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บทที่ 3 
เตาอุตสาหกรรม 

(Industrial Furnace) 
 

 

 
 

ความสําคัญ 
เตาอุตสาหกรรมเปนอุปกรณท่ีมีการใชพลังงานสูงมากอุปกรณหนึ่งในโรงงาน โดยปกติ เตา

อุตสาหกรรมจะมีประสิทธิภาพลังงานต่ํา และมีการสูญเสียความรอนผานไอเสียในระดับสูง หากเราสามารถ
เขาใจหลักการทํางาน สามารถตรวจวัด วิเคราะหและดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานกับเตาอุตสาหกรรมได
แลว ก็จะนําไปสูการลดลงของคาใชจายดานพลังงานเปนอยางมาก  

เตาอุตสาหกรรมมีใชงานในโรงงานหลายประเภท เชน โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานหลอ โรงงานรีดเหล็ก 
โรงงานแกว โรงงานปูนซีเมนต โรงงานเคมี ตลอดจนโรงงานกําจัดขยะ เปนตน 
 
วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคหลักของบทที่ 3 เตาอุตสาหกรรม คือ ตองการใหผูเขารับการอบรมมีความรูเบื้องตนและ
ทราบแนวทางการอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม โดยวัตถุประสงคยอยของบทนี้มีดังตอไปนี้ 

1. รูจักเตาประเภทตางๆ ในอุตสาหกรรม 
2. ทราบปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของเตาอุตสาหกรรม 
3. เขาใจวิธีตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรม 
4. ทราบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเตาอุตสาหกรรม 
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3.1 บทนํา 
เตาอุตสาหกรรมที่ใชงานอยูในโรงงานมีความหลากหลาย เตาแตละประเภทมีลักษณะและการทํางานที่

แตกตางกันไป นอกจากนี้ เตายังมีอุณหภูมิทํางานที่แตกตางกัน (ดังแสดงในตารางที่ 3.1) ซึ่งสงผลใหการใช
พลังงานของเตาแตกตางกันไปดวย โดยทั่วไป เตาอุตสาหกรรมที่ตองการอุณหภูมิสูงจะใชพลังงานสูงและเกิด
การสูญเสียความรอนสูง เมื่อเทียบกับเตาที่มีอุณหภูมิใชงานต่ํากวา 

 
ตารางที่ 3.1 อุณหภูมิทํางานของเตาอุตสาหกรรม 

ประเภทเตา (แยกตามลักษณะการใชงาน) อุณหภูมิภายในเตา (OC) 
 เตาอบเหล็ก 
 เตาหลอมแกว 
 เตาเผาเซรามิคส  
 เตาเผาซีเมนต  
 เตาเผากําจัดของเสีย  

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

650-1,000 

 
3.2 ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 
3.2.1 เตาหลอมไฟฟา 

เตาหลอมไฟฟาเปนอุปกรณท่ีเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอนเพื่อใชหลอมโลหะ เตา
หลอมไฟฟาท่ีใชอยางแพรหลายในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหลอหลอมโลหะ ไดแก เตาเหนี่ยวนํา และเตา
อารคไฟฟา การสูญเสียพลังงานสําหรับเตาหลอมไฟฟาประกอบไปดวย  

• การสูญเสียทางไฟฟา (ระบบจายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา คอยล ข้ัวอิเลคโตรด)  
• การสูญเสียผานผนังเตาโดยการนําความรอน  
• การสูญเสียเนื่องจาก Slag    
• การสูญเสียจากฝาเตาโดยการแผรังสี 

 
ก) เตาเหนี่ยวนํา (Induction Furnace) 

เตาเหนี่ยวนําใชในงานหลอมโลหะทั้งในกลุมเหล็กและนอกกลุมเหล็ก เตาเหนี่ยวนําจําแนกไดเปน 2 
ประเภท ไดแก เตาเหนี่ยวนําแบบไมมีแกน (Coreless Type) และ เตาเหนี่ยวนําแบบชอง (Channel Type) รูปท่ี 
3.1 แสดงรูปรางของเตาเหนี่ยวนําท้ังสองแบบ เตาเหนี่ยวนําแบบไมมีแกนมีขดลวดพันอยูรอบเบา ในขณะที่เตา
เหนี่ยวนําแบบชองมีขดลวดพันอยูรอบแกนที่ติดตั้งอยูสวนนอกของเบาหลอม 

เตาเหนี่ยวนําใหความรอนแกโลหะที่ใชหลอมโดยอาศัยการจายไฟฟากระแสสลับแกขดลวดเพื่อกําเนิด
สนามแมเหล็ก เหนี่ยวนําใหเกิดกระแสขึ้นที่โลหะ ความตานทานของโลหะที่มีตอกระแสเหนี่ยวนําเปน
แหลงกําเนิดความรอนที่ใชในการหลอมโลหะ 
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ก. เตาเหนี่ยวนาํแบบไมมีแกน 

 

   
ข. เตาเหนี่ยวนาํแบบชอง 

รูปที่ 3.1 เตาเหนี่ยวนํา 

 
แรงที่เกิดจากกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําและสนามแมเหล็กจะชวยใหน้ําโลหะกระเพื่อม การกระเพื่อมชวย

กวนน้ําโลหะใหเปนเนื้อเดียวกัน โลหะผสมที่เติมเขาไปเพื่อปรับสวนประกอบจะกลมกลืนไปกับน้ําโลหะได
อยางรวดเร็วและทั่วถึง อยางไรก็ตาม การกระเพื่อมมีผลเสียคือทําใหน้ําโลหะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนไดมากขึ้น 
และผนังเตาถูกกัดกรอนไดมากขึ้น 
 

 
ก. เตาเหนี่ยวนําแบบไมมีแกนความถี่สูง  ข. เตาเหนี่ยวนําแบบไมมีแกนความถี่ต่ํา 

 

รูปที่ 3.2 สมดุลพลังงานเตาเหนี่ยวนําแบบไมมีแกนความถี่ต่ําและความถี่สูง [UNIDO] 
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เตาหลอมเหนี่ยวนํายังสามารถแบงไดตามความถี่ของกระแสไฟฟาท่ีจายใหกับเตาเปนเตาเหนี่ยวนํา
ความถี่ต่ําซึ่งมีความถี่ 50 หรือ 60 Hz และ เตาเหนี่ยวนําความถี่สูงซึ่งมีความถี่มากกวา 500 Hz รูปที่ 3.2 แสดง
ตัวอยางสมดุลพลังงานของเตาเหนี่ยวนําแบบไมมีแกนความถี่ต่ําและความถี่สูง 

 

ข) เตาอารคไฟฟา (Electric-Arc Furnace) 
เตาอารคไฟฟามักใชในงานหลอมเหล็กกลา เตาอารคไฟฟาใชความรอนที่เกิดจากการอารคทางไฟฟา

เพื่อหลอมโลหะ เตาอารคไฟฟาแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก เตาอารคไฟฟาทางออม (Indirect-Arc Furnace) 
และ เตาอารคไฟฟาทางตรง (Direct-Arc Furnace) สําหรับเตาอารคไฟฟาทางออม การอารคจะเกิดข้ึนระหวางขั้ว
อิเลคโตรด 2 ข้ัว สวนเตาอารคไฟฟาทางตรง การอารคจะเกิดข้ึนระหวางขั้วอิเลคโตรดและโลหะที่ใชหลอม รูป
ท่ี 3.3 แสดงเตาอารคไฟฟาทางตรง 

   
รูปที่ 3.3 เตาอารคไฟฟาทางตรง 

 
3.2.2 เตาหลอมเชื้อเพลิง 

เตาหลอมเชื้อเพลิงใชความรอนจากการสันดาปหลอมโลหะ เตาหลอมเชื้อเพลิงท่ีใชอยางแพรหลายใน
โรงงานอุตสาหกรรมประเภทหลอหลอมโลหะ ไดแก เตาเบา เตาคิวโปลา และเตาสะทอนความรอน เตาหลอม
เชื้อเพลิงจะมีระบบมอเตอรเพื่อนําอากาศและเชื้อเพลิงเขามาผสมกันสําหรับการสันดาป การสูญเสียพลังงานใน
เตาหลอมเชื้อเพลิง ประกอบไปดวย 

• การสูญเสียเนื่องจากการสันดาป  
• การสูญเสียเนื่องจากการถายเทความรอน  
• การสูญเสียผานผนังเตา  
• การสูญเสียทางปลองหรือการสูญเสียในกาซเสีย  
• การสูญเสียพลังงานในระบบมอเตอร 

 
ก) เตาเบา (Crucible Furnace) 

เตาเบามักใชในงานหลอมโลหะนอกกลุมเหล็กที่มีปริมาณนอย เตาเบาถือวาเปนเตาหลอมโลหะที่เกาแก
ท่ีสุดและมีโครงสรางงายท่ีสุด รูปที่ 3.4 แสดงรูปรางของเตาเบา ซึ่งประกอบดวยเบาบรรจุโลหะที่ทําจากกรา
ไฟต (Clay-Graphite) หรือ ซิลิกอนคารไบด (Silicon-Carbine) และเปลือกที่ทําจากวัสดุทนความรอนโดยมีเหล็ก
หุมอยูดานนอก เปลือกดังกลาวทําหนาท่ีกักความรอนจากการสันดาปใหถายเทไปยังเบาใหมากที่สุด ความรอน
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จากการสันดาปจะไมไดสัมผัสกับโลหะที่ใชหลอมโดยตรง แตถายเทโดยผานเบาท่ีบรรจุโลหะ โดยทั่วไปแลว 
เชื้อเพลิงท่ีใชกับเตาเบา ไดแก น้ํามัน และกาซ อยางไรก็ตามบางครั้งอาจใชถานหินหรือถานโคก 

   
รูปที่ 3.4 เตาเบา 

 
ข) เตาคิวโปลา (Cupola Furnace) 

เตาคิวโปลาใชในงานหลอมเหล็กหลอ และใชถานโคกเปนเชื้อเพลิง เตาคิวโปลามีลักษณะเปนแทง
เหล็กทรงกระบอกแนวตั้ง ภายในบุดวยวัสดุทนความรอน ท่ีกนของเตาเปนแอง (Well) พักน้ําโลหะที่
หลอมเหลวกอนที่น้ําโลหะจะถูกจายออก รูปที่ 3.5 แสดงรูปรางของเตาคิวโปลา 

 

   
รูปที่ 3.5 เตาคิวโปลา 

 
ภายในเตาคิวโปลาจะบรรจุดวยช้ันของถานโคก หินปูน (Limestone) และเหล็กที่ใชหลอ สลับกันไป

ผานทางชองบรรจุวัสดุท่ีดานบนของเตา ช้ันของถานโคกที่อยูใกลกับรูจายลม (Tuyere) จะเกิดการสันดาป (เรา
เรียกเขตนี้วา เขตสันดาปหรือเขตเพิ่มออกซิเจน) ความรอนจากการสันดาปจะหลอมชั้นของโลหะที่อยูใกลกับ
เขตสันดาป โลหะที่หลอมเหลวจะไหลลงสูแองพักน้ําโลหะ เมื่อถานโคกชั้นแรกถูกสันดาปจนหมด ถานโคกชั้น
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ถัดไปก็จะเลื่อนลงมาแทนที่ ดวยวิธีนี้กระบวนการสันดาปและการหลอมก็สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง รูป
ท่ี 3.6 แสดงตัวอยางสมดุลพลังงานจากถานโคกของเตาคิวโปลา 

