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บทที่ 6 
การนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม 

(Waste Heat Recovery) 
 
 
 
 

ความสําคัญ 
การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตท่ีใชอุณหภูมิสูง ความรอนสวนหนึ่งจะถูก

ปลอยออกมาจากกระบวนการโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได ในอดีตความรอนสวนนี้ถูกทิ้งไปสูสิ่งแวดลอมโดย
เปลาประโยชน ท้ังๆ ท่ีความรอนดังกลาวมีศักยภาพที่จะนํามาใชประโยชนไดหากมีเครื่องมือในการแปลง
พลังงานที่จะทิ้งใหกลับมีประโยชนข้ึนมา อุปกรณดังกลาวอาจจะเปนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดใดชนิด
หนึ่ง หรือหมอไอน้ําความรอนทิ้ง และหากสามารถนําความรอนสวนนี้กลับไปใชในกระบวนการได ก็ยอม
สามารถลดพลังงานปอนเขาใหนอยลงได นั่นหมายความวาระบบจะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน และบริษัทหรือ
โรงงานก็จะลดคาใชจายดานพลังงานลงได 
 
วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคหลักของบทที่ 6 การนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม ตองการใหผูเขารับการอบรมมี
ความรูเบื้องตนและทราบแนวการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม โดยวัตถุประสงคยอยของบทนี้มีดังตอไปนี้ 

1. เพื่อเขาใจลักษณะและแหลงความรอนทิ้ง 
2. เพื่อประเมินปริมาณและคุณภาพของความรอนทิ้ง 
3. ศึกษาถึงโอกาสในการนําความรอนทิ้งไปใชใหเกิดประโยชน 
4. รูชนิดของเทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม 
5. สามารถเลือกเทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม 
6. สามารถพิจารณาโครงการการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม 
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6.1 บทนํา 
ความรอนทิ้งมี 2 ลักษณะดวยกัน คือ ของเหลวรอน (เชน น้ํารอน น้ํามันรอน) และกาซรอน  (เชน 

อากาศรอน กาซไอเสียรอน) การนําความรอนทิ้งกลับมาใชอีก ในขั้นแรกตองประเมินตัวแปรดังตอไปนี้ อัตรา
การไหลของกระแส อุณหภูมิ และองคประกอบของความรอนทิ้ง เมื่อสามารถหาคาตัวแปรเหลานี้ไดแลวก็
สามารถหาปริมาณความรอนท่ีสามารถใชประโยชนได ซึ่งจะตองกําหนดวิธีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม 
และตองทําใหสอดคลองกับการใชงาน โดยพิจารณาศักยภาพในการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม การใชความ
รอนท้ิงอยางคุมทุน ทางเลือกของการใชความรอนทิ้ง เทคโนโลยีท่ีใชในการนําความรอนทิ้งในรูปกาซไอเสีย
รอนกลับมาใชใหม เชน การอุนอากาศที่ใชในการเผาไหม การผลิตไอน้ํา การผลิตกระแสไฟฟา โดยตัวอยาง
ของเทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมท่ีไดรับการยอมรับ ไดแก รีคูเพอเรเตอร เครื่องสะสมความ
รอน  เปนตน 

 
6.2 แหลงความรอนทิ้งในอุตสาหกรรม 

ในกระบวนการอุตสาหกรรมสวนใหญมีการใชพลังงานความรอน และจะมีพลังงานความรอนสวน
หนึ่งถูกทิ้งออกมาจากกระบวนการ หากมีการนําความรอนสวนนี้กลับมาใชประโยชนไดก็จะเปนประโยชน
อยางมาก โดยความรอนที่ปลอยท้ิงจากกระบวนการอุตสาหรรมมีหลายรูปแบบ ซึ่งจะกลาวถึงตอไป 

ความรอนทิ้งมี 2 ลักษณะ ไดแก 
1. ของเหลวรอน เชน 

• น้ํารอน (อาจมีสารปนเปอน) 

• น้ํามันรอน 

• ของเหลวรอนอื่น ๆ 
2. กาซรอน เชน 

• กาซรอนจากเตาเผาและเตาอบ 

• อากาศรอนจากกระบวนการระบายความรอน 

• กาซรอนจากแหลงอื่น ๆ 
 

ระดับอุณหภูมิของแหลงความรอนทิ้งอาจแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ 
1. อุณหภูมิสูง หมายถึง อุณหภูมิ > 650oC ดังแสดงในตารางที่ 6.1 
2. อุณหภูมิปานกลาง หมายถึง อุณหภูมิระหวาง 230-650oC ดังแสดงในตารางที่ 6.2 
3. อุณหภูมิต่ํา หมายถึง อุณหภูมิ < 230oC ดังแสดงในตารางที่ 6.3 
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ตารางที่ 6.1 ตัวอยางแหลงความรอนทิ้งอุณหภูมิสูง 

แหลงความรอนทิ้ง อุณหภูมิ (oC) 
Nickel Refining Furnace 1,371-1,649 
Aluminum Refining Furnace 649-760 
Zinc Refining Furnace 760-1,093 
Copper Refining Furnace 760-816 
Steel Heating Furnace 927-1,038 
Glass Melting Furnace 982-1,538 
Solid Waste Incinerators 649-982 

 
ตารางที่ 6.2 ตัวอยางแหลงความรอนทิ้งอุณหภูมิปานกลาง 

แหลงความรอนทิ้ง อุณหภูมิ (oC) 
Steam Boiler Exhausts 232-482 
Gas Turbine Exhausts 371-538 
Reciprocating Engine Exhausts 316-593 
Heat Treating Furnace 427-649 
Drying and Baking Ovens 232-593 

 
ตารางที่ 6.3 ตัวอยางแหลงความรอนทิ้งอุณหภูมิต่ํา 

แหลงความรอนทิ้ง อุณหภูมิ (oC) 
Process Steam Condensate 54-88 
Cooling Water from: 

Furnace Doors 
Bearings 
Welding Machines 
Injection Molding Machines 
Air Compressor 
Internal Combustion Engine 
Condenser of Air Conditioner and Refrigerator  

 
32-54 
32-88 
32-88 
32-88 
27-49 

66-121 
32-43 

 
6.3 การประเมินปริมาณและคุณภาพของความรอนทิ้ง 

ในหัวขอนี้จะกลาวถึงแนวทางการประเมินปริมาณและคุณภาพความรอนทิ้งในรูปของกาซรอนเปน
หลัก สวนความรอนทิ้งในรูปของของเหลวรอนสามารถพิจารณาไดโดยใชแนวทางเดียวกัน 
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การสูญเสียความรอนไปกับกาซไอเสียรอนเปนสิ่งท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไดในกระบวนการผลิตท่ีใช
ความรอนสูง ประสิทธิภาพของการใชพลังงานในกระบวนการผลิตอาจจะเพิ่มข้ึนได โดยการนําความรอนทิ้ง
จากกระแสกาซไอเสียกลับมาใชอีก ในขั้นแรกตองประเมินตัวแปร ดังตอไปนี้ 

• อัตราการไหลของกระแสกาซไอเสีย 

• อุณหภูมิของกาซไอเสีย 

• องคประกอบของกาซไอเสีย 
 

เมื่อสามารถหาคาตัวแปรเหลานี้ไดแลว การกําหนดวิธีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมก็สามารถทํา
ใหสอดคลองกับการใชงานได 

โดยท่ัวไป การวัดอุณหภูมิและอัตราการไหลสามารถทําไดภายในหนวยงานของตนเองโดยใช
เครื่องมือท่ีมีราคาถูก ซึ่งตัวแปรทั้งสองตัวท่ีทําการวัดนี้ทําใหรูคาระดับพลังงานที่มีอยูในกระแสกาซรอน
โดยประมาณในเบื้องตน โดยในขั้นแรกนี้ การตรวจวัดยังไมจําเปนตองมีความแมนยํามาก (คาความคลาด
เคลื่อน ±10% เปนคาท่ีเพียงพอสําหรับการประเมินเบื้องตน) แตหากตองการความแมนยํามากขึ้น สามารถเพิ่ม
รายละเอียดของการตรวจวัดองคประกอบของกาซและประมาณความถี่ในการปลอยความรอนทิ้งจากแหลงจาย
ความรอนที่ไดรับจากการตรวจวัดในข้ันแรก และหากจําเปน ก็สามารถวาจางบุคคลภายนอกมาทําการตรวจวัด
โดยละเอียดเพิ่มเติมได 
 
6.3.1 การตรวจวัดอัตราการไหลของความรอนทิ้ง (Measurement of Flow Rate) 

อัตราการไหลของกาซสามารถวัดในเชิงปริมาณได โดยการวัดแรงดันที่ลดลงผานหนาตัดของทอ (Pipe 
หรือ Ductwork) โดยใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

- ทอพิทอท (Pitot Tube) – วัดคาแรงดันสถิตและแรงดันพลวัต (Static and Dynamic Pressure) ซึ่ง
เปนผลมาจากความเร็วของกาซในทอ สิ่งกีดขวางในทอจําเปนตองคํานึงถึงผลจากผนังภายในทอ
ดวยเพราะมีผลกระทบตอการไหลของกาซ 

- ออริฟซ (Orifice) – ตรวจวัดแรงดันสูญเสียขณะที่ไหลผานแผนออริฟซ (Orifice Plate) ซึ่งติดตั้ง
อยูภายในทอ 

- เวนจูรี (Venturi) – ตรวจวัดแรงดันสูญเสียขณะที่ไหลผานเวนจูรีซึ่งติดตั้งอยูท่ีทอ 
 

การพิจารณาคัดเลือกเทคนิคการตรวจวัดท่ีเหมาะสมจะตองคํานึงถึงลักษณะของรูปทรงทางเรขาคณิต
และการจัดวางทอ การตรวจวัดการไหลของกาซควรตรวจวัดใหใกลกับแหลงจายความรอนมากที่สุดเทาท่ีจะทํา
ได เพื่อหลีกเลี่ยงความไมเที่ยงตรงซึ่งอาจเกิดข้ึนไดจากอากาศรั่วไหลหรือการรับอากาศเย็นเขามา การตรวจวัดใน
บริเวณที่มีการไหลสม่ําเสมอเปนสิ่งสําคัญเชนกัน เชน การตรวจวัดในจุดท่ีเปนทอตรงและอยูหางจากของอ   
หรืออุปกรณตางๆ ท่ีติดตั้งอยูบนทอ 
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6.3.2 การตรวจวัดอุณหภูมิ (Measurement of Temperature) 
การตรวจวัดคาอุณหภูมิของกาซไอเสียโดยทั่วไปมักใชเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล 

(Thermocouple) ท่ีใชหลักการแรงเคลื่อนไฟฟาเชิงความรอน หรือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร 
(Pyrometer) ท่ีใชหลักการแผรังสีความรอนของวัตถุ 
 

1. เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล (Thermocouple) 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล เปนอุปกรณท่ีมีราคาไมแพง สะดวกในการใชงาน และสามารถ

ตรวจวัดไดหลายจุดภายในเตาหลอมหรือเตาอบในเวลาเดียวกัน อยางไรก็ตาม มีขอควรระวังในการใช คือ 
อุปกรณนี้อาจไมทนตอการกัดกรอนของสารเคมี (Chemical Attack) การอุดตัน (Fouling) หรือความลาท่ีเกิด
จากความรอน (Thermal Fatigue) นอกจากนี้ กาซที่ไหลอยางรวดเร็วผานเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล 
ทําใหเกิดผลกระทบดานการพาความรอนบางสวนทิ้งไป ซึ่งมีผลทําใหคาอุณหภูมิท่ีอานไดลดลง รวมท้ังการแผ
รังสีความรอนจากผนังเตายังมีผลกระทบตอการตรวจวัดอีกดวย 

 
2. เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร (Pyrometer) 
เครื่องวัดอุณหภูมิท่ีใหผลแมนยํามากที่สุดในปจจุบัน คือ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอรชนิดดูด 

(Suction Pyrometer) เครื่องมือนี้จะดูดกาซทิ้งท่ีไหลออกจากปลองเขาสูหลอดแกวควอตซปลายเปด (Open-
ended Quartz Tube) ความเร็วของกาซจะเพิ่มข้ึนจนกระทั่งอุณหภูมิซึ่งวัดโดยเทอรโมคัปเปลท่ีฝงอยูภายใน
เครื่องมีคาคงที่ เครื่องมือตรวจวัดชนิดนี้สามารถรับมือกับผลกระทบเรื่องการพาความรอนของเทอรโมคัปเปล 
และผลกระทบจากการแผรังสีของผนังเตา อยางไรก็ตาม เครื่องมือตรวจวัดชนิดนี้อาจเกิดการอุดตันและการกัด
กรอนไดเร็ว (รายละเอียดการใชงานเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไพโรมิเตอร สามารถศึกษาไดจากคูมือ The Efficient 
Use of Energy เรียบเรียงโดย IGC Dden) 
 
