง 
 -  ต้องมีที่ใช้ที่เหมาะสมส าหรับไอน้ าความดันต่ า และแฟลชสตีม 
 -  ควรพยายามใช้แฟลชสตีมใกล้ๆ กับแหล่งที่เกิดมากที่สุด 



                                                                                          
              

                              
                                                                      

              

                                                                                                                                                                                  219 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 ถังแฟลชสตีม 
ดังได้กล่าวมาแล้วเม่ือคอนเดนเสทออกจากแทรป จะเกิดแฟลชสตีมออกมาด้วย ดังนั้น ในการที่จะน าเอา

แฟลซสตีมกลับมาใช้ประโยชน์ จึงจ าเป็นต้องมีถังแฟลชเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับแยกแฟลชสตีมออกจากคอนเดนเสท 
 
 

 

 
ระบบน าไอน้ าแฟลชกลับมาใช้แบบมาตรฐาน 

 
รูปท่ี 7.14 ตัวอย่างในการน าเอาแฟลชสตีมกลับมาใช้ประโยชน์ 
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การพลังงานความ 

 
ไอน้ าความดันต่ าได้จากการลดความดันจากไอน้ าความดันสูง 

 
 

 
 

รูปท่ี 7.15 ตัวอย่างในการน าเอาแฟลชสตีมกลับมาใช้ประโยชน์ 
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การพลังงานความ 

7.1.2 เตาเผา 
 

1) การเก็บคืนความร้อนท้ิงจากเตาเผามาใช้ประโยชน์ 
 การประหยัดพลังงานของเตาเผานอกจากจะพิจารณาการปรับปรุงอัตราส่วนอากาศ  และการ
ปรับปรุงความดันภายในเตาเผาให้เหมาะสมแล้วก็ยังไม่พอเพียง ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาเผาก็ยังต่ ามาก 
เพราะเนื่องจากยังมีความร้อนสูญเสียไปกับส่วนอื่นๆ  ของเตาเผาอีกมากเช่น ความร้อนจากแก๊สทิ้ง ความร้อนสูญเสีย
ผ่านผนัง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การเก็บคืนความร้อนสัมผัสของแก๊สทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาให้สูงขึ้น 
 การน าความร้อนที่ปล่อยทิ้งไปใช้ประโยชน์เป็นหัวข้อที่ควรจะหยิบยกมาพิจารณาหลังจากที่ได้
ด าเนินการประหยัดพลังงานตามมาตรการอื่นๆ  แล้ว สิ่งที่จะต้องค านึงถึงก็คือการลดปริมาณความร้อนปล่อยทิ้งอย่าง
สุดความสามารถ โดยการเก็บคืนความร้อนทิ้งกลับมาใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนของระบบสูงขึ้น 
 วิธีการใช้ความร้อนสัมผัสจากแก๊สทิ้งให้เป็นประโยชน์มีหลายวิธี แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามวิธีที่
สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงก็คือ วิธีน าไปใช้ประโยชน์กับตัวอุปกรณ์ของระบบเตานั้นเอง นั้นคือการอุ่น
วัสดุป้อนล่วงหน้า (Preheat) และการอุ่นอากาศที่ใช้ในการสันดาปล่วงหน้า อย่างไรก็ตามควรค านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณความร้อนที่ต้องการ ช่วงอุณหภูมิ เวลาท างาน และสถานที่  เป็นต้น 
 

ก. วิธีการน าความร้อนท้ิงจากเตาเผากลับมาใช้ใหม่ 
 

 (1)   การอุ่นวัสดุป้อนล่วงหน้า 
 ถ้าท าการอุ่นวัสดุป้อนให้ร้อนล่วงหน้าก่อนส่งเข้าเตาเผาให้ความร้อน ความร้อนที่ต้องเติม
ให้กับวัสดุภายในเตาย่อมลดลงในปริมาณเท่ากับที่อุ่นวัสดุไว้ล่วงหน้า เนื่องจากอุณหภูมิของวัสดุป้อนจะเกือบเท่ากับ
อุณหภูมิของวัสดุห้อง การอุ่นวัสดุให้ร้อนจึงท าได้อย่างเพียงพอด้วยแก๊สร้อนทิ้ง  โดยการติดตั้งห้องอุ่นวัสดุป้อน
ล่วงหน้า หรือถ้าสร้างเตาให้ยาวขึ้นตรงบริเวณทางเข้า ผลก็คืออุณหภูมิของแก๊สทิ้งจากเตาจะลดลงและประสิทธิภาพ
เชิงความร้อนของเตาก็จะสูงขึ้น การอุ่นวัสดุไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงที่ต้องใช้เท่านั้น แต่ยังจะช่วยเพิ่มอัตรา
การผลิตของเตาต่อหนึ่งหน่วยเวลาให้สูงขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาที่วัสดุต้องอยู่รับความร้อนภายในเตาจะสั้นลง  หรือ
อาจจะน ามาใช้กับเตาที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า เช่น เตาอบก่อนเคลือบส ีเป็นต้น 
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การพลังงานความ 

การน าพลังงานความร้อนท้ิงกลับมาใช้ใหม่ 
(WASTE HEAT RECOVERY) 

 
 

 
 

รูปท่ี 7.16 การน าพลังงานความร้อนท้ิงกลับมาใช้ใหม่ 
 

(2)  การอุ่นอากาศป้อนที่ใช้ช่วยในการสันดาป 
วิธีน าความร้อนจากแก๊สทิ้งมาใช้อีกวิธีหนึ่งก็ คือ  การอุ่นอากาศป้อนที่ใช้ช่วยในการสันดาป

ให้ร้อนล่วงหน้า  โดยจะต้องใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างแก๊สร้อนทิ้งกับอากาศป้อน  การประหยัดพลังงาน
โดยการอุ่นอากาศป้อนให้ร้อนล่วงหน้าเป็นมาตรการส าคัญส าหรับเตาเผา  เพราะอุณหภูมิแก๊สร้อนทิ้งของเตามีค่าสูง   
นอกจากจะช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงแล้ว   การอุ่นอากาศป้อนยังจะช่วยให้สภาวะการสันดาปดีขึ้น 
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การพลังงานความ 

 

7.2          รีคูเพอเรเตอร์ (Recuperator) 
รีคูเพอเรเตอร์เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีเส้นทางการไหลระหว่างกระแสของไหลสอง

สายโดยให้แต่ละตัวแยกตัวจากกัน ของไหลจะไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดนี้พร้อมๆ กันอยู่ในช่องทาง
การไหลของตัวเอง ความร้อนจะถูกถ่ายเทจากของไหลที่ร้อนไปสู่ของไหลที่เย็นกว่าผ่านผนังแบ่งช่องทางการไหล 
 รีคูเพอเรเตอร์มีมากมายหลายรูปแบบ อาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือ แบบเป็นท่อ และแบบเป็นแผ่น  ดังแสดง
ไว้ในรูปที่ 7.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.18  ประเภทรีคูเพอเรเตอร์ 

 รีคูเพอเรเตอร์แบบท่อมีการใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุด และมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นที่
คุ้นเคยของช่างโดยทั่วไป รีคูเพอเรเตอร์แบบท่อประกอบด้วยท่อ ใช้ส าหรับเป็นเส้นทางการไหลของไหลตัวใดตัวหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่าง 

 

ชนิดแผ่น ชนิดท่อ 

แบบมว้น  (Spiral) 

แบบคอยล ์ (Plate - Coil) 

แบบครีบ  (Plate - Fin) 

แบบแผ่นธรรมดา 

ท่อคู ่

ท่อมว้น 

ท่อใน
เชลล ์

รูปท่ี 7.17 การอุ่นอากาศป้อนท่ีใช้ช่วยในการสันดาป 

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
ประเภท รีคูเพอเรเตอร์ 
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การพลังงานความ 

7.2.1 การจ าแนกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อ 
 1) การจ าแนกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน โดยพิจารณาจากของไหล 
 2) การจ าแนกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน โดยจ าแนกตามลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์ 
 

1) การจ าแนกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน โดยพิจารณาจากของไหล 
 (1) ของเหลว / ของเหลว เป็นแบบที่พบมากที่สุด น้ าระบายความร้อนจะไหลอยู่ด้านหนึ่งและ
ระบายความร้อนให้กับของไหลที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าก่อนที่จะน าไปใช้งาน 
 (2) ของเหลว / ก๊าซ โดยทั่วไปจะเป็นการใช้อากาศเพื่อการระบายความร้อนให้แก่ ของเหลวที่
ปล่อยออกมา โดยของเหลวจะไหลอยู่ในท่อและอากาศจะไหลขวางอยู่นอกท่อสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของ
อากาศจะต่ ากว่าของเหลว ดังนั้น จึงมักจะมีการเสริมครีบที่ด้านนอกของท่อเพื่อให้การถ่ายเทความร้อนดียิ่งขึ้น 
 (3) ก๊าซ / ก๊าซ อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดนี้จะใช้ในการอุ่นอากาศ โดยจะใช้ความร้อนจาก
ก๊าซทิ้งของระบบ เช่น เตาเผาฯ เป็นต้น 

 
 
 
 

2) การจ าแนกอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน โดยจ าแนกตามลักษณะโครงสร้างของอุปกรณ์ 

 

 (1) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อเด่ียวเป็นแบบที่มีโครงสร้างง่ายที่สุดประกอบด้วยท่อ
เปลือยเพียงท่อเดียวเพื่อให้ของไหลไหลผ่าน  และเกิดการถ่ายเทความร้อนให้กับของไหลรอบท่อ ซึ่งของไหลนั้นอาจ
เป็นอากาศหรือ ของเหลวก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง 

 

 (2) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ ประกอบด้วยท่อหลายท่อมาเชื่อมเกาะกันด้วยวัสดุ
ตัวน าความร้อนเพื่อให้มีการถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหลที่ไหลในท่อ 
 
 

 
รูปท่ี 7.19 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบมัดท่อ 

 
 (3) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น ประกอบด้วยท่อสองท่อสวมซ้อนทับกันบางครั้ง
อาจน าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้นมาต่อกันหลายๆ ชุด 
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การพลังงานความ 

 
 

 
 

รูปท่ี 7.21 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้นหลายตัวต่อเข้าด้วยกันเป็นชุด 
 

      (4) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในเชลล์ เป็นแบบที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางส าหรับ
การถ่ายเทความร้อนระหว่างของเหลว/ของเหลว ระหว่างของเหลวไอควบแน่น ฯ 

 

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในเชลล์ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักส่วน คือ 
 - ส่วนปลายหน้า 
 - ส่วนปลายหลัง 
 - ชุดท่อ 
 - ตัวเชลล์ 

รูปท่ี 7.20 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น 



                                                                                          
              

                              
                                                                      

              

                                                                                                                                                                                  226 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
รูปท่ี 7.22 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในเชลล์ 

 

 ส่วนประกอบหลักเหล่านี้โดยตัวมันเองมีแบบที่แตกต่างกันหลายแบบ เมื่อจับคู่ประกอบเข้าด้วยกัน
จึงจะท าให้ได้รูปแบบของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในเชลล์ ที่แตกต่างกันได้มากมาย ส่วนประกอบหลัก
เหล่านี้ แต่ละแบบจะแทนด้วยตัวอักษรต่างๆ  ได้ดังนี้ 
  

- ส่วนปลายหน้า 5 แบบ เรียกว่าแบบ A, B, C, N และ D 
 - ตัวเชลล์ 7 แบบเรียกว่าแบบ E, F, G, H, J, K และ X 
 - ส่วนปลายหน้า 8 แบบ เรียกวา่แบบ L, M, N, P, S, T, U และ W 
 

 ส่วนประกอบหลักทั้ง 3 ส่วนนี้สามารถจับคู่ในลักษณะต่างๆ กัน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่
เกิดขึ้นจะมีชื่อย่อเป็นอักษรสามตัว ซึ่งแต่ละตัวจะบอกถึง ส่วนปลายหน้าตัวเชลล์ และส่วนปลายหลัง เช่น BEM ขนาด 
23 – 192 ( 23-192 แบบ BEM) เป็นต้น 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

การเลือกอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

 
 

รูปท่ี 7.23 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ   (Shell and tube heat exchanger) 
 

 
 
 

 
  จากรูปที่ 7.24  แสดงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นยึดท่อตายตัว ส่วนปลายหน้าเป็นหัว

ครอบอยู่กับที่ เชลล์ไหลกลับเดียวพร้อมด้วยข้อต่อรับการขยายตัว ส่วนปลายหลังเป็นแบบแผ่นยึดท่อตายตัวหัวครอบ
อยู่กับที่เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของเชลล์เท่ากับ 23 1/4 นิ้ว และความยาวท่อเท่ากับ 16 ฟุต (192 นิ้ว) 

 
7.2.2 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น 

 

 ข้อดีของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น 
 1) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นต้องการพื้นที่ถ่ายเทความร้อนเพียงหนึ่งในสามถึง
ครึ่งหนึ่งของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในเชลล์เท่านั้น  ซึ่งช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้มากพื้นที่ที่
ลดลงไปนี้เป็นผลจากความป่ันป่วนของการไหลสูงเนื่องจากเส้นทางการไหลที่เป็นคลื่นระหว่างแผ่นโลหะ การเพิ่มขึ้น
ของประสิทธิผลของอุปกรณ์อันเนื่องจากการไหลสวนทางที่แท้จริงและการลดลงของเฟาลิง (เพียงหนึ่งในสิบถึงหนึ่งใน
สี่ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในเชลล์เท่านั้น) อันเนื่องจากความป่ันป่วนของการไหลและพื้นผิวที่เรียบ

รูปท่ี 7.24 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นยึดท่อตายตัว

(BEM)  
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

มันของโลหะ ระยะห่างที่ชิดมากของแผ่นโลหะที่อยู่ติดกันเทียบเคียงได้กับการใช้ท่อขนาดเล็ก ท าให้มีสัมประสิทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อนที่สูง 
 2) ประหยัดที่ติดตั้งอันเนื่องจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นต้องการพื้นผิวถ่ายเท
ความร้อนน้อยลงรวมทั้งต้องการพื้นที่ว่างโดยรอบเพื่อถอดประกอบน้อย 
 3) การที่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นมีประสิทธิผลสูง อันเนื่องจากการไหลของไหลเป็น
แบบไหลสวนทางที่แท้จริง ท าให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากอุณหภูมิของไหลให้ความร้อนที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้เต็ม
เม็ดเต็มหน่วยยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบน าความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ 
 4) พิกัดทางความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นสามารถปรับเพิ่ม หรือลดลงได้
อย่างง่ายดายโดยการแปรเปลี่ยนจ านวนแผ่นโลหะ  ลักษณะพิเศษอันนี้นับว่ามีประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรับระบบที่มีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโหลดในอนาคต 
 5) ประสิทธิผลที่เพิ่มสูงขึ้นของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น จะท าให้อุณหภูมิที่เพิ่ม
สูงขึ้นของน้ าระบายความร้อนยิ่งสูงมากขึ้น ช่วยลดปริมาณการไหลของไหลที่ต้องการ ซึ่งจะน าไปสู่การประหยัดใน
ส่วนของท่อวาล์ว ป๊ัม และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 6) ปริมาตรของเนื้อที่ว่างภายในของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นคิดเป็นเพียง  10 ถึง 
20 เปอร์เซ็นต์ ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในเชลล์ที่เท่าเทียมกัน  ดังนั้น จึงมีของไหลในกระบวนการ
ผลิตอยู่ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนน้อยลงท าให้ควบคุมได้ดีขึ้น และตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น 
 7) การลดลงของพื้นผิวที่ต้องการและปริมาตรของไหลที่อยู่ภายในอุปกรณ์ มีส่วนช่วยลดมวลรวม
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นให้เหลือเพียงประมาณหนึ่งในหกของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อใน
เชลล์ที่เท่าเทียมกัน เป็นผลให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง การติดตั้ง และการสร้างฐานราก 
 

 ข้อเสียของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น 
 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นมีข้อเสียที่ส าคัญเพียงประการเดียว คือ มีพื้นที่ที่จะต้องท า
การซีลด้วยปะเก็นค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามอุณหภูมิและความดันสูงสุดจะถูกจ ากัดไว้ที่ประมาณ 400 K และ 2.7 
MPa ตามล าดับ ปะเก็นที่เป็นใยหินอัดอาจจะใช้กับอุณหภูมิได้สูงถึง 600 K แต่ความดันที่สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมถูกจ ากัดอยู่ที่ประมาณ 1.8 MPa 
 ปัญหาที่เกิดจากการซีลด้วยปะเก็น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน ามาใช้ซ้ า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตไม่
แนะน าอย่างยิ่ง) ในหมู่ผู้ใช้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากมากที่สุดในการใช้งานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนแบบแผ่น 

 
 
 

7.2.3 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วน 
 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วนได้รับการพัฒนาขึ้นในประเทศสวีเดน เมื่อประมาณหกสิบปี
มาแล้ว เพื่อใช้ในการน าความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์จากน้ าเสียของโรงงานเยื่อกระดาษ ต่อมาใช้งานได้
ขยายวงกว้างสู่กระบวนการในอุตสาหกรรมอื่นๆ  จนกระทั่งทุกวันนี้ได้มีการใช้งานกว้างขวางยิ่งขึ้น  อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วนสามารถใช้แทนแบบท่อในเชลล์ได้ส าหรับความดันต่ าและปานกลาง  และได้รับ
ความนิยมเป็นพิเศษในกรณีที่ต้องเก่ียวข้องกับของเหลวที่หนืดมาก หรือมีสิ่งแขวนลอยหนาแน่น 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
 

รูปท่ี 7.25 โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วน 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 7.26 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วนพร้อมฝาครอบ 
 

 การท างาน 
  ช่องทางไหลในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วนถูกแสดงอยู่ในรูปที่  7.26 ของไหลที่
ร้อนจะไหลเข้าทางศูนย์ แล้วไหลไปตามช่องทางไหลออกสู่ด้านนอก (รูปซ้ายมือ) ส่วนของไหลที่เย็นจะเข้าทางด้าน
นอก แล้วไหลไปตามช่องทางการไหลเข้าสู่ศูนย์กลาง (รูปขวามือ) ลักษณะการไหลดังกล่าวท าให้เกิดเป็นการไหลสวน
ทางขึ้นทั้งที่ผนังบนและผนังล่างของช่องทางไหล 
 

 
 

รูปท่ี 7.27   ลักษณะการไหลของกระแสของไหลร้อน (รูปซ้าย) และเย็น (รูปขวา)  
ภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วน 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

  ในการใช้งานตามปกติส าหรับงานของเหลว/ของเหลวนั้น แกนกลางของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนจะวางตัวในแนวนอน ของแข็งที่ตกตะกอนจะสะสมอยู่ที่ด้านล่างของช่องทางไหลและจะถูกไหลพาไปอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อความเร็วการไหลเพิ่มขึ้น หรือตะกอนอาจจะสะสมมากขึ้นท าให้ความเร็วของไหลในบริเวณนั้นเพิ่มสูงขึ้น  จน
สามารถไหลพาตะกอนนั้นไปได้          
                                                    

 
 

รูปท่ี  7.28  ลักษณะการไหลอีกแบบหนึ่งของภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยน 
ความร้อนแบบแผ่นม้วนซึ่งท างานเป็นเครื่องควบแน่นแกนตั้ง 

 
 

    

 ลักษณะการไหลอาจจัดให้แตกต่างไปจากข้างต้นก็ได้ส าหรับเครื่องควบแน่นและเครื่องระเหย การ
จัดให้แกนกลางของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอยู่ในแนวด่ิงจะดีกว่า เพื่อช่วยในการแยกไอออกจากของเหลว การ
ถ่ายของเหลวและการระบายไอสามารถกระท าได้ตามความจ าเป็น 
 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วนอาจท างานแบบไหลวน /ไหลขวาง ดังแสดงในรูปที่ 
7.28 การจัดการไหลในลักษณะเช่นนี้ นับว่ามีความเหมาะสมเป็นพิเศษส าหรับการใช้งานที่ของไหลทั้งสองมีความ
หนาแน่น หรืออัตราการไหลแตกต่างกันมาก เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะผสมระหว่างของเหลวความเร็วสูงในช่องทาง
ไหลวน กับไอหรือแก๊สที่มีความดันตกต่ าซึ่งไหลขวางขนานกับแกนกลาง 

 
รูปท่ี 7.29    ลักษณะการไหลอีกแบบหนึ่งภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 

แบบแผ่นม้วนซึ่งท างานเป็นเครื่องควบแน่น 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

เครื่องควบแน่นนับว่าเหมาะสมมากส าหรับของไหลที่ประกอบด้วยแก๊สที่ควบแน่นได้และที่
ควบแน่นไม่ได้ ของไหลที่เย็นเข้าทางด้านข้างของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน  ไหลไปตามช่องทางไหลวนไปสู่
ศูนย์กลาง และไหลไปตามท่อผ่านยอดโดมไอที่ส่วนบนไปสู่ทางออก ส่วนไอจะเข้าทางด้านข้างของยอดโดมไอ คอน
เดนเสทที่เกิดจากการควบแน่นจะตกลงไปสู่ด้านล่างของช่องทางแนวด่ิง และไหลไปตามช่องทางไหลวนไปสู่ช่องถ่าย
ของเหลวที่ด้านข้าง แก๊สที่ไม่ควบแน่นจะไหลไปตามช่วงบนของช่องทางไหลวนไปสู่ทางออกที่ด้านข้าง โดยมีอุณหภูมิ
ใกล้เคียงกับอุณหภูมิเข้าของไหลที่เย็น 
  ส าหรับของไหลที่เป็นพิษหรือที่กันการรั่วซึมด้วยปะเก็นได้ยาก และส าหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนชนิดของเหลว/แก๊สนั้น ช่องทางไหลวนอาจจะถูกเชื่อมปิดตลอดที่ข้างใดข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งปล่อยให้
เปิดไว้เพื่อให้ปิดด้วยแผ่นปิดครอบเพียงแผ่นเดียว ในอีกทางเลือกหนึ่งอาจปล่อยให้ช่องทางไหลวนเปิดไว้ทั้งสองข้าง 
เพื่อให้ปิดซีลด้วยแผ่นปิดครอบสองแผ่น 
 

 ข้อดีของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วน 
  ลักษณะสมบัติการไหลในช่องทางไหลวน จะใกล้เคียงกับการไหลในท่อมากกว่าในเชลล์ในอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในเชลล์ ฉะนั้นการที่ของไหลทั้งสองไหลอยู่ในช่องทางไหลจึงท าให้มีสัมประสิทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อนรวมสูงกว่าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในเชลล์  หน้าตัดการไหลที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก
สามารถก าหนดให้มีขนาดซึ่งเอื้อต่อการไหลมากที่สุด เพราะ ไม่มีข้อจ ากัดว่าช่องทางไหลทั้งสองจะต้องเท่ากัน รวมทั้ง
ช่องทางไหลไม่จ าเป็นต้องมีหน้าตัดคงที่ตลอดจากทางเข้าถึงทางออก 
  ช่องทางการไหลที่โค้งอย่างต่อเนื่องมีส่วนช่วยในการปรับปรุงสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม
ในท านองเดียวกันกับท่อโค้ง นอกจากนี้ ณ ความเร็วท าให้เกิดการไหลราบเรียบในท่อตรง แต่จะท าให้เกิดการไหล
แบบป่ันป่วนขึ้นในช่องทางไหลโค้งต่อเนื่อง 
 การไหลที่เป็นการไหลสวนทางกันอย่างแท้จริง จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน เมื่อประกอบเข้ากับการเพิ่มขึ้นของสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม มีผลให้สามารถลดพื้นที่การถ่ายเทความ
ร้อนลงได้ประมาณ 20% ผลดังกล่าวน าไปสู่การประหยัดทางด้านขนาดน้ าหนักและการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
และการติดตั้ง 
 ผลการขัดสีของไหลในช่องทางไหลทั้งสองช่วยยับยั้งการเกาะสะสมของสิ่งสกปรกบนพื้นผิว  ตัว
ประกอบเฟาลิ่งส าหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วน ตามปกติจะมีค่าประมาณหนึ่งในสามของอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อในเชลล์เท่านั้น จึงท าให้มีความเหมาะสมมากส าหรับของไหลที่มีแนวโน้มจะเกิดตะกอน
เกาะหรือที่มีสิ่งแขวนลอยผสมอยู่ โดยทั่วไปอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นม้วนจะไม่จ าเป็นต้องมีฉนวนกัน
ความร้อน เนื่องจากของไหลที่ร้อนจะเข้าสู่อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ศูนย์กลาง  และจะมีอุณหภูมิลดลงเมื่อไหล
เข้าสู่ศูนย์กลาง นั่นคือ ของไหลที่อยู่ใกล้กับผิวนอกและผิวนอกของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจะมีอุณหภูมิไม่ต่าง
จากอุณหภูมิรอบข้างมากนัก จึงมีการสูญเสียความร้อนน้อย 
 ความต้องการในการบ ารุงรักษาค่อนข้างน้อย เนื่องจากผลการขัดสีของไหลจะช่วยยับยั้งการเกาะ
สะสมของตะกรันหรือของแข็งอื่น นอกจากนี้แผ่นปิดครอบยังสามารถถอดออกได้ง่ายเพื่อตรวจสอบ หรือการท าความ
สะอาดทางกล ช่องทางไหลที่เป็นช่องเด่ียวส าหรับของไหลแต่ละชนิดช่วยอ านวยความสะดวกในการท าความสะอาด
ทางเคมี โดยไม่จ าเป็นต้องถอดแผ่นปิดครอบออก 
                       โครงสร้างแบบหมุนวนท าให้ได้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่กะทัดรัดมาก  อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบแผ่นม้วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร  และสูง 1.5 เมตร สามารถจะให้พื้นที่ถ่ายเทความร้อนได้ถึง 
30 ตารางเมตร เนื้อที่เพิ่มเติมที่จะต้องเผื่อไว้ส าหรับการให้บริการ ก็มีเพียงเนื้อที่ส าหรับถอดแผ่นปิดครอบเท่านั้น 
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7.2.4 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผงคอยล์ 
 

 โครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้ ประกอบด้วยแผ่นโลหะพิมพ์นูนสองแผ่นถูก
เชื่อมเข้าด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 7.29 แผ่นโลหะทั้งสองประกบกันเป็นแผงซึ่งมีกลุ่มของช่องทางไหลส าหรับของไหล
ถ่ายเทความร้อน 
 ในแบบพิมพ์นูนคู่นั้นแผ่นโลหะทั้งสองจะถูกพิมพ์นูนให้เป็นช่องทางไหลที่เข้าชุดกันส่วนแบบพิมพ์นูน
เด่ียวนั้น โลหะแผ่นหนึ่งจะแบนเรียบธรรมดา และอีกแผ่นหนึ่งจะถูกพิมพ์นูน แบบพิมพ์นูนเด่ียวจะมีความหนา และ
หน้าตัดของช่องทางไหลประมาณครึ่งหนึ่งของแบบพิมพ์นูนคู่ 

