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บทที่ 1 
ระบบความรอนและอุปกรณที่ใชไอนํ้า 
Thermal system and steam utilizing equipment 

 
ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 

ระบบความรอนเปนระบบท่ีใชพลังงานสวนใหญในโรงงานอุตสาหกรรม ดังน้ันเพ่ือทําการอนุรักษ
พลังงานใหประสบความสําเร็จ จะตองเขาใจในหลักการทํางานของระบบตางๆ กอน ระบบความรอนตางๆ 
ไดแก ระบบหมอไอนํ้า ฉนวนกันความรอน หรืออุปกรณดักจับไอนํ้า เปนตน ในขณะเดียวกันเครื่องตนกําลังมี
หนาท่ีผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือปอนใหโรงงานโดยใชพลังงานจากการสันดาปเช้ือเพลิงก็ตองการความรูในการ
บริหารและจัดการใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เครื่องตนกําลังตางๆ ไดแกเครื่องยนตสันดาป
ภายใน ระบบผลิตกําลังจากไอน้ําเปนตน  
 
วัตถุประสงค (Objective) 

1. อธิบายหลักการทํางานของหมอไอนํ้าและอปุกรณท่ีใชไอน้ํา 
2. อธิบายวิธีการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานความรอน 

 
บทนํา (Introduction)   

เนื้อหาในบทนี้กลาวถึงระบบหมอไอนํ้า หลักการสงจายและกักเก็บไอนํ้า  การปรับปรุงประสิทธิภาพ
หมอไอนํ้า การควบคุมความดันไอนํ้าให เหมาะสมกับภาระ การหุมฉนวนกันความรอน การเลือกใชและการ
ติดต้ังกับดักไอน้ํา  การอนุรักษพลังงานโดยการนําคอนเดนเสดกลับมาใชใหม โรงไฟฟาพลังไอนํ้า หลักการ
ทํางานของโรงไฟฟาพลังไอนํ้า เครื่องยนตสันดาปภายใน หลักการทํางานของเครื่องยนตสันดาปภายใน กังหัน
กาซ หลักการทํางานของกังหันกาซ ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม ระบบ Combined Cycle ระบบ
แลกเปลี่ยนความรอน หลักการทํางานของระบบแลกเปลี่ยนความรอน การเลือกใชชุดแลกเปลี่ยนความรอนท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบํารุงรักษาชุดแลกเปลี่ยนความรอน   
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1.1  ระบบหมอไอน้ํา 
 1.1.1  โครงสรางของหมอไอน้ํา 
 หมอไอน้ําเปนอุปกรณท่ีทํางานดวยการเผาไหมเช้ือเพลิง แลวถายเทความรอนท่ีเกิดข้ึนใหกับน้ําใน
ภาชนะอัดความดัน เพ่ือกําเนิดไอนํ้าท่ีมีความดันและอุณหภูมิท่ีกําหนด สวนประกอบหลักของหมอไอนํ้า ไดแก 
ภาชนะอัดความดันสําหรับบรรจุน้ําและไอนํ้า (ตัวหมอไอน้ํา) อุปกรณเผาไหมสําหรับเผาไหมเช้ือเพลิง และ
อุปกรณกําเนิดความรอนจากการเผาไหม กลาวคือประกอบดวยเตาไฟนั่นเอง นอกจากน้ี ยังอาจมี Superheater 
หรือมี Reheater สําหรับเพิ่มอุณหภูมิของไอนํ้าใหสูงข้ึนไปอีก มี Economizer หรือมี Air preheater สําหรับนํา
ความรอนท้ิงในกาซไอเสียกลับมาใชงาน หรือมีอุปกรณควบคุมหมอไอนํ้าอัตโนมัติหรือมีอุปกรณความ
ปลอดภัยตางๆ รวมท้ังอุปกรณเสริม เชน เครื่อง Aerator (เครื่องเติมอากาศ) เครื่องเติมนํ้า เครื่อง Soot blower 
(เครื่องเปาฝุน) วาลวตางๆ เชน วาลวนิรภัย วาลวไอนํ้า ฯลฯ ระบบทอ และเครื่องวัดตางๆ เชน เครื่องวัดความดัน 
เครื่องวัดระดับน้ํา เปนตน 

ไอน้ําท่ีกําเนิดจากหมอไอนํ้า สามารถนําไปใชงานไดหลากหลาย นอกจากใชในการทําใหอากาศรอน 
ใหความรอน อบแหง ฯลฯ แลว ยังสามารถใชขับเครื่องจักรพลังไอนํ้า เชน กังหันไอนํ้า ไดอีกดวย กรณีท่ีถือวา
หมอไอนํ้าเปนอุปกรณท่ีทํางานดวยความรอน เราสามารถมองวาหมอไอนํ้าเปนอุปกรณกําเนิดไอนํ้าได ประเด็น
สําคัญในการจัดการพลังงานความรอนในหมอไอนํ้า ไดแก การลดการใชเช้ือเพลิงใหเหลือนอยท่ีสุด และผลิตไอ
น้ําตามท่ีกําหนดโดยท่ีประสิทธิภาพสูง 

อุปกรณเผาไหมจะข้ึนอยูกับชนิดของเช้ือเพลิง สําหรับเช้ือเพลิงกาซและเช้ือเพลิงเหลวจะใช Burner 
เปนหลัก สําหรับเช้ือเพลิงแข็งจะใช Stoker หรือ Fluidized bed และหากเช้ือเพลิงแข็งหากนํามาบดเปนอนุภาค
เล็กๆ ดวยเครื่องบดได Pulverized coal ก็สามารถเผาไหมดวย Burner ได 

เตาไฟเปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีทําใหกาซท่ีเผาไหมเกือบสมบูรณแลวท่ีอุปกรณเผาไหมไปสัมผัสกับ
อากาศอยางเพียงพอเพื่อใหเผาไหมสมบูรณ และถายเทความรอนจากกาซเผาไหมอุณหภูมิสูงท่ีเกิดข้ึนใหแกตัว
หมอไอน้ํา เนื่องจากกาซเผาไหมโดยท่ัวไปจะมีอุณหภูมิสูงกวา 1000°C ดังน้ัน การถายเทความรอนใหแกน้ําใน
หมอไอน้ําเพ่ือทําใหมันระเหยจึงเกิดข้ึนจากการแผรังสีเปนหลัก กาซเผาไหมท่ีไหลออกจากเตา มักจะนําไป
แลกเปลี่ยนความรอนท่ี Superheater, Reheater, Economizer และ Air preheater ตามลําดับ ในอุปกรณขางตน
กาซเผาไหมจะใหความรอนแก ไอน้ํา น้ํา และอากาศตามลําดับในระหวางท่ีไหลผานทางออกเตาไปออกปลอง 

ไอน้ําสวนใหญท่ีเกิดจากหมอไอน้ํา จะถูกนํามาใชงานในสภาพไอนํ้าอิ่มตัว แตกรณีท่ีนําไปใชกับ
เครื่องผลิตกําลัง เชน Turbine มักจะใชงานในสภาพไอดง (Superheated steam) ทําใหไดประสิทธิภาพสูงข้ึน 
การทําไอดงจะใชวิธีนําไอนํ้าอิ่มตัวไปไหลผาน Superheater เพื่อรับความรอนจากกาซเผาไหมในเตาเปนไอดง 
กาซเรอนในเตาจะถูกนําไปถายเทความรอนใหกับตัวหมอไอนํ้าและ Superheater แตหลังจากน้ันก็ยังมีความรอน
เหลืออยูอีกมาก การนําความรอนในกาซไอเสียมาใชประโยชนอยางมีประสิทธิผล เปนส่ิงท่ีสําคัญมากในการ
อนุรักษพลังงาน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อนําความรอนท่ีเหลือนี้มาใชงาน ไดแก Economizer และ Air 
preheater โดย Economizer เปนอุปกรณท่ีใชความรอนท่ีเหลือในกาซไอเสียท่ีผานตัวหมอไอนํ้ามาแลว มาอุนนํ้า
ท่ีจะจายเขาหมอไอน้ํา เพ่ือลดปริมาณเช้ือเพลิงท่ีตองใชท่ีหมอไอน้ํา สวน Air preheater เปนอุปกรณท่ีใชความ
รอนท่ีเหลือในกาซไอเสียในการอุนอากาศสําหรับเผาไหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า 
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 1.1.2   ประเภทของหมอไอน้ํา 
หมอไอนํ้าท่ีใชในการผลิตไอนํ้า มีใชกันท่ัวไปใน อาคารสํานักงาน โรงงานผลิตตางๆ เรือ โรงไฟฟา 

เปนตน ดวยเหตุนี้จึงมีการออกแบบหมอไอน้ําหลายชนิดเพ่ือใหไดรูปแบบท่ีเหมาะกับการใชงาน หมอไอน้ํามี
หลายขนาดต้ังแตไมกี่ตันตอช่ัวโมง (t/h) จนถึงหลายพัน t/h หมอไอนํ้าสามารถแบงไดเปน Cylindrical boiler ซึ่ง
ตัวหมอไอน้ําประกอบดวย Drum  รูปทรงกระบอกขนาดใหญ Water tube boiler ซึ่งประกอบดวยทอน้ําขนาด
เล็กจํานวนมาก ตัว Drum และ Header และ หมอไอนํ้าชนิดพิเศษซ่ึงไมจัดอยูในประเภทใดประเภทหน่ึงขางตน 
ซึ่งแตละประเภทสามารถแยกยอยละเอียดไดอีกดังท่ีแสดงขางลาง 
 

Cylindrical boiler 

 (1) Vertical boiler 
(2) Flue boiler 
(3) Fire tube boiler 
(4) Flue & fire tube boiler 

Water tube boiler 
 (5) Natural circulation boiler 

(6) Forced circulation boiler 
(7) Once-through boiler 

หมอไอนํ้าพิเศษ 

 (8) หมอไอนํ้าเช้ือเพลิงพิเศษ 
(9) หมอไอนํ้าของเหลวพิเศษ 
(10)  Fluidized bed boiler 
(11)  Waste-heat boiler 
(12)  Cast iron boiler 

 

ในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีใชไอนํ้าประมาณ 1-10 t/h จะใชหมอไอน้ําความดันตํ่าขนาดเล็ก 
สวนมากจะเปน Flue & fire tube boiler ท่ีมีความดันประมาณ 1 MPa (ความดันท่ีระบุในบทน้ีจะหมายถึงความ
ดันเกจ) สําหรับโรงงานขนาดใหญ ท่ีมีการใชไอน้ํามากถึงหลายสิบ t/h ซึ่งตองใชไอน้ําท่ีมีความดันไอนํ้าสูงกวา 
1 MPa ดวย มักจะใช Water tube boiler เมื่อความดันไอนํ้ามีคาเทากับ 3 MPa ข้ึนไป เพื่อใหสามารถใชพลังงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ บางโรงงานจะใชวิธี Cogeneration โดยนําไอนํ้าจากหมอไอนํ้าไปขับกังหันไอนํ้ากอน 
หลังจากน้ันจึงนําไอนํ้าท่ีไหลออกไปเปนแหลงความรอนปอนใหโรงงาน 
 1.1.2.1 Cylindrical boiler 

Cylindrical boiler เปนหมอไอนํ้าท่ีประกอบดวย Drum รูปทรงกระบอกขนาดใหญ ภายใน Drum มี
หองเผาไหมติดต้ังอยู น้ําในหมอจะไหลเวียนดวยวิธี Natural circulation เพื่อรับความรอนจากหองเผาไหม หมอ
ไอนํ้าแบบนี้นิยมใชกันมาแตอดีตในลักษณะของหมอไอนํ้าขนาดเล็ก มีกําลังผลิตไอนํ้าไมเกินกี่สิบ t/h และความ
ดันไมเกินประมาณ 1 MPa และยังมีติดต้ังอยูเปนจํานวนมากในสถานประกอบการตางๆ 
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สมบัติของ Cylindrical boiler เทียบกับ Water tube boiler มีดังตอไปนี้ 
ขอดี 

(1) โครงสรางไมซับซอน 
(2) การบังคับควบคุม-เดินเครื่องทําไดสะดวก 
(3) ตนทุนอุปกรณคอนขางถูก 
(4) กินพื้นท่ีติดต้ังนอย 
(5) หากปริมาณการใชไอน้ําเปลี่ยนไป ความดันไอนํ้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปนอย 

ขอเสีย 
(1) ไมเหมาะสําหรับผลิตไอนํ้าความดันสูง 
(2) ไมเหมาะสําหรับผลิตไอนํ้าปริมาณมาก 
(3) ใชเวลานานนับต้ังแตเริ่มเดินเครื่องจนสามารถผลิตไอนํ้าตามท่ีกําหนดได 
Vertical boiler เปนหมอไอนํ้าท่ีติดต้ัง Boiler drum รูปทรงกระบอกในทิศทางต้ังข้ึน ภายใน Drum มี

หองเผาไหม สวน Flue boiler เปนหมอไอนํ้าท่ีติดต้ัง Boiler drum รูปทรงกระบอกในทิศทางนอน ภายใน Drum 
มีทอ Flue อยู 1-3 ทอ สวน Fire tube boiler เปนหมอไอนํ้าท่ีใน Boiler drum มีน้ําบรรจุอยู ในนํ้าจะมีทอขนาด
เล็กจํานวนมากซ่ึงเปนชองทางไหลของกาซเผาไหมติดต้ังไว หมอไอนํ้าเหลาน้ีดวยขอจํากัดทางโครงสราง ไม
สามารถทําใหพื้นท่ีถายเทความรอนมีขนาดใหญได ดังน้ัน ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าจึงจํากัดอยูท่ี 50-80% 

รูปท่ี 1.1 แสดง Flue & fire tube boiler ซึ่งเปนหมอไอนํ้าท่ีมีท้ังทอ Flue และ Fire tube ในบรรดาหมอ
ไอนํ้า Cylindrical boiler หมอไอนํ้าแบบนี้จะมีพื้นท่ีแลกเปลี่ยนความรอนมาก มีประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าสูง
ถึง 85-90% 

หมอไอนํ้าในปจจุบันเกือบท้ังหมด จะเปน Package boiler ซึ่งโรงงานผลิตจะประกอบตัวหมอไอนํ้ากับ
อุปกรณเสริมตางๆ เชน อุปกรณควบคุมการเดินเครื่อง ฯลฯ ใหเสร็จบนฐานโครงเหล็กท่ีแข็งแรง แลวขนดวยรถ
พวง ฯลฯ ไปติดต้ังยังสถานที่ใชงานโดยตรง หมอไอนํ้าแบบน้ีนอกจากจะลดทอนความยุงยากในการติดต้ัง ณ 
สถานท่ีจริงไดแลว โรงงานผลิตยังทําการทดลองเดินเครื่องและปรับแตงมาใหเสร็จกอนจะสงมอบ ดังน้ัน จึง
สามารถลดระยะเวลาท่ีตองในการปรับแตง ณ สถานท่ีจริงได ทําใหสามารถมีหมอไอนํ้าใชงานดวยราคาถูกกวา
และรวดเร็วกวาหมอไอนํ้าแบบอื่น จึงนิยมใชกันมากข้ึนเรื่อยๆ 

 
รูปที่ 1.1 หมอไอน้ํา Flue & fire tube boiler 
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1.1.2.2   Water tube boiler 
Water tube boiler ประกอบดวยทอน้ําจํานวนมากซึ่งมีน้ําไหลอยูภายในกับ Drum จํานวน 1 ดรัมหรือ

หลายดรัม กาซเผาไหมจะใหความรอนแกน้ําในทอ ทําใหเกิดไอน้ํา หมอไอนํ้าแบบนี้สามารถจัดเรียงทอนํ้า
หลายๆ ทอเพื่อใหมีพื้นท่ีถายเทความรอนมาก จึงสามารถใชกับหมอไอนํ้าขนาดใหญท่ีผลิตไอนํ้าท่ีอุณหภูมิและ
ความดันสูง สมบัติของ Water tube boiler เทียบกับหมอไอนํ้าแบบอื่นๆ มีดังตอไปนี้ 

ขอดี 
(1) สามารถออกแบบใหมีทอน้ําจํานวนมาก จึงมีพื้นท่ีถายเทความรอนมาก สามารถสรางหมอไอนํ้า

ขนาดใหญได 
(2) สามารถออกแบบหมอไอนํ้าใหทอน้ําและ Drum มีเสนผานศูนยกลางขนาดเล็กกวาหมอไอนํ้า

แบบอื่นๆ จึงเหมาะกับการผลิตไอนํ้าความดันสูง 
(3) สามารถออกแบบใหทอน้ําจัดเรียงกันอยางหนาแนนรับความรอนจากกาซเผาไหม จึงสามารถผลิต

ไอนํ้าไดจํานวนมากตอพ้ืนท่ีถายเทความรอนหนึ่งหนวย 
(4) มีความยืดหยุนในการจัดเรียงทอน้ําสูง จึงสามารถออกแบบรูปรางของหองเผาไหมและหมอไอนํ้า

ไดหลายแบบมากข้ึน 
(5) สามารถรักษาประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าใหอยูในระดับสูงได 
ขอเสีย 
(1) เนื่องจากนํ้าในหมอจะไหลผานทอน้ําซ่ึงมีขนาดเล็กจึงตองใชน้ําท่ีมีคุณภาพสูงและตองมีระบบ

บําบัดนํ้าท่ีดี 
(2) เทียบกับพื้นท่ีถายเทความรอน สวนท่ีเปนน้ําจะมีขนาดเล็กแตสามารถผลิตไอนํ้าในปริมาณมาก 

ดังน้ัน เมื่อภาระไอนํ้าเปลี่ยนแปลงไป ความดันและอุณหภูมิของไอนํ้าจะเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก 
(3) เนื่องจาก Drum มีขนาดเล็ก พื้นท่ีผิวน้ําจะมีขนาดเล็กเทียบกับสวนท่ีเปนน้ํา ดังน้ัน จึงเกิด Priming 

ไดงาย 
(4) มีโครงสรางซับซอน ตองใชความระมัดระวังในการใชงาน 
Water tube boiler เมื่อจําแนกตามวิธีการไหลเวียนน้ําในหมออาจจัดเปน Natural circulation boiler กับ 

Forced circulation boiler โดย Natural circulation boiler เปนหมอไอนํ้าท่ีทําการไหลเวียน โดยอาศัยความ
แตกตางของความหนาแนนของนํ้าในทอน้ําท่ีไดรับความรอนจากกาซเผาไหม เมื่อหมอไอนํ้ามีความดันใชงาน
สูงข้ึน คาความแตกตางความหนาแนนระหวางไอนํ้ากับน้ําจะลดลง ทําใหการไหลเวียนของนํ้าไมเพียงพอ จึง
ตองใชวิธีบังคับใหเกิดการไหลเวียนของนํ้าในหมอ โดยใชปมหรืออุปกรณอื่นๆ บังคับใหเกิดการไหลเวียนของ
น้ําในหมอไอนํ้าแบบนี้เรียกวา Forced circulation boiler 

Natural circulation boiler แบงออกเปนแบบทอตรง แบบทอโคง และแบบแผรังสี หมอไอนํ้าแบบทอ
ตรงจะใชทอน้ําท่ีเปนทอตรง ซึ่งอาจใชกับ Package boiler ขนาดเล็กท่ีมีความดันไมเกิน 1 MPa และผลิตไอนํ้า
ไดไมกี่ t/h แตเนื่องจากไมสามารถรองรับการขยายตัวเนื่องจากความรอนไดดี หมอไอนํ้าขนาดน้ีจึงมักใชใน 
Cylindrical boiler เปนหลัก ปจจุบันนี้ไมคอยผลิตแบบทอตรงแลว สวนหมอไอน้ําแบบทอโคงจะติดต้ังทอนํ้า
โดยเจาะรู Drum ตามทิศทางรัศมี ความหนาของ Drum จึงสมํ่าเสมอดี และติดต้ังไดอยางแนนหนา รวมท้ังในการ
ผลิตทอน้ํา จะทําใหสามารถงอไดอยางคอนขางอิสระ เพื่อใหเมื่อขยายตัวดวยความรอนแลวทอน้ําจะไมเกิด
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ความเคนมาก จึงใชกับหมอไอนํ้าความดันปานกลางและความดันสูง สําหรับหมอไอนํ้าความดันสูงขนาดใหญ 
เชน ท่ีใชในโรงไฟฟาพลังความรอน เนื่องจากความรอนแฝงของการกลายเปนไอของนํ้าจะลดลงเมื่อความดัน
สูงข้ึน ดังน้ัน จึงสามารถทําใหหมอไอน้ํามีโครงสรางท่ีการถายเทความรอนดวยการแผรังสีของกาซเผาไหม
ภายในหองเผาไหม (เตา) สามารถชดเชยความรอนแฝงของการกลายเปนไอของนํ้าในหมอได หมอไอนํ้าแบบน้ี
เรียกวา Water tube boiler แบบแผรังสี ซึ่งแสดงไวในรูปท่ี 1.2 

   

รูปที่ 1.2 Water tube boiler แบบแผรังสี 
 

หมอไอนํ้า Water tube boiler แบบ Forced circulation boiler เปนหมอไอนํ้าท่ีบังคับใหน้ําในหมอ
หมุนเวียนดวยกําลังขับจากปมหรืออุปกรณอื่นๆ เทียบกับหมอไอนํ้า Natural circulation boiler แลว จะออกแบบ
ใหทอน้ํามีขนาดเล็กกวาได รวมท้ังไมมีขอจํากัดในการออกแบบการจัดวางทอน้ํา และสามารถสรางหมอไอนํ้า
ขนาดใหญท่ีมีความดันและอุณหภูมิสูงได จึงนิยมใชกันมากในโรงไฟฟาพลังความรอน นอกจากน้ี ในหมอไอ
น้ํา Waste-heat boiler ตางๆ ท่ีกําเนิดไอนํ้าจากความรอนท้ิงท่ีมีอุณหภูมิคอนขางตํ่าเทียบกับกาซเผาไหม เชน 
จากกาซไอเสียจากเตาเผาตางๆ เราจําเปนตองออกแบบพื้นท่ีถายเทความรอนใหมีขนาดใหญท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
ภายในมิติท่ีจํากัด เพ่ือใหสามารถนําความรอนกลับมาใชใหมไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ดังน้ัน โดยมากมักจะใช
หมอไอนํ้า Forced circulation boiler 

อากาศ 

กาซเผาไหม 

superheater 

reheater 

economizer 

superheater

water tube boiler 
แบบแผรังส ี

burner 

burner burner 

burner 

burner 

drum 

ทอนํ้าไหลลง 

ทอ flue 
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หมอไอนํ้า Once-through boiler เปนหมอไอนํ้าท่ีทําการใหความรอน กําเนิดไอนํ้าและทํา Superheat 
เพื่อกําเนิดไอดงโดยมีน้ําเลี้ยงจากปมนํ้า ไหลผานทอน้ํายาวตอเนื่องเพียงครั้งเดียว เนื่องจากหมอไอนํ้าแบบน้ีไม
มีการหมุนเวียนน้ํา ดังน้ัน โดยท่ัวไปจึงไมตองมี Drum หมอไอนํ้าท่ีเดินเครื่องดวยความดันสูงกวาความดันวิกฤติ 
จะไมสามารถแยกไอนํ้าออกจากน้ําได จึงตองใชหมอไอนํ้า Once-though boiler รูปท่ี 1.3 แสดงการไหลของนํ้า
และไอนํ้าของหมอไอนํ้า Water tube boiler ชนิดตางๆ 

 
 

รูปที่ 1.3 ภาพเปรียบเทียบการไหลของนํ้าและไอน้ําในหมอไอน้ํา Water tube boiler แบบตาง ๆ 
 

1.1.2.3  หมอไอน้ําพิเศษ 
หมอไอนํ้าพิเศษมีหลายชนิด เชน หมอไอนํ้าท่ีใชเช้ือเพลิงชนิดอื่นนอกเหนือจากเช้ือเพลิงปกติ หมอ

ไอนํ้าท่ีใชตัวกลางความรอนชนิดพิเศษมากําเนิดไอ และหมอไอนํ้าท่ีมีโครงสรางพิเศษ 
(ก)  หมอไอนํ้าเช้ือเพลิงพิเศษ  

  ผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตตางๆ มีการนํามาใชประโยชนเปนเช้ือเพลิงต้ังแตอดีตแลว 
ตัวอยางเชน กาซ Blast furnace กาซ Coke oven กาซผลพลอยไดจากโรงงานปโตรเคมี ของเหลวท้ิงจากโรงงาน
กระดาษ (Black liquor) เปนตน เนื่องจากเช้ือเพลิงผลพลอยไดเหลาน้ีอาจมีคาความรอนตํ่า หรือคาความรอนและ
ปริมาณท่ีเกิดข้ึนอาจเปลี่ยนแปลงไปไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเดินเครื่องจักรท่ีกําเนิดผลพลอยไดเหลาน้ัน 
ดังน้ัน จึงตองใชหมอไอนํ้าท่ีสามารถรองรับสภาพเชนนั้นได นอกจากน้ี ยังมีหมอไอน้ําท่ีใช COM (Coal oil 
mixture) และ CWM (Coal water mixture) เปนเช้ือเพลิงอีกดวย เช้ือเพลิงเหลาน้ีเปนการนําถานหินซึ่งเปน

ปมจายนํ้า 

ปมจายนํ้า 

ปมจายนํ้า 
ปมหมุนเวียนน้าํ 

ไอนํ้า 

ไอนํ้า 

ไอนํ้า 

natural circulation 

forced circulation 

once-through 
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เช้ือเพลิงแข็งแตมีปริมาณสํารองมากมาใชประโยชน โดยนําถานหินปนละเอียดมาผสมกับน้ํามันหนักหรือน้ํา ทํา
ใหไหลได (Fluidization) แลวใชเปนเช้ือเพลิงเหลว 

(ข)  หมอไอนํ้าของเหลวพิเศษ 
 หมอไอนํ้าท่ีใชตัวกลางในการทํางานอื่นนอกเหนือจากน้ํา แตเดิมเคยนําตัวกลางท่ีมีจุดเดือดตํ่า เชน  

Freon หรือ Fluorenol มาใชเพื่อนําความรอนท้ิงท่ีมีอุณหภูมิตํ่ามาใชประโยชน อยางไรก็ตาม ดวยเหตุผลเรื่อง
การอนุรักษสิ่งแวดลอมโลก ปจจุบันเราไมใชหมอไอนํ้าท่ีใชตัวกลางเหลาน้ีอีกแลว แตมีการพัฒนาหมอไอนํ้า 
Waste-heat recovery boiler ซึ่งใชตัวกลางของไหล 2 ชนิดท่ีมีจุดเดือดตํ่าผสมกัน ไดแก แอมโมเนียกับน้ํา 

(ค)  Fluidized bed boile 
เพ่ือใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ หมอไอน้ํา Fluidized bed boiler จึงกําลังไดรับความสนใจ

เนื่องจากสามารถใชเช้ือเพลิงไดหลายชนิด รวมท้ังถานหินท่ีมีคุณภาพตํ่า ซึ่งแตเดิมไมสะดวกท่ีจะนํามาใช
เปนเช้ือเพลิง หมอไอน้ําแบบน้ีแสดงไวในรูปท่ี 1.4 โดยมีโครงสรางท่ีดานลางของเตาเผาจะมี Plate 
distributor ซึ่งมีรูเล็กๆ อยูจํานวนมากสําหรับพนอากาศสําหรับเผาไหมเขาไป และจะปอนถานหินปนเขาไป
ในเตาเผา ผงถานหินท่ีปอนเขาไปจะแสดงปรากฏการณ Fluidization เสมือนกับของเหลวกําลังเดือดอยู และ
เผาไหมไดอยางมีประสิทธิภาพสูง วิธีนี้ภายใน Fluidized bed จะมีอุณหภูมิตํ่า สามารถลดการเกิดไนโตรเจน
ออกไซดได และหากปอนปูนขาวหรือสารกําจัดกํามะถันอื่นๆ เขาไปดวย จะสามารถกําจัดกํามะถันได
ภายในเตา จึงมีสมบัติท่ีสามารถเผาไหมถานหินไดอยางสะอาด นอกจากน้ี ระยะหลังยังมีการพัฒนาหมอไอ
น้ํา Circulating fluidized bed เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหมอีกดวย 

 

    
รูปที่ 1.4 หมอไอน้ํา Fluidized bed boiler 

อากาศ 

water drum 

คาย bed media 

ชองปอน 
bed media 

ทอนําความ
รอนใน bed 

free board 

ทอผนังเตา 

เครื่องปอน 
ถานหิน 

superheater 

header ทอขาออก superheater 
steam drum 

กาซเผาไหม 
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(ง)  Waste-heat boiler 
กาซไอเสียท่ีปลอยจากเตาใหความรอน เตาหลอม และ Cement kiln ตางๆ จะมีอุณหภูมิคอนขางสูง จึง

สามารถนํามาเปนแหลงความรอนสําหรับหมอไอนํ้าได หมอไอนํ้าท่ีกําเนิดความรอนดวยความรอนท้ิงแบบนี้จะ
เรียกรวมๆ วา Waste-heat boiler โครงสรางของตัวหมอไอนํ้าจะไมแตกตางจากหมอไอนํ้าท่ัวไปมากนัก แต
เนื่องจากอุณหภูมิของความรอนท้ิงจะต่ํากวาหมอไอนํ้าแบบเผาไหมเช้ือเพลิง ดังน้ัน จึงมีแนวโนมท่ีจะมีพื้นท่ี
ถายเทความรอนขนาดใหญกวา 

(จ) Cast iron boiler  
หมอไอน้ํา Cast iron boiler ใชกันมากในหมอไอน้ําความดันตํ่าสําหรับปรับอากาศรอนในอาคาร 

สํานักงาน ฯลฯ โดยท่ัวไปจะประกอบจากช้ินสวนรูปกลองทําจากเหล็กหลอ เรียกวา Section ขอดีคือมี
โครงสรางแบบถอดประกอบ จึงสามารถขนเขาไปประกอบในหองใตดินหรือสถานท่ีอื่นๆ ไดสะดวก และ
สามารถเพ่ิมหรือลดความจุ (Capacity) ของหมอไอนํ้าไดสะดวกดวยการเพ่ิมหรือลดจํานวนของ Section รวมท้ัง
ทนการกัดกรอนไดดีอีกดวย 

 
รูปที่ 1.5 หมอไอน้ํา Cast iron boiler 

 
1.1.3  ความจุ (Capacity) กับประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา 
(1)  ความจุของหมอไอนํ้า  
ความจุ (ขนาด) ของหมอไอนํ้า โดยมากจะแสดงดวยปริมาณไอนํ้าท่ีผลิตไดตอหนึ่งหนวยเวลา ไดแก 

ปริมาณไอนํ้าตอช่ัวโมง W [t/h] อยางไรก็ตาม ปริมาณไอนํ้าท่ีกําเนิดจากหมอไอนํ้าไมเพียงแตจะข้ึนอยูกับ
อุณหภูมิและความดันของไอน้ําเทาน้ัน แตยังข้ึนอยูกับอุณหภูมิของน้ําเลี้ยงดวย ดังน้ัน บางครั้งจึงใชปริมาณไอ
น้ําสมมูล ซึ่งเปนวิธีแสดงดวยคาท่ีแปลงใหเทียบเทากับกรณีท่ีผลิตไอนํ้าแหง 100°C จากน้ําอิ่มตัว 100°C ภายใต
ความดันบรรยากาศมาตรฐาน ถาใหเอนทัลปของนํ้าเลี้ยงและของไอนํ้าท่ีเก่ียวของเทากับ h0 และ h1 [kJ/kg] 

ตามลําดับ และใหปริมาณไอนํ้าของหมอไอนํ้าเทากับ W [t/h] แลว ปริมาณไอนํ้าสมมูล W' จะเทากับ 
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คา 2257 [kJ/kg] เปนความรอนแฝงของการกลายเปนไอท่ีความดันบรรยากาศมาตรฐาน 
 
ความจุของหมอไอน้ําอาจแสดงดวยพื้นท่ีถายเทความรอนก็ได พื้นผิวท่ีดานหน่ึงสัมผัสกับน้ํา (หรือไอ

น้ําในกรณีของ Superheater) อีกดานหน่ึงสัมผัสกับกาซเผาไหม เรียกวา พื้นผิวถายเทความรอน ผลรวมของพ้ืนท่ี
ท่ีวัดไดดานกาซเผาไหม เรียกวา พื้นท่ีถายเทความรอน นอกจากน้ัน ปริมาณไอน้ําท่ีเกิดข้ึนตอพื้นท่ีถายเทความ
รอนหนึ่งหนวย [kg/(m2h)] เรียกวา Load ratio ของพ้ืนผิวถายเทความรอน เนื่องจากคาน้ีจะข้ึนอยูกับประเภท
ของหมอไอน้ําเปนหลัก หากรูประเภทของหมอไอนํ้าและพ้ืนท่ีถายเทความรอน ก็สามารถประมาณความจุโดย
คราวๆ ได 

นอกจากน้ี สําหรับหมอไอนํ้าท่ีมี Grate (ตะแกรง) สําหรับเผาไหมเช้ือเพลิงแข็ง บางครั้งจะแสดงความจุ
ของหมอไอนํ้าดวยพื้นท่ีของ Grate ก็ได 

(2)  ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า  
 เช้ือเพลิงท่ีใชในหมอไอนํ้า จะถูกเผาไหมในเตากลายเปนกาซเผาไหม และถูกนําไปใชผลิตไอนํ้า ใน
หมอไอน้ําในทางปฏิบัติ จะไมสามารถใชคาความรอนของเช้ือเพลิงไปกําเนิดไอนํ้าท้ังหมด เนื่องจากมีพลังงาน
สูญเสียตางๆ ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า จึงแสดงถึงปริมาณความรอนท่ีไดประโยชนเทียบกับความรอนของ
เช้ือเพลิงท่ีปอนเขาไป 
 ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า แสดงไดดวยปริมาณความรอนท่ีตองใชในการผลิตไอนํ้า หารดวยปริมาณ
ความรอนท่ีเกิดข้ึนในการเผาไหมสมบูรณของเช้ือเพลิงท่ีใชไป ปริมาณความรอนท่ีตองใชในการผลิตไอนํ้า
สามารถหาไดจากคาเอนทัลปของไอนํ้าท่ีเกิดข้ึนลบดวยเอนทัลปของนํ้าเลี้ยง และในการคํานวณปริมาณความ
รอนจากการเผาไหมเช้ือเพลิง เนื่องอุณหภูมิของกาซไอเสียท่ีออกมาจากหมอไอนํ้าโดยท่ัวไปจะไมตํ่ากวา 100°C 
ทําใหความช้ืนในกาซไอเสียอยูในสภาพไอน้ํา ดังน้ัน โดยมากจึงใชคาความรอนตํ่าของเช้ือเพลิง เมื่อให

ประสิทธภิาพของหมอไอนํ้าเทากับ η1 แลว จะหาคาไดดังสูตรตอไปนี้ 
 

 
L
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)h(hW −
=η    (1.2) 

 

 ในท่ีนี้ ใหปริมาณการผลิตไอน้ําของหมอไอนํ้าเทากับ W [kg/h] ใหเอนทัลปของนํ้าท่ีทางเขาหมอไอนํ้า
และของไอนํ้าท่ีทางออกเทากับ h0 และ h1 ตามลําดับ ใหปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชไปเทากับ G [kg/h] และใหคาความ
รอนตํ่าของเช้ือเพลิงเทากับHL [kJ/kg] 
 (3)  ความรอนสูญเสียของหมอไอนํ้า 
 ในจํานวนปริมาณความรอนท่ีปอนใหแกหมอไอน้ํา การพิจารณาแจกแจงปริมาณความรอนท่ีไมได
นําไปใชในการผลิตไอนํ้า หรือกลาวอีกนัยคือ ความรอนสูญเสีย เปนสิ่งท่ีสําคัญในการจัดการประสิทธิภาพของ
หมอไอน้ํา นอกจากนี้ ในการพิจารณาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา หากไมทราบความรอนสูญเสียท่ี
แทจริงจะไมสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม 
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ความรอนสูญเสียหลักๆ ในหมอไอนํ้ามีดังตอไปนี้ 
(ก) ความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย 

 เปนความรอนสูญเสียจากความรอนสัมผัสท่ีกาซไอเสียท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม นําออกไปจากหมอไอ
น้ํา เปนความรอนสูญเสียท่ีมีคามากท่ีสุดในจํานวนความรอนสูญเสียท้ังหมด หากความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย
เพิ่มข้ึน หมายความวามีสาเหตุบางอยางทําใหปริมาณกาซไอเสียเพิ่มข้ึน หรือทําใหกาซไอเสียมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
ดังน้ัน จึงตองสงสัยวาเราปอนอากาศสําหรับเผาไหมเขาไปในหมอไอนํ้ามากเกินไปหรือไม เครื่อง Air preheater 
รั่วหรือไม ดานในเตาสกปรกหรือเสียหายดวยข้ีเถาจากการเผาไหมหรืออื่นๆ หรือไม หรือการควบคุมคุณภาพนํ้า
ของหมอไอนํ้าไมเพียงพอทําใหมีตะกรันเกาะท่ีพื้นผิวถายเทความรอนหรือไม เปนตน 

(ข) ความรอนสูญเสียจากการเผาไหมไมสมบูรณ 
เปนความรอนสูญเสียท่ีเกิดจากการเผาไหมไมดี ทําใหในกาซไอเสียมีคารบอนท่ีเผาไหมไมสมบูรณถูก

ขับออกไปดวย ในกาซเสียจะพบ CO บางครั้งปรากฏการณนี้ก็เกิดจากอากาศสําหรับเผาไหมไมเพียงพอ หรือ
ปอนอากาศท่ีตองใชใหเพียงพอแลว แตอุปกรณเผาไหม เชน Burner ทํางานผิดปกติ 

(ค) ความรอนสูญเสียจากเช้ือเพลิงท่ีไมเผาไหม เชน เขมา ซึ่งเปนคารบอนท่ีไมเผาไหม 
เปนความรอนสูญเสียท่ีเกิดจากการปลอยเชื้อเพลิงท่ีสามารถเผาไหมไดท้ิงไปในการเผาไหมเช้ือเพลิง

เหลว เชน น้ํามันหนัก ฯลฯ หรือเช้ือเพลิงแข็ง เชน ถานหิน ฯลฯ การสูญเสียนี้จะมีมากข้ึนหากเผาไหมไดไมดี
หรืออากาศไมเพียงพอ 

(ง) ความรอนสูญเสียจากการแผรังสี 
เปนความรอนสูญเสียท่ีเกิดจากการแผรังสีจากผนังหมอไอนํ้าดานนอก จากทอตางๆ จากทอไอเสีย ฯลฯ 

เนื่องจากผลตางอุณหภูมิกับอากาศภายนอก การสูญเสียนี้จะมีมากข้ึนหากฉนวนหุมกันความรอนหลุดลอนหรือ
เสื่อมคุณภาพ 

(จ) ความรอนสูญเสียอื่นๆ 
เปนความรอนสูญเสียท่ีเกิดจากการ Blow down หรือ Condensate  ของนํ้าในหมอไอนํ้า หรือจากไอนํ้า

รั่ว ฯลฯ สําหรับการ Blow down หรือ Condensate  ของนํ้าในหมอไอนํ้า ใหลองพิจารณาวาจะสามารถนําความ
รอนกลับมาใชไดหรือไม สําหรับไอนํ้ารั่ว ใหซอมแซมใหดีเพื่อลดความสูญเสีย 
 
 1.1.4 อุปกรณเสริมที่สําคัญของหมอไอน้ํา 

1.1.4.1  Superheater และ Reheater 
ไอน้ําท่ีใชกับกังหันไอนํ้า โดยท่ัวไปจะใชไอดง (Superheated steam) เพื่อใหไอน้ํามีอุณหภูมิสูงจะไดมี

ประสิทธิภาพของ Cycle สูง และเพื่อปองกันไอนํ้ากลายเปนไอนํ้าเปยกท่ีทางออกกังหัน ซึ่งอาจทําใหใบพัดของ
กังหันเสียหายจากการเซาะกรอนได อุปกรณท่ีใหความรอนแกไอน้ําอิ่มตัวท่ีไดจากหมอไอนํ้าภายใตความดันคงท่ี 
เพื่อใหกลายเปนไอดง เรียกวา Superheater ยิ่งไอนํ้ามีอุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพก็จะเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม เมื่อ
อุณหภูมิสูงข้ึน ความแข็งแรงของทอไอนํ้าจะลดลง ดังน้ัน การเพ่ิมอุณหภูมิจึงมีขีดจํากัด โรงไฟฟาพลังความรอน
ในปจจุบันจะใชไอน้ําท่ีมีอุณหภูมิ 538-593 °C แลวแตความดันของไอน้ํา 
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เครื่อง Superheater ประกอบดวยทอสําหรับใหความรอนไอนํ้าและเฮดเดอรสําหรับมัดรวมทอเหลาน้ี
เขาดวยกัน เครื่อง Superheater แบงออกตามความสัมพันธของทิศทางการไหลของไอนํ้าและกาซเผาไหมไดเปน
แบบ Parallel flow แบบ Reverse flow และแบบ Mixed flow ซึ่งจะเลือกใชรวมกันโดยคํานึงการทนความรอน
ของทอและอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภาระของหมอไอน้ําท่ีจะมีตออุณหภูมิของไอน้ํา นอกจากน้ียังสามารถ
แบงตามวิธีการถายเทความรอนไดเปนแบบการพาความรอน แบบการแผรังสี และแบบการพาความรอนรวมกับ
การแผรังสี โดยท่ัวไปเมื่ออัตราการผลิตไอนํ้าของหมอไอนํ้าสูงข้ึน เครื่อง Superheater แบบการพาความรอนจะ
มีแนวโนมใหความรอนไดมากข้ึน แตแบบการแผรังสีจะใหความรอนไดนอยลง เมื่อนํามาใชรวมกันจะสามารถ
ลดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไอน้ําเมื่อภาระของหมอไอนํ้าเปลี่ยนแปลงไปได 
 

 
รูปที่ 1.6 รูปแบบการไหลของ Superheater 

 
อุปกรณท่ีนําไอดงความดันสูงท่ีขยายตัวแลวท่ีกังหันไอนํ้า กลับมาท่ีหมอไอนํ้าเพ่ือมาใหความรอนใหม 

เรียกวา Reheater อุปกรณนี้จะทําใหไอน้ําซ่ึงมีสภาพใกลเคียงกับไอนํ้าอิ่มตัว กลับไปเปนไอดงอีกครั้ง และนําไป
ขยายตัวท่ีกังหันไอนํ้าชวงตอไป ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ Cycle และปองกันการเซาะกรอนของใบพัด
กังหันไอนํ้าเนื่องจากไอน้ําเปยก อุปกรณนี้มีโครงสรางเหมือนกับ Superheater 
 

1.1.4.2  Economizer 
Economizer เปนอุปกรณท่ีนําความรอนท้ิงในกาซเผาไหมท่ีผาน Superheater และ Reheater มาแลว

กลับมาใชในการ Preheat น้ําเลี้ยงหมอไอนํ้า นอกจากน้ี ยังมีผลในการลดผลตางของอุณหภูมิระหวางนํ้าในหมอ
กับน้ําเลี้ยง จึงชวยลดความเคนจากความรอนท่ีกระทําตอ Drum อีกดวย เนื่องจากกาซไอเสียมีอุณหภูมิตํ่า จึงตอง
ใชพื้นท่ีถายเทความรอนมาก บางครั้งก็ใชพื้นผิวท่ีมีครีบ หากติดต้ัง Economizer แลวทําใหอุณหภูมิของกาซไอ
เสียลดลงประมาณ 20 °C จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหหมอไอนํ้าไดประมาณ 1% 

กรณีท่ีใชเช้ือเพลิงท่ีมีกํามะถันรวมอยูดวย หากลดอุณหภูมิของกาซไอเสียมากเกินไป จะมีกรดซัลฟูริก
มาควบแนนท่ีผิวหนาของ Economizer ทําใหเกิดการกัดกรอน (Low temperature corrosion) จึงตองระวังไมให
น้ําเขา Economizer มีอุณหภูมิตํ่าเกินไป 
 

ไอนํ้า 

ไอนํ้า ไอนํ้า 

ไอนํ้า 

กาซรอน 

กาซรอน กาซรอน 

กาซรอน 

(a) แบบ parallel flow (b) แบบ reverse flow 

(d) แบบ mixed flow (c) แบบ mixed flow 
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1.1.4.3  เคร่ือง Air preheater 
เครื่อง Air preheater เปนอุปกรณนําความรอนท้ิงมาใชใหม โดยใชความรอนท้ิงในกาซทอไอเสียมา 

Preheat อากาศสําหรับการเผาไหมในหมอไอนํ้า การทําใหอากาศสําหรับเผาไหมมีอุณหภูมิสูงข้ึน จะทําให
เช้ือเพลิงติดไฟงายข้ึนและประสิทธิภาพการเผาไหมสูงข้ึน จึงสามารถลดความรอนสูญเสียจากเช้ือเพลิงไมเผา
ไหมและลดอัตราอากาศสวนเกินได โดยท่ัวไปเครื่อง Air preheater สวนใหญจะติดต้ังไวหลังจาก Enonomizer 
ในหมอไอนํ้าขนาดเล็ก แค Economizer อยางเดียวก็เพียงพอท่ีจะนําความรอนท้ิงในกาซไอเสียกลับมาใชไดอยาง
มาก แตสําหรับหมอไอนํ้าขนาดใหญ เชน ในโรงไฟฟา ฯลฯ กาซท่ีทางออก Economizer ยังมีอุณหภูมิสูง จึงตอง
นําความรอนท่ีปลอยออกกลับมาใชดวยเครื่อง Air preheater 
 

 
รูป 1.7 เคร่ือง Regenerative air preheater 

เครื่อง Air preheater แบงเปนแบบถายเทความรอนกับแบบ Regenerative โดยแบบถายเทความรอนจะ
เหมือนกับเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนท่ัวไปท่ีถายเทความรอนจากกาซไอเสียใหแกอากาศผานผนังโลหะ สวน
แบบ Regenerative จะนําแผนโลหะหนาประมาณ 1 mm ไปสัมผัสกับกาซไอเสียเปนระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให
ดูดกลืนความรอน หลังจากน้ันจึงนําไปสัมผัสกับอากาศสําหรับเผาไหมเปนระยะเวลาหน่ึงเพ่ือใหคายความรอน 
ตัวอยางเชน Ljungström air preheater ซึ่งจะบรรจุแผนโลหะที่เปนตัวถายเทความรอนไวในภาชนะรูป
ทรงกระบอก ดานหน่ึงมีทางไหลของกาซไอเสีย อีกดานหน่ึงมีทางไหลของอากาศสําหรับเผาไหม แลวหมุน
ภาชนะนี้ดวยความเร็ว 2-3 rpm เพื่อถายเทความรอนในกาซไอเสียใหแกอากาศ เครื่อง Preheater แบบนี้สามารถ
ทําใหมีพื้นท่ีถายเทความรอนขนาดใหญได จึงใชกันมากในหมอไอนํ้าขนาดกลางและขนาดใหญ 
 

1.1.4.4  การควบคุมหมอไอน้ําอัตโนมัติ 
เราสามารถพิจารณาไดวา หมอไอน้ําเปนระบบควบคุมหลายตัวแปรท่ีซับซอน ประกอบดวยการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ  เชน  การเผาไหม  การถายเทความรอน อุณหภูมิ  ฯลฯ  ท่ีดําเนินไปพรอมกันและมี
ความสัมพันธเกี่ยวของกัน ซึ่งหมายความวาตองควบคุมท้ังสมดุลพลังงานและสมดุลมวลสารภายในหมอไอนํ้า 

กาซไอเสีย อากาศสําหรับเผาไหม 

กาซไอเสีย อากาศสําหรับเผาไหม 
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อยางไรก็ตาม เมื่อแบงตัวแปรตางๆ ออกเปนปริมาณท่ีตองการควบคุม (Controlled variables) และปริมาณท่ี
สามารถจัดการได (Manipulated variable) จะไดวา Controlled variable คือ ปริมาณไอนํ้า ความดันไอนํ้า 
อุณหภูมิไอน้ํา ฯลฯ สวน Manipulated variable คือ ปริมาณเช้ือเพลิง ปริมาณอากาศ ปริมาณน้ําเลี้ยง เปนตน 

(1) การควบคุมน้ําเลี้ยง (FWC : Feed water control)   
การควบคุมนํ้าเลี้ยง หมายถึง การควบคุมการจายนํ้าเลี้ยงใหเหมาะสมกับภาระของหมอไอนํ้า ตัวแปร

สถานะในการควบคุมน้ี สําหรับ Cylindrical boiler ไดแก ระดับน้ําของสวนท่ีเปนน้ํา สําหรับ Drum boiler ไดแก 
ระดับนํ้าใน Drum การควบคุมจากจะกระทําโดยการวัดระดับนํ้า แลวปรับปริมาณน้ําเลี้ยงใหแปรผันตามผลตาง
ระหวางคาท่ีวัดไดกับระดับน้ํามาตรฐาน เรียกวา 1-Element control ซึ่งใชกับหมอไอน้ําขนาดเล็กตางๆ สําหรับ
หมอไอนํ้าขนาดกลางและขนาดใหญ น้ําใน Drum จะมีฟองกาซจํานวนมาก การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของนํ้าจึง
กลายเปนการรบกวนทําใหการควบคุมไมมีเสถียรภาพได วิธีแกไขทําไดโดยใช 2-Element control โดยเพ่ิม
ปริมาณไอนํ้าเขาไปเปนคาลวงหนาของการเปลี่ยนแปลงภาระ หรือใช 3-Element control โดยเพ่ิมการควบคุมท่ี
หาผลตางระหวางปริมาณไอนํ้ากับปริมาณน้ําเลี้ยง หากผลตางไมเทากับศูนยก็ทําการปรับปริมาณน้ําเลี้ยง 

(2) การควบคุมการเผาไหม (ACC : Automatic combustion control)  
การควบคุมการเผาไหมบางครั้งก็เรียกวา การควบคุมความดันไอน้ํา เปนการควบคุมเพ่ือปรับเช้ือเพลิง

เพื่อใหไอน้ํามีความดันคงท่ี รวมท้ังทําการควบคุมการปอนอากาศท่ีตองใชในการเผาไหมเขาไปในหมอไอนํ้า
ดวยอัตราสวนอากาศท่ีเหมาะสมไปพรอมกันอีกดวย หากอากาศสําหรับเผาไหมมีปริมาณนอยเกินไปเทียบกับ
ปริมาณเช้ือเพลิงแลว จะเกิดความสูญเสียไปกับเช้ือเพลิงท่ีไมเผาไหมเนื่องจากการเผาไหมกระทําไดไมดี และ
อาจเกิดปญหาไฟดับได นอกจากน้ี หากอากาศสําหรับเผาไหมมีปริมาณมากเกินไป ความสูญเสียในกาซเผาไหม
จะเพ่ิมข้ึนทําใหประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าลดลง ดังน้ัน จึงจําเปนตองควบคุมอัตราสวนอากาศใหเหมาะสม 
 

1.1.5 การควบคุมคุณภาพน้ําของหมอไอน้ํา 
1.1.5.1 การบําบัดนํ้าของหมอไอน้ํา 
การควบคุมคุณภาพนํ้าของหมอไอน้ํา จะควบคุมคุณภาพนํ้าเลี้ยง และคุณภาพนํ้าของนํ้าในหมอให

เหมาะสม เพื่อปองกันไมใหหมอไอน้ําเสียหายเน่ืองจากคุณภาพน้ํา และเพื่อใหหมอไอน้ํามีความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพสูง หากไมมีการควบคุมคุณภาพนํ้าอยางเหมาะสม จะเกิดความเสียหายตางๆ และเกิดความสูญเสีย
ในแงการอนุรักษพลังงาน ดังน้ัน จึงตองควบคุมคุณภาพนํ้าอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงโครงสราง ขนาด 
(Capacity) และสภาพการเดินเครื่องของหมอไอนํ้า 

 (1) การบําบัดนํ้านอกหมอไอน้ํา 
  การบําบัดนํ้านอกหมอไอนํ้า จะทําการกําจัดส่ิงเจือปนในนํ้าท่ีไหลเขาหมอไอนํ้า (น้ําดิบ) ใหเหลือตํ่า

กวาคาท่ีกําหนด เปนกระบวนการบําบัดเพ่ือผลิตนํ้าท่ีมีคุณภาพตามท่ีกําหนดแลวสงใหหมอไอน้ํา การบําบัดนํ้า
จะทําโดยการแยกสารแขวนลอย โดยการกรอง และการเติมสารทําใหจับตัวเปนตะกอนรวมกันเพื่อกําจัด
สิ่งเจือปนออก แลวนําไปผานกรรมวิธีแลกเปลี่ยนอิออนเพ่ือกําจัดสารท่ีทําใหน้ํากระดาง เชน แคลเซียม 
แมกนีเซียม ฯลฯ เพ่ือทําเปนน้ําออน และทําเปนน้ําบริสุทธิ์ซึ่งเกือบไมมีประจุไฟฟาเหลืออยูเลย ข้ึนอยูกับ
คุณภาพของนํ้าดิบ 
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คุณภาพท่ีตองการของนํ้าเลี้ยง จะข้ึนอยูกับประเภท ความดัน ฯลฯ ของหมอไอนํ้า อยางไรก็ตาม
โดยท่ัวไป หมอไอนํ้า Cylindrical boiler จะใชน้ําออน หมอไอนํ้า Water tube boiler ท่ีมีความดันไมเกิน 1 MPa 
จะใชน้ําออน หากความดันสูงกวาน้ันจะตองใชน้ําบริสุทธิ์ และหมอไอนํ้า Once-through boiler จะใชน้ําบริสุทธิ์ 

(2)   การบําบัดนํ้าภายในหมอไอน้ํา 
การบําบัดนํ้าภายในหมอไอน้ํา เปนการบําบัดเพ่ือรักษาและควบคุมคุณภาพน้ําในหมอไอน้ํา เพื่อ

ปองกันการผุกรอนของพ้ืนผิวถายเทความรอน ปองกันประสิทธิภาพทางความรอนลดลงเน่ืองจากการเกิด
ตะกรัน และปองกันความเสียหาย จากปรากฏการณอื่นๆ เชน Carry over เปนตน 

น้ํายาท่ีใชในการปรับคุณภาพนํ้าในหมอไอนํ้า โดยท่ัวไปจะนําไปใสในระบบจายนํ้าหรือใน Drum 
สารบําบัดท่ีใชกันเปนหลักไดแก สารกําจัดออกซิเจนและสารปรับ pH สารกําจัดออกซิเจนจะทําหนาท่ีลด
ออกซิเจนท่ีละลายอยูในนํ้าเลี้ยงและนํ้าในหมอ เปนสารบําบัดท่ีชวยปองกันการผุกรอน สวนสารปรับ pH เปน
สารบําบัดท่ีชวยปรับ pH ของนํ้าในหมอไอนํ้า คา pH ของนํ้าในหมอไอนํ้าจะข้ึนอยูกับประเภทและความดัน แต
หากเพิ่มคา pH ใหสูงประมาณ 8.5-9.5 จะสามารถลดการผุกรอนได จึงตองเติมสารปรับ pH ลงไปดวย 

การ Blow down น้ําในหมอไอนํ้า เปนการลดความเขมขนของส่ิงเจือปนในนํ้าในหมอไอนํ้า และเพ่ือ
ถายโคลนหรือเลน (Sludge)  ออกไป วิธีการ Blow down แบงออกเปน Continuous blow down กับ Periodic 
blow down แตในแงของการปองกันไมใหน้ําในหมอไอนํ้ามีความเขมขนสูงเกินไปและในแงของการนําความ
รอนกลับมาใช Continuous blow down จะมีขอไดเปรียบมากกวา 
 

1.1.5.2  ความเสียหายที่เกิดจากคุณภาพน้ําและมาตรการปองกัน 
หากไมมีการควบคุมคุณภาพนํ้าของหมอไอน้ําอยางเหมาะสม จะเกิดความเสียหายตางๆ ไดแก การผุ

กรอน การเกิดตะกรัน และ Carry over 
  (1) การผุกรอน 
การผุกรอนของหมอไอน้ํามีหลายแบบ ไดแก การผุกรอนท่ัวไป การผุกรอนเฉพาะแหง และ Caustic 

embrittlement เปนตน  
การผุกรอนท่ัวไป เปนการผุกรอนท่ีเกิดข้ึนกับพื้นผิวโลหะดานหน่ึงเม่ือคา pH ตํ่าเกินไป หรือมี

ออกซิเจนละลายอยูมากเกินไป การผุกรอนเฉพาะแหง หมายถึงการท่ีผิวหนาของโลหะซ่ึงปกคลุมดวยช้ัน
ของออกไซดเกิดการผุกรอนลึกเปนแหงๆ ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อช้ันออกไซดถูกทําลายดวยสาเหตุใดๆ ทําใหเกิด
แบตเตอรี่ทางเคมีข้ึนท่ีจุดน้ัน โดยเหล็กซึ่งกลายเปนข้ัวบวก จะละลายออกมาทําใหเกิดการผุกรอน สวน 
Caustic embrittlement หมายถึงการแตกท่ีรอยตออนุภาคของเหล็ก ซึ่งเกิดข้ึนจากการท่ีองคประกอบท่ีเปน
ดาง เชน โซดาไฟ ฯลฯ มีความเขมขนสูง มักเกิดข้ึนตามชองเล็กๆ ของเหล็กบริเวณท่ีไดรับความเคนสูง 

(2)  การเกิดตะกรัน  
ปรากฏการณท่ีสารละลายนํ้าภายในหมอไอนํ้าท่ีทําใหน้ํากระดาง เชน แคลเซียม ฯลฯ หรือของแข็งท่ี

