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บทที่ 4 
การอนุรักษพลังงานในระบบอื่นๆ 

(ระบบการกลั่น การระเหย การควบแนน และการอบแหง) 
 
 

ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 

ในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี อาหาร เครื่องด่ืม และยาหลายประเภท ตองใชกระบวนการในการ
แยกสารหรือทําใหสารบริสุทธิ์ข้ึนดวยความรอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชหอกลั่น หมอตมระเหย และเครื่อง
ควบแนน ผูปฏิบัติงานตองมีความสามารถเดินอุปกรณใหไดผลผลิตตามคุณสมบัติท่ีตองการ แตในปจจุบันน้ี การ
ทํางานใหไดผลผลิตตามตองการอยางเดียวไมเพียงพอ จําเปนจะตองจัดการกระบวนการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมถึงการประหยัดพลังงานดวย ผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองมีความเขาใจในหลักการทํางาน รูจักการปรับปจจัยท่ีมี
ผลตอการทํางานของเครื่อง รวมท้ังการนําความรอนเหลือใชจากสวนตาง ๆ ของหอกลั่น หรือหมอตมระเหยให
กลับมาใชประโยชนไดมากข้ึน 

การอบแหงและเครื่องอบแหงมีความสําคัญในการลดความช้ืนของวัตถุ ไมวาจะเปนในอุตสาหกรรมอาหาร 
เครื่องด่ืมชนิดผง ยา อุตสาหกรรมสียอม อุตสาหกรรมไม เปนตน การรูจักชนิดของเครื่องอบแหง และการเลือกใช
ชนิดของเครื่องอบแหงใหตรงกับคุณสมบัติจําเพาะของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑสุดทายเปนเรื่องจําเปน ขนาดของ
เครื่องอบและเวลาท่ีใชในการอบ จะสงผลตอปริมาณไฟฟา หรือปริมาณไอนํ้าท่ีจําเปนตองใชในกระบวนการ เมื่อ
โรงงานนํามาตรการอนุรักษพลังงานมาใช ผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองรูพื้นฐานของการอบแหงและตูอบแหงเสียกอน 
จึงจะสามารถนํามาตรการอนุรักษพลังงานมาใชใหไดประโยชนสูงสุด 

 
 

วัตถุประสงค (Objective) 

1. เพ่ือใหเขาใจหลักการอนุรักษพลังงานในระบบอื่นๆไดแก ระบบการกลั่นการระเหยและควบแนน 
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการอนุรักษพลังงานในระบบการอบแหง 
 

บทนํา (Introduction) 

เนื้อหาในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงหลักการเบ้ืองตนของหอกลั่น หมอตมระเหย และเครื่องควบแนน โดย
อาศัยหลักการของการดุลความรอนและการถายเทความรอน รวมท้ังความรอนแฝงของการกลายเปนไอและการ
ควบแนน นอกจากนี้ยังอธิบายถึงวิธีการกลั่นของคูของผสมท่ีมีคุณสมบัติตางกัน การใชประโยชนจากการใช
อัตราสวน Reflux ratio มาเพิ่มความบริสุทธ์ิของผลิตภัณฑ นอกจากน้ียังอธิบายถึงหมอตมระเหยชนิดตาง ๆ และ
การเลือกหมอตมใหถูกกับการใชงาน รวมท้ังการใชเครื่องควบแนนเพื่อใหไดผลิตภัณฑตามตองการ ในระบบ
อบแหงน้ันจะอธิบายหลักการเบ้ืองตนของการอบแหง ลักษณะของการอบแหง การคํานวณหาอัตราการอบแหง การ
อานกราฟท่ีอธิบายถึงชวงของการอบแหง ตูอบชนิดตาง ๆ และมาตรการการอนุรักษพลังงานในการอบแหง 
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4.1 หลักการของการกลั่น 
 การกลั่น หมายถึง การแยกของเหลวผสมท่ีมีสารองคประกอบต้ังแตสองชนิดข้ึนไป โดยใชหลักการท่ีวา

สารแตละชนิดจะมีความสามารถในการระเหยเปนไอไดไมเทากัน ณ อุณหภูมิและความดันเดียวกัน เมื่อใหความ
รอนจนของเหลวผสมกลายเปนไอบางสวน แลวนําไอน้ันไปควบแนนกลับใหเปนของเหลว จะไดของเหลวผสม
หลังควบแนนท่ีมีสวนผสมแตกตางจากของเหลวกอนการกลั่น ดวยเหตุนี้การกลั่นจึงสามารถใชในการทําให
ของเหลวมีความบริสุทธิ์ข้ีน หรือใชแยกของเหลวผสมออกเปนองคประกอบตางๆ ได 

 อนึ่ง สารองคประกอบในของเหลวผสมบางชนิดจะมีความสามารถในการระเหยไดใกลเคียงกัน จึงไม
สามารถแยกไดดวยการกลั่นธรรมดา ในกรณีนี้จะใชวิธีพิเศษ ไดแก Extractive distillation หรือ azeotropic 
distillation เปนตน 

 หากไมนับกรณีพิเศษแลว สวนใหญการกลั่นจะมีขอไดเปรียบทางเศรษฐศาสตรมากกวาวิธีอื่น จึงใชกัน
อยางแพรหลายในการแยกสารพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและอุตสาหกรรมเคมี 
 
4.1.1 สมดุลของกาซและของเหลว 

 เมื่อใหความรอนแกของเหลวผสมโดยรักษาความดันใหคงท่ีคาหน่ึง สวนผสมของไอระเหยท่ีเกิดข้ึน ณ 
อุณหภูมิหนึ่ง ๆ  จะเกิดสมดุลกับสวนผสมของของเหลวในขณะน้ัน ซึ่งจะสามารถหาความสัมพันธทางกายภาพได
เรียกวา สมดุลของกาซและของเหลวท่ีความดันคงท่ี ซึ่งเปนปรากฏการณท่ีสําคัญท่ีสุดในการกลั่น 
4.1.1.1 สมดุลของกาซและของเหลวภายใตความดันคงที่ในระบบที่มีสารองคประกอบ 2 ชนิด 
 สมดุลของกาซและของเหลวในระบบท่ีมีองคประกอบ 2 ชนิดภายใตความดันคงท่ี โดยท่ัวไป จะแสดงดวย
เสนกราฟจุดเดือด-เสนกราฟควบแนน โดยใหแกนนอนแสดงอัตราสวนโดยโมลของสารองคประกอบท่ีมีจุดเดือด
ตํ่ากวาและใหแกนต้ังแสดงอุณหภูมิ และสามารถปรับเปนกราฟ x-y (x-y diagram) ได ในท่ีนี้ x = สัดสวนโดยโม
ลขององคประกอบท่ีมีจุดเดือดตํ่ากวาในสถานะของเหลว และ y = สัดสวนโดยโมลขององคประกอบท่ีมีจุดเดือดตํ่า
กวาในสถานะกาซ 

 รูป 4.1 แสดงรูปแบบท่ีสําคัญของสมดุลของกาซและของเหลวในระบบท่ีมีสารองคประกอบ 2 ชนิด โดย  
 แบบ (a)  เปนสมดุลของกาซและของเหลวของระบบท่ัวไป  
แบบ (b) และ (c) เปนระบบท่ีทําใหเกิด minimum azeotrope และ maximum azeotrope ตามลําดับ  
แบบ (d) เปนระบบที่ทําใหเกิด phase separation โดยในชวงที่เสนกราฟ x - y มีลักษณะเปนเสนระดับ จะเกิด

สถานะกาซกับสถานะของเหลว 2 สถานะ 
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รูปที่ 4.1  รูปแบบของสมดุลของกาซและของเหลวในระบบที่มีองคประกอบ 2 ชนิด 

 
4.1.1.2   สมการแสดงความสัมพันธของสมดุลของกาซและของเหลว 

สมดุลของกาซและของเหลวสามารถแสดงไดดวยความสัมพันธ 2 รูปแบบดังน้ี  
ก. ผลบวกของความดันไอ pi ของแตละสารทุกสารจะเทากับความดันรวม π (กฎของ Dalton)  
π = p1 + p2 + p3 + … = Σ pi (4.1) 
ข. ความดัน pi ของไอระเหยสารองคประกอบ i จะเทากับผลคูณระหวางความดันไอขององคประกอบ

บริสุทธิ์ P°i กับสัดสวนโดยโมลของเหลว xi (กฎของ Raoult)  
สารละลายท่ีความสัมพันธดังกลาวน้ีเปนจริง เรียกวา สารละลายอุดมคติ 

iii PxpPxpPxpPxp 333222111 °=°=°=°= ,,,, K  (4.2) 
โดยในท่ีนี้            Σ xi = 1 (4.3) 
นอกจากน้ีจะสามารถคํานวณสัดสวนโดยโมลของไอระเหย, yi ไดดังน้ี 

π
= i

i
p

y  (4.4) 

เมื่อนําสูตร (4.4) แทนคาลงในสูตร (4.2) จะไดความสัมพันธระหวางสวนผสมไอระเหยกับสวนผสม
ของเหลวในสภาพสมดุล 
  

iii Pxy °=π   (4.5) 
เนื่องจากความดันไอของสารบริสุทธ์ิจะข้ึนอยูกับอุณหภูมิ หากทราบอุณหภูมิและ xi แลวจะสามารถ

คํานวณ yi ได  แตเนื่องจากการกล่ัน เราจะพิจารณาความสามารถในการระเหยเปนไอของสารองคประกอบท้ังสอง
ชนิดเปรียบเทียบกัน ถาใหสารองคประกอบตัวท่ีมีจุดเดือดตํ่ากวา เปน i และใหสารองคประกอบท่ีมีจุดเดือดสูงกวา
เปน j  จากสมการ (4.5) จะนิยามคา relative volatility αij ไดวา อัตราสวนระหวางสัดสวนโมลไอตอของเหสวของ
สาร i กับสัดสวนโมลไอตอของเหลวของสาร j ซึ่งเขียนเปนสมการไดดังน้ี 
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ชวง phase separation 
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 โดยคา Relative volatility เปนฟงกช่ันของอุณหภูมิ แตถาการกลั่นเกิดข้ึนในชวงอุณหภูมิแคบๆ เรามักจะ
ประมาณคาใหงายข้ึนโดยถือวา αij มีคาคงท่ี แลวนํามาใชคํานวณการกลั่น สิ่งท่ีสําคัญเปนพิเศษในการกลั่น ไดแก 
จุดเดือดและจุดควบแนน จุดเดือดหมายถึงอุณหภูมิท่ีของเหลวผสมไดรับความรอนและระเหยกลายเปนไอ จนไอ
ระเหยอิ่มตัวสมดุลกับของเหลวผสมน้ัน ภายใตความดันคาหน่ึง และผลบวกของสวนผสมไอระเหยจะเทากับ 1 
ดังน้ัน จึงสามารถแสดงไดดวยสมการ (4.7) ดังน้ี 

π
°

==
∑∑ ii

i
Px

y1  (4.7) 

กลาวคือ จุดเดือดของสวนผสมของเหลวใดๆ จะสอดคลองกับสมการ (4.7) และจะหาคาสวนผสมไอ
ระเหยไดอีกดวย ในทางกลับกัน จุดควบแนนหมายถึงอุณหภูมิท่ีไออิ่มตัวถูกดึงความรอนออกและ ควบแนน
กลายเปนของเหลว จนของเหลวอิ่มตัวสมดุลกับสวนผสมไอระเหยภายใตความดันคาหน่ึง ซึ่งคํานวณไดจากสมการ
ตอไปนี้ 
 

i

i
i P

y
x1

°
π

==
∑∑  (4.8) 

ในระบบสององคประกอบ เราจะมีเฉพาะสาร i และ สาร j  เราจึงสามารถเขียนสมการ 4.7 และ 4.8 ใหมไดดังน้ี 

ij

ij

x1x

y1y

−=

−=
  (4.9) 

เมื่อเอาสมการ 4.9 มาแทนคาในสมการ 4.6 เพื่อหาคา Relative volatility จะสามารถเขียนสมการความสัมพันธ
ระหวาง αij, xi และ yi ไดดังน้ี 

 
iji,

iji,
i 1)x(α1

xα
y

−+
=  (4.10) 

ในระบบท่ีกฎของ Raoult ไมเปนจริง กลาวคือ ในกรณีของสารละลายจริง จะตองชดเชยสมการ (4.5) ดวย activity 
coefficient, γ ซึ่งจะสามารถเขียนไดตามสมการ 4.11 
  

iiiii Pxyp °γ=π=  (4.11) 
ดังน้ัน หากทราบคา Activity coefficient แมจะเปนของเหลวไมอุดมคติ ก็สามารถหาความสัมพันธสมดุล

ของกาซและของเหลวได 
 
4.1.2 ประเภทของการกลั่น 
4.1.2.1 การกลั่นในขั้นตอนเดียว Simple or batch distillation 

 y จะมีความสัมพันธดังรูป 4.2 ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางสมดุลของกาซและของเหลวกับการกลั่นใน
ข้ันตอนเดียว เมื่อนําของเหลวผสมท่ีมีสัดสวนโดยโมลของสารองคประกอบท่ีระเหยงาย = xF  และมีอุณหภูมิ T0 ใส
ในหมอตม แลวใหความรอน จนไดอุณหภูมิ TF  ของเหลวจะเดือด เกิดเปนไอระเหยท่ีมีสวนผสมขององคประกอบ
จุดเดือดตํ่าปริมาณมากกวาสวนผสมต้ังตน (สวนผสมไอระเหยเทากับ yF) ถาใหความรอนตอไป สวนผสมของเหลว
จะเปลี่ยนไปในทิศทางอุณหภูมิสูงข้ึนตามเสนกราฟจุดเดือดกลายเปน T ซึ่งสวนผสมของกาซและของเหลวใน
ขณะนั้นจะเทากับ x บนเสนกราฟจุดเดือดและ y บนเสนกราฟควบแนนตามลําดับ ดังน้ัน ดวยผลรวมท้ังหมดของ
ปริมาณความรอนท่ีปอนเขาไป (หรือดึงออกมา) จะทําใหปริมาณของเหลวท่ีเหลือ สวนผสมของเหลว และ
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สวนผสมไอระเหยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จากการดุลมวล ปริมาณของเหลวท่ีเหลืออยู L ณ เวลาใดๆ (จาก
ปริมาณต้ังตน L0) กับสวนผสมของเหลว x และสวนผสมไอระเหย กันดังตอไปนี้ 

( ) dLyLxd =  (4.12) 
 

 
รูปที่ 4.2 การกลั่น Simple distillation กับ still 

เมื่อจัดรูปและอินทิเกรตสมการ (4.12) แลว จะไดสมการแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณของเหลวท่ี
เหลืออยู L1 กับสวนผสมของเหลว x1 ณ เวลาใดๆ ดังตอไปนี้ 

 ( ) ∫ ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

=−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ 1 11lnln
0

1
X

X F

dx
xyL

L
β  (4.13) 

ท้ังน้ี β เปนอัตราการกลั่น (= 1 –( L1 / L0)) อนึ่ง สมการ (8.13) เรียกวา สมการ Rayleigh 
เทอมทางขวามือสามารถแกไดดวยวิธีหาพ้ืนท่ีใตกราฟท่ีเขียนระหวาง x กับ 1/(y-x) เมื่อเราทราบคา y และ 

x  ในบางกรณีเราอาจใชความสัมพันธระหวาง y และ x มาใช ตามสมการ 4.10  ทําใหสามารถเขียนสมการ 4.13 ได
ใหม ดังน้ี (Coulson et al, Chemical engineering, vol.2, 1999, p437) 
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 (4.14) 

 เนื่องจากการกลั่น Simple distillation เปนกระบวนการข้ันเดียว จึงไมสามารถแยกสารไดดีนัก ปจจุบันไม
คอยใชกันในระดับใหญๆ แตยังพบไดในการทํา pot still ในการกลั่นวิสก้ี เปนตน 
4.1.2.2 การกลั่นแบบตอเนื่อง Continuous distillation (flash distillation) 

 เมื่อปอนของเหลวผสมท่ีมีสวนผสมของสารองคประกอบจุดเดือดตํ่าเทากับ xF ภายใตความดันคาหน่ึงดวย
อัตรา F [kmol/s] แลวใหความรอนในปริมาณท่ีเหมาะสม Q [W] แลว จะสามารถแยกใหมีสวนผสมของเหลว x1 
อัตราการไหล L1 [mol/s] ออกจากสวนผสมไอระเหย y1 อัตราไหล V1 [kmol/s] ได ในท่ีนี้ x1 และ y1 จะเกือบสมดุล
กันอยู ในกรณีนี้ เนื่องจากมีการปอนของเหลวผสมอยางตอเนื่อง จึงเกิดสภาวะคงท่ี (steady state) เราสามารถเขียน
สมการดุลมวลไดดังน้ี 
 

11 VLF +=  (4.15) 
 

1111F
yVxLFx +=  (4.16) 

อยางไรก็ตาม เนื่องจาก Continuous distillation เปนกระบวนการข้ันเดียวเหมือนการกล่ันแบบ simple 
distillation แตมีการเดินเครื่องอยางคงท่ีและตอเนื่อง จึงทําใหไมสามารถแยกสารไดดีนัก  

(a) simple distillation (b) still 

อุณ
หภู

ม ิ

อุณ
หภู

ม ิ
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แตในทางปฏิบัติจริง จะมีการปอนของเหลวผสมภายใตความดันสูง และอุณหภูมิเทากับจุดเดือดในความ
ดันบรรยากาศ ของเหลวท้ังหมดจะอยูในสถานะของเหลว เมื่อปอนเขาหอกลั่น จะลดความดันลงจนเทากับความดัน
บรรยากาศ ไอของสารผสมจะระเหยแยกออกจากของเหลวไปทันที ดังรูป 4.3 จึงเรียกกระบวนการนี้วา flash 
distillation 

 
รูปท่ี 4.3   การกล่ัน Continuous distillation 

 

4.1.2.3 การกลั่นลําดับสวน 
 การกลั่น flash distillation ข้ันเดียว กลาวคือการแยกสารดวยสมดุลเพียง 1 ครั้ง ไมสามารถแยกสารท่ีมีคา 

relative volatility ใกลเคียงกันมากใหมีความบริสุทธ์ิสูงได ตัวอยางเชน ในรูป 4.4 การกลั่นข้ันเดียวจะทําให
สารละลายเขมขนข้ึนจาก E → G เทาน้ัน อยางไรก็ตาม เมื่อนําผลิตภัณฑเขมขน G นี้ไปกล่ันอีกครั้งท่ีอุณหภูมิ
ตางกันออกไปและควบแนนไอระเหย H จะทําใหเขมขนข้ึนจาก G → I เมื่อทําการกลั่นข้ันเดียวซํ้าหลายๆ ครั้ง
เชนนี้ สารท่ีกลั่นไดจะคอยๆ มีความบริสุทธ์ิสูงข้ึน แตสารท่ีตองการจะไดออกมาทีละนอยมากๆ และของเหลวจาก
การกลั่นจะออกมาในทุกข้ันตอน จึงไมเหมาะจะใชในทางปฏิบัติ 

 
รูปที่ 4.4    กราฟสมดุลของกาซและของเหลวในระบบที่มีองคประกอบ 2 ชนิด 

  

ไอระเหยจากการกล่ัน 

ของเหลวจากการกล่ัน 

วาลวลดความดัน 

ใหความรอน 

วัตถุดิบ 

เสนกราฟจุดเดือด 

เสนกราฟควบแนน 

อุณ
หภู

มิ

อัตราสวนโดยโมลขององคประกอบจุดเดือดตํ่า (x) 
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หากใชวิธีดังรูปท่ี 4.5 โดยในหอ vapor-liquid contact plate tower หลายช้ัน นํา distillate สวนหนึ่ง
ปอนกลับไปท่ียอดหอ ใหความรอนจากกนหอใหไอระเหยท่ีเกิดข้ึนสวนทางไปสัมผัสกับ distillate แลว จะได
องคประกอบจุดเดือดตํ่าและองคประกอบจุดเดือดสูงท่ียอดหอและกนหอตามลําดับ การนํา distillate สวนหนึ่ง
ปอนกลับไปท่ียอดหอ เรียกวาการ reflux และวิธีการ reflux พรอมๆ กับกลั่นซ้ําเพื่อแยกใหบริสุทธ์ิยิ่งข้ึน เรียกวาการ
กลั่นลําดับสวน ในทางปฏิบัติจะไมมีการกลั่นใดท่ีไมมีการ reflux ดังน้ันโดยมากในทางปฏิบัติมักจะใชคําวาการ
กลั่นกับการกลั่นลําดับสวนในความหมายเดียวกัน 

 
รูปที่ 4.5 หอ Vapor-liquid contact plate tower 

 

4.1.3   หลักการของการกลั่นลําดับสวน  
ในหอกลั่นลําดับสวนตอเนื่องในรูป 4.6 จะปอนสารละลายผสมท่ีมีสวนผสมองคประกอบจุดเดือดตํ่า

