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บทที่ 3 
การอนุรักษพลังงานในระบบความรอน 

(Energy conservation in thermal system) 
 
ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 

การอนุรักษพลังงานในระบบความรอนนั้น เปนการประยุกตใชทฤษฎีพื้นฐานทางความรอนเพื่อมาใช
กับการอนุรักษพลังงานของระบบตางๆ เชน ระบบหมอไอนํ้าและไอนํ้า ระบบเตาเผาอุตสาหกรรม และระบบ
ผลิตไฟฟาและความรอนรวม เปนตน ซึ่งระบบท้ังหมดนี้ จะมีมาตรการในการอนุรักษพลังงานแตกตางกันบาง 
แตโดยรวมแลว มาตรการท่ีใชในการอนุรักษพลังงานทางความรอนก็จะคลายกันในหลักการเบ้ืองตน 
 

วัตถุประสงค (Objective) 
เพื่อใหเขาใจหลักการอนุรักษพลังงานในระบบหมอไอนํ้าและไอนํ้า ระบบเตาเผาอุตสาหกรรม และ

ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม  
 

บทนํา (Introduction) 
ระบบความรอนนั้นภาพรวมแลวจะมีหลักการหรือมาตรการการอนุรักษพลังงานคลายคลึงกัน ซึ่งในบท

นี้จะอธิบายหลักการอนุรักษพลังงานในระบบความรอนตางๆ เชน ระบบหมอไอนํ้าและไอนํ้า ระบบเตาเผา
อุตสาหกรรม และระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม เปนตน ในการกําหนดมาตรการการอนุรักษพลังงานใน
ระบบความรอน 
 

3.1  การอนุรักษพลังงานในระบบหมอไอน้ําและไอน้ํา  
มาตรการอนุรักษพลังงานของหมอไอน้ํา ไดแก การเพ่ิมประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า การนําความรอน

ท้ิงจากหมอไอนํ้ามาใชประโยชน และการอนุรักษพลังงานของอุปกรณชวยในการเดินเครื่องหมอไอนํ้า เชน ปม 
พัดลม ฯลฯ การเพ่ิมประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า ควรทําการตรวจวัดสมดุลความรอนตางๆ นํามาวิเคราะหความ
รอนสูญเสียตางๆ พิจารณาวาจะลดความสูญเสียไดอยางไร และตัดสินใจจากภาพรวมแลวจึงนําไปปฏิบัติ ในการ
อนุรักษพลังงานของอุปกรณชวย สิ่งท่ีสําคัญคือ การตรวจสอบสภาพการเดินเครื่องของหมอไอนํ้า แลวดําเนิน
มาตรการใหเหมาะสมกับสภาพการเดินเครื่องน้ัน กรณีท่ีจะอนุรักษพลังงานดวยการดัดแปลงเคร่ืองจักร จะตอง
พิจารณาลวงหนาอยางถี่ถวนวานอกจากในการทํางานตามปกติแลว ในการเริ่มเดินเครื่องและในขณะท่ีภาระมี
การเปลี่ยนแปลง จะเปนอุปสรรคตอการเดินเครื่องหรือไม 
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3.1.1 การลดอุณหภูมิของกาซไอเสีย   
ความรอนสูญเสียท่ีสําคัญท่ีสุดในหมอไอนํ้าเกือบท้ังหมด ไดแก ความรอนสัมผัสในกาซไอเสีย 

มาตรการลดอุณหภูมิของกาซไอเสียเพื่อลดความรอนสูญเสียนี้ เปนวิธีการท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุดในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา สําหรับวิธีการท่ีเปนรูปธรรม ไดแกการติดต้ัง economizer และ air preheater วิธี
เหลาน้ีเปนการนําปริมาณความรอนท่ีกาซไอเสียนําออกไปจากหมอไอนํ้า มาถายเทใหแกน้ําเลี้ยงหรืออากาศ
สําหรับเผาไหม จึงสามารถลดปริมาณเช้ือเพลิงท่ีเดิมเคยตองใชเพื่อการน้ันได กลาวคือเปนอุปกรณนําความรอน
ท้ิงกลับมาใช ระยะหลังน้ีหมอไอนํ้าขนาดกลางและขนาดใหญเกือบท้ังหมดจะติดต้ังอุปกรณเหลาน้ี 

นอกจากน้ี หากความรอนระหวางกาซเผาไหมกับน้ําในหมอไอนํ้าถายเทไดไมดี การแลกเปลี่ยนความ
รอนจะมีประสิทธิภาพต่ํา อาจทําใหกาซท้ิงมีอุณหภูมิสูงข้ึน ข้ีเถาท่ีเกาะติดท่ีพื้นผิวถายเทความรอนของหมอไอ
น้ําดานกาซไอเสียและตะกรันท่ีเกาะติดท่ีดานนํ้า จะสามารถกําจัดไดดวยการทํา soot blow หรือสามารถลดได
ดวยการควบคุมคุณภาพนํ้าอยางเขมงวด อยางไรก็ตาม เมื่อใชงานหมอไอนํ้าเปนระยะเวลานาน สิ่งสกปรก
เหลาน้ีจะสะสมเพ่ิมมากข้ึน สิ่งสกปรกท่ีไมสามารถกําจัดไดดวยการบํารุงรักษาประจําวัน จะกําจัดไดเมื่อหยุด
เครื่อง โดยเขมาและข้ีเถาท่ีเกาะอยูท่ีพื้นผิวดานกาซ จะกําจัดโดยติดต้ังน่ังรานในเตาแลวใชแปรงทองเหลืองและ
น้ําความดันสูงในการลางออก กลาวคือใชวิธีทางกายภาพ สวนตะกรันที่เกาะอยูที่พ้ืนผิวดานนํ้า จะใชกรดเกลือหรือ
กรดซิตริกลางออก กลาวคือใชวิธีทางเคมี 

