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บทที่ 2   
การตรวจวัดวิเคราะหการใชพลังงานความรอน 

(Thermal energy audit) 
 

ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 
ในการอนุรักษพลังงานน้ันข้ันตอนท่ีจําเปนและขาดไมได คือ การตรวจวัดคา หรือปริมาณการใช

พลังงานตางๆ ความสําคัญในข้ันตอนน้ีคือ การไดมาซ่ึงปริมาณการใชพลังงานและพลังงานท่ีสูญเสียไปท่ี
ตองการปองกัน ยับยั้ง หรือลดการสูญเสียนั้นๆ ขอมลูท่ีไดนี้ จะเปนประโยชนในการวิเคราะหประสิทธิภาพของ
ระบบนั้นๆ หรือหาแนวทางในการอนุรักษพลังงานตอไป 

 
วัตถุประสงค (Objective) 

อธิบายวิธีการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานความรอน 
 
บทนํา (Introduction) 

เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึง ข้ันตอนและวิธีการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานตามกฎกระทรวง 
หนวยวัดทางความรอน การวัดอุณหภูมิ ความช้ืน อัตราการไหล ความดันระบบของเหลว ชนิดและวิธีการใช
อุปกรณเครื่องมือวัดพลังงานความรอน  วิธีการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา วิธีการ
ตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพของเตาเผาอุตสาหกรรม วิธีการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพของ
ระบบอบแหง 

 
2.1 ขั้นตอนและวิธีการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน ตามกฎกระทรวง  
2.1.1  วิธีดําเนนิการในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตน 

วิธีดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตนของโรงงานควบคุมไดกําหนดให
ดําเนินการอยางนอยตามขอบเขตและวิธีการตามภาคผนวก 1 แนบทายกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2540) ซึ่งมี
รายละเอียดดังกลาวพรอมคําอธิบายดังน้ี 

การตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตนในเครื่องจักรและอุปกรณตลอดจนระบบตางๆ ใน
โรงงานควบคุมอยางนอยใหดําเนินงานดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการผลิต ระบบการใชพลังงานระบบการใชเครื่องจักรและอุปกรณของ
ระบบตางๆ ในโรงงานควบคุมตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดท่ัวไปของโรงงานควบคุม   

  -   การตรวจสอบ หมายถึง การสํารวจ การตรวจวัดและการเก็บรักษาขอมูล 
 -  การตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการผลิต หมายถึง การตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการผลิต 

เชน รายละเอียดวิธีการผลิต แผนผังพรอมคําอธิบายในการนําวัตถุดิบมาผลิตเปนผลิตภัณฑ สถิติและสัดสวน
ขอมูลของผลิตภัณฑท่ีเสียหายและไมไดคุณภาพรวมท้ังขอมูลอื่นๆ ท่ีมีผลตอการใชพลังงานในการผลิตเปนตน 
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 - ระบบการใชพลังงาน หมายถึง การใชพลังงานในแตละรูปแบบ เชน การใชพลังงานความรอนและ
การใชพลังงานไฟฟา ซึ่งจะตองทําการตรวจสอบ เพื่อใหทราบถึงแผนผัง และสัดสวนการใชพลังงานในแตละ
แผนกในระดับเบ้ืองตน 

 - ระบบการใชเครื่องจักรและอุปกรณ หมายถึง การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในแผนก
ตาง ๆ เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในโรงงาน เชน กําลังการผลิตติดต้ัง 
การผลิตจริง ขอมูลดานเทคนิค จํานวนของเครื่องจักรและอุปกรณแตละรุน ลักษณะการใชงาน และการใช
พลังงานเปนตน 

 - รายละเอียดท่ัวไปของโรงงาน ไดแก ขอมูลเบ้ืองตนท่ัวไปของโรงงานมีรายละเอียดตามประกาศ
กระทรวงฯ เรื่องวิธีการจัดทํารายงานการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตนของโรงงานควบคุม 

2. ตรวจวัดขอมูลรายละเอียดสภาพการทํางานการใชพลังงาน และการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักร
และอุปกรณในระบบตางๆ ในโรงงานควบคุม ท้ังดานพลังงานความรอนและไฟฟา การวิเคราะหการสูญเสีย
พลังงาน ใหวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 ก.  การสูญเสียการเผาไหมเช้ือเพลิงของอุปกรณท่ีใชเช้ือเพลิง 
 ข. การสูญเสียพลังงานจากผิวผนังเตา หมอไอน้ําและอุปกรณใชความรอนอื่น ๆ รวมท้ังการสูญเสีย

ความรอนจากทอไอนํ้าและทอสงความรอนอื่น ๆ 
ค. การสูญเสียไฟฟาเน่ืองจากระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ ตลอดจนจากประสิทธิภาพการ

ทํางานของเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ท่ีใชไฟฟา รวมถึงการมีตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power factor) ตํ่ากวา
ปกติ 

ง.  การสูญเสียอื่น ๆ 
การดําเนินการตามขอ (2) นี้ เปนการกําหนดใหทําการตรวจวัดขอมูลรายละเอียดสภาพการทํางาน

การใชพลังงาน และการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณในระบบตางๆ โดยเปนการกําหนดใน
รายละเอียดใหดําเนินการตรวจวัดเฉพาะลงไปในตัวอุปกรณนอกเหนือจากท่ีระบุใหทําการตรวจสอบเปนระบบ
ตามท่ีระบุไวในขอ (1) 

นอกจากการตรวจวัดแลวไดกําหนดใหทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัดเพ่ือหาการ
สูญเสียพลังงานท่ีเกิดข้ึนในอุปกรณตาง ๆ  

3. การตรวจวัดการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานอยางนอยตองปฏิบัติดังน้ี 
ก.  สําหรบัเครื่องจักรหรอือุปกรณท่ีมีการใชพลังงานความรอนเทียบเทาเฉล่ียระหวาง 175 - 350 kW 

หรือใชกําลังไฟฟาระหวาง 20 - 50 kW ใหดําเนินการตรวจวัดขอมูลเฉพาะสภาพการทํางานและลักษณะของการ
ใชพลังงาน และการสูญเสียพลังงานท่ีสําคัญในระดับเบ้ืองตน 

ข. สําหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีขนาดพิกัดการใชพลังความรอนตอเนื่องนอยกวา 175 kW หรือ
ใชกําลังไฟฟานอยกวา 20 kW การหาขอมูลรายละเอียดการใชพลังงานใหใชวิธีสังเกตจากภายนอก 

ขอปฏิบัติในการตรวจวัดในหัวขอนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะกําหนดความสําคัญของการวัดให
เหมาะสมกับขนาดของเครื่องจักรและอุปกรณท่ีตองทําการตรวจวัด โดยเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในโรงงาน
บางชนิดมีขนาดเล็กเกินไป ไมมีความจําเปนท่ีจะทําการตรวจวัดขอมูลทุกชนิดท่ีเกี่ยวของกับการใชพลังงาน 
เนื่องจากการตรวจวัดจะตองเสียเวลาและคาใชจายในการดําเนินการ ซึ่งอาจไมคุมคากับผลประหยัดท่ีเกิดข้ึน 
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โดยท่ัวไปแลวการตรวจวัดขอมูลทุกชนิดท่ีเก่ียวของกับการใชพลังงาน จะมุงเนนเฉพาะเครื่องจักรและอุปกรณ
หลักซึ่งมีการใชพลังงาน และมีการสูญเสียพลังงานเปนปริมาณมาก อยางไรก็ตามอุปกรณขนาดเล็กแตมีการใช
งานเปนจํานวนมากก็จะตองมีวิธีการและอยูในดุลยพินิจของท่ีปรึกษาท่ีจะตองพิจารณาดําเนินการไดอยาง
เหมาะสม 

 
ความสําคัญของการตรวจวัดในแตละชวงของขนาดอุปกรณ สามารถอธิบายไดดังน้ี 

เครื่องจักรและอุปกรณท่ีมีขนาดพิกัดการใชความรอนเทียบเทาเฉลี่ยมากกวา 350 kW หรือใช
กําลังไฟฟาสูงกวา 50 kW ตามขนาดดังกลาวน้ี ไมไดกําหนดวิธีการในทางปฏิบัติในการตรวจวัดไว ซึ่งหมายถึง
จะตองดําเนินการตรวจวัดขอมูลทุกชนิดท่ีเกี่ยวของกับการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงาน เชน ในกรณีของ
การตรวจวัดหมอไอน้ําท่ีมีขนาดพิกัดสูงกวา 150 kW หรือคิดเปนกําลังผลิตไอนํ้าเทียบเทาประมาณ 550 
กิโลกรัมตอช่ัวโมงข้ึนไป การตรวจวัดจะตองดําเนินการในทุกๆ สวนของหมอไอน้ําท่ีเก่ียวของกับการสูญเสีย
พลังงานซ่ึง ไดแก การตรวจวัดกาซเสีย การตรวจวัดการสูญเสียความรอนผานผนัง การตรวจวัดการสูญเสียจาก
น้ําระบาย  (Blow Down) เปนตน ซึ่งจะมีผลตอเนื่องในการนําขอมูลมาวิเคราะหสภาพการสูญเสียในทุกๆ สวนท่ี
เกี่ยวของ 

เครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีการใชความรอนเทียบเทาเฉลี่ยระหวาง 175 - 350 kW หรือใชไฟฟา ระหวาง 
20 - 50 kW ระบุไวตามขอ (ก) ใหดําเนินการตรวจวัดเฉพาะขอมูลสภาพการทํางานและลักษณะการใชพลังงาน
และการสูญเสียพลังงานท่ีสําคัญตามขอกําหนดน้ีหมายถึงใหทําการตรวจวัดเฉพาะจุดสําคัญท่ีมีการสูญเสีย
พลังงานเทาน้ัน เชน ในกรณีของการตรวจวัดหมอไอนํ้า ก็สามารถพิจารณาตรวจวัดเฉพาะการสูญเสียจากกาซ
เสีย ซึ่งเปนจุดหลักในการสูญเสียพลังงานได 

เครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีขนาดพิกัดการใชพลังงานความรอนตอเนื่องนอยกวา 175 kW หรือใช
พลังงานไฟฟานอยกวา 20 kW ไมไดกําหนดใหมีการตรวจวัด แตไดกําหนดใหใชวิธีสังเกตจากภายนอก ซึ่ง
หมายถึงการใชวิธีการตรวจพินิจ เชน ในกรณีของหมอไอนํ้าก็ตองพิจารณาดูสภาพท่ีเปนอยูวามีลักษณะการใช
งานและการบํารุงรักษาเปนอยางไรบาง ถาหากพบวามีจุดท่ีผิดสังเกตหรือมีขอสงสัยในการสูญเสียพลังงานก็
สามารถทําการตรวจวัดเพ่ิมเติมได ขอกําหนดนี้เปนการกําหนดวิธีปฏิบัติในข้ันตํ่าหรืออยางนอยจะตอง
ปฏิบัติการตรวจวัดจริงจะข้ึนอยูกับสภาพของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีเปนอยู ถาหากผูปฏิบัติในการตรวจวัดได
พิจารณาวินิจฉัยในเบ้ืองตนวามีการสูญเสียพลังงานในจุดอื่นๆท่ีคุมคาท่ีจะทําการตรวจวัดก็สามารถทําการ
ตรวจวัดเพ่ิมเติมจากขอกําหนดท่ีใหดําเนินการเปนอยางนอยนี้ได นอกจากน้ีแลวในกรณีท่ีเครื่องจักรและ
อุปกรณดังกลาวน้ีมีใชเปนจํานวนมากในโรงงาน เชน เครื่องปรับอากาศแบบ Split Type หรือ มอเตอรท่ีใชใน
เครื่องจักรท่ีมีขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาแตละตัวแลวมีการใชพลังงานไมมาก แตเนื่องจากมีการใชงานเปนจํานวน
มากในโรงงานก็พิจารณาตรวจวัดเปนระบบหรือมีการใชงานอยางไมมีประสิทธิภาพก็สามารถพิจารณาทําการ
ตรวจวัดและวิเคราะหการสูญเสียพลังงานไดซึ่งข้ึนอยูกับสภาพการใชงานของอุปกรณนั้น ๆ และเปนดุลยพินิจ
ของท่ีปรึกษาตองดําเนินการไดอยางเหมาะสมดังกลาวแลว 

สําหรับวิธีการตรวจวัดในระดับเบ้ืองตน มีรายละเอียดคําอธิบายตามวิธีการตรวจวัดขอมูล (1) วิธีการ
ตรวจวัดในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตน 
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4.  สํารวจขอมลูเบ้ืองตนในการหาศักยภาพในการใชพลังงานรูปอื่น 
การสํารวจขอมูลเบ้ืองตนในการหาศักยภาพในการใชพลังงานรูปอื่น หมายถึง การสํารวจหาขอมูล 

ชนิด ปริมาณ ราคา และสภาพการใชพลังงานรูปอื่น ท่ีจะสามารถใหประสิทธิภาพสูงกวา หรือมีคาใชจายท่ีตํ่า
กวาในปจจุบันขอมูลตางๆ ท่ีสํารวจนอกจากจะเปนขอมูลในการเปรียบเทียบดานประสิทธิภาพและราคา
พลังงานแลวจะตองพิจารณาถึงความเปนไปไดในเรื่องสถานท่ี ความสะดวก ความปลอดภัย ความแนนอนของ
แหลงพลังงานท่ีจะนํามาใชตลอดจนขอจํากัดดานสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอเนื่องจากการใชพลังงานรูปอื่น  

5. ประเมินศักยภาพในเบ้ืองตนของการอนุรักษพลังงานในดานเทคนิคและการลงทุนของเครื่องจักร 
อุปกรณ และระบบตาง ๆ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

ก.  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมเช้ือเพลิง 
ข.  การปองกันการสูญเสียพลังงาน 
ค.  การนําพลังงานท่ีเหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 
ง.  การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหน่ึง 
จ. จากการปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความตองการ

พลังงานไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุดของระบบ การใชอุปกรณไฟฟาท่ีเหมาะสมกับ
ภาระและวิธีการอื่น 

ฉ. การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและวัสดุท่ี
ชวยในการอนุรักษพลังงาน 

ช. การอนุรักษพลังงานโดยวิธอีื่น  
 

การประเมินศักยภาพเบ้ืองตนของการอนุรักษพลังงาน หมายถึง การนําผลจากการวิเคราะหการสูญเสีย
พลังงานมาประเมินถึงผลประหยัดและการลงทุนโดยในระดับเบ้ืองตนการพิจารณาจุดคุมทุนจะพิจารณาจาก
ระยะเวลาคืนทุน (Simple pay back period) โดยพิจารณาในแตละมาตรการท่ีกําหนดใหดําเนินการดังน้ี 
ก.  การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมเชื้อเพลิง 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมเช้ือเพลิงน้ัน โดยท่ัวไปแลวมีอุปกรณหลักท่ีเผาไหมเช้ือเพลิงใน
โรงงาน ดังเชน หมอไอนํ้า (Boiler) หมอน้ํามันรอนและเตาอุตสาหกรรม (Industrial Furnace) เปนตน  

การเผาไหมเช้ือเพลิง คือ การทําปฏิกิริยาเคมีระหวางเชื้อเพลิงกับออกซิเจนซ่ึงมาจากอากาศ เช้ือเพลิง
โดยท่ัวไป จะประกอบดวยคารบอน ไฮโดรเจน และซัลเฟอร ซึ่งเม่ือทําปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนในอากาศจะให
พลังงานความรอนในการเผาไหมเช้ือเพลิงและตองการปริมาณอากาศท่ีพอเหมาะเพ่ือใหเกิดการเผาไหมท่ี
สมบูรณ  

โดยท่ัวไปอากาศท่ีนําเขาไปเผาไหมเช้ือเพลิงในหองเผาไหม ควรมีปริมาณมากกวาการเผาไหมในทาง
ทฤษฎีท่ีเรียกวาอากาศสวนเกิน (Excess air) ดังน้ันโอกาสท่ีออกซิเจนจะผานหองเผาไหมออกไปทางปลองไฟ
โดยไมทําปฏิกิริยากับเช้ือเพลิงมีอยูมากพอสมควร อากาศท่ีใชเผาไหมถามีมากเกินไปจะทําใหประสิทธิภาพของ
การเผาไหมตํ่าลงเพราะตองสูญเสียความรอนไปกับอากาศสวนเกินท่ีออกไปทางปลองแตถานอยเกินไปจะทําให
การเผาไหมเช้ือเพลิงไมสมบูรณ ประสิทธิภาพก็ตํ่าเชนเดียวกัน ดังน้ันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม
เช้ือเพลิงในข้ันแรกน้ีจึงควรควบคุมปริมาณอากาศสวนเกิน (Excess air) ใหพอเหมาะ 
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นอกจากการควบคุมปริมาณอากาศท่ีใชเผาไหมใหเหมาะสมแลว การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผา
ไหมจะรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิของกาซเสียใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณท่ีตองใชการ
แลกเปลี่ยนความรอน เชน หมอไอน้ํา จะตองมีการรักษาพื้นผิวถายเทความรอนใหดีอยูเสมอ การสูญเสียความ
รอนจากกาซเสีย เนื่องจากอุณหภูมิกาซเสียท่ีสูงเกินความจําเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหประสิทธิภาพการใชความ
รอนจากการเผาไหมลดลงได 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมเช้ือเพลิงจึงหมายถึง การควบคุมสภาพของการเผาไหมโดยใช
อากาศในการเผาไหมและไดอุณหภูมิของกาซเสียใหเหมาะสมตามเหตุผลดังกลาวแลว 
ข.  การปองกันการสูญเสียพลังงาน 

ในโรงงานอุตสาหกรรมมีการสูญเสียพลังงานอยูหลายรูปแบบท่ีพอเห็นไดอยางชัดเจน ไดแก การ
สูญเสียความรอนจากพ้ืนผิวของอุปกรณและทอความรอนตางๆ การปองกันการสูญเสียความรอนในลักษณะ
ดังกลาวน้ี ไดแก การใชฉนวนปองกันการสูญเสียความรอนโดยการวิเคราะหการสูญเสียความรอนและเสนอ
ขอแนะนําในการติดต้ัง หรือปรับปรุงซอมแซมฉนวนความรอนใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสม 

การปองกันการสูญเสียพลังงานท่ีเห็นไดชัดอีกรูปแบบหนึ่ง ไดแก การรั่วไหลของของไหล เชน น้ํารอน
หรือไอนํ้า รวมท้ังการรั่วไหลของอากาศอัดท่ีใชในกระบวนการผลิต เปนตน การปองกันการสูญเสียพลังงานใน
รูปแบบตามตัวอยางดังกลาวขางตนนอกจากจะเปนการปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมแลวยัง
หมายถึงการบํารุงรักษาเพ่ือใหเครื่องจักรและอุปกรณคงอยูในสภาพท่ีดีอยูเสมอซ่ึงมีผลตอการปองกันการ
สูญเสียพลังงานดังกลาว 
ค. การนําพลังงานที่เหลือจากการใชแลวกลับมาใชใหม 

ความหมายของพลังงานท่ีเหลือใชแลว หมายถึง พลังงานท่ีเหลือจากการผลิตท่ีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพแลว และยังคงมีพลังงานเหลืออยูท่ีสามารถนํามาใชไดอีก ตัวอยางของพลังงานท่ีเหลือใชแลว 
ไดแก ความรอนจากกาซเสียของเตาอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีมีความรอนสูงถึงแมวาจะไดมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเผาไหมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพแลว แตเนื่องจากกระบวนการท่ีมีความจําเปนตองใช
อุณหภูมิสูง ดังน้ัน พลังงานความรอนท่ีเหลือใชท่ีออกไปกับกาซเสียยังคงมีอุณหภูมิและปริมาณสูงท่ีจะสามารถ
นํากลับมาใชใหมไดอีก 
ง.  การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหนึ่ง 

ความหมายของหัวขอการเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหน่ึงน้ีหมายถึง การเปลี่ยนประเภทของ
พลังงานท่ีใช เชน การเปลี่ยนจากการใชไฟฟาทําความรอนเปนการใชแกสแทน เปนตน หรือในอีกความหมาย
หนึ่งจะหมายถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน จากประเภทหน่ึงไปเปนอีก
ประเภทหน่ึง เชน กระบวนการเปลี่ยนความรอนเปนกําลัง (Conversion of heat into power) ในเครื่องจักรกล
หรือกระบวนการเปลี่ยนพลังงานไฟฟาไปเปนกําลังและความรอน (Conversion of electricity into power and 
heat) ในเครื่องจักรและอุปกรณไฟฟา เปนตน กระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงานดังกลาวมีความหมายในบริบท
ของการอนุรักษพลังงานเปนอยางมากเพราะสามารถนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมและความรูในทางวิทยาศาสตร
มาประยุกตใชได เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณอยางเห็นไดชัดเจน อยางไรก็ตามจาก
แนวทางท้ังสองตางก็เปนแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการเปลี่ยนพลังงาน (Efficiency 
improvement of energy conversion processes) 
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รูปที่ 2.1 ความสัมพันธระหวางอัตราสวนอากาศกับประสิทธิภาพเชิงความรอน 
 

จ.   การปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา การลดความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด
ในชวงความตองการใชกําลังไฟฟาสูงสุดของระบบการใชอุปกรณไฟฟาที่เหมาะสมกับภาระและวิธีการอื่น 

การปรับปรุงการใชไฟฟา หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพของการเปลี่ยนพลังงานไฟฟาไปเปน
อยางอื่น เชน พลังงานกลในมอเตอรไฟฟา พลังงานแสงสวางในหลอดไฟ และพลังงานความรอนในลวด
ตานทาน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชไฟฟาอาจกระทําไดหลายทาง ดังน้ี 
- การปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา มีจุดมุงหมายเพ่ือลดการสูญเสียพลังงานในหมอแปลงไฟฟา 

สายไฟฟา และในระบบอื่นๆ คาพลังงานสูญเสียจะลดลงเม่ือปรับปรุงตัวประกอบกําลังไฟฟา ซึ่งนอกจากจะชวย
ลดการสูญเสียพลังงานไปในสายไฟฟาของผูใชไฟแลวยังชวยลดพลังงานสูญเสียของระบบ และทําใหระบบ
ไฟฟามีความม่ันคงข้ึน 

- การลดความตองการกําลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบ การลดความ
ตองการกําลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชไฟฟาสูงสุดของระบบ เปนมาตรการท่ีจะชวยใหประเทศชะลอ
การลงทุนในการขยายกําลังผลิตไฟฟาลงได และทําใหโหลดแฟกเตอรของระบบไฟฟาดีข้ึน การดําเนินการ
ดังกลาวจะทําใหประสิทธิภาพของระบบไฟฟาของผูใชไฟฟาดีข้ึน การสูญเสียพลังงานในระบบไฟฟาของผูใช
ไฟนอยลง คาใชจายดานไฟฟาจะลดลง นอกจากนี้ประสิทธิภาพของระบบไฟฟาโดยรวมและการสูญเสีย
พลังงานในระบบสงก็จะลดลงดวย 

- การใชอุปกรณไฟฟาใหเหมาะสมกับภาระ อุปกรณไฟฟาโดยท่ัวไปจะทํางานใหประสิทธิภาพสูงสุดท่ี
ประมาณ 80-100% ของขนาดพิกัดท่ีกําหนด ดังน้ันในการใชอุปกรณไฟฟา เชน หมอแปลงไฟฟาและ     
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มอเตอรไฟฟา หากสามารถใชงานท่ีจุดใกลเคียงกับจุดท่ีใหประสิทธิภาพสูงสุดจะทําใหเกิดการอนุรักษพลังงาน
ไดทางหน่ึง 
ฉ. การใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูงตลอดจนระบบควบคุมการทํางานและวัสดุที่ชวยในการ
อนุรักษพลังงาน 

- การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง เครื่องจักรและอุปกรณท่ีทําหนาท่ีเปลี่ยนพลังงาน
จากรูปหนึ่งเปนอีกรูปหนึ่ง เชน หมอไอนํ้า เตาอุตสาหกรรม เครื่องกังหันไอนํ้า กังหันกาซ พัดลมดูดอากาศ และ
เปาอากาศ เครื่องทําความเย็น เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ลวนทําหนาท่ีเปลี่ยนพลังงานจากรูปหน่ึงเปนอีกรูป
หนึ่งท้ังน้ัน จึงยอมมีพลังงานท่ีสูญเสียไปสวนหน่ึงเสมอ เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีใชในการออกแบบ และจัดการ
ไดชวยใหเครื่องจักร และอุปกรณเหลาน้ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนเรื่อย ๆ การใชเครื่องจักรและอุปกรณท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงจะชวยใหลดการสูญเสียพลังงานลงได อยางไรก็ดี ในระยะเวลาท่ีผานมายังไมมีมาตรการท่ี
เหมาะสมท่ีจะทําใหโรงงานอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปใชเครื่องจักรและอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงไดมากนัก 
เพราะเครื่องจักรและอุปกรณเหลาน้ัน ประเทศไทยตองนําเขามาจากตางประเทศมีราคาแพง 

- การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณ การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักร
และอุปกรณ เพ่ือใหสามารถทํางานไดโดยมีประสิทธิภาพสูง จะชวยใหเกิดการประหยัดพลังงานได เชน การใช
ระบบ Variable Speed Drive ในการควบคุมความเร็วของมอเตอรไฟฟาท่ีเปนตัวขับเคลื่อนอุปกรณตางๆ เพื่อ
ควบคุมของไหลหรือการใชระบบคอมพิวเตอรเขามาควบคุมกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรขนาดใหญ ลวนแต
ชวยใหการทํางานของเครื่องจักร และอุปกรณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพท้ังส้ิน 

อยางไรก็ตามในระยะเวลาท่ีผานมา การใชระบบควบคุมการทํางานบางอยางยังไมไดรับการพิจารณาวา
เปนอุปกรณท่ีชวยในการประหยัดพลังงาน ซึ่งผูท่ีนําเสนอใหดําเนินการปรับปรุงจะตองมีขอมูลท่ีอางอิงหรือมี
รายละเอียดท่ีสามารถพิสูจนไดอยางชัดเจนในการสนับสนุนขอเสนอในการปรับปรุงดังกลาว 

- การใชวัสดุท่ีชวยในการอนุรักษพลังงาน วัสดุท่ีชวยในการอนุรักษพลังงาน คือ วัสดุท่ีใชรักษาสภาวะ
ท่ีตองการใหคงอยูในสภาวะนั้น ๆ เชน ฉนวนกันความรอนจะใชปองกันการสูญเสียความรอน หรือเปนวัสดุท่ี
เปนสวนประกอบของเครื่องจักรหรืออุปกรณ เชน แผนเมมเบรนประสิทธิภาพสูงท่ีใชในเครื่องผลิตโซดาไฟ 
หรือวัสดุเบาท่ีใชประกอบผนังเตาเผา ในระยะเวลาท่ีผานมายังไมเกณฑท่ีแนนอนท่ีจะทําใหโรงงาน
อุตสาหกรรมหันไปใชวัสดุดังกลาว สวนใหญโรงงานจะตัดสินใจเลือกใชโดยเกณฑความคุมทุนเพียงดานเดียว 

6.  ตรวจสอบการกรอกขอมูลในแบบสงขอมูล (บพร.1) และแบบบันทึกขอมูล (บพร.2)  
การตรวจสอบการกรอกขอมูลในแบบสงขอมูล  (บพร .1) และแบบบันทึกขอมูล  (บพร .2) มี

วัตถุประสงคท่ีจะใหผูดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ี
ดําเนินการโดยผูรับผิดชอบพลังงานของโรงงานควบคุม โดยอาจจะเทียบกับขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบและ
ตรวจวัดในการดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงาน รวมท้ังรวบรวมปญหาอุปสรรค เสนอ แนะขอ
แกไขปรับปรุงใหกับผูรับผิดชอบพลังงาน โดยเสนอแนะมาในรายงานตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานท่ี
ไดดําเนินการอยู 

7.  ประเมินผลการอนุรักษพลังงานและผลการลงทุน ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ
อนุรักษพลังงานท่ีผานมา  
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ในกรณีท่ีโรงงานควบคุมดําเนินการตามกฎกระทรวงน้ีเปนครั้งแรกจะเปนการประเมินผลการ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานท่ีเจาของโรงงานควบคุมไดดําเนินการเองท่ีผานมา สําหรับในกรณีท่ีโรงงานควบคุม
ดําเนินการตามกฎกระทรวงน้ีเปนครั้งท่ีสองและในครั้งตอไปจะหมายถึงการประเมินผลการดําเนินการอนุรักษ
พลังงานท่ีไดดําเนินการตามกฎหมาย 

8.  วิเคราะหประสิทธิภาพของการบริหารการอนุรักษพลังงานโดยการพิจารณาจากองคกรกิจกรรมขีด
ความสามารถของบุคลากรและทัศนะคติของผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

การวิเคราะหประสิทธิภาพของการบริหารการอนุรักษพลังงานมีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะวิเคราะห
สถานภาพของการจัดการดานพลังงานของโรงงานท่ีเปนอยู ท้ังน้ีเพื่อท่ีจะนําขอมูลท่ีไดมาใชในการดําเนินการ
พิจารณาปรับปรุงแนวทางการบริหารการจัดการท่ีเปนอยูในโรงงานน้ันรวมท้ังขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชน
ตอทางราชการในการกําหนดนโยบายในการชวยเหลือสงเสริมใหมีการอนุรักษพลังงานไดอยางตรงจุด 

9.  ในการดําเนินการตองใชเครื่องมืออยางนอยดังน้ี 
(ก) ดานความรอน 
 (1) เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม 

(2) เครื่องวัดอุณหภูมิผิว โดยมีหัววัดท้ังแบบ Contact และแบบ Immersion       (Pocket thermometer) 
 (3) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบใชรังสี (Radiation thermometer)  

 (4) เครื่องวัดสภาพความเปนกรดหรือดาง (PH meter) 
 (5) เครื่องวัดสภาพการนําไฟฟาของนํ้า (Conductivity meter) 
 (6) เครื่องวัดความเร็วแกส (Gas velocity meter) 
 (7) เครื่องมือตรวจสอบกับดักไอนํ้า 

 (8) เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธของอากาศ (Thermometer & hygrometer) 
 (9) เครื่องวัดปริมาณการไหลของนํ้าในทอ (Flow meter) 
(ข) ดานไฟฟา 

(1) เครื่องบันทึกกําลังไฟฟา (kW recording meter) 
(2) เครื่องวัดกําลังไฟฟา แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา (kW,  volt,  amp meter) 
(3) เครื่องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power factor meter) 
(4) เครื่องวัดความเขมของแสง  (Lux meter) 
(5) เครื่องวัดและบันทึกกระแสไฟฟา 
(6) เครื่องวัดความเร็วรอบ 
(7) เครื่องวัดความเร็วลม 

รายการเครื่องมือดังกลาวเปนรายการเครื่องมือท่ีระบุใหท่ีปรึกษาท่ีจะตองดําเนินการในการตรวจสอบ 
และวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตนจะตองมีเครื่องมืออยางนอย 1 ชุด ตามท่ีระบุในรายการขางตน สําหรับการ
พิจารณานําเครื่องมือรายการใดไปใชงานในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานดังกลาว จะข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของท่ีปรึกษาตามความเหมาะสมของแตละโรงงานท่ีไดดําเนินการ 
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2.1.2  วิธีดําเนินการในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอยีด 
วิธีดําเนินการในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียดของโรงงานควบคุม ได

กําหนดใหดําเนินการอยางนอยตามขอบเขตและวิธีการตามภาคผนวก 2 แนบทายกฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 
2540) ขอบเขตวิธีการดําเนินการดังกลาว เปนการตรวจสอบและวิเคราะหท่ีตอเนื่องมาจากการตรวจสอบและ
วิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตน โดยมีรายละเอียดตามความหมายของการตรวจสอบและวิเคราะหการใช
พลังงานโดยละเอียด ตามหัวขอ ความหมายในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียด 
สําหรับรายละเอียดวิธีดําเนินการในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียด มีดังน้ี 
 

การตรวจสอบและวิเคราะหสภาพการใชพลังงานโดยละเอียดในเครื่องจักรและอุปกรณ ตลอดจนระบบ
ตาง ๆ ในโรงงานควบคุมอยางนอยใหดําเนินการดังตอไปนี้  

1. ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการผลิต ระบบการใชพลังงาน ระบบการใชเครื่องจักรและอุปกรณของ
ระบบตางๆ ในโรงงานควบคุมโดยละเอียด ตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดท่ัวไปของโรงงานควบคุม 

การตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับระบบการผลิต ระบบการใชพลังงานและระบบอื่นๆ ไดระบุใหทําการ
ตรวจสอบขอมูลโดยละเอียดเพ่ือใหทราบระดับการใชพลังงานท่ีเปนอยูเทียบกับระดับท่ีกฎกระทรวงกําหนด 
ดังน้ันวัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับระบบการใชพลังงานและระบบอื่นๆ โดยละเอียดตาม
หัวขอนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงคในการตรวจสอบโดยละเอียดในระบบตางๆ ท่ีมีศักยภาพในการอนุรักษ
พลังงานซ่ึงไดนําเสนอมาตรการในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตนมาแลว จะตองทําการ
ตรวจสอบระบบการใชพลังงานท่ีมีผลตอการวิเคราะหหาคาระดับการใชพลังงานโดยละเอียด ท้ังน้ีเพื่อนําขอมูล
ไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งในปจจุบันนี้ (ม.ค. 44) อยูในระหวางการศึกษาจัดทําคา
มาตรฐานระดับการใชพลังงานดังกลาว ยังไมไดมีการประกาศใชแตอยางใด ดังน้ันระดับการใชพลังงานของ
โรงงานแตละประเภทแตละแหงจะเปนการกําหนดระดับเพื่อเปรียบเทียบกับตนเอง โดยระดับการใชพลังงาน 
หมายถึง ตัวช้ีวัดท่ีจะแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการใชพลังงานในการผลิต ซึ่งตัวช้ีวัดดังกลาว อาจ
กําหนดในรูปของปริมาณการใชพลังงานตอผลผลิต หรือประสิทธิภาพของระบบเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ท่ี
ใชในการผลิต เปนตน สําหรับในกรณีท่ียังไมมีการประกาศใชกฎหมายในการกําหนดระดับการใชพลังงาน
มาตรฐานของโรงงานควบคุมแตละประเภทการดําเนินการจึงควรนําผลจากการตรวจสอบสภาพท่ีเปนอยูกําหนด
เปนระดับการใชพลังงานในปจจุบันและต้ังเปาหมายในการลดการใชพลังงานหลังจากท่ีไดปรับปรุงตาม
มาตรการท่ีไดวิเคราะหแลววาคุมคาตอการลงทุนใหมีระดับการใชพลังงาน ท่ีดีกวาเดิม เพื่อผลในการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของกฎหมายตอไป 

2.  ตรวจวัดขอมูลรายละเอียดสภาพการทํางานและการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานของ
เครื่องจักรและอุปกรณในระบบตาง ๆ ในโรงงานควบคุมท้ังดานพลังงานความรอนและไฟฟา โดยทําการ
ตรวจวัดและบันทึกอยางตอเนื่องหรือเปนชวงเวลาอยางนอย 1 สัปดาห เพื่อใหทราบถึงสภาพการทํางานและ
วิเคราะหการสูญเสียพลังงาน โดยจัดทําสมดุลพลังงานความรอนของอุปกรณหลักและสมดุลพลังงานของ
โรงงานท้ังหมด การวิเคราะหการสูญเสียพลังงานใหวิเคราะหดังตอไปนี้ 



ตอนที ่3 บทที่ 2 การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลงังานความรอน   ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน (ผชพ) ดานความรอน 
 

2-10 

(ก) การสูญเสียจากการเผาไหมเช้ือเพลิงของอุปกรณท่ีใชเช้ือเพลิง 
(ข) การสูญเสียพลังงานจากผิวผนังของเตา หมอไอนํ้าและอุปกรณใชความรอนอื่น ๆ รวมท้ังการ

สูญเสียความรอนจากทอไอนํ้าและทอสงความรอนอื่น ๆ 
(ค) การสูญเสียไฟฟาเน่ืองจากระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศตลอดจนจากประสิทธิภาพการ

ทํางานของเครื่องจักรและพลังงานอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชไฟฟา รวมถึงการมีตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power factor) 
ตํ่ากวาปกติ 

(ง) การสูญเสียอื่น ๆ 
การดําเนินการตามขอ (2) นี้ เปนการกําหนดใหทําการตรวจวัดขอมูลรายละเอียดสภาพการทํางาน 

การใชพลังงาน และการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณในระบบตาง ๆ โดยเปนการกําหนดใน
รายละเอียดใหดําเนินการตรวจวัดเฉพาะลงไปในตัวอุปกรณนอกเหนือจากท่ีระบุใหทําการตรวจสอบเปนระบบ
ตามท่ีระบุไวในขอ (1) 

นอกจากการตรวจวัดแลว ไดกําหนดใหทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัดเพ่ือประเมินการ
สูญเสียพลังงานท่ีเกิดข้ึนในอุปกรณตาง ๆ โดยจัดทําเปนสมดุลพลังงานความรอนของอุปกรณหลัก และสมดุล
ของพลังงานของโรงงานท้ังหมด 

-  การตรวจวัดขอมูล 
การตรวจวัดขอมูลดังกลาวกําหนดใหทําการตรวจและบันทึกอยางตอเนื่อง หรือเปนชวงเวลาอยางนอย 

1 สัปดาห เมื่อพิจารณาถึงความหมายของการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียดตามคําอธิบาย
ในหัวขอ ความหมายในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียด ประกอบกับคํา อธิบายลักษณะ
งานท่ีตองทําการตรวจวัดแบบตอเนื่อง ในหัวขอวิธีการตรวจวัดขอมูลแลว   การตรวจวัดดังกลาวตามขอ (2) นี้ 
จะเปนการตรวจวัดท่ีพิจารณาดําเนินการตอเนื่องมาจากการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตน โดย
การตรวจวัดและบันทึกแบบตอเนื่องจะพิจารณาดําเนินการในเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีมีภาระงานไมคงท่ี ท่ีได
นําเสนอมาตรการปรับปรุงในเบ้ืองตนมาแลววามีศักยภาพในการประหยัดพลังงาน และตองการศึกษาเพ่ิมเติม
ในรายละเอียด และ/หรือเครื่องจักรและอุปกรณหลักท่ีมีการใชพลังงานเปนปริมาณมาก ซึ่งมีความตองการนํา
ขอมูลจากการตรวจวัดไปใชในการจัดทําสมดุลพลังงานหรือประกอบการวิเคราะหสภาพการใชพลังงานของ
โรงงานเพ่ือใหทราบรูปแบบของภาระการทํางาน และนําขอมูลมาวิเคราะหสภาพการใชงานและการสูญเสีย
พลังงานไดอยางถูกตองแมนยํา การตรวจวัดแบบตอเนื่องในเครื่องจักรและอุปกรณท่ีมีภาระการทํางานไมคงท่ี
นั้น ตามปกติจะตรวจวัดใน 1 รอบการทํางานของเครื่องจักร และในกรณีท่ีภาระงานของเครื่องจักรในแตละรอบ
ไมคงท่ีทําการวัดมากกวา 1 รอบการทํางาน เพื่อหาขอมูลเฉลี่ยท่ีสามารถนําไปวิเคราะหไดอยางถูกตองแมนยํา 
สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณท่ีทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง ก็จะทําการวัดตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง ในกรณีท่ีภาระ
งานในแตละวันไมคงท่ีควรจะทําการวัดตอเน่ือง 7 วัน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของการตรวจวัดตามขอ 2 นี้ 

-  การจัดทําสมดุลพลังงาน 
การจัดทําสมดุลพลังงานไดกําหนดใหดําเนินการจัดทําสมดุลพลังงานความรอนในอุปกรณหลักและ

สมดุลพลังงานของโรงงานท้ังหมด การจัดทําสมดุลพลังงานความรอนของอุปกรณหลัก ไดแก การดําเนินการ
จัดทําสมดุลพลังงานของอุปกรณท่ีใชเช้ือเพลิงและความรอน ซึ่งไดแก อุปกรณหมอไอน้ํา หมอน้ํามันรอน และ
เตาอุตสาหกรรมตาง ๆ เปนตน 
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สําหรับการจัดทําสมดุลพลังงานของโรงงานท้ังหมด จะรวมถึงการใชพลังงานทางดานไฟฟาท่ีใชใน
อุปกรณตางๆ ท่ีไมใชการทําความรอน สวนใหญจะเปนการใชพลังงานไฟฟากับมอเตอรท่ีใชกับอุปกรณ และ
ระบบตางๆ การทําสมดุลพลังงานทางดานไฟฟาจะเปนการทําสมดุลในลักษณะหาสัดสวนการใชงานในระบบ
หรือเครื่องจักรอุปกรณท่ีใชไฟฟา ไมใชเปนการหาสมดุลพลังงานในตัวมอเตอรเอง การจัดทําสมดุลพลังงานท้ัง
ไฟฟาและความรอนสามารถดําเนินการรวมหนวยของพลังงานเปนหนวยเดียวกันในรูปของ GJ/ป และจัดทําเปน
สมดุลพลังงานของโรงงานท้ังหมดได อยางไรก็ตามการทําสมดุลพลังงานในลักษณะของคาใชจาย ควรจะ
พิจารณาดําเนินการควบคูไปดวย เนื่องจากพลังงานท่ีใชอยูในโรงงานเปนปริมาณมากอาจจะมีราคาถูกกวา
พลังงานท่ีใชเปนจํานวนนอยกวา 

3.  การตรวจวัดการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงานอยางนอยตองปฏิบัติดังน้ี 
(ก) สําหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีการใชพลังงานความรอนเทียบเทาเฉล่ียระหวาง 175-350 kW 

หรือใชกําลังไฟฟาระหวาง 20-50 kW ใหดําเนินการตรวจวัดขอมูลเฉพาะสภาพการทํางาน ลักษณะของการใช
พลังงาน และการสูญเสียพลังงานท่ีสําคัญในระดับเบ้ืองตน 

(ข) สําหรับเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีขนาดพิกัดการใชพลังความรอน ตอเนื่องนอยกวา 175 kW หรือ
ใชกําลังไฟฟานอยกวา 20 kW การหาขอมูลรายละเอียดการใชพลังงานใหใชวิธีสังเกตจากภายนอก 

ขอกําหนดทางปฏิบัติในการตรวจวัดในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียดไดระบุ
ความสําคัญในการตรวจวัดเครื่องจักรหรืออุปกรณในแตละขนาดท่ีใชพลังงานไว เชนเดียวกันกับการตรวจสอบ
และวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตน สําหรับวิธีการตรวจวัดไดระบุใหทําการตรวจวัดโดยละเอียด มีรายละเอียด
คําอธิบายตามวิธีการตรวจวัดในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานโดยละเอียด 

4.  สํารวจหาขอมูลโดยละเอียดในการหาศักยภาพในการใชพลังงานรูปอื่น 
การสํารวจหาขอมูลโดยละเอียดในการหาศักยภาพการใชพลังงานรูปอื่นเปนการดําเนินการท่ีตอเน่ือง 

มาจากการสํารวจหาขอมูลเบ้ืองตน และไดประเมินแลววามีศักยภาพท่ีจะสามารถดําเนินการได จึงมีความจําเปน
ท่ีจะสํารวจหาขอมูลโดยละเอียดอีกครั้งหน่ึงเพ่ือใหมีความมั่นใจวาผลสรุปจากศักยภาพการใชพลังงานรูปอื่น 
สามารถท่ีจะใชทดแทนพลังงานเดิมท่ีใชอยูไดอยางเปนจริงและมีผลดีตอประสิทธิภาพและคาใชจายการใช
พลังงาน 

5.  ประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานในดานเทคนิคในระดับการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหลัก ทําการออกแบบเชิงวิศวกรรมในระดับเบ้ืองตน (Conceptual design) 
เพื่อใหสามารถประเมินการลงทุนไดอยางใกลเคียง ทําการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร และทางดานการเงิน
ในแตละมาตรการ ซึ่งมีศักยภาพการอนุรักษพลังงานและมีศักยภาพในการใชพลังงานรูปอื่น โดยมีรายละเอียด
ในระดับท่ีสามารถขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินได 

ขอบขายการดําเนินการตามขอ (5) นี้ สามารถแยกประเด็นท่ีกําหนดใหดําเนินการไดดังน้ี 
- การประเมินศักยภาพการอนุรกัษพลังงานในดานเทคนิค 
- การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรและทางดานการเงิน 
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การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานในดานเทคนิค 
การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานในดานเทคนิคไดระบุใหดําเนินการถึงข้ันปรับปรุง 

กระบวนการผลิตและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหลัก รวมท้ังทําการออกแบบเชิงวิศวกรรมในระดับ
เบ้ืองตน (Conceptual design) เพ่ือใหสามารถประเมินการลงทุนไดอยางใกลเคียงการปรับปรุงกระบวนการผลิต
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหลักเปนการพิจารณาท่ีตองผานลําดับตามข้ันตอนของการพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงในการอนุรักษพลังงาน โดยจะตองพิจารณาถึงการจัดการในการใชเครื่องจักรและการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณตางๆ (House keeping) ใหอยูในสภาพท่ีดีกอนตัดสินใจดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการผลิต เนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหลักจะตองเสียคาใชจาย
ในการลงทุนปรับปรุงสูง การบํารุงรักษาท่ีดีจะมีผลทําใหเครื่องจักรมีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพซึ่งอาจจะ
ไมมีความจําเปนหรือไมคุมคาตอการลงทุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและปรับปรุงเครื่องจักรหลัก
อยางไรก็ตามการปรับปรุงกระบวนการผลิตและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหลักนั้น โดยท่ัวไปจะมีเหตุผล
อยู 2 ประการ ไดแก กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรเดิมมีการเส่ือมสภาพในลักษณะหมดอายุการใชงานไม
สามารถซอมแซมหรือบํารุงรักษาใหอยูในสภาพเดิมไดหรือมีคาใชจายในการบํารุงรักษาท่ีสูงอีกประการหนึ่ง 
อีกประการหนึ่ง ไดแก กระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรเดิมลาสมัยไมสามารถใชงานอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อ
เปรียบเทียบกับการท่ีจะตองพิจารณาถึงการแขงขันกับการผลิตในยุคปจจุบันท่ีเปนอยู ดังน้ันจึงพิจารณานําเอา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวน การผลิตหรือเครื่องจักรใหมีการใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

สําหรับการออกแบบเชิงวิศวกรรมในระดับเบ้ืองตน (Conceptual design) จะเปนการดําเนินการในกรณี
ท่ีตองปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรหลักท่ีมีระบบซับซอนไมสามารถเขาใจไดโดยงายหรือเพื่อความ
ชัดเจนในการประเมินราคาคาใชจายในการลงทุนในข้ันจัดทํารายงานการตรวจสอบและวิเคราะหโดยละเอียดน้ี
ไดอยางใกลเคียง โดยในข้ันการดําเนินการปรับปรุงจะตองมีการจัดทําแบบในการปรับปรุง (Engineering 
design) อีกครั้งหน่ึง 
การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรและทางดานการเงิน 

-  การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร เปนการวิเคราะหผลตอบแทน เมื่อคํานึงถึงตนทุนท่ีแทจริง (Real 
Cost) ของโครงการและเปรียบเทียบกับผลประโยชน หรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ซึ่งอาจมีท้ังแงบวกและแงลบ 

- การวิเคราะหทางดานการเงิน เปนการวิเคราะหผลตอบแทน โดยพิจารณาจากราคาตลาดของเงินลงทุน
และผลประโยชนโดยตรงท่ีเกดิจากโครงการนั้น 

การใหการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน จะนําผลจากการวิเคราะห
ผลตอบแทนการคืนทุนทางดานเศรษฐศาสตร (EIRR) และทางดานการเงิน (FIRR) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
วิเคราะหเศรษฐศาสตร) 