ละลายอยูในนํ้า มาเกาะติดอยูท่ีพื้นผิวถายเทความรอน เชน ผนังทอดานใน ฯลฯ เรียกวา การเกิดตะกรัน 
เนื่องจากตะกรันมีสัมประสิทธิ์การนําความรอนเพียง 0.2-2 [W/m2K] ซึ่งตํ่ากวาเหล็กมาก ดังน้ัน หากมีตะกรัน
เกาะอยูท่ีพื้นผิวถายเทความรอน จะทําใหถายเทความรอนไดไมดี ทําใหประสิทธิภาพของหมอไอน้ําลดลง และ
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หากมีตะกรันมาสะสมมากข้ึน จะทําใหน้ําหมุนเวียนภายในทอไดไมดี หรือเกิดการขยายตัวและแตกราว
เนื่องจากการไดรับความรอนเฉพาะท่ีได 

มาตรการปองกันสามารถทําไดโดยการบําบัดนํ้านอกหมอไอนํ้า เพื่อกําจัดสารแขวนลอยและของแข็งท่ี
ละลายอยูในนํ้า ซึ่งจะกลายเปนตะกรัน แลวจายนํ้าน้ันใหหมอไอนํ้า สวนภายในหมอไอนํ้าตองทําการ Blow 
down อยางเหมาะสม 

(3) Carry over  
ไอน้ําท่ีไดจากหมอไอนํ้า บางครั้งจะมีสิ่งแปลกปลอมซึ่งไมควรมีปนอยูดวย ปรากฏการณเรียกวา Carry 

over ซึ่งเกิดจากการท่ีน้ําในหมอไอนํ้ากลายเปนละอองนํ้าหรือฟอง แลวถูกพาออกมานอกหมอไอนํ้าพรอมๆ กับ
ไอนํ้า เมื่อเกิด Carry over จะมีของแข็ง เชน ซิลิกา ฯลฯ ไปเกาะติดท่ี Superheater หรือใบพัดของกังหันไอนํ้า ทํา
ใหประสิทธิภาพลดลงเน่ืองจากการถายเทความรอนลดลง หรือทําใหสมรรถนะของกังหันไอน้ําลดลง Carry 
over แบงออกไดเปน Priming (ไอน้ําและนํ้าออกมาพรอมกัน) Foaming (การเกิดฟองกาซ) และ Silica carry 
over 

Priming เกิดข้ึนจากการท่ีไอน้ําเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและรุนแรงเนื่องจากภาระของหมอไอนํ้า
เปลี่ยนแปลงหรือสาเหตุอื่นๆ จนฟองกาซและละอองนํ้าท่ีเกิดข้ึนใน Drum ไมถูกแยกออกจากไอน้ําแตถูกพา
ออกมาขางนอก สวน Foaming เปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีมีช้ันของฟองกาซเกิดข้ึนท่ีผิวน้ําเน่ืองจากน้ํา
ในหมอไอนํ้ามีความเขมขนสูงหรือมีสารอินทรียปนอยู บางครั้งปรากฏการณนี้ก็ทําใหเกิด Priming ไดอีกดวย 
และ Silica carry over หมายถึงการละลายออกมากับไอนํ้านอกเหนือจากการถูกพาออกมา ภายนอกเนื่องจาก 
Priming หรือ Foaming การละลายในไอนํ้าจะละลายไดดีข้ึนเมื่อความดันสูงข้ึน ในหมอไอนํ้า Water tube boiler 
ควรควบคุมความเขมขนของซิลิกาของนํ้าในหมอใหตํ่ากวา 2 ppm ท่ีความดันไอนํ้า 7.5-10 MPa และใหตํ่ากวา 
0.2 ppm ท่ีความดันไอนํ้า 10-15 MPa  
 

1.1.6 การบํารุงรักษาหมอไอน้ํา 
การบํารุงรักษาหมอไอน้ํา นอกจากตองดูแลเรื่องความปลอดภัยแลว ในแงของการอนุรักษพลังงานยัง

ตองบํารุงรักษาหมอไอนํ้าใหมีประสิทธิภาพสูงอยูเสมอ ไมใชเช้ือเพลิงมากโดยไมจําเปน และไมเกิดความ
สูญเสียมากในการผลิตไอน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของการอนุรักษพลังงาน ควรตรวจสอบลวงหนากอนวา
หากมีการควบคุมการเผาไหมและคุณภาพนํ้าอยางเหมาะสมแลว ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าจะเปนเทาใด และ
ทําการตรวจหาแนวโนมของประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าเปนประจํา เพื่อวิเคราะหวามีความรอนสูญเสียเพิ่มข้ึน
หรือไม นอกจากน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการเดินเครื่องหรือรูปแบบการเดินเครื่อง ควรทําการตรวจ
วิเคราะหสมดุลความรอนตางๆ เพ่ือตรวจสอบวามีความรอนสูญเสียเพิ่มข้ึนหรือไมอีกดวย 
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1.1.6.1  การควบคุมภาระของหมอไอน้ํา 
กรณีท่ีใชไอน้ําในการใหความรอนหรือปรับอากาศรอนในโรงงานหรือสํานักงานตางๆ ปริมาณการใช

ไอน้ําจะไมคงท่ีแตจะข้ึนอยูกับฤดูกาลหรือชวงเวลาใน 1 วัน อยางไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการเดินเครื่องหมอไอ
น้ําท่ีภาระของหมอไอนํ้าสูงหรือตํ่ามากเกินไป การเดินเครื่องท่ีภาระสูงเกินไป จะทําใหไมสามารถนําความรอน
ของกาซเผาไหมท่ีเผาไหมในหมอไอนํ้ามาใชไดหมด ทําใหกาซไอเสียมีอุณหภูมิสูงข้ึนและประสิทธิภาพตํ่าลง 
ในหมอไอนํ้าท่ีภาระมีการเปลี่ยนแปลงสูงมาก การตอบสนองของการควบคุมการเผาไหมจะไลตามไมทัน ทําให
เดินเครื่องดวยอัตราสวนเช้ือเพลิง-อากาศท่ีเหมาะสมไดลําบาก ความสูญเสียในกาซไอเสียท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการ
เผาไหมไดไมดีจึงเพ่ิมสูงข้ึน และนํ้าในหมอไอน้ําในรูปของละอองนํ้าจะไหลออกมาจาก Drum พรอมกับไอนํ้า
เนื่องจาก Priming ไดงาย เปนผลใหใชเช้ือเพลิงโดยสูญเปลา และประสิทธิภาพการถายเทความรอนลดลง สวน
การเดินเครื่องท่ีภาระตํ่าเกินไป เช้ือเพลิงท่ีปอนใหเตาจะมีปริมาณนอยเทียบกับเมื่อเดินเครื่องท่ีพิกัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสําหรับเช้ือเพลิงเหลวและเช้ือเพลิงแข็ง จะทําใหมีความสูญเสียจากการไมเผาไหมเนื่องจากเผาไหมไดไม
ดีเพิ่มสูงข้ึน และหากเพ่ิมอัตราสวนอากาศเพื่อปองกันปรากฏการณดังกลาว จะมีการสูญเสียในกาซเสียเนื่องจาก
มีอากาศมากเกินไปเพ่ิมข้ึน 

มาตรการปองกันปญหาเหลาน้ี ทําไดจากดานผูใชไอนํ้า โดยการปรับเฉลี่ยปริมาณการใชงานไอน้ําให
สมํ่าเสมอ และจากดานหมอไอนํ้าดวยการเดินเครื่องหมอไอนํ้าดวยจํานวนเครื่องท่ีเหมาะสม 
 

1.1.6.2  การควบคุมการเผาไหมอยางเหมาะสม 
เราจําเปนตองควบคุมการเผาไหมเพื่อลดความสูญเสียในกาซไอเสียใหเหลือนอยท่ีสุดดวยการเผาไหม

เช้ือเพลิงในหองเผาไหมดวยอัตราสวนอากาศท่ีเหมาะสม ความสูญเสียในกาซไอเสียแบงเปนความสูญเสียใน
เช้ือเพลิงท่ีไมเผาไหมซึ่งถูกปลอยออกมาพรอมกับกาซไอเสียซึ่งเกิดจากการเผาไหมไดไมดี 
และความรอนสูญเสียท่ีปลอยออกในรูปของความรอนสัมผัสของกาซไอเสีย เมื่อลดอัตราสวนอากาศใหตํ่าลงจะ
ทําใหอากาศไมเพียงพอ ทําใหการเผาไหมไมสมบูรณ ความสูญเสียในเช้ือเพลิงท่ีไมเผาไหมจึงเพ่ิมข้ึน ใน
ขณะเดียวกันก็ยังสงผลเสียอยางอื่นดวยคือเกิดมลพิษทางอากาศอีกดวย เมื่อเพิ่มอัตราสวนอากาศใหสูงข้ึน 
อากาศท่ีไมเกี่ยวของกับการเผาไหมจะเพ่ิมข้ึน ทําใหกาซไอเสียมีอัตราไหลเพ่ิมข้ึน ความรอนสัมผัสของกาซเผา
ไหมจะถูกปลอยท้ิงไปโดยสูญเปลา ในหมอไอนํ้าท่ีกาซไอเสียมีอุณหภูมิ 200 °C หากเดินเครื่องโดยเพ่ิม
อัตราสวนอากาศข้ึน 0.1 ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้าจะลดลงประมาณ 0.5% 

เราควรตรวจสอบวามีการเผาไหมอยางเหมาะสมหรือไม โดยการวิเคราะหกาซไอเสียเปนประจําเพ่ือ
ตรวจสอบวาหมอไอนํ้าไดรับการบํารุงรักษาใหสามารถเผาไหมไดอยางเหมาะสมหรือไม 
 

1.1.6.3  การควบคุมความสกปรกที่พ้ืนผิวถายเทความรอนของหมอไอน้ํา 
กาซเผาไหมท่ีถูกเผาไหมในหองเผาไหม จะถายเทความรอนใหแกน้ําในหมอ แตถาพ้ืนผิวถายเทความ

รอนสกปรก การถายเทความรอนจะไมดี ทําใหประสิทธิภาพของหมอไอน้ําลดลง มาตรการปองกันเกี่ยวกับน้ํา 
(น้ําในหมอ) ท่ีสําคัญคือการควบคุมคุณภาพนํ้าท่ีอธิบายไปในหัวขอท่ีแลว เพื่อปองกันไมใหเกิดตะกรัน และ
มาตรการปองกันเกี่ยวกับหองเผาไหม ก็ตองมีการควบคุมดําเนินการเชนเดียวกันดวย 
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ในการเผาไหมน้ํามันหนัก เมื่อสารประกอบของโลหะท่ีมีอยูเล็กนอยในนํ้ามันหนักเกิดการเผาไหม จะ
กลายเปนข้ีเถาเกาะอยูท่ีพื้นผิวถายเทความรอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ข้ีเถาของสารประกอบพวกวาเนเดียมจะมีจุด
หลอมเหลวตํ่า เม่ือเกาะและสะสมอยูท่ีพื้นผิวถายเทความรอนท่ีมีอุณหภูมิสูง เชน Superheater หรือ Reheater จะ
เกิดการกัดกรอน การกัดกรอนนี้เรียกวา High temperature corrosion ในขณะท่ี Low temperature corrosion จะ
เกิดจากการท่ี SO3 ในกาซไอเสียเกิดการควบแนน (Acid dew point) 

ในการเผาไหมถานหิน เนื่องจากในถานหินจะมีข้ีเถารวมอยูดวยประมาณ 10-20% ดังน้ัน จึงเกิดข้ีเถา
จากการเผาไหมข้ึนจํานวนมาก ข้ีเถาท่ีฟุงกระจายอยูในกาซไอเสีย เรียกวา Fly ash ซึ่งข้ีเถาน้ีจะไปเกาะสะสมอยู
ท่ีทอถายเทความรอน จึงไปขัดขวางการถายเทความรอนทําใหเปนไป โดยไมสะดวกและทําใหเกิดการกัดกรอน 

มาตรการปองกันความสกปรกของพื้นผิวถายเทความรอนเหลาน้ี สวนมากจะใช Soot blower ระหวาง
เดินเครื่องเพื่อกําจัดส่ิงแปลกปลอมท่ีเกาะติดอยู โดยพนไอน้ําหรืออากาศความดันสูงออกมาจาก Nozzle เพื่อใช
พลังงานจลนนั้นเปาเขมาและข้ีเถาท่ีเกาะติดอยูท่ีพื้นผิวถายเทความรอนใหปลิวหลุดออกไป ควรทําเปนประจํา
เพื่อปองกันการสะสมของส่ิงสกปรก 
 
1.2  หลักการสงจายและกักเก็บไอนํ้า  

1.2.1 การสงไอนํ้า 
1.2.1.1   ประเภทและสมบัติของของไหลสงความรอน 
เราตองเลือกของไหลสงความรอนใหเหมาะกับวัตถุประสงคในการใชงาน และพยายามสงความรอน

ใหมีการสูญเสียนอยท่ีสุดอยางปลอดภัยและไมใหเสื่อมคุณภาพ 
ชนิดของไหลสงความรอนสามารถแบงไดดังตอไปนี้ 
(1) ไอดง (Superheated steam) 
(2) ไอน้ําอิ่มตัว (Saturated steam) 
(3) น้ําอิ่มตัว (รวมท้ัง Condensate ) 
(4) น้ําอัดความดัน (Compressed liquid) 
(5) ของเหลว-กาซท้ังสองสถานะ (ของไหลสองสถานะ) 
นอกจากนี้ ในกรณีของการใชงานพิเศษ นอกจากใชน้ําแลว ยังใชของไหลท่ีมีจุดเดือดสูง (ในสถานะ

ของเหลวสถานะเดียว) เชน น้ํามัน ฯลฯ ในการสง หรือใชปมความรอน หรือสงความรอนดวยปฏิกิริยาเคมี (ปม
ความรอนเคมี) เปนตน 

การเลือกใชตัวกลางการสงความรอนและสถานะของตัวกลาง จะตองใหสอดคลองกับความตองการ
ของภาระความรอน ไอน้ําสําหรับใหความรอนซึ่งมีสัดสวนการใชท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาความตองการใน
อุตสาหกรรม ควรสงไอนํ้าใหมีสภาพอิ่มตัวท่ีดานอุปสงค การกําหนดเงื่อนไขท่ีดานอุปทานจะตองพิจารณาอยาง
บูรณาการโดยคํานึงถึงระยะทางและเสนทางในการสง (ความดันสูญเสีย ความรอนสูญเสียจากการคายความรอน
และ Condensate  ตนทุนคาอุปกรณและคาใชจายในการเดินเครื่อง)  
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ในการสงไอนํ้าอิ่มตัว การคายความรอนเกิดเปน Condensate  จะทําใหเกิดกระแสของไหลสองสถานะ
ไดงาย ดังน้ัน จึงตองระมัดระวังในการจัดการกับ Condensate  ดวย กระแสของไหลสองสถานะจะมีรูปแบบการ
ไหลท่ีซับซอนข้ึนอยูกับเงื่อนไขตางๆ เชน รูปรางลักษณะของเสนทางการไหล ความเร็วกระแส อัตราสวน
ระหวางปริมาตรของไอตอของเหลว (Void ratio) เปนตน รวมท้ังมีความดันสูญเสียสูง เกิดการไหลท่ีไมมี
เสถียรภาพและ Choke (การอุดตันทอ) ไดงาย บางกรณียังทําใหทอและวาลวเกิดการส่ันอยางรุนแรง และเกิดการ
ผุกรอนไดงาย จึงเปนสิ่งท่ีควรหลีกเลี่ยง การต้ังใจสงดวยของไหลสองสถานะ มักจะตองการใชในกรณีพิเศษ
เทาน้ัน เชนการสงนํ้ารอนและไอนํ้าจากบอความรอนใตดิน เปนตน ดังน้ัน ในอุดมคติแลวหากสภาพของ
แหลงกําเนิดไอนํ้าสามารถยอมใหทําไดแลว ควรทําใหไอน้ําท่ีสงออกมามี Degree of superheat ตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะ
ทําได เพื่อใหไอน้ําท่ีไดรับเปนไอน้ําอิ่มตัวพอดี คา Degree of superheat ท่ีเหมาะสมในกรณีดังกลาว จะข้ึนอยู
กับระยะทางท่ีสงไอน้ํา ลักษณะของทอสง และกรณีท่ีใชอุปกรณลดความดันและลดอุณหภูมิจะข้ึนอยูกับขีด
ความสามารถในการควบคุมของอุปกรณนั้นดวย แตโดยท่ัวไปจะอยูในชวง 5-10 °C 

การสงนํ้ารอน (น้ําอัดความดัน) นิยมใชกันมาแตอดีตในการปรับอากาศรอน น้ํารอนมีสัมประสิทธิ์การ
พาความรอนสูง สามารถใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนท่ีมีพื้นท่ีถายเทความรอนขนาดเล็กได นอกจากน้ันใน
กรณีของเครื่องกําเนิดนํ้ารอน ยังไมมีขอจํากัดในการแลกเปลี่ยนความรอนเน่ืองจากผลตางอุณหภูมิ Pinch point 
(ผลตางของอุณหภูมิท่ีมีคานอยท่ีสุดระหวางของไหลรับความรอนกับของไหลใหความรอน)  จึงมีขอไดเปรียบท่ี
สามารถใหความรอนแกของเหลวรับความรอนไดจนเขาใกลอุณหภูมิขาออกของของเหลวใหความรอน 
นอกจากน้ี ในการสงระยะไกล เชน การปรับอากาศรอน-เย็นในการสงความรอนปริมาณเดียวกันแทนท่ีจะสงไอ
น้ํา การสงนํ้ารอนโดยมากจะไดเปรียบกวา ท้ังน้ี การสงนํ้ารอนจะใชไดแตการสงอุณหภูมิตํ่าเทาน้ัน และตองใช
กําลังขับดันในการสง ดังน้ัน ในการเลือกใชของไหลสงความรอนสําหรับการปรับอากาศรอน-เย็น จึงตอง
พิจารณาอยางบูรณาการโดยคํานึงถึงสภาพการติดต้ังทอสงและลักษณะการใชงานความรอนท่ีดานผูใชดวย 

การสงความรอนดวยของไหลจุดเดือดสูง เชน น้ํามันรอน ฯลฯ จะสามารถสงท่ีอุณหภูมิสูงกวา 100°C 
ดวยของเหลวได อยางไรก็ตาม เราตองพิจารณาเรื่องมลพิษส่ิงแวดลอมในกรณีท่ีเกิดการรั่วดวย นอกจากนี้ 
ตัวกลางความรอนเชนนี้ โดยมากจะมีราคาคอนขางสูง จึงมีการนํามาใชในกรณีพิเศษเทาน้ัน 
 

1.2.1.2  การสงไอนํ้ากับคุณภาพของไอนํ้า 
คุณภาพของไอน้ําท่ีใชในการใหความรอน จะตองเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงานนั้น และตอง

ชวยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑใหคงท่ีรวมท้ังตองชวยอนุรักษพลังงานในอุปกรณท่ีใชความรอนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตอีกดวย สมบัติและเงื่อนไขท่ีพึงปรารถนาของไอนํ้าสําหรับใหความรอนมีดังตอไปนี้ 

(1) Degree of superheat ไมสูงเกินไป 
(2) เปนไอนํ้าอิ่มตัวท่ีมีความแหงสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
(3) มีความดันตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
(4) มีความดันและอุณหภูมิท่ีจายใหคงท่ี 
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ไอน้ําสําหรับใหความรอนโดยมากจะตองมีอุณหภูมิตามท่ีกําหนด ดังน้ัน การใชไอน้ําอิ่มตัวจะเปนวิธีท่ี
เหมาะสม ในกรณีนี้ เนื่องจากยิ่งความดันไอน้ําตํ่าลง ความรอนแฝงของการควบแนนจะยิ่งมีคาสูงข้ึน ดังน้ัน 
หากปริมาณความรอนท่ีตองการใหมีคาคงท่ี ยิ่งใชไอนํ้าท่ีความดันตํ่าเทาใด จะยิ่งตองการปริมาณไอนํ้านอยลง
เทาน้ัน  

นอกจากน้ัน การสงไอนํ้าความดันตํ่ายังทําใหสามารถลดความดันใชงานของหมอไอนํ้าซ่ึงเปน
แหลงกําเนิดไอนํ้า หรือลดความดันของไอนํ้าท่ีออกจาก Back pressure ของกังหันไอนํ้าลงได มองในแงของการ
อนุรักษพลังงาน จึงควรลดความดันของการสงไอนํ้าใหตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

นอกจากนั้น การจายไอนํ้าท่ีมีความดันและอุณหภูมิสูงเกินความจําเปน จะทําใหอุปกรณรับความรอน
ไดรับความเคนความรอน (Thermal stress) อยางมาก นอกจากนี้ เนื่องจากไอดงท่ีใชเปนแหลงความรอนจะมี
สัมประสิทธิ์การพาความรอนตํ่า ดังน้ัน นอกจากจะตองเพิ่มพ้ืนท่ีถายเทความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนแลว ยังมีจุดออนคือ อุณหภูมิของพ้ืนผิวรับความรอนยังไมคอยคงท่ีอีกดวย ในขณะท่ีเมื่อไอนํ้าอิ่มตัวสัมผัส
กับพื้นผิวรับความรอนจะเริ่มควบแนนทันทีและปลดปลอยความรอนแฝงของการกลายเปนไอซ่ึงมีคาสูงออกมา 
ระหวางน้ันอุณหภูมิจะมีคาคงท่ี จึงเปนแหลงความรอนในอุดมคติ จากเหตุผลดังกลาว คุณภาพของไอนํ้าในอุดม
คติ เมื่อสงไปถึงอุปกรณรับความรอน จึงควรมีสภาพเปนไอนํ้าอิ่มตัวความดันตํ่าท่ีมีความแหงสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ได 

อนึ่ง การใชวาลวลดความดันหรืออุปกรณอื่นๆ ปรับปรุงคุณภาพไอน้ําเปยกดวยการทําใหเปนไอนํ้า
แหง หากไมใชกรณีพิเศษแลวจะไมเปนท่ีแนะนําเทาใดนัก เนื่องจากตามทฤษฎีแลวแมวาเอนทัลปจะไมมีการ
เปลี่ยนแปลง แตกระบวนการดังกลาวจะทําใหไอนํ้ามีคาเอนโทรปเพิ่มข้ึน คาพลังงาน Effective (หรือ Exergy) 
จึงเกิดการสูญเสีย นอกจากนี้ การรีดไอน้ําเปยกใหเปนไอนํ้าแหงจะมีประสิทธิผลในกรณีของไอน้ําอิ่มตัวความ
ดันตํ่าไมเกิน 3.2 MPa เทาน้ัน หากใชกับไอนํ้าท่ีมีความดันสูงกวาน้ีจะกลายเปนไอน้ําเปยก จึงตองใชความ
ระมัดระวัง 

 
1.2.1.3 การวางแผนเดินทอสงไอนํ้า 
ทอสงไอนํ้านอกจากจะตองรักษาคุณภาพของไอนํ้าใหดีแลวยังตองสามารถอนุรักษพลังงานไดดีอีกดวย 

เงื่อนไขของการวางแผนและออกแบบทอสงไอนํ้าในอุดมคติมีดังตอไปนี้ 
(1) มีระยะทางส้ัน เสนผานศูนยกลางเล็ก และไมโคงงอโดยไมจําเปน 
(2) มีความรอนสูญเสียจากการแผรังสีและความดันสูญเสียนอยท่ีสุด 
อยางไรก็ตาม เงื่อนไขตางๆ เหลาน้ีมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน บางปจจัยก็ขัดแยงกัน นอกจากน้ียัง

ตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของภาระในการเดินเครื่องท่ีภาระตํ่าอีกดวย ตัวอยางเชน หากขยายขนาดทอไม
เพียงแตตนทุนจะสูงข้ึนเทาน้ัน แตความรอนสูญเสียจากการแ ผรังสียังเพ่ิมข้ึนอีกดวย ไมเพียงแตคาใชจายในการ
เดินเครื่องปมตางๆ จะสูงข้ึนเทาน้ัน แตบางครั้งยังไมสามารถจายไอน้ําท่ีความดันและอุณหภูมิตามท่ีกําหนด
ใหแกอุปกรณท่ีใชไอน้ําไดอีกดวย และเนื่องจากความดันสูญเสียจะแปรผันตามความยาวของทอและกําลังสอง
ของความเร็วกระแส แตแปรผันกลับกับเสนผานศูนยกลางภายในของทอ ดังน้ัน หากระยะทางสั้นบางครั้งถา
ตัดสินใจใชทอเล็กไปเลยก็จะมีประสิทธิผลดีกวา 
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ในการกําหนดขนาดของทอ เราตองกําหนด 
(1) ความดันออกแบบ (ความดันใชงานสูงสุด) 
(2) อัตราไหล 
(3) ความยาวสมมูลจากจุดอุปทานไปยังอุปกรณใชไอน้ํา 
(4) ความดันสูญเสียท่ียอมรับได 
ในท่ีนี้ “ความยาวสมมูล” ในขอ (3) หมายถึง ความยาวของทอบวกดวยความยาวสมมูลทอตรงของ

วาลว ขอตอ และทอโคงตางๆ ขณะท่ีเริ่มคํานวณเน่ืองจากยังไมรูขนาดเสนผานศูนยกลางของทอจึงตองใชวิธี
สมมติ ความเร็วกระแสในทอท่ีคํานวณไดเปนผลลัพธ จะถูกจํากัดดวยการกัดกรอน พัลซและ Water hammer 
การส่ันสะเทือน เสียงรบกวน ฯลฯ ดังน้ัน จึงตองทําการตรวจสอบซ้ําอีกครั้งกอนกําหนดแนนอน ตารางท่ี 1.1 
แสดงตัวอยางชวงความเร็วกระแสท่ีเหมาะสมในการสงไอนํ้า 

ตารางที่ 1.1  ตัวอยางชวงความเร็วกระแสทีเ่หมาะสมของไอน้ํา 

ชวงความดันของไอน้ํา ความเร็วกระแส [m/s] 
ไอน้ําอิ่มตัวความดันตํ่า     0.2-0.5 MPa 15-  20 
ไอน้ําความดันปานกลาง     0.5-4.0 MPa 20-  50 
ไอน้ําความดันสูง  ไมนอยกวา    4.0   MPa 50-120 

 
ความดันออกแบบจะกําหนดโดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับความดันท่ีต้ังไวของวาลวนิรภัยและวาลว

ระบายท่ีตองใช สูตรการคํานวณความหนาของทอมีอยูหลายชนิด แตถาจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
มาตรฐานทางวิศวกรรมตางๆ ใหยึดตามขอกําหนดน้ันๆ 

เสนทางการวางทอควรสั้นท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได อยางไรก็ตาม เพื่อไมใหการยืดหดตัวดวยความรอนทํา
ใหเกิดความเคนมากเกินไปตอตัวทอเองและตออุปกรณท่ีตออยู นอกจากควรใช Expansion joint ไดแลว จะตอง
กําหนดเสนทางโดยทําการวิเคราะหอยางถี่ถวน ในทอสงไอนํ้าอิ่มตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือสงไอนํ้าเปยก 
เนื่องจากความรอนท่ีแผรังสีออกไปจะทําใหไอน้ํากลายเปน Condensate  จึงตองกําหนดความชันและรูปรางของ
ทอ เตรียมกับดัก และเลือกใชความเร็วกระแสใหเหมาะสม นอกจากน้ี ยังตองพิจารณาวิธีอุนเครื่องอุปกรณท่ีใช
งานและการระบาย Condensate  ออกดวย 

ปจจัยตางๆ  เหลาน้ีจะตองวางแผนและออกแบบอยางบูรณาการในฐานะท่ีเปนระบบหน่ึงท่ี
ประกอบดวยหนาท่ีการทํางานตางๆ โดยคํานึงถึงการเดินเครื่องไมเพียงแตท่ีพิกัดเทาน้ัน แตตองพิจารณาเม่ือ
ภาระไมเต็มพิกัดหรือเม่ือภาระมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงความยืดหยุน ความ
เช่ือถือได ความคุมทุน ฯลฯ อีกดวย 
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1.2.1.4   วัสดุทําทอ วาลวและ Expansion joint 
(1) วัสดุทําทอ 
วัสดุทําทอท่ีใชในระบบทอไอนํ้า โดยท่ัวไป กรณีท่ีอุณหภูมิไมเกิน 350 °C และความดันไมเกิน 1 MPa 

จะใชทอเหล็กกลา SGP หรือทอเหล็กกลาออก STPY กรณีความดันสูงกวา 1 MPa แตไมเกิน 10 MPa จะใชทอ
เหล็กกลาทนความดัน STPG กรณีท่ีความดันสูงกวา 10 MPa จะใชทอเหล็กกลาทนความดันสูง STS กรณีท่ี
อุณหภูมิสูงกวา 350°C จะใชทอเหล็กกลาทนอุณหภูมิสูง STPT รูปท่ี 1.8 แสดงตัวอยางเกณฑการเลือกใชวัสดุทํา
ทอ 

   
รูปที่ 1.8 ตัวอยางเกณฑการเลอืกวัสดุทําทอจากอุณหภูมิและความดัน 

 
(2) วาลว 
วาลวท่ีใชในระบบทอไอนํ้า แบงเปนวาลวกั้น (Gate valve, Sluice valve) วาลวทรงกลม (Globe valve) 

วาลวกันยอน (Check valve) Ball valve และ Butterfly valve 
รูปรางและวัสดุของวาลวควรเลือกใชใหเหมาะกับวัตถุประสงครวมท้ังความดันและอุณหภูมิใชงาน ท่ี

ความดันไมเกิน 1 MPa จะใชวาลวทองเหลืองและวาลวเหล็กหลอ ท่ีความดันต้ังแต 1 MPa ถึง 2 MPa จะใชวาลว
เหล็กหลอและวาลวเหล็กเหนียว 

วาลวก้ันโดยท่ัวไปจะใชในสภาพปดสุดหรือปดสุด วาลวทรงกลมจะมีความดันสูญเสียสูงกวาวาลวกั้น 
แตจะใชเมื่อตองการปรับอัตราไหลเปนหลัก วาลวกันยอนจะใชเพื่อปองกันของไหลไหลยอนกลับ แบงเปนแบบ
สปริงกับแบบลิฟต ในวาลวแบบลิฟตตัววาลวจะเปดเม่ือถูกดันข้ึนดวยความดันของของไหล และตองติดต้ังใน
แนวระดับ 

(3) Expansion joint  
เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ทอจะมีการยืดหด ระยะยืดหดจะแปรผันตามความยาวของทอกับผลตาง

อุณหภูมิโดยไมข้ึนกับขนาดเสนผานศูนยกลางทอ หากยึดปลายท้ังสองของทอ (ทอตรง) ไวโดยไมใหทอยืด 
(หด) ไดโดยอิสระ ทอจะไดรับความเคนอัด (ดึง) เมื่อระยะยืดหดเพ่ิมข้ึนความเคนจะเพ่ิมข้ึน จนทําใหตัวทอแตก
เสียหายหรือขอตอและอุปกรณยึดไดรับความเสียหาย ดังน้ัน ในระบบทอท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะตองใช 
Expansion joint หรือใชช้ินสวนทอท่ีมีความออนตัวเหมาะสม เพื่อรองรับความเคนท่ีเกิดจากการยืดหดตัวของ
ทอ 

ความดันใชงาน [MPa] 

อุณ
หภู

มิใ
ชง
าน

 [°
C]
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Expansion joint แบงเปน Bellows expansion joint, Sleeve expansion joint, Ball expansion joint และ 
Expansion loop 

(ก)  Bellows expansion joint 
ขอตอแบบนี้จะรองรับการยืดหดของทอดวยการเปลี่ยนรูปของ Bellows เทียบกับขอตอชนิดอื่นแลวจะ

รองรับระยะยืดหดไดมากกวา โดยมาก Bellows จะทําจากสเตนเลส และไมใชปะเก็นจึงไมเกิดการรั่ว อยางไรก็
ตาม ในการติดต้ังหากไม Guide ใหถูกตองอาจเกิด Back ring ข้ึนได รูปท่ี 1.9 แสดง Single bellows expansion 
joint 

(ข)  Sleeve expansion joint 
แสดงไวในรูปท่ี 1.10 ท่ีตัววาลวจะมี Sleeve ซึ่งสามารถเลื่อนไปมาได การเคลื่อนท่ีของ Sleeve นี้จะ

รองรับการยืดหดของทอ การซีลจะใชปะเก็นของ Stuffing box เพื่อปองกันการรั่ว โดยโครงสรางแลวจะใชกับ
ความดันไมเกิน 1 MPa 

  
รูปที่ 1.9 Bellows expansion joint รูปที่ 1.10 Sleeve expansion joint 

   
(ค)  Ball expansion joint  
แสดงไวในรูปท่ี 1.11 โดยใช Universal ball joint จํานวน 2 หรือ 3 ตัว มีขอดีคือสามารถรองรับระยะยืด

หดไดมากโดยใชพื้นท่ีคอนขางนอย บางครั้งก็เรียกวาการเดนิทอแบบ Offset 
(ง)  Expansion loop 
ทองอแบบนี้จะใชความออนตัวของตัวทอเอง งอเปนวง หรอืใช Bend ในการงอเปนรูปตัว U ดังรูปท่ี 

1.12 เปนวิธีท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดเน่ืองจากไมตองมีการบํารงุรักษา อยางไรก็ตาม เนื่องจากตองใชพื้นท่ีมากใน
การติดต้ัง จึงมีขอจํากัดในการติดต้ัง 

(4) การติดต้ังและเดินทอ  
ในการติดต้ังเดินทอท่ีมีการยืดหดเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนไป เชน ทอไอน้ําหรือทอ Condensate  จะตองใช

ความระมัดระวังเปนพิเศษ วิธียึดทอไอนํ้าแบงเปนการยึดตายตัวกับการยึดอิสระ และกลางเสนทางจะติดต้ัง 
Expansion joint ไว ณ ตําแหนงท่ีเหมาะสม กรณีท่ีจะติดต้ัง Expansion joint ตองพิจารณาอุณหภูมิของอากาศใน

sleeve 

cover bellows support 

ตัววาลว 
ปะเก็น 

sleeve 
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ขณะท่ีติดต้ังและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดวย  

  
 

รูปที่ 1.11 Ball expansion joint รูปที่ 1.12 Expansion loop 
 

ในชวงระยะเวลากอสราง ควรปรับระยะเผื่อยืดหดเทียบกับระยะยืดหดสูงสุดของ Expansion joint แลว
กําหนดระยะยืดหดท่ีใชงานปกติ ท่ีกอนและหลัง Expansion joint จะตองติดต้ังตัวยึด โดยท่ัวไปท่ีดานหน่ึงจะยึด
ตายตัว (Anchor) และท่ีดานตรงขามจะยึดอิสระ (Guide) โดยติดต้ังขอตอหลายตัวโดยใหระหวาง Anchor สอง
ตัว จะมี Expansion joint ตัวหนึ่งท่ีสามารถรองรับระยะยืดหดไดท้ังหมด กรณีท่ีใช Bellows expansion joint 
หรือ Sleeve expansion joint สวนท่ีเปนทอโคงจะตองติดต้ัง Anchor ท้ังหมด เนื่องจากจุดยึดตายตัวจะมีความ
เคนสูงกระทําตอ Expansion joint และทอ จึงตองมีความแข็งแรงเพียงพอ 

ความรอนท่ีแผรังสีออกจากทอไอนํ้าและทอ Condensate  จะไมกอใหเกิดประโยชนแตอยางใด 
กลาวคือเปนความส้ินเปลืองพลังงานโดยสูญเปลาอยางส้ินเชิง จึงตองพยายามปองกันใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
ดังน้ัน ขอกําหนดจําเพาะของฉนวนความรอนของทอไอนํ้าและทอ Condensate  จะตองทําการคํานวณความรอน
สูญเสียจากการแผรังสีจากทอ และกําหนดใหผลรวมของคาติดต้ังฉนวนกับคาพลังงานท่ีสูญเสียมีคานอยท่ีสุด 
 

1.2.2   การเก็บไอนํ้า 
1.2.2.1 การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคอุปทานไอน้ําและมาตรการบรรเทา 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณทางดานอุปสงคและอุปทานไอน้ํา สุดทายแลวจะทําใหคุณภาพของไอนํ้าตํ่าลง 

กลาวคือความดันและอุณหภูมิของไอนํ้าจะเปลี่ยนไป และสงผลกระทบตอประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
และคุณภาพของผลิตภัณฑ ดังน้ัน กรณีท่ีมีความเปนไปไดดังกลาว จะตองพิจารณาใชอุปกรณปรับอุปสงค
อุปทานอยางใดอยางหน่ึง 

โดยท่ัวไปการเปลี่ยนแปลงภาระไอนํ้าท่ีเกิดข้ึนท่ีดานอุปสงค ดานอุปทานไอน้ําจะเปนผูปรับตาม ผลคือ
ตองเปลี่ยนปริมาณไอนํ้าท่ีกําเนิดจากหมอไอนํ้า หากเปนกังหันแบบ Back pressure จะทําใหกําลังไฟฟาท่ีผลิต
ข้ึนเปลี่ยนไป อยางไรก็ตาม อุปกรณความรอนเหลาน้ีไมเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหัน นอกจากนี้ 

เม่ือ R = R′  

ยึดตายตัว 

ball 
joint 

ball 
joint 

ขยายตัว 
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ในระบบจายไอน้ําท่ีใชความรอนท้ิงท่ีนํากลับมาหรือใชพลังงานธรรมชาติ โดยมากมักจะปรับปริมาณกําเนิดไอ
น้ําอยางอิสระไดยาก ในกรณีเชนนี้หากติดต้ังอุปกรณบัฟเฟอรอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือชวยเกลี่ยภาระใหสมํ่าเสมอ
ข้ึน ทําใหสามารถลดภาระสูงสุดของหมอไอนํ้าหรือการเปลี่ยนแปลงกําลังขาออกของกังหันแบบ Back pressure 
ไดแลว ไมเพียงแตการเดินเครื่องจะมีประสิทธิภาพดีข้ึนเทาน้ัน แตในแงของการลงทุนยังคุมทุนยิ่งข้ึน มีอัตรา
การใชงานและประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมท้ังสามารถคาดหวังประสิทธิผลในการลดการเกิด NOx และ CO2 ไดอีก
ดวย 
 

1.2.2.2  Steam accumulator 
กรณีท่ีปริมาณการใชไอน้ําเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเมื่อโรงงานเริ่มทํางาน หรือกรณีท่ีมีความตองการไอ

น้ําปริมาณมากเปนครั้งคราว หรือในกระบวนการผลิตท่ีความตองการไอนํ้าไมสมํ่าเสมอบอยๆ ท้ังในแงปริมาณ
และเวลา เพื่อเกลี่ยการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีใหสมํ่าเสมอ มักจะมีการติดต้ัง Steam accumulator 

Steam accumulator แบงตามวัตถุประสงคการใชงานและสถานท่ีท่ีใชงานไดเปนแบบความดันไม
คงท่ีและแบบความดันคงท่ี โดย Steam accumulator ขนาดใหญโดยท่ัวไปมักจะเปนแบบแรก ขณะท่ีแบบหลัง
จะใชกับวัตถุประสงคคอนขางเฉพาะ เชน น้ําจายใหหมอไอนํ้า เปนตน 

Steam accumulator แบบความดันไมคงท่ีจะติดต้ังไวระหวางอุปกรณจายไอน้ํากับภาระไอนํ้า เมื่อ
ภาระไอนํ้าเพิ่มข้ึนและความดันของระบบไอนํ้าลดตํ่าลง น้ํารอนอิ่มตัวในภาชนะความดันสูงจะกลายเปนไอดวย
ตัวเอง ปลอยความรอนท่ีเทียบเทากับผลตางจากอุณหภูมิอิ่มตัวท่ีความดันท่ีลดตํ่าลงน้ัน ทําใหมีความดันลดลง
ขณะท่ีจายไอน้ําอิ่มตัวให ในทางกลับกันเมื่อภาระไอนํ้าลดลงและความดันของระบบไอนํ้าเพ่ิมสูงข้ึน ไอนํ้า
ความดันสูงจะจายออกมาจากหมอไอนํ้า ไอน้ําจะถูกพนเขาไปหานํ้ารอนในภาชนะ น้ํารอนอิ่มตัวจะดูดกลืน
ความรอนนั้นทําใหมีความดันและอุณหภูมิเพิ่มข้ึน กลาวคือ เปนการเก็บสะสมความรอนนั่นเอง ใน Steam 
accumulator แบบความดันไมคงท่ีนี้ ความดันในภาชนะจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการสะสมและคายความรอน 
การท่ีจะทํางานเชนนี้ไดความดันท่ีสามารถจายไดกับความดันตํ่าสุดท่ีผูใชตองการจะตองมีผลตางความดันสูง
เพียงพอ ยิ่งมีผลตางความดันสูง Steam accumulator ตัวเดียวกันจะยิ่งกําเนิดไอนํ้าไดมากข้ึน กลาวคือ การทําให 
Steam accumulator มีขนาดเล็กและความจุ (Capacity) สูง ความดันของ Steam accumulator กับความดันไอนํ้า
ใชงานจะตองมีผลตางความดันสูง 

รูปท่ี 1.13 แสดงตัวอยางโครงสรางของ Roots stream accumulator ซึ่งเปน Steam accumulator แบบ
ความดันไมคงท่ีสวนสําคัญคือ ดานบนจะมี Nozzle ทางเขาออกไอน้ํา และมีกลไกหลายอยางชวยรักษาอุณหภูมิ
ใหสมํ่าเสมอท่ีอุณหภูมิอิ่มตัวท่ีความดันภายในภาชนะโดยไมเกิดความแตกตางของอุณหภูมิน้ํารอนในภาชนะ 
การกลายเปนไอดวยตัวเองจาก Steam accumulator จะไมมีการเปลี่ยนแปลงความดันอยางรุนแรงเหมือน Flash 
tank ดังน้ัน ปริมาณความรอนของไอนํ้าท่ีเกิดข้ึนจึงไมคงท่ี อยางไรก็ตาม ในการคํานวณโดยประมาณ เรา
สามารถถือไดวาไอนํ้าท่ีเกิดข้ึนจะเทียบเทากับความรอนเฉลี่ยระหวางความรอนของไอน้ําในสภาวะเม่ือเริ่ม
กลายเปนไอดวยตัวเองกับเมื่อกลายเปนไอเสร็จสิ้น จึงสามารถพิจารณาไดดวยสูตรคํานวณปริมาณไอนํ้า Flash 
ของ Condensate  ท่ีจะอธิบายตอไป 
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รูปที่ 1.13  ตัวอยางโครงสรางของ Steam accumulator แบบความดันไมคงที่ (แบบ Roots) 

 
Steam accumulator ท่ีติดต้ังรวมกับหมอไอนํ้าท่ีทํางานดวยอุปกรณควบคุมการเผาไหมอัตโนมัติ 

(Automatic Combustion Control System) โดยท่ัวไปจะมีระบบเกลี่ยภาระไอนํ้าโดย Steam accumulator จะเกลี่ย
การเปลี่ยนแปลงไอนํ้าทางดานผูใชไอน้ํา ทําใหหมอไอน้ําไมไดรับผลของการเปลี่ยนแปลงภาระรุนแรงเกินไป 
และสามารถเดินเครื่องตอเนื่องไดโดยมีประสิทธิภาพสูง และหมอไอนํ้าจะปรับการทํางานใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงภาระไอนํ้าอยางนุมนวล 

ดังน้ัน หากใชงาน Steam accumulator อยางชาญฉลาด จะสามารถคาดหวังผลลัพธไดดังตอไปนี้ 
(1) การเดินเครื่องหมอไอน้ําจะมีเสถียรภาพ ดวยการปรับอัตราสวนอากาศอยางละเอียด จะสามารถ

เผาไหมดวย O2 ตํ่าได ซึ่งทําใหสามารถประหยัดคาเช้ือเพลิงและลด NOx ได 
(2) สามารถรองรับภาระท่ีพุงสูงเกินกวาพิกัดของหมอไอนํ้าไปช่ัวขณะได 
(3) สามารถจายไอน้ําไดแมหมอไอนํ้าจะหยุดทํางานช่ัวขณะ 
(4) ลดจํานวนครั้งในการเริ่มเดินเครื่องและหยุดเครื่องหมอไอนํ้า ทําใหลดความรอนสูญเสียจากการ

กระทําดังกลาวได 
 

1.3   การปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอน้ํา  
1.3.1 การควบคุมการเผาไหม 
หมอไอน้ําทํางานโดยอาศัยการเผาไหมเช้ือเพลิง ดังน้ันจึงตองปรับอัตราสวนอากาศใหเหมาะสมเพ่ือ

เผาไหมเช้ือเพลิงใหมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เมื่ออากาศท่ีปอนใหมีไมเพียงพอ จะเกิดการเผาไหมไม
สมบูรณ ทําใหเกิดกาซท่ียังเผาไหมไมสมบูรณและเขมาซ่ึงจะกลายเปนความสูญเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมอ
ไอน้ํา หากเกิดเขมาข้ึนมันจะไปเกาะท่ีพื้นผิวถายเทความรอน ทําใหปริมาณการถายเทความรอนลดลง จึงตอง
ระมัดระวังไมใหอากาศนอยเกินไปซึ่งจะเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ 

ในทางกลับกัน หากมีอากาศมากเกินไป กาซไอเสียจะมีปริมาณมากข้ึนตอเช้ือเพลิงปริมาณเทากัน ดังน้ัน 
สัดสวนของความรอนท่ีใชในการกําเนิดไอน้ําจึงมีคาลดลง จากเหตุผลขางตน จึงตองทําการเผาไหมดวย
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อัตราสวนอากาศต่ําท่ีสุดท่ีไมใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ กลาวคือ อัตราสวนอากาศท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ
หมอไอน้ําน้ันๆ การตรวจสอบวาอากาศมีปริมาณเหมาะสมหรือไม โดยทั่วไปจะเก็บตัวอยางกาซไอเสียจาก
ใกลๆ ทางออกหมอไอนํ้า นํามาวิเคราะหกาซเพื่อคํานวณอัตราสวนอากาศ ทําการวิเคราะหกาซพรอมกับปรับ
ปริมาณอากาศเพ่ือใหอัตราสวนอากาศมีคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับหมอไอนํ้าน้ัน 

อนึ่ง การปรับปริมาณอากาศจะใชแดมเปอรระหวางพัดลมกับ Burner แตเนื่องจากปริมาตรอากาศจะ
ข้ึนอยูอยางมากกับอุณหภูมิ ดังน้ันจึงตองระมัดระวังวาในฤดูรอนกับฤดูหนาว หากไมเปลี่ยนระดับการเปด
แดมเปอร จะทําใหอัตราสวนอากาศมีคาไมเทากัน 

 

1.3.2 การพิจารณาวิธีเดินเคร่ือง 
เมื่อเดินเครื่องหมอไอนํ้าอยางตอเนื่อง ประสิทธิภาพความรอนจะมีคาคอนขางสูง แตหากการใชงาน

ไอน้ํามีปริมาณตํ่า ทําใหตองเดินเครื่องหมอไอนํ้าเปนชวงๆ แลว ประสิทธิภาพความรอนจะลดลงอยางมาก 
เนื่องจากขณะท่ีหยุดการเผาไหมของหมอไอนํ้า หมอไอน้ําจะเย็นลงท้ังจากภายนอกและภายใน ดังน้ัน หาก
สัดสวนระยะเวลาหยุดเผาไหมตอระยะเวลาเดินเครื่องท้ังหมดยิ่งมีคาสูงข้ึน ประสิทธิภาพความรอนจะยิ่ง
ลดลง นอกจากน้ัน เนื่องจากเม่ือหยุดการเผาไหมกับเมื่อเริ่มทําการเผาไหมใหมจะมีการปอนอากาศปริมาณ
มากเขาไปภายในเพื่อหมุนเวียนอากาศ ความสูญเสียจากการแผความรอนจึงมีคาสูงมาก เพื่อลดความสูญเสีย
เชนนี้ จึงตองเลือกหมอไอน้ําใหเหมาะสมกับปริมาณการใชไอน้ํา รวมท้ังทางดานผูใชไอนํ้าก็ตองเอาใจใส
การใชไอน้ําใหมีความสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสามารถเดินเครื่องหมอไอนํ้าอยางตอเนื่องใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
กรณีท่ีทราบอยูแลววาปริมาณการใชไอน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากตามชวงเวลา ใหเตรียมหมอไอนํ้า
ขนาดเล็กหลายๆ เครื่อง แลวเดินเครื่องดวยจํานวนเครื่องท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี แมในกรณีเชนนี้หากเดินเครื่อง
หมอไอนํ้าเปนระยะเวลาสั้นๆ เทาน้ัน สัดสวนของความรอนท่ีตองใชในการใหความรอนตัวหมอไอนํ้าเองก็
จะมีคาสูงข้ึน จึงตองพิจารณาหาวิธีเลือกหมอไอนํ้าท่ีจะเดินเครื่องไมใหระยะเวลาเดินเครื่องส้ันเกินไป 

 

1.3.3 การทบทวนความดันที่กําหนดไว 
กรณีของไอนํ้าอิ่มตัว อุณหภูมิของไอน้ําจะข้ึนอยูกับความดัน แตกรณีท่ีใชไอนํ้าในการใหความรอน 

หากความดันยิ่งมีคาสูง ผลตางของอุณหภูมิกับวัตถุดิบก็จะยิ่งมีคาสูง จึงสามารถใหความรอนเปนระยะเวลา
สั้นๆ ได และพื้นผิวถายเทความรอนท่ีตองใชในการใหความรอนก็มีขนาดเล็กได อยางไรก็ตาม ยิ่งไอนํ้ามี
ความดันสูง ความรอนแฝงของการกลายเปนไอก็ยิ่งมีคานอยลง ดังน้ันเพื่อใหไดปริมาณความรอนเดียวกัน 
ยิ่งความดันมีคาสูงเทาใด จะตองใชไอน้ําปริมาณมากข้ึนเทาน้ัน ดวยเหตุผลเชนนี้ นอกจากกรณีท่ีอุณหภูมิท่ี
ตองการใหความรอนมีคาสูง จนตองใชความดันสูงอยางหลีกเลี่ยงไมได แลว ควรลดความดันของไอนํ้าใหมี
คาตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

ความดันท่ีกําหนดไวของหมอไอนํ้า ใหกําหนดคาท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึงชวงการปรับความดัน
ของหมอไอน้ําและความดันสูญเสียในทอไอน้ํา หากไอน้ําท่ีจายออกจากหมอไอน้ํามีความดันตํ่า อุณหภูมิ
ของไอนํ้าจะตํ่าลงดวย จึงสามารถลดการแผความรอนออกจากทอสงไอนํ้าไดมากข้ึน อยางไรก็ตาม กรณีท่ีใช
เช้ือเพลิงท่ีมีกํามะถันสูง หากลดความดันท่ีกําหนดไวลงตํ่าเกินไป อาจทําใหเกิดการกัดกรอนอุณหภูมิตํ่าท่ี
พื้นผิวถายเทความรอนได จึงตองใชความระมัดระวัง ในกรณีเชนนี้ ควรติดต้ังวาลวลดความดันไวท่ีใกลๆ 
ทางออกหมอไอนํ้า เม่ือออกมาจากหมอไอนํ้าแลวจึงลดความดันไอนํ้าลงเม่ือสงไอนํ้าตอไป 
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1.3.4 การควบคุมน้ําเลี้ยง 
ในนํ้าเลี้ยงท่ีจายใหแกหมอไอนํ้าจะมีสารเจือ

ปนหลายชนิด เมื่อเดินเครื่องหมอไอน้ํา สารเจือปน
เหลาน้ีจะมีความเขมขนเพ่ิมมากข้ึน เมื่อมีความเขมขนสูง
เกินจุดหน่ึง จะเกิดตะกรันมาเกาะภายในทอกําเนิดไอน้ํา 
สัมประสิทธิ์การนําความรอนของตะกรันมีคาคอนขางตํ่า
เทียบกับทอเหล็ก ดังน้ัน แมจะมีตะกรันมาเกาะเพียง
เล็ กนอย  ปริมาณการใช เ ช้ื อ เพลิ ง ก็จะ เ พ่ิม สูง ข้ึน 
ความสัมพันธระหวางความหนาของตะกรันท่ีเกาะกับ
อัตราการเพ่ิมของเชื้อเพลิงแสดงไวในรูปท่ี 1.14 เมื่อมี
ตะกรันมาเกาะ  ไม เพียงแตจะทําใหปริมาณการใช
เ ช้ือเพลิง เ พ่ิมข้ึนเทา น้ัน  แตพื้น ท่ีชองทางไหลของ
กระแสนํ้าก็จะแคบลงดวย ความตานทานตอการไหลจึงมี
คาเพ่ิมข้ึนทําใหน้ําไหลเวียนไมเพียงพอ บางครั้งจึงทําให
ทอกําเนิดไอนํ้าแตกเสียหายได  ดังน้ัน จึงจําเปนตอง
จํากัดสารเจือปนในนํ้าเลี้ยงท่ีจายใหหมอไอนํ้า สําหรับ
หมอไอนํ้าขนาดเล็กจะใชเรซินแลกเปลี่ยนอิออนในการ
ปรุงแตงนํ้าเลี้ยง หรือใชวิธีเติมสารเคมีลงไป 

(จ) การ Blow down ใหเหมาะสม 
แมจะมีการปรุงแตงนํ้าเลี้ยงอยางเพียงพอแลว 

ก็ยังมีสารเจือปนหลงเหลือเขาไปในหมอไอน้ําอีก
เล็กนอย ความเขมขนของสารเจือปนจึงเพ่ิมสูงข้ึน 
ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการระบายนํ้าในหมอไอนํ้าออก
บางสวนทุกระยะเวลาหนึ่ง การทําเชนนี้ เรียกวา 
Blow down น้ําในหมอไอน้ําท่ีระบายออกไปเปนน้ํา
อุณหภูมิสูง หากมีการ Blow down ในปริมาณมากจะทําใหความรอนสูญเสียเพิ่มมากข้ึนดวย เมื่อคํานวณ
ความรอนสูญเสียเทียบกับปริมาณ Blow down แลวจะไดรูปท่ี 1.15 ดังน้ัน จึงตองกําหนดสัดสวนของ Blow 
down ใหเหมาะสมโดยพิจารณาสารเจือปนในนํ้าเลี้ยง 

นอกจากนั้น หากนําความรอนในน้ํา Blow down มาใชในการอุนน้ําเลี้ยงหมอไอนํ้า จะชวยให
สามารถลดความรอนสูญเสียลงไดมาก ตัวอยางเชน ถาสัดสวนการ Blow down ตอการกําเนิดไอนํ้ามีคา
เทากับ 10 % หากปลอยท้ิงไปเฉยๆ จะมีความสูญเสีย 2.4% แตถานําไปอุนน้ําเลี้ยงจนมีอุณหภูมิถึง 70 °C 
แลว ความสูญเสียจะเหลือเพียง 0.78 % 

 
 

 

[เงื่อนไข] 
ความดันหมอไอน้ํา (ความดันเกจ) : 0.7 MPa 
เชื้อเพลิงที่ใช : นํ้ามันหนัก 
ประสิทธิภาพหมอไอน้ํา : 85 [%] 

รูปท่ี 1.14 การเกาะของตะกรันกับอัตราการเพ่ิม

ความหนาของตะกรันที่เกาะ [mm] 
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ความดันไอน้ําใชงาน (ความดันเกจ) : 0.7 [MPa] 
อุณหภูมิน้ําเล้ียง : 20 [ºC] 

สัดสวนการ blow down ตอการกําเนิดไอน้ํา [%] 
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รูปท่ี 1.15 อัตราความรอนสูญเสีย blow down 
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1.3.5 การจัดการการซอมบํารุง 
เมื่อมีเขมามาเกาะที่ทอกําเนิดไอนํ้า จะทําใหการถายเทความรอนจากกาซเผาไหมไปยังนํ้าเกิดข้ึนได

ไมดี ประสิทธิภาพความรอนจึงตํ่าลง เนื่องจากสัมประสิทธิ์การนําความรอนของเขมามีคานอยพอๆ กับ
ฉนวนความรอน ดังน้ัน แมจะมีเขมาเกาะเพียงเล็กนอย ปริมาณการใชเช้ือเพลิงก็จะเพ่ิมข้ึนมากดังรูปท่ี 1.16 
เนื่องจากเขมาจะเกิดข้ึนจากการเผาไหมไมสมบูรณ ดังน้ัน จึงตองปรับปริมาณอากาศอยางละเอียดรอบคอบ
ไมใหเกิดการเผาไหมไมสมบูรณ  

อยางไรก็ตาม กรณีท่ีระดับการเผาไหมมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือเมื่อจุดไฟจะมีเขมาเกิดข้ึนเล็กนอย 
เขมาเหลาน้ีจะคอยสะสมทีละนอย จึงตองทําความสะอาดพ้ืนผิวทอกําเนิดไอนํ้าเปนระยะ ชวยในการทํา
ความสะอาดจะข้ึนอยูกับประเภทของหมอไอนํ้า เช้ือเพลิงท่ีใช ฯลฯ แตเมื่อเขมาเกาะหนาข้ึน กาซไอเสียจะมี
อุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึน จึงสามารถกําหนดชวงเวลาสําหรับตรวจวัดอุณหภูมิของกาซไอเสีย หากอุณหภูมิสูงกวา
คาหน่ึงใหทําความสะอาดก็ได 

 

1.3.6  การควบคุมทอสงไอนํ้า 
(1) ปริมาณการสงไอนํ้ากับเสนผานศูนยกลางทอ  
หากทอสงไอนํ้ามีเสนผานศูนยกลางเล็กเทียบกับ