 
รูปท่ี 7.30 โครงสร้างอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผงคอยล์ 

 
                    มีข้อจ ากัดน้อยมากเก่ียวกับกระแสส่วนที่จะพิมพ์ลงบนแผ่นโลหะ ดังนั้น จึงสามารถท าช่องทางไหลให้
มีขนาดและรูปทรงใดๆ ก็ได้ เส้นทางการไหลอาจจะเป็นคอยล์เด่ียวที่ต่อเนื่อง หรืออาจจะกระจายในลักษณะที่ค่อนข้าง
จะซับซ้อน ดังแสดงในรูปที่ 7.30 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้มักจะใช้ส าหรับการให้ความร้อนในถัง โดยใช้ไอ
น้ าซึ่งควบแน่นอยู่ภายในช่องทางไหล ให้สังเกตความแตกต่างกันระหว่างทางจ่ายเข้าที่มีขนาดใหญ่กับทางจ่ายคอน
เดนเสทออกที่มีขนาดเล็ก 
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รูปท่ี 7.31 รูปลักษณ์ต่างๆ ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผงคอยล์ 

 
 แผงคอยล์อาจจะท าด้วยโลหะใดๆ ที่มีการท าเป็นแผ่นซึ่งสามารถเชื่อมเข้าด้วยกันได้เมื่อสภาวะ
เอื้ออ านวย วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน จัดว่ามีความเหมาะสมที่สุดในแง่เศรษฐศาสตร์ แต่ได้มีการผลิตด้วยวัสดุอื่นออกมา
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้ส าหรับของไหลที่กัดกร่อนหรืองานพิเศษอื่นๆ 

 หลังจากที่แผงคอยล์ถูกท าขึ้นมาแล้ว ก็อาจจะน ามาม้วนหรืออัดให้มีรูปทรงต่างๆ กันได้แผงคอยล์
อาจจะถูกติดตั้งไว้บนผนังให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบท าความร้อนของห้องก็ได้ หรืออาจจะแขวนในถังเพื่อให้ความร้อน
แก่ของเหลวในถังก็ได้ หรืออาจจะประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของถัง หรือหนีบจับไว้ภายใน หรือภายนอก
ของถังก็ได้ อาจจะจัดให้มีหลายชุดต่อเข้าด้วยกันในลักษณะต่างๆ กันเพื่อให้ความร้อนแก่ของเหลวหรืออากาศ 

7.2.5 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นและครีบ 

องค์ประกอบของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเพลต-ครีบ ประกอบด้วยแผ่นครีบซึ่งถูกพิมพ์เป็น
จีบหรือเป็นลอน และถูกประกบอยู่ระหว่างแผ่นโลหะก้ัน มีคานข้างติดตั้งอยู่ที่ส่วนขอบของเพลต -ครีบอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบดังกล่าววางซ้อนกันเป็นชั้น และถูกเชื่อมหรือจุ่มบัดกรีให้ติดกัน
เป็นโครงแข็งแรง 
 องค์ประกอบของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าว อาจประกอบซ้อนกันให้มีขนาดหรือรูปทรงใดๆ 
ก็ได้ จากนั้นจึงถูกน าไปเชื่อมเข้ากับท่อรวมกระจายการไหล  ซึ่งเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเพลต-ครีบ
ขนาดใหญ่ ชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าวอาจจะต่อรวมกันเป็นกลุ่มอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนขนาด
ใหญ่ 
 แผ่นครีบที่ใช้มีรูปแบบหลากหลายรูปแบบ รูปที่ 7.31 แสดงตัวอย่าง รูปแบบโดยทั่วไปในบางกรณี 
รูปแบบที่มีลอนเป็นคลื่นจะให้ผลดีในสร้างการไหลที่ป่ันป่วน และส่งเสริมการถ่ายเทความร้อน แต่ในบางครั้งครีบ
อาจจะถูกบิดหรือท าให้เกิดรอยบุ๋ม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อสร้างการไหลที่ป่ันป่วนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ถ่ายเทความร้อน มาตรการดังกล่าวเหล่านี้นับว่ามีประสิทธิผลในการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อน แต่ก็จะ
ท าให้ความต้านทานการไหลเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งแสดงออกในรูปของความดันตกที่เพิ่มขึ้น ส าหรับของไหลที่มีความ
หนาแน่นต่ า เช่น แก๊สก าลังงานที่เพิ่มขึ้นในการเอาชนะความดันตกที่เพิ่มขึ้น  มักจะมากกว่าผลการเพิ่มขึ้นของการ
ถ่ายเทความร้อน ดังนั้น ในการเสนอรูปแบบของครีบที่พิสดารแตกต่างจากปกติจะต้องชั่งน้ าหนัก ส่วนดีส่วนเสียให้
ละเอียดถี่ถ้วน 
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รูปท่ี 7.32 รูปแบบต่างๆ ของแผ่นครีบของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน  

 
 
 
 

แผ่นครีบเป็นลอนที่อยู่ถัดกันไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ห่างเท่ากัน ลักษณะเช่นนี้มีข้อดีเป็นพิเศษในกรณีที่
ของไหลที่ร้อนกับของไหลที่เย็นมีความหนาแน่นแตกต่างกันค่อนข้างมาก ตัวอย่าง เช่น ด้านหนึ่งเป็นของเหลวใน
ขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นแก๊ส หรือในกรณีที่เป็นแก๊สที่ความดันต่างกัน ดังเช่น ตัวรีคูเพอเรเตอร์ในเครื่องกังหันแก๊ส ซึ่ง
ด้านหนึ่งเป็นไอเสียที่ความดันบรรยากาศ ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นอากาศสันดาปที่ความดันเป็นหลายเท่าของความดัน
บรรยากาศ ในกรณีดังกล่าวเราควรจะให้ทางด้านที่มีความหนาแน่นต่ า มีความสูงของลอนแผ่นครีบมากกว่าทางด้าน
ความหนาแน่นสูง เพื่อให้ทั้งสองด้านมีค่าเรย์โนลด์ใกล้เคียงกัน เป็นผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนทั้งสอง
ด้านมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งจะน าไปสู่สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมที่ดีที่สุด 
 

                 
 

              
รูปท่ี 7.33 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นครีบ 
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7.3          รีเจนเนอเรเตอร์ 
 

 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนรีเจนเนอเรอเตอร์ ประกอบด้วย เมทริกซ์ (Matrix) ของมวลที่โปร่งพรุนมี
ช่องว่างแทรกอยู่ทั่วไป เช่น เส้นลวด ลูกกลม แป้งฝุ่น เป็นต้น เพื่อให้ของไหลร้อนและของไหลเย็นไหลผ่านตัวมันไป
สลับกัน ในระหว่างที่ของไหลร้อนไหลผ่านเมทริกซ์นี้ ความร้อนจะถูกถ่ายเทจากของไหลไปสู่เมทริกซ์ ท าให้เมทริกซ์มี
อุณหภูมิสูงขึ้นและเก็บความร้อนไว้ ส่วนของไหลจะมีอุณหภูมิลดลง 
 หลังจากนั้นการไหลจะถูกสลับให้ของไหลเย็นไหลผ่านเมทริกซ์ ซึ่งจะคายความร้อนที่เก็บไว้ก่อนหน้านี้ให้แก่
ของไหลเย็น เมทริกซ์จะมีอุณหภูมิลดลง ส่วนของไหลเย็นจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ขณะนี้เมทริกซ์พร้อมที่จะรับการถ่ายเท
ความร้อนจากของไหลร้อนส าหรับการท างานในรอบต่อไป 
 นั่นคือ เมทริกซ์จะท าหน้าที่เป็นตัวเก็บกักความร้อน โดยจะท างานสลับกันระหว่างการรับความร้อนจากของ
ไหลร้อน กับการคายความร้อนให้แก่ของไหลเย็น เมทริกซ์อาจจะเปรียบเทียบได้เหมือน “ฟองน้ า” นี้จะเกิดการพองตัว
และดูดซับความร้อนไว้ในระหว่างการไหลผ่านของไหลร้อนและถูกบีบให้คายความร้อนออกในระหว่างการไหลผ่านของ
ไหลเย็น 
 ลักษณะการท างานของรีเจนเนอเรเตอร์แตกต่างอย่างมากจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดอื่นๆ ซึ่งการ
ถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นระหว่างของไหลที่เก่ียวข้อง ซึ่งถูกแยกจากกันด้วยผนังในขณะที่ของไหลไหลอยู่ในช่องทาง
ไหลของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการไหลอย่างต่อเนื่อง 
 

 
รูปท่ี 7.34 แสดงอากาศไหลผ่านวงล้อความร้อน 

 
7.3.1 รีเจนเนอเรเตอร์แบบพลวัต 

 

 รีเจนเนอเรเตอร์แบบพลวัตมีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ในแบบทุกกรณีจะมีเมทริกซ์เพียงชุดเดียว ซึ่งถูกจัดไว้ใน
รูปของจานแบน หรือกระบอกกลวง วัสดุของเมทริกซ์จะเกิดการสัมผัสของไหลร้อนและของไหลเย็นสลับกันจนการ
เคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างเมทริกซ์กับท่อ การท างานดังกล่าวนี้บรรลุผลได้โดยการหมุนเมทริกซ์หรือท่อรวมของไหลที่
ควบคุมการแจกจ่ายของไหลและออกจากเมทริกซ์ 
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 รีเจนเนอเรเตอร์ ที่แสดงในรูปที่ 7.33 ซึ่งมักจะเรียกว่า วงล้อความร้อน ถูกน าไปใช้งานอย่างกว้างขวาง
ในสถานีผลิตไฟฟ้ารับโหลดฐาน และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมในการอุ่นอากาศโดยไอเสียที่ร้อน ในอุปกรณ์
ลักษณะนี้นั้น เมทริกซ์ที่เป็นจานพรุนจะหมุนไปอย่างช้าๆ ด้วยการขับเคลื่อนจากภายนอก เพื่อให้วัสดุของเมทริกซ์
เคลื่อนผ่านกระแสของไหลที่ร้อน และจากนั้นตัดผ่านกระแสของไหลที่เย็นสลับกันไป 

 การจัดวางที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่เรียกว่า รีเจนเนอเรเตอร์จานหรือกระบอกเมทริกซ์อยู่กับที่ 
และตัวท่อรวมที่จ่ายของไหลและรับของไหลจากเมทริกซ์จะเป็นส่วนที่หมุนแทน 

           รีเจนเนอเรเตอร์พลวัตมีข้อดีที่มีเมทริกซ์เพียงตัวเดียว แต่ค่อนข้างมีปัญหาในส่วนของการออกแบบ
ทางกลของตัวขับเคลื่อนให้หมุน และการซีลเพื่อแยกของไหลทั้งสองออกจากกัน ประเด็นนี้มีความส าคัญเป็นพิเศษเมื่อ
มีความแตกต่างความดันมากขึ้นระหว่างของไหลร้อนกับของไหลเย็น เช่น การใช้งานเพื่ออุ่นอากาศในระบบกังหันแก๊ส 
 ปัญหาเก่ียวกับการซีลของไหลถูกซ้ าเติมโดยการที่วัสดุเมทริกซ์ต้องผ่านกระบวนการท าให้ร้อนและท า
ให้เย็นซ้ าๆ ซากๆ ลักษณะเช่นนี้น าไปสู่การหดตัว และขยายตัวเป็นวัฏจักรของเมทริกซ์ ตามสัมประสิทธิ์การขยายตัว
ทางความร้อนของวัสดุที่เก่ียวข้อง ในบางกรณีอาจจะเกิดการบิดเบ้ียวอย่างร้ายแรง หรือเกิดความเค้นทางความร้อนที่
สูง จนในที่สุดจะเกิดความเสียหายขึ้นอันเป็นผลจาก “ความล้าทางความร้อน” โดยที่การท าให้ร้อนและท าให้เย็นซ้ าๆ 
ซากๆ จะท าให้ส่วนประกอบเมทริกซ์หลวม หรือแตกออกในกรณีที่เป็นโครงสร้างที่พรุนชิ้นเดียว 
 

 
 

รูปท่ี 7.35 รีเจนเนอเรเตอร์แบบ Rothemuble ใช้เป็นเครื่องอุ่นอากาศ 
 

7.3.2 รีเจนเนอเรเตอร์แบบสถิต 

 

 รีเจนเนอเรเตอร์แบบสถิตไม่มีช้ินส่วนเคลื่อนที่ นอกจากชิ้นส่วนเล็กๆ ที่ใช้ในอุปกรณ์สลับการไหล การ
ใช้งาน ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับการไหลของไหลต่อเนื่อง ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีเมทริกซ์สองชุดพร้อมทั้งให้มีการสลับการ
ไหลเป็นจังหวะ ในขณะใดๆ เมทริกซ์ชุดหนึ่งรับของไหลร้อนและอีกชุดหนึ่งจะรับของไหลเย็น รีเจนเนอเรเตอร์แบบ
สถิตนี้มีการใช้งานเป็นเวลาเกือบ 80 ปี มาแล้วในการอุ่นอากาศในอุตสาหกรรมเหล็ก และในอุตสาหกรรมท าแก๊สเหลว
ขนาดใหญ่ 
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มีงานบางประเภทที่การไหลของไหลจะมีการหยุดเป็นครั้งคราว จึงสามารถจะใช้เมทริกซ์เพียงชุดเดียว

ได้ ระบบท าความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวอย่างการท างานในลักษณะเช่นนี้ดังแสดงในรูปที่  7.35 ใน
ระหว่างที่มีแสงอาทิตย์ ไม่จ าเป็นต้องมีการท าความร้อน ดังนั้น ตัวเก็บกักพลังงานแบบรีเจนเนอเรเตอร์ขนาดใหญ่ใน
ชั้นใต้ดินจะท าให้ร้อนขึ้นโดยพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน เพื่อเป็นการเก็บพลังงานไว้ และจะจ่ายความร้อน
ออกมาให้ใช้ในตอนกลางคืนซึ่งไม่มีแสงอาทิตย์ 
                    อีกตัวอย่างหนึ่งในการใช้งานที่มีรีเจนเนอเรเตอร์เพียงชุดเดียว  ได้แก่ ในเครื่องยนต์สเตอร์ลิง และ
เครื่องจักรระบบรีเจนเนอเรทีฟที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งใช้ในการผลิตก าลังไฟฟ้า การท าความเย็น หรือระบายความร้อนทาง
ไครโอเจนิกซ์ 

 ข้อดีของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบรีเจนเนอเรเตอร์ 
 

 ข้อดีที่โดดเด่นที่สุดของระบบรีเจนเนอเรเตอร์อยู่ที่ความเรียบง่ายของมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบ
ที่มีเมทริกซ์อยู่กับที่ วัสดุเมทริกซ์อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่มีความร้อนจ าเพาะสูง และสามารถท าให้กระจายออกละเอียด
เพื่อให้มีพื้นผิวรวมที่ใหญ่มากส าหรับถ่ายเทความร้อน เราสามารถจะหาวัสดุที่มีราคาถูกได้เสมอ ในกรณีที่ปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์เป็นข้อพิจารณาหลัก ในบางกรณี อาจจะมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอให้ใช้วัสดุที่มีราคาสูงขึ้นได้ อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนที่มีขนาดกะทัดรัดมากๆ  ซึ่งให้พื้นที่ถ่ายเทความร้อนต่อปริมาตร และประสิทธิผลสูงเป็นพิเศษ 
นับว่าเป็นความจ าเป็นส าหรับการใช้งานในที่ที่พื้นที่และน้ าหนักถูกจ ากัด 
 ข้อดีประการต่อมาของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนรีเจนเนอเรเตอร์อยู่ที่ความสามารถในการท า
ความสะอาดตัวเอง ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบรีคูเพอเรเตอร์แทบทุกชนิดของไหลจะไหลในช่องทางที่แยก
จากกัน และต่างก็อยู่ในทิศทางเดิมเสมอ จึงมีการสะสมของสิ่งสกปรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นซึ่งจะน าไปสู่การลดลงของ
การถ่ายเทความร้อนและการเพิ่มขึ้นของการสูญเสียความดันในรีเจนเนอเรเตอร์ ของไหลทั้งสองถูกจัดให้ไหลใน
ทิศทางตรงกันข้าม เมทริกซ์จึงเกิดการท าความสะอาดโดยตัวเอง เขม่าที่จับเกาะจากการไหลผ่านของไหลร้อน จะถูก
เป่าหลุดไปโดยการไหลผ่านของไหลเย็นในล าดับต่อมา ในระบบไครโอเจนิกซ์ ลักษณะเด่นข้อนี้นับว่าให้ข้อดีเป็นพิเศษ 
สิ่งปนเปื้อนใดๆ ที่เป็นของแข็งหรือของเหลวที่เกาะสะสมในเมทริกซ์ในระหว่างการไหลผ่านของไหลร้อน (ของไหลถูก
ท าให้เย็นลง) จะถูกระเหยกลับคืนไป และถูกพัดพาไปจากเมทริกซ์จากการไหลผ่านของไหลเย็นในจังหวะต่อมา 
 ข้อดีอีกประการหนึ่ง จากข้อเท็จจริงที่ว่า จะมีของไหลเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่ไหลเข้าสู่หรือออก
จากเมทริกซ์ที่ขณะใดๆ ท าให้เกิดความสะดวกในการออกแบบท่อรวมของไหลทางเข้าและทางออก  จึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องมีระบบแยกของไหลออกเป็นเส้นทางการไหลที่ต่างกัน 

รูปท่ี 7.36 การท างานของรีเจนเนอเรเตอร์แบบสถิต 
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 ข้อเสียของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบรีเจนเนอเรเตอร์ 
 

 ข้อเสียประการส าคัญของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนรีเจนเนอเรเตอร์เกิดจากการที่ไม่สามารถ
แยกของไหลร้อนและของไหลเย็นออกจากกันอย่างสมบูรณ์ จะมีการผสมกันของไหลทั้งสองบ้างเสมอ  เนื่องจาก
ช่องว่างในเมทริกซ์จะมีของไหลตัวหนึ่งจุอยู่ในขณะที่ท าการสลับการไหลไปทางของไหลอีกชนิดหนึ่ง ของไหลใน
ช่องว่างนี้จะถูกไล่โดยของไหลตัวใหม่ให้ไปรวมกับกระแสของไหลตัวใหม่ สภาวะเช่นนี้เรียกว่า การชักพา (Carryover) 
และอาจจะมีผลอย่างมากในเมทริกซ์ขนาดใหญ่ที่พรุนมากๆ โดยมีช่วงเวลาของการสลับสั้นมาก การรั่วไหลไปปนเป้ือน
กันนี้ แม้ว่าจะน้อยเพียงใดก็ตาม ได้กลายเป็นอุปสรรคส าคัญในการใช้รีเจนเนอเรเตอร์ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม
เป็นจ านวนมาก ซึ่งไม่อาจจะปล่อยให้มีการผสมกันของไหลได้ 
 ปัญหาเก่ียวกับการซีลที่ละเอียดซับซ้อน ได้กลายเป็นตัวจ ากัดการใช้งานของรีเจนเนอเรเตอร์
พลวัต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานที่มีความแตกต่างความดันระหว่างของไหลทั้งสองพอสมควร เช่น เครื่องอุ่น
อากาศป้อนเข้าของกังหันแก๊ส เป็นต้น 
 ความจ าเป็นต้องมีตัวขับเคลื่อนด้วยก าลัง ชุดรองลื่น (bearings) และระบบรองรับเป็นข้อเสียอีก
ประการหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ไม่มีการเคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งข้อดีของแบบที่กะทัดรัดและมี
เมทริกซ์เพียงชุดเดียวโดยไม่มีวาล์วอาจจะเป็นเหตุผลเพียงพอในการจะให้มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ 
 
7.4         โคเจนเนอเรชั่น (Cogeneration ) 
 โคเจนเนอเรชั่น คือ กระบวนการน าพลังงานไปใช้ในรูปที่เป็นประโยชน์มากกว่าหนึ่งรูปโดยได้พลังงานจาก
แหล่งเดียวกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ พลังงานความร้อนร่วม ” 
 ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนส าหรับกระบวนการผลิตเป็นจ านวนมากย่อมต้องใช้ก าลังไฟฟ้ามากขึ้น
ด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเชิงเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมเหล่านี้มักจะใช้พลังงานที่มีอยู่แล้วผลิต
พลังงานไฟฟ้า ผลก็คือ โรงงานสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับในโรงงานเอง แล้วน าพลังงานความร้อนที่เหลือ
กลับไปใช้ในกระบวนการผลิต 
 

 ตัวอย่าง เช่น พลังงานความร้อนที่ได้จากไอน้ า ที่มีความดันและอุณหภูมิสูง น าไปผลิตกระแสไฟฟ้า (Steam 
Turbine) แล้วน าไอน้ าที่ออกจาก Turbine ที่มีอุณหภูมิและความดันลดลงน าไปใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น 
โคเจนเนอเรชั่น สามารแบ่งแยกออกตามลักษณะการท างานออกได้ 3 ชนิด คือ 
 

 1) Gas turbine power generation + Steam turbine power generation 
 2) Diesel or gas engine power generation + Hot water supply 
 3) High pressure steam turbine generation + Steam supply for heating 
 

7.4.1 Gas turbine power generation + Steam turbine power generation  

 

 เป็นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระหว่างกังหันก๊าซกับไอน้ า  อุปกรณ์หลัก
ประกอบด้วย เครื่องกังหันก๊าซ (Gas turbine) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ หรือน้ ามันเป็นเชื้อเพลิง 
ท างานโดยอาศัยก๊าซร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นตัวขับดันใบพัด  พลังงานความร้อนที่เหลือออกจากชุด
กังหันก๊าซจะถูกส่งไปยังหม้อไอน้ า (Steam turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง เครื่องก าเนิดไฟฟ้าแต่ละเครื่อง
ที่ต่อเข้ากับกังหันก๊าซและกังหันไอน้ า จะท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูก
ปรับแรงดันให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้งาน 



                                                                                          
              

                              
                                                                      

              

                                                                                                                                                                                  239 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 การท างานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
 

 จากรูปที่ 7.36 เป็นผังเบ้ืองต้นของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระหว่างกังหันก๊าช/ไอน้ า ซึ่งมีการ
ท างานดังนี้ คือ เชื้อเพลิงก๊าซจะถูกส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้ (3) โดยมีอากาศที่ถูกอัดด้วยความดันสูง 8.10 เท่าจาก
เครื่องอัดอากาศ (2) มาช่วยเผาไหม้ ท าให้เกิดการขยายตัวของก๊าซร้อนมีความดันและอุณหภูมิสูงส่งเข้าไปขับดัน
กังหันก๊าซ (1) ขับเคลื่อนและฉุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (11) ที่ต่ออยู่บนเพลาเดียวกัน 

 
 

1 กังหันก๊าซ  2 เครื่องอัดอากาศ        3 ห้องเผาไหม้        4 ปล่องไอเสีย 
 5 หม้อไอน้ า  6 วาล์วความดันไอน้ า   7 เครื่องควบแน่น    8 ป๊ัมน้ า 
 9 ถังพักน้ า 10 กังหันไอน้ า         11 เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 
รูปท่ี 7.37 ผังเบื้องต้นของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระหว่างกังหันก๊าซ/ไอน้ า 

 
ส่วนก๊าซร้อนที่ขับดันกังหันก๊าซ (1) แล้วถูกส่งออกไปยังห้องเผาไหม้ (3) อีกครั้งหนึ่งและความร้อนนี้

ไปต้มน้ าที่หม้อน้ า (5) น้ าที่ถูกต้มจะกลายเป็นไอความดันสูงไปขับดันกังหันไอน้ า (10) เพื่อขับเคลื่อนเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า (11) ส่วนไอน้ าที่ขับดันกังหันไอน้ าแล้วส่วนที่ยังมีความดันสูงอยู่จะไหลผ่านวาล์วความดันไอน้ า (6) ไอน้ าส่วนนี้
ก็จะขับดันกังหันอีกครั้งหนึ่ง   ส่วนไอน้ าที่ความดันลดลงก็จะถูกส่งเข้าไปยังเครื่องควบแน่น (7) ซึ่งจะระบายความร้อน
ของไอน้ าด้วยน้ า   ไอน้ าจะถูกควบแน่นป๊ัม (8) ส่งไปยังถังพักน้ า (9) เพื่อส่งไปต้มต่อไปยังหม้อต้มน้ า 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

7.4.2  Diesel  or  gas  engine  power  generation + Hot  water  supply  

 

เครื่องยนต์ดีเซล  และเครื่องยนต์ก๊าซเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน   สามารถเดินเครื่องได้อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง   เครื่องยนต์สันดาปภายในที่นิยมใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่จะเป็นเครื่องยนต์ 4 
จังหวะ  คือ ดูด-อัด-ระเบิด-คาย  โดยในจังหวะอัดอุณหภูมิภายในกระบอกสูบ  จะสูงถึงประมาณ 1,000 OF ซึ่งมีความ
ร้อนสูงมากจึงจ าเป็นต้องมีระบบระบายความร้อน    เพื่อให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์อยู่ในระดับที่เหมาะสม    ด้วยเหตุ
นี้เองจึงได้มีการคิดและพัฒนาน าความร้อนจากน้ าระบายมีอุณหภูมิประมาณ 80-90OC กลับมาใช้ประโยชน์ และยังมี
ความร้อนทิ้งอีกส่วนหนึ่ง  คือ  ความร้อนจากไอเสีย (Exhaust  gas) ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 200-500OC  ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้โดยการน าไปผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat  Exchanger) เพื่อถ่ายเทความร้อนกับน้ า
หรือก๊าซน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
 

 
 

รูปท่ี 7.38 ผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกังหันไอน้ า 
 
 
 
 
 



                                                                                          
              

                              
                                                                      

              

                                                                                                                                                                                  241 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 

 
 

รูปท่ี 7.39 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์กับการผลิตน้ าร้อน (ภาพบน) และ 
โรงไฟฟ้าเครื่องยนต์กับการผลิตไอน้ า (ภาพล่าง) 
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การพลังงานความ 

 
รูปท่ี  7.40 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์กับการผลิตน้ าร้อนเพ่ือใช้งานด้านต่าง ๆ 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
 