 

 
รูปที่ 3.6 สมดุลพลังงานจากถานโคกของเตาคิวโปลา 

 
ค) เตาสะทอนความรอน (Reverberatory Furnace) 

เตาสะทอนความรอนใชในงานหลอมโลหะนอกกลุมเหล็กครั้งละปริมาณมากๆ โครงสรางของเตา
สะทอนความรอนจะเปนหองท่ีบุดวยวัสดุทนไฟ ภายในหองมีอางสําหรับบรรจุโลหะที่ใชหลอม หัวเผา 
(Burner) จะฉีดเชื้อเพลิงซึ่งเปนน้ํามันหรือกาซใหมาสันดาปในหองดังกลาว ความรอนจากการสันดาปถายเทเขา
สูโลหะที่ใชหลอมโดยวิธีการแผรังสีท้ังจากเปลวไฟโดยตรงและจากเพดานเตาที่ดูดซับความรอนจากเปลวไฟ  

เตาสะทอนความรอนบางตัวอาจมีปมหมุนเวียนน้ําโลหะเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการใชเช้ือเพลิง และใหน้ํา
โลหะผสมเปนเนื้อเดียวกันมากขึ้น รูปที่ 3.7 แสดงลักษณะของเตาสะทอนความรอน 

 

  
รูปที่ 3.7 เตาสะทอนความรอน 

 
3.3 การตรวจวัดการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 

ดังไดกลาวแลววา เตาอุตสาหกรรมเปนอุปกรณท่ีใชพลังงานและสูญเสียงความรอนสูง เพื่ออนุรักษ
พลังงานและลดคาใชจายดานพลังงานของเตา เราควรตรวจวัดเพื่อวิเคราะหการใชพลังงานของเตาอุตสาหกรรม 
ตารางที่ 3.2 และ 3.3 แสดงการตรวจวัดและวิเคราะหขอมูลสําหรับเตาหลอมแบบเชื้อเพลิงและแบบไฟฟา 
ตามลําดับ สําหรับรูปที่ 3.8 แสดงแผนภาพของเตาและตําแหนงท่ีควรทําการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษพลังงาน
ของเตาหลอมเชื้อเพลิง 
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ตารางที่ 3.2 การตรวจวัด วิธีเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมลูเพื่อการอนุรักษพลังงานของเตาหลอมเชื้อเพลิง 

ขอมูล คาตรวจวัด การวิเคราะห 

1.โลหะบรรจุ - มวล ผลไดจากการหลอม (Yield of Melting) ประสิทธิภาพเตาหลอม 
 - อุณหภูมิ ประสิทธิภาพเตาหลอม 

2 เชื้อเพลิง - อัตราการไหล ประสิทธิภาพเตาหลอม และดัชนีการใชพลังงาน 
 - อุณหภูมิ ประสิทธิภาพเตาหลอม อุณหภูมิเปนไปตามขอกําหนดของหัวเผา 
 - ความดัน ความดันเชื้อเพลิงเปนไปตามขอกําหนดของหัวเผา 

3 อากาศ - อุณหภูมิ ประสิทธิภาพเตาหลอม 

4 ไอเสีย - CO2 CO O2 ปริมาณ  O2 และ CO ไมสูงเกินไป, ปริมาณ  CO2ไมต่ําเกนิไป
พลังงานสูญเสียในกาซไอเสีย, ประสทิธิภาพเตาหลอม และความ
จําเปนในการปรับแตงหัวเผา 

 - อุณหภูมิ พลังงานสูญเสียในกาซไอเสีย ประสิทธิภาพเตาหลอม ศักยภาพใน
การนําความรอนจากกาซไอเสียไปใชประโยชน 

5 ตัวเตาหลอม - สภาพผิวภายนอก สํารวจจุดชํารุดเพื่อดําเนินการซอมแซม 
 - อุณหภูมิผิวภายนอก  ความรอนสูญเสียผานพื้นผิว ประสิทธิภาพเตาหลอม ศักยภาพใน

การซอมแซมและหุมฉนวน 
 - อุณหภูมิภายในเตา อุณหภูมิภายในเตาไมสูงเกินความจําเปนสําหรับการหลอม 
 - ความแตกตางระหวางความ

ดันภายในและภายนอกเตา 
ความดันภายในเตาควรมากกวาความดนัภายนอกเตาเล็กนอยเพื่อ
ควบคุมอากาศรั่ว 

 - สภาพผิววัสดุทนไฟ สํารวจจุดชํารุดเพื่อดําเนินการซอมแซม 
 - ชั่วโมงการทํางาน คํานวณความคุมคาและผลตอบแทนการลงทุน 

6 น้ําโลหะ - อุณหภูมิ อุณหภูมิน้ําโลหะไมสูงเกินความจําเปน 
 - ปริมาณ สังเกตวามีปริมาณน้ําโลหะที่เหลือจากการเทแบบมากเกินไป

หรือไมเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 

7 โลหะหลอ - มวล ผลไดจากการหลอม (Yield of  Melting) ผลไดจากการหลอ (Yield 
of Casting)  และดัชนีการใชพลังงาน 

 
ตารางที่ 3.3 การตรวจวัด วิธีเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมลูเพื่อการอนุรักษพลังงานของเตาหลอมไฟฟา 

จุดท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจวัดและเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

1.โลหะบรรจุ - มวล ผลไดจากการหลอม (Yield of Melting) ประสิทธิภาพเตาหลอม 
 - อุณหภูมิ ประสิทธิภาพเตาหลอม 

2 คาทางไฟฟา  - พลังไฟฟา  (kWh)  
- กําลังไฟฟา (kW)  
- ความตางศักย (V)  
- กระแสไฟฟา (A)  
- ตัวประกอบกําลัง (PF) 

ดัชนีการใชพลังงาน, เปรียบเทียบคาทีว่ัดไดเขากับคาพิกดัของ
อุปกรณ, ความเปนไปไดในการปรับปรุงตัวประกอบกําลัง, ความ
เปนไปไดในการเปลี่ยนตารางการทํางานของอุปกรณเพื่อหลบชวง 
On Peak 

3 ตัวเตาหลอม - สภาพผิวภายนอก สํารวจจุดชํารุดเพื่อดําเนินการซอมแซม 
 - อุณหภูมิผิวภายนอก  ความรอนสูญเสียผานพื้นผิว ประสิทธิภาพเตาหลอม ศักยภาพใน

การซอมแซมและหุมฉนวน 
 - อุณหภูมิภายในเตา อุณหภูมิภายในเตาไมสูงเกินความจําเปนในการหลอม 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 3 เตาอุตสาหกรรม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

จุดท่ีตรวจสอบ วิธีการตรวจวัดและเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล 
 - สภาพผิววัสดุทนไฟ สํารวจจุดชํารุดเพื่อดําเนินการซอมแซม 
 - ชั่วโมงการทํางาน คํานวณความคุมคาและผลตอบแทนการลงทุน 

4 น้ําโลหะ - อุณหภูมิ อุณหภูมิน้ําโลหะไมสูงเกินความจําเปน 
4.1 อุณหภูมิ - ปริมาณ สังเกตวามีปริมาณน้ําโลหะที่เหลือจากการเทแบบมากเกินไป

หรือไมเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข 

5 โลหะหลอ - มวล ผลไดจากการหลอม (Yield of Melting)  ผลไดจากการหลอ (Yield 
of  Casting) และดัชนีการใชพลังงาน 

 

 
รูปที่ 3.8 จุดที่ควรทําการตรวจวัดเพื่อการอนุรกัษพลังงานของเตาหลอมเชื้อเพลิง 

 
ในการประเมินประสิทธิภาพของเตาอุตสาหกรรม เราตองทําสมดุลพลังงาน โดยตองทราบปริมาณ

พลังงานที่ปอนเขาและปริมาณพลังงานที่จายออกไปยังผลิตภัณฑและการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในสวนตางๆ ดังแสดง
ในตารางที่ 3.4 
 
ตารางที่ 3.4 ตารางสมดุลพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 

พลังงานเขา พลังงานออก สัดสวนโดยประมาณ (%) 
พลังงานที่ช้ินงานไดรับ 20-40 
พลังงานที่สูญเสียไปกับกาซไอเสีย 51-54 
พลังงานสูญเสียผานพื้นผิว 3 
พลังงานสูญเสียทางชองเปด 9 

เช้ือเพลิง + อากาศ  
(100%) 

พลังงานสูญเสียจากน้ําระบายความรอนและอื่นๆ 8-15 

 
จากตารางที่ 3.4 จะเห็นไดวา แนวทางการประหยัดพลังงานของเตาอุตสาหกรรม ก็คือ การทําใหการเผา

ไหมสมบูรณท่ีสุด การถายเทความรอนไปสูช้ินงานใหมากที่สุด และการลดการสูญเสียพลังงานในรูปตางๆ ให
เหลือนอยท่ีสุด 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 3 เตาอุตสาหกรรม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

 
3.3.1 พลังงานจากเชื้อเพลิงปอน 

พลังงานความรอนท่ีไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรมขึ้นกับปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชและคา
ความรอนของเชื้อเพลิง ซึ่งเชื้อเพลิงแตละชนิดจะมีคาความรอนที่แตกตางกันดังแสดงในตารางที่ 3.5 

 

C FQ m LHV= ⋅&         (3.1) 
เมื่อ QC = ปริมาณความรอนที่ไดจากการเผาไหม, MJ/h 

mF = อัตราการใชเชื้อเพลิง, L/h หรือ kg/h 
LHV = คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง, MJ/L หรือ MJ/kg หรือ Nm3/kg 

 
ตารางที่ 3.5 คาความรอนของเชื้อเพลิงประเภทตางๆ 

เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงกาซ 

เชื้อเพลิง คาความรอน เชื้อเพลิง คาความรอน เชื้อเพลิง คาความรอน 

- ถานหินบิทูมินัส  
- ถานหินลิกไนท  
- ขี้เลื่อย  
- แกลบ  
- ชานออย 

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

- น้ํามันกาด  
- น้ํามันดีเซล  
- น้ํามันเตา 

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

- กาซธรรมชาติ  
- กาซปโตรเลียม
เหลว 

36.72 MJ/Nm3

50.22 MJ/kg 

 
เชนเดียวกับการเผาไหมในหมอไอน้ํา อัตราสวนอากาศ (Air Ratio) แสดงถึง ปริมาณอากาศปอนจริงวา

มีสัดสวนเปนอยางไร เมื่อเทียบกับปริมาณอากาศปอนที่ตองการตามทฤษฎี เชน ถาเราควบคุมใหปริมาณอากาศ
ปอนจริงเกินจากทฤษฎี 20% หมายความวา อัตราสวนอากาศเทากับ 120/100 =1.2 เปนตน เราสามารถคํานวณคา
อัตราสวนอากาศไดจากสมการที่ (3.2) เมื่อทราบปริมาณ O2 เปนรอยละในกาซไอเสีย 

 

2

21
21

m
O

=
−

              (3.2) 