ปริมาณการสงไอนํ้าแลว ความดันสูญเสียจะมีคาเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน
หมอไอน้ําจะตองผลิตไอนํ้าท่ีมีความดันสูงกวาความดันท่ีใชจริง
คอนขางมาก ในทางกลับกัน หากทอสงไอนํ้ามีเสนผานศูนยกลาง
มากข้ึน ความดันสูญเสียจะละลง แตมวลของทอและพื้นท่ีพื้นผิว
จะเพ่ิมข้ึน ความรอนท่ีตองใชในการใหความรอนทอขณะท่ีเริ่มสง
ไอน้ําและการแผความรอนระหวางการสงไอน้ําจะเพิ่มข้ึนดวย
เชนกัน นอกจากน้ัน คาใชจายในการติดต้ังทอยังเพ่ิมข้ึนอีกดวย 
ดวยเหตุผลขางตน จึงตองเลือกใชเสนผานศูนยกลางทอสงไอนํ้าท่ี
เหมาะสมกับปริมาณการสงไอนํ้า การกําหนดเสนผานศูนยกลางท่ี
เหมาะสม จะใชความเร็วกระแสมาตรฐานใหสอดคลองกับชนิดของของไหล ตัวอยางของความเร็วกระแส
มาตรฐานแสดงไวในตารางท่ี 1.2 
  เมื่อกําหนดความเร็วกระแสมาตรฐานไดแลว จะหาคาเสนผานศูนยกลางทอท่ีตองใชไดจากความดัน
และอัตราไหลของไอนํ้าท่ีตองการสง โดยเลือกใชทอท่ีมีเสนผานศูนยกลางภายในจากตารางท่ี 1.3 ใกลเคียงกับ
เสนผานศูนยกลางท่ีคํานวณได 

ความหนาของเขมา [mm] 
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รูปท่ี 1.16 ตัวอยางความสูญเสียเชือ้เพลิง 
เนื่องจากเขมา 
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ตารางที่ 1.2  ตัวอยางความเร็วกระแสมาตรฐาน 
ประเภทของของไหล วัตถุประสงคการใชงาน ความดัน 

[MPa] (ความดันเกจ) 
ความเร็วกระแส 
มาตรฐาน [m/s] 

น้ํา 
น้ําประปา 0.18-0.30 0.6-1.5 
ทั่วไป 0.30-1.0 1.5-3.0 

น้ําเลี้ยงหมอไอน้าํ 1.0 ข้ึนไป 3.0-4.0 

ไอน้าํอิ่มตัว 
ปรับอากาศรอน 0.00-0.10 10-20 

ทั่วไป 0.30 ข้ึนไป 20-40 
ไอดง กําเนิดไฟฟา 1.5 ข้ึนไป 50-80 
อากาศ เคร่ืองจักรที่ทํางานดวยอากาศ 0.18-0.30 8-15 

 

ตารางที่ 1.3  มาตรฐานทอกาซ 

ช่ือเรียก เสนผานศูนยกลาง 
[mm] 

ความหนา 
[mm] 

เสนผานศูนยกลางภายในท่ีใกลเคียง 
[mm] A B 

6 1/8 10.5 2.0 6.5 

8 1/4 13.8 2.3 9.2 

10 3/8 17.3 2.3 12.7 

15 1/2 21.7 2.8 16.1 

20 3/4 27.2 2.8 21.6 

25 1 34.0 3.2 27.6 

32 1  1/4 42.7 3.5 35.7 

40 1  1/2 48.6 3.5 41.6 

50 2 60.5 3.8 52.9 

65 2  1/2 76.3 4.2 67.9 

80 3 89.1 4.2 80.7 

90 3  1/2 101.6 4.2 93.2 

100 4 114.3 4.5 105.3 

125 5 139.8 4.5 130.8 

150 6 165.2 5.0 155.2 

175 7 190.7 5.3 180.1 

200 8 216.3 5.8 204.7 

225 9 241.8 6.2 229.4 

250 10 267.4 6.6 254.2 

300 12 318.5 6.9 304.7 
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1.3.6.1  การปองกันไอนํ้าร่ัว 
  ทอสงไอนํ้าจะมีวาลวและขอตอเปนจํานวนมาก 
บอยครั้งจะมีไอน้ํารั่วออกมาจากบริเวณเหลาน้ี ไอน้ํารั่ว
แมวาดูดวยตาอาจเห็นวารั่วไมมาก แตเมื่อลองคํานวณดู
พบวาไดผลดังรูปท่ี 1.17 กลาวคือ มีไอน้ําสูญเสียไปโดยสูญ
เปลาเปนปริมาณมาก ดังน้ัน หากพบไอนํ้ารั่ว จะตองทําการ
ซอมเพื่อหยุดการรั่วทันที นอกจากน้ัน ปริมาณไอนํ้ารั่วยัง
ข้ึนอยูกับความดันและเสนผานศูนยกลางของรูรั่วอีกดวย 
ดังน้ันจึงควรลดความดันสงไอนํ้าใหตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 หากปลอยใหไอน้ํารั่วไปนานๆ รูรั่วจะมีขนาดเสน
ผานศูนยกลางใหญข้ึนเรื่อยๆ ทําใหเกิดการรั่วมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนั้น ยังมีหลายกรณีท่ีท้ังๆ ท่ีหากรีบซอมจะยุติ
ปญหาอยางรวดเร็ว แตกลับปลอยปละละเลยทําใหตองการ
การซอมใหญ จึงตองปลอยไวอยางน้ันโดยไมมีโอกาสซอม 
ดังน้ันเพื่อไมใหเกิดปญหาดังกลาว เม่ือพบไอนํ้ารั่วจะตองรีบทําการซอมทันที นอกจากน้ัน หากไอนํ้าท่ีรั่ว
ออกมาไปสัมผัสกับฉนวนความรอน ไอน้ําจะไปควบแนนในเน้ือฉนวนความรอนทําใหความสามารถของ
ฉนวนความรอนลดลงจึงตองระมัดระวัง  หาก
ฉนวนความรอนเปยกช้ืน ยังทําใหทอผุกรอนและ
ฉนวนความรอนเสื่อมเร็วข้ึนอีกดวย 
 

1.3.6.2  การจัดระเบียบทอที่ไมจําเปน 
  ในโรงงานเกา บางครั้งจะมีทอไอนํ้าท่ี
เคยใชมากอน แตปจจุบันไมไดใชแลวติดต้ังอยูใน
สภาพเดิม ทอเหลาน้ีไมเพียงแตจะเปนสาเหตุของ
การสูญเสียความรอนเทาน้ัน แตยังมีอันตรายจาก
การท่ีพนักงานจะบังคับควบคุมผิดพลาดอีกดวย 
ดังน้ัน หากทราบแนนอนแลววาไมใชควรร้ือถอน
ออกทันที หรือหากในอนาคตมีโอกาสท่ีจะกลับมา
ใช ควรติดต้ังวาลวก้ันสวนตอเช่ือมกับทอหลักเพื่อ
ไมใหไอน้ําไหลผาน 
 

รูปท่ี 1.17 ปริมาณไอน้ําท่ีพนออกจากรูขนาดเล็ก 

ความดันไอนํ้าภายในทอ (ความดันเกจ) [MPa] 
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รูปท่ี 1.18 การสูญเสียโดยการความรอนจากทอเปลือย 

(1/2) (3/4)  (1)  (11/4) (11/2)    (2)           (21/2)       (3)      (31/2)      (4)                       (5)                        (6) 

ช่ือเรียกเสนผานศูนยกลางทอ 

อุณหภูมิบรรยากาศ 20 [ºC] 
ความดันไอนํ้า (ความดันเกจ) 
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1.3.7 การติดต้ังฉนวนความรอนใหเหมาะสม 
หากปลอยทอไอนํ้าเปลือยไวเฉยๆ การแผความรอนจะมีปริมาณสูงมาก เนื่องจากไอนํ้าท่ีเทียบเทากับ

ความรอนท่ีสูญเสียออกไปจะเกิดการควบแนนภายในทอ ความรอนท่ีใชงานไดจริงจึงลดลงเทากับปริมาณ
นั้นดวยเชนกัน นอกจากน้ัน ในบริเวณใกลเคียงกับทอไอนํ้าท่ีติดต้ังอยูภายในหอง จะทําใหอุณหภูมิรอบๆ 
ขางสูงข้ึน ซึ่งเปนส่ิงท่ีไมพึงประสงคในแงสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในหองท่ีมีการ
ปรับอากาศเย็นในฤดูรอน ทอนี้จะทําใหภาระการปรับอากาศเย็นเพิ่มสูงข้ึน ทําใหเกิดความสูญเสียอยางมาก 
ดวยเหตุผลขางตน ทอไอนํ้าท้ังหมดจึงตองหุมฉนวนความรอน เชน Glass wool ฯลฯ ใหมิดชิด การแผความ
รอนจากทอเปลือยแสดงไวในรูปท่ี 1.18 ในการหุมฉนวนความรอนทอไอน้ํา ไมเพียงแตตัวทอเทาน้ัน แต
ควรหุมวาลวและ Flange ตางๆ ดวย เนื่องจากวาลวและ Flange จะมีรูปรางท่ีซับซอน จึงเปนการยากที่จะ
คํานวณการแผความรอนอยางถูกตอง แตสามารถคํานวณไดจากผลการตรวจวัดวาพ้ืนท่ีผิวจะเปนกี่เทาของ
ทอตรง โดยท่ัวไปพื้นท่ีผิวของวาลวจะเทียบเทากับทอตรงท่ีมีขนาดเทากันยาว 1.1-1.3 [m] และ Flange จะ
เทียบเทากับ 0.3-0.4 [m] ซึ่งแสดงวาจําเปนตองหุมฉนวนความรอนดวย 

ในการหุมฉนวนในทางปฏิบัติ จะเกิดปญหาวา
จะหุมฉนวนความรอนหนาเทาใด ถาเพ่ิมความหนาของ
ฉนวนความรอน การแผความรอนจะลดลง แตเมื่อฉนวน
ความรอนหนาข้ึนถึงระดับหนึ่ง แมวาจะเพ่ิมฉนวนความ
รอนใหหนา ข้ึนอีก  การแผความรอนก็จะไมคอย
เปลี่ยนแปลง ดังน้ัน จึงตองคํานวณความหนาท่ีพิจารณา
วาเหมาะสมโดยดูถึงความคุมทุนดวย ดังตัวอยางในรูป ท่ี
1.19 ดานลางของรูปจะแสดงความหนาของฉนวนความ
รอนท่ีคุมทุน สวนดานบนจะแสดงการแผความรอนท่ีหุม
ฉนวนดวยความหนานั้น กลาวคือ คาการแผความรอนใน
รูปท่ี 1.18 ลบดวยการแผความรอนในรูปท่ี 1.19 จะเปน
ประสิทธิผลของการหุมฉนวนความรอน 

เมื่อหุมฉนวนทอไอนํ้า ไมเพียงแตการแผความรอนจะลดลงเทาน้ัน แตอุณหภูมิดานนอกของทอยัง
ลดลงอยางมากดวย ดังน้ัน แมผูปฏิบัติงานจะสัมผัสกับทอไอน้ําก็จะไมมีอันตราย จึงเปนสิ่งท่ีพึงประสงคในแง
ของสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

รูปท่ี 1.19 การแผความรอนจากทอหุมฉนวนความรอน 

(1/2)(3/4)(1)(11/4)(11/2)    (2)          (21/2)        (3)                  (4)                      (5) 

ช่ือเรียกเสนผานศูนยกลางทอ 
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ฉนวนความรอน : แคลเซียมซิลิเกต เบอร 1-13 
จํานวนชั่วโมงใชงานตอป : 4,000 

อุณหภูมิภายในทอ 

อุณหภูมิภายในทอ 200 [°C] 
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1.3.8  การใชประโยชนไอน้ําอยางมีประสิทธิผล 
1.3.8.1  วิธีปรับไอนํ้า 
ในการใชไอน้ํา ตองสรางความชัดเจนวาจะนําไอนํ้ามาใชทําอะไร โดยท่ัวไปไอนํ้ามักจะใชในการให

ความรอน แตบางครั้งก็ใชในการใหความดัน ใชเพิ่มความช้ืน หรือใชกวน เมื่อทราบวัตถุประสงคการใชงาน
ชัดเจนแลว ใหพิจารณาวาอุณหภูมิและความดันท่ีตํ่าท่ีสุดท่ีเพียงพอในการทําใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นเปน
เทาใด 

การรักษาอุณหภูมิและความดันใหไดตามเปาหมาย จะปรับเพิ่มหรือลดปริมาณไอนํ้าดวยวาลวปรับ 
แตในกรณีท่ีตองปรับดวยมือ โดยมากนอกจากอัตราไหลจะคลาดเคล่ือนไปมากจนเกิดอุปสรรคแกการทํางาน
แลว มักจะไมมีการปรับอยางอื่นดวย ดังน้ัน จึงเกิดความสูญเปลาของไอนํ้ามากข้ึน ทําใหคุณภาพของผลิตภัณฑ
มีความไมสมํ่าเสมอดวย ดังน้ันจึงควรทําการปรับอัตราไหลของไอนํ้าโดยอัตโนมัติโดยการติดต้ังวาลวปรับ
อัตโนมัติและรักษาอุณหภูมิและความดันใหคงท่ี ท้ังน้ี ในกรณีนี้จะตองระวังไมเพิ่มความดันกอนเขาวาลวปรับ
ใหสูงเกินไป ถาความดันมีคาสูง อัตราไหลจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอการทํางานของวาลวปรับ จึง
ปรับใหมีอัตราไหลคงท่ีไดยาก จากสาเหตุขางตนจึงควรลดความดันสงไอนํ้าใหตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 
1.3.8.2  การพิจารณาการใหความรอน 
โดยมากไอนํ้ามักถูกใชเปนแหลงความรอนในการใหความรอนแกน้ํา วิธีใหความรอนในกรณีนี้แบง

ไดเปน 2 แบบ ไดแก การใหความรอนโดยตรง กับการใหความรอนทางออม ถาพิจารณาในแงของปริมาณความ
รอนแลว ปริมาณไอน้ําท่ีตองใชในการใหความรอนแกน้ําใหมีอุณหภูมิหนึ่งๆ จะมีคาเทากันไมวาจะใหความ
รอนดวยวิธีใด แตปริมาณการใชไอน้ําในทางปฏิบัติของท้ังสองวิธีจะมีความแตกตางกันมาก 

การใหความรอนทางออม เปนการติดต้ังคอยลไวในนํ้ารอน แลวใชไอน้ําไหลผานคอยลนั้นเพื่อให
ความรอนแกน้ํา หากนํานํ้าควบแนนท่ีเกิดข้ึนไปเติมใหน้ํารอนดวย ก็จะสามารถใชความรอนท้ังหมดไดอยางมี
ประสิทธิผล 

สวนการพนไอน้ําลงไปในน้ํารอนเพื่อใหความรอนโดยตรง จะมีโครงสรางงายกวาเน่ืองจากไมตอง
ติดต้ังคอยลไวในน้ํารอน แตความสูญเสียท่ีเกิดจากการท่ีไอน้ําท่ีพนลงไปในนํ้าไมเกิดการควบแนนท้ังหมด แตมี
สวนหนึ่งท่ีลอยข้ึนมาถึงผิวน้ําและสูญเสียไปในบรรยากาศสวนนี้จะมีคาสูง ถานํ้ามีอุณหภูมิตํ่า หรือความลึกจาก
ผิวนํ้าถึงชองพนไอนํ้ามีระยะทางเพียงพอ ไอน้ําสวนใหญท่ีพนลงไปจะควบแนนในนํ้า ความรอนท่ีมีอยูในไอน้ํา
จึงถูกถายเทใหแกน้ําท้ังหมด อยางไรก็ตาม เมื่อน้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึน ความเร็วในการควบแนนของนํ้าจะลดลง ไอ
น้ําจึงไมควบแนนในนํ้าท้ังหมด และบางสวนจะสูญเสียไปในบรรยากาศ 

นอกจากนั้น ในการพนไอน้ําโดยตรง เมื่อน้ํารอนมีอุณหภูมิสูงข้ึน ผิวน้ําจะเกิดการกะเพื่อม ทําให
ละอองนํ้ารอนกระเด็นออกมานอกถังนํ้า สภาวะเชนนี้ไมเพียงแตจะทําใหเกิดความสูญเสียอยางมากในเชิงความ
รอนเทาน้ัน แตยังมีอันตรายตอผูปฏิบัติงานอีกดวย จากเหตุผลขางตน จึงควรใชวิธีใหความรอนทางออมเทาท่ีจะ
ทําได 
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(ค) การรักษาระดับความแหง 
แมจะมีการหุมฉนวนความรอนทอสงไอนํ้าเปนอยางดีแลว ก็ยังมีการแผความรอนจากทอสงไอ

น้ํา ไอนํ้าในปริมาณท่ีเทียบเทากับการแผความรอนดังกลาวจึงเกิดการควบแนนภายในทอสงไอนํ้า จึงทําใหความ
แหงของไอนํ้าลดตํ่าลง เมื่อสงไอน้ําท่ีมีความแหงตํ่าไปใหอุปกรณท่ีใชไอน้ํา จะมีหยดนํ้าควบแนนเกาะท่ีพื้นผิว
ถายเทความรอน ซึ่งจะขัดขวางการถายเทความรอน หรือหยดน้ําควบแนนอาจไปเกาะท่ีผลิตภัณฑทําใหเสีย
คุณภาพไปได ดังน้ัน ท่ีทางเขาอุปกรณท่ีใชไอน้ําจึงตองติดต้ัง Condensate  separator เพื่อกําจัดหยดนํ้าท่ีรวมอยู
ในไอน้ํา เพิ่มระดับความแหงใหสูงข้ึนแลวจึงจายใหอุปกรณ อนึ่ง หากการหุมฉนวนความรอนทอสงไอนํ้าอยูใน
สภาพดี หยดน้ําควบแนนท่ีเกิดข้ึนจะนอยลง ปริมาณของ Condensate  ท่ีแยกไดท่ี Condensate  separator ก็จะ
ลดลงดวย 

 
1.3.9  การควบคุมกับดักไอน้ํา 
ไอน้ําท่ีออกจากหมอไอนํ้าจะมีความช้ืนรวมอยูในในระดับหน่ึง โดยระหวางท่ีไอนํ้าไหลผานทอไอ

น้ํา การแผความรอนจากทอจะทําใหไอน้ําควบแนนกลายเปน Condensate  ความช้ืนท่ีรวมอยูในไอน้ําจึงมี
สัดสวนสูงข้ึน เมื่อมีน้ําไหลอยูในทอไอน้ําไปพรอมๆ กับไอนํ้าดวยความเร็วสูง จะทําใหทอเกิดการส่ันหรือทํา
ใหขอตอทอไดรับความเสียหายได การปองกันปญหาเชนนี้ จะตองพยายามกําจัด Condensate  ออกใหเร็วท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได 

สวนในอุปกรณท่ีใชไอน้ํา ไอน้ําท่ีใหความรอนเสร็จแลวจะกลายเปน Condensate  แตถาท้ิงไวเฉยๆ 
โดยไมระบายออกไปจากอุปกรณ ไอน้ําใหมจะไมไหลเขามาในอุปกรณ ทําใหอุณหภูมิภายในอุปกรณลดตํ่าลง 
ในการจายไอน้ําท่ีตองใชใหแกอุปกรณอยางตอเนื่องตลอดเวลา จะตองมีการระบาย Condensate  ท่ีเกิดข้ึนอยาง
รวดเร็ว อุปกรณท่ีใชในการระบาย Condensate  ออกจากทอไอนํ้าและอุปกรณท่ีใชไอน้ํา ไดแก กับดักไอนํ้า 

กับดักไอนํ้าควรมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(1) ระบาย Condensate  ท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว 
(2) กําจัดกาซไมควบแนน เชน อากาศ กาซคารบอนไดออกไซดฯลฯ 
(3) ไมทําใหไอน้ํารั่ว 
เพื่อทําใหเกิดคุณสมบัติดังกลาวขางตน จึงมีการผลิตกับดักไอนํ้าหลายประเภทดังตารางท่ี 1.4 
ในจํานวนกับดักไอนํ้าเหลาน้ี จะตองเลือกใชกับดักไอนํ้าท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับวัตถุประสงคการใชงาน 

ดังน้ันจึงตองพิจารณาจากความดันไอน้ํา อุณหภูมิ ปริมาณ Condensate  เกิดข้ึน ตําแหนงติดต้ัง ฯลฯ โดยท่ัวไป  
เฮดเดอรไอน้ํา ทอไอนํ้าหลัก ทอแยก ฯลฯ มักจะใชกับดักไอนํ้าแบบจาน 

อุปกรณท่ีใชไอน้ํา เชน เครื่องใหความรอน เครื่องระเหย เครื่องอบแหง ฯลฯ มักจะใชกับดักไอน้ํา
เชิงกล เชน แบบถวยหรือแบบลูกลอย 

นอกจากน้ัน หลังจากติดต้ังกับดักไอนํ้าแลว หากไมควบคุมใหดีจะเกิดความสูญเสียอยางมาก จึงตองใช
ความระมัดระวัง อาการชํารุดของกับดักไอนํ้า ไดแก 

เปดคาง — ไอน้ําผานไดพรอมๆ กับ Condensate  
ปดคาง — วาลวปดไมยอมเปด ไมสามารถระบาย Condensate  ออกได 
ไอน้ํารั่ว — มีไอน้ํารั่วจากตัวกับดักไอนํ้า 
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ซึ่งควรจะตรวจหาอาการชํารุดเหลาน้ีใหพบแตเนิ่นๆ พรอมท้ังทําการตรวจซอมบํารุงประจําวันใหดี 
เพื่อปองกันการชํารุด ในจํานวนการชํารุดเหลาน้ี กรณีท่ีปดคาง อุณหภูมิของอุปกรณท่ีใชไอน้ําจะไมเพิ่มข้ึน จึง
สามารถตรวจพบไดทันที แตกรณีท่ีเปดคาง อุณหภูมิของอุปกรณท่ีใชไอนํ้าจะไมลดตํ่าลง จึงมักจะถูกปลอยไว
โดยไมมีใครรู ดังน้ัน จึงควรมีวิธีตรวจสอบวากับดักไอนํ้าทํางานปกติหรือไม เชน ติดต้ังทอใสหลังจากกับดักไอ
น้ํา เพื่อเฝาติดตามวามี Condensate  ไหลอยู หรือใช Probe แตะท่ีตัวเครื่องเพื่อฟงเสียงการไหลภายใน เปนตน 
วิธีการใช Probe จะพิจารณาไดยาก กวาจะสามารถตัดสินไดถูกตองจะตองใชความชํานาญคอนขางมาก แต
ปจจุบันมี Trap checker รุนปรับปรุงท่ีใครๆ ก็สามารถใชงานไดโดยสะดวกออกมาจําหนายแลว หากนําอุปกรณ
นี้มาใชจะสามารถตัดสินผลไดคอนขางแมนยํา แตตองระมัดระวังวา เกณฑการตัดสินของกับดักไอนํ้าแตละชนิด
จะไมเหมือนกัน 

นอกจากนั้น ในขณะท่ีใชงานกับดักไอน้ําไป สมรรถนะตางๆ จะคอยๆ ลดลง ดังน้ัน จึงควรมีการยืด
ระยะเวลาการเส่ือมสมรรถนะเหลาน้ี 

ตารางที่ 1.4 ชนิดและคุณสมบัติของกับดักไอน้ํา 
ประเภท ขอด ี ขอเสีย 

กับ
ดัก

ไอ
น้ํา

เช
ิงก
ล 

แบบถวยหงาย 
1.การทํางานแนนอน  

2.มีไอน้ําร่ัวเนื่องจาก water seal นอย 

1.ติดตัง้ในแนวระดับ 

2.ขนาดใหญ 

3.ระบายอากาศไดนอยกวา 

4.อาจเกิดการเยือกแข็ง 

แบบถวยคว่ํา 

1.การทํางานแนนอน 

2.สมรรถนะการระบายดีมาก 

3.ทน water hammer ไดด ี

4.อายุการใชงานยาวนาน 

1.ติดตัง้ในแนวระดับ 

2.อาจเกิดการเยือกแข็ง 

แบบลูกลอยติดคาน 1.ระบายไดตอเนื่อง 
1.ทน water hammer ไดไมดี 

2.อาจเกิดการเยือกแข็ง 

แบบลูกลอยอิสระ 

1.มีขนาดเล็ก 

2.โครงสรางเรียบงาย 

3.ระบายไดตอเนื่อง 

4.การทํางานเงียบ 

1.ทน water hammer ไดไมดี 

2.อาจเกิดการเยือกแข็ง 

กับ
ดัก

ไอ
น้ํา

แบ
บเ
ทอ

รโ
มส

เต
ติก

 แบบไอนํ้าขยายตัว (เบลโลวส) 
1.ควบคุมอุณหภูมิของ Condensate  ได 

2.ระบายอากาศไดด ี

1.ทน water hammer ไดไมดี 

2.ไมเหมาะกับไอน้ําความดันสูง 

3.ใชกับไอดงไมได 

แบบโลหะสองชนิด 

1.ใชกับไอดงได 

2.ไมตองกังวลเร่ืองการเยือกแข็ง 

3.ไมมีการชาํรุดเนือ่งจากวาลวปดคาง 

4.ระบายอากาศไดด ี

5.ทน water hammer ไดด ี

6.ปรับอุณหภูมิท่ีกําหนดไวได 

1.มีผลตางอุณหภูมิของวาลวปดคาง 

แบ
บเ
ทอ

ร

โม แบบ orifice 
1.ขนาดเล็ก น้าํหนักเบา 

2.ใชกับไอดงได 

1.ชํารุดบอย 

2.มีไอน้ําร่ัว 

3.มีขีดจํากัด back pressure (< 30%) 
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แบบจาน 

1.ขนาดเล็ก น้าํหนักเบา 

2.โครงสรางเรียบงาย 

3.ใชกับไอดงได 

4.ทน water hammer ไดด ี

6.ระบาย Condensate  ท่ีอุณหภูมิอิ่มตัว 

1.มีขีดจํากัด back pressure (< 50%) 

2.ขีดจํากัดความดันต่าํ (30 [kPa]) 

3.มีไอน้ําร่ัว 

 

ดวยการทําความสะอาด Strainer การระมัดระวังการเสียดสีของวาลว ฯลฯ จึงควรทํามาตรฐานการตรวจ
ซอมบํารุงกับดักไอน้ําแลว แลวดําเนินการทุกๆ ระยะเวลาท่ีกําหนดไว ยิ่งไปกวาน้ัน กับดักไอน้ําถือเปนของ
สิ้นเปลือง หากซอมแลวไมสามารถคาดหวังวาสมรรถนะจะเพ่ิมข้ึนก็ควรเปลี่ยนตัวใหม 

จะเห็นวาการซอมบํารุงกับดักไอนํ้าเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก จึงตองจัดเตรียมเครื่องมือท่ีจําเปนในการ
ซอมบํารุงและกับดักไอนํ้าสํารองไวตลอดเวลา หากมีการใชกับดักไอนํ้าหลายชนิดจะเปนการยุงยากในการซอม
บํารุงและการจัดการช้ินสวนสํารอง ดังน้ันจึงควรใชกับดักไอนํ้าชนิดเดียวกันของผูผลิตเดียวกันใหมากท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได นอกจากน้ัน ควรเลือกใชกับดักไอนํ้าท่ีสามารถตรวจซอมและซอมบํารุงไดงายอีกดวย 
 

1.3.10 การนําความรอนทิ้งกลบัมาใช 
1.3.10.1 การนําความรอนท้ิงในกาซไอเสียจากการ

เผาไหมกลับมาใช 
เนื่องจากกาซไอเสียจากเตาใหความรอนมีอุณหภูมิ

สูง ดังน้ันแมจะมีการควบคุมการเผาไหมอยางดี ความ
สูญเสียในกาซไอเสียก็ยังมีคาสูงมาก  ดังน้ัน  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพความรอนของเตาใหความรอน จึงควรนํา
ความรอนสัมผัสของกาซไอเสียกลับมาใชประโยชนอยางมี
ประสิทธิผล 

วิธีใชประโยชนจากความรอนสัมผัสของกาซไอ
เสียมีหลายวิธี วิธีท่ีใชไดผลในทุกกรณีและมีประสิทธิผล
สูง  ไดแก  การนํากลับมาใชงานกับตัวอุปกรณนั้นเอง 
กลาวคือ ใชกาซไอเสียในการใหความรอนแกวัตถุดิบท่ีจะ
ปอนใหเตาใหความรอน หรือใหความรอนแกอากาศสําหรับเผา
ไหม 
 วิธีการใชงานอื่นๆ ไดแก การใชเปนแหลงความรอน
สําหรับอุปกรณอื่นโดยตรง หรือใชทํานํ้ารอนหรือไอนํ้าโดย
การติดต้ังหมอไอนํ้าความรอนท้ิง ท้ังน้ี ในกรณีเชนนี้จะตอง
พิจารณาปริมาณความรอนท่ีอุปกรณนั้นตองการ ชวงอุณหภูมิ 
ชวงเวลาเดินเครื่อง ความสัมพันธเชิงตําแหนง ฯลฯ อยางถี่ถวน
แลวจึงตัดสินใจ 
 

รูปท่ี 1.20 อัตราการประหยัดเชื้อเพลิงดวยการอุนนํ้าเล้ียง 

F0 : ความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเม่ือน้ําเล้ียงมีอณหภมิ 20 
F1 : ความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิน้ํา

ความดันไอน้ํา (ความดันเกจ) 0.7 MPa 

อุณหภูมิอุนน้ําเล้ียง [ºC] 

อัต
รา
กา
รป

ระ
หย

ัด

กํามะถันในเช้ือเพลงิ [%] 

(ในกาซเผาไหม H2O=10-15 [%], O2=3-4[%]) 

จุด
น้ํา

คา
งก
รด

 [º
C]

 

อัตราประหยัด 
เช้ือเพลิง 

รูปที่ 1.21ความสัมพันธระหวางความเขมขนของกํามะถัน ในเช้ือเพลิง กับ
ความเขมขน SO3 และจุดน้ําคางกรด 
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(1) การอุนน้ําเลี้ยง 
เปนการใชเครื่อง Economizer ในการนําความรอนท่ีมีในกาซไอเสียมาอุนน้ําเลี้ยงหมอไอนํ้า เนื่องจาก

เครื่อง Economizer เปนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนท่ีใชกาซไอเสียในการใหความรอนแกของเหลว จึงไมตองมี
พื้นท่ีถายเทความรอนมากเทากับเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสําหรับใหความรอนแกอากาศ ท้ังน้ี เนื่องจากน้ํา
เลี้ยงท่ีจายใหเครื่อง Economizer จะถูกอัดความดันมาก(c)  ดังน้ันทอและขอตอตางๆ จึงตองสามารถทนความ
ดันสูงได ดังน้ัน คาอุปกรณจึงมีราคาสูงกวาเครื่องอุนอากาศ 
 เมื่อใชเครื่อง Economizer ในการอุนน้ําเลี้ยง อุณหภูมิน้ําเลี้ยงท่ีไหลเขาหมอไอนํ้าจะมีอณุหภูมิสูงข้ึน 
ปริมาณความรอนท่ีหมอไอนํ้าตองใชในการผลิตไอนํ้าจึงลดลง 
ประสิทธิผลของการอุนน้ําเลี้ยงแสดงไดดวยอัตราการ 
ประหยัดเช้ือเพลิง ดังรูปท่ี 1.20 ซึ่งจะเห็นไดวาการเพ่ิมอุณหภูมิน้ําเลี้ยงจาก 20 °C เปน 80 °C จะสามารถ
ประหยัดปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใชไดประมาณ 9% 

ในหมอไอนํ้าท่ีใชเช้ือเพลิงท่ีมีกํามะถันรวมอยูดวย จะตองระมัดระวังการกัดกรอนพื้นผิวถายเทความ
รอนของเครื่อง Economizer กํามะถันในเช้ือเพลิงเม่ือถูกเผาไหมจะกลายเปนซัลเฟอรไดออกไซด สวนหนึ่งจะ
ถูกออกซิไดซตอไปอีกกลายเปนซัลเฟอรไตรออกไซด ซึ่งซัลเฟอรไตรออกไซดนี้จะทําปฏิกิริยากับไอนํ้าในกาซ
เผาไหมกลายเปนไอกรดกํามะถัน เมื่อกาซเผาไหมท่ีมีไอกรดกํามะถันรวมอยูดวยนี้ไปสัมผัสกับพื้นผิวถายเท
ความรอนอุณหภูมิตํ่าจะเกิดการควบแนนกลายเปนหยดกรดกํามะถัน ซึ่งจะกัดกรอนพื้นผิวถายเทความรอนอยาง
รุนแรง การกัดกรอนท่ีเกิดจากไอกรดกํามะถันในเช้ือเพลิงท่ีควบแนนเชนนี้ เรียกวา การกัดกรอนอุณหภูมิตํ่า 
(Low temperature corrosion) อุณหภูมิท่ีไอกรดกํามะถันเริ่มควบแนนเทียบกับกรณีของกาซเผาไหมท่ีมีแตไอน้ํา
อยางเดียวแลวจะมีคาสูงข้ึนมาก อุณหภูมิควบแนนเมื่อกาซไอเสียมีไอกรดกํามะถันรวมอยูดวย เรียกวา จุดนํ้าคาง
กรด (Acid dew point) จุดนํ้าคาง (Dew point) ในกรณีท่ีไมมีไอกรดกํามะถันรวมอยูดวยจะมีคาเพียง 50-60 °C 
ในขณะท่ีจุดนํ้าคางกรดจะมีคาสูงข้ึนเปนประมาณ 120 °C รูปท่ี 1.21 แสดงความสัมพันธระหวางความเขมขน
กํามะถันในเช้ือเพลิงกับความเขมขนของซัลเฟอรไตรออกไซด (SO3) และจุดนํ้าคางกรด โดยท่ัวไปอุณหภูมิ
พื้นผิวถายเทความรอนของเครื่อง Economizer จะมีคาเกือบเทากับกับอุณหภูมิของนํ้าภายใน แตเมื่อใชเครื่อง 
Economizer เปนอุปกรณนําความรอนกลับมาใชจะตองระมัดระวังใหอุณหภูมิของพ้ืนผิวถายเทความรอนมีคาสูง
กวาจุดนํ้าคางกรด ในบางกรณีจะตองใหความรอนแกน้ําเลี้ยงกอนเขาเครื่อง Economizer ดวยวิธีการอยางใด
อยางหน่ึงเพ่ือใหมีอุณหภูมิสูงกวาคาหน่ึงดวย 

(2) การอุนอากาศ 
เปนการอุนอากาศสําหรับเผาไหมดวยกาซไอเสีย แลวปอนเขาไปในหองเผาไหม เนื่องจากอากาศท่ี

ปอนเขามีอุณหภูมิสูงข้ึน จะทําใหกาซเผาไหมมีอุณหภูมิสูงข้ึน เปนผลใหเกิดการถายเทความรอนจากกาซไอเสีย
ไปยังนํ้าเพ่ิมข้ึน นอกจากนั้น เนื่องจากกระบวนการเผาไหมเปนปฏิกิริยาเคมี ดังน้ันความเร็วของปฏิกิริยาจึงข้ึน
อยางมากกับอุณหภูมิ การปอนอากาศท่ีอุนแลว จะทําใหลดระยะเวลาเผาไหมลงได ทําใหสามารถเผาไหม
เช้ือเพลิงไดเพ่ิมข้ึนในหองเผาไหมเดียวกัน นอกจากน้ัน ปริมาตรของอากาศสําหรับเผาไหมท่ีปอนใหยังเพ่ิมข้ึน
อีกดวย ดังน้ันเช้ือเพลิงกับอากาศจะผสมกันไดดีข้ึน เทียบกับการไมอุนอากาศแลว จะสามารถทําใหเกิดการเผา
ไหมสมบูรณไดโดยใชอากาศสวนเกินปริมาณนอยกวา ดวยเหตุผลเชนนี้ การใชกาซไอเสียในการอุนอากาศไม
เพียงแตจะทําใหกาซไอเสียมีอุณหภูมิตํ่าลงเทาน้ัน แตยังลดปริมาณกาซไอเสียลงไดดวย ความรอนสูญเสียไปกับ
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รูปที่ 1.22 อัตราการประหยัดเช้ือเพลิง 
อุณหภูมิอุนอากาศ [ºC] 
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(เมื่อใชน้ํามันหนัก) 

รูปที่ 1.23 ปริมาณความรอนใน Condensate  ที่
ความดัน (ความดนัเกจ) [MPa] 

สัด
สว

นค
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มร

อน
ที่น

าํก
ลับ

มา
ใช
ได
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] 

กาซไอเสียจึงลดลงอยางมาก ประสิทธิผลในกรณีท่ีอุนอากาศดวยกาซไอเสียจะข้ึนกับอุณหภูมิกาซไอเสีย 
อุณหภูมิอากาศหลังจากอุนแลว และอัตราสวนอากาศ ซึ่งถาคํานวณท่ีอัตราสวนอากาศเทากับ 1.20 จะไดผลดัง
รูปท่ี 1.22 

 อยางไรก็ตาม เครื่องอุนอากาศเปนเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน ท่ีใชก าซในการอุนก าซ  ดั ง น้ัน เ ทียบกับเครื่ อง 
Economizer แลวจะมีขนาดใหญกวาถามีปริมาณการแลกเปลี่ยน
ความรอนเทากัน นอกจากน้ัน เนื่องจากเครื่องอุนอากาศจะติดต้ัง
ครอมระหวางเสนทางไหลของกาซไอเสียกับเสนทางไหลของ
อากาศสําหรับเผาไหม ดังน้ันไมเพียงดานกาซไอเสียเทาน้ัน แต
ความตานทานการไหลทางดานอากาศสําหรับเผาไหมก็จะเพ่ิมข้ึน
ดวย ดังน้ัน บางครั้งจึงตองเปลี่ยนพัดลมของอากาศสําหรับเผาไหม
หรือตองดัดแปลงเสนทางการไหลของอากาศ 

 
นอกจากนั้น โดยทั่วไปเม่ืออุณหภูมิสูงสุดของกาซเผาไหมเพิ่มสูงข้ึน สารประกอบออกไซดของ

ไนโตรเจนจะมีแนวโนมเกิดมากข้ึนดวย การอุนอากาศสําหรับเผาไหมบางครั้งจึงทําใหปริมาณการปลอย
สารประกอบออกไซดของไนโตรเจนเพิ่มมากข้ึนดวย  ในภูมิภาคท่ีมีกฎหมายเขมงวดเรื่องการปลอย
สารประกอบออกไซดของไนโตรเจน จะตองพิจารณากอนวาการอุนอากาศจะทําใหสารประกอบออกไซดของ
ไนโตรเจนเพิ่มข้ึนเทาใด กรณีท่ีคาดวาจะเกินคาท่ีกําหนด จะตองพิจารณาวิธีแกไข เชน ใช low NOx burner การ
เผาไหมโดยการนํากาซไอเสียบางสวนมาหมุนเวียนเขาเผาไหมดวย หรือการฉีดพนน้ําหรือไอนํ้าในการเผาไหม 
เปนตน 

 
1.3.10.2 การนํา Condensate  กลับมาใช 
หลังจากนําไอนํ้าไปใชใหความรอนแลว ไอน้ําจะควบแนนกลายเปนของเหลวอิ่มตัว โดยท่ัวไป

ของเหลวนี้จะเรียกวา Condensate ซึ่งไมสามารถนําไปใชให

ความรอนในอุปกรณท่ีใชไอน้ําไดอีกแลว จึงตองระบายออกมา
ภายนอกดวยกับดักไอน้ํา แต Condensate ยังมีอุณหภูมิเทากับ
อุณหภูมิอิ่มตัว จึงมีความรอนอยูมาก ปริมาณความรอนนี้จะ
ข้ึนอยูกับความดันไอน้ําดวย แตเมื่อคํานวณสัดสวนปริมาณ
ความรอนของของเหลวอิ่มตัวตอปริมาณความรอนในไอน้ํา
อิ่มตัวแลวจะไดดังแสดงในรูปท่ี 1.23 เนื่องจากปริมาณความ
รอนของไอนํ้าอิ่มตัวจะเกือบเทากับปริมาณความรอนท่ีใชใน 
การผลิตไอนํ้าในหมอไอนํ้า เม่ือความดันมีคาสูง ปริมาณความรอนเกือบ 30 %  ของความรอนท่ีใหแกหมอไอนํ้า
จะถูกระบายออกไปพรอมกับ Condensate เนื่องจาก Condensate ความดันสูงจะมีความรอนอยูปริมาณมาก 

และยังมีอุณหภูมิสูง จึงสามารถใชเปนแหลงความรอนในการใหความรอนได นอกจากนั้น หากระบาย 
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Condensate ความดันสูงไปท่ีสูความดันตํ่า Condensate สวนหนึ่งจะ Flash เกิดเปนไอนํ้าความดันตํ่า ท่ีเหลือ

จะเปนน้ําอิ่มตัว ไอน้ําท่ีเกิดข้ึนแบบน้ีเรียกวา Flash steam ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในสถานท่ีท่ีใชไอนํ้า
ความดันตํ่า และนําไอนํ้าจากหมอไอนํ้ามาลดความดันแลวนําไปใชงาน สามารถใช Flash steam ท่ีเกิดจาก 
Condensate ความดันสูงในการประหยัดไอนํ้าจากหมอไอนํ้าได ปริมาณ Flash steam ท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนอยูอยาง

มากกับความดันของ Condensate และความดันหลังจาก Flash แลว ยิ่งผลตางความดันมีคาสูงเทาใด ปริมาณไอ

น้ําท่ีเกิดข้ึนก็จะมีคามากเทาน้ัน อยางไรก็ตาม ปริมาณท่ีเกิดข้ึนนี้จะมีขีดจํากัด กลาวคือประมาณ 10 % ของมวล
ของ Condensate เทาน้ัน สถานท่ีท่ีสามารถใชงาน Flash steam ไดจึงถูกจํากัดไปดวย 

ตัว Condensate เองเปนน้ําท่ีไมมีสารเจือปนรวมอยูดวย จึงสามารถใชเปนน้ําเลี้ยงไดทันที หากนํา 

Condensate มาใชเปนน้ําเลี้ยงแลว ในเชิงความรอนแลวจะมีผลเทากับการอุนน้ําเลี้ยงดวยกาซไอเสีย นอกจากน้ี

หากสามารถใชเปนน้ําเลี้ยงไดโดยตรงทันที จะสามารถประหยัดคาใชจายคือ คานํ้าเลี้ยงและคาเติมสารเคมีบําบัด
น้ําได กรณีท่ีใน Condensate มีสารเจือปนรวมอยูดวย หากใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในการอุนน้ําเลี้ยง

แลว จะมีประสิทธิผลในการอุนน้ําเลี้ยงเทาน้ัน 
 
1.3.10.3 การนําความรอนในนํ้าทิ้งอุณหภูมิสูงกลับมาใช 
กรณีท่ีเกิดนํ้ารอนข้ึนในปริมาณมากแมจะมีอุณหภูมิตํ่า ควรพิจารณาวิธีนําไปใชประโยชนโดยตรงหรือ

แลกเปลี่ยนความรอนเพื่อนําไปใช ในสถานท่ีท่ีใชน้ําท่ีมีอุณหภูมิคอนขางตํ่าในปริมาณมาก หากเพิ่มอุณหภูมิน้ํา
เลี้ยงกอนใหความรอนแมเพียงเล็กนอย จะสามารถลดความรอนท่ีตองใชในการใหความรอนลงไดอยางมาก 
ดังน้ัน จึงตองนําความรอนท่ีมีในนํ้ารอนกลับมาใชประโยชนอยางมีประสิทธิผลดวยวิธีการอยางใดอยางหน่ึง 
กรณีท่ีน้ํารอนท่ีปลอยออกมาคอนขางสะอาด จะสามารถใชเปนน้ํารอนไดทันที แตกรณีท่ีน้ําท้ิงสกปรก จะใช
งานดวยการแลกเปลี่ยนความรอน ในการใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ความสกปรกของพ้ืนผิวถายเทความ
รอนดวยน้ําท้ิงอุณหภูมิสูงจะกลายเปนปญหา แตสามารถแกปญหาไดดวยการใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนท่ี
สามารถทําความสะอาดไดงาย เชน เครื่องแลกเปล่ียนความรอนแบบเพลต ในอุตสาหกรรมแมวาจะมีน้ํารอนท้ิง
อุณหภูมิคอนขางตํ่าเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก แตมักจะถูกท้ิงไปเฉยๆ เนื่องไมรูวาจะเอาไปทําอะไร อยางไรก็ตาม 
อุณหภูมินี้สามารถใชในการปรับอากาศรอนและจายอากาศรอนได จึงควรพยายามนํานํ้าท้ิงอุณหภูมิสูงมาใช
ประโยชนอยางจริงจัง 

แมในกรณีท่ีน้ําท้ิงมีอุณหภูมิตํ่าจะไมสามารถใชงานไดทันที หากใชปมความรอนเพิ่มอุณหภูมิก็
สามารถใชในการปรับอากาศรอนและจายนํ้ารอนได ปมความรอนเปนอุปกรณท่ีเมื่อปอนงานหรือความรอนจาก
ภายนอกเขาไปแลว จะทําหนาท่ีดูดความรอนจากแหลงความรอนอุณหภูมิตํ่า แลวจายความรอนอุณหภูมิสูง
ออกมา และยิ่งชวงอุณหภูมิท่ีการเพ่ิมใหสูงข้ึนมีคานอยเทาใด ความรอนหรืองานท่ีตองปอนใหก็จะมีคาตํ่า
เทาน้ัน ดังน้ัน หากใชน้ําท้ิงเปนแหลงความรอนอุณหภูมิตํ่า แมจะปอนงานหรือความรอนจากภายนอกเขาไป
เพียงเล็กนอย ก็เพียงพอท่ีจะผลิตนํ้ารอนท่ีมีอุณหภูมิเพียงพอท่ีจะใชในการปรับอากาศรอนและจายนํ้ารอนได 
เม่ือทําเชนนี้แลวจะใชเช้ือเพลิงนอยกวาการเผาไหมเช้ือเพลิงเพ่ือกําเนิดนํ้ารอนโดยตรง นอกจากน้ัน หากใชน้ํา
ท้ิงเปนแหลงความรอนขับเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนแลว จะสามารถผลิตนํ้าเย็นและน้ํารอนไดพรอมกัน จึง
สามารถใชปรับอากาศเย็นไดอีกดวย 
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 ในหมอไอนํ้าจะมีการ Blow down เพื่อลดความเขมขนของสารเจือปน แตเนื่องจากน้ํา Blow down เปน
น้ําท่ีมีอุณหภูมิสูง จึงสามารถแลกเปล่ียนความรอนไปอุนน้ําเลี้ยงได วิธีการ Blow down แบงเปนการ Blow 
down เปนชวงๆ กับ Blow down ตอเนื่อง การ Blow down เปนชวงๆ จะมีจํานวนครั้งของการ Blow down จํากัด 
ในการนําความรอนในน้ํา Blow down กลับมาใชจะตองเก็บน้ํา Blow down ไวในถังกอน แลวจึงนําความรอน
นั้นไปใหความรอนน้ําเลี้ยงตอไป ในขณะท่ีการ Blow down ตอเนื่องจะมีการ Blow down อยางตอเนื่อง
สอดคลองกับการเติมนํ้าเลี้ยง จึงสามารถอุนน้ําเลี้ยงไดดวยเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนงายๆ 

 
1.4  การควบคุมความดันไอนํ้าให เหมาะสมกบัภาระ  

กรณีของไอน้ําอิ่มตัว อุณหภูมิของไอนํ้าจะขึ้นอยูกับความดัน แตกรณีท่ีใชไอน้ําในการใหความรอน 
หากความดันยิ่งมีคาสูง ผลตางของอุณหภูมิการใหความรอนกับวัตถุดิบก็จะยิ่งมีคาสูง จึงสามารถลดระยะเวลา
ใหความรอนได และพื้นผิวถายเทความรอนท่ีตองใชในการใหความรอนก็มีขนาดเล็กได อยางไรก็ตาม ยิ่งไอนํ้า
มีความดันสูง ความรอนแฝงของการกลายเปนไอก็ยิ่งมีคานอยลง ดังน้ันเพื่อใหไดปริมาณความรอนเดียวกัน ยิ่ง
ความดันมีคาสูงเทาใด จะตองใชไอน้ําปริมาณมากข้ึนเทาน้ัน ดวยเหตุผลเชนนี้ นอกจากกรณีท่ีอุณหภูมิท่ี
ตองการใหความรอนมีคาสูง จนตองใชความดันสูงอยางหลีกเลี่ยงไมได แลว ควรลดความดันของไอน้ําใหมีคา
ตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

ความดันของหมอไอน้ํา ใหกําหนดคาท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาถึงชวงการปรับความดันของหมอไอนํ้า
และความดันสูญเสียในทอไอนํ้า หากไอน้ําท่ีจายออกจากหมอไอนํ้ามีความดันตํ่า อุณหภูมิของไอนํ้าจะตํ่าลงดวย 
จึงสามารถลดการสูญเสียความรอนออกจากทอสงไอนํ้าไดมากข้ึน อยางไรก็ตาม กรณีท่ีใชเช้ือเพลิงท่ีมีกํามะถัน
สูง หากลดความดันท่ีกําหนดไวลงตํ่าเกินไป อาจทําใหเกิดการกัดกรอนอุณหภูมิตํ่าท่ีพื้นผิวถายเทความรอนได 
จึงตองใชความระมัดระวัง ในกรณีเชนนี้ ควรติดต้ังวาลวลดความดันไวท่ีใกลๆ ทางออกหมอไอนํ้า เมื่อออกมา
จากหมอไอนํ้าแลวจึงลดความดันไอนํ้าลงเม่ือสงไอนํ้าตอไป  

 
1.5 การหุมฉนวนกันความรอน 

ฉนวนเปนตัวนําความรอนท่ีเลว และมีคาการนําความรอนตํ่า ฉนวนทําหนาท่ีในการปองกันหรือหนวง
การถายเทความรอนจากท่ีมีอณุหภูมิสูงกวาไปสูท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา  

วัสดุท่ีเปนฉนวน มักจะเปนวัสดุท่ีพรุน มีเซลลอากาศอยูมาก ความตานทานตอการถายเทความรอน
ข้ึนอยูกับเซลลอากาศจํานวนมากท่ีมีอากาศอยูนิ่งหรือคอนขางน่ิงบรรจุอยู เซลลอากาศนี้ตองมีขนาดเล็ก เพราะ
ถาใหญไปอากาศจะไมอยูนิ่งเกิดการพาความรอนได 

ฉนวนท่ีใชหุมพ้ืนผิวอุปกรณในระบบไอนํ้า เชน ทอไอนํ้า อุปกรณตาง ๆ หนาจาน วาลว ควรเลือกชนิด
ใหเหมาะสม โดยเปนฉนวนท่ีทนตออุณหภูมิของไอนํ้าได ดังเชนฉนวนใยแกว ฉนวนใยหิน เปนตน ฉนวนท่ี
กลาวน้ีทําหนาท่ีลดการสูญเสียความรอนจากการแผรังสีไดมาก ปริมาณการสูญเสียความรอนจากผิวทอเปลือย
จะมากกวาทอท่ีหุมฉนวนมาก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับผลตางของอุณหภูมิระหวางผิวนอกของทอหรือฉนวนกับอากาศ
ภายนอก โดยท่ัวไปจะมีคาประมาณ 5-10 % ตองหมั่นตรวจสอบวาฉนวนอยูในสภาพท่ีดี คือไมยุบตัว ทําให
ความหนาลดลง หรือมีน้ําขังอยูในฉนวน เปนตน  
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 ในการหุมฉนวนน้ันควรพิจารณาใชความหนาที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตร ซึ่งมาจากแนวความคิด
ท่ีวา ไมมีฉนวนใดสามารถปองกันการสูญเสียความรอนไดสมบูรณ 100% ดังน้ันความหนาของฉนวน และชนิด
ของฉนวนท่ีใชจะถูกกําหนดจากตนทุนการผลิตความรอน และตนทุนในการใชฉนวนความรอน ในการปองกัน
การสูญเสียความรอนของฉนวน เปนไปตามกฎท่ีมีช่ือวา “กฎของการไดผลตอบแทนถดถอย”  กลาวคือถาใช
ความหนาฉนวนตํ่ากวาคาๆ หนึ่ง แลวจะเกิดการสูญเสียความรอนมาก นั่นคือ หนาไมพอ แตถาใชความหนา
ฉนวนสูงกวาคาๆ  หนึ่งแลว ตนทุนฉนวนท่ีสูงข้ึน จะไมคุมกับพลังงานท่ีประหยัดเพ่ิมข้ึนได ดังน้ันจะมีความ
หนาฉนวนอยูคาหน่ึงท่ีเหมาะสมในเชิงเศรษฐศาสตรท่ีผลรวมของราคาฉนวนกับราคาพลังงานท่ีสูญเสียมีคาตํ่า
ท่ีสุด  

 
 

รูปที่ 1.24  ความหนาที่เหมาะสมที่สุดของฉนวน 
 

1.6   การเลือกใชและการติดต้ังกับดักไอน้ํา  
 1.6.1  หนาที่การทํางานของกับดักไอน้ํา 

การเดินเครื่องอุปกรณใชไอน้ําชนิดตางๆ เชน เครื่องใหความรอน เครื่องอบแหง ถังใหความรอน 
เครื่องปมดวยความรอน เครื่องปรับอากาศรอน ฯลฯ อยางมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือใหผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพสูง 
จะตองจายไอน้ําท่ีมีคุณภาพสูง กลาวคือ ไอน้ําท่ีมีความดัน (อุณหภูมิ) คงท่ีและมีความแหงสูง ใหแกอุปกรณ
เหลาน้ัน พรอมกับระบาย Condensate  ท่ีเกิดข้ึนในอุปกรณอยางรวดเร็ว เพื่อรักษาอุณหภูมิอิ่มตัวท่ีความดันไอ
น้ําอิ่มตัวภายในอุปกรณใหคงท่ี นอกจากนี้จะตองพยายามรวบรวม Condensate  ในทอซึ่งกลายเปนกระแสของ
ไหลสองสถานะใหรวมอยูท่ีจุดเดียวเทาท่ีจะทําได และระบายออกอยางรวดเร็วโดยอัตโนมัติโดยไมใหไอน้ํารั่ว 
กับดักไอนํ้าเปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีดังกลาวน้ี กลาวคือ เปนวาลวอัตโนมัติชนิดหน่ึงน่ันเอง 
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หนาท่ีการทํางานท่ีตองการของกับดักไอนํ้ามีดังตอไปนี้ 
(1) ระบาย Condensate  ท่ีเกิดข้ึนในอุปกรณไอน้ําตางๆ และในทอออกอยางรวดเร็ว 
(2) กําจัดกาซท่ีไมควบแนน เชน อากาศ ออกใหหมด 
(3) ตองไมมีไอน้ํารั่ว 
ความเหมาะสมของกับดักไอนํ้าท่ีเลือกใช จะสงผลตอสมรรถนะของอุปกรณไอน้ําและทอสงไอนํ้า 

หากเลือกใชผิดจะมีพลังงานสูญเสียสูงมาก จึงตองเลือกใชอยางระมัดระวัง 
 

 1.6.2  สมบัติของกับดักไอน้ําประเภทตางๆ 
กับดักไอน้ําท่ีใชกันอยูในปจจุบันแบงตามหลักการทํางานไดเปน กับดักไอน้ําเชิงกล กับดักแบบเทอร

โมสเตติก และกับดักแบบเทอรโมไดนามิกส ตอไปนี้จะยกตัวอยางกับดักไอนํ้าแบบตางๆ และอธิบายสมบัติของ
มัน 

(ก) กับดักไอนํ้าเชิงกล 
กับดักไอนํ้าเชิงกลจะใชแรงลอยตัวของถวยหรือลูกลอย เชน ทรงกลมกลวง ท่ีเกิดจากผลตางความ

หนาแนนระหวางไอนํ้ากับ Condensate ในการเปดปดวาลวโดยตรง เนื่องจากหลักการทํางานจะข้ึนอยูกับ 

Condensate โดยตรง จึงมีความเช่ือถือไดสูงท่ีสุด เหมาะกับ Condensate  recovery line ท่ีมี Back pressure 

คอนขางสูง กับดักแบบน้ีแบงเปนแบบถวยกับแบบลูกลอย แตแบบลูกลอย (แบบปดสนิท แบบหงาย) จะมี
จุดออนคือ ไมสามารถไลอากาศออกได ดังน้ัน กับดักลูกลอยแบบปดสนิทและแบบหงายจะตองติดต้ังวาลวไล
อากาศอัตโนมัติเสริมดวย 

รูปท่ี 1.25 แสดงกับดักไอนํ้าแบบลูกลอยติดคาน ซึ่งใชแรงลอยตัวของลูกลอยแบบปดสนิท คานจะไป
ขยับวาลวเพื่อเปดปด Valve seat กับดักแบบน้ีโดยโครงสรางแลวอาจมีการสึกหรอของกลไกคาน หรือเกิดการ
เปลี่ยนรูปหรือความเสียหายเนื่องจากแรงกระแทกของ Water hammer หรือ Valve seat ไมตรง เปนตน แต
โดยท่ัวไปจะมีอายุการใชงานยืนยาว มีความเช่ือถือไดสูง และนิยมใชกันท่ัวไป 

รูปท่ี 1.26 แสดงกับดักไอนํ้าแบบลูกลอยอิสระ ซึ่งไมมีกลไกคาน ตัวลูกลอยซึ่งปดสนิทจะทําหนาท่ีเปน
วาลวในการเปดปด Valve seat กับดักไอน้ําแบบนี้โดยโครงสรางแลวจะเกิดความเสียหายทางกลไดนอย และมี
ความเช่ือถือไดสูง จุดท่ีตองระมัดระวังไดแก ตองไมใหพื้นผิวของลูกลอยสกปรกหรือมีสิ่งแปลกปลอมเกาะอยู 
นอกจากน้ี กับดักแบบนี้ยังสามารถระบาย Condensate ออกอยางตอเนื่องไดอีกดวย 

 
 