เทากับ xF ดวยอัตรา F [kmol/s] เกิดเปน distillate ดวยอัตรา D [kmol/s] และ bottom product ท่ีมีสวนผสม xW ดวย
อัตรา W [kmol/s] นอกจากน้ี ยังนําของเหลวท่ีควบแนนท่ีเครื่องควบแนนสวนหนึ่ง มาทํา reflux กลับไปท่ียอดหอ
ดวยอัตรา LR [kmol/s] 

 เมื่อคํานวณสมดุลมวลท้ังหมดในหอกลั่นลําดับสวนแลว จะไดวา 
F = D + W (4.17) 
สําหรับการดุลสารองคประกอบจุดเดือดตํ่าจะไดวา 

 
WDF WxDxFx +=  (4.18) 

องคประกอบจุดเดือดตํ่าจะออกมาจากยอดหอ ต้ังแตช้ันท่ีอยูเหนือช้ันท่ีปอนวัตถุดิบเขาไป องคประกอบจุด
เดือดตํ่าจะมีความเขมขนมากข้ึน จึงเรียกวา Enriching section สวนช้ันท่ีตํ่ากวาช้ันท่ีปอนวัตถุดิบเขาไป จะมีการนํา
องคประกอบจุดเดือดตํ่ากลับคืนมา จึงเรียกวา stripping section 

 ถาหอกลั่นลําดับสวนไมไดรับความรอนและความเย็นจากผนังหอเลย ของเหลวบนช้ันจะเกิดการเดือดดวย
ความรอนแฝงของการควบแนนของไอระเหยจากช้ันลาง เกิดเปนไอระเหยข้ึนมาอีก ถาสมมติวาความรอนแฝงของ
การกลายเปนไอตอโมล [J/kmol] ขององคประกอบท้ังสองมีคาเทากัน อัตราการเกิดไอระเหย V [kmol/s] ของแตละ
ช้ันจะมีคาเทากัน ดังน้ัน อัตราไหลของของเหลวลงช้ันลาง L [kmol/s] จึงมี 

เคร่ือง
ควบแนน

ref
lux

 

น้ําระบายความรอน 

distillate 

ปม หมอตมซํา 
(แบบ vertical thermo siphon) 

ตัวกลางความรอน 
(ไอนํ้า เปนตน) 

(น้ําท่ีถูกควบแนน) 

หอ
กลั่

นลํ
าดั
บส

วน
 

เคร่ืองอุน 

ผลิตภัณฑ
กนหอ 

วัตถุดิบ 

ไอระเหย 
(คอนเด็นเซอร) 

reflux tank 
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คาเทากันดวย ในทางปฏิบัติสารท่ีจะกลั่นลําดับสวนเปนสารท่ีมีโครงสรางทางเคมีคลายคลึงกัน การประมาณวา
ความรอนแฝงของการกลายเปนไอตอโมลมีคาเทากันจึงสามารถทําได 
 V = L + D (4.19) 
 

D1
DxLxV nny +=

+
 (4.20) 

นอกจากน้ี ท่ียอดหอ V1 = LR + D และ LR = L 
 

ความสัมพันธระหวางสวนผสมของเหลวบนช้ันใดๆ xn กับสวนผสมไอระเหยท่ีเขามาจากดานลางของช้ัน
นั้น yn+1 จะแสดงไดดังตอไปนี้ 

 
D1 x

DL
Dx

DL
Ly nn +

+
+

=+
 (4.21) 

 
ถานํา reflux ratio R = L / D แทนคาเขาไปในสมการ (4.21) แลวจะไดสมการ (4.22) โดยสมการน้ีจะแสดง

ความสัมพันธระหวางสวนผสมของเหลวกับสวนผสมไอระเหยท่ีช้ันลางถัดมาใน enriching section เรียกวา 
enriching section operating line หรือ enriching line 

D1 x
1R

1x
1R

Ry nn +
+

+
=+

 (4.22) 

 

สําหรับ Stripping section ก็สามารถพิจารณาไดในทํานองเดียวกัน โดยปริมาณไอระเหยท่ีเกิดข้ึนเทากับ V' 

[kmol/s] และปริมาณของเหลวท่ีไหลลง L' [kmol/s] จะสามารถประมาณไดวามีคาคงท่ีไมข้ึนกับระดับช้ัน ดังน้ัน 
เมื่อคํานวณสมดุลมวลในกรอบเสนประ จะไดวา 
 V΄ = L΄ + W (4.23) 
 wmm WxxLyV 1 −′=′ +

 (4.24) 
 

สวนวัตถุดิบจะถูกอุนใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิบนช้ันปอนวัตถุดิบ หากวัตถุดิบ 1 mol ถูกปอนเปน
ของเหลว q mol และปอนเปนไอระเหย 1 - q mol แลว บนช้ันปอนวัตถุดิบจะมีความสัมพันธดังตอไปนี้ 
 L΄ = L + qF (4.25) 
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รูปที่ 4.6   อธิบายสัญลักษณในการคํานวณจํานวนขั้นตามทฤษฎีของหอกลัน่ลําดับสวน 
 

 V΄ = V − (1 − q) F (4.26) 
จึงไดสมการแสดง Stripping section operating line หรือท่ีเรียกวา stripping line ดังตอไปนี้ 

  
( ) ( )

wmm x

D
Fq11R

1
D
F

x

D
Fq11R

D
FqR

y 1

−−+

−
−

−−+

+
= +

 (4.27) 

นอกจากน้ี ถาใหสวนผสมของเหลวในวัตถุดิบท่ีปอนเขาไปเทากับ x ใหสวนผสมไอระเหยเทากับ y แลว 
 ( ) Fxyq1qx =−+  (4.28) 
สมการน้ีเรียกวา q Line หรือสายปอน 
 
4.1.3.1 การวิเคราะหกราฟโดยวิธี McCabe-Thiele 

 วิธีกําหนดจํานวนข้ันตามทฤษฎีดวยการวิเคราะหกราฟ McCabe-Thiele จะเริ่มจากการวาดกราฟ x-y แสดง
สมดุลของกาซและของเหลวกอน จากน้ันจะวาดเสนทแยงมุม y = x และ operating line ท้ังสองเสน ในท่ีนี้ 
enriching line จะเปนเสนตรงท่ีลากผานจุด PD บนเสนทแยงมุมดวยความชัน R / (R + 1) และ stripping line จะเปน
เสนตรงท่ีลากผานจุด PW บนเสนทแยงมุมดวยความชัน [R + q (F / D)] / [R + 1 – (1 – q) (F / D)] โดย enriching 

 
เครื่อง 

ควบแนน 

ช้ันปอนวัตถุดิบ 

หมอตมนํ้า 
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line กับ stripping line จะตัดกันบน q line จุด PD และจุด PW แสดงถึงสัดสวนโดยโมลขององคประกอบท่ีระเหยงาย
ในดานผลิตภัณฑยอดหอ และผลิตภัณฑกนหอตามลําดับ 

เมื่อลากสวนของเสนตรงจากจุด PD ท่ียอดหอไปขนานกับแกน x จนชนเสนสมดุล แลวลากลงมาต้ังฉากกับ
แกน x จนชนเสน enriching line จะไดเปนข้ันบันได เมื่อทําไปเรื่อยๆ จะไดจํานวนข้ันออกมา (รูป 4.7) คาท่ีหาได
ตามขางตนเรียกวา จํานวนข้ัน S ซึ่งจะเทากับจํานวนข้ันตามทฤษฎี N บวกดวยช้ันสมดุลอีก 1 ข้ันซึ่งหมายถึง 
reboiler กลาวคือ 
 S = N + 1 (4.29) 
(จํานวนข้ันตามทฤษฎี 6 + Reboiler) 
 

 

รูปที่ 4.7    กราฟ McCabe-Thiele 
 
4.1.3.2 จํานวนขั้นตามทฤษฎีกับ Reflux ratio 

จํานวนข้ันตามทฤษฎี : การดุลสารในแตละข้ัน ต้ังอยูบนสมมติฐานวาในแตละช้ัน กาซและของเหลวได
สัมผัสกันอยางเพียงพอและเกิดสมดุล จํานวนข้ันท่ีตองใชในการกลั่นลําดับสวนใหไดความบริสุทธิ์ท่ีตองการตาม
สมมติฐานนี้ เรียกวา จํานวนข้ันตามทฤษฎี ในทางปฏิบัติอาจไมเกิดสมดุลของกาซและของเหลว หรืออาจมีเหตุผล
อื่นๆ ท่ีทําใหตองใชจํานวนข้ันมากกวาจํานวนข้ันตามทฤษฎี 

จํานวนข้ันตํ่าสุดตามทฤษฎี : ยิ่ง reflux ratio, R มีคามากเทาใด การกลั่นลําดับสวนจะย่ิงมีประสิทธิผลสูง
และแยกสารไดดีเทาน้ัน ดังน้ัน กรณีท่ีนําของเหลวท้ังหมดจากยอดหอในเครื่องควบแนนไปทํา reflux หรือท่ีเรียกวา 
total reflux จะทําใหแยกสารไดบริสุทธิ์ท่ีสุด จํานวนข้ันท่ีตองใชในการน้ี เรียกวา จํานวนข้ันตํ่าสุดตามทฤษฎี 
 

คา Reflux ratio ตํ่าสุด: ในทางกลับกัน หาก R มีคานอย จํานวนข้ันตามทฤษฎีท่ีตองใชจะมีคามากข้ึน 
อยางไรก็ตาม เมื่อ R นอยกวาคาตํ่าสุดคาหน่ึง ไมวาจะเพิ่มจํานวนข้ันอีกเทาใดก็ตาม จะไมสามารถแยกสารใหมี
ความบริสุทธิ์ตามท่ีตองการได คาตํ่าสุดน้ีเรียกวา คา reflux ratio ตํ่าสุด ซึ่งจะข้ึนอยูกับรูปรางของเสนกราฟสมดุลของ
กาซและของเหลว สวนผสมของวัตถุดิบ และอัตราการแยกสาร 
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ความสัมพันธระหวาง reflux ratio กับจํานวนข้ัน :เมื่อเพิ่ม reflux ratio จํานวนข้ันตามทฤษฎีจะลดลง แต
อัตราไหลของไอระเหยในหอจะเพิ่มข้ึน รวมท้ังภาระความรอนของเครื่องควบแนนและ boiler จะเพ่ิมข้ึน ทําให
สิ้นเปลืองคาสาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึนดวย ในทางกลับกัน หาก reflux ratio เขาใกลคา reflux ratio ตํ่าสุด อัตราไหลของ
ไอระเหยในหอจะลดลง เสนผานศูนยกลางของหอจะเล็กลง ทําใหสิ้นเปลืองคาสาธารณูปโภคลดลง แตจํานวนข้ันท่ี
ตองใชจะเพ่ิมข้ึน ทําใหคาเครื่องจักรสูงข้ึน ดังน้ัน reflux ratio จึงมีคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดอยู ซึ่งจะหาไดจากคา
เครื่องจักรและคาใชจายในการเดินเครื่อง (รูป 4.8) 

 
รูปที่ 4.8 คาใชจายกับคา Reflux ratio ที่เหมาะสมที่สุด 

 

4.1.3.3 เคร่ืองกลั่นลําดับสวน 
เครื่องกลั่นลําดับสวนประกอบดวยหอกลั่นลําดับสวน เครื่องควบแนน เครื่อง reboiler ฯลฯ ดังรูป 4.5 
หอกลั่นลําดับสวนมีอยู 2 ประเภทใหญ คือหอกลั่นท่ีมีช้ันวางเปนข้ัน ๆ และหอกลั่นท่ีบรรจุวัสดุท่ีเรียกวา 

Packing ไวเต็มหอ หอกลั่นท้ังสองจะมีบริเวณแลกเปลี่ยนมวลสารและความรอนเชนเดียวกันเรียกวา Internal 
Internal: บริเวณท่ีกาซและของเหลวสัมผัสกันจริงๆ เรียกวา Internal ซึ่งจะใช Tray หรือ Packing แต

สําหรับเครื่องกลั่นท่ีใชในอุตสาหกรรม จะตองคํานึงถึงการยึดและประกอบ Internal ในทางกายภาพ รวมท้ังความ
สะดวกในการซอมบํารุงดวย ท้ัง tray และ packing มีใชกันหลายประเภท แตระยะหลังน้ีมีความสนใจท่ีจะนํา 
structured packing มาใชกับหอกลั่นขนาดใหญ 
 

 
รูปที่ 4.9  Tray ประเภทตางๆ 
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โครงสรางของ Tray: tray แบงตามทิศทางกระแสของกาซและของเหลวบนช้ัน 
ออกเปน Cross flow tray กับ counter flow tray ตัวอยางของแบบแรกไดแก bubble-cap tray, sieve tray, 

valve tray ซึ่งใชกันมานานแลว รวมท้ัง SuperFrac tray และ Max-Frac tray ท่ีพัฒนาข้ึนมาระยะหลังน้ีเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสัมผัสท่ีบริเวณใกลๆ กับ downcomer อีกดวย ตัวอยางของแบบหลัง ไดแก dual float tray ซึ่ง
ไมมี downcomer เปนตน รูป 4.9 แสดงโครงสรางของ tray ท่ีสําคัญ ตาราง 4.1 จะเปรียบเทียบหอกลั่นแบบ tray กับ
หอกลั่นแบบ packing 
 

ตารางที่ 4.1   หอกลั่นแบบ Tray กับหอกล่ันแบบ packing 

 
 
4.1.4 ประเภทของระบบกลั่นนอกเหนือจากการกลั่นตามปกติ 
4.1.4.1 การกลั่น Azeotropic distillation 
  กรณีท่ีของเหลวผสมท่ีตองการแยกมี Azeotropic point หรือมีคูสารท่ีมี relative volatility ใกลเคียงกับ 1 จะ
ไมสามารถแยกสารใหบริสุทธิ์ไดโดยใชหอกลั่นเพียงหอเดียว ดังน้ัน จึงใชวิธีเติม Entrainer ซึ่งเปนองคประกอบตัว
ท่ี 3 ท่ีมีสมบัติระเหยงายและสามารถทําใหเกิด azeotropic mixture กับองคประกอบท้ังสองตัวหรือตัวใดตัวหน่ึง 
นําไปกลั่น 
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รูปที่ 4.10   ตัวอยางระบบกลั่น Azeotropic distillation (โดยใช decanter) 
 

ซึ่งจะได Azeotropic mixture จากยอดหอกลั่น และไดสารท่ีเกือบจะบริสุทธิ์จากกนหอกลั่น โดย entrainer 
ท่ีมีอยูใน azeotropic mixture ท่ีไดจากยอดหอกลั่นสามารถนําไปใชใหมไดดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รูป 4.10 แสดง
ตัวอยางการกลั่น azeotropic distillation ท่ีใชเบนซีนเปน entrainer ในการแยกเอทานอลกับนํ้า 
 
4.1.4.2     การกลั่น Extractive distillation 
  การกลั่น Extractive distillation จะใชวิธีเดียวกับ Azeotropic distillation กลาวคือ ใชองคประกอบตัวท่ี 3 
(ตัวทําละลาย) ในการทําใหสมดุลของกาซและของเหลวเปลี่ยนแปลงไปเพื่อแยกของผสม กรณีของ azeotropic 
distillation องคประกอบตัวท่ี 3 จะทําใหเกิด Azeotrope กับองคประกอบตัวใดตัวหนึ่งในของผสม แตในกรณีของ
Extractive distillation จะเติมองคประกอบท่ี 3 หรือสาร C (ตัวทําละลาย) ท่ีมีจุดเดือดสูงกวาองคประกอบของของ
ผสม รวมท้ังมี Chemical affinity กับองคประกอบตัวใดตัวหนึ่ง (A) ในองคประกอบทั้งสองน้ันสูงมาก เพื่อลดการ
ระเหยขององคประกอบตัวใดตัวหนึ่ง แลวจึงนําไปกลั่น องคประกอบ B จะไดออกมาจากยอดหอ ของเหลวผสม
ระหวางองคประกอบ A และ C จะไดออกมาจากกนหอ แลวนําของเหลวจากกนหอไปกลั่นหรือใชวิธีอื่นในการแยก
องคประกอบ A ออกจากตัวทําละลาย การกลั่น Extractive distillation โดยท่ัวไปจะมีความส้ินเปลืองความรอนนอย
กวา azeotropic distillation และสามารถแยกองคประกอบท่ี 3 ออกมาไดงายกวา (รูป 4.11) 

เครื่องระบายความรอน 

วัตถุดิบ 

เอทานอล 

ตัวทําละลายเบนซีน 
decanter 

เฟสสารอินทรีย 
เฟสนํ้า 

เอทานอล 
reboiler 

reboiler 
นํ้า 

+ นํ้า 
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รูปที่ 4.11   ตัวอยางระบบกลั่น Extractive distillation 
 

 
4.1.4.3 การกลั่นโดยใชไอน้ํา Steam distillation 
  เมื่อนําของเหลวท่ีมีองคประกอบ 2 ชนิดซ่ึงไมละลายซ่ึงกันและกันมากวนไปเร่ือยๆ องคประกอบแตละตัว
จะมีความดันไอเทากับเม่ือมีองคประกอบน้ันอยูเดี่ยวๆ ความดันไอรวมจะเทากับผลบวกของความดันไอของท้ังสอง 
กรณีท่ีความดันไอรวมเทากับความดันบรรยากาศ องคประกอบแตละตัวจะเดือดท่ีอุณหภูมิท่ีตํ่ากวาจุดเดือดภายใต
ความดันบรรยากาศ วิธีกลั่นท่ีอาศัยหลักการน้ีดวยการพนไอนํ้าเขาไปในของเหลวผสมท่ีไมละลายนํ้าเพ่ือใหความ
รอน ซึ่งจะไดองคประกอบท่ีระเหยงายในวัตถุดิบออกมาพรอมกับน้ํา เรียกวา การกลั่น steam distillation โดย 
distillate จะแบงเปนช้ันของนํ้ากับช้ันขององคประกอบท่ีตองการ จึงสามารถแยกสารท้ังสองออกจากกันไดโดยงาย 
  การกลั่น Steam distillation เหมาะจะใชกลั่นในกรณีท่ีตองการแยกสารท่ีมีความดันไอตํ่ามาก ซึ่งในการ
กลั่นธรรมดาตองใชอุณหภูมิสูงมากหรือตองใชสุญญากาศสูงมากจึงจะทําใหระเหยออกมาได ออกจากสารท่ีระเหย
ยาก หรือกรณีท่ีตองการกําจัดสารเจือปนท่ีมีความดันตํ่าออกจากสารท่ีตองการซ่ึงระเหยยาก วิธีนี้ใชกันมากใน
อุตสาหกรรม 

 
4.1.4.4 การกลั่นภายใตสภาวะสุญญากาศ vacuum distillation 
  สารบางชนิดท่ีอยูในของเหลวผสม หากใหความรอนจนมีอุณหภูมิสูงจะสลายตัวหรือทําปฏิกิริยา ในกรณี
เชนนี้ จะใชการกลั่น Vacuum distillation กลาวคือ ทําการกลั่นของเหลวผสมภายใตสภาวะลดความดัน จะทําใหสาร
นั้นระเหยและเดือดท่ีอุณหภูมิตํ่าได โดยท่ัวไปเม่ือลดความดันจะทําใหเกิดผลตางอุณหภูมิสูงกวาเม่ือเพิ่มความดัน
เทียบกับความดันท่ีเปลี่ยนไปเทากัน อยางไรก็ตาม ปรากฏการณนี้หมายความวาหากเกิดการเปลี่ยนแปลงความดัน
เพียงเล็กนอย จะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการแยกสารอยางมาก ดังน้ันจึงตองมีมาตรการลดความดันสูญเสีย
ท่ีแตละช้ันของหอกลั่นและในทอใหนอยลง 
 

ตัวทําละลาย C 

A+B 
วัตถุดิบ 

เครื่องนําตัวทํา 
ละลายกลับมาใช 

enriching section 

exhausting section 

หอกลั่น Extractive distillation หอแยกตัวทําละลาย 
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4.1.4.5 การกลั่นที่มีปฏิกิริยารวม reactive distillation 
  การกลั่น Reactive distillation เปนการแยกดวยการกลั่นในกระบวนการกลั่น พรอมๆ กับใหทําปฏิกิริยา
เคมีไปดวย โดยท่ัวไปเมื่อไดผลิตภัณฑและผลพลอยไดจากวัตถุดิบในกระบวนการทําปฏิกิริยาแลว จึงจะนํามาแยก
ผลิตภัณฑและผลพลอยไดออกจากกันในกระบวนการกลั่น แตในการกลั่น reactive distillation นี้จะปอนวัตถุดิบเขา
ไปท่ีช้ันท่ีเหมาะสมของหอกลั่น แลวแยกสารท่ียังไมทําปฏิกิริยา A ผลพลอยได และผลิตภัณฑออกจากกัน โดยแต
ละตัวจะออกมาจากแตละสวนของหอกลั่น รูป 4.12 แสดงรูปแบบพื้นฐานของการทํางาน 
 