6. ในการดําเนินการตองใชเครื่องมืออยางนอยดังน้ี 
(ก) ดานความรอน 
   (1) เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม  (โดยสามารถวัดไดท้ังปริมาณ O2 หรือ CO2 และ CO) 
   (2) เครื่องวัดอุณหภูมิโดยมีหัววัดท้ังแบบ Contact และแบบ Immersion (Pocket thermometer) 
   (3) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบใชรังสี (Radiation thermometer) 
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   (4) เครื่องวัดความรอนสูญเสีย (Heat flow meter) 
   (5) เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
   (6) เครื่องวัดความเร็วแกส (Gas velocity meter) 
   (7) เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ โดยสามารถวัดและบันทึกอุณหภูมิไดหลายจุด  (Multipoint 

thermometer & recorder) 
  (8) เครื่องวัดปริมาณการไหลของนํ้าในทอ (Flow meter) 
  (9) เครื่องวัดอณุหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ 
  (10) เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ 
  (11) เครื่องวัดความช้ืนวัสดุ 
  (12) มิเตอรวัดไอน้ําและคอนเดนเสท 

(13) มิเตอรวัดนํ้ามันเช้ือเพลงิและมิเตอรวัดแกสเช้ือเพลิง 
(ข) ดานไฟฟา 

(1) เครื่องบันทึกกําลังไฟฟา (kW recorder meter) 
(2) เครื่องวัดกําลังไฟฟา แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา (kW, volt, amp meter) 
(3) เครื่องวัดตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power factor meter) 
(4) เครื่องวัดความเขมของแสง (Lux meter) 
(5) เครื่องวัดและบันทึกกระแสไฟฟา 
(6) เครื่องวัดความเร็วลม 

รายการเครื่องมือดังกลาวเปนรายการท่ีระบุใหท่ีปรึกษาท่ีจะตองดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการ
ใชพลังงานโดยละเอียด จะตองมีเครื่องมืออยางนอย 1 ชุด ตามท่ีระบุไวในรายการขางตน สําหรับการพิจารณา
การนําเครื่องมือรายการใดไปใชงาน จะข้ึนอยูกับดุลพินิจของท่ีปรึกษาตามความเหมาะสมของแตละโรงงานแต
ละกรณีท่ีไดดําเนินการ 
  

2.2    ชนิดและวิธีการใชอุปกรณเคร่ืองมือวัดพลังงานความรอน  
2.2.1    การวัดอุณหภูมิ 
2.2.1.1  หลักการของวิธีวัดอุณหภูมิ 

การวัดอุณหภูมิ จะใชวิธีนําเซ็นเซอรท่ีจะมีคุณสมบัติทางฟสิกสเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ไปสัมผัสกับ
วัตถุ แลววัดการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติขางตน ปริมาณทางฟสิกสท่ีใชไดแก ปริมาณเชิงไฟฟา ปริมาณการ
แผรังสีความรอน ปริมาณเชิงกล ปริมาณเชิงแสง ปริมาณเชิงแมเหล็ก เมื่อเปรียบเทียบวิธีวัดอุณหภูมิหลักๆ ท่ีมี
ใชกันอยูจากมุมมองน้ี จะไดตารางท่ี 2.1 อนึ่ง ถาเปรียบเทียบวิธีวัดอุณหภูมิระหวางแบบสัมผัสกับแบบไมสัมผัส
แลว ในทางปฏิบัติการวัดแบบไมสัมผัสจะมีแตวิธีการแผรังสีเทาน้ัน ซึ่งในกรณีนี้ เซ็นเซอรจะไมสัมผัสกับตัว
วัตถุในทางกายภาพ แตสัมผัสกันในเชิงความรอน 

ในตารางน้ี วิธีท่ีใชกันมากท่ีสุดในอุตสาหกรรม ไดแก แบบเทอรโมคัปเปล แบบความตานทาน 
(รวมท้ังแบบเทอรมิสเตอร) และแบบการแผรังสี ตอไปนี้จึงจะอธิบายท้ัง 3 วิธีนี้เปนหลัก 
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เรื่องท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการวัดอุณหภูมิ ไดแก Scale ของอุณหภูมิ ซึ่ง Scale ของอุณหภูมิ
จะมีการแกไขเปนครั้งคราวเม่ือเทคโนโลยีมีความกาวหนามากข้ึน ปจจุบัน เราใช Scale อุณหภูมินานาชาติ ITS-
90 ซึ่งไดรับการแกไขใน พ.ศ. 2533 ซึ่งรายละเอียดจะไมกลาวในท่ีนี้ แตเมื่อมีการแกไข Scale อุณหภูมินานาชาติ 
มาตรฐาน JIS ของญ่ีปุนก็จะมีการแกไขเปนครั้งคราวไปดวย ดังน้ัน เมื่อจะทําการวัดท่ีตองการความเท่ียงตรงสูง 
จะตองอางอิงมาตรฐาน JIS ฉบับลาสุด ตัวอยางเชน ตาม ITS-90 จุดเดือดของนํ้าจะเทากับ 99.974°C 

อนึ่ง Scale อุณหภูมิ จะมีอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกส (หรืออุณหภูมิสัมบูรณ) และอุณหภูมิเซลเซียส 
(หรือ Celsius scale) ความสัมพันธของท้ังสองไดแก K = องศาเซลเซียส [°C] + 273.15 ในท่ีนี้ K อานวา เคลวิน 

 
ตารางที่  2.1  วิธีวัดอุณหภูมิหลักๆ ที่มีใชกันอยู 

คุณสมบัติทางฟสิกสที่ใช ชื่อเรียก เซ็นเซอร หลักการทํางาน 

ปริมาณเชิงไฟฟา 

แบบเทอรโมคัปเปล เทอรโมคัปเปล Seebeck effect 
แบบความตานทาน ตัวตานทานโลหะ 

(ทองคําขาว นิกเกิล เปนตน) 
การเปลี่ยนแปลงความตานทานไฟฟา 

แบบเทอรมิสเตอร compound sintered compact 
ของออกไซดของโลหะหลาย
ชนิด 

การเปลี่ยนแปลงความตานทานไฟฟา 

ปริมาณการแผรังสีความรอน 
แบบการแผรังสี silicon cell, PbS,thermopile 

เปนตน 
การใชพลังงานแสง (ที่มองเห็นไดและ
อินฟราเรด) 

ปริมาณเชิงกล 

แบบหลอดแกว หลอดแกวกับของเหลว 
ขางใน 

การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของของเหลว 

แบบ filled system bourdon tube กับอุปกรณ
ตรวจวัด 
(บรรจุของเหลวหรือกาซ) 

การเปลี่ยนแปลงปริมาตรหรือความดัน
ของของเหลวหรือกาซท่ีบรรจุอยู 

แบบ bimetal ชิ้นโลหะสองชนิด ความแตกตางของการขยายตัวดวยความ
รอนของชิ้นโลหะ 2 ชนิด 

แบบ crystal oscillator crystal oscillator การเปลี่ยนแปลงความถี่เฉพาะตัว 

ปริมาณเชิงแสง 

แบบฟลูออเรสเซนต สารฟลูออเรสเซนตกับใยแกว
นําแสง 

การเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของ
ปรากฏการณเรืองแสงเม่ือถูกกระตุนดวย
แสง 

แบบการกระเจิงใยแกวนํา
แสง 

ใยแกวนําแสง อัตราสวนของความเขมของแสงระหวาง
แสง stokes กับ antistokes ขึ้นที่อุณหภมูิ
คาหนึ่ง ๆ 

แบบสี-ผลึกเหลวบอก
อุณหภูมิ 

สี-ผลึกเหลวบอกอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงสีเม่ืออุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงไป 

ปริมาณเชิงแมเหล็ก 
แบบแมเหล็ก เฟอไรต การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเชิงแมเหล็กท่ี

อุณหภูมิใกลเคียงกับ Curie temperature 
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2.2.1.2 เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล 
1.  หลักการทํางาน 
เมื่อนําเสนลวดโลหะ 2 เสนท่ีทําจากวัสดุตางกันมาตอกันดังรูปท่ี 2.2 และรักษา Junction ท้ัง 2 ใหมี

อุณหภูมิแตกตางกันแลว จะมีกระแสไฟฟาไหลในวงจรน้ี ปรากฏการณนี้เรียกวา Seebeck effect และ
แรงเคลื่อนไฟฟา ท่ีทําให เกิดกระแสไฟฟา น้ี  เรียกว า  Thermoelectromotive force ขนาดของ 
Thermoelectromotive force นี้จะข้ึนอยูกับอุณหภูมิของ Junction ท้ังสองเทาน้ัน ไมเกี่ยวกับอุณหภูมิของบริเวณ
อื่นๆ นอกเหนือจาก Junction ของเสนลวดท้ังสอง ดังน้ัน เมื่อรักษาอุณหภูมิของ Junction ดานหนึ่งใหคงท่ี และ
วัด Thermoelectromotive force ท่ีเกิดข้ึนในวงจรน้ี ก็สามารถทราบอุณหภูมิของ Junction อีกดานหน่ึงได โดย 
Junction ดานท่ีรักษาใหมีอุณหภูมิคงท่ี เรียกวา Reference junction หรือ Cold junction สวน Junction อีกดาน
หนึ่ง เรียกวา Measuring junction เนื่องจากวางไวในตําแหนงท่ีตองการวัดอุณหภูมิ เสนลวดโลหะท้ัง 2 เสนท่ีมา
ประกอบกับนี้เรียกวา เทอรโมคัปเปล เสนลวดโลหะท้ัง 2 เสนของเทอรโมคัปเปลนี้จะมีขา + และขา – ตาม
ทิศทางของกระแสไฟฟาตามท่ีแสดงในรูปท่ี 2.2 

Thermoelectromotive force ของเทอรโมคัปเปล จะมีคาสูงข้ึนเมื่ออุณหภูมิของ Measuring junction 
เพิ่มข้ึน อยางไรก็ตาม การเพ่ิมน้ีไมจําเปนตองแปรผันตรงตามอุณหภูมิ นอกจากน้ี ความสัมพันธระหวาง
อุณหภูมิกับ Thermoelectromotive force ยังข้ึนอยูอยางมากกับชนิดของเสนลวดเทอรโมคัปเปลอีกดวย 
คุณลักษณะความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับ Thermoelectromotive force นี้ ในมาตรฐาน JIS หรือมาตรฐาน
อื่นๆ จะระบุไวในตาราง Thermoelectromotive force มาตรฐานเม่ืออุณหภูมิของ Reference junction เทากับ 0°C 
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการรักษาอุณหภูมิของ Refence junction ไวท่ี 0°C เปนเรื่องท่ียุงยาก ดังน้ัน โดยท่ัวไปจะ
ใชวิธีชดเชยอุณหภูมิของ Reference junction แลวทําการวัดท่ีอุณหภูมิใดๆ ท่ีใกลเคียงกับอุณหภูมิปกติ 

รูปท่ี 2.3 แสดงคุณลักษณะดาน Thermoelectromotive force ของเทอรโมคัปเปล โดย t1 เปนอุณหภูมิ
ของ Measuring junction และ t2 เปนอุณหภูมิของ Reference junction สวน E1 และ E2 เปน 
Thermoelectromotive force มาตรฐานท่ีเทียบเทากับ t1 และ t2 ตามลําดับ เมื่อวัด t2 ดวยวิธีใดๆ แลวใชคาน้ันหา 
E2 นํามาบวกกับ Thermoelectromotive force ของเทอรโมคัปเปลแลว จะสามารถหาคา Thermoelectromotive 
force E1 ท่ีเทียบเทากับ t1 ได หลักการน้ีเรียกวา หลักการชดเชยอุณหภูมิของ Reference junction 

 

 

 
รูปที่ 2.2 เทอรโมคัปเปล รูปที่ 2.3หลักการชดเชยอุณหภูมิของ Reference junction 
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เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล ประกอบดวย เทอรโมคัปเปล เสนลวดตัวนําชดเชย อุปกรณ 
Reference junction อุปกรณแปลงสัญญาณอุณหภูมิ เครื่องรับสัญญาณและแสดงผล เสนลวดตัวนําชดเชยเปน
เสนลวดท่ีมีคุณลักษณะดาน Thermoelectromotive force เกือบเทากับเทอรโมคัปเปลภายใตอุณหภูมิไมเกิน
ประมาณ 100°C ซึ่งมีราคาคอนขางตํ่ากวาเทอรโมคัปเปล อุปกรณ Reference junction เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ี
รักษาอุณหภูมิของ Reference junction ใหคงท่ี หรือทําหนาท่ีกําเนิด Thermoelectromotive force ท่ีเทียบเทากับ
อุณหภูมิของ Reference junction แบบแรกยังแบงเปนแบบ Freezing point และแบบ Thermoelectric 
refrigeration สวนแบบหลังเรียกวาแบบ Compensation โครงสรางของเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปลท่ี
สําคัญ แสดงไวในรูปท่ี 2.4 อุปกรณแปลงสัญญาณอุณหภูมิ จะแปลง Thermoelectromotive force ใหเปน
สัญญาณ 4-20 mACD หรือ 1-5 VDC ท่ีแปรผันตรงกับอุณหภูมิ 

 

 
 

รูปที่ 2.4 โครงสรางของเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล 
 

2.  คุณสมบัติ 
(ก)  ขอดี 

(1)  โครงสรางไมซับซอน ใชงานงาย  
(2) ราคาคอนขางตํ่า  
(3) หากเลือกใชเทอรโมคัปเปลท่ีเหมาะสม จะสามารถวัดอณุหภูมิไดในชวงกวางต้ังแตอณุหภูมิตํ่า

ถึงอุณหภูมิสงู 
(ข)  ขอเสีย 

(1)  ตองชดเชยอุณหภูมิของ Reference junction  
( 2 )  เ มื่ อ วั ด อุ ณหภู มิ สู ง ห รื อ วั ด อุ ณหภู มิ ไ ปน านๆ  เ ท อ ร โ ม คัป เ ป ล จ ะ เ ส่ื อ มสภ าพ 

Thermoelectromotive force จะลดตํ่าลง  
(3) ความเท่ียงตรงตํ่ากวาเครื่องวัดอุณหภูมิแบบความตานทานท่ีจะกลาวตอไปอยูบาง (คลาส 1 มี

ความเท่ียงตรง ±0.4% ของอุณหภูมิท่ีวัด คลาส 2 มีความเท่ียงตรง ±0.75%) 
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3.  เทอรโมคัปเปล 
 เทอรโมคัปเปลมีหลายประเภท แตเทอรโมคัปเปลสวนใหญจะมีมาตรฐานระดับนานาชาติกําหนด

เอาไว ในประเทศญ่ีปุนก็มีการกําหนดมาตรฐาน JIS ตามมาตรฐานเหลาน้ี 
 

 
 

รูปที่ 2.5 ตัวอยางโครงสรางของเทอรโมคัปเปลพรอมทอครอบ 
เทอรโมคัปเปลในอุตสาหกรรมโดยปกติแลวจะใสไวในทอครอบแลวนําไปใชงาน เรียกวาเทอร

โมคัปเปลพรอมทอครอบ ซึ่งตัวอยางโครงสรางแสดงไวในรูปท่ี 2.5 และเพื่อเปนฉนวนไฟฟาระหวางขาท้ังสอง
ของเทอรโมคัปเปลกับทอครอบ จะใชทอฉนวนไฟฟา 

ตารางท่ี 2.2 แสดงประเภทของเทอรโมคัปเปลท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน JIS และอุณหภูมิใชงานสูงสุด 
ขอความในวงเล็บ 

ชองตอเสนลวดตัวนํา 

ทอครอบ
measuring junction 

สายเทอรโมคัปเปลเปลือย 
ทอฉนวนไฟฟา สกรูยึดทอ แผงขั้วสาย 

กลองขั้วสาย 



ตอนที ่3 บทที่ 2 การตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลงังานความรอน   ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน (ผชพ) ดานความรอน 
 

2-18 

ตารางที่ 2.2 ประเภทของเทอรโมคัปเปลทีก่ําหนดไวในมาตรฐาน JIS และอุณหภูมิใชงานสูงสุด 
 

สัญลักษณ
ประเภท 

วัสดุ เสนผาน
ศูนยกลาง 
สายเปลือย 

[mm] 

อุณหภูมิใชงาน 
ทั่วไปสูงสุด*1 

[°C] 

อุณหภูมิใชงาน
ความ 

รอนสูงสูงสุด *2 
[°C] 

ขา + ขา - 

B โลหะผสมทองคําขาว-
โรเดียมท่ีมีโรเดียม 30% 

โลหะผสมทองคําขาว-
โรเดียมท่ีมีโรเดียม 6% 0.50 1500 1700 

R โลหะผสมทองคําขาว-
โรเดียมท่ีมีโรเดียม 13% ทองคําขาว 0.50 1400 1600 

S โลหะผสมทองคําขาว-
โรเดียมท่ีมีโรเดียม 10% ทองคําขาว 0.50 1400 1600 

N 
โลหะผสมท่ีมีนิกเกิล 
โครเมียมและซิลิกอนเปน
หลัก(Nichrosil) 

โลหะผสมท่ีมีนิกเกิลและ 
ซิลิกอนเปนหลัก 

(Nisil) 

0.65 850 900 
1.00 950 1000 
0.60 1050 1100 
2.30 1100 1150 
3.20 1200 1250 

K 
โลหะผสมท่ีมีนิกเกิลและ 
โครเมียมเปนหลัก
(Chromel) 

โลหะผสมท่ีมีนิกเกิลเปน
หลัก(Alumel) 

0.65 650 850 
1.00 750 950 
1.60 850 1050 
2.30 900 1100 
3.20 1000 1200 

E 
โลหะผสมท่ีมีนิกเกิลและ 
โครเมียมเปนหลัก 
(Chromel) 

โลหะผสมท่ีมีทองแดงและ 
นิกเกิลเปนหลัก
(Constantan) 

0.65 450 500 
1.00 500 550 
1.60 550 650 
2.30 600 750 
3.20 700 800 

J เหล็ก 
โลหะผสมท่ีมีทองแดงและ 
นิกเกิลเปนหลัก 
(Constantan) 

0.65 400 500 
1.00 450 550 
1.60 500 650 
2.30 550 750 
3.20 600 750 

T ทองแดง 
โลหะผสมท่ีมีทองแดงและ 
นิกเกิลเปนหลัก 
(Constantan) 

0.32 200 250 
0.65 200 250 
1.00 250 300 
1.60 300 350 

*1  อุณหภูมิใชงานท่ัวไปสูงสุด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุดท่ีสามารถใชงานไดตอเนื่องในอากาศ 
*2  อุณหภูมิใชงานความรอนสูงสูงสุด หมายถึง อุณหภูมิสูงสุดท่ีสามารถใชงานไดเปนระยะเวลาส้ันๆ ในกรณีที่จําเปนและหลีกเลี่ยง
ไมได  
  หมายเหตุ  (  ) แสดงช่ือสามัญหรือชื่อเรียกตามมาตรฐาน JIS เกา 
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รูปที่ 2.6 คุณลกัษณะดาน Thermoelectromotive force ของเทอรโมคัปเปลที่สําคัญ 
 

เทอรโมคัปเปลแบบ R, S, B และ Pt-40Rh / Pt-20Rh เปนเทอรโมคัปเปลพวกทองคําขาวซ่ึงสามารถวัด
อุณหภูมิสูงได อยางไรก็ตาม เนื่องจากเทอรโมคัปเปลแบบนี้ไมทนตอไอระเหยของโลหะ ทอครอบจึง
จําเปนตองใชทอครอบอลูมินา (Al2O3) ในท่ีนี้ Pt-40Rh หมายถึงโลหะผสมระหวางทองคําขาว 60% กับโรเดียม 
40% เทอรโมคัปเปลท่ีสามารถใชงานไดท่ีอุณหภูมิสูงท่ีสุด คือเทอรโมคัปเปลทังสเตน (W)-รีเนียม (Re) ซึ่งมี
ชวงการใชงาน 0-2300°C ในรูปท่ี 2.6 W5Re/W26Re หมายถึง องคประกอบของขา + เปนทังสเตน 95% รีเนียม 
5% และองคประกอบของขา – เปนทังสเตน 74% รีเนียม 26% สําหรับอุณหภูมิท่ีตํ่ามากๆ มักจะใชเทอร
โมคัปเปล Chromel / ทองคํา-เหล็ก (KP / Au-0.07Fe) ซึ่งมีขา + เหมือนกับเทอรโมคัปเปล K และขา – เปนโลหะ
ผสมของทองคําและเหล็กปริมาณเล็กนอย มีชวงการใชงานระหวาง 1-300K 

โครงสรางของเทอรโมคัปเปล นอกจากเทอรโมคัปเปลพรอมทอครอบ (รูปท่ี 2.5) แลวยังมี Sheathed 
thermocouple อีกดวย ซึ่งแบบหลังน้ีจะใชทอโลหะผอมบาง (เรียกวา Sheathed) เปนทอครอบ และในการก้ัน
ฉนวนไฟฟาจะใชผงแมกนีเซียมออกไซด (MgO) หรืออื่นๆ อัดใหแนน เนื่องจากดัดงอไดงายจึงสามารถใชวัดใน
ชองแคบๆ หรือดานหลังของวัตถุได นอกจากน้ี เนื่องจากมีลักษณะผอม จึงมีการตอบสนองเร็วกวาอีกดวย 

4.  เสนลวดตัวนําชดเชย 
หากใชเสนลวดท่ีทําจากวัสดุเดียวกับเทอรโมคัปเปลเปนเสนลวดตัวนําชดเชย จะมีความเท่ียงตรงสูงข้ึน 

แตราคาจะแพงข้ึนตามไปดวย ดังน้ัน โดยมากจึงใชเสนลวดท่ีมีคุณลักษณะดาน Thermoelectromotive force 
เกือบเหมือนกับเทอรโมคัปเปลท่ีอุณหภูมิตํ่า อยางไรก็ตาม ในกรณีนี้เนื่องจากคุณลักษณะจะไมตรงกับเทอร
โคคัปเปลเลยทีเดียว หากชวงอุณหภูมิท่ีใชงานกวางจะเกิดความคลาดเคลื่อนข้ึน ดังน้ัน จึงตองพิจารณาชวง
อุณหภูมิใชงาน และเลือกใชใหเหมาะสมกับราคาและความเท่ียงตรงท่ีเหมาะสม เสนลวดตัวนําชดเชยท่ีทําจาก
วัสดุเกือบเหมือนกับเทอรโมคัปเปล เรียกวา แบบ Extension หากทําจากวัสดุท่ีแตกตางจากเทอรโมคัปเปล จะ
เรียกวา แบบ Compensation 
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5.  ทอครอบ 
ทอครอบจําเปนตองทนตออุณหภูมิสูง กาซภายนอกไมรั่วเขามาและไมซึมเขามา และยังตองมีความ

แข็งแรงทางกลศาสตรอยางเพียงพออีกดวย วัสดุท่ีนิยมใชไดแก SUS304 SUS316 เปนตน แตกรณีท่ีอุณหภูมิใช
งานปกติสูงกวา 1000°C จะใชทอเหล็กโครเมียมสูงหรือโลหะผสมพิเศษ กรณีท่ีเทอรโมคัปเปลพวกทองคําขาว 
โดยท่ัวไปจะใชทออลูมินา แตเนื่องจากทอแบบน้ีจะไมทนตอการไดรับความรอน-ความเย็นอยางรวดเร็ว 
โดยมากจึงทําเปนทอครอบ 2 ช้ันโดยช้ันนอกจะเปนทอซิลิกอนคารไบดหรือซิลิคอนไนไตรด 

6.  ขอควรระวังในการวัด 
ในการติดต้ังเทอรโมคัปเปลกับอุปกรณหรือทอ หากสอดเทอรโมคัปเปลไดไมลึกพอ อุณหภูมิท่ี 

Measuring junction ของเทอรโมคัปเปลจะไดรับอิทธิพลจากอุณหภูมิภายนอกผานทอครอบ ทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนข้ึน ดังน้ันเพื่อลดความผิดพลาดดังกลาว กรณีของทอครอบโลหะ ควรสอดใหลึก 15-20 เทาของเสน
ผานศูนยกลางของทอครอบ กรณีของทอครอบอโลหะ ควรสอดใหลึก 10-15 เทา หากไมสามารถสอดไดลึกมาก 
ตองพยายามใชเทอรโมคัปเปลท่ีมีเสนผานศูนยกลางผอม (เชน Sheathed thermocouple) 

บางครั้งอุณหภูมิของผนังเตาจะสูงกวาอุณหภูมิภายในเตาเน่ืองจากอิทธิผลของเปลวไฟหรือสาเหตุอื่นๆ 
ดังน้ัน บางครั้งแมอุณหภูมิท่ีอานไดจะไมสูงนัก แตกลางเสนลวดเทอรโมคัปเปลอาจจะเปลี่ยนสภาพหรือขาดได 
จึงตองระมัดระวัง 
 