เมื่อ  m  = อัตราสวนอากาศ 
O2  = รอยละของกาซออกซิเจนในกาซไอเสีย (%) 

 
ตัวอยางที่ 1 ปริมาณการใชเชือ้เพลิงของเตาหลอมโลหะ 

เตาอบโลหะของโรงงานแหงหนึ่งใชน้ํามันเตาซีในปริมาณ 1,000,000 ลิตรตอเดือน ปริมาณความ
ตองการใชพลังงานของเตาอบตอเดือนมีคาเทาไร 
วิธีคํานวณ 

จากตารางที่ 3.4 คาความรอนของน้ํามันเตาซีเทากับ 39.77 MJ/L ดังนั้น ปริมาณพลังงานความรอนที่
ปอนใหเตาอบโลหะ = 1,000,000 L x 39.77 MJ/L คิดเปนพลังงาน = 39,770,000 MJ/ Month 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 3 เตาอุตสาหกรรม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

 
3.3.2 การสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย 

ความรอนจากการสันดาปเชื้อเพลิงจะถูกใชใหความรอน (Heating) หรือหลอมละลาย (Melting) 
ช้ินงาน โดยความรอนสวนหนึ่งจะสูญเสียออกทางปลองไอเสีย 

ความรอนที่สูญเสียไปกับกาซไอเสียข้ึนกับชนิดของเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพการเผาไหม เราสามารถ
ประเมินการสูญเสียความรอนในกาซไอเสียอยางคราวๆ โดยใชสมการตามที่แสดงในตารางที่ 3.6 และตารางที่ 
3.7 โดยขอมูลตรวจวัดที่ตองการ ไดแก 

• ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใช  
• ปริมาณ O2 ในกาซไอเสีย (วัดที่ตําแหนงไอเสียออกจากหองเผาไหม) 
• อุณหภูมิไอเสีย (วัดที่ตําแหนงไอเสียออกจากหองเผาไหม) 

 
ตารางที่ 3.6 ความสัมพันธของคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง ปริมาณอากาศปอนและกาซไอเสียเชิงทฤษฎี 

เชื้อเพลิง 
(LHV: kCal/kg) 

อากาศปอนเชิงทฤษฎี (Ao) 
(Nm3/kg) 

กาซไอเสียเชิงทฤษฎี (Go) 
(Nm3/kg) 

เชื้อเพลิงแข็ง  1.01 0.5
1000o

LHVA ⋅
= +  0.89 1.65

1000o
LHVG ⋅

= +  

เชื้อเพลิงเหลว 0.85 2.0
1000o

LHVA ⋅
= +  1.11

1000o
LHVG ⋅

=  

เชื้อเพลิงกาซ 1.09 0.25
1000o

LHVA ⋅
= −  1.14 0.25

1000o
LHVG ⋅

= +  

ปริมาณกาซไอเสียจริง ( 1)o oG G m A= + −  
ปริมาณความรอนทิ้งในกาซไอเสีย ( )g p gQ G C T T= ⋅ ⋅ − a  

 
ตารางที่ 3.7 คาความรอนจําเพาะของกาซไอเสียช้ืน

อุณหภูมิกาซไอเสีย (°C) 200 400 600 800 

คาความรอนจําเพาะเฉลี่ย (Cp; kCal/Nm3C) 0.332 0.340 0.348 0.358 
 
ตัวอยางที่ 2 การสูญเสียความรอนจากปลอง 

จากตัวอยางที่ 1 เตาอบโลหะของโรงงานใชน้ํามันเตาเกรด C เดือนละ 1,000,000 ลิตร และจากการ

ตรวจวัดไอเสียออกปลอง พบวามีปริมาณ O  8% และอุณหภูมิไอเสีย 900°C อุณหภูมิอากาศแวดลอม 35°C เมื่อ

โรงงานไดดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาใหม พบวาอุณหภูมิไอเสียลดลงเปน 750°C และปริมาณ O  
ลดลงเปน 4% โรงงานสามารถลดการสูญเสียความรอนทางปลองไดเทาใด

2

2

  
วิธีคํานวณ 

ความหนาแนนน้ํามัเตา C = 0.94    kg/L 
  คาความรอนน้ํามันเตา C = 39.77    MJ/L 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 3 เตาอุตสาหกรรม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

     = 39.77 / 0.94 = 42.31  MJ/kg 
        = 10,112 kCal/kg 

จากตารางที่ 3.6  
(1.01)(10,112) 0.5

1000
10.6

oA = +

=

 

(1.11) (10,112)
1000

11.22

oG ⋅
=

=

 

 

รายการ กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 
อัตราสวนอากาศปอน 21

21 8
1.62

m =
−

=

 
21

21 4
1.24

m =
−

=

 

ปริมาณกาซไอเสีย (Nm3/kg) ( 1)
11.22 (1.62 1)(10.60)
17.74

o oG G m A= + −

= + −
=

 
( 1)

11.22 (1.24 1)(10.60)
13.72

o oG G m A= + −

= + −
=

 

ความรอนทิ้งในกาซไอเสีย  (kCal) ( )

(17.74)(0.358)(900 35)
5,493.55

g p g aQ G C T T= ⋅ ⋅ −

= −
=

 
( )

(13.72)(0.358)(750 35)
3,511.91

g p g aQ G C T T= ⋅ ⋅ −

= −
=

 

รอยละของความรอนทิ้งในกาซไอ
เสีย (%) 

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

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

 
ดังนั้น การสูญเสียความรอนจากปลองลดลง = 54.3 – 34.7 = 19.6 % 

จากตัวอยางที่ 1 เตาใชพลังงาน  = 39,770,000  MJ/ Month 
การสูญเสียพลังงานจากปลองท่ีลดลง = 0.196 x 39,770,000 MJ/ Month 
     = 7,794,920  MJ/ Month 
ลดปริมาณการใชน้ํามันเตาได  = 7,794,920 / 39.77 
     = 196,000  L/Month 

 
3.3.3 การสูญเสียความรอนทางผนังเตา 
 ผนังเตาเปนอีกชองทางหนึ่งของการสูญเสียความรอน และสงผลใหประสิทธิภาพพลังงานโดยรวมของ
เตาลดลง การสูญเสียท่ีผิวเตาเกิดจาการพาความรอนโดยอากาศแวดลอมและการแผรังสีความรอนเนื่องจากผิว
เตาที่มีอุณหภูมิสูงกวาสิ่งแวดลอม การคํานวณการถายเทความรอนที่ผิวเตาสามารถทําไดโดยการเขียนสมการ
สมดุลพลังงานที่บริเวณผิวเตา 
 

4 4( ) (
Sur Conv Rad

S a S a

Q Q Q

hA T T A T Tεσ

= +

= − + − )
      (3.2) 

เมื่อ QConv = การสูญเสียความรอนจากการพา (W) 
 QRad = การสูญเสียความรอนจากการแผรังสี (W) 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 3 เตาอุตสาหกรรม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

 A = พื้นที่ผิวของผนังเตา (m2) 
 Ts = อุณหภูมิผิวของผนังเตา (K) 
 Ta = อุณหภูมิอากาศแวดลอม (K) 
 ε = สัมประสิทธิ์การแผรังสีความรอน (-) 

 σ = คาคงที่ Stefan Boltman = 5.67 x 10-8 (W/m.K4) 

 h = สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนโดยการพา = 
0.25

1.42 s aT T
H
−⎡ ⎤

⎢ ⎥⎣ ⎦
 (W/m2.K) 

 
 จากสมการที่ (3.2) เราสามารถคํานวณอัตราการสูญเสียความรอนที่เกิดข้ึนเมื่อทราบพื้นที่ผิวเตา และ
อุณหภูมิผิวเตาและอากาศแวดลอม ซึ่งคาเหลานี้หาไดจากการวัด 
 
ตัวอยางที่ 3 การสูญเสียความรอนจากผิวเตา 
 จากตัวอยางขางตน ผนังเตาสูง 1.20 m. ยาว 2.5 m. ไมไดหุมฉนวน เมื่อตรวจวัดไดวาคาอุณหภูมิท่ีผนัง

เตาพบวาเทากับ 400°C พลังงงานความรอนที่สูญเสียจากการถายเทความรอนผานผิวเตามีคาเทาไร 
วิธีคํานวณ 

อุณหภูมิผิวผนังเปลือยท่ีไมไดหุมฉนวน   = 400°C 
ความยาวและความสูงผนังท้ังหมดที่ไมไดหุมฉนวน  = ผนังสูง 1.20m. และยาว 2.5m.  

[ ]

4 4

0.25
4 4

0.25

8 4

( ) ( )

1.42 ( ) ( )

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

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

Sur Conv Rad

S a S a

s a
S a S a

Q Q Q

hA T T A T T

T T A T T A T T
H

εσ

εσ

−

= +

= − + −

−⎡ ⎤= − + −⎢ ⎥⎣ ⎦

+ − +⎡ ⎤= × +⎢ ⎥⎣ ⎦

+ × × × × + − + 4.15)

36,546.76
36.5

W
kW

⎡ ⎤⎣ ⎦
=
=

− +
 

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

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

 
 
3.3.4 การสูญเสียความรอนจากชองเปดหรือรูร่ัวของเตา 

พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง นอกจากจะสงถายใหกับช้ินงานแลว ยังจะตอง
สูญเสียไปในทางตางๆ เชน กาซไอเสียออกปลอง ผนังเตา น้ําระบายความรอน รวมท้ังการสูญเสียความรอน
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ออกไปทางชองเปดหรือรูรั่วตางๆ ของผนังเตา ดังนั้น ผูใชควรอุดรูรั่วและลดขนาดพื้นที่ชองเปดใหเหลือนอย
ท่ีสุด รวมท้ังควบคุมความดันภายในเตาใหใกลเคียงกับความดันบรรยากาศมากที่สุด 
 
3.3.5 การสูญเสียความรอนจากน้ําระบายความรอน 

เตาอุตสาหกรรมบางชนิดจะตองใชน้ําระบายความรอนใหกับชิ้นสวนหรือโครงสรางเพื่อรักษา 
คุณสมบัติของวัสดุ ดังนั้น อัตราการระบายความรอนจะตองเหมาะสม ซึ่งหากระบายความรอนมากจะสงผลให
เกิดการสูญเสียความรอนมากยิ่งข้ึน อีกทั้งจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาท่ีขับปมน้ํา และพลังงานไฟฟาท่ีใชกับหอ
ผึ่งเย็น ท่ีตองทําหนาท่ีระบายความรอนออกจากน้ํา เพื่อหมุนเวียนน้ํากลับมาใชใหม  

พลังงานความรอนท่ีอยูในน้ําระบายความรอนเปนความรอนสัมผัส (Sensible Heat) ดังนั้น เราสามารถ
คํานวณปริมาณความรอนในน้ําระบายไดดังนี้ 

 
        (3.5) (W p Wout WinQ m C T T= −& )

เมื่อ Q = อัตราการระบายความรอนของน้ํา (kW) 
mW = อัตราการไหลของน้ําระบายความรอน (kg/s) 

Cp = ความจุความรอนจําเพาะของน้ํา (kJ/kg/°C) 

TWin = อุณหภูมิน้ําระบายความรอนที่ปอนเขาเตา (°C) 

TWout = อุณหภูมิน้ําระบายความรอนที่ออกจากเตา (°C) 
 