 
3.1.2 การลดปริมาณกาซไอเสีย 

การลดปริมาณกาซไอเสีย ทําไดดวยการลดอัตราอากาศสวนเกินเพื่อลดปริมาณอากาศท่ีปอนใหแกหมอ
ไอนํ้า วิธีนี้ไมเพียงแตจะลดความสูญเสียในไอเสียและเพ่ิมประสิทธิภาพของหมอไอน้ําเทาน้ัน แตยังสามารถ
คาดหวังไดวาจะชวยลดความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาของ blower ไดอีกดวย อยางไรก็ตาม หากลดอัตราอากาศ
สวนเกินจนตํ่าเกินไป จะทําใหเผาไหมไดไมดี จึงจําเปนตองควบคุมอยางเหมาะสมไมใหปลอยกาซท่ีไมเผาไหม
หรือเผาไหมไมสมบูรณ   ปจจุบันยังมีหมอไอน้ําขนาดกลางและขนาดใหญจะติดต้ังเครื่องวัด CO ซึ่งสามารถ
วิเคราะหกาซ CO ในกาซไอเสียไดโดยตรงไวท่ีทอไอเสียเพื่อทําการควบคุมสภาพการเผาไหมอีกดวย 

 

3.1.3 การลดปริมาณความรอนที่แผรังสีออกไป 
ความรอนท่ีแผรังสีออกจากตัวหมอไอน้ํา ทอตางๆ และทอไอเสีย ถือวาเปนความรอนสูญเสีย ดังน้ัน 

การลดความรอนนี้จึงมีผลทําใหหมอไอน้ํามีประสิทธิภาพสูงข้ึน มาตรการท่ีใชไดแกการติดต้ังฉนวนความรอน 
อยางไรก็ตาม ยิ่งฉนวนความรอนมีความหนามาก ความรอนท่ีแผรังสีออกไปจะลดลง แตเนื่องจากตนทุนการ
ติดต้ังจะสูงข้ึน จึงมีความหนาของฉนวนความรอนคาหน่ึงท่ีเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร นอกจากน้ี ยังมีหมอไอ
น้ําท่ีนําความรอนท่ีแผรังสีออกจากผนังรอบหมอไอนํ้าและหองเผาไหม มาถายเทใหทอขาเขาของอากาศสําหรับ
เผาไหมอีกดวย 
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3.1.4 การนํานํ้าจาก drum blow down กลับมาใชประโยชน 
น้ํา blow down ท่ีปลอยจาก drum ของหมอไอนํ้าเปนน้ํารอน ซึ่งมีความรอนอยูพอสมควร ดังน้ัน การ

นําความรอนนี้กลับมาใชประโยชนจึงเปนการอนุรักษพลังงาน วิธีการ blow down แบงออกเปน periodic blow 
down กับ continuous blow down โดย periodic blow down จะ blow down น้ําในหมอไอนํ้าจํานวนมากในครั้ง
เดียว การนําความรอนกลับมาใชจึงตองมี blow tank และเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนขนาดใหญ และนําความ
รอนกลับมาใชไดเปนครั้งๆ เทาน้ันจึงนําไปใชงานไดไมสะดวกและมีประโยชนใชงานจํากัด แต continuous 
blow down จะคอยๆ ปลอยน้ําทีละนอย จึงมีขอไดเปรียบในการนําความรอนกลับมาใช ในหมอไอนํ้าขนาด
กลางและขนาดใหญ โดยมากจะใชวิธีผลิตไอนํ้าดวย flash tank และนําไอนํ้าน้ันไปเปนแหลงความรอนสําหรับ 
deaerator 
 

3.1.5 การนํา drain กลับมาใชประโยชน 
ระบบหมอไอนํ้าประกอบดวยอุปกรณ ทอ และถังเก็บจํานวนมากสําหรับใหความรอนดวยไอนํ้าและ

สําหรับรักษาอุณหภูมิ ซึ่ง drain ท่ีออกมาจากอุปกรณเหลาน้ีจะมีปริมาณมากพอสมควร เราควรพิจารณาวา
สามารถนํา drain กลับมาใชประโยชนสําหรับหมอไอน้ําและอุปกรณอื่นๆ ไดอีกหรือไม เนื่องจาก drain ท่ีนํา
กลับมาไดท่ีจริงเปนน้ําท่ีควบแนนจากไอนํ้า ดังน้ันจึงมีลักษณะใกลเคียงกับนํ้าบริสุทธิ์ แตบางครั้งจะมีโคลน
หรือเลน (sludge) และน้ํามันปนอยู ดังน้ัน จึงตองทําการวิเคราะหน้ํา เพื่อกําหนดวาจะนําไปใชท่ีใด หากใน 
drain มีสิ่งเจือปนนอยและมีคุณภาพนํ้าดี ก็สามารถใชเปนนํ้าใหหมอไอนํ้าไดโดยตรง หากใน drain มีสิ่งเจือปนมาก ก็
สามารถใชเครื่องแลกเปล่ียนความรอนเพ่ือใหความรอนแกนํ้าเล้ียงได 

 

 

3.1.6 การลดอากาศร่ัวใน regenerative air preheater 
โครงสรางของ regenerative air preheater จะมีชองวางท่ีแผนกั้นระหวางดานอากาศกับดานกาซไอเสีย 

และเนื่องจากดานอากาศจะมีความดันสูงกวาดานกาซไอเสีย ดังน้ัน อากาศจึงรั่วผานชองวางดังกลาวเขาไป
ทางดานกาซไอเสีย การรั่วนี้ทําใหประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนของ air preheater ลดลง นอกจากน้ียัง
ทําให blower กินไฟฟามากข้ึน ดังน้ัน หากปรับแตงชองวางระหวาง rotor กับ stator ใหเหมาะสม จะสามารถ
ชวยใหเกิดการอนุรักษพลังงานได ปจจุบันมีวิธีใชสปริงดันแผนซีลใหติดกับดาน rotor เพื่อลดชองวาง และวิธีใช
ติดต้ังอุปกรณท่ีมีเซ็นเซอรตรวจจับชองวางและปรับชองวางใหเหมาะสมดวย 