 
 

รูปที่ 4.12 ตัวอยางระบบกลั่น Reactive distillation 
 
 

4.2 การอนุรักษพลังงานของหอกลั่น 
4.2.1 เทคโนโลยีที่เปนปจจัยในการอนุรักษพลังงาน 
  หอกลั่นเปนวิธีแยกสารท่ีตองใชความรอนคอนขางมาก โดยท่ัวไปกลาวกันวาเปนอุปกรณท่ีใชพลังงาน
มาก อยางไรก็ตาม ยังมีการใชหอกลั่นกันอยางแพรหลายในการแยกสาร เนื่องจากความสะดวกในการออกแบบและ
เดินเครื่อง รวมท้ังความยืดหยุนตอเงื่อนไขการเดินเครื่องท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป 
  เทคโนโลยีท่ีเปนปจจัยในการอนุรักษพลังงานของหอกลั่นแสดงไวในตาราง 4.2 
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ตารางที่ 4.2  เทคโนโลยีทีเ่ปนปจจัยในการอนุรักษพลังงานของหอกล่ัน 
1.  การปรับปรุง operating line 
 1)  กําหนด reflux ratio ใหเหมาะสมท่ีสุด 
 2)  กําหนดช้ันปอนวัตถุดิบและอุณหภูมิใหเหมาะสมท่ีสุด 
 3)  มีระบบ intercooler / inter-reboiler 
 4)  ระบบหลายหอกล่ัน 
2.  การปรับปรุงสมดุลของกาซและของเหลว 
 1)  กําหนดความดันเดินเครื่องใหเหมาะสมท่ีสุด 
 2)  การกลั่น extractive distillation การกลั่น azeotropic distillation การกล่ัน salt distillation 
3.  การอนุรักษพลังงานดวยการนําความรอนกลับมาใชในกระบวนการ 
 1)  ติดต้ังระบบแลกแปล่ียนความรอนที่เหมาะสมท่ีสุด 
 2)  pump around 
 3)  นําไปใชงานหลายๆ อยาง 
 4)  ปมความรอน 
4.  การใชรวมกับระบบอื่น 
 1)  กําเนิดไอนํ้า 
 2)  นําแรงขับเคล่ือนกลับมาใชดวย Rankine cycle 
 3)  นําความเย็นกลับมาใชดวยการทําความเย็นแบบดูดกลืน 

 

4.2.2 การกําหนด reflux ratio ใหเหมาะสมที่สุด 
 กรณีท่ีจะติดต้ังหอกล่ันเครื่องใหม หลังจากท่ีกําหนดความดันเดินเครื่องแลว จะพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางจํานวนข้ันตามทฤษฎีกับ Reflux ratio แลวเลือกใชจํานวนข้ันตามทฤษฎีท่ีจะทําใหการเปลี่ยนแปลงของ 
reflux ratio มีผลตอความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑนอยท่ีสุด 

 กรณีของหอกลั่นท่ีมีอยูแลว หากลด Reflux ratio ลง ท้ังปริมาณความรอนท่ีจําเปนตองใชใน reboiler ท่ีกน
หอจะลดลง และปริมาณความรอนท่ีตองระบายความรอนเครื่องควบแนนท่ียอดหอยังลดลงอีกดวย จึงสามารถลดคา
สาธารณูปโภคได 

 วิธีลด Reflux ratio ไดแก (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการสัมผัสระหวางกาซและของเหลว (2) กําหนดจํานวนข้ัน
ปอนวัตถุดิบและอุณหภูมิใหเหมาะสมท่ีสุด (3) ใชระบบควบคุมข้ันสูงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

(1) การปรับปรุงประสิทธิภาพการสัมผัสระหวางกาซและของเหลว 
 ดวยการวิเคราะหทําความเขาใจการเคลื่อนไหวของกาซและของเหลวในแตละช้ัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การสัมผัสระหวางกาซและของเหลว กรณีท่ีชองวางของ Cap หรือขนาดของรูไมเหมาะสมกับการไหลของไอระเหย 
จะทําใหกาซและของเหลวสัมผัสกันไดไมดี ดังน้ัน สิ่งท่ีสําคัญคือตองกําจัด scale ท่ีช้ัน และบํารุงรักษาโครงสราง
เชิงกลใหอยูในสภาพท่ีออกแบบไวอยูเสมอ 

 นอกจากน้ี ระยะหลังน้ียังมีการพัฒนารูปแบบของ Tray และ packing ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ดวยการเลือกใช
รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับการแยกสารท่ีตองการ หากสามารถเพ่ิมประสิทธิของหอกลั่นไดจะสามารถลด reflux 
ratio ลงได ทําใหลดความรอนท่ีตองใชในหมอตมซํ้าได 
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(2) กําหนดจํานวนช้ันปอนวัตถุดิบและอุณหภูมิใหเหมาะสมท่ีสุด 
 วัตถุดิบจะตองปอนเขาไปท่ีช้ันท่ีเหมาะสมกับสวนผสม เพื่อไมใหจํานวนข้ันกลายเปนความสูญเปลา 
เนื่องจากบอยครั้งท่ีวัตถุดิบมักจะไมเปนไปตามท่ีออกแบบไว ดังน้ันจึงตองใช Process simulator เพื่อตรวจสอบวา
ช้ันท่ีปอนวัตถุดิบนั้นเหมาะสมท่ีสุดหรือไม ดวยการเปลี่ยนช้ันท่ีปอนวัตถุดิบใหเปนช้ันท่ีเหมาะสมท่ีสุด จะทําใหมี
จํานวนข้ัน effective มากข้ึนในทางปฏิบัติ จึงสามารถลด reflux ratio ลงได 
 นอกจากนี้ในระบบกล่ันยังมักจะมีการนําความรอนกลับมาใชดวยเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนระหวาง
วัตถุดิบกับผลิตภัณฑท่ีกนหอกลั่น อยางไรก็ตาม ในการนําความรอนกลับมาใชจะตองพิจารณาอุณหภูมิท่ีปอน
วัตถุดิบโดยคํานึงถึงกระบวนการท้ังกระบวนการดวย 
(3) ใชระบบควบคุมข้ันสูง 
 โดยมากหอกลั่นจะเดินเครื่องดวย reflux ratio สูงกวาท่ีคํานวณไวเล็กนอย เพื่อเปนการประกันวาสวนผสม
ของของเหลวท่ียอดหอกลั่นหรือของเหลวท่ีกนหอกลั่นยังไดความบริสุทธ์ิตามตองการเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการ
เดินเครื่อง หากทําการควบคุมการเดินเครื่องดวยระบบควบคุมข้ันสูง เชน multi-variable predictive control ฯลฯ 
แลว จะสามารถเดินเครื่องท่ีจุดใกลๆ กับขีดจํากัดของสวนผสมท่ีตองการได บางครั้งจะสามารถลดความรอนท่ีตอง
ใชในหมอตมซํ้าได 
4.2.3  การติดต้ังระบบ Inter-reboiler / intercooler 
 การพิจารณาการกระจายตัวของอุณหภูมิในแตละจุดในหอกลั่น วาสามารถใชพลังงานความรอนคุณภาพตํ่า
ไดหรือไมก็เปนส่ิงท่ีสําคัญ นอกจากเครื่องควบแนนท่ียอดหอและหมอตมซํ้าท่ีกนหอแลว หากติดต้ัง Inter-reboiler 
หรือ intercooler ท่ีตรงกลางหอกลั่นแลว บางกรณีจะทําใหสามารถใหความรอนโดยใชแหลงความรอนคุณภาพตํ่า 
หรือนําความรอนจากสายผลิตภัณฑท่ีมีอุณหภูมิสูงกลับมาใชได 
 
4.2.4 ระบบหอกลั่นหลายหอ 
 วิธีติดต้ังหอกล่ันเบ้ืองตนรวมกับหอกลั่นเสริมมีพื้นฐานแนวคิดวาการปรับปรุงการแยกสารซ่ึงเดิมใชหอก
ลั่นเพียง 1 ตัว โดยติดต้ังหอกลั่นเบ้ืองตนเขาไปเพ่ือทําการแยกหยาบกอน แลวนําวัตถุดิบท่ีผานหอกลั่นเบ้ืองตนปอน
ใหหอกลั่นหลัก เพ่ือลดภาระในการแยกของหอกลั่นหลัก รูป 4.13 แสดงหอกลั่นเบ้ืองตนซึ่งทํางานโดยแยก
องคประกอบจุดเดือดตํ่าออกจากยอดหอกอน สวน Pre-stripper จะทํางานโดยแยกองคประกอบจุดเดือดสูงออกมา
จากกนหอกอน 
 

 
รูปท่ี 4.13   วิธีติดต้ังหอกล่ันเบื้องตน 

หอกลั่นเบื้องตน Pre-stripper 

องคประกอบจุดเดือดตํ่า 

หอกลั่นหลัก 

วัตถุดิบ 

องคประกอบจุดเดือดสูง 

หอกลั่นหลัก 

องคประกอบ 
จุดเดือดตํ่า 

วัตถุดิบ 

pre- 
Stripper key component 

จุดเดือดตํ่า 
องคประกอบจุดเดือดสูง 

key component 
จุดเดือดตํ่า 

หอกลั่น 
เบื้องตน 



ตอนที ่4  บทท่ี 4   การอนุรักษพลงังานในระบบอ่ืนๆ                                                                                              ตาํราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานความรอน 
 

4-18 

 การกําหนดลําดับการแยกสารในระบบท่ีมีองคประกอบหลายตัวใหเหมาะสมท่ีสุด : การกําหนดลําดับการ
แยกสารจะมีความสัมพันธกับตนทุนเครื่องจักรและตนทุนการเดินเครื่องอยางมาก จึงตองกําหนดลําดับท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดโดยคํานึงถึงสมบัติของสาร ปริมาณท่ีตองแยก ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ เปนตน หลักจากประสบการณท่ีใช
ในการกําหนดลําดับมีดังตอไปนี้ 

(a) แยกองคประกอบท่ีระเหยงายสามารถแยกออกไดงายๆ กอนองคประกอบท่ีแยกไดยาก เอาไว
ทีหลัง 

(b) แยกองคประกอบท่ีมีอยูมากในวัตถุดิบออกมากอน 
(c) ทําใหมีจํานวนหอกลั่นนอยท่ีสุด 

 

4.2.5 ระบบ Multiple-effect 
 กรณีท่ีสามารถแยกสารไดโดยใชหอกลั่นเพียง 1 ตัว วิธีนี้จะแยกหอกล่ันจาก 1 ตัวเปน 2 ตัว แลวเปลี่ยน
ความดันในหอกลั่นแตละตัว นําความรอนท่ีระบายจากหอความดันสูงปอนให reboiler ของหอความดันตํ่า เพื่อใช
แหลงความรอนอยางมีประสิทธิผล มีวิธีทําหลายแบบเชนท่ีแสดงรูป 4.14 
4 

 
 

รูปที่ 4.14   ระบบ Multiple effects 
 

4.2.6 การนําความรอนทิ้งกลับมาใช 
 วิธีนี้เปนการนํา (1) ความรอนท่ีมีอยูในไอระเหยท่ียอดหอกลั่น หรือ (2) ความรอนท่ีมีอยูในของเหลว

ผลิตภัณฑมาใชประโยชนอยางมีประสิทธิผล 
ขอ (1)  เปนการใชประโยชนจากความรอนแฝงของการควบแนนท่ีมีอยูในไอระเหยท่ียอดหอกลั่น 

เนื่องจากหอกลั่นเปนอุปกรณท่ีใชพลังงานมาก หากนําความรอนแฝงของการควบแนนนี้ท้ิงไปในน้ําระบายความ
รอนจะเปนการใชพลังงานอยางไมมีประสิทธิภาพ การนําความรอนท้ิงน้ีกลับมาใชงานมีหลายวิธี วิธีท่ีใชกันมาก
ท่ีสุด ไดแก การแลกเปลี่ยนความรอนกับไอระเหยจากยอดหอเพ่ือใชกําเนิดไอนํ้าหรือใชอุนสารอื่นๆ  

 นอกจากน้ี ยังมีวิธีใชเครื่องอัดอากาศอัดไอระเหยท่ียอดหอกลั่นใหมีอุณหภูมิสูง แลวติดต้ังปมความรอนซึ่ง
ใชเครื่อง reboiler เปนแหลงความรอน รูป 4.15 เปนตัวอยางในกรณีท่ีนําปมความรอนแบบอัดไอไปใชกับหอกลั่น
แยกโพรพิลีนกับโพรเพน ปมความรอนนี้จะอัดไอระเหยท่ียอดหออุณหภูมิ 23°C ใหมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนเปน 43°C 
แลวนําไปใชเปนแหลงความรอนของ reboiler อุณหภูมิ 32°C 
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(a) วิธีแบงวัตถุดิบ (b) วิธีใช Middle cut 
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รูปท่ี 4.15    ยูนิตกล่ันโพรพิลีน (P/P spliter) ท่ีติดต้ังปมความรอนดวย 
 

 สวนขอ (2) มีวิธีการนําความรอนท่ีมีอยูในผลิตภัณฑมาใชประโยชนอยางหน่ึง ไดแก การนําไปอุนของ
ไหลในกระบวนการผลิต อุณหภูมิท่ีปอนวัตถุดิบโดยมากจะมีคาไมเกินจุดเดือด เมื่อปอนดวยอุณหภูมิไมเกินจุด
เดือด เครื่อง Reboiler จะมีภาระความรอนสูงข้ึน นอกจากน้ันของไหลผลิตภัณฑเมื่อนําไปเก็บในถังหรืออื่นๆ มักจะ
ตองทําใหเย็นดวย ตัวอยางเชน หากนําความรอนนี้ไปใชในการอุนของไหลท่ีปอนเขาไปเปนวัตถุดิบ ทําใหของไหล
ท่ีปอนเขาไปเปนวัตถุดิบมีอุณหภูมิเขาใกลจุดเดือด (กลาวอยางเท่ียงตรงแลวคือ อุณหภูมิของช้ันท่ีปอน) แลวจะ
สามารถลดภาระของ reboiler ได 
 

4.3 ระบบการระเหย หลักการของการระเหยและการควบแนน 
ในอุตสาหกรรมเคมี มักจะมีการใหความรอนหรือลดความดันสารละลายท่ีไดจากการทําปฏิกิริยาหรือจาก

การกลั่น เพื่อแยกสารท่ีระเหยยากซ่ึงละลายอยูออกจากตัวทําละลาย เครื่องระเหยมีหนาท่ีนําตัวทําละลายกลับมาใช 
หรือเพื่อใหไดตัวถูกละลายในลักษณะของแข็งหรือของเหลวเขมขน เครื่องน้ีทํางานโดยการระเหยตัวทําละลาย
ออกไป การระเหยตัวทําละลายเทากับเปนการเพิ่มความเขมขนใหกับตัวถูกละลายในตัวทําละลาย ดังน้ัน การระเหย
จึงมีการทํางานเหมือนกับการเค่ียว 

การระเหยท่ีสําคัญในอุตสาหกรรม ไดแก การระเหยนํ้าท่ีเปนตัวทําละลาย เพื่อทําสารละลายเจือจางของ
เกลือแกง ซูโครส น้ําผลไม กรดกํามะถัน ฯลฯ ในนํ้าใหเขมขนข้ึน บางครั้งยังทําใหเขมขนจนตัวถูกละลายตกผลึก
อีกดวย 

การระเหยแบงเปนการระเหยท่ีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดเดือดและการระเหยท่ีจุดเดือด ซึ่งจะเลือกใชใหเหมาะกับ
เงื่อนไข เชน เงื่อนไขขอจํากัดของสารละลาย ประสิทธิภาพในการเดินเครื่อง เปนตน วิธีการใหความรอนสวนใหญ
จะใชวิธีใหความรอนทางออมผานผนังถายเทความรอนเปนหลัก แตบางครั้งก็ใชวิธีนําแหลงความรอนใสไปใน
สารละลายโดยตรง 

 แหลงใหความรอนจะใชไอน้ํากันมาก เนื่องจากมีขอดีหลายประการคือ ไมเพียงแตจะจัดหาไดงายเทาน้ัน 
แตความรอนแฝงของการควบแนนยังมีคาสูง สามารถควบคุมอุณหภูมิไดสะดวกดวยการควบคุมความดัน มีอุณหภูมิ
คงท่ี และสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนเมื่อควบแนนยังมีคาสูงอีกดวย 
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4.3.1 การถายเทความรอนในการระเหย 
 ความสามารถในการระเหยของเครื่องระเหย จะข้ึนอยูกับปริมาณความรอนท่ีใหเขาไปในสารละลายผาน

พื้นผิวใหความรอน ปริมาณความรอนท่ีถายเทในเครื่องระเหย q [W] สามารถแสดงไดดวยสมการขางลาง 
 q = UA∆T (4.30) 
ในท่ีนี้ U เปนสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม [W/(m2·K)],  A เปนพื้นท่ีถายเทความรอน [m2],  ΔT 

เปนผลตางอุณหภูมิระหวางสารละลายกับตัวกลางความรอน 
 วิธีใหความรอนในการระเหย เกือบทุกกรณีจะใชวิธีใหความรอนดวยไอนํ้าท่ีไหลอยูในทอซึ่งจมอยูใน

ของเหลว อุณหภูมิของไอน้ําสําหรับใหความรอนสามารถประมาณคาไดวามีคาเทากับอุณหภูมิอิ่มตัว สวนอุณหภูมิ
ของของเหลวท่ีตองการทําใหเขมขนถาของเหลวนั้นไมเขมขนมาก จะประมาณใหอุณหภูมิเดือดเทากับอุณหภูมิ
ควบแนนของไอระเหยท่ีความดันเดินเครื่องภายในหมอระเหย แตในทางปฏิบัติ เมื่อของเหลวเขมขนข้ึน อุณหภูมิจุด
เดือดจะสูงข้ึนกวาเดิม จึงตองชดเชยผลกระทบของจุดเดือดท่ีสูงข้ึนเนื่องจากการมีตัวถูกละลายละลายอยู และสภาพ
การผสมของสารละลาย ฯลฯ ดวยขอมูลท่ีหาไดจากการทดลองของคนอื่น ๆ 

 เมื่อ ΔT มีคาเพิ่มข้ึน ไมจําเปนวาปริมาณความรอนท่ีถายเทจะเพ่ิมข้ึนเสมอไป ขณะท่ีสารละลายมีอุณหภูมิ
ไมเกินจุดเดือด จะเกิดการถายเทความรอนเนื่องจากการพาความรอนตามธรรมชาติ เมื่อสารละลายมีอุณหภูมิต้ังแต
จุดเดือดข้ึนไป ฟองกาซท่ีลอยข้ึนมาจะไปกวนผิวหนาถายเทความรอนใหปนปวน สัมประสิทธ์ิการพาความรอนจึง
สูงข้ึนอยางรวดเร็ว หาก ΔT มีคาเพ่ิมข้ึนไปอีก ฟองกาซจะรวมตัวกันทําใหมีไอระเหยคลุมอยูท่ีพื้นผิวถายเทความ
รอน สัมประสิทธิ์การพาความรอนจึงมีคาตํ่าลงอยางรวดเร็ว เมื่อพนปรากฏการณเปลี่ยนผานน้ีไปแลว สุดทายแลว
จะกลายเปน film boiling ซึ่งจะมีช้ันของไอระเหยคลุมอยูบนพื้นผิวถายเทความรอน สัมประสิทธิ์การพาความรอน
จะมีคาตํ่ามาก การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงไวในรูปท่ี 4.16 
 

 
รูปท่ี 4.16  เสนกราฟการเดือด (เสนทึบ : เสนแรงกระแสความรอน q เสนประ: สัมประสิทธ์ิการนําความรอน h) 

 
 
 
 

การเดือดของนํ้าอิ่มตัวในสระ (ความดันบรรยากาศ) 
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4.3.2 อุณหภูมิของจุดเดือดสูงขึ้นเมื่อสารละลายเขมขนขึ้น 
 การท่ีจุดเดือดมีอุณหภูมิสูงข้ึน(Boiling point raise) เกิดข้ึนจากในสารละลายมีตัวถูกละลายละลายอยูหรือ
เกิดจากความดันสถิตของสารละลาย 
4.3.2.1 จุดเดือดมีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากมีตัวถูกละลายละลายอยู 
 สารละลายท่ีประกอบดวยตัวทําละลายและตัวถูกละลาย จะมีความดันไอตํ่ากวาตัวทําละลายบริสุทธิ์ 
สารละลายจึงเดือดท่ีอุณหภูมิสูงกวาตัวทําละลายบริสุทธิ์ ผลตางระหวางอุณหภูมิของสารละลายกับอุณหภูมิของตัว
ทําละลายบริสุทธิ์ท่ีมีความดันเทากัน ก็คือ การท่ีจุดเดือดมีอุณหภูมิสูงข้ึนนั่นเอง 