ตัวอยางที่ 4 การสูญเสียความรอนจากน้ําระบายความรอน

เตาอบขางตนใชน้ําในการระบายความรอน จากการวัดโดยเครื่องอัลตราโซนิกสพบวา อัตราการไหล

ของน้ําเทา 10 m3/h อุณหภูมิน้ําเขาและออกเตา 30°C และ 50°C ตามลําดับ โรงงานไดลดอัตราการไหลของน้ํา
โดยการหรี่วาลว เพื่อใหไดตามมาตรฐานการระบายความรอนของเตาเปน 5 m3/h สงผลใหอุณหภูมิของน้ําออก

จากเตาสูงข้ึนเปน 60°C จงหาวาโรงงานลดการสูญเสียความรอนที่เกิดจากน้ําระบายความรอนไดเทาใด 
 

วิธีคํานวณ 
กอนปรับปรุง 

อุณหภูมิแตกตางของน้ําระบายความรอนเขา-ออกจากเตา  = 50-30 = 20°C 
อัตราการสูญเสียความรอน = 10 m3/h x 1,000 kg/m3 x 4.2 (kJ/kg.C) x 20 

   = 840 MJ/h 
หลังปรับปรุง 

อุณหภูมิแตกตางของน้ําระบายความรอนเขา-ออกจากเตา  = 60-30 = 30°C 
อัตราการสูญเสียความรอน = 5 m3/h x 1,000 kg/m3 x 4.2 (kJ/kg.C) x 30 

   = 630 MJ/h 
อัตราการสูญเสียลดลง   = 840 – 630   = 210  MJ/h 
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จํานวนชั่วโมงใชงานตอป   = 7,488     h/y 
พลังงานที่ลดลงไดตอป   = 210 x 7,488  = 1,572,480 MJ/y 
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดลง  = 1,572,480 / 39.77 = 39,539.4 L/y 
 
3.4 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 

มาตรการและเทคนิคตางๆ มากมายสามารถนํามาประยุกตใชเพื่ออนุรักษและลดการใชพลังงานสําหรับ
เตาอุตสาหกรรม ในหัวขอนี้เราจะกลาวถึงเทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาอุตสาหกรรมไดดังนี ้

• การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม  
• การลดการสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย  
• การลดการสูญเสียความรอนผานพื้นผิว  
• การลดการสูญเสียความรอนจากชองเปดหรือรรูั่วของเตา  
• การลดการสูญเสียความรอนจากน้ําระบายความรอน  

 
3.4.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 

เตาอุตสาหกรรมใชหลักการของการเผาไหมเชนเดียวกับหมอไอน้ํา กลาวคือประสิทธิภาพของการเผา
ไหม ข้ึนอยูกับ ชนิดของเชื้อเพลิง ปริมาณอากาศเขาเผาไหม และลักษณะการเผาไหม  
 
ก) การปรับอัตราสวนอากาศ 

ในทางปฏิบัติ ปริมาณอากาศที่ปอนจริงใหกับเตาจะตองมีมากกวาปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี เพื่อให
อากาศสามารถผสมกับเชื้อเพลิงไดท่ัวถึง หากอัตราสวนอากาศมีคานอยเกินไปจะเกิดการสูญเสียเนื่องมาจากการ
เผาไหมท่ีไมสมบูรณ และในทางตรงกันขาม หากอัตราสวนอากาศมีคามากเกินไป กาซไอเสียท่ีมากขึ้นจะพา
ความรอนสูญเสียออกทางปลองเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น อัตราสวนอากาศที่เหมาะสม คือ อัตราสวนอากาศที่ใหผล
รวมของการสูญเสียเนื่องมาจากการเผาไหมท่ีไมสมบูรณและการสูญเสียเนื่องมาจากการพาความรอนโดยกาซไอ
เสียมีคานอยท่ีสุด ตารางที่ 3.8 สรุปอัตราสวนอากาศที่เหมาะสมสําหรับเตาอุตสาหกรรมประเภทตางๆ 
 
ตารางที่ 3.8 อัตราสวนอากาศที่เหมาะสมสําหรับเตาอุตสาหกรรม 

ประเภท อัตราสวนอากาศมาตรฐาน 
  เตาหลอมสําหรับหลอโลหะ 1.30 
  เตาใหความรอนช้ินเหล็กกลาอยางตอเนื่อง 1.25 
  เตาใหความรอนโลหะที่ไมใชเตาใหความรอนช้ินเหล็กกลาอยางตอเนื่อง 1.30 
  เตา Heat Treatment อยางตอเนื่อง 1.30 
  เตาใหความรอนแกน้ํามันเตา 1.40 
  เตา Thermal Cracking และเตาปรุงแตงคุณภาพ 1.30 
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ตัวอยางที่ 5 การหาอัตราสวนอากาศ 
จากตัวอยางที่ 2 เมื่อโรงงานไดทําการตรวจวัดปริมาณ O2 ในกาซไอเสียของเตาอบ พบวา มีคาเทากับ 

8% จากขอมูลท่ีมีอยูนี้ คาอัตราสวนอากาศปอนเปนเทาไร และเหมาะสมหรือไมอยางไร  
วิธีคํานวณ 

 จากสมการที่ (3.1)  
2

21
21

21
21 8
1.615

m
O

=
−

=
−

=

 

  
จากตารางที่ 3.8 อัตราสวนของอากาศมาตรฐานสําหรับเตาอบมีคาประมาณ 1.3 ดังนั้น ในปจจุบันคา

อัตราสวนอากาศของเตาอบสูงเกินไป และควรตองปรับลด 
 
ข) การเลือกใชหัวเผาที่เหมาะสม 

เลือกใชหัวเผาที่มีภาระพิกัดใกลเคียงกับภาระที่ตองการ การใชงานหัวเผาที่ต่ํากวาภาระพิกัดมากเกินไป
จะมีผลเสียไมเพียงแตการพนฝอยของหัวเผาจะเลวลง เพราะความดันเชื้อเพลิงตกต่ําลงเทานั้น แตสภาวะของการ
สันดาปจะเลวลงดวย เพราะการผสมของเชื้อเพลิงและอากาศเกิดข้ึนไมเพียงพอเนื่องจากความเร็วของอากาศที่
ปอนเขาชาลง ดวยเหตุนี้จะเกิดเขมาข้ึนถาไมใชอัตราสวนอากาศที่มีคาคอนขางมากกวาของการสันดาปตามที่
ออกแบบไว ซึ่งทําใหการสูญเสียโดยการพาความรอนทางกาซไอเสียเพิ่มมากขึ้น 

เลือกใชหัวเผาที่มี Turn-Down สูง สําหรับการใชงานท่ีภาระการสันดาปมีการเปลี่ยนแปลงมาก เพื่อ
ปรับการสันดาปใหเหมาะสมกับภาระ การควบคุมปริมาณความรอนโดยวิธีเปดปด เปนสิ่งท่ีไมแนะนํา เพราะ
เมื่อจํานวนครั้งของการเปดปดมีมากข้ึน นอกจากความรอนที่สูญเสียไปในขณะปดหัวเผาจะเพิ่มข้ึน การจุดไฟ
ซ้ําๆ ซากๆ จะมีผลเสียตอหัวเผาดวย ดังนั้นจึงควรเลือกใชหัวเผาที่มี Turn-Down สูง ซึ่งสามารถปรับอัตราการ
สันดาปใหเหมาะสมกับภาระที่เปลี่ยนแปลง แทนการใชวิธีเปดปด 
 
ค) การบํารุงรักษาหัวเผา 
ขอแนะนําในการบํารุงรักษาหัวเผามีดังนี้ 

• ทําความสะอาดหัวเผาที่มีสิ่งสกปรกและคารบอนเกาะอยู หัวเผาที่มีสิ่งสกปรกและคารบอนเกาะอยูทํา
ใหละอองของเหลวที่พนฝอยมีขนาดโตขึ้น และเกิดการกระจายของละอองเหลวไมสม่ําเสมอผลก็คือ 
เกิดบริเวณที่มีการสันดาปไมสมบูรณและเกิดบริเวณที่มีอากาศเกินพอ ดังนั้น จึงควรทําความสะอาดหัว
เผาที่มีสิ่งสกปรกและคารบอนเกาะอยูดวยน้ํามันลาง แลวจึงเช็ดออกดวยผานิ่มๆ ไมควรทําความ
สะอาดดวยของแข็ง เชน ไขควงหรือมีด เพราะอาจทําใหเกิดรอยแผลขึ้นที่ปลายหัวเผา ทําใหการพน
ฝอยเลวลงไดอีก 
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• ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ํามันเตาและความดันพนฝอยวาเปนไปตามขอกําหนดของหัวเผาหรือไม การ
อุนน้ํามันเตาที่ไมเพียงพอ และความดันพนฝอยที่นอยเกินไปเปนสาเหตุของการพนฝอยที่เลว และ
นํามาซึ่งการเกาะติดของสิ่งสกปรกและคารบอนที่หัวเผา 

 
ตารางที่ 3.9 อุณหภูมิอุนน้ํามนัเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสม 

เชื้อเพลิง อุณหภูมิอุนเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสม (oC) 
 น้ํามันเตาเอ 
น้ํามันเตาซี 

90 -100 
110 -120 

 
• ลางกรองน้ํามันเชื้อเพลิงเปนประจํา และปลอยน้ํากนถังอยางนอยปละครั้ง  
• กรณีเชื้อเพลิงแข็ง ควรลดความชื้นและขนาดของเชื้อเพลิงกอนเขาเผาไหม  
• ควรลดขนาดหัวเผา หากพบวาหัวเผาทํางานที่ภาระต่ําอยูตลอด หรือหยุดบอย  
• ปรับตั้งทิศทางของหัวเผาใหเหมาะสม อยาใหเปลวไฟสัมผัสวัตถุภายในเตาโดยตรง เพื่อไมใหเกิด

ปญหาเขมา และปรับความยาวของเปลวใหเหมาะสม อยาใหลอดออกทางปลองควันหรือประตู  
• ถาใชงานหัวเผาแบบธรรมดา ควรพิจารณาเปลี่ยนเปนหัวแบบรีคูปเปอเรทีฟหรือรีเจนเนอรเรทีฟท่ีมีการ

นําความ 
 
ง) หัวเผาประสิทธิภาพสูง  

ปจจุบันมีการพัฒนาหัวเผาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพื่อใชกับการเผาไหมอุณหภูมิสูง เชน เตา
อุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการนําความรอนเหลือท้ิงจากกาซไอเสียกลับมาอุนอากาศกอนเขาเผาไหม หัวเผา
ประเภทนี้มี 2 แบบ คือ  

• แบบอุนตัวเอง (Self Recuperative Burner) ซึ่งจะดึงกาซรอนจากการเผาไหมไหลสัมผัสผิวทอ
ของอากาศใหมท่ีเขาเผาไหม หัวเผาแบบนี้ติดตั้งทดแทนหัวเผาเดิมไดงาย และสามารถประหยัด
เชื้อเพลิงไดถึงรอยละ 30 (ดูรูปท่ี 3.9 ก)  