รูปที่ 1.25 กับดกัไอน้ําแบบลูกลอยติดคาน รูปที่ 1.26 กับดกัไอน้ําแบบลูกลอยอิสระ 
 

วาลว 

ลูกลอย 

คาน ชุดไลอากาศ 

วาลว 

ลูกลอย 
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รูปท่ี 1.27 แสดงกับดักไอน้ําแบบถวย ซึ่งมีถวยหงายท่ีเปดดานบน และรูปท่ี 1.28 แสดงกับดักไอนํ้า
แบบถวยคว่ําท่ีเปดดานลาง กับดักไอนํ้าแบบถวยคว่ํายังมีแบบถวยลูกลอยอิสระซึ่งไมมีคานอีกดวย 

กับดับไอน้ําแบบถวยหงาย จะมีวาลวอยูท่ีปลายกานวาลวซึ่งยึดตายตัวกับกลางถวย ถวยจะเคลื่อนท่ีข้ึน
ลงดวยแรงลอยตัวท่ีข้ึนอยูกับปริมาณของ Condensate ท่ีไหลเขามาในถวย และทําการเปดปด Valve seat กับ

ดักไอนํ้าแบบนี้โดยโครงสรางจะมีขอดี 
 

 

 
รูปที่ 1.27 กับดกัไอน้ําแบบถวยหงาย รูปที่ 1.28 กับดกัไอน้ําแบบถวยคว่ํา 

 

คือ มีไอน้ํารั่วนอย แตบางครั้งแมจะมีอากาศอยูวาลวก็ปดได จึงตองติดต้ังรวมกับชุดไลอากาศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การไลอากาศขณะท่ีเริ่มเดินเครื่องเปนเรื่องท่ีสําคัญ 

กับดักไอน้ําแบบถวยคว่ํา โดยมากจะมีโครงสรางท่ีไมยึดวาลวตายตัวกับถวย แตจะหอยดวยคานแบบ 
Overhang วาลวจะติดต้ังกับคาน ไอน้ําในถวยจะระบายออกทางรู Vent hole เล็กๆ ท่ีสวนบนสุดแลวไปควบแนน 
กับดักไอนํ้าแบบนี้มีขอดีคือ ไมตองมีวาลวไลอากาศขณะท่ีเริ่มเดินเครื่องเหมือนกับกับดักไอนํ้าแบบถวยหงาย 

(ข) กับดักไอนํ้าแบบเทอรโมสเตติก 
กับดักไอนํ้าแบบเทอรโมสเตติกแบงเปนแบบไอนํ้าขยายตัว (เบลโลวส) แบบของเหลวขยายตัว และ

แบบโลหะสองชนิด ทุกแบบใชหลักการทํางานดวยการขยายตัวของกาซหรือของเหลวหรือการเปลี่ยนรูปราง
ของโลหะเน่ืองจากการเปลี่ยนอุณหภูมิ ดังน้ันการทํางานจึงเช่ืองชา วัตถุประสงคการใชงานหลักไดแก ใชใน
อุปกรณท่ีมีความดันและอุณหภูมิคอนขางตํ่า เชน ระบบปรับอากาศรอนหรือ Steam trace line เปนตน 
โดยท่ัวไปไมคอยใชในอุปกรณไอน้ําอุตสาหกรรม รูปท่ี 1.29 แสดงกับดักไอน้ําแบบไอน้ําขยายตัว รูปท่ี 1.30 
แสดงกับดักไอนํ้าแบบโลหะสองชนิด 

ถวย 

ชุดไลอากาศ วาลว 

orifice 

ทอระบาย 

วาลว 

ถวย 

orifice 

คาน 

vent hole 



ตอนที ่3 บทท่ี 1 ระบบความรอนและอุปกรณท่ีใชไอน้ํา ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

 

 
1-44 

 

  
รูปที่ 1.29 กับดกัไอน้ําแบบไอนํ้าขยายตัว รูปที่ 1.30 กับดกัไอน้ําแบบโลหะสองชนิด 

(Bimetal) 
(ค) กับดักไอนํ้าแบบเทอรโมไดนามิกส 
กับดักไอนํ้าแบบน้ี ใชความแตกตางของสมบัติทางเทอรโมไดนามิกสระหวางไอนํ้าและ Condensate 

ทําการเปดปดวาลวดวยการเปลี่ยนแปลงความดันของกระแสของไหล ตัวอยางท่ีสําคัญไดแก กับดักไอน้ําแบบ
จานและแบบ Impulse กับดักไอนํ้าแบบจานจะใชตัวจานเปนวาลว เมื่อมี Condensate ไหลเขามาความดันจะยก

จานข้ึนใหระบายออกไป รูปท่ี 1.31 แสดงกับดักไอนํ้าแบบจาน 

 
รูปที่ 1.31 กับดกัไอน้ําแบบจาน 

 
 1.6.3 การเลือกใชกับดักไอน้ํา 

ในการเลือกใชกับดักไอนํ้า กอนอื่นตองตรวจสอบคุณลักษณะภาระไอนํ้าและปริมาณภาระของอุปกรณ
ท่ีจะติดต้ังกับดักไอน้ํา แลวเลือกประเภทและขนาดของกับดักไอนํ้าท่ีเหมาะสม โดยท่ัวไปอุปกรณของ
กระบวนการท่ีใชงานตอเนื่องจะมีการเปลี่ยนแปลงของภาระนอย แตในอุปกรณของกระบวนการแบบ Batch 
นั้น ทุกครั้งท่ีเริ่มเดินเครื่องจะตองไลอากาศและระบาย Condensate ออกจํานวนมากอยางรวดเร็ว ดังน้ัน จึง

ตองเลือกประเภทและขนาดของกับดักไอนํ้าใหมีความสามารถในการระบายสอดคลองกับเงื่อนไขดังกลาว ใน
ทํานองเดียวกัน เมื่อทอสงไอน้ําหยุดทํางานอยูแลวตองการจะเริ่มเดินเครื่องตอ จะเกิด Condensate ข้ึนจํานวน

มากเพ่ือใหความรอนทอใหถึงอุณหภูมิใชงาน ดังน้ัน จึงตองเลือกใชกับดักไอนํ้าใหเหมาะสมเพ่ือระบาย 
Condensate ออกอยางรวดเร็วและไมใหเกิดความเสียหายจากคอนน้ํา (Water hammer) 

 นอกจากน้ี กับดักไอนํ้าแตละประเภทยังมีชวง Back pressure tolerance แตกตางกัน ในการเลือกใชกับ
ดักไอนํ้า จึงตองระมัดระวังเรื่อง Back pressure tolerance นี้เปนพิเศษ คา Back pressure tolerance หมายถึง

(a) เม่ือปด (b) เม่ือเปด 

จาน จาน 

orifice 

element 

วาลว 
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อัตราสวนของความดันขาออก (Back pressure) ตอความดันขาเขาของ Steam trap (กับดักไอนํ้า) ซึ่งแสดงไดดัง
สูตรตอไปนี้ 

back pressure tolerance = (ความดันขาออก / ความดันขาเขา) × 100        (1.3) 
 

คา Back pressure tolerance ของกับดักไอนํ้าเชิงกลจะมีคาประมาณ 90% ของกับดักไอนํ้าแบบเทอรโม
สเตติกและกับดักไอนํ้าแบบเทอรโมไดนามิกสจะมีคาประมาณ 30-50% ดังน้ัน กับดักไอนํ้าเชิงกลจึงเหมาะจะใช
กับ Condensate  recovery line ท่ีมี Back pressure คอนขางสูง 

 
 1.6.4 การติดต้ังกับดักไอน้ํา 

กับดักไอน้ําเปนอุปกรณท่ีทํางานดวยการท่ี Condensate ไหลมาตามธรรมชาติเขามาในกับดักไอนํ้า 
ดังน้ัน หลักการพื้นฐานในการติดต้ังกับดักไอนํ้าคือ จะตองไมใหเกิดอุปสรรคกับกระบวนการดังกลาว ซึ่งมีขอ
ควรระวังดังตอไปนี้ 

(1) ทอไหลเขากับดับไอนํ้าตองหลีกเลี่ยงทอเอียงข้ึน ใหใชทอเอียงลง 
(2) ทอไหลเขาตองมีขนาดใหญ มีระยะทางส้ัน มีโคงนอย เพื่อลดความดันสูญเสีย 
(3) ในกระบวนการแบบ Batch ตองติดต้ัง Bypass valve เพื่อไลอากาศท่ีเหลือในอุปกรณและทอ

ขณะท่ีเริ่มเดินเครื่องออกไปอยางรวดเร็ว ชวยปองกัน Steam locking และ Air locking โดย Steam locking 
หมายถึงสภาพท่ีแมวาจะมี Condensate  จํานวนมากอยูในเครื่องจักร แตเมื่อไอนํ้ามาสะสมในกับดักไอนํ้าและใน
ทอไหลเขา กับดักไอนํ้าจะปดคางไมยอมเปด สวน Air locking หมายถึงสภาพท่ีกับดักไอนํ้าถูกปดตายดวย
อากาศคลายๆ กับ Steam locking ซึ่งเกิดข้ึนไดงายเมื่อเริ่มเดินเครื่อง 

(4) ติดต้ัง Condensate separator ท่ีทอสงไอนํ้าและทางเขาอุปกรณไอน้ําดังรูปท่ี 1.32 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิผลในการแยกไอน้ํากับนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการสงไอนํ้าคุณภาพสูงไปยังอุปกรณใชไอนํ้า 
โดยท่ัวไปจะตองไมพา Condensate เขาไปยังอุปกรณไอน้ําดวย ท่ีทางเขาอุปกรณไอน้ําจึงตองติดต้ัง 

Condensate separator ดังรูปท่ี 1.33 (ในตัวอยางน้ีจะอยูในกับดักไอนํ้า) 

(5) กรณีท่ีมีอุปกรณไอน้ํารุนเดียวกันหลายๆ ตัวอยูดวยกัน หรือกรณีท่ีมีอุปกรณใหความรอนหลายตัว
อยูในระบบเดียวกัน จะตองหลกีเลี่ยง Group trapping ดังรูปท่ี 1.34 โดยติดต้ังเปน Single trapping เพื่อใหมั่นใจ
วาสามารถระบาย Condensate อยางแนนอน 
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รูปที่ 1.32 ตัวอยางการติดต้ัง Condensate  separator รูปที่ 1.33 ตัวอยาง 

Condensate  separator 
 

 
รูปที่ 1.34 ตัวอยางการติดต้ัง Trapping 

 
1.7  การอนุรักษพลังงานโดยการนําคอนเดนเสดกลับมาใชใหม  
 1.7.1 ความสําคัญของการนํา Condensate กลับมาใช 

ไอน้ําเปนพลังงานท่ีมีประโยชนมาก อยางไรก็ตาม โดยมากปริมาณความรอนท่ีมีอยูในไอนํ้าท่ีอุปกรณ
ไอนํ้าท่ัวไปนํามาใชงานจะมีเพียงความรอนแฝงของการควบแนนเทาน้ัน สวนความรอนสัมผัส คือ ความรอนท่ี
มีอยูใน Condensate  มักจะถูกปลอยท้ิงไปในบรรยากาศ 

หากนําความรอนใน Condensate  นี้กลับไปใชถายเทใหน้ําสําหรับหมอไอนํ้าหรือทํา Flash steam ความ
ดันตํ่าแลว ปริมาณไอนํ้า Effective ท่ีผลิตจากหมอไอน้ําจะเพิ่มข้ึน จึงสามารถลดปริมาณไอนํ้าท่ีสูญเสียได 
เทากับลดการใชเช้ือเพลิงตอหนวย ประสิทธิภาพท่ีปรากฏของหมอไอน้ําจึงสูงข้ึน ผลลัพธคือสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยรวมของหมอไอนํ้า สมมติวาเราสามารถนําความรอนใน Condensate  กลับมาใชประโยชนได 
100% แลว อัตราสวนของความรอนท่ีนํากลับมาใชตอความรอนท้ังหมดในไอนํ้าจะมีคาสูงถึง 20-30% 
นอกจากนั้น ความดันยิ่งสูงเทาใดอัตราสวนนี้จะยิ่งสูงข้ึนเทาน้ัน ดังน้ัน จึงตองพยายามเทาท่ีจะทําไดท่ีจะไม
ปลอย Condensate  ท้ิงไปในบรรยากาศ แตควรนํากลับมาใชในสภาวะความดันสูง 

การนํา Condensate  กลับมาใช หรือการนําตัวน้ํากลับมาใชเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ โดยวิธีนํา 
Condensate  กลับมาใชท่ีนิยมกันมากท่ีสุดและมีประโยชนมาก ไดแก การนํากลับมาเปนน้ําปอนใหหมอไอนํ้า 

screen 

ลูกลอย 

trap 
valve 

cyclone 
separator 

(a)  group trapping (b)  single trapping 

Conden
Conden

ไอนํ้า ไอนํ้า 

heating plate heating plate 
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แมวาคุณภาพของนํ้าปอนหมอไอนํ้าจะข้ึนอยูกับประเภทและความดันของหมอไอนํ้า แตก็มีตนทุนอยางใดอยาง
หน่ึงในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง การผลิตนํ้าบริสุทธิ์จะมีตนทุนสูง ดังน้ัน การนํา Condensate  กลับมาใชเพื่อ
ลดปริมาณน้ําบริสุทธิ์ท่ีตองผลิตจึงมีประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตรอยางมาก ในการทําเชนนั้นเราตองระมัดระวัง
ในการนํากลับมาใชไมใหมีสิ่งแปลกปลอมปะปน เชน อากาศละลายในนํ้า น้ํามันและสนิมเหล็กตางๆ หรือ
ของเหลวในกระบวนการผลิตเขามาปะปน เปนตน กรณีท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงส่ิงแปลกปลอมเขามาปะปนได 
ใหนํากลับมาใชแตความรอนอยางเดียว โดยยอมท่ีจะไมนําตัวน้ํากลับมาใช 

 
 1.7.2 วิธีนํา Condensate  กลับมาใช 

การนํา Condensate  กลับมาใชอยางมีประสิทธิภาพ จะตองออกแบบทอ Condensate  recovery อยาง
เหมาะสม กลาวคือ สมบัติของของไหลในทอ Condensate  recovery เปนของไหลสองสถานะ ไดแก Flash 
steam กับ Condensate  

ในการออกแบบทอ Condensate  recovery หากกําหนดขนาดของทอโดยถือวาเปนทอน้ําอุนท่ีมีแต 
Condensate  ซึ่งเกิดจากไอนํ้าควบแนนเพียงอยางเดียว ในทางปฏิบัติแลวทอจะมีขนาดเล็กไป ทําใหความเร็ว
กระแสในทอสูงเกินไปมาก มีความดันสูญเสียเพิ่มข้ึน ทําให Back pressure ของกับดักไอน้ําเพ่ิมสูงข้ึน ผลลัพธ
คือเปนสาเหตุทําใหกับดักไอน้ํามีความจุ (Capacity) ไมเพียงพอได จึงตองใชความระมัดระวัง โดยท่ัวไปทอ 
Condensate  recovery จะเปนกระแสสองสถานะ ดังน้ัน ชวงความเร็วกระแสในทอท่ีเหมาะสมจะเทากับ 5-15 
m/s นอกจากน้ี Flash steam ท่ีเกิดข้ึนในทอไมเพียงแตจะขัดขวางการไหลตามปกติของ Condensate  เทาน้ัน แต
ยังทําใหกับดักไอนํ้ามีความสามารถในการระบายลดลงอีกดวย จึงตองพยายามเทาท่ีจะทําไดในการออกแบบทอ
ไมใหเกิดกระแสสองสถานะข้ึน 

วิธีนํา Condensate  กลับมาใชแบงเปนวิธีสงกลับดวยความดันของตัวเองกับวิธีสูบดวยปม 
วิธีแรกจะใช Back pressure ของ Condensate  สงกลับดวยทอ Recovery ไปยังถังจายนํ้าเลี้ยงหมอไอนํ้า 

วิธีนี้มีประสิทธิผลดีในกรณีท่ีความดันใชงานของอุปกรณไอน้ําตางๆ มีคาคอนขางสูง และระยะทางไปยังถังจาย
น้ําเลี้ยงหมอไอนํ้ามีระยะทางไมไกลมาก 

วิธีหลังยังแบงเปนแบบเปดกับแบบปด แบบเปดจะรวบรวม Condensate  ใสถังเปด (Recovery tank) 
กอน แลวใชปมสูบไปยังถังจายนํ้าเลี้ยงหมอไอน้ํา อยางไรก็ตาม เนื่องจาก Condensate  มีอุณหภูมิสูง จึงตอง
ระมัดระวังในการเลือกประเภทและกําหนดตําแหนงของปม ในกรณีของปมท่ัวไป จะรองรับ Condensate  ท่ีมี
อุณหภูมิสูงสุดไมเกิน 70-80°C เพ่ือปองกัน Cavitation สวนแบบปดจะใชปมซ่ึงออกแบบมาสําหรับ Condensate  
recovery โดยเฉพาะ ปมน้ีจะสามารถติดต้ังไวกลางทางทอ Condensate  recovery ได และสูบอัดสงไปยังถังนํ้า
เลี้ยงหมอไอนํ้า หรือสงไปยังหมอไอนํ้าโดยตรงก็ได 
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1.7.3 การใชประโยชนจาก Flash steam 
เมื่อไอนํ้ากลายเปน Condensate  ภายในทอหรืออุปกรณไอน้ํา และถูกระบายผานกับดักไอน้ําออกมา 

ในเวลาเดียวกันท่ีถูกระบายออกมา Condensate  สวนหน่ึงจะระเหยกลายเปนไอนํ้าความดันตํ่า ไอนํ้าน้ีเรียกวา 
Flash steam ซึ่งสามารถใชเปนแหลงไอนํ้าความดันตํ่าได 

การเกิด Flash steam ไมจําเปนตองในกับดักไอน้ําเทาน้ัน โดยท่ัวไปเมื่อน้ําอุณหภูมิสูงภายใตความดัน
คาหน่ึงถูกระบายออกสูความดันตํ่าอยางรวดเร็ว จะเกิด Flash steam ข้ึนทันที ปริมาณของ Flash steam (g) ท่ี
เกิดข้ึนจากน้ําอิ่มตัว 1 kg จะข้ึนอยูกับความดันกอนและหลังจาก Flash และสามารถคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 

 

2

21

r
hhg
′−′

=  (1.4) 

 

ในท่ีนี้ h1  ' และ h2  ' เปนเอนทัลปจําเพาะของนํ้าอิ่มตัวท่ีความดันกอนและหลังการ Flash สวน r2 เปนความ

รอนแฝงของการระเหยของนํ้าอิ่มตัวท่ีความดันหลังการ Flash (r2 =h2  '' – h2  ' โดย h2  '' เปนเอนทัลปจําเพาะของไอ
น้ําอิ่มตัวท่ีความดันหลังการ Flash) ตัวอยางเชน กรณีท่ีระบายนํ้า Condensate  อิ่มตัว 1 kg ท่ีมีความดัน 1 MPa 
ออกสูความดันบรรยากาศ จะเกิด Flash steam ข้ึนประมาณ 0.16 kg นอกจากน้ี ยิ่ง Condensate  มีอุณหภูมิ (ความ
ดัน) สูงข้ึนเทาใด และย่ิงลดความดันลงมากข้ึนเทาใด ปริมาณ Flash steam ท่ีเกิดข้ึนก็จะมากข้ึนเทาน้ัน เราจึง
ตองพยายามนํา Flash steam กลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเพื่ออนุรักษพลังงาน รูปท่ี 1.35 แสดง
ตัวอยางการนํา Flash steam กลับมาใช 

 
 

รูปที่ 1.35 ตัวอยางการนํา Flash steam กลับมาใช 
 
1.7.4 การควบคุมการนํา Condensate  กลับมาใช 
Condensate  ควรจะเปนน้ําออนหรือน้ําบริสุทธิ์ท่ีแทบไมมีของแข็งตางๆ ละลายอยูเลย แตโดยท่ัวไปเรา

ไมสามารถหลีกเลี่ยงส่ิงแปลกปลอมในระดับหนึ่งได เชน อากาศละลายในน้ํา หรือเหล็กจากอุปกรณไอนํ้า ทอ
ไอนํ้าและทอ Condensate รวมท้ังส่ิงปกปรกตางๆ นอกจากน้ี ยังมีน้ํายาทําความสะอาด เชน สารกําจัดออกซิเจน
ท่ีใชในการบําบัดนํ้าใน Drum หมอไอนํ้าและนํ้าเลี้ยงหมอไอนํ้า และบางครั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนท่ี
เสียหายหรือมีปญหาอาจทําใหของเหลวท่ีใชในกระบวนการผลิตเขามาปะปนอีกดวย ดังน้ัน กรณีท่ีจะนํา 
Condensate  กลับมาใชเปนน้ําจายใหหมอไอนํ้าโดยตรง จะตองทําการควบคุมคุณภาพนํ้าเปนประจําทุกวันหรือ

ไอนํ้า 
steam heater 

flash
tank

อากาศรอน 
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ทําการเฝาติดตามคุณภาพน้ําของ Condensate  อยูตลอดเวลา เครื่องวัดคุณภาพนํ้าท่ีใชในทางปฏิบัติ ไดแก 
เครื่องวัด pH และเครื่องวัดสัมประสิทธิ์การนําไฟฟา 

นอกจากน้ี ใน Condensate  ท่ีนํากลับมาใชไมวาทําอยางไร โดยมากจะมีเหล็กตางๆ ในรูปอิออนและ 
ออกไซดของเหล็กปะปนอยูดวย ดังน้ัน จึงควรนําไปบําบัดกอน สิ่งแปลกปลอมพวกอิออนจะตองบําบัดดวย       
เรซินแลกเปล่ียนอิออน แตออกไซดของเหล็กท่ัวไปท่ีเปนสารแขวนลอยจะสามารถกําจัดไดดวยอุปกรณกรอง
แบบ Filter แบบ Cartridge หรือแบบ Precoat 

 
1.8   โรงไฟฟาพลังไอน้ํา หลักการทํางานของโรงไฟฟาพลังไอนํ้า  

1.8.1 สมบัติ 
เครื่องจักรไอน้ําเปนอุปกรณสําหรับแปลงพลังงานความรอนในไอนํ้าใหเปนกําลังขับเคลื่อน นอกจาก

กังหันไอนํ้าท่ีใชใบพัดและเครื่องยนตไอน้ําท่ีใชลูกสูบแลว ยังมีเครื่อง Steam ejector ซึ่งใชกับงานเฉพาะดานอีก
ดวย อยางไรก็ตาม โดยสวนใหญแลวจะใชกังหันไอนํ้ากันมากท่ีสุด ดังน้ัน ในท่ีนี้จะอธิบายเฉพาะกังหันไอนํ้า 

กังหันไอนํ้าเปนเครื่องจักรท่ีทํางานดวยการหมุน โดยแปลงพลังงานความรอนในไอน้ําเปนพลังงาน
จลน ใชกําลังของไอนํ้าซ่ึงพนออกมาดวยความเร็วสูงในการหมุนใบพัดติดเพลา (Rotor) มีประสิทธิภาพในการ
แปลงพลังงาน 75-90% ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพสูง สามารถทําใหมีขนาดใหญไดสะดวก และมีความเชื่อถือได
สูงมาก ทําใหกังหันไอนํ้าเปนท่ีนิยมใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

นอกจากนี้ กังหันไอน้ํายังสามารถปรับความเร็วรอบเปนเทาใดก็ได สามารถไลตามการเปลี่ยนแปลง
ของภาระไดดี และมีสมบัติท่ีไมพบในเครื่องจักรไอน้ําประเภทอื่น คือ มีความยืดหยุนของระบบสูงมาก โดย
สามารถระบายไอนํ้าท่ีมีความดัน (หรืออุณหภูมิ) ตามท่ีตองการจากจุดท่ีเหมาะสมไดอีกดวย 

วัตถุประสงคการใชงานท่ัวไปของกังหันไอน้ํา ไดแก การผลิตไฟฟาและการขับเคลื่อนเครื่องจักรอื่น 
โดยใชขับเครื่องกําเนิดไฟฟา ปม พัดลม ใบจักรเรือ เปนตน นอกจากนี้ กังหันไอน้ํายังสามารถใชงานภายใต
บรรยากาศท่ีติดไฟไดอีกดวย เชน งานปโตรเคมี เปนตน กังหันไอนํ้าโดยท่ัวไปยังสามารถใชประโยชนจาก
ปริมาณไอนํ้าในระบบไอนํ้าท่ีตกคางอยูเปนจํานวนมาก สามารถเดินเครื่องไดอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาหน่ึง
แมวาไฟจะดับ (Black out) บางครั้งจึงใชเปนแรงขับเคลื่อนสํารองของมอเตอรหรือใชเปนอุปกรณฉุกเฉินอีกดวย 

ความสามารถในการเปลี่ยนความเร็วรอบเปนปจจัยท่ีสําคัญในแงการอนุรักษลังงาน เนื่องจากสามารถ
ควบคุมการเดินเครื่องใหมีความเร็วท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับคุณลักษณะของภาระแรงขับไดสะดวก 

ไมวาอยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปกระบวนการผลิตท่ีใชความรอนสวนใหญมักใชไอน้ํา และสวนใหญยังมี
ความรอนท้ิงในรูปของไอนํ้าท้ิง ซึ่งหากนําไอนํ้าเหลาน้ีมาขับกังหันไอนํ้า เพื่อใหไดท้ังกําลังขับเคลื่อนและไอนํ้า
สําหรับกระบวนการผลิต จะเปนการใชพลังงานอยางเปนข้ันๆ (Cascade) ทําใหมีประสิทธิผลในการอนุรักษ
พลังงานสูงมาก 
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1.8.2  ประเภท 
กังหันไอน้ํามีเกณฑในการจําแนกประเภทไดหลายอยาง กลาวคือสามารถ แบงตามวิธีการใชไอนํ้าได

เปน Condensing turbine กับ Extraction turbine แบงตามลักษณะการทํางานของไอนํ้าไดเปน Impulse turbine 
กับ Reaction turbine แบงตามทิศทางการไหลของไอนํ้าไดเปน Axial flow turbine กับ Radial turbine แบงตาม
กระบวนการขยายตัวไดเปนกังหันความดันสูงกับกังหันความดันตํ่า แบงตามวัฎจักรความรอนไดเปน 
Regenerative turbine กับ Reheat turbine นอกจากนี้ยังแบงตามโครงสราง เชน จํานวนของ Compartment หรือ 
Split แบงตามประเภทหรือวิธีการเช่ือมตอกับภาระแรงขับ หรือแบงตามความเร็วรอบอีกดวย 

Condensing turbine ประกอบดวยเครื่องควบแนน โดยไอน้ําท่ีผานกังหันแลวจะขยายตัวจนมีความดัน
ตํ่ามาก (เปนสูญญากาศสูง) และมีผลตางความรอนสูง จึงมีแรงขับเคลื่อนตอปริมาณไอนํ้าหน่ึงหนวยสูง อยางไร
ก็ตาม ดวยเหตุผลดังกลาวเครื่องควบแนนจะตองใชตัวกลางระบายความรอน (น้ําหรืออากาศ) จํานวนมาก ความ
รอนแฝงของการควบแนนจํานวนมากจึงถูกนําท้ิงไปจากระบบ ประสิทธิภาพของวัฎจักรความรอนจึงตํ่า กังหัน
แบบนี้มักจะใชเพ่ือใหไดพลังงานไฟฟาหรือแรงขับเคลื่อนเทาน้ัน อยางไรก็ตาม เนื่องจากตองมีเครื่องควบแนน
และระบบระบายความรอน จึงทําใหตนทุนการกอสรางสูง จึงใชกับกังหันขนาดคอนขางใหญเปนหลัก 

Back pressure turbine ใชกันมากในอุตสาหกรรมท่ีตองใชไอนํ้าจํานวนมากในกระบวนการผลิต ไม
จําเปนตองมีเครื่องควบแนนและระบบระบายความรอนของเครื่องควบแนน จึงมีตนทุนการกอสรางตํ่า 
นอกจากนี้ ไอน้ําท่ีออกจากกังหัน ยังสามารถใชเปนไอนํ้าสําหรับกระบวนการผลิต ในระบบท่ีเรียกวา 
Cogeneration จึงมีประสิทธิภาพความรอนของระบบสูงมาก อยางไรก็ตาม เนื่องจากไมมีเครื่องควบแนน ผลตาง
ของคาความรอนท่ีสามารถใชงานไดในกังหันจึงมีคานอย ทําใหมีแรงขับเคลื่อนตอปริมาณไอนํ้าหน่ึงหนวยตํ่า 
จึงใชกับกังหันท่ีมีกําลังขาออกคอนขางตํ่า แรงขับเคลื่อนท่ีไดจะข้ึนอยูกับปริมาณไอนํ้าสําหรับกระบวนการผลิต
เทาน้ัน ถาตองการรักษาความดันไอนํ้าใหคงท่ีแลว จะสามารถผลิตแรงขับเคลื่อนไดดวยคาท่ีสอดคลองกับภาระ
ไอน้ําเทาน้ัน ในจํานวนปริมาณทางฟสิกสตางๆ ไดแก แรงขับเคลื่อน ปริมาณไอนํ้าสําหรับกระบวนการผลิต 
ความดันไอเสีย ความเร็วรอบ เราไมสามารถควบคุมคาของปริมาณเหลาน้ีต้ังแต 3 ตัวข้ึนไปพรอมๆ กันโดย
อิสระ ดังน้ัน สําหรับภาระไอนํ้าจะตองมีระบบสงไอนํ้าบายพาสกังหันพรอมเครื่องลดความดัน-อุณหภูมิ และ
สําหรับภาระไฟฟาจะตองเดินเครื่องรวมกับแหลงจายไฟอื่นๆ เพื่อใหมีความเร็วรอบตามท่ีกําหนด 

Extraction turbine (ในท่ีนี้หากไมระบุไวเปนอยางอื่นจะหมายถึง Condensing extraction turbine) เปน
กังหันท่ีสามารถระบายไอนํ้าสําหรับใชในกระบวนการผลิตออกมาจากตําแหนงกลางๆ ของกังหัน ซึ่งจะ
แตกตางจากการระบายไอนํ้าออกมาโดยไมมีการควบคุมเพ่ือใหความรอนแกน้ําเลี้ยงซ่ึงใชใน Regenerative 
cycle เนื่องจากการนําไอนํ้าออกมาในท่ีนี้จะทําการควบคุมความดันดวย กังหันแบบนี้สามารถพิจารณาไดวาเปน 
Back pressure turbine ตอกับ Condensing turbine บนเพลาเดียวกัน เราสามารถติดต้ังจํานวนช้ัน (Stage) เพื่อนํา
ไอนํ้าออกมาเทากับจํานวนระดับความดันตางๆ ของไอนํ้าท่ีตองการใชในกระบวนการผลิตได กังหันแตละตัวจะ
เรียกวา Extraction turbine ช้ันท่ี 1 ตามดวย Extraction turbine ช้ันท่ี 2 เปนตน กังหันแบบนี้มีสมบัติของ 
Condensing turbine อยูในตัว จึงสามารถควบคุมแรงขับเคลื่อน ปริมาณและความดันของไอนํ้าท่ีนําออกมา และ
ความเร็วรอบของเพลาใหมีคาเทาใดก็ได 
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Back pressure extraction turbine เปนการนํา Back pressure turbine หลายตัวมาตอกันบนเพลาเดียวกัน 
ทําใหสามารถเตรียมไอนํ้าสําหรับใชในกระบวนการผลิตหลายประเภทตามจํานวนของ Back pressure turbine 
แตคุณลักษณะในการเดินเครื่องจะเหมือนกับ Back pressure turbine 

 

 
 

รูปที่1.36 หลักการของกังหันไอนํ้าประเภทตางๆ 
 

นอกจากน้ี ยังมี Mixed pressure turbine ซึ่งสามารถปอนไอน้ําจากแหลงไอนํ้าอื่นเขาไปท่ีช้ันตรงกลาง
ของกังหันได และ Mixed pressure extraction turbine ซึ่งสามารถนําไอนํ้าออกมาใชไดอีกดวย รูปท่ี 1.36 แสดง
หลักการของกังหันไอนํ้าประเภทตางๆ 

 
1.8.3  สมรรถนะ 
สมรรถนะของตัวกังหันไอน้ําเอง โดยท่ัวไปจะแสดงดวยคาประสิทธิภาพของกังหัน ประสิทธิภาพ

ภายในของกังหัน หรืออัตราความส้ินเปลืองไอนํ้า นอกจากน้ี กรณีท่ีจะแสดงสมรรถนะของระบบ Turbine cycle 
(บางครั้งก็เรียกวา Turbine room) ซึ่งรวมกับเครื่องควบแนน เครื่องใหความรอนน้ําเลี้ยง และไอนํ้าสําหรับ
กระบวนการผลิตเขาไวดวย จะใชคาอัตราความส้ินเปลืองความรอน หรือประสิทธิภาพความรอน ฯลฯ 

1. ความสูญเสียของกังหันไอนํ้า 
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท่ีตัวกังหันไอนํ้า แบงออกเปนความสูญเสียภายในกับความสูญเสียภายนอก  

(ก) ความสูญเสียภายใน 
(1)  ความสูญเสียเชิงอากาศพลศาสตรของใบพัด 

 ความสูญเสียจาก Profile ของใบพัดท่ีเกิดจากรูปรางของ Nozzle และตัวใบพัดเอง 
 ความสูญเสียจากไอน้ําเปยกเมื่อไอนํ้าขยายตัวเขาไปในเขตไอนํ้าเปยก 
 ความสูญเสียจากการท่ีใบพัดกวนไอนํ้ารอบๆ 
 ความสูญเสียจากการรั่วภายในท่ี Nozzle และรอบๆ ใบพัด 

condensing turbine back pressure turbine extraction turbine 

back pressure extraction turbine 2-stage extraction turbine mixed pressure extraction turbine 

C : ไปเครื่องควบแนน 

E : ไปกระบวนการผลิต 
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รูปที่ 1.37 ความสูญเสียจากการร่ัวภายในกังหันไอนํ้า 

  
(2) ความสูญเสียในไอเสีย 

 ความสูญเสียความเร็วท่ีไอน้ําพุงออกจากใบพัดช้ันสุดทายโดยยังมีพลังงานจลนอยู(ความ
สูญเสียขาออกของไอนํ้า) 

 ความสูญเสียของไอเสียท่ีเกิดข้ึนระหวางจากทางออกใบพัดช้ันสุดทายไปยังเครื่องควบแนน 
เปนตน 

(ข) ความสูญเสียภายนอก 
(1)    ความสูญเสียจากการร่ัวออกภายนอกขณะท่ีไอน้ํารั่วออกขางนอกจากจุดท่ี Rotor เคลื่อนท่ีผาน 

Casing 
(2) ความสูญเสียเชิงกล 

 ความสูญเสียจากแรงเสียดทานท่ีเพลา 
 ความสูญเสียแรงขับเคลื่อนในอุปกรณเสริมท่ีตองไปขับปมไฮโดรลิกท่ีตอตรงกับ  Rotor หรือ
เครื่องปรับความเร็ว 

 ความสูญเสียท่ีเกียร (เฟอง) 
(3)    ความสูญเสียความดันท่ีวาลวตางๆ 

 ความสูญเสียท่ีวาลวกั้นไอนํ้าและวาลวปรับไอนํ้า 
 ความสูญเสียความดันในเสนทางไอน้ํา เชน ทอไอนํ้า 

(4)   ความสูญเสียจากการแผรังสีความรอน  เปนตน 
ความสูญเสียตางๆ เหลาน้ี ท่ีสูญเสียมากท่ีสุด ไดแก “ความสูญเสียเชิงอากาศพลศาสตรของใบพัด” ใน

ตัวอยางรายหน่ึง ความสูญเสียนี้คิดเปน 70% ของความสูญเสียท้ังหมด รองลงมาคือ “ความสูญเสียในไอเสีย” 
15% และ “ความสูญเสียความดันท่ีวาลวตางๆ” 10% 

 

balance hole 

root fin 

nozzle 
labyrinth 

nozzle moving 
blade กระแสไอน้ําหลัก 

multi-tip fin 
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2. ประสิทธิภาพของกังหันไอนํ้า (รูปที่ 1.38) 

โดยท่ัวไป หากกลาววา ประสิทธิภาพของกังหันเฉยๆ (ηt : Turbine efficiency) จะหมายถึง อัตราสวน
ระหวางกําลังขาออกสุทธิท่ีเกิดข้ึนท่ีปลายเพลาของกังหัน Lsh [kW] ตอผลตางความรอน Adiabatic ของไอน้ํา
ต้ังแตทางเขาวาลวกั้นไอนํ้าหลักจนถึงเครื่องควบแนน 

 
รูปที่ 1.38 กราฟการขยายตัวของกังหันไอนํ้า (เสนกราฟ h-s) 

 

[%]100
WH

3600L

1ad

sh
t ×

×Δ
×

=η                             (1.5) 

ท้ังน้ี 
W1 : ปริมาณไอนํ้าท่ีผานกังหัน [kg/h] 

[kJ/kg]HHH cad 1 −=Δ                                    (1.6) 

กลาวคือ ประสิทธิภาพของกังหัน จะแสดงคาท่ีรวมถึงความสูญเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและ
ภายนอกตัวกังหันไอน้ํา กังหันไอน้ําขนาด 1.5-5.0 MW โดยท่ัวไปจะมีประสิทธิภาพ 70-80% ขนาดต้ังแต 10 
MW ข้ึนไปจะเทากับ 80-85% สวนกังหันไอนํ้าขนาดใหญต้ังแต 300 MW ข้ึนไปจะเทากับ 82-93% 

กรณีท่ีตองการอัตราสวนของงานท่ีกระทําไปในเสนทางของไอนํ้า จะใชประสิทธิภาพภายในของกังหัน
ไอน้ํา (Internal efficiency) ถาใหเทากับ ηi แลว ในรูปท่ี 1.38 จะไดความสัมพันธดังตอไปนี้ 

 

[%]100
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i
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−
Δ

=η                                     (1.7) 

 

ท้ังน้ี 
 

[kJ/kg]HHH scosii −=Δ  (1.8) 
 

[kJ/kg]HH isi ≅  (1.9) 
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ความสูญเสียในไอเสีย 

ผลตางความดันเทียบเทา hood loss 

เอนทัลปท่ี end point ของกราฟขยายตัว : Hseo 
เอนทัลปท่ีทางเขาเคร่ืองควบแนน : Hsco 

เทียบเทาความสูญเสียความเร็ว 
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Δp = ความสูญเสียความดันปกติจากวาลวก้ันไอน้ําหลัก 

         และวาลวปรับไอนํ้าเปดสุด 

H1 = เอนทัลปของไอน้ําท่ีทางเขาวาลวก้ันไอน้ําหลัก 

     ≈  Hsi เอนทัลปท่ีทางเขากังหันไอน้ํา 
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กลาวคือ ประสิทธิภาพภายในของกังหันไอนํ้า เปนคาท่ีแสดงขนาดของงานภายในท่ีกังหันไอนํ้าต้ังแต
ทางเขาใบพัดแถวแรก จนถึงทางเขาเครื่องควบแนนซ่ึงรวมถึงความสูญเสียในไอนํ้าออกดวย กรณีของงาน
ผลตางท้ังหมดท่ีไมรวมความสูญเสียในไอน้ําออก บางครั้งจะเรียกใหชัดเจนวา Wheel efficiency 

3.  อัตราความส้ินเปลืองไอน้ํา 
อัตราความส้ินเปลืองไอนํ้า Rt เปนคาท่ีแสดงสมรรถนะของกังหันไอนํ้าดวยความส้ินเปลืองไอนํ้าตอ

หนวย หมายถึง ปริมาณไอนํ้าท่ีตองปอนใหเทอรไบนเพื่อกําเนิดกําลังขาออกหน่ึงหนวย 
 

Rt =                                                                       [kg/(kW·h)]             (1.10) 
   

 
อัตราความส้ินเปลืองไอนํ้าน้ี โดยท่ัวไปจะไมรวม Steam ejector และ Gland steam ท่ีปอนจากภายนอก

ใหแกกังหันไอน้ํา ใน Condensing turbine จะมีคา 3-4 [kg/(kW·h)]ใน Back pressure turbine จะมีคาเกิน 10 
[kg/(kW·h)] 

4. ประสิทธิภาพความรอนกับอัตราความส้ินเปลืองความรอนของเทอรไบน 
คาท่ีใชช้ีวัดวาปริมาณความรอนท้ังหมด Qr [kJ/h] ท่ีถูกใชไปในเทอรไบนต้ังแตทางเขากังหันไอนํ้า 

(โดยท่ัวไปหมายถึงทางเขาวาลวก้ันไอน้ําหลัก) จนถึงทางออกอุปกรณใหความรอนตัวสุดทาย ถูกแปลงไปเปน

กําลังขาออก Lg [kW] ของกังหันไอนํ้าเทาใด เรียกวา ประสิทธิภาพความรอนของหองเทอรไบน ηR ในทาง
กลับกันปริมาณท่ีแสดงวาเพ่ือใหไดกําลังขาออก Lg จะส้ินเปลืองปริมาณความรอน Qr ไปเทาใด เรียกวา อัตรา
ความส้ินเปลืองความรอนของเทอรไบน HR ปริมาณเหลาน้ีสามารถนิยามไดดังตอไปนี้ 

 

[%]100
H

3600

R
R ×=η  (1.11) 

 

h][kJ/kW
L
QH

g

T
R ⋅=   (1.12) 

 

 [kJ/h]QQQ oiT −=  (1.13) 
 

ในท่ีนี้ Qi เปนปริมาณความรอนท่ีถายเทเขาไปในเทอรไบน ซึ่งเทากับผลบวกของความรอนในไอน้ํา
หลัก ไอน้ํา Reheat อุณหภูมิสูง น้ําท่ีจายให น้ํา Condensate  และนํ้าไหลกลับอื่นๆ สวน Qo เปนปริมาณ 

ความรอนท่ีถูกนําออกมาจากเทอรไบนซึ่งเทากับผลบวกของความรอนในนํ้าเลี้ยงขาออกจาก
เครื่องใหความรอนน้ําเลี้ยงข้ันสุดทาย ไอน้ํา Reheat อุณหภูมิตํ่า ไอน้ําสําหรับกระบวนการผลิต และไอนํ้าและ
น้ําสเปรยอื่นๆ 

เนื่องจากกําลังขับปมนํ้าเลี้ยง Lp มีคาสูง ดังน้ัน การคํานวณอัตราความส้ินเปลืองความรอนโดยคิดกับไม
คิดกําลังขับปมน้ีจะไดตัวเลขท่ีแตกตางกัน กรณีท่ีไมคิด Lp จะเรียกวาอัตราความส้ินเปลืองความรอนสุทธิ (Net) 
กรณีท่ีคิด Lp ดวยจะเรียกวา อัตราความส้ินเปลืองรวม (Gross) บางครั้งจะตองระบุความแตกตางระหวางท้ังสอง
ใหชัดเจนดวย 

ปริมาณไอนํ้าที่จายใหกังหันไอนํ้า W1  (kg/h) 
กําลังขาออกของกังหันไอนํ้า Lg  (kW) 
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ประสิทธิภาพความรอนท้ังหมดของโรงไฟฟาโดยคํานวณท้ังหมอไอนํ้าและกังหันไอนํ้าจะเทากับ 
 

ประสิทธิภาพความรอนของโรงไฟฟา = 
ช้ือเพลิงามรอนของเพลิงxคาควลืองเช้ือเความส้ินเป

Lg  × 100  ........  

    (1.14) 
 

ถาไมพิจารณาการสูญเสียความดันและความสูญเสียในการแผรังสีความรอนของทอระหวางหมอไอนํ้า
กับกังหันไอนํ้า ประสิทธิภาพความรอนของโรงไฟฟาจะเทากับผลคูณของประสิทธิภาพความรอนของเทอรไบน
กับประสิทธิภาพความรอนของหมอไอนํ้า 

ในระบบผลิตไฟฟา จะมีเครื่องกําเนิดไฟฟาขับปมตางๆ และอุปกรณควบคุมทํางานอื่น อุปกรณเหลาน้ี
จะตองใชกําลังไฟฟา (เรียกวา กําลังไฟฟาท่ีใชในโรงไฟฟา) ดังน้ัน กําลังไฟฟาสุทธิท่ีสงออกไดจึงลดลงเปน
ปริมาณเทากับกําลังไฟฟาท่ีใชในโรงไฟฟา ดังน้ัน ประสิทธิภาพความรอนของโรงไฟฟาเม่ือคิดท่ีสายสงไฟฟา
จึงตํ่ากวาท่ีเครื่องกําเนิดไฟฟาอยูหลาย % 

รูปท่ี 1.39 แสดงตัวอยางการใชความรอนท่ีปอนใหหมอไอน้ํา ความรอนท่ีน้ําระบายความรอนพา
ออกไปจากเครื่องควบแนนจะมีสัดสวนสูงมาก ตัวอยางน้ีทําใหเราเขาใจไดวาทําไมประสิทธิภาพความรอนของ
โรงไฟฟาท่ีใช Condensing turbine จึงมีคาเพียง 35-40% เทาน้ัน 

 
 

รูปที่ 1.39 ตัวอยางสมดุลความรอนในโรงไฟฟา 
 
5. สมรรถนะที่ภาระไมเต็มพิกัด 
หากเดินเครื่องกังหันไอน้ําท่ีสภาวะอื่นนอกเหนือจากจุดท่ีออกแบบไว (โดยท่ัวไปคือท่ีพิกัด) 

ประสิทธิภาพจะลดตํ่าลง สาเหตุประการหน่ึงก็คือ เมื่อมีภาระไมเต็มพิกัด อัตราสวนความเร็วของใบพัด u / c (u 
เปนความเร็วของปลายใบพัด [m/s]c เปนความเร็วสัมบูรณของไอนํ้าท่ีออกมาจาก Nozzle [m/s]) ซึ่งเปนตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพจะไมอยูท่ีจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ทําใหประสิทธิภาพลดตํ่าลง และความสูญเสียของวาลวปรับไอนํ้า
จะเพ่ิมข้ึน 

เชื้อเพลิงหมอไอน้ํา 

ความรอนเขาหองเทอรไบน 

ไอน้ําท่ีนํามาใหความรอนแกน้ําเล้ียง ไอนํ้าชวยของหมอไอน้ํา 

กําลังขาออก 
ของเทอรไบน 

กําลังไฟฟาขาออก 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

ความสูญเสีย 
เชิงกล 

ความสูญเสียของ 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

กําลังท่ีใช 
ในโรงไฟฟา 

กําลังไฟฟาขาออก 
ท่ีสายสงไฟฟา 
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นอกจากนี้ ในสภาวะท่ีภาระไมเต็มพิกัด แมวาความสูญเสียเชิงกลจะแทบไมเปลี่ยนแปลง แตสัดสวน
ของความสูญเสียตอกําลังขาออกของกังหันไอนํ้าจะมีคาเพ่ิมข้ึน ใน Condensing turbine ความสูญเสียในไอเสีย
จะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

ใน Extraction turbine การเพ่ิมหรือลดปริมาณไอนํ้าท่ีนําออกมาจาก Turbine จะทําใหปริมาณไอนํ้าท่ี
ไหลผานกังหันชวงกอนนําไอนํ้าออกมา (สวนความดันสูง) กับผานกังหันหลังนําไอนํ้าออกมา (สวนความดันตํ่า) 
มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก กลาวคือ Extraction turbine เปนกังหันไอนํ้าท่ีจะมีกังหันบางสวนท่ีมีภาระไมเต็ม
พิกัด หรือบางสวนมีภาระเกินพิกัดอยูเสมอ ดังน้ัน ในการวางแผน Extraction turbine ควรจะพิจารณาชวงการ
แกวงของปริมาณไอนํ้าท่ีนํามาออกมาใชอยางถี่ถวน หากจัดซ้ือ Extraction turbine ท่ีออกแบบมาสําหรับชวงการ
แกวงกวางมากซ่ึงแทบไมไดใชงานเลย กังหันไอนํ้าจะทํางานดวยประสิทธิภาพตํ่าอยูเสมอ ไมเพียงแตจะเปนการ
ไมประหยัดเทาน้ัน แตยังมีพลังงานสูญเสียจํานวนมากอีกดวย 

 
 1.8.1.4 การควบคุมการเดินเคร่ืองกับมาตรการอนุรักษพลังงาน 

ไมวาอุปกรณจะออกแบบมาดีเพียงใด หากในทางปฏิบัติไมไดควบคุมการเดินเครื่องอยางเหมาะสม 
สมรรถนะของอุปกรณจะลดลง หากการใชงานอุปกรณในทางปฏิบัติมีการเบ่ียงเบนจากท่ีวางแผนไวตอนแรก
เปนระยะเวลานาน จะตองคิดหามาตรการแกไขเพ่ืออนุรักษพลังงาน 

(1) การปองกันการเส่ือมสมรรถนะ 
เมื่อเดินเครื่องกังหันไอนํ้าไปเปนเวลานาน สมรรถนะจะลดลงตามเวลา จึงตองตรวจสอบและประเมิน

สภาพการณอยางถูกตอง ทําการซอมแซมและบูรณะอยางเปนระบบและอยางคุมคา มีการสับเปลี่ยนช้ินสวนสึก
หรอเพ่ือปองกันสมรรถนะเสื่อมลง เพื่อรักษาความคุมทุนและความเช่ือถือไดใหอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง 
สาเหตุของการเส่ือมมีท้ังท่ีเกิดจากตัวกังหันไอนํ้าเอง และเกิดจากท่ีอื่น การเกิดแตละสาเหตุจะข้ึนอยูกับการ
ควบคุมการเดินเครื่องวาทําไดดีหรือไม 

สาเหตุของการเส่ือมสมรรถนะมีดังตอไปนี้ 
(1) การมีตะกรันเกาะท่ีใบพัด 
เมื่อมีสารประกอบออกไซดของ Fe, Si, Cu ฯลฯ หรือสารประกอบของ Na, Ni ฯลฯ กระเด็นมาท่ีกังหัน

ไอนํ้าเน่ืองจาก Carry over ในไอน้ํา แลวไปเกาะท่ี Moving blade หรือ Fixed blade จะทําใหผิวหนาของใบพัดมี
ความหยาบเพ่ิมข้ึน ทําใหความสูญเสียจากแรงเสียทานของใบพัดมีคาสูงข้ึน หากตะกรันมีขนาดใหญข้ึน จะทํา
ให Profile ของใบพัดเบ่ียงเบนไปจากเดิม ทําใหสมรรถนะของใบพัดตํ่าลง ยิ่งกังหันไอน้ํามีกําลังขาออกตํ่า
ผลกระทบจะยิ่งสูง 

(2) การผุกรอนของใบพัด 
การผุกรอนนี้จะเกิดข้ึนไดงายกับ Fixed blade ของใบพัดแถวแรก โดยท่ัวไปจะเกิดจากตะกรัน

สารประกอบออกไซด (โดยมากเปน Fe3O4) ซึ่งเปนของแข็งหลุดออกจาก Boiler tube กระเด็นมา ทําใหผิวหนา
ของ Fixed blade มีความหยาบเพ่ิมข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางของ Trailing edge มีพื้นท่ีท่ีไอน้ําไหลผานมาก
ข้ึน มีการเปลี่ยนแปลงอัตราไหลและความดันท่ีตําแหนงตางๆ ทําใหประสิทธิภาพภายในลดลง นอกจากกน้ีการ
ผุกรอนอาจเปนผลจาก Condensate  erosion ซึ่งเกิดจากไอน้ําเปยก (หยดนํ้า) ท่ี Moving blade แถวสุดทายของ 
Condensing turbine ซึ่งทําใหเกิดผลลัพธเชนเดียวกับขางตน 
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(3) ชองวางมีขนาดใหญข้ึน 
การท่ีชองวางตางๆ มีขนาดใหญข้ึนเนื่องจากการสึกหรอ ซึ่งเปนผลจากการเสียดสีระหวางช้ินสวนท่ี

เคลื่อนท่ีกับช้ินสวนท่ีอยูนิ่ง เชน Gland labyrinth, Nozzle labyrinth, Tip fin ฯลฯ จะทําใหเกิดความสูญเสียจาก
การรั่วเพิ่มข้ึน สาเหตุหลักเกิดจากเปลี่ยนคาความรอน เชน การหยุดเครื่อง-เดินเครื่องบอยๆ การเปลี่ยนแปลง
ของภาระท่ีสูงกวาคาท่ียอมรับได การไหลยอนกลับของ Condensate  จากเครื่องอุนน้ําเลีย้ง การบิดงอของ Rotor 
ท่ีเกิดจากอากาศรั่วเขามา เปนตน 

(4) อื่นๆ 
เชน การรั่วเนื่องจากการเปลี่ยนรูปตามอายุของช้ินสวนตางๆ ของกังหันไอนํ้า การรั่วจากการสึกหรอ

ของ Valve seat ตางๆ และ Spindle seal ฯลฯ การท่ีสัมประสิทธิ์การพาความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนลดลงเนื่องจากพ้ืนผิวถายเทความรอนสกปรก การรั่วของอากาศเขาไปในเครื่องควบแนน การเส่ือม
สมรรถนะของปม การเส่ือมสภาพของฉนวนความรอนทําใหมีความสูญเสียจากการแผรังสีความรอนเพิ่มข้ึน 
เปนตน 

เพื่อปองกันการเสื่อมสมรรถนะเหลาน้ีและเพื่ออนุรักษพลังงาน การบํารุงรักษาเปนประจําทุกวันจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง หากมีการบันทึกกําลังขาออกของกังหันไอนํ้า อัตราไหลของนํ้าเลี้ยง (หรือคอนเดนเสท) 
ปริมาณน้ําเลี้ยงท่ีตองเติมเพ่ิม ความดันและอุณหภูมิของจุดตางๆ เปนประจําทุกวันแลว  

เมื่อปริมาณเหลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลง จะสามารถพยากรณแนวโนมของการเส่ือมสมรรถนะของท้ัง
ระบบไดทันทวงที หลังจากน้ัน เมื่อทําการตรวจสอบสมรรถนะของสวนตางๆ จะสามารถหาสาเหตุของการ
เสื่อมสมรรถนะและดําเนินมาตรการแกไขได 

การทําเชนนั้นเราตองทําการบํารุงรักษาเครื่องตรวจวัดตางๆ รวมท้ังอุปกรณแปลงตางๆ อยางเหมาะสม 
ทําการบําบัดนํ้าเลี้ยงและน้ําใน Drum ของหมอไอนํ้า รวมท้ังควบคุมคุณภาพน้ําเลี้ยงหมอไอนํ้า และทําการ Flash 
น้ําในระบบและลางทําความสะอาดดวยกรดเปนระยะตามท่ีกําหนดอยางเหมาะสม 

นอกจากน้ี เมื่อเทคโนโลยีมีความกาวหนามากข้ึน และมีเทคโนโลยีใหมซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ได เชน ใบพัดรูปทรงใหม ฯลฯ ก็ควรมีการนํามาใชทดแทนของเดิมเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน อีกท้ังยังเปน
การอนุรักษพลังงานและเพ่ิมความคุมทุนอีกดวย 

(2) การปรับปรุงอัตราความส้ินเปลืองความรอนดวยการควบคุมการเดินเคร่ือง 
การนําไอนํ้าจากกังหันไอน้ําออกมาใชเพิ่มข้ึน เชน การเพ่ิมจํานวนเครื่องใหความรอนน้ําเลี้ยง การ

ขับเคล่ือนอุปกรณเสริมตางๆ เชน ปมนํ้าเลี้ยง ฯลฯ ดวยกังหันไอน้ํา หรือการนําไอนํ้าจากกังหันไอน้ําไปใชเปน
ไอน้ําเสริมสําหรับหมอไอนํ้า เชน ใชอุนอากาศใน Air preheater หรืออุนน้ํามันในเครื่องใหความรอนน้ํามัน 
ฯลฯ แมวาจะมีขอจํากัดดานการออกแบบ แตจะทําใหมีอัตราการใชความรอนมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระบบ Condensing turbine จะทําใหความสูญเสียท่ีท้ิงไปจากเครื่องควบแนนลดลงจึงมีประสิทธิผลสูง หากไมมี
ขอจํากัดเรื่องปริมาณไอนํ้าท่ีสามารถผลิตไดแลว เราควรเพ่ิมปริมาณไอนํ้าท่ีไหลผานกังหันไอนํ้า และใชไอน้ําท่ี
นําออกมาจากกังหันไอน้ําไปใชเปนไอนํ้าสําหรับกระบวนการผลิตและไอนํ้าสําหรับอุปกรณเสริมอื่นๆ ใหมาก
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได การทําเชนนี้จะมีผลโดยตรงในการปรับปรุงอัตราความส้ินเปลืองความรอนจําเพาะ 
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นอกจากนี้ เราควรใชไอน้ําเพ่ือวัตถุประสงคหลายๆ ประการใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เนื่องจากจะทํา
ใหสามารถใชพลังงานแบบ Cascade ไดทําใหชวยอนุรักษพลังงาน อยางไรก็ตาม จะตองใหความสําคัญมากท่ีสุด
กับความคุมทุนและเสถียรภาพในการเดินเครื่องเสมอ 

นอกจากน้ี เนื่องจากประสิทธิภาพภายในของกังหันไอนํ้ามีอิทธิพลตออัตราความส้ินเปลืองความรอน 
จึงควรเดินเครื่องท่ี Load ratio สูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เนื่องจากจะชวยปองกันการเส่ือมสมรรถนะดังท่ีไดอธิบาย
ไปแลวดวย กรณีท่ีตองเดินเครื่องท่ีภาระไมเต็มพิกัดอยางหลีกเลี่ยงไมได หากเดินเครื่องแบบ Sliding pressure 
operation จะสามารถปรับปรุงอัตราความส้ินเปลืองความรอนในการเดินเครื่องท่ีภาระไมเต็มพิกัดได การ
เดินเครื่องแบบ Sliding pressure operation หมายถึง การควบคุมกําลังขาออกของกังหันไอนํ้าดวยการปรับความ
ดันไอนํ้าหลักโดยใหรักษาระดับการเปดวาลวปรับไอนํ้าของกังหันไอน้ําใหคงท่ี ระดับการเปดวาลวปรับไอนํ้า
โดยท่ัวไปจะใหอยูท่ี 85-95% 