รปูท่ี 7.41 ความสัมพันธ์ระหว่างโรงไฟฟ้าเครื่องยนต์กับการผลิตน้ าร้อน 
เพื่อใช้ผลิตในน้ าเย็นระบบปรับอากาศ 

 
7.4.3 High pressure steam turbine generation + Steam supply for heating  

 

 การให้ความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ กับหม้อไอน้ า ท าให้น้ ากลายเป็นไอน้ าที่มีความดันสูง ไป
ขับเครื่องกังหันไอน้ า แล้วให้พลังงานกลออกมาหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เป็นพลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ จากนั้น
พลังงานความร้อนของไอน้ า ที่ออกจากชุดกังหันไอน้ า (Steam turbine) มีความดันและอุณหภูมิลดลง ไอน้ าที่ความดัน
ต่ านี้ถูกน าไปใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป ซึ่งจะท าให้ได้รับประโยชน์สองรูปแบบจากแหล่งพลังงานเดียวกัน  คือ 
กระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อนน าไปใช้ในกระบวนการผลิต 
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การพลังงานความ 

 
รูปท่ี 7.42 ความร้อนท่ีได้จากกระบวนการผลิต กลายเป็นไอน้ าท่ีมีความดันสูง 

ไปขับเครื่องกังหันไอน้ าเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 
7.5          ตัวอย่างการเก็บคืนความร้อนท้ิง 

 

7.5.1 ตัวอย่างการเก็บคืนความร้อนท้ิงจากหม้อน้ าน ามาใช้ประโยชน์ 
1) อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ ามาใช้ในขบวนการผลิตส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมประเภท อาหาร เคมี สิ่งทอ กระดาษ เป็นต้น ในที่นี้จะกล่าวถึงการเก็บคืนความร้อนทิ้งจากอุตสาหกรรม
สิ่งทอมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากในอุตสาหกรรมประเภทอื่นที่กล่าวมานั้นส่วนใหญ่การเก็บคืนความร้อนทิ้งจะมาในรูป
ของคอนเดนเสท เป็นส่วนใหญ่ 
 โรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมเป็นสาขาหนึ่งอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอ  เครื่องจักรที่ใช้ใน
กระบวนการฟอกย้อมนั้นมีประเภทต่างๆ ดังนี้ แบบ Open Winch แบบ Rapid Winch แบบ Swing jet และ แบบ 
Rapid jet การย้อมผ้าของเครื่องจักรเหล่านี้ต้องอาศัยน้ าร้อน ส าหรับเครื่องย้อมผ้าแบบ  Open Winch ความร้อนนี้จะ
ได้จากการถ่ายเทความร้อนให้กับวัตถุดิบโดยตรง (Direct Heating) ส่วนเครื่องย้อมผ้าแบบอื่น จะถ่ายเทความร้อนจะ
เป็นแบบทางอ้อม (Indirect Heating) โดยมีอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) เป็นอุปกรณ์ถ่ายเท
ความร้อน 
 รูปแบบความร้อนปล่อยทิ้งของอุตสาหกรรมประเภทฟอกย้อมจะมีอยู่ 2 รูปแบบ แบบแรก คือ น้ า
ย้อมที่ถูกปล่อยทิ้งจากเครื่องย้อมโดยตรง ซึ่งจะมีอุณหภูมิประมาณ 60°C ถึง 100°C ความร้อนปล่อยทิ้งแบบนี้จะ
เกิดขึ้นจากการย้อมของเครื่องย้อมทุกแบบ ความร้อนปล่อยทิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง คือ น้ าหล่อเย็นซึ่งเป็นน้ าที่ใช้ลด
อุณหภูมิของน้ าในถังย้อม จะมีอุณหภูมิประมาณ 60°C ถึง 70°C น้ าหล่อเย็นนี้ได้จากการน าน้ าสะอาดไปลดอุณหภูมิ
ของน้ าย้อมในเครื่องย้อมแบบ Rapid Winch แบบ Swing jet  และ แบบ Rapid jet น้ าหล่อเย็นโดยปกติเป็นน้ าที่ได้
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้ว ซึ่งน้ าหล่อเย็นนี้สามารถน าไปใช้เป็นน้ าย้อมได้ หรือส่งไปใช้เป็นน้ าเลี้ยงหม้อ
ไอน้ า ส่วนความร้อนทิ้งจากน้ าย้อมถ้าเป็นแบบ Direct Heating จะต้องมีกระบวนการกรองให้น้ าสะอาดเสียก่อน จึงจะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
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การพลังงานความ 

 การน าความร้อนท้ิงจากเครื่องฟอกย้อมไปใช้งาน 
 (1) น้ าหล่อเย็นของเครื่องย้อมผ้า แบบ Rapid Winch แบบ Swing jet และแบบ Rapid jet ซึ่งมี
อุณหภูมิประมาณ 60 °C ถึง 70 °C และเป็นน้ าที่สะอาดสามารถน าไปใช้เป็นน้ าย้อมส าหรับเครื่องย้อมผ้าในรอบการท างาน
ต่อไปได้ ถ้ามีปริมาณมากพอสามารถน าไปใช้เป็นน้ าเลี้ยงหม้อน้ าได้ ซึ่งจะสามารถท าให้ประหยัดพลังงานได้ส่วนหนึ่ง 
 (2)  น้ าย้อมจากเครื่องย้อมผ้าทุกประเภทมีอุณหภูมิประมาณ 60 °C ถึง 70 °C โดยปกติโรงงาน
จะทิ้งไป น้ าย้อมที่อุณหภูมิสูงนี้สามารถรวบรวมลงในถังเก็บน้ าย้อม แล้วน าไปผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อ
ถ่ายเทความร้อนให้กับน้ าสะอาด จะได้น้ าสะอาดที่มีอุณหภูมิประมาณ 45 °C ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

 
1. ถังน้ าย้อม    2. Filter                        3. ป๊ัมน้ าเย็น 
4. ป๊ัมน้ าย้อม   5. Plate Heat Exchanger  6. ถังน้ าร้อน 

 

รูปท่ี 7.43 การน าความร้อนทิ้งจากเครื่องฟอกย้อมไปใช้งาน 
 

2) อุตสาหกรรมอาหาร 
 โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ได้มีการน าพลังงานความร้อนจากไอน้ ามาใช้ในกระบวนการผลิตหลาย
ขั้นตอน เช่น นึ่ง ต้ม อบ ฆ่าเชื้อ เป็นต้น โดยจะมีวิธีการน าความร้อนไปใช้ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบโดยตรง (Direct 
Heating) และแบบทางอ้อม (Indirect Heating) 
 การน าความร้อนจากไอน้ าไปใช้ทั้งสองแบบ  จะมีความร้อนเหลือทิ้งในรูปของคอนเดนเสท
(Condensate) หรือน้ าระบาย และแฟลชสตีม ซึ่งสามารถน าความร้อนส่วนนี้กลับมาใช้ใหม่ได้ โดยจะต้องพิจารณาถึง
วิธีการน าความร้อนไปใช้ในกระบวนการผลิต กล่าวคือ ถ้าการน าไอน้ าไปใช้เป็นแบบโดยตรง ถ้าจะน าน้ าระบายมาใช้
จะต้องผ่านขั้นตอนการท าความสะอาดเสียก่อนเพื่อก าจัดสิ่งปนเป้ือนที่มากับน้ าระบายนั้น  หรือน าน้ าระบายที่มี
อุณหภูมิสูงน าไปผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศหรือน้ าอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเป็น
แบบน าไอน้ าไปใช้แบบทางอ้อม ก็สามารถน าน้ าระบายนั้นมาใช้ได้เลย เพราะเป็นน้ าที่สะอาด ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึง
ความสะอาดของท่อทางส่งด้วย 
 

 การน าความร้อนท้ิงกลับไปใช้ใหม่ 
 นอกจากจะน าแก๊สร้อนทิ้งจากไอเสียกลับไปใช้ประโยชน์แล้ว  น้ าระบายที่เหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิต ซึ่งมีมากในอุตสาหกรรมอาหาร สามารถน าไปเป็นน้ าป้อนหม้อไอน้ า (Feed water)  หรือน าไปใช้กับ
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่ใช้อุณหภูมิต่ ากว่า (น้อยกว่า 100°C) เชน่ ล้างท าความสะอาด  เป็นต้น 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ไฟฟ้า 

ไอน้ า 

ไฟฟ้า 

ไอน้ า 

แผนผังกระบวนการผลิต และการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 
ผลิตสับปะรดกระป๋องและน้ าสับปะรด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สับปะรด 

คัดขนาด 

ปอกเปลือกกระทุ้งแกน 

จิกตา 

ตัดชิ้น 

บรรจุกระป๋อง 

ปิดฝา 

ฆ่าเชื้อ 

ติดฉลาก 

เศษ ค้ันน้ า น้ าสับปะรด 

บรรจุกระป๋อง 

Preheat 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตและการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 

ข้าวเหนียว 

ขัดสีท าความสะอาด 

แช่น้ า 

บดละเอียด 

นึ่ง 

เก็บในห้องเย็น 

ตัดเป็นชิ้น 

อบ 

ค่ัว 

ปรุงรส บรรจุ 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 7.5.2 ตัวอย่างการเก็บคืนความร้อนท้ิงจากเตาเผามาใช้ประโยชน์ 
การเก็บคืนความร้อนทิ้งจากเตาเผาในอุตสาหกรรมประเภทโลหะมาใช้ประโยชน์  
 

 1) ประเภทโลหะ 
โรงงานผลิตเหล็กรูปพรรณ โดยทั่วไปจะใช้พลังงานสองรูปแบบ คือ น้ ามันเตาให้ความร้อนเหล็ก

แท่ง (Billet) จนได้อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการรีดประมาณ 1,100 – 1,300 °C พลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ คือ 
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งใช้ในเครื่องรีดเหล็ก เครื่องตัดและอื่นๆ 
 การใช้น้ ามันเตาในโรงงานทั่วไปมีจุดที่เกิดการสูญเสียความร้อนอยู่ 2 จุด จุดแรก คือ ประสิทธิภาพ
ในการเผาไหม้ของเตาเผา การควบคุมปริมาณอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสม  อย่าให้ปริมาณ
อากาศส่วนเกินที่ใช้ในการเผาไหม้มีค่าสูงเกินไป อากาศที่มากเกินไปนี้จะท าให้อุณหภูมิที่ได้จากการเผาไหม้ลดลง 
และเป็นตัวพาความร้อนออกไปด้วยจ านวนหนึ่ง จุดที่สองที่ท าให้เกิดการสูญเสีย คือ พลังงานที่ออกไปกับไอเสียที่
เหลือจากการเผาไหม้ ถึงแม้ว่าจะมีการน าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ไปใช้ในการเผาแท่งโลหะแล้วจ านวนหนึ่งแต่ก็
ยังมีความร้อนที่เหลืออยู่ในก๊าซร้อนทิ้งนี้ ซึ่งยังคงมีปริมาณสูงมาก ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 อุตสาหกรรมผลิตเหล็กเส้น เป็นสาขาหนึ่งของอุตสาหกรรมประเภทโลหะ โดยมีเครื่องจักรหลักที่ใช้
ในกระบวนการผลิต คือ เตาเผาเหล็ก (Reheating Furnace) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่ในการเพิ่มอุณหภูมิให้กับแท่ง
เหล็ก  (Billet) ให้สูงถึงอุณหภูมิที่ก าหนด ก่อนที่จะน าแท่งเหล็กนั้นไปรีดเป็นเหล็กขนาดและรูปร่างต่างๆ โดยใช้ความ
ร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ภายในเตาเผาในอุตสาหกรรมประเภทนี้ ความร้อนปล่อยทิ้งจะอยู่ในรูปของก๊าซร้อน
ทิ้งจากเตาเผา Reheating ที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 590 – 600 OC 
 

 การน าความร้อนปล่อยท้ิงจากก๊าซเสียของเตาเผาไปใช้ประโยชน์ 
 ความร้อนปล่อยทิ้งจากก๊าซเสียจะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 590 – 600 OC ซึ่งสามารถน า
กลับมาใช้โดยการน ามาอุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
(Recuperator) เพื่อให้ความร้อนจากก๊าซร้อนทิ้งถ่ายเทความร้อนให้อากาศดีก่อนที่จะน าไปใช้ช่วยเผาไหม้ในเตาเผา 
นอกจากจะน ามาใช้ในการอุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้แล้ว ก็ยังน ามาใช้ในการอุ่นน้ ามันเชื้อเพลิง (กรณีที่ใช้น้ ามัน
เตา) ได้อีกด้วย 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตเหล็กรูปพรรณ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เศษเหล็ก 

หลอม 

ตัดเป็นแท่ง 

อบให้ความร้อน 

เครื่องรีด 

ตกแต่ง 

โกดัง 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
รูปท่ี 7.44 การใช้แก๊สไอเสียร้อนอุ่นวัสดุแบบแยกห้อง 

 

 
 

รูปท่ี 7.45 การใช้แก๊สไอเสียอุ่นแบบเพิ่มความยาวของห้อง 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 

 
 

รูปท่ี 7.46 การอุ่นอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจากก๊าซไอเสีย 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
รูปท่ี 7.47 อุณหภูมิการกลั่นผิวของก ามะถัน 

 
2) ประเภทอโลหะ 

 

 (1) อุตสาหกรรมเซรามิก 
 อุตสาหกรรมเซรามิก เป็นสาขาหนึ่งของอุตสาหกรรมประเภทอโลหะที่มีการใช้พลังงานมากและ
มีพลังงานที่ถูกทิ้งออกไปมากเช่นกัน เตาเผาที่มีใช้ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ ได้แก่ เตาเผา Biscuit และ เตาเผา Glost 
ซึ่งเป็นเตาที่ใช้ในการเผากระเบ้ืองก่อนและหลังการเคลือบน้ ายา โดยพลังงานที่ใช้ในเตาจะเป็นเชื้อเพลิงทั้งหมด 
 โรงงานเซรามิกเป็นอุตสาหกรรม ที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนต่อพลังงานรวมค่อนข้าง
สูง พลังงานความร้อนส่วนใหญ่จะใช้ในเตาเผา ซึ่งประกอบด้วยการเผาก่อนเคลือบผิว และการเผาหลังเคลือบผิวแล้ว 
และยังมีพลังงานความร้อนอีกส่วนหนึ่งถูกใช้ในการไล่ความชื้นออกจากน้ าโคลนก่อนการขึ้นรูป 
 การสูญเสียพลังงานความร้อนเกิดขึ้นจากสาเหตุใหญ่ๆ คือ การสูญเสียไปกับก๊าซร้อนทิ้งการ
สูญเสียไปกับอากาศหล่อเย็นก่อนน าเซรามิกออกจากเตาเผา และการสูญเสียผ่านผนังเตา 

 ความร้อนจากการเผาไหม้ส่วนหนึ่งจะถูกใช้ไปในการเผากระเบ้ืองในเขต Firing Zone จากนั้น
ความร้อนจะถูกน าไปใช้ในการอุ่นกระเบ้ืองในช่วง Preheating Zone ก่อนที่กระเบ้ืองจะเข้าสู่ช่วง  Firing Zone ดังนั้น
ก๊าซร้อนที่ปล่อยทิ้งออกจาก Preheating Zone ยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ความร้อนสูญเสียอีกส่วนหนึ่ง  คือ 
ความร้อนสูญเสียในอากาศหล่อเย็นซึ่งใช้ในการลดอุณหภูมิของเซรามิกก่อนออกจากเตาเผา อากาศส่วนนี้มีอุณหภูมิ
สูงและสะอาดจึงน าไปใช้ประโยชน์ได้มาก เพื่อลดความสูญเสียในส่วนนี้ จึงควรน าอากาศไปใช้ในการอบแห้งวัตถุดิบ 
หรือน าไปใช้เป็นอากาศในการเผาไหม้ 
 การเผากระเบ้ืองในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก จะมีการเผาแบบหนึ่งครั้ง และแบบสองครั้ง คือ 
ถ้าเป็นการเผาแบบหนึ่งครั้ง จะเป็นการเผาภายหลังจากการเคลือบ เรียกว่า การเผา Glost ส่วนการเผาแบบสองครั้ง
นั้น ในครั้งแรกจะเป็นการเผาแบบ Biscuit และหลังจากนั้นจะเป็นการเผาแบบ Glost อีกครั้งหนึ่งโดยเตาเผาทั้งสองจะ
เป็นเตาเผาประเภทอุโมงค์ (Tunnel kiln) 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 การน าความร้อนท้ิงจากเตาเผามาใช้ประโยชน์ 
-   การน าความร้อนจากอากาศระบายความร้อนมาใช้ประโยชน์ 

         ความร้อนทิ้งจากอากาศระบายความร้อนจะมีอุณหภูมิประมาณ 170-200 °C ซึ่งสามารถ
น าความร้อนนี้ไปใช้ในการอุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ หรือน าไปใช้ในการอุ่นน้ ามันเชื้อเพลิง (กรณีใช้น้ ามันเตา) ซึ่ง
จะท าให้สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ส่วนหนึ่ง 

-   การน าความร้อนจากก๊าซเสียมาใช้ประโยชน์ 
     ความร้อนทิ้งจากก๊าซเสียของเตาเผาแบบ Glost จะมีอุณหภูมิสูงประมาณ 200-300 °C 
ซึ่งความร้อนส่วนนี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยการน าความร้อนไปใน Dryer แต่มีข้อควรระวัง คือ อาจมีสิ่ง
ปนเปื้อนปะปนมาด้วย เช่น สนิมของท่อส่งฯ ถ้าจะน ามาใช้ควรให้ผ่านระบบกรองเสียก่อน เตาเผาที่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็น 
ก๊าซซึ่งไม่มีกัมมะถันเป็นส่วนประกอบสามารถน าความร้อนจากไอเสียกลับมาใช้ได้เลย 
 
 

(2) อุตสาหกรรมแก้ว 
 อุตสาหกรรมการผลิตภาชนะแก้วเป็นสาขาหนึ่งของอุตสาหกรรมประเภทอโลหะ มีเครื่องจักรที่
ใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ได้แก่ เตาหลอมเหลว ซึ่งจะได้รับความร้อนจากการเผาไหม้
ของน้ ามันเตา หรือ ก๊าซธรรมชาติ 
 แหล่งสูญเสียพลังงานที่ส าคัญ  คือ ความร้อนที่ปล่อยทิ้งไปในรูปของก๊าซเสีย ที่มีอุณหภูมิสูง
มาก นอกจากนี้ยังมีการสูญเสียจากประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากมีปริมาณอากาศส่วนเกิน
มากเกินไป ควรมีการพิจารณาน าความร้อนจากส่วนต่างๆเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์ 
 

 การน าความร้อนจากก๊าซเสียของเตาหลอมแก้วกลับมาใช้ประโยชน์ 
 - น าความร้อนจากก๊าซเสีย มาใช้อุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ 
 - น าความร้อนจากก๊าซเสียมาใช้อุ่นน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
 



                                                                                          
              

                     
                                                                               

              

                                                                                                                                                                                  254 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

บทท่ี 8 
เครื่องมือตรวจวัดและวิธีการตรวจวัดพลังงานความร้อน 

 
 ในการด าเนินโครงการประหยัดพลังงานจ าเป็นต้องทราบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันว่าใช้อย่างไร มาก

น้อยแค่ไหน เหมาะสมหรือไม่ ข้อมูลที่จะใช้บอกสภาพการใช้พลังงานไฟฟา้ ได้แก่ อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้า ความ
สว่าง ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ความเร็วรอบมอเตอร์ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะได้มาก็ต้องใช้เครื่องมือวัด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้พลังงาน โดยทั่วไปอาจจะเป็นลักษณะติดตั้ง ซึ่งจะต้องวัดและบันทึกค่า
เป็นประจ าต าแหน่งเดียว ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้พลังงานเป็นจุด (spot checking) ควรจะเป็นแบบ
เคลื่อนที่ได้ (portable) และใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของการท าการตรวจสอบการใช้พลังงาน อาจจะเป็นแบบ
เบ้ืองต้น หรือการตรวจสอบรายละเอียด (Preliminary และ Detailed Audits) นอกจากนี้ยังขึ้นกับขนาด ชนิด และ
กระบวนการผลิต ดังนั้น เครื่องมือควรจะเลือกให้เหมาะสมแก่การใช้งาน 
 การพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ท าให้เครื่องมือวัดและเครื่องมือควบคุมการใช้พลังงาน
ใช้ได้ง่าย เชื่อถือได้ และมีความเที่ยงตรง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนในก๊าซจากการเผาไหม้ สามารถ
วัดได้จากการใช้เครื่องมือชนิดที่ใช้สารเคมีดูดซึม หรืออาจจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ
แบบอิเล็กทรอนิกส์มีราคาแพงกว่าแบบใช้สารเคมี แต่เครื่องมือแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้ง่ายและค่าที่วัดได้ถูกต้องมากกว่า 
เป็นต้น อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ การวัดการสูญเสียความร้อนจากการแผ่รังสี อาจจะใช้ได้ทั้งแบบสัมผัสและไม่ต้องสัมผัส 
เพื่อที่จะวัดอุณหภูมิผิวและการค านวณความร้อนสูญเสีย การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถวัดความร้อนสูญเสีย
โดยตรงไม่ต้องมีการตั้งข้อสมมติฐานส าหรับช่วยในการค านวณ 
 
 อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมการใช้พลังงานความร้อน 
 

 อุปกรณ์ที่ใช้ความร้อน เช่น หม้อไอน้ าซึ่งผลิตไอน้ า หรือเตาที่ใช้ให้ความร้อนแก่วัสดุและผลผลิต ต้องควบคุมให้
เดินเครื่องโดยปลอดภัย และใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงเรื่องไม่ให้เกิดมลภาวะ 
 เครื่องวัดหลักที่ใช้ในการควบคุมการใช้ความร้อนเป็นดังที่แสดงไว้ในตารางที่  8.1 นอกจากที่แสดงไว้ใน
ตารางอาจมีการใช้เครื่องวิเคราะห์ไอเสียซึ่งใช้ส าหรับตรวจสภาพมลภาวะและเครื่องทดสอบคุณสมบัติของเชื้อเพลิง
ด้วย เครื่องวัดที่ใช้จะต้องมีความแม่นย าและช่วงของค่าที่วัดตรงกับงานที่ใช้นอกจากนั้นยังต้องทนต่อสภาพแวดล้อม
ของต าแหน่งที่ติดตั้ง และการใช้งานกับการบ ารุงรักษาจะต้องท าได้สะดวกด้วย 
 

ตารางท่ี 8.1 เครื่องวัดหลักท่ีใช้ในการควบคุมการใช้ความร้อน 
 

ค่าท่ีท าการวัด สิ่งที่ท าการวัด ชนิดของเครื่องวัดหลักท่ีใช้ 
อุณหภูม ิ เปลวไฟ , ผนังเตา 

ไอเสีย , ก๊าซสันดาป 
อากาศ , น้ าป้อน , ไอน้ า 

เครื่องวัดอุณหภูมิสูงแบบเชิงแสง (700-1,800OC) 
เทอร์โมคัปเป้ิล (0 – 1,500 OC) 
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบความต้านทาน  
(0 – 100OC , 0 – 500OC) 

ส่วนประกอบของ
ไอเสีย 

O2 
CO2 
O2 , CO2 , CO 

แบบ magnetic, แบบ Zirconia, แบบอิเล็กโทรด 
แบบวัดความหนาแน่น, แบบใช้รังสีอินฟราเรด 
แบบ Orsat 

อัตราการไหล น้ ามัน , อากาศ , น้ า Rotameter, Flow Meter (Ultrasonic) 
ความดัน ไอน้ า, อากาศ , ความดันภายใน หลอดแก้วรูปตัว U ,ท่อบรูดอน , ไดอะแฟรม 
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รูปท่ี 8.1 เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 

 
8.1       การวัดปริมาณต่าง ๆ ของอุปกรณ์ผลิตความร้อน 
 

อุปกรณ์ที่ใช้การสันดาปส าหรับให้ความร้อนนั้น ส่วนใหญ่จะใช้การสันดาปอย่างต่อเนื่องแต่ในจ านวนนี้ก็มี
อุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาระ (load) น้อย เช่น หม้อไอน้ าและอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาระมาก เช่น 
เตาเผา ซึ่งสิ่งที่ต้องท าการวัดนั้นจะแตกต่างกันไป นอกจากนั้นในการวัดเพื่อใช้ในการตรวจตราในการเดินเครื่อง
ประจ าวันและการวัดในขณะเริ่มเดินเครื่องหรือหยุดเครื่อง หรือการวัดเพื่อทดสอบการท างานของเครื่องและการวัดใน
สภาพผิดปกติ สิ่งที่ท าการวัดก็จะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8.2 หม้อไอน้ ากับปริมาณต่าง ๆ ท่ีควรท าการตรวจวัด 
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8.1.1 กรณีของหม้อไอน้ า  

 

หม้อไอน้ าจะท าหน้าที่ในการต้มน้ าให้ร้อนจนเกิดไอน้ าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องรักษาปริมาณของน้ า
และสภาพการสันดาปเพื่อให้ได้ไอน้ าที่มีความดันคงที่ออกมาเพื่อที่จะให้เป็นไปตามจุดประสงค์ดังกล่าว จะต้องคอย
ตรวจตราอุณหภูมิของเตา และท าการป้อนเชื้อเพลิงและอากาศในปริมาณที่พอเหมาะ  สิ่งเหล่านี้จะท าได้ก็ต้องอาศัย
เครื่องวัดทั้งสิ้น 

โดยทั่วไป ตอนก่อนใช้หม้อไอน้ าหรือตอนติดไฟจะต้องท าการตรวจเครื่องวัดระดับน้ าเครื่องวัดความดัน 
และเครื่องเตือนภัย แล้วจึงท าการเดินเครื่องอย่างถูกต้อง ในขณะที่เครื่องท างานผลิตไอน้ าอยู่ จะต้องท าการตรวจตรา
โดยการวัดค่าระดับน้ า ความดันไอน้ า สภาพการสันดาปของเชื้อเพลิงอุณหภูมิเตา และการป้อนลมเข้า เป็นต้น เพื่อให้
การท างานของเครื่องเป็นปกติและปลอดภัยนอกจากนั้นเมื่อมองในแง่การควบคุมการใช้ความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูง
ก็ต้องวัดปริมาณของ O2 ในไอเสีย (ปริมาณอากาศที่มากเกินไป) อีกด้วย รูปที่ 8.1 แสดงปริมาณต่าง ๆ ที่ควรท าการ
ตรวจวัดส าหรับหม้อไอน้ าในขณะใช้งาน 