• แบบรีเจนเนอรเรทีฟ (Regenerative Burner) ซึ่งจะเปนหัวเผาคูทํางานสลับกัน ขณะที่หัวเผาชุดท่ี 
1 ทํางาน กาซไอเสียจากชุดท่ี 1 จะถูกดูดเขาไปอุนอากาศกอนเขาเผาไหมของชุดท่ี 2 ซึ่งจะมี
อุปกรณสะสมความรอนไวใชเมื่อหัวเผาชุดที่ 2 ติดข้ึน และทํางานสลับกันไปมา (ดูรูปที่ 3.9 ข) หัว
เผาแบบนี้จะประหยัดเชื้อเพลิงไดถึงรอยละ 50 แตจะมีใชเฉพาะในเตาขนาดใหญ เชน เตาหลอม
แกว เตาหลอมเหล็ก เปนตน ดูรูปที่ 3.9 ข) หัวเผาแบบนี้จะประหยัด เช้ือเพลิงไดถึงรอยละ 50 แต
จะมีใชเฉพาะในเตาขนาดใหญ เชน เตาหลอมแกว เตาหลอมเหล็ก เปนตน  
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ก . หัวเผาแบบอุนตัวเอง ข . หัวเผาแบบรีเจนเนอรเรทฟี 
รูปที่ 3.9 หัวเผาประสิทธิภาพสูง 

 
3.4.2 การลดความสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย

• ปริมาณอากาศที่ใชเผาไหมไมเหมาะสม ถาใชปริมาณอากาศมากเกินไป อากาศสวนที่ไมไดชวยในการ
เผาไหม จะนําความรอนจากหองเผาไหมท้ิงทางปลองไอเสียมากขึ้น โดยสังเกตจากอุณหภูมิไอเสียท่ี
สูงข้ึน ดังนั้นจะตองทําการปรับอัตราสวนอากาศ (Air Ratio) ใหเหมาะสมกับชนิดของเตาอุตสากรรม 

• ความดันภายในเตาไมสมดุลกับความดันบรรยากาศ ถาความดันภายในเตาต่ํากวาความดันบรรยากาศ 
อากาศเย็นจากภายนอกจะเขาสูเตาสงผลใหอุณหภูมิเตาลดลงและการสูญเสียความรอนออกทางปลอง
จะสูงข้ึน ดังนั้นควรควบคุมความดันภายในเตาโดยการติดตั้งบานปรับ (Damper) ท่ีปลองไอเสีย เพื่อให
ความดันสูงกวาบรรยากาศเล็กนอยประมาณ 1 mm น้ํา 

• อุณหภูมิภายในเตาไมเหมาะสม โดยท่ัวไปมาตรฐานจะควบคุมอุณหภูมิท่ีแกนกลาง (Core 
Temperature) ของชิ้นงาน ดังนั้น ถาอุณหภูมิท่ีใชสูงกวามาตรฐานจะสงผลใหคุณภาพลดลงและการ
สูญเสียความรอนทางปลองจะมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิไอเสียสูงข้ึน 

 
3.4.3 การลดความสูญเสียความรอนที่ผิวเตาโดยการติดต้ังฉนวน 
 ผิวเตาเปนแหลงหนึ่งของการสูญเสียความรอน และสงผลใหประสิทธิภาพของเตาลดลง การติดตั้ง
ฉนวนกับผนังของเตาสามารถลดความแตกตางระหวางอุณหภูมิผิวภายนอกเตาและอากาศแวดลอม ทําใหลดการ
สูญเสียความรอนและประสิทธิภาพเตาเพิ่มข้ึนได อยางไรก็ตาม ในทองตลาดฉนวนมีอยูหลายประเภทและมี
ความเหมาะสมในการใชงานที่แตกตางกัน ดังนั้น ในการเลือกใชฉนวนเราจะตองพิจารณาดวยความระมัดระวัง 
เพื่อใหการใชฉนวนเปนไปอยางมีประสิทธภาพและประสิทธิผล รวมท้ังมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 
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ก) การสังเกตดูสภาพฉนวนความรอนที่เสื่อมสภาพ  
ฉนวนความรอนที่หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพดูไดจาก  
• อุณหภูมิผิวฉนวนที่สูงเกินกวาเกณฑอุณหภูมิผิวนอกเตา ท่ีความหนาใชงานที่เหมาะสม หรือ

อุณหภูมิผิวฉนวนสูงกวาตอนหลังการติดตั้งใชงานใหมๆ เกินกวา 20๐C อาจเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานในตารางที่ 3.10  

• การเกาะยึดตัวของเนื้อฉนวนความรอน โดยปกติเมื่อฉนวนความรอนถูกใชงานไปนานๆ เนื้อ
ฉนวนความรอนจะเริ่มเปอยยุยไมเกาะติดกัน เมื่อใชมือจับดึงเนื้อฉนวนความรอนจะหลุดติดมือ
ออกมาจํานวนมากไดงาย โดยที่ใชแรงดึงนอย หรือสังเกตจากการที่มีเศษฉนวนความรอนหลุดรวง
ลงพื้น  

 
ข) การปองกันฉนวนความรอนเสื่อมสภาพและมลพิษจากฉนวนความรอน  

ในการปองกันฉนวนความรอนเสื่อมสภาพ สามารถทําไดโดยการใชวัสดุหอหุมฉนวนอีกช้ันหนึ่ง 
โดยมากมักหุมดวยแผนอะลูมิเนี่ยมฟลอยด, แผนเหล็กอาบสังกะสีบาง หรือแผนอะลูมิเนียมบาง ซึ่งเรียกวา หุม 
แจคเก็ต หลังจากหุมแลวตองยาแนวรอยตอดวยซิลิโคน เพื่อปองกันความชื้นและน้ําเขาสูฉนวนความรอนและ
ปองกันเศษฉนวนความรอนหลุดรวงทําอันตรายแกคน หรือหลุดรวงลงสูผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการปองกันการเกิด
มลพิษจากฉนวนความรอน  
 
ตารางที่ 3.10 เกณฑอุณหภูมิท่ีผิวนอกของเตาอุตสาหกรรม  

อุณหภูมิผิวนอกของเตาหลังหุมฉนวนความรอน(๐C) 
อุณหภูมิในเตา (°C) 

เพดานเตา ผนังขางเตา 
>1,300 148 128 

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

>1,300 148 128 

 
3.4.4 การลดการสูญเสียความรอนจากชองเปดหรือรูร่ัวของเตา 

พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง นอกจากจะสงถายใหกับช้ินงานแลว ยังจะตอง
สูญเสียไปในทางตางๆ เชน กาซไอเสียออกปลอง ผนังเตา น้ําระบายความรอน รวมท้ังการสูญเสียความรอน
ออกไปทางชองเปดหรือรูรั่วตางๆ ของผนังเตา ดังนั้น ผูใชควรอุดรูรั่วและลดขนาดพื้นที่ชองเปดใหเหลือนอย
ท่ีสุด รวมท้ังควบคุมความดันภายในเตาใหใกลเคียงกับความดันบรรยากาศมากที่สุด 
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ก) ปจจัยที่ทําใหเกิดการสูญเสียความรอนการสูญเสียความรอน 
• ขนาดของพื้นที่ชองเปดหรือรูรั่ว ถามีขนาดใหญการสูญเสียจะมากขึ้น ดังนั้นควรลดขนาดใหเล็กที่สุด 

หรืออุดรูรั่วท้ังหมด  
• อุณหภูมิของกาซภายในเตา ถาอุณหภูมิสูงการสูญเสียจะมากขึ้น ดังนั้นควรลดอุณหภูมิใหไดมาตรฐาน  
• อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอมท่ีลดต่ําลงจะสงผลใหอัตราอากาศหรือกาซที่รั่วผานชองเปดมากขึ้นและ

สูญเสียมากขึ้น 
• การควบคุมความดันภายในเตา ความดันภายในเตาควรควบคุมใหใกลเคียงกับความดันบรรยากาศ โดย

คาท่ีเหมาะสมควรจะใหสูงกวาบรรยากาศเล็กนอย ประมาณ 1 mm H2O ถาความดันภายในเตาสูงกวา
ความดันบรรยากาศมากจะสงผลใหกาซรอนรั่วออกทางชองเปดหรือรูรั่วมากขึ้น และถาความดันต่ํากวา
บรรยากาศ จะสงผลใหอากาศเย็นจากภายนอกถูกดูดเขาไปในเตา สงผลใหอุณหภูมิในเตาไมสม่ําเสมอ 
โดยจุดที่ใกลรูรั่วจะมีอุณหภูมิต่ํากวาจุดอื่น ซึ่งอาจทําใหคุณภาพของชิ้นงานลดต่ําลง  

 
3.4.5 การลดการสูญเสียพลังงานจากการระบายความรอน 

• ลดอัตราการไหลของน้ําระบายความรอน เมื่ออุณหภูมิน้ําท่ีออกจากเตาต่ํากวามาตรฐานของผูผลิต ซึ่ง
สามารถทําไดโดย  

- การหรีว่าลวทางออกของน้ําท่ีออกจากปมน้ํา  
- การลดขนาดใบพัดของปมน้ํา  
- การลดความเรว็รอบของปมน้าํ  
- การเปลี่ยนขนาดของปมน้ํา ซึ่งจะสงผลใหการสูญเสียความรอนลดลงและพลังงานไฟฟาท่ีใช

กับปมน้ําลดลง  
• เพิ่มประสิทธิภาพของหอผึ่งเย็น หอผึ่งเย็นเมื่อขาดการบํารุงรักษาที่ดี จะสงผลใหน้ําท่ีไดมีอุณหภูมิ

สูงข้ึน ทําใหตองเดินหอผึ่งเย็นในจํานวนมากขึ้น สงผลใหสิ้นเปลืองพลังงานในพัดลมที่ใชมากขึ้น 
ดังนั้นผูใชจะตองทําความสะอาดหัวฉีด และแผนพลาสติกที่ใชแลกเปลี่ยนความรอนเปนประจํา  

 
3.5 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาที่ 1 การสูญเสียความรอนจากชองเปด

เตาอบในกรณีศึกษาขางตน มีชองเปดท่ีประตูเพื่อนําช้ินงานขนาดใหญออก ความดันภายในเตามีคาต่ํา

กวาภายนอก ซึ่งสงผลใหอากาศเย็นท่ีอุณหภูมิ 35°C จากภายนอกไหลเขาไปในเตาเผาโดยความดันภายในเตา
เทากับ –3 mm H O และพื้นที่ชองเปดเหนือช้ินงาน 0.1 m  จงหาวาเมื่อลดขนาดพื้นที่ลงหรือเพิ่มความดันภายใน
เตาใหเปน 0 mm H O จะสงผลใหลดการสูญเสียความรอนเทาใด (

2
2

2 คาความรอนต่ําของน้ํามันเตาซี 38.17 MJ/L) 
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วิธีคํานวณ 
- กรณีมีอุปกรณตรวจวัดความดันภายในเตา  
 จากตารางที่ 3.9 ท่ีอุณหภูมิภายในเตา 900°C และความดันภายในเตา -3 mmH2O จะไดอัตราการสูญเสีย
ความรอนผานชองเปดตอตารางเมตรเทากับ 5,810.5 MJ/h/m2