เมื่อเดินเครื่องเชนนี้ ประสิทธิภาพความรอนทางเทอรโมไดนามิกสจะลดลงบางเน่ืองจากความดันของ
ไอนํ้าหลักลดลง อยางไรก็ตาม 

   ประสิทธิภาพภายในของกังหันไอนํ้าจะเพิ่มข้ึนเนื่องจากความสูญเสียท่ีวาลวปรับไอนํ้าลดลง 
   ลดกําลังขับของปมนํ้าเลี้ยงได (โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีท่ีสามารถปรับความเร็วได) 
   อุณหภูมิของไอนํ้า Reheat จะเพ่ิมสูงข้ึนเนื่องจากไอน้ําท่ีออกจากกังหันไอนํ้าความดันสูงเพ่ิมข้ึน 
  ชวยลดผลกระทบจากอุณหภูมิตกในกังหันไอน้ําความดันสูงเน่ืองจากเปดวาลวนอย และลด
ผลกระทบจากความเคนเนื่องจากความรอน 

ดวยเหตุผลขางตน ประสิทธิภาพความรอนของโรงไฟฟาท้ังโรงจะสูงกวาเมื่อไมเดินเครื่องแบบ Sliding 
pressure operation ดังน้ัน หากในชวงภาระสูงทําการเดินเครื่องแบบความดันคงท่ีและปรับความเร็วดวยการปรับ
วาลว และในชวงภาระตํ่าทําการเดินเครื่องแบบ Sliding pressure operation แลว จะสามารถรักษาประสิทธิภาพ
ใหอยูในระดับสูงไดไมวาจะเดินเครื่องท่ีภาระเทาใด รวมท้ังการตอบสนองตอภาระยังดีข้ึนอีกดวย 

ดังท่ีอธิบายไปแลวขางตน การอนุรักษพลังงานดวยการลดอัตราความส้ินเปลืองความรอน สิ่งท่ีสําคัญ
คือการเพิ่ม Load ratio ของเครื่องจักรใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได การนําไอนํ้าออกมาใชใหมากท่ีสุด และการ
บํารุงรักษาไมใหเส่ือมสมรรถนะ อยางไรก็ตาม ในกรณีของระบบขนาดใหญ สิ่งท่ีมีความสําคัญเชนกันก็คือ การ
จัดการใหอุปกรณตางๆ ท่ีเปนสวนหนึ่งของระบบทํางานไดสอดคลองกัน และเดินเครื่องท้ังระบบอยาง
เหมาะสมท่ีสุด 

ตัวอยางเชน กรณีท่ีในสถานประกอบการแหงหน่ึงมีการใชกังหันไอน้ําหลายตัว โดยท่ัวไปจะใชกังหัน
ไอน้ํารุนใหมสุดซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการรองรับ Base load สวนกังหันไอน้ําขนาดเล็กซึ่งมี
ประสิทธิภาพตํ่าจะใชปรับกําลังขาออกเพ่ือรองรับภาระไมเต็มพิกัด อยางไรก็ตาม เนื่องจากกังหันไอนํ้าซ่ึงเปน
อุปกรณความรอนไมสามารถเดินเครื่อง-หยุดเครื่องไดงายๆ เหมือนกับอุปกรณไฟฟาซ่ึงมีขอจํากัดนอยกวาใน
การเดินเครื่อง-หยุดเครื่อง ดังน้ัน หากตองเดินเครื่องกังหันไอนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าเปนเวลานานเพื่อรองรับอุป
สงคท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึน สุดทายแลว จะไปถวงกังหันไอนํ้าประสิทธิภาพสูงตัวท่ีรองรับ Base load ทําให
ประสิทธิภาพรวมของท้ังระบบตํ่าลงได 

สถานการณเชนเดียวกันนี้พบมากในสถานประกอบการท่ีมีการขยายโรงงานหลายครั้ง ทําใหระบบมี
กังหันไอน้ําหลายชนิดอยูดวยกัน เชน Back pressure turbine, Condensing turbine ซึ่งมีวิธีการควบคุมและ
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คุณลักษณะแตกตางกัน ในสถานประกอบการเชนนี้ระบบไฟฟาก็มักจะมีความซับซอนมากเชนกัน เนื่องจากมี
ขอจํากัดมากมายเชนนี้ จึงเปนการยากท่ีจะกระจายภาระและเดินเครื่องอยางเหมาะสมท่ีสุด หากสามารถตัดสินใจ
ปลดระวางและซื้อใหม (Scrap & Build) ไดก็ยังดี แตหากไมสามารถทําเชนนั้นไดบางกรณีอาจจําเปนตองติดต้ัง
ระบบคอมพิวเตอรควบคุมขนาดใหญ เพ่ือทําการควบคุมดวยวิธีท่ีเรียกวา Energy centre 

(3) การปรับปรุงอัตราความส้ินเปลืองความรอนดวยการปรับปรุงสมบัติของไอน้ํา 
การเพ่ิมความดันหรืออุณหภูมิขาเขาของกังหันไอนํ้าท่ีติดต้ังอยูแลวนั้น หากไมไดออกแบบไวต้ังแตแรก

แลว เกือบทุกกรณีจะไมสามารถทําได ในกรณีนี้จะใชวิธีติดต้ังหมอไอนํ้าและ Back pressure turbine ท่ีมี
อุณหภูมิและความดันสูงกวาระบบเดิมเพ่ิมเติมข้ึนมา โดยนําไอนํ้าจากกังหันไอนํ้าตัวใหมมาปอนเขาระบบเดิม 
สุดทายแลวจะทําใหสมบัติของไอนํ้าท้ังระบบดีข้ึน โดย Back pressure turbine ในกรณีนี้เรียกวา Top turbine ซึ่ง
สามารถปรับปรุงอัตราความส้ินเปลืองความรอนไดดวยการใชพลังงานแบบ Cascade 

ในทางกลับกัน ยังมีวิธีท่ีเรียกวา Base turbine โดยนําไอนํ้าออกของระบบเดิมปอนให Condensing 
turbine ผลลัพธคือทําใหท้ังระบบใชความรอนไดมากข้ึน และมีอัตราความส้ินเปลืองความรอนดีข้ึน ตัวอยาง
โครงสรางของท้ังสองวิธีแสดงไวในรูปท่ี 1.40 

อนึ่ง Repowering ซึ่งเปนวิธีติดต้ังกาซเทอรไบนเพิ่มเติม โปรดดูหัวขอ 1.12.2 “Repowering” 
 

 
รูปที่ 1.40 ตัวอยางโครงสรางของ Top/base turbine plant 

 
(4) การปรับปรุงอัตราความสิ้นเปลืองความรอนดวยการใช Regenerative cycle และการนํา 

Condensate  กลับมาใช 
การติดต้ังเครื่องใหความรอนน้ําเลี้ยงความดันสูง เพื่อปรับปรุงไซเคิลความรอนเปนวิธีท่ีดี ปจจุบัน

เนื่องจากกระบวนการผลิตมีแนวโนมท่ีจะตองการปริมาณไอนํ้าลดลงเน่ืองจากการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ 
จึงสามารถนําไอนํ้าท่ีเหลือมาใหความรอนน้ําเลี้ยงได อยางไรก็ตาม กรณีท่ีไมมีไอน้ําเหลือ ไอน้ําสําหรับให
ความรอนจะเพิ่มข้ึน ทําใหกําลังขาออกของกังหันไอน้ําลดตํ่าลง จึงตองพิจารณาวาสภาวะเชนนี้สามารถยอมรับ
ไดหรือไมไดดวย 

สําหรับ Condensate  ควรพยายามนํากลับมาใชในสภาพอุณหภูมิและความดันสูงใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
ทําได โดยไมตองไลอากาศหรือบําบัดคุณภาพนํ้า และควรนํากลับมาใชในระบบจายนํ้าเลี้ยงท่ีมีอุณหภูมิเทากัน
หรือสูงกวาเล็กนอย ท้ังน้ีหากมีปริมาณมากเกินไปจะเกิดปญหาในการบําบัดคุณภาพน้ําได 

เครื่องจักรเดิม 

top turbine (back pressure) 
ติดต้ังเพ่ิมเติม 

base turbine (condensing)
ติดต้ังเพ่ิมเติม
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การลดความดันของไอนํ้าท่ีนําออกมาใชหรือลดความดัน Back pressure ก็เปนวิธีท่ีมีประสิทธิผล 
อยางไรก็ตาม วิธีนี้จะทําใหความเคนดัดท่ีกระทําตอใบพัดของกังหันไอนํ้ามีคาเพ่ิมข้ึน หากไมปรึกษากับผูผลิต
กอนจะเปนอันตรายได การเพ่ิมปริมาณไอนํ้าจนสูงเกินวาท่ีออกแบบไวก็เชนเดียวกัน  

นอกจากน้ียังมีปญหาท่ีเกี่ยวของอีกมาก แตการเปลี่ยน Extraction turbine เปน Mixed pressure turbine 
ก็เปนเรื่องท่ีควรลองพิจารณาดู 

ไมวากรณีใดก็ตาม การติดต้ังเพ่ิมเติมหรือดัดแปลงเครื่องจักรท่ีมีอยูแลว จะตองคํานึงถึงอายุการใชงาน
ของเครื่องจักรเดิม พื้นท่ีท่ีตองใชเพ่ิมเติม เงินลงทุนและระยะเวลาคุมทุน โดยตองพิจารณาอยางรอบดานรวมท้ัง
ดานความคุมทุนดวย 

 
1.9  เคร่ืองยนตสันดาปภายในหลักการทํางานของเคร่ืองยนตสันดาปภายใน 

1.9.1  ประเภทและสมบัติ 
เครื่องยนตสันดาปภายในเปนเครื่องตนกําลังท่ีทําการเผาไหมเช้ือเพลิงในหองเผาไหม ไดกาซอุณหภูมิ

และความดันสูง แลวนํากาซน้ีไปใชเปนสารทํางาน โดยทําใหขยายตัว เพื่อแปลงพลังงานความรอนในกาซเปน
พลังงานกล โดยท่ัวไปมันจะทํางานเปน Open cycle โดย สารทํางาน ใน Cycle จะมีสภาพเปนกาซตลอดเวลาไม
มีการเปลี่ยนสถานะ 

วิธีแปลงพลังงานความรอนเปนพลังงานกลสามารถแบงไดเปนแบบปริมาตรโดยใชการเคลื่อนท่ีของ
ลูกสูบซึ่งเกิดจากการขยายตัวของกาซเผาไหมในกระบอกสูบไปหมุนขอเหวี่ยง กับแบบความเร็วโดยปลอยให 
Working fluid ขยายตัวในเทอรไบนเพ่ือใหใบพัดหมุน เครื่องยนตแบบปริมาตรยังแบงตามวิธีจุดระเบิดเช้ือเพลิง
ไดเปนเครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียน (เครื่องยนตเบนซิน เครื่องยนตแกส) ซึ่งเปนเครื่องยนตแบบ Otto cycle 
และเครื่องยนตจุดระเบิดดวยตัวเอง (เครื่องยนตดีเซล) ซึ่งเปนเครื่องยนตแบบ Diesel cycle สวนตัวอยางของ
เครื่องยนตแบบความเร็วไดแก กาซเทอรไบน 

เครื่องยนตสันดาปภายในมีอุปกรณเสริมตางๆ คอนขางนอย จึงมีขนาดกระทัดรัด สามารถติดเครื่อง-ดับ
เครื่องไดโดยใชระยะเวลาไมนาน นอกจากนี้ ยังสามารถไลตามภาระไดดี จึงเปนเครื่องตนกําลังท่ีมีประวัติการ
ใชงานยาวนาน ในคําอธิบายตอไปนี้ หากไมไดระบุไวเปนอยางอื่น เมื่อกลาววาเครื่องยนตสันดาปภายในเฉยๆ 
จะหมายถึง เครื่องยนตสันดาปภายในแบบปริมาตร เพื่อใหเห็นความแตกตางจากกาซเทอรไบน 

เครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียน เปนเครื่องยนตท่ีใชเช้ือเพลิงเหลวท่ีเบาและระเหยเปนไอไดงาย เชน 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันเบา ฯลฯ หรือใชเช้ือเพลิงกาซ เชน กาซธรรมชาติ กาซถานหิน กาซหุงตม (Town 
gas) เปนตน โดยจะผสมเชื้อเพลิงกับอากาศใหเขากันกอนแลวจึงดูดเขาไปอัดในกระบอกสูบ แลวใชพลังงาน
จากภายนอกในการจุดระเบิด เครื่องยนตแบบนี้มีใชอยางแพรหลายในรถยนต เครื่องบินขนาดเล็ก เครื่องยนต
ขนาดกลางและขนาดคอนขางเล็กท่ีมีกําลังไมเกินหลาย kW สําหรับงานท่ัวไปหรือสําหรับกําเนิดไฟฟา 

สวนเครื่องยนตดีเซล จะดูดอากาศอยางเดียวเขาไปอัดในกระบอกสูบใหมีความดันและอุณหภูมิสูงกอน 
หลังจากน้ันจึงฉีดละอองเช้ือเพลิงเขาไปในกระบอกสูบใหจุดระเบิดดวยตัวเองโดยไมตองใชพลังงานจาก
ภายนอก ดังน้ัน ในเครื่องยนตดีเซล เนื่องจากตองอัดอากาศใหมีความดันสูงถึงอุณหภูมิจุดระเบิดดวยตัวเอง โดย
หลักการแลวจึงมีอัตราสวนกําลังอัดสูง และมีประสิทธิภาพความรอนสูง สามารถใชน้ํามันปโตรเลียมและน้ํามัน
หนักท่ีมีจุดเดือดสูงและราคาถูกได แตเดิมเคยใชเปนเครื่องยนตขนาดคอนขางใหญท่ีมีความเร็วตํ่าสําหรับเรือ 
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กําเนิดไฟฟา รถยนตขนาดใหญ เครื่องจักรกอสราง ฯลฯ แตในปจจุบัน มีการผลิตเครื่องยนตขนาดเล็กท่ีมี
ความเร็วสูงออกมาใชแลว 

ในเครื่องยนตสันดาปภายใน เมื่อลูกสูบเคล่ือนท่ีไปกลับระหวางจุดสูงสุด-จุดตํ่าสุดภายในกระบอกสูบ 
จะเกิดการทํางาน 4 จังหวะ ไดแก ดูด อัด ระเบิด คาย การทํางานท้ังหมดน้ีเรียกวา 1 รอบ ในเครื่องยนต 4 จังหวะ 
เมื่อเพลาขอเหวี่ยงหมุนไป 2 รอบ จะทํางานขางตนได 1 รอบ ในจํานวนการทํางานท้ัง 4 จังหวะน้ี กาซเผาไหม
จะทํางานจริงๆ ตอลูกสูบเฉพาะจังหวะระเบิดเทาน้ัน อีก 3 จังหวะท่ีเหลือจะเปนการใชพลังงานท่ีขอเหวี่ยง
สะสมไวจากสวนหนึ่งของพลังงานจากจังหวะระเบิด รูปท่ี 1.41 แสดงข้ันตอนการทํางานของเครื่องยนต 4 
จังหวะ 

 

 
      

1 : ลูกสูบ  2 : กระบอกสูบ 3 :  กานสูบ  4 : ขอเหวี่ยง  5 : เพลาขอเหวีย่ง 
        6 : วาลวไอดี  7 : วาลวไอเสีย  8 : หัวเทียน  9 : คาบูเรเตอร 

 
รูปที่ 1.41 ขั้นตอนการทํางานของเคร่ืองยนต 4 จังหวะ 

 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต 2 จังหวะซึ่งเม่ือเพลาขอเหวี่ยงหมุนไป 1 รอบ เครื่องยนตจะทํางาน 1 รอบมี 2 

จังหวะไดแก ดูด-อัด และระเบิด-คาย เครื่องยนตแบบน้ีใชในเครื่องยนตดีเซลสําหรับเรือขนาดใหญ และ
เครื่องยนตเบนซินขนาดเล็ก เชน เครื่องยนตท่ัวไปขนาดเล็กและจักรยานยนตขนาดเล็ก เปนตน 

สําหรับงานกําเนิดไฟฟา โดยท่ัวไปจะใชเครื่องยนตดีเซลความเร็วปานกลาง (500-1000 rpm) 4 จังหวะ
ซึ่งเทียบกับเครื่องยนต 2 จังหวะแลวจะสามารถไลตามภาระไดดีกวา และเมื่อเดินเครื่องท่ีภาระไมเต็มพิกัดแลว
ประสิทธิภาพความรอนจะลดลงไมมาก 

 

(a) ดูด (b) อัด (c) ระเบิด (d) คาย 

เชื้อเพลิง 

อากาศ 
ไอเสีย 

(จุ
ดร
ะเบ

ิด-
เผา

ไห
ม)
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1.9.2   สมรรถนะ 
ประสิทธิภาพเชิงความรอนตามทฤษฎีของ Otto cycle ซึ่งเปนไซเคิลตามทฤษฎีของเครื่องยนตเบนซิน

และเครื่องยนตแก็ส ซึ่งประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงแบบ Adiabatic จํานวน 2 ครั้งกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตร 

2 ครั้ง ถาใหอัตราสวนของความรอนจําเพาะเทากับ κ แลว ประสิทธิภาพความรอนจะเทากับ 
 

1
11 −κε

−=η
 (1.15) 

 

ดังน้ัน หากอัตราสวนกําลังอัด ε มีคาสูง ประสิทธิภาพความรอนจะเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม ถาอัตราสวน
กําลังอัดมีคาสูงเกินไป จะเกิดเสียงระเบิด (Detonation) ข้ึนทําใหไมสามารถเดินเครื่องได ดังน้ัน ในเครื่องยนต
ในทางปฏิบัติ แมแตเครื่องยนตท่ีใชกาซหุงตม (Town gas) เปนเช้ือเพลิงก็มีอัตราสวนกําลังอัดสูงสุดประมาณ 13 
เทาเทาน้ัน ดังน้ันในแงของประสิทธิภาพความรอนจึงตํ่ากวาเครื่องยนตดีเซลมาก ในขณะท่ีเครื่องยนตดีเซลจะมี
สมบัติท่ีดีคือ การเผาไหมท่ีความดันคงท่ีและมีอัตราสวนกําลังอัดสูง เครื่องยนตดีเซลหมุนเร็ว (1000-1800 rpm) 
จํานวนมากมีอัตราสวนกําลังอัดถึง 23 เทา 

ปริมาณงานท่ีกาซเผาไหมหนึ่งหนวยมวลกระทําออกไป เปนปริมาณท่ีสําคัญตัวหนึ่งในการประเมิน
สมรรถนะของเครื่องยนตสันดาปภายใน ปริมาณงาน Effective work ตอ 1 จังหวะของลูกสูบหารดวยปริมาตร
จังหวะของเครื่องยนตแลวแสดงดวยความดันเฉลี่ย เรียกวา Mean effective pressure มีสัญลักษณวา Pm คาน้ีเปน
เกณฑของกําลังขาออกของเครื่องยนตซึ่งไมข้ึนกับขนาดของลูกสูบและความเร็วรอบ หากใช Supercharger ปอน
อากาศจํานวนมากเขาไปในกระบอกสูบ ปริมาณการเผาไหมจะเพ่ิมข้ึนภายในกระบอกสูบปริมาตรเทาเดิม ทําให 
Mean effective pressure สูงข้ึน จึงสามารถเพ่ิมกําลังขาออกตอกระบอกสูบใหสูงข้ึนได 

สมรรถนะอีกประการหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับขางตน ไดแก Output factor ซึ่งมีนิยามดังตอไปนี้ 
 

(output factor) = (net mean effective pressure) × (ความเร็วเฉลี่ยของลูกสูบ) (1.16) 
 

ในเครื่องยนตสันดาปภายใน ความรอนจากการเผาไหมสวนใหญจะถูกท้ิงไปเปนกาซไอเสียและในนํ้า
ระบายความรอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเครื่องยนตดีเซลจะเดินเครื่องดวยอัตราอากาศสวนเกินสูงมาก ใน
เครื่องยนตปกติจะมีอัตราอากาศสวนเกินประมาณ 1.4-1.6 ท่ีกําลังขาออกท่ีพิกัด และเครื่องยนต Supercharge จะ
มีอัตราอากาศสวนเกินสูงถึง 1.7-2.3 ยิ่งเครื่องยนตขนาดใหญยิ่งมีแนวโนมมีคาสูงข้ึน ดังน้ัน ไอเสียเครื่องยนต
ดีเซลจึงมีอุณหภูมิคอนขางตํ่าแตมีปริมาณไอเสียมาก ในเครื่องยนต Supercharge ถึงแมจะสามารถนําพลังงาน
ความรอนในไอเสียกลับมาใชไดถึง 30% แตโดยรวมๆ แลวความสูญเสียในกาซไอเสียก็ยังมีคาสูง โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ในเครื่องยนตสําหรับผลิตไฟฟาซ่ึงเดินเครื่องดวยความเร็วคงท่ี แมจะมีภาระไมเต็มพิกัด แตปริมาณ
อากาศก็จะคงท่ี ดังน้ัน ประสิทธิภาพท่ีภาระไมเต็มพิกัดจึงมีคาตํ่า 

ในทางกลับกัน ในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียน จะเดินเครื่องดวยอัตราสวนผสมระหวางเช้ือเพลิง
กับอากาศคงท่ีตลอดเวลา ปริมาณไอเสียไมวาในเครื่องยนตปกติ หรือ Supercharge ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ภาระ โดยเกือบจะแปรผันตรงตามปริมาณเช้ือเพลิง สําหรับอัตราอากาศสวนเกินจะมีคาประมาณ 1.1-1.3 เทา
ของอัตราสวนผสมกับอากาศตามทฤษฎี (ตารางท่ี 1.5) แตในกรณีท่ีใช Three-way catalytic converter ในการ
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บําบัดไอเสีย จะตองควบคุมใหมีคาใกลเคียงกับ 1.0 เพื่อใหเกิดสมดุลระหวางกาซท่ีมีสมบัติรีดักช่ันกับ           
ออกซิเดช่ัน 

ตารางที่ 1.5  คุณลักษณะของกาซเช้ือเพลิง 

ประเภทของ
กาซ 

จํานวน
โมเลกุล 

คาความ
รอนตํ่า 
[kcal / m3

N] 

อัตรา
สวนผสม 
ตามทฤษฎี 
[m3

N / m3
N] 

คาความรอนของ
กาซผสม 
ที่อัตราสวนสมมูล 
[kcal / m3

N] 

explosion 
limit 

อัตราสวนกําลังอัด
สูงสุด 
(เคร่ืองทดสอบ
มาตรฐาน) 
C.C.R. 

คา
มีเทน
M.N. 

คาออก
เทน
(MON) ower pper 

ไฮโดรเจน H2            2570         2.38 760  4.0 74.2   8.5 
0 66 

คารบอน 
มอนอกไซด 

CO          3020         2.38 893 2.5 74 13.0 
73 100 

มีเทน CH4          8550         9.52 813  5.0 15 15.4 
100 103 

อีเทน C2H6        15370       16.7 868   3.0 12.5 12.4 
43.5 101 

โพรเพน C3H8        22100       23.8 901  2.2 9.5 12.2 
35 97 

i-บิวเทน i-C4H10        28240       31.0 908  1.9 8.5   5.5 
98 

n-บิวเทน n-C4H10        28330       31.0 922  1.9 8.8   8.0 
10.5 89 

town gas 6C H2 : 45% 
CH4, CO ฯลฯ 

         4050         4.2 779 
 

33 
town gas 13A CH4 : 88% 

CnHm  
         9940       10.95 832 
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digestion gas CH4, CO2, N2 
ฯลฯ 

4700-6500 5.2-7.2 750-790  90-130 

 
ระบบระบายความรอนของเครื่องยนตสันดาปภายใน ประกอบดวยระบบอุณหภูมิสูงซ่ึงใชระบายความ

รอนของเส้ือสูบและฝาสูบ กับระบบอุณหภูมิตํ่าซ่ึงใชระบายความรอนน้ํามันหลอลื่นและอากาศ ระบบอุณหภูมิ
สูงจะรักษาอุณหภูมิขาออกของนํ้าระบายความรอนไวท่ีประมาณ 80-90°C ผลจากการท่ีมีอุณหภูมิสูงคือ 

    ลดความสูญเสียจากการระบายความรอน 
    ประหยัดนํ้ามันเพราะเผาไหมไดดีเนื่องจากหองเผาไหมมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
    ลดการกัดกรอนของกรดไนตริกตอปลอกสูบ แหวนลูกสูบ ฯลฯ และเพิ่มความทนทานตอการเสียด
สีเนื่องจากอุณหภูมิรอบๆ หองเผาไหมสูงข้ึน 

    ไอเสียมีอุณหภูมิสูงข้ึน ทําใหสามารถนําความรอนในไอเสียกลับมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการนํากลับมาใช 
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ในระยะหลัง เริ่มมีเครื่องยนตแก็สท่ีระบายความรอนแบบ Vapor cooling ซึ่งทําใหกระบอกสูบมี
อุณหภูมิสูงถึงประมาณ 120°C นอกจากนี้ ในเครื่องยนตดีเซลก็เริ่มมีการใชน้ํามันท่ีมีจุดเดือดสูงเปนตัวกลาง
ระบายความรอนแทนน้ํา ทําใหอุณหภูมิขาออกของของเหลวระบายความรอนมีคาสูงกวา 100°C เพื่อให
ประหยัดนํ้ามันและลดการผุกรอน อยางไรก็ตาม เนื่องจากผนังหองเผาไหมจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน จึงตองใช
เช้ือเพลิงท่ีมีคาออกเทนสูงข้ึน และควรหลีกเลี่ยงการเดินเครื่องท่ีภาระไมเต็มพิกัดอีกดวย 

ในทางกลับกัน ระบบอุณหภูมิตํ่าควรมีอุณหภูมิไมเกิน 50°C เพื่อไมใหน้ํามันหลอลื่นเส่ือมสภาพ ยิ่ง
เครื่องยนตท่ี Supercharge มาก ปริมาณความรอนของน้ําระบายความรอนจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในเครื่องยนต
ดีเซล บางครั้งปริมาณความรอนของระบบอุณหภูมิตํ่าจะมีคาถึง 30-40% ของปริมาณความรอนของน้ําระบาย
ความรอนท้ังหมด รูปท่ี 1.42 แสดงตัวอยางสมดุลความรอนของเครื่องยนตเบนซิน 

 

 
 

รูปที่ 1.42 ตัวอยางสมดุลความรอนของเคร่ืองยนตดีเซล 
 
1.9.3  เชื้อเพลิงกับการเผาไหม 

(1) เช้ือเพลิง 
เช้ือเพลิงสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน จะมีคาความรอนของกาซผสมสูงดังตารางท่ี 1.5 รวมท้ังมี

อัตราสวนกําลังอัดสูงสุดสูง กลาวคือ เช้ือเพลิงท่ีมีคาออกเทนสูงจะใหกําลังขาออกสูงและประสิทธิภาพสูงจึง
เปนเช้ือเพลิงท่ีดี 

เช้ือเพลิงกาซท่ีมีกาซมีเทนและโพรเพนเปนองคประกอบหลักจะมีคาออกเทนสูง สามารถใชกับ
เครื่องยนต Supercharge ท่ีมีอัตราสวนกําลังอัดสูงได สวนบิวเทนแมวาจะมีคาความรอนของกาซผสมสูงแตมีคา
ออกเทนตํ่า นอกจากน้ีกาซท่ีมีไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลักก็จะมีคาออกเทนตํ่าอีกดวย ในกรณีท่ีใชกาซท้ัง
สองน้ีจะตองใชเครื่องยนตปกติท่ีมีอัตราสวนกําลังอัดตํ่าลง กําลังขาออกจึงลดลงอยางมาก และกรณีท่ีตองการ
กําลังขาออกเทาเดิมจะตองเพิ่มจํานวนลูกสูบ 

สําหรับเมทานอลและเอเทนอล จะมีคาออกเทนสูงและมีการคาดหวังวาจะนํามาใชไดในอนาคต 
นอกจากนี้ กรณีท่ีใชกาซ Regenerative และกาซผลพลอยได จะตองพิจารณาถึงอัตราสวนระหวางเช้ือเพลิงกับ
อากาศและการน็อคของเครื่องยนต เพ่ือตัดสินวาเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเปนเช้ือเพลิงหรือไม 

กําลังขาออกสุทธิ

พลังงานความรอนในเชื้อเพลิง 

ปริมาณความรอนท่ีสูญเสียไปจาก 
ผนังกระบอกสูบและนํ้าระบายความรอน 

ปริมาณความรอนท่ี 
สูญเสียไปในไอเสีย 

ความสูญเสียจากแรงเสียดทาน กําลังขับอุปกรณ 
เสริมตางๆ ความสูญเสียจากการแผรังสี ฯลฯ 
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เครื่องยนตดีเซลมีขอดีคือมีประสิทธิภาพสูงและสามารถใชน้ํามันเช้ือเพลิงคุณภาพตํ่าซ่ึงมีราคาถูกได 
จึงสามารถลดคาใชจายในการเดินเครื่อง และเพิ่มความคุมทุน โดยมากจะใชน้ํามันหนักชนิด A สวนน้ํามันหนัก
ชนิด C ก็ใชได แต Acid dew point ของไอเสียจะมีคาสูงข้ึน ดังน้ัน กรณีท่ีจะนําความรอนในไอเสียกลับมาใช
จะตองคํานึงถึงการกัดกรอนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนดวย นอกจากนี้ การเดินเครื่องดวยน้ํามันเช้ือเพลิงชนิด
หนัก เชน น้ํามันหนัก C ซึ่งมีองคประกอบท่ีติดไฟยาก เชน ไฮโดรคารบอนหนักเปนจํานวนมาก รวมท้ังยังมี
องคประกอบเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จะทําอันตรายตอเครื่องยนต นอกจากน้ี น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีมีความหนืดสูงมาก มักจะ
ทําใหละอองเช้ือเพลิงจากวาลวหัวฉีดเช้ือเพลิงมีขนาดใหญ และมีการกระจายตัวไมดี คุณลักษณะการฉีดพน
เช้ือเพลิงจึงไมคอยดี ในทางกลับกันหากมีความหนืดนอยเกินไป จะเรงใหปมรั่วและสึกหรอเร็วข้ึน ปจจัยตางๆ 
ท่ีมีผลตอการเผาไหมประกอบดวยความละเอียดของการฉีดพนเช้ือเพลิง การกระจายตัว การทะลุทะลวง เปนตน 
ดังน้ัน จึงตองบํารุงรักษาและควบคุม Burner tip รวมท้ังความดันของปมหัวฉีด ฯลฯ อยางเขมงวด 

โดยท่ัวไป ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการเผาไหมน้ํามันเช้ือเพลิงชนิดหนักจะมีดังตอไปนี้ 
* แหวนลูกสูบและปลอกสูบมีการสึกหรอเพิ่มข้ึนเนื่องจากการเพ่ิมปริมาณและการสะสมของสารท่ีเกิด
จากการเผาไหม 

* ภาระความรอนรอบๆ หองเผาไหมเพิ่มสูงข้ึน 
* อุณหภูมิไอเสียมีคาสูงข้ึนจากเหตุผลขางตน 
* เผาไหมไดไมดีเมื่อเดินเครื่องท่ีภาระตํ่า และความดันสูงสุดในลูกสูบสูงเกินไปเน่ืองจากคาซีเทนตํ่า 
* สมรรถนะตํ่าลงและเกิด Surging เนื่องจากใบพัด (เทอรไบน) ของ Supercharger สกปรกมาก 
* ไสกรองเสยีหายเน่ืองจากเกิดโคลนหรือเลน (Sludge) ในน้ํามันเช้ือเพลิงมากกวาปกติ 
* Plunger ของปมหัวฉีดสึกหรอมากกวาปกติเนื่องจากตัวเรงปฏิกิริยา FCC (Fluid catalytic cracking) 
เปนตน 

ดวยเหตุผลขางตน เนื่องจากการเลือกใชเช้ือเพลิงจะมีผลกระทบอยางมากตอการเดินเครื่องของระบบ 
ความคุมทุน สิ่งแวดลอม ฯลฯ จึงตองพิจารณาไมเพียงแตราคาเทาน้ัน แตตองตัดสินใจอยางบูรณาการโดย
คํานึงถึงความสะดวกในการจัดซ้ือ การใชงานและจัดเก็บ ความปลอดภัย การบํารุงรักษา และสิ่งแวดลอม 
 
(2) วิธี Supercharge 

วิธีเพิ่มปริมาณอากาศสําหรับการเผาไหมของเครื่องยนตสันดาปภายในเพื่อเพิ่มกําลังขาออกวิธีหนึ่ง 
ไดแก Supercharge ซึ่งสามารถทําใหเครื่องยนตท่ีมีความจุนอยสามารถผลิตกําลังขาออกสูงได จึงทําให
เครื่องยนตมีขนาดเล็ก และท่ีกําลังขาออกเทากันจะมีความเร็วรอบตํ่ากวา จึงชวยประหยัดนํ้ามัน 

วิธี Supercharge แบงไดเปนวิธีเชิงกลโดยขับ Supercharger ดวยเพลาขอเหวี่ยง และวิธีขับใบพัด (เทอร
ไบน) ของ Supercharger ดวยไอเสีย โดยท่ัวไปจะเรียกวา Turbocharge โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธี Turbocharge จะมี
ขนาดเล็กและน้ําหนักเบา รวมท้ังเม่ือภาระของเครื่องยนตเพิ่มข้ึนปริมาณลมจะเพ่ิมข้ึน จึงมีประสิทธิภาพเชิงกล
สูงข้ึน สามารถเพ่ิม Mean effective pressure ได อยางไรก็ตาม เมื่อเครื่องยนตมีภาระตํ่าหรือเมื่อมีความเร็วรอบ
ตํ่าซ่ึงเม่ือไอเสียมีปริมาณลดลง จะไมสามารถเพ่ิมอากาศไดสูง รวมท้ังความเฉ่ือยในการหมุนของ Turbocharger 
ยังทําใหเกิดการหนวงเวลา ทําใหเครื่องยนตตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงภาระไดชาลง รวมท้ังยังมีขอจํากัด
ดานวัสดุเนื่องจากอุณหภูมิของไอเสียอีกดวย จึงตองทําความเขาใจไวลวงหนา 
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นอกจากน้ี เมื่อเพิ่มระดับการ Supercharge จะทําใหอุณหภูมิของผนังหองเผาไหมเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจาก
อุณหภูมิไอดี อุณหภูมิของกาซผสมหลังอัดแลว และภาระความรอนเพิ่มสูงข้ึน นอกจากจะจุดระเบิดเอง (น็อค) 
ไดงายแลว ยังทําใหมีความเคนจากความรอนเพิ่มข้ึนอยางมากเน่ืองจากความดันสูงสุดของการเผาไหมเพิ่มข้ึนอีก
ดวย ดังน้ัน จึงตองพิจารณาเรื่องความทนทานท้ังเชิงความรอนและเชิงกลของวัสดุ เชน การไหมหรือแตกราว
ของฝาสูบ เปนตน รวมท้ังปลอกสูบ แหวนปะเก็น และรองวงแหวนจะมีการสึกหรอรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการใชน้ํามันหนักจะตองใชความระมัดระวัง 
 
(3) การน็อค 

ไดอธิบายไปแลววาหากสามารถทําใหเครื่องยนต Otto cycle มีอัตราสวนกําลังอัดสูงได ประสิทธิภาพ
ความรอนตามทฤษฎีจะสูงข้ึนโดยไมข้ึนกับขนาดความจุของเครื่องยนต ภาระ ความเร็วรอบ หรืออัตราสวนผสม
ระหวางเช้ือเพลิงกับอากาศ ฯลฯ อยางไรก็ตามสําหรับเช้ือเพลิงท่ีมีจําหนายในทองตลาด เมื่อเครื่องยนตมีภาระ
สูงจะเกิดการเผาไหมอยางรวดเร็วกวาปกติภายในกระบอกสูบท่ีอัตราสวนกําลังอัดตํ่ากวาคาในอุดมคติมาก เกิด
เปนเสียงทําใหกําลังขาออกรวมท้ังประสิทธิภาพความรอนลดลง เราจึงไมสามารถเพ่ิมอัตราสวนกําลังอัดใหสูง
เกินกวาคาหน่ึงได ขีดจํากัดน้ีเรียกวา คา Maximum effective compression ratio 

ในการลามของเปลวไฟของกาซผสมระหวางเช้ือเพลิงกับอากาศ สวนท่ีเผาไหมเปนสวนสุดทาย (End 
gas) จะเผาไหมอยางรวดเร็ว ทําใหความดันเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วดวย ดังน้ัน ความดันภายในกระบอกสูบจึงไม
สมดุล เกิดเปนคลื่นความดันหรือคลื่นกระแทกท่ีมีการส่ันสะเทือนสูงมาก เสียงน็อคเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน
จากการท่ีคลื่นนี้สะทอนไปมาในหองเผาไหม และกระแทกหองเผาไหมหลายๆ ครั้ง เรียกวา Knock หรือ 
Knocking 

End gas จะไดรับแรงอัดจากลูกสูบและการลามของเปลวไฟจนมีอุณหภูมิและความดันสูง ผลคือจะไป
เรงการถายเทความรอนใหแกผนังหองเผาไหม ทําใหมีความรอนสูญเสียมากข้ึนและรอบๆ ลูกสูบมีความรอนสูง
เกินไป ไมเพียงแตจะชักนําใหเกิดการเผาไหมอยางผิดปกติอื่นๆ ทําใหแหวนลูกสูบไหมหรือลูกสูบเสียหาย แต
ในกรณีท่ีแรงกระแทกมีความรุนแรง อาจทําใหเกิดความเสียหายเชิงกล เชน กระบอกสูบแตกหักเสียหายได เปน
ตน 

เช้ือเพลิงแตละชนิดมีสมบัติในการตานทานการน็อคเม่ืออัตราสวนกําลังอัดมีคาตํ่าและสูงแตกตางกัน 
สมบัติของเช้ือเพลิงท่ีไมเกิดการน็อคท่ีอัตราสวนกําลังอัดสูง เรียกวาสมบัติ Anti-knock (ความตานทานการน็อค) 
ซึ่งดัชนีช้ีวัดตัวหนึ่งไดแก คาออกเทน คาน้ีใชเฮปเทนซึ่งเปนองคประกอบที่เกิดการน็อค งายท่ีสุดนํ้ามันเบนซิน
และไอโซออกเทนซ่ึงเกิดการน็อคไดยากท่ีสุดเปนมาตรฐาน โดยคาออกเทนของเช้ือเพลิงจะเทากับสัดสวนโดย
ปริมาตรเทียบเปนรอยละของไอโซออกเทนในเช้ือเพลิงมาตรฐานท่ีเปนสวนผสมของสารท้ังสองตัวซึ่งมีความ
ตานทานการน็อคเทากับเช้ือเพลิงน้ันๆ 

เงื่อนไขของเช้ือเพลิงท่ีทําใหไมเกิดการน็อค จะตองมีคาออกเทนสูง ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการน็อค เชน 
อุณหภูมิติดไฟดวยตัวเอง ระยะเวลาติดไฟ (Ignition delay) ความเร็วของเปลวไฟ ฯลฯ จะข้ึนอยูกับองคประกอบ
ในเช้ือเพลิง โดยท่ัวไปองคประกอบท่ีมีโครงสรางโมเลกุลเรียบงาย มีจํานวนอะตอมคารบอนมากเปนโซยาว 
และมีจุดเดือดยิ่งตํ่าจะยิ่งน็อคยาก 
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ในเครื่องยนตดีเซล หากระยะเวลาติดไฟ (ระยะเวลาต้ังแตฉีดพนเช้ือเพลิงจนถึงติดไฟ) มีระยะเวลานาน
เกินไป ปริมาณกาซผสมท่ีติดไฟไดซึ่งเกิดข้ึนในระหวางน้ันจะมีเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดการกระแทกเน่ืองจากการเผา
ไหมอยางรวดเร็ว ปรากฏการณนี้เรียกวา ดีเซลน็อค ตัวช้ีวัดตัวหนึ่งเก่ียวกับความสามารถในการติดไฟของ
เช้ือเพลิงดีเซล เรียกวา คาซีเทน (Cetane number) และสําหรับเช้ือเพลิงกาซ จะใชคามีเทน (ตารางท่ี 1.5) 

ในการระบุค า ซี เทน  จะให  Cetane ซึ่ ง มีสมบัติการ ติดไฟดี  มีค า ซี เทนเท า กับ  100 และให 
Heptamethylnonane ซึ่งมีสมบัติการติดไฟไมดี มีคาซีเทนเทากับ 15 แลววัดโดยใชสมบัติการติดไฟของเช้ือเพลิง
มาตรฐานซ่ึงมีสวนผสมของสารท้ังสองและทราบคาซีเทนอยูแลวเปนเกณฑ อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีความ
ยุงยากในการวัด โดยท่ัวไปจึงระบุดวยคา Cetane index ซึ่งหาไดจากการคํานวณจากสมบัติของเชื้อเพลิง  คา 
Cetane index มีความสอดคลองดีกับคาท่ีวัดจริง และแมแตมาตรฐาน JIS ก็ยอมรับใหใชได การติดไฟใหไดดี
ภายใตอุณหภูมิตํ่า จะตองเปนน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีมีคาซีเทนสูงและระเหยงาย น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีมีคาซีเทนตํ่าจะมี
ระยะเวลาติดไฟสูงและมีเปลวไฟยาว ทําใหความสามารถในการเผาไหมตํ่าลง และผลกระทบนั้นจะเห็นชัดเจน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครื่องยนตความเร็วปานกลาง 

ปจจัยท่ีชวยลดการน็อคของกาซผสม ไดแก การลดระยะเวลาการลามของเปลวไฟ การลดความไม
สมํ่าเสมอของเช้ือเพลิง การลดอุณหภูมิและความดันของกาซผสม การใชกาซผสมท่ีเขมขน (Rich) หรือเบาบาง 
(Lean) เปนตน สําหรับอุณหภูมิของไอดี อุณหภูมิตํ่าจะทําใหเกิดการน็อคไดยากกวา แมแตในเครื่องยนต 
Supercharge ก็ควรทําใหมีอุณหภูมิไมเกิน 30°C การเดินเครื่องโดยใหความรอนแกไอดีเพื่อเรงการกลายเปนไอ
ของเช้ือเพลิง เปนสิ่งท่ีไมควรทําในแงของการปองกันการน็อค อยางไรก็ตาม ในเครื่องยนตดีเซลท่ีใชน้ํามันหนัก 
C หากอุณหภูมิไอดีตํ่าเกินไป จะเกิดการกัดกรอนดวยกรดไนตริกเนื่องจากเกิดนํ้าควบแนนข้ึน จึงตอง
ระมัดระวัง 

ดวยเหตุผลขางตน หากตองการหลีกเลี่ยงการน็อค จะมีขอจํากัดเรื่อง Net mean effective pressure 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครื่องยนตจุดระเบิดดวยหัวเทียนเทียบกับเครื่องยนตดีเซลแลว จะมีชวงท่ีสามารถเผาไหม
ไดแคบกวา เนื่องจากถาอัตราสวนเช้ือเพลิงตออากาศหากเขมขนไปเครื่องยนตจะน็อค หากเบาบางไปเครื่องยนต
จะสั่นไดงาย 
 

1.9.4   การเดินเคร่ืองและบํารุงรักษา 
ช้ินสวนท่ีมีปญหาเรื่องอายุการใชงานในเครื่องจักรพลังความรอน สวนใหญจะเปนช้ินสวนท่ีไดรับ

ความรอนสูง ซึ่งจะไดรับผลกระทบจากเช้ือเพลิงท่ีใช ความดัน อุณหภูมิ ความเร็วรอบ และสภาพการเดินเครื่อง 
(Load ratio) และวิธีและจํานวนครั้งท่ีติดเครื่อง-ดับเครื่อง เปนตน) ในการเผาไหมของเครื่องยนตสันดาปภายใน 
ระยะเวลาการเผาไหมตอ 1 รอบจะมีเวลาสั้นมาก จึงตองใชความระมัดระวังในการคงไวซึ่งสมรรถนะของระบบ
หัวฉีดเช้ือเพลิง 

พื้นฐานการเดินเครื่องของเครื่องจักรพลังความรอน จะตองพยายามใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดในการ
เดินเครื่องตอเนื่องดวยภาระคงท่ีโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทางความรอน การเปลี่ยนแปลงภาระและการติด
เครื่อง-ดับเครื่องซํ้าๆ กันจะมีอิทธิพลอยางมากตออายุการใชงาน นอกจากนี้ การเดินเครื่องดวยภาระตํ่าหรือเดิน
เบาเปนระยะเวลานาน ไมเพียงแตจะมีประสิทธิภาพตํ่าเทาน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครื่องยนตดีเซลจะเกิด
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ปญหาในกระบอกสูบ เชน จะเกิดโคลนหรือเลน (Sludge)  เพิ่มข้ึน การผุกรอน ฯลฯ เพิ่มข้ึน จึงตองใชความ
ระมัดระวัง 

ปญหาท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงในการเพ่ิมสมรรถนะของเครื่องยนตสันดาปภายในดวยการเพ่ิม
อัตราสวนกําลังอัดหรือวิธีอื่นๆ ไดแก การท่ีกาซเผาไหมรั่วออกมาระหวางปลอกสูบกับแหวนลูกสูบ ซึ่งไม
เพียงแตจะมีผลกระทบอยางมากตอสมรรถนะของเครื่องยนตเทาน้ัน แตยังทําใหน้ํามันหลอลื่นท่ีผนังปลอกสูบ
แหง น้ํามันหลอลื่นเสื่อมคุณภาพ อุณหภูมิของแบริ่งสูงข้ึน ฯลฯ และเปนสาเหตุใหเครื่องยนตมีความทนทาน
ลดลงอีกดวย จึงตองมีการบํารุงรักษาและควบคุมอยางถี่ถวน 

คาเช้ือเพลิงและคาใชจายในการบํารุงรักษาเปนหัวขอสําคัญขอหนึ่งท่ีมีผลตอดัชนีช้ีวัดความคุมทุน เมื่อ
คาแรงสูงข้ึน คาบํารุงรักษาจะมีแนวโนมสูงข้ึนดวย ในจํานวนน้ัน หากสามารถยืดอายุของน้ํามันหลอลื่นซึ่งมี
ระยะเวลาการเปลี่ยนถายคอนขางส้ันออกไปได จะสามารถยืดระยะเวลาท่ีตองหยุดเครื่องเพื่อซอมบํารุงเปนระยะ
ได จึงชวยเพิ่มอัตราการเดินเครื่องของระบบ 

นอกจากนี้ ในการคงไวซึ่งสมรรถนะเปนระยะเวลานานอยางไดสมดุล ดวยการหลอลื่นและระบาย
ความรอนลูกสูบ แหวนลูกสูบ ปลอกสูบซึ่งเปนช้ินสวนท่ีมีอุณหภูมิสูง โดยไมใหรอน สึกหรอ หรือไหม ฯลฯ 
จะตองใชน้ํามันหลอลื่นซ่ึงมีระดับคุณภาพและความหนืดเหมาะสมท่ีสุดกับเครื่องยนตรุนนั้นๆ และเหมาะสม
กับวัตถุประสงคการใชงาน ไมวาจะทําอยางไรก็ตาม น้ํามันหลอลื่นจะตองรั่วเขาไปในกระบอกสูบและเกิดการ
เผาไหม ดังน้ัน หากใชน้ํามันท่ี Base number สูงเกินไป ในเครื่องยนตดีเซลตางๆ ท่ีใชน้ํามันหนัก จะเกิดโคลน
หรือเลน (Sludge)  จํานวนมากข้ึนท่ีสวนตางๆ ในหองเผาไหม ทําใหแหวนลูกสูบกับปลอกสูบมีความเสียดทาน
สูง หรือกลายเปนศูนยกลางของการเผาไหมผิดปกติ ปญหาเรื่องความเหมาะสมระหวางเช้ือเพลิงกับ
น้ํามันหลอลื่น ในกรณีท่ีมีการสับเปลี่ยนใชเช้ือเพลิงหลายชนิด จะเกิดปญหาเชนเดียวกันข้ึนระหวางเช้ือเพลิง
ตางชนิดกันดวย จึงตองใชความระมัดระวัง 

การหลอลื่นของระบบวาลวโดยสรางฟลมนํ้ามันในช้ินสวน ก็เปนจุดขับเคลื่อนท่ีสมบุกสมบันเชนกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครื่องยนตแก็ส เนื่องจากเช้ือเพลิงสามารถเผาไหมไดดี จึงมีสารตกคางนอย หองเผาไหมจะ
ไมคอยสกปรก อยางไรก็ตาม เทียบกับเครื่องยนตเบนซินและเครื่องยนตดีเซลแลว อุณหภูมิการเผาไหมจะสูง
กวา  และอุณหภูมิของนํ้ามันในอางนํ้ามันหลอลื่นจะสูงถึง  90-100°C ซึ่งเปนสภาพท่ีเขมงวดสําหรับ
น้ํามันหลอลื่น 

สําหรับการสึกหรอ โดยท่ัวไปเพียงแคเพิ่มสารปองกันการเสียดสีพวกฟอสฟอรัส (P) ในนํ้ามันหลอลื่น
ก็เพียงพอ และสําหรับสารทําความสะอาดโลหะ หากมีแคลเซียม (Ca) ในปริมาณสูงข้ึน การทนการเสียดสีจะมี
แนวโนมดีข้ึน อยางไรก็ตาม P, Ca และสังกะสี (Zn) ตางๆ เหลาน้ีในนํ้ามันหลอลื่น เปนธาตุท่ีทําลายตัวเรง
ปฏิกิริยาใน Three-way catalytic converter ซึ่งเปนวิธีหลักในการลดปริมาณ NOx ในประเทศญ่ีปุน ทําให
ความสามารถในการเรงปฏิกิริยาลดลงและอายุการใชงานส้ันลง จึงตองพยายามใหมีปริมาณนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ได เปนท่ีทราบกันวา P ทําใหเกิดสารท่ีมีลักษณะคลายแกว ซึ่งจะไปอุดตันรูเล็กของตัวเรงปฏิกิริยา นอกจากน้ี 
เมื่อมี Zn ไปเกาะท่ีตัวเรงปฏิกิริยา จะทําใหตัวเรงปฏิกิริยาดูดซับ CO ไดนอยลง เปนปญหาทําใหความสามารถ
ในการเลือกรีดิวซ NO ลดลง เปนตน การเลือกใชน้ํามันหลอลื่นท่ีเหมาะสม รวมท้ังการเลือกสารเติมแตง จึงตอง
ระวังไมใหไปทําลายตัวเรงปฏิกิริยาดวย 
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น้ํามันหลอลื่นจะสัมผัสกับ NOx ใน blow-by gas ดวย จึงตองมี Base number ท่ีเหมาะสมเพ่ือทําใหกรด
ไนตริดซ่ึงเกิดจาก NOx รวมตัวกับน้ํามีสภาพเปนกลางเพื่อปองกันช้ินสวนของเครื่องยนตไมใหผุกรอนจากกรด 
นอกจากน้ี น้ํามันหลอลื่นยังตองมีความสามารถในการทําใหกรดเปนกลางเพ่ือปองกันการเกิดสนิมท่ีช้ินสวน
ของเครื่องยนตเนื่องจากสารกัดกรอน รวมท้ังความสามารถในการทําความสะอาดและกระจายตะกอนท่ีเกิดข้ึน
และสะสมในรองแหวนลูกสูบตางๆ ใหกระจายออกไปในนํ้ามัน เพื่อรักษาการทํางานอยางราบรื่นของช้ินสวน
ตางๆ และปองกันการเสียดสีอีกดวย ยิ่งไปกวาน้ัน เรายังใชน้ํามันหลอลื่นท่ีมีความเปนดางสูงซ่ึงมีเสถียรภาพดี 
ไมทําปฏิกิริยากับออกซิเจนท่ีอุณหภูมิสูง เพื่อปองกันการผุกรอน การเสียดสี และการสะสมของสารท่ีเกิดจาก
การเผาไหม ดังน้ัน สิ่งท่ีสําคัญในการทําใหน้ํามันหลอลื่นมีอายุการใชงานยาวนาน ไดแก การใช Base oil ท่ีมี
เสถียรภาพดีตอความรอนและปฏิกิริยากับออกซิเจน โดยไมใหมีสารพวก Naphthobenzene กํามะถัน ไนโตรเจน 
ฯลฯ ซึ่งจะทําใหน้ํามันหลอลื่นสูญเสียความเฉ่ือยตอปฏิกิริยากับออกซิเจน รวมท้ังตองเพ่ิมดัชนีความหนืดและ
ทําใหระเหยไดยาก จึงจะไมกินน้ํามันหลอลื่น สําหรับความหนืดยังตองเลือกใชใหเหมาะสมกับอุณหภูมิของนํ้า
ระบายความรอนอีกดวย 

การเปลี่ยนถายนํ้ามันหลอลื่น ตามหลักการในอุดมคติแลวควรทําการเฝาติดตามและควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงของ Base number และความหนืด รวมท้ังโคลนหรือเลน (Sludge)  ตางๆ และหากทําไดควรทําการ
จัดระบบในการเปลี่ยนถายดวย 

เราตองระมัดระวังไมใหน้ําระบายความรอนเย็นจนเปนน้ําแข็ง และตองตรวจสอบคุณภาพน้ําดวย ใน
เครื่องยนตสันดาปภายใน น้ําระบายความรอนจะมีอุณหภูมิสูง ดังน้ัน กรณีท่ีน้ําระบายความรอนมีคุณภาพไม
เหมาะสมจะทําใหผนังดานในเส้ือสูบผุกรอน และมีแรธาตุตางๆ มาสะสมอยู ทําใหเครื่องยนตรอนเกินไป 
บางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุรายแรงได รวมท้ังตองระมัดระวังการแหงงวดของนํ้าระบายความรอนดวย Cooling 
tower ดวย 

ดวยเหตุผลขางตน เนื่องจากเราไมสามารถหลีกเลี่ยงความสกปรกและการสึกหรอของช้ินสวนตางๆ ใน
การเดินเครื่องยนตสันดาปภายในได เพ่ือใหสามารถเดินเครื่องอยางตอเนื่องโดยมีสมรรถนะสูงสมํ่าเสมอ จึงตอง
มีการใชงาน ซอมบํารุง และควบคุมอยางเปนระบบ ในการทําเชนนี้ตองกําหนดระยะเวลาในการซอมบํารุง 
กําหนดเกณฑเกี่ยวกับขอบเขตในการ Overhaul และการเปลี่ยนช้ินสวนตางๆ เพื่อใหเกิดการอนุรักษพลังงาน
และความคุมทุนสูงสุด 
 

1.9.5  ปญหาส่ิงแวดลอม 
 ปญหาสิ่งแวดลอมของเครื่องยนตสันดาปภายใน ไดแก เสียง การส่ันสะเทือน มลพิษทางอากาศ เปนตน 
 แหลงกําเนิดเสียงหลักๆ มีอยู 3 แหง ไดแก ตัวเครื่องยนต เครื่อง Supercharger และทอไอเสีย สําหรับ 
Supercharger สามารถปองกันไดดวยการติดต้ังหองดูดไอดี และใชเครื่องเก็บเสียงไอดีกับวัสดุดูดซับเสียงบุผนัง
ภายในหอง สําหรับเสียงทอไอเสียเนื่องจากมีเสียงความถี่ตํ่ารวมอยูดวย จึงตองปองกันใหครอบคลุมถึงความดัน
อากาศของเสียงความถี่ตํ่าในชวงท่ีหูไมไดยินอีกดวย 

สําหรับการส่ันสะเทือนเราสามารถแกไขไดอยางดี โดยท่ัวไปการส่ันสะเทือนจะไมคอยเปนปญหา 
สารกอมลพิษทางอากาศท่ีมีอยูในกาซไอเสีย ประกอบดวย ไนโตรเจนออกไซด (NOx) ออกไซดของ

กํามะถัน (SOx) คารบอนมอนอกไซด (CO) ไฮโดรคารบอนท่ีไมเผาไหม (HC) ฝุนละออง เปนตน สําหรับ SOx 
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สามารถแกไขไดดวยการเลือกเชื้อเพลิงท่ีใช โดยเฉพาะอยางยิ่งในเครื่องยนตแก็สซ่ึงใชเช้ือเพลิงท่ีสะอาด จึงเผา
ไหมไดดี มีความสกปรกและการสึกหรอจากสารท่ีเหลือการการเผาไหมตางๆ นอย รวมท้ังสามารถลดและกําจัด 
NOx, CO, HC ฯลฯ ไดงายกวาอีกดวย 

เทคโนโลยีการลด NOx มีดังตอไปนี้ กลาวคือ มาตรการดานโครงสรางภายในของเครื่องยนต ไดแก (1)  
วิธีหมุนเวียนกาซไอเสีย (EGR) (2) วิธีเผาไหมเบาบาง (Lean burn) และ (3) วิธี Three-way catalytic converter 
(ตัวเรงปฏิกิริยาซ่ึงสามารถบําบัด HC, CO, NOx ท้ังสามตัวไดพรอมๆ กัน) ซึ่งจะนําไอเสียมาบําบัดภายนอก
เครื่องยนต หรือนําวิธีการขางตนมาใชรวมกัน วิธี Three-way catalytic converter มีสมรรถนะสูงในการบําบัด
กาซไอเสีย แตจําเปนตองเดินเครื่องยนตดวยอัตราอากาศสวนเกินใกลเคียงกับ 1.0 ดังรูปท่ี 1.43 นอกจากน้ี
บางครั้งยังเกิดปญหาจากสารทําลายตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปนองคประกอบการสารเติมแตงเช้ือเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่นอีกดวย 
 