(1) กฎของ Raoult 
 เมื่อนํากฎของ Raoult มาแปลงรูป จะไดสมการ (4.31) 
p = αPo (4.31) 
ในท่ีนี้ p เปนความดันไอของสารละลาย Po เปนความดันไอของตัวทําละลายบริสุทธิ์ α เปนสัมประสิทธ์ิไม

มีหนวย โดยท่ัวไปจะหาไดจากการทดลอง 
(2) Dürhring chart 

 Dürhring chart เปนกราฟท่ีสรางข้ึนซึ่งจะใหความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของของสารละลายใดๆ (หรือ
ตัวทําละลายบริสุทธิ์) กับสารละลายมาตรฐานท่ีมีความดันไอเทากัน ซึ่งจะไดกลุมของเสนตรงท่ีเกือบขนานกัน ทํา
ใหสะดวกในการวาดและในการหาจุดเดือด สารละลายมาตรฐานควรเลือกใชสารละลายท่ีมีข้ัว สําหรับสารละลาย
ในน้ําโดยท่ัวไปจะเลือกใชน้ํา รูป 4.17 เปน Dürhring chart ของโซเดียมไฮดรอกไซด 
 

 
 

รูปที่ 4.17  Dürhring chart ของโซเดียมไฮดรอกไซด 
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4.3.2.2 จุดเดือดของของเหลวเพ่ิมขึ้นเนื่องจากเฮดสถิตของของเหลว 
 ความดัน P ท่ีกระทําตอของเหลวท่ีอยูท่ีความลึก H จากผิวหนาของเหลว จากสูตร (4.29) จะเห็นวาจะ
เพิ่มข้ึนเฉพาะความดันสถิตเทาน้ัน จึงเดือดท่ีอุณหภูมิสูงกวาผิวหนาของเหลว 
  P = P0 + ρgH (4.32) 
 ในท่ีนี้ ใหความลึกจากผิวหนาของเหลวถึงผิวหนาท่ีกลายเปนไอเทากับ H ใหความหนาแนนเฉลี่ยของ
ของเหลวต้ังแตผิวหนาของเหลวถึงผิวหนาท่ีกลายเปนไอเทากับ ρ ใหความดัน operating pressure ท่ีกระทําตอ
ผิวหนาของเหลวเทากับ Po และให g เปนความเรงแรงโนมถวง 
 ในทางปฏิบัติความดันนี้จะตองบวกดวยความดันสูญเสียระหวางกาซกับของเหลวจากผิวหนาท่ีกลายเปน
ไอถึงผิวหนาของเหลวดวย คา P จึงมีคาสูงข้ึนไปอีก ทําใหจุดเดือดยิ่งมีคาสูงข้ึน 
 ในทางปฏิบัติ ความลึกจากพื้นผิวถายเทความรอนในเครื่องระเหยจะไมคงท่ี จึงใชความลึกเฉลี่ย H ในการ
คํานวณ ในการระเหยภายใตความดันบรรยากาศ การสูงข้ึนของจุดเดือดเน่ืองจากความลึกจะมีนอยมากจนสามารถ
ตัดท้ิงได แตยิ่งเขาใกลสุญญากาศมากเทาใด อิทธิผลของจุดเดือดท่ีสูงข้ึนเนื่องจากความลึกจะยิ่งมีผลมากข้ึนเทาน้ัน 
ทําใหผลตางอุณหภูมิระหวางการถายเทความรอนมีผลตอการระเหยลดลง ในการเค่ียวของเหลวท่ีไวตอความรอน 
เชน ผลิตภัณฑนม น้ําผลไม ฯลฯ ในสุญญากาศ จึงตองใชหมอระเหยกนต้ืน 
4.3.3 สมดุลมวลและสมดุลความรอนในหมอระเหย 
 ปริมาณนํ้าท่ีระเหยออกไปและปริมาณความรอนท่ีถายเทมาใหตัวทําละลายในหมอระเหย สามารถหาได
จากความสัมพันธระหวางสมดุลมวลกับสมดุลความรอน ตัวอยางหมอระเหยแบบหมอเดี่ยวจะแสดงในรูป 4.18 

 
รูปที่ 4.18 สมดุลมวลของหมอระเหย 

 

 ใหปริมาณวัตถุดิบท่ีปอนใหตอวินาที ปริมาณตัวทําละลายท่ีระเหยไปตอวินาที และปริมาณของเหลว
เขมขนท่ีไดออกมาตอวินาทีเทากับ F, D และ W [kg/s] ตามลําดับ ถาใหสัดสวนโดยมวลของตัวถูกละลายในวัตถุดิบ
และในของเหลวเขมขนเทากับ CF และ CW ตามลําดับแลว สมดุลมวลท้ังหมดในหมอระเหยและสมดุลมวลของตัว
ถูกละลายจะแสดงไดดังน้ี 
 F = D + W (4.33) 
 FCF = WCW (4.34) 
เมื่อแทนคา W จากสมการ 4.30 ลงในสมการ4.31 แลว จะไดสมการแสดงปริมาณตัวทําละลายท่ีระเหยออกมา 
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ถาใหอุณหภูมิของวัตถุดิบเทากับ TF [K] ใหความรอนจําเพาะเทากับ cF [kJ/(kg·K)] ใหจุดเดือดของของเหลวเขมขน

ในหมอเทากับ TW [K] ใหความรอนแฝงของการระเหยของตัวทําละลายท่ีอุณหภูมิ TW เทากับ λW [kJ/kg] ให
ปริมาณไอนํ้าท่ีปอนใหเทากับ S [kg/s] ใหอุณหภูมิอิ่มตัวของไอนํ้าอิ่มตัวเทากับ TS [K] ใหความรอนแฝงของการ

ระเหยของนํ้าท่ีอุณหภูมิ TS เทากับλS [kJ/kg] ใหอุณหภูมิของไอนํ้าท่ีระบายออกจากเครื่องใหความรอนเทากับ TC 
[K] และใหความรอนจําเพาะของนํ้าเทากับ cW [kJ/(kg·K)] แลว จากสมดุลความรอนของหมอระเหยท้ังใบ จะ
คํานวณปริมาณการถายเทความรอน q หนึ่งหนวยเวลาไดดังตอไปนี้ 

 ( ) WFWF λDTTcFq ⋅+−⋅=  
 ( ){ }CSWS TTcλS −+=  (4.36) 
 
ในท่ีนี้ถาให TS = TC แลว 
 ( ) WFWFS λDTTcFλS ⋅+−⋅=⋅  (4.37) 
 
4.3.4  เคร่ืองระเหย 
 การระเหยมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับวิธีการใหความรอน โครงสรางของพ้ืนผิวใหหรือถายเทความรอน และ
วิธีไหลของของเหลว วิธีใหความรอนแบงเปนวิธีใหความรอนภาชนะท่ีใสสารละลายโดยตรงดวยเปลวไฟหรือกาซ
อุณหภูมิสูง วิธีใหความรอนในของเหลว (รูป 4.19) โดยการสงกาซรอนเขาไปในของเหลวหรือติดต้ัง burner ไวใน
ของเหลวเพื่อใหความรอน และวิธีใชทอใหความรอนโดยติดต้ังใหความรอนผานทอท่ีมีตัวกลางใหความรอนไหล
ผานซึ่งสวนใหญจะใชไอน้ํา 
 

 
รูปที่ 4.19   วิธีใหความรอนในของเหลว 

 

 รูปแบบของเครื่องระเหยท่ีใชกันมากท่ีสุดในอุตสาหกรรม ไดแก การใชทอใหความรอนซึ่งมีไอน้ําเปน
ตัวกลางใหความรอน เหตุผลท่ีใชไอน้ํากันมากมีดังตอไปนี้ 

(1) ของเหลวจะไดรับความรอนอยางสมํ่าเสมอ ไมตองกังวลวาจะรอนมากเกินไป 
(2) สามารถควบคุมอุณหภูมิไดสะดวกดวยการควบคุมความดัน 
(3) สัมประสิทธิ์การพาความรอนเมื่อมีการควบแนนของไอนํ้ามีคาสูงมากสวนขอเสียมีดังตอไปนี้ 
(1) โดยท่ัวไปจะจําเปนตองมีหมอไอนํ้าสําหรับกําเนิดไอนํ้า ความดันของหมอไอน้ํามักจะไมสามารถ

กําเนิดไอนํ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงมากได นอกจากน้ัน การใชไอน้ําอุณหภูมิสูงยังมีตนทุนสูงอีกดวย 

อากาศ
กาซเชื้อเพลิง

P : ของเหลวเขมขน 
V : ไอระเหย 
F : วัตถุดิบ 

burner 
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(2) ในไอน้ําใหความรอนหากมีกาซท่ีไมควบแนน เชน อากาศ เขาไปปนอยูดวย จะทําใหสัมประสิทธ์ิ
การพาความรอนมีคาตํ่าลงมาก 
 หมอไอนํ้าท่ีใชกันมีหลายชนิด แตถาแบงตามลักษณะการไหลภายในหมอแลว จะแบงไดเปน 3 แบบ 
ไดแก แบบ Natural circulation แบบ forced circulation และแบบ liquid film นอกจากน้ี ลักษณะของทอใหความ
รอน หากไมนับทอลักษณะพิเศษ เชน แบบคอยลหรือแบบทอเฉียง ฯลฯ แลว โดยพื้นฐานจะแบงไดเปนแบบนอน
กับแบบต้ัง 
4.3.4.1 หมอระเหยแบบมาตรฐาน 
 รูป 4.20 แสดงหมอระเหยแบบ Natural circulation ท่ีมีทอใหความรอนแบบต้ัง ซึ่งเปนรูปแบบท่ีใชกันเปน
มาตรฐานท่ีสุด ท่ีดานลางของหมอระเหยจะติดต้ังทอใหความรอนท่ีคอนขางส้ันไวในแนวต้ัง แลวใหไอน้ําไหลผาน
ในทอนั้นเพื่อเค่ียวสารละลายใหเขมขนข้ึน แตท่ีกลางกลุมทอจะติดต้ัง downtake ซึ่งทําใหสารละลายสามารถ
หมุนเวียนไดตามธรรมชาติ หมอระเหยแบบนี้จะทําความสะอาดไดไมสะดวก จึงใชกับสารละลายท่ีไมทําใหเกิด
ตะกรันและไมกัดกรอนพื้นผิวถายเทความรอน 
 

 
 

รูปที่ 4.20  หมอระเหยแบบมาตรฐาน 
 
 
 
 

ไอระเหยที่เกิดขึ้น 

บริเวณดัก entrainment 

สภาพการหมุนเวียนของเหลว 

ไอนํ้าแหลงความรอน 

ควบแนนไอระเหยดานนอกทอ 

ของเหลวเขมขน 

นํ้าควบแนน 

เดือดภายในทอ 

วัตถุดิบ 
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4.3.4.2 หมอระเหยแบบ Basket 
 หมอระเหยแบบ Basket มีลักษณะคลายกับหมอระเหยแบบมาตรฐาน แตมีโครงสรางท่ีสามารถถอดทอให
ความรอน (basket) ออกมาเพ่ือสับเปลี่ยนกับทอสํารองได จึงสะดวกในการซอมบํารุง เชน ทําความสะอาด เปนตน 
และยังลดระยะเวลาท่ีตองหยุดเครื่องเพื่อทําความสะอาดอีกดวย ในหมอระเหยแบบนี้ ของเหลวจะไหลลงดานลาง
ทางชองวางระหวางกลุมทอใหความรอนกับผนังหมอ โดยโครงสรางแลวจะสามารถใชกับหมอระเหยขนาดเล็กท่ีมี
พื้นท่ีถายเทความรอนไมเกิน100 ตารางเมตร เทาน้ัน 

 
รูปที่ 4.21   หมอระเหยแบบ Basket 

 

4.3.4.3 หมอระเหยแบบทอยาวต้ังแบบ Forced circulation 
 หมอระเหยแบบนี้แสดงไวในรูป 4.22 โดยจะใชปมในการบังคับของเหลวใหเกิดการหมุนเวียน เพิ่ม
ความเร็วกระแสของของเหลวท่ีไหลผานในทอใหความรอน เพื่อใหมีสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนสูงข้ึน 
เครื่องใหความรอนจะติดต้ังไวท่ีตําแหนงตํ่ากวาผิวหนาของเหลวภายในหมอระเหย ดังน้ัน ของเหลวจึงแทบไมเดือด
ในทอใหความรอนเลยเนื่องจากความดันของของเหลว แตเมื่อถูกสงเขาไปในหองระเหยแลวจะระเหยอยางรวดเร็ว 
วิธีทําใหระเหยเชนนี้ เรียกวา Flash evaporation หมอระเหยท่ีใชวิธีนี้จะหมุนเวียนของเหลวดวยความเร็วสูง จึงไม
คอยมีตะกรัน ไปเกาะท่ีหมอใหความรอน เหมาะจะใชกับการเค่ียวสารละลายท่ีเกิดตะกรัน หรือตกผลึกไดงาย 
 

 
รูปที่ 4.22  หมอระเหยแบบทอยาวต้ังแบบ Forced circulation 

A :กาซไมควบแนน 
D : นํ้าควบแนน 
F : วัตถุดิบ 
S : ไอนํ้า 
T : ของเหลวเขมขน 
V : ไอระเหยที่เกิดขึ้น 

ทางเขานํ้าลาง ทางออกไอระเหย 

เกจวัดความดัน
ชองสองดู

ทางเขา
ไอนํ้า

ทางออก 
drain 

ทางออก 
ของเหลวเขมขน 

ชองไหล 

ทางเขา
วัตถุดิบ
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4.3.4.4 หมอระเหยแบบแผนฟลมแบบทอต้ัง 
 เปนหมอระเหยแบบท่ีทํางานดวยการทําใหของเหลวมีลักษณะเปนแผนฟลมบางแลวใหสัมผัสกับพื้นผิวให
ความรอน มีท้ังแบบ Raising film และ falling film 
 รูป 4.23 (a) แสดงหมอระเหยแบบ raising film ของเหลวท่ีปอนเขามาอยางตอเนื่องจากปลายลางสุดของ
บริเวณใหความรอน จะเกิดการเดือดภายในทอใหความรอน เขาไปผสมกับไอระเหยท่ีเกิดข้ึน ลอยข้ึนตามทอให
ความรอนเขาไปในหองระเหย แลวถูกแยกออกจากไอระเหย กลายเปนของเหลวเขมขนไหลออกมานอกทอ เมื่อมี
ของเหลวไหลในทอใหความรอน ปริมาณไอระเหยท่ีเกิดข้ึนจะเพ่ิมข้ึน กลายเปนกระแสผสมระหวางกาซและ
ของเหลว มีความเร็วกระแสมากข้ึน ท่ีสวนบนของหมอของเหลวจะกลายเปนแผนฟลมบางไตข้ึนไปตามผนังหมอ 
สวนไอระเหยจะไหลผานกลางหมอดวยความเร็วสูง ดังน้ัน สัมประสิทธ์ิการพาความรอนจึงมีคาสูง รวมท้ัง
ของเหลวจะสัมผัสกับพื้นผิวใหความรอนเปนระยะเวลาสั้นๆ เทาน้ัน จึงเหมาะท่ีจะใชกับการเค่ียวน้ําผลไม นม และ
สารละลายท่ีมีสารท่ีสลายตัวจากความรอนไดงาย เชน วิตามิน เปนตน 
 รูป 4.23 (b) แสดงหมอระเหยแบบ falling film วัตถุดิบจะปอนเขาไปจากดานบนของบริเวณใหความรอน
ของทอยาวต้ัง แลวไหลลงมาเปนรูปแผนฟลมบางตามผนังดานของทอใหความรอน และเกิดการระเหยทําใหเขมขน
ข้ึนระหวางท่ีไหลลงมาจนออกจากปลายทอดานลาง ในหองระเหยท่ีดานลาง ของเหลวจะถูกแยกออกจากไอระเหย
ท่ีเกิดข้ึน ทําใหไดของเหลวเขมขนออกมา หมอแบบนี้มีขอดีคือ สามารถใชกับของเหลวท่ีมีความหนืดสูงไดมากกวา
หมอแบบ raising film และจะไมมีตะกรัน หรือเกลือเกาะท่ีผนังทอ 

 
A : กาซไมควบแนน   F : วัตถุดิบ A : กาซไมควบแนน  F : วัตถุดิบ 

 T : ของเหลวเขมขน    D : นํ้าควบแนน                 T : ของเหลวเขมขน   D : นํ้าควบแนน 
 S : ไอนํ้า        V : ไอระเหยที่เกิดขึ้น         S : ไอนํ้า                    V : ไอระเหยที่เกิดขึ้น 

 
รูปท่ี 4.23 (a) หมอระเหยแบบ raising film ทอต้ัง       รูปท่ี 4.23 (b) หมอระเหยแบบ falling film ทอต้ัง 

 

4.3.4.5 หมอระเหยแบบทอนอน 
 หมอระเหยแบบทอนอนซ่ึงมีโครงสรางเกือบเหมือนกับเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน แบงเปนแบบท่ีมี
สารละลายไหลภายในทอและแบบภายนอกทอ รูป 4.24 (a) แสดงแบบแรก ซึ่งสารละลายและไอระเหยท่ีเกิดข้ึน
ระหวางท่ีไหลผานภายในทอจะกลายเปนกระแสสถานะผสมระหวางกาซและของเหลว ไหลผานภายในทอดวย
ความเร็วสูง แลวไปกระทบ baffle plate ในหองแยกกาซ-ของเหลวอยางรุนแรงทําใหกาซแยกตัวจากของเหลว 
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 รูป 4.24 (b) แสดงหมอแบบท่ีทอใหความรอนแชมิดอยูในสารละลาย ซึ่งของเหลวจะมีความลึกไมมาก ทํา
ใหมีจุดเดือดสูงข้ึนเนื่องจากความดันสถิตไมมาก มีพื้นท่ีถายเทความรอนมาก แตเนื่องจากทําความสะอาดไดยาก จึง
เหมาะกับของเหลวท่ีไมคอยเกิดตะกรัน 

 
    

รูปท่ี 4.24 (a) หมอระเหยแบบทอนอน  รูปท่ี 4.24 (b) หมอระเหยแบบทอสั้นนอน 
 

4.3.4.6 หมอระเหยแบบกวน 
 หมอระเหยแบบกวนแสดงไวในรูป 4.25 หมอแบบนี้ทํางานโดยใหของเหลวไหลลงไปเปนแผนฟลมบาง
ตามผนังดานในทอใหความรอนต้ัง ระหวางน้ันก็ใชใบพัดหมุนกวนแผนฟลมของเหลวไปดวย หมอไอนํ้าแบบน้ีมี
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนสูงมาก เหมาะกับการเค่ียวสารละลายท่ีมีความหนืดสูงและไวตอความรอน 

 
รูปท่ี 4.25 หมอระเหยแบบกวน 

มอเตอรทดรอบ 
สําหรับกวน 

ทางออกไอระเหย 

ระบายอากาศ 
เกจวัดความดัน 

ทางออก drain 

ทางออกของเหลวเขมขน 

ทางเขาไอนํ้า 
ทางเขาวัตถุดิบ 

ทางเขาไอนํ้า ทางออก drain 

เกจวัดความดัน 

ทางออกไอระเหย ทางเขานํ้าลาง 

เกจวัดความดัน

ทางเขา
ไอนํ้า

vacuum 
breaker 

ชองระบายกาซและ 
เกจวัดความดัน 

ทางระบาย drain 

ทางออกของเหลวเขมขน 

A : กาซไมควบแนน   F : วัตถุดิบ 
T : ของเหลวเขมขน   D : นํ้าควบแนน 
S : ไอนํ้า                    V : ไอระเหยที่เกิดขึ้น 

ทางเขาวัตถุดิบ
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4.4  อุปกรณประกอบของหอกลั่นและเคร่ืองระเหย 
 อุปกรณประกอบของเครื่องระเหย ไดแก เครื่องระบายอากาศ-ลดความดัน เครื่องควบแนน เครื่องดักฟอง