ตารางที่ 8.2 ได้แสดงอาการผิดปกติที่มักจะเกิดขึ้นกับหม้อไอน้ าและสิ่งที่ควรท าการตรวจวัดและ
มาตรการแก้ไข จากรายละเอียดในตารางมีข้อน่าสังเกตว่าในบางกรณีผลจากการวัดค่าในขณะนั้นไม่สามารถคะเน
ล่วงหน้าถึงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ตารางท่ี 8.2 ปรากฏการณ์ผิดปกติของหม้อไอน้ าและหัวข้อท่ีท าการวัด 

 

การผิดปกต ิ อาการและสาเหตุหลัก สิ่งท่ีท าการ
ตรวจ 

มาตรการหลัก 

การระเบิดของก๊าซ การระเบิดเน่ืองจากก๊าซรั่วหรือก๊าซที่
ขังอยู่ 

ก๊าซรั่ว ท าระบบผ่านลมให้ดีเพื่อไม่ให้มีการ
ขังตัวของก๊าซ,ซ่อมบริเวณที่รั่ว 

Water Hammering ขณะที่มีน้ าค้างท่อเม่ือมีการเคลื่อนที่
อย่างรวดเร็วของไอน้ าจะท าให้เกิด
สุญญากาศขึ้น 

- ระบายน้ าที่ค้างท่อออก,รักษา
อุณหภูมิ 

Priming น้ าในหม้อไอน้ าเดือดอย่างรุนแรง  
ระดับน้ าในถังกระเพื่อมขึ้นลงและน้ า
ปนเข้าไปในไอน้ า 

ระดับน้ า ลดปริมาณไอน้ าที่ใช้และอย่าให้
ระดับน้ าสูง 

Foaming ภาระของการใช้ไอน้ าสูง ท าให้การ
เกิดไอน้ าเร็ว,มีส่ิงแปลกปนในน้ า 

- ขจัดส่วนที่เป็นน้ ามันหรือไขมันออก
จากน้ า 

Carry over น้ าในหม้อไอน้ าถูกพาออกไปพร้อม
กับไอน้ า 

- ขจัดส่วนที่เป็นน้ ามันหรือไขมันออก
จากน้ า 

การสันดาปภายนอกเตา ก๊าซที่ไม่ถูกสันดาปในเตาเกิดการ
สันดาปในทางไหลของก๊าซ 

อุณหภูมิของก๊าซ
สันดาป CO 

ปรับให้การสันดาปสมบูรณ์ ,ขจัด 
gas  pocket ของทางไฟและปล่อง
ควันออกเพราะถ้ามีก๊าซขังอยู่มาก
จะท าให้เกิดการระเบิดได ้

การต้มหม้อเปล่า ปริมาณน้ าในหม้อน้ าไม่พอ ระดับน้ า ป้อนน้ าอย่างเหมาะสม 
อากาศมากเกินไป ปริมาณอากาศที่ป้อนมากเกินไป (มี

ความร้อนสูญเสียไปกับไอเสียมาก) 
O2 ป้อนปริมาณอากาศให้เหมาะสม 
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8.1.2 กรณีของเตาท่ีใช้ในอุตสาหกรรมและเตาหลอมวัสดุ 

 

เตาที่ใช้ในอุตสาหกรรมและเตาหลอมวัสดุโดยทั่วไปใช้ในจุดมุ่งหมายต่อไปนี้  
 

1)  เพื่อให้ความร้อนแก่วัสดุตามจุดมุ่งหมาย 
2)  เพื่อให้ได้คุณภาพผลผลิตตามจุดมุ่งหมาย 
3)  เพื่อให้การใช้พลังงานน้อยที่สุด 

 

 การวัดเพื่อให้ได้ตามจุดมุ่งหมาย 1) และ 2) นั้น ต้องวัดอุณหภูมิภายในเตา ความดัน และบางครั้งต้อง
วัด O2, CO2 และ CO ด้วย ส าหรับจุดมุ่งหมาย 3) นั้น ต้องวัดอัตราการไหลของเชื้อเพลิงและ O2 ในไอเสีย ปัจจุบันนี้
การประหยัดพลังงานก าลังมีความส าคัญมากเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมาย 3) จึงได้รับการสนใจเป็นพิเศษ ในขณะเดียวกัน 
เพื่อให้อุปกรณ์เดินเครื่องอย่างปลอดภัย ก็มีการติดตั้งวาล์ว เพื่อปิดการส่งเชื้อเพลิง ในขณะที่ใช้เชื้อเพลิงและอากาศใน
อัตราต่ า หรือตอนเปลวไฟดับ และมีการติด FM cock เพื่อให้ท างานในขณะที่อุณหภูมิต่ า 
 โดยทั่วไป การใช้เตามักจะใช้ในจุดมุ่งหมายแรกของการผลิตนั่นคือ ใช้ในการเพิ่มอุณหภูมิให้วัสดุเพื่อให้
สามารถจัดการ หรือใช้ในขั้นตอนถัดไปได้ง่ายขึ้น และในขณะเดียวกันรักษาคุณภาพของผลผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด ในบางกรณี จ าเป็นต้องรักษาอุณหภูมิของวัสดุไม่ให้สูงเกินกว่าระดับที่ก าหนดไว้ มิฉะนั้นวัสดุส่วนที่อุณหภูมิ
สูงเกินไปจะเสื่อมคุณภาพได้ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของเตา หรือของประตูป้อนเข้าและน าออกของวัสดุ 
และมีการควบคุมความดันภายในเตาเพื่อแก้ปัญหาอุณหภูมิต่ าที่บริเวณใกล้ ๆ ช่องป้อนเข้าและน าออก และเพื่อรักษา
อุณหภูมิภายในเตาให้สม่ าเสมอและไม่เกิดการให้ความร้อนมากหรือน้อยเกินไปเฉพาะส่วน ดังนั้นช่วงเวลาที่ใช้ในการ
ให้ความร้อนก็จะสั้นลงจึงมีผลในทางประหยัดพลังงานด้วย รูปที่ 8.3 แสดงปริมาณต่าง ๆ ที่ควรท าการตรวจวัดส าหรับ
เตาเผาในขณะใช้งาน 
 

 
 

รูปท่ี 8.3 ต าแหน่งการวัดค่าต่าง ๆ ท่ีควรท าการตรวจวัดของเตาเผา 
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8.1.3    การวิเคราะห์ส่วนประกอบของไอเสียเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมการใช้ความร้อน  

 

1) การประเมินสภาพการสันดาป 
ในสมัยโบราณเล่ากันว่าจักรพรรดิจินโตกุของญี่ปุ่นใช้วิธีประเมินสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

โดยสังเกตจากสภาพของควัน พวกเราเองก็ได้ใช้การสังเกตสีของเปลวไฟและสีของควัน (สีไม่ด า) ในการประเมิน
สภาพการเผาไหม้ แต่ในยุคประหยัดพลังงานอย่างในปัจจุบันนั้นจ าเป็นจะต้องให้มีการสันดาปในสภาพที่ใช้อากาศน้อยที่สุด 

ในปริมาณอากาศที่ป้อนเข้าไปเพื่อใช้ในการสันดาปนั้น เราสามารถตรวจสอบได้จากส่วนประกอบ
ของไอเสียว่ามีอะไรมากหรือน้อยเกินไป โดยทั่วไปปริมาณไอเสียจากการเผาไหม้จะแปรตามอัตราส่วนอากาศส่วนเกิน 
(excess air ratio) (ปริมาณอากาศที่ป้อนหารด้วยปริมาณอากาศที่ต้องการทางทฤษฎีแล้วลบด้วยหนึ่ง ) จากรูปที่ 8.4 
จะเห็นได้ว่า มีแต่ก๊าซ O2 เท่านั้นที่แปรผันตามอัตราส่วนอากาศโดยไม่ขึ้นกับชนิดของเชื้อเพลิง เพราะฉะนั้นการที่จะ
ควบคุมการสันดาปให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมนั้นให้ดูที่ค่า O2 เป็นดีที่สุด ปัจจุบันมี O2 meter ชนิดที่ใช้งานสะดวกและ
การตอบสนองเร็วออกจ าหน่ายแล้ว 

 
 

รูปท่ี 8.4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนอากาศกับส่วนประกอบของไอเสียของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ  
 

2) สภาพการสันดาปท่ีจะต้องไม่มีควันด าเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือ? 

 

 ถึงแม้จะปรับจนได้สภาพการสันดาปที่ดีแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของภาระอย่างกะทันหัน   หรือมี
การน าวัสดุเข้าหรือออกจะมีผลให้สภาพการสันดาปนั้นเปลี่ยนไป หน้าที่ของพวกเราก็คือต้องปรับให้สภาพการสันดาป
กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว  ในการนี้ถ้าตั้งข้อแม้ว่าไม่ให้มีควันด าเกิดขึ้นก็อาจท าได้โดยป้อนอากาศเข้าไปให้มากเกิน
ความจ าเป็น ควันด าไม่เกิดขึ้นจริง แต่ก็ต้องใช้เชื้อเพลิงเปลืองขึ้นด้วย 
 เพราะฉะนั้น จึงควรท าการวัดค่า O2 ในไอเสียอยู่เสมอและปรับอัตราส่วนอากาศให้ได้ค่า O2 ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ ในกรณีที่เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก การท าการวัดเป็นประจ าแล้ววางมาตรการต่างๆ รวมทั้งวิธีการใช้
เครื่องเพื่อให้เหมาะกับเงื่อนไขนั้น ๆ จะเป็นวิธีที่ได้ผลในกรณีเช่นนี้ จะต้องใช้ค่าการวัดอย่างต่อเนื่องของการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละเงื่อนไขประกอบในการพิจารณา รูปที่ 8.5 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่า O2 ของเตาตัวหนึ่ง จะ
สังเกตได้ว่าก่อนการปรับปรุงแก้ไขนั้น ค่า O2 เปลี่ยนแปลงรุนแรงมาก 
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รูปท่ี 8.5 ตัวอย่างมาตรการประหยัดพลังงานของเตาให้ความร้อน 
 
8.2       การใช้ประโยชน์ค่าท่ีได้จากการวัด 
 

 ค่าที่ท าการวัดเพื่อใช้ในการควบคุมสภาพการสันดาปนั้นจะเป็นประโยชน์ในการคาดคะเนสภาพผิดปกติของ
อุปกรณ์และในการวางมาตรการแก้ไข อนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ ปริมาณเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ 
ตลอดจนค่าเชื้อเพลิงต่อหน่วย  (ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้/ปริมาณผลผลิต) กับค่าที่ท าการวัดก็จะช่วยให้ทราบ
ประสิทธิภาพการสันดาปของอุปกรณ์ได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานประจ าวันจะถูกก าหนดโดยการเปรียบเทียบ
ประโยชน์ที่จะได้จากสิ่งเหล่านี้กับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
          ตัวอย่างการค านวณปริมาณความร้อนที่สูญเสียไปกับไอเสียของหม้อไอน้ าแบบแพ็คเกจขนาด  5 ton ซึ่งใช้
น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง ถ้าค่าการสูญเสียนี้ต่ า ก็แสดงว่า การประหยัดพลังงานท าได้ผล 
 

 
 

รูปท่ี 8.6 ปริมาณความร้อนที่สูญเสียไปกับไอเสีย 
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ปริมาณไอเสียจากการสันดาป G แสดงได้ ดังนี้ 
 

 G = GW + GO + (m – 1) AO 
 

(ปริมาณไอเสียแห้งเชิงทฤษฎี) (ปริมาณอากาศส่วนเกิน) 
ในกรณีของน้ ามันเตา 

G  = {15.75 + 12.38 (m-1)} HI x 10-4 – 3.91 – 1.36 (m –1) (Nm3/kg เชื้อเพลิง) 

 

ในที่นี้ 
   GW  =   ปริมาณไอน้ าในก๊าซสันดาป    (Nm3/kg เชื้อเพลิง) 
   GO  =   ปริมาณก๊าซสันดาปแห้งเชิงทฤษฎี    (Nm3/kg เชื้อเพลิง) 
   M  =   อัตราส่วนอากาศ (ปริมาณอากาศที่ป้อนเข้า/AO) 
   AO  =   ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี     (Nm3/kg เชื้อเพลิง) 
   HI =   ค่าความร้อนค่าต่ า (ค่าสุทธิ) ที่ได้จากเชื้อเพลิง  (kcal/kg เชื้อเพลิง) 
 
 ถ้าเปลี่ยนค่า m จาก 1.4 (O2 = 6.2%) เป็น 1.2 (O2 = 3.8%) ปริมาณไอเสียจากการสันดาปจะเปลี่ยนจาก 
15.9 เป็น 13.6 (Nm3/kg เชื้อเพลิง) ซึ่งจะลดลงประมาณ 14.5% เมื่อมองจากน้ ามันเตาที่ใช้ถ้าใช้ไป 300 kg/h ก็จะ
ประหยัดได้ประมาณ 44 kg/h 
 

 
 

 

รูปท่ี 8.7 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนอากาศ m กับส่วนประกอบของไอเสีย  

 

 

ดังที่กล่าวมานี้ หากเราสามารถทราบสิ่งต่าง ๆ จากค่าที่วัด ก็จะวางมาตรการแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น 
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8.3       หลักการท่ัวไปของเครื่องวัด 
 

โดยทั่วไปการแสดงค่าของเครื่องวัดจะต้องแสดงให้อ่านค่าได้ตลอดช่วงที่ท าการวัด   เพราะฉะนั้น จึงจัดท าเป็น
สเกลและใช้เข็มชี้บอกค่า ในบางกรณีอาจจะใช้เครื่องบันทึกค่าพร้อมกันไปเครื่องวัดที่ออกสู่ตลาดในระยะหลังเป็นแบบ
แสดงค่าเป็นตัวเลขก็มี ค่าที่ท าการวัดนั้น  ได้แก่ ความยาวแรง อัตราการไหล อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า เป็นต้น หลักการ
วัดค่าเหล่านี้ คือ ใช้เครื่องวัดตรวจจับการเปลี่ยนค่าของตัวแปร (variable) เชิงฟิสิกส์ต่าง ๆ ซึ่งแปรไปตามค่าที่
ต้องการวัด แล้วแปลงค่าตัวแปรนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้า เพื่อท าการแสดงค่า  และบันทึกค่าอีกทีหนึ่ง เครื่องวัด
โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เครื่องตรวจจับ (Sensor หรือ Detector) ซึ่งท าการตรวจวัดค่า เครื่องส่งทอด 
(Transmitter) ซึ่งท าการส่งสัญญาณ และเครื่องรับ (Receiver) ซึ่งท าหน้าที่รับและแสดงหรือบันทึกค่าที่วัดได้ 

เครื่องวัดแต่ละแบบนั้นมีคุณลักษณะพิเศษในวิธีการตรวจวัดค่าที่ท าการวัด และหลังจากตรวจวัดค่าแล้วอาจจะ
มีการแปลงไปเป็นสัญญาณชนิดอื่น เช่น จากแรงไปเป็นการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง (displacement) ซึ่งเป็นการเปลี่ยน
เชิงกลหรือเป็นความต้านทานไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าความดันไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงไฟฟ้า หรือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงของไหลหรือเชิงแสง  เป็นต้น 

 
8.4       สัญลักษณ์ท่ีใช้กับเครื่อง 
 

ในกรณีของประเทศญี่ปุ่น สัญลักษณ์ที่ใช้กับเครื่องวัดจะถูกก าหนดไว้ตามมาตรฐาน JIS Z 8204 ซึ่งก าหนด
สัญลักษณ์ที่ใช้กับเครื่องวัดส าหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก การกลั่นน้ ามัน และอุปกรณ์ที่
ผลิตไอน้ า เป็นต้น สัญลักษณ์ที่ใช้จะมี 2 ระบบ คือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร และสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงลักษณะการ
ท างาน (Function) 

 

สัญลักษณ์ภาพ (JIS Z 8204 (1970)) 
 

ชนิด สัญลักษณ์ภาพ 
สายท่อหรือสายไฟที่ใช้ในการวัด  
ตัววัด (detector)ต าแหน่งที่ท าการวัดหรือต าแหน่งที่ท าการเก็บ
ตัวอย่าง 

 
Final Control 
element 

ส่วนที่ใช้บังคับ 
(Actuator , operator) 

 
ส่วนที่รับการบังคับ (Body) 

 
Final  control  element 

 
Instrument 
Indicator 










Controller

corderRe
 

ติดตั้งในสนาม (field) 

 
ติดตั้งบนแผงควบคุม 
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ตัวอย่าง สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวัดอุณหภูมิ 
 

(1) เครื่องวัดชี้ค่าอุณหภูมิ (Temperature Indicator) (แบบทั่วไป) 

 
(2) ตัววัดอุณหภูมิ (Temperature Element) (กรณีที่ละการเขียนวงกลมและสายน าสัญญาณ) 

 
 (3) เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบหลายต าแหน่ง (Multi – point Temperature Recorder) (ติดตั้งบนแผงควบ   

  คุม แสดงไวด้้วยวงกลมวงเดียว) 
 

 
 

 (4) เครื่องวัดชี้ค่าอุณหภูมิที่หลายต าแหน่ง (Multi – point Temperature Indicator) 
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(5) เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) (แบบทั่วไปที่ติดตั้งในสนาม) 

 
 

(6) เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบใช้ก าลังตัวเอง (แสดงสัญลักษณ์ของแบบก าลังตัวเองอย่างชัดเจนส่วนวงกลม 
และสายน าสัญญาณละไว้) 

 

 
ตัวอย่าง สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวัดอัตราการไหล 
 

(1) เครื่องวัดชี้อัตราการไหล (Flow Rate Indicator) (แบบทั่วไปที่ใช้ใน field) 

 
(2)  เครื่องวัดอัตราการไหลแบบทบต้น (Flow Rate Integrator) (กรณีที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นแบบต่อ

เข้ากับท่อโดยตรง) 
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(3) เครื่องวัดชี้ค่าอัตราการไหล (Flow Rate Indicator) (ติดตั้งบนแผงควบคุม) 

 
 

(4) อุปกรณ์ตรวจจับอัตราการไหล (Flow Rate Element) (กรณีที่ไม่ต่อกับเครื่องวัด) 
 

 
 

(5) เครื่องบันทึกและควบคุมอัตราการไหล (Flow Rate Recording Controller) (แบบติดตั้งบนแผงควบคุม) 
 

 
(6) เครื่องวัดค่าและควบคุมและเตือนภัยอัตราการไหล (Flow Rate Indicating Controller and Alarmer) 

(แบบติดตั้งบนแผงควบคุม สัญลักษณ์ตัวอักษรเขียนก ากับไว้ทางด้านข้างของวงกลม) 
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ตัวอย่าง สัญลักษณ์ท่ีเก่ียวกับการวัดระดับ 
(1) เครื่องวัดระดับน้ า (Level Glass gauge) (แบบทั่วไป) 

 
 

(2) เครื่องเตือนภัยระดับ (Level Alarmer) (แบบติดตั้งในสนาม แสดงชัดเจนว่าเป็นแบบตรวจจับจากภายนอก) 

 
 

(3) เครื่องวัดค่าและควบคุมระดับ (Level Indicating Controller) (แบบติดตั้งบนแผงควบคุมและเป็นกรณีที่  
 แสดง final control element อย่างชัดเจน) 

 

 
 
 

(4) เครื่องควบคุมระดับ (Level Controller) (แบบติดตั้งในสนาม กรณีที่ไม่เขียนหมายเลขก ากับตัวเครื่อง) 
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ตัวอย่าง สัญลักษณ์ท่ีเก่ียวกับการวัดความดัน 
 

(1) เครื่องวัดความดัน (Pressure Gauge) 

 
 

(2) เครื่องวัดชี้ค่าความดัน (Pressure Indicator) 
 

 
 

(3) อุปกรณ์ปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อมีสัญญาณเตือนภัยจากความดัน (แบบติดตั้งบนแผงควบคุม) 
 

 
 
 

(4) เครื่องควบคุมความดัน (Pressure Controller) (แบบติดตั้งในสนาม) 

 
(5) เครื่องบันทึกความดัน (Pressure Recorder) (แบบติดตั้งบนแผงควบคุม) 
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ตัวอย่าง สัญลักษณ์ท่ีใช้งานอื่น ๆ 
 

(1) Final Control Element แบบบังคับด้วยมือ (แบบติดตั้งบนแผงควบคุม) 
 

 
 

(2) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (แบบติดตั้งบนแผงควบคุม) 
 

 
 

(3) เครื่องวัดชี้ค่าน้ าหนัก (Weight Indicator) (แบบติดตั้งในสนาม) 
 

 
 

(4) เครื่องวัดชี้ค่าความเร็ว (Speed Indicator) (แบบติดตั้งในสนาม) 
 

 
(5) Temperature Recording Controller ร่วมกับ Flow Indicating Controller (เป็นแบบ cascade control   
     โดยเครื่องควบคุมอุณหภูมิติดที่แผงควบคุมและเครื่องควบคุมอัตราการไหลติดตั้งในสนาม) 
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(6) เครื่องวัดที่เชื่อมกับระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

 
 
(7) เครื่องวัดที่เชื่อมกับ data logger (กรณีที่ละสัญลักษณ์แสดง data logger) 
 
 

 
 
 

(8) เครื่องวัดที่ติดตั้งไว้เพื่อต่อเข้ากับระบบควบคุมแบบซีเควนซ์  (กรณีที่ละการแสดงระบบควบคุมแบบ 
ซีเควนซ์ และแสดงไว้ด้วยสัญลักษณ์และลูกศร) 
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การพลังงานความ 

ตารางท่ี 8.3 สัญลักษณ์ท่ีแสดงการท างาน * 

 

สัญลักษณ์ ตัวแปร ชนิดของเครื่องวัดหรือลักษณะการท างาน 
A 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
K 
L 
M 
 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
 
V 
W 
Y 
Z 
X 

ส่วนผสมหรือคุณภาพ 
Electrical  Conductvity 
ความหนาแน่นหรือความถ่วงจ าเพาะ 
ปริมาณทางไฟฟ้า 
อัตราการไหล (Flow) 

- 
- 
- 
- 

ระดับ (Level) 
ความชื้น  ส่วนที่เป็นน้ าหรือความชื้น 
(Moisture  Content) 
ความดันหรือสุญญากาศ 

- 
- 

ความเร็ว   ความเร็วรอบหรือความถี่ 
อุณหภูมิ 
ตัวแปรที่ไม่เจาะจงหรือตัวแปรหลาย
ชนิด 
ความหนืด (Viscosity) 
น้ าหนักหรือแรง 

- 
- 
- 

เตือนภัย (Alarm) 
การปรับค่า , ควบคุม 

- 
การตรวจวัดค่า (Element) 

- 
การตรวจมอง (Glass) 
แบบใช้มือ (hand) 
การแสดงค่า (Indicate) 
ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ 
Logging 

- 
 
ต าแหน่งวัดหรือการดึงตัวอย่าง (Sample) 
Integrate 
บันทึก (record) 
การควบคุมซีเควนซ์ (Sequence) 
การส่งผ่าน(Transfer)หรือแปลงค่า (Transduce) 
ลักษณะการท างานที่ไม่เจาะจงหรือการท างานได้
หลายแบบ 
การใช้วาล์ว (Valve) และอุปกรณ์อื่น 
การค านวณ 

- 
ปลอดภัยหรือฉุกเฉิน 
ชนิดอื่นหรือลักษณะการท างานแบบอื่น 

 

* การเรียงสัญลักษณ์ที่เป็นตัวอักษรนี้ อักษรตัวแรกจะแสดงสัญลักษณ์ของหัวแปร อักษรตัวที่ 2 ลงไป จะเป็น  
สัญลักษณ์แสดงลักษณะการท างานของอุปกรณ์ เช่น เครื่องบันทึกและปรับค่า CO2 จะแสดงไว้เป็น CO2RC 

 
8.5          รายการระบุ (Specifications) ของเครื่องวัด 
 

รายการระบุของเครื่องวัดก็คือ รายการที่ระบุความสามารถในการท างาน แหล่งก าลังที่ใช้ขับเคลื่อน และมิติ
รูปร่างของเครื่องวัด  เป็นต้น เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะท าการสั่งซื้อและก่อนที่จะใช้เครื่องวัดจะต้องท าความเข้าใจ
ความหมายของรายการดังกล่าวนี้ให้ดีเสียก่อน 

 

 ต่อไปนี้จะขอยกตัวอย่างหัวข้อส าคัญ ๆ ของรายการระบุของเครื่องวัดพร้อมด้วยความหมายของหัวข้อนั้น ๆ 
 1)  ชื่อแบบ (Model) : เป็นชื่อเรียกเฉพาะที่บริษัทผู้ผลิตเป็นผู้ก าหนดโดยไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน 
 2) รูปแบบการวัด : เป็นส่วนที่บอกหลักการในการท างานของเครื่องวัดซึ่งเป็นตัวก าหนดสมรรถนะและ
คุณลักษณะของเครื่องวัด 
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 3)  สิ่งที่ท าการวัดและช่วงการวัด (Range) :  เป็นการบอกให้ใช้เครื่องวัดเพื่อวัดกับสิ่งใดหรือในสภาพการ
วัดอย่างไร ส่วนช่วงการวัดหมายถึง ช่วงของปริมาณที่สามารถวัดชี้ค่าหรือบันทึกค่าบนสเกลได้ 
 4)  ความแม่นย า (Accuracy) : หมายถึง  ความถูกต้อง (Correctness – ระดับความแตกต่างของค่าที่วัดได้
กับค่าแท้จริง) และความละเอียด (Precision – ระดับการเบี่ยงเบน) รวมกัน หรือในทางปฏิบัติ บางครั้งอาจจะหมายถึง
ค่าต่ าสุดที่สามารถตรวจจับได้ 
 5)  ความไว (Sensitivity) : หมายถึง  ค่าต่ าสุดที่สามารถตรวจจับได้ 
 6)  ความสามารถในการซ้ าค่า (Reproducibility) : หมายถึง  ค่าความเบ่ียงเบน (Deviation) จากค่าเฉลี่ย
ของค่าต่าง ๆ ที่วัดได้ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง 
 7)  ความสามารถในการตอบสนอง (Responsiveness) : หมายถึง  ความเร็วในการแสดงค่าเมื่อค่าที่ท า
การวัดเปลี่ยนแปลงไป โดยทั่วไปนิยมแสดงด้วยระยะเวลาที่เครื่องวัดใช้ไปในการเปลี่ยนการชี้ค่า จนได้ 90% ของค่า
สุดท้าย 
 8)  เสถียรภาพ (Stability) (Zero or span drift) : หมายถึง  ความมั่นคงของเครื่องวัดที่จะสามารถท าการ
วัดชี้ค่าได้อย่างถูกต้องได้นานเพียงใด ปกติจะระบุเป็นช่วงเวลาที่เครื่องวัดยังคงสามารถวัดได้อย่างถูกต้อง ช่วงเวลาที่
ก าหนดอาจจะเป็น 24 ชม. 48 ชม. หรือ 1 สัปดาห์ จุดที่ท าการทดสอบคือ จุด 0 หรือจุด span 
 9)  อุณหภูมิท่ีสามารถใช้งานได้ : ถูกก าหนดค่าโดยอุณหภูมิรายรอบของสิ่งที่ท าการวัด เช่น อุณหภูมิราย
รอบของก๊าซ เป็นต้น 