 

3.1.7 การอนุรักษพลังงานของอุปกรณชวยของหมอไอน้ํา 
ระบบหมอไอนํ้าจะประกอบดวยอุปกรณชวยตางๆ เชน ปม พัดลม ฯลฯ เพื่อกําเนิดไอนํ้า อุปกรณชวย

เหลาน้ีโดยท่ัวไปจะออกแบบมาใหทํางานไดอยางเหมาะสมท่ีสุดเม่ือเดินเครื่องท่ีพิกัดเชนเดียวกับตัวหมอไอน้ํา 
ดังน้ัน กรณีท่ีเดินเครื่องท่ีภาระไมเต็มกําลัง โดยมากการเดินเครื่องจะมีประสิทธิภาพตํ่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
ขณะท่ีเดินเครื่องท่ีภาระไมเต็มกําลัง อาจใชวิธีการควบคุมความเร็วรอบดวยระบบไฟฟา (การควบคุมความถี่
ปฐมภูมิ การแปลงจํานวนข้ัว เปนตน) หรือดวยระบบทางกล (hydraulic coupling เปนตน) สําหรับพัดลมอาจ
เปลี่ยนจากพัดลม centrifugal เปนพัดลม axial flow variable wing ท่ีมีประสิทธิภาพสูงแมมีภาระไมเต็มกําลังก็
ได 
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3.1.8 การเดินเคร่ืองหมอไอน้ําดวยจํานวนเคร่ืองที่เหมาะสม 
กรณีท่ีใชไอน้ําในโรงงาน เมื่อปริมาณการใชไอน้ําเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของภาระ

ในกระบวนการผลิต หรือเมื่อมีกระบวนการผลิตใหมเพิ่มข้ึนมา สมบัติอื่นๆ เชน ความดัน อุณหภูมิ ของไอนํ้าท่ี
ตองการอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมได เนื่องจากหมอไอนํ้าจะถูกออกแบบมาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือเดินเครื่อง
ท่ีจุดใกลๆ กับพิกัด การเดินเครื่องท่ีภาระตํ่ามากและท่ีภาระเกินกําลังจึงไมใชการเดินเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
เราควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางดานผูใชไอน้ํา และเปลี่ยนจํานวนเครื่องหมอไอนํ้าท่ีจะเดินเครื่อง หรือหาก
จําเปนก็ทําการดัดแปลงหมอไอนํ้าใหสามารถเดินเครื่องหมอไอนํ้าท่ีจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อไมใหเกิดการ
สูญเสียพลังงานของท้ังระบบ 
 

3.2 การอนุรักษพลังงานในระบบเตาเผาอุตสาหกรรม  
ในการพิจารณาการอนุรักษพลังงานของเตา จะตองเขาใจความรอนสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในการเดินเครื่อง

เตาเพ่ือนําไปวิเคราะห โดยท่ัวไปการคํานวณหาพลังงานท่ีปอนใหเตาและท่ีไปของพลังงานเหลาน้ันวาใชไป
อยางไร เรียกวา การคํานวณสมดุลความรอน ผลการคํานวณจะรูวาเดินเครื่องเตาไดเหมาะสมหรือไม ใชเช้ือเพลิง
โดยสูญเปลาหรือไม และยังสามารถเตรียมมาตรการลดความรอนสูญเสียใหเหลือนอยท่ีสุดไดอีกดวย ระยะเวลา
ตรวจวัดเตาเพ่ือคํานวณสมดุลความรอนจะข้ึนอยูกับประเภทของเตา แตในการเดินเครื่องตอเนื่อง จะใชคาเฉลี่ย
ไมตํ่ากวา 3 ช่ัวโมง ในการเดินเครื่องไมตอเนื่อง จะใชคาเฉล่ียตอการเดินเครื่อง 1 ครั้ง หรือแบงเปนหลายๆ ข้ัน
แลวตัดเอาเฉพาะกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุด ปริมาณท่ีใชแสดงสมรรถนะของเตา ไดแก ประสิทธิภาพความรอน 
และความส้ินเปลืองพลังงาน (หรือปริมาณความรอน) ตอหนวย 

ประสิทธิภาพความรอนโดยท่ัวไปจะแสดงดวย η [%] = 100 × (ความรอน effective) / (ความรอนท่ี
ปอนให) ประสิทธิภาพยิ่งมีคาสูง แสดงวาเตายิ่งมีสมรรถนะสูง 

ความรอนท่ีปอนใหจะมีท้ังกรณีท่ีคิดความรอนเขาท้ังหมดกับกรณีท่ีคิดเฉพาะความรอนจากเช้ือเพลิง 
วิธีคิดความรอน effective จะข้ึนอยูกับวัตถุท่ีใหความรอน แตในการตัดสินความรอนจะตองพิจารณา

อยางถี่ถวน ตัวอยางเชน กรณีท่ีใหความรอนวัตถุดวยอุณหภูมิสูงเกินจําเปนในเตาใหความรอน ความรอน 
effective ท่ีปรากฏจะมีคามาก แตในกรณีนี้จะมีความรอนสูญเสียรวมอยูในความรอน effective ดวย ความรอน 
effective ในการหลอมจะเทากับความรอนแฝงบวกความรอนสัมผัสของวัตถุ ในการใหความรอนจะเทากับความ
รอนสัมผัสท่ีอุณหภูมิสูงสุดของวัตถุ ในเตาเผาซีเมนตจะเทากับ (ความรอนแฝงในการกลายเปนไอของนํ้า) + 
(ความรอนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาดูดกลืน) 