 เตามีพื้นที่ชองเปด   = 0.1 m2

 อัตราความรอนสูญเสียผานชองเปด  = 5, 810.5 x 0.1 
      = 581.1  MJ/h 
 อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง    = 581.1 / 38.17 
      = 15.22  L/h 
      = 15.22 x 7,488 (312 d x 24 h = 7,488 h) 
      = 113,997  L/y 
 
บทสรุป 

เตาที่ใชในอุตสาหกรรมมีอยูหลายประเภท ซึ่งมีวัตถุประสงคการใชงานแตกตางกันไป เชน เตาหลอม 
และเตาอบ แหลงพลังงานที่ใหกับเตามีท้ังแบบไฟฟาและเชื้อเพลิง (น้ํามัน กาซ ถานหิน ฯลฯ) เตาเปนอุปกรณท่ี
ใชพลังงานสูง ยิ่งเตาที่ตองการอุณหภูมิทํางานสูงดวยแลว การใชพลังงานจะสูงตามไปดวย ซึ่งรวมไปถึงการ
สูญเสียพลังงานในเชิงความรอน 

การใชงานเตาอุตสาหกรรมจําเปนตองควบคุมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูดูแลตองตรวจสอบ วัด 
และวิเคราะหเพื่อใหทราบการสูญเสียพลังงานที่เกิดข้ึน และหาทางปองกัน ในกรณีของเตาที่ใชเชื้อเพลิงเปน
แหลงพลังงาน ลักษณะการสูญเสียพลังงานที่เกิดข้ึนจะคลายคลึงกับหมอไอน้ํา การสูญเสียพลังงานหลักๆ ของ
เตา ไดแก 

- การสูญเสียพลังงานจากการเผาไหมไมสมบูรณ 
- พลังงานที่สูญเสียไปกับกาซไอเสีย 
- พลังงานสูญเสียผานพื้นผิว 
- พลังงานสูญเสียทางชองเปด 
- พลังงานสูญเสียจากน้ําระบายความรอนและอื่นๆ 

 
การวิเคราะหประสิทธิภาพของเตาหลอมเชื้อเพลิงจําเปนตองตรวจวัดขอมูลดังตอไปนี้ 
 

ขอมูล คาตรวจวัด 

1.โลหะบรรจุ - มวลของโลหะ และอุณหภูมิ 

2 เชื้อเพลิง - อัตราการไหล อุณหภูมิ และความดัน 

3 อากาศ - อุณหภูมิ 
4 ไอเสีย - CO2, CO, O2 
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ขอมูล คาตรวจวัด 
 - อุณหภูมิ 
5 ตัวเตาหลอม - สภาพผิวภายนอก 
 - อุณหภูมิผิวภายนอกและภายในเตา  
 - ความแตกตางระหวางความดันภายในและภายนอกเตา 
 - ช่ัวโมงการทํางาน 

6 น้ําโลหะ - ปริมาณน้ําโลหะ และอุณหภูมิ 

 
จากขอมูลตรวจวัดขางตน เราสามารถใชวิเคราะหการใชพลังงานของเตาและการสูญเสียท่ีเกิดขึ้น 

มาตรการตางๆ ท่ีสามารถนํามาใชเพื่ออนุรักษพลังงานใหกับเตาสามารถสรุปไดดังแสดงในตาราง 
 

มาตรการ วิธีการ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม - การปรับอัตราสวนอากาศใหเหมาะสม 
- การเลือกใชหัวเผาที่เหมาะสม 
- การบํารุงรักษาหัวเผา 
- การใชหัวเผาประสิทธิภาพสูง 

การลดความสูญเสียความรอนทางปลอง
ไอเสีย

- ปรับอัตราสวนอากาศใหเหมาะสม 
- ปรับความดันภายในเตาใหสูงกวาภายนอกเล็กนอย 
- ไมต้ังอุณหภูมิภายในเตาสูงเกินความจําเปน 

การลดความสูญเสียความรอนที่ผิวเตา - ติดต้ังฉนวนที่ผิวเตา 
การลดการสูญเสียความรอนจากชองเปด
หรือรูร่ัวของเตา

- ลดรอยรั่วหรือชองเปดตางๆ ใหนอยที่สุด 

การลดการสูญเสียพลังงานจากการ
ระบายความรอน

- ปรับอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ําระบายความ
รอนใหเหมาะสม 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพหอผ่ึงลมเย็นใหสูงขึ้น เพื่อลด
การทํางานของปมน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3-21 



ตอนที่ 3 บทท่ี 3 เตาอุตสาหกรรม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

3.6 เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน 
 

หัวเผาแบบรเีจนเนอเรทีฟ (Regenerative Burner) 
 
 

1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1)(9)

 
หัวเผารีเจนเนอเรทีฟ คือ อะไร 
หัวเผารีเจนเนอเรทีฟ คือ หัวเผาที่ออกแบบมาเพื่อใหมีการนําเอาความรอนทิ้งกลับมาใชใหไดมากที่สุด ซึ่งกาซไอเสียจะ
นํามาเก็บสะสมความรอนที่หองสะสมความรอน การสะสมความรอนสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากหอง
กักเก็บกาซไอเสียถูกออกแบบใหใชวัสดุที่สะสมความรอนไดสูงมาก อากาศเย็นที่จะใชในการเผาไหมจะแลกเปลี่ยน
ความรอนจากหองกักเก็บไอเสียทําใหอากาศที่จะใชเผาไหมมีอณุหภูมิสูงไดใกลเคียงกับอุณหภูมิใชงาน ทําใหสามารถ
ประหยัดเชื้อเพลิงไดมากและประสิทธิภาพการเผาไหมดีขึ้น 
 

      
รูปที่ 1.1: แสดงรูปของหัวเผาแบบรีเจนเจอเรทีฟ 

 
 
การแลกเปลี่ยนความรอนในหัวเผารีเจนเนอเรทีฟ 
หลักการสําคัญที่ทําใหหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟประหยัดเชื้อเพลิงได นั่นคือการเพิ่มอุณหภูมิใหกับอากาศเย็นที่จะใชเผา
ไหม ซึ่งชุดหัวเผารีเจนเนอเรทีฟประกอบดวยหัวเผาและรีเจนเนอเรเตอร อยางละ 2 ชุด และวาลวสลับทิศทางอีก 1 ชุด 
หลักการทํางานคือ หัวเผาชุดที่ 1 ทํางาน อากาศจากภายนอกถูกปอนเขาที่รีเจนเนอเรเตอรชุดที่ 1 ในขณะเดียวกันกาซไอ
เสียที่เกิดจากการเผาไหมจะผานออกไปทางหัวเผาชุดที่ 2 และไปเก็บสะสมความรอนที่รีเจนเนอเรเตอรชุดที่ 2 เมื่อวาลว
กลับทิศทางการไหลของอากาศที่ปอนเขา อากาศก็จะถูกอุนโดยความรอนที่สะสมในรีเจนเนอเรเตอรกอนที่จะถึงหัวเผา
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ทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้น การเผาไหมที่หัวเผาชุดที่ 2 ก็จะประหยัดเชื้อเพลิงได การสลับทิศทางของวาลวจะสลับทุกๆ 10-
60 วินาที ขึ้นกับการออกแบบ ดังนั้นหัวเผาชุดที่ 1 และ 2 จะไดรับการอุนอากาศกอนการเผาไหมตลอดเวลา สําหรับกาซ
รอนที่ถูกใชใหความรอนไปแลวจะถูกดึงออกโดยพัดลมดูดอากาศสําหรับการเผาไหม ดังแสดงในรูปที่ 1.2   
 

 
รูปที่ 1.2: แสดงหลักการทํางานของหัวเผารีเจนเนอเรทีฟ (1)

 
สําหรับรีเจนเนอเรเตอรสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะคือ เปนแบบรังผึ้ง (Honeycomb) และแบบกอนกลม (Ball) ที่ทําจา
กอลูมินาความบริสุทธิ์สูง รีเจนเนอเรเตอรทั้ง 2 ลักษณะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับน้ําหนักเมื่อเทียบกับความจุความรอนของหัว
เผา ดังแสดงในรูป 1.3 
 

 
รูปที่ 1.3: แสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักของรีเจนเนอเรเตอรเทียบกับคาความรอนของหัวเผา (4)
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2. การใชทดแทนเทคโนโลยีเดิม 
 
เตาอุตสาหกรรมทั่วไป หัวเผาที่ใชเปนแบบหัวเผาอากาศเย็น ซึ่งอุณหภูมิอากาศที่ปอนเขาหองเผาไหมมีอุณหภูมิ
ใกลเคียงกับบรรยากาศ (ประมาณ 30-35 oC) ซึ่งหากสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่ใชเผาไหมไดจะทําใหลดการใช
เช้ือเพลิงลงได  
 
การติดต้ังหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟจะตองมีการปรับปรุงเตาคอนขางมาก หรืออาจจะตองสรางเตาใหมเพื่อใหเปนเตา
สําหรับการใชหัวเผารีเจนเนอเรทีฟ  
 
 

3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
จากขอมูลกรณีศึกษาการติดตั้งในตางประเทศ (1) การใหความรอนในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดต้ังหัวเผาแบบรีเจน
เนอเรทีฟสามารถลดการใชพลังงานไดประมาณ 40%-50% เมื่อเทียบกับการใหความรอนในเตาเผาที่ใชหัวเผาแบบ
อากาศเย็นทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 3.1 
  

 
รูป 3.1: แสดงกราฟความสัมพันธระหวางอุณหภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้นและเปอรเซ็นตการประหยัดเชื้อเพลิง (1)

 

จากรูป 3.1 จะพบวาเมื่อเราสามารถเพิ่มอุณหภูมิอากาศที่จะใชในการเผาไหมได จะทําใหการสูญเสียพลังงานในการทํา
ใหอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นนั้นลดลงได ระยะเวลาในการเผาไหมก็สามารถลดลงได ในกรณีของเตาเผาที่ทํางานแบบเปน
งวด (Batch) จะชวยลดระยะเวลาการทํางานของเตาลงได ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตไดอีกดวย ใน
ทํานองเดียวกันกรณีของเตาเผาที่ทํางานแบบตอเนื่อง (Continuous) จะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงในการใหความรอนกับ
ผลิตภัณฑ 
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จากขอมูลกรณีศึกษาของ Flanagan, J.M. (2) เรื่องกระบวนการใหความรอนในอุตสาหกรรมโลหะพบวาการใหความรอน
ในเตาอุตสาหกรรมโดยการติดตั้งหัวเผาแบบรีเจนเนอเรเตอรสามารถลดการใชพลังงานไดถึง 50% (Regenerator แบบ 
Ceramic Bed) เมื่อเทียบกับการใหความรอนในเตาเผาที่ใชหัวเผาแบบอากาศเย็นทั่วไป ซึ่งสามารถนําความรอนจากกาซ
เสียมาใชไดถึง 85% และทําใหอุณหภูมิอากาศที่จะเผาไหมสูงไดมาก (นอยกวาอุณหภูมิเตาประมาณ 150 oC) 
 
จากขอมูลกรณีศึกษาของ Shinichiro Fukushima, Yutaka Suzukawa, Toshikazu Akiyama, Akiko Fujibayashi, Takeshi 
Tada (3) การติดตั้งหัวเผาแบบรีเจนเนอเรเตอรสามารถลดการใชพลังงานไดประมาณ 30%  เมื่อเทียบกับการใหความรอน
ในเตาเผาที่ใชหัวเผาแบบอากาศเย็นทั่วไปและสามารถลด NOx ไดประมาณ 50% ผลการเก็บขอมูลเรื่องการประหยัด
พลังงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.2 
 