ของเหลว (Entrainment) เปนตน 
4.4.1 เคร่ืองระบายอากาศ-ลดความดัน 
 ในการระเหย หากในของเหลววัตถุดิบหรือในไอนํ้ามีอากาศหรือกาซท่ีไมควบแนนรวมอยู จะทําให
สัมประสิทธิ์การพาความรอนลดลงเม่ือเกิดการควบแนน นอกจากน้ีการควบคุมสภาวะของไอระเหย เชน ความดัน 
ฯลฯ จะทําไดไมสะดวก ดังน้ัน จึงตองระบายอากาศออก นอกจากนี้ถาตองการทําใหการระเหยมีประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุดท่ีอุณหภูมิตํ่าท่ีสุด จะตองทําการลดความดันใหเหมาะสม เครื่องลดความดันโดยพื้นฐานแลวแบงเปน 2 แบบ 
ไดแก แบบปมสุญญากาศเชิงกลและแบบพนน้ําเพื่อดึงอากาศออก (Ejector) 
4.4.2 เคร่ืองควบแนน 
 เครื่องควบแนนท่ีใชในการระเหย แบงเปนเครื่องควบแนนพื้นผิว (Surface condenser) และเครื่องควบแนน
แบบสัมผัส (contact condenser) 
 เครื่องควบแนนแบบพ้ืนผิวจะใหความเย็นผานผนังก้ันเชนเดียวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนท่ัวไป โดย
ใหไอระเหยและน้ําระบายความรอนไมสัมผัสกันโดยตรง แตเนื่องจากตัวเครื่องมีราคาสูง จึงใชในกรณีท่ีตอง
เดินเครื่องภายใตสุญญากาศ (ความดันตํ่ามาก ๆ) หรือกรณีท่ีตองนําของเหลวควบแนนกลับมาใชใหมโดยไมใหน้ํา
เย็นเขาไปปนกับของเหลวควบแนน หรือตองนําของเหลวควบแนนออกไปแปรรูปตอ 
 เครื่องควบแนนแบบสัมผัสเปนเครื่องควบแนนท่ีจะใหไอระเหยสัมผัสกับนํ้าระบายความรอนจํานวนมาก
โดยตรง มีโครงสรางไมซับซอนและราคาถูก และยังมีประสิทธิภาพในการควบแนนดีจึงเคยใชกันมากท่ีสุดในการ
ระเหย แตปจจุบันเนื่องจากกอปญหาสิ่งแวดลอม จึงไมใชกันอีกแลว เครื่องควบแนนแบบสัมผัสมีวิธีสัมผัสท้ังแบบ
ไหลทางเดียวกันและไหลสวนกัน ตัวอยางแสดงไวในรูป 4.26 
 

 
รูปท่ี 4.26      เคร่ืองควบแนนแบบสัมผัส 

 

C : นํ้าระบายความรอน    D : นํ้าที่ระบายออก    E : กาซไมควบแนน     V : ไอระเหย 
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4.4.3 เคร่ืองดักฟองของเหลว (Entrainment) 
ในไอระเหยท่ีเกิดจากการเดือดจะมีละอองของเหลวอยูดวย ละอองนี้จะไหลออกมาพรอมกับไอระเหยท่ี

เกิดข้ึน เรียกวา Entrainment ซึ่งเปนท้ังความสูญเสียองคประกอบเขมขน และตัวทําละลายบางชนิดอาจะทําให
อุปกรณประกอบอื่นๆ เกิดการผุกรอนและเปนคราบไดอีกดวย จึงตองพยายามปองกันใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ดังน้ัน 
ท่ีทางออกของหมอระเหยจึงติดต้ังเครื่องดัก entrainment ดังท่ีแสดงไวในรูป 4.27 
 

 
รูปที่ 4.27 เคร่ืองดัก Entrainment ชนิดตางๆ 

 

 เครื่องดักของเหลวท่ีติดมากับฟอง (Entrainment) มีหลายชนิด ทํางานดวยการให Entrainment ท่ีออกมากับ
ไอระเหยชนกับ baffle plate โดยตรง หรือใหเลี้ยวเปนมุมหักศอก หรือใชประโยชนจากแรงเหวี่ยง หรือจับละออง
ของเหลวดวย wire mesh screen เพื่อแยกไอระเหยออกจากหยดของเหลว อนึ่ง เครื่องดัก Entrainment ตองมี
ประสิทธิภาพในการดักสูงและตองมีความดันสูญเสียนอยอีกดวย 
 

4.5  การอนุรักษพลังงานดวยวิธีปรับการระเหย 
4.5.1 วิธี Multiple-effect 
 ปริมาณความรอนสวนใหญของแหลงความรอนจะถูกนําออกไปกับไอระเหยท่ีเกิดข้ึน หากสามารถนํา
ความรอนนี้กลับมาใชใหเปนประโยชนในการระเหยสารละลายอีกครั้งได จะสามารถลดปริมาณความรอนท่ีตอง
ปอนใหแกอุปกรณ แตเนื่องจากของเหลวท่ีเดือดและไอระเหยท่ีเกิดข้ึนจะมีอุณหภูมิเทากัน จึงไมสามารถใชในการ
กําเนิดไอระเหยไดทันที วิธีการหนึ่งคือนําไอระเหยท่ีเกิดข้ึนในหมอท่ี 1 ไปเปนแหลงความรอนของหมอท่ี 2 ซึ่ง
เดินเครื่องท่ีความดันตํ่ากวา (ของเหลวจะเดือดท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา เมื่ออยูในความดันตํ่ากวา) แลวนําไอระเหยท่ีเกิดข้ึน
จากหมอท่ีสองไปเปนแหลงความรอนของหมอท่ี 3 ซึ่งเดินเครื่องท่ีความดันตํ่าลงไปอีก หมอระเหยแบบนี้เรียกวา 
Multi-effect evaporator จํานวนของหมอระเหย เรียกวา number of effects กรณีท่ีใชหมอระเหย n หมอตอกัน แลว
นําไอระเหยจากหมอสุดทายไปผานเครื่องควบแนนใหระบายออกมา ไอน้ําใหมท่ีจะใชเปนแหลงความรอนจะปอน
ใหเฉพาะหมอท่ี 1 เทาน้ันก็พอ กลาวคือหากใหไอน้ําสําหรับใหความรอนเทากับ 1 เทาแลว ตามทฤษฎีแลวจะ
สามารถระเหยนํ้าไดเปนปริมาณเทากับ n เทาน่ันเอง 

(a) แบบ baffle plate 

(c) แบบ cyclone 

(b) แบบ spill shield 

(d) แบบ wire mesh 
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 อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจะไมเปนเชนนั้น เนื่องจากมีความรอนสูญเสียและการท่ีอุณหภูมิของจุดเดือด
สูงข้ึน ในอุปกรณจริงๆ นั้น จํานวนของหมอตมจะข้ึนอยูกับสมดุลระหวางคาเครื่องจักรกับคาใชจายในการ
เดินเครื่อง ในทางปฏิบัติสวนใหญแลวจะใช 4 หมอเทาน้ัน รูป 4.28 แสดงตัวอยางของหมอระเหย Triple-effect ท่ีมี
การปอนตามกัน (forward current) 
 ประเภทของหมอระเหยแบบ Multi-effect มีการจัดเรียงอยู 4 ประเภทดังรูป 4.29 แตละประเภทมีสมบัติ
ดังตอไปนี้ 

 
 

4.5.2 การระเหยแบบ multistage flash 
 หลักการของการระเหยแบบ Multistage flash คือการปอนสารละลายท่ีใหความรอนแลว ใหแกภาชนะท่ีมี
ความดันอิ่มตัวตํ่ากวาตัวมัน ทําใหเกิดการเดือดและระเหยดวยความดันท่ีลดลงเพียงอยางเดียว แลวนําไอระเหยท่ี
เกิดข้ึนไปอุนของเหลวท่ีตองการเค่ียว เพ่ือนําความรอนแฝงของการควบแนนกลับมาใช 
 วิธีระเหยแบบ multistage flash มีการนํามาใชจริงกับการทํานํ้าทะเลใหเปนน้ําจืดดังรูป 4.30 เมื่อนําของ
วัตถุดิบท่ีอุนจนมีอุณหภูมิ T1 แลว ไปอุนจนมีอุณหภูมิ Tm ดวยเครื่องใหความรอน H แลวนําไปผาน flash box F 
เพื่อใหเกิดการระเหยอยางรวดเร็วในหอง I ท่ีรักษาอุณหภูมิไวท่ีอุณหภูมิอิ่มตัว T1 ซึ่งมีคาตํ่ากวาอุณหภูมิ Tm แลว
แยกไอระเหย-ของเหลวเขมขนท่ีหองระเหย V ไอระเหยท่ีไดนี้ จะนําไปอุนวัตถุดิบท่ีไหลผานในเครื่องควบแนน
ดวยเครื่องควบแนนสําหรับอุนวัตถุดิบ ตัวไอระเหยจะควบแนนไปรวมท่ีหองรับ receiver R สวนของเหลวเขมขนท่ี
เกิดการระเหยที่หอง I จะถูกรวบรวมนําไประเหยอีกครั้งท่ีหอง II และ III ซึ่งรักษาอุณหภูมิไวใหตํ่ากวาเปนลําดับ
เพื่อเพ่ิมความเขมขนใหสูงยิ่งข้ึน 
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รูปที่ 4.30 เคร่ืองระเหยแบบ multi-stage flash 

 

4.5.3 การอัดไอระเหย 
 เมื่อนําไอระเหยไปอัด อุณหภูมิจะสูงข้ึนตามหลักของเทอรโมไดนามิกส  ดวยหลักการน้ีจะสามารถเพ่ิม
อุณหภูมิของไอระเหยท่ีเกิดข้ึนแลวนําไปใชในการใหความรอนของเหลวได 
 เมื่อใชพลังงานกลในการอัดไอน้ํา ในแงของอุปกรณใหความรอนแลว อาจเรียกวาเปนปมความรอนชนิด
หนึ่ง ในทางปฏิบัติจะใชเครื่องอัดอากาศแบบเทอรโบหรืออินเจกเตอรก็ได  รูป 4.31แสดงตัวอยางของการติดต้ังปม
ความรอนนี้ในทอสงไอระเหยจากหมอระเหย 

 
 

รูปท่ี 4.31 เคร่ืองระเหยแบบปมความรอน 

 
4.5.4 การควบคุมพ้ืนผิวถายเทความรอน 

หากท่ีพื้นผิวถายเทความรอนเกิดตะกรันข้ึน ความสามารถในการระเหยจะลดลงอยางมาก และตอง
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน เพื่อใหเกิดการระเหยไดในอัตราท่ีเทาเดิม ท้ังน้ีเนื่องจากตะกรันจะทําตัวเหมือนฉนวน
ความรอน ในกรณีของหมอไอน้ํา จะสามารถปองกันการเกิดตะกรัน ไดดวยวิธีเติมสารเคมีขณะเดินเครื่อง แตใน
หมอระเหยโดยท่ัวไปจะตองการไดของเหลวเขมขนออกมา จึงไมสามารถปองกันดวยวิธีการเติมสารเคมีได โดย
หากเกิดตะกรันเปนคราบในระดับหนึ่ง จะตองหยุดหมอระเหย แลวทําความสะอาดดวยวิธีทางเคมีหรือวิธีทาง
กายภาพ 

ความสกปรกท่ีเกิดข้ึนท่ีพื้นผิวถายเทความรอนนอกจากการเกิดตะกรันแลวยังมีอีกหลายชนิด ข้ึนอยูกับ
ประเภทของเหลวท่ีตองระเหย และสภาวะการเดินเครื่อง ตาราง 4.3 แสดงลักษณะของความสกปรกท่ีพื้นผิวถายเท
ความรอน องคประกอบหลัก และวิธีควบคุมท่ีใชกันท่ัวไป 
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ตารางท่ี 4.3   ความสกปรกที่พ้ืนผิวถายเทความรอน และวิธีควบคุม-กําจัด 

 
 

 4.6  สัญลักษณ 
A พื้นท่ีการถายเทความรอน 
C ความเขมขนของสารผสม 
D อัตราการไหลของผลิตภัณฑท่ีถูกดึงออกท่ียอดหอ, distillate 
F อัตราการไหลของสายปอน 
g ความเรงเน่ืองจากแรงโนมถวงของโลก 
H ความสูงหรือความลึกของระดับของเหลว 
L อัตราการไหลของของเหลวในหอกลั่น 
Po ความดันไอของสารบริสุทธิ์ 
pi ความดันไอระเหยของสารองคประกอบตัวท่ี i 
Q ปริมาณความรอนท้ังหมด 
q อัตราการถายเทความรอน 
qF อัตราสวนของของเหลวในสายปอนตอสายปอนท้ังหมด 
R อัตราสวนของของเหลวท่ีปอนกลับหอกลั่นดานยอดหอตอผลิตภัณฑยอดหอ, reflux ratio 
S อัตราการไหลของไอนํ้า 
T อุณหภูมิสัมบูรณ 
U สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 
V อัตราการไหลของกาซหรือไอภายในหอกลั่น 
W อัตราการไหลของของไหลท่ีดึงออกท่ีกนหอกลั่น หรือผลิตภัณฑกนหอ 
x สัดสวนโดยโมลของสารผสมในสถานะของเหลว 
y สัดสวนโดยโมลของสารผสมในสถานะกาซ 
αij ความสามารถในการระเหยสัมพัทธ, relative volatility 
 β อัตราสวนการกลั่น 
γi   activity coefficient ของสาร i 
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λ  ความรอนแฝงของการกลายเปนไอ 
π ความดันไอรวม 
ρ ความหนาแนน 

 
ตัวหอย 

D   คุณสมบัติของผลิตภัณฑยอดหอ 
F   คุณสมบัติของสารปอน 
i, j  องคประกอบของสารชนิด i และj ท่ีเวลาใด ๆ  
o   คุณสมบัติของสารท่ีจุดเริ่มตน 
R คุณสมบัติของของเหลวท่ีปอนกลับมาท่ียอดหอ 
W คุณสมบัติของผลิตภัณฑกนหอ 

 

4.7 การอบแหง 
การอบแหง คือ การเอานํ้าออกจากวัสดุท่ีตองการทําใหปริมาณน้ําในวัสดุนั้นลดลง (ความช้ืนลดลง) โดย

สวนใหญวัสดุนั้นจะอยูในสถานะของแข็ง น้ําท่ีระเหยออกจากวัสดุนั้นอาจจะไมตองระเหยท่ีจุดเดือดแตใชอากาศ
พัดผานวัสดุนั้นเพ่ือดึงนํ้าออกมา วัสดุจะแหงไดมาก-นอยจะข้ึนอยูกับธรรมชาติของมันดวย ในการอบ เมื่อทําให
ของเหลวในวัตถุดิบระเหยเปนไอ จะไดผลิตภัณฑของแข็งท่ีมีสัดสวนของของเหลวตํ่าลง  ซึ่งนอกจากจะมีกรณีท่ี
วัตถุดิบมีสภาพเปนของแข็งท่ีเปยกช้ืนแลว ยังมีกรณีท่ีอบของเหลวขน(slurry) หรือของเหลวใสเพ่ือใหไดผลิตภัณฑ
ผงอีกดวย 
 เครื่องอบโดยมากมักจะเปนสวนสุดทายของกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑท่ีอบแลวจะกลายเปน
ผลิตภัณฑสําเร็จทันที ดังน้ัน การอบไมสมํ่าเสมอ เชน ไมแหงหรือแหงเกินไป และรูปรางของผลิตภัณฑ เชน 
วัตถุดิบเปนกอน รวมท้ังปริมาณผลได (Yield) จึงเปนส่ิงท่ีตองใหความสนใจ นอกจากน้ีความรอนแฝงของการ
ระเหยของของเหลวจะมีคาสูง การอบจึงส้ินเปลืองพลังงานมาก การจัดการพลังงานความรอนจึงเปนปญหาท่ีสําคัญ 
4.7.1 อัตราความชื้น 

 ในการแสดงปริมาณน้ําท่ีมีอยูในวัตถุดิบ จะสามารถแสดงไดดวยปริมาณนํ้าตอปริมาณมวลรวมเปยก (คา 
Wet base) หรือปริมาณน้ําตอปริมาณวัตถุดิบแหง (คา dry base)   ในขณะท่ีอบมวลรวมจะเปลี่ยนแปลงไปดวย เมื่อ
คํานวณความช้ืนแบบ wet basis จะทําใหคาความช้ืนเปลี่ยนแปลงอยางไมสมํ่าเสมอ ดังน้ันในการคํานวณทาง
อุตสาหกรรม จะใชคาความช้ืน ท่ีคํานวณแบบ dry basis ซึ่งมวลแหงเปนฐานในการคํานวณ เนื่องจากมวลแหงน้ีมี
คาคงท่ีตลอดการอบ จึงมีความสะดวกมากกวา ถาใหความช้ืนท่ี wet basis เทากับ ωw และใหความช้ืนท่ี dry basis 
เทากับ ωd แลว คาท้ังสองจะมีความสัมพันธกันดังตอไปนี้ 
 ωw =   [kg-น้ํา/kg-วัตถุดิบเปยก]  (4.38) 
 ωd =    [kg-น้ํา/kg-วัตถุดิบแหง]       (4.39) 
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4.7.2 อัตราเร็วในการอบกับเสนกราฟแสดงสมบัติการอบ 
 เมื่อนําวัตถุดิบท่ีจะอบซึ่งเปยกช้ืนอยางเพียงพอถึงผิวหนามาแขวนไวในกระแสลมรอน แลวติดตาม
ตรวจวัดอัตราความช้ืนกับอุณหภูมิของวัตถุดิบนั้น โดยท่ัวไปจะไดผลลัพธดังรูป 4.32 โดยท่ัวไปกลไกการอบ
สามารถแบงไดเปน 3 ระยะท่ีมีลักษณะแตกตางกันดังรูป 4.32 กลาวคือ (I) ชวงอุนวัตถุดิบ (II) ชวงอบดวยอัตราเร็ว
คงท่ี (III) ชวงอบดวยอัตราเร็วลดลง 
 

 

รูป 4.32    การเปลี่ยนแปลงของอัตราความชื้นกับอุณหภูมิของวัตถุดิบ 
 
 

4.7.2.1 ชวงอุนวัตถุดิบ 
 ชวง I เปนชวงท่ีอุณหภูมิของวัตถุดิบจะคอยๆ เพิ่มข้ึนจากอุณหภูมิต้ังตน (อุณหภูมิหอง) จนถึงอุณหภูมิ
สมดุลท่ีข้ึนอยูกับเงื่อนไขการอบ เรียกวา ชวงอุนวัตถุดิบ ในกรณีท่ีวัตถุดิบไดรับความรอนดวยการพาความรอนโดย
ลมรอน อุณหภูมิสมดุลนี้จะมีคาเทากับอุณหภูมิกระเปาะแหงของลมรอนนั้น 
4.7.2.2 ชวงอบดวยอัตราเร็วคงที่ 
 ในชวง II วัตถุดิบจะมีอุณหภูมิคงท่ี ปริมาณความรอนท้ังหมดท่ีไดรับจะถูกใชไปในการระเหยความช้ืน
เทาน้ัน ช้ันของการระเหยจะเกิดท่ีผิวหนาของวัตถุดิบโดยอัตราเร็วในการอบจะมีคาคงท่ี ชวงน้ีเรียกวา ชวงอบดวย
อัตราเร็วคงท่ี ซึ่งจะดําเนินไปตราบเทาท่ีมีความช้ืนอิสระใหระเหยอยูท่ีผิวหนาของวัตถุดิบ โดยอัตราความช้ืนของ
วัตถุดิบจะลดลงดวยอัตราเร็วคงท่ี 
4.7.2.3 ชวงอบดวยอัตราเร็วลดลง 
 เมื่ออบไปเรื่อยๆ จนปริมาณความช้ืนท่ีผิวหนาวัตถุดิบแหงลง และความช้ืนภายในเน้ือวัตถุดิบเริ่มลดลง 
ความช้ืนอิสระภายในตัววัตถุดิบจะซึมข้ึนมาทดแทน ใหทันกับอัตราเร็วในการระเหยท่ีผิวหนา จึงเริ่มเขาสูชวงท่ี III 
ไดแก ชวงอบดวยอัตราเร็วลดลง ช้ันของการระเหยจะคอยๆ เลื่อนลงลึกเขาไปในเน้ือวัตถุดิบ อุณหภูมิของวัตถุดิบ
จะเริ่มเขาใกลอุณหภูมิของลมรอนจากบริเวณพ้ืนผิว ในการอบความรอนจะตองเขาไปถึงภายในเน้ือวัตถุดิบ 
นอกจากน้ีความรอนสวนหน่ึงยังตองใชไปในการใหความรอนตัววัตถุดิบเองอีกดวย อัตราเร็วในการอบจึงคอยๆ 
ลดลงตามเวลาท่ีผานไป 
(1) คาความช้ืนวิกฤต 
 ความช้ืนท่ีรอยตอระหวางชวง II กับ III เรียกวา คาความช้ืนวิกฤต ซึ่งเปนคาท่ีสําคัญในการออกแบบ
เครื่องอบ คาน้ีเปนคาเฉพาะตัวของวัตถุดิบ นอกจากน้ี สําหรับวัตถุดิบชนิดเดียวกัน หากวิธีอบแตกตางกัน เชนใช

อุณหภูมิของวัตถุดิบ 

เวลา 

อัต
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คว
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ืน้ห
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อุณ
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มิ 