6.3.3 การหาปริมาณความรอนที่สามารถใชประโยชนได (Quantifying Available Heat) 

สําหรับกระบวนการผลิตความรอนอยางตอเนื่อง สามารถคํานวณหาอัตราการไหลของพลังงานในกาซ
ไดโดยใชสมการตอไปนี้ 

 

H = F x A x D x C x ΔT       (6.1) 
โดย  H  = อัตราการไหลของพลังงานในกาซ, kW 

F  = อัตราการไหลของกาซ, m3/(s.m2) 
A  = พื้นที่หนาตัดของปลองปลอยกาซไอเสีย ณ จุดที่วัด, m2

 D  = ความหนาแนนของกาซหรือกาซผสม, kg/m3

C = ความรอนจําเพาะของกาซหรือกาซผสมที่คํานวณได, kJ/(kg.K) 

 ΔT  = ความแตกตางของอุณหภูมิของกาซที่ปลอยออกและอุณหภูมิบรรยากาศ, °C 
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สําหรับกาซสะอาดสามารถใชคา H ควบคูไปกับประสิทธิภาพของอุปกรณท่ีใชในการนําความรอนทิ้ง
กลับมาใชใหม นั่นคือ ความรอนที่ใชประโยชนไดท่ีทางออกหารดวยความรอนที่ใสเขาไปในอุปกรณ (Useful 
Heat Out / Heat Into Device) เพื่อใหไดคาอัตราการไหลของพลังงานที่มีประโยชนเพื่อนํามาใชแทนเชื้อเพลิง
ปฐมภูมิ ขอมูลนี้สามารถใชเปนประโยชนในการประมาณการเบื้องตนทางเศรษฐศาสตรของระบบการนําความ
รอนทิ้งกลับมาใชใหม 

 
6.4 โอกาสในการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม 

เมื่อสามารถหาปริมาณและคุณภาพของความรอนทิ้งท่ีมีอยู และระบุปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดแลว ข้ัน
ตอไป คือ การพิจารณาศักยภาพในการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม 

 
(หมายเหตุ: ขอควรคํานึงในการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม คือ ไมควรทําถายังไมทราบวาจะนํามาใชงานที่
ไหนจึงจะไดรับผลสําเร็จ) 
 
6.4.1 การใชความรอนทิ้งอยางคุมทุน (Cost-effective Use of Waste Heat) 

การนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมท่ีพบโดยทั่วไป มักใชวิธีการท่ีไมคุมตอคาใชจายมากนัก ตัวอยางที่
เห็นไดบอยครั้งท่ีสุด คือ การนําความรอนทิ้งมาใหความรอนกับพื้นที่ (Space Heating) ซึ่งอาจมีการใชงานได
เฉพาะชวงฤดูหนาวเพียงไมกี่เดือนในหนึ่งป สวนในเดือนที่เหลือ ความรอนตองนําไปทิ้งโดยเปลาประโยชน ยิ่ง
ไปกวานั้น ถาแหลงจายความรอนทิ้งมีคุณภาพดี แตมีการนําความรอนไปใหความรอนกับพื้นที่เพียงบางสวน
เทานั้น ก็จะยิ่งเปนการใชความรอนที่ไมคุมคา ซึ่งจากที่กลาวมา จะเห็นไดวา การใชความรอนทิ้งยังคงถูกจํากัด
การใชงานอยูท่ีอุณหภูมิระดับต่ําเทานั้น 

การใชความรอนทิ้งท่ีคุมตอคาใชจายมากที่สุด คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของ
กระบวนการผลิตความรอน โดยการนําความรอนทิ้งในกระบวนการผลิตกลับมาใชใหมโดยทันทีซึ่งสามารถจะ
ชวย 

• ลดการใชเชื้อเพลิงใหนอยลง 

• ขจัดขั้นตอนการสงผานความรอน 

• การจัดหาและการใชพลังงานมีความสมดุลกัน 
 
(หมายเหตุ: จะไดประสิทธิภาพการผลิตสูงท่ีสุดถาสามารถใชความรอนทิ้งในขณะที่อุณหภูมิยังสูงอยู ท้ังนี้จะ
ทําใหปริมาณการใชเชื้อเพลิงลดลงอยางมาก) 

 
อัตราการถายเทความรอนจะมีคาสูงท่ีสุด ณ อุณหภูมิระดับสูง เพราะจะทําใหเกิดการนําความรอนดีข้ึน

และการแผรังสีความรอนจะมากขึ้น (สัดสวนเทากับอุณหภูมิยกกําลังสี่) ดังนั้น การใชงานที่อุณหภูมิระดับสูงจะ
ลดไดท้ังพื้นที่ผิวสัมผัสของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน และคาใชจายการท่ีจะใชอากาศผสมเพื่อลดอุณหภูมิ
ของกาซกอนเขาสูเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การลดอุณหภูมิกาซดังกลาวควรไดรับการตรวจสอบอยางถี่ถวน
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กอนการปฏิบัติ เพราะทําใหลดประสิทธิภาพการถายเทความรอนลงทั้งนี้เพราะวาอุณหภูมิลดต่ําลงเเละตองการ
อัตราการไหลเพิ่มขึ้น  

สําหรับกระบวนการผลิตบางประเภท ไมสามารถที่จะนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมไดอยางคุมคา 
เนื่องจากขาดความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร หรือไมมีเทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมท่ีเปนไป
ได 
 
6.4.2 ทางเลือกของการใชความรอนทิ้ง (Available Options of Using Waste Heat) 

ความรอนทิ้งท่ีนํากลับมาใชใหมมีความเปนไปไดท่ีจะนํากลับมาใชในกรณีตางๆ ดังนี้ 
1. อุนอากาศสําหรับการเผาไหม ท้ังภายในหัวเผา หรือใชท่ีเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบรคูีเพอเร

เตอร (Recuperator) หรอืเครื่องสะสมความรอน (Regenerator) 
2. การอุนแทงเหลก็ (Stock) กอนบรรจุเขาเตาหลอม 
3. การอุนเตาหลอมโดยใชความรอนทิ้งจากเตาหลอมอื่น (Furnace Regenerator) 
4. การอบแหง เชน ในการผลิตอิฐ 
5. การใหความรอนกับพื้นที่หรือการผลิตน้ํารอน 
6. ผลิตไอน้ําสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา 
7. ผลิตไอน้ําท่ีความดันต่ําเพื่อใชงานในกระบวนการผลิต 
8. อุนน้ํามันเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเตา 

 
ตัวอยางของการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมในกรณีตางๆ ขางตนบางกรณี สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 
ก) การอุนอากาศที่ใชในการเผาไหม (Pre-heating Combustion Air) 

การอุนอากาศสําหรับการเผาไหมเปนวิธีการใชความรอนทิ้งท่ีเปนที่นิยมมากที่สุดวิธีหนึ่ง การอุน
อากาศแบบนี้เปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากและใหผลตอบแทนในการลงทุนสูง ผลประโยชนท่ีไดรับ คือ 

• มีการแลกเปลี่ยนความรอนจากแหลงจายความรอนทิ้งกับแหลงรับความรอนทิ้ง 

• ลดการใชเชื้อเพลิงท่ีจุดใชงาน 

• การใชความรอนทิ้งไดมากที่สุด 

• การใชความรอนทิ้งโดยไมตองทําใหเจือจางลง (เพื่อใหมั่นใจวาไดประสิทธิภาพสูงสุด) 
 
อุปกรณสําหรับอุนอากาศที่ใชในการเผาไหมสามารถแบงไดเปน  เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบรีคู

เพอเรเตอร (Recuperator) และเครื่องสะสมความรอน (Regenerator) สําหรับรีคูเพอเรเตอรเปนอุปกรณการนํา
ความรอนทิ้งกลับมาใชใหมซึ่งทํางานโดยใชวิธีการใหกาซรอนและอากาศเย็นไหลสวนทางกันโดยผานเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน ขณะที่รีเจนเนอรเรเตอรเปนอุปกรณสะสมความรอนแบบวัฎจักร (Cyclic Heat Storage 
Device) การเลือกใชงานขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของอุปกรณและจุดท่ีจะติดตั้งใชงาน เชน การใชในเตาหลอม
นั้นมีขอเสนอแนะวา ภายใตสภาวะที่วิกฤตของรูปแบบการใชอุณหภูมิ (Temperature Profiles) ภายในเตาหลอม
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หรือเตาเผา ควรพิจารณาทําแบบจําลอง (Modeling) ทางกายภาพและทางคณิตศาสตรของรูปทรงทางเรขาคณิต
ของเตาเผาและหัวเผากอน เพื่อจะทําใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุด 
 
ตัวอยางที่ 6.1 แทงเหล็ก (Steel Billet) จํานวน 10 ตัน ถูกใหความรอนในเตาหลอมที่อุณหภูมิ 1,250oC เปนเวลา 
8 ช่ัวโมง สมมติวาเตาหลอมทํางาน 15 ช่ัวโมงตอวัน และ 45 สัปดาหในหนึ่งป จะไดรูปท่ี 6.1 ซึ่งเปนผลการ
วิเคราะหการไหลของพลังงาน (Energy Flow) สําหรับหัวเผา 3 แบบ คือ แบบอากาศเย็น แบบรีคูเพอเรทีฟ 
(Recuperative) และแบบสะสมความรอน (Regenerative) คาการใชพลังงานจําเพาะสําหรับหัวเผาทั้ง 3 คือ 

หัวเผาแบบอากาศเย็น   32.6 กิกะจูลส/ตัน 
หัวเผาแบบรีคูเพอเรทีฟ   22.8 กิกะจูลส/ตัน 
หัวเผาแบบสะสมความรอน  16.2 กิกะจูลส/ตัน 

 
ระบบหัวเผาแบบสะสมความรอน และแบบรีคูเพอเรทีฟ สามารถประหยัดเชื้อเพลิงไดมากกวาระบบ

หัวเผาแบบอากาศเย็นถึง 50% และ 30% ตามลําดับ 
การใชหัวเผาแบบสะสมความรอนกับเตาหลอมใหความรอนซ้ํา (Reheating Furnace) จะลดคาการใช

พลังงานจําเพาะของเตาหลอมลงไปไดอีก ยิ่งไปกวานั้น หากลดการสูญเสียความรอนผานทางโครงสรางของเตา
หลอมโดยการปรับปรุงฉนวน จะสามารถลดการใชพลังงานจําเพาะไดอีกประมาณ 10-15% 
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รูปที่ 6.1 การไหลของพลังงานรอบเตาหลอมที่ใหความรอนซ้ําโดยใชหัวเผาทั้ง 3 แบบ 

 
ข) การอุนและการทําใหแหง (Charge Pre-heating and Drying) 

ในการอุนวัตถุดิบ (บางครั้งหมายถึงการจายความรอนใหแกรีคูเพอเรเตอรหรือ Charge Recuperator 
กาซจากเตาหลอมหรือเตาเผาจะถูกสงตรงไปยังแทงเหล็กที่ปอนเขาเตา (Incoming Stock) โดยผานทอหรือการ
ขยายขนาดของเตาหลอม ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการอุนขึ้นอยูกับลักษณะของรูปทรงของเตาหลอม 
เตาอบ หรือเตาเผา 

คาใชจายในการลงทุนเริ่มตนในการขยายเตาหลอมหรือการหุมฉนวนทอลมอาจจะสูง แตคาใชจายใน
การบํารุงรักษาที่ตามมาจะมีคาต่ํา ซึ่งในเชิงเศรษฐศาสตรแลวจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ จุดท่ีมีการใช
พลังงานในการอุนวัตถุดิบเทากับการอุนอากาศสําหรับการเผาไหม โดยที่การอุนวัตถุดิบมีขอไดเปรียบในเรื่อง
คาใชจายการบํารุงรักษาที่ต่ํา แตการอุนอากาศสําหรับการเผาไหมมีคาใชจายในการลงทุนที่ต่ํากวา 
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เตาหลอมสวนมากมักจะมีการออกแบบโดยติดตั้งระบบการจายความรอนใหรีคูเพอเรเตอร เชน เตา
หลอมเหล็กแบบใชลมเปา (Blast Furnaces) และเตาเผาเครื่องปนดินเผาเเบบอุโมงค (Tunnel Kiln) ในกรณีนี้
กาซปลอยท้ิงจากรีคูเพอเรเตอรมีอุณหภูมิคอนขางต่ํา (นอยกวา 400oC) ในภาคอุตสาหกรรมบางประเภท เชน 
การหลออลูมิเนียมและทองเเดง การอุนวัตถุดิบมีขอไดเปรียบในดานการขจัดอันตรายจากการระเบิดท่ีเกิดจาก
บอน้ําท่ีขังอยู ประสิทธิภาพของการถายเทความรอนจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะรูปรางของวัตถุดิบ การนํา
ความรอน อัตราการไหล และอุณหภูมิ เตาหลอมที่ใชเทคนิคดังกลาวนี้จะประหยัดเชื้อเพลิงอยูในชวงประมาณ 
10-30%  
 