ความส้ินเปลืองเช้ือเพลิงตอหนวยหมายถึงปริมาณเช้ือเพลิงท่ีปอนใหตอวัตถุท่ีจะใหความรอนหน่ึง
หนวยมวล หากแสดงดวยปริมาณความรอนจะเรียกวา ความส้ินเปลืองความรอนตอหนวย สวนอัตราสวน
เช้ือเพลิง (เช้ือเพลิง kg / เหล็ก t) ท่ีใชแสดงสมรรถนะของเตา blast furnace จะเทียบเทากับความส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงตอหนวย 
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3.2.1 สมดุลความรอนของเตาอุตสาหกรรม 
เตาอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ไดแก เตาใหความรอน ซึ่งแสดงสมดุลความรอนไดดังรูป 3.1 และตาราง 3.1 

 

 
รูปที่ 3.1 สมดุลความรอนของเตาใหความรอนเหล็ก billet 

 

ตารางที่ 3.1 ตารางสมดุลความรอนของเตาใหความรอนเหล็ก billet 
 

ความรอนเขา ความรอนออก 

หัวขอ 103 kJ 
[103 kcal] [%] หัวขอ 103 kJ 

[103 kcal] [%] 

(1) ความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิง 
(2) ความรอนสัมผัสของเช้ือเพลิง 
(3) ความรอนในเหล็กที่นําใสเตา 
(4) ความรอนในการเกิด scale 
 

    1765 
          7.5 
          – 
        43.5 

 97.2 
 0.4 
   – 
 2.4 

(6) ความรอนในเหล็กที่นําออกจากเตา 
(7) ความรอนสัมผัสของกาซไอเสีย 
(8) ความรอนที่ตัวเตาแผรังสีและะสมไว 
(9) ความรอนสูญเสียในการระบายความรอน 
(10) ความรอนสูญเสียอื่นๆ 

      835 
      431 
      358 

109 
        83 

  6.0 
23.7 
19.7 
   6.0 
   4.6 

รวม 
    1816 
     (434) 

100 รวม 
     1816 
      (434) 

100 

(5) ความรอนท่ีนํากลับมาใชอุนอากาศ 
สําหรับเผาไหม 

      259.7 
       
14.3 

   

หมายเหตุ)          ประสิทธิภาพความรอน = 

kJ10x1816

kJ10x835
3

3  × 100 = 46.0% 

   ความสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงตอหนวย = 1765 × 103 [kJ/t] (421.6 × 103 [kcal/t]) 

 
ความรอนออกท่ีสําคัญ ไดแก (a) ความรอนสัมผัสของเช้ือเพลิง (b) ความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย (c) 

ความรอนท่ีแผรังสีจากตัวเตา และ (d) ความรอนสูญเสียในการระบายความรอน พื้นฐานของการอนุรักษ
พลังงานในเตาใหความรอน คือ จะลดความรอนท้ัง 4 ขอนี้ไดอยางไร และนอกจากท้ัง 4 ขอนี้แลว จะนําความ
รอนกลับมาใชใหมากท่ีสุดอยางไร 

ความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงและความรอนแฝง 

ความรอนใน 
การเกิด scale 

ความรอน 
สูญเสียอ่ืนๆ 

ความรอนสูญเสียในการระบายความรอน 

ความรอนท่ีตัวเตาแผรังสีและสะสมไว 

ความรอนในเหล็กท่ีนําออกจากเตา 

ความรอนสัมผัสในกาซไอเสีย 

เค
รื่อ
งอุ
นอ

าก
าศ

 

ความรอนท่ีนํากลับมาใชในเคร่ืองอุนอากาศ 
14.3% 
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3.2.2 การอนุรักษพลังงานของเตาใหความรอนเหล็ก billet 
ตอไปนี้จะอธิบายกลวิธีอนุรักษพลังงานของเตาใหความรอนเหล็ก billet โดยใชตัวอยางรูปธรรมขา 
(a) การลดความรอนสัมผัสในเหล็ก  
จะตองปฏิวัติกระบวนการรีดรอนเหล็ก billet กลาวคือ การลําเลียงจากเตา forging furnace แบบตอเนื่อง

ไปยังเตาใหความรอนโดยตรง เรียกวา direct rolling หรือปอน slab ท่ีตองปอนดวยมือเขาเตากอนท่ีจะเย็น 
เรียกวา hot charge หรือการลดอุณหภูมิของเหล็กท่ีนําออกมาดวยการเพิ่มความเร็วของไลนรีดเหล็ก อยางไรก็
ตาม วิธีการเหลาน้ีไมใชมาตรการอนุรักษพลังงานเก่ียวกับตัวเตา อุณหภูมิของเหล็ก billet ท่ีนําออกมาจากเตาจะ
ถูกกําหนดดวยเงื่อนไขในการรีด เชน อุณหภูมิท่ีทุกๆ จุดของเหล็ก billet ท่ีออกจากเครื่องรีดเหล็ก จะตองไมตํ่า
กวาอุณหภูมิท่ีเหล็กจะเปล่ียนสภาพจากโครงสราง austenite เปน ferrite + perlite ในกระบวนการทําใหเย็น  
ดังน้ัน หากทําใหชวงการแผกระจายอุณหภูมิของเหล็ก billet ท่ีเกิดจากผลตางอุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนตามทิศทางการ
รีดเหล็กในขณะท่ีปอนเหล็ก billet ซึ่งเรียกวา skid mark และเกิดจากความไมสมํ่าเสมอในเตา มีชวงแคบลงได
แลว จะสามารถลดอุณหภูมิท่ีนําเหล็กออกมาจากเตาได กลาวคือ การอนุรักษพลังงานในแงของเตาในขอน้ี 
สามารถทําไดโดยการทําใหอุณหภูมิภายในเตามีการแผกระจายอยางสมํ่าเสมอ ดวยการลด skid mark ซึ่งเกิดจาก 
skid beam shift หรือ high skid button หรือ skid beam หนาตัดวงรี ฯลฯ และดวยการใช burner ความเร็วสูง 
 