2.2.1.3 เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบตัวตานทาน 
1.  หลักการทํางาน 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตัวตานทานเปนเครื่องวัดอุณหภูมิท่ีใชหลักการวา ความตานทานไฟฟาของโลหะ

หรืออโลหะจะเปลี่ยนแปลงเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป สําหรับตัวตานทานโลหะ ทองคําขาวจะเปนท่ีใชกัน
มากท่ีสุด และมีมาตรฐานกําหนดไวในระดับสากล กอนหนาน้ีเคยใชนิกเกิล-ทองแดงเปนตัวตานทานสําหรับวัด
อุณหภูมิเชนกัน แตปจจุบันไดถูกนําออกไปจากมาตรฐานแลว สําหรับตัวตานทานอโลหะ อาจจะมองไดวามีแต
เทอรมิสเตอรเทาน้ัน แมวาเทอรมิสเตอรจะมีใชในอุตสาหกรรมเชนกัน แตจะใชกันมากอยางยิ่งในเครื่องไฟฟา
สําหรับครัวเรือน เครื่องใชสํานักงาน ใชในท่ีพักอาศัย เปนตน และมีมาตรฐาน JIS กําหนดไวดวย 

2.  คุณสมบัติของตัวตานทานวัดอุณหภูมิทองคําขาว 
(ก)  ขอดี 

-  มีความเท่ียงตรงสูงกวาเทอรโมคัปเปล โดย Tolerance ท่ี 300°C เทากับ ±0.75°C สําหรับคลาส 
A และ ±1.8°C สําหรับคลาส B  

-   ไมตองชดเชยอุณหภูมิของ Reference junction เหมือนเทอรโมคัปเปล  
-  สัญญาณเอาตพุตมีกําลังสูง เสนลวดตัวตานทานทองคําขาว 100 Ω ท่ี 0°C จะมีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณ 0.4 Ω ตอ 1°C หากมีกระแสไฟฟาไหลผาน 1 mA จะไดสัญญาณเอาตพุตประมาณ 400 μV ซึ่งสูงกวา
เทอรโมคัปเปลถึง 1 หลัก มีการเส่ือมสภาพตามเวลานอย มีความทนทานสูง 
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(ข)  ขอเสีย 
-  อุณหภูมิสูงสุดท่ีวัดไดคอนขางตํ่ากวาเทอรโมคัปเปล (ตัวตานทานสําหรับอุณหภูมิสูงวัดไดถึง 

650°C)  
-  โดยท่ัวไปจะมีโครงสรางซับซอนกวาเทอรโมคัปเปลและมีขนาดใหญกวา 

3.  ตัวตานทานวัดอุณหภูมิทองคําขาว 
ตัวตานทานวัดอุณหภูมิทองคําขาวทําจากเสนลวดทองคําขาวท่ีมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.01-0.04 

mm พันรอบแกนแกวหรือเซรามิก ใหคาความตานทานของเสนลวดทองคําขาว 100 Ω ท่ี 0°C โดยเรียกวา 
อุปกรณตัวตานทาน ในมาตรฐาน JIS จะใชสัญลักษณแทนดวย Pt 100 นําอุปกรณนี้ใสในทอครอบ แลวตอ
ข้ัวตอสายท่ีปลายดานหน่ึงเพ่ือตอวงจรกับภายนอก มองจากภายนอกจะเหมือนกับเทอรโมคัปเปลพรอมทอ
ครอบ 

มาตรฐาน JIS ยังกําหนดตัวตานทานวัดอุณหภูมิแบบ Sheathed ไวอีกดวย โดยใชทอครอบผอม (จะไม
ใชโลหะ แตใชพลาสติกสังเคราะหก็ได) เพ่ือใหสามารถดัดงอได 

คุณลักษณะระหวางอุณหภูมิ-ความตานทานไฟฟาของตัวตานทานวัดอุณหภูมิทองคําขาว สามารถ
กําหนดไดอยางแนนอนจากอัตราสวนระหวางคาความตานทาน R100 เมื่ออุณหภูมิเทากับ 100°C กับคาความ
ตานทาน R0 เมื่ออุณหภูมิเทากับ 0°C มาตรฐาน JIS เดิมกําหนดให R100 / R0 เทากับ 1.3916 แตปจจุบันไดแกไข
ใหเทากับ 1.3851 ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

วิธีตอวงจรตัวตานทานวัดอุณหภูมิ มี 3 วิธีดังรูปท่ี 2.7 วิธี 2 สายจะใชสายไฟเพียง 2 เสนเทาน้ันจึง
ประหยัด แตการเปลี่ยนแปลงความตานทานของสายไฟจะทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนข้ึนเทากับการ
เปลี่ยนแปลงน้ัน วิธี 4 สายจะสามารถกําจัดผลกระทบของความตานทานของสายไฟไดอยางส้ินเชิง แตจะมี
ตนทุนสูงกวา ดังน้ัน ในงานอุตสาหกรรมจึงนิยมใชวิธี 3 สายกันมากท่ีสุด รูปท่ี 2.8 แสดงตัวอยางวงจรของ
เครื่องรับสัญญาณและแสดงผลแบบ 3 สาย 

4.  ขอควรระวังในการใชงาน 
ความลึกในการสอดตัวตานทานวัดอุณหภูมิจะเหมือนกับเทอรโมคัปเปล เนื่องจากเครื่องวัดอุณหภูมิ

แบบตัวตานทานใชวิธีวัดความตานทานเพ่ือหาอุณหภูมิ ดังน้ัน จึงไดรับผลกระทบจากความตานทานของสายไฟ 
ความตานทานของหนาสัมผัส  

 
S:  อุปกรณตัวตานทานวัดอุณหภูมิ 
A, B: ขั้วสาย 

 

รูปท่ี 2.7 วิธีตอสายไฟของตัวตานทานวัดอุณหภูม ิ รูปท่ี 2.8 ตัวอยางวงจรของเครื่องรับสัญญาณและแสดงผลตัวตานทานวัดอณุหภูมิ 

สายไฟ 

(b) วิธี 3 สาย 

(a) วิธี 2 สาย 

ตัวตานทาน 
สไลเดอร 

เครื่องบันทึกผล 

เครื่องขยาย เซอรโวมอเตอร ตัวตานทาน 
วัดอุณหภูมิ 

r0 : ความตานทานของสายไฟ 
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และฉนวนไฟฟา นอกจากนี้ ในการวัดความตานทาน จะตองปอนกระแสไฟฟาใหไหลผานอุปกรณตัวตานทาน 
ดังน้ันจึงเกิดความรอนข้ึน ทําใหอุณหภูมิของอุปกรณสูงข้ึน ปรากฏการณนี้เรียกวา Self heating อยางไรก็ตาม 
เครื่องวัดในปจจุบันจะปอนกระแสใหอุปกรณนอยลง โดยท่ัวไปจึงไมเปนปญหา 

5.  เทอรมิสเตอร 
มาตรฐาน JIS ไดนิยาม เทอรมิสเตอร ไววา “อุปกรณตัวตานทานท่ีทําจากออกไซดของโลหะ 

(แมงกานีส นิกเกิล โคบอลต เปนตน) และมีคาสัมประสิทธ์ิของความตานทานตออุณหภูมิเปนลบ ผิวหนาคลุม
ดวยแกว” 

เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน คาความตานทานของเทอรมิสเตอรจะลดตํ่าลงเปนฟงกชันยกกําลัง ดังน้ัน จึงมี
ความไวตออุณหภูมิสูง อยางไรก็ตาม ชวงอุณหภูมิท่ีอุปกรณหนึ่งสามารถวัดครอบคลุมไดจะแคบ และสามารถ
ทําใหอุปกรณมีขนาดเล็กมาก (เสนผานศูนยกลางไมเกิน 1 mm ก็ได) จึงมีการตอบสนองรวดเร็ว เหมาะกับการ
ผลิตเชิงอุตสาหกรรม และมีราคาถูกมาก 

 
2.2.1.4 เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบการแผรังสี (pyrometer) 

1.  หลักการทํางาน 
วัตถุทุกชนิดจะแผพลังงานรังสีความรอนจากผิวหนาออกมาในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยสวนใหญจะ

เปนรังสีอินฟราเรด และเมื่อวัตถุมีอุณหภูมิสูงข้ึนก็จะมีแสงท่ีมองเห็นไดออกมาดวย การกระจายความยาวคล่ืน
และความเขมของพลังงานของแตละความยาวคลื่นของพลังงานของการแผรังสีความรอนนี้ มีความสัมพันธท่ี
ตายตัวกับอุณหภูมิของวัตถุ ดังน้ัน เราจึงวัดการการกระจายและความเขมน้ีเพื่อหาอุณหภูมิของวัตถุได นี่เปน
หลักการทํางานของ Pyrometer นั่นเอง 

วัตถุในอุดมคติเกี่ยวกับการแผรังสี เรียกวา วัตถุดํา ซึ่งพลังงานการแผรังสีความรอนจากวัตถุดําจะมีการ
กระจายความยาวคลื่นตามรูปท่ี 2.9 Single color radioactivity หมายถึง พลังงานการแผรังสีความรอน [W] ท่ีมี
ความยาวคลื่น λ ตอพื้นท่ีผิวของวัตถุดําหน่ึงหนวยพื้นท่ีตอหนึ่งหนวยเวลา อนึ่ง ความยาวคลื่นของแสงท่ี
มองเห็นไดจะมีคาประมาณ 0.38-0.78 μm 
 

 
 

รูปที่ 2.9 การแจกแจงความยาวคลื่นของพลังงานของการแผรังสีความรอนของวัตถุดํา 
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พลังงานการแผรังสีท้ังหมดจากวัตถุดํา จะเปนคาท่ีอินทิเกรตคา Single color radioactivity รวมทุกความ
ยาวคลื่น หากจะอธิบายดวยรูปนี้ จะเทากับพื้นท่ีใตเสนกราฟของอุณหภูมิแตละคา ซึ่งจากกฎของ Stefan-
Boltzman จะพบวาพลังงานรวมจะแปรผันตามกําลัง 4 ของอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกส พื้นฐานของ 
Pyrometer จะประกอบดวย Single color pyrometer ซึ่งทําหนาท่ีวัดพลังงานการแผรังสีความรอนของความยาว
คลื่นคาใดคาหน่ึง กับ Wide band (total) pyrometer ในทางปฏิบัติเนื่องจากเราไมสามารถวัดพลังงานของความ
ยาวคลื่นสีเดียวไดอยางสมบูรณ ดังน้ัน เราจึงตองวัดพลังงานของแถบความยาวคลื่นคาหน่ึง Pyrometer ท่ีวัด
พลังงานของแถบความยาวคลื่นชวงหนึ่ง เรียกวา Narrow band pyrometer 

Single color radioactivity ท่ีแสดงในรูปท่ี 2.9 เปนคาในกรณีของวัตถุดํา สําหรับวัตถุจริงๆ จะมีคานอย
กวาน้ีเสมอ เมื่อนําคาพลังงานการแผรังสีความรอนจากวัตถุจริงๆ มาหารดวยของวัตถุดํา จะได Emissivity 
โดยท่ัวไปจะเขียนแทนดวย ε ซึ่งคา Emissivity ของวัตถุหนึ่งๆ ยังข้ึนอยูกับความยาวคลื่นอีกดวย คา Emissivity 
ท่ีความยาวคลื่นหนึ่งๆ เรียกวา Single color emissivity ελ โดย Pyrometer มีคุณสมบัติท่ีดีเลิศคือ สามารถวัด
อุณหภูมิของวัตถุไดจากระยะไกล อยางไรก็ตาม เนื่องจาก Emissivity จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ การกําจัดหรือลดผลกระทบเหลาน้ีจึงเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด 

อุปกรณท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือกําจัดผลกระทบเหลาน้ีก็คือ Two color (ratio) pyrometer จากรูปท่ี 2.9 จะ
เห็นวาเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน เสนกราฟของ Single color radioactivity จะมีการเลื่อนไปทางความยาวคลื่นสั้นลง 
ดังน้ัน หากหาอัตราสวนของ Single color radioactivity ท่ีความยาวคลื่น 2 คา อัตราสวนนี้จะเปนฟงกชันของ
อุณหภูมิ ดังน้ัน จึงสามารถวัดคาน้ีเพ่ือหาอุณหภูมิได และยังสามารถกําจัดผลกระทบของ Single color 
emissivity ไดอีกดวย อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลว Single color emissivity ของวัตถุสวนใหญจะเปลี่ยนไป
ตามอุณหภูมิ ดังน้ันวิธีนี้จึงอาจใชไมไดเสมอไป ถึงกระน้ันก็ตาม วิธีนี้ก็ยังมีประสิทธิผลในระดับหนึ่ง และมี
ประสิทธิผลเมื่อวัตถุท่ีจะวัดมีขนาดเล็กกวาขอบเขตการตรวจจับของเครื่องวัดและเม่ือตองวัดอุณหภูมิผานควันสี
เทาอีกดวย จึงถือวาเปน Pyrometer ประเภทหน่ึง 

2.  คุณสมบัติ 
(ก)  ขอดี 

-  สามารถวัดอุณหภูมิสูงได โดยหลักการแลวไมมีขอบเขตอุณหภูมิสูงสุดท่ีวัดได  
-  ความเร็วการตอบสนองรวดเร็ว  
-  สามารถวัดวัตถุท่ีกําลังเคลื่อนท่ีหรือหมุนอยูได  
-  สามารถวัดวัตถุท่ีอยูท่ีระยะไกล หรือมีขนาดใหญมากหรือพื้นท่ีกวางมากได  
-  สามารถวัดวัตถุท่ีมีขนาดเล็กได 

(ข)  ขอเสีย 
-  ความเท่ียงตรงของการวัดจะไดรับผลกระทบจาก Emissivity ของวัตถุ  
-   หากมีวัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงอยูขางๆ เปาหมายท่ีตองการวัด พลังงานจากการแผรังสีของวัตถุ

อุณหภูมิสูงน้ันจะไปสะทอนท่ีเปาหมายท่ีตองการวัดทําใหมีความคลาดเคลื่อนสูง  
-  หากมีวัตถุอยูระหวาง Pyrometer กับเปาหมายท่ีตองการวัด   (แมจะเปนวัตถุโปรงใส) บางครั้งก็

ไมสามารถวัดไดหรืออาจเกิดความคลาดเคลื่อนไดมาก 
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3.  Pyrometer 
ตาราง 2.3 แสดงประเภทและหลักการทํางานของ Pyrometer ตอไปนี้จะอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 

Pyrometer แตละประเภท 
(ก)  Wide band (total) pyrometer : โดยมากใชกับการวัดอุณหภูมิตํ่า อยางไรก็ตาม หากในทางเดินของ

แสงมีกาซคารบอนไดออกไซดหรือไอน้ําแลว กาซเหลาน้ีจะดูดกลืนพลังงานการแผรังสีความรอนเอาไวทําให
เกิดความคลาดเคลื่อน ดังน้ัน ผลิตภัณฑสวนมากจึงเลือกวัดแถบความยาวคลื่น 8-13 μm 

 
ตารางที่  2.3 ประเภทของ Pyrometer 

ชื่อเรียก อุปกรณตรวจวดั  
(หมายเหตุ) 

หลักการทํางาน 

wide band (total) 
pyrometer 

thermopile, 
pyroelectric device 

รับพลังงานการแผรังสีจากวัตถุเกือบทุกความยาวคล่ืนในรูป
ความรอน แลววัดอุณหภูมิดวยอุณหภูมิที่สูงข้ึนของอุปกรณ ใช
กับอุณหภูมิตํ่าเปนหลัก 

single color pyrometer 
narrow band pyrometer 

Si, Ge, InGaAs 
PbS, PbSe 

รับพลังงานการแผรังสีจากวัตถุเฉพาะในแถบความความคลื่น
แคบๆ ในชวงแสงที่มองเห็นไดหรือใกลๆ รังสีอินฟราเรด แลว
แปลงเปนสัญญาณไฟฟา 

two color (ratio) 
pyrometer 

Si, Ge, InGaAs วัดอัตราสวนความเขมของพลังงานการแผรังสีของความยาว
คลื่น 2 คา ใชไดดีเม่ือวัตถุมีขนาดเล็กกวาขอบเขตการตรวจจับ
และเม่ือตองวัดผานควันสีเทา 

temperature scanner Si, InGaAs, PbS, 
PbSe,InSb, HgCdTe 

ทําการสแกนเปาหมายที่จะวัดในหน่ึงมิติหรือสองมิติ เพื่อวัด
อุณหภูมิของบริเวณกวาง 

optical pyrometer ตาเปลา เปรียบเทียบความเขมของแสงจากวัตถุกับความเขมของแสงจาก
ไสหลอดดวยตาเปลา พกพาได 

หมายเหตุ) Si : silicon                                  PbSe : zinc selenide 
 Ge : germanium                                                 InSb : indium antimony 
 InGaAs : indium gallium arsenide  HgCdTe : mercury cadmium telurium 
 PbS : zinc sulfide 

 

 (ข) Single color pyrometer: รูปท่ี 2.10 แสดงตัวอยางโครงสรางของ Single color pyrometer โดย 
Optical filter ท่ีอยูหนา Silicon cell จะทําหนาท่ีกรองความยาวคลื่นใหมีชวงแคบใหสามารถพิจารณาในทาง
ปฏิบัติไดวาเปนความยาวคลื่นเดียว 

(ค) Two color pyrometer: ทําการหาอัตราสวนพลังงานการแผรังสีของความยาวคลื่น 2 คา สามารถวัด
ไดเมื่อวัตถุมีขนาดเล็กกวาขอบเขตการตรวจจับและเม่ือตองวัดผานควันสีเทา นอกจากน้ี ยังสามารถลด
ผลกระทบจาก Emissivity ไดในระดับหนึ่ง 

(ง) Temperature scanner: ใชสแกนผิวหนาของวัตถุเปนเสน (หนึ่งมิติ) หรือเปนระนาบ (สองมิติ) เพื่อ
หาการกระจายของอุณหภูมิ กลไกการสแกนมีท้ังแบบกล (ใชกระจกหมุน เปนตน) และแบบอิเล็กทรอนิกส (ใช 
CCD เซ็นเซอร เปนตน) 
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(จ) Optical pyrometer: ผูสังเกตจะมองเปาหมายท่ีจะวัดผานไสหลอดท่ีใหความรอนดวยไฟฟา ปรับ
กระแสไฟฟาเพ่ือหาจุดท่ีไสหลอดกลืนไปกับเปาหมายท่ีจะวัดดานหลังจนมองไมเห็น แลวหาอุณหภูมิของ
เปาหมายท่ีจะวัดจากคากระแสไฟฟาในขณะน้ัน เปนเครื่องวัดท่ีใชกันมาตั้งแตอดีต อยางไรก็ตาม เนื่องจากตอง
อาศัยสายตาและมือของมนุษย ปจจุบันจึงแทบไมใชกันแลว 

อนึ่ง นอกเหนือจากอุปกรณท่ีกลาวขางตนแลว ยังมี Pyrometer ท่ีใชใยแกวนําแสงอีกดวย อุปกรณนี้
ทํางานโดยใชแสงสองผานใยแกวนําแสงใหไปตกกระทบอุปกรณตรวจวัด อุปกรณนี้มีขอดีมากมาย เชน 
สามารถวัดดานหลังของวัตถุหรือในชองแคบๆ ได มีการใชกันคอนขางมาก 

 
 

 
 

รูปที่ 2.10 ตัวอยางโครงสรางของ Single color pyrometer (JIS C 1612) 
 

4.  ขอควรระวังในการวัด 
(ก)  มาตรการรองรับ Emissivity 
ใชเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปลรวมกับ Pyrometer วัดอุณหภูมิท่ีจุดเดียวกันพรอมกัน แลว

ปรับต้ัง Emissivity ของ Pyrometer เพื่อให Pyrometer ช้ีคาเดียวกับเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล ขอมูล 
Emissivity มีระบุไวในคูมือตางๆ แต ลักษณะพื้นผิวของวัตถุจะทําให Emissivity จริงๆ แตกตางไปไดมาก 
ดังน้ันโดยท่ัวไปจึงไมสามารถนํามาใชได บริเวณท่ีเวาลงไปหรือในรูในรองลิ่ม ฯลฯ จะมี Emissivity สูง  ควร
เลือกใชบริเวณนั้น นอกจากนี้ ผลกระทบของ Emissivity เกือบจะแปรผันตรงตามความยาวคลื่นท่ีวัด  ดังน้ัน จึง
ควรเลือกใช Pyrometer ท่ีวัดความยาวคลื่นสั้น 

(ข)  มาตรการรองรับการสะทอน 
วัตถุในเตาท่ีมีอุณหภูมิสูง จะมีการสะทอนพลังงานการแผรังสีความรอนอยางรุนแรงจากผนังเตาและท่ี

อื่นๆ ดังน้ัน คาท่ี Pyrometer ช้ีบอกจึงสูงกวาอุณหภูมิจริงๆ ในกรณีนี้ เราตองก้ันเปาหมายท่ีจะวัดจากวัตถุท่ีมี
อุณหภูมิสูงรอบๆ หรือวัดพลังงานการแผรังสีความรอนจากวัตถุอุณหภูมิสูง แลวลบคาน้ันออกไป อนึ่ง ในกรณี
เชนนี้ Pyrometer ท่ีวัดความยาวคลื่นยาวจะไดเปรียบกวา 
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(ค)  การดูดกลืนและกระเจิงในเสนทางเดินของแสง 
กรณีท่ีมีควัน ฝุนละออง ฯลฯ อยูระหวาง Pyrometer กับเปาหมายการวัด ใหทํา Air purge เพื่อไลสิ่ง

เหลาน้ันออกไป นอกจากน้ี กรณีท่ีมีไอน้ําหรือกาซคารบอนไดออกไซด จะตองหลีกเลี่ยงแถบความยาวคลื่นท่ีจะ
ถูกดูดกลืนโดยกาซเหลาน้ี กรณีท่ีเปนวัตถุในเตา ใหเลือก Pyrometer ท่ีวัดความยาวคลื่น 2.2 μm หรือ 3.9 μm 

 
2.2.1.5 เคร่ืองวัดอุณหภูมิอื่นๆ 

1.  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแกว 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบน้ีมีใชกันมานานแลว วิธีการรักษาความเท่ียงตรงก็เปนท่ีทราบกันดี ปจจุบันใช

เปนเครื่องวัดอุณหภูมิมาตรฐานท่ีไดรับการรับรองของสถาบันวิจัยการช่ังตวงวัด หรือใชเปนเครื่องวัดอุณหภูมิ
มาตรฐานในบริษัท 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแกวมีหลายประเภท แตในแงของความสัมพันธกับของเหลวท่ีเปนเปาหมายการ
วัด สามารถแบงไดเปนแบบแชท้ังตัวและแบบมีแทงกระเปาะยื่นเขาไปแช ไมวาจะใชเครื่องวัดอุณหภูมิแบบใด 
หากมีสวนท่ีไมสัมผัสเปนบริเวณกวางแลว จะตองทําการชดเชยคาท่ีอานไดดวยอุณหภูมิของบริเวณท่ีไมสัมผัส 

2.  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Filled system 
เมื่อบรรจุของเหลวหรือของไหลไวในภาชนะปดสนิทท่ีมีปริมาณคงท่ีคาหน่ึง ความดันในภาชนะน้ันจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ ดวยการวัดความดันนี้เราสามารถหาคาอุณหภูมิได นี่เปนหลักการทํางานของ
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Filled System. 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Filled system มี 4 ชนิดดังตอไปนี้ 
(1)  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบบรรจุปรอท  : บรรจุปรอท 
(2)  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบบรรจุของเหลว  : บรรจุแอลกอฮอล น้ํามันกาด ฯลฯ 
(3)  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบความดันกาซ  : บรรจุกาซไนโตรเจน ฮีเลียม ฯลฯ 
(4)  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบความดันไอ  : บรรจุของเหลวท่ีระเหยไดงายไวท่ีสวนหนึ่งของอุปกรณ

ตรวจวัด ทํางานดวย 

 
 

รูปที่ 2.11  ผังโครงสรางพ้ืนฐานของเคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบ Filled system 
 