อัต
ราค
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อุณหภูมิไมเทากัน หรือใชอากาศรอนท่ีมีความช้ืนไมเทากัน จะทําใหคาความช้ืนวิกฤตจะแตกตางกันมาก โดยท่ัวไป
การพยากรณคาน้ีเปนเรื่องยาก มักจะตองหาคาดวยการวัดจากการทดลองเทาน้ัน 
(2) ความช้ืนสมดุล 
 กรณีท่ีวัตถุดิบท่ีมีน้ําอยูในรูปมีพันธะกับโครงสรางของวัตถุดิบนั้น (Bonding moisture) การอบวัตถุดิบ
ภายใตเงื่อนไขการอบใด ๆ ท่ีใชลมรอนท่ียังมีความชื้นสัมพัทธอยู ทําใหเมื่ออบจนความช้ืนลดลงมาถึงระดับหนึ่ง
แลว วัตถุดิบจะเขาสูภาวะสมดุลไมสามารถอบใหแหงมากข้ึนอีกได ความช้ืนในขณะนั้นเรียกวา ความช้ืนสมดุล ซึ่ง
จะเปนฟงกชันของอุณหภูมิและความช้ืนของลมรอนท่ีใช 
(3) ความช้ืนอิสระ 
 ในวัตถุดิบช้ืน ปริมาณน้ําท่ีสามารถไลออกไดดวยการอบ จะเทากับผลตางของความช้ืนของวัตถุดิบกับ
ความช้ืนสมดุลในขณะนั้น คาน้ีเรียกวา อัตราความช้ืนอิสระท่ีเงื่อนไขนั้นๆ 
(4) เสนกราฟคุณลักษณะการอบ 
 ในการแสดงอัตราเร็วของการอบภายใตเงื่อนไขการอบประการหน่ึง เราจะใช คาอัตราการอบแหงจําเพาะ  
RA [kg-น้ํา/(s·m2-พื้นท่ีอบ)] ตอพื้นท่ีอบหน่ึงหนวย หรือใชคา RW [kg-น้ํา/(s·kg-วัตถุดิบแหง)] ตอวัตถุดิบแหงหน่ึง
หนวย ถาใหพื้นท่ีระเหยจําเพาะเทากับAD [m2]   และใหมวลของวัตถุดิบแหงเทากับ WD [kg] แลว คา RA และ RW จะ
มีความสัมพันธกันดังตอไปนี้ 
 

D

D
WA A

WRR =  (4.40) 

 อัตราเร็วในการอบสามารถหาไดจากความชันของอัตราความช้ืนในรูป 4.32 และเมื่อหาความสัมพันธกับ
อัตราความช้ืนแลวจะไดรูป 4.33 รูปนี้เรียกวา เสนกราฟคุณลักษณะการอบ ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการ
ออกแบบเครื่องอบ 

 
 

รูปที่ 4.33 เสนกราฟคุณลักษณะการอบ 
 
4.7.3   ความสามารถในการดูดซับความชื้นของวัสดุชื้น กับกลไกการเคลื่อนที่ 
 สภาพของความช้ืนท่ีมีอยูภายในวัตถุดิบช้ืนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลตอกลไกการเคลื่อนท่ีของ
ความช้ืน ในวัตถุดิบเปยกนอกจากจะมีความช้ืนในรูปน้ําอิสระแลว ยังมีน้ํา Adsorption water ท่ีเกาะติดกับพ้ืนผิว
ของแข็ง ความช้ืน bonding water และไอนํ้าในชองวางอีกดวย 
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 ตาราง 4.4 จะแบงความชื้นในวัตถุดิบออกตามสภาพของความชื้น โดยอธิบายความสามารถในการอุมนํ้า
ภายในวัตถุดิบ กลไกการเคลื่อนท่ีของความชื้น และความดันไอของน้ําของวัตถุดิบตางๆ ตอไปนี้จะอธิบายโดย
ละเอียด 

ตารางที่ 4.4  สภาพการอุมความชื้นภายในวัตถุดิบเปยก 
 

ประเภทของนํ้าท่ีมีอยู การอุมนํ้า 
กลไกการเคล่ือนท่ี 
ของความช้ืน 

ความดันไอ 
p 

ตัวอยางวัตถุดิบ 

วัต
ถุดิ

บเ
ปย

ก เนื้
อผ

สม
 

no
n-h

yd
rop

hil
ic 

นํ้าเกาะติดผิวหนา แรงตึงผิว การแพรของไอนํ้า p = pw
*1 พื้นผิวอนุภาคหยาบ 

ca
pil

lar
y 

wa
ter

 funicular water capillary suction force 
การเคล่ือนท่ีในสถานะ
ของเหลว 

p = pw
*2 

ช้ันอนุภาค 
อิฐ 
ของแข็งมีรูพรุน 

suspended 
water 

แรงตึงผิว การแพรของไอนํ้า p = pw
*2 

osmotic water 
(ในสภาพแขวนลอย) 

osmotic suction force 
การเคล่ือนท่ีในสถานะ
ของเหลว 

p = pw 
ช้ันอนุภาคละเอียด 
slag 
ดินเหนียวท่ีช้ืนมากๆ 

hy
dro

ph
ilic

*3
 adsorption water adsorption power การแพรของไอนํ้า p < pw activated alumina 

bonding water 
affinity ระหวาง 
พื้นผิวของอนุภาคกับ
นํ้า 

ก า ร เ ค ล่ื อ น ท่ี ใ น ส ถ า น ะ
ของเหลว 
การแพรของไอนํ้า 

p < pw ดินเหนียว 
(ใกลจะแหง) 

เนื้
อเ
ดีย
ว 

bonding water (ท่ีผาน 
สภาพเปนเจลแลว) 

affinity ระหวาง 
โมเลกุลกับนํ้า 

การแพรของความช้ืน p < pw สารละลายไฮโพลิเมอร 

การละลาย 
 

การแพรของความช้ืน 
p < pw สารละลายในนํ้าของ

สารอินทรีย 
สารละลายในนํ้าของเกลือตางๆ 

วัตถุดิบแชแข็ง นํ้าแข็ง  การแพรของไอนํ้า 
(การไหลของไอนํ้า) 

p = pice
*4  

*1 pw : ความดันไออ่ิมตัวของนํ้าอิสระ 
*2 ในหลอด capillary ท่ีมีขนาดเล็กมากๆ (รัศมี r < 10-8 m = 100 Å) แลว p < pw 
*3 ในชวงท่ีมีความช้ืนสูงโดยมากจะแสดงพฤติกรรมเหมือนกับความช้ืน (นํ้าอิสระ) ในวัสดุ non-hydrophilic 
*4 pice : ความดันไออ่ิมตัวของนํ้าแข็ง 
 

4.7.3.1 วัสดุ Non-hydrophilic 
 หมายถึงกรณีท่ีพื้นผิวท่ีเปนองคประกอบของของแข็งไมสามารถดูดความช้ืน หรือดูดความช้ืนไดนอยมาก 
จนปริมาณความช้ืนสูงสุด(ปริมาณนํ้า) มีคานอยมากเมื่อเทียบกับมวลสัมบูรณของของแข็ง น้ําท่ีเกาะอยูบนผิวของ
วัสดุเหลาน้ีจะมีลักษณะดังน้ี ถาวัสดุนั้นมีลักษณะ 
ของแข็งตันผิวมัน : น้ําจะอยูในสภาพน้ําเกาะผิวหนาท่ีทําใหพื้นผิวอนุภาคเปยก 
ของแข็งผิวหยาบ : ภายในของแข็งท่ีมีรูพรุน เชน อิฐ จะเสมือนมีหลอด capillary ขนาดตางๆ เปนจํานวนมาก ดวย

แรง capillary suction force ท่ีเกิดจากแรงตึงผิวของนํ้า จะดึงดูดนํ้าไวในสภาพ capillary water 
เมื่อการอบดําเนินไป น้ํา capillary water นี้จะเคลื่อนท่ีไปในสถานะของเหลว เหลือแตน้ํา 
suspended water ในชองวาง น้ําท่ีเหลือนี้ไมสามารถเคล่ือนท่ีไปในสถานะของเหลวได 
โดยท่ัวไปจะระเหยเปนไอไปในชวงการอบดวยอัตราเร็วลดลง ณ ตําแหนงเดิม แลวไอน้ําจะ
แพรไปในรูเล็กๆ ออกไปท่ีพื้นผิว 
ของแข็งผิวละเอียด : กรณีท่ีมีอนุภาคคอลลอยดท่ีมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 1 μm แขวนลอย

อยูในนํ้า ระหวางอนุภาคจะมีแรงผลักทางไฟฟาซ่ึงเกิดจากประจุข้ัวเดียวกันบนพื้นผิวอนุภาค ซึ่งจะทําพยายามให
อนุภาคอยูหางจากกันและดูดนํ้าเขามา แรงดึงดูดน้ีเรียกวา osmotic suction force 
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4.7.3.2 วัสดุ hydrophilic 
 หมายถึงวัสดุท่ีพื้นผิวของแข็งท่ีเปนองคประกอบของวัสดุมีสมบัติดูดความช้ืน หรือวัสดุท่ีตัวของแข็งเองมี
สมบัติ Adsorption กับน้ํา โดยน้ําท่ีเกาะอยูบนผิวของวัสดุเหลาน้ีจะมีลักษณะดังน้ี  
ถาวัสดุนั้นมีลักษณะ 
ของแข็งมีรูพรุน :  น้ําท่ีมีอยูในชองวางในวัสดุในชวงความช้ืนสูงจะเปนน้ําอิสระ ซึ่งมีพฤติกรรมเหมือนกับกรณี

ของวัสดุ non-hydrophilic เมื่ออัตราความช้ืนลดลง น้ําอิสระนี้จะหายไปกอน หลังจากน้ันจะเกิด
การเคลื่อนท่ีและระเหยของนํ้า bonding water (น้ํา adsorption water และ absorption water) ความ
ดันไอของนํ้าน้ันจะข้ึนอยูกับท้ังอุณหภูมิและอัตราความช้ืน 

วัสดุท่ีมีลักษณะเปน Cytoplasm: กรณีท่ีเซลลหนึ่งๆ อิ่มตัวอยูดวยน้ําอยางเพียงพอ ท้ัง cytoplasm และชองวาง
ภายในเซลลจะอิ่มตัวไปดวยน้ํา เมื่ออัตราความช้ืนลดลง น้ําในชองวางภายในเซลลจะหายไปกอน 
หลังจากน้ันน้ําใน cytoplasm ซึ่งจะเริ่มหายไป และ cytoplasm จะเกิดการหดตัว 

 
4.7.3.3 วัสดุเนื้อเดียว (Homogenous) 
 โมเลกุลน้ําในวัสดุเนื้อเดียว เชน สารละลายไฮโพลิเมอร สบู ฯลฯ โดยท่ัวไปจะละลาย หรือเกิด Affinity 
กับองคประกอบของแข็ง ขณะท่ีน้ํามีความเขมขนสูง จะมีความดันไอเกือบเทากับน้ําอิสระ แตเมื่อน้ํามีความเขมขน
ลดลง ความดันไอจะลดลงอยางรวดเร็ว และปริมาตรของวัตถุดิบจะหดตัวจนมีคาเทากับปริมาตรเม่ือไมมีน้ํา 
4.7.4 อัตราเร็วในการอบ (Drying rate) 
4.7.4.1 อัตราเร็วในการอบคงที่ 
 ในชวงอบดวยอัตราเร็วคงท่ี ปริมาณความรอนท่ีไดรับท้ังหมดจะถูกใชไปในการระเหยความช้ืน เกิดเปน
สภาพสมดุลจลนข้ึน โดยวัตถุดิบจะมีอุณหภูมิคงท่ีท่ี Tm และอัตราเร็วในการอบจะข้ึนอยูกับเงื่อนไขภายนอกเปน
สวนใหญ คืออุณหภูมิ T และความช้ืน H ของลมรอน อัตราเร็วในการอบคงท่ี RA จะสามารถแสดงไดดังสมการ
ตอไปนี้ 
 ( ) ( )mm TTHHk

d
d

A
WR HA −≅−=−=

λ
α

θ
ω  (4.41) 

  ในท่ีนี้สัญลักษณ θ แทนเวลา [s] สัญลักษณ α แทนสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน [W/(m2·K)] 

สัญลักษณ kH แทน  mass transfer coefficient [kg/(s·m2·(kg-น้ํา/kg-อากาศแหง))] สัญลักษณ λ แทนความรอนแฝง
ของการระเหย [J/kg-น้ํา] 
 

กรณีท่ีไดรับความรอนจากลมรอนเทาน้ัน Tm จะมีคาเทากับอุณหภูมิกระเปาะเปยก Tw ของลมรอน 
 

 ( )
λ

α wTTRA
−

=  (4.42) 
 

อัตราเร็วในการอบจะคํานวณไดจากสูตรขางตน ในท่ีนี้ ความรอนแฝงของการกลายเปนไอของนํ้า λ [J/kg-น้ํา] จะ
ใชคาท่ีอุณหภูมิ Tw (อุณหภูมิกระเปาะเปยก) 
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4.7.4.2 อัตราเร็วในการอบดวยอัตราเร็วลดลง 
 อัตราเร็วในการอบวัตถุดิบของแข็ง จะข้ึนอยูกับสมบัติของวัตถุดิบและเงื่อนไขการอบ แตรูปรางของ
เสนกราฟคุณลักษณะการอบในชวงอัตราเร็วลดลงนี้จะข้ึนอยูกับเงื่อนไขภายใน ไดแก ลักษณะของวัตถุดิบ สมบัติ
ของความช้ืนภายในวัตถุท่ีมีอยู ฯลฯ มากกวาเงื่อนไขการอบภายนอก เชน อุณหภูมิ ความช้ืน ความเร็วของลมรอน 
ฯลฯ เมื่อทําการวัดเสนกราฟอัตราเร็วในชวงอัตราเร็วลดลงของวัสดุตางๆ จะแบงไดเปน 4 ประเภทดังรูป 4.34 
 

 
รูปท่ี 4.34    เสนกราฟอัตราเร็วในการอบในชวงอัตราเร็วลดลง             

  

ในจํานวนประเภทตางๆ ขางตน รูป (a) จะพบไดในกรณีท่ีอนุภาคของวัตถุดิบมีน้ําอยูในรูปท่ีคอนขางเปน
อิสระ กลาวคือ การอบหยดของเหลว เยื่อบาง อนุภาคขนาดเล็กท่ีมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 5 mm เปนตน รูป (b) 
พบไดในอนุภาคขนาดจิ๋วท่ีมีสมบัติ non-hydrophilic หรือวัสดุท่ีมีลักษณะเปนเสนใยส้ันๆ เปนตน ท้ังรูป (a) และ 
(b) เปนวัสดุท่ีน้ําจะเคลื่อนท่ีสูผิวหนาดวยแรง capillary  ชวงอัตราเร็วลดลงข้ันท่ี 1 รูป (d) โดยมากจะพบในการอบ
สารเน้ือเดียว เชน สบู กาว เจลาติน ฯลฯ ซึ่งไมมีชวงอบดวยอัตราคงท่ี โดยอัตราความช้ืนท่ีผิวจะลดลงอยางรวดเร็ว
จนเทากับอัตราความช้ืนสมดุลกับลมรอน หลังจากน้ัน การแพรของนํ้าภายในวัตถุดิบจะมีอิทธิพลเดนชัดท่ีสุด  การ
อบรูป (c) วัตถุดิบมีสมบัติระหวาง (a), (b) กับ (d) โดยชวงอัตราการอบแหงลดลง จะมี 2 ชวง คือหลังจากเกิดชวง
อัตราเร็วลดลงข้ันท่ี 1 แลวจะเขาสูชวงอัตราเร็วลดลงข้ันท่ี 2 โดยกรณี (ก) จะพบในวัสดุท่ีมี osmotic water เชน ดิน
เหนียว และกรณี (ข) เปนรูปท่ีท่ัวไปท่ีสุด พบไดในวัสดุหลอ ช้ันตะกอน เปนตน 
 ระยะเวลาท่ีตองใชในการอบโดยคราวๆ สําหรับรูป (a), (b) จะแปรผันตามความหนาของวัสดุ ขณะท่ีรูป 
(d) จะแปรผันตามความหนาของวัตถุดิบกําลังสอง สวนรูป (c) จะอยูระหวางท้ังสองแบบขางตน 
 
4.7.5  ประเภทของเครื่องอบกับการเลือกใช 
4.7.5.1 ขั้นตอนการเลือก 
 ลักษณะของวัตถุดิบท่ีจะนํามาอบจะมีความหลากหลาย ในการเลือกตูอบจะยึดตามลักษณะความช้ืนของ
วัตถุดิบเปนหลัก หลังจากน้ันจึงพิจารณาถึงปริมาณการผลิต รูปแบบของกระบวนการ (ตอเนื่องหรือ batch) รวมท้ัง
คุณลักษณะของกระบวนการและคุณลักษณะของตูอบ เพื่อกําหนดเงื่อนไขการเดินเครื่อง พิจารณาขนาดกําลังการ
ผลิตของตูอบ เลือกอุปกรณประกอบตางๆ รวมท้ังเครื่องปอน-ถายวัตถุดิบออกจากตูอบ แลวคํานวณคาเครื่องจักร
และคาใชจายในการเดินเครื่อง เมื่อออกแบบพื้นฐานไดเปนรูปธรรมแลว ยังตองทําการทดสอบอบภายใตเงื่อนไขท่ี
ใกลเคียงท่ีสุดกับเงื่อนไขการอบที่คาดการเอาไวอีกดวย ในการทดสอบจะทําการตรวจสอบคุณลักษณะการอบ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ พฤติกรรมของวัตถุดิบภายในเครื่องอบ ฯลฯ ผลจากการทดสอบ อาจทําใหตองยอนกลับไป

อัต
รา
เร็ว

ใน
กา
รอ
บ 

(ก) 

(ข) 
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พิจารณาเลือกชนิดของตูอบใหมเลยก็ได การทดสอบจะเปนสิ่งท่ีสําคัญมากโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีท่ีไมสามารถคาด
การเก่ียวกับคุณลักษณะของวัตถุดิบได  
4.7.5.2  การแบงประเภท 
 ตาราง 4.5 จะแบงประเภทตูอบเอาไวตามวิธีการรับความรอนและสภาพของวัตถุดิบภายในตูอบ ในจํานวน
ตูอบประเภทตางๆ จะมีสมบัติท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.5   เคร่ืองอบประเภทตางๆ 

 สภาพของ 
วัตถุดิบ 

เครื่องอบ การเดินเครื่อง 
กระแส 

ของลมรอน 
กําลังผลิต 

วัตถุดิบท่ีเหมาะสม 
ดีมาก ดี 

รับ
คว

าม
รอ
นด

วย
ลม

รอ
น 

ปลิวไปกับ 
ลมรอน 

flash dryer ตอเน่ือง กระเจิง สูง 2, 3  
spray dryer ตอเน่ือง กระเจิง สูง 1, 2  

กวน 

drying tumbler,through-
flow drying tumbler ตอเน่ือง 

ขนาน ไหลผาน 
กระเจิง 

สูง 3, 4, 5  

bezel stirring dryer ตอเน่ือง ไหลผาน (ขนาน) สูง 3  
fluidized bed dryer batch หรือตอเน่ือง กระเจิง สูง 3  
multistage disk dryer ตอเน่ือง ขนาน สูง  3 

วางน่ิง tray dryer batch 
ขนาน 

ตํ่า 
7 2, 4 

ไหลผาน 2, 5, 6 3, 4, 7 

เคล่ือนท่ี 

tunnel dryer ตอเน่ือง ขนาน สูง 2, 7, 8 4, 5, 9 
nozzle jet dryer ตอเน่ือง กระแสชนกัน สูง 8, 9  
band dryer ตอเน่ือง ไหลผาน สูง 2, 5, 6 3, 4, 7 
turbo dryer ตอเน่ือง ไหลผาน สูง 3  
vertical dryer ตอเน่ือง ไหลผาน สูง 3, 4  

รับ
คว

าม
รอ
นด

วย
 

กา
รนํ

าค
วา
มร

อน
 กวน 

bezel, disk stirring dryer 
(ความดันปกติ สุญญากาศ) batch หรือตอเน่ือง  ตํ่า 2, 3  

steam heated tube bundle 
drying tumbler ตอเน่ือง  สูง 3, 4, 5  

วางน่ิง vacuum,freeze tray dryer batch  ตํ่า 10 2, 3 

เคล่ือนท่ี 
drum dryer ตอเน่ือง  ตํ่า 1, 2  
multi-disk dryer ตอเน่ือง  สูง 8  

อื่น
ๆ เครื่องอบอินฟราเรด batch หรือตอเน่ือง  ท้ังตํ่าและสูง 9 8 

เครื่องอบไมโครเวฟ batch หรือตอเน่ือง  ท้ังตํ่าและสูง  7 
(หมายเหตุ)     ประเภทของวัตถุดิบ 1. วัตถุดิบท่ีเปนของเหลวหรือ Slurry 2. วัตถุดิบท่ีเปนครีม 3. วัตถุดิบท่ีเปนผง   4. วัตถุดิบท่ีเปนกอน   
5. วัตถุดิบท่ีเปนเกล็ด 6. วัตถุดิบท่ีเปนเสนใยส้ันๆ            7. วัตถุดิบหลอ           8. วัตถุดิบท่ีเปนแผนบางตอเนื่อง         9. ผิวท่ีทาเคลือบไว       10. วัตถุดิบแชแข็ง 