(b) การลดความรอนสูญเสียในกาซไอเสีย  
 กรณีของเตาเผา ความสูญเสียท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไดคือความสูญเสียในกาซไอเสีย กลาวคือในจํานวน

ความรอนท่ีเกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิง สวนหนึ่งจะกลายเปนความรอนสัมผัสของกาซไอเสียซึ่งเม่ือระบายกาซ
ไอเสียจากการเผาไหมออกไปจากเตา ความรอนสูญเสียจะมีสัดสวนสูงมากตอความรอนท่ีจําเปนตองใชในการ
ใหความรอนเหล็ก การลดความรอนสูญเสียนี้ ตองใชกลวิธีท่ีเปนพื้นฐานของการอนุรักษพลังงาน ไดแก การ
ควบคุมอัตราสวนอากาศใหเหมาะสม ในการเผาไหมเช้ือเพลิง ตามทฤษฎีแลวเราสามารถเผาไหมไดดวย
อัตราสวนอากาศ 1.0 ก็เพียงพอแลว อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติเนื่องจากเช้ือเพลิงไมไดผสมกับอากาศอยาง
สมบูรณ จึงตองเดินเครื่องดวยปริมาณอากาศเกินจําเปนไปบางเพื่อปองกันไมใหเกิดเขมาข้ึน อยางไรก็ตาม ยิ่ง
อัตราสวนอากาศมีคาสูงเทาใด ปริมาณไอเสียท่ีจะตองใหความรอนก็จะยิ่งเพ่ิมข้ึนเทาน้ัน แตกาซไอเสียท่ีเพิ่มข้ึน
จากอากาศสวนเกิน เปนสิ่งท่ีไมมีความจําเปนอยางใดเลย ดังน้ันจึงตองพยายามเผาไหมดวยอัตราสวนอากาศ
ใกลเคียงกับ 1.0 ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ดังน้ัน จึงมีการทํา cross limit ของการควบคุม cascade ของอุณหภูมิ
และอัตราไหล ทําการควบคุมความดันภายในเตาเพื่อลดอากาศท่ีไหลเขามา รวมท้ังทําการควบคุม O2 โดย
อัตโนมัติเพื่อควบคุมอัตราสวนอากาศอยางเท่ียงตรง ท้ังในการเผาไหมเต็มท่ีและเผาไหมแบบ turn down 

นอกจากนี้ในกรณีพิเศษ ยังมีการลดความรอนสูญเสียในกาซไอเสียดวยการเผาไหมดวยออกซิเจนหรือ
เผาไหมดวยออกซิเจนจํานวนมากอีกดวย อยางไรก็ตาม จะมีปญหาเรื่องราคาออกซิเจน ปจจุบัน ในเตาหลอม
แกวตางๆ จะมีนําการเผาไหมดวยออกซิเจนมาใชกันมากข้ึนเน่ืองจากตองการลดคาใชจายในการบํารุงรักษา
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนขนาดใหญ 

นอกจากการลดปริมาณกาซไอเสียแลว ยังมีวิธีลดอุณหภูมิของกาซไอเสียเพื่อลดความสูญเสียในกาซไอ
เสียอีกดวย 
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ในกรณีของเตาใหความรอนแบบดั้งเดิม กาซไอเสียจะไหลเขาจากทางออกวัตถุดิบไปออกท่ีทางเขา
วัตถุดิบ กลาวคือ ในเตาใหความรอนแบบดั้งเดิม อุณหภูมิท่ีกาซไหลออกจากดานทางเขาวัตถุดิบจะเทากับ
อุณหภูมิกาซไอเสียของเตา อยางไรก็ตาม อุณหภูมิกาซไอเสียท่ีบริเวณทางออกวัตถุดิบจะตองสูงกวาอุณหภูมิ
ของเหล็ก billet ท่ีจะนําออกจากเตาอยูบาง และในกรณีท่ีจะใหความรอน หากทําใหเตามีอุณหภูมิสูงข้ึน จะ
สามารถใหความรอนไดอยางรวดเร็ว ทําใหเตาส้ันลงได ดังน้ัน ในบริเวณใหความรอนจึงกําหนดอุณหภูมิไว
เทากับอุณหภูมิทนความรอนสูงสุดของฉนวนความรอนท่ีใช ซึ่งมีคาประมาณ 1250-1300°C สวนบริเวณทางเขา
วัตถุดิบจะพยายามกําหนดใหตํ่าท่ีสุดเพ่ือลดความสูญเสียในกาซไอเสีย ตัวอยางเชน กําหนด heat pattern ของ
เหล็ก billet ใหมีอุณหภูมิท่ีทางเขาตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และจัดใหมีบริเวณ preheat ดวยกาซไอเสียโดยไมติดต้ัง 
burner เพื่อใหแลกเปลี่ยนความรอนกับเหล็ก billet และลดอุณหภูมิกาซไอเสีย อยางไรก็ตาม สําหรับเตาท่ีมีความ
ยาวเทากันหากคอยๆ เพิ่มอุณหภูมิอยางชาๆท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดแลว แมวาอุณหภูมิเฉลี่ยของหนาตัดเหล็ก billet 
โดยเฉลี่ยจะสอดคลองกับความสามารถในการเพ่ิมอุณหภูมิก็ตาม ปญหาเรื่องความเร็วในการถายเทความรอน
ภายในตัวเหล็ก billet จะทําใหเกิดการเบ่ียงเบนอุณหภูมิของตัวยึดมากข้ึน กลาวคือ เกิด skid mark มากข้ึนนั่นเอง 