เข็มชี ้

อุปกรณรับความดัน 
Bourdon tube 

กลอง 

Capillary tube สวนตรวจวัด 
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หลักการ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ความดันไออิ่มตัวของของเหลวจะเปลี่ยนแปลงไปดวย 
ผังโครงสรางพ้ืนฐานของแบบท่ี (1) และ (2) แสดงไวในรูปท่ี 2.11 
ชวงการวัดอุณหภูมิของชนิดท่ี (1) เทากับ -50 – 600 °C ชนิดท่ี (2) เทากับ -100 – 400 °C ชนิดท่ี (3) 

เทากับ -200 – 600 °C ชนิดท่ี (4) เทากับ -30 – 200 °C (ท้ังน้ี ชวงการวัดของเครื่องวัดอุณหภูมิ 1 เครื่องจะ
คอนขางแคบ และ Scale ก็ไมเปนเชิงเสน) 

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Filled system มีขอดีดังตอไปนี้ (1) โครงสรางไมซับซอน ราคาถูก (2) ไมตองใช
แรงขับเคลื่อนจากภายนอกก็สามารถช้ีบอกและบันทึกคาได (3) สามารถใชงานไดในสภาพบรรยากาศท่ีอาจเกิด
การระเบิด ขอเสียไดแก มีความเท่ียงตรงตํ่ากวาแบบเทอรโมคัปเปลและแบบความตานทาน และไมสามารถแยก
อุปกรณตรวจวัดกับอุปกรณแสดงผลใหหางกันมากได 

3.  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Bimetal 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Bimetal ทําจากแผนโลหะบาง 2 แผนท่ีมีอัตราการขยายตัวดวยความรอน

แตกตางกัน เช่ือมติดกันเปนแผนเดียว เม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนไป แผนโลหะนี้จะงอ จึงสามารถใชเปนเครื่องวัด
อุณหภูมิและเทอรโมสตัด (อุปกรณท่ีใชปดเปดสวิตชท่ีอุณหภูมิคงท่ีคาหน่ึง) 

ในกรณีท่ีใชเปนเครื่องวัดอุณหภูมิ จะมวนแผน Bimetal เปนเกลียว ยึดปลายดานหนึ่งไว และยึดปลาย
อีกดานหน่ึงกับเข็มช้ี มีชวงการวัดอุณหภูมิ -50 – 500°C และมี scale ไมเปนเชิงเสน 

4.  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Crystal 
เมื่อนําผลึกควอตซมาตัดดวยมุมท่ีเหมาะสม เราสามารถทําให Crystal oscillator มีสัมประสิทธิ์ของ

ความถี่ตออุณหภูมิมีคาสูงได เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Crystal ก็นํา Crystal นั้นมาใชนั่นเอง เนื่องจากเครื่องวัด
แบบนี้มีสัญญาณขาออกเปนความถี่ จึงมีความละเอียดสูง เหมาะกับการนําสัญญาณไปประมวลผลทางดิจิตอล มี
ชวงการวัด -80 – 250 °C มีความเท่ียงตรง ± 0.05 – 0.1 °C อยางไรก็ตาม เนื่องจากทุก 1 °C ความถี่จะเปลี่ยนไป 1 
kHz จึงมีความละเอียดสูงถึง 0.001 °C 

 
2.2.1.6 ขอควรระวังทั่วไปในการวัดอุณหภูมิ 

1.  ลดผลกระทบของการท่ีอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิไปกอกวนเปาหมายการวัดเม่ือติดต้ังอุปกรณ
ตรวจวัดอุณหภูมิท่ีเปาหมายการวัด จะตองระมัดระวังไมใหการติดต้ังน้ันมีผลกระทบตออุณหภูมิของเปาหมาย
การวัดและการแจกแจงอุณหภูมิ 

2.  ตองทําใหเปาหมายการวัดกับอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิมีอุณหภูมิเทากัน 
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รูปที่ 2.12 แสดงตัวอยางการติดต้ังอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิดวยวิธีตางๆ ในทอที่มีกาซอณุหภูมิสูงไหลอยู 
 
2.2.1.7 เคร่ืองวัดฟลักซความรอน 

เครื่องวัดฟลักซความรอนเปนเครื่องวัดปริมาณความรอนท่ีถายเทผานอุปกรณตางๆ ในโรงงาน ทอ 
หรือพื้นผิวของอาคาร โดยวัดฟลักซความรอนตอพื้นท่ีหนึ่งหนวย (ความหนาแนนของปริมาณความรอน) 
เนื่องจากความหนาแนนของปริมาณความรอนจะมีความสัมพันธโดยตรงกับการกั้นฉนวนความรอน ดังน้ันจึง
เปนเครื่องวัดท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการพิจารณาการอนุรักษพลังงาน หนวยของปริมาณนี้ เทากับ วัตตตอตาราง
เมตร [W/m2] 

รูปท่ี 2.13 แสดงหลักการทํางานของเครื่องวัดฟลักซความรอน เซ็นเซอรฟลักซความรอนในรูป ทําจาก
แผนบางท่ีทําดวยวัสดุท่ีทราบสัมประสิทธิ์การนําความรอนอยูแลว และติดเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิไวท่ีผิวหนาท้ัง
สองดาน นําอุปกรณนี้ไปติดหรือฝงไวในพ้ืนผิวแผรังสีความรอน วัดผลตางอุณหภูมิระหวางท้ังสองดานของ
แผนบางเพ่ือหาความหนาแนนของปริมาณความรอน q 

สมการหาความหนาแนนปริมาณความรอน q มีดังตอไปนี้ ท้ังน้ีให d เปนความหนาของเซ็นเซอร
กระแสความรอน λ เปนสัมประสิทธิ์การนําความรอนของเซ็นเซอร 

T
d

q Δ⋅
λ

=  

 
รูปที่ 2.13  ภาพแสดงหลักการทํางานของเครื่องวัดฟลักซความรอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคลาดเคล่ือน [°C] 

ฉนวนความรอน 

อุณหภูมิกาซ 
386°C 
ความเร็วกระแส 
20 m/s 

เซ็นเซอรฟลักซความรอน 
(พ้ืนที่ A) 

ฟลักซความรอน q 
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2.2.2 การวัดอัตราการไหล 
2.2.2.1 หลักการของวิธีวัดอัตราการไหล 
 เปาหมายการวัดอัตราการไหล ซึ่งเกือบท้ังหมดจะเปนของไหล (ของเหลว กาซ ไอระเหย) ท่ีไหลอยูใน
ทอ อนึ่ง บางครั้งเราจะนําเครื่องวัดความเร็วของกระแสใสเขาไปในทอเพื่อวัดแทนเครื่องวัดอัตราการไหล 
 ปริมาณท่ีวัดไดในข้ันท่ี 1 จากเครื่องวัดอัตราการไหล จะไดเปนอัตราการไหลโดยปริมาตร อัตราการ
ไหลสะสมโดยปริมาตร และอัตราการไหลโดยมวล ปริมาณเหลาน้ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับหลักการวัด
ของเครื่องวัดอัตราการไหล ตาราง 2.4 แสดงเครื่องวัดอัตราการไหลประเภทตางๆ โดยแบงตามหลักการทํางาน 
 

ตารางที่ 2.4    เคร่ืองวัดอัตราการไหลในทอทีส่ําคัญ 

ปริมาณท่ีวัด ชื่อเรียก หลักการทํางาน 
ของไหลท่ีวัดได หมายเหตุ) 

คุณสมบัต ิ
ของเหลว กาซ ไอระเหย

อัตราการไหล
โดยปริมาตร 

แบบผลตางความ
ดัน 

ผลตางความดันที่เกิดขึ้นกอนและหลัง
คอคอดจะแปรผันตามกําลังสองของ
อัตราการไหล 

   

* ความดันสูญเสียสูง 
* ราคาคอนขางถูก 
* ไมตองวัด 

แบบพื้นที่ ตําแหนงของลูกลอยใน tapered tube 
จะเกือบแปรผันตามอัตราการไหล 

   
* ราคาถูกใชเปนเคร่ืองวัดหนางาน 

แบบ
แมเหล็กไฟฟา 

เมื่อของเหลวท่ีนําไฟฟาไหลตัดผาน
สนามแมเหล็กจะเกิดแรงเคล่ือนไฟฟา
ที่แปรผันตามความเร็วกระแส 

   
* ไมมีความดันสูญเสีย 
* วัดของเหลวที่มีของแข็งปนได 
* วัดไดเฉพาะของเหลวที่นําไฟฟา 

แบบคลื่นอัลตรา
โซนิก 

ความเร็วคล่ืนอัลตราโซนิกที่ตัดเฉียงๆ 
ผานกระแสจะเปล่ียนแปลงไปตาม
ความเร็วกระแส 

   

* ไมมีความดันสูญเสีย 
* วัดอัตราการไหลจากภายนอกทอ
ได 

อัตราการไหล
สะสมโดย
ปริมาตร 

แบบปริมาตร วัดปริมาตรของเหลวดวย “ถวยตวง” 
แลวนับจํานวนถวย 

   
* ความเท่ียงตรงสูง 
* วัดของเหลวที่มีของแข็งปนไมได 

แบบกระแสวน ความถี่ของกระแสวน Karman ที่
เกิดขึ้นหลังวัตถุรูปเสาจะแปรผันตาม
ความเร็วกระแส 

   

* ความดันสูญเสียตํ่า 
* ราคาคอนขางถูก 

แบบเทอรไบน ความเร็วรอบของใบพัดหรือเทอรไบน
ที่วางอยูในกระแสจะแปรผันตามควา
มเร็วกระแส 

   

* ทําใหมีความเที่ยงตรงสูงได 
* แบร่ิงมีอายุการใชงานจํากัด 

อัตราการ ไหล 
โดยมวล 

แบบแรงโคริโอลิส แรงโคริโอลิสท่ีเกิดขึ้นในทอรูปตัว U 
ที่สั่นจะแปรผันตามอัตราการไหลโดย
มวลของกระแสท่ีไหลผานทอนั้น 

   
*เมื่อใชกับของเหลวจะมีความเที่ยง
ตรงสูง 
* ราคาแพง 

แบบความรอน การเพิ่มอุณหภูมิเม่ือของเหลวไดรับ
ความรอนจะเปล่ียนแปลงไปตามอัตรา
การไหล 

   
* ใชกับทอขนาดเล็กเปนหลัก 
* ราคาคอนขางถูก 

หมายเหตุ)  O วัดได  Δ มีขอจํากัด  X วัดไมได 
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2.2.2.2 เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบผลตางความดัน 
1.  หลักการทํางาน 
เมื่อติดต้ังคอคอดในทอท่ีมีของไหลไหลอยู จะเกิดผลตางความดันข้ึนกอนและหลังคอคอดน้ัน 

เนื่องจากผลตางความดันนี้จะแปรผันตามกําลัง 2 ของอัตราการไหล ดังน้ัน เมื่อวัดผลตางความดันนี้จะหาคา
อัตราการไหลได เนื่องจากเครื่องวัดน้ีจะวัดผลตางความดัน จึงมักเรียกวา เครื่องวัดอัตราการไหลแบบผลตาง
ความดัน อยางไรก็ตาม มาตรฐาน JIS Z 8762 เรียกวา “วิธีวัดอัตราการไหลดวยกลไกคอคอด” กลไกคอคอดท่ี
กําหนดไวในมาตรฐาน JIS มีท้ัง Orifice, Nozzle และ Venturi tube แตท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด ไดแก Orifice 

รูปท่ี 2.14 แสดงการเปลี่ยนแปลงความดันภายในทอเมื่อติดต้ัง Orifice เอาไว หลังจากกระแสไหลผาน 
Orifice ไปแลวความดันจะลดลง หลังจากน้ันความดันจะเพ่ิมกลับข้ึนมาพอสมควร แตจะไมเทากับความดันเดิม 
ความดันสูญเสียสุดทายเรียกวา ความดันสูญเสียถาวร หรือเรียกส้ันๆ วา ความดันสูญเสีย ซึ่งเกิดจากกระแส
ไหลวนท่ีเกิดข้ึนหลัง Orifice และพลังงานสูญเสียจากแรงเสียทานระหวางของไหลกับผนัง Orifice 

 ความสัมพันธระหวางของไหลกับผลตางความดัน สามารถคํานวณไดจาก Bernoulli's theorem ซึ่ง
กลาววา “หากไมมีพลังงานสูญเสียแลว ผลบวกของพลังงานจลนตอปริมาตรหน่ึงหนวยกับพลังงานของความดัน
และพลังงานศักยท่ีมีอยูในของไหลจะมีคาคงท่ีเสมอ” อยางไรก็ตามเนื่องจากในทางปฏิบัติจะมีพลังงานสูญเสีย 
ดังน้ัน จึงไมเปนไปตาม Bernoulli's theorem ดังน้ันเราจึงทําการทดลองหลาย ๆ ครั้ง เพื่อหา Run-off factor       
C (< 1) ซึ่งจะบอกวาคาท่ีแทจริงเบ่ียงเบนไปจาก Bernoulli's theorem ไปมากเทาใดจึงจะสอดคลองกับขอมูลท่ี
แทจริง นอกจากน้ี กรณีท่ีใชอากาศความดันสูงยังตองเพิ่ม Expansion factor ε อีกดวย เมื่อคํานึงถึงปจจัยจากการ
ทดลองตางๆ เหลาน้ีแลว จะไดสมการพ้ืนฐานในการวัดอัตราการไหลดวยวิธีผลตางความดันดังตอไปนี้ กลาวคือ 
อัตราการไหลโดยปริมาตรของของไหลจะแปรผันตามรากท่ีสองของผลตางความดัน และแปรผันกลับกับรากท่ี
สองของความหนาแนนของของไหล 

 
 

รูปที่  2.14 การเปลี่ยนแปลงความดันภายในทอที่ติดต้ัง Orifice 

ρ
−π

ε
β−

=
)p(p2d

41
CQ 212

4

 

ในท่ีนี้ Q เปนอัตราการไหลโดยปริมาตรของของไหล D และ d เปนเสนผานศูนยกลางของทอและคอ
คอดของ Orifice ตามลําดับ β เปนอัตราสวนเสนผานศูนยกลางของคอคอดตอของทอ (d / D) นอกจากน้ี p1 และ 
p2 เปนความดันกอนและหลัง Orifice และ ρ เปนความหนาแนนของของไหล โดย C เปนฟงกชันของ β กับ 
Reynolds number ReD

* ซึ่งกําหนดไวในมาตรฐาน JIS 

ความดันสูญเสีย 
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รูปท่ี 2.15 แสดงตัวอยางโครงสรางท่ัวไปของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบผลตางความดัน สําหรับ
เครื่องสงผลตางความดัน 

    
 

รูปที่ 2.15 โครงสรางของเคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบผลตางความดัน 
*Reynolds number ReD สามารถคํานวณไดจากสมการตอไปน้ี 
ReD = (ความเร็วกระแส) × (เสนผานศูนยกลางทอ) × (ความหนาแนนของของไหล) / (ความหนืดของของไหล) 
กรณีท่ี Reynolds number เทากัน ไมวาของไหลจะเปนของเหลว กาซ หรือไอระเหย พฤติกรรมของการไหลจะเหมือนกัน 
 

2.  คุณสมบัติ 
(ก)  ขอดี 

-  โครงสรางไมซับซอน ราคาถูก (โดยเฉพาะอยางยิ่ง Orifice)  
-  หากจัดทําและติดต้ังตามท่ีมาตรฐานกําหนดไว จะไมจําเปนตองสอบเทียบดวยการปลอยของ

ไหลผานจริงๆ  
-  ใชงานไดกวางขวางท้ังของเหลว กาซ และไอระเหย 

(ข)  ขอเสีย 
-  เนื่องจากผลตางความดันจะแปรผันตามกําลัง 2 ของอัตราการไหล ดังน้ัน ชวงการวัดอัตราการ

ไหลในทางปฏิบัติจึงคอนขางแคบ (ต้ังแต 20% ของ Full scale ข้ึนไป)  
-  Orifice มีความดันสูญเสียสูง ดังน้ันจึงเสียเปรียบในแงการอนุรักษพลังงาน  
-  ไมเหมาะจะใชกับของเหลวท่ีมีของแข็งหรือฟองกาซรวมอยูดวยจํานวนมาก (โดยเฉพาะ 

Orifice) 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องแสดงผลตางความดันหรือ 
เครื่องถายทอดผลตางความดัน 

ของไหล 

orifice 

วาลว 

วาลว 3 ทาง 
ทอนําความดัน 
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3.  กลไกคอคอด 
ก.  Orifice: เปนแผนกลม 1 แผนท่ีมีรูกลมอยูตรงกลาง มีราคาถูก และผลิตไดงาย อยางไรก็ตาม 

จําเปนตองทําใหขอบรูคม ดังน้ัน จึงไมเหมาะกับของไหลท่ีมีความเร็วสูงและของไหลท่ีมีอนุภาคเล็กๆ รวมอยู
ดวย 

ข.  Nozzle (รูปท่ี 2.16) : มีขอบมน ดังน้ันจึงเหมาะกับการวัดของไหลท่ีมีอุณหภูมิและความดันสูง (ไอ
น้ําความดันสูง น้ําเขาหมอไอนํ้า เปนตน) 

ค.  Venturi tube (รูปท่ี 2.17) : มีการสูญเสียความดันตํ่า แตมีราคาสูง และตองใชพื้นท่ีมากในการติดต้ัง 
 

 

  
รูปที่ 2.16  Nozzle วงรี รูปที่ 2.17  Venturi tube รูปกรวยกลม 

 

4.  ขอควรระวังในการวัด 
-  หากกระแสมีความปนปวน จะมีความคลาดเคลื่อน ดังน้ัน จึงตองจัดใหมีทอตรงอยางนอย

เทากับท่ีกําหนดไวในมาตรฐาน JIS 
-   ในการวัดอัตราการไหลของกาซ จะตองระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดันของ

กาซ โดยทําการชดเชยอุณหภูมิและความดันตามความเหมาะสม 
 

2.2.2.3 เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบพ้ืนที่ 
มีหลักการทํางานเกือบเหมือนกับเครื่องวัดอัตราการไหลแบบผลตางความดัน ในเครื่องวัดอัตราการ

ไหลแบบพ้ืนท่ี จะเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีของคอคอดตามอัตราการไหลโดยใหผลตางความดันคงท่ี แลวหาอัตราการ
ไหลออกมา หลักการทํางานแสดงไวในรูปท่ี 2.18 

เมื่อมีของไหลไหลจากดานลางของ Tapered tube ของไหลจะไหลผานชองวางระหวางลูกลอยกับ 
Tapered tube ซึ่งจะเกิดผลตางความดันข้ึน ลูกลอยจะหยุดน่ิงในตําแหนงท่ีแรงในทิศทางช้ีข้ึนเนื่องจากผลตาง
ความดันนี้สมดุลกับแรงในทิศทางช้ีลงเนื่องจากน้ําหนักของลูกลอยในของไหล ซึ่ง Tapered tube นี้จัดทําข้ึนให
ตําแหนงของลูกลอยแปรผันตามอัตราการไหลของของไหล โดยท่ัวไปเครื่องวัดอัตราการไหลแบบพื้นท่ีจะมี
ความเท่ียงตรงประมาณ ± 2% ของ Span 

ถา Tapered tube ทําดวยแกวหรือพลาสติกใส จะสามารถช้ีบอกอัตราการไหลไดโดยตรง ดังน้ัน จึงไม
จําเปนตองใชแหลงพลังงานภายนอก และสามารถจัดทําข้ึนไดดวยราคาถูก จึงนิยมใชเปนเครื่องวัดหนางาน 
นอกจากน้ียังมีเครื่องวัดแบบท่ีวัดตําแหนงของลูกลอยแลวสงสัญญาณ 4-20 mADC ออกมาอีกดวย 

ชองวัดความดัน 
ชองวัดความดัน ชองวัดความดัน 

กรวยกลมขาเขา 
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รูปที่ 2.18 หลักการทํางานของเคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบพ้ืนที่ 

 

2.2.2.4 เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบแมเหล็กไฟฟา 
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแมเหล็กไฟฟา จะใชกฎของฟาราเดยเก่ียวกับการเหน่ียวนําแมเหล็กไฟฟา 

โดยมีหลักการทํางานเหมือนกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ในเครื่องวัดอัตราการไหลแบบแมเหล็กไฟฟา ของเหลวท่ี
ไหลอยูในทอจะเปรียบเสมือนโรเตอรในเครื่องกําเนิดไฟฟา หลักการทํางานแสดงไวในรูปท่ี 2.19 โดยเม่ือให
สนามแมเหล็กจากดานนอกทอต้ังฉากกับทอท่ีมีของเหลวไหลอยู ของเหลวในทอจะวิ่งตัดสนามแมเหล็ก ทําให
เกิดแรงดันไฟฟาท่ีแปรผันตามผลคูณของความเร็วกระแสเฉลี่ยกับความหนาแนนเสนแรงแมเหล็ก แลวใช
ข้ัวไฟฟาในการวัดคาแรงดันไฟฟาน้ี นําไปขยายดวยเครื่องแปลงสัญญาณและหารดวยความหนาแนนเสนแรง
แมเหล็ก จะไดความเร็วกระแสเฉลี่ยออกมา ซึ่งเม่ือนําไปคูณกับพื้นท่ีหนาตัดของทอท่ีวัดแลวจะหาคาอัตราการ
ไหลได 

เพื่อปองกันไมใหแรงดันไฟฟาท่ีเกิดข้ึนในของเหลวเกิดการลัดวงจรตามทอท่ีวัด จะตองบุผนังดานใน
ทอดวยพลาสติกฟลูออรีนหรือดวยยาง หรือใชเซรามิกเปนวัสดุทําทอ เนื่องจากผิวหนาของข้ัวไฟฟาจะมีระดับ
เทากับผนังดานในทอ ดังน้ัน จึงไมมีอะไรมาขวางกระแสเลย ดังน้ันจึงไมมีความดันสูญเสียใดๆ สามารถใชกับ
ของเหลวท่ีมีของแข็งปนอยูดวยและของเหลวท่ีมีความหนืดสูงได นอกจากน้ัน หากเลือกวัสดุของข้ัวไฟฟาและ
ผนังดานในทอใหดีแลว จะสามารถใชกับของเหลวกัดกรอนรุนแรงไดเกือบทุกชนิด 
 

 
รูปที่ 2.19  หลักการทํางานของเคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบแมเหล็กไฟฟา 

tapered tube 

ของไหล (ความหนาแนน ρ0) 

ลูกลอย 

พ้ืนที่ไหลผาน (A) 

พ้ืนที่หนาตัดของลูกลอยสวนที่มี 
เสนผานศูนยกลางกวางที่สุด (Af) 

กระแสไฟฟากระแสสลับ 

สัญญาณขาออก 

อุปกรณแปลง
สัญญาณ

แกน 
ทอที่จะวัด 

อุปกรณวัด 
ขดลวดสรางสนามแมเหล็ก 

ความเร็วกระแสเฉล่ีย 
v แรงดันไฟฟา E 

ขั้วไฟฟา 
สนามแมเหล็ก 
   (ความหนาแนนเสนแรงแมเหล็ก B) 

เสนผานศูนยกลางทอ D 
(แปรผันตาม BDv) 

(4-20 mADC) 

กระแสไฟฟาสรางสนามแมเหล็ก 
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หากของเหลวมีอัตราการนําไฟฟาไมนอยกวา 20 μS/cm แลวโดยท่ัวไปจะสามารถวัดดวยวิธีนี้ได แต
ถามีคาไมเกิน 5 μS/cm แลวจะวัดไดยาก อยางไรก็ตาม เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแมเหล็กไฟฟาชนิดวัดความ
จุไฟฟาสถิตจะสามารถวัดไดถึง 0.01 μS/cm โดยเครื่องวัดชนิดน้ีจะติดต้ังข้ัวไฟฟาท่ีใตวัสดุบุทอ และวัด
แรงดันไฟฟาท่ีเกิดข้ึนในของเหลวผานความจุไฟฟาสถิต ดังน้ัน ข้ัวไฟฟาจึงไมสัมผัสกับของเหลว 
ขอดีของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบแมเหล็กไฟฟา  มีดังตอไปนี้ 

 (1) มีความเท่ียงตรงสูง (บางรุนวัดไดถึง ± 0.5% ของคาท่ีอานได)  
(2) ไมมีความดันสูญเสียเลย  
(3) สามารถวัดอัตราการไหลโดยปริมาตรของของเหลวท่ีมีสิ่งเจือปน (ของแข็ง กาซ) รวมอยูดวยได 