 

(1) วิธีรับความรอนดวยลมรอน 
(1.1) ตูอบแบบแฟลช (Flash dryer) 
ตูอบแบบน้ีจะใชวิธีเปาวัตถุดิบท่ีเปนผงช้ืนเขาไปในกระแสลมอุณหภูมิสูงภายในทอต้ัง ลมจะเปาวัตถุดิบ

ใหปลิวฟุงเพ่ืออบใหแหงอยางรวดเร็ว ผงวัตถุดิบเมื่อแหงแลวจะลอยออกไปกับลมรอน และเขาสูกระบวนการแยก
ดวยการกรอง หรือใชไซโคลนอีกข้ันตอนหน่ึง ตูอบชนิดน้ีเปนมีโครงสรางงายท่ีสุด แตเนื่องจากมีระยะเวลาอบสั้น
เพียงไมกี่วินาที จึงไมเหมาะกับการอบข้ันสุดทาย อยางไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุดิบจะปลิวฟุงอยูในกระแสอากาศ 
อัตราความช้ืนวิกฤตจึงมีคาตํ่ามาก นอกจากน้ัน ยังเดินเครื่องดวยกระแสราบเรียบ จึงสามารถใชลมรอนอุณหภูมิสูง 400-
600°C ได ดังน้ันจึงมีประสิทธิภาพความสูง รูป 4.35 แสดงตัวอยางของเครื่องอบแบบน้ี 
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A. hot blast stove   E. cyclone     
B. beater หรือ disperser  F. Cottrell dust collector 
C. เครื่องปอนวัตถุดิบ   G. bag filter 
D. flash tube   H. ventury scrubber 
  (ทอขึ้นหรือทอลง)   I. exhaust fan 

 
รูปที่ 4.35   เคร่ืองอบ flash dryer 

 

(1.2) ตูอบแบบสเปรย (Spray dryer) 
 วิธีอบของเครื่องอบแบบสเปรย จะใชกับสารละลาย และวัตถุดิบท่ีมีลักษณะเปนของเหลวขน (slurry) และ

ครีม ดังน้ัน จึงมีวิธีการแตกตางไปจากวิธีอบน้ําท่ีเกาะบนอนุภาคท่ัวไป โดยนําวัตถุดิบเหลาน้ีไปพนเปนละอองใน
กระแสอากาศใหความรอน เพ่ือใหแหงเปนผงกอนท่ีจะตกลงมา เนื่องจากในชวงแรกวัตถุดิบจะมีอัตราความชื้นสูง 
จึงตองใชปริมาณความรอนในการระเหยตอผลิตภัณฑหนึ่งหนวยมวลท่ีมีคาสูง แตการอบจะเสร็จสิ้นในเวลารวดเร็ว
มาก และอนุภาคของผลิตภัณฑจะไมตองสัมผัสกับอุณหภูมิสูง วิธีนี้จึงสามารถอบสารท่ีไมเสถียรตอความรอนได 
ทําใหไดอนุภาคเปนเม็ดกลมกลางอากาศ และยังสามารถปรับขนาดของอนุภาคไดสะดวกดวยการปรับหัวพน
ละออง  และดวยสมบัติท่ีดีเหลาน้ี จึงนําตูอบแบบนี้มาใชกับการอบอาหาร  ผงซักฟอก เปนตน หลักการทํางานแสดง
ไวในรูป 4.36 

 
  A. hot blast stove  D. primary cyclone 
  B. spray dryer  E. secondary cyclone 
  C. pressure nozzle  F. exhaust fan 

  
รูปที่ 4.36   ตูอบ spray dryer 
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(1.3) ตูอบ Drying tumbler 
ตูอบ Drying tumbler เปนเครื่องอบแบบตอเนื่องท่ีสําคัญแบบหนึ่ง การเดินเครื่องจะมีเสถียรภาพสูง ใชกับ

การอบผงวัตถุดิบท่ีมีความช้ืนตํ่า (ปุยถานหินสีอนินทรเปนตน) และมีปริมาณวัตถุดิบมาก 
 หลักการทํางานแสดงไวในรูป 4.37 โดยภายในทรงกระบอกซ่ึงวางเอียงจะมีครีบสําหรับกวนวัตถุดิบ และ
เพื่อใหวัตถุดิบสัมผัสกับลมรอนท่ีเปาเขามา  ทิศทางการปอนวัตถุดิบและลมรอนแบงเปนแบบสวนทาง 
(countercurrent flow) กับแบบปอนทางเดียวกัน (concurrent flow) วัตถุดิบในตูจะหลนลงมาจากครีบกวนเพื่อสัมผัส
กับลมรอนเปนครั้งๆ 
 

 
รูปท่ี 4.37   เคร่ืองอบ drying tumbler 

 

 ตูอบแบบ Concurrent flow วัตถุดิบจะสัมผัสกับลมรอนอุณหภูมิสูง แตอุณหภูมิของวัตถุดิบจะเทากับ
อุณหภูมิกระเปาะแหงของลมรอนนั้น ท่ีสวนทายของเครื่องอบซ่ึงวัตถุดิบเกือบแหงแลว จะมีการลดอุณหภูมิของลม
รอนลง จึงชวยรักษาคุณภาพของวัตถุดิบได แตจะทําใหลดความช้ืนในผลิตภัณฑใหตํ่าลงมากๆไดยาก แตถาใชตูอบ
แบบ countercurrent flow จะสามารถทําใหผลิตภัณฑมีความช้ืนตํ่าไดตามตองการ แตไมเหมาะสมจะใชกับวัตถุดิบ
ท่ีไวตอความรอน เพราะจะวิธีนี้จะทําใหวัตถุดิบมีอุณหภูมิสูงอยางสมํ่าเสมอตลอดความยาวของตู 

 

(1.4) ตูอบแบบ Fluidized bed dryer 
 ใชวิธีเปาลมรอนเขาไปจากดานลางของช้ันวัตถุดิบท่ีเปนผงท่ีวางบนแผนท่ีมีรูพรุน เพื่อใหผงวัตถุดิบลอย
ข้ึนและมีการเคลื่อนไหวเสมือนตัวมันเปนของไหล ตัวอยางแสดงไวในรูป 4.38 ตูอบแบบนี้จะมีจุดเดนดังตอไปนี้ 

- ผงวัตถุดิบจะสัมผัสกับกาซอยางรุนแรงจึงมีคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนสูงและเน่ืองจาก
อัตราสวนพื้นท่ีตอปริมาตรของผงวัตถุดิบมีคามาก จึงมีการถายเทความรอนรวมไดมาก 

- แตละอนุภาคจะกระทบกันอยางรุนแรงในขณะท่ีถูกกวนไปมา ทําใหวัตถุดิบมีอุณหภูมิสมํ่าเสมอ 
- ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีอยูในเครื่องอบสามารถปรับใหเปนเทาใดก็ได จึงเหมาะกับวัตถุดิบท่ีตองใช

เวลานานในการอบหรือผลิตภัณฑท่ีมีอัตราความช้ืนตํ่า 
สวนขอเสียมีดังตอไปนี้ 

- ไมสามารถใชกับวัตถุดิบท่ีมีความช้ืนสูงและมีการเกาะตัว / รวมตัวสูง เพราะจะไมสามารถทําให
เกิดสภาพ Fluidized ได  

- อนุภาคจะกระเด็นออกมาพรอมกับกาซไดงาย 

วัตถุดิบ 

ลมรอน 

ตัวเคร่ืองอบ 

ลูก
กลิ้

งร
อง
รับ

 

ลูก
กลิ้

งข
ับ 

ลูก
กลิ้

งร
อง
รับ

 

ไอเสีย 
(ไปไซโคลน 
และ blower) 

ผลิตภัณฑ 
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- แผนกระจายกาซและ Fluidized bed ทําใหเกิดความดันสูญเสียสูงจึงตองใช blower เพื่อเปา
อากาศท่ีมีกําลังสูง 

 
 

 A. blower   E.    เครื่องปอนวัตถุดิบ 
 B. burner   F.     Fluidized bed 
 C. air heater   G.    Cyclone 
 D. fluidized bed baseplate 
 

รูปท่ี 4.38 ตูอบแบบ fluidized bed dryer 
 

(1.5) ตูอบแบบถาด (Tray dryer) 
 ตูอบแบบนี้ จะนําวัตถุดิบวางไวในถาด ตะแกรง หรือแผนท่ีมีรูพรุน แลวเปาลมรอนขนานไปกับผิวหนา
วัตถุดิบ หรือเปาต้ังฉากกับกนถาดท่ียอมใหลมผานได ลมรอนจะผานเขาไปในช้ันวัตถุดิบ เนื่องจากจะใชลมรอนท่ีมี
ความเร็วไมสูงนัก วัตถุดิบจึงยังอยูนิ่ง ไมกอใหเกิดการส่ันสะเทือนหรือการกระแทกใดๆ ไมเกิดความเสียหายจาก
การแตกหัก ตูอบแบบนี้จะทํางานแบบกะ (Batch) จึงเหมาะกับวัตถุดิบท่ีตองการอบดวยการควบคุมภายใตเงื่อนไข
การอบเขมงวด หรืออบวัตถุดิบหลายๆ ชนิดแตจํานวนนอยๆ หรือใชกับการควบคุมแบบโปรแกรมซ่ึงคอยๆ ปรับ
อุณหภูมิไปตามความเหมาะสม รูป 4.39 แสดงตัวอยางของ tray dryer 

 
 

รูปท่ี 4.39   เคร่ืองอบ tray dryer 
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แบบ concurrent flow แบบ through flow 
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(1.6) ตูอบแบบอุโมงค (Tunnel dryer) และ แบบสายพาน (band dryer) แบบตอเนื่อง 
 ตูอบแบบอุโมงค จะมีรถเข็น (รูป 4.40) สําหรับเข็นพาวัตถุดิบเขาในอุโมงค แตถาวัตถุดิบเปนแผนบาง เชน 
กระดาษ จะสอดวัตถุดิบผานลูกกลิ้งบน-ลาง ใหลูกกลิ้งดึงวัตถุดิบเขาไป แลวเปาลมรอนใหวัตถุดิบเพื่ออบใหแหง 
 ตูอบแบบสายพานลําเลียง จะวางวัตถุดิบไวบนสายพานท่ีทําจากแผนโลหะหรือยางท่ีมีรูพรุนซึ่งถูก
ขับเคลื่อนโดยมอเตอรผานมูเลย เพื่อใหวัตถุดิบเคล่ือนตัวสัมผัสกับลมรอนแลวทําการอบอยางตอเนื่อง รูป 4.41 
แสดงเครื่องอบแบบสายพานลําเลียง 
 ในเครื่องอบแบบอุโมงค และ แบบสายพานลําเลียง จะมีการติดต้ัง Blower ท่ีสวนตางๆ ของเครื่องอบ แลว
ใช blower แตละตัวในการดูดหรือระบายลมรอนเพ่ือเพิ่มอัตราเร็วในการอบ หรือมีการพนลมรอนสวนหน่ึงแบบ 
Concurrent flow หรือ Countercurrent flow กับวัตถุดิบเพื่อหมุนเวียนลมรอนดวย blower แตละตัว 
 

 
รูป 4.40  เครื่องอบ tunnel dryer 

 

 
 

รูปท่ี 4.41 เคร่ืองอบ through-flow band dryer 

 
(1.7)  ตูอบ Nozzle jet dryer 

 เปนตูอบท่ีใชอบวัตถุดิบลักษณะแผนบางหรือของเหลวท่ีเคลือบผิวหนาวัตถุ โดยการพนลําลมรอนจาก 
Slot หรือ nozzle ลงไปใหต้ังฉากกับเปาหมาย วัตถุดิบจะถูกอบระหวางท่ีเคลื่อนท่ีไปบนลูกกลิ้ง แตจะเปนการอบ
เพียงดานเดียว ซึ่งจะแบงเปนแบบ arch vent แบบสายพานนอน สวนในการอบสองดานจะใชแบบ floating 
(2) วิธีรับความรอนดวยการนําความรอน 

(2.1) ตูอบแบบ Bezel stirring dryer 
 ตูอบนี้จะมีของเหลวซ่ึงเปนตัวกลางใหความรอนไหลอยูในใบพัดและแจ็คเก็ตซ่ึงขางในกลวง ขณะท่ีให
ความรอนจะมีการกวน โดยตัวใบพัดกวนจะทําหนาท่ีเปนพื้นผิวถายเทความรอน พื้นท่ีถายเทความรอนตอปริมาตร
ภาชนะจึงมีคาสูง ไมตองใชลมแรง ดังน้ันจึงสามารถระบายอากาศออกไดงาย และมีประสิทธิภาพความรอนสูง 
ตัวอยางแสดงไวในรูปท่ี 4.42 
 

ทางเขา 
รถเข็น 

ไอเสีย blower 

รถเข็น 
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รูปท่ี 4.42   ตูอบแบบ bezel stirring dryer 

 

 
(2.2) เครื่องอบแบบถังหมุน Drum dryer 

 เครื่องอบ Drum dryer เปนเครื่องอบท่ีทําหนาท่ีอบวัตถุดิบท่ีเปนของเหลว เปนครีม หรือเปนโคลนใหแหง
จนเปนของแข็ง โดยปอนวัตถุดิบท่ีตองการใหทําใหแหงมาเคลือบเปนช้ันบางท่ีผิวหนาของถังหมุน ขณะท่ีถังกําลัง
หมุน จะมีการปอนไอน้ําเขาไปภายในถังหมุน ความรอนจะสงผานผนังถัง สวนวัตถุดิบท่ีแหงแลวจะถูกขูดออกโดย
ใช knife edge การอบแบบนี้จะใชเวลาในการอบส้ัน และมีอัตราเร็วในการอบสูง จึงไดเปรียบกวาในการใชกับ
วัตถุดิบท่ีเสื่อมสภาพจากความรอนไดงาย รูป 4.43แสดงเครื่องอบ drum dryer 
 

 
 

รูปท่ี 4.43 เคร่ืองอบ drum dryer 
 

 
(2.3) เครื่องอบภายใตสุญญากาศ (Vacuum dryer) 

 เครื่องอบ vacuum dryer จะใชหลักการวา เมื่อวางวัตถุดิบท่ีจะอบไวในสุญญากาศออนๆ แลวใหความรอน 
ผลตางความดันระหวางความดันไอของตัวทําละลายกับสุญญากาศท่ีผิวหนาตัวทําละลาย จะทําใหตัวทําละลายใน
วัตถุดิบระเหยเปนไอออกมา และเนื่องจากอุณหภูมิระเหยจะข้ึนอยูกับระดับความเปนสุญญากาศ ดังน้ัน จึงเหมาะกับ
วัตถุดิบท่ีเสื่อมสภาพงายตอความรอน จึงใชการอบแบบน้ีในอุตสาหกรรมเวชภัณฑและอาหาร โดยทั่วไป
อุตสาหกรรมเวชภัณฑจะมีการผลิตเปนจํานวนไมมาก จึงมักเดินเครื่องอบแบบ batch และใชการอบบนถาด สวนใน
อุตสาหกรรมอาหาร ในแงของความคุมทุนจะตองผลิตเปนจํานวนมาก สวนมากจึงใชเครื่องอบตอเนื่องแบบลําเลียง
ดวยสายพาน (รูปท่ี 4.44) 

ชองปอนวัตถุดิบ 

แขนอยูน่ิง 
ทางออกไอเสีย แจ็กเก็ตลําตัว 

ทางเขากาซ 
ทางเขา

ตัวกลางความรอน

ขอตอหมุน 

แบริ่ง 
เพลาหมุน วงแหวนกลวงสําหรับให

ความรอน (ใบพัดกวน) 

ทางออกผลิตภัณฑแหง 

มอเตอรขับ 

ทางออก
ตัวกลางความรอน 

ทางออกไอเสีย 
วงแหวนกลวงสําหรับ

ใหความรอน
แขนอยูน่ิง 

เพลาหมุน 

ทางออกผลิตภัณฑ

ลําตัว 
(แจ็กเก็ต) 

หองไอนํ้า 
ทางปอนวัตถุดิบ 

drum drum 

knife 

สายพาน สายพาน 

drum drum knife 

(a) เครื่องอบ dual drum dryer (b) เครื่องอบ parallel drum dryer 
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รูปท่ี 4.44   เคร่ืองอบ vacuum dryer แบบตอเน่ือง 
 

(2.4) เครื่องอบ Freeze dryer 
 เมื่อนําวัตถุดิบท่ีมีน้ําอยูไปแชแข็งท่ีอุณหภูมิประมาณ –30°C จนน้ําในวัตถุดิบแข็งตัวเปนน้ําแข็ง แลวนําไป
วางไวในสุญญากาศออนๆ แลวใหความรอนเพียงเล็กนอย ผลึกน้ําแข็งในวัตถุดิบนั้นจะระเหิดกลายเปนไอใน
ระยะเวลาอันส้ัน เครื่องอบท่ีใชปรากฏการณระเหิดโดยไมผานสถานะของเหลวน้ี เรียกวา เครื่องอบ vacuum freeze 
dryer (รูป 4.45) โดยจะทํางานในสภาพท่ีวัตถุดิบแชแข็งอยู ดังน้ัน จึงใชกับการอบวัตถุดิบท่ีเส่ียมสภาพไดงายตอ
ความรอน โดยเฉพาะอยางยิ่งไดนํามาใชกันมากในการอบเวชภัณฑ จุลินทรีย อาหารท่ีมีสรรพคุณเฉพาะทางซ่ึงไม
ตองการใหเปลี่ยนสภาพดวยความรอน รวมท้ังการอบอาหารท่ีเนนเรื่องกลิ่นหอม เชน กาแฟสําเร็จรูป หรือการอบ
อาหารท่ีมีของแข็งรวมอยูดวย เชน แกงสําเร็จรูป เปนตน 
 

 
รูปท่ี 4.45    เคร่ืองอบ vacuum freeze dryer 

 
 
 

เครื่องควบแนน 
steam jet ejector 

เครื่องอบ belt vacuum dryer 

ผลิตภัณฑ 

heater-cooler system 

ปมสุญญากาศ 

pre-crusher ผลิตภัณฑแหง 

crusher ผลิตภัณฑแหง 
upper 
lock hopper 

ปมสุญญากาศสําหรับ 

lower lock hopper 
lock hopper 

เครื่องทําความเย็น 

เครื่องใหความรอน 

cold trap 

ปมหมุนเวียน 

ปมสุญญากาศ 

ตูอบ plate 

เครื่องแชแข็ง Cooling tower 
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(3) วิธีใหความรอนอื่นๆ 
(3.1) เครื่องอบอินฟราเรด เครื่องอบไมโครเวฟ 

 การแผรังสีอินฟราเรดและแผรังสีไมโครเวฟเปนการปลดปลอยพลังงานในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟา การแผ
รังสีอินฟราเรดจะใชชวงความยาวคลื่น 0.76-1000 μm สวนไมโครเวฟมีความยาวคลื่น 1-1000 mm (โดยท่ัวไปเรา
จะแสดงความถี่ดวยความยาวคลื่น ซึ่งเทียบเทากับความถ่ี 300 MHz-300 GHz) ท้ังน้ี เนื่องจากความยาวคลื่นมีคา
แตกตางกันถึงแสนเทา กลไกการกําเนิดความรอนและอุปกรณตางๆ จึงมีความแตกตางกันอยางมาก 
 ในการแผรังสี Near infrared ซึ่งใชหลอดไฟอินฟราเรด รังสีจะทะลุทะลวงเขาไปในเน้ือวัตถุดิบไดนอย
มาก ต้ังแตอดีตท่ีผานมาจึงใชในการอบนํ้ายาเคลือบ หมึกพิมพ หรือกาว 
 รังสี Far infrared หรือคลื่นไมโครเวฟสามารถทะลุทะลวงเขาไปในเน้ือวัตถุไดมาก หากใชในการอบชวง
อัตราเร็วลดลงจะมีประสิทธิผลสูง และสามารถปองกันการใหความรอนมากเกินไปในชวงอบดวยอัตราเร็วลดลงได 
จึงใชในการอบเวชภัณฑและอาหารตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน มีการอบอาหารดวย far infrared กันมาก 
 การปอนความรอนแฝงในการระเหยท่ีตองใชในการอบในรูปพลังงานการแผรังสีท้ังหมดจะทําใหตนทุน
สูง ดังน้ัน จึงมักใชรวมกับการอบดวยลมรอนหรืออบดวยการนําความรอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระเหยนํ้าจาก
ผิวหนาซ่ึงวัตถุดิบยังมีอัตราความช้ืนสูงอยูจะใชวิธีอบดวยลมรอน เมื่ออัตราความช้ืนลดตํ่าลงและพ้ืนผิวระเหย
เคลื่อนท่ีลึกเขาไปในเน้ือวัตถุดิบแลว จึงนําการอบดวยการแผรังสีเหลาน้ีมาใชรวมดวย จะทําใหภายในวัตถุดิบมี
อัตราความช้ืนสมํ่าเสมอและเพ่ิมอัตราเร็วในการอบใหสูงข้ึน 
 