 

 
รูป 3.2: กราฟแสดงผลการใชพลังงานของเตาเผาทั่วไปหมายเลข 4 และ 5 เปรียบเทียบกับเตารีเจนเนอเรทีฟ หมายเลข 2 และ 3 (3)

 
 

4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
เทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชอุนอากาศในการเผาไหมโดยการติดต้ังหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ สามารถ
จัดการกับกาซรอนทิ้งที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 1400 oC โดยจะทําใหอุณหภูมิของอากาศที่จะใชเผาไหมสูงไดประมาณ 
1,000 – 1,200 oC และไมมีขอจํากัดในเรื่องของชนิดเชื้อเพลิง  
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รูปที่ 4.1: แสดงการติดตั้งหัวเผารีเจนเนอเรทีฟกับเตาเผา (4)

 

 
รูปที่ 4.2: ขยายรูปหัวเผารีเจนเนอเรทฟีที่ติดกับเตาเผา (4)

 
 

5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี (8)

 
กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
 

• โรงงานผลิตโลหะ เชน การรีดเหล็กเสน 

• โรงงานผลิตเซรามิค 

• โรงงานผลิตแกว 
 
 

6. ราคาของเทคโนโลย ี
 
ขึ้นกับขนาดของอุปกรณรวมทั้งคาการติดต้ังที่จะตองมีการปรับปรุงเตา 
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7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี 
 
จากขอมูลจากกรณีศึกษาในตางประเทศ (6) เทคโนโลยีการใชหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟสามารถใหผลประหยัดซึ่งมี
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ป 
 
 

8. ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 
การนําความรอนจากกาซเสียทิ้งมาใชในการอุนอากาศเผาไหมชวยใหประสิทธิภาพการใชเช้ือเพลิงในเตาเผาดีขึ้น สงผล
ใหการเผาไหมเช้ือเพลิงลดนอยลง จึงถือวาเปนอีกแนวทางในการลดปญหาภาวะโลกรอนได 
 
 
 

9. ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
 
จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการวามีการนําเทคโนโลยีการลด
ความชื้นดวยฮีทไปปไปประยุกตใชแลวกับสถานประกอบการประมาณไมเกิน  1% ของจํานวนสถานประกอบการที่
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ได (ประมาณ 2 แหงจาก 182 แหง) 
 
โดยเมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมและอาคารที่มีศักยภาพแลวพบวา เทคโนโลยีนี้
สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 395 ktoe ตามขอมูลการใชพลังงานของ
ประเทศในป 2549 (7) และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้นําเทคโนโลยี
ไปประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 790 ลานบาท 
 

 
10. ตัวอยางกรณีศึกษา (5)  
 
กรณีศึกษา:  โรงงาน Hitachi Kinzoku (Yasugi) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตเหล็กกลา/เหล็กกลาพิเศษ 
การใชเทคโนโลยี: เปลี่ยนจากเตาเดิมที่เปนเตาใหความรอนหลอมโลหะมาเปนเตาที่ใชหัวเผารีเจนเนอเรทีฟ 

ซึ่งมีอุณหภูมิทํางานที่ 1,350 oC  
เงินลงทุน:  - 
ผลประหยัดพลังงาน: 52,963 GJ คิดเปน 50.9% 
คาพลังงานที่ประหยัดได: - 
คาใชจายอื่นที่ประหยัดได: - 
ระยะเวลาคืนทุน:  - 
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กรณีศึกษา:  โรงงาน Tokai Rika Denki Seisakusho 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตเหล็กกลาสแตนเลส 
การใชเทคโนโลยี: เปลี่ยนจากเตาเดิมที่เปนเตาใหความรอนแบบ Twin chamber มาเปนเตาที่ใชหัวเผารีเจน

เนอเรทีฟ ซึ่งติดตั้ง Chamber ละ 1 คู รวม 1 คู เตามีอุณหภูมิทํางานที่ 1,030 oC 
เงินลงทุน:  - 
ผลประหยัดพลังงาน: 24,655 GJ คิดเปน 51.9% 
คาพลังงานที่ประหยัดได: - 
คาใชจายอื่นที่ประหยัดได: - 
ระยะเวลาคืนทุน:  - 
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การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก (Dielectric Heating) 
 
 

1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1)(2)(6)

 
การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก 
การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก (Dielectric Heating) ทํางานโดยอาศัยคลื่นแมเหล็กไฟฟาความถี่ยานคลื่นวิทยุหรือ
ไมโครเวฟกําลังสูงสงผานเขาไปในเนื้อวัสดุ สนามของคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะทําใหโมเลกุลของวัสดุที่มีโครงสรางแบบ
มีขั้ว (Dipolar Molecules) ซึ่งมีขั้วไฟฟาที่เปนขั้วบวกและขั้วลบพยายามเรียงตัวตามทิศทางของสนามคลื่นที่สงผานเขา
มา ทําใหเกิดการเสียดสีกันของโมเลกุล เกิดเปนความรอนกระจายทั่วภายในเนื้อวัสดุหรือการถายเทพลังงานจากคลื่นไป
ยังวัสดุนั่นเอง ดังแสดงในรูปที่ 1.1 
 

 
รูปที่ 1.1: แสดงการเกิดความรอนในเนื้อวัสดุจากการใหความรอนแบบไดอเิล็กทริก 

 
 
 
วัสดุที่สามารถใชการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกไดจะตองเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ตอบสนองตอคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
กลาวคือ จะตองเปนวัสดุที่มีโครงสรางโมเลกุลแบบมีขั้วหรือประกอบไปดวยน้ําซึ่งมีโมเลกุลแบบมีขั้วเชนกันเปน
องคประกอบ วัสดุที่มีโครงสรางโมเลกุลแบบไมมีขั้ว เชน อากาศ เทฟลอน หรือแกว จะไมสามารถดูดซับพลังงานจาก
คลื่นได โดยคลื่นจะผานทะลุเขาไปในเนื้อวัสดุโดยไมเกิดความรอนหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ สวนวัสดุที่เปนโลหะจะมี
คุณสมบัติสะทอนคลื่นจึงไมสามารถเกิดความรอนได เหมาะสําหรับทําโครงสรางเตาและตัวสะทอนคลื่น ดูรูปที่ 1.2 
ประกอบ 
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วัสดุที่มีโครงสรางโมเลกุลแบบมีขั้วหรือวัสดุที่มีความชืน้ จะดูดซับพลังงานของคลื่นและเกิดความรอน 

 
 

 
วัสดุที่มีโครงสรางโมเลกุลแบบไมมีขั้ว คลื่นจะทะลุผานโดยไมเกิดความรอน 

 
 

 
วัสดุโลหะมีคุณสมบัติสะทอนคลื่น 

 
รูปที่ 1.2: แสดงการตอบสนองของวัสดุแตละประเภทตอคลื่นแมเหล็กไฟฟา (1)
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การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกเปนวิธีการใหความรอนที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากการถายเทพลังงานเปนความ
รอนเกิดภายในเนื้อวัสดุโดยตรง ซึ่งแตกตางจากการใหความรอนแบบเดิมซึ่งใชเช้ือเพลิงหรือขดลวดไฟฟา ซึ่งการถายเท
ความรอนจะอาศัยการพาของอากาศรอนหรือการแผรังสีจากแหลงความรอนเปนหลัก ซึ่งความรอนที่เกิดขึ้นจะถายเทไป
ที่ผิววัสดุกอน จากนั้นจึงจะคอยเกิดการนําความรอนจากผิวนอกของวัสดุเขาไปสูภายใน 
 
สวนประกอบการทํางาน 
เตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกจะมีสวนประกอบการทํางานหลัก คือ แหลงกําเนิดคลื่นซึ่งใชพลังงานไฟฟา สวน
กระจายคลื่นไปยังวัสดุ และสวนโครงสรางเตา โดยจะแบงเตาออกไดเปน 2 ประเภท ตามยานความถี่ของคลื่นที่ใชงาน 
คือ เตาใหความรอนดวยคล่ืนวิทยุ (Radio Frequency Heating) และเตาใหความรอนดวยคล่ืนไมโครเวฟ (Microwave 
Heating) 
 
เตาใหความรอนดวยคล่ืนวิทยุ (Radio Frequency Heating) 
เตาใหความรอนดวยคล่ืนวิทยุทํางานโดยใชตัวกําเนิดคลื่นซึ่งทําดวยวงจรหลอดแกวสุญญากาศหรือสารกึ่งตัวนํา สราง
คลื่นวิทยุกําลังสูงสงผานมายังอิเล็กโทรด โดยอิเล็กโทรดจะเปนตัวปลอยสนามคลื่นวิทยุตามรูปแบบที่กําหนดไปยังวัสดุ
ที่ตองการใหความรอน 
 
ขนาดของกําลังคลื่นวิทยุที่ใชสําหรับการใหความรอนในอุตสาหกรรมจะอยูในระดับตั้งแต 500 วัตตไปจนถึงหลายรอย
กิโลวัตต ในยานความถี่ 13.56, 27.12 และ 40.68 MHz ซึ่งจะสามารถผานเขาไปในเนื้อวัสดุไดแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของวัสดุและความถี่คลื่น โดยคลื่นที่ความถี่ตํ่ากวาจะสามารถผานเขาไปในเนื้อวัสดุไดลึกกวา เหมาะสําหรับ
การใหความรอนกับวัสดุที่มีขนาดใหญ สวนคลื่นความถี่สูงจะสามารถผานเขาไปในเนื้อวัสดุไดต้ืนกวา เหมาะสําหรับ
การใหความรอนกับวัสดุที่มีขนาดเล็ก 
 

 
 

รูปที่ 1.3: แสดงตัวอยางเตาใหความรอนดวยคลื่นวิทย ุ
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รูปที่ 1.4: แสดงลักษณะโครงสรางและสวนประกอบของเตาใหความรอนดวยคลื่นวิทยุ (6)

 
 
เตาใหความรอนดวยคล่ืนไมโครเวฟ (Microwave Heating) 
เตาใหความรอนโดยคลื่นไมโครเวฟทํางานโดยใชแมกนิตรอนสรางคลื่นไมโครเวฟกําลังสูงสงผานทอนําคลื่นซึ่งทําดวย
ชองโลหะ (Wave Guide) ไปยังวัสดุที่ตองการใหความรอน 
 
ขนาดของกําลังคลื่นวิทยุที่ใชสําหรับการใหความรอนในอุตสาหกรรมจะอยูในระดับตั้งแต 200 วัตตไปจนถึง 60 
กิโลวัตต ในยานความถี่ 915 MHz, 2.45 GHz และ 5.8 GHz โดยจะทํางานในลักษณะเดียวกับคลื่นวิทยุ แตดวยความถี่ที่
สูงกวาทําใหลดระดับแรงดันไฟฟาที่ใชในการสรางคลื่นเมื่อเทียบกับคลื่นวิทยุที่มีกําลังคลื่นเทากัน คลื่นไมโครเวฟจะ
เหมาะสมกับการใหความรอนแกวัสดุขนาดเล็กกวาคลื่นวิทยุ เนื่องจากคลื่นจะสามารถผานเขาไปในเนื้อวัสดุในระดับที่
ต้ืนกวา 
 