ค) การผลิตไอน้ํา (Steam Generation) 

ในอุตสาหกรรมเคมี ทองแดง เหล็ก เเละเหล็กกลา มีการใชไอน้ําอยางคุมคามานานหลายปแลว โดยนํา
ความรอนทิ้งมาใชกับหมอไอน้ําเพื่อผลิตไอน้ํามาใชกับงานในกระบวนการผลิต ซึ่งวิธีการดังกลาวจะใหความ
คุมคาในทางเศรษฐศาสตร การบํารุงรักษาและการควบคุมอยางสม่ําเสมอเปนสิ่งท่ีจําเปนเพราะจะทําให
ระยะเวลาการคืนทุนอยูท่ี 2 หรือ 3 ปตามตองการ 

โดยทั่วไป หมอไอน้ําท่ีใชความรอนทิ้งมีประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงถึง 80% ท้ังนี้เปนเพราะมี
การดูดซึมพลังงานในระหวางการเปลี่ยนสถานะ (Phase Change) การใชหมอไอน้ําแบบนี้ควรพิจารณาถึงความ
สะดวกในการติดตั้งอุปกรณและคาใชจายในการบํารุงรักษา โดยทั่วไปการพิจารณาใชหมอไอน้ําแบบความรอน
ท้ิงจะตองทําตั้งแตในขั้นของการออกแบบโรงงาน 

กอนที่จะพิจารณาเลือกใชหมอไอน้ําท่ีใชความรอนทิ้ง ควรคํานึงถึงคําถามตางๆ ตอไปนี้ 

• มีความรอนทิ้งอยางตอเนื่องหรือไม 

• มีความตองการใชไอน้ําอยางตอเนื่องในกระบวนการผลิตท่ีอยูใกลกันหรือไม 

• มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําในเบื้องตนที่เหมาะสมสําหรับการใชงานแลวหรือไม 

• มีพื้นที่สําหรับหมอไอน้ําขนาดใหญท่ีอยูใกลกับแหลงจายความรอนทิ้งแลวหรือไม 

• มีความสามารถในการบํารุงรักษาระบบใหทํางานอยูในสภาวะที่ดีท่ีสุดหรือไม 
 

โดยท่ัวไป การพิจารณาจัดซื้อหมอไอน้ําท่ีใชความรอนทิ้งจะขึ้นอยูกับความตองการไอน้ําใน
กระบวนการผลิต หรือในบางกรณีก็พิจารณาถึงความตองการใหความรอนสําหรับปอนใหระบบทําความเย็น
แบบดูดซึม  
 
ง) การผลิตกระแสไฟฟา (Power Generation) 

การผลิตกระแสไฟฟาจากความรอนทิ้งไดนํามาใชอยางแพรหลายในภาคอุตสาหกรรมเคมีและปโตร
เคมีจนกลายเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตสารเคมี ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ กระบวนการผลิตมักไม
คุมคาในทางเศรษฐศาสตรหากปราศจากอุปกรณการนําความรอนกลับมาใชใหม ตัวอยางการใชงานสามารถพบ
ไดในกระบวนการแยกเอทีลีน (Ethylene Cracking) การผลิตแอมโมเนีย (Ammonia Production) และการกลั่นป
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โตรเคมี (Petrochemical Refining) ซึ่งมีความตองการทั้งกระแสไฟฟาและไอน้ําแรงดันต่ํา การผลิต
กระแสไฟฟาโดยใชความรอนทิ้งควรจะตองมี 

• แหลงจายความรอนทิ้งอยางตอเนื่อง 

• การบําบัดน้ําในเบื้องตน 

• การบํารุงรักษาเปนประจํา 

• หมอไอน้ําแรงดันสูงและกังหันไอน้ําแบบควบแนน (Condensing Steam Turbine) 
 

ความตองการขอสุดทายนี้มีผลทําใหคาใชจายในการลงทุนสูง ระยะเวลาการคืนทุนโดยทั่วไปอยูท่ี 3 
ถึง 6 ปโดยประมาณ  

ปจจุบันยังไมมีตัวอยางสําหรับกรณีการปรับปรุงระบบผลิตกระแสไฟฟาท่ีใชกาซทิ้งอุณหภูมิสูง 
ขอยกเวนสําหรับกรณีนี้คือ การใชไอเสียจากหมอไอน้ําความรอนทิ้ง (Waste Heat Boiler) สําหรับขับกังหันกาซ 
(Gas Turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟาและความรอนรวม (Combined Heat and Power, CHP)  
 
6.5 เทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม (Available Heat Recovery Technology) 

วิธีการตางๆ ในการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมจากกาซทิ้งไดมีการพัฒนามาเปนระยะเวลากวา 30 
ป มีเทคโนโลยีหลายแบบที่ไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลาย และมีการนําไปประยุกตใชงานในโรงงานที่
ทันสมัยในปจจุบัน ในชวงระยะเวลาไมกี่ปท่ีผานมา ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใช
ใหมท่ีคาดวาจะมีประสิทธิภาพสูงและมีผลตอบแทนที่จูงใจ นอกจากนี้ ผูผลิตอุปกรณการเผาไหมก็ใหความ
สนใจในเทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม เพื่อเปนการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม โดยเลือกวิธีท่ี
สามารถแกปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการนําความรอนอุณหภูมิสูงจากกาซทิ้งกลับมาใชใหม 
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รูปที่  6.2 การประหยัดเชื้อเพลงิท่ีไดจากการนําความรอนทิ้งกลับมาใชอุนอากาศปอน 
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อุปกรณท่ีทันสมัยท่ีใชในการปรับปรุงคุณภาพความรอนทิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูง เชน เตาหลอมหรือเตาเผา 
มักติดตั้งอุปกรณนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม โดยเตารุนใหมท่ีไดมาตรฐานจะมีการติดตั้งมาพรอมกับเครื่อง
อยูแลว อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีสวนใหญท่ีมีอยูในปจจุบันไดมีการปรับปรุงใหสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
เดิมท่ีมีอยูแลว ในที่นี้จะกลาวถึงเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับการประยุกตใชงานที่แตกตางกัน และจะ
เนนในเรื่องของการประหยัดท่ีคาดวาจะไดรับ ตัวอยางเชนในรูปที่ 6.2 แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของการ
ประหยัดเชื้อเพลิงจากการนําความรอนทิ้งกลับมาใชในการอุนอากาศสําหรับการเผาไหม 
 
6.5.1 เทคโนโลยีที่เปนที่ยอมรับ (Established Technology) 

ในปจจุบัน อุปกรณท่ีใชในการนําความรอนทิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา 400oC  กลับมาใชใหมนั้น ไดนําเอา
หลักการหลายอยางของการแลกเปลี่ยนความรอนมาใช ซึ่งในสวนตอไปจะไดกลาวถึงเทคโนโลยีท่ีมีใชกันอยู
ในปจจุบัน โดยนําเสนอในรูปของตารางสรุปเนื้อหาของแตละเทคโนโลยี ประกอบดวยศักยภาพในการใชงาน 
ชวงอุณหภูมิท่ีนํามาใชงาน ประสิทธิภาพโดยทั่วไป และขอดีขอเสียของแตละเทคโนโลยี 
 
(หมายเหตุ: วิธีการเลือกใชเทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมชนิดที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยูกับประเภท
ของการใชงานนั้นๆ ผูใชงานควรจะติดตอผูผลิตอุปกรณหรือบริษัทที่ปรึกษากอนที่จะตัดสินใจ) 
 
ก) เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทําหนาท่ีถายเทความรอนจากของไหลชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง สวน
ใหญจะใชเมื่อตองการลดความรอนของผลิตภัณฑใหเย็นลง ในทางตรงกันขาม สามารถใชในการเพิ่มความรอน
ใหกับวัตถุดิบที่ปอนเขาสูกระบวนการผลิต (เชน ความรอนจากเชื้อเพลิงถายเทใหกับน้ําในทอของหมอไอน้ํา) 
ไดเชนกัน นอกจากนี้ ยังสามารถถายเทความรอนจากกระบวนการผลิตหนึ่งไปยังอีกกระบวนการหนึ่งไดดวย 
 

• เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน (Plate Exchanger) 
ภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน อากาศเย็นและกาซรอนทิ้งจะมีการไหลสวนทางกัน 

(Counterflow) ระหวางแผนที่เรียงติดกัน ดังนั้นการถายเทความรอนจะเกิดข้ึนระหวางกระแสรอนกับกระแส
เย็น (ดูรูปที่ 6.3) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดนี้อาจมีขอจํากัดในการใชงานในชวงอุณหภูมิสูง เนื่องจากมี
การเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกับกาซออกซิเจน (Oxidation) ท่ีระดับอุณหภูมิสูงกวา 800oC ยกเวนวาจะใชโลหะ
ผสมชนิดพิเศษ (Special Alloys) คุณสมบัติของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผนไดรวบรวมสรุปไวใน
ตารางที่ 6.4 
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ตารางที่ 6.4 คุณสมบัติของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน 
การใชงาน - ใชทําความรอนใหกับพื้นที่ 

- ใชอุนอากาศใหกับการเผาไหม 
ชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน - ใชกับความรอนทิ้งอุณหภูมิสูงสุดถึง 800oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 40-60% 
ขอดี - สรางไวเปนชุดสําเร็จรูป 

- มีหลายขนาดใหเลือก 
ขอดอย - อาจมีการรั่วไหล 

- เกิดความสกปรกหรืออุดตันไดงาย 
- ตองการการบํารุงรักษามาก 

 

 
รูปที่ 6.3 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทําดวยเซรามิกแบบใหอากาศเขาไหลวกกลับ 

และไหลตัดกันกับไอเสีย (Ceramic Cross flow Heat Exchanger) 
 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่ทําดวยเซรามิกไดมีการพัฒนาใหสามารถทนตอความรอนสูง (900-
1,100oC) อยางไรก็ตาม พบวาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดนี้มีปญหาเกี่ยวกับการรั่วไหลไดงายและไมคอย
จะเปนที่ยอมรับกันแพรหลายในทองตลาด 
 

• เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือกและทอ (Shell-and-Tube Heat Exchanger) 
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือกและทอ ประกอบดวยขดทอขนาดเล็กมัดรวมกัน แลวบรรจุไว

ภายในเปลือกทอหรือทอขนาดใหญอีกทีหนึ่ง เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือกและทอมีการใชงานอยาง
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แพรหลายในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางของเหลวกับของเหลว แตก็มีการใชงานในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรอนระหวางกาซกับกาซ โดยกาซดานหนึ่งจะมีแรงดันสูงสวนอีกดานหนึ่งมีแรงดันต่ํากวา 
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือกและทอนี้มีขอไดเปรียบกวาอุปกรณการพาความรอน (Convection) 
ชนิดใชทอแบบอื่น เพราะสามารถถอดขดทอเพื่อทําความสะอาดไดสะดวก ทําใหเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
แบบนี้มีความเหมาะสมในการใชงานกับกาซที่สกปรกไดมากกวา เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบนี้ โดยทั่วไป
จะถูกออกแบบและสรางตามความตองการของลูกคาเพื่อใหเหมาะกับการใชงาน ดังนั้น เครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนชนิดนี้จึงคอนขางจะมีราคาแพงกวาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดอื่น คุณสมบัติของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนแบบเปลือกและทอ สรุปไวในตารางที่ 6.5 

 
ตารางที่ 6.5 คุณสมบัติของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบเปลือกและทอ 

การใชงาน - กาซกับกาซ เชน การทําความรอนใหกับพื้นที่  
ชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน - ใชกับกาซทิ้งอุณหภูมิสูงสุดถึง 550oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ขอดี - สามารถใชไดกับกาซแรงดันสูง 

- งายตอการทําความสะอาด 
ขอดอย - ราคาแพง 

- ตองออกแบบตามวัตถุประสงคของการใชงานแตละงาน 
 
ข) รีคูเพอเรเตอร (Recuporator) 

รีคูเพอเรเตอรเปนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดหนึ่งท่ีใชในการถายเทความรอนจากกาซไอเสียรอน
ท่ีเกิดจากการเผาไหม กับอากาศเย็นเพื่อนําไปใชสําหรับการเผาไหม ดังนั้น ความรอนจึงถูกสงกลับเขาไปในเตา
หลอมและทําใหเตาหลอมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน นอกจากนี้ อุณหภูมิของเปลวไฟก็จะเพิ่มขึ้นดวย 
 

• ทอแผรังสีกับรีคูเพอเรเตอร (Radiation Tubes with Recuperator) 
อากาศเย็นและกาซรอนทิ้งไหลสวนทางกันตามแนวทอซึ่งมีจุดศูนยกลางรวมกัน การถายเทความรอน

เกิดขึ้นจากการแผรังสีจากผิวทอ (ดูรูปที่ 6.4) ทอแผรังสีเหมาะสมที่สุดกับเตาหลอมขนาดใหญท่ีมีอัตราการไหล
ของกาซสูง (5-10 ลูกบาศกเมตร/วินาที) ซึ่งจะไมทําใหเกิดการปนเปอนจากกาซเหมือนเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนชนิดอื่น โดยรีคูเพอเรเตอรมักติดตั้งท่ีจุดปลอยกาซไอเสีย คุณสมบัติของรีคูเพอเรเตอรแบบถายเทความ
รอนโดยการแผรังสีสรุปไวในตารางที่ 6.6 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 6 การนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

ตารางที่ 6.6 คุณสมบัติของรีคูเพอเรเตอรแบบถายเทความรอนโดยการแผรังสี 
การใชงาน - ใชอุนอากาศสําหรับการเผาไหม 

- นิยมใชในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาท่ีมีเตาหลอมใหความ
รอนซ้ํา (Reheating Furnace) ขนาดใหญ และบอชุบ (Soaking Pit)  

ชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน - ใชกับกาซทิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,400oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 10-20% 
ขอดี - สามารถใชงานในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงและกาซมีสารปนเปอนมาก 

- มีโครงสรางไมซับซอน 
- มีคาใชจายต่ํา 

ขอดอย - มีประสิทธิภาพต่ํา 
 

 
รูปที่ 6.4 รีคูเพอเรเตอรแบบทอสองชั้น (Double Shell Type Recuperator) 

 

• ทอพาความรอนกับรีคูเพอเรเตอร (Convection Tubes with Recuperator) 
สําหรับทอพาความรอนกับรีคูเพอเรเตอร อากาศเย็นสําหรับการเผาไหมไหลอยูภายในขดทอท่ียึดติด

กับแผนซีล ในขณะที่กาซรอนทิ้งไหลผานภายนอกทอ (รูปที่ 6.5) การไหลของกาซทิ้งอยางปนปวน (Turbulent) 
ทําใหเกิดการถายเทความรอนโดยการพา (Convection) วัสดุท่ีใชทําทอมีท้ังโลหะและเซรามิก เซรามิกสามารถ
ใชงานไดท่ีอุณหภูมิสูงกวาแตมีปญหาเรื่องการรั่วซึมมากกวารีคูเพอเรเตอรชนิดทอเซรามิคไมคอยนิยมใชอยาง
แพรหลายดวยเหตุนี้ นอกจากนี้ยังเนื่องมาจากวัสดุมีราคาแพงอีกดวย คุณสมบัติของรีคูเพอเรเตอรแบบถายเท
ความรอนโดยการพาความรอน สรุปไวในตารางที่ 6.7 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 6 การนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

ตารางที่ 6.7 คุณสมบัติของรีคูเพอเรเตอรแบบถายเทความรอนโดยการพา 
การใชงาน - ใชอุนอากาศสําหรับการเผาไหม 
ชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน - ใชกับกาซทิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,200oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 30-50% 
ขอดี - สามารถทนทานตออุณหภูมิสูง  

- สามารถทนทานตอกาซปนเปอนบางชนิด 
ขอดอย - มีราคาแพง 

- มีปญหาการรั่วซึมบริเวณซีลของทอและผนัง 
 

 
รูปที่ 6.5 รีคูเพอเรเตอรแบบการพาความรอนดวยทอ (Tubular Convection Recuperator) 

 

• หัวเผาระบบรีคูเพอเรทีฟและหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ (Recuporative Burner System and 
Self-recuporative Burner) 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผนและทอแผรังสี (Plate and Radiation Tube Heat Exchanger) เมื่อ
นํามาใชรวมกับหัวเผาความรอนสูง ทําใหเกิดเปนหัวเผาระบบรีคูเพอเรทีฟ หลักการทํางานของระบบนี้ คือ กาซ
ท้ิงจะถูกสงผานรีคูเพอเรเตอรท่ีติดตั้งแยกตางหาก ซึ่งโดยปกติจะตอเขากับปลองของเตาหลอมเพื่อท่ีจะใชอุน
อากาศสําหรับการเผาไหม 

การพัฒนาที่ตามมาทําใหเกิดหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ ซึ่งมีลักษณะเปนเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนแบบทอแผรังสี โดยจะสรางขึ้นมาติดกับตัวของหัวเผา (รูปที่ 6.6) กาซทิ้งจะไหลผานหัวเผาโดยใชอุปกรณ
ดึงกาซไอเสีย (Flue Gas Eductor) และใหความรอนกับอากาศเย็นที่ใชในการเผาไหมท่ีไหลสวนทางผานชวง
รอบนอกของทอท่ีเขามา 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 6 การนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

หัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ มีขอดีตรงที่มีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพในการถายเทความรอน
ท่ีสูงกวา เนื่องจากมีการสูญเสียความรอนจากกาซทิ้งนอยมาก และไมจําเปนตองเสียคาใชจายท่ีแพงในการหุม
ฉนวนทอสงลม 

หัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟมีความสะดวกในการปรับปรุงใหเขากับอุปกรณเดิมท่ีติดตั้งอยูแลว โดย
หัวเผาดังกลาวเหมาะสมทั้งโรงงานขนาดเล็กและใหญท่ีมีกาซปนเปอนต่ําเเละกาซที่มีอุณหภูมิระดับสูง 
(มากกวา 800oC) หัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟมีประโยชนเปนอยางยิ่งในการใชงานที่ตองการอุณหภูมิ
สม่ําเสมอ โดยใชกับเตาหลอมที่มีปริมาตรขนาดเล็ก เชน เตาเผาเครื่องปนดินเผา หัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ
อาจนํามาใชเสริมกับหัวเผาแบบเซรามิกชนิดรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative Ceramic Burner) สําหรับการใชงาน
ขนาดใหญเพื่อจะทําใหการกระจายความรอนสม่ําเสมอมากยิ่งข้ึน 

 
รูปที่ 6.6 หัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ (Self-recuperative Burner) 

 
คุณสมบัติของหัวเผาระบบรีคูเพอเรทีฟและเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟสรุปไวในตารางที่ 6.8 

 
ตารางที่ 6.8 คุณสมบัติของหัวเผาระบบรีคูเพอเรทีฟและเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ 

การใชงาน - ใชอุนอากาศสําหรับการเผาไหม 
ชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน - ใชกับกาซทิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 20-40% 
ขอดี - มีขนาดกะทัดรัด (หัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ) สะดวกตอการ

ติดตั้ง 
ขอดอย - ตองใชกับกาซทิ้งท่ีสะอาด 

 
ค) เคร่ืองสะสมความรอน (Regenerator) 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 6 การนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

เครื่องสะสมความรอนทํางานโดยใชหลักการของวัฏจักรการเก็บความรอนระยะสั้น โดยทั่วไประบบ
สะสมความรอนจะประกอบดวย แทงเซรามิกสําหรับเก็บความรอนหนึ่งคู ตอเขากับหัวเผาหนึ่งคูหรือหัวเผา
เดี่ยว ในกรณีของเครื่องสะสมความรอนแบบหมุน (Rotary Regenerator) กาซรอนทิ้งจากหัวเผาที่กําลังติดไฟอยู
จะไหลผานแทงเซรามิกแทงใดแทงหนึ่งของเครื่องสะสมความรอน เมื่อวัฏจักรยอนกลับ อากาศเย็นที่ไหลเขามา
ใหมจะถูกทําใหรอนขึ้นโดยไหลผานไปยังแทงท่ีรอนของเครื่องสะสมความรอนซึ่งกอนหนานี้ไดสะสมความ
รอนจากกาซรอนท้ิงไวแลว เวลาที่ใชในการสลับเปลี่ยน (Cycle Times) จะมีคาอยูระหวาง 30 วินาทีถึง 30 นาที 
ข้ึนอยูกับชนิดของเครื่องสะสมความรอนและการใชงาน  
 
 

• เคร่ืองสะสมความรอนแบบอยูกับที่ (Static Regenerator)  
เครื่องสะสมความรอนแบบอยูกับที่เปนแบบทั่วไปที่ใชมาเปนเวลานานหลายปแลวในอุตสาหกรรม

แกว เหล็ก และเหล็กกลา ตัวเครื่องจะทําดวยอิฐทนไฟ ขนาดของเครื่องสะสมความรอนแตละเครื่องจะมีขนาด
ใหญประมาณเทากับขนาดของบานสองชั้น (รูปที่ 6.7) เครื่องสะสมความรอนแบบอยูกับท่ีมีความแข็งแรง ทน
ตอการกัดกรอน และสามารถนําไปใชงานกับกาซปนเปอนได 

 
รูปที่ 6.7 เครื่องสะสมความรอนซึ่งทําดวยอิฐทนไฟขนาดใหญใชกับเตาหลอมแกว 

 
คุณสมบัติของเครื่องสะสมความรอนแบบอยูกับที่สรุปไวในตารางที่ 6.9 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 6 การนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

ตารางที่ 6.9 คุณสมบัติของเครื่องสะสมความรอนแบบอยูกับท่ี 
การใชงาน - ใชอุนอากาศสําหรับการเผาไหม 
ชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน - ใชกับกาซทิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ขอดี - มีประสิทธิภาพสูง 

- ตองการการบํารุงรักษาต่ํา 
- สามารถใชกับกาซที่มีสารปนเปอนได 

ขอดอย - มีขนาดใหญ 
- มีราคาแพง 

 

• เคร่ืองสะสมความรอนแบบหมุน (Rotary Regenerator) 
เครื่องสะสมความรอนแบบหมุน ประกอบดวยวัสดุรูปทรงกระบอกที่ทําดวยอิฐทนไฟ (Refractory 

Matrix Drum) ซึ่งอาจมีขนาดเสนผานศูนยกลางถึง 10 เมตร และลึกถึง 2 เมตร ลักษณะการทํางาน คือ ตัวเครื่อง
จะเก็บความรอนเมื่อหมุนผานกาซรอนที่ปลอยออกมา และความรอนนี้จะถูกถายเทเมื่อเครื่องหมุนผานอากาศ
เย็น อุปกรณชนิดนี้สามารถนําไปใชกับงานที่มีอัตราการไหลสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม เครื่อง
ชนิดนี้ก็มีขอดอยในเรื่องการรั่วซึมและการปนเปอน 

คุณสมบัติของเครื่องสะสมความรอนแบบหมุนสรุปไวในตารางที่ 6.10 
 

ตารางที่ 6.10 คุณสมบัติของเครื่องสะสมความรอนแบบหมุน 
การใชงาน - ใชอุนอากาศสําหรับการเผาไหม 

- การใหความรอนกับพื้นที่ 
ชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน - ใชกับกาซทิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,700oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ขอดี - มีขนาดกะทัดรัด 

- สามารถใชไดกับกาซที่มีปริมาณมาก 
- ทํางานไดอยางตอเนื่อง 

ขอดอย - มีความดันตกสูง (High Pressure Drop) 
- งายตอการรั่วซึม 
- ไมเหมาะสําหรับกาซที่มีฝุนละอองเจือปน เพราะอาจเกิดการ
ปนเปอนขามถึงกันได 
- มีราคาแพง 

 

• เคร่ืองสะสมความรอนชนิดทําดวยเซรามิกแบบกะทัดรัด (Compact Ceramic Regenerators) 
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ตอนที่ 3 บทท่ี 6 การนําความรอนท้ิงกลับมาใชใหม  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2553 