การแกไขปญหาน้ีจะตองทําใหเตามีความยาวเพ่ิมข้ึน กลาวคือ ในเตาแบบด้ังเดิมหากตองการลด
อุณหภูมิของกาซไอเสีย จะตองทําใหเตามีความยาวเพ่ิมข้ึนโดยไมมีทางเลี่ยง 

ความยาวของเตาจะถูกจํากัดดวยเหตุผลดานความคุมทุน ไดแก ตนทุนคาเครื่องจักร ดังน้ัน หากให
อุณหภูมิของเหล็ก billet ท่ีนําออกจากเตามีอุณหภูมิ 1200°C แลว อุณหภูมิของกาซไอเสียท่ีทางเขาวัตถุดิบ
โดยท่ัวไปจะเทากับ 1150-1000°C 

จากเหตุผลขางตน ระยะหลังน้ี regenerative burner จึงไดรับความสนใจมากข้ึน รายละเอียดจะอธิบาย
ในหัวขอการนํากาซไอเสียกลับมาใช 

(c) การลดความสูญเสียจากการแผรังสีจากตัวเตาและความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน  
ความสูญเสียนี้สามารถลดไดอยางมากดวยการเสริมฉนวนความรอนท่ีผนังเตาและตัวยึดในเตาท่ีระบาย

ความรอนดวยน้ําท่ีเรียกวา skid beam หรือ post โดยท่ัวไปในกรณีของเตาใหความรอนเหล็ก billet จะเดินเครื่อง
ตอเน่ือง แตในปจจุบันมักจะตองหยุดเครื่องบอยข้ึนเพื่อปรับกําลังผลิต ในกรณีนี้อุณภูมิเตาจะถูกรักษาไวท่ี
อุณหภูมิตํ่า แตเมื่อเริ่มเดินเครื่องอีกครั้งจะตองเพ่ิมอุณหภูมิอีกครั้ง กลาวคือ ตองใชพลังงานในสวนของความ
รอนสะสมในตัวฉนวนความรอนดวย แตจุดน้ีสามารถอนุรักษพลังงานไดดวยการใชฉนวนความรอนท่ีมีการ
สะสมความรอนตํ่า 

ไมวากรณีใดฉนวนท่ีใชมักจะเปนเซรามิกไฟเบอรกันมาก แตระยะหลังจะมีการใชเตาใหความรอนท่ีใช
เซรามิกไฟเบอรท้ังตัวยกเวนพ้ืนเตา ตาราง 3.2 จะเปรียบเทียบปริมาณความรอนจากการแผรังสีและความรอน
สะสมของฉนวนความรอนแบบตางๆ ในเตาเผา และยังแสดงคาความรอนของการแผรังสีของฉนวนความรอน
แบบตางๆ ของ skid beam และ post อีกดวย ไมวาในกรณีใด หากใชเซรามิกไฟเบอรเปนฉนวนความรอนจะ
สามารถอนุรักษพลังงานไดมาก 

เตาควรจะกั้นความรอนท่ีแลกเปลี่ยนกับภายนอกใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได อยางไรก็ตาม ในการปอน
วัตถุดิบ นําวัตถุดิบออก และการลําเลียงวัตถุดิบ เตาจะตองมีชองเปดเสมอ เพื่อลดความรอนสูญเสียจากชองเปด
และความสูญเสียจากเปลวไฟออกนอกเตา จะติดต้ังอุปกรณปดก้ันความรอนท่ีสามารถปรับใหเปดได อุปกรณท่ี
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สําคัญไดแก ประตูสองชั้นทางดานชองนําวัตถุดิบออก และ movable beam post cover เปนตน รูป 3.2 แสดง
ตัวอยางของประตูสองช้ัน 

 

(d) การนําความรอนท้ิงกลับมาใช  
ไดอธิบายไวในหัวขอการลดความสูญเสียในกาซไอเสียแลว วาการจัดใหมีบริเวณ preheat ดวยกาซไอ

เสียเปนการนําความรอนท้ิงกลับมาใชดวยตัวเตาเอง ในท่ีนี้จะอธิบายการนําความรอนท้ิงกลับมาใชดวยอุปกรณ
นํากลับมาใชตางๆ 

ในการอุนอากาศสําหรับเผาไหมดวย recuperator ความรอนท่ีนํากลับมาใชจะถูกหมุนเวียนกลับเขาไป
ในเตาทันที จึงมีประสิทธิภาพการใชงานสูง รูป 3.3 แสดงอัตราการประหยัดเช้ือเพลิงดวยการอุนอากาศ เครื่อง 
recuperator บางชนิดจะทําดวยเซรามิกซึ่งสามารถใชกาซไอเสียอุณหภูมิสูงไดโดยตรง แตจะมีประสิทธิภาพตํ่า 
อากาศท่ีอุนแลวจะมีอุณหภูมิประมาณ 400°C แตในกรณีของ recuperator โลหะซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง กาซไอเสีย
ท่ีปอนใหตองมีอุณหภูมิไมเกิน 900°C เนื่องจากขอจํากัดเรื่องการทนความรอนของโลหะ ดังน้ัน โดยท่ัวไปจะนํา
กาซไอเสียจากเตาไปเจือจางดวยอากาศอุณหภูมิปกติกอนปอนให recuperator ในกรณีนี้จะสามารถอุนอากาศให
มีอุณหภูมิสูงถึง 600°C 

ในกรณีของเตาขนาดใหญ เชน เตาใหความรอนเหล็ก billet ฯลฯ หลังจากนําความรอนกลับมาใชดวย
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแลว ยังนําความรอนท่ีเหลือกลับมาใชดวยการติดต้ัง waste-heat boiler เพื่อใชเปน
แหลงพลังงานของเครื่องจักรอื่นอีกดวย 
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ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบความรอนที่แผรังสีและความรอนสะสม 
 