ท้ังน้ี กรณีท่ีมีฟองกาซอยูดวย จะวัดไดอัตราการไหลโดยปริมาตรท่ีรวมเอาปริมาตรของฟองกาซเขาไว  
(4) สามารถวัดของเหลวกัดกรอนและของเหลวท่ีความหนืดสูงได  
(5) ชวงการวัดท่ีเครื่องวัด 1 เครื่องสามารถวัดไดจะมีชวงกวางมาก 
ขอเสีย  มีดังตอไปนี้  
(1) ไมสามารถวัดกาซและของเหลวท่ีไมนําไฟฟาเลยได (ถาเปนน้ําบริสุทธิ์ สามารถใชเครื่องวัดชนิดวัด

ความจุไฟฟาสถิตได)  
(2) ไมสะดวกในการวัดของเหลวอุณหภูมิสูง (ข้ึนอยูกับการทนความรอนของวัสดุบุทอ) 
 

2.2.2.5 เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก 
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกมีท้ังชนิดผลตางความเร็วคลื่น (บางครั้งเรียกวา ผลตางเวลาแผ

คลื่น) และแบบ Doppler แตแบบท่ีใชกันมากคือแบบแรก ในท่ีนี้จึงจะอธิบายแบบแรกเปนหลัก 
1.  ชนิดผลตางความเร็วคลื่น 
เมื่อสงคลื่นอัลตราโซนิกเฉียงๆ กับการไหลในทอ ความเร็วจะข้ึนอยูกับทิศทางการสงคลื่นกับความเร็ว

ของไหล (V1 และ V2 ในรูปท่ี 2.20) ดังน้ันจึงมีความสัมพันธตามสมการตอไปน้ี ซึ่งจะชวยใหสามารถหา
ความเร็วของไหล v ได  

θ
−

=
cos2

VVv 21  
 

ในท่ีนี้ V1 และ V2 สามารถหาไดจากเวลาแผคลื่นอัลตราโซนิกในทอ 
 

   
รูปที่ 2.20 หลักการทํางานของเคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก 

C : ความเร็วเสียง 

เครื่องสงรับสัญญาณ 2 

เครื่องรับสงสัญญาณ 1 

ความเร็วกระแส v 
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เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกชนิดผลตางความเร็วคลื่นสามารถแบงไดเปนแบบ Clamp on 
กับแบบสัมผัสของเหลว แบบ Clamp on จะมีเครื่องรับสงสัญญาณคลื่นอัลตราโซนิกทําจาก Ultrasonic 
transducer กับลิ่ม โดยลิ่มเปนวัตถุท่ีสามารถยอมใหคลื่นอัลตราโซนิกทะลุผานไดดี ซึ่งจะนําลิ่มไปติดใหแนน
กับดานนอกทอดวยจารบีหรือกาว เครื่องวัดแบบนี้คลื่นอัลตราโซนิกจะตองทะลุผานผนังทอและลิ่ม ดังน้ันเวลา
แผคลื่นอัลตราโซนิกจึงตองบวกคา τ ในรูปท่ี 2.21 เขาไปดวยและสมการการคํานวณจะคอนขางซับซอน แตมี
ขอดีคือไมตองนําทอไปดัดแปลง และสามารถวัดอัตราการไหลภายในทอจากภายนอกทอได นอกจากเครื่องวัด
แบบติดต้ังกับทอแลวยังมีแบบพกพาจําหนายอีกดวย 
 

   
รูปที่ 2.21 ภาพแสดงหลักการทํางานของเคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกแบบ Clamp on 

 

หากในทอมีวัสดุท่ีคลื่นอัลตราโซนิกทะลุผานไดยากหรือมีพื้นผิวท่ีขรุขระ และในการวัดอัตราการไหล
ของกาซ จะไมสามารถใชเครื่องวัดแบบ Clamp on ได ดังน้ัน ในกรณีเชนนี้จึงตองใชเครื่องวัดแบบสัมผัส
ของเหลว โดยเจาะรูท่ีผนังทอ แลวนําเครื่องรับสงสัญญาณคลื่นอัลตราโซนิกไปสัมผัสกับของไหลโดยตรง 

ความเท่ียงตรงของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก เทากับประมาณ ± 1.0-2.0% ของคาท่ี  
อานได 
 

ขอดีของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก มีดังตอไปนี้ 
 (1) สามารถวัดอัตราการไหลจากภายนอกทอได (แบบ Clamp on)  
(2) ไมมีความดันสูญเสีย  
(3) สามารถวัดทอท่ีมีขนาดใหญได และยิ่งทอมีขนาดใหญ จะยิ่งมีราคาถูกเทียบกับเครื่องวัดอัตราการ

ไหลชนิดอื่น 
สวนขอเสีย มีดังตอไปนี้  

(1) ประเภทและรูปรางของทอบางชนิดจะทําใหไมสามารถวัดได (แบบ Clamp on)  
(2) หากในของเหลวมีของแข็งหรือฟองกาซรวมอยูดวยจํานวนมากจะไมสามารถวัดได  
(3) หากกระแสมีการปนปวนจะเกิดความคลาดเคลื่อนข้ึน ดังน้ัน จึงตองจัดทําใหทอตรงเปนระยะอยาง

นอยเทากับท่ีกําหนด หรือใชเครื่องรับสงสัญญาณหลายตัว เพื่อชดเชยผลกระทบของการแจกแจงความเร็ว
กระแส 

 

ล่ิม ทอ 

ความเร็ว 
กระแส 
เฉล่ีย v 

ultrasonic transducer 
เครื่องรับสงสัญญาณดานบน 

เครื่องรับสงสัญญาณดานลาง 
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2.  แบบ Doppler 
เมื่อสงคลื่นอัลตราโซนิกเขาไปในกระแส คลื่นอัลตราโซนิกท่ีสะทอนกลับดวยฟองกาซหรือของแข็งท่ี

อยูในกระแส จะมีความถี่เปลี่ยนไปดวยปรากฏการณ Doppler ผลตางของความถ่ีระหวางคลื่นท่ีไดรับกับคลื่นท่ี
สงออกไปจะแปรผันตามความเร็วกระแส ดังน้ัน จึงสามารถนํามาคํานวณหาความเร็วกระแสได 

 

2.2.2.6 เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบปริมาตร 
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบปริมาตรอาจเปรียบเหมือนการวัดของไหลดวย “ถวยตวง” รูปท่ี 2.22 แสดง

ตัวอยางท่ีทํางานดวยเฟองวงรี ของไหลจะไหลเขามาจากดานบน ทําใหเฟองหมุนไปทิศตามเข็มนาฬิกา ในขณะ
นี้ ของไหลระหวางเฟองตัวขวาในรูป (a) กับกําแพงจะถูกขับออกมาดานลาง เมื่อเฟองหมุนทุก 1 รอบ ของเหลว
ปริมาณ 4 เทาของขางตนจะถูกขับออกมา ดังน้ัน หากวัดจํานวนรอบท่ีหมุนไปของเฟองน้ีจะสามารถหาคาอัตรา
การไหลสะสมโดยปริมาตรได และหากวัดความเร็วของการหมุน จะสามารถหาคาอัตราการไหลโดยปริมาตรได 

เนื่องจากเครื่องวัดอัตราการไหลแบบปริมาตรจะวัดปริมาตรของของไหลโดยตรง จึงวัดอัตราการไหล
สะสมไดดวยความเท่ียงตรงสูง นอกจากเครื่องวัดแบบเฟองวงรีแลว ยังมีตัวหมุนแบบอื่นๆ ท่ีใชกันอีกดวย ใน
การวัดกาซ นอกจากจะใชแบบตัวหมุนแลว ยังใชเยื่อบาง (ใชกับมาตรวัดกาซตามบาน) และแบบถังเปยก (ใชกับ
การทดลองและการตรวจสอบ) อีกดวย 
 

   
รูปที่ 2.22  หลักการทํางานของเคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบปริมาตร (แบบเฟองวงรี) 

 
ขอดีของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบปริมาตรมีดังตอไปนี้ 

(1) คาอัตราการไหลสะสมท่ีวัดไดมีความเท่ียงตรงสูง (ทําไดเท่ียงตรงถึง ± 0.2% ของคาท่ีอานได)  
(2) เหมาะกับการวัดของเหลวท่ีมีความหนืดสูง  
(3) แสดงคาท่ีวัดไดโดยไมตองใชแหลงพลังงานภายนอกสวนขอเสียมีดังตอไปนี้  
(1) หากในของเหลวมีสิ่งแปลกปลอมหรือของแข็งอยูจะเปนอุปสรรคตอการวัด  
(2) ในของเหลวท่ีมีความหนืดสูงจะมีความดันสูญเสียมาก  
(3) สําหรับของเหลวท่ีมีความหนืดตํ่ามาก จะเกิดการรั่วจากชองวางไดงาย ทําใหความเท่ียงตรงลดลง  
(4) ตองถอดออกมาตรวจสอบเปนระยะ 
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2.2.2.7 เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบกระแสวน 
เมื่อวางวัตถุรูปเสาไวในกระแส ท่ีแนวกระแสหลังพนเสาไปแลวจะเกิดกระแสวนข้ึน 2 แนวดังรูปท่ี 

2.23 กระแสวนน้ีเรียกวา กระแสวน Karman ซึ่งความถ่ี f ของกระแสวนกับความเร็วกระแส v มีความสัมพันธ
แบบแปรผันตรงดังตอไปนี้ 

d
vStf =  

 

 
รูปที่ 2.23  หลักการทํางานของเคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบกระแสวน 

 

คา St เรียกวา Strouhal number ซึ่งจะข้ึนอยูกับรูปรางและขนาดของวัตถุสรางกระแสวน นอกจากน้ี St 
ยังข้ึนอยูกับ Reynolds number อีกดวย อยางไรก็ตาม เมื่อ Reynolds number มีคาสูงจนถึงคาหน่ึง St จะมีคาเกือบ
คงท่ี ดังน้ัน เมื่อนําวัตถุสรางกระแสวนวางไวในทอท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางคาหน่ึง ปลอยของไหลใหไหล
ในทอนั้นแลววัดความถ่ีของกระแสวนท่ีเกิดข้ึน จะสามารถวัดอัตราการไหลได อนึ่ง เนื่องจากความสัมพันธ
ระหวาง Reynolds number กับ Strouhal number จะแทบไมข้ึนกับประเภทของไหล ไมวาจะเปนของเหลว กาซ 
หรือไอระเหย ดังน้ัน จึงสามารถใชเครื่องวัดเครื่องเดียวกันวัดไดท้ังส้ิน วิธีการวัดกระแสวนน้ัน สามารถใช
อุปกรณ Piezoelectric (ตรวจวัดแรง) เทอรมิสเตอรใหความรอน (จากผลการระบายความรอน) หรือคลื่นอัลตรา
โซนิก (วัดการเปลี่ยนแปลงความเร็วเสียง) เปนตน 

สัญญาณขาออกของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบกระแสวนจะเปนสัญญาณความถี่ ดังน้ันเมื่อนับจํานวน
นี้จะไดคาอัตราการไหลสะสม นอกจากนี้ หากนําไปประมวลผลดวยอุปกรณประมวลผล ก็สามารถใหสัญญาณ
อัตราการไหลโดยปริมาตรได โดยมีความเท่ียงตรงประมาณ ± 1.0% ของคาท่ีอานได 

ขอดีของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบกระแสวนมีดังตอไปนี้ 
(1)  มีโครงสรางไมซับซอน ราคาคอนขางถูก  
(2) เทียบกับเครื่องวัดอัตราการไหลแบบผลตางความดัน จะไมตองใชทอนําความดันและวาลว 3 ทาง 

ดังน้ันตนทุนรวมถึงตํ่ากวา  
(3) มีความดันสูญเสียคอนขางตํ่ากวาแบบผลตางความดัน  
(4) ไมมีช้ินสวนท่ีเคลื่อนท่ีจึงบํารุงรักษาไดงาย 
สวนขอเสียมีดังตอไปนี้  
(1) กรณีท่ี Reynolds number มีคาตํ่ามาก (อัตราการไหลตํ่า ความหนืดสูง ฯลฯ) จะไมเกิดกระแสวน

หรือไมมีเสถียรภาพ  
(2) ไมเหมาะกับของเหลวท่ีมีของแข็งหรือฟองกาซเปนจํานวนมาก 

ความเร็วกระแส v 

กระแส 
กระแสวน 

วัตถุสรางกระแสวน 
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2.2.2.8 เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบเทอรไบน 
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบเทอรไบนบางครั้งก็เรียกวาเครื่องวัดอัตราการไหลแบบกังหันหรือแบบ

ใบพัด หลักการทํางานก็เหมือนกับกังหันลมน่ันเอง รูปท่ี 2.24 แสดงหลักการทํางาน เมื่อมีกระแสไหลมาในทิศ
เดียวกับแกนหมุน มากระทบกังหันท่ีมีใบทํามุมเฉียงกับแกนหมุนแลว กังหัน (เรียกวาโรเตอร) จะหมุนดวย
ความเร็วท่ีแปรผันตรงกับความเร็วกระแส แลวใช Pickup coil ท่ีติดต้ังอยูดานนอกในการตรวจวัดการหมุนนี้ ถา
แบงประเภทตามหลักการทํางานจะเรียกวาเครื่องวัดอัตราการไหลแบบใบพัดชนิด Axial flow แตใน
อุตสาหกรรมจะเรียกวา เครื่องวัดอัตราการไหลแบบเทอรไบน นิยมใชกันในการรับรองในการซ้ือขายนํ้ามัน
ปโตรเลียมตางๆ 
 

     
รูปที่ 2.24  หลักการทํางานของเคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบเทอรไบน 

 
ขอดีของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบเทอรไบนมีดังตอไปนี้ 
 (1) สัญญาณขาออกจะแปรผันตามอัตราการไหล และมีความเท่ียงตรงสูง (เครื่องวัดสําหรับงานท่ัวไป ± 

0.5% สําหรับงานพาณิชย ± 0.2%)  
(2) เหมาะกับของไหลความดันสูง  
(3) มีขนาดเล็ก แตสามารถวัดอัตราการไหลท่ีสูงมากได 
 

สวนขอเสียมีดังตอไปนี้  
(1) ไมเหมาะกับของเหลวท่ีมีความหนืดสูงและของเหลวท่ีมีของแข็งรวมอยูดวย  
(2) โรเตอรจะหมุนดวยความเร็วสูง ดังน้ัน จึงตองเปลี่ยนช้ินสวนเปนระยะ  
(3) ไดรับผลกระทบจากการแจกแจงความเร็วกระแส ดังน้ัน จึงตองติดต้ังเครื่องปรับกระแสใหราบเรียบ

ท่ีตนทาง และตองจัดทําใหมีทอตรงเปนระยะทางท่ีกําหนดกอนและหลังเครื่องวัดอัตราการไหล 
 

2.2.2.9 เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบแรงโคริโอลิส 
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแรงโคริโอลิสเปนเครื่องวัดอัตราการไหลท่ีมีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถ

วัดอัตราการไหลโดยมวลของของไหลไดโดยตรง หลักการทํางานแสดงไวในรูปท่ี 2.25 โดยของไหลจะไหลอยู
ในทอรูปตัว U เมื่อสั่นทอข้ึนลงดังรูป (a) จะมีแรงท่ีมีขนาดแปรผันตามอัตราการไหลโดยมวลของของไหลน้ี
เกิดข้ึนในของไหล แรงน้ีเรียกวา แรงโคริโอลิส ทิศทางของแรงนี้จะข้ึนอยูกับทิศทางการไหล ดังน้ัน ทอนี้จึงเกิด
การบิดตัว (รูป (b)) เนื่องจากทอจะสั่นในทิศทางข้ึนลง ทิศทางการบิดของทอก็จะข้ึนอยูกับทิศทางการส่ันดวย 
(รูป (c)) เม่ือใชขดลวดกับแมเหล็กในการวัดมุมบิดตอการส่ันพื้นฐาน จะสามารถคํานวณอัตราการไหลโดยมวล

แกนหมุน 

กระแส 

หมุน 
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ได คําอธิบายขางตนใชทอรูปตัว U เปนตัวอยาง แตนอกจากน้ียังมีเครื่องวัดอีกหลายแบบในทองตลาด ท้ังทอรูป
ตัว S รูปตัว B รูปเกลียว รูปทอตรง เปนตน 
 

   
รูปที่ 2.25 หลักการทํางานของเคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบแรงโคริโอลิส 

 

ขอดีของเครื่องวัดอัตราการไหลแบบแรงโคริโอลิสมีดังตอไปนี้ 
 (1) สามารถวัดอัตราการไหลโดยมวลไดโดยตรง  
(2) มีความเท่ียงตรงสูงมาก (บางรุนสามารถวัดไดเท่ียงตรงถึง ± 0.15% ของคาท่ีอานได)  
(3) สามารถใชกับของไหลไดหลายชนิด (นอกจากของไหลท่ัวไปแลว ยังสามารถวัดของไหลท่ีมี

ของแข็งรวมอยูดวย ของไหลความหนืดสูง ของไหลท่ีไหลเปนจังหวะ และกาซความดันสูงไดอีกดวย) 
สวนขอเสียมีดังตอไปนี้  
(1) มีราคาสูงกวาเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอื่น  
(2) ไดรับผลกระทบจากการส่ันสะเทือนภายนอกไดงาย 

 

2.2.2.10 เคร่ืองวัดอัตราการไหลแบบความรอน 
เมื่อของไหลสัมผัสกับวัตถุท่ีมีความรอน ของไหลจะไดรับพลังงานความรอนจากวัตถุทําใหมีอุณหภูมิ

สูงข้ึน ความรอนท่ีถายเทตอหนึ่งหนวยเวลา จะแปรผันตาม (ความรอนจําเพาะท่ีความดันคงท่ีของของไหล) × 
(อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนของของไหล) × (อัตราการไหลโดยมวลของของไหล) ดังน้ัน จากความสัมพันธนี้จึงสามารถ
หาอัตราการไหลโดยมวลของของไหลได 
 
 

ขดลวด 

แรงโคริโอลิส 

ทิศทางการส่ัน 

ทิศทางการส่ัน แมเหล็ก 
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flow element 

รูปที่ 2.26  ตัวอยางโครงสรางของเคร่ืองวัดอตัราการไหลแบบความรอน 
 

รูปท่ี 2.26 แสดงตัวอยางเครื่องวัดอัตราการไหลท่ีทํางานดวยหลักการน้ี ของไหล (ในท่ีนี้ไดแก กาซ) จะ
เขามาจากทางซาย ของไหลสวนใหญจะไหลผาน Flow element อีกสวนหนึ่งจะผานทอเล็ก โดยมีโครงสรางให
อัตราสวนของอัตราการไหลของท้ังสองมีคาคงท่ี ในทอเล็กจะมีอุปกรณท่ีเปนท้ังตัวตานทานและเซ็นเซอร
อุณหภูมิ Ru และ Rd พันอยู ในตัวตานทานท้ังสองมีกระแสไหลท่ีมีขนาดเทากันไหลอยู เมื่อไมมีของไหลไหล
ผาน ตัวตานทานท้ังคูจะมีอุณหภูมิเทากัน แตเมื่อมีของไหลไหลผาน อุณหภูมิของ Ru จะลดลง อุณหภูมิของ Rd 
จะเพ่ิมข้ึน แลวตอวงจร Bridge เพ่ือวัดผลตางอุณหภูมิท้ังสองน้ีมากําเนิดสัญญาณอัตราการไหล มีความเท่ียงตรง
ประมาณ ± 1% ของ Span 

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบความรอนมีขอดีดังตอไปนี้ 
(1) สามารถหาคาอัตราการไหลโดยมวลของกาซไดโดยตรงดวยความเท่ียงตรงสูง ไมตองชดเชย

อุณหภูมิ-ความดัน  
(2) สามารถวัดอัตราการไหลท่ีตํ่ามากๆ ได โดยท่ัวไปจะใชกับกาซ แตรุนท่ีใชกับของเหลวก็มี 
อนึ่ง เครื่องวัดอัตราการไหลแบบนี้โดยหลักการทํางานแลว หากชนิดของกาซเปลี่ยนแปลงไปจะเกิด

ความคลาดเคลื่อนอยางมาก จึงตองใชความระมัดระวัง 
 
2.2.2.11 เคร่ืองวัดความเร็วของไหล 

1.  หลักการทํางาน 
เครื่องวัดอัตราการไหลท่ีอธิบายไปแลวสวนมาก หากเปลี่ยนรูปรางของอุปกรณตรวจวัด จะสามารถวัด

ความเร็วของไหลได ตาราง 2.5 แสดงเครื่องวัดความเร็วของไหลและเปาหมายการใชงาน ในจํานวนเครื่องวัด
เหลาน้ี ท่ียังไมไดอธิบายไดแก เครื่องวัดแบบ Pitot tube และแบบ Laser Doppler ดังน้ัน จะอธิบายในหัวขอ (2) 
และ ขอ (3) 

 
 
 

การแจกแจงอุณหภูมิ 

ทอเล็ก 

อุณ
หภู

มิ 

กรณีที่มี 
กาซไหลอยู 

กรณีที่ไมมี 
กาซไหลอยู 
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ตารางที่ 2.5  หลักการทํางานและเปาหมายการวัดของเคร่ืองวัดความเร็วของไหล 
 

หลักการทํางาน ของเหลว กาซ 
แบบ pitot tube   
แบบความรอน   
แบบคล่ืนอัลตราโซนิก   
แบบแมเหล็กไฟฟา   
แบบกระแสวน   
แบบเทอรไบน   
แบบ laser Doppler   

  
มีการนําเครื่องวัดความเร็วของไหลมาใชแทนเครื่องวัดอัตราการไหลกันมากในอุตสาหกรรม เนื่องจาก

เครื่องวัดอัตราการไหลของทอขนาดใหญจะมีราคาสูงมาก หากสามารถนําเครื่องวัดความเร็วของไหลมาใชแทน
ไดจะมีขอไดเปรียบมาก อยางไรก็ตาม กรณีท่ีการกระจายความเร็วของไหลในทอมีความไมสมํ่าเสมอ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเทียบกับเวลาแลว ความเท่ียงตรงในฐานะท่ีเปนเครื่องวัดอัตราการไหลจะไมคอยดีนัก 

วิธีใชเคร่ืองวัดความเร็วของไหลในการวัดอัตราการไหลแบงเปน 2 วิธี 
(ก)  เลือกตําแหนงท่ีการกระจายความเร็วภายในทอไมมีความปนปวน ติดต้ังเครื่องวัดความเร็วของไหล 

ณ ตําแหนงท่ีสามารถวัดไดความเร็วของไหลเฉลี่ย นําผลลัพธท่ีไดมาคูณกับพ้ืนท่ีหนาตัดของทอจะไดอัตราการ
ไหล อน่ึง ตําแหนงท่ีจะวัดไดความเร็วของไหลเฉลี่ย โดยประมาณจะอยูหางจากผนังทอออกมาเปนระยะ 12% 
ของเสนผานศูนยกลางทอ 

(ข)  วัดความเร็วของไหลหลายๆ จุดบนพ้ืนท่ีหนาตัดทอซึ่งกําหนดตําแหนงไวกอนแลว นํามาหา
ความเร็วของไหลเฉลี่ยภายหลัง หรือติดต้ังเซ็นเซอรความเร็วของไหลหลายๆ ตัวพรอมกัน แลวนํามาคํานวณหา
ความเร็วของไหลเฉลี่ย เครื่องวัดบางรุนเพียง 1 เครื่อง สามารถทํางานเหมือนกับมีเซ็นเซอรความเร็วของไหล
จํานวนหลายตัว 

2.  เคร่ืองวัดความเร็วของไหลแบบ Pitot tube 
เมื่อวางแผนวัสดุไวต้ังฉากกับของไหล จะมีความดันกระทําตอแผนวัสดุเทากับผลบวกของความดัน

สถิตของของไหลกับความดันจลนซึ่งแปรผันตามกําลัง 2 ของความเร็วของไหล ผลบวกนี้เรียกวาความดันรวม 
เมื่อใชอุปกรณท่ีแสดงในรูปท่ี 2.27 (เรียกวา Pitot tube) วัดความดันรวมกับความดันสถิต และหาผลตางออก
มาแลว จะไดคาซ่ึงแปรผันตามกําลัง 2 ของความเร็วของไหล ความสัมพันธนี้สามารถหาไดจาก Bernoulli's 
theorem สมการแสดงความเร็วของไหล v สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ ท้ังน้ี ρ เปนความหนาแนนของของไหล 