ปจจุบันเครื่องสะสมความรอนชนิดนี้เปนเทคโนโลยีท่ีไดรับการยอมรับแลวและประสบความสําเร็จ
ในการนําไปใชในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ รวมถึงการหลอมแกว การหลอมโลหะ การ
บมโลหะ (Annealing) และการปรับปรุงคุณภาพเหล็กโดยใชการอบคลายเครียดดวยความรอน (Heat Treatment 
of Steel) การหลอมอลูมิเนียมซ้ํา (AIuminium Remelting) เครื่องสะสมความรอนชนิดนี้ประกอบดวยวัสดุรูป
ทรงกระบอก (Drum) ซึ่งมีขนาดประมาณถังขยะตามบาน (Domestic Dust Bin) และมีหัวเผาอุณหภูมิสูงติดไว
ตางหากหรือติดไวท่ีอุปกรณนี้ ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับสถานที่ติดตั้ง (รูปที่ 6.8) เครื่องสะสมความรอนและหัวเผาจะ
ทํางานพรอมกัน เวลาที่ใชในการสลับเปลี่ยนการทํางานโดยทั่วไปจะอยูท่ีประมาณ 60-120 วินาที ประสิทธิภาพ
ในการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมตามที่มีการรายงานไวอาจสูงถึง 90%  

เครื่องสะสมความรอนชนิดนี้งายตอการเกิดการอุดตัน (Fouling) ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการใชงาน แตก็งายตอ
การทําความสะอาด ในกระบวนการผลิตท่ีสะอาด เชน การปรับปรุงคุณภาพเหล็กโดยใชความรอน อาจ
จําเปนตองทําความสะอาดฐานทุกป ในกระบวนการผลิตท่ีสกปรกกวา เชน การหลอมอลูมิเนียม อาจจําเปนตอง
ทําความสะอาดบอยๆ เชน ทุกสามสัปดาห 

คุณสมบัติของเครื่องสะสมความรอนชนิดนี้ไดสรุปไวในตารางที่ 6.11 
 
 
ตารางที่ 6.11 คุณสมบัติของเครื่องสะสมความรอนชนิดทําดวยเซรามิกแบบกะทัดรัด 

การใชงาน - ใชอุนอากาศสําหรับการเผาไหม 
ชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน - ใชกับกาซทิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-90% 
ขอดี - มีขนาดกะทัดรัด 

- สามารถใชงานไดกับกาซที่ปนเปอนบางชนิด 
- งายตอการทําความสะอาด 

ขอดอย - อาจเกิดการอุดตันไดข้ึนอยูกับการใชงาน 
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รูปที่ 6.8 แผนผังแสดงหลักการทํางานของหัวเผาแบบสะสมความรอน 

 

• หัวเผาอุนอากาศโดยใชไฟพน (Impulse-fired Regenerative Burner) 
หัวเผาอุนอากาศโดยใชไฟพน (รูปที่ 6.9) เปนหัวเผาแบบสะสมความรอน (Regenerative Burner) อีก

ชนิดหนึ่ง โดยจะทํางานเฉพาะเมื่อตอนมีความรอนสูงสุด หรือเมื่อไมมีความรอนเลยเทานั้น วิธีนี้จะชวยใหปรับ
การไหล ปรับอัตราสวนระหวางอากาศ/เชื้อเพลิง ตลอดจนอัตราสวนระหวางอากาศ/กาซทิ้งไดสะดวกขึ้น วิธี
ดังกลาวนี้จะทํางานก็ตอเมื่อหัวเผาทํางานเต็มท่ีเทานั้น โดยระบบจะไมใชพัดลมสําหรับกาซทิ้งและไมใชวาลว
ไหลกลับ (Reversing Valves) สําหรับทออากาศ/กาซทิ้งท่ีเครื่องสะสมความรอนแตละตัว  ท้ังนี้เพราะกาซที่ใช
แลวจะถูกดึงออกโดยพัดลมดูดอากาศสําหรับการเผาไหม 

หัวเผาแตละหัวเผาจะสลับกันทํางานประมาณ 15 วินาที ระหวางการสลับกัน หัวเผาและวาลวปลอย
กาซทิ้งจะปดเพื่อไมใหอากาศไหลเขาเตาหรือไหลออกจากเตาได การเปลี่ยนแปลงของปริมาณเชื้อเพลิง/อากาศ
ท่ีปอนเขาหัวเผาจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ระยะเวลาการปด/เปดการทํางานจะสลับเปลี่ยนไปตามความตองการ
ความรอนซึ่งจะกําหนดโดยการควบคุมของเทอรโมคัปเปล (Themocouple) ในเตาหลอม 

การอุนอากาศและประสิทธิภาพของหัวเผาอุนอากาศโดยใชไฟพนจะอยูในระดับที่ใกลเคียงกับหัวเผา
แบบรีเจนเนอเรทีฟท่ีใชกันอยูท่ัวไป อยางไรก็ตาม หัวเผาชนิดนี้มีขอไดเปรียบ คือ มีระบบการไหลแบบงาย 
และมีการลงทุนที่ต่ํากวา 
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รูปที่ 6.9 แผนผังแสดงระบบการไหลของกาซในหัวเผาอุนอากาศโดยใชไฟพน 

 
6.5.2 พัฒนาการใหม (New Developments) 

ในชวงหลายปท่ีผานมา กิจกรรมการพัฒนาสวนใหญมุงเนนไปที่การปรับปรุง โดยเฉพาะเทคโนโลยี
ของหัวเผาแบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ (Self-recuperative) และหัวเผาแบบสะสมความรอน (Regenerative) ผลของ
การพัฒนาทั้งสองระบบนี้ไดนํามาใชในภาคอุตสาหกรรมแลว ซึ่งจะกลาวเนนในหัวขอนี้ 

 
ก) หัวเผารีคูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลท (Radial Plate Recuperative Burner) 

หัวเผาชนิดนี้ไดรับการพัฒนาเพื่อใชกับการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมสําหรับกระบวนการผลิตท่ีมี
ความรอนทิ้งต่ํากวา 1,000oC แตก็มีระบบรีคูเพอเรทีฟขนาดกะทัดรัดท่ีผานการทดสอบแลวสําหรับใชกับ
กระบวนการผลิตท่ีใหกาซทิ้งท่ีสะอาดที่มีอุณหภูมิระดับสูงกวานี้ แตกระบวนการผลิตท่ีมีอุณหภูมิระดับต่ํากวา
ยังจําเปนตองใชรีคูเพอเรเตอรท่ีมีประสิทธิภาพการทํางานสูงเพื่อใหมีระยะเวลาคืนทุนที่ยอมรับได 

การทํางานของหัวเผาชนิดนี้มีหลักการคลายคลึงกับรีคูเพอเรเตอรแบบทั่วไป โดยใชการผสมผสานกัน
ของพื้นที่ถายเทความรอนที่เพิ่มข้ึน และการออกแบบที่ทําใหคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน (Heat 
Transfer Coefficient) สูงข้ึน มีผลทําใหประสิทธิภาพสูงข้ึน (รูปที่ 6.10) การออกแบบมีลักษณะคลายกับรีคูเพอ
เรเตอรแบบทั่วๆ ไป ท่ีมีทอวงแหวนแคบๆ สําหรับใหอากาศจากกาซทิ้งและอากาศดีไหลผาน การไหลของ
อากาศจะไหลแยกออกจากกันโดยผานทอแบนๆ จํานวนหนึ่งซึ่งทําจากแผนโลหะ 2 แผนติดตั้งในแนวรัศมี
ภายในรีคูเพอเรเตอร จึงไดช่ือวารีคูเพอเรเตอรแบบเรเดียลเพลท การถายเทความรอนจะเกิดข้ึนระหวางแผน 
ทางผานของกาซทิ้งมีลักษณะเปนชองแคบเล็กๆ ชองแคบเกิดจากการสอดวัสดุท่ีทําจากเซรามิกมีรูปตัดคลายลิ่ม 
(Wedge-sectioned Ceramic) สอดอยูระหวางเเผน คาสัมประสิทธิ์การพาความรอน (Convection Heat Transfer 
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Coefficient) จะเกิดข้ึนสูงสุดโดยการใชการไหลที่มีความเร็วสูงบนพื้นที่ถายเทความรอนวิกฤตและลดแรงดัน
ตกที่จุดตางๆ ในรีคูเพอเรเตอรใหนอยท่ีสุด 

 

 
รูปที่ 6.10 รูปตัดของหัวเผารีคูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลท 

 
หัวเผาชนิดนี้มีท้ังแบบเปนชุดเดียว (Stand-alone Unit) และแบบรวมกับหัวฉีดของหัวเผาความรอนสูง 

ซึ่งประกอบเปนหัวเผาเเบบเซลฟ-รีคูเพอเรทีฟ หัวเผาที่มีอยูจะมีขนาดอยูในชวงตั้งแต 0.65-1.62 GJ/h (180-450 
kW) ซึ่งใชงานกับกระบวนการผลิตท่ีมีกาซทิ้งท่ีสะอาดและมีอุณหภูมิอยูในชวงระหวาง 700-1,100oC โดย
สามารถใชกับการปรับปรุงคุณภาพของเหล็กโดยใชความรอน การผลิตอิฐ เครื่องปนดินเผา อิฐทนไฟ เเละเบา
หลอมโลหะ 

จากคุณลักษณะที่กะทัดรัดของหัวเผาชนิดนี้ จึงเหมาะที่จะเปนทางเลือกที่ดีสําหรับการใชงานเพื่อ
ปรับปรุงระบบเดิม (Retrofit Application) 

คุณสมบัติของหัวเผารีคูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลทไดสรุปไวไนตารางที่ 6.12 
 
ตารางที่ 6.12 คุณสมบัติของหัวเผารีคูเพอเรทีฟแบบเรเดียลเพลท 

 การใชงาน - ใชอุนอากาศสําหรับการเผาไหม 
- มีท้ังแบบที่ติดอยูกับหัวเผาหรือแบบแยกสวนตางหาก 

ชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน - ใชกับกาซทิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 700-1,100oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 60% 
ขอไดเปรียบ - มีประสิทธิภาพสูงสามารถนําไปใชงานไดกับกระบวนการผลิต

ท่ีมีอุณหภูมิระดับต่ํา 
- สามารถนําไปใชปรับปรุงระบบเดิม 

ขอดอย - ไมสามารถใชกับกาซที่มีสารปนเปอน 
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ข) หัวเผาสะสมความรอนแบบอินทีกรัลเบด (Integral Bed Regenerative Burner) 
หัวเผาชนิดนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นมาใหม โดยประกอบดวยฐานซึ่งมีเซรามิกรูปทรงกลมหลายลูก (Bed 

of Ceramic Spheres) บรรจุอยูภายในตัวหัวเผา (รูปที่  6.11) หัวเผาจะติดตั้งเปนคู ในขณะที่หัวเผาหนึ่งทํางาน 
กาซทิ้งจะไหลผานไปยังฐานของหัวเผาอีกหัวหนึ่งท่ีไมทํางาน ในทางกลับกัน อากาศเย็นที่เขามาจะถูกอุนโดย
ผานฐานที่เก็บความรอนและกระบวนการจะทํางานเปนวัฏจักรตอเนื่อง ระยะเวลาทํางานในหนึ่งวัฏจักรจะ
เปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 30-180 วินาที  

 
รูปที่ 6.11 รูปตัดของหัวเผาสะสมความรอนแบบอินทีกรัลเบด (Integral Bed Regenerative Burner) 

 
หัวเผาชนิดนี้มีขนาดกะทัดรัดมากเมื่อเปรียบเทียบกับหัวเผาสะสมความรอนแบบทั่วไป  เนื่องจากมี

ฐานเซรามิกอยูในตัวของชุดหัวเผา สิ่งนี้คือขอไดเปรียบของหัวเผาชนิดนี้ เนื่องจากหัวเผาชนิดนี้เหมาะสม
สําหรับการติดตั้งในเตาหลอมขนาดเล็กซึ่งปจจุบันไมสามารถใชเทคโนโลยีสะสมความรอนแบบอื่นที่
เหมาะสมในการใชงานในพื้นที่จํากัดได หัวเผาชนิดนี้มีขนาดตั้งแต 0.2 GJ/h (0.65 kW) จนถึง 18.6 GJ/h (5,160 
kW)  

คุณสมบัติของหัวเผาสะสมความรอนแบบอินทีกรัลเบดไดสรุปไวในตารางที่ 6.13 
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ตารางที่ 6.13 คุณสมบัติของหัวเผาสะสมความรอนแบบอินทีกรัลเบด 
การใชงาน - ใชอุนอากาศสําหรับการเผาไหม 
ชวงอุณหภูมิท่ีใชงาน - ใชกับกาซทิ้งท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 1,500oC 
ประสิทธิภาพโดยรวม - ประมาณ 70-80% 
ขอไดเปรียบ - มีขนาดกะทัดรัด 