 

4.7.6 สมดุลความรอนของเคร่ืองอบกับประสิทธิภาพความรอน 
4.7.6.1 วิธีรับความรอนดวยลมรอน 
 ตอไปนี้จะใชเครื่องอบดวยลมรอนแบบมีการเปลี่ยนแปลงความดัน (Diabatic) ดังรูป 4.46 (a) โดยจะ
คํานวณสมดุลความรอนระหวางวัตถุดิบกับลมรอน ในการอบน้ันความช้ืนจะดูดความรอนแฝงเพื่อระเหยเปนไอ จึง
ตองคํานึงถึงสมดุลของความช้ืนดวย 

 
รูปท่ี 4.46   การอบดวยลมรอน 2 วิธี 

  

เครื่องอบ 
เครื่องให 
ความรอน 

(a) แบบไมหมุนเวียน 

(b) แบบหมุนเวียน 

เครื่องอบ เครื่องให 
ความรอน 
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ถาใหปริมาณลมรอนท่ีเปาเขาไปในเครื่องอบเทากับ Ga [kg-อากาศแหง/s] ใหความช้ืนของลมรอนเทากับ 
H0 ใหความช้ืนของอากาศช้ืนท่ีระบายออกเทากับ H2a แลว ปริมาณน้ําท่ีระเหยจากวัตถุดิบ WD (ω1 – ω2) 
 ( ) ( )21D02 WHHG aa ω−ω=−  (4.43) 
ในท่ีนี้ สัญลักษณ WD แทนความเร็วในการปอนวัตถุดิบโดยไมคิดนํ้าหนักความช้ืน [kg/s] สัญลักษณ ω1, ω2 แทน
ความช้ืนในวัตถุดิบท่ีคิดแบบ dry basis กอนและหลังการอบวัตถุดิบ 
 ตอไปจะมาพิจารณาสมดุลความรอน โดยปริมาณความรอน q [W] ท่ีถูกใชไปในเครื่องอบ จะเทากับ
ผลบวกระหวางปริมาณความรอน qE ท่ีตองใชในการระเหยความช้ืน กับความรอนสัมผัส qH ท่ีใหแกวัตถุดิบเพ่ือให
มีอัตราความช้ืนตามท่ีตองการ และความรอนสูญเสีย qL ดังน้ัน ถาใหความรอนจําเพาะ (humid heat) ของลมรอน
เทากับ cH แลว จะทําดุลความรอนในเครื่องอบ ไดดังน้ี 
 ( ) ( )21H21LHE TTcGhhGqqqq aa −≅−= =++     (4.44) 
สวนปริมาณความรอน qT [W] ท่ีไดรับจากเครื่องใหความรอนจะเทากับสมการขางลาง 
      ( ) ( )01H01T TTcGhhGq aa −≅−=  (4.45) 
 

ประสิทธิภาพความรอน η ของเครื่องอบจะเทากับผลบวกระหวางปริมาณความรอน qE ท่ีตองใชในการระเหย
ความช้ืนกับความรอนสัมผัส qH ท่ีใหแกวัตถุดิบเพื่อใหมีอัตราความช้ืนตามท่ีตองการ หารดวยปริมาณความรอน qT 

ท่ีตองใชในการอบ 
 

T

HE

q
qq +

=η  (4.46) 

เมื่อพิจารณากรณีท่ีไมมีความรอนสูญเสีย qL จากสมการ (4.44) และ (4.45) จะไดวา 
 

01

21

TT
TT

max −
−

=η  (4.47) 

ตัวอยางของเครื่องอบแบบนี้ไดแก drying tumbler, flash dryer, spray dryer ฯลฯ ซึ่งสามารถใชลมรอน
อุณหภูมิสูงได 
 โดยท่ัวไป ในเครื่องอบแบบอุโมงคและแบบสายพานลําเลียง ซึ่งใชลมรอนมีอุณหภูมิตํ่าแตมีปริมาณมาก 
จึงมักจะนําไอรอนช้ืนท่ีระบายออกสวนหนึ่งมาผสมกับอากาศภายนอกเพื่อนําความรอนกลับมาใชและเพิ่ม
ประสิทธิภาพความรอน ดวยวิธีการหมุนเวียนเชนนี้ จากสมดุลในทํานองเดียวกับสมการ (4.44) และ (4.45) จะไดวา 
 ( ) ( )21H TTcGGq bb −′+=  (4.48) 

 ( ) ( )TTcGGq 1HT bb ′−′+=  (4.49) 

ดังน้ัน ในกรณีท่ีไมมีความรอนสูญเสีย ประสิทธิภาพความรอนจะเทากับสมการตอไปนี้ 
 

TT
TT

1

21

′−
−

=η  (4.50) 

เมื่อเปรียบเทียบเครื่องอบแบบหมุนเวียนลมรอนกับแบบไมหมุนเวียนโดยใหอุณหภูมิและปริมาณของลม

รอนท่ีเขาออกเครื่องอบมีคาเทากันแลว จากสมดุลท่ีจุดผสม หาก T2 > T0 แลว จะพบวา T' > T0 ดังน้ัน เครื่องอบ
แบบหมุนเวียนจึงมีประสิทธิภาพความรอนสูงกวา อยางไรก็ตาม เราไมสามารถกลาวไดเสมอไปวาเครื่องอบแบบ
หมุนเวียนจะมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรสูงกวา เนื่องจากความช้ืนระหวางการอบในเครื่องอบแบบหมุนเวียนจะ
มีคาสูงกวาอากาศภายนอก ดังน้ัน หากเพ่ิมสัดสวนของไอรอนท่ีนําไปผสมกับอากาศภายนอกแลว ความช้ืนจะเพ่ิม
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สูงข้ึน ทําใหอัตราเร็วในการอบมีคาตํ่าลงและตนทุนเครื่องจักรจะสูงข้ึน ดังน้ัน จึงตองหาคาสัดสวนท่ีจะนําไป
หมุนเวียนท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยคํานึงถึงคาใชจายรวม 
 

4.7.6.2   วิธีรับความรอนดวยการนําความรอน 
 วิธีรับความรอนดวยการนําความรอน โดยท่ัวไปจะถายเทความรอนทางออมจากแหลงความรอนผานผนัง
โลหะใหแกวัตถุดิบท่ีจะอบ จะใชลมรอนเพื่อการลําเลียงไอระเหยท่ีเกิดข้ึนเทาน้ัน จึงมีความรอนสูญเสียนอยและมี
ประสิทธิภาพความรอนสูง วิธีรับความรอนดวยลมรอนจะมีประสิทธิภาพความรอน 30-60% แตวิธีรับความรอน
ดวยการนําความรอนจะมีประสิทธิภาพความรอนสูงถึง 70-90% และยิ่งวัตถุดิบมีอัตราความช้ืนสูงเทาใด 
ประสิทธิภาพความรอนจะสูงข้ึนเทาน้ัน 
4.7.7 การคํานวณขนาดของเคร่ืองอบโดยเบ้ืองตน 

เมื่อหาคาปริมาณความรอนท่ีตองใชในการอบไดแลวยิ่งเครื่องอบมีปริมาตรเล็กเทาใด ก็แสดงวาสมรรถนะ
ในการอบยิ่งสูงเทาน้ัน กลาวอีกนัยหนึ่งคือเครื่องอบท่ีมีปริมาตรเทากัน เครื่องอบท่ีอบวัตถุดิบแหงเร็วกวาจะมี
สมรรถนะสูงกวา 
 ในเครื่องอบท่ีรับความรอนดวยลมรอน ปริมาณความรอนท่ีถายเท q [W] จะเทากับ 
 เดินเครื่องแบบ Batch ( ) m1mTTaVq −α=  (4.51) 
 เดินเครื่องตอเนื่อง ( ) m1mk TTaVq −α=  (4.52) 
 

สวนเครื่องอบแบบรับความรอนดวยการนําความรอนท้ังแบบ Batch และตอเนื่อง 
 ( ) m1mk TTUAq −=  (4.53) 
โดยสัญลักษณ V แทนปริมาตรของเครื่องอบ [m3] สัญลักษณ T แทนอุณหภูมิของลมรอน [K] สัญลักษณ Tm แทน
อุณหภูมิของวัตถุดิบ [K] สัญลักษณ (T – Tm)lm แทนคาเฉลี่ยล็อกการิทึมของผลตางอุณหภูมิระหวางลมรอนกับ
วัตถุดิบท่ีทางเขาและทางออกเครื่องอบ สัญลักษณ αa แทนสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนตอปริมาตร 
[W/(m3·K)] สัญลักษณ U แทนสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวม [W/(m2-พื้นท่ีใหความรอนท่ีสัมผัสกับ
วัตถุดิบ·K)] สัญลักษณ A แทนพ้ืนท่ีใหความรอนท่ีสัมผัสกับวัตถุดิบ [m2] สัญลักษณ Tk แทนอุณหภูมิของแหลง
ความรอน [K] 

การลดคา V หรือ A ท่ีจําเปนในการใหความรอนท่ีกําหนดทําไดดังตอไปนี้ 
(1) เพ่ิมคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนตอปริมาตร αa [W/(m3·K)] 
(2) เพ่ิมผลตางอุณหภูมิระหวางลมรอนกับวัตถุดิบหรือระหวางแหลงใหความรอนกับวัตถุดิบ โดย

คํานึงถึงอุณหภูมิท่ีวัตถุดิบรับไดดวย 
(3) สําหรับวัตถุดิบท่ีมีลักษณะเปนผง ทําการกวนหรือเปาใหฟุงกระจายในลมรอนใหดีข้ึน เปนตน 

 สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนตอปริมาตร αa จะข้ึนอยูอยางมากกับวิธีการสัมผัสระหวางวัตถุดิบกับลม
รอนและกับประเภทของเครื่องอบ ตัวอยางเชน กรณีของตูอบแบบถาด ท่ีเปนชนิดใหอากาศไหลทางเดียวกับวัตถุดิบ 
จะมีคา 200-350 W/(m3·K) แตตูอบแบบสายพานลําเลียงท่ีมีอากาศรอนพัดต้ังฉากกับการไหลของวัตถุดิบจะมีคาสูง
กวา คือประมาณ 800-2300 W/(m3·K) 
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4.7.8 มาตรการอนุรักษพลังงาน 
 การอบเปนกระบวนการท่ีตองใชความรอนในปริมาณคอนขางมาก มาตรการอนุรักษพลังงานของ
เครื่องอบจึงมีความสําคัญมาก ความรอนสูญเสียท่ีสําคัญในเครื่องอบมีดังตอไปนี้ 

(1) ความรอนท่ีออกไปกับอากาศท่ีออกจากตูอบ 
(2) ความรอนสูญเสียจากการนําความรอน การพาความรอน และการแผรังสีจากเครื่องอบ 
(3) ความรอนสูญเสียจากการรั่วของอากาศรอนจากชองวางตางๆ ของเครื่องอบ 

ดังน้ัน จึงตองตรวจสอบการใชความรอนของเครื่องอบและประเภทของการสูญเสียความรอนใหชัดเจน แลวดําเนิน
มาตรการลดการสูญเสียความรอนดวยการหุมฉนวน หรือนําไอรอนความดันตํ่ากลับมาใชประโยชน เปนตน 
อยางไรก็ตาม วิธีการขางตนก็ยังมีขีดจํากัด โดยพื้นฐานแลววิธีนําความรอนมาใชประโยชนควรจะมีการพิจารณาเชิง
โครงสรางต้ังแตในข้ันตอนการออกแบบดงัตอไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีมีกระบวนการรีดนํ้ากอนนําไปอบ ควรจะรีดนํ้าดวยวิธีเชิงกลใหมีอัตราความช้ืนตํ่าท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได การรีดนํ้าเชิงกลน้ีเชน การหมุนเหวี่ยงวัตถุดิบ(Centrifugation) การกรอง การรีดนํ้าดวยวิธีเชิงกลแมวา
จะมีตนทุนเครื่องจักรสูง แตคาใชจายในการเดินเครื่องจะตํ่ากวาการอบมาก 

(2) ในชวงอบดวยอัตราเร็วคงท่ี วัตถุดิบจะมีอุณหภูมิตํ่าตลอดเวลาและการถายเทความรอนจึงมี
ประสิทธิผลดี ดังน้ัน จึงควรกวนหรือเปาวัตถุดิบท่ีมีลักษณะเปนผงใหฟุงกระจายไปในลมรอน เพื่อลดอัตรา
ความช้ืนวิกฤตใหมีคาตํ่าลง 

(3) พยายามเพ่ิมสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนตอปริมาตรหรือสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม
ใหมีคาสูงสุดเทาท่ีจะทําได  เมื่อทําเชนนั้นแลวตัวกลางใหความรอนจะมีอุณหภูมิ ท่ีทางออกตํ่าลง ทําให
ประสิทธิภาพความรอนสูงข้ึน 

(4) ในเครื่องอบแบบใชลมรอน ควรนําไอรอนท่ีปลอยออกจากตูอบสวนหน่ึงมาหมุนเวียนเทาท่ีปริมาตร
ของเครื่องอบจะยอมใหทําได เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความรอนใหสูงข้ึน 
 
4.7.9 สัญลักษณ 

A  พื้นท่ีผิวในการอบแหง 
cH  ความรอนจําเพาะของลมรอน, humid heat 
G  อัตราการไหลของอากาศแหง 
h  ความช้ืนของอากาศ 
kH  สัมประสิทธิ์การถายเทมวลรวม 
q  อัตราการถายเทความรอนในการอบแหง 
RA  อัตราการอบแหงจําเพาะ 
T  อุณหภูมิสัมบูรณ 
U  สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 
W  มวลของวัตถุดิบแหง 
αa  สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนตอปริมาตร 
η  ประสิทธิภาพความรอน 
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θ  เวลา 
λ  ความรอนแฝงของการระเหย 
ω  ความช้ืนในวัตถุดิบ 
ωd ความช้ืนในวัตถุดิบคิดบนพ้ืนฐานของนํ้าหนักแหง 
ωw ความช้ืนในวัตถุดิบคิดบนพ้ืนฐานของนํ้าหนักเปยก 

 

สรุป 
ในบทนี้ไดแนะนําถึงหอกลั่นและอุปกรณประกอบ เชน เครื่องควบแนน และหมอตมซํ้า และเครื่องอบแหง 

เมื่ออานบทนี้จบ ผูอานควรจะรูจักเทอมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการกลั่น เชน สมดุลของเหลว-ไอ, 
ความสามารถในการระเหยสัมพัทธ (Relative volatility), Reflux ratio เปนตน โดยเน้ือหาในบทนี้จะสามารถ 
สรุปไดเปนขอ ๆ ดังน้ี 

- ระบบการกลั่นและหลักการของการกลั่น จะอาศัยความสามารถในการระเหยเปนไอของสาร 2 ชนิด 
ท่ีตางกัน  ของของผสมแตละชนิด เ ม่ือใหความรอนแกของเหลวผสม สารท่ีมีจุดเดือดตํ่าระเหยงาย ก็จะ 
กลายเปนไอข้ึนไป ในสัดสวนท่ีมากกวาสารอีกตัว เมื่อนําไอน้ีมาควบแนน ก็จะไดของเหลวท่ีมีจุดเดือดตํ่าใน 
สัดสวนท่ี มากกวา หรือเรียกไดวาบริสุทธิ์กวาของเหลวผสมเริ่มตน 

-  ก า รกลั่ น ลํ า ดั บส วนจะช ว ย ให ข อ ง เหลว ท่ี กลั่ น ได มี ค ว ามบริ สุ ท ธ์ิ ม า กกว า เ ดิ ม เพ ร า ะ
อาจถือไดวาเปนการนําของเหลวท่ีกลั่นแลวมากลั่นซ้ําอีกหลาย ๆ ครั้งท่ีอุณหภูมิตาง ๆ กันไป 

- การกลั่นมีไดหลายระบบนอกเหนือจากการกลั่นแบบปกติ หรือการกลั่นลําดับสวน เชน การกลั่น โดยเติม 
สารบริสุทธิ์อีกตัวผสมลงไปเพ่ือเปลี่ยนคาความสามารถในการระเหยสัมพัทธ (relative volatility), การ กลั่นสาร 
azeotrope, การกลั่นท่ีมีปฏิกิริยารวม เปนตน ซึ่งการเลือกใชการกลั่นแตละระบบ ก็จะเหมาะกับ คูสารผสมท่ีตางกัน 
ออกไป 

- การอนุรักษพลังงานของหอกลั่นจะทําไดหลายทาง เชน การปรับ reflux ratio, การนําเอา ความรอน ท่ีได 
จากการควบแนนผลิตภัณฑมาอุนสารในสายปอน หรือการใช muti-effect เปนตน 

- นอกจากนี้ยังอาจมีการใชความรอนในการระเหย เพื่อทําใหสารเริ่มตนเขมขนข้ึน โดยใช เครื่องระเหย 
โดยความรอนท่ีใหในการระเหยตองเอาชนะความรอนแฝงของการกลายเปนไอ  ของ ตัวทําละลายน้ันได 
(สวนมากจะเปนน้ํา) 

- การทําดุลสารเคมี และดุลความรอนในหมอระเหย จะตองเขาใจหลักการของการระเหย และตอง คํานึง 
ถึงปริมาณ และอัตราการถายเทความรอนเขาสูถังระเหยการทําดุลความรอนนี้ ไดอธิบายไว ในหัวขัอ4.3.3 

- เครื่องระเหยมีไดหลายชนิด ต้ังแต หมอระเหยแบบมาตรฐาน, หมอระเหยแบบ basket, หมอระเหยแบบ 
ฟลม เปนตน การเลือกใชเครื่องระเหยน้ีจะข้ึนอยูกับชนิดของของเหลวท่ีตองการระเหย  ความ หนืดของของเหลว 
และการใหความรอน สวนอุปกรณประกอบเครื่องระเหยอัน  ไดแก  เครื่องระบายอากาศ -ลดความดัน 
และเครื่ องควบแนน  มีไว เ พ่ือชวยใหการใช เครื่ องระเหยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และประหยัด 
พลังงานท่ีตองใช 
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- วิธีการปรับเปลี่ยนลําดับของสายปอนเขาสูหมอระเหย และการควบคุมหนาสัมผัส ถายเท ความรอน  
จะชวยใหการถายเทความรอนเปนไปไดเร็วข้ึนและมากข้ึน ซึ่งความเขาใจในเรื่องน้ี จะนำ ไปสูแผน การใชพลังงาน 
ไดอยางคุมคา 
  สวนในหัวขอการอบแหงน้ันจะกลาวถึง อัตราเร็วในการอบ และเสนกราฟแสดงสมบัติการอบ และกลไก
การอบท่ีสามารถแบงไดเปน 3 ระยะท่ีมีลักษณะแตกตางกันคือ (I) ชวงอุนวัตถุดิบ (II) ชวงอบดวยอัตราเรว็คงท่ี (III) 
ชวงอบดวยอัตราเร็วลดลง 

- อุปกรณอบแหงมีหลายประเภท การเลือกใชเครื่องอบแหงจะข้ีนอยูกับลักษณะทางกายภาพ และเคมีของ
วัตถุท่ีตองการอบแหงน้ัน 

- อัตราเร็วของการอบจะข้ึนอยูกับชนิดของวัตถุดิบ ปริมาณน้ําในวัตถุดิบ พื้นท่ีผิวสัมผัสระหวางวัตถุดิบกับ
ลมรอน อุณหภูมิและความช้ืนของลมรอน รวมท้ังความหนาของช้ันวัตถุดิบดวย 

- สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนในเครื่องอบแหง จะเกิดไดจากการนําความรอนเปนหลัก แตก็มีการพา
ความรอนและการแผรังสีความรอนรวมดวยก็ได 

- การอนุรักษพลังงานในการอบ อาจทําดวยการรีดนํ้าออกใหมากท่ีสุดกอนเขาตูอบ การใชลมรอนขาออก
บางสวนมาผสมกับอากาศรอนขาเขา และใหมีการกวนหรือการผสมใหวัตถุดิบไดรับความรอนอยางสมํ่าเสมอ 