10)  ความเป็นเชิงเส้น (Linearity) :  ค่าจริงของสิ่งที่ท าการวัด กับค่าที่แสดงที่หน้าปัดเครื่องวัดอาจจะแสดง
ที่หน้าปัดเครื่องวัดอาจจะไม่สัมพันธ์กันเป็นเชิงเส้นเสมอไป ในกรณีเช่นนี้อาจต้องใช้กราฟปรับค่า  (Calibration curve) 
ดังในรูปที่ 8.8 ค่าสูงสุดที่แตกต่างกันระหว่างกราฟอ่านค่ากับเส้นตรงที่เชื่อม จุด 0 และ span จะเป็นตัวแสดงความ
เป็นเชิงเส้นของสเกลเครื่องวัด 

 
 

รูปท่ี 8.8 ความเป็นเชิงเส้นของเส้นปรับค่า 
 

อย่างไรก็ตาม ค่าต่าง ๆ ข้างต้นจะแตกต่างไปตามเครื่องวัดแต่ละชนิด เพราะฉะนั้นต้องศึกษารายละเอียด
จากหัวข้อของรายการระบุของเครื่องแต่ละตัว 
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8.6          การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องวัด 
 

 โดยทั่วไปเรามักจะพบว่าการขัดข้องของเครื่องวัดนั้นเกิดขึ้นเพราะการใช้ที่ไม่ถูกหลักมากกว่าเกิดขึ้นเพราะ
ตัวเครื่องวัดเอง เพราะฉะนั้นจึงควรใช้เครื่องวัดตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้เครื่องนั้น 
 
 

8.6.1 การท่ีจะให้เครื่องวัดอยู่ในสภาพวัดค่าได้ถูกต้องเสมอนั้นควรท าอย่างไร ? 
1)   ต้องรู้รายละเอียดของเครื่องวัดเป็นอย่างดี 

 2)   ต้องเลือกใช้เครื่องวัดที่เหมาะกับความต้องการในการวัด 
 3)   ต้องติดตั้งเครื่องวัดอย่างถูกต้อง 
 4)   ต้องใช้เครื่องวัดอย่างถูกหลัก 
 5)   ต้องบ ารุงรักษาเครื่องวัดอย่างถูกต้อง 

 
 

8.6.2 เราใช้เครื่องวัดและบ ารุงรักษาเครื่องวัดกันอยู่อย่างไร 

 1)  รูปแบบและระดับความแม่นย าของเครื่องวัดเหมาะสมหรือไม่ 
 โดยทั่วไปเครื่องวัดที่มีความแม่นย าสูง จะมีวิธีใช้และวิธีบ ารุงรักษาที่ยุ่งยาก เพราะฉะนั้น ควร
เลือกใช้เครื่องวัดที่มีความแม่นย าเท่าที่จ าเป็นต่องาน อนึ่ง ในสภาพการวัดค่าโดยปกติเข็มชี้ค่าควรอยู่ที่บริเวณกลาง ๆ 
ของสเกล 
 2) ต าแหน่งติดตั้งเครื่องวัดเหมาะสมหรือไม่? 
 เครื่องวัดโดยทั่วไปมักไม่สามารถแสดงค่าได้ถูกต้อง เมื่ออยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง 
หรือบริเวณที่มีความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมาก หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนมาก ถ้าไม่มีต าแหน่งที่เหมาะสม
ส าหรับติดตั้ง อาจจะแก้ปัญหาโดยการแยกส่วนของตัววัด (Detector) กับส่วนของเครื่องแสดงค่า (Indicator) ออกจาก
กัน โดยติดตั้งเครื่องแสดงค่าไว้ที่ต าแหน่งที่เหมาะสมที่อยู่ห่างออกไป 

3)  วิธีใช้เครื่องถูกต้องหรือไม่? 
  การใช้เครื่องท าตามค าแนะน าให้คู่มือการใช้เครื่องของบริษัทผู้ผลิตหรือเปล่า มีการผิดหรือการ
ละเลยขั้นตอนอยู่หรือเปล่า การใช้เครื่องอย่างไม่ต้องแสดงค่าไว้ที่ต าแหน่งที่เหมาะสมที่ อยู่ห่างออกไปบริษัทผู้ผลิตจะ
ไม่รับผิดชอบ 
 4)  การบ ารุงรักษาเครื่องท าอย่างถูกหลักหรือเปล่า? 
  การตรวจตราและการสอบเทียบเครื่องวัดต้องท าเป็นประจ า ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและควรท า
บันทึกไว้ให้เรียบร้อย นอกจากนั้นหลังการซ่อมแซมเครื่องก็ควรท าการตรวจสอบบันทึกไว้ให้เรียบร้อย 
 5)  เก็บค่าที่วัดได้ไว้อย่างถูกต้องและน าไปใช้งานหรือเปล่า? 
  ค่าที่ได้จากการวัดสามารถน าไปใช้วิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่เกิดการขัดข้องในระบบและยัง
สามารถน าไปใช้ในการหาสภาพการเดินเครื่องอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง การวางแผนในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และ
การป้องกันการเกิดมลภาวะได้ เพราะฉะนั้น ควรน าค่าที่ได้จากการวัดนี้มาท าการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความสามารถใน
ด้านการจัดการ และน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการประหยัดพลังงานในขณะเดียวกัน 
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8.6.3 หลักการของการบ ารุงรักษาเครื่องวัด 
 โดยทั่วไปนั้นการเสื่อมถอยของความสามารถในการวัดของเครื่องวัดอาจจะแยกได้  คือ  การเสื่อมถอย
เนื่องจากการใช้งาน การเสื่อมถอยตามกาลเวลา และการเสื่อมถอยเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ นอกจากกรณีหลักแล้ว การ
เสื่อมถอยในสองกรณีแรกจะสามารถป้องกันได้โดยการตรวจตราและการบ ารุงรักษาที่ถูกต้อง ดังนั้น  จึงต้องก าหนด
บ ารุงรักษาอุปกรณ์แต่ละเครื่องไว้  โดยก าหนดให้มีการตรวจตราประจ าวัน การตรวจตราในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 
การซ่อมบ ารุงประจ าวัน และการซ่อมบ ารุงในขณะเครื่องหยุด เป็นต้น 
 ในกรณีของเครื่องวัดนั้น การบ ารุงรักษาจะต้องอาศัยความรู้พิเศษเก่ียวกับโครงสร้างและหลักการ
ท างานของเครื่องวัด อนึ่ง  ข้อมูลที่ได้จากด้านการซ่อมบ ารุงนั้น นอกจากจะน าไปใช้ทางด้านการเดินเครื่องในสภาพที่
เหมาะสมที่สุดแล้ว ยังสามารถชี้แนะว่าเครื่องวัดที่ใช้อยู่นั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรด้วย  

 

1) การตรวจเช็คเครื่องวัด 
หัวข้อการตรวจเช็คเครื่องวัดโดยท่ัวไปจะมีดังนี้ 
(1) การตรวจเช็คสภาพที่ท าการวัดและการเก็บรักษาค่าบันทึก การเติมหมึก การปรับเวลา และการ 

เช็คจุดศูนย์ เป็นต้น 
(2) การถ่ายน้ าค้างท่อ การตรวจเช็คสภาพการซีลของท่อน้ า ท่ออากาศ และท่อน้ ามัน  เป็นต้น 
(3) การท าความสะอาดส่วนต่าง ๆ 
(4) การสอบเทียบ ตรวจเช็คการท างานของเครื่องเตือนภัย การเช็คความไวของเครื่อง 
(5) การท าความสะอาดทั่วไป และอื่น ๆ 

 

2)    การจัดสภาพเครื่องวัดให้พร้อม 
 ในการจัดสภาพเครื่องวัดให้พร้อมนั้นมีแบบที่ท าให้ช่วงเวลาคงที่  แบบที่ท าในช่วงเวลาที่ไม่คงที่ 
และแบบที่ท าหลังจากการเกิดการเสีย (Break – Down Maintenance) การจัดสภาพเครื่องวัดให้พร้อมก็จัดตามระดับ
ความส าคัญของเครื่องวัด งานที่ท าประกอบด้วย 
 

 (1) การตรวจตราภายในของเครื่องวัด และปรับสภาพให้พร้อม 
 (2) การตรวจตราฟิลเตอร์, ท าความสะอาด, ตรวจสภาพการซีลและเช็คการท างานของวาล์ว 
 (3) การตรวจสภาพฉนวนไฟฟ้า เป็นต้น 
 

ระดับความส าคัญของเครื่องวัดในกรณีนี้หมายถึง เมื่อเครื่องวัดเสีย 
 

 (1) จะมีผลให้อุปกรณ์เครื่องจักรต้องหยุดเครื่องพักการใช้งานหรือไม่เพียงไร 
 (2) มีผลเสียต่อการรักษาคุณภาพของผลผลิตมากน้อยเพียงไร 
 
8.7         การเลือกใช้เครื่องมือวัด 
 

เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้พลังงาน 

8.7.1 เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 

 เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับทุกๆ ระดับของการ
ตรวจสอบการใช้พลังงาน ในขณะเดียวกันประเภทของเทอร์โมมิเตอร์ก็มีหลายชนิดเหมาะกับงานต่าง ๆ กัน 
 ลักษณะงานที่ใช้วัดส่วนมาก เช่น การปรับอากาศ การระบายอากาศ การท าความร้อน การท าน้ าร้อน 
เป็นต้น จะมีอุณหภูมิในช่วง –50 °F ถึง 250 °F ลักษณะงานเช่นนี้เทอร์โมมิเตอร์แบบอเนกประสงค์ (multi-purpose) 
ที่ใช้ถ่านแบตเตอรี่และเคลื่อนย้ายได้จึงมีความเหมาะสม โดยปกติแล้วเทอร์โมมิเตอร์นี้จะมีหัววัด (probe) ติดมาด้วย
สามแบบ คือ หัววัดที่ใช้กับการวัดของเหลว  กับอากาศ และผิววัสดุ 
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 เทอร์โมมิเตอร์แบบ Thermocouple ใช้วัดอุณหภูมิถึง 1,000 °F หรือมากกว่าไปนั้นใช้วัดอุณหภูมิใน
ปล่องของหม้อน้ าและเตาอบ ฯลฯ เครื่องที่สามารถวัดได้อุณหภูมิสูงๆ มักมีราคาแพงมาก 

เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิแบบพิเศษ เช่น วัดอุณหภูมิผิวแบบ optical และแบบอินฟราเรด เป็นต้น 
ขึ้นอยู่กับลักษณะงานต่างๆ การบันทึกของเทอร์โมมิเตอร์มีทั้งเป็นแบบเมคคานิค และแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
 

รูป 8.9 เทอร์โมมิเตอร์แบบเมคคานิค 
 
 เทอร์โมมิเตอร์แบบหน้าปัทม์ มีโครงสร้างแบบท่อโลหะบรรจุปรอทอยู่ภายในใช้ติดตั้ง เพื่ออ่านค่า
ระยะไกล เพิ่มความสะดวกปลอดภัย ใช้กับหม้อก าเนิดไอน้ า เครื่องยนต์ ห้องอบ ระบบรับรู้เป็นท่อบอร์ดอนที่ขดเป็น
วงเหมือนก้นหอยและส่งผ่านการขยายและหดตัวด้วยเฟืองไปยังเข็มชี้ค่าอุณหภูมิ 
 ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ขนาดกระเป๋าใช้แบตเตอรี่  สะดวกส าหรับการวัดอุณหภูมิตามจุดต่างๆ ใน
กระบวนการผลิตหรือการตรวจวัดอุณหภูมิตามจุดต่างๆ ภายในอาคารเพื่อการวิเคราะห์ใช้พลังงาน 
 

 
 

รูปท่ี 8.10 ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ 
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รูปท่ี 8.11 หัววัดของดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ท่ีท าจาก RTD 
 

 
รูปท่ี 8.12 หัววัดของดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ท่ีท าจาก Thermocouple  

 

 
8.7.2 Surface Pyrometer 

 Surface Pyrometer เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิผิว เครื่องดังกล่าวมีหัววัดที่สามารถแนบสนิทกับ
พื้นที่ผิวได้ เพื่อใช้ในการวัดหาค่าความร้อนสูญเสียจากผนัง และใช้ทดสอบการท างานของสตีมแทรปอาจจะแบ่งออก
ได้สองประเภท คือ ใช้ส าหรับวัดค่าอุณหภูมิต่ า (ได้ถึง 250 °F) และส าหรับอุณหภูมิสูง (ได้ถึง 600-700 °F) 

ส าหรับประเภทอุณหภูมิต่ า อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ติดมากับเทอร์โมมิเตอร์แบบอเนกประสงค์ส่วน
ประเภทที่ใช้กับอุณหภูมิสูงนั้นใช้ส าหรับงานเฉพาะ เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการเผาไหม้และการผลิตไอน้ า 
 นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ไม่ต้องสัมผัส ซึ่งอาศัยการแผ่รังสีของแสงอินฟราเรดจากผนัง 
เครื่องมือแบบนี้เหมาะกับงานทั่วไปและงานที่มีลักษณะมองเห็นได้แต่สัมผัสไม่ได้ 
 เครื่องมือที่เฉพาะขึ้นไปอีกคือ optical pyrometer ใช้ส าหรับวัดอุณหภูมิสูงมากกว่า 1,500 °F เพราะใช้
วัดอุณหภูมิจากวัตถุที่เปล่งแสงเนื่องจากอุณหภูมิในตัว 
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รูปท่ี 8.13 เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด 

 
 

รูปท่ี 8.14 การใช้งานเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 
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รูปท่ี 8.15 Schematic illustration of the optical system and pyrometer lamp with 
filament brightness adjustment in an optical pyrometer. 
(a) The optical system. (b) Filament brightness adjustment. 

 

 การวัดอุณหภูมิโดยใช้ optical pyrometer อาศัยการเปรียบเทียบความสว่างของไส้หลอดของ
pyrometer กับความสว่างของสิ่งที่ต้องการวัด ถ้ามองไม่เห็นไส้หลอดของ pyrometer (สว่างเท่ากัน) แสดงว่าอุณหภูมิ
ของสิ่งที่วัดเท่ากับอุณหภูมิของไส้หลอดไพโรมิเตอร์ 
 

8.7.3 เครื่องวัดความชื้น (Psychrometer) 

 

 Psychrometer เป็นเครื่องมือใช้วัดความชื้นสัมพันธ์ของอากาศ โดยอาศัยหลักการความสัมพันธ์ของ
อุณหภูมิกระเปาะแห้งกับกระเปาะเปียก 
 ความชื้นสัมพัทธ์นี้เป็นตัวหลักส าคัญในระบบ HVAC เครื่องมือนี้สามารถใช้ร่วมกับเครื่องบันทึกเพื่อ
บันทึกค่าต่อเนื่องหรือในช่วงเวลาได้ ส่วนความชื้นที่มีอุณหภูมิมากกว่า 200°F ต้องใช้เครื่องมือวัดชนิดพิเศษ 
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รูปท่ี 8.17  เครื่องวัดความชื้น/อุณหภูมิแบบมือถือ 
 

รูปท่ี 8.16 เครื่องมือวัดความชื้น/อุณหภูมิแบบปากกา 
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8.7.4 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (Ammeter) 

 

 เครื่องวัดกระแส เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าในตัวน าไฟฟ้า กระแสอาจจะเป็นกระแสตรงหรือ
กระแสสลับ  เครื่องวัดกระแสที่ใช้กับงานตรวจสอบการใช้พลังงานควรจะเป็นแบบเคลื่อนย้ายได้และออกแบบมาเพื่อให้
ใช้ง่ายและถอดง่ายโดยวัดแบบเฟสเดียว 
 เครื่องวัดแบบ snap-on เป็นแบบที่คล้องกับตัวน าไฟฟ้า เครื่องมือนี้มีหลายช่วงการวัด ซึ่งสามารถอ่าน
ได้ถึง 1,000 แอมแปร์อย่างต่อเนื่อง บางแบบอาจอ่านได้ถึง 4,000 แอมแปร์ โดยการเพิ่มหม้อแปลงกระแส (current 
transformer) ค่าที่วัดสามารถอ่านค่าได้เลย หรือจะน าสัญญาต่อเข้าเครื่องบันทึกในเครื่องพิมพ์ได้หลังจากการคล้อง
เครื่องมือวัดแล้ว ก็สามารถบันทึกค่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสในรอบเวลาต่างๆ ได้ตามต้องการ วิธีนี้ท าให้เราได้
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของกระแสในช่วงเวลานานโดยที่ไม่ต้องดูแลบ่อยๆ 

 
 
 

8.7.5 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltmeter) 

 

 เครื่องวัดชนิดนี้เป็นเครื่องมือวัดความต่างศักย์ของไฟฟ้าระหว่าง 2 จุด ในวงจรไฟฟ้าความต่างศักย์นี้
ใช้หน่วยเป็นโวลต์ แรงดันไฟฟ้าเป็นค่าหนึ่งที่ต้องวัดในการค านวณการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้านี้อาจจะใช้ร่วมกับเครื่องวัดกระแสแบบ snap-on ก็ได้ วิธีการท างานของ
เครื่องวัดแรงดันก็คือหนีบสายวัด (clip) สองจุดที่จะวัดภายในสายวัดจะมีตัวต้านทานคงที่และgalvanometer กระแสที่
ผ่านตัวต้านทานคงที่ จะเป็นสัดส่วนกับแรงดันไฟฟ้า และ galvanometer จะชี้ไปยังค่าที่เป็นสัดส่วนกับแรงดันไฟฟ้า 
 การวัดแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม โดยทั่วไปแล้วจะมีค่าคงที่ อาจจะวัดเพียงครั้งเดียวก็พอ ถ้าหากมีการ
เปลี่ยนแปลงมากก็ควรจะวัดเพิ่มเติม หรือจะบันทึกความเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า ลักษณะงานทั่วไปจะเป็นการ
วัดในช่วงที่ต่ ากว่า 600 โวลต์ 
 
 
 

8.7.6 เครื่องวัดก าลังไฟฟ้า (Wattmeter) 

 

 เครื่องวัดก าลังไฟฟ้าชนิดเคลื่อนย้ายได้ เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่น่าสนใจและส าคัญมาก เพราะเป็น
เครื่องมือที่วัดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าได้โดยตรง ส่วนวิธีอื่นต้องมีการวัดค่ากระแสแรงเคลื่อนและน ามาค านวณใน
กรณีที่เป็นกระแสสลับ 3 เฟส การวัดวิธีนี้ท าให้การค านวณการใช้ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นปกติแล้วเครื่องมือจะช่วยการวัด คือ 
300 กิโลวัตต์ 650 โวลต์ และ 600 แอมแปร์ อาจใช้ได้ทั้งกระแสแบบเฟสเดียว หรือ 3 เฟส 

 
 
 

8.7.7 เครื่องวัดตัวประกอบก าลังไฟฟ้า (Power Factor Meter) 

 

 เครื่องวัดตัวประกอบก าลังไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิด 3 เฟส การวัดจะใช้ probe ของเครื่องวัดหนีบ
กับขั้วตัวน าไฟฟ้า หรือขั้วของอุปกรณ์ที่ต้องการวัดค่าโดยแยกแต่ละเฟส และใช้ snap-on jaw คล้องกับตัวน าไฟฟ้าแต่
ละเฟสการต่อลักษณะนี้เช่นเดียวกับวัตต์มิเตอร์ วิธีนี้ก็สามารถอ่านค่าเป็นตัวประกอบก าลังไฟฟ้าได้เลย 
 เครื่องมือสามารถวัดตัวประกอบก าลังไฟฟ้าได้ในช่วง 1.0 leading ไปจนถึง 1.0 lagging กระแสถึง 
1,500 แอมแปร์ ที่ 600 โวลต์ การวัดในช่วงนี้สามารถใช้ได้กับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารทั่วๆ ไป 
 ตัวประกอบก าลังไฟฟ้าเป็นค่าหนึ่งที่ใช้เพื่อค านวณหาการใช้พลังงานไฟฟ้า และใช้ในการวิเคราะห์ถึง
แหล่งก าเนิดของเครื่องจักรที่ท าให้เกิดตัวประกอบก าลังไฟฟ้าต่ า 
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การพลังงานความ 

 
 

รูปท่ี 8.18 เครื่องวัดไฟฟ้าแบบต่างๆ 
 

Clamp-On Ammeter/Clamp-On Power Meter 
  

 มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 8.18 สามารถวัดได้ทั้งก าลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 
ในระบบไฟฟ้า 1 เฟส หรือระบบไฟฟ้า 3 เฟส โดยไม่ต้องปลดอุปกรณ์ไฟฟ้าออกจากระบบไฟฟ้า มีสัญญาณออกแบบ 
Analog ให้ด้วย ท าให้สามารถใช้เครื่องบันทึกกราฟ บันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องได้ 
 

วิธีใช้งาน 
- การวัดค่าในวงจรไฟฟ้า 1 เฟส ให้ต่อวงจรดังรูปที่ 8.19 มิเตอร์จะแสดงค่าก าลังไฟฟ้าหรือ

แรงดันไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้าตามที่เราเลือกวัด 
- การวัดค่าในวงจรไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย ที่โหลดสมดุล เช่น มอเตอร์เหนี่ยวน า 3 เฟส ขด

ลวดความร้อน 3 เฟส ให้ต่อวงจรดังรูปที่ 8.19 เมื่อเลือกวัดก าลังไฟฟ้ามิเตอร์จะแสดงค่าก าลังไฟฟ้ารวมทั้ง  3 เฟสให้
เมื่อเลือกวัดกระแสไฟฟ้ามิเตอร์จะแสดงค่ากระแสในสาย P1 ให้ 
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ตัวอย่างวิธีการวดั 
 

                          
          รูปท่ี  8.19 การวัดก าลังไฟฟ้าของระบบ 2 เฟส                รูปท่ี 8.20  การวัดก าลังไฟฟ้าของระบบ 3 เฟส  

                    
รูปท่ี 8.21   การวัดค่าไฟ 3 เฟส 3 สาย                              รูปท่ี 8.22 การต่อสัญญาณเอาท์พุทเข้าท่ีโหลด

ไม่สมดุล                                                                           เครือ่งบันทึกกราฟ  
 

P  รวม    =   V12 I1 cosY12 + V32 I3 cosY32 
เมื่อ  Y12    คือ   มุมระหว่างแรงดัน  V12 และกระแส I1 
เมื่อ  Y32    คือ   มุมระหว่างแรงดัน  V32 และกระแส I3 

 
 

 ก าลังไฟฟ้ารวมทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมทางพีชคณิต (คือคิดเครื่องหมายบวก, ลบ) ของก าลังไฟฟ้าที่
อ่านได้จากมิเตอร์ทั้ง 2 ตัว (ถ้าใช้มิเตอร์ตัวเดียวให้วัด 2 ครั้ง) 
 - การวัดค่าในวงจรไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย (มีสายศูนย์) การวัดก าลังไฟฟ้าให้วัดก าลังไฟฟ้าทีละเฟส แล้ว
น าผลที่ได้ทั้ง 3 เฟส มารวมกันเป็นก าลังไฟฟ้ารวมทั้งหมด 
 - การวัดค่าแบบต่อเนื่อง ในกรณีที่ต้องการวัดข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น การวัดก าลังไฟฟ้าเพื่อหาเส้น
โค้งของโหลดรายวัน (Daily load Curve) ให้ต่อสัญญาณออกแบบ Analog เข้าเครื่องบันทึกกราฟ 
 

การค านวณค่าตัวประกอบก าลัง 

-  ระบบ 1 เฟส cosY   =   
VI

P  

 

-  ระบบ 3 เฟส VA      =  22 QP   

                                         cosY   =  
VA

P  
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การพลังงานความ 

8.7.8 เครื่องมือทดสอบการเผาไหม้ (Combustion Tester) 

 

เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของไอเสีย  

 

1) เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของไอเสียแบบต่าง ๆ 
 เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของไอเสียแบบต่างๆ ที่นิยมใช้ในการควบคุมการสันดาปมีดังแสดงใน
ตารางที่ 8.3 เครื่องเหล่านี้แตกต่างกับเครื่องวัดแบบอื่นๆ คือ ต้องใช้ร่วมกับเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซ (Gas Sample) 

 
ตารางท่ี 8.4 เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของไอเสียแบบต่าง 

 
ส่วนประกอบ
ท่ีท าการวัด 

 
วิธีการวิเคราะห ์

 

 
หลักการ 

 
คุณลักษณะพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
วิธีการ
วิเคราะห์
ทาง

กายภาพ 

 
 
 

CO2 

แบบน าความร้อน อาศัยหลักการที่ค่าสภาพการ
น าความร้อนแตกต่าง 

ผลกระทบจาก H2และ He มี
มาก 

แบบรังสีอินฟราเรด CO2 จะดูดกลืนรังสี
อินฟราเรดที่ความถี่เฉพาะ 

 การตอบสนองรวดเร็ว 
 ช่วงที่สามารถวัดได้แคบ 

แบบเปรียบเทียบความ
หนาแน่น 

อาศัยความแตกต่างของ
ความหนาแน่นของก๊าซท าให้
แรงบิด (torque) ของเกียร์
เปลี่ยนแปลง 

เน่ืองจากไม่สามารถเลือก
เฉพาะส่วนประกอบที่เป็น 
CO2 ฉะนั้นจะได้รับผลกระทบ
จากก๊าซอ่ืน 

 
 
 

O2 

แบบ Zirconia อาศัยการน าไฟฟ้าของอิออน 
O2ของ Zirconia 

 การตอบสนองเร็ว 
 มีผลกระทบจากก๊าซที่

สันดาปได้ 
แบบแม่เหล็ก 
(magnetic) 

อาศัยคุณสมบัติทางแม่เหล็ก
ของ O2 

 มีผลกระทบจาก CO และ 
NO 

 ช่วงเวลาอุ่นเครื่อง 
(Start up) ยาว 

แบบอิเล็กโทรด ใช้แผ่นเยื่อที่ยอมให้ O2 ผ่าน มีผลกระทบจาก CO2 และ NO 
CO + H2 แบบเผาโดยการสัมผัส อาศัยการตรวจจับความร้อน

ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา
สันดาป 

ขนาดเล็ก แข็งแรง อายุของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาส้ันและต้องใช้
ก๊าซ O2 

วิธีวิเคราะห ์
ทางเคมี 

CO 
CO2 
O2 

เครื่องวิเคราะห์แบบ 
Orsat 

อาศัยการดูดกลืนก๊าซเฉพาะ
อย่างของสารละลายเคมี  
(วัดปริมาตรก๊าซ) 

 ต้องอาศัยความช านาญ 
ในการใช้งาน 

 ต้องใช้วัสดุที่เป็นสารดึง
ดูดกลืนก๊าซ 

 เป็นการวัดค่าสมบูรณ์ 
 ความผิดพลาดในการวัดสูง 
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การพลังงานความ 

2)  เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจน 
 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนแบบอัตโนมัติที่ใช้กับการวิเคราะห์ไอเสียนั้น ตามมาตรฐาน JIS มีอยู่
2 แบบ คือ แบบ Magnetic และแบบ Electrochemical อนึ่ง แบบ Electrochemical ยังแบ่งออกเป็นแบบ Zirconia 
และแบบอิเล็กโทรด 

 
 

ตารางท่ี 8.5 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนที่แบ่งตามหลักการท างาน 

 

การแบ่งประเภท ระบบการท างาน วิธีตรวจจับ O2 
แบบ Magnetic แบบ Magnetic storm ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความเข้มของ Magnetic  strom 

ที่เกิดขึ้นในสนามแม่เหล็กด้วยอุปกรณ์ตรวจจับรังสีความ
ร้อน 

แบบ Magnetic force ตรวจจับแรงที่เกิดขึ้นที่ dumb-ball เนื่องจากความเข้มของ
การเป็นสารแม่เหล็กของออกซิเจนโดยแสดงออกมาใน
รูปการเปลี่ยนมุมของแสง 

แบบ Electro  Chemical แบบ Zirconia ตรวจจับแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ เกิดขึ้น Zirconia ในสภาพ
อุณหภูมิสูงซึ่งแปรผันตามความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจน 

แบบอิเล็กโทรด 
แบบ Constant-volt- 
Age electrolyte 
แบบ Polarography 
และแบบ Galvanic cell 

ก๊าซออกซิเจนที่ซึมผ่านเยื่อบางจะแพร่กระจาย (diffuse) 
เข้าสู่สารละลายอิเล็กโตรไลต์และถูกรีดิวซ์ที่ขั้วไฟฟ้าท าให้
เกิดกระแสไหลแล้วท าการตรวจวัดกระแสนี้ 

แบบเผาไหม้โดยการสัมผัส ใช้เชื้อเพลิง (เช่น H2 เป็นต้น) เผาก๊าซตัวอย่าง (Sample) 
แล้ววัดการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานไฟฟ้าของ
อุปกรณ์ตรวจจับรังสีความร้อน 

แบบ Orsat ผ่ าน ก๊ าซตั วอย่ า ง เ ข้ าไป ในสารล ะล าย  Potassium 
hydroxide ที่มี pyrogallol อยู่ เพื่อให้ถูกดูดซึมแล้ววัด
ปริมาตรของก๊าซที่ลดลง 
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ตัวอย่างส่วนประกอบของเครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนแบบต่าง ๆ 
 

 
 

                  รูปท่ี 8.23 (ก) เครื่องวิเคราะห์แบบ Magnetic storm 
 

 
 

                 รูปท่ี 8. 24 (ข) เครื่องวิเคราะห์แบบ Magnetic force 
 
 

 
 
 

         รูปท่ี 8.25 (ค) เครื่องวิเคราะห์แบบ Zirconia 
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รูปท่ี 8.26 (ง) เครื่องวิเคราะห์แบบอิเล็กโทรด 
 

 

 
 
 

รูปท่ี 8.27 (จ) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจน แบบเผาโดยการสัมผัส 
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(ก) เซลล์แบบรูปทรงกระบอก 
 

 
(ข) เซลล์แบบรูปโดนัท (ring chamber) 

 

 
รูปท่ี 8.28 สว่นประกอบของเครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนแบบ Magnetic storm 



                                                                                          
              

                     
                                                                               

              

                                                                                                                                                                                  286 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ตารางท่ี 8.6 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนเมื่อแบ่งตามลักษณะการใช้งาน  

 

ประเภท แบบของเครื่อง
วิเคราะห์ 

Sampler  ท่ีใช้ ตัวอย่างท่ีนิยมใช้งานทั่วไป 

แบบติดตั้งอยู่กับที่ (ใช้
ในงานวัดค่าต่อเนื่อง) 

แบบ Magnetic  storm , 
แบบ Magnetic  force 

แบบแห้งหรือแบบชื้น ใช้วัดสภาพของมลภาวะและใช้ใน
งานควบคุมการสันดาป ( เช่น
เครื่องวัด NOX + O2 เป็นต้น) 

แบบ Zirconia แบบต่อโดยตรง , แบบ
สอดเข้าโดยตรง , แบบ
ชื้นหรือแบบแห้ง 

ใช้ ในงานควบคุมการสันดาป , 
งานควบคุมอัตโนมัติ  และ งานวัด
สภาพของมลภาวะ 

แบบหิ้วได้ 
(Portable) 

แบบ Zirconia แบบต่อ โดยตร ง  หรื อ 
แบบแห้ง 

ใช้ในงานตรวจสภาพการใช้ความ
ร้อนตามโรงงาน เป็นต้น  สามารถ
วัดอย่างต่อเนื่องได้ 2-3 วัน 

แบบอิเล็กโทรด แบบแห้ง ใช้ในงานวัดสภาพมลภาวะ 
แบบ Orsat ลูกโป่งยางแบบแห้ง  วัดไอเสียจากการสันดาป (ใช้ใน

ง า น วั ด เ ฉพ า ะ จุ ด แ ล ะ วั ด ไ ม่
บ่อยครั้ง) 

 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนยังอาจแบ่งประเภทออกได้ตามลักษณะการใช้งานดังแสดงในตารางที่  8.5 ใน

ที่นี้เครื่องเก็บตัวอย่าง (Sample) หมายถึง  อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่เก็บและจัดการขั้นต้นกับตัวอย่างก๊าซ  เช่น กรองฝุ่น
ออก เป็นต้น เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นอกจากเครื่อง Orsat แล้วจะต้องท าการสอบเทียบ
เครื่องโดยใช้ก๊าซมาตรฐานเครื่องแบบ Zirconia ชนิดเคลื่อนย้ายได้นั้นต้องใช้เวลาในการอุ่นเครื่องประมาณ 30 นาที 
แต่เวลาที่ใช้ในการวัด 1 ตัวอย่างจะใช้ประมาณ 10 วินาที จึงเหมาะส าหรับงานที่ต้องท าการวัดซ้ า 
 

 หลักการเลือกเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซ 
 

 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซออกซิเจนเป็นเครื่องที่แตกต่างจากเครื่องมืออื่น  คือ ต้องใช้ร่วมกับเครื่องเก็บ
ตัวอย่างก๊าซ (Gas Sample) ทั้งนี้เพราะว่าก๊าซที่จะท าการวัดส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิสูงหรือมีฝุ่นละอองมาก และ
บางครั้งอาจมีก๊าซที่เป็นพิษภัยปนอยู่ด้วย นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่จุดวัดก็มีอุณหภูมิสูง ชนิดของเครื่องเก็บตัวอย่าง
ก๊าซจะเป็นดังแสดงไว้ในรูปที่ 8.29 คือแบ่งเป็นแบบแห้งและแบบชื้นและแบบที่หลักการท างานเป็นแบบที่ง่ายมาก 
(บางทีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแบบไม่เก็บตัวอย่าง (Non Sampling) คือแบบต่อโดยตรงและแบบสอดเข้าโดยตรง ) 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
 (ก) ตัวอย่างหนึ่งของการเก็บตัวอย่างแบบแห้ง 

 
(ข) ตัวอย่างของการเก็บตัวอย่างแบบชื้น 

 

 
(ค) ตัวอย่างแบบต่อโดยตรง 

 
(ง) ตัวอย่างหนึ่งของแบบสอดเข้าโดยตรง 

รูปท่ี 8.29 เครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซแบบต่าง ๆ (ตัวอย่างโครงสร้างของเครื่อง) 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

การเลือกใช้เครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซโดยทั่วไปจะเป็นดังที่แสดงไว้ในตารางที่  8.6 การที่เลือกใช้เครื่อง
เก็บตัวอย่างก๊าซแบบแห้งซึ่งเป็นแบบที่การซ่อมบ ารุงยากนั้น เป็นเพราะว่า ก๊าซ SO2 และ NO2 ละลายในน้ าได้ เครื่อง
เก็บตัวอย่างก๊าซแบบชื้นนั้นจะใช้ในงานที่ก๊าซสกปรกในงานวัดเพื่อการควบคุมสภาพการสันดาปนั้นโดยทั่วไปแบบต่อ
โดยตรงจะใช้สะดวกที่สุดเมื่อท าการเปรียบเทียบในแง่สมรรถนะของเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซ จะได้ผลดังในตารางที่ 8.6 
 
ตาราง ท่ี 8.7 การใช้ร่วมกันระหว่างเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซและเครื่องวิเคราะห์ไอเสีย . 

 

แบบเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซ ท่ีใช้โดยท่ัวไป เครื่องวัดท่ีใช้ร่วม คุณลักษณะพิเศษ 
แบบแห้ง ใช้ในงานวัดด้าน

มลภาวะ 
งานควบคุมการสันดาป 

NO2 ,  SO2 , CO2 , O2  
เป็นต้น 

งานบ ารุงรักษามาก
เนื่องจากมีการสกปรก
และอุดตันของไส้กรอง 

แบบชื้น  (แบบ water jet ) 
แบบไอน้ า 

งานควบคุมการสันดาป 
งานควบคุมอัตโนมัติ 

O2 ต้องใช้น้ าหรือไอน้ าและ
ต้องมีเครื่องแยกก๊าซ  
งานบ ารุงรักษาน้อย 

Non – Sampling 
(แบบต่อโดยตรง   แบบสอด
เข้าโดยตรง) 

งานควบคุมการสันดาป 
งานควบคุมอัตโนมัติ 

O2 (แบบ Zirconia) งานบ ารุงรักษาน้อย
มาก  ก๊าซบางชนิดท า
ให้ O2 sensor มี
คุณสมบัติเสื่อมถอย 

 
ตารางท่ี 8.8 การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซแบบต่าง ๆ 
 

 แบบแห้ง แบบชื้น   แบบต่อโดยตรง แบบสอดเข้าโดยตรง 
การตอบสนอง          ๏ ๏ 
การบ ารุงรักษา X   ๏ ๏ 

ความทนทานต่อก๊าซสกปรก ๐ ๏     
ชนิดเครื่องวิเคราะห์ O2 ที่ใช้ร่วม ทุกชนิด ทุกชนิด เฉพาะแบบ Zirconia เฉพาะแบบ Zirconia 

 

หมายเหตุ :      ๏   ดีมาก         ๐ ดี           พอใช้          X  ใช้ไม่ได้ 
 

 ค่าท่ีใช้ก๊าซแห้งเป็นฐานคิดและค่าท่ีใช้ก๊าซชื้นเป็นฐานคิด 
 ก๊าซตัวอย่างที่ท าการวัดนั้นจะมีชนิดที่มีไอน้ าผสมอยู่กับชนิดที่ไม่มีไอน้ าปนอยู่เลย เหตุที่เป็นเช่นนี้
เพราะก๊าซเสียจากการสันดาปในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงจะมีไอน้ าปนอยู่ แต่เมื่อท าให้ก๊าซนั้นเย็นลงเพื่อน าเข้าเครื่อง
วิเคราะห์ก๊าซ ไอน้ าจะควบแน่นเป็นหยดน้ าและถูกก าจัดออกไป ท าให้ก๊าซตัวอย่างที่ได้เป็นก๊าซแห้ง ฉะนั้นค่าที่วัดได้
โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซแบบแห้งและแบบชื้นที่กล่าวไว้ในหัวข้อแรก  จะเป็นค่าที่ใช้ก๊าซแห้งเป็นฐานคิด ส่วน
เครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซแบบต่อโดยตรงและแบบสอดเข้าโดยตรง จะให้ค่าที่ใช้ก๊าซชื้นเป็นฐานคิด เมื่อเปรียบเทียบค่าที่
วัดได้ในทั้ง 2 จ าพวกนี้จะเป็นดังรูปที่ 8.30 กล่าวคือ ค่าที่ใช้ก๊าซชื้นเป็นฐานคิดจะน้อยกว่า (เพราะตัวหารใหญ่กว่า) 
อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปจะใช้ค่าที่ใช้ก๊าซแห้งเป็นฐานคิด 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 

รูปท่ี 8.30 ค่าท่ีใช้ก๊าซแห้งเป็นฐานคิดและค่าท่ีใช้ก๊าซชื้นเป็นฐานคิด  

 

 การใช้ออกซิเจนมิเตอร์ในงานจัดการพลังงานความร้อน 
 ออกซิเจนมิเตอร์ที่นิยมใช้กันมากในงานจัดการพลังงานความร้อน คือแบบ Zirconia โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแบบ Zirconia ชนิดหิ้วได้ ซึ่งเหมาะ และสะดวกในการพกพาน าไปตรวจสอบตรวจวัดในที่ต่างๆ อนึ่ง 
ออกซิเจนมิเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการสันดาปโดยอัตโนมัติ มักติดตั้งอยู่กับที่ซึ่งเรียกว่า แบบติดตั้งกับที่ เครื่องแบบนี้
จะมีเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซติดตั้งเป็นชุดอยู่ในแผงเดียวกัน และมักเป็นแบบ Zirconia และแบบ magnetic 
 วิธีการใช้ออกซิเจนมิเตอร์ทั้งชนิดเคลื่อนย้ายได้หรือชนิดติดตั้งกับที่ก็คงคล้ายคลึงกัน  แต่
เนื่องจากชนิดติดตั้งกับที่มักใช้วัดอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้จึงมักเป็นแบบที่มีความเชื่อถือได้สูง การ
ท างานก็พยายามให้เป็นแบบอัตโนมัติมากที่สุด และได้รับการออกแบบไว้ให้ท าการบ ารุงรักษาได้สะดวก แต่เครื่องเก็บ
ตัวอย่างก๊าซที่ใช้อยู่ มักมีปัญหาเนื่องจากฝุ่นละออง น้ า หรือก๊าซที่เป็นพิษภัยปนอยู่ในก๊าซที่วัด ท าให้อุปกรณ์หรือท่อ
ถูกอุดตัน หรือถูกกัดกร่อน หรือเกิดก๊าซรั่ว เป็นต้น  การบ ารุงรักษาเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซจึงจัดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
มาก 

อนึ่ง ออกซิเจนมิเตอร์ชนิดติดตั้งกับที่แบบ Zirconia นั้นสามารถทนอุณหภูมิสูงได้ จึงสามารถ
น ามาใช้ในลักษณะต่อโดยตรงหรือสอดเข้าโดยตรง  ท าให้หมดปัญหาของการบ ารุงรักษาเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซ 
นอกจากนั้นการตอบสนองก็รวดเร็ว จึงนับว่าเหมาะที่สุดส าหรับงานควบคุมการสันดาป  ส่วนออกซิเจนมิเตอร์ที่ใช้ในงาน
ควบคุมมลภาวะนั้น จะใช้ร่วมกับการวัด SOX และ NOX จึงจ าเป็นต้องใช้กับเครื่องเก็บตัวอย่างก๊าซแบบแห้ง แม้จะยุ่งยากใน
การบ ารุงรักษาก็ตาม การบ ารุงรักษาในกรณีนี้ให้ระวังเรื่องการอุดตันของไส้กรอง โดยท าการตรวจตราบ่อยๆ ทุกวัน หรือ
ทุกอาทิตย์ 

 

3) ออกซิเจนมิเตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ (แบบ Zirconia) 

 โครงสร้างของเครื่องวัดชนิดนี้เป็นดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 8.31 เครื่องวัดนี้ประกอบด้วยเตาไฟฟ้าและ
เซลล์วัดภายในเตา (หลอดกระเบ้ืองเคลือบ Zirconia ปลายปิด) ซึ่งท าหน้าที่แปลงความเข้มข้นของ O2 เป็น
แรงเคลื่อนไฟฟ้า และมีป๊ัมดูดก๊าซติดอยู่ด้วย 

 
รูปท่ี 8.31 ตัวอย่างโครงสร้างของออกซิเจนมิเตอร์ แบบ Zirconia ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

เนื่องจากอุณหภูมิของเตาไฟฟ้าถูกควบคุมให้เท่ากับ 85   C แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่เซลล์วัดที่
อากาศความดัน 1 atm จะมีค่า ดังนี้ 

 

E   =   55.7  log10 
C

A

O

O        (mV) 
  

 ในขณะที่ OA คือ ความเข้มข้นของออกซิเจนในอากาศ (21%), OC คือ ความเข้มข้นของออกซิเจน
ในก๊าซที่ต้องการวัด 
 

 ก. รายการระบุมาตรฐานของออกซิเจนมิเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้ 
 

 ตัวอย่างของรายการระบุของเครื่องวัดออกซิเจนแบบนี้เป็นดังนี้ 
 (1)  วิธีการวัด : แบบ Zirconia 
 (2) ช่วงที่วัด : 0-5%, 0-10%, 0.25% O2 
 (3) output : 0-10 mV, 0-1 V 
 (4)  เวลาตอบสนอง : ภายใน 15 วินาที (ตอบสนอง 90% จากเวลาที่ก๊าซเข้า) 
 (5)  ความแม่นย า : ± 1.5% 
 (6) อัตราการไหลของก๊าซ : 0.3-3 I/min 
 (7)  การอุ่นเครื่อง : ประมาณ 20 นาที 
 (8)  แหล่งจ่ายไฟ : AC 100 V ±10%, 50/60 Hz, สูงสุด 200 W 
 (9)  อุณหภูมิของอากาศรอบ ๆ : 0-50OC 
 (10) ขนาดตัวเครื่อง : W 250 × H 330 × D 180 mm. 
 (11)  น้ าหนัก : ประมาณ 7 kg 

 

 

 ข. วิธีการใช้ออกซิเจนมิเตอร์แบบเคลื่อนย้ายได้ 

 

 (1) การเตรียมการก่อนการใช้ เลือกต าแหน่งวางเครื่องวัดที่มีความชื้นน้อย มีฝุ่นละอองน้อย 
ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่โดนฝน นอกจากนั้นควรมีอุณหภูมิโดยรอบต่ ากว่า 45OC และไม่ถูกลมร้อนหรือไอน้ า มี
การสั่นสะเทือนน้อย และเป็นต าแหน่งที่การบ ารุงรักษาเครื่องวัดท าได้สะดวก 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 

 
รูปท่ี 8.33 การต่อท่อก๊าซและการต่อสายไฟ  

 
 

  (2) การต่อท่อก๊าซและการต่อสายไฟในการวัด รูปที่ 8.33 แสดงวิธีการต่อท่อก๊าซและการ
ต่อสายไฟในสภาพที่ท าการวัด การสอบเทียบก็ท าในสภาพเช่นเดียวกัน 
 

 (3) ขั้นตอนในการวัด เมื่อเตรียมการตามข้อ (1) และ (2) เรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มเดินเครื่องและ
หยุดเครื่องตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในตารางที่ 8.7 
 

 (4) ข้อควรระวังในการใช้ ในการใช้เครื่องวัดออกซิเจน Zirconia ให้ระวังสิ่งต่อไปนี้เป็นพิเศษ              
 ต้องหลีกเลี่ยงก๊าซที่ติดไฟได้ (H2 หรืออื่น ๆ) และก๊าซกัดกร่อน (SO2 หรืออื่น ๆ) 
 ต้องก าจัดฝุ่นละอองและความชื้นในก๊าซตัวอย่างออก 
 ไม่ใส่ก๊าซที่มีความดันสูง (สูงกว่า 1kg/cm2) เข้าโดยตรง 
 ต้องไม่ให้ตัวเครื่องเปียกน้ าหรือของเหลวอื่น 
 ต้องไม่ให้ตัวเครื่องได้รับการสั่นสะเทือน 
 ควรติดตั้งเครื่องให้ได้แนวระดับในขณะใช้งาน 
 เครื่องบันทึกค่าในช่วง 0-10 mV ต้องมี input impedance สูงกว่า 100 
 ต้องต่อสายดินให้ดี 

 

รูปท่ี 8.32 ภาพถ่ายของเครื่องวัดออกซิเจนชนิดเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายได้ 

ด้านหลังของออกซิเจนมิเตอร ์
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ขั้นตอนในการวัดการเริ่มเปิด    สภาพการใช้งาน 
 

ขั้นตอน ภาพแสดง สภาพหรือหัวข้อท่ีต้องตรวจสอบให้แน่ใจ 
1. หมุนปุ่มปรับ Range ไป
ที่  OFF 

 

 
- 

2. เปิด Power  Switch ให้ 
ON (โดยกดปุ่ม) 

 

Cell  lamp จะสว่าง , ปั๊มเริ่มท างานพัดลมระบาย
ก๊าซจะหมุน 

3. ปล่อยทิ้งไว้ 
(ประมาณ 20 นาที) 

- ในช่วงนี้เตาจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น   เมื่อ cell  lamp 
กะพริบก็จบขั้นตอนนี้ผ่านไปยัง 4 ได้ 

4. หมุน Range  ไปยังช่วง
ที่ต้องการ 

 

การใช้จะเริ่มต้นและ cell  lamp  จะกะพริบทุก
ช่วงเวลา  ประมาณ4-5 วินาที 

 
การหยุดเครื่อง 

 

ขั้นตอน ภาพแสดง สภาพหรือหัวข้อท่ีต้องตรวจสอบให้แน่ใจ 
1. ถอดท่อ Gas in ออก (ท่อ 
vinyl ทางด้านหลัง) 

อยู่ด้านหน้าทางมุมขวาล่าง เลิกดูดก๊าซตัวอย่าง   ดูดอากาศภายนอกแทน 

2. ปล่อยทิ้งไว้ (10วินาที) - ให้อากาศธรรมดาผ่านท่อก๊าซและเซลล์วัด 
3. ปิด Power  switch ให้เป็น
OFF 

POWER 

ป๊ัมและพัดลมหยุดท างาน 

4. ปล่อยทิ้งไว้ (ประมาณ10
วินาที) ปลดปลั๊กไฟออก 

- ในช่วงนี้เตาจะเย็นตัวลง 

 

ค. การสอบเทียบ 
 ในการสอบเทียบออกซิเจนมิเตอร์ จะใช้ก๊าซ 2 ชนิดที่รู้ความเข้มข้นของออกซิเจนมาใช้เป็น 
Zero gas (ใช้สอบเทียบสเกลต่ าสุด) และ Span gas (ใช้สอบเทียบสเกลสูงสุด) การสอบเทียบจะท าตามตารางที่ 8.8 
และท าประมาณ ทุก 2 เดือน 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 

รูปท่ี 8.34 ต าแหน่งและชื่อของจุดปรับต่าง ๆ 
 
ตารางท่ี 8.9 วิธีสอบเทียบออกซิเจนมิเตอร์ 

จุดมุ่งหมาย ขั้นตอน 
การปรับจุดเริ่มต้น 1 เดินเครื่องให้อยู่ในสภาพใช้งาน 

2 หมุนปุ่ม Range  ไปที่ Bias 
3 หมุนปุ่มปรับ Bias ให้เข็มชี้ค่า 20.95% (อัตราส่วนของ O2 ในอากาศ) 

การปรับจุด Span 
 
 

4 ปลดท่อ Gas out (ปลดท่อที่ต่อเข้าป๊ัม) 
5 หมุนปุ่ม Range ไปที่ต าแหน่งที่ต้องการ 
6 ผ่าน Span gas เข้าทาง Gas in (1-2 I/min) 
7 เมื่อการชี้ค่ามีเสถียรภาพ  หมุนปุ่ม Span เพื่อปรับค่าเข็มชี้ให้ได้ตามค่า Span 

gas 
การปรับจุดศูนย์ 
 

8 ผ่าน Zero  gas  เข้าทาง Gas in (1-2 I /min) 
9 เมื่อการชี้ค่ามีเสถียรภาพ หมุนปุ่มปรับจุดศูนย์ให้เข็มชี้ค่า O2 ของ Zero  gas 

 

หมายเหตุ  1) ก๊าซที่ใช้ในการสอบเทียบจะมีใช้ตาม Range ทั้งสาม คือ 0-5%, 0-10% , 0- 25% โดยม ีZero gas อยู่ 
 2) การสอบเทียบจะเหมือนกันทั้งกรณีที่เป็นมิเตอร์แสดงค่าและเครื่องบันทึกค่า 
 

 
ง. การบ ารุงรักษา 

 (1) มาตรฐานในการบ ารุงรักษา มาตรฐาน JIS และคู่มือการใช้เครื่องของบริษัทผู้ผลิตจะ
ก าหนดมาตรฐานการบ ารุงรักษาออกซิเจนมิเตอร์ตามตารางที่ 8.9 อนึ่ง ถึงแม้ออกซิเจนมิเตอร์แบบนี้มีโครงสร้างเป็น
แบบต่อโดยตรง แต่ค่าที่วดัได้เป็นค่าที่ใช้ก๊าซแห้งเป็นฐานคิด 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ตารางท่ี 8.10 มาตรฐานการบ ารุงรักษา 

หัวข้อการบ ารุงรักษา 
มาตรฐาน 

ช่วงห่างของการ
ตรวจบ ารุงรักษา 

วิธีการบ ารุงรักษา 
สิ่งที่บ ารุงรักษา หัวข้อ 

ส่วนที่เก็บตัวอย่าง 
ก๊าซ , ปั๊ม 

ไดอะแฟรม 
สกปรก 

สกปรกอ ยู่ ห รื อ ไ ม่
แปรรูป,ถูกกัดกร่อน
หรือไม่ 

2 เดือน * ท าความสะอาดวาล์ว(ball) 
* ท าความสะอาดป๊ัม 

ส่วนที่จัดการกับ 
ก๊าซตัวอย่าง 

วาล์ว , ท่อ จะต้องไม่มีฝุ่นละออง
ในท่อ 

2 เดือน ท าความสะอาดท่อประธาน
ด้วยลม 

ส่ว
นข

อง
ออ

กซ
ิเจ
นม

ิเต
อร
์ 

ส่วนตรวจวัด ท่อที่ตัว 
เครื่องวัด 

สกปรกหรือถูก กัด
กร่อนหรือไม่ 

2 เดือน ถ้าจ าเป็นให้ท าความสะอาด
ภายในท่อ 

เตาไฟฟ้า อุณหภูมิที่
ท างาน 

การท างานเป็นปกติ
หรือไม่, 
ค่าแรงเคลื่อน 
ไฟฟ้าจากเทอร์
โมคัปเป้ิลถูกต้องไหม 

 
 