  (1) เปรียบเทียบอุณหภูมิที่ผิวเหล็กกับปริมาณความรอนที่แผรังสี 

 
 
 (2) เปรียบเทียบความรอนที่สะสม 

 
 
  (3) ความรอนสูญเสียที่ beam ระบายความรอนดวยนํ้า 

 

ผนังขาง 

ผิวเตาดานใน 

เพดาน 

ผิวเตาดานใน 

ผิวเหล็ก 

ผิวเหล็ก 

ความรอนแผรังสี ผิวเหล็ก ความรอนแผรังสี ผิวเหล็ก ความรอนแผรังสี 

ผนังพลาสติกเดิม ผนังเดิม + veneering ผนังเซรามิก F ตลอดความหนา 

ผิวเหล็ก ความรอนแผรังสี ความรอนแผรังสี ผิวเหล็ก ความรอนแผรังสี 

ผนังพลาสติกเดิม ผนังเดิม + veneering ผนังเซรามิก F ตลอดความหนา 

เพดาน 
× หม่ืน 

ผนังขาง เพดาน ผนังขาง เพดาน ผนังขาง 
ผนังเซรามิก F ตลอดความหนา ผนังเดิม + veneering ผนังพลาสติกเดิม 

post 

ผิวเตาดานใน Tf [°C] 

ผิวเตาดานใน Tf [°C] 

post 

ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] 

ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] 

ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] ความสูญเสียในนํ้าระบายความรอน [kJ/(m·s)] 

ผนังเดิม + veneering 

ผนังเดิม + veneering 

ผนังเซรามิกทั้งหมด 80 mmt 

ผนังเซรามิกทั้งหมด 

caster caster 

ผนังเดิม 60t caster 1 ชั้น 

ผนังเดิม 60t caster 1 ชั้น 
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รูปที่ 3.2 ประตูปอนวัตถุดิบ 2 ชั้น 

 

   
 

รูปที่ 3.3 อัตราการประหยัดเชือ้เพลิงจากการอุนอากาศ 
 

ระยะหลังน้ี มีการอนุรักษพลังงานดวยการเพ่ิมอุณหภูมิของอากาศอุนใหสูงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพสูง
โดยใช regenerative burner ซึ่งจะเดินเครื่องเปนคูดังรูป 3.4 

เมื่อจุดไฟ burner A กาซไอเสียจากการเผาไหมจะถูกดูดเขาไปใน burner B ซึ่งไมไดจุดไฟ ในขณะนั้น
กาซจะแลกเปล่ียนความรอนโดยตรงกับ regenerator ท่ีทําจากเซรามิก หลังจากน้ัน 30-60 วินาทีจะใชวาลวสลับ

skid pipe 

ประตูชวย 
ประตูหลัก 

มอเตอร 

เชื้อเพลิง : นํ้ามันหนัก 
อัตราสวนอากาศ : 1.1 

อัต
รา
ปร

ะห
ยัด
เช
ื้อเพ

ลิง
 [%

] 

อุณหภูมิอากาศท่ีอุนแลว (°C) 
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ใหจุดไฟ burner B และดูดกาซไอเสียนั้นเขาไปใน burner A โดยอากาศสําหรับเผาไหมของ burner B จะ
แลกเปลี่ยนความรอนโดยตรงกับ regenerator ซึ่งไดรับความรอนจากไอเสีย 

 

   
รูปที่ 3.4 regenerative burner 

 

กรณีท่ีกาซไอเสียจากเตาใหความรอนมีอุณหภูมิ 1200°C จะสามารถอุนอากาศใหมีอุณหภูมิสูงเกือบ 
1100°C โดยเฉลี่ย ตัว regenerator นั้นมีใชในเตาหลอมแกวและ hot blast furnace มากอนแลว แตจะมีขนาดใหญ
มากและระยะเวลาสลับนานมาก สวน regenerative burner จะมี regenerator ติดต้ังอยูกับ burner แตละตัว แตแรก 
burner แบบน้ีถูกคาดหวังวาจะสามารถอนุรักษพลังงานไดมาก แตปญหาคือเมื่ออากาศท่ีอุนมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
เปลวไฟของ burner ก็มีอุณหภูมิสูงข้ึนดวย ทําใหคา NOx ท่ีปลอยออกมาเพ่ิมข้ึนเปนฟงกช่ันยกกําลัง อยางไรก็
ตาม ระยะหลังน้ีมีการคนควาวิจัยเพ่ิมมากข้ึน ทําใหไดเทคโนโลยีท่ีสามารถเผาไหมดวยอากาศอุนอุณหภูมิสูง
เชนนี้ดวยคา NOx เทาเดิมหรืออาจตํ่ากวาเดิมเสียอีก ยิ่งไปกวาน้ัน กรณีของ regenerative burner กาซไอเสียจะมี
อุณหภูมิเทากับอุณหภูมิของกาซไอเสียหลังจากแลกเปลี่ยนความรอนกับ regenerator ของ burner แตละตัวเสร็จ
แลว สุดทายจึงมีอุณหภูมิตํ่าเพียงประมาณ 300°C แมวาอุณหภูมิเตาท่ีตําแหนงของ burner จะสูงมากก็ตาม ดังน้ัน 
จึงไมจําเปนตองทําใหเตามีความยาวมากเพ่ือลดอุณหภูมิของกาซไอเสียเหมือนกับเตาแบบเดิม สามารถใหความ
รอนเหล็ก billet ไดโดยมีขนาดกะทัดรัด ในอนาคตคงจะมีการใชระบบ burner แบบนี้มากข้ึนเรื่อยๆ เรื่องการนํา
ความรอนจากกาซไอเสียกลับมาใชคงมีเพียงเทาน้ี อยางไรก็ตาม ในกรณีพิเศษยังมีระบบ hot cooling ซึ่งใช skid 
beam ซึ่งเปนแทงรองรับในเตาท่ีระบายความรอนดวยน้ําเพื่อผลิตไอนํ้าอีกดวย 

mode A 

mode B 

วาลวสลับ 

วาลวสลับ 

burner 1 
จุดไฟ 

burner 2 
ดูดกาซไอเสีย 

burner 2 
จุดไฟ 

burner 1 
ดูดกาซไอเสีย 

กาซไอเสีย 

กาซไอเสีย 

อากาศสําหรับเผาไหม 

อากาศสําหรับเผาไหม 
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(e) การลดกําลังไฟฟา 
การลดกําลังไฟฟาสูญเสียโดยท่ัวไปสามารถทําไดโดยเดินสายใหเหมาะสมท่ีสุด ลดความสูญเสียจาก