 
รูปที่ 1.43 คุณลกัษณะการบําบัดกาซไอเสียของ Three-way catalytic converter 

   
สําหรับองคประกอบในไอเสียของเครื่องยนตดีเซล องคประกอบ HC และ CO จะนอยกวาเครื่องยนต

จุดระเบิดดวยหวัเทียน อยางไรก็ตาม ปญหาคือ SOx , NOx และเขมา (รูปท่ี 1.44) โดย SOx สามารถแกไขไดดวย
การเลือกเช้ือเพลิงท่ีใช แตสําหรับ NOx จะมีความสัมพันธตรงขามกับประสิทธิภาพความรอนและการเกิดเขมา 
นอกจากน้ี ยังไมสะดวกในการใช Three-way catalytic converter ท่ีอธิบายขางตน จึงมีการพัฒนาวิธี EGR และ 
Three-way catalytic converter สําหรับเครื่องยนตดีเซลข้ึน ปจจุบันแมวาจะพัฒนาดีข้ึนมาก แตก็ยังมีปญหาอยู 

การใชเครื่องยนต Supercharge เทียบกับเครื่องยนตปกติ ท่ีกําลังขาออกเทากันแลวจะเกิดฝุนละอองนอย
กวา แตจะมี NOx เพ่ิมข้ึน 

อัตราอากาศสวนเกิน

window 

อัต
รา
บํา
บัด

 [%
] 
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รูปที่ 1.44 กาซไอเสียของเคร่ืองยนตดีเซลที่ชวงโหลดคาตาง ๆ 
 
1.10  กังหันกาซ หลักการทํางานของกังหันกาซ  
 1.10.1 ประเภทและสมบัติ 

กาซเทอรไบนเปนเครื่องยนตท่ีทํางานดวยการใหความรอนแก Working fluid เชน อากาศความดันสูงท่ี
ผลิตจากเครื่องอัดอากาศ ฯลฯ ในหองเผาไหมจนมีอุณหภูมิสูง แลวนําไปขยายตัวท่ีเทอรไบนเพื่อหมุนเพลาและ
แปลงเปนแรงขับเคลื่อน กาซเทอรไบนมีความแตกตางจากเครื่องยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบ (แบบปริมาตร
แทนท่ี) ขางตนตรงท่ี กระแสของ Working fluid มีความตอเนื่อง และสามารถทําใหความเร็วกระแสเฉลี่ยภายใน
เครื่องยนตมีความเร็วสูงได จึงมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา และเหมาะกับการผลิตเครื่องยนตท่ีมีขนาดใหญ 
นอกจากนี้ยังไมจําเปนตองใชน้ําระบายความรอนจํานวนมากในการระบายความรอนของลูกสูบเหมือนกับ
เครื่องยนตสันดาปภายในแบบปริมาตรแทนท่ี แตตองใชระบายความรอนในแบริ่งเทาน้ัน จึงแทบไมมีความ
สูญเสียจากการระบายความรอน 

กาซเทอรไบนแบงเปนแบบไซเคิลเปดกับไซเคิลปด แบบแรกยังแบงเปนแบบ Heavy duty (สําหรับใช
งานหนัก) สําหรับกําเนิดไฟฟาเปนหลัก กับแบบท่ีใชเปนเครื่องยนตเจ็ตสําหรับเครื่องบินเปนหลัก แบบไซเคิล
เปดจะใชตัวกาซเผาไหมเองเปน Working fluid ของเทอรไบน ในขณะท่ีแบบไซเคิลปดจะใชของไหลจุดเดือดตํ่า 
เชน ไนโตรเจน ฮีเลียม คารบอนไดออกไซด ฯลฯ ในไซเคิลปด ท้ังสองแบบ Working fluid จะอยูในสถานะกาซ
เทาน้ัน ไมมีการเปลี่ยนสถานะ (รูปท่ี 1.45) 

 

[กําลังขาออก %] 
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รูปที่ 1.45 แผนภาพของ Gas turbine cycle 
 

กาซเทอรไบนสวนใหญในทางปฏิบัติแลวจะเปนแบบ Simple open gas turbine โดยในกาซเทอรไบน
ขนาดเล็ก เครื่องยนตเด่ียวๆ จะมีประสิทธิภาพความรอนตํ่า อยางไรก็ตาม ในกาซเทอรไบนขนาดใหญซึ่งมี
อุณหภูมิสูงข้ึนจะมีประสิทธิภาพสูงถึง 40% แมวาจะไมสามารถใชเช้ือเพลิงชนิดหนักมากได แตก็สามารถ
รองรับเช้ือเพลิงไดหลายชนิด นอกจากน้ี ยังมีการกําเนิดไฟฟาดวยคอมไบนไซเคิลโดยนํามาใชรวมกับกังหันไอ
น้ํา และการทํา Repowering ซึ่งไดรับความนิยมเนื่องจากอนุรักษพลังงานและติดเครื่องไดรวดเร็ว 

สวนประกอบสําคัญของกาซเทอรไบนมี 3 สวน ไดแก เครื่องอัดอากาศ หองเผาไหม และเทอรไบน 
กาซเทอรไบน 

(b) regenerative open gas turbine cycle 

(c) closed gas turbine cycle 

(a) simple open gas turbine cycle 

เชื้อเพลิง 

หองเผาไหม กําลังขาออก 

อากาศ 

เค
รื่อ
งอ
ัดอ

าก
าศ

 

เทอรไบน 

ไอเสีย 

B : หองเผาไหม 
C : เครื่องอัดอากาศ 
T : เทอรไบน 
L : กําลังขาออก (ภาระ) 
R : regenerative heat exchanger 
H : เครื่องใหความรอน 
P : อุปกรณระบายความรอน 
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รูปที่ 1.46 หลักการของกาซเทอรไบนแบบเพลาเดี่ยวและเพลาคู 

 

แบงออกเปนแบบเพลาเดี่ยวและเพลาคูดังรูปท่ี 1.46โดยแบบเพลาเด่ียวจะมีเพลาของเครื่องปรับอากาศกับเทอร
ไบนขาออกรวมกันเปนช้ินเดียว สวนแบบเพลาคูจะมีเพลาของเครื่องอัดอากาศและเทอรไบนขับเครื่องอัดอากาศ
รวมกันเปนช้ินเดียว แตจะเปนคนละเพลากับเพลาเทอรไบนขาออก ดังน้ัน แบบแรกจะมีโครงสรางไมซับซอน มี
ความเฉ่ือยของเพลาสูง เหมาะกับการเดินเครื่องดวยความเร็วคงท่ี เชน ในการกําเนิดไฟฟา เปนตน สวนแบบ
หลังจะมีโครงสรางซับซอนกวาบาง แตเนื่องจากสามารถหมุนเพลาของเครื่องอัดอากาศดวยความเร็วเทาใดก็ได
เพื่อรองรับภาระ ดังน้ัน จึงเหมาะกับการเดินเครื่องท่ีตองเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบเปนชวงกวาง เชน เครื่องบิน 
เปนตน เทอรไบนแบบน้ีจะมีคุณลักษณะท่ีภาระไมเต็มพิกัดดีมาก เทอรไบนท้ังสองแบบจะมี Effective output 
ของเพลาขาออกเทากับกําลังขับท่ีเกิดจากเทอรไบนลบดวยกําลังขับท่ีสิ้นเปลืองไปในเครื่องอัดอากาศ หากมี
ประสิทธิภาพความรอนเทากับ 35% อัตราสวนระหวางกําลังขับเครื่องอัดอากาศตอ Effective output ประมาณ 2 
ตอ 1 

เนื่องจากเครื่องอัดอากาศตองรองรับอัตราไหลของอากาศสูง ดังน้ัน โดยมากจึงมักใชเครื่องอัดอากาศ
แบบ Axial flow สมบัติของเครื่องอัดอากาศแบบ Axial flow มีดังตอไปนี้ 

* มีอัตราไหลตอพ้ืนท่ีดานหนาสูง สามารถอัดอากาศท่ีมีอัตราไหลสูงไดสะดวก 
* มีประสิทธิภาพสูงแมจะติดต้ังหลายช้ันหรือเมื่อมีอัตราสวนอัดความดันสูง 
* มีโครงสรางซับซอน มีใบพัดจํานวนมาก ตองใชวิศวกรรมละเอียดในการผลิตใบพัดจึงมีราคาแพง 
เปนตน 

บริเวณท่ีเกิดการเผาไหมในหองเผาไหม จะเกิดการเผาไหมท่ีภาระสูง จึงมีอุณหภูมิสูงถึง 1,500-2,000°C 
เนื่องจากความรอนของการแผรังสีความรอนจากเปลวไฟจะมีคาสูง ทําใหภายในหองเผาไหมเสียหายไดงาย 
ดังน้ัน โดยท่ัวไปจะทําการระบายความรอนแบบ Film cooling ดวยอากาศ รูปท่ี 1.47 แสดงตัวอยางโครงสราง
ของหองเผาไหม 

กําลังขาออก 

เทอรไบน 
ความดันตํ่า 

เทอรไบน 
ความดันสูง 

หองเผาไหม 

เครื่องอัดอากาศ 

หองเผาไหม 

เครื่องอัดอากาศ 
กําลังขาออก 
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รูปกระบอก อัตราสวนอากาศตอเช้ือเพลิงท่ีออกแบบไวของหองเผาไหมจะมีคาประมาณ 40-90 ซึ่ง
สําหรับกาซผสมสมํ่าเสมอจะเปนขีดจํากัดท่ีสามารถเผาไหมแบบ Lean burn ได ดังน้ัน จึงแบงอากาศท้ังหมด
เปนอากาศสําหรับเผาไหมกับอากาศสําหรับเจือจาง เพื่อรักษาบริเวณเผาไหมใหอยูในชวงท่ีเผาไหมได ในแงของ
สมรรถนะ จําเปนตองควบคุมความเขมขนของ NOx ใหไดตามท่ีกําหนดโดยท่ีตองรักษาการเผาไหมท่ีมี
เสถียรภาพใหเหมาะสมกับประเภทของเช้ือเพลิงต้ังแตเริ่มติดเครื่องจนถึงชวงภาระสูง ดังน้ัน จึงใชวิธีเผาไหม
แบบ Lean mixed combustion หรือ 2-stage combustion 

เทคโนโลยีท่ีเปนพื้นฐานของความกาวหนาของกาซเทอรไบนสําหรับงานพาณิชย ในแงวัสดุศาสตร
ไดแก วัสดุทนความรอนซ่ึงมีความแข็งแรงสูงท่ีอุณหภูมิสูง เชน โลหะผสมนิกเกิล โลหะผสมโคบอลต การเพ่ิม
ความทนทานตอการผุกรอนและกัดกรอนโดยกรด และการเคลือบสารปองกันความรอน ในแงการระบายความ
รอน ไดแก เทคโนโลยีการระบาย 

      
รูปที่ 1.47 ตัวอยางโครงสรางของหองเผาไหมของกาซเทอรไบน 

 
ความรอนใบพัดเทอรไบนและหองเผาไหม อุณหภูมิขาเขาของกาซเทอรไบนจะถูกจํากัดดวยความสามารถใน
การทนความรอนของวัสดุและวิธีการระบายความรอนของใบพัดเหลาน้ี อยางไรก็ตาม ปจจุบันสามารถทําไดถึง 
1350°C และกําลังมีการพัฒนาระดับ 1500°C อยู ตัวกลางระบายความรอนท่ีนํามาใชในทางปฏิบัติไดแก อากาศ 
เกือบท้ังหมดจะใชวิธีระบายความรอนดวยการพาความรอน (ภายใน) อยางไรก็ตาม ยังมีวิธีระบายความรอน
แบบ Impingement cooling, Film cooling และ Effusion cooling อีกดวย 

ปจจุบันมีการพัฒนาเพ่ือนํานํ้า ไอน้ํา ฯลฯ มาใชเปนตัวกลางระบายความรอน นอกจากน้ีในแงของวัสดุ
ศาสตร ยังมีการวิจัยคนควาเก่ียวกับโลหะผสมแบบ One-way solidification โลหะผสมผลึกเดี่ยว และเซรามิกอีก
ดวย 
 

1.10.2 สมรรถนะ 
หากไมคิดถึงความดันสูญเสีย ความสูญเสียจากการรั่ว ความรอนสูญเสีย และความสูญเสียเชิงกลแลว 

สมรรถนะของ Sinple gas turbine cycle (Brayton cycle) ซึ่งประกอบดวยการอัด ใหความรอน ระเบิด คายความ
รอน จะข้ึนอยูกับอัตราสวนอุณหภูมิ (อัตราสวนระหวางอุณหภูมิสูงสุดกับอุณหภูมิตํ่าสุดของไซเคิล) อัตราสวน
ความดัน (อัตราสวนระหวางความดันขาออกตอขาเขาเครื่องอัดอากาศ) ประสิทธิภาพของเทอรไบน และ

ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ โดยประสิทธิภาพความรอน ηth ตามทฤษฏีจะคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
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ซึ่งเปนฟงกชันของอัตราสวนความดัน (ξ) เทาน้ัน อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกระบวนในการอัดและระเบิดจะ
ไมใชการเปลี่ยนแปลงท่ีมีเอนโทรปคงท่ี และตองคํานึงถึงประสิทธิภาพฉนวนความรอนของเครื่องอัดอากาศ
และเทอรไบนดวย รวมท้ังความดันสูญเสีย ความรอนจําเพาะของกาซ และอัตราสวนความรอนจําเพาะของกาซ
ยังข้ึนอยูกับอุณหภูมิและองคประกอบของกาซ ทําใหประสิทธิภาพข้ึนกับอัตราสวนอุณหภูมิดวย ในทางปฏิบัติ
จึงมีอัตราสวนความดันท่ีเหมาะสมท่ีสุดคาหน่ึงซ่ึงทําใหประสิทธิภาพความรอนหรือกําลังขาออกจําเพาะ (กําลัง
ขาออกตออัตราไหลของอากาศหน่ึงหนวย [kW/kg/s]) มีคาสูงสุดท่ีอุณหภูมิขาเขาเทอรไบนหนึ่งๆ กลาวคือ หาก
เลือกใชอัตราสวนอากาศท่ีเหมาะสมคาหน่ึงแลว ประสิทธิภาพเชิงความรอนและกําลังขาออกจําเพาะจะเพ่ิมข้ึน
เมื่ออุณหภูมิขาเขาเทอรไบนสูงข้ึน 

ดวยความเปนมาขางตน กาซเทอรไบนจึงมีประสิทธิภาพสูงข้ึนและมีกําลังขาออกเพ่ิมข้ึนดวยการเพิ่ม
อุณหภูมิของกาซขาเขาเทอรไบนเปนหลัก ซึ่งเปนไปไดดวยการพัฒนาเทคโนโลยีดานวัสดุศาสตรสําหรับ
ช้ินสวนอุณหภูมิสูง เชน Moving blade, Fixed blade และหองเผาไหม และเทคโนโลยีการระบายความรอน 
ปจจุบันมีประสิทธิภาพความรอนถึง 40% และมีกําลังขาออกถึง 350 MW 

การเพ่ิมสมรรถนะของการระบายความรอนใบพัด และจํากัดอัตราไหลของอากาศระบายความรอนให
นอยท่ีสุดในเวลาเดียวกัน จะตองมีชองทางเดินอากาศระบายความรอนท่ีมีรูปรางซับซอนและละเอียดออน 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการหลอและการข้ึนรูปโลหะละเอียดมีสวนสนับสนุนการผลิตชองทางเดินอากาศ
นี้ รูปท่ี 1.48 แสดงตัวอยาง Moving blade ทํางานท่ีอุณหภูมิ 1ฒ300°C ซึ่งระบายความรอนภายในดวยอากาศ 
   

 
รูปที่ 1.48 ตัวอยางใบพัดที่มีการระบายความรอนสําหรับกาซเทอรไบน 1300°C 

 
นอกจากน้ี หากสามารถก้ันความรอนของช้ินสวนโลหะไดแลว จะมีผลให 
   เพ่ิมประสิทธิภาพความรอนเนื่องจากอุณหภูมิขาเขาเทอรไบนสูงข้ึน 
   เพ่ิมประสิทธิภาพความรอนเนื่องจากปริมาณอากาศระบายความรอนลดลง 
   ไมตองมีรูระบายอากาศและยืดอายุการใชงานเนื่องจากโลหะมีอุณหภูมิตํ่าลง 

การทํา Regeneration หรือ Reheating ก็ชวยเพิ่มประสิทธิภาพความรอนเชนกัน แตเนื่องจาก Working 
fluid ใน Brayton cycle จะมีสถานะเปนกาซสถานะเดียวเทาน้ัน ถาตองการทํา Regeneration หรือ Reheating 
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนจะตองมีพื้นท่ีถายเทความรอนมาก ทําใหมีความดันสูญเสียเพิ่มข้ึน อาจทําใหไมคุม
ทุนได ดังน้ัน กาซเทอรไบนท่ีใชงานอยูในปจจุบันจึงเปน Simple open cycle ไมมีเครื่องใดท่ีทํา Reheating และ
ไมมีกาซเทอรไบนขนาดใหญเครื่องใดท่ีมี Regenerator อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีการพัฒนากาซเทอรไบนขนาด

return cap 
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หลายสิบ kW จนถึงหลายพัน kW ซึ่งมี Regenerator เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และมีการนํามาใชในการ 
Cogeneration มากข้ึน 

ในกาซเทอรไบนแบบเพลาเด่ียวซ่ึงมีความเร็วรอบคงท่ี เชน กาซเทอรไบนสําหรับกําเนิดไฟฟา 
เนื่องจากอัตราไหลโดยปริมาตรของอากาศท่ีไหลผานเครื่องอัดอากาศจะมีคาคงท่ีเสมอ อัตราไหลโดยมวลจึง
ข้ึนอยูกับอุณหภูมิและความดันของบรรยากาศ เมื่ออัตราไหลโดยมวลเพ่ิมข้ึน ไมเพียงแตเทอรไบนจะมีกําลังขา
ออกสูงข้ึนเทาน้ัน อัตราสวนความดันยังเพ่ิมข้ึนเกือบจะแปรผันตามกัน ทําใหมีประสิทธิภาพความรอนสูงข้ึน
ดวย มาตรฐาน JIS B 0128 ไดกําหนดพิกัดกําลังขาออกมาตรฐานตามมาตรฐาน ISO ใหใชคาเม่ืออากาศท่ีหนา
แปลน (Flange) ขาเขาเครื่องอัดอากาศมีอุณหภูมิ 15°C ความดันรวม 101.3 kPa ความช้ืนสัมพัทธ 60% เปนคา
มาตรฐาน แตเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเปน 30°C กําลังขาออกจะเปล่ียนคอนขางมาก ตัวอยางเชน ลดลง 10% เปนตน 
ดังน้ัน ในการออกแบบจึงตองระมัดระวังไมใหกําลังขาออกไมเพียงพอในหนารอน 

 
1.10.3 เชื้อเพลิงและการเผาไหม 
เนื่องจากกาซเทอรไบนมีความยืดหยุนสูงในการเลือกใชเช้ือเพลิง ดังน้ัน จึงเปนท่ีคาดไดวามันจะ

สามารถรองรับเช้ือเพลิงชนิดใหมๆ เชน เช้ือเพลิงท่ีแปลงมาจากถานหินซึ่งจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล เมทนอล 
กาซผลพลอยไดท่ีมีคาความรอนตํ่า ไฮโดรเจน เปนตน แตประสิทธิภาพจะข้ึนอยูกับประเภทของเช้ือเพลิงดวย 
รวมท้ังการใชน้ํามันคุณภาพตํ่าจะตองมีมาตรการปองกันการผุกรอนท่ีดี 

โซเดียม (Na) และวาเนเดียม (V) ในเช้ือเพลิงเปนสารหลักท่ีทําใหมีข้ีเถาไปเกาะและเกิดการผุกรอน 
เมื่อกาซเทอรไบนมีอุณหภูมิสูงข้ึน ปญหาเรื่อง High temperature corrosion จากสารเหลาน้ีจะมีความรุนแรง
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือใชน้ํามันชนิดหนักแลว สารอินทรีย สารอนินทรีย โลหะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคประกอบพวกโลหะดาง เชน Na และโปแตสเซียม (K) ท่ีอยูในนํ้ามันเมื่อเผาไหมแลว จะทําพันธะกับ
กํามะถัน (S) เกิดเปนสารประกอบออกไซดและซัลไฟดตางๆ เชน โซเดียมซัลเฟต หรือ Vanadium pentoxide 
เปนตน ข้ีเถาเหลาน้ีทุกตัวมีจุดหลอมเหลวตํ่ากวาอุณหภูมิของกาซเผาไหม ข้ีเถา Eutectic (โลหะผสมท่ีมีจุด
หลอมเหลวตํ่า) ซึ่งมีสารเหลาน้ีผสมอยูจะยิ่งมีจุดหลอมเหลวตํ่ากวาน้ันอีก และจะกระเด็นไปเกาะท่ี Moving 
blade และ Fixed blade ของเทอรไบนในสภาพหลอมเหลวหรือกึ่งหลอมเหลว จึงไปทําลายชั้นออกไซดท่ี
ผิวหนา สารประกอบของวาเนเดียมท่ีสัมผัสกับผิวหนาของโลหะจะดูดซับออกซิเจนจากบรรยากาศรอบขาง
ตลอดเวลา แลวใชออกซิเจนเปนพาหะ ดวยออกซิเจนนี้จะทําใหเกิดการออกซิเดช่ันอยางรวดเร็วเขาไปถึงภายใน 
Moving blade และ Fixed blade จึงเกิดการผุกรอนอยางรุนแรง ปรากฏการณนี้เรียกวา High temperature 
corrosion 

ดังน้ัน กรณีท่ีจะใชน้ํามันชนิดหนัก จะตองติดต้ังเครื่องปรับสภาพเช้ือเพลิง เชน เครื่องทําความสะอาด 
ฯลฯ เติมสารเติมแตง และควบคุมอุณหภูมิขาเขาเทอรไบนไมใหสูงกวา 650°C แตจะทําใหกําลังขาออกและ
ประสิทธิภาพลดต่ําลงดวย นอกจากนี้ยังส้ินเปลืองคาใชจายในการซอมบํารุงอีกดวย เนื่องจากเหตุผลท่ีใชน้ํามัน
ชนิดหนักก็เพราะคาดหวังความคุมทุนโดยใชเช้ือเพลิงราคาถูก แตหากตองเสียคาใชจายจํานวนมากเพื่อปรับ
สภาพเช้ือเพลิงหรือทําใหประสิทธิภาพตํ่าลงก็ไมคอยมีประโยชน 

อุณหภูมิขาเขาเทอรไบนยิ่งมีคาสูง ปริมาณสารเหลาน้ีท่ียอมใหมีไดในเช้ือเพลิงก็ยิ่งตํ่าลง ในกาซเทอร
ไบนสําหรับเรือจะมีเกลือในบรรยากาศเหนือผิวทะเลรวมท้ังโซเดียมซัลเฟตในข้ีเถาจาการเผาไหม เมื่ออุณหภูมิ
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สูงถึง 845°C หรือสูงกวา จะเกิด High temperature corrosion อยางรวดเร็ว ปรากฏการณนี้จะเกิดข้ึนในกาซเทอร
ไบนท่ีใชบนบกแตติดต้ังริมทะเลหรือในทะเลทรายท่ีมีเกลือเปนจํานวนมากดวย จึงตองใชความระมัดระวัง 
 

1.10.4 การเดินเคร่ืองและการบํารุงรักษา 
ปรากฏการณ Surging ท่ีเกิดในเครื่องอัดอากาศ เปนส่ิงท่ีมีอิทธิพลสูงท่ีสุดในการจํากัดขอบเขตการ

เดินเครื่องของกาซเทอรไบน ปรากฏการณนี้จะเกิดข้ึนเมื่อเพิ่มอัตราสวนความดัน เมื่ออัตราไหลตํ่าๆ จนถึงจุด
หนึ่ง จะทําใหเกิดเสียงดังและความดันในทอเปลี่ยนแปลงไป จึงไมสามารถเดินเครื่องอัดอากาศอยางมี
เสถียรภาพ ในขณะเดียวกันท่ีตัวเครื่องอัดอากาศเอง 

 ช้ินสวนเคลื่อนท่ี (Rotor, Moving blade ฯลฯ) อาจจะชนกับช้ินสวนอยูนิ่ง (Shaft seal, fixed blade 
ฯลฯ) เนื่องจากการส่ันสะเทือนอยางรุนแรงของตัวเครื่องอัดอากาศ 

 ความเคนท่ีกระทําตอ Moving blade และ Fixed blade เพิ่มข้ึนเนื่องจาก Aerodynamic damping force 
ลดลงอยางมาก 

 ใบพัดเกิดความเสียหายเน่ืองจากอุณหภูมิของกระแสอากาศเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว เนื่องจากการมุน
เวียนของกระแสอากาศในเครื่องอัดอากาศ 

 
1.10.5 ปญหาส่ิงแวดลอม 
ปญหาส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากกาซเทอรไบน หลักๆ แลวจะมีเรื่องเสียงดังกับมลพิษทางอากาศเสียงดังท่ี

เกิดจากทอไอดี เกิดจากการเพ่ิมความดันและการปนปวนของกระแสอากาศท่ีไหลผาน Moving blade และ Fixed 
blade ในเครื่องอัดอากาศ โดยมากจะเปนเสียงความถี่สูง ในจํานวนเสียงดังจากกาซเทอรไบน โดยท่ัวไปเสียงน้ี
จะดังท่ีสุด ความดังของเสียงจะข้ึนกับปริมาณไอดีของเครื่องอัดอากาศ อัตราสวนความดัน ความเร็วรอบ เสน
ผานศูนยกลางของใบพัด จํานวนช้ัน การเรียงตัวของ Moving blade และ Fixed blade เปนตน วิธีแกไขสามารถ
ใชเครื่องเก็บเสียงในการดูดซับเสียงได อยางไรก็ตาม เครื่องเก็บเสียงทําใหเกิดความดันตก ซึ่งเปนส่ิงท่ีไมพึง
ปรารถนาในแงของประสิทธิภาพ เสียงดังจากทอไอเสียจะเกิดจากเสียงเผาไหมในหองเผาไหมและจากการ
ขยายตัวและการปนปวนของกาซเผาไหม เทียบกันแลวจะคอยกวาเสียจากทอไอดี แตเนื่องจากไอเสียมีอุณหภูมิ
สูง วัสดุเก็บเสียงจะตองทนความรอนและตองใชวัสดุท่ีทนตอกระแสกาซความเร็วสูงได เนื่องจากเปนเสียง
ความถี่ตํ่า มาตรการแกไขจึงคอนขางยากกวา วิธีท่ีมีประสิทธิผลไดแกการใชปลองไอเสียสูงๆ 

สวนเสียงท่ีทะลุผาน Casing มา โดยท่ัวไปจะแกไขดวยการหุมวัสดุเก็บเสียง 
ตามท่ีกลาวไปแลวขางตน เสียงโลหะความถ่ีสูงสามารถลดลงไดระดับหนึ่ง ดวยการใชท่ีครอบเก็บเสียง

และเครื่องเก็บเสียง แตเสียงไอเสียท่ีมีความถี่ตํ่าและเสียงการเผาไหมท่ีหูไมสามารถไดยิน สามารถทําใหกระจก
หนาตางท่ีหางออกไปหลาย km เกิดการส่ันสะเทือนได จึงตองใชความระมัดระวัง 

สําหรับมลพิษทางอากาศ ปจจุบันเนื่องจากกาซเทอรไบนมีอุณหภูมิสูงข้ึนทําใหเช้ือเพลิงท่ีใชตอง
เปลี่ยนเปนชนิดเบา จึงไมมีปญหาเรื่องขอกําหนด SOx สวนการเกิด NOx หลักๆ แลวจะเปน Thermal NOx โดยมี 
Fuel NOx นอยมาก วิธีแกไขทางหน่ึงไดแก การฉีดพนน้ําหรือไอน้ําเขาไปในกาซเผาไหม ทําใหอุณหภูมิสูงสุด
ของการเผาไหมลดตํ่าลง รูปท่ี 1.49 แสดงตัวอยางประสิทธิผลของวิธีดังกลาว ในกรณีนี้ อัตราการไหลเชิงมวล
ของกระแสกาซจะเพ่ิมข้ึนเทากับน้ํา/ไอน้ําท่ีฉีดพนเขาไป จึงมีผลทําใหกําลังขาออกเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามในกรณี
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ท่ีใชน้ํา แมวาในแงการลด NOx จะมีประสิทธิผลสูง แตจะสูญเสียความรอนแฝงทําใหความสูญเสียในกาซไอเสีย
เพิ่มข้ึนและประสิทธิภาพความรอนลดลง จึงมีการนํา Burner แบบแหงท่ีให NOx ตํ่า เชน การเผาไหมโดยใช 
Lean burn เปนตน 

 
 

รูปที่ 1.49 ตัวอยางประสิทธผิลของการลด NOx ดวยการฉีดพนน้ําหรือไอน้ํา 
 
1.11  ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม  (Cogeneration) 

1.11.1 หลักการทํางาน 
ระบบโคเจเนอเรช่ัน เปน Hybrid system ท่ีสามารถผลิตและจายพลังงานทุติยภูมิต้ังแต 2 ชนิดข้ึนไป

จากแหลงพลังงานปฐมภูมิชนิดเดียว โดยท่ัวไปจะเปนระบบท่ีผลิตพลังงานทุติยภูมิท่ีเปนแรงขับเคลื่อน (รวมถึง
พลังงานไฟฟา) และความรอนพรอมๆ กัน เรียกวา “Dual-purpose electricity and steam generation” 

เครื่องตนกําลังจะใชเครื่องยนตแก็ส เครื่องยนตดีเซล กาซเทอรไบน กังหันไอนํ้า ฯลฯ แตโดยท่ัวไปจะ
ไมรวมถึงการจายความรอนรวมจากกังหันไอน้ํา (ตัวอยางเชน Extraction turbine หรือ Back pressure turbine 
ฯลฯ) ดังน้ันจึงตองระมัดระวังในกรณีท่ีจะเปรียบเทียบกับระบบของทางตะวันตก ในอนาคตเซลเชื้อเพลิงและ 
Stirling engine อาจสามารถนํามาใชเปนเครื่องตนกําลังสําหรับโคเจเนอเรช่ันได ในท่ีนี้จะเรียกระบบท่ีมีพื้นฐาน
บนเครื่องยนตสันดาปภายในและกาซเทอรไบน ฯลฯ โดยไมคิดถึงกังหันไอนํ้าวา “ระบบโคเจเนอเรช่ันใน
ความหมายแคบ” และหากไมระบุไวเปนพิเศษจะหมายถึงกรณีนี้เทาน้ัน 

โครงสรางหลักของระบบโคเจเนอเรช่ัน ประกอบดวยเครื่องตนกําลัง (รวมท้ังเครื่องกําเนิดไฟฟา ฯลฯ) 
เพื่อผลิตแรงขับเคลื่อน และเครื่องนําความรอนท้ิงกลับมาใช (เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน เครื่องกําเนิดไอน้ํา 
หมอตมนํ้ารอน ฯลฯ) ซึ่งมีหนาท่ีนําความรอนท้ิงกลับมาใชโดยแปลงเปนพลังงานทุติยภูมิ เครื่องนําความรอน
ไปใชประโยชน (เครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืน ปมความรอน ฯลฯ) เครื่องสงความรอน (ปม ทอ ฯลฯ) เครื่อง
สะสมความรอน (ถังนํ้าเย็น น้ํารอน ฯลฯ) เปนตน 

การนําความรอนกลับมาใช นอกจากนํามาจากกาซไอเสียอุณหภูมิสูงแลว ในเครื่องยนตแก็สและ
เครื่องยนตดีเซลยังสามารถนํามาจากนํ้าระบายความรอนเสื้อสูบไดอีกดวย ความรอนเหลาน้ีเปนความรอน
สูญเสียสวนใหญจากเครื่องตนกําลัง ซึ่งมีสัดสวนถึงปริมาณ 30% การนํากลับมาใชจึงมีประสิทธิผลสูง การนํา
ความรอนกลับมาจากนํ้ามันหลอลื่นก็สามารถทําได แตโดยท่ัวไปจะไมทําเน่ืองจากไมคุมทุน การนําความรอน
กลับมาใชโดยท่ัวไปจะนํากลับมาในรูปน้ํารอนหรือไอนํ้า 

นํ้าหรือไอนํ้า / เชื้อเพลิง (อัตราสวนโดยนํ้าหนัก) 

ฉีดนํ้า 
ฉีดไอน้ํา 

คา
 N

O X  
เมื่
อฉี

ดพ
น 

คา
 N

O X 
เมื่
อไ
มไ

ดฉี
ดพ

น 
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ดวยวิธีการท่ีกลาวมาแลว ระบบโคเจเนอเรช่ันจึงเปนระบบท่ีนําความรอนท้ิงท่ีแตเดิมเครื่องตนกําลัง
สําหรับกําเนิดไฟฟา ปลอยท้ิงไปในบรรยากาศและในนํ้าระบายความรอนกลบัมาใชประโยชน กลาวไดวาเปน
การใชงานพลังงานแบบ Cascade 
 

 
 

รูปที่ 1.50  ตัวอยางโครงสรางของระบบโคเจเนอเรชั่น 
 
ซึ่งสามารถชวยอนุรักษทรัพยากรดวยการนําพลังงานท่ีมีอยูแลวมาใชงานอยางมีประสิทธิภาพ หากวางแผนอยาง
รัดกุมโดยนําความรอนท้ิงมาใชประโยชนไดมาก ประสิทธิภาพความรอนรวมแมแตในระบบขนาดเล็กก็อาจสูง
ถึง 80% รวมท้ังสามารถใชเปนแหลงกําเนิดไฟฟาเฉพาะท่ี ซึ่งต้ังอยูใกลกับความตองการใช โดยไมมีการสูญเสีย
ในการสงไฟฟา ดังน้ัน นอกจากจะเปนการอนุรักษพลังงานแลวยังสามารถลดตนทุนพลังงานไดมากดวย รูปท่ี 
1.50 แสดงตัวอยางโครงสรางของระบบโคเจเนอเรช่ัน รูปท่ี 1.51 แสดงตัวอยางเปรียบเทียบปริมาณพลังงานปฐม
ภูมิของระบบโคเจเนอเรช่ันกับระบบดั้งเดิม รูปท่ี 1.52 แสดงตัวอยางสมดุลความรอนของระบบโคเจเนอเรช่ัน 

 
รูปที่ 1.51  ตัวอยางเปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานของระบบโคเจเนอเรชัน่กับระบบดั้งเดิม 

 

กําลังไฟฟาที่กําเนิดได 

เชื้อเพลิง 

เครื่องยนต 

เครื่องแลกเปล่ียนความรอนกาซไอเสีย 
กาซไอเสีย 

ใชปรับอากาศรอน 

ใชปรับอากาศเย็น 

เครื่องแลกเปล่ียนความรอน 
นํ้าระบายความรอน 

หมอไอนํ้า 

พลังงาน 
ขาเขา 
100 

ไฟฟา 27 

ความรอน 
45 

ความรอนทิ้ง 
ไมใชประโยชน 

28 พลังงานเขา 
หมอไอนํ้า 

56 

ระบบ 
กําเนิดไฟฟา พลังงานเขา 

ไฟฟาพลังไอนํ้า 
77 

พลังงาน 
ขาเขา 
133 

ความรอนทิ้งไมใชประโยชน (19%) 

ความรอนทิ้งไมใชประโยชน (61%) 
ความสูญเสียในสายสง (4%) 
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1.11.2  ขอควรระวังในการวางแผน 
ในการเพ่ิมอัตราการใชงาน ทําใหเกิดความคุมทุน และรักษาความเช่ือถือไดของระบบโคเจเนอเรช่ัน 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว มีขอควรระวังในการวางแผนหลายประการ ประสิทธิผลในการนําระบบ
มาใชจะข้ึนอยูกับส่ิงตอไปนี้ 

* สภาพของภาระ (ท้ังไฟฟาและความรอน) 
* มีการซ้ือ-ขายไฟฟาจากการไฟฟาหรือไม 

 

 
 

รูปที่ 1.52  ตัวอยางสมดุลความรอนของระบบโคเจเนอเรชั่น 
  

* ประเภทของเครื่องตนกําลังและเช้ือเพลิงท่ีใช 
 สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการทําใหระบบมีประสิทธิผลสูงสุด ไดแก การตองสามารถเดินเครื่องโดยใหเกิด
สมดุลระหวางภาระไฟฟาและภาระความรอน หากอุปสงคและอุปทานของไฟฟาหรือความรอนอยางใดอยาง
หน่ึงมีมากหรือนอยเกินไปมากๆ ระบบจะมีประสิทธิภาพตํ่าลง แมจะมีการพัฒนาระบบท่ีสามารถปรับสัดสวน
ระหวางไฟฟาและความรอนไดอยางอิสระ แตก็มีขีดจํากัด ดังน้ัน ในการวางแผนนําระบบโคเจเนอเรช่ันมาใช 
จะตองตรวจสอบสภาพของภาระไฟฟาและความรอน (การเปลี่ยนแปลงตามชวงเวลาและฤดูกาล รูปแบบของ
ภาระ เปนตน) อยางถูกตอง คํานึงถึงการบํารุงรักษาและซอมแซม ความเช่ือถือได ฯลฯ และเพ่ือใหมีอัตราการใช
งานสูงสุด สิ่งสําคัญคือตองทําการคัดเลือกโดยทําการจําลองท้ังประเภท ขนาดความจุ (Capacity) และจํานวน
ของเครื่องตนกําลัง และทําการประเมินความคุมทุนอยางถี่ถวน รูปท่ี 1.53 แสดงตัวอยางระบบท่ีสามารถปรับ
สัดสวนไฟฟากับความรอนได 

ความสูญเสีย 8.6% 

เชื้อเพลิง 100% 

กาซไอเสีย 

ความสูญเสียในกาซไอเสีย 10.7% 

นํ้าระบายความรอนเสื้อสูบ นํ้ารอนที่นํากลับมาใช 
27.4% 

ไอนํ้าที่นํากลับมาใช 
27.4% 

กําเนิดไฟฟา 30.8% 

ความสูญเสีย 5% 
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รูปที่ 1.53 ตัวอยางโครงสรางของระบบที่สามารถปรับสัดสวนไฟฟากับความรอนได 
 

โดยท่ัวไประบบโคเจเนอเรช่ันจะมีโอกาสนอยท่ีจะสามารถเดินเครื่องอยางตอเนื่องท่ีพิกัดกําลังขาออก
ตลอดเวลา ดังน้ัน ในการวางแผนจึงตองเขาใจคุณลักษณะตางๆ ของเครื่องตนกําลังรวมท้ังเรื่องภาระไมเต็มพิกัด
เปนอยางดี เครื่องตนกําลังทุกชนิดเม่ือมี Load ratio ลดลงจะทําใหมีประสิทธิภาพและอัตราความส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงแยลง และมีปริมาณไอเสีย อุณหภูมิไอเสีย ปริมาณความรอนในน้ําระบายความรอนตํ่าลง ตัวอยางเชน 
เครื่องยนตดีเซลเทียบกับเครื่องยนตสันดาปภายในชนิดอื่นหรือกาซเทอรไบนแลวจะมีอุณหภูมิไอเสียตํ่ากวา 
และเม่ือมีภาระไมเต็มพิกัดจะยิ่งลดลงอยางมาก 

นอกจากน้ี ในการนําความรอนกลับมาใชจากไอเสียของเครื่องยนตดีเซล เพื่อปองกันการผุกรอนจาก
กรดกํามะถันท่ีเกิดจากกํามะถันในเช้ือเพลิง จะตองรักษาอุณหภูมิผนังทอท่ีสัมผัสกับไอเสียไมใหตํ่ากวา
ประมาณ 140°C ดังน้ัน อุณหภูมิสุดทายท่ีออกจากอุปกรณนําความรอนกลับมาใชสูบรรยากาศจะสูงประมาณ 
200°C อุณหภูมิไอเสียนี้ยิ่งใชเช้ือเพลิงท่ีสะอาดเทาใดก็สามารถทําใหลดลงไดเทาน้ัน ในเครื่องยนตท่ีเผาไหม
กาซหุงตม (Town gas) เชน เครื่องยนตแก็ส จะสามารถนําความรอนกลับมาใช โดยทําใหอุณหภูมิไอเสียเหลือ
ประมาณ 150°C ได จึงสามารถเพ่ิมอัตราการนํากลับมาใชใหสูงข้ึนได 

ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาแลว การเลือกประเภทของเครื่องตนกําลังและเช้ือเพลิงท่ีใชจะมีผลตอปริมาณ
ความรอนท่ีสามารถนํากลับมาใชไดและระดับอุณหภูมิ อีกท้ังยังสงผลตอความคุมทุนของระบบอีกดวย ดังน้ัน 
จึงตองทําความเขาใจสมบัติของเครื่องตนกําลังและเช้ือเพลิงตางๆ อยางถองแท เพื่อกอสรางระบบท่ีเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคการใชงานและคุณลักษณะของภาระดานอุปสงค ยิ่งไปกวาน้ัน เนื่องจากอุปกรณนําความรอนท้ิง
กลับมาใชและเครื่องจักรภาระก็มีคุณลักษณะตางๆ กัน ในการเลือกเครื่องตนกําลังจึงตองคํานึงใหสอดคลองกัน
ดวย 

ตารางท่ี 1.6 แสดงการเปรียบเทียบสมบัติของเครื่องตนกําลังชนิดตางๆ ท่ีมีขนาดท่ัวไปท่ีใชในระบบโค
เจเนอเรช่ัน ตารางน้ีเปนเพียงหลักการคราวๆ เทาน้ัน ในการเลือกใชเนื่องจากขนาดกําลังขาออกและเงื่อนไข
ตางๆ จะแตกตางกัน จึงตองศึกษาอยางเปนรูปธรรมเปนกรณีๆ ไป 

 

เคร่ืองกําเนิด

เคร่ืองอัด 
อากาศ เทอรไบน 

น้ําเล้ียง 

ไอเสีย 

สงไอน้ําไปกระบวนการผลิต 

อากาศอิ่มตัว 

อากาศความดันสูง 

เคร่ืองผสม 

หองเผาไหม 

เชื้อเพลิง 
ไอดี 
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ตารางที่ 1.6  เปรียบเทียบสมบัติของเครื่องตนกําลังชนิดตางๆ 
เครื่องตนกําลัง เครื่องยนตดีเซล เครื่องยนตแก็ส กาซเทอรไบน 

ขนาดที่ใช กลาง (ถึง 10000 kW) เล็ก-กลาง (ถึง 5000 kW) กลาง-ใหญ (ถึง 15000 kW) 
เชื้อเพลิง น้ํามันกาด น้าํมันเบา  

น้ํามันหนัก A ฯลฯ 
กาซ กาซ น้ํามันกาด น้าํมันเบา ฯลฯ 

ประสิทธิภาพการกํา เนิด
ไฟฟา 

30-45% 25-40% 20-35% 

วิธีนําความรอนทิ้งกลับมา
ใช 

น้ํารอนเปนหลัก น้ํารอนเปนหลัก ไอน้าํเปนหลกั 

ประสิทธิภาพรวม 70-85% 70-85% 70-85% 
มาตรการปองกันเสียงดัง ตองมี ตองมี ตองมี 
มาตรการปองกัน NOx หนวงจังหวะเวลาฉีดพน

เชื้อเพลิง 
นํากาซไอเสียไปหมุนเวียน
ใหม 
กําจัดไนโตรเจนดวย
แอมโมเนีย ฯลฯ 

lean burn 
three-way catalytic converter 
กําจัดไนโตรเจนดวยแอมโมเนีย 
ฯลฯ 

ฉีดพนน้ําหรือไอน้ํา 
premix lean burn 
กําจัดไนโตรเจนดวยแอมโมเนีย 
ฯลฯ 

 
1.12   ระบบ Combined Cycle  

1.12.1  หลักการทํางาน  
กาซไอเสียของกาซเทอรไบนแบบ Simple open cycle จะมีอุณหภูมิสูงและมีออกซิเจนอยูมาก จึงมี

พลังงานความรอนท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได เมื่อนําความรอนกลับมาใชโดยนําไปคายความรอนใหหมอ
ไอนํ้าแบบ Waste-heat boiler หรือใชเปนอากาศสําหรับเผาไหมในหมอไอนํ้าโดยเปาพนเช้ือเพลิงเขาไปเผาไหม
ในกาซไอเสียนี้ เพ่ือผลิตไอนํ้าแลว จะทําใหระบบมีประสิทธิภาพรวมสูงข้ึนมาก กรณีท่ีนําไอน้ําน้ีไปใชใน
กระบวนการผลิตจะเรียกระบบนี้วา Cogeneration ซึ่งจะอธิบายในหัวขอ 3.5 และหากนําไปขับกังหันไอนํ้าจะ
เรียกวา คอมไบนไซเคิล 

คอมไบนไซเคิลในความหมายกวางมีหลายประเภท เชน เครื่องตนกําลังท่ีใชเปน Topping อาจใชการ
กําเนิดไฟฟาแบบ Magnetohydrodynamic (MHD) power generation ซึ่งจะปลอยกาซอุณหภูมิสูง และเครื่องจักร
ขับเครื่องท่ีใชเปน Base ก็ไมจําเปนตองเปนกังหันไอน้ําเสมอไป แตในท่ีนี้จะอธิบายเฉพาะท่ีใชกังหันไอน้ําเปน 
Bottoming เทาน้ัน 

แนวคิดเรื่องการกําเนิดไฟฟาแบบคอมไบนไซเคิลโดยใชกาซเทอรไบนไมใชแนวคิดใหม รูปแบบอื่นก็
มีหลายอยาง ซึ่งไดถูกนํามาใชแลวดังตารางท่ี 1.7 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิขาเขาของกาซเทอรไบนจะทําใหเทอรไบนมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน แตอุณหภูมิกาซไอเสียก็จะเพ่ิมข้ึนดวย ระยะหลังน้ีกาซไอเสียจะมีอุณหภูมิถึง 550-600°C 
ทําใหความเขมขนออกซิเจนท่ีเหลือในกาซไอเสียมีคาตํ่า วิธีนําความรอนกลับมาใชซึ่งไมตองเพิ่มเช้ือเพลิงเขาไป
จึงกลายเปนวิธีท่ีใชกันเปนหลัก อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีการนําวิธี Exhaust gas reheating มาใชในการ 
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Repowering โรงไฟฟาพลังความรอนเกาและโรงไฟฟาพลังขยะมากข้ึน รูปท่ี 1.54 แสดงหลักการทํางานของ
คอมไบนไซเคิลกับตัวอยางสมดุลความรอน 
 การกําเนิดไฟฟาดวยคอมไบนไซเคิล เปนวิธีท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพความรอนไดอยางมาก ในขณะ
ท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพความรอนดวยการเพ่ิมอุณหภูมิและความดันเริ่มเขาใกลขีดจํากัดเขาไปเรื่อยๆ ดวยเหตุนี้ 
เทคโนโลยีขางตนจึงแพรหลายอยางรวดเร็วในฐานะท่ีเปนเทคโนโลยีท่ีสามารถตอบสนองความตองการของยุค
สมัยได ปจจุบันกลายเปนวิธีหลักในการผลิตไฟฟาพลังความรอนแลว กลาวคือ ประสิทธิภาพความ รอนของ
คอมไบนไซเคิลนั้นแมจะใชกาซเทอรไบนเดิมๆ แบบ Simple open cycle ท่ีมีอุณหภูมิกาซขาเขาเทอรไบน 
1100°C ก็ยังมีประสิทธิภาพประมาณ 43% หากใชกาซเทอรไบนประสิทธิภาพสูงอุณหภูมิ 1350°C จะมี
ประสิทธิภาพสูงไดถึงประมาณ 48% ยิ่งกวาน้ันปจจุบันกําลังมีการพัฒนากาซเทอรไบนรุนใหมอุณหภูมิ 1500°C 
ซึ่งจะทําใหไซเคิลมีประสิทธิภาพสูงถึง 53% 

 

ตารางที่ 1.7  คอมไบนไซเคิลประเภทตางๆ 
 หลักการทํางาน ภาพโครงสรางระบบ 

นํา
ไอ
เสี
ยม

าอ
ุนน

้าํเล
ี้ยง

 

นําความรอนทิ้งจากกาซเทอรไบนมาใหความ
รอนแกน้ําเลี้ยงของโรงไฟฟาพลังไอนํ้า 

 

นํา
ไอ
เสี
ยม

าเผ
าไ
หม

ซ้ํา
 

นําความรอนทิ้งจากกาซเทอรไบนมาใชเปน
อากาศสําหรับเผาไหมของหมอไอน้ําเพื่อนํา
ความรอนทิ้งกลับมาใช 

 

นํา
ไอ
เสี
ยม

าเติ
ม

เช
ื้อเ
พล

ิง 

ระหวางทางที่นํากาซไอเสียจากกาซเทอรไบน
ไปที่หมอไอน้ําแบบ waste-heat boiler จะทํา
การเผาไหมเชื้อเพลิงเสริม เพื่อปรับปรุงสภาวะ
ของไอน้ําใหดีข้ึน และเพิ่มกําลังขาออกของ
กังหันไอน้ํา  

นํา
คว

าม
รอ
นท

ิ้งก
ลับ

มา
ใช
 

นําไอเสียของกาซเทอรไบนมาคายความรอนให
หมอไอน้ําแบบ waste-heat boiler แลวใชไอน้ํา
ที่เกิดข้ึนไปขับกังหันไอน้ํา 

 

 

เชื้อเพลิง อากาศ 

กาซเทอรไบน 

อากาศ 

หมอไอน้ํา 

ไอเสียอุณหภูมิสูง 

กังหันไอน้ํา 

เชื้อเพลิง 

เชื้อเพลิง 

กาซเทอรไบน 

อากาศ เชื้อเพลิง 

หมอไอน้ํา 
กังหันไอน้ํา 

ไอเสียอุณหภูมิสูง 

กังหันไอน้ํา 

เชื้อเพลิง 

กาซเทอรไบน 

กาซเทอรไบน 

อากาศ เชื้อเพลิง 

เชื้อเพลิง อากาศ 

ไอเสียอุณหภูมิสูง 

ไอเสียอุณหภูมิสูง 

กังหันไอน้ํา 

เคร่ืองเติมเชื้อเพลิง 

หมอไอน้ําแบบ
waste-heat boiler

หมอไอน้ําแบบ
waste-heat boiler
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รูปที่ 1.54 หลักการทํางานของคอมไบนไซเคิลและตัวอยางสมดุลความรอน 

 
นอกจากนี้ปจจุบัน ยังมีแนวคิดท่ีจะนําเครื่องยนตเจ็ตสําหรับเครื่องบินมาใชในการผลิตไฟฟาอีกดวย 

กาซเทอรไบนสําหรับเครื่องบินแตเดิมเคยนํามาใชสําหรับรองรับภาระสูงสุดเปนระยะเวลาสั้นๆ หรือใชในกรณี
ฉุกเฉิน อยางไรก็ตาม เครื่องบินซ่ึงตองการแรงขับดันอยางมากน้ันเปนเครื่องยนตท่ีมีอัตราสวนความดันสูงถึง 
30 เทา เครื่องยนตเดี่ยวๆ เองก็มีประสิทธิภาพสูงถึง 37-40% ในอนาคตเครื่องยนตเดี่ยวๆ จะมีประสิทธิภาพ 40-
44% เมื่อนํามาใชในคอมไบนไซเคิลจะทําใหไดประสิทธิภาพถึง 50-55% ข้ึนไป จึงมีโครงการท่ีจะนํามาใช ยิ่ง
ไปกวาน้ัน ในโรงไฟฟาคอมไบนไซเคิลประสิทธิภาพสูงเหลาน้ี ยังถูกคาดหวังวาอนาคตจะไปใชรวมกับ
โรงไฟฟาแบบ Coal gasification กลายเปนระบบกําเนิดไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพสูงและสะอาด 

เมื่อมีภาระไมเต็มพิกัด ปริมาณไอเสียของกาซเทอรไบนจะลดลง อัตราความส้ินเปลืองความรอนของ
โรงไฟฟาคอมไบนไซเคิลจึงลดลงอยางมาก แตถาโรงไฟฟาประกอบดวยกาซเทอรไบนหลายตัว แลวใชวิธี
ควบคุมจํานวนเครื่องจะมีขอดีคือสามารถรักษาประสิทธิภาพสูงขณะท่ีมีภาระไมเต็มพิกัดได วิธีกําเนิดไฟฟา
แบบคอมไบนไซเคิลท่ีใชอยูในปจจุบัน แบงเปน 2 แบบ ไดแก แบบเพลาเด่ียวซ่ึงกาซเทอรไบนจะตอกับกังหัน
ไอนํ้าโดยตรงบนเพลาเดียวกัน แตนํามาเรียงกันหลายๆ ชุด กับแบบหลายเพลาซึ่งประกอบดวยกาซเทอรไบน
หลายตัวกับกังหันไอน้ํา 1 ตัว แบบเพลาเด่ียวสามารถตรวจซอมแตละเพลาไดโดยไมตองหยุดโรงไฟฟา เหมาะ
สําหรับเดินเครื่องรับโหลดคากลางๆ สวนแบบสองเพลาในการตรวจซอมกังหันไอนํ้าจะไมสามารถกําเนิดไฟฟา
ได เหมาะสําหรับเดินเครื่องรับ Base load 
1.12.2 Repowering 

Repowering หมายถึง การนําเครื่องจักรใหมไปติดต้ังเพ่ิมเติมใหโรงไฟฟาเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และกําลังไฟฟาท่ีผลิตได รวมถึงการเพิ่มกําลังของโรงไฟฟาพลังนํ้าโดยพิจารณาปรับระบบน้ําใหมดวย แตใน
ท่ีนี้จะกลาวถึงการติดต้ังกาซเทอรไบนเพ่ิมเติมใหโรงไฟฟาพลังความรอนเดิม เพื่อทําคอมไบนไซเคิลกับหมอไอ
น้ําและกังหันไอนํ้าท่ีมีอยูแลวดังรูปท่ี 1.55 เทาน้ัน โรงไฟฟาพลังความรอนท่ีเดินเครื่องโดยใชน้ํามันหนักชนิด C 
หรืออื่นๆ เปนเช้ือเพลิงของหมอไอน้ํา โดยติดต้ังเครื่องกําจัดกํามะถันท่ีปลองไอเสียนั้น โดยมากจะถูกนํามา

กาซเทอรไบน 

เชื้อเพลิง 

หมอไอนํ้า 
waste-heat boiler 

กังหันไอนํ้า 

เชื้อเพลิงกาซเทอรไบน 100% 
กําลังขาออกของกังหันไอนํ้า 12% 

ความสูญเสียในการควบแนน 26% 

ความสูญเสียในไอเสีย 30% 
กําลังขาออกของกาซเทอรไบน 

32% 
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พิจารณาทํา Repowering เมื่ออยูในสถานะท่ีตองเปลี่ยนเช้ือเพลิงเปนชนิดอื่น โดยจะพิจารณาความสมดุล
ระหวางการลดมลพิษตอส่ิงแวดลอมกับการลดตนทุนพลังงาน เปนตน  

   
รูปที่ 1.55 ตัวอยาง Repowering system 

 
ยิ่งไปกวาน้ัน เพื่อนําพลังงานท่ียังไมไดนํามาใช มาใชใหเปนประโยชน และเพื่อลดมลพิษตอ

สิ่งแวดลอม เรายังสนใจการ Repowering โรงไฟฟาพลังขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหสูงข้ึนอีกดวย ปจจัยสําคัญ
ท่ีทําให Repowering ไดรับความสนใจเพ่ิมข้ึนก็คือ การท่ีกาซเทอรไบนมีสมรรถนะสูงข้ึน โดย Repowering มี
ขอดีดังตอไปนี้ 

* การอนุรักษพลังงาน : ดวยการใชพลังงานอยางเปนข้ันๆ (Cascade) ทําใหสามารถอนุรักษพลังงานได
มากกวาโรงไฟฟาเดิม 10-30% 

* ลดมลพิษตอส่ิงแวดลอม : ผลจากการอนุรักษพลังงาน จะสามารถลดคารบอนไดออกไซด (CO2) และ
ไนโตรเจนออกไซด (NOx) ได 

* ใชโรงไฟฟาเดิมอยางมีประสิทธิผล ยืดอายุการใชงาน เพิ่มกําลังไฟฟาท่ีกําเนิดได : ไดกําลังไฟฟา
เพิ่มข้ึนจากกาซเทอรไบนท่ีติดต้ังเพ่ิม และมี Lead time สั้น (โดยท่ัวไปประมาณ 1-2 ป) 

* ลดตนทุนพลังงาน : ลดตนทุนเนื่องจากผลของการอนุรักษพลังงานและไดกําลังไฟฟาเพ่ิมข้ึน เปนตน 
วิธีนําความรอนท้ิงจากกาซเทอรไบนมาใชสามารถแบงไดดังตอไปนี้ 

(1) นําไอเสียมาอุนน้ําเลี้ยง 
เปนการนําความรอนท้ิงจากกาซเทอรไบนมาใชอุนน้ําเลี้ยงหมอไอนํ้าของโรงไฟฟาเดิม มีโครงสรางไม

ซับซอน แตไมสามารถคาดหวังประสิทธิภาพไดมากนัก 
(2) นําไอเสียมาเผาไหมซ้ํา 
ในไอเสียจากกาซเทอรไบน จะมีออกซิเจนเหลืออยูประมาณ 14-16% หากนํากาซน้ีไปใชเปนอากาศ