- มีขนาดพิกัดต่ําทําใหสามารถใชงานกับเตาหลอมขนาดเล็กได 
- งายตอการนําไปปรับปรุงระบบเดิม 

ขอดอย - มีโอกาสอุดตัน (Fouling) ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการใชงาน 
 
ค) เตาหลอมที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด (Energy Optimising Furnace, EOF) 

ประมาณ 20% ของพลังงานที่ปอนเขาเตาหลอมเหล็กที่ใชการอารคของกระแสไฟฟา (EIectric Arc 
Furnace) ความรอนจะสูญเสียไปกับกาซรอน โดยความรอนที่สูญเสียนี้มีปริมาณเพียงพอที่จะใหความรอนกับ
เศษเหล็กเพื่อใหมีอุณหภูมิสูงข้ึนถึง 600oC โดยประมาณ ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนาเพื่อนําความรอนทิ้งเหลานี้
กลับมาใชใหมในเตาหลอม 
 

 
รูปที่ 6.12 แผนผังการทํางานของเตาหลอมประสิทธิภาพสูง (Energy Optimising Furnace, EOF) 
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การพัฒนาเชนนี้เปนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในเตาหลอมโดยการใชกาซไอเสียเพื่อ
อุนเศษเหล็ก ตัวอยางที่พบเชน ในประเทศบราซิลและอินเดีย แตเตาหลอมประสิทธิภาพสูงท่ีใชถานหินหรือ
น้ํามันเปนเชื้อเพลิงแทนการใชวิธีการอารคของกระแสไฟฟาสามารถอุนเศษเหล็กใหมีอุณหภูมิสูงข้ึนถึง 850oC 
หลักการทํางานโดยทั่วไปของเตาหลอมประสิทธิภาพสูงแสดงอยูในรูปที่ 6.12 คาใชจายในการใชงานคาดวาต่ํา
กวามากเมื่อเปรียบเทียบกับเตาหลอมเหล็กแบบใชการอารคของกระแสไฟฟาท่ีมีขนาดเดียวกัน 
 
6.6 การเลือกเทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม 

ในหัวขอท่ี 6.4 ไดกลาวถึงศักยภาพของการประยุกตใชงานจากการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม การ
ตัดสินใจเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการใชงานขึ้นอยูกับความพอดีดานปริมาณ คุณภาพ และอุณหภูมิ
ของกาซไอเสีย (ดูหัวขอท่ี 6.3) ท่ีจะใชในกระบวนการผลิตหรือความตองการความรอนของโรงงาน เมื่อไดมี
การพิจารณาการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมแลว ข้ันตอไปคือการเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนําความ
รอนทิ้งกลับมาใชใหม (ดูหัวขอท่ี 6.5) 

รูปที่ 6.13 แสดงขั้นตอนการตัดสินใจโดยพิจารณาจากศักยภาพของผูใชงานความรอนทิ้งโดยเนนถึง
อุปกรณท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับการใชงานแตละอยางโดยเฉพาะ แผนภาพนี้ไมไดมีจุดมุงหมายที่จะแสดง
รายละเอียดของการใชงานหรือรายการอุปกรณอยางละเอียด และไมไดยึดติดกับระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ 
(ผูใชงานไดมีการพิจารณาการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม บางรายสามารถคนคิดวิธีการใหมๆ ได) แผนภาพ
นี้เปนเพียงการสรุปวิธีการเลือกเทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมท่ีเหมาะสมกับการใชงานเฉพาะ
ดาน ผูท่ีมีศักยภาพในการใชอุปกรณการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมควรปรึกษากับผูเชี่ยวชาญ บริษัทที่
ปรึกษาดานพลังงาน หรือผูจําหนายอุปกรณเฉพาะดานเพื่อขอคําแนะนําเพิ่มเติม 

 
รูปที่ 6.13 หลักการตัดสินใจในการเลือกเทคโนโลยีการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม 
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6.7 การพิจารณาโครงการการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม 

รายการตรวจสอบนี้เตรียมชุดคําถามไวสําหรับใหผูใชงานที่มีศักยภาพตอบ เมื่อมีการพิจารณาโครงการ
นําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม ความสําเร็จของโครงการขึ้นอยูกับการพิจารณาประเด็นที่สําคัญเหลานี้กอนที่จะ
มีการลงทุนใดๆ 

1. ทานทราบปริมาณและคุณภาพของความรอนทิ้งท่ีเกิดขึ้นหรือไม 
2. ทานทราบคาความจุความรอนจําเพาะของกาซไอเสียหรือไม 
3. ทานไดมีการบํารุงรักษาเบื้องตน (Good Housekeeping) และไดใชมาตรการที่มีคาใชจายต่ําในการ

ลดการสูญเสียความรอนใหต่ําท่ีสุดแลวหรือยัง 
4. ทานมีทางเลือกที่คุมคาใชจาย (Cost-effective) กวาวิธีท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบันเพื่อลดการสูญเสีย

ความรอนทิ้งแลวหรือยัง 
5. ผูรวมงานในบริษัทของทานไดคํานึงถึงการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมหรือไม 
6. ทานสามารถหาประสบการณในทางปฏิบัติท่ีใชงานไดจริงไดหรือไม 
7. มีการใชความรอนทิ้งท่ีคุมคาใชจายหรือไม 
8. หัวขอดังตอไปนี้ไดรับการพิจารณาแลวหรือยัง 

• คาใชจายในการดําเนินงานและการบํารุงรักษา 

• แหลงของอุปกรณการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม 

• ความเปนไปไดของลักษณะการทํางานแบบไมสม่ําเสมอ 

• ปญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการอุดตัน (Fouling) โดยฝุนละออง การกัดกรอนซึ่งเกิดจากการ
ควบแนนของกรด และอื่นๆ  

• แนวโนมที่จะปลอยมลภาวะเพิ่มขึ้น เชน การปลอยกาซในกลุมไนโตรเจนออกไซด (NOx) 

• ผลกระทบตอการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ 
9. โครงการที่นําเสนอนี้มีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรหรือไม 
10. การประยุกตใชงานที่เสนอไดนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมอยางมีประสิทธิภาพแลวหรือยัง 
11. โครงการที่นําเสนอไดปฏิบัติตามขอบังคับของกฎหมายสิ่งแวดลอมท่ีใชในปจจุบันและที่กําลังจะ

ประกาศใชหรือไม 
12. ขอมูลท่ีตองการทั้งหมดมีเพียงพอที่จะขอเงินสนับสนุนสําหรับทําโครงการที่เสนอไวหรือไม 
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6.8 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาที่ 1: การนําความรอนทิ้งจากเตาหลอมมาอุนอากาศเพื่อใชในการเผาไหมโดยใชรีคูเพอเรเตอรแบบ
ทอ 2 ช้ัน 

1. การประยุกตใชงาน (Application) – ใชอุนอากาศที่ใชในการเผาไหมกอนเขาเตาหลอมทราย 
(Combustion Air Pre-heating) 

2. สถานที่ – บริษัท พีพีจี-สยามซิลิกา จํากัด 
3. ประเภทอุตสาหกรรม – เคมี ผลิตผงซิลิกา 
4. ขอมูลท่ัวไป 
เตาหลอมทรายทําดวยอิฐทนไฟ อุณหภูมิภายในประมาณ 1,400oC กําลังการผลิตประมาณ 4 ตัน/ชม./

เตา โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเทานั้น เชื้อเพลิงท่ีใชประมาณ 13.0 ลานบีทียู/ชม. หรือประมาณ 13.7 GJ/
ชม. และอุณหภูมิไอเสีย (Flue Gas) ประมาณ 1,100oC  

5. ขอมูลท่ัวไปของอุปกรณและหลักการทํางานของระบบ 
อุปกรณท่ีทางโรงงานใชสําหรับระบบการนําความรอนกลับมาใชใหม คือ รีคูเพอเรเตอรแบบทอ 2 ช้ัน 

สูงประมาณ 10 เมตร มีเสนผานศูนยกลางรวมประมาณ 1.2 เมตร ทําดวยเหล็กไรสนิม (Stainless Steel) ผลิตใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Thermal Transfer ติดตั้งเมื่อป พ.ศ. 2540 

เดิมไอเสียท่ีออกจากเตาหลอมจะไหลผานรีคูเพอเรเตอรท่ีทําดวยอิฐทนไฟ แตเนื่องจากมีการแตกของ
อิฐภายในจึงทําใหเกิดการผสมของไอเสียกับอากาศที่ใชในการเผาไหม ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดเปลี่ยนมาใชรีคูเพอ
เรเตอรแบบทอ 2 ช้ันทําดวยเหล็กไรสนิมแทน  

หลักการทํางานของระบบ คือ ไอเสียจากเตาหลอมเขาสูทอช้ันในของรีคูเพอเรเตอร และจะถายเทความ
รอนใหกับอากาศดีท่ีใชในการเผาไหมซึ่งไหลผานระหวางทอช้ันในกับทอช้ันนอก โดยจะเพิ่มอุณหภูมิอากาศ
จากประมาณ  35oC มาเปน 550oC หลังจากที่ถายเทความรอนใหอากาศแลว ไอเสียยังมีอุณหภูมิสูงอยู คือ 
ประมาณ 500oC ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดคิดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อทําน้ํารอนซึ่งมีลักษณะเปนทอ 2 ช้ัน
เหมือนกัน โดยไอเสียจะไหลผานทอช้ันใน สวนน้ําจะไหลผานระหวางทอช้ันในกับทอช้ันนอก สามารถทําน้ํา
รอนไดประมาณ 6,000 ลิตร/ชม. ท่ีอุณหภูมิประมาณ 70 -80oC น้ํารอนที่ไดนี้นําไปใชทําความสะอาดเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิต ประสิทธิภาพรวมของรีคูเพอเรเตอรอยูท่ีประมาณ 50-55% สามารถประหยัดพลังงานได
ประมาณ 25% และคาดวาจะมีอายุการใชงานประมาณ 12 ป  

6. สรุปผลการประหยัดพลังงานและระยะเวลาคืนทุน 

• เงินลงทุน     10,000,000 บาท 

• คาใชจายดานพลังงานที่ประหยัดได  3,000,000 บาท/ป 

• ระยะเวลาคืนทุน     3.3  ป 
7. การใชและบํารุงรักษา – ทําความสะอาดปลองปละครั้งโดยใชชางเทคนิคของโรงงานเปน

ผูดําเนินการ 
8. ขอเสนอแนะในการนําไปใชงานกับงานอื่น 
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รีคูเพอเรเตอรเปนอุปกรณท่ีใชงานไดดี คาใชจายในการบํารุงรักษาต่ํา มีประสิทธิภาพดี ใชไดท่ัวไปกับ
เตาที่มีไอเสียท้ิงหรือไอเสียท่ีมีฝุนสกปรกปนเปอนที่มีอุณหภูมิคอนขางสูง โดยจะทําหนาท่ีนําความรอนทิ้ง
กลับมาใชใหมเพื่อใชอุนอากาศที่ใชในการเผาไหม และถาความรอนทิ้งหลังจากการอุนอากาศแลวยังมีอุณหภูมิ
สูงอยู ยังสามารถนําไปใชทําน้ํารอนเพื่อใชในกระบวนการผลิตไดอีกดวย 
 
 
กรณีศึกษาที่ 2: การนําความรอนทิ้งจากเตาหลอมมาอุนอากาศเพื่อใชในการเผาไหมโดยใชเครื่องสะสมความ
รอน (Regenerator) 

1. การประยุกตใชงาน (Application) – ใชอุนอากาศที่ใชในการเผาไหมกอนเขาเตาหลอม 
ทราย/เศษแกว 

2. สถานที่ – บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน) 
3. ประเภทอุตสาหกรรม – บรรจุภัณฑแกว (Glass Container) 
4. ขอมูลท่ัวไป 
โรงงานนี้มีเตาหลอมทราย/เศษแกวทําดวยอิฐทนไฟจํานวน 3 เตา คือ เตาที่ใชรีคูเพอเรเตอร1 เตา กับ