ท าเป็นประจ า 

ตรวจสอบการกระพริบของ
หลอดไฟ, วัดแรงเคลื่อน 
ไฟฟ้าจาก PR ถ้าจ าเป็นให้
ตรวจสอบสภาพฉนวน 

การท างาน การชี้ค่าถูกต้อง  จัด
ศูนย์และจุดspanต้อง
อยู่ในช่วงที่ปรับค่าได้ 

 
2 เดือน 

ตรวจสอบด้วยก๊าซที่ใช้สอบ
เทียบ , ท าการเปลี่ยนส่วนที่
ไม่ได้ 

ส่วนขยาย 
สัญญาณ 

การท างาน ความดันไฟฟ้าที่จุ
ต่างๆต้องเป็นปกติ 

1 ปี ตรวจวัดความดันไฟฟ้าจุด
ต่างๆ,ตรวจสอบการท างาน 

 

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความบ่อยของการใช้และก๊าซที่ใช้วัด 
 
 

(2) จุดส าคัญท่ีต้องท าการบ ารุงรักษาและข้อควรระวัง 
 ป๊ัมดูดก๊าซเข้า 

 ไดอะแฟรมและวาล์วของป๊ัมมีโครงสร้างดังรูปที่ 8.35 ส่วนที่เป็นวาล์วเท่านั้นที่
สามารถท าการตรวจตราจากภายนอกได้ 

 วาล์วทางด้าน IN, OUT มีรูปร่างเหมือนกัน แต่ติดไว้ในทิศทางตรงกันข้ามจึงต้อง
ระวังเรื่องทิศทาง 

 

 
 

รูปท่ี 8.35 ปั๊มดูดก๊าซเข้า 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 เมื่อ ball แปรรูปหรือสกปรกจะท าให้ไม่ดูดก๊าซ ฉะนั้นต้องท าความสะอาดในเวลาที่
เหมาะสม 

 

 การตรวจตราส่วนที่ท าหน้าที่ปรับอุณหภูมิของเตาไฟฟ้าและเซลล์วัดการตรวจสอบ
สภาพการท างาน (การเสื่อมสภาพ) ของเตาไฟฟ้า และเซลล์วัดให้ท าตามรายละเอียดใน
ตารางที่ 8.9  ในการนี้ให้ตั้งเครื่องออกซิเจนมิเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน (ตั้ง Range ไว้
ที่ OFF และ ให้ดูดอากาศธรรมชาติเข้า) และเครื่องตรวจวัดให้ใช้มัลติมิเตอร์ 

 

 
 

รูปท่ี 8.36 ด้านหลังของออกซิเจนมิเตอร์ 
 

 ข้อควรระวังในการเปลี่ยนเซลล์วัดและอื่น ๆ 
 ตัวเซลล์วัดเป็นกระเบ้ืองเคลือบ Zirconia ซึ่งแตกง่าย เพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษ 
 การต่อสายต้องต่อขั้ว +, - ให้ถูกต้อง 
 การเปลี่ยนเซลล์วัดท าโดยหมุนตัวยึดที่อยู่ตรงกลาง ซึ่งจะท าให้เซลล์หลุดออกมา 
 อย่าจับหรือท าให้ส่วนที่ไม่ใช่โลหะตรงกลางของเซลล์วัดสกปรก 
 เซลล์วัดที่แตกร้าวหรือสกปรกจะไม่ให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ถูกต้อง 

 
 

4)  เครื่องวัด CO2 
 ในการตรวจตราว่าสภาพการสันดาปของอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนอยู่ในสภาพดีหรือไม่นั้นสามารถท า
ได้โดยการตรวจดูความเข้มข้นของก๊าซ CO2 ในก๊าซเสียจากการสันดาป วิธีนี้จะเหมาะส าหรับกรณีที่การสันดาปอยู่ใน
สภาพที่มีอากาศส่วนเกินอยู่ในเกณฑ์สูง ดังแสดงในรูปที่ 8.36 แต่ในปัจจุบันซึ่งนิยมปรับการสันดาปให้มีอากาศ
ส่วนเกินอยู่ในเกณฑ์ต่ านั้น วิธีนี้จะไม่ค่อยเหมาะสมเมื่อความเข้มข้นของก๊าซ CO2 จะอยู่บริเวณที่อิ่มตัว (บริเวณยอด
เนินของกราฟ) ท าให้อ่านก าหนดค่าได้ยาก 
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 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

ตารางท่ี 8.11 การตรวจตราอุณหภูมิของเตาไฟฟ้า และการท างานของเซลล์วัด 
 

จุดมุ่งหมายในการตรวจ ขั้นตอน 
การตัดสิน  
(สภาพปกติ) 

สภาพอ่ืน ๆ 
Cell 
lamp 

Heater 
Voltage 

PR emf 
แรงเคลื่อน ไหว
ไฟฟ้าท่ีเซลล์ 

ฮีตเตอร ์
การขาดของสาย PR 

Power switch 
“OFF” 

-ความต้านทาน
ระหว่างขั้วของฮีต
เตอร์ประมาณ  
50  
-ความต้านทาน 
PR 0  

ดับ 0 0 0 

ความผิดปกติของ
แหล่งจ่ายไฟ (รวมทั้ง
ฟิวส์) 

Power switch 
“ON” 

Cell lamp จะติด 
สว่าง 

(ติด) AC 
(100V) 

0 - 

การท างานของเครื่องปรับ
อุณหภูมิ 

ก๊าซที่วัดเป็น
อากาศ 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า
ของ PR อยู่
ภายใน 80.5mV 

กะพริบ AC 
 0-

100V 

8 mV ต่ ากว่า 
 3 mv 

การท างานของเซลล์วัด ก๊าซที่วัดเป็น
อากาศ 

ความต้านทาน
ของเซลล์ต่ ากว่า 
100  

กะพริบ AC  
0-100V 

8 mV ต่ ากว่า 
3 mV 

ก๊าซที่วัดเป็น
ก๊าซสอบเทียบ 

E=E*  
(ต่ ากว่า 10.25) 

กะพริบ AC 
0-100V 

8 mV e mV 

 

ตารางท่ี 8.12 การแบ่งประเภทของเครื่องวัด CO2 
ประเภท วิธีการตรวจวัด ลักษณะเฉพาะ 

แบบน าความร้อน อาศัยคุณสมบัติที่ก๊าซ CO2 มีค่าสภาพการน าความ
ร้อนสูงกว่าอากาศ (เป็น 160% ของอากาศ)  และ
ตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าของโลหะที่เปลี่ยนไป
ตามอุณหภูมิ 

- ถ้ามี H2 จะท าให้เกิดเป็น
ค่าผิดพลาด 
- รับผลกระทบจาก
ความเร็วในการไหล 

แบบอาศัยความแตกต่างของ
น้ าหนักจ าเพาะของก๊าซ (แบบ
เปรียบเทียบความหนาแน่น) 

อาศัยน้ าหนักจ าเพาะของ CO2 ที่มากกว่าอากาศ 
(เป็น 1.5 เท่าของอากาศ) และตรวจวัดแรงบิดบน
ใบพัดรับแรง  ซึ่งรับแรงจากลมที่เกิดขึ้นจากใบพัด
อีกชุดหนึ่ง 

- ผลกระทบของ H2 มีมาก 

แบบรังสีอินฟราเรด อาศัยการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด - 
 

เครื่องวัด CO2 มีหลายแบบ (ดังแสดงไว้ในตารางที่ 8.11) เช่น แบบน าความร้อนซึ่งใช้หลักการวัด
ค่าสภาพการน าความร้อนที่ต่างกันของก๊าซต่าง ๆ แบบเปรียบเทียบความหนาแน่นซึ่งอาศัยหลักการที่น้ าหนักจ าเพาะ
ของก๊าซแตกต่างกัน แบบใช้รังสีอินฟราเรด และแบบ Orsat เป็นต้น  เครื่องวัด CO2 ที่นิยมใช้กันมากที่สุดในงาน
ตรวจสอบคือ แบบเปรียบเทียบความหนาแน่น หลักการวัดของเครื่องแบบนี้นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องวัด CO2 
แบบราวเตอร์ (Rauter) 
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รูปท่ี 8.37 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนอากาศส่วนเกิน 
           กับส่วนประกอบของก๊าซเสียจากการสันดาป 

 

 
รูปท่ี 8.38 เครื่องวัด CO2 แบบเปรียบเทียบความหนาแน่น 

 
 เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของก๊าซอีกชนิดหนึ่ง คือ แบบ Orsat เป็นเครื่องมือทดสอบการเผา
ไหม้ ซึ่งประกอบด้วย การหาค่าความเข้มข้นของก๊าซจากการเผาไหม้ที่ปล่องก๊าซ โดยปกติแล้วจะพิจารณาเฉพาะก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และออกซิเจน (O2) ใช้ในการทดสอบหาอากาศส่วนเกินที่
ใช้ในการเผาไหม้ 
 เครื่องมือที่ใช้ทดสอบทั้งสามรายการคือ Orsat apparatus การทดสอบประกอบด้วย การน าก๊าซที่
ปล่องมาผ่านสารเคมีภายในตัวเครื่องวัด และวัดปริมาตรที่ลดลงไปหลังก๊าซถูกดูดซึม 
 ข้อเสียของเครื่องแบบ Orsat คือ (1) ต้องเสียเวลาในการเตรียมเครื่องมือ (2) ผู้ใช้ต้องมีความ
ช านาญและฝึกฝนบ่อยๆ ส่วนข้อดีของเครื่องนี้  คือ เป็นเครื่องมือที่เคลื่อนย้ายได้ ใช้ง่ายให้ค่าการวัดที่ค่อนข้างแม่นย า 
เวลาที่ใช้ในการเตรียมเครื่องมือและใช้ไม่นานจนเกินไป ใครก็สามารถฝึกใช้ได้ช่วงของการวัดทั่วไปคือ ระดับความ
เข้มข้นของ CO2: 0 – 12%, O2 : 0 – 21% และ CO : 0–0.5% 
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รปูท่ี 8.39 Orsat gas-analysis apparatus equipped with slow-combustion chamber 
 
 
 

8.7.9 เครื่องมือวัดความดันก๊าซ 
 

 1) หน่วยของความดัน 
 ในปัจจุบันเราใช้หน่วยของความดันหลายหน่วยหลายระบบด้วยกัน ส าหรับหน่วยในระบบ SI นั้น
คือ ปาสคาล (Pascal) ย่อว่า Pa (1 Pa = 1 N/m2) หรืออาจจะใช้หน่วยบาร์ (bar) (1 bar = 105 Pa) ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยในระบบ SI กับหน่วยที่เราใช้ ๆ กันมาเป็น ดังนี้ 
 

1  bar     =   105Pa     =  106  dyne/cm2 
                                     =    0.7501  mHg   =  0.987  atm 
                                     =   1.0197  kgf/cm

2 
1  Torr    =    0.001   mHg   =  133.32  Pa 
1  psi      =    703.07  kgf/m

2     =  6894.76  Pa 

 
 

 ในวงการอุตสาหกรรม โดยทั่วไปนิยมแสดงค่าความดันที่แตกต่างไปจากความดันบรรยากาศ
กล่าวคือ ถ้าความดันที่วัดสูงกว่าความดันของบรรยากาศก็แสดงค่าในรูปของความดันเกจ์ ถ้าต่ ากว่าความดันของ
บรรยากาศ จะแสดงในรูปความดันสุญญากาศ มาตรฐาน JIS ได้ก าหนดข้อแนะน าส าหรับสเกลหน้าปัดเครื่องวัดความ
ดันแบบหลอด Bourdon ไว้เป็นแบบ scale คู่ กล่าวคือ ให้มีทั้งหน่วยที่ใช้กันมาแต่เดิมและหน่วย Pa ควบกันไป เช่น 
kgf / cm

2 – Mpa หรือ kgf / cm
2 – bar 

 
 2)  เครื่องวัดความดันแบบต่าง ๆ 
 เครื่องวัดความดันที่ใช้ในงานจัดการพลังงานมีหลายแบบ ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 8.11 ในจ านวนนี้
เครื่องวัดที่เราใช้กันมากได้แก่ เครื่องวัดแบบหลอดบูรดอน (Bourdon) แบบไดอะแฟรม และแบบหลอดรูปตัว U เป็นต้น 
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ตารางท่ี 8.13 เครื่องวัดความดันแบบต่าง ๆ 

ชนิดของเครื่องวัด หลักการ ลักษณะเฉพาะ ข้อควรระวังในการใช้ 

Manometer แบบหลอด
รูปตัวU,แบบหลอดเด่ียว,
แบบหลอดตะแคง 

ตรวจวัดจากระดับ
ของเหลวใน 
หลอดแก้ว (ใช้ความ
สมดุลระหว่างความ
ดันกับน้ าหนักของ
ของเหลว) 

มีผลกระทบจากอุณหภูมิ 
- แบบหลอดตะแคงมีความแม่นย าสูง 
 

- จ าเป็นต้องท าการชดเชยค่าอัน
เนื่องจากผลกระทบของอุณหภูมิ
น้ าหนัก และแรงดึงผิวให้ถูกต้อง 
- ของเหลวที่ใช้โดยทั่วไป คือ น้ า
และปรอท 
 

แบบหลอดบูรดอน 
(Bourdon tube) 
 

ตรวจวัดแรงที่กระท า
บนวัตถุยืดหยุ่น 

- โครงสร้างง่าย 
- เหมาะสมส าหรับการวัดความดันสูง 
- ช่วงที่วัดค่าได้กว้าง 
 

- ค่าสูงสุดที่วัดได้จะต่ ากว่า 
1,000kgf / cm

2 
- เกิดค่าผิดพลาดเนื่องจากการ
เสื่อมสภาพตามอายุ (Creep) 
ขึ้นได้ง่าย 
- ควรเลือกใช้ความดันที่ระดับ 
ประมาณ 2/3 ของสเกล 

แบบไดอะแฟรม
(Diaphragm) 

ตรวจวัดแรงที่กระท า
บนวัตถุยืดหยุ่น 

-ท าการป้องกันการถูกกัดกร่อนได้
ง่าย 

- ค่าสู งสุ ดที่ วั ดไ ด้จ ะต่ า กว่ า
2kg/cm2 
-ความแม่นย าประมาณ 0.5-2% 

แบบ Bellows ตรวจวัดแรงที่กระท า
บนวัตถุยืดหยุ่น 

- การเปลี่ยนต าแหน่ง
(Displacement) มาก 
- โครงสร้างทนแรงดันได้สูง 
- การชดเชยทางด้านอุณหภูมิท าได้
ง่าย 

- สามารถเปลี่ยนช่วงการวัดได้ 
- ความแม่นย าประมาณ 0.5-2% 

แบบไดอะแฟรมคู่ ตรวจวัดแรงที่กระท า
บนวัตถุยืดหยุ่น 

- มีความไวสูงในการรับการ
เปลี่ยนแปลงของความดัน 

- ไม่เหมาะส าหรับการวัดความ
ดันสูง 
- ความแม่นย าประมาณ 0.5-2% 

แบบระฆังเด่ียว (Bell) 
แบบระฆังคู่ (Double 
bell) 

ตรวจวัดแรงลอยตัว
ของระฆังที่คว่ าอยู่ 

- แรงเสียดทานเชิงกลต่ า 
- ทนต่อการสั่นสะเทือน 

- ความแม่นย าของแบบระฆัง
เด่ียวเป็น=1% และแบบระฆังคู่
0.5-1% 

Manometer แบบตาชั่ง
รูปวงแหวน (Ring 
balance manometer) 

ตรวจวัดแรงลอยตัว
โดยเปลี่ยนให้ เ ป็น
แรงหมุน 

- แรงหมุนสูง 
- ต้องระวังความต้านทานการยืดหยุ่น
ที่ปากท่อ 

- ความแม่นย า ±1-2% 
 

แบบไฟฟ้า แบบ strain gauge 
ชนิด  piezoelectric 

- สามารถวัดจากจุดห่างไกลได้ 
- สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
ค่าอย่างรวดเร็วได้ 
- สามารถท าการวัดแบบหลายจุด 

- วิธีการวัดแบบstrain gauge 
- ความแม่นย า 1.5% 

แบบลูกสูบ (piston) - - ใช้กับความดันสูง - มากกว่า 100kg/cm2 
แบบตุ้มน้ าหนัก - - ช่วงที่ท าการวัดค่ากว้าง  

- ความถูกต้องสูง 
- ความแม่นย าเป็น 1/200 ของ
ค่าที่วัดได้ 
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รูปท่ี 8.40 เครื่องวัดความดันแบบต่างๆ 
 
 

3) เครื่องวัดความดันแบบหลอดบูรดอน 
เครื่องวัดความดันแบบบูรดอนเป็นเครื่องวัดความดันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและกว้างขวางที่สุด 

 

 (1) ชนิดและโครงสร้าง 
 เครื่องวัดความดันแบบนี้มีโครงสร้างเป็นลักษณะที่เมื่อปลายของหลอดบูรดอนได้รับความดัน จะ
เกิดค่าขจัดหรือเปลี่ยนต าแหน่ง ซึ่งบังคับกลไกให้เข็มหมุนแสดงค่าความดันได้ รูปร่างภายนอกจะเป็นตลับกลม ตาม
มาตรฐาน JIS สามารถวัดความดันได้ในช่วง 0.5 – 2000 kgf / cm

2 (ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัดมี 6 ขนาด 
ตั้งแต่ 50 – 200 mm.) 
 มาตรฐาน JIS ได้แบ่งไว้เป็นชนิดต่าง ๆ เช่น ชนิดธรรมดา (ต่ ากว่า 45OC) และชนิดใช้กับไอน้ า
(10 ~ 50oC) เป็นต้น ความแม่นย าแบ่งเป็น class 0.5, class 1.5 และ class 3.0 ซึ่งมีความแม่นย า ±0.5%, 1.5% และ 
3% ตามล าดับ นอกจากนั้นวิธีการเรียกก็มีการก าหนดไว้ด้วย ยกตัวอย่าง  เช่น เครื่องวัดชนิด “A(1.5) U 3/8 × 100 × 
15 kg” คือ เครื่องวัดชนิดไม่มีขอบแบบธรรมดา class 1.5 ข้อต่อเป็นแบบ 2 หน้าประกบ สกรูขนาด 3/8 เส้นผ่าน
ศูนย์กลางหน้าปัดขนาด 100 mm และวัดความดันได้ถึง 15 kgf / cm

2 
 โลหะที่ใช้ท าหลอดบูรดอน ถ้าเป็นความดันต่ า (30 – 50 kgf/cm

2) จะใช้ทองเหลืองและฟอสฟอร์
บรอนซ์ ถ้าความดันขนาดกลาง (200-300 kgf / cm

2) จะใช้สเตนเลส (SUS) และนิเกิลโครม (SNC) และถ้าความดันสูง
จะใช้เหล็กโครเมียม (SCr) ส่วนในต่างประเทศมีการใช้โลหะอื่น ๆ อีกหลายชนิด เช่น Beryllium copper เป็นต้น 
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(2) การติดตั้งเครื่องวัดความดันแบบหลอดบูรดอน 
  ต าแหน่งที่ติดตั้งควรจะอยู่ใกล้ของไหลที่ท าการวัด และเป็นที่ที่การอ่านค่า การตรวจตราและ
การบ ารุงรักษาท าได้ง่าย นอกจากนั้นเพื่อเป็นการักษาความแม่นย าของเครื่องวัดควรติดตั้งเครื่องวัดในที่ที่มีอุณหภูมิ
เหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้อย การสั่นสะเทือนและการกระแทกน้อย และมีฝุ่นละออง ความชื้น และ
ก๊าซกัดกร่อนน้อย นอกจากนี้ต าแหน่งที่ติดตั้งควรอยู่ระดับเดียวกับการไหล และติดตั้งเครื่องในแนวตั้ง (หรือแนวนอน) 
อย่างถูกต้องกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หลักสูตรการจัดการพลังงานความร้อน 
 

 
 

รูปท่ี 8.41 วิธีติดตั้งเครื่องวัดความดันในลักษณะต่าง ๆ 
 
  -  การต่อท่อโดยท่อที่ใช้ควรจะให้สั้นที่สุด และมีข้อต่อน้อยที่สุดอย่าให้ท่อส่วนใดๆ อยู่ในแนว
ระนาบและต้องไม่มีการรั่ว 
  -  การตรวจวัดความดัน จะต้องท าให้ลักษณะที่แสดงไว้ในรูปที่ 8.41 คือ ต้องผ่านก๊อกหรือวาล์ว
เสมอ 
 

 (3) การใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องวัดความดันแบบหลอดบูรดอน 
 ในการใช้เครื่องวัดความดันแบบหลอดบูรดอน ให้ระวังในสิ่งต่อไปนี้ 
 - ต้องค่อย ๆ ปล่อยความดันเข้าเครื่องวัดอย่างช้า ๆ (การเพิ่มความดันหรือลดความดันอย่าง
รวดเร็วจะท าให้มีการสั่นสะเทือน และค่าผิดพลาดสูงขึ้น) 
 - ท าการป้องกันเครื่องวัดโดยใช้วาล์วกันกลับหรือวาล์วเปิดปิดต่อเข้ากับแหล่งก าเนิดความร้อน 
และถ้าจ าเป็นให้ท า by-pass ไว ้
 - ท าความสะอาดเครื่องวัดที่ใช้กับหม้อไอน้ าหลังจากเกิด priming เพื่อก าจัดตะกรัน (scale) ออก 
 - ท าการศึกษาวิธีการปรับเครื่องวัดให้ดี และใช้ให้ถูกต้อง 
 - อาการผิดปกติทั่วไป และสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการผิดปกตินั้น ๆ มีแสดงไว้ในตารางที่ 8.13 
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(4) ความคลาดเคลื่อนในการวัดของเครื่องวัดความดันแบบหลอดบูรดอนและมาตรการแก้ไข 

 เครื่องวัดความดันแบบหลอดบูรดอนจะถูกสอบเทียบไว้ภายใต้เงื่อนไขอุณหภูมิ  20oC และ
ความเร่งมาตรฐาน (ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเท่ากับ (980.665 cm/s2) เวลาใช้งานจะมีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น 
ดังนี้ 
 ก. การคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากส่วนที่รับความดันเป็นวัตถุยืดหยุ่น 
 - เกิด creep เมื่อได้รับความดันสูง ๆ เป็นเวลานาน ๆ 
 - เกิดอาการล้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแรงเค้น (stress) กลับไปกลับมา 
 - แรงเค้นที่อยู่ภายในจะท าให้เกิดความเครียด (strain) (การชราภาพของวัสดุ) 
 - มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ (ค่า elastic modulus เปลี่ยนแปลง) 

 
 

ตารางท่ี 8.14 อาการผิดปกติทั่วไปของเครื่องวัดและสาเหตุ 
 

No. อาการ สาเหตุ วิธีแก้ไข 
1 เข็มชี้ค่าไม่กลับที่จุด 0  

ทั้ง ๆ ที่ไม่มีความดัน 
หลอดความดันล้าเสื่อมสภาพ เปลี่ยนเครื่องวัดใหม่ 

2 เข็มไม่ชี้ค่า ท่อน าความดันอุดตัน มีการแข็งตัว มีการรั่ว
หรือมีการแตกร้าว 

ท าความสะอาดหรือ
เปลี่ยนเครื่องวัดใหม่ 

3 การเคลื่อนที่ของเข็มผิด ท่อน าความดันอุดตัน   ตรวจสอบโดยการเคาะ
เบา ๆ 

4 เข็มชี้ค่าสูงไปหรือต่ าไป ท่อน าความดันอุดตัน ส่วนที่เคลื่อนที่ผิดปกติ 
มีการรั่ว ท่อเสื่อมสภาพหรือเสียรูป 

ท าความสะอาด ซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนของใหม่ 

5 การชี้ค่าไม่มีเสถียรภาพ ท่อน าความดันอุดตัน ส่วนที่เคลื่อนที่มีแรง
เสียดทานสูง รั่ว เข็มชี้ค่าถูกับหน้าปัด 

ท าความสะอาดหรือท า
การซ่อมแซม 

6 เข็มชี้ค่าเกินสเกลหน้าปัด ด้านความสูงหรือความดันต่ าเสียหาย ลืมปิด
ก๊อก มีการหลุดของอุปกรณ์ภายใน 

ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ของใหม่ 

 

 ข. การคลาดเคลื่อนที่เกิดจากส่วนประกอบภายในสึกหรอ ปกติควรก าหนดช่วงเวลาที่ท าการ
ตรวจสอบเครื่องวัดให้เหมาะสม เพื่อให้เครื่องวัดอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง โดยทั่วไปช่วงเวลาที่เหมาะสมควรจะเป็น
ประมาณ 1.5 ปีต่อครั้ง แต่ถ้าเครื่องวัดได้รับความดันสูงเกินขีดหรือถูกกระทบกระแทกแรง  ๆ ก็ให้ท าการตรวจสอบ
ทันที ส าหรับเครื่องวัดที่เข้าข่ายกฎหมายควบคุมก๊าซความดันสูงจะต้องท าการสอบเทียบทุกปี 

การตรวจสอบเครื่องวัดให้ท าในสภาพอุณหภูมิปกติ และใช้เครื่องมาตรฐานต่อไปนี้กรณีที่ความ
ดันสูงสุดต่ ากว่า 2 kgf/cm

2 หรือ 1 kgf/cm
2 ให้ใช้เครื่องมาตรฐานแบบ manometer นอกนั้นให้ใช้เครื่องมาตรฐานแบบ

ตุ้มน้ าหนัก 

 4) หลักการเลือกเครื่องวัดความดัน 
  การเลือกใช้เครื่องวัดความดันชนิดที่เหมาะสมกับงานนั้นให้พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 
  (1) ชนิดของของไหลที่จะวัด 

(2) ช่วงของค่าที่จะท าการวัด ถ้าเป็นเครื่องแบบหลอดบูรดอน ค่าที่ท าการวัดควรให้น้อยกว่า 2/3  
     ของค่าสเกลสูงสุด 