 

ρ
−

=
)p(p2v 12

1
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รูปที่ 2.27 ภาพแสดงหลักการทํางานของเคร่ืองวัดความเร็วของไหลแบบ Pitot tube 

 

Pitot tube เปนอุปกรณท่ีสามารถวัดความเร็วของไหลไดโดยมีโครงสรางไมซับซอน จึงนิยมใชในการ
วัดการกระจายของไหลความเร็ว อยางไรก็ตามดวยเหตุผลเดียวกับเครื่องวัดอัตราการไหลแบบผลตางความดัน 
เนื่องจากผลตางความดันจะแปรผันตามกําลังสองของความเร็วของไหล ดังน้ัน จึงไมเหมาะกับการวัดความเร็ว
ของไหลท่ีมีคานอย นอกจากนี้ยังมีขอจํากัดคือ หากทิศทางของของไหลกับทิศทางของแกน Pitot tube ไม
ตรงกันก็จะไมสามารถวัดไดอยางถูกตอง 

อุปกรณท่ีสามารถวัดอัตราการไหลภายในทอโดยใชหลักการทํางานของ Pitot tube ไดแก Averaging 
pitot tube ซึ่งประกอบดวยอุปกรณตรวจวัด 1 ทอ (ภายในแบงเปน 2 ทอ) ซึ่งมีรูตรวจวัดความดันรวมและรู
ตรวจวัดความดันสถิตจํานวนหลายรู ทําการหาคาเฉลี่ยภายในดวยตัวเอง จากผลตางของความดันท้ัง 2 นี้จะ
สามารถหาคาอัตราการไหลเฉลี่ยได ในการวัดอัตราการไหลในทอขนาดใหญ เครื่องวัดน้ีจะมีราคาคอนขางถูก
และมีความดันสูญเสียตํ่า 

3.  เคร่ืองวัดความเร็วของไหลแบบ Laser Doppler 
เมื่อฉายแสงเลเซอรใหกระทบของไหล ความถี่ของคลื่นท่ีตกกระทบอนุภาคเล็กๆ ในของไหลจะ

เปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วของอนุภาคนั้นดวยปรากฏการณ Doppler เราสามารถนําหลักการน้ีมาใชวัด
ความเร็วของอนุภาคได 

เครื่องวัดแบบนี้มีขอดีท่ีไมพบในเครื่องวัดความเร็วของไหลแบบอื่น คือ สามารถวัดความเร็วของของ
ไหลไดโดยไมมีการสัมผัสเลย บริเวณท่ีวัดมีขนาดเล็กมาก กลาวคือมีความละเอียดทางตําแหนงสูงมาก ท้ังน้ี 
หากในของไหลไมมีอนุภาคใดๆ เลยจะไมสามารถวัดได และหากมีอนุภาคมากเกินไปก็ไมสามารถวัดไดเชนกัน 
เนื่องจากมีราคาสูง โดยท่ัวไปจึงใชในการทดลองและวิจัยเปนหลัก 

ตัวอยางการประยุกตใชงานท่ีสําคัญ ไดแก การวัดความเร็วของไหลเฉพาะท่ีของกาซเผาไหมหรือของ
ไหลภายใตอุณหภูมิและความดันสูง การวัดการกระจายความเร็วของไหลภายในทอโปรงใส เปนตน ในสถานท่ี
ท่ีแสงเลเซอรไมสามารถทะลุผานได ก็มีเครื่องวัดท่ีใชใยแกวนําแสงในการวัดดวย 

pitot tube กระแส 
ความเร็วกระแส v1 

ความดันสถิต p1 ความดันรวม p2 
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2.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา  
 

 การวิเคราะหหาสมดุลความรอนหมอไอน้ํา 
    

ขอมูลหมอไอน้ําและขอมูลทั่วไป หนวย สัญลักษณ คําอธิบาย 
         ชื้อหมอไอนํ้า   ระบุผูผลิต / Model / หมายเลข 
 ขนาดพิกัดหมอไอน้ํา ton/h   

ตาม Name Plate ของหมอไอน้ํา  ความดันไอนํ้าสูงสุด Bar  
 พื้นที่ผิวถายเทความรอน sq.m  
 ประเภทของหัวเผา   ระบุประเภทหัวเผา 
 ระบบการควบคุมของหัวเผา    
 เสนผานศูนยกลางของหมอไอนํ้า m D  
 ความยาวของหมอไอนํ้า m L  
 อุณหภูมิอางอิง oC Tref หรือ อุณหภูมิบรรยากาศ 
ขอมูลเชื้อเพลิง    
 ชนิดของเช้ือเพลิง   ระบุชนิดของเช้ือเพลิง 
 ปริมาณการใชเชื้อเพลิงตอป l/y Fy  
 ราคาเช้ือเพลิง B/l Pf  
 คาความรอนขั้นตํ่าของเช้ือเพลิง MJ/kg 

(kcal/kg) 
HL กรณีใชวิเคราะหหาคา Ao, Go โดย 

Rosin ใหใชหนวย HL: kcal/kg 
ขอมูลที่ไดจากการวัด    
 ความดันไอนํ้าเฉล่ียที่ใชงาน (gauge pressure) Bar Pst  
 ปริมาณการใชเชื้อเพลิงตอชั่วโมง l/h Fh อานจากมิเตอรในชวงตรวจวัด 
 อุณหภูมิน้ํามันที่จุดวัดปริมาณ(มิเตอรน้ํามันเตา) oC Tfm  
 อุณหภูมิน้ํามันที่จุดเขาหองเผาไหม oC Tf  
 ปริมาณนํ้าปอน kg/h W  
 อุณหภูมิน้ําปอน oC Tw  
 อุณหภูมิอากาศท่ีชวยเผาไหม oC Ta  
 ปริมาณออกซิเจนในกาซเสีย % O2  
 อุณหภูมิของกาซไอเสีย oC Tg  
 ปริมาณ CO ในกาซไอเสีย ppm CO  
 สารละลายของนํ้าปอน ppm TDSw 

Total  Dissolve solid 
 สารละลายของนํ้าโบลวดาวน ppm TDSb 
 อุณหภูมิผิวของหมอไอนํ้าดานหนา oC Tsf 

อุณหภูมิผิวเฉล่ีย 
 อุณหภูมิผิวของหมอไอนํ้าดานขาง oC Tss 
 อุณหภูมิผิวของหมอไอนํ้าดานหลัง oC Tsb 
 อัตราการสูญเสียความรอนผานผนัง % R 

ในกรณีฉนวนอยูในสภาพดีและเปนไปตามมาตรฐาน อุณหภูมิผิวเฉลี่ยไมควรเกิน 55 oC สามารถใช
อัตราการสูญเสียความรอนตามตารางได 
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ตารางที่ 2.6 Radiation Heat Loss of Boiler (R) Table 
Boiler capacity 5 10 50 100 500 
Radiation Heat Loss % of Qinp 2 1.4 0.8 0.5 0.3 
 

 ในกรณีอุณหภูมิผิวเฉลี่ยสูงมาก ควรวิเคราะหหรือตรวจสอบหาอัตราสูญเสียความรอนโดยเฉพาะในแตละดาน 
  หนวย สัญลักษณ คําอธิบาย 
 สภาพเปลงรังสี(emissivity) ของดานหนา  Ef  
 สภาพเปลงรังสี(emissivity) ของดานขาง  Es พิจารณาจากตารางท่ี 5 
 สภาพเปลงรังสี(emissivity) ของดานหลัง  Eb  
ขอมูลจากตารางไอนํ้า    
 Enthalpy ของน้ําท่ีอุณหภูมิอางอิง kJ/kg hf,ref  
 Enthalpy ของน้ําปอน kJ/kg hf,w 

จาก steam table 
 Enthalpy ของน้ําโบลวดาวน kJ/kg hf,b 
 Enthalpy ของไอนํ้า kJ/kg hg,st  
ขอมูลหมอไอน้ําและขอมูลทั่วไป    
 ความหนาแนนของเช้ือเพลิงท่ี 15 oC kg/l Df1 เปนขอมูลและสูตรโดยท่ัวไปใน 
 ความหนาแนนของเช้ือเพลิงท่ีจุดวัดปริมาณ kg/l Df2 การปรับชดเชยปริมาณนํ้ามันเมื่อ 
 Df2 = Df1 -0.00065× (Tfm-15)   อุณหภูมิเปลี่ยนไป 
 คาความรอนจําเพาะของเชือ้เพลิง* kJ/kg- oC Cpf ควรตรวจสอบขอมลูจากบริษัทผู 
 Cpf 0.45×4.187   จําหนายนํ้ามัน 
 คาความรอนจําเพาะของอากาศ kJ/Nm3- oC Cpa  
 Cpa = 0.312×4.187   เปนคาเฉล่ีย 0-200 oC 
 คาความรอนจําเพาะของกาซไอเสีย kJ/Nm3- oC Cpg  
 Cpg = 0.332×4.187   เปนคาเฉล่ีย 0-300 oC 
 Cpg = 0.334×4.187   เปนคาเฉล่ีย 0-400 oC 
 Cpg = 0.337×4.187   เปนคาเฉล่ีย 0-500 oC 
* คาความรอนจําเพาะของเช้ือเพลิงนํ้ามันเตา C = 0.45 kJ/kg oC ควรตรวจสอบจากบริษัทผูผลิตผูจําหนวยสําหรับเช้ือเพลิงแตละชนิด,  
1 kcal = 4.187 kJ 
 

วัตถุ อุณหภูมิ oC อัตราการแผรังสี 
lamp black อุณหภูมิหอง 0.97 
platinum black อุณหภูมิหอง ~ 1,650 0.97 
ผิวทาผิวแก อุณหภูมิหอง 0.95 
สีอลูมิเนียม อุณหภูมิหอง 0.4 ~ 0.7 

ผิวขัดมัน 
อุณหภูมิหอง 0.06 
540 0.12 

แผนเหล็กเหนียวรีด อุณหภูมิหอง 0.56 
เหล็กหลอ (ผิวดํา) อุณหภูมิหอง 0.7 ~ 0.8 
ผิวขัดมันของทองเหลือง อุณหภูมิหอง 0.09 
อิฐทนไฟ 600 ~ 1,000 0.85 
อิฐแดง อุณหภูมิหอง ~ 1,000 0.90 
ที่มา : เทคนิคการประหยัดพลังงานภาคความรอน สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 
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ตารางที่ 2.7    รายละเอียดการตรวจวัดหมอไอน้ํา 
หมอไอน้ํา   
น้ําปอน   
อุณหภูมิน้ําปอน(oC)   
TDS   
pH   
Flue Gas   
% O2   
% CO2   
CO content(ppm)   
Flue Gas Temp (oC)   
เชื้อเพลิง   
อัตราการใชเชื้อเพลิง Mf (l/h)   
อุณหภูมิน้ํามัน (oC)   
Ambient Temp.(oC)   
อุณหภูมิอากาศกอนเขาหองเผาไหม   
อุณหภูมิผิวหมอไอนํ้า(oC)   
ดานหนา   
ดานขาง   
ดานหลัง   
 

 
 

                                           รูปที่ 2.28   จุดตรวจวัดสําหรับหมอไอน้ํา 

M = มิเตอรวัดนํ้ามัน P = มิเตอรวัดแรงดัน 
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การวิเคราะหการสมดุลความรอนหมอไอน้ํา 
  หนวย สัญลักษณ คําอธิบาย 
การคํานวณ    
 ปริมาณโบลวดาวนเปนรอยละของไอน้ํา % B  
 B=TDSw /  (TDSb – TDSw) × 100    
 ปริมาณอากาศเชงิทฤษฎี Nm3/kg Ao เปนสูตรประมาณการ Ao อาจจะหา 
 Ao = (12.38×Lh/10000)-1.36   ไดจากสมการเผาไหม HL : kcal/kg 
 ปริมาณกาซไอเสียเชิงทฤษฎี Nm3/kg Go เปนสูตรประมาณการ Go อาจจะหา 
 Go = (15.75×LGH/10000)-3.91   ไดจากสมการเผาไหม HL : kcal/kg 
 ปริมาณกาซไอเสีย Nm3/kg G  
 G=Go+(m-1)    
 อัตราสวนอากาศ  m  
 m = 21/(21-O2)    
 ปริมาณอากาศเผาไหมจริง Nm3/kgf A  
 A=m×Ao    
 ปริมาณเชื้อเพลงิท่ีใชจริง kg/h (Fh)l  
 (Fh)l  =Fh × D2    
1.  ความรอนเขา Qinp    
 1.1  ความรอนของเชือ้เพลิง MJ/h Qfc HL ใหใชหนวย MJ/kg 
 Qfc =(Fh)l× HL    
 1.2  ความรอนสัมผัสของเช้ือเพลิง MJ/h Qfs  
 Qfs = (Fh)l×Cpf ×(Tf-Tref)/1000    
 1.3  ความรอนสัมผัสของนํ้าปอน MJ/h Qw  
 Qw = (hf,w – hf,ref)/1000    
 1.4  ความรอนของอากาศชวยเผาไหม MJ/h Qa  
 Qa = A ×Cpa ×(Ta-Tref)/1000    
 1.5 ความรอนเขารวม MJ/h Qinp  
 Qinp = Qfc+Qfs+Qw+Qa    
2. ความรอนออก    
 2.1  ความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย MJ/h Qg  
 Qg = (Fh)l × G × Cpg × (Tg-Tref)/1000    
 2.2 ความรอนสูญเสียในโบวลดาวน MJ/h Qb S = ปริมาณไอนํ้าท่ีผลติ kh/h 
 Qb = (B/100) × (hf,b – hf,ref)×S/1000 

)ref,hfhgs(
1000Qst

S
−
×

=  

   

 2.3  ความรอนสูญเสียผานผนงัหมอไอน้าํ MJ/h QR  
 

100
QinpR

QR
×

=     

 2.4  ความรอนของไอน้าํ MJ/h Qst  
 Qst = Qinp - Qg –Qb - QR    
 รวมความรอนออก MJ/h Qst  
 Qout = Qg + Qb + QR + Qst     
สมดุลความรอน    
 1.  ความรอนเขา   Qinp  
 1.1  ความรอนของเชือ้เพลิง    
  %   
 1.2  ความรอนสัมผัสของเช้ือเพลิง    
  %   
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 1.3  ความรอนสัมผัสของนํ้าปอน    
  %   
 1.4 ความรอนของอากาศชวยเผาไหม    
  %   
 รวมความรอนเขา    
  %   
 2.  ความรอนออก    
 2.1  ความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย    
  %   
 2.2  ความรอนสูญเสียผานผนังหมอไอนํ้า    
  %   
 2.3  ความรอนสูญเสียผานโบลวดาวน    
  %   
 รวมความรอนออก MJ/h Qout  
  %   
 สรุปผลการคํานวณ    
 ประสิทธิภาพหมอไอนํ้า(อางอิงความรอนตํ่า) % Eff  
 Eff = (Qst – Qw)× 100/Qfc    
 ปริมาณไอนํ้าท่ีผลิตได kg/h S  
 S= Qst × 1000/(hg,s-hf,ref)    
 อัตราสวนการผลิตไอน้ํา kgsteam/kgfuel Em  
 Em = S/(Fh)l    
 อัตราสวนการผลิตไอน้ํา kgsteam/l,fuel Ev  
 Ev = Em × Dl    
 คาใชจายเช้ือเพลิงในการผลิตไอนํ้า ฿/kg Cst  
 Cst = Pf / Ev    
ท่ีมา : เรียบเรียงจาก Report of study on Energy Conservation Project / เทคนิคการประหยัดพลังงานภาคความรอนสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 

 
 

2.4  วิธีการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพของเตาเผาอุตสาหกรรม  
การวิเคราะหสมดุลความรอนของเตาอุตสาหกรรม 
การวิเคราะหสมดุลความรอนของเตาอุตสาหกรรมตาง ๆ ในท่ีนี้ไดกําหนดรูปแบบมาจากการตรวจสอบ

และวิเคราะหการใชพลังงาน ในโครงการ The study on the Energy Conservation Project โดยผูเช่ียวชาญจาก 
Energy Conservation Center, JAPAN (ECCJ) การวิเคราะหสมดุลความรอนของเตาเผาในประเทศไทย ยังไมได
มีการกําหนดมาตรฐานในการดําเนินการ นอกจากน้ันแลวการกําหนดขอบเขตของระบบจะข้ึนอยูกับลักษณะ
ของเตาแตละชนิด ซึ่งเตาท่ีพบในประเทศไทยโดยท่ัวไปอาจใชรูปแบบดังตอไปนี้เปนแนวทางในการนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินการได 
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1.  การคํานวณสมดุลความรอนของเตาเผาเหล็ก (Reheating Furnace) 
ขอมูลของเตาและขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ / หมายเลขเตา  ระบุผูผลิต / model / หมายเลข 
กําลังการผลิต ton / hr ระบุกําลังผลิตสูงสุดของเตาท่ีออกแบบ 
ขนาดเตา   
กวาง m  
ยาว m ระบุขนาดภายนอกเตา 
สูง m  

   
 

 
                                รูปที่ 2.29  ตัวอยางลักษณะและรูปรางตาเผาเหล็ก (Reheating furnace) 
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ขอมูลการตรวจสอบ หนวย สัญลักษณ คําอธิบาย 
- ชนิดของเช้ือเพลิง   (ระบุชนิดเช้ือเพลิงท่ีใช) 
- ปริมาณการใชที่จุดวัด l/h Fh  
- คาความรอนตํ่า kJ/kg HL ในการคํานวณหาคา  Ao, Go โดย 
 (kcal/kg)  ใหใชหนวย kcal/kg 
- คาความรอนจําเพาะของเชือ้เพลิง kJ/kg°C Cpf  

-อุณหภูมิเชื้อเพลิง °C Tf อุณหภูมิที่ใชเผาไหม 

- ความหนาแนน 15 °C kg/l Df1  

- ความหนาแนนที่จุดวัด  
Df2=Df1-0.00065 (tr-15) 

kg/l Df2  

- อุณหภูมิอางอิง °C Tref หรืออุณหภูมิบรรยากาศ 

- อุณหภูมิอากาศเผาไหม °C Ta  

- คาความรอนจําเพาะของอากาศ kJ/Nm3°C Cpa (kcal/Nm3°C) x 4.187 kJ/Nm3°C 
- ปริมาณออกซิเจนในกาซเสีย % O2  
- อุณหภูมิกาซเสีย °C Tg  

- คาความรอนจําเพาะเฉล่ียของกาซเสีย kJ/Nm3°C Cpg คาเฉล่ีย 0.33 (kcal/Nm3°C) x  

4.187 kJ/Nm3°C 
- ปริมาณช้ินเหล็ก (billet) ที่ปอนเขา ton/hr bi เก็บขอมูลในชวงเวลาตรวจสอบ 
- ปริมาณช้ินเหล็กออกจากเตา ton/hr bo 
- อุณหภูมิของ billet    
   - เขาเตา °C Tbi  

   - ออกจากเตา °C Tbo  

- ปริมาณความรอนใน billet    
   - เขาเตา kJ/kg Hbi ใชขอมูลจากตาราง 2.8 
   - ออกจากเตา kJ/kg Hbo 

 
ตารางที่ 2.8    Heat content of billet (Hb) 

Temp °C 50 100 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 1,250 

Heat content (kJ/kg) kcal/kg (24.28) 
5.8 

(48.57) 
11.6 

(685.41) 
163.7 

(718.49) 
171.6 

(751.57) 
179.5 

(784.64) 
187.4 

(817.72) 
195.3 

(850.80) 
203.2 

ท่ีมา : Report on the study on Energy Conservation Project. Vol. 2 (Textile, Metal) หนา 10-6 

 หนวย สัญลักษณ คําอธิบาย 
- ปริมาณนํ้าหลอเยน็ m2/h We  
- อุณหภูมิน้ําหลอเย็น   ในกรณีมีการระบายความรอน 
     - เขา °C Twci ดวยน้ําในเตา 

     - ออก °C Twco  

- อัตราการเกิด scale % S โดยท่ัวไปประมาณ 1.5-2% ของชิ้น 
เหล็กที่ปอนเขา แนะนําโดยผูเชี่ยวชาญสาขา
อุตสาหกรรมเหล็ก ECCJ ประเทศญ่ีปุน 

- ความรอนที่เกิดจาก scale kJ/kgFe Qfs 
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 คาความรอนที่เกิดจากการ Oxidizing และ Scale เหล็กโดยประมาณการ ซ่ึงแนะนํา โดยผูชํานาญสาขา
อุตสาหกรรมเหล็กของ ECCJ ประเทศญี่ปุน ประมาณเทากับ 5,589.65 kJ/kgFe (1335 kcal/kgFe) 
 

- คาความรอนจําเพาะของ scale kJ/kg-°C Cps แนะนําโดยผูเชี่ยวชาญสาขาอุตสาหกรรม
เหล็ก ECCJ ประเทศญ่ีปุน 

= 0.215 (kcal/kg°C) x 4.187 kJ/kg°C 

- อุณหภูมิผิวเฉลี่ย °C Ts  

- พื้นท่ี   m2 A  
 

 
 ใหทําการวัดอุณหภูมิผิวแตละดาน และพื้นท่ีแตละดาน (ในกรณีผนังแตละดานมีหลายโซน ท่ีอุณหภูมิ

แตกตางกันมากอาจแบงพ้ืนท่ีแตละดานเปนหลายโซน 
การคํานวณสมดุลความรอน 
 การคํานวณสมดุลความรอนของเตาสามารถวเิคราะหปริมาณความรอน ตอ Ton ของ Billet ท่ีปอนเขา 

โดยจัดเตรยีมขอมูลในการวิเคราะห ตามข้ันตอนดังน้ี 
 คํานวณหาปริมาณมวลสารท่ีปอนเขาและออกจากระบบ 
ก. ปริมาณมวลสารปอนเขาระบบ 

1) ปริมาณมวลสารท่ีปอนเขาตอ ton ของ billet  
 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช (Fh1) = Fh x D2  kg/hr 
 (หลังปรับคาชดเชยเน่ืองจากอณุหภูมิท่ีจุดใชงาน) 
 ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช ตอ ton billet (Fhb) 
 FhB  =  (Fh)1/b   kg เช้ือเพลิง / ton billet 
2) ปริมาณอากาศเผาไหม ตอ ton billet 
 อากาศท่ีใชเผาไหมทางทฤษฎี (Ao) 
 Ao = 2 + (0.85 x HL / 1,000) Nm3/kg เช้ือเพลิง 
 (HL ใหใชหนวย kcal/kg)  

อัตราสวนอากาศ (m) 
 M = 21 / (21 – O2)  Nm3/kg เช้ือเพลิง 
 ปริมาณอากาศเผาไหม ตอ  ton billet (Atb) 
  = A x Fhb   Nm3/ ton billet 

ข. ปริมาณมวลสารออกจากระบบ 
1) ปริมาณกาซเสียทางทฤษฎี (Go) 
 Go = 1.11 (HL/1,000)  Nm3/kg เช้ือเพลิง 
 (HL ใหใชหนวย kcal/kg) 
 ปริมาณกาซเสียจริง (G) 
 G = Go + (m-1) Ao   Nm3/kg เช้ือเพลิง 
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 ปริมาณกาซเสีย ตอ ton billet (Gtb) 
  = G x Fhb   Nm3/ton billet 
2) ปริมาณการเกิด Scale 
 กรณีอัตราการเกิด scale 2% 
  = (2 / 100) x 1,000  kg/ton 
  = 20 kg/ton 
3) ปริมาณ Billet ออกจาเตา (bo) 

 อัตราการเกิด Scale 20 kg ตอ 1 ton ของ Billet ท่ีปอนเขา อัตราสวนของ Fe โดยน้ําหนักใน Scale 
ประมาณ 75.5% (แนะนําโดยผูเช่ียวชายจาก ECCJ จากประเทศญ่ีปุน ในกรณีท่ีมีความจําเปนอาจตองใชขอมูลจา
การวิจัย โดยเฉพาะของเหล็กแตละชนิด 

(bo) = 1 – (0.02 x 0.755) = 0.985 ton/ton billet 
ข.4) ปริมาณของนํ้าหลอเย็น (Wc) 