สําหรับเผาไหมในหมอไอนํ้าเดิม จะทําไดดวยตนทุนตํ่า อยางไรก็ตาม โดยมากไอเสียนี้มักจะมีปริมาณออกซิเจน
ไมเพียงพอกับท่ีหมอไอน้ําตองการ ดังน้ัน จึงตองเดินเครื่อง Forced draft fan ควบคูไปดวย วิธีนี้สามารถนํา
ความสูญเสียในไอเสียของกาซเทอรไบนกลับมาใชใหมไดจํานวนมาก  

หมอไอนํ้าสําหรับกําเนิดไฟฟาเดิม 

เชื้อเพลิง 

ความรอนทิ้ง 

ไฟฟา 

ไฟฟา 

ติดต้ังเพ่ิม เชื้อเพลิง 

เครื่องอัด 
อากาศ เทอรไบน 

เครื่องกําเนิดไฟฟา 

เครื่องกําเนิดไฟฟา 
กังหันไอนํ้า 

ไอนํ้าสําหรับกระบวนการผลิต 

อากาศสําหรับเผาไหม 
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(3) นําความรอนท้ิงกลับมาใช 
นํากาซเทอรไบนและหมอไอนํ้าแบบ Waste-heat boiler สําหรับกําเนิดไอนํ้าจากไอเสียของกาซเทอร

ไบนมาติดต้ังเพ่ิมเติม แลวนําไอนํ้าเหลาน้ีไปปอนใหกังหันไอนํ้ารวมกับไอนํ้าจากหมอไอนํ้าเดิม บางครั้งอาจ
ตองรื้อถอนหมอไอนํ้าเดิม เปนตน ซึ่งการแบงประเภทจะเหมือนกับกรณีของคอมไบนไซเคิล การทํา 
Repowering ดวยการติดต้ัง Waste-heat boiler แทนหมอไอนํ้าเดิมจะเรียกวา Partial repowering สวนการเปลี่ยน 
Steam cycle เดิมท้ังหมด เรียกวา Station repowering และการเปลี่ยนท้ังหมดทุกอยางโดยใชท่ีดินและสายสง
ไฟฟาเดิม เรียกวา Full repowering ในกรณีใดก็ตาม สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ จะตองใหโรงไฟฟาเดิมกับเครื่องจักรท่ี
ติดต้ังใหม (เพ่ิมเติม) ทํางานไดสอดคลองกันเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยท่ัวไปแลว กังหันไอนํ้าเดิมมักจะ
สามารถใชงานตอได อยางไรก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีนําไอเสียมาเผาไหมซ้ํา สวนมากจะตองมีการดัดแปลง
หมอไอนํ้า เชน การเปลี่ยนประเภทเช้ือเพลิง เปนตน จึงตองวางแผนเพื่อไมใหโรงไฟฟา ตองหยุดเดินเครื่องเปน
ระยะเวลานาน 

การทํา Repowering หมอไอนํ้าท่ีเผาไหมถานหินในสหรัฐอเมริกา จะมีการนําหมอไอนํ้าแบบ Fluidized 
bed มาใชเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากกอมลพิษตํ่าและสามารถลดตนทุนไดดวยการเผาไหมเช้ือเพลิงแข็งหลาย
ประเภท เชน ขยะอุตสาหกรรม เปนตน ยิ่งไปกวาน้ัน ในอนาคตยังมีการคาดหวังวาจะพัฒนาไปเปนโรงไฟฟา
รวมกับ Coal gasification ไดอีกดวย 
 
1.13 ระบบแลกเปลี่ยนความรอน หลักการทํางานของระบบแลกเปลีย่นความรอน การเลือกใชชุดแลกเปลี่ยน

ความรอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบํารุงรักษาชุดแลกเปลีย่นความรอน  
ในโรงงานผลิตท่ีใชปฏิกิริยาเคมีหรือการบังคับทางกายภาพ เชน การเผาไหม การอบแหง การผลิตไอ

น้ํา ฯลฯ จะมีการถายเทความรอนเพื่อใหความรอนแบบบังคับหรือระบายความรอน การถายเทความรอนแบบ
บังคับแบงเปนการบังคับสัมผัสโดยตรงระหวางตัวกลางใหความรอนกับตัวกลางรับความรอน และการบังคับ
ทางออมโดยการแลกเปลี่ยนความรอนผานผนังก้ัน ในโรงงานผลิตโดยมากจะใชวิธีบังคับสัมผัสทางออมเพื่อ
ปองกันไมใหตัวกลางท้ังสองเขาไปผสมกัน ซึ่งอาจเกิดปญหาได 

การใหความรอนหรือระบายความรอนจากของแข็ง ของเหลว กาซซ่ึงเปนเปาหมายการบังคับถายเท
ความรอน จะใชวิธีการถายเทความรอน 3 วิธี ไดแก การพาความรอน การนําความรอน การแผรังสี อยางใดอยาง
หนึ่งหรือต้ังแตสองวิธีรวมกัน  
1.13.1 เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนประเภทตางๆ 
 ถาจะแยกประเภทอุปกรณถายเทความความรอนตามวัตถุประสงคการใชงาน อุปกรณแลกเปลี่ยนความ
รอนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหความรอนจะเรียกวา เครื่องใหความรอน สวนอุปกรณถายเทความรอนท่ีมี
วัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางของไหลกับของไหลจะเรียกวา เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนยังแบงออกตามวัตถุประสงคการใชงานและหนาท่ีการทํางานไดเปน เครื่องอุน 
(Preheater) เครื่องระเหย หมอไอนํ้าความรอนท้ิง (Waste-heat boiler) เครื่องควบแนน เปนตน 
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1.13.1.1  เครื่องใหความรอน 
 อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนท่ีมีวัตถุประสงคในการใหความรอน สามารถแบงตามแหลงความรอนได
เปนวิธีใหความรอนดวยเปลวไฟโดยตรง เชน เตาเผา ซึ่งใชวิธีนํากาซเผาไหมไปสัมผัสกับเปาหมายท่ีตองการให
ความรอนโดยตรง กับวิธีใหความรอนดวยแจ็กเก็ต วิธีใหความรอนดวยแผนโลหะ วิธีใหความรอนดวยทอ ซึ่งจะ
ใชไอนํ้าหรือตัวกลางความรอน นอกจากน้ี ยังมีวิธีใหความรอนดวย Radiant tube ซึ่งเปนวิธีสงกาซเผาไหม
อุณหภูมิสูงเขาไปในทอ ทําใหทอมีอุณหภูมิสูง แลวใหความรอนดวยการแผรังสีความรอน และวิธีอื่นๆ อีกดวย 
วิธีใหความรอนดวยทอยังแบงออกไดดังตอไปนี้ (รูปท่ี 1.56) 
 
 (a) แบบทอนอน  แบบควบแนนในทอ   แบบฟลมบาง (รูปท่ี 1.56 (a)) 
               แบบของเหลวซึม (รูปท่ี 1.56 (b)) 
       แบบควบแนนนอกทอ (รูปท่ี 1.56 (c)) 
 (b) แบบทอต้ัง   แบบ forced circulation (รูปท่ี 1.56 (d)) 
       แบบ natural circulation   แบบมาตรฐาน (รูปท่ี 1.56 (e)) แบบตะกรา (รูปท่ี 1.56 (f)) 
               แบบทอยาว (รูปท่ี 1.56 (g)) 
 (c) แบบทอเอียง (รูปท่ี 1.56 (h)) 
 (d) แบบทอพิเศษ (รูปท่ี 1.56 (i)) 

 
 

รูปที่ 1.56 วิธีใหความรอนดวยทอแบบตางๆ 
 

A : กาซไมควบแนน  S : ไอนํ้า       D : นํ้าควบแนน 
T : ของเหลวควบแนน F : ของเหลวเขมขน     V : ไอนํ้าที่เกิดขึ้น 
          ---- : ทอใหความรอน 
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นอกจากน้ี หมอตมแบบหลายทอท่ีใชไอน้ํา ยังแบงตามทิศทางของทอใหความรอนไดเปนแบบทอนอน
และทอต้ังอีกดวย ซึ่งแตละแบบมีสมบัติดังตอไปนี้ 

(1)  แบบทอนอน 
กรณีท่ีทอมีความยาวมาก ความลึกจะไมเปลี่ยนแปลง ดังน้ัน จุดเดือดของของเหลวตามแนวความลึกจะ

ไมเพิ่มข้ึนมาก ผลตางอุณหภูมิเฉลี่ยระหวางไอนํ้าสําหรับใหความรอนกับของเหลวจะสูงกวาแบบทอต้ัง อยางไร
ก็ตาม เทียบกับแบบทอต้ังแลวจะทําความสะอาดไดยากกวา จึงใชในกรณีท่ีไมตองหวงเรื่องความสกปรก 

(2)   แบบทอต้ัง 
มีการระบายนํ้าควบแนนจากไอนํ้าสําหรับใหความรอนและการหมุนเวียนของเหลวท่ีตองการใหความ

รอนดีกวาแบบทอนอน นอกจากน้ี ยังมีสิ่งสกปรกเกาะและสะสมนอยกวาแบบทอนอน ทําความสะอาดงาย 
 
ในการรักษาสมรรถนะในการกําเนิดไอของเหลวของหมอตม มีขอควรระวังในการเดินเครื่อง

ดงัตอไปนี้ 
 เนื่องจากมีทอซึ่งมีปริมาตรนอยและมีพื้นท่ีถายเทความรอนกวางเรียงอยู เพื่อใชพื้นผิวถายเทความ

รอนอยางมีประสิทธิผล จะตองถายนํ้าควบแนนจากไอนํ้า สําหรับใหความรอนและกาซท่ีไมควบแนน
ออกตลอดเวลา 
 เพ่ือรักษาผลตางอุณหภูมิ ตองระวังการแหงงวดจนตกผลึกของของเหลวท่ีตองการใหความรอนและ

การเกิดกาซท่ีไมควบแนน 
 ทําความสะอาดเพ่ือปองกันการเกิดตะกรันเนื่องจากการตกผลึกและปองกันการผุกรอน 

แหลงความรอนของเครื่องใหความรอน มีท้ังกาซเผาไหม ไอน้ํา น้ํามันตัวกลางความรอน น้ํารอน ฯลฯ 
แตละประเภทมีสมบัติดานวัตถุประสงคการใชงานและชวงอุณหภูมิแตกตางกัน กรณีท่ีใชไอน้ําจะมีขอดี
ดังตอไปนี้ 

 สามารถใหความรอนไดอยางสมํ่าเสมอ 
 สามารถปรับอุณหภูมิไดสะดวกโดยการปรับความดัน 
 มีความรอนแฝงของการควบแนนสูงมาก และมีสัมประสิทธิ์การพาความรอน ของการควบแนนสูง 

จึงสามารถออกแบบพื้นท่ีถายเทความรอนใหมีขนาดเล็กได 
 โดยมากวิธีนําความรอนท้ิง เชน กาซไอเสีย ฯลฯ กลับมาใชจะนํากลับมาในรูปไอนํ้า  

จึงสามารถนํามาใชในท่ีนี้ได 
 

1.13.1.2 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเปนอุปกรณท่ีทําการใหและรับความรอนระหวางของไหลอุณหภูมิสูงกับ
ของไหลอุณหภูมิตํ่า เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสามารถแบงออกตามโครงสรางวามีผนังของแข็งก้ันระหวางท่ี
ถายเทความรอนหรือไมไดเปนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบมีผนังก้ัน และเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบ
สัมผัสโดยตรง นอกจากน้ียังมีแบบ Regenerative และแบบคลายๆ กับปมความรอนท่ีจะหมุนเวียนตัวกลางความ
รอนระหวางเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบมีผนังก้ัน 2 เครื่องอีกดวย ในการนําความรอนจากกาซไอเสีย
กลับมาใช โดยท่ัวไปจะใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทางออมระหวางของไหลกับของไหลเปนสวนใหญ 
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ตัวอยางการแบงประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแสดงไวในรูปท่ี 1.57 
 

 
รูปที่ 1.57 เคร่ืองแลกเปลีย่นความรอนประเภทตางๆ 

 
(ก) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอ 
แบบท่ีสําคัญไดแก แบบหลายทอ เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบนี้จะมีทอจํานวนมากอยูภายในลําตัว

ทรงกระบอก เพ่ือทําการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางของไหลท่ีไหลอยูภายในทอกับภายนอก เนื่องจาก
สามารถออกแบบไดหลายแบบ และมีความเช่ือถือไดสูง จึงเปนแบบท่ีใชกันในโรงงานจํานวนมาก ใชไดหลาย
วัตถุประสงคต้ังแตใหความรอน ทําความเย็น ระเหย ควบแนน เปนตน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบหลาย
ทอสามารถแบงตามวิธีการติดต้ังทอและแผนทอ (Tube plate) รวมท้ังรูปรางของทอไดเปน 3 ประเภทหลักๆ 
ดังตอไปนี้ (รูปท่ี 1.58) 
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รูปที่ 1.58 รูปแบบพ้ืนฐานของเคร่ืองแลกเปลีย่นความรอนแบบหลายทอ 
 

 แบบแผนทออยูนิ่ง (รูปท่ี 1.58 (a)) : เปนแบบท่ีงายท่ีสุด โดยยึดแผนทอไวกับลําตัวท้ังสองดาน 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริเวณระหวางลําตัวดานในกับแผนทอไมสามารถเปดออกได จึงไมสามารถทําความ
สะอาดบริเวณดังกลาว นอกจากน้ี เนื่องจากถูกยึดไวท้ังสองดาน กรณีท่ีลําตัวและทอมีการขยายตัวดวยความรอน
แตกตางกันจะตองมีมาตรการรองรับ 

 แบบทอรูปตัว U (รูปท่ี 1.58 (b)) : ทอแลกเปล่ียนความรอนมีลักษณะเปนรูปตัว U และมีแผนทอ
เพียงดานเดียว สามารถถอดมัดทอออกไดจึงทําความสะอาดและตรวจสอบลําตัวดานในและผิวทอไดสะดวก แต
การทําความสะอาดและตรวจสอบดานในทอจะทําไดยาก ขอไดเปรียบของวิธีนี้คือไมเกิดความเคนเนื่องจากการ
ขยายตัวดวยความรอนของทอแลกเปลี่ยนความรอน 

 แบบเฮดเดอรลอย (รูปท่ี 1.58 (c)) : ใชทอแลกเปลี่ยนความรอนท่ีเปนทอตรง รองรับท้ังสองดานไว
ดวยแผนทอ แผนทอดานหน่ึงจะไมยึดตายตัว ทําใหสามารถปองกันความเคนความรอนได อีกท้ังทําความ
สะอาดและตรวจสอบดานในทอไดสะดวก แตเนื่องจากมีความซับซอนจึงมีราคาสูง 

การเลือกประเภทเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนใหเหมาะสม จะตองพิจารณาเงื่อนไขตางๆ เชน ปริมาณ
ความรอนท่ีแลกเปลี่ยน อัตราไหล อุณหภูมิ ความดันสูญเสีย การผุกรอน ความสกปรก สถานท่ีติดต้ัง เปนตน 
กรณีท่ีแลกเปลี่ยนความรอนระหวางกาซกับของเหลว จะลดความตานทานความรอนทางดานกาซดวยการติดต้ัง
ทอมีพัดลม และใหกาซไหลดานนอกทอ นอกจากน้ี ยังติดต้ัง Baffle plate ในลําตัวเพื่อเพิ่มความเร็วกระแสดาน
ลําตัวทําใหมีสัมประสิทธิ์การพาความรอนสูงข้ึนอีกดวย วิธีเรียงทอมีหลายแบบดังรูปท่ี 1.59โดยการเรียง
สามเหล่ียมจะสามารถเรียงไดชิดกวา แตจะทําความสะอาดโดยอัตโนมัติไดยาก การเรียงส่ีเหลี่ยมจะทําความ
สะอาดงาย จึงใชกับแบบแผนทออยูนิ่งซ่ึงตองดึงมัดทอออกมาตรวจสอบหรือทําความสะอาด นอกจากนี้ การ
เรียงส่ีเหลี่ยมยังมีความตานทานการไหลตํ่า แตสัมประสิทธิ์การพาความรอนก็ตํ่ากวาดวย  

(c) เครื่องแลกเปล่ียนความรอนแบบเฮดเดอรลอย (a) เครื่องแลกเปล่ียนความรอนแบบแผนทออยูน่ิง 

(b) เครื่องแลกเปล่ียนความรอนแบบทอรูปตัว U 

 (1) ลําตัว      
(2) ทอแลกเปล่ียนความรอน 
(3) แผนทอ   
(4) หองก้ัน 
(5) baffle plate 
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รูปที่ 1.59 วิธีเรียงทอของเคร่ืองแลกเปลีย่นความรอนแบบหลายทอ 
 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอชนิดอื่นๆ จะมีเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบระบายความรอน
ดวยอากาศโดยใชทอมีครีบ บางครั้งก็เรียกวา Air cooler หรือ Air fin cooler มีใชในรถยนต เครื่องปรับอากาศ 
และในท่ีท่ีไมมีน้ําระบายความรอนจะใชในเครื่องควบแนนของเทอรไบน 

(ข) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน 
ท่ีสําคัญคือเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบ Plate เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบ Plate จะมี Plate ซึ่ง

มีลักษณะเปนแผนบางๆ ท่ีมีรองสูงตํ่า ซอนกันอยูโดยมี Gasket ค่ัน ในชองระหวาง Plate จะมีของไหลอุณหภูมิ
ตํ่ากับของไหลอุณหภูมิสูงไหลสลับกันคนละชอง เพื่อทําการแลกเปลี่ยนความรอน (รูปท่ี 1.60) ระยะหาง
ระหวาง Plate มีต้ังแตหลายมิลลิเมตรจนถึงหลายสิบมิลลิเมตร เนื่องจากเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบนี้มี
พื้นท่ีถายเทความรอนตอปริมาตรหน่ึงหนวยสูงจึงมีขนาดกะทัดรัด มีประสิทธิภาพอุณหภูมิสูงจึงมีความดัน
สูญเสียสูงดวย แตก็ยังนําไปใชเปนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสําหรับนําความรอนกลับมาใช เชน เครื่องอุน
อากาศของหมอไอนํ้าขนาดเล็ก เปนตน 
 

 
 

รูปที่ 1.60 เคร่ืองแลกเปลีย่นความรอนแบบ Plate 
 

(ค) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบพิเศษ 
 ตัวอยางของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบพิเศษ ไดแก เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนท่ีใชในการนํา
ความรอนของกาซไอเสียกลับมาใช เชน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบ Regenerative เครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนแบบ Heat pipe เปนตน  
 

(a) เรียงจตุรัส ตรง (b) เรียงจตุรัส สลับฟนปลา (c) เรียงสามเหล่ียม สลับฟนปลา (d) เรียงสามเหล่ียม สลับฟนปลา 
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1.13.2  ปริมาณการแลกเปลี่ยนความรอน 
 ถาให Overall heat transfer coefficient ของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเทากับ K [W/(m2K)] ใหพื้นท่ี

ถายเทความรอนเทากับ A [m2] ใหผลตางอุณหภูมิเฉลี่ยเทากับ ΔTm [K] แลว ปริมาณการแลกเปลี่ยนความรอน 
Q [W] จะคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
   

 mTAKQ Δ⋅⋅=  (1.18) 
   

ผลตางอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนจะข้ึนอยูกับประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอน กรณีท่ีกระแสภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนไมมีการเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิของของไหลจะไมคงท่ี
ตามแนวทิศทางการไหล รูปท่ี 1.61 แสดงลักษณะการแจกแจงอุณหภูมิในกรณีของทอแลกเปลี่ยนความรอนสอง
ช้ัน โดยแกนต้ังแสดงอุณหภูมิและแกนนอนแสดงทิศทางการไหล รูปท่ี 1.61 (a) แสดงกรณีท่ีของไหลอุณหภูมิ
สูงเปนไอระเหยอิ่มตัว แลวใชความรอนแฝงของการควบแนน รูปท่ี 1.61 (b) แสดงกรณีท่ีของไหลอุณหภูมิตํ่าอยู
ในสภาพเดือด รูปท่ี 1.61(c) แสดงกรณีท่ีไหลไปทางเดียวกัน รูปท่ี 1.61 (d) แสดงกรณีท่ีไหลสวนทางกัน 

ในกรณีของทอสองช้ัน เราจะใชผลตางอุณหภูมิเฉลี่ยลอกการิทึม ΔTlm ซึ่งคํานวณไดดังตอไปนี้เปน
ผลตางอุณหภูมิ 
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กรณีของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบหลายทอ ซึ่งภายในลําตัวมีท้ังการไหลไปทางเดียวกันและ
ไหลสวนกัน หรือในกรณีของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบอื่นๆ จะใชผลตางอุณหภูมิเฉลี่ยลอกการิทึมคูณ
กับสัมประสิทธิ์ชดเชยเพื่อหาปริมาณการแลกเปลี่ยนความรอน 
 

 
 

รูปที่ 1.61 ผลตางอุณหภูมิ 
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1.13.3 ประสิทธิภาพเชิงอุณหภูมิ 
 ประสิทธิภาพเชิงอุณหภูมิเปนคาท่ีแสดงอัตราสวนผลตางของอุณหภูมิท่ีทําไดตอผลตางอุณหภูมิสูงสุด
ท่ีคาดหวังของของไหลท่ีพิจารณาประสิทธิภาพเชิงอุณหภูมิแบงตามกระแสของไหลไดเปนประสิทธิภาพ

อุณหภูมิดานอุณหภูมิสูง ηh และประสิทธิภาพอุณหภูมิดานอุณหภูมิตํ่า ηc 
ในกรณีของการไหลไปทางเดียวกัน ถาสนใจท่ีของไหลอุณหภูมิสูง ผลตางอุณหภูมิสูงสุดท่ีคาดหวังจะ

เทากับ (Th1 - Tc1) และผลตางของอุณหภูมิท่ีทําไดจะเทากับ (Th1 - Th2) ดังน้ัน ประสิทธิภาพอุณหภูมิดานอุณหภูมิ

สูง ηh จะเทากับสูตรตอไปนี้ 

 
 

รูปที่ 1.62 การแจกแจงอุณหภูมิของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบไหลไปทางเดยีวกัน 
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ในท่ีนี้ T เปนอุณหภูมิ ตัวหอย h หมายถึงของไหลอุณหภูมิสูง ตัวหอย c หมายถึงของไหลอุณหภูมิตํ่า 

ตัวหอย 1 หมายถึงคาท่ีขาเขาของของไหล ตัวหอย 2 หมายถึงคาท่ีขาออกของของไหล 

ในทํานองเดียวกัน ประสิทธิภาพเชิงอุณหภูมิเมื่อสนใจท่ีของไหลอุณหภูมิตํ่า ηc จะเทากับ 
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หากอัตราไหลและอุณหภูมิคงท่ีแลว ความตานทานความรอนยิ่งมีคาสูง (Overall heat transfer 

coefficient ยิ่งมีคาตํ่า) เทาใด ประสิทธิภาพเชิงอุณหภูมิจะยิ่งลดลงเทาน้ัน 
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1.13.4 ความสกปรกของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
ในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบผนังก้ัน เชน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบทอ ฯลฯ หากของ

ไหลสกปรก จะมีสิ่งสกปรกไปเกาะติดท่ีผิวทอแลกเปลี่ยนความรอนเมื่อใชงานไปนานๆ จึงทําใหความตานทาน
ความรอนเพิ่มสูงข้ึน ปริมาณการแลกเปล่ียนความรอนจะลดลง นอกจากน้ี หากส่ิงสกปรกไปเกาะและสะสม
ภายในทอเปนจํานวนมาก เสนผานศูนยกลางของทอจะแคบลง ทําใหความตานทานการไหลเพิ่มข้ึน ความ
สูญเสียท่ีแรงขับปมจึงเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

(1) สัมประสิทธิ์ความสกปรก 
กรณีท่ีผิวทอแลกเปลี่ยนความรอนสกปรก เราจะใชสัมประสิทธ์ิความสกปรก R แสดงระดับความ

ตานทานการถายเทความรอนเนื่องจากความสกปรกน้ัน 
Overall heat transfer coefficient K2 เทียบจากพ้ืนผิวดานนอกของทอในระบบทอสองช้ัน จะมี

ความสัมพันธกับสัมประสิทธิ์ความสกปรก R ดังตอไปนี้ 
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ในท่ีนี้ สัญลักษณ α (สัมประสิทธ์ิการพาความรอน) λ (สัมประสิทธิ์การนําความรอนของวัสดุทอ) r (เสนผาน
ศูนยกลาง) ตัวหอย 1 และ 2 หมายถึงผิวทอดานในและผิวทอดานนอกตามลําดับ 

 
สัมประสิทธิ์ความสกปรกจะข้ึนอยูกับสภาพการเดินเครื่อง (สมบัติของของไหล อุณหภูมิ ความเร็ว

กระแส เปนตน) และสภาพของพ้ืนผิวถายเทความรอน (อุณหภูมิของพ้ืนผิว วัสดุ ลักษณะของพ้ืนผิว) ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา (รูปท่ี 1.63) สมรรถนะในการถายเทความรอนจะเสื่อมลงเร็วเพียงใดจะข้ึนอยูกับ
เงื่อนไขเหลาน้ี 

 
 

รูปที่ 1.63 ตัวอยางการเปลีย่นแปลงตามเวลาของสัมประสิทธิ์ความสกปรก 
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] ความเร็วกระแส = 0.5 m/s (นํ้ารอนละลายกรดซิลิซิก) 

ความเร็วกระแส = 1.0 m/s (นํ้ารอนละลายกรดซิลิซิก) 

ความเร็วกระแส = 1.5 m/s (นํ้ารอนจาก water granulator) 
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(2) สาเหตุของความสกปรก 
สาเหตุท่ีทําใหความตานทานความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพิ่มสูงข้ึนมีดังตอไปนี้ 
 เกลือตางๆ : เกลือตางๆ ท่ีละลายอยูจะกลายเปนตะกอนท่ีพื้นผิวถายเทความรอน ในนํ้าระบายความ
รอนจะมี CaCO3, CaSO4, Ca(OH)2, Mg(OH)2, NaSO4 เปนตน 

 อนุภาคของแข็ง : อนุภาคท่ีไมละลายในของเหลวและของแข็งตางๆ ซึ่งจะมาเกาะและสะสมท่ี
พื้นผิวถายเทความรอน 

 การผุกรอน : การผุกรอนของพ้ืนผิวถายเทความรอน 
 สิ่งมีชีวิต : มีตัวออนของสัตวน้ํามาเกาะ หรือเกิดสารเปนเมือกเรียกวา Slime ท่ีเกิดจากแบคทีเรีย 
 การเยือกแข็ง : การเยือกแข็งของของเหลว เชน น้ํา ฯลฯ ท่ีพื้นผิวถายเทความรอน 
 Coking : มีสารลักษณะเปน Coke หรือ Tar จากกาซสลายตัวอุณหภูมิสูงมาเกาะท่ีพื้นผิวใหความเย็น 

(3) การทําความสะอาด 
กรณีท่ีพื้นผิวถายเทความรอนสกปรก เราสามารถกําจัดส่ิงสกปรกออกจากพ้ืนผิวถายเทความรอนได

ดวยการถอดออกมาลางทําความสะอาด หรือลางดวยสารเคมี (เชน กรด เปนตน) หรือทําความสะอาดโดย
อัตโนมัติโดยปลอย Sponge ball เขาไปหมุนเวียนภายใน ฯลฯ แลวแตประเภทและสภาพของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน นอกจากนี้ ในกรณีของกาซไอเสียจากการเผาไหม จะมีข้ีเถาและสารท่ีไมเผาไหมตางๆ แลวแต
ประเภทและองคประกอบของเช้ือเพลิง หรือมีฝุนละอองมาสะสมหรือเกาะท่ีพื้นผิวถายเทความรอน จึงตอง
พิจารณาสมบัติตางๆ และจัดเตรียมระบบกําจัดข้ีเถาตางๆ ท่ีสะสมอยู เชน การทํา Soot blow ซึ่งเปนวิธีพนไอนํ้า
หรืออากาศเพ่ือกําจัดส่ิงสกปรก เปนตน 
 
1.13.5  การควบคุมประจําวัน 

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสามารถเกิดปญหาหลายประการ เชน สมรรถนะการถายเทความรอนตํ่าลง 
การผุกรอน การร่ัวเนื่องจากแตกราว ของไหลชนิดอื่นเขาไปปนกับผลิตภัณฑ เปนตน ซึ่งไมไดเปนปญหาตอ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเทาน้ัน แตอาจทําใหกระบวนการผลิตผิดปกติได การควบคุมประจําวันของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนจึงมีความสําคัญมากกวาการรักษาสมรรถนะการถายเทความรอน แตรวมถึงการควบคุม
กระบวนการผลิต คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมอีกดวย 

หัวขอท่ีตองควบคุมประจําวันเกี่ยวกับสมรรถนะการถายเทความรอน ไดแก อุณหภูมิของของไหลกอน
และหลังเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ความดัน องคประกอบ เปนตน หากสิ่งเหลาน้ีเปลี่ยนแปลงไปเราจะทราบ
วาอาจเกิดการสกปรก การอุดตัน และรั่วไหล 

การวิเคราะหองคประกอบ ใหเลือกองคประกอบท่ีสามารถตรวจสอบไดงายจากจํานวนองคประกอบ
ของของไหลท้ังสองท่ีจะแลกเปลี่ยนความรอนกัน อนึ่ง ความดันระหวางของไหลท้ังสองภายในเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน จะต้ังไวใหตํ่าเพื่อลดผลกระทบจากการร่ัวไหล ดังน้ัน เพียงนําของไหลดานท่ีมีความดันตํ่า
มาวิเคราะหองคประกอบก็พอ 

การควบคุมสมรรถนะการถายเทความรอนดวยการวัดอุณหภูมิ สามารถทําไดโดยใชกราฟประสิทธิภาพ
เชิงอุณหภูมิ (รูปท่ี 1.64) เปนตน ประสิทธิภาพอุณหภูมิในกรณีท่ีของไหลท่ีสนใจอยูดานอุณหภูมิสูง ใหใช

ประสิทธิภาพอุณหภูมิดานอุณหภูมิสูง ηh เพื่อกําจัดตัวแปรเรื่องความสกปรกภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
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ใหหาประสิทธิภาพอุณหภูมิจากขอมูลการตรวจวัดอุณหภูมิทันทีหลังจากลางทําความสะอาด แลววาดเปนกราฟ
ไว จากขอมูลใหจัดทําภาพความสัมพันธระหวางอัตราไหลของของไหลใหความรอนกับประสิทธิภาพอุณหภูมิ 
(กรณีท่ีอัตราไหลของของไหลรับความรอนมีคาคงท่ี) ดังรูปท่ี 1.64 แลวตรวจสอบสภาพความสกปรก จากการ
เปลี่ยนแปลงของขอมูลประจําวันและจากกราฟหรืออื่นๆ ใหกําหนดชวงเวลาและความถี่ในการทําความสะอาด
พื้นผิวถายเทความรอน ทําความสะอาดไมใหเบ่ียงเบนไปมากกวาคาขอบเขตท่ีตองควบคุม 

นอกจากนี้ การวางแผนการควบคุมระบบเกี่ยวกับการเดินเครื่องเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน จะมีความ
แตกตางกันอยางมากจากสภาพท่ีไมสกปรกกับสภาพเมื่อไดเวลาทําความสะอาด ดังน้ัน จึงตองวัดการ
เปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์ความสกปรกในสภาพใชงานเพื่อใชอางอิงเวลาวางแผนดวย 

 
 

รูปที่ 1.64 ตัวอยางกราฟควบคุมประจําวันดวยประสิทธิภาพอุณหภูมิ 
   

นอกจากน้ียังมีสาเหตุอื่นๆ ท่ีทําใหสมรรถนะการถายเทความรอนลดลงอีกข้ึนอยูกับประเภทของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอน เชน ในเครื่องควบแนนความเปนสุญญากาศอาจลดลงเน่ืองจากมีกาซท่ีไมควบแนนปะปน
เขาไป หรือสัมประสิทธิ์การพาความรอนดวยการควบแนนอาจลดลงเนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมปะปนเขาไป 
หรือในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบ Heat pipe อาจมีการรั่วของตัวกลางความรอน เปนตน จึงตองทําการ
ควบคุมใหสอดคลองกับประเภทและสมบัติของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนนั้นๆ 
 
1.14  การวัดและการควบคุมพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ การวัดทางอุตสาหกรรมและหนวยวัด 
1.14.1 การวัดและการควบคุมพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ 

ตามมาตรฐาน JIS Z 8116:1994 “คําศัพทเก่ียวกับการควบคุมอัตโนมัติ - ศัพทท่ัวไป” ใหความหมาย
ของการควบคุมไววา หมายถึง “การบังคับเปาหมายการควบคุมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค” อนึ่ง คําศัพทท่ีจะ
นิยามตอไปนี้ยึดตามมาตรฐาน JIS ดังกลาวเชนกัน 

วัตถุประสงคของการควบคุมมีหลายประการ วัตถุประสงคท่ีพื้นฐานท่ีสุดไดแก 2 ประการตอไปนี้ 
(1) การทําใหตัวแปรควบคุม (Controlled variable) มีคาเทากับคาท่ีกําหนด (Set point) และรักษาคาไว

ใหคงท่ี หรือบังคับใหไดตามคาท่ีกําหนด 
(2) กําจัดอิทธิพล (เรียกวาการรบกวนหรือ Disturbance) จากภายนอกท่ีไมตองการใหมีตอเปาหมาย

การควบคุม 

อัตราไหลของของไหลใหความรอน [kg/s] 

คาตํ่าสุดที่ตองควบคุม 

คาตามขอกําหนดจําเพาะ 

คาที่ออกแบบไว 

ปร
ะสิ

ทธ
ิภา
พอ

ุณห
ภูม

ิดา
นอ

ุณห
ภูม

ิสูง
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ในท่ีนี้ตัวแปรควบคุม หมายถึง “ตัวแปรท่ีเปนคุณสมบัติของเปาหมายการควบคุม ท่ีเรามีวัตถุประสงค
ในการควบคุมตัวแปรน้ัน” ตัวอยางของเปาหมายการควบคุมแสดงไวในรูปท่ี 1.65 ในรูปเปนเครื่องทําความรอน
ใหแกน้ําท่ีอยูถังนํ้าโดยใชไอน้ํา วัตถุประสงคของเครื่องน้ีคือทําใหอุณหภูมิของนํ้าในถังมีคาเทากับท่ีกําหนด 
ดังน้ันตัวแปรควบคุมจึงไดแกอุณหภูมิของนํ้าในถังน่ันเอง 
 

 
 

รูปที่ 1.65 การควบคุมอุณหภูมิของเครื่องทํานํ้าอุน 
 

คาท่ีกําหนด มีนิยามวา “คาท่ีกําหนดใหเปนเปาหมายในระบบควบคุมเพ่ือใหตัวแปรควบคุมมีคาเทากับ
คาน้ัน” ในรูปท่ี 1.65 เนื่องจากเราใชเครื่องควบคุมอุณหภูมิในการบังคับวาลวควบคุมไอน้ํา เพื่อใหอุณหภูมิของ
น้ําในถังเทากับคาท่ีกําหนดไว ดังน้ัน คาท่ีกําหนดไวก็คือคาท่ีกําหนดนั่นเอง ท้ังน้ี บางกรณีคาท่ีกําหนดอาจมีคา
ไมคงท่ี แตมีการเปลี่ยนแปลงเปนครั้งคราวก็ได ในกรณีนี้ เราจะตองทําใหตัวแปรควบคุมใหไลตามคาท่ีกําหนด
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การควบคุมเชนนี้ เรียกวา Tracking control (หรือ Follow-up control) สวนการควบคุมท่ีมีคาท่ี
กําหนดคงท่ี เรียกวา Set-point control รูปท่ี 1.65 เปนตัวอยางของ Set-point control สวน Tracking control จะ
อธิบายในหัวขอ “Tracking control” 

นิยามของการรบกวน หมายถึง “การกระทําจากภายนอกท่ีทําใหสถานะของระบบควบคุมเสีย
เสถียรภาพ” ในรูปท่ี 1.65 หากอัตราการไหลและอุณหภูมิของนํ้าท่ีไหลเขาไปในถังมีการเปลี่ยนแปลง สถานะ
ของระบบควบคุมน้ีจะเสียเสถียรภาพ ปริมาณเหลาน้ีจึงถือวาเปนการรบกวน 

ในรูปท่ี 1.65 เนื่องจากเราใชเครื่องควบคุมอุณหภูมิในการควบคุมอุณหภูมิของนํ้าในถังโดยอัตโนมัติ 
จึงเรียกวา การควบคุมอัตโนมัติ กรณีท่ีไมใชเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จะใชคนปรับระดับการเปดวาลวควบคุมไอ
น้ํา เพื่อควบคุมอุณหภูมิของน้ําในถังก็ได ซึ่งเรียกวา การควบคุมดวยมือ การใชคนปรับระดับการเปดวาลว
ควบคุมทําได 2 วิธี ไดแก กรณีท่ีใชมือปรับระดับการเปดวาลวโดยตรง เชน การปรับอัตราการไหลของ
น้ําประปาตามบานเรือน กับกรณีท่ีปรับระดับการเปดวาลวทางออมโดยใชหนาท่ีการทํางานในการควบคุมดวย
มือของเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ การควบคุมดวยมือมีนิยามวา “การควบคุมโดยใชคนกําหนดตัวแปรบังคับ 
(Manipulated variable) โดยตรงหรือทางออม” สวนการควบคุมอัตโนมัติมีนิยามวา “การควบคุมโดยสรางระบบ
ควบคุมใหทํางานโดยอัตโนมัติ” 
 

ไอนํ้า 

คาที่กําหนด 

อุปกรณ 
ตรวจวัด 
อุณหภูมิ 

คาที่วัดได 
อุณหภูมิ 

ถัง วาลวควบคุมไอนํ้า 

ไปสวนตางๆ 
ในโรงงาน 

เครื่องควบคุม 
อุณหภูมิ 
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1.14.1.1 โครงสรางของระบบควบคุมกับ Block diagram 
ระบบควบคุม มีนิยามวา “ระบบท่ีสรางข้ึนโดยเชื่อมเครื่องควบคุมกับเปาหมายการควบคุมเพ่ือทําการ

ควบคุม” นิยามของเครื่องควบคุม (Controller) หมายถึง “อุปกรณท่ีประกอบดวยตัวตรวจวัด ตัวเปรียบเทียบ ตัว
ประมวลผลควบคุม ตัวควบคุมสุดทาย เพ่ือทําหนาท่ีกําเนิดคาตัวแปรบังคับ” ซึ่งแสดงไวในรูปท่ี 1.66 

 

 
รูปที่ 1.66 โครงสรางของระบบควบคุม 

  
ในระบบควบคุมท่ัวไป จะนําคาท่ีกําหนดกับตัวแปรควบคุมมาเปรียบเทียบกัน แลวทําการปรับตัวแปร

บังคับในทิศทางท่ีทําใหผลตาง (เรียกวา คาเบ่ียงเบน) หมดไป การกระทําขางตนจะทําใหตัวแปรควบคุมเปลี่ยนไป 
แลวนําตัวแปรควบคุมมาผาน Feedback loop กลับไปท่ีตัวเปรียบเทียบ และทําใหคาเบ่ียงเบนหมดไปในท่ีสุด 
กลาวคือ เมื่อตัวแปรควบคุมเปลี่ยนไปเนื่องจากคาท่ีกําหนดเปลี่ยนไป หรือเนื่องจากอิทธิพลของการรบกวน 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะถายทอดไปรอบระบบควบคุมจนครบรอบ วิธีการควบคุมเชนนี้ เรียกวา การ
ควบคุม Feedback หรือการควบคุมแบบ Closed loop นิยามของการควบคุม Feedback คือ “การควบคุมท่ีนําตัว
แปรควบคุมมาเปรียบเทียบกับคาท่ีกําหนดดวยการ Feedback และกําหนดตัวแปรบังคับเพื่อทําใหคาท้ังสองมีคา
เทากัน” 

เนื่องจากตัวแปรควบคุมจะถูกตัวตรวจวัดแปลงเปนคาท่ีวัดได (Measured value) กอนนําไป
เปรียบเทียบกับคาท่ีกําหนด ดังน้ัน คาท่ีกําหนดกับตัวแปรควบคุมจึงไมไดถูกเปรียบเทียบกันโดยตรง อยางไรก็
ตาม ในเครื่องควบคุมท่ัวไปจะแปลงปริมาณท้ังสองใหมีหนวยเดียวกัน (ตัวอยางเชน °C) กอนนําไปเปรียบเทียบ 
ดังน้ัน ในทางปฏิบัติจึงสามารถพิจารณาไดวามีการเปรียบเทียบโดยตรง อนึ่ง ในคําอธิบายต้ังแตหัวขอถัดไปเปน
ตนไป จะใชคําวาคาท่ีวัดไดแทนคําวาตัวแปรควบคุม 

แผนภาพท่ีนําสวนประกอบตางๆ ของระบบควบคุม มาเขียนโดยเนนท่ีการเคลื่อนท่ีของสัญญาณ 
เรียกวา Block diagram โดย Block diagram ของรูปท่ี 1.65 แสดงไวในรูปท่ี 1.67 ใน Block diagram อยางเปน
ทางการ จะเขียน Transfer function ไวในแตละ Block โดย Transfer function หมายถึง อัตราสวนระหวาง
สัญญาณท่ีออกมาทางดานขวาของ Block (สัญญาณขาออก) ตอสัญญาณท่ีเขาไปทางซายของ Block (สัญญาณขา
เขา) โดยท่ัวไปจะแสดงดวยรูป Laplace transform 
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รูปที่ 1.67  Block diagram ของระบบควบคุม 
 
1.14.1.2 การควบคุมอัตโนมัติแบบตางๆ 
(1) การแบงประเภทตามมุมมองทางทฤษฎี 

 แบงเปนทฤษฎีการควบคุมแบบดั้งเดิม ทฤษฎีการควบคุมสมัยใหม และทฤษฎีการควบคุม Fuzzy โดย
การควบคุมท่ีนิยมใชในอุตสาหกรรมไดแก ทฤษฎีการควบคุมแบบด้ังเดิม ซึ่งหัวใจของการควบคุมแบบน้ีไดแก 
การควบคุม PID โดยในหนังสือเลมน้ีจะอธิบายถึงการควบคุมแบบนี้ 
 (2) การแบงประเภทตามวิธีการเคลื่อนท่ีของสัญญาณ 

(ก) การควบคุม Feedback 
การควบคุม Feedback เปนพ้ืนฐานของการควบคุมอัตโนมัติ ในคําอธิบายตอไปนี้หากไมไดระบุไวเปน

พิเศษ จะหมายถึง การควบคุม Feedback ท้ังส้ิน 
(ข) การควบคุม Feedforward 

 ในการควบคุม Feedback จะตองคอยใหสัญญาณตัวแปรควบคุมกลับมาท่ีตัวเปรียบเทียบกอนจึงจะ
ทราบไดวาการบังคับท่ีกระทําไปนั้นไดผลลัพธดีหรือไมอยางไร ดังน้ัน จึงเกิดการลาชาข้ึนในชวงเวลาน้ันอยาง
หลีกเลี่ยงไมได อยางไรก็ตาม หากเราทราบอยางแนนอนวาการรบกวนจะมีอิทธิพลอยางไรตอตัวแปรควบคุม
แลว การตรวจวัดการรบกวนแลวปรับตัวแปรควบคุมโดยตรงใหสอดคลองกับคาท่ีวัดไดจะสะดวกและรวดเร็ว
กวา วิธีการควบคุมแบบน้ี เรียกวา การควบคุม Feedforward หากใชรูปท่ี 1.65 เปนตัวอยางแลว การรบกวนท่ี
สงผลกระทบอยางมากตออุณหภูมิของนํ้าในถัง ไดแก อัตราการไหลของนํ้าใหมท่ีไหลเขามาในถัง ดังน้ัน เราจะ
วัดอัตราการไหลน้ีเพื่อนําไปปรับระดับการเปดวาลวควบคุมไอนํ้า อยางไรก็ตาม การควบคุมเพียงเทาน้ียังไม
เพียงพอท่ีจะประกันวาอุณหภูมิของนํ้าในถังจะคงท่ี จึงตองใชรวมกับระบบควบคุม Feedback ในรูปท่ี 1.65 ซึ่ง
จะไดระบบท่ีแสดงในรูปท่ี 1.68 นิยามของการควบคุม Feedforward หมายถึง “การควบคุมโดยกําหนดตัวแปร
ควบคุมตามขอมูลเกี่ยวกับคาท่ีกําหนด การรบกวน ฯลฯ” 
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รูปที่ 1.68 การควบคุมรวม Feedback กับ Feedforward 

 
(ค) การควบคุม Sequential 
นิยามของการควบคุม Sequential หมายถึง “การควบคุมท่ีดําเนินไปทีละข้ันทีละข้ันตามลําดับหรือ

ข้ันตอนท่ีกําหนดเอาไวลวงหนา” ตัวอยางท่ีใกลตัว ไดแก เครื่องซักผาไฟฟาตามครัวเรือน 
การควบคุม Sequential ไมมีท้ังคาท่ีกําหนดและ Feedback loop ดังน้ัน จึงไมสามารถทําใหตัวแปร

ควบคุมมีคาคงท่ีได การควบคุม Sequential ใชกันมากในระบบอัตโนมัติในการแปรรูป ประกอบเครื่องจักร และ
การลําเลียง ฯลฯ ในหนังสือเลมน้ีจะไมอธิบายถึงการควบคุมแบบนี้ 
(3) การแบงประเภทตามวิธีการประมวลผลสัญญาณ 

แบงไดเปนการควบคุมอนาล็อกกับการควบคุมดิจิตัล การควบคุมแบบแรกเปนวิธีควบคุมโดย
ประมวลผลควบคุมดวยสัญญาณอนาล็อก (สัญญาณท่ีแสดงดวยขนาดของปริมาณท่ีมีความตอเนื่อง) โดย
รูปธรรมแลวจะใชเครื่องประมวลผล-ขยายสัญญาณอนาล็อก สวนการควบคุมแบบหลังเปนวิธีควบคุมโดย
ประมวลผลควบคุมดวยสัญญาณดิจิตัล (สัญญาณท่ีแสดงดวยสัญลักษณท่ีไมตอเนื่องซ่ึงแสดงถึงคาตัวเลข) โดย
รูปธรรมแลวจะใชเครื่องแปลงสัญญาณ A/D กับไมโครโปรเซสเซอร 

ปจจุบันการควบคุมอนาล็อกไมคอยมีใชกันในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม เนื่องจากการควบคุมดิจิตัล
โดยท่ัวไปจะมีคาบการ Sampling (ระยะหางของเวลาในการประมวลผล) สั้น และสัญญาณขาออกของเครื่อง
ควบคุมโดยท่ัวไปจะเปนสัญญาณอนาล็อก (โดยท่ัวไป 4-20 mADC) ดังน้ัน ในทางปฏิบัติจึงไมจําเปนตองแยก 
 
1.14.1.3 การควบคุม PID 
 เครื่องควบคุมท่ีมีจําหนายในทองตลาดเกือบท้ังหมดจะมีการทํางานแบบ PID นอกจากน้ันเครื่อง
ควบคุมจํานวนมากยังสามารถเลือกรูปแบบการทํางานไดหลายแบบตั้งแต การทํางาน ON-OFF การทํางาน 
Proportional (การทํางาน P) การทํางาน Proportional-integral (การทํางาน PI) การทํางาน Proportional-integral-
derivative  
การทํางาน ON-OFF 
 การทําใหอุณหภูมิของนํ้าในถังมีคาเทากับคาท่ีกําหนดวิธีหนึ่ง ไดแก หากนํ้ามีอุณหภูมิตํ่ากวาคาท่ี
กําหนด ใหเปดวาลวควบคุมจนสุดเพ่ือปลอยไอนํ้าออกมา หากสูงกวาคาท่ีกําหนดใหปดวาลวควบคุมจนสุดเพ่ือ

นํ้า 

ถัง 

อุปกรณ 
ตรวจวัด 
อุณหภูมิ 

คาที่วัดได 

วาลวควบคุมไอนํ้า 
ไอนํ้า 

คาที่กําหนด 

   เครื่องวัด- 
ปรับอุณหภูมิ 

(สัญญาณ feedforward) 

ตัวสงสัญญาณ 
อัตราการไหล 
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หยุดไอนํ้าไว การทํางานแบบนี้เรียกวา การทํางาน ON-OFF อยางไรก็ตาม การทํางาน ON-OFF อุณหภูมิของนํ้า
ในถังจะไมคงท่ี แตแกวงไปอยางตอเนื่อง บางขณะก็สูง บางขณะก็ตํ่ากวาคาท่ีกําหนด 
การทํางาน Proportional 

การท่ีอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ เนื่องจากวาลวควบคุมมีการทํางานเพียง 2 สถานะ กลาวคือ เปด
สุดหรือปดสุดเทาน้ัน หากสามารถปรับระดับการเปดวาลวไดทีละนอย อุณหภูมิก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทีละนอย
เชนกัน หากสามารถปรับระดับการเปดวาลวควบคุมไดตอเนื่องแปรผันตามคาเบ่ียงเบน (คาท่ีกําหนด – คาท่ีวัด
ได) แลว การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้าจะแทบไมแกวงอีกตอไป การทํางานโดยใหระดับการเปดวาลวควบคุม
แปรผันตามคาเบ่ียงเบนเชนนี้ เรียกวา การทํางาน Proportional หรือการทํางาน P (P เปนอักษรตัวแรกของคําวา 
Proportional) อนึ่ง แมวาท่ีผานมาจะอธิบายโดยใชคําวาระดับการเปดวาลวควบคุม แตเนื่องจากสัญญาณขาออก
ของเครื่องควบคุมจะมีคาเกือบเทากับระดับการเปดวาลวควบคุม ดังน้ัน ตอไปนี้จะอธิบายโดยใชคําวาสัญญาณ
ขาออกของเครื่องควบคุม 

 

 
 

รูปที่ 1.69 การทํางานแบบ P 
 
ตัวอยางความสัมพันธระหวางคาเบ่ียงเบนกับสัญญาณขาออกเม่ือเครื่องควบคุมทํางานแบบ P แสดงไว

ในรูปท่ี 1.69 ความสัมพันธดังรูปนี้แสดงไดตามสมการดังตอไปนี้ 
สัญญาณขาออกของเครื่องควบคุม [%] = 50 [%] + 2 × คาเบ่ียงเบน [°C]   
พจนท่ี 1 ทางดานขวาของสมการ (1.23) จะเทากับสัญญาณขาออกของเครื่องวัดเม่ือคาเบ่ียงเบนเทากับ 0 

ซึ่งจะแสดงดวย mv0 และพจนท่ี 2 เปนการเปลี่ยนแปลงสัญญาณขาออกของเครื่องวัดท่ีเกิดจากคาเบ่ียงเบน 
คาคงท่ีท่ีคูณอยูกับคาเบ่ียงเบน (ในท่ีนี้เทากับ 2) เรียกวา Proportional gain (KP) นอกจากนี้ คาเบ่ียงเบนโดยท่ัวไป
ยังมักนํามาหารดวย Span การวัด (ผลคางระหวางคาสูงสุดกับคาตํ่าสุดของชวงการวัด) ของเครื่องควบคุมแลว
คูณดวย 100 เพ่ือแสดงคาเปน % อีกดวย 

ถาใหสัญญาณขาออกของเครื่องควบคุมเทากับ mv [%] ใหคาเบ่ียงเบนเทากับ e [%] แลว  
 

 eKmvmv p0 ⋅+=  (1.23) 
 

สมการน้ีเปนสมการท่ัวไปของเครื่องควบคุมท่ีทํางานแบบ P ตัวอยางเชน ถาให span การวัดของเครื่อง
ควบคุมเทากับ 200°C แลว KP ในรูปท่ี 1.69 จะเทากับ 4 (เมื่อคาเบ่ียงเบนเปลี่ยนไป ±12.5% สัญญาณขาออกจะ
เปลี่ยนไป ±50%) 

proportional 
band (= คาที่กําหนด – คาที่วัดได) 

การทํางาน P 

คาเบี่ยงเบน 

สัญ
ญา

ณข
าอ
อก

ขอ
งเค

รื่อ
งค
วบ

คุม
 [%

] 
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อนึ่ง เครื่องควบคุมในทองตลาด จะใช Proportional band แทน Proportional gain ซึ่งคา Proportional 
band จะแสดงชวงคาเบ่ียงเบนเปน % ท่ีทําใหสัญญาณขาออกของเครื่องควบคุมมีคาต้ังแต 0-100% ซึ่งในตัวอยาง
ในรูปท่ี 1.69 จะมีคาเทากับ 25% สัญญาณของ Proportional band เขียนแทนดวย PB ความสัมพันธกับ 
Proportional gain ไดแก KP = 100 / PB 

เครื่องควบคุมท่ีทํางานแบบ P บางเครื่อง เมื่อควบคุมระบบควบคุมในรูปท่ี 1.65 การเปลี่ยนแปลงตาม
เวลาของการควบคุมโดยท่ัวไปจะแสดงไดดังรูปท่ี 1.70 หาก PB มีชวงแคบ (Proportional gain มีคาสูง) คาท่ีวัด
ไดจะแกวง ถา PB เทากับ 0% จะทํางานแบบ ON-OFF เมื่อ PB มีชวงกวางข้ึน (Proportional gain มีคาตํ่าคง) การ
เปลี่ยนแปลงสัญญาณขาออกของเครื่องวัด-ปรับเทียบกับคาเบ่ียงเบนจะลดลง ทําใหคาท่ีวัดไดไมแกวงอีกตอไป 
แตการเปลี่ยนแปลงคาท่ีวัดไดจะชา และสุดทายแลวจะมีคาเบ่ียงเบนเหลืออยู คาเบ่ียงเบนท่ีเหลืออยูนี้เรียกวา 
Offset 

ตอไปนี้จะอธิบายเหตุผลท่ีเกิด Offset ข้ึนดวยรูปท่ี 1.71 คุณลักษณะสถิต (Static characteristics) ของ
เครื่องทํานํ้าอุน จะข้ึนอยูกับอัตราการไหลของไอน้ํา (ตอสัญญาณขาออกของเครื่องควบคุม) กับอัตราการไหล
ของนํ้าท่ีไหลผานถัง และอุณหภูมิของนํ้าท่ีไหลเขามาในถัง คุณลักษณะดังกลาวน้ีก็คือเสนตรงท่ีพุงข้ึนทาง
ดานขวาในรูปท่ี 1.71 สวนคุณลักษณะของสัญญาณขาออกของเครื่องควบคุมซ่ึงเทียบเทากับรูปท่ี 1.69 เมื่อให
คาท่ีกําหนดเทากับ 75°C จะแสดงดวยเสนตรง “สัญญาณขาออกของการทํางาน P” อุณหภูมิสุดทายในระบบ
ควบคุมน้ี จะเทากับจุดตัดของเสนตรงท้ังสอง (จุด A) ซึ่งจุดน้ีโดยท่ัวไปจะไมเทากับคาท่ีกําหนด หากตองการทํา
ใหอุณหภูมิของนํ้ามีคาเทากับ 75°C จะตองแกไขคุณลักษณะสัญญาณขาออกของเครื่องควบคุม เพื่อทําใหจุดตัด
กับคุณลักษณะสถิตของเครื่องทํานํ้าอุนอยูท่ีจุด B การแกไขเชนนี้เรียกวา การรีเซ็ตดวยมือ ซึ่งเทียบเทากับการ
แกไขคา mv0 ในสมการท่ี (1.23) ในตัวอยางในรูปท่ี 1.71 เมื่อแกไขคา mv0 จากเดิม 50% เปน 67% แลวคา 
Offset จะหายไป 

  
เครื่องควบคุมท่ีทํางานแบบ P ท่ีมีจําหนายในทองตลาด โดยท่ัวไปจะมีหนาท่ีการทํางานในการรีเซ็ต

ดวยมือได 
 

 

 
รูปที่ 1.70 การเปลี่ยนแปลงของการควบคุมในการทํางาน P 

เวลา 

เมื่อ PB กวาง 

เมื่อ PB แคบ 

offset 
คาที่กําหนด 

คา
ที่วั

ดไ
ด 
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รูปที่ 1.71 ภาพอธิบาย Offset 

 
การทํางาน Integral 

ขนาดของ Offset ไมไดคงท่ีเสมอไป แตละเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับเงื่อนไขของเปาหมายการควบคุม 
(ตัวอยางเชน อัตราการไหลและอุณหภูมิของน้ําในตัวอยางท่ีแลว) ดังน้ัน เราจึงไมแกไขดวยการรีเซ็ตดวยมือที
ละครั้งทีละครั้ง แตใหเครื่องควบคุมทําการแกไขดวยตัวเอง ซึ่งเรียกวา การทํางาน Integral 

ในการทํางาน Integral เราจะใชคาคาเบ่ียงเบนท่ีอินทิเกรตดวยเวลาเปนสัญญาณขาออก โดยท่ัวไป จะ
นําสัญญาณน้ีไปบวกกับการทํางาน Proportional เรียกวา การทํางาน Proportional-integral เมื่อนําคาเบ่ียงเบนท่ี
อินทิเกรตแลวไปบวกกับสัญญาณขาออกของการทํางาน P สัญญาณขาออกของเครื่องควบคุมจะคอยๆ 
เปลี่ยนแปลงไปทีละนอยตราบเทาท่ียังมีคาเบ่ียงเบนอยู และความเร็วในการเปลี่ยนแปลงนั้นจะแปรผันตามขนาด
ของคาเบ่ียงเบน เมื่อคาเบ่ียงเบนเปน 0 การเปลี่ยนแปลงจึงหยุด ถาอธิบายดวยรูปท่ี 1.72 หมายความวา เสนตรง 
“สัญญาณขาออกของการทํางาน P” จะยายท่ีไปอยูท่ีเสนตรง “สัญญาณขาออกของการทํางาน P หลังจากแกไข” 
กลาวคือ เครื่องควบคุมจะทําการรีเซ็ตดวยมือโดยอัตโนมัติ จึงเรียกวา การรีเซ็ตอัตโนมัติก็ได อนึ่ง การทํางาน 
Integral เรียกวา การทํางาน I ซึ่งมาจากอักษร “I” ตัวแรกของคําวา Integral 