เตาที่ใชรีเจนเนอเรเตอร 2 เตา โดยท้ัง 3 เตาใชน้ํามันเตาเกรด C เปนเชื้อเพลิงหลักรวมกับการใชไฟฟา ปริมาณ
การใชน้ํามันเตาเกรด C ประมาณ 60,000 ลิตร/วัน เตาหลอมทราย/เศษแกวท่ีใชรีคูเพอเรเตอรมีอุณหภูมิภายใน
ประมาณ 1,500oC กําลังการผลิตของเตาที่ใชรีเจนเนอเรเตอรตัวท่ี 1 ประมาณ 200 ตันแกว/วัน และเตาตัวท่ี 2 
ประมาณ 400 ตันแกว/วัน ระบบนี้สามารถนําเชื้อเพลิงอื่นมาใชแทนได แตตองระวังในสวนขององคประกอบ
เชื้อเพลิงและวัตถุดิบ หมายความวา ถาเชื้อเพลิงท่ีใชมีกํามะถันมากหรือวัตถุดิบที่ใชมีฝุนมากเกินมาตรฐานจะ
ทําใหเกิดการอุดตัน 

5. ขอมูลท่ัวไปของอุปกรณและหลักการทํางานของระบบ 
รีเจนเนอเรเตอรทําดวยอิฐทนไฟ ทําหนาท่ีสะสมความรอนจากไอเสีย มี 2 ชุดตอหนึ่งเตา และสลับกัน

ทํางาน ภายในเปนชองคลายรังผึ้งเพื่อใหไอเสียไหลผานไดโดยมีขนาดกวาง 2.9 เมตร ยาว 13.5 เมตร และสูง 
6.7 เมตร ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ยี่หอ National Refractories ติดตั้งเมี่อป พ.ศ. 2543 โดยเครื่องดังกลาว
ติดตั้งมาพรอมกับเตาหลอมทราย/เศษแกว  

เตาหลอมมีอุณหภูมิประมาณ 1,500oC ไอเสียจากเตากอนเขารีเจนเนอเรเตอรมีอุณหภูมิประมาณ 
1,350oC โดยไอเสียจะถายเทความรอนใหกับอิฐทนไฟเพื่อเก็บสะสมความรอนไว เมื่อถายเทความรอนใหอิฐ
แลวอุณหภูมิไอเสียจะลดลงเหลือ 500oC และถูกปลอยท้ิงท่ีอุณหภูมิ 200-300oC โดยมีแผนปรับลมปดเปด 
(Damper) เปนตัวปลอยไอเสียออกสูบรรยากาศ อากาศดีท่ีใชในการเผาไหมถูกเปาเขารีเจนเนอเรเตอร และ
อากาศดีจะรับความรอนจากอิฐทนไฟ อุณหภูมิจะเพิ่มข้ึนจาก 30-35oC เปน 1,200-1,300oC และเขาเตาหลอม รี
เจนเนอเรเตอรมี 2 ตัวซึ่งจะสลับกันทํางานประมาณ 30 นาทีโดยอาศัยโบลเวอรท่ีมีแผนปรับลมเปนตัวปดเปด 
เพื่อสลับทิศทางการไหลของอากาศที่เขาสูรีเจนเนอเรเตอรท้ัง 2 ตัว ประสิทธิภาพของรีเจนเนอเรเตอรอยูท่ี
ประมาณ 70-75% สามารถประหยัดพลังงานไดประมาณ 30% และคาดวาจะมีอายุการใชงานประมาณ 10 ป  

6. สรุปผลการประหยัดพลังงานและระยะเวลาคืนทุน 
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• เงินลงทุน (เตาขนาด 200 ตัน)  20,000,000 บาท  

• คาใชจายดานพลังงานที่ประหยัดได  12,250,000 บาท/ป 

• ระยะเวลาคืนทุน     1.63  ป 
7. การใชและบํารุงรักษา 
ไมมีการดูแลรักษา นอกจากเกิดปญหาการอุดตันในชองรังผึ้ง อันเนื่องมาจากเขมาจากการเผาไหม การ

ใชและบํารุงรักษาไมจําเปนตองใชผูชํานาญการพิเศษเปนผูดูแล  
8. ขอเสนอแนะในการนําไปใชงานกับงานอื่น 
การใชรีเจนเนอเรเตอรในกรณีศึกษานี้ อาจไมเหมาะสมกับกรณีท่ีโรงงานมีพื้นที่จํากัดหรือเปน

อุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก ดังนั้น จึงควรศึกษาความเหมาะสมและความคุมคาในการลงทุนกอนที่จะนําไปใช
งาน นอกจากนี้ หากนํารีเจนเนอเรเตอรไปใชงานกับเตาที่มีไอเสียอุณหภูมิคอนขางสูง หลังจากการนําความรอน
ท้ิงกลับมาใชใหมเพื่ออุนอากาศแลว ความรอนที่ยังเหลืออยูในไอเสียอาจจะนํามาใชประโยชนอยางอื่นไดอีก 
เชน ใชทําน้ํารอนเพื่อใชในกระบวนการผลิต 

 
กรณีศึกษาที่ 3: การนํากาซติดไฟได (Waste Gas) จากกระบวนการผลิตมาผลิตไอน้ําโดยใชหมอไอน้ําท่ีใช
ความรอนทิ้ง (Waste Heat Boiler) 

1. การประยุกตใชงาน (Application) 
นํากาซติดไฟไดจากกระบวนการผลิตมาเปนเชื้อเพลิงเพื่อใชผลิตไอน้ํา แลวนําไอน้ําความดันสูงไปขับ

กังหันไอน้ํา (Steam Turbine) เพื่อผลิตกระแสไฟฟา และนําไอน้ําความดันต่ําไปใชในกระบวนการผลิต 
2. สถานที่ – บริษัทไทยคารบอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) 
3. ประเภทอุตสาหกรรม – ปโตรเคมี ผลิตผงเขมาดํา (Carbon Black) เพื่อใชเปนวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตและอื่นๆ 
4. ขอมูลท่ัวไป 
ในกระบวนการผลิต วัตถุดิบหลักคือ น้ํามันคอนเวอรชันออยล (Conversion Oil) มีความถวงจําเพาะ 

(Specific Gravity) ประมาณ 1.09-1.10 มีสารประกอบคารบอนประมาณ 90% น้ํามันนี้จะถูกเผาในเตาและ
เกิดปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิประมาณ 1,600-1,850oC ผลจากการทําปฏิกิริยาจะทําใหเกิดเขมาดําและกาซติดไฟได 
(Waste Gas) โรงงานมีกําลังผลิตเขมาดําประมาณ 420 ตัน/วัน (24 ช่ัวโมง) และใชน้ํามันคอนเวอรชันออยล
ประมาณ 750 ตัน/วัน หมอไอน้ําท่ีใชความรอนทิ้งในกรณีศึกษานี้ ใชกาซติดไฟที่ไดจากชุดกรอง (Bag Filter) 
มาเปนเชื้อเพลิง (เปนเชื้อเพลิงท่ีมีคาความรอนต่ํา ติดไฟยาก) เพื่อผลิตไอน้ํา นอกจากนี้พบวา สามารถนํา
เชื้อเพลิงอื่นๆ เชน น้ํามันเตาและกาซมาเปนเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงดังกลาวได การทํางานของระบบไม
จําเปนตองใชผูชํานาญการพิเศษเปนผูดูแล 

5. ขอมูลท่ัวไปของอุปกรณและหลักการทํางานของระบบ 
หมอไอน้ําท่ีใชความรอนทิ้งทําดวยอิฐทนไฟ เปนแบบทอน้ํา (Water Tube) เนื่องจากกาซติดไฟไดเปน

กาซที่มีคาความรอนต่ํา หมอไอน้ําจึงมีหองเผาไหมท่ีใหญและแยกตางหาก หมอไอน้ําท่ีใชความรอนทิ้งมีขนาด
ประมาณ 15.7 x 37.8 x 18.4 เมตร ผลิตจากประเทศเยอรมนี ยี่หอ Rekupcrater ติดตั้งใชงานในป พ.ศ. 2533 ซึ่ง
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อุปกรณดังกลาวติดตั้งมาพรอมกับระบบ สวนชุดกรองหลัก (Main Bag Filter) มีขนาดประมาณ 8 x 24 x 20 
เมตร ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส ยี่หอ Filter Media ติดตั้งใชงานในป พ.ศ. 2522  

กาซติดไฟไดจากกระบวนการผลิต ประกอบดวยกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) เปนสวนใหญ กาซ
ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) และกาซอื่นๆ อัตราการไหลของกาซติดไฟไดประมาณ 150,000 m3/h คาความ
รอนของกาซมีคาประมาณ 634 kCal/m3 หรือ 2,654 kJ/m3 นํามาใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําโดยใชหมอไอ
น้ําท่ีใชความรอนทิ้งซึ่งสามารถผลิตไอน้ํารวมไดประมาณ 130 ตัน/ชม. ท่ีความดัน 42 บาร อุณหภูมิ 400oC เพื่อ
ใชขับกังหันไอน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา ไดกําลังไฟฟารวมประมาณ 17.5 MW กระแสไฟฟาท่ีผลิตไดนี้
นํามาใชในกระบวนการผลิตของโรงงาน และสวนหนึ่งจะจายใหกับบริษัทในเครือซึ่งอยูใกลเคียงกัน สวนไอน้ํา
ท่ีออกจากกังหันมีอัตราการไหลประมาณ 110 ตัน/ชม. ท่ีความดันประมาณ 3.5 บาร นํามาใชในกระบวนการ
ผลิตและสงตอใหบริษัทในเครือเชนเดียวกัน ประสิทธิภาพของระบบอยูท่ีประมาณ 55-60% สามารถประหยัด
พลังงานไดประมาณ 25-30% และคาดวาจะมีอายุการใชงานประมาณ 20 ป  

6. สรุปผลการประหยัดพลังงานและระยะเวลาคืนทุน 

• เงินลงทุน     300  ลานบาท 

• คาใชจายดานพลังงานที่ประหยัดได  300  ลานบาท/ป 

• ระยะเวลาคืนทุน    1  ป 
7. การใชและการบํารุงรักษา 

 โรงงานมีระบบควบคุมคุณภาพน้ําท่ีดี น้ําไมมีซิลิกาเจือปนจึงไมเกิดตะกรัน และไมจําเปนตองทําความ
สะอาดทอทุกป มีการซอมบํารุงใหญทุก 1.5-2 ป ปญหาทั่วไปเปนเรื่องทอบวมจากความรอนและและอิฐทนไฟ
ชํารุด 

8. ขอเสนอแนะในการนําไปใชงานกับงานอื่น 
กาซติดไฟไดและความรอนทิ้งท่ีมีอุณหภูมิคอนขางสูงและมีปริมาณพอสมควร สามารถนําไปอุนน้ํากอนเขา
หมอไอน้ํา หรืออุนอากาศสําหรับใชในการเผาไหมได ทําใหสามารถประหยัดพลังงานไดสวนหนึ่ง ใน
อุตสาหกรรมบางชนิด กาซติดไฟไดท่ีเกิดจากปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตถูกนําไปเผาทิ้ง ทําใหสูญเสีย
พลังงานไปโดยเปลาประโยชน ควรพิจารณานํามาใชประโยชนดังกรณีตัวอยางนี้ 
 
กรณีศึกษาที่ 4: การใชประโยชนจากความรอนทิ้งของเครื่องยนตใชกาซ (Gas Engine) 

1. การประยุกตใชงาน (Application) 
นําความรอนทิ้งจากเครื่องยนตใชกาซมาใชทําไอน้ําโดยใชหมอไอนํ้าความรอนทิ้ง (Waste Heat 

Boiler) เเละนําไอน้ําไปเดินเครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) 
2. สถานที่ – บริษัทฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 
3. ประเภทอุตสาหกรรม – ผลิตฝาปดสําหรับบรรจุภัณฑท่ีทําดวยเเกว พลาสติก และโลหะ เชน ขวด

และกระปองอลูมิเนียม 
4. ขอมูลท่ัวไป 
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โรงงานแหงหนึ่งตั้งอยูบริเวณคลองสอง ถนนรังสิต-นครนายก ไดเปดดําเนินการมาประมาณ 12 ป 
และไดผลิตกระเเสไฟฟาใชเองมากวา 4 ป โรงงานมีเหตุผลบางประการที่ไดตัดสินใจลงทุนผลิตกระแสไฟฟา
ใชเอง เนื่องจากเมื่อกอนในบริเวณนั้นเกิดไฟฟาดับบอย มีผลกระทบทําใหการผลิตเสียหายและเกิดการสูญเสีย
บอยครั้ง ฝายบริหารไดวางนโยบายไวเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากปญหาดานราคาของพลังงานที่มีแนวโนม
สูงข้ึน เเละในขณะนั้นไดใชกาซธรรมชาติในกระบวนการผลิตอยูแลว โดยตอทอกาซมาจากทอหลักของ ปตท. 
ซึ่งอยูไมไกลนัก 

 
5. ขอมูลท่ัวไปของอุปกรณและหลักการทํางานของระบบ 
ระบบผลิตกระแสไฟฟาและการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหมประกอบดวย  