 (Wc) = tonbillet/kg
bi

Wc
 

ค. การคํานวณความรอนเขา 
1) ความรอนจากการเผาไหม (Qc) 
 Qc = HL x Fhb   kJ/ton billet 
2) ความรอนสมัผัส (Sensible heat) ของเช้ือเพลิง (Qf) 
 Qf = Cpf x Fhb x (tf – tref) kJ/ton billet 
3) ความรอนสมัผัสของอากาศเผาไหม (Qa) 
 Qa = Atb x Cpa x (Ta – Tref) kJ/ton billet 
4) ความรอนท่ีเกิดจากการ Formation ของ scale (Afs) 
 (Heat of oxidation reaction) 
 (Qfs)1 = Qfs x (20 x 0.755) kJ/ton billet 

 Qfs แนะนําโดยผูเช่ียวชาญสาขาอุตสาหกรรมเหล็ก ECCJ ประเทศญ่ีปุน = 5589.65 kJ/kgFe (1335 
kcal/kgFe) สําหรับ 1 kgFe ท่ีอยูใน scale 
 อัตราสวนของ Fe โดยประมาณการเทากับ 75.5% อัตราสวนของ scale 2% 

ค.5) รวมความรอนเขา (Qi) 
 Qi = Qc + Qf + Qa + Qfs kJ/ton billet 

ง. ความรอนออก (Qo) 
1) ปริมาณความรอนท่ีออกไปกับผลผลิต (Qb) 
 Qb = (bo) (Hb0 – Hbi) x 103 
  =  0.985 (Hbo – Hbi) x 103 kJ/ton billet 
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2) ความรอนสมัผัสของ scale (Qss) 
 Qss = Cps x 20 x (Tbo – Tbi) kJ/ton billet 
   (อัตราการเกิด scale 20%) 
3) ความรอนสมัผัสของกาซเสีย (Qe) 
 Qe = Gtb x Cpg x (Tg – Tref) kJ/ton billet 
4) ความรอนท่ีออกไปกับน้ําหลอเย็น (Qw) 
 Qw = (Wc) x 4.187 (Two – Twi) kJ/ton billet 

 (Specifie heat ของนํ้า = 4.187 kJ / kg °C 
5) ปริมาณความรอนสูญเสียผานผนัง (QR) และอื่น ๆ 

ปริมาณความรอนสูญเสียผานผนังและอื่นๆ อาจใชวิธีหักลบความรอนออกกับความรอนเขา ไดดังน้ี 
 QR = Qi – Qb – Qss – Qe – Qw  kJ/ton billet 

อยางไรก็ตามเพ่ือใหไดคาท่ีถูกตองข้ึนอีก จะสามารถตรวจวัดหาคาการสูญเสียความรอนในแตละดาน
ไดโดยตรง  หรือใชวิธีการวิเคราะหหาปริมาณความรอนผานผนัง โดยใชคาอุณหภูมิแตกตางของผิวผนังและ
อุณหภูมิบรรยากาศ 

ในกรณีใชวิธีการวิเคราะหโดยใชคาอุณหภูมิแตกตางของผิวผนังแตละดาน และอุณหภูมิบรรยากาศ 
สามารถไดดังน้ี 

 QR (ในแตละดาน) = Qr + Qc 
โดยมีรายละเอยีดตามหัวขอ ค.1 
 QR รวม  = Qr1 + Qr2 + Qr3 + ……..+ Qrn) / bi   kJ/ton billet 
ในกรณีมีคาความรอนสูญเสียอื่น ๆ (Qot) 

 Qot  = Qi - Qb – Qss – Qe – Qw – QR รวม   kJ/ton billet 
ง.6) รวมความรอนออก (Qo) 
 Qo  = Qb + Qss + Qe + Qw + QR  kJ/ton billet
 หรือ 
 Qo  = Qb + Qss + Qe + Qw + QR รวม + Qot kJ/ton billet 
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ตารางที่ 2.9  ตารางสมดุลความรอนของเตาเผาเหล็ก (Reheating Furnace) 
ความรอนเขา kJ/ton billet ~ 

1.  ความรอนจากการเผาไหม (Qc) 
2. ความรอนสัมผัสของเช้ือเพลิง (Qf) 
3. ความรอนสัมผัสของอากาศเผาไหม (Qa) 
4. ความรอนที่เกิดจากการ formation ของ scale (Qfs)1 

  

รวมความรอนเขา   
ความรอนออก kJ/ton billet  

1. ความรอนที่ออกไปกับผลผลิต (Qb) 
2. ความรอนสัมผัสของ scale (Qss) 
3. ความรอนสัมผัสของกาซเสีย (Qe) 
4. ความรอนที่ออกไปกับน้ําหลอเย็น (Qw) 
5. ความรอนสูญเสียผานผนัง (QR) 
6. ความรอนสูญเสียอื่น ๆ (Qot) 

  

รวมความรอนออก   
 

 
2.5 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบอบแหง 

มาตรการอนุรักษพลังงาน 
การอบเปนกระบวนการท่ีตองใชความรอนในปริมาณคอนขางมาก มาตรการอนุรักษพลังงานของ

เครื่องอบจึงมีความสําคัญมาก ความรอนสูญเสียท่ีสําคัญในเครื่องอบมีดังตอไปนี้ 
(1)  ความรอนสัมผัสท่ีอากาศสําหรับอบนําออกไป 
(2)  ความรอนสูญเสียจากการนําความรอน การพาความรอน และการแผรังสีจากเครื่องอบ 
(3)  ความรอนสูญเสียจากการรั่วของอากาศรอนจากชองวางตางๆ ของเครื่องอบ 
ดังน้ัน จึงตองตรวจสอบการแจกแจงความรอนของเครื่องอบท่ีมีอยูใหชัดเจน แลวดําเนินมาตรการลด

ความรอนสูญเสียดวยการหุมฉนวน หรือนําไอเสียความดันตํ่ากลับมาใชประโยชน เปนตน อยางไรก็ตาม วิธีการ
ขางตนก็ยังมีขีดจํากัด โดยพื้นฐานแลววิธีนําความรอนมาใชประโยชนควรจะมีการพิจารณาเชิงโครงสรางต้ังแต
ในข้ันตอนการออกแบบดังตอไปนี้ 

(1)  ในกรณีท่ีมีกระบวนการรีดนํ้ากอนนําไปอบ ควรจะรีดนํ้าดวยวิธีเชิงกลใหมีอัตราความช้ืนตํ่าท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได การรีดนํ้าดวยวิธีเชิงกลแมวาจะมีตนทุนเครื่องจักรสูง แตคาใชจายในการเดินเครื่องจะตํ่ากวาการ
อบมาก 

(2)  ในชวงอบดวยอัตราเร็วคงท่ี วัตถุดิบจะมีอุณหภูมิตํ่าตลอดเวลา และการถายเทความรอนจึงมี
ประสิทธิผลนั้น จึงควรกวนหรือเปาวัตถุดิบท่ีมีลักษณะเปนผงใหฟุงกระจายไปในลมรอน เพื่อลดอัตราความช้ืน
วิกฤตใหมีคาตํ่าลง 

(3)  พยายามเพ่ิมสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนตอปริมาตรหรือสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม
ใหมีคาสูงสุดเทาท่ีจะทําได เมื่อทําเชนนั้นแลวตัวกลางใหความรอนจะมีอุณหภูมิท่ีทางออกตํ่าลง ทําให
ประสิทธิภาพความรอนสูงข้ึน 
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(4)  ในเครื่องอบแบบใชลมรอน ควรนําไอเสียมาหมุนเวียนเทาท่ีปริมาตรของเครื่องอบจะยอมใหทําได 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพความรอนใหสูงข้ึน 
 

2.6 สรุป 
การตรวจวัด และวิเคราะหการใชพลังงานความรอน มีการพูดถึงข้ันตอนและวิธีการตรวจวัดและ

วิเคราะหการใชพลังงานตามกฎกระทรวง ชนิดและวิธีการใชอุปกรณเครื่องมือวัดพลังงานความรอน วิธีการ
ตรวจวัดและ วิเคราะหประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา  วิธีการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพของเตาเผา
อุตสาหกรรม  วิธีการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบอบแหง  

การตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานเบ้ืองตนในเครื่องจักรและอุปกรณตลอดจนระบบตางๆ ใน
โรงงานควบคุมอยางนอยใหดําเนินงานดังตอไปนี้ ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับการผลิต ระบบการใชพลังงาน 
ระบบการใชเครื่องจักรและอุปกรณ รายละเอียดท่ัวไปของโรงงาน การตรวจวัดขอมูลรายละเอียดการทํางาน การ
ใชพลังงาน และการสูญเสียพลังงานของเครื่องจักร เชน การสูญเสียการเผาไหมเช้ือเพลิงของอุปกรณท่ีใช
เช้ือเพลิง การสูญเสียพลังงานจากผิวผนังเตา หมอน้ําและอุปกรณใชความรอนอื่นๆ รวมท้ังการสูญเสียความรอน
จากทอไอน้ําและทอสงความรอนอื่นๆ  การสูญเสียไฟฟาเน่ืองจากระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ ตลอดจน
จากประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ท่ีใชไฟฟา รวมถึงการมีตัวประกอบกําลังไฟฟา 
(Power factor) ตํ่ากวาปกติ  การสูญเสียอื่นๆ การตรวจวัดการใชพลังงานและการสูญเสียพลังงาน สํารวจขอมูล
เบ้ืองตนของการหาศักยภาพในการใชพลังงานรูปอื่น และประเมินศักยภาพในเบ้ืองตนของการอนุรักษพลังงาน
ในดานเทคนิคและการลงทุนของเครื่องจักร อุปกรณและระบบตางๆ ในเรื่องดังตอไปน้ี  การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเผาไหมเช้ือเพลิง การปองกันการสูญเสียพลังงาน การนําพลังงานท่ีเหลือจากการใชแลวกลับมา
ใชใหม การเปลี่ยนไปใชพลังงานอีกประเภทหน่ึง จากการปรับปรุงการใชไฟฟาดวยวิธีปรับปรุงตัวประกอบ
กําลังไฟฟา การลดความตองการกําลังไฟฟาสูงสุดในชวงความตองการใชกําลังไฟฟาสูงสุดของระบบการใช
อุปกรณไฟฟาท่ีเหมาะสมกับภาระและวิธีการอ่ืน การใชเครื่องจักรหรืออุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงตลอดจน
ระบบควบคุมการทํางานและวัสดุท่ีชวยในการอนุรักษพลังงาน การอนุรักษพลังงานโดยวิธีอื่น  

เครื่องมือวัดพลังงานความรอนประกอบดวย เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมือวัดอัตราการไหล เครื่องมือ
วัดอุณหภูมิประกอบดวย เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคับเปลท่ีอาศัยหลักการการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาจาก
ความรอน เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบความตานทานซึ่งอาศัยการเปลี่ยนแปลงความตานทานของโลหะและ
อโลหะ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบการแผรังสี และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอื่นๆ เชน เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแกว 
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Filled system เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ Bimetal เครื่องวัดของไหลความรอนเปนตน  

สวนการวัดอัตราการไหล ซึงโดยท่ัวไปจะวัด ของเหลว กาซ และไอระเหย ท่ีไหลอยูในทอ โดยปริมาณ
ท่ีวัดไดนั้นเปนอัตราการไหลโดยปริมาตร อัตราการไหลสะสมโดยปริมาตร และอัตราการไหลโดยมวล อุปกรณ
หรือเครื่องมือวัดอัตราการไหล ไดแก เครื่องวัดอัตราการไหลแบบผลตางความดัน เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ
แมเหล็กไฟฟา เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก เครื่องวัดอัตราการไหลแบบปริมาตร เครื่องวัดอัตรา
การไหลแบบของไหลวน เครื่องวัดอัตราการไหลแบบเทอรไบน  เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแรงโคริโอลิส 
เครื่องวัดอัตราการไหลแบบความรอน เครื่องวัดความเร็วของไหล เปนตน 
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2.7   กิจกรรม (Activity) 
2.6.1  ตัวอยางการวิเคราะหการสมดุลความรอนของหมอไอน้ํา 
 

ขอมูลทั่วไป หนวย  คําอธิบาย 
         ชื้อโรงงาน  A ระบุผูผลิต / Model / หมายเลข 
 หมอไอน้ําลูกที่  1  
 ประเภท/แบบ  Fire tube  
 ขนาดหมอนํ้า กําลังการผลิตติดต้ังไอนํ้าท่ี

ผลิต 
ton/h 10.0  

ตาม Name Plate ของหมอไอน้ํา 
 ความดันไอนํ้าสูงสุด Bar 8 
 เวลาการทํางาน hr/y 8,640 
ขอมูลเชื้อเพลิง    
 ชนิดของเช้ือเพลิง Fuel Oil C ระบุชนิดของเช้ือเพลิง 
 ปริมาณการใชเชื้อเพลิงตอป l/hr 631 อานจากมิเตอรในชวงตรวจวัด 
 อุนน้ํามันเตาดวย  ไฟฟา/ไอน้ํา   
 อุณหภูมิน้ํามันเตากอนอุน oC 30  
 อุณหภูมิน้ํามันเตาหลังอุน oC 80  
 ชนิดของเช้ือเพลิงทีใชอุน Fuel Oil  1 Fuel Oil C = 1, Fuel Oil A = 2, Diesel= 3   
 ราคาเช้ือเพลิงเฉล่ีย B/l 4.89  
 ความหนาแนนของนํ้ามันที่ 15 oC kg/l 0.93  
 ความหนาแนนที่จุดวัด kg/l 0.89  
 คาความรอนสูงของเช้ือเพลิง kcal/kg  : Gh 10,434  
 คาความรอนขั้นตํ่าของเช้ือเพลิง kcal/kg : Lh 9,849  
 คาความรอนจําเพาะของเชือ้เพลิง kcal/kg- oC : Cp 0.45  
 อุณหภุมิอางอิง Tref oC 35.5  
ขนาดหมอไอนํ้าทรงกระบอก    
 เสนผานศูนยกลาง m 4.2  
 ยาว m 6.3  
 พื้นที่ผิวหมอไอนํ้า-ดานหนา-ดานหลัง sq.m 13.9  
 ดานขาง sq.m 83.1  
 อุณหภูมิผิวหมอไอนํ้า/คา emissivity ε  
     ดานหนา  0.8  
    ดานขาง  0.8  
    ดานหลัง  0.8  
 อุณหภูมิแวดลอมหมอไอนํ้า oC 35.5  
 ขอมูลจากการบันทึกขอมูล    
 ปริมาณ CO ในกาซไอเสีย : pCO ppm 16  
 ปริมาณออกซิเจนในกาซเสีย : O2 % 3.7  
 อุณหภูมิของกาซไอเสีย :  Tg oC 274  
 EffG จากเคร่ืองวัด % 83.6  
 น้ํามันที่ใช : Fh l/h 631.4  
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 ปริมาณโบลวดาวน : B kg/h 1%  
 อุณหภูมิผิวหมอไอนํ้า    
 อุณหภูมิผิวของหมอไอนํ้าดานหนา Tsf oC 65 

  อุณหภูมิผิวของหมอไอนํ้าดานขาง Tss oC 50 
 อุณหภูมิผิวของหมอไอนํ้าดานหลัง Tsb oC 82 
 สารละลายของนํ้าปอน ppm TDSw  
 อุณหภูมิของกาซไอเสีย oC Tg  
 สารละลายของนํ้าโบลวดาวน ppm TDSb  
 ความดันของไอนํ้า Kg/sq.cm  8.0 
 อุณหภูมิของอากาศท่ีใชในการเผาไหม ºC  36.5 
 ปริมาณนํ้าปอน 1/h Fw 8,356.46 
 อุณหภูมิน้ําปอน ºC Tw 68 
 อุณหภูมิของโบลวดาวน ºC Tb 175 
 Enthalpy ของน้ําอณุหภูมิอางอิง Kcal/kg href 176.6 
 Enthalpy ของน้ําโบลวดาวน Kcal/kg hb 485.4 
 Enthalpy ของไอนํ้า Kcal/kg Hg 662.0 
 pH ของน้ําปอน   9.6 
 PH ของน้ําโบลวดาวน   12.0 
 TDS ของน้ําปอน   11.0 
 TDS ของน้ําโบลวดาวน   1,015.0 
 การคํานวณ    
 ความรอนเขา    
 ความรอนของเช้ือเพลิง Kcal/hr Qc 5,539,113 
 Qc = Fh x D x Lh    
 ความรอนสัมผัสของเช้ือเพลิง Kcal/h Qs 11,262 
 Qs = Fh x D x Cp x (Tf – Tref)    
 ความรอนสัมผัสของนํ้าปอน Kcal/h Qw 271,585 
 Qw = Fw x (Tw – Tref)    
 ความรอนเขา Kcal/h Qinput 5,821,961 
 Qinput = Qc + Qs +Qw    
 ความรอนออก    
 ความรอนสูญเสียในกาซเสีย    
 ปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี Nm3/kg Ao 10.83 
 Ao = (12.38 x Lh/10,000) – 1.36    
 ปริมาณอากาศของกาซเสียเชิงทฤษฎี Nm3/kg Go 11.60 
 Go = (15.75 x LGH/ 10,000) –3.91    
 อัตราสวนของอากาศ  M 1.21 
 M = 21/(21 – O2)    
 ปริมาณอากาศจริงของกาซเสีย Nm3/kg G 13.92 
 G = Go + Ao (M – 1)    
 ความรอนสูญเสียของกาซเสีย Kcal/h Qe 616,108 
 Qo = F x D x G x .33 x (Tg –Tref)    
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 ความรอนสูญเสียจากโบลวดาวน Kcal/h Qb 11,789 
 Qo = Fw x B x (hb – hfat Tref)    
 ความรอนสูญเสียผานผนังหมอนํ้า Kcal/h Qr 11,375 
 Qr = Convection + Radiation    
 ความรอนของไอนํ้า Kcal/hr Qst 5,182,688 
 Qst = Qinput – Qe – Qb – Qr     
 รวมความรอนออก  Qoutput 5,821,961 
 Qoutput = Qe + Qb + Qr + Qst    
 ปริมาณของไอนํ้าท่ีผลิต Kg/hr E 8,273 
 E = Qst/(hg – t_ref)    
 อัตราสวนการระเหย Kg_steam/kg_oil14.7   
 Evap ratio = E/(F*D)    
 คาใชจายเช้ือเพลิงในการผลิตไอนํ้า Baht/kg 0.373  
 Steam cost = (1/Evap_ratio)*fuel price    
 ประสิทธิภาพหมอนํ้า ความรอนตํ่า Eff_N 89.0%  
 EFF_N = Qst/Qinput    
 ประสิทธิภาพหมอนํ้า ความรอนสูง Eff_G 84.3%  
 Eff_ G = Qst/(GH*F*D + Qs + Qw)    
 ปริมาณนํ้าปอน Kg/hr Fw 8,356 
 Fw = Qst/(1 – B)    
 การสมดุลพลังงาน    

 
ตารางที่ 2.10  สมดุลพลังงาน 
รายการ Total 

ความรอนเขา 

ความรอนของเช้ือเพลิง Mcal/hr  
% 

5,539.1 
95.1% 

ความรอนสัมผัสของเช้ือเพลิง Mcal/hr 
% 

11.3 
0.2% 

ความรอนสัมผัสของนํ้าปอน Mcal/hr 
% 

271.6 
4.7% 

รวม Mcal/hr 
% 

5,822.0 
100.0% 

ความรอนออก 

ความรอนสูญเสียของกาซเสีย Mcal/hr 
% 

616.1 
10.6% 

ความรอนสูญเสียจากโบลวดาวน Mcal/hr 
% 

11.8 
0.2% 

ความรอนสูญเสียผานผนังหมอน้ํา Mcal/hr 
% 

11.4 
0.2% 
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ความรอนของไอนํ้า Mcal/hr 
% 

5,182.7 
89.0% 

รวม Mcal/hr 
% 

5,822.0 
100.0% 

 

2.6.2   ตัวอยางการคํานวณสมดุลความรอนของเตาเผาเหล็ก 
ตัวอยางการคํานวณในท่ีนี้ไดจากผลปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานใน

โรงงานเหล็กแหงหน่ึงในประเทศไทย ในโครงการ The study (After – Care) one the Energy Conservation 
Project in the Kingdom of Thailand โดยมีผลจากการตรวจสอบและวิเคราะห ดังน้ี 

ขอมูลของเตาและขอมูลท่ัวไป 
ช่ือ / หมายเลขเตา      เตา 3 
กําลังผลิต  20 ton / hr 
ขนาดเตา 
    กวาง     3,800 mm 
    ยาว   17,800 mm 
    สูง  

 
รูปที่ 2.30 ลักษณะและรูปรางของเตา 

 

 การตรวจสอบขอมูลในการจัดทําสมดุลความรอนของเตาเผาเหล็ก ไดดําเนินการในชวง 4 ช่ัวโมง จาก 
13.00 น. ถึง 17.00 น. เดือนกรกฎาคม 
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ขอมูลการตรวจสอบ ปริมาณ หนวย สัญลักษณ 
- ชนิดของเช้ือเพลิง  นํ้ามันเตา A  
- ปริมาณการใชที่จุดวัด 813.75 l/h Fh 
- คาความรอนตํ่า 41,037 kJ/kg HL 
  (9,801 kcal/kg)  
- คาความรอนจําเพาะของเช้ือเพลิง 1.884 kJ/kg°C Cpf 

-อุณหภูมิเช้ือเพลิง 41.8 °C Tf 

- ความหนาแนน 15 °C 0.95 kg/l Df1 

- ความหนาแนนที่จุดวัด Df2=Df1-0.00065 (tr-15) 0.932 kg/l Df2 
- อุณหภูมิอางอิง 37 °C Tref 

- อุณหภูมิอากาศเผาไหม 50 °C Ta 

- คาความรอนจําเพาะของอากาศ 1.30 kJ/Nm3°C Cpa 

- ปริมาณออกซิเจนในกาซเสีย 6.65 % O2 
- อุณหภูมิกาซเสีย 596.20 °C Tg 

- คาความรอนจําเพาะเฉล่ียของกาซเสีย 1.982 kJ/Nm3°C Cpg 

- ปริมาณช้ินเหล็ก (billet) ที่ปอนเขา 14 ton/hr bi 
- ปริมาณช้ินเหล็กออกจากเตา  ton/hr bo 
- อุณหภูมิของ billet    
   - เขาเตา 37 °C Tbi 

   - ออกจากเตา 1,328 °C Tbo 

- ปริมาณความรอนใน  Billet    
   - เขาเตา 17.33 kJ/kg Hbi 
   - ออกจากเตา 902.30 kJ/kg Hbo 
- ปริมาณน้ําหลอเย็น 165.094 m2/h We 
- อุณหภูมินํ้าหลอเย็น    
   - เขา 30 °C Twci 

   - ออก 34.5 °C Twco 

- อัตราการเกิด scale 2 % S 
(โดยทั่วไปประมาณ 1.5-2% ของชิ้นเหล็กที่ปอนเขา   
- ความรอนที่เกิดจาก Scale  kJ/kgFe Qfs 

 
คาความรอนที่เกิดจากการ Oxidizing และ Scale เหล็กโดยประมาณการ ซึ่งแนะนํา โดยผูชํานาญสาขาอุตสาหกรรมเหล็ก
ของ ECCJ ประเทศญี่ปุน ประมาณเทากับ 5,589.65 kJ/kgFe (1335 kcal/kgFe) 
- คาความรอนจําเพาะของ scale 0.9 kJ/kg-°C  Cps  

แนะนําโดยผูเช่ียวชาญสาขาอุตสาหกรรมเหล็ก ECCJ ประเทศญี่ปุน = 0.215 (kcal/kg°C) x 4.187 kJ/kg°C 
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ตารางที่ 2.11    อุณหภูมิผิวเฉลีย่และพ้ืนที่ในแตละดาน (จากการตรวจสอบและตรวจวัด) 
 

 tw อุณหภูมิผิวเฉลี่ย (°C) พ้ืนที่ (m2) 

Heating zone 
ดานซาย 107.1 27.078 
ดานขวา 106.55 27.076 
เพดาน 105.42 62.64 

Soaking zone 
ดานซาย 131.80 11.16 
ดานขวา 106 11.16 
เพดาน 129 36.793 

ดานประตูออก Discharging 
ดานบน 88.6 4.742 
ประตูเตา 390 3.952 

ดานประตูเขา Charging 362 7.059 
 

 