  (3) การวัดท าแบบโดยตรงหรือท าการวัดจากจุดห่างไกล 
  (4) สภาพแวดล้อมที่ท าการติดตั้งเครื่อง 
  (5) กรณีที่เป็นความดันสูง ให้ติดอุปกรณ์ป้องกันภัย 
  (6) ต้องท าการตรวจสอบ และสอบเทียบค่าที่แสดงไม่ให้มีการผิดพลาด 
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8.7.10 เครื่องมือทดสอบควัน (Smoke Tester) 
 

 เครื่องมือทดสอบควันเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความหนาแน่นของควันในก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิง เครื่องมือทดสอบควันประกอบด้วย pump ในการวัดแต่ละครั้งจะน าควันจากปล่องไอเสียจ านวนหนึ่งมาผ่าน
กระดาษกรอง สีของควันที่ปรากฎขึ้นบนกระดาษกรองน าไปเทียบกับสีมาตรฐานจะได้ค่าความหนาแน่นของควันในปล่อง 
 หากการทดสอบแสดงว่าควันด าเกินกว่าสีมาตรฐานที่ก าหนดไว้มากเกินไป ควรจะได้หาสาเหตุว่าเกิด
มาจากอะไร และหาทางแก้ไขต่อไป 

 
8.7.11 เครื่องมือวัดระดับแสงสว่าง (Lux meter) 

 เครื่องมือวัดระดับแสงสว่างเป็นเครื่องมือวัดความเข้มของการส่องสว่างของแสง  มีหน่วยเป็นลักซ์ 
(Lux ) การวัดโดยอาศัยเซลที่ไวต่อแสง ปกติแล้วเครื่องมือแบบนี้จะเคลื่อนย้ายหรือพกติดตัวได้เหมาะกับการใช้วัด
ความสว่างได้ตามจุดต่างๆ 
 ลักซ์มิเตอร์ที่ใช้ควรเป็นชนิดปรับแก้ค่าเชิงความยาวคลื่น  คือ ความไวต่อความยาวคลื่นแสง
เหมือนกับตามมนุษย์ และปรับแก้ค่าเชิงมุมคือปรับแก้ค่าความสว่างที่วัดได้เมื่อแสงตกกระทบไม่ได้ตั้งฉากกับผิวหน้าของ
หัววดั 

 

 

 
 

รูปท่ี 8.42 เครื่องมือวัดความส่องสว่าง และตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีใช้วัดระดับแสงสว่าง 
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8.7.12 เครื่องมือวัดความเร็วอากาศ ( ANEMOMETER ) 
 เครื่องมือชนิดนี้ เป็นเครื่องมือที่อาศัยหลักการการหมุนของใบพัดหมุน ใช้กันในงานสนามและเป็น
ชนิดเคลื่อนย้ายได้ มีช่วงการวัดกว้าง ให้การวัดค่าได้ทันที ใช้ได้ทั้งวัดความเร็วอากาศแวดล้อมและอากาศที่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ สามารถวัดได้ถึง 10,000 ฟุตต่อนาที 
 

 
รูปท่ี 8.43 ANEMOMETER : ใช้ตรวจสอบความเร็วลมของเครื่องปรับอากาศและระบบให้ความร้อน 

Hot wire anemometer เป็นเครื่องมือวัดความเร็วอากาศแบบหนึ่งท่ีใช้กันมาก การวัดอาศัย
หลักการของความต้านทานของขดลวดร้อนท่ีท าให้เย็นด้วยกระแสของอากาศ 
 

 การเลือกเครื่องมือวัด 
การเลือกเครื่องมือวัดต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก จะต้องพิจารณาทั้งประเภทและรายละเอียด 

ซึ่งมีกฎเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 
1) การน าเครื่องมือวัดเข้าไปถึงจุดที่จะวัดสามารถเข้าไปถึงได้เพียงใด และมีความปลอดภัยในการใช้

งานวัดแค่ไหน 
2) หัววัดและตัวอ่านค่า พิจารณาว่าต้องการจะแยกหัววัดกับตัวอ่านออกจากกันหรือไม่ 
3) ความแข็งแรงและทนทาน เครื่องมือประเภทเคลื่อนย้ายได้ส่วนใหญ่จะบอบบางแตกหักง่ายอาจจะ 
    ต้องจ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะได้เครื่องมือที่แข็งแรง 
4) อ่านง่ายเพียงใด ในสภาวะแวดล้อมบางแห่งเครื่องมือวัดอาจจะไม่สะดวกในการอ่านค่า    การอ่าน

ค่าเป็นตัวเลขจะสะดวก  และลดความผิดพลาดจากการอ่านได้มาก 
5) น้ าหนักของเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้พลังงานนั้น สามารถยกได้เพียงคนเดียว

หรือหลายคน 
6) เครื่องมือเหล่านั้นมีพลังงานในตัวเองหรือต้องต่อมาจากภายนอก  
 

นอกจากนี้อาจจะต้องการอุปกรณ์ที่เก่ียวกับความปลอดภัย  เช่น หมวกแข็ง ถุงมือป้องกัน
แรงดันไฟฟ้า เป็นต้น และในบางโอกาสกล้องถ่ายรูปก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ส าหรับการท าเอกสาร และรายงานผล 

การระบุรายละเอียดของเครื่องมือวัดในการสั่งซื้อนั้น อาจต้องค านึงถึงค่าต่างๆ ด้วย  ดังนี้ ช่วง
ของการวัด ความละเอียด ความไว ความเร็วในการตอบสนอง ลักษณะสิ่งแวดล้อมที่วัดได้ น้ าหนักพลังงานที่ใช้ และ
ราคา  เป็นต้น 
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 8.8   วิธีการตรวจวัดพลังงานความร้อน 
 การตรวจวัดการใช้พลังงานโดยทั่วไปจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษารวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้น เช่น บันทึกปริมาณการผลิต ใบเสร็จค่าไฟฟ้า ใบเสร็จค่า       
เชื้อเพลิง รายละเอียดของเครื่องจักรที่ใช้พลังงาน ฯลฯ 

2) จ าแนกเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานตามประเภทของพลังงานที่ใช้ 
3) ศึกษาการใช้พลังงานของเครื่องจักรและจุดต่างๆ ในกระบวนการผลิต 
4) ก าหนดแผนการตรวจวัด ได้แก่ เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตที่ต้องการตรวจวัด ตัวแปรที่  

จ าเป็นต้องวัดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ช่วงเวลาในการตรวจวัดที่สอดคล้องกับสภาพการใช้   
พลังงาน ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน 

5) จัดเตรียมเครื่องมือวัดที่จ าเป็น ทั้งจากการเช่าและจากการซื้อเอง โดยหากโรงงานต้องการ    
ซื้อเครื่องมือวัดไว้ใช้เอง ควรพิจารณาถึงด้านต่างๆ ได้แก่ ราคา ความถี่ในการใช้งาน ช่วงการ
ตรวจวัด ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ตลอดจนความสะดวกในการพกพาเพื่อให้สามารถ
ตรวจวัดได้หลายจุด 

6) ด าเนินการตรวจวัดจริง และเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น บันทึกการเดินเครื่องจักร 
(Logsheet) บันทึกการใช้พลังงานจากมิเตอร์ต่างๆ 

 
8.8.1  การศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

 การด าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น
ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะด าเนินการตรวจวัดฯ เพื่อให้สามารถตรวจวัดได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
ซึ่งการศึกษารวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการเตรียมความพร้อมการด าเนินการตรวจวัด 
การรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นที่เก่ียวข้องและการใช้พลังงานของโรงงานควรเป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี หรืออย่างน้อย 1 ปี 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 

 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ผู้ด าเนินการตรวจวัด สามารถเข้าใจภาพรวมของการใช้พลังงานใน
กระบวนการผลิต ทราบว่าพลังงานถูกน าไปใช้ที่ใดบ้าง 

 เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตกับการใช้พลังงาน 
 เพื่อให้สามารถวางแผนในการตรวจวัด และเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงาน 

 
 ข้อมูลเบ้ืองต้นที่ทีมผู้ด าเนินการตรวจวัดควรรวบรวม ได้แก่ 

1. ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ประเภทโรงงาน และแผนผังของโรงงาน 
2. ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงเป็นรายเดือน 
3. ค่าใช้จ่ายและปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง และอื่นๆ เป็นรายเดือน 
4. แผนผังกระบวนการผลิต และรายละเอียดการผลิตในแต่ละขั้นตอน เพื่อความเข้าใจในกระบวน 

            การผลิตอย่างละเอียด 
5. ปริมาณและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่เข้าและผลผลิตออกที่ออกในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ พลังงาน 

            ที่ใช้ น้ าที่ใช้ วัตถุดิบที่ป้อนเข้า ผลผลิตที่ออก และของเสียที่เกิดขึ้น 
6. รายการอุปกรณ์ เครื่องจักรหลักที่ใช้งานในโรงงาน  

 
 
 



                                                                                          
              

                     
                                                                               

              

                                                                                                                                                                                  306 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 
 เมื่อได้ข้อมูลเบ้ืองต้นมาแล้ว ผู้ด าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานควรท า

การจัดเรียงข้อมูล กลั่นกรองและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด หรือมีข้อสงสัยหรือจุดที่
ผิดปกติหรือไม่ของข้อมูลที่ได้มา หากข้อมูลที่ได้มามีข้อสงสัย หรือผิดปกติ ควรให้ความสนใจมากเป็นพิเศษขณะที่ท า
การตรวจวัด 

 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นที่ได้รับจากทางโรงงานมีดังนี้  
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้พลังงานแต่ละชนิดของโรงงานกับผลผลิต โดย

จัดท ากราฟดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตและควรแปลงหน่วยของพลังงานแต่ละชนิดให้
เป็นหน่วยเดียวกัน เช่น MJ/ตันผลผลิต เพื่อน ามาเปรียบเทียบให้ทราบว่าพลังงานชนิดใดที่มี
ใช้มากในโรงงาน พลังงานประเภทใดหรือทรัพยากรใดเป็นค่าใช้จ่ายหลักของโรงงาน  

2. พิจารณาแนวโน้มของค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตว่าเป็นอย่างไรแปรผันอย่างไรกับ
ปริมาณผลผลิต เพื่อเป็นข้อสังเกตให้ใช้ไปหาต าตอบช่วงที่ท าการตรวจวัด 

3. จากข้อ 1 และ 2 จะท าให้ทราบแล้วว่าพลังงานใดที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิตของโรงงานและ
ควรให้ความสนใจในการหาศักยภาพในการประหยัดในการประหยัด 

 
8.8.2 การจ าแนกเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ 
 การจ าแนกและจัดท ารายการเครื่องจักรถือว่ามีส่วนส าคัญในการส ารวจตรวจวัด การที่จะได้ข้อมูล  

ที่ถูกต้องครบถ้วนต้องอาศัยข้อมูลของเครื่องจักรที่ถูกต้องครบถ้วนด้วยเช่นกัน เพื่อที่จะทราบจ านวนเครื่องจักร      
ทั้งหมดที่ต้องท าการตรวจวัด ใช้ในการวางแผนการตรวจวัด ข้อมูลพื้นฐานของเครื่องจักรช่วยในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของการวัด การวิเคราะห์การใช้พลังงาน และการวิเคราะห์มาตรการการอนุรักษ์พลังงาน การจัดท ารายการ
เครื่องจักรยังเป็นส่วนประกอบส าคัญในการด าเนินมาตรการบ ารุงรักษาเครื่องจักร การวางแผน ตรวจสอบการ     
บ ารุงรักษาเครื่องจักร อีกทั้งช่วยในการตรวจติดตามผลการด าเนินมาตรการการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย 
 การรวบรวมข้อมูลส าหรับจัดท ารายการเครื่องจักรต่างๆ ควรจัดท าเป็นรายละเอียดข้อมูลประวัติ
เครื่องจักร รูปที่ 8.44 ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเครื่องจักรมาให้ละเอียดที่สุด เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินงานต่อไป จะได้ไม่ต้องไปค้นหารายละเอียดที่อื่นอีกให้เสียเวลา หากเป็นไปได้รายละเอียดข้อมูลประวัติ    
เครื่องจักรนี้ควรจะเป็นการ์ดแข็งเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
 การตั้งรหัสเครื่องจักรเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติและค้นหาข้อมูลเหล่านี้ ดังใน       
ตัวอย่างนี้ตั้งเป็นรหัส 6 ตัว (0010-01) 4 ตัวแรกคือ 0010 จะเป็นการก าหนดตัวเครื่องจักร เช่น คอมเพรสเซอร์ ส่วน 2 
ตัวท้ายเป็นการก าหนดเฉพาะตัวในกรณีที่เครื่องจักรนั้นมีใช้หลายเครื่อง เช่นคอมเพรสเซอร์มี 5 เครื่อง ก็จะก าหนด  
แต่ละตัวเป็น 01 ถึง 05 เป็นต้น 
 ในหัวข้อผู้ขายก็มีไว้เพื่อประโยชน์ในการเป็นแนวทางในการติดต่อหาซื้ออะไหล่ด้วย ในส่วนท้ายเป็นรายการ
อะไหล่ที่ควรจะมีสต็อกไว้ พร้อมทั้งระบุต าแหน่งที่เก็บในสโตร์ด้วย รายการอะไหล่นี้หามาได้จากคู่มือประจ าเครื่อง 
หรือปรึกษากับฝ่ายเทคนิคของบริษัทขายเครื่อง 
 

8.8.3 การศึกษาการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต 
 พลังงานถูกน าไปใช้เป็นทรัพยากรในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากความต้องการ

ในการกระบวนการผลิต ดังนั้นในขั้นตอนแรกก่อนที่ ก่อนที่จะตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน  
อุตสาหกรรม เราต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจและพิจารณาแผนผังกระบวนการผลิต(Processing Flow Chart)  
โดยการพิจารณาจากจุดเริ่มต้นที่วัตถุดิบ(Raw material) ถูกน าเข้าไป ผ่านกระบวนการต่างๆในแต่ละขั้นตอน         
จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายออกมา เพื่อที่เมื่อท าการตรวจวัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การใช้พลังงาน สามารถที่จะ
สังเกต ท าความเข้าใจและทราบได้ว่าในการผลิตแต่ละขั้นตอนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แหล่งพลังงานที่ต้องการใช้
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งานมีอะไรบ้าง พลังงานถูกน าไปใช้เพื่ออะไร ใช้อย่างไร ซึ่งจะท าให้เราสามารถทราบและเข้าใจถึงการใช้พลังงาน 
(Energy Flow) ได้ ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดความสะดวกในการวิเคราะห์การใช้พลังงานได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อ
ผู้ด าเนินการตรวจวัดรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นที่เก่ียวข้องกับการใช้พลังงานของโรงงานได้แล้ว สิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไป 
คือพยายามท าความเข้าใจกับกระบวนการผลิตของโรงงานให้มากที่สุด ซึ่งผู้ด าเนินการตรวจวัดสามารถท าความเข้าใจ
กระบวนการผลิตใน 2 ช่วงด้วยกัน 
 

 ช่วงแรก คือ ช่วงก่อนเข้าไปท าการตรวจวัดพลังงานในโรงงาน โดยอาศัยข้อมูลเบ้ืองต้น 
 ช่วงที่ 2 คือ ขณะที่ท าการตรวจวัดในโรงงาน โดยหลังจากที่ผู้ท าการตรวจวัดได้ท าความเข้าใจ

ข้อมูลเบ้ืองต้นของโรงงานแล้ว การพูดคุยสอบถามการท างานกับพนักงานในระดับปฏิบัติงาน
จะท าให้เข้าใจการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตของโรงงานในอีกระดับหนึ่ง 

 
 เครื่องมือที่สามารถช่วยให้วิศวกรหรือผู้ด าเนินการตรวจวัดเข้าใจกระบวนการผลิตได้มาก คือการ

ท าแผนผังการใช้พลังงานของแต่ละกระบวนการผลิต (Energy Flow Diagram: EFD) การท าแผนผังการใช้พลังงาน
ของกระบวนการผลิต (EFD) จะท าให้ทราบระดับพลังงานที่ต้องการของแต่ละกระบวนการทั้งหมดภายในโรงงาน 
ตัวอย่าง Energy Flow Diagram แสดงดังรูปที่ 8.45 นอกจากนี้ผู้ด าเนินการตรวจวัดวิเคราะห์สามารถใช้ Process 
Mapping ช่วยตรวจสอบความสอดคล้องของการผลิตและการใช้พลังงาน ทั้งนี้การท า Energy Flow Diagram และ 
Process Mapping ก่อนท าการตรวจวัดจะไม่สามารถระบุข้อมูลได้ครบสมบูรณ์ ข้อมูลที่ขาดหายไปนั่นหมายถึงข้อมูลที่
ต้องตรวจวัดและเก็บเพิ่มเติม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
              

                     
                                                                               

              

                                                                                                                                                                                  308 

 

 หลักสูตร การบริหารจัดการพลังงานความร้อน 

 
การพลังงานความ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8.44 แผนผังการใช้พลังงานของกระบวนการผลิต (Energy Flow Diagram: EFD) 
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 8.8.4 การตรวจวัดระบบท่ีใช้พลังงาน 
 ในทางปฏิบัติการด าเนินการตรวจวัดที่เหมาะสม เพื่อน าไปสู่การประเมินสัดส่วนการใช้พลังงานของ

โรงงาน ประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นสามารถสรุปเป็นขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้นตอน แสดงดังแผนผัง
ในรูปที่ 8.45 

 
 

                              

                                     
                         

                                           
                                              

                   

                                                     

                          
                        

                                                    
                                            (Parameters)
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           2

           3

           4

 
 

 

รูปท่ี 8.45  แผนผังขั้นตอนการด าเนินการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
 

 การตรวจวัดการใช้พลังงานที่ดี มีการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นอย่างละเอียด มีการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ และท าการตรวจวัดได้ค่าที่ถูกต้อง จะท าให้การวิเคราะห์แนวทางการประหยัดพลังงานเป็นไปอย่างชัดเจน     
ถูกต้อง และรวดเร็ว การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนมีความถูกต้องแม่นย า ท าให้การตัดสินใจด าเนินการตาม
แนวทางการประหยัดพลังงานของโรงงานสามารถท าได้อย่างมั่นใจ 
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 8.8.5  การตรวจวัดระบบท่ีใช้พลังงานความร้อน 
   1)    หม้อไอน้ า 
  ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในก๊าซเสีย อุณหภูมิก๊าซเสีย        
และค่าความร้อนของเชื้อเพลิงเพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ าและความร้อนสูญเสียจาก   การเผาไหม้ 
อุณหภูมิผิวของหม้อไอน้ า อุณหภูมิแวดล้อม พื้นที่ผิว และค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity)          
เพื่อวิเคราะห์ความร้อนสูญเสียทางผิวผนังหม้อไอน้ า ตลอดจนอัตราการไหลและค่า TDS (Total Dissolved Solid) 
ของน้ าโบลว์ดาวน์และน้ าป้อนเพื่อใช้วิเคราะห์ความร้อนสูญเสียจากการโบลว์ดาวน์ นอกจากนี้ ต้องส ารวจข้อมูล
ประกอบอื่นๆ เช่น อัตราการใช้และอุณหภูมิของเชื้อเพลิง อัตราการผลิตไอน้ า อุณหภูมิและความดันของไอน้ าที่ผลิต 
อุณหภูมิของน้ าป้อน อุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ สภาพฉนวน ระยะเวลาการใช้งาน ฯลฯ  
  เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ เครื่องวิเคราะห์สภาพน้ า 
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส  

ตารางท่ี 8.15 การตรวจวัดหม้อไอน้ า 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 
หม้อไอน้ า  ปริมาณออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ 

คาร์บอนมอนนอกไซด์ และอุณหภูมิของก๊าซ
เสีย 

 อุณหภูมิผิวผนังหม้อไอน้ า อุณหภูมิแวดล้อม 
และพื้นที่ผิว 

 อัตราการผลิต อุณหภูมิ และความดันของไอน้ า 
 อัตราการใช้ และอุณหภูมิเชื้อเพลิง 
 อัตราการไหล และอุณหภูมิของน้ าป้อน 
 อัตราการไหล และอุณหภูมิของอากาศป้อน 
 อัตราการโบลว์ดาวน์ 

 ค่า TDS ของน้ าโบลว์ดาวน์และน้ าป้อน 
 อุณหภูมิแวดล้อม 

 เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผา
ไหม้ 

 เครื่องวิเคราะห์สภาพน้ า 
 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

สัมพัทธ์ 

 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส 
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  2) ระบบส่งจ่ายไอน้ า 
 ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่ อุณหภูมิผิวและพื้นที่ผิวของท่อส่งจ่าย  วาล์ว และหน้าแปลน  

อุณหภูมิแวดล้อม และค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity) ของพื้นผิว ตลอดจนสภาพของฉนวน         
ซึ่งค่าทั้งหมดจะใช้ในการประเมินความร้อนสูญเสียของระบบส่งจ่ายไอน้ า 
 เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์  และเครื่องวัด
อุณหภูมิแบบสัมผัส  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8.46  ต าแหน่งการตรวจวัดระบบไอน้ า 
 

ตารางท่ี 8.16 การตรวจวัดระบบส่งจ่ายไอน้ า 
 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 
ระบบส่งจ่ายไอน้ า  อุณหภูมิผิวและพื้นที่ผิวของท่อ วาล์ว 

และหน้าแปลน 

 อุณหภูมิแวดล้อม 
 ตรวจสอบการท างานของสตรีมเทรป 
 การรั่วของไอน้ า 
 ปริมาณคอนเดนเสท 
 ความดันไอน้ า 

 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ 

 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส 
 เครื่องวัดการท างานของสตรีม

เทรป 

หม้อไอน้ า 
เทรป 

เทรป เทรป 

เทรป 

ท่อจ่ายไอน้ า :  
ความดันไอน้ า อุณหภูมิผิว พื้นที่ผิวท่อ 

ท่อคอนเดนเสท :  
ปริมาณ อุณหภูมิคอนเดนเสท 

สตรีมเทรป :  
สภาพการท างานของสตรีมเทรป 
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   3) เตาอุตสาหกรรม 
  ค่าที่จ าเป็นต้องตรวจวัด ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนในก๊าซเสีย อุณหภูมิก๊าซเสีย และค่า
ความร้อนของเชื้อเพลิงเพื่อใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเตาและความร้อนสูญเสียจากการเผาไหม้ อุณหภูมิผิวของเตา 
อุณหภูมิแวดล้อม พื้นที่ผิว และค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity) เพื่อวิเคราะห์ความร้อนสูญเสียทาง 
ผิวผนังเตา  ตลอดจนอัตราการไหลและอุณหภูมิ ของน้ าหล่อเย็นเพื่อใช้วิเคราะห์ความร้อนสูญเสียไปกับน้ าหล่อเย็น 
อัตราการป้อนวัตถุดิบ อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิของวัตถุดิบ ค่าความร้อนที่เกิดจากการ Oxidizing และ Scale 
เพื่อใช้วิเคราะห์ความร้อนที่เกิดจากวัตถุดิบ นอกจากนี้ ต้องส ารวจข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น อัตราการใช้และอุณหภูมิ
ของเชื้อเพลิง อัตราการผลิต อุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าห้องเผาไหม้ สภาพฉนวน ระยะเวลาการใช้งาน ฯลฯ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี  8.47   ต าแหน่งการตรวจวัดเตาอุตสาหกรรม 
 
  เครื่องมือตรวจวัดที่จ าเป็น ได้แก่ เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ เครื่องวิเคราะห์สภาพน้ า 
เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Pyrometer  
 

ผลิตภัณฑ์  : ตรวจวัดปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ 
-ปริมาณผลิตภัณฑ์ออก 
- อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ 

อุณหภูมิ  :  
 - ตรวจวัดอุณหภูมิใช้งาน 
-วัดอุณหภูมิน้ าโลหะภายในเตา 

หัวเผา   
: ตรวจวัดปริมาณ
เช้ือเพลิงและอากาศ 
-วัดอัตราการไหล
เช้ือเพลิง 
-วัดอุณหภูมิเช้ือเพลิง 
-วัดอุณหภูมิอากาศ 
-วัดปริมาณอากาศ 

ปล่องไอเสีย   
: ตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ 
-วัดปริมาณออกซิเจน  
  คาร์บอนมอนออกไซด์ของไอเสีย 
-วัดอุณหภูมิไอเสีย 

ผนังหม้อไอน ้า  
:ตรวจวัดการสูญเสียความร้อน 
-วัดอุณหภูมิที่ผนังหม้อไอน้ า 

วัตถุดิบ   
: ตรวจวัดปริมาณและอุณหภูมิ 
-วัดอัตราการป้อนวัตถุดิบ 
-วัดอุณหภูมิวัตถุดิบเข้า 
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ตารางท่ี 8.17 การตรวจวัดเตาอุตสาหกรรม 
 

ระบบ ค่าท่ีตรวจวัด เครื่องมือ 
เตาอุตสาหกรรม  ปริมาณออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ 

คาร์บอนมอนนอกไซด์ และอุณหภูมิของก๊าซ
เสีย 

 อุณหภูมิผิวผนังเตา อุณหภูมิแวดล้อม และ
พื้นที่ผิว 

 อัตราการป้อนวัตถุดิบ และอุณหภูมิ ของ
วัตถุดิบ  

 อัตราการผลิต และอุณหภูมิ ของวัตถุดิบ  

 อัตราการใช้ และอุณหภูมิเชื้อเพลิง 
 อัตราการไหล และอุณหภูมิของน้ าหล่อเย็น 
 อัตราการไหล และอุณหภูมิของอากาศป้อน 
 

 เครื่องวัดประสิทธิภาพการ
เผาไหม้ 

 เครื่องวัดอัตราการไหล 
 เครื่องวัดอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธ์ 

 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
Pyrometer 

 
8.8.6 การวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน 
 หลังจากที่ได้ท าการตรวจวัดการใช้พลังงานในอุปกรณ์ต่างๆของโรงงานตามแนวทางทั้งหมดที่ได้

กล่าวมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการน าข้อมูลทั้งหมดทั้งที่ได้จากการตรวจวัด และข้อมูลที่รวบรวมได้ในช่วงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อตรวจวัด มาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของพลังงานและการผลิตมากขึ้น ให้ทราบถึงปริมาณ
พลังงานที่ในแต่ละกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของแต่ละขั้นของกระบวนการผลิต ซึ่งการวิเคราะห์
ทั้งหมดจะน าไปสู่แนวทาง และมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานในกระบวนการผลิตแบ่งเป็นขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 เข้าใจในภาพรวมการใช้พลังงานและกระบวนการผลิตของทั้งโรงงาน 
 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อก าหนดมาตรการ 
 ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 