• เครื่องยนตกาซ (Gas Engine) และเครื่องปนไฟ (Generator) 3 เครื่อง พิกัดกําลังผลิต (Rated 
Capacity) เครื่องละประมาณ 2 MW มีระดับแรงดันไฟฟา 6.6 kV มีขนาดประมาณ 1.5 x 5.0 
x 2.5 เมตร ผลิตในประเทศสวีเดน ยี่หอ Wartsila 

• หมอไอน้ําใชความรอนทิ้ง 3 เครื่อง พิกัดเครื่องละ 1.56 ตัน/ชม. ท่ีความดันใชงาน 6 บารเกจ 
(barg) เปนหมอไอน้ําแบบทอไฟ (Fire Tube) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.0 เมตร ยาว 3.5 
เมตร ผลิตในประเทศเดนมารก ยี่หอ Danstoker ซึ่งเครื่องดังกลาวติดตั้งมาพรอมกับระบบ 

• เครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดซึม 3 เครื่อง พิกัดเครื่องละ 360 ตันความเย็น มีขนาดประมาณ 1.5 x 
3.5 x 2.2 เมตร ผลิตในประเทศญี่ปุน ยี่หอ Sanyo 

 
โดยปกติเครื่องจักรทุกตัวในระบบจะทํางาน กําลังการผลิตจะขึ้นอยูกับปริมาณความตองการ

กําลังไฟฟาในกระบวนการผลิต และปริมาณน้ําเย็นที่ตองการ ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟารวมของ
เครื่องยนตกาซและเครื่องปนไฟฟาท้ัง 3 เครื่องโดยเฉลี่ยจะอยูท่ีประมาณ 2,150,000 kWh/เดือน และใชกาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงประมาณ 23,676 ลานบีทียู (MMBTU) ตอเดือน ปจจุบันใชงานอยูท่ีประมาณ 70-75% 
ของพิกัด 

ไอเสียจากเครื่องยนตกาซมีอุณหภูมิประมาณ 500oC มีอัตราการไหลประมาณ 150-210 ลูกบาศกเมตร/
ชม./เครื่อง ใชเปนความรอนใหกับหมอไอน้ําความรอนทิ้งผลิตไอน้ําเต็มท่ีประมาณ 1.56 ตัน/ชม./เครื่อง ความ
ดัน 6 บารเกจ แตใชงานอยูประมาณ 60 -70% ของพิกัด ท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริมาณไอน้ําท่ีตองการของเครื่องทําน้ํา
เย็นแบบดูดซึม ถาหากความดันหมอไอน้ําเกิน 6 บารเกจ กาซไอเสียจะถูกปลอยท้ิงไปสูบรรยากาศทางปลอง
ของหมอไอน้ํา ไอน้ําท่ีผลิตไดจะนําไปใชท่ีเครื่องทําน้ําเย็นแบบดูดซึมท้ัง 3 เครื่อง ซึ่งมีพิกัดอัตราการทําความ
เย็นประมาณ 360 ตันความเย็นตอเครื่อง โดยที่แตละเครื่องมีอัตราการไหลของน้ําเย็นประมาณ 218 ลูกบาศก
เมตร/ชม. ในปจจุบันใชงานอยูท่ีประมาณ 60% ของพิกัด น้ําเย็นที่จายออกไปมีอุณหภูมิประมาณ 7oC และไหล
กลับเขาเครื่องท่ีอุณหภูมิประมาณ 12oC น้ําเย็นนี้นําไปใชในการลดความรอนในกระบวนการผลิตและในการ
ปรับอากาศเฉพาะจุด (Spot Cooling) ใหกับพนักงานฝายผลิต ระบบนี้คาดวาจะมีอายุการใชงานไดประมาณ 15 
ป  
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ประสิทธิภาพรวมทั้งหมดของระบบการผลิตกระแสไฟฟาและความรอนรวม (Cogeneration) อยูท่ี
ประมาณ 55-60% และสามารถประหยัดพลังงานไดประมาณ 25-30% ในปจจุบันยังคงเดินเครื่องไมเต็มที่ 

6. สรุปผลการประหยัดพลังงานและระยะเวลาคืนทุน 

• เงินลงทุน     ประมาณ 160,000,000 บาท 

• คาใชจายดานพลังงานที่ประหยัดได  ประมาณ 25% (เมื่อเปรียบเทียบกับ 
      คาไฟฟาถาใชไฟฟาจากการไฟฟา) 

• ระยะเวลาคืนทุน     ประมาณ 10 ป 
 

7. การใชและบํารุงรักษา 
โรงงานใชหลักการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) โดยจัดใหมีการบํารุงรักษาแตละ

เครื่องสลับกันไปตามชั่วโมงการใชงาน ซึ่งเปนไปตามขอแนะนําของผูผลิต เชน  เครื่องยนตกาซจะทําการ
บํารุงรักษาที่ 250, 500, 1,000, 5,000, 10,000 และ 20,000 ช่ัวโมง เปนตน และทําการบํารุงรักษาครั้งใหญเมื่อ
เดินเครื่องครบ 40,000 ช่ัวโมง สวนใหญวิศวกรและชางของโรงงานจะเปนผูดูแลระบบและดําเนินการซอม
บํารุง ในกรณีท่ีทําการซอมบํารุงท่ี 20,000 ช่ัวโมง จะวาจางผูเชี่ยวชาญของบริษัทท่ีจําหนายเครื่องมาสาธิตและ
เรียนรูจากผูเชี่ยวชาญ เชน การเปลี่ยนแหวนลูกสูบ เปนตน ในระหวางที่ทําการบํารุงรักษาจะใชกระแสไฟฟา
จากการไฟฟาแทน 

8. ขอเสนอแนะในการนําไปใชงานกับงานอื่น 
สําหรับโรงงานที่ใชท้ังพลังงานไฟฟาและความรอนในกระบวนการผลิตในปริมาณที่คอนขางสูง และ

ใชงานคอนขางคงที่ตลอด 24 ช่ัวโมง (เชน มีความตองการพลังไฟฟามากกวา 4,000 kW และตองการใชไอน้ํา
ประมาณ 4-5 ตัน/ชม. หรือมากกวา) และมีทอกาซธรรมชาติอยูใกลโรงงาน หรือมีวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 
เชน ฟน แกลบ กากออย ฯลฯ ในปริมาณที่พอเพียง อาจพิจารณาใชระบบผลิตกระแสไฟฟาและความรอนรวม 
(Cogeneration) แตควรจะศึกษาความเปนไปไดทางดานเทคนิคและเศรษฐศาสตรโดยละเอียดกอน 
ผลประโยชนท่ีอาจจะไดรับอีกประการหนึ่ง คือ ถาผลิตไฟฟาเกินความตองการ  สวนที่เกินนี้อาจจะขายใหกับ
การไฟฟาไดตามนโยบายของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

นอกจากนี้ โรงงานยังมีการจัดการดานพลังงานที่ดีในเรื่องของการควบคุมคาใชจายดานพลังงาน โดยมี
การตรวจวัดการใชไฟฟาและปริมาณน้ําเย็นที่ใชในแตละฝายการผลิต และใหแตละฝายรับผิดชอบคาใชจายคา
พลังงานที่ใช ดังนั้น จึงมีผลทําใหแตละฝายตองวางแผนและควบคุมการใชพลังงานอยางรัดกุม 
 
บทสรุป 

ในกระบวนการของอุตสาหกรรมสวนใหญมีการใชพลังงานความรอน  และมีพลังงานความรอนสวน
หนึ่งถูกทิ้งออกมาจากกระบวนการ หากมีการนําความรอนสวนนี้กลับมาใชประโยชนไดก็จะเปนประโยชน
อยางมาก โดยความรอนที่ปลอยท้ิงจากกระบวนการอุตสาหรรมมีหลายรูปแบบ เชนของเหลวรอน (น้ํารอน 
น้ํามันรอน) และกาซรอน  (อากาศรอน กาซไอเสียรอน) โดยระดับอุณหภูมิของแหลงความรอนทิ้ง สามารถแบง
ไดหลายระดับดังนี้  
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- ระดับอุณหภูมิสูงมากกวา 650  ํC  
- ระดับอุณหภูมิปานกลางอยูในชวง 230  ํC - 650  ํC  
- ระดับอุณหภูมิต่ํานอยกวา 230  ํC  
การสูญเสียความรอนไปกับกาซไอเสียรอนเปนสิ่งท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไดในกระบวนการผลิต

ท้ังหมดที่ใชความรอนสูง ประสิทธิภาพของการใชพลังงานในกระบวนการผลิตอาจจะเพิ่มข้ึนได โดยการนํา
ความรอนทิ้งจากกระแสกาซไอเสียกลับมาใชอีก การประเมินปริมาณและคุณภาพของความรอนทิ้ง ในขั้นแรก
ตองประเมินตัวแปร ดังตอไปนี้  

- อัตราการไหลของกระแสกาซไอเสีย  
- อุณหภูมิของกาซไอเสีย และ 
- องคประกอบของกาซไอเสีย  
เมื่อสามารถหาปริมาณและคุณภาพของความรอนทิ้งท่ีมีอยูและระบุปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดแลว ข้ัน

ตอไปคือพิจารณาศักยภาพในการนําความรอนทิ้งกลับไปใชใหม 
ความรอนทิ้งท่ีนํากลับมาใชใหม มีความเปนไปไดท่ีจะนํากลับมาใชสําหรับกรณีตางๆ ดังนี้ อุนอากาศ

สําหรับการเผาไหม ท้ังภายในหัวเผาหรือนําออกไปใชกับเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบ รีคูเพอเรเตอร 
(Recuperator) หรือเครื่องสะสมความรอน (Regenerator) การอุนแทงเหล็ก (Stock) กอนบรรจุเขาเตาหลอม การ
อุนเตาหลอมโดยใชความรอนทิ้งจากเตาหลอมอื่น (Furnace regenerator) การอบแหง (เชน ในการผลิตอิฐ) การ
ใหความรอนกับพื้นที่หรือการผลิตน้ํารอน ผลิตไอน้ําสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา ผลิตไอน้ําท่ีความดันต่ําเพื่อ
ใชงานในกระบวนการผลิต อุนน้ํามันเชื้อเพลิง เชนน้ํามันเตา 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทําหนาท่ีถายเทความรอนจากของไหลชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง สวน
ใหญจะใชเมื่อตองการลดความรอนของผลิตภัณฑท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตใหเย็นลง ในขณะเดียวกันถา
ตองการเพิ่มความรอนใหกับวัตถุดิบท่ีปอนเขาสูกระบวนการผลิต (เชน ในการเผาไหม  ความรอนจากเชื้อเพลิง
ถายเทความรอนใหกับน้ําในทอหรือการกลั่น) และยังสามารถถายเทความรอนจากกระบวนการผลิตหนึ่งไปยัง
อีกกระบวนการหนึ่งได  

รีคูเพอเรเตอร (Recuporator) เปนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนชนิดหนึ่งท่ีใชในการถายเทความรอน
จากกาซไอเสียรอนที่เกิดจากการเผาไหมกับอากาศเย็นเพื่อนําไปใชสําหรับการเผาไหม ดังนั้นความรอนจึงถูก
สงกลับเขาไปในเตาหลอมทําใหเตาหลอมมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและอุณหภูมิของเปลวไฟก็เพิ่มขึ้นดวย 

เครื่องสะสมความรอนทํางานโดยใชหลักการของวัฏจักรการเก็บความรอนระยะสั้น โดยท่ัวไประบบ
สะสมความรอนจะประกอบดวย แทงเซรามิกสําหรับเก็บความรอนหนึ่งคู ตอเขากับหัวเผาหนึ่งคูหรือหัวเผา
เดี่ยว ในกรณีของเครื่องสะสมความรอนแบบหมุน (Rotary regenerator) กาซรอนทิ้งจากหัวเผาที่กําลังติดไฟอยู
จะไหลผานแทงเซรามิกแทงใดแทงหนึ่งของเครื่องสะสมความรอนเมื่อวัฏจักรยอนกลับ อากาศเย็นที่ไหลเขามา
ใหมจะถูกทําใหรอนขึ้นโดยไหลผานไปยังแทงท่ีรอนของเครื่องสะสมความรอนซึ่งกอนหนานี้ใชสะสมความ
รอนจากกาซรอนทิ้งไวแลว เวลาที่ใชในการสลับเปลี่ยน (Cycle times) จะมีคาเปลี่ยนแปลงอยูระหวาง 30 วินาที 
ถึง 30 นาที ข้ึนอยูกับชนิดของเครื่องสะสมความรอนและการใชงาน 
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