 
รูปที่ 1.5: แสดงตัวอยางเตาใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ 
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รูปที่ 1.6: แสดงลักษณะโครงสรางและสวนประกอบของเตาใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟ (8)

 
 
 

2. การใชทดแทนเทคโนโลยีเดิม 
 
การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกสามารถทดแทนการใชขดลวดไฟฟา คอยลรอนจากไอน้ํา หรือการใชหัวเผาเชื้อเพลิง 
เพื่อสรางความรอนหรืออากาศรอนสําหรับการใหความรอนแกวัสดุ โดยการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกจะเปนการ
ใหความรอนซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงภายในวัสดุ (Inside Out) ซึ่งแตกตางจากการใหความรอนแบบเดิมซึ่งจะเกิดความรอน
จากบริเวณผิววัสดุกอนแลวจึงคอยเกิดการนําความรอนสูภายใน (Outside In) ทําใหการกระจายความรอนเปนไปอยาง
สม่ําเสมอทั่วถึงภายในเนื้อวัสดุพรอมๆกัน สงผลใหลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหความรอน 
 

 
รูปที่ 2.1: แสดงเปรียบเทียบการเกิดความรอนในวัสดุระหวางการใหความรอนแบบเดิมกับการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก 
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3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกเปนเทคโนโลยีการใหความรอนที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีประสิทธิภาพรวมในการ
ถายเทพลังงานประมาณ 50% - 70% เทียบกับประสิทธิภาพรวมของการถายเทพลังงานโดยอาศัยการอาศัยการใหความ
รอนแบบเดิมซึ่งอาศัยการพาและการแผรังสีความรอนซึ่งอยูประมาณ 10% - 30% จากขอมูลการประยุกตใชใน
ตางประเทศ (4)(5)(6)(7)(8)  การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกสามารถลดปริมาณการใชพลังงานไดไมนอยกวา 50% เมื่อ
เทียบกับการใหความรอนดวยการพาอากาศรอนจากขดลวดไฟฟา คอยลรอนไอน้ํา หรือหัวเผาเชื้อเพลิง 
 
จากขอมูลผลการเปรียบเทียบการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกดวยคล่ืนไมโครเวฟกับการใหความรอนดวยกาซ
ธรรมชาติในการใหความรอนแกเซรามิก (4) ไดแสดงผลระยะเวลาการเผาการใชพลังงานที่ลดลงไวดังนี้ 
 
 

 
 

 
 
รูป 3.1: แสดงเปรียบเทียบการใหความรอนดวยคลื่นไมโครเวฟกับการใหความรอนดวยกาซธรรมชาติในการใหความรอนแกเซรามิก (4)
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4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
เทคโนโลยีการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกเหมาะสําหรับการใหความรอนและการอบไลความชื้นแกวัสดุที่มี
โครงสรางโมเลกุลแบบมีขั้วหรือมีน้ําเปนองคประกอบ เชน อาหาร ยาง ไม กระดาษ เซรามิก ซึ่งตองการการกระจาย
ความรอนอยางทั่วถึงสม่ําเสมอภายในเนื้อวัสดุ และการควบคุมอุณหภูมิการใหความรอนอยางแมนยําเพื่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ นอกจากนี้การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกยังเหมาะสมอยางยิ่งกับการใหความรอนแกวัสดุซึ่งเปนฉนวน
ความรอน เนื่องจากการใหความรอนแบบทั่วไปจะใชเวลานานกวาที่ความรอนจะถายเทเขาสูภายในวัสดุ 
 
เนื่องจากคุณสมบัติของความถี่คลื่นที่แตกตางกัน การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกดวยคลื่นวิทยุจะเหมาะกับการให
ความรอนแกวัสดุที่มีลักษณะรูปทรงพื้นฐานที่ไมซับซอน เชน แทงสีเหลี่ยม ทรงกระบอก โดยสามารถใหความรอนกับ
วัสดุไดต้ังแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญหลายเมตร สวนการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกดวยคลื่นไมโครเวฟจะเหมาะ
กับการใหความรอนแกวัสดุที่มีรูปรางซับซอนไดดี แตดวยความถี่ที่สูงกวาทําใหคลื่นไมโครเวฟสามารถผานเขาไปใน
เนื้อวัสดุในระดับที่ต้ืนกวาคลื่นวิทยุ จึงเหมาะกับวัสดุที่มีขนาดเล็กกวาคลื่นวิทยุ 
 
 

5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี (1)(2)(6)(7)(8)(9)(10)(11)

 
การใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกสามารถออกแบบติดต้ังไดทั้งในลักษณะการใหความรอนแบบ Batch และการให
ความรอนแบบลําเลียงตอเนื่อง โดยตัวอยางกลุมของโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
 

• อุตสาหกรรมอาหาร ในกระบวนการใหความรอนในการผลิตหรืออบแหงวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑอาหาร 

• อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในกระบวนการใหความรอน หรืออบแหงเสนดายหรือเสนใย 

• อุตสาหกรรมยาง ในกระบวนการอบใหความรอนแผนยางธรรมชาติ 

• อุตสาหกรรมเซรามิก ในกระบวนการอบแหงผลิตภัณฑเซรามิก เครื่องปนดินเผา 

• อุตสาหกรรมพลาสติก ในกระบวนการอบแหง การเชื่อม และละลายพลาสติก 

• อุตสาหกรรมกระดาษ ในกระบวนการอบแหงสารเคลือบผืนกระดาษ 

• อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน ในกระบวนการอบแหงไม และกระบวนการอบกาวอัดไม 

• ฯลฯ 
 
 

6. ราคาของเทคโนโลยี (3)(6)(8)

 
ราคาของการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกจะขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของการติดต้ังใชงาน โดยคาใชจายของการ
ติดต้ังเตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกคลื่นวิทยุรวมทั้งอุปกรณแหลงจายไฟ ระบบลําเลียง ระบบควบคุมและอุป
ประกอบทั้งหมดจะอยูในชวงประมาณ 33,000 – 130,000 บาทตอกิโลวัตตของกําลังคลื่น ($1,000 - $4,000 per kW) 
สวนเตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกดวยคลื่นไมโครเวฟจะอยูในชวงราคาประมาณ 66,000 - 165,000 บาทตอกิโลวัตต 
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($2,000 - $5,000 per kW) อยางไรก็ตามจะสังเกตไดวาราคาของเตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกโดยเฉพาะเตา
ไมโครเวฟอุตสาหกรรมจะมีราคาที่สูงกวาเตาไมโครเวฟที่ใชในครัวเรือนมาก เนื่องจากตัวกําเนิดคลื่นไดแก แมกนิตรอ
นของเตาไมโครเวฟอุตสาหกรรมจะทํางานกับระบบแหลงจายไฟแรงดันสูง เพื่อใหสามารถสรางคลื่นออกมาไดอยาง
ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน และสามารถปรับระดับของกําลังคลื่นไดอยางแมนยํา (9)

 
 

7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี 
 
จากขอมูลการติดต้ังใชเทคโนโลยีการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกในตางประเทศ (3) แมวาเทคโนโลยีการใหความรอน
แบบไดอิเล็กทริกจะมีราคาลงทุนเริ่มตนคอนขางสูง แตดวยประสิทธิภาพการใชพลังงานและประสิทธิภาพการผลิตที่
เพิ่มขึ้น ทําใหเทคโนโลยีนี้สามารถใหระยะเวลาคืนทุนไดภายในประมาณ 2 – 3 ป 
 
 

8. ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 
เทคโนโลยีการใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกใชพลังงานไฟฟาเปนแหลงพลังงานในการใหความรอน จึงไมมีการปลอย
กาซไอเสียซึ่งเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สวนการรั่วไหลของคลื่นจากเตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริก ปจจุบันมี
มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณและเตาใหความรอนดวยคล่ืนความถี่สูง เชน มาตรฐาน IEC 60519-
6:2002 ซึ่งกําหนดวาการรั่วไหลของคลื่นจากโครงสรางเตาจะตองอยูในระดับไมเกิน 5 mW/cm2 ที่ระยะ 5 ซ.ม.จากตัว
เตา ดังนั้นการเลือกใชเตาใหความรอนแบบไดอิเล็กทริกจึงจําเปนที่จะตองผานการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย 
รวมทั้งจะตองมีการทดสอบการรั่วไหลของคลื่นหลังการติดตั้งและทดสอบการทํางาน ณ พ้ืนที่ติดต้ังและตรวจสอบเปน
ระยะตามรอบการบํารุงรักษาเตา 
 
 

9. ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
 
จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. มีการนําเทคโนโลยีการใหความรอนแบบ
ไดอิเล็กทริกไปประยุกตใชแลวกับสถานประกอบการเพียง 1 แหงหรือคิดเปนประมาณ 0.1% ของจํานวนสถาน
ประกอบการที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ได (1 แหงจาก 738 แหง) 
 
โดยเมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมและอาคารที่มีศักยภาพแลวพบวา เทคโนโลยีนี้
สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 1,863 ktoe ตามขอมูลการใชพลังงานของ
ประเทศในป 2549 (12) และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้นําเทคโนโลยี
ไปประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 2,981 ลานบาท 
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10. ตัวอยางกรณีศึกษา 
 
กรณีศึกษา:  โรงงานผลิตภัณฑไม ประเทศสหรัฐอเมริกา (3)

ประเภทโรงงาน:  ผลิตภัณฑไม 
การใชเทคโนโลยี: ติดต้ังเตาอบแหงดวยคล่ืนวิทยุ ในกระบวนการผลิตไมแผนบางสําหรับงานตกแตง 

(Veneer) เพื่อทดแทนการใชไอน้ําในการอบแหง 
การลงทุน:  เตาอบแหงดวยคลื่นวิทยุ (RF Redryer) ขนาด 300 kW 
ผลประโยชนที่ได: ลดการใชพลังงาน และลดปริมาณไมที่ไมไดคุณภาพ และเพิ่มผลผลิตของกระบวนการ

อบแหงไดประมาณ 15% - 20% 
ระยะเวลาคืนทุน:  1.5 ป 
 
 
กรณีศึกษา:  Alföldi Malomipari, Hungary (5)

ประเภทโรงงาน:  ผลิตขาวแบบหุงสุกเร็ว 
การใชเทคโนโลยี: ติดต้ังเตาใหความรอนดวยคล่ืนไมโครเวฟแบบสายพานลําเลียงตอเนื่อง ทดแทนการให

ความรอนดวยไอน้ํา 
การลงทุน: เตาใหความรอนดวยคล่ืนไมโครเวฟแบบสายพานลําเลียงตอเนื่องขนาด 20 kW ความถี่

คลื่น 2.45 GHz (จํานวนแมกนิตรอน 26 x 800 W.) กําลังผลิต 300 kg/h 
ผลประหยัดพลังงาน: พลังงานรวมทั้งไฟฟาและความรอนคิดเปนประมาณ 4,925 kWh/t rice (กอนติดตั้งใช

พลังงาน 5,070 kWh/t rice หลังติดต้ังใชพลังงาน 145 kWh/t rice) 
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