ระดับของการทํางาน I แสดงดวย Integral time (TI) รูปท่ี 1.72 แสดงสัญญาณขาออกของเครื่องควบคุม
ของการทํางาน P และการทํางาน PI เมื่อมีสัญญาณคาเบ่ียงเบนรูปข้ันบันไดปอนเขามาท่ีเครื่องควบคุม และคาคา
เบ่ียงเบนนั้นมีคาคงท่ีไมเปลี่ยนแปลง ในกรณีนี้ ระยะเวลาจนถึงเม่ือสัญญาณขาออกจากการ 
ทํางาน I มีคาเทากับสัญญาณขาออกจากการทํางาน P เรียกวา Integral time ถา Integral time มีระยะเวลานาน 
สัญญาณขาออกของการทํางานสวน I จะเปลี่ยนแปลงชา ดังน้ันการทํางาน I จึงมีระดับความรุนแรงนอย หาก 
Integral time มีระยะเวลาส้ันเกินไป คาท่ีวัดไดจะแกวง ปรากฏการณนี้เรียกวา Hunting ของการทํางาน I หาก 
Integral time เทากับ 0 จะมีคุณสมบัติเหมือนกับการทํางาน ON-OFF 

offset 

รีเซ็ตดวยมือ 

(คาที่กําหนด) คาที่วัดได 
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คุณลักษณะสถิตของ 
เคร่ืองทํานํ้าอุน 

สัญญาณขาออกของการ 
ทํางาน P หลังจากแกไข 
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รูปที่ 1.72 การทํางาน PI 
 

การทํางาน Derivative 
การทํางาน Derivative ถูกคิดคนข้ึนมาเพ่ือกําจัดผลกระทบของการรบกวนใหหมดไปอยางรวดเร็วเปน

หลัก ในเครื่องทํานํ้าอุนในรูปท่ี 1.65 สมมติวาใชน้ําอุนไปเปนปริมาณมาก เนื่องจากเราจําเปนตองรักษาระดับน้ํา
ในถังใหคอนขางคงท่ี จึงตองเติมนํ้าเขาไปใหมเปนจํานวนมากเชนกัน เมื่อจําเชนนั้นอุณหภูมิของน้ําในถังจะ
ลดลงอยางรวดเร็ว การทําใหผลกระทบนั้นหมดไปอยางรวดเร็วไดจะตองเปดวาลวควบคุมไอนํ้าใหมาก อยางไร
ก็ตาม  

เนื่องจากสัญญาณขาออกของเครื่องควบคุมท่ีทํางานแบบ P จะข้ึนอยูกับคาเบ่ียงเบนกับ PB ดังน้ัน จึงไม
จําเปนวาสัญญาณขาออกจะมีคาสูงเสมอไป ดังน้ัน ถาตรวจวัดความเร็วการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของนํ้าในถัง 
แลวบวกสัญญาณขาออกท่ีแปรผันตามความเร็วนี้เขากับสัญญาณขาออกของการทํางาน P แลวจะไดสัญญาณขา
ออกท่ีมีคาสูง จึงสามารถเพ่ิมอุณหภูมิของนํ้ากลับไดอยางรวดเร็ว 

ความเร็วการเปลี่ยนแปลงของคาท่ีวัดไดซึ่งไดแกอุณหภูมิของนํ้า จะแปรผันตามคาอนุพันธของคาท่ีวัด
ได ดังน้ันการทํางานน้ีจึงเรียกวาการทํางาน Derivative หรือการทํางาน D (D เปนตัวอักษรตัวแรกของคําวา 
Derivative) แตการทํางาน P เพียงอยางเดียวไมสามารถใชในการควบคุมอัตโนมัติได ดังน้ัน จึงตองใชรวมกับ
การทํางาน P หรือการทํางาน PI เสมอ 

ระดับของการทํางาน D จะแสดงดวย Derivative time (TD) รูปท่ี 1.73 แสดงสัญญาณขาออกของเครื่อง
ควบคุมของการทํางาน PD เม่ือสัญญาณคาเบ่ียงเบน (หรือคาท่ีวัด) เปลี่ยนแปลงดวยความเร็วคงท่ี ถา Derivative 
time มีระยะเวลานาน สัญญาณขาออกของการทํางาน D จะมีคาสูง ดังน้ัน การทํางาน D จึงมีระดับความรุนแรง
มาก ดังน้ัน หาก Derivative time มีระยะเวลายาวเกินไป คาท่ีวัดไดจะแกวง หาก Derivative time มีคาเปน 0 การ
ทํางาน D จะไมมีเกิดอะไรข้ึนเลย อนึ่ง หากคาเบ่ียงเบนมีการเปลี่ยนแปลงเปนรูปข้ันบันได สัญญาณขาออกตาม
ทฤษฎีของการทํางาน D จะเปนพัลสท่ีมีความสูงเปนอนันตและมีความกวางตามแกนเวลาเทากับ 0 ซึ่งในปฏิบัติ
เปนไปไมได รวมท้ังหากพยายามทําใหการทํางานมีความใกลเคียงกับทฤษฎีจะมีอันตรายตอตัวควบคุมสุดทาย 
ดังน้ัน โดยท่ัวไปจะใชการทํางานท่ีเรียกวา Inexact derivative กลาวคือ เสมือนการนําสัญญาณขาออกของการ
กระทํา P มาทําใหเปลี่ยนแปลงชาลงบาง 

integral time (TI) เวลา 

การทํางาน P 

การทํางาน PI 
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รูปที่ 1.73 การทํางาน PD 
  
การทํางาน PID กับการควบคุม PID 

ตามท่ีไดอธิบายไปแลววา หากเครื่องควบคุมมีการทํางานท้ัง 3 อยาง ไดแก การทํางาน P การทํางาน I 
และการทํางาน D จะทําใหมีประโยชนมาก ในท่ีนี้ การทํางานรวมกันระหวางการทํางานท้ัง 3 ประเภท เรียกวา 
การทํางาน PID และวิธีการควบคุมท่ีใชการทํางาน PID นี้ เรียกวา การควบคุม PID อนึ่ง คา PD คา Integral time 
และคา Derivative time เรียกวาคาคงท่ี PID 

สมการท่ี (1.24) เปนสมการคณิตศาสตรท่ีแสดงสัญญาณขาออกของเครื่องควบคุมท่ีทํางานแบบ PID 
อน่ึง คา mv0 หมายถึงคาสัญญาณขาออกขณะท่ีเริ่มเปดเครื่องวัด PID เมื่อคาเบ่ียงเบนเทากับ 0 
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  (1.24) 

 
รูปท่ี 1.74 แสดงการเปลี่ยนแปลงสัญญาณขาออกเม่ือมีสัญญาณคาเบ่ียงเบนรูปข้ันบันไดปอนใหเครื่อง

ควบคุม PID แบบ Inexact derivative (การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกวา Step response) 

 
 

รูปที่ 1.74 Step response ของเครื่องควบคุม PID 
 

derivative time (TD) 
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อนึ่ง ในคําอธิบายท่ีผานมา เราไดใชการทํางาน PID เมื่อมีคาเบ่ียงเบน e แตเนื่องจากคาเบ่ียงเบนมีคา
เทากับ คาท่ีกําหนด – คาท่ีวัดได ดังน้ัน กรณีท่ีพนักงานผูปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงคาท่ีกําหนด ก็จะเกิดการทํางาน 
PID ข้ึนเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีการทํางาน D คอนขางมีความรุนแรงมากนั้น ทุกครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง
คาท่ีกําหนด สัญญาณขาออกของเครื่องควบคุมจะเปลี่ยนแปลงอยางมาก เพื่อหลีกเลี่ยงอาการดังกลาวน้ี เครื่อง
ควบคุมบางชนิดจะใชคาท่ีวัดไดแทนคาเบ่ียงเบนในการทํางาน D เครื่องควบคุมแบบน้ีเรียกวา เครื่องควบคุม
แบบอนุพันธคาท่ีวัดได 

 
คุณลักษณะของกระบวนการผลิตกับวิธีวัดคุณลักษณะ 

เมื่อเราพิจารณาการไหลของสัญญาณ กระบวนการผลิตจะสามารถแบงออกเปน Element ไดหลายๆ ตัว 
เมื่อแบงเครื่องทํานํ้าอุนในรูปท่ี 1.65 ออกเปน Element ตางๆ จะไดรูปท่ี 1.67 คุณลักษณะสัญญาณขาเขา-ขาออก
ของแตละ Element ต้ังแตวาลวปรับไอนํ้าจนถึงตัวตรวจวัดอุณหภูมิ สามารถประมาณไดดวยคุณลักษณะ First 
order โดยคุณลักษณะ First order หมายถึง คุณลักษณะ Step response ท่ีแสดงในรูปท่ี 1.75 หากเปนวงจรไฟฟา
จะเปนคุณลักษณะท่ีพบไดในวงจร CR คา T ท่ีแสดงในรูปท่ี 1.75 เรียกวา Time constant ในกระบวนการผลิต
ท่ัวไป จะมี Element ท่ีมีคุณลักษณะ First order เชนนี้ตออนุกรมกันเปนจํานวนมาก นอกจากน้ี ยังมีบาง Element 
ท่ีมีคุณลักษณะ Dead time อีกดวย ตัวอยางเชน ในรูปท่ี 1.65 สมมติวาตัวตรวจวัดอุณหภูมิติดต้ังอยูท่ีปลายทอ
ทางออกถังนํ้า เมื่อเปนเชนนั้น แมอุณหภูมิในถังจะเปลี่ยนแปลงไปแลว กวาตัวตรวจวัดอุณหภูมิจะตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ได จะตองใหเวลาผานไประยะหน่ึงกอน ดังน้ัน Step response ในกรณีนี้จะใกลเคียงกับรูปท่ี 1.76 
คา L ในรูปนี้เรียกวา Dead time กลาวคือ คุณลักษณะของกระบวนการผลิตสวนใหญ จะสามารถพิจารณาไดกวา
ประกอบดวยคุณลักษณะ First order จํานวนมากกับคุณลักษณะ Dead time นั่นเอง 

  
รูปที่ 1.75 Step response ของ First order element รูปที่ 1.76 Step response ของ Dead time + First 

order element 
วิธีวัดคุณลักษณะของกระบวนการผลิต มีท้ังวิธี Step response และวิธี Ultimate sensitivity แต

โดยท่ัวไปจะใชวิธีแรก วิธีดังกลาวจะเปดวาลวควบคุมเปนรูปข้ันบันไดไปท่ีระดับหนึ่งในสภาพท่ีไมไดทําการ
ควบคุม แลวตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของคาท่ีวัดได โดยท่ัวไป คาท่ีวัดไดจะมีการเปลี่ยนแปลงดังรูปท่ี 1.77 
แตในรูปนี้จะวัดเชิงปริมาณไดยาก ดังน้ัน จึงลากเสนสัมผัสกับจุดท่ีมีความเร็วของการเปลี่ยนแปลงคาท่ีวัดไดสูง
ท่ีสุด และหาคา L กับ T ตามท่ีแสดงในรูป คาท้ังสองน้ีเรียกวา Dead time สมมูลและ Time constant สมมูล
ตามลําดับ การทําเชนนี้จะเทียบเทากับการนําคุณลักษณะในรูปท่ี 1.77 มาประมาณใหเปนรูปท่ี 1.76 นั่นเอง การ
เปลี่ยนแปลงสุดทายของคาท่ีวัดได [%] หารดวยการเปลี่ยนแปลงระดับการเปดวาลวควบคุม [%] เรียกวา Process 
gain (Kpr) ซึ่งตามรูปท่ี 1.77 จะเทากับ Y / X 
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อนึ่ง โดยท่ัวไปจะใชการเปลี่ยนแปลงสัญญาณขาออกของเครื่องควบคุมแทนการเปลี่ยนแปลงระดับ
การเปดวาลวควบคุม 

    
รูปที่ 1.77 ตัวอยาง Step response ของกระบวนการผลิต 

 
การปรับคาคงที่ PID 

เราอาจพิจารณาไดวา วัตถุประสงคในทางปฏิบัติของการควบคุมอัตโนมัติมี 2 ประการดังตอไปนี้ 
(1) เมื่อคาท่ีกําหนดเปลี่ยนแปลงไป ตองพยายามทําใหคาท่ีวัดไดเทากับคาท่ีกําหนดใหเร็วท่ีสุดเทาท่ี

จะทําได (การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงคาท่ีกําหนด) 
(2) เมื่อการรบกวนหรือการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสภาพแวดลอม ถึงแมวาคาท่ีวัดไดจะเบ่ียงเบน

ไปจากคาท่ีกําหนดไวไปช่ัวขณะหน่ึง แตก็ตองทําใหกลับเขาท่ีเดิมใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได (การตอบสนองตอ
การรบกวน) 

ในจํานวนวัตถุประสงคขางตน สําหรับขอ (1) เมื่อคาท่ีกําหนดไวมีการเปลี่ยนแปลงเปนรูปข้ันบันได 
คาท่ีวัดไดจะเปลี่ยนแปลงเกือบเหมือนรูปท่ี 1.78 ในกรณีนี้ คาท่ีวัดไดจะเพ่ิมเกินคาท่ีกําหนดไวไประยะหน่ึง 
หลังจากน้ันจะมีการแกวงบางจนมีคาเทากับคาท่ีกําหนดไว ตัวเลขท่ีใชแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงในชวงน้ี 
ไดแก Damping factor และ Overshoot ท่ีแสดงไวในรูป นอกจากนี้ เวลาท่ีจนกวาคาท่ีวัดไดจะมีคาเกือบเทากับ
คาท่ีกําหนด เรียกวา Settling time 

 

 
รูปที่ 1.78 ตัวอยางการเปลีย่นแปลงคาที่วัดไดเมื่อทาํการควบคุม PID 

  
สําหรับวัตถุประสงคของการควบคุมบางอยาง หากคาท่ีวัดไดเพิ่มข้ึนสูงกวาคาท่ีกําหนดอาจจะเกิด

ปญหา เชน การทํา Quenching การฆาเช้ือผลิตภัณฑอาหาร เปนตน ซึ่งหากอุณหภูมิสูงเกินกวาคาหน่ึงผลิตภัณฑ
อาจเสียหายได ดังน้ัน จึงใช Overshoot เปนเสมือนกับเงื่อนไขการควบคุมให Setting time มีระยะเวลาส้ันท่ีสุด 
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damping factor = a2 / a1
overshoot = a1 / A

คา
ที่ว

ัดไ
ด 
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หรือบางครั้งก็ใช Damping factor เปนเงื่อนไขการควบคุม แตในกรณีนี้จะหมายความวาตองเกิด Overshoot ข้ึน
เสมอ 

สําหรับการตอบสนองตอการรบกวนในขอ (2) ก็สามารถอธิบายไดในทํานองเดียวกับขางตน 
การปรับคาคงท่ี PID ภายใตเงื่อนไขท่ีกลาวไปแลวขางตน เรียกวา การ Optimization คาคงท่ี PID มีผู

เสมอวิธีการปรับคาคงท่ีนี้หลายวิธี แตวิธีท่ีเปนท่ีรูจักกันดีจะแสดงไวในตารางท่ี 1.8 คา Kpr, L, T ในตารางน้ี เปน
คาคุณลักษณะของกระบวนการซ่ึงหาไดดวยวิธี Step response 
 

ตารางที่ 1.8  คาคงที่ PID ในการทํา Optimization 
ผูเสนอ ประเภท *1 การทํางาน

ควบคุม 
PB [%] TI 

[min] 
TP [min] เง่ือนไข 

Ziegler Nichols A, B 
PI 110 2*

prK  L / T 3.3L – damping factor 25% 

PID 83 Kpr  L / T 2L 0.5L 

Chien Hrones 
Reswick 

A 
PI 167 Kpr  L / T T – การตอบสนอง ส้ัน

ที่ สุ ด ที่  overshoot 
20% 

PID 105 Kpr  L / T 1.35T 0.47L 

Chien Hrones 
Reswick 

B 
PI 143 Kpr  L / T 2.3L – การตอบสนอง ส้ัน

ที่สุด 
ที่ overshoot 20% 

PID 83 Kpr  L / T 2L 0.42L 

Chien Hrones 
Reswick 

A 
PI 286 Kpr  L / T 1.2T – การตอบสนอง ส้ัน

ที่สุด 
โดยไม overshoot 

PID 167 Kpr  L / T T 0.5L 

Chien Hrones 
Reswick 

B 
PI 167 Kpr  L / T 4L – การตอบสนอง ส้ัน

ที่สุด 
โดยไม overshoot 

PID 105 Kpr  L / T 2.4T 0.4L 

*1 ประเภท A : กรณีที่เปลี่ยนแปลงคาที่กําหนดไวของการควบคุม 
 ประเภท B : กรณีของการตอบสนองการรบกวน 
*2 Kpr : process gain 

  
อนึ่ง เครื่องควบคุมบางชนิดจะสามารถวัดคุณลักษณะของกระบวนการ และกําหนดคาคงท่ี PID เองได 

หนาท่ีการทํางานน้ีเรียกวา Automatic tuning 
ในท่ีนี้ จะสรุปผลของคาคงท่ี PID ตางๆ ในการควบคุมไดดังตอไปนี้ 
(1) PB (Proportional band) : หาก PB มีคานอย เมื่อมีการรบกวนหรือเมื่อเปลี่ยนคาเปาหมาย จะ

ทํางานแกไขไดรวดเร็ว อยางไรก็ตาม การตอบสนองจะแกวง 
(2) Integral time : หาก Integral time มีคานอย จะสามารถกําจัด Offset ไดเร็ว แตหากมีคานอยเกินไป

การตอบสนองจะแกวง 
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(3) Derivative time : หาก Derivative time มีคามาก จะมีผลในการลดการตอบสนองแบบแกวง
เนื่องจากการทํางาน P ได ทําใหสามารถลดคา PB ใหนอยลงอีกได อยางไรก็ตาม หากมีคามากเกินการ
ตอบสนองจะแกวง 
ปริมาณการวัดตางๆ กับการเลือกใช PID 

(1) การควบคุมอัตราการไหล : คาท่ีวัดไดของอัตราการไหล มักจะมีลักษณะแกวงนอยๆ การทํางาน 
D จะขยายการแกวงน้ีใหมีขนาดใหญข้ึนจึงไมเปนท่ีตองการ โดยท่ัวไปจะใชการทํางาน PI 

(2) การควบคุมความดัน : เหมือนกับการควบคุมอัตราการไหลเกือบทุกประการ 
(3) การควบคุมระดับ : โดยท่ัวไปเราไมจําเปนตองรักษาระดับใหคงท่ีท่ีคาหน่ึง นอกจากนี้ บางครั้งเรา

ยังไมตองการการทํางาน I อีกดวย ดังน้ัน การทํางาน P อยางเดียวก็พอ 
(4) การควบคุมอุณหภูมิ : โดยทั่วไปจะใชการทํางาน PID อยางไรก็ตาม บางกรณีการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิจะทําใหคุณลักษณะของกระบวนการเปลี่ยนแปลงได บางครั้งจึงตองใชการทํางาน PID หลายตัว
สลับกันใชงาน 

(5) การควบคุมสัดสวนองคประกอบ : โดยท่ัวไปจะใชการควบคุม PID แตบางครั้งการควบคุม PID 
ท่ัวไปจะไมสามารถควบคุมไดดี ในกรณีนั้นจําเปนตองมีวิธีพลิกแพลงอยางใดอยางหน่ึง 
 
การควบคุม Tracking control 

การควบคุมท่ีคาท่ีกําหนดจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และตองบังคับคาท่ีวัดไดใหไลตามคาท่ี
กําหนดน้ัน เรียกวา การควบคุม Tracking control การควบคุม Tracking control แบงเปนการควบคุม Cascade 
control การควบคุม Ratio control และการควบคุม Program control 

(1) การควบคุม Cascade control 
การควบคุม Cascade control มีนิยามวา “การควบคุมท่ีกําหนดคาท่ีกําหนด (Set point) ของระบบ

ควบคุมอื่นดวยสัญญาณขาออกของอุปกรณควบคุมตัวหนึ่งในระบบควบคุม Feedback” ซึ่งตัวอยางแสดงไวใน
รูปท่ี 1.79 ในตัวอยางน้ี สัญญาณขาออกของเครื่องควบคุมอุณหภูมิจะกลายเปนคาท่ีกําหนดของเครื่องควบคุม
อัตราการไหลอากาศ และผานเครื่องกําหนดอัตราสวนกลายเปนคาท่ีกําหนดของเครื่องควบคุมอัตราการไหล
เช้ือเพลิง ในกรณีนี้เชนนี้ จะเรียกเครื่องควบคุมอุณหภูมิวา เครื่องควบคุมปฐมภูมิ และเครื่องควบคุมอัตราการ
ไหลท้ังสองตัววา เครื่องควบคุมทุติยภูมิ 
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รูปที่ 1.79 ตัวอยางการควบคุม Cascade control 

 
ประสิทธิผลของการควบคุม Cascade control ไดแก ดวยการใชเครื่องควบคุมทุติยภูมิ จะสามารถกําจัด

ผลกระทบของการรบกวนท่ีเขามาในระบบควบคุมดานทุติยภูมิ (ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงความดันดานตน
ทางกอนเครื่องวัดอัตราการไหล) ไดอยางรวดเร็ว 

(2) การควบคุม Ratio control 
นิยามของการควบคุม Ratio control ไดแก “การควบคุมปริมาณต้ังแต 2 ตัวข้ึนไปใหแปรผันตามกันดวย

ความสัมพันธอยางใดอยางหน่ึง” ตัวอยางแสดงไวในรูปท่ี 1.80 ในตัวอยางน้ี สัญญาณอัตราการไหลของอากาศ
จะผานเครื่องกําหนดอัตราสวนกลายเปนคาท่ีกําหนดของเครื่องควบคุมอัตราการไหลเช้ือเพลิง อนึ่ง ระบบในรูป
ท่ี 1.80 ก็เปนการควบคุม Ratio control อยางหน่ึง 
 

 
รูปที่ 1.80 ตัวอยางการควบคุม Ratio control 

 

เชื้อเพลิง 

อากาศ 
orifice วาลวควบคุม 

วาลวควบคุม เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบกระแสวน 

เตาเผา 

เทอรโมคัปเปล 

เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ 
เคร่ืองควบคุมอัตรา 
การไหลอากาศ เค

รื่อ
งก
ําห

นด
 

อัต
รา
สว

น 

เคร่ืองควบคุมอัตรา 
การไหลเชื้อเพลิง 

เคร่ืองสงผล 
ตางความดัน 

เคร่ืองคํานวณ 
ถอดรากที่ 2 

เชื้อเพลิง 

อากาศ 
orifice วาลวควบคุม 

วาลวควบคุม เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบกระแสวน 

เตาเผา 

เทอรโมคัปเปล 

เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ เค
รื่อ
งก
ําห

นด
 

อัต
รา
สว

น 

เคร่ืองควบคุมอัตรา 
การไหลเชื้อเพลิง 

เคร่ืองสงผล 
ตางความดัน 

เคร่ืองคํานวณ 
ถอดรากที่ 2 
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(3) การควบคุม Program control 
 นิยามของการควบคุม Program control หมายถึง “การควบคุมใหไลตามคาท่ีกําหนดซ่ึงจะเปลี่ยนแปลง

ไปตามท่ีกําหนดไวลวงหนา” นิยมใชในการควบคุมอุณหภูมิของ Heat treatment ของโลหะ หรือ Baking 
furnace ของเซรามิก เปนตน โดยจะใชเครื่องควบคุมท่ีสามารถเปลี่ยนคาท่ีกําหนดไดตามตารางเวลาท่ีกําหนดไว
ลวงหนา (เรียกวา Program controller) 

 
1.14.1.4 เครื่องควบคุม (Controller) 

  รูปท่ี 1.81 แสดงโครงสรางพ้ืนฐานของเคร่ืองควบคุม เครื่องควบคุมจะรับสัญญาณขาเขา ไดแก คาท่ี
กําหนดและคาท่ีวัดได 

 
รูปที่ 1.81 โครงสรางพ้ืนฐานของเคร่ืองควบคุม 

 
นํามาคํานวณคาเบ่ียงเบน แลวทําการคํานวณ PID ท่ีตัวประมวลผลควบคุม ผลลัพธจะผานอุปกรณ Output ทําให
มีคา 4-20 mADC (สัญญาณอิเล็กทรอนิกส) หรือ 20-100 kPa (สัญญาณความดันอากาศ) นอกจากนี้ โดยท่ัวไปยัง
ประกอบดวยตัวปอนสัญญาณขาเขาดวยมือและสวิตชเลือกสัญญาณอัตโนมัติ-ดวยมือ อีกดวย 
 
1.14.1.5 ประเภทของเครื่องควบคุม 

เครื่องควบคุมสามารถแบงออกคราวๆ ไดเปนแบบอิเล็กทรอนิกสกับแบบความดันอากาศ ท้ังน้ี ปจจุบัน 
มูลคาการผลิตเครื่องควบคุมแบบความดันอากาศมีจํานวนนอยอยางยิ่ง 

เครื่องควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกสยังแบงออกไดเปนแบบอนาล็อกกับแบบดิจิตอล แตปจจุบันไมมีการ
ผลิตเครื่องควบคุมแบบอนาล็อกแลว เครื่องควบคุมแบบดิจิตัลจะใชวงจรแปลง A/D แปลงสัญญาณขาเขาเปน
สัญญาณดิจิตัล แลวใชวงจรคํานวณดิจิตัลซึ่งประกอบดวยไมโครโปรเซสเซอรกับหนวยความจําในการทําการ
คํานวณ เครื่องควบคุมแบบดิจิตัลแบงออกเปนเครื่องควบคุมอุณหภูมิซึ่งมีวัตถุประสงคในการควบคุมอุณหภูมิ
เปนหลัก เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกสแบบสัญญาณมาตรฐานซ่ึงใชสัญญาณ 4-20 mADC เปนสัญญาณท้ังขาเขา
และขาออก และ Distributed controller system (DCS) ซึ่งมีสัญญาณขาเขาและขาออกหลายตัว อยางไรก็ตาม 
หนาท่ีการทํางานพ้ืนฐานของเครื่องควบคุมจะเหมือนกันท้ังส้ิน 
 

คาเบี่ยงเบน 

คาที่วัดได 
อุปกรณ 

input 

อุปกรณ 
output 

ตัวประมวลผล 
ควบคุม 

ตัวปอนสัญญาณ 
ขาเขาดวยมือ 

สัญญาณควบคุม 
สุดทายขาออก 

เคร่ืองแสดงผล 
สัญญาณขาออก สวิตชเลือกสัญญาณ 

อัตโนมัติ-ดวยมือ 

เคร่ืองแสดงผล 
คาที่วัดได 

เคร่ืองแสดงผล
คาที่กําหนด

คาที่กําหนด 
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1.14.1.6 หนาท่ีการทํางานของเครื่องควบคุม 
เครื่องควบคุมมีหนาท่ีการทํางานหลายประการ ตอไปนี้จะอธิบายเฉพาะหนาท่ีการทํางานในการต้ังคาท่ี

กําหนดและหนาท่ีการทํางานในการสงสัญญาณขาออกเทาน้ัน 
(1) หนาท่ีการทํางานในการต้ังคาท่ีกําหนด 
หนาท่ีการทํางานน้ีมีท้ังการต้ังคาทางใกล (Local) และการต้ังคาทางไกล (Remote) การต้ังคาทางใกล

เปนวิธีท่ีพนักงานผูปฏิบัติงานจะใชคียหรือลูกบิดในการปรับเครื่องควบคุม การต้ังคาทางไกลเปนวิธีท่ีรับ
สัญญาณจากเครื่องวัดภายนอก (เครื่องควบคุมตัวอื่นหรือเครื่องสงสัญญาณตางๆ) แลวใชสัญญาณน้ันเปนคาท่ี
กําหนด วิธีนี้จะใชกับการควบคุม Cascade control เปนหลัก บางครั้งการต้ังคาทางไกลก็เรียกวา การต้ังคา 
Cascade 

(2) หนาท่ีการทํางานในการสงสัญญาณขาออก 
ตารางท่ี 1.9 แสดงสัญญาณขาออกของเครื่องควบคุมกับตัวควบคุมสุดทายท่ีเปนตัวกําเนิดสัญญาณน้ี 

สัญญาณขาออกท่ีใชกันมากท่ีสุดไดแก 4-20 mADC สัญญาณแบบอื่นๆ จะใชกับการควบคุมอุณหภูมิเปนหลัก 
 

ตารางที่ 1.9 สัญญาณขาออกของเคร่ืองควบคุมกับตัวควบคุมสุดทาย 
ประเภท การทํางาน ตัวควบคุมสุดทาย 

4-20 mADC สัญญาณขาออกตอเนื่อง วาลวควบคุมแบบอากาศ 
วาลวไฟฟา, Control motor 
ไทริสเตอร เปนตน 

สัญญาณขาออกรีเลย แปรผันตามเวลา รีเลย วาลวแมเหล็กไฟฟา 
สัญญาณขาออกพัลสแรงดันไฟฟา แปรผันตามเวลา Solid state relay (SSR) 
สัญญาณขาออกขับวาลวไฟฟา แปรผันตามตําแหนง วาลวไฟฟา, Control motor 

 
(1) สัญญาณขาออกรีเลย 
เรามักใชรีเลยในการเปดปดกระแสไฟฟาของฮีทเตอร ในการควบคุมอุณหภูมิ จะใชวิธีการทํางาน ON-

OFF ทําใหเกิดประสิทธิผลเหมือนกับการทํางาน PID ในรูปท่ี 1.82 ถาให T เปนเวลาของ 1 คาบ (เรียกวา cycle 
time) และให Ton เปนเวลา ON ของรีเลย แลวให Ton / T แปรผันตามคาคํานวน PID ของเครื่องควบคุม คาน้ีจะ
เรียกวา สัญญาณขาออกแปรผันตามเวลา 

   
รูปที่ 1.82 สัญญาณขาออกแปรผันตามเวลา 

 

cycle time T 

ON ON ON 
OFF 

เวลา ON Ton 
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(2) สัญญาณขาออกพัลสแรงดันไฟฟา 
มีการทํางานเหมือนกับสัญญาณขาออกรีเลย แตมีวงจรขาออกท่ีใชขับ Solid state relay 
(3) สัญญาณขาออกขับวาลวไฟฟา 
วาลวไฟฟาและ Control motor โดยปกติจะหมุนไปหรือหมุนกลับไปเรื่อยๆ โดยไมสามารถกําหนด

ตําแหนงได ดังน้ัน จึงตรวจวัดสัญญาณที่แปรผันตามระดับการเปดวาลวไฟฟาหรือมุมท่ีบิดไปของ Control 
motor แลวนําไปเปรียบเทียบกับคาคํานวณ PID ของวาลวควบคุม พยายามทําใหคาท้ังสองเทากันก็จะสามารถ
กําหนดตําแหนงได หลักการทํางานแสดงไวในรูปท่ี 1.83 สัญญาณท่ีแปรผันตามมุมท่ีบิดไปจะสามารถวัดไดจาก 
Potentiometer (ตัวตานทานแบบสไลด) ซึ่งติดต้ังไวท่ีมอเตอร เมื่อมุมท่ีบิดไปของมอเตอรเทากับคาคํานวณ PID 
รีเลยท่ีขาออกของเครื่องคํานวณจะเปน OFF ท้ังคู มอเตอรจึงหยุดหมุน 

 
รูปที่ 1.83 ภาพแสดงหลักการทํางานของการทํางานแปรผันตามตําแหนง 

 
1.14.1.7 ตัวควบคุมสุดทาย (Final control element) 
เปาหมายการควบคุมและประเภทของตัวควบคุมสุดทาย 

เปาหมายการควบคุมของตัวควบคุมสุดทาย สวนใหญแลวจะเปนของไหล ไดแก กาซ ของเหลว ไอ
ระเหย การบังคับควบคุมของไหล จะใชวิธีเปลี่ยนความตานทานของไหล โดยนําของไหลใสในทอท่ีสามารถ
ปรับขนาดของคอคอดได อยางไรก็ตาม วิธีนี้จะทําใหเกิดพลังงานสูญเสียตามมาดวย ดังน้ัน จึงมีการใชวิธี
ควบคุมความเร็วรอบของปมหรือ Blower กันคอนขางมาก ในมุมมองของการอนุรักษพลังงานแลววิธีหลังจะ
ดีกวา อยางไรก็ตาม วิธีแรกก็ยังใชกันมากเน่ืองจากเหตุผลดานตนทุนอุปกรณและความสะดวก 

สวนการควบคุมอุณหภูมิ นอกจากการบังคับควบคุมของไหลยังมีการบังคับควบคุมพลังงานไฟฟาอีก
ดวย ตารางท่ี 1.10 จะสรุปเปาหมายการควบคุมสุดทายกับประเภทของตัวควบคุมสุดทายเอาไว 

 

แดมเปอร 

กาซหรืออากาศ 

เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ 

เทอรโมคัปเปล 

สัญญาณขา 
เขาที่วัดได 

รีเลยขาออก 

สัญญาณขาเขา
ระดับการเปดวาลว

control motor 
(พรอม potentiometer) 
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ตารางที่ 1.10  เปาหมายการควบคุมสุดทายกบัประเภทของตัวควบคุมสุดทาย 
เปาหมายการควบคุมสุดทาย ตัวควบคุมสุดทาย สัญญาณควบคุม 

ขอ
งไ
หล

 ความตานทานของไหล 

วาลวควบคุมทํางานดวยความดัน
อากาศ 

20-100 kPa 

วาลวควบคุมทํางานดวยไฟฟา 4-20 mADC 
สัญญาณขาออกขับวาลวไฟฟา(รีเลย) control motor + damper 

ความเร็วรอบของปมหรือ 
blower 

เกียร 
อุปกรณควบคุมความเร็วรอบ 

โดยทั่วไป 
4-20 mADC 

พลังงานไฟฟา 

รีเลย สัญญาณขาออกรีเลย 
solid state relay (SSR) สัญญาณขาออกพัลสแรงดันไฟฟา 

ไทริสเตอร 
4-20 mADC 
1-5 VDC 

 
วาลวควบคุม 
 (1) หลักการทํางานของการบังคับควบคุมของไหลดวยวาลวควบคุม 

รูปท่ี 1.84 แสดงตัวอยางการแจกแจงความดันของปมและทอ ผลตางความดันท่ีเกิดข้ึนท่ีปม (ในรูปจะ
เรียกวาความดันท่ีเพ่ิมข้ึน) จะเทากับผลบวกของความดันสูญเสียในทอและวาลวควบคุม กับผลตางความดันเพื่อ
สูบของเหลวข้ึนไปท่ีถังดานปลายนํ้า และผลตางความดันระหวางถังดานตนน้ํากับปลายน้ํา เนื่องจากความดัน
สูญเสียในทอและวาลวควบคุมจะขึ้นอยูกับอัตราการไหล ดังน้ัน จึงสามารถกําหนดอัตราการไหลท่ีทําใหการ
แจกแจงความดันของท้ังระบบอยูในภาวะสมดุลเชนนี้ได การหาความสัมพันธดังกลาวน้ีจะข้ึนอยูกับคุณลักษณะ
ของปม 

Centrifugal pump ท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดในอุตสาหกรรม จะมีแรงดันขาออกสูงสุดเม่ืออัตราการไหล
เทากับ 0 เมื่ออัตราการไหลเพิ่มข้ึนความดันขาออกจะลดลง และความดันสูญเสียในทอและวาลวควบคุมจะแปร
ผันตามกําลังสองของอัตราการไหล ดังน้ัน อัตราการไหลท่ีปมและทอ จะแสดงอยูท่ีจุด A และจุด B ในรูปท่ี 
1.85 จุด A เปนกรณีท่ีวาลวควบคุมเปดสุด โดยมีอัตราการไหลเทากับ Q1 จุด B เปนกรณีท่ีระดับการเปดวาลว
ควบคุมสมมติวาเทากับ 60% โดยมีอัตราการไหลเทากับ Q2 ความดันสถิตสูญเสียท่ีแสดง 
 
ไวในรูป หมายถึง ผลบวกของผลตางความดันเพื่อสูบของเหลวข้ึนไปท่ีถังดานปลายน้ํา กับผลตางความดัน
ระหวางถังดานตนน้ํากับปลายน้ํา ซึ่งความดันสถิตสูญเสียจะข้ึนกับอัตราการไหล อนึ่ง สาเหตุท่ีความดันสูญเสีย
ของวาลวควบคุมท่ีจุด A ไมเทากับ 0 เนื่องจากในวาลวควบคุมท่ัวไป แมจะเปดวาลวจนสุดก็จะมีความดัน
สูญเสียอยูบาง 
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รูปที่ 1.84 การแจกแจงความดนัของปมและทอ รูปที่ 1.85 การบังคับควบคุมดวยวาลว
ควบคุม 

จากรูปจะเห็นวาเม่ือระดับการเปดวาลวควบคุมลดลง จุด B จะเลื่อนไปทางซาย ทําใหอัตราการไหล
ลดลง 
(2) โครงสรางของวาลวควบคุม 

รูปท่ี 1.86 แสดงโครงสรางของวาลวควบคุมแบบ Diaphragm ทํางานดวยอากาศท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด 
เมื่อมีความดันอากาศ (โดยท่ัวไป 20-100 kPa) ซึ่งเปนสัญญาณควบคุมเขามาท่ีดานบนของ Diaphragm 

case แลว ท่ี Diaphragm จะมีแรงกระทําท่ีแปรผันตามผลคูณของพ้ืนท่ีของ Diaphragm กับความดันอากาศน้ัน 
ไปกด Diaphragm stem ใหเลื่อนลงดานลาง อยางไรก็ตาม เนื่องจากท่ีดานลางของ Diaphragm จะมีสปริงอยู การ
ขจัดของ Stem จึงแปรผันตามความดันอากาศ ท่ีดานลางของ Stem จะมี Bulb plug ติดต้ังอยู ทําใหระยะหาง
ระหวาง Seat ring กับ Plug ในรูปแคบลง ผลคือ ความตานทานของไหลจะเพ่ิมข้ึน หากจัดทํา Plug นี้ใหมีรูปราง
ท่ีเหมาะสม จะสามารถทําใหมีคุณลักษณะอัตราการไหลตางๆ ตามตองการได 
 

 
รูปที่ 1.86 โครงสรางของวาลวควบคุมแบบ Diaphragm 

 

ความดันภายใน 

ถังปด วาลวควบคุม 

ถังเปด 

ความดัน
สูญเสียในทอ 

ความดันจาก
ระดับของ 
เหลวในถัง 

ความดันสถิตสูญเสีย 

ความดันที่ 
เพิ่มขึ้นที่ปม 

ความดันสูญ 
เสียในทอ 
ความดันสูญเสีย 
ในวาลวควบคุม 

ผลตางความดันเพื่อ 
สูบของเหลวไปที่ถัง 

ความดันภายในถัง + ความดัน 
จากระดับของเหลวในถัง 

คว
าม
ดัน

 

คุณลักษณะของปม 
ความเร็วรอบ N1 

อัตราการไหล 

ความดันสถิตสูญเสีย 

ความดันสูญ 
เสียในทอ 
(แปรผันตามกําลัง 
2 ของอัตราการ
ไ

ความดันสูญเสีย 
ในวาลวควบคุม 

ความดันสูญเสียใน 
ระบบทอทั้งหมด 

ตัววาลว 
bottom plate 

valve plug 

bonnet 

gland packing 

packing flange 

แผนแสดงระดับการเปดวาลว 

indicator 
spring adjuster 

diaphragm plate 

diaphragm 

ความดันอากาศควบคุม 

diaphragm case

spring

yoke

diaphragm stem

stem connector

packing lubricator

valve plug stem

guide bush

seat ring

guide bush
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ในรูปขางตน สาเหตุท่ีตองมีลูกกลมของ Plug และ Seat ring ถึง 2 ชุด ก็เพื่อทําใหความดันของของไหล
มีสมดุล เพื่อใหแรงท่ีตองใชในการเคลื่อน Plug มีคานอย วาลวแบบนี้เรียกวา Double seat valve วาลวบางชนิด
จะมีลูกกลมของ Plug และ Seat ring เพียง 1 ชุด เรียกวา Single seat valve โดยใน Single seat valve จะตองใช
แรงมากในการอุด Plug แตเมื่ออุดแลวจะแทบไมมีการรั่วเลย สามารถปดก้ันของไหลไดอยางสมบูรณ 

อนึ่ง เมื่อใชเครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกสรวมกับวาลว Diaphragm จะใช Electropneumatic converter 
หรือใช Electropneumatic positioner โดย Electropneumatic converter เปนอุปกรณท่ีแปลงสัญญาณขาออกของ
เครื่องควบคุม 4-20 mADC เปนความดันอากาศ 20-100 kPa และ Electropneumatic positioner เปนอุปกรณท่ีใช
ติดต้ังกับ Stem ของวาลวควบคุม แลวขอยืมใชความดันอากาศในการทําใหระดับการเปดวาลวควบคุมตรงกับ
สัญญาณ 4-20 mADC 
 
การควบคุมความเร็วรอบ 

การควบคุมอัตราการไหลดวยวาลวควบคุมจะทําใหเกิดความดันสูญเสียของของไหล ดังน้ันจะเกิด
พลังงานสูญเสียข้ึนเสมอ แตหากใชวิธีเปลี่ยนความเร็วรอบของปมในการเปลี่ยนอัตราการไหลของของไหล จะ
ไมเกิดพลังงานสูญเสียข้ึนในของไหล วิธีนี้แสดงไวในรูปท่ี 1.87 เมื่อเพิ่มความเร็วรอบจาก N1 เปน N2 จะเห็นวา
สามารถควบคุมอัตราการไหลไดโดยไมตองใชวาลวควบคุม (ลองเปรียบเทียบกับรูปท่ี 1.85) เนื่องจากแรงขับ
เพลาของปมจะแปรผันตาม (ความดันขาออกของปม) × อัตราการไหล ÷ (ประสิทธิภาพของปม) ดังน้ัน พื้นท่ี
บริเวณท่ีแรเงาในรูปจึงเปนพลังงานท่ีอนุรักษไวไดดวยการควบคุมความเร็วรอบ ท้ังน้ี กรณีท่ีมีความดันสถิต
สูญเสียสูง จะไมสามารถลดความเร็วรอบของปมได จึงไมมีขอไดเปรียบในการควบคุมความเร็วรอบ 

การควบคุมความเร็วรอบของปม โดยท่ัวไปจะใชวิธีควบคุมควมเร็วรอบของมอเตอรไฟฟาเหน่ียวนํา
ดวยอินเวอรเตอร 
 

 
รูปที่ 1.87 การบังคับควบคุมของเหลวดวยการควบคุมความเร็วรอบ 

 

อัตราการไหล 

คว
าม
ดัน

 

ความเร็วรอบ N2 

ความเร็วรอบ N1 คุณลักษณะของปม 

ความดันสูญ 
เสียในทอ 

ความดันสถิตสูญเสีย 
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การควบคุมพลังงานไฟฟา 
การควบคุมพลังงานไฟฟาจะใชรีเลย ใช Solid state relay (SSR) หรือใชไทริสเตอร 
SSR เปนรีเลยท่ีสรางข้ึนดวยสารก่ึงตัวนํา ซึ่งไมมีช้ินสวนท่ีเคลื่อนไหวและไมมีหนาสัมผัส ดังน้ันจึงมี

อายุการใชงานยืนยาวกวารีเลยธรรมดามาก แตหากมีกระแสไฟฟาไหลเปนจํานวนมากจะเกิดความรอนข้ึน 
ดังน้ัน หากมีกระแสไหลมากจะตองติดแผงระบายความรอน (Heat sink) 

ไทริสเตอรเปนช่ือเรียกรวมๆ ของอุปกรณสารก่ึงตัวนําซิลิกอนท่ีสามารถควบคุมกระแสไฟฟาได ไทริ
สเตอร 1 ตัวจะควบคุมไฟฟากระแสสลับไดเพียงครึ่งไซเคิลเทาน้ัน หากใชในวงจรไฟฟากระแสสลับจะตองใช
อุปกรณ 2 ตัวตอขนานกลับทิศกัน อุปกรณท่ีใชไทริสเตอรในการรับสัญญาณ 4-20 mADC จากเครื่องควบคุม มา
ปรับกระแสไฟฟาท่ีไหลผานฮีทเตอรใหแปรผันตามสัญญาณน้ัน เรียกวา Thyristor power conditioner โดยท่ัวไป
มักจะเรียกงายๆ วา Thyristor unit 

Thyristor unit มีขอดีคือมีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา สามารถควบคุมกระแสไฟฟาท่ีมีคาสูงได ไมมี
หนาสัมผัส อายุใชงานยืนยาว แตมีขอเสียคือ เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานมากจะเกิดความรอนสูง ตองระบาย
ความรอนดวยอากาศหรือดวยน้ํา 
1.14.2   การวัดทางอุตสาหกรรมและหนวยวัดที่ใชทางความรอน 
1.14.2.1  ระบบการวัดอุตสาหกรรม 

ระบบการวัดอุตสาหกรรม ประกอบดวยเครื่องสงสัญญาณ ซึ่งจะตรวจวัดคาตางๆ เชน ความดัน อัตรา
การไหล อุณหภูมิ ฯลฯ แลวสงสัญญาณใหแกอุปกรณอื่น กับเครื่องรับสัญญาณซ่ึงทําหนาท่ีรับสัญญาณจาก
เครื่องสงสัญญาณมาเพ่ือสั่งการ บันทึกผล และควบคุม เปนตน ท้ังน้ี อุปกรณบางอยางก็มีท้ังเครื่องสงสัญญาณ
และเครื่องรับสัญญาณรวมอยูดวยกัน (เชน เทอรโมมิเตอรแบบหลอดแกว เครื่องวัดความดันแบบ Bourdon tube) 
ซึ่งถือไดวาเปนระบบวัดระบบหนึ่ง 

เมื่อพิจารณารายละเอียดยอยๆ ของเครื่องสงสัญญาณ จะประกอบดวยอุปกรณตรวจวัด อุปกรณแปลง
สัญญาณ และอุปกรณสงสัญญาณ อุปกรณตรวจวัดเปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีตรวจวัดคาท่ีจะวัดแลวสงไปให
อุปกรณแปลงสัญญาณหรืออุปกรณสงสัญญาณ กลาวคือ เปรียบเสมือนเปน “เซ็นเซอร (Sensor)” นั่นเอง 
ตัวอยางเชน เทอรโมคัปเปลหรืออุปกรณตรวจวัดของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบแมเหล็กไฟฟา เปนตน 
อุปกรณแปลงสัญญาณเปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีแปลงสัญญาณจากอุปกรณตรวจวัดใหเปนสัญญาณท่ีจะสงให
อุปกรณสงสัญญาณ ตัวอยางเชน อุปกรณแปลงสัญญาณอุณหภูมิ อุปกรณแปลงสัญญาณของเครื่องวัดอัตราการ
ไหลแบบแมเหล็กไฟฟา เปนตน อุปกรณสงสัญญาณโดยมากจะหมายถึงอุปกรณตรวจวัดกับอุปกรณแปลง
สัญญาณรวมกัน เชน อุปกรณสงสัญญาณผลตางความดัน 

เครื่องรับสัญญาณ ประกอบดวย เครื่องแสดงผล เครื่องบันทึกผล เครื่องปรับ ระบบควบคุมแบบ 
Distributed เครื่องสงสัญญาณเตือน เปนตน นอกจากน้ียังแบงเปน 2 ชนิด ไดแก แบบติดต้ังท่ีแผงควบคุมกับ
แบบติดต้ังท่ีหนางาน 
 
1.14.2.2  หนวยวัดท่ีใชทางความรอน 

ระบบหนวยวัด หมายถึง ระบบและหนวยวัดตางๆ ท่ีกําหนดหนวยพื้นฐานจํานวนไมกี่หนวย แลวใช
หนวยพื้นฐานน้ันมาประกอบกันข้ึนเปนหนวยอื่นๆ ปจจุบันระบบหนวยวัดท่ีมีหนวยพื้นฐานเปนเมตรและวินาที
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เปนระบบท่ีใชกันเปนหลักโดยสากล อยางไรก็ตาม ระบบหนวยวัดยังมีระบบหนวยวัดแรงโนมถวงซ่ึงใช
กิโลกรัมนํ้าหนักเปนหนวยพื้นฐาน กับระบบหนวยวัดสัมบูรณซึ่งใชกิโลกรัมมวลเปนหนวยพื้นฐานอีกดวย 
กฎหมายช่ังตวงวัดของญ่ีปุนฉบับแกไข พ.ศ. 2536 ไดยกเลิกระบบหนวยวัดแรงโนมถวงไปแลว ดังน้ัน ต้ังแต
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 เปนตนไป หนวยกิโลกรัมนํ้าหนัก [kgf] และ หนวยกิโลกรัมนํ้าหนักตอตาราง
เซนติเมตร [kgf/cm2] จะไมสามารถใชในการติดตอธุรกิจและการรับรองตางๆ ไดอีกตอไป 

ระบบหนวยวัดท่ีถูกกําหนดใหใชในกฎหมายช่ังตวงวัดฉบับใหม ไดแก ระบบหนวยวัดสากล (SI) 
ระบบหนวยวัดสากล 

โครงสรางของระบบหนวยวัดสากล แสดงไวในรูปท่ี 1.88 ระบบหนวยวัดน้ีใชหนวยพื้นฐาน 7 หนวยท่ี
ดานขวาบนและหนวยเสริมอีก 2 หนวยในการสรางหนวยวัดใดๆ ข้ึนมา หนวยวัดท่ีสรางข้ึน เรียกวา หนวย
อนุพันธ อยางไรก็ตาม หนวยอนุพันธบางหนวยก็มีช่ือเรียกเฉพาะเพ่ือความสะดวกในการใชงาน เชน หนวย
ดังตอไปนี้ 

หนวยของแรง หรือ นิวตัน [N] จาก แรง = มวล × ความเรง จะไดวา เทากับ [kg·m/s2] หนวยของความ
ดัน หรือ ปาสกาล [Pa] เนื่องจาก ความดัน = แรง ÷ พื้นท่ี ดังน้ันจะเทากับ [N/m2] หนวยงานงาน พลังงาน และ
ปริมาณความรอน หรือ จูล [J] จากนิยามวา “งานท่ีเกิดข้ึนเมื่อแรง 1 นิวตัน เคลื่อนวัตถุไปตามทิศทางของแรง
เปนระยะทาง 1 เมตร” จะเทากับ [N·m] 

เพื่อแสดงปริมาณท่ีมีคาสูงหรือตํ่ามากๆ จะใชคํานําหนาซ่ึงแสดงจํานวนเทาของ 10 ยกกําลังจํานวนเต็ม 
(กิโล เซนติมิลลิไมโคร เปนตน) 

 
 รูปที่ 1.88 โครงสรางของระบบหนวย SI 

 
 นอกจากน้ี ยังมีหนวยท่ีใชรวมกับหนวย SI และหนวยท่ีใชรวมกับหนวย SI ไดในสาขาเฉพาะทาง
เทาน้ันอีกดวย ตัวอยางของหนวยแบบแรก เชน หนวยของเวลา (วัน ช่ัวโมง นาที) หนวยของมุม (องศา ลิปดา 
ฟลิปดา) หนวยของปริมาตร ไดแก ลิตร [L] หนวยของมวล [t] ตัวอยางของหนวยแบบหลัง เชน หนวยของความ
ดัน ไดแก บาร [bar] เปนตน 
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สรุป 
ประเภทของหมอไอนํ้า ซึ่งโดยท่ัวไปจะแบงเปน 3 ประเภทคือ  Cylindrical boiler, Water tube boiler 

และหมอไอนํ้าพิเศษ โดยขนาดของหมอไอนํ้า โดยมากจะแสดงดวยปริมาณไอนํ้าท่ีกําเนิดไดตอหนึ่งหนวยเวลา 
สวนประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา แสดงไดดวยปริมาณความรอนท่ีตองใชในการกําเนิดไอน้ํา หารดวยปริมาณ
ความรอนท่ีเกิดข้ึนในการเผาไหมสมบูรณของเช้ือเพลิงท่ีใชไปในหมอไอนํ้า ในทางปฏิบัติจะไมสามารถใชคา
ความรอนของเช้ือเพลิงไปผลิตไอนํ้าท้ังหมด เนื่องจากมีพลังงานสูญเสียตางๆ ความรอนสูญเสียหลักๆ ในหมอ
ไอนํ้ามีดังตอไปนี้ 

ความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย  ความรอนสูญเสียจากการเผาไหมไมสมบูรณ   ความรอนสูญเสียจาก
เช้ือเพลิงท่ีไมเผาไหม เชน เขมา ความรอนสูญเสียจากการแผรังสี  ความรอนสูญเสียอื่นๆ  เ ป น คว ามร อน
สูญเสียท่ีเกิดจากการ Blow down หรือ Condensate  ของนํ้าในหมอไอนํ้า หรือจากไอน้ํารั่ว ฯลฯ อีกท้ัง
รายละเอียดอุปกรณเสริมท่ีสําคัญของหมอไอนํ้า เชน Superheater และ Reheater economizer การควบคุม
อัตโนมัติของหมอไอนํ้า การควบคุมคุณภาพน้ําของหมอไอนํ้า การบํารุงรักษาหมอไอนํ้า 

หลักการสงจายและกักเก็บไอน้ํา การสงไอนํ้ากับคุณภาพของไอนํ้า การสงความรอนสามารถสงไดใน
รูปของ ไอดง ไอน้ําอิ่มตัว ของเหลวอิ่มตัว น้ําอัดความดัน และของไหลสองสถานะ รวมถึงการวางแผนเดินทอ
สงไอนํ้าทอสงไอนํ้านอกจากจะตองรักษาคุณภาพของไอนํ้าไดดีแลวยังตองสามารถอนุรักษพลังงานไดดีอีกดวย
เงื่อนไขของการวางแผนและออกแบบทอสงไอนํ้าในอุดมคติมีดังตอไปน้ี คือมีระยะทางส้ัน เสนผานศูนยกลาง
เล็ก และไมโคงงอโดยไมจําเปนและมีความรอนสูญเสียจากการแผรังสีและความดันสูญเสียนอยท่ีสุด และกรณี
ปริมาณการใชไอน้ําเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว หรือมากๆ เปนบางครั้ง ก็จะมีการติดต้ัง Steam accumulator 

การปรับปรุงประสิทธิภาพหมอไอนํ้าทําไดโดย การควบคุมการเผาไหม การพิจารณาวิธีเดินเครื่อง การ
ตรวจสอบและทบทวนความดันท่ีกําหนดไว การควบคุมนํ้าเลี้ยง การโบลวดาวนใหเหมาะสม การจัดการการ
ซอมบํารุง และการควบคุมทอสงไอนํ้า เชน ปริมาณการสงไอนํ้ากับเสนผานศูนยกลางทอ การปองกันไอนํ้ารั่ว 
และการจัดระเบียบทอท่ีไมจําเปน  อีกท้ังการติดต้ังฉนวนความรอนใหเหมาะสม การใชประโยชนจากไอนํ้า
อยางมีประสิทธิผล การควบคุมกับดักไอนํ้า การนําความรอนท้ิงกลับมาใชในรูปแบบตางๆ เชน การนําความ
รอนท้ิงในกาซไอเสียจากการเผาไหมกลับมาใชในการ อุนน้ําเลี้ยง อุนอากาศ เปนตน การนําความรอนในนํ้าท้ิง
อุณหภูมิสูงกลับมาใช  การควบคุมความดันใหเหมาะสมกับภาระ การหุมฉนวนกันความรอนและการติดต้ัง
ฉนวนกันความรอนใหเหมาะสม หนาท่ีการทํางานของกับดักไอนํ้าตลอดจนการเลือกใชและติดต้ังกับดักไอนํ้า 
การอนุรักษพลังงานโดยการนําคอนเดนเสทกลับมาใชใหม  วิธีนํา Condensate  กลับมาใช การใชประโยชนจาก 
Flash steam เปนตน  

โรงไฟฟาพลังไอนํ้า เปนเครื่องจักรอุปกรณสําหรับแปลงพลังงานความรอนในไอนํ้าใหเปนกําลัง
ขับเคลื่อน หลักการทํางานของโรงไฟฟาพลังไอนํ้า การควบคุมการเดินเครื่องกับมาตรการอนุรักษพลังงาน  

เครื่องยนตสันดาปภายในเปนเครื่องจักรท่ีเผาไหมเช้ือเพลิงในหองเผาไหมเพื่อผลิตกาซอุณหภูมิและ
ความดันสูง แลวนํากาซน้ีไปใชเปน Working fluid ขยายตัวในเทอรไบน หรือกระบอกสูบเพื่อใหใบพัดหมุน 
หรือผลักดันลูกสูบใหเคลื่อนท่ี เชนเครื่องยนตเบนซิน หรือ เครื่องยนตดีเซล หลักการทํางานของเครื่องยนต
สันดาปภายใน รวมถงึการเผาไหมเช้ือเพลิงและปญหาสิ่งแวดลอม นอกจากน้ันยังกลาวถงึระบบผลิตไฟฟาและ
ความรอนรวมและ ระบบ Combined Cycle  



ตอนที ่3 บทท่ี 1 ระบบความรอนและอุปกรณท่ีใชไอน้ํา ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

 

 
1-120 

ระบบแลกเปลี่ยนความรอน หลักการทํางานของระบบแลกเปลี่ยนความรอน การเลือกใชชุดแลกเปลี่ยน
ความรอนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การบํารุงรักษาชุดแลกเปลี่ยนความรอน   

การวัดและการควบคุมพลังงานความรอนแบบอัตโนมัติ การวัดทางอุตสาหกรรมและหนวยวัดท่ีใช 