ความตานทานไฟฟาใหเหลือนอยท่ีสุด และติดต้ังคาปาซิเตอรเพื่อเพิ่มเพาเวอรแฟกเตอร รวมท้ังทําใหเกิดสมดุล
ในวงจรไฟฟา 3 เฟส เปนตน อยางไรก็ตาม วิธีท่ีใชกันมากในเตาใหความรอนเหล็ก billet ไดแก เดินเครื่อง 
blower สําหรับการเผาไหม และพัดลมดูดกาซไอเสียชนิดท่ีใช  สําหรับการเผาไหม และพัดลมดูดกาซไอเสีย
แบบ VVVF 

นอกจากน้ีในการขับ walking beam มักจะใชซิลินเดอรไฮดรอลิกแบบกานเดียวซึ่งกรณีท่ีจะเลื่อนดาน
กานสูบจะตองใชน้ํามันไฮดรอลิกปริมาณมาก ปริมาณนํ้ามันท่ีตองใชนี้จะเปนตัวกําหนดขนาดของปมไฮดรอลิ
กรวมท้ังมอเตอรดวย เพ่ือแกไขจุดน้ี จะมีการติดต้ังบายพาสท้ังดานกานสูบและดานตรงขามกานสูบ เพื่อลด
ปริมาณน้ํามันไฮดรอลิกท่ีตองใชใหนอยลงและทําใหปมมีขนาดเล็กลงดวย 

(f) การควบคุมดวยคอมพิวเตอร 
 ระยะหลังนอกจากระบบ distributed computer system (DCS) หรือ programmable logic controller 

(PLC) แลว ยังใชคอมพิวเตอรสําหรับควบคุม เรียกวา level II ซึ่งจะคํานวณอุณหภูมิของเหล็ก billet แบบ real 
time เพื่อควบคุมสภาพการเผาไหมใหสามารถใหความรอนอยางเหมาะสมท่ีสุดอยูเสมอใหรองรับรูปแบบการ
เดินเครื่องแบบตางๆ เชน การเปลี่ยนชนิดเหล็ก เปนตน เตาท่ีใชวิธีอนุรักษพลังงานเพื่อใหใชเช้ือเพลิงนอยท่ีสุด
แบบนี้กําลังมีจํานวนเพ่ิมข้ึน และในอนาคตวิธีอนุรักษพลังงานท่ีใชคอมพิวเตอรเชนนี้จะมีมากข้ึนในอนาคต 
 

3.2.3 กลวิธีอนุรักษพลังงานพิเศษอื่นๆ 
(a) เตา annealing furnace แบบ batch ท่ีมีบรรยากาศเปนไฮโดรเจน 
เตานี้ใชสําหรับทํา annealing คอยลท่ีแปรรูปเย็นเสร็จแลว เรียกวา bell annealing furnace โดยจะนํา

คอยลท่ีพันแผนเหล็ก ฯลฯ มาซอนเปนช้ันๆ แลวใหความรอนทางออมผาน inner cover ซึ่งมีลักษณะคลาย 
muffle แตเดิมโดยมากจะใชไนโตรเจนเปนบรรยากาศภายใน inner cover นี้ อยางไรก็ตาม จากตาราง 3.3 
ไฮโดรเจนจะมีคุณลักษณะดานการถายเทความรอน ไดแก สัมประสิทธิ์การนําความรอนและความรอนจําเพาะ
ดีกวาไนโตรเจนมาก จึงนําคุณลักษณะนี้มาใชประโยชนในการอนุรักษพลังงานโดยใชบรรยากาศเปนไฮโดรเจน 
100% ซึ่งจะลดเวลาใหความรอนใหสั้นลงได 
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ตารางที่ 3.3  เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของ H2 กับ N2 
สมบัติทางกายภาพ N2 H2 H2 / N2 

สัมประสิทธ์ิความหนืด [kgs/m2] ที่ 300°C 2.89 × 10-6 1.39 × 10-6 0.48 
สัมประสิทธ์ิความหนืดจลน [m2/s] ที่ 300°C 0.491 × 10-4 3.21 × 10-4 6.54 
สัมประสิทธ์ิการนําความรอน [W/(m·K)]ที่ 300°C 0.0442 0.295 6.67 
thermal diffusivity [m2/s] ที่ 300°C 7.13 × 10-5 4.94 × 10-4 6.93 
ความหนาแนน [kg/m3] ที่ 300°C 0.596 0.0424 0.072 
ความรอนจําเพาะ cp [kJ/(kg·K)] ที่ 300°C 1.070 14.55 13.6 
Pr number ที่ 300°C 0.69 0.65 0.94 
mean free path [m] ที่ 300°C 49 × 10-6 90 × 10-6 1.84 
self diffusion coefficient [m2/s] ที่ 300°C 2.03 × 10-5 1.43 × 10-5 7.0 
interdiffusion coefficient [m2/s] H2O ที่ 55°C 3.13 × 10-5 1.121 × 10-5 3.6 
interdiffusion coefficient [m2/s] อากาศ ที่ 0°C 1.83 × 10-5 6.11 × 10-5 3.3 

 

นอกจากน้ีในกระบวนการระบายความรอน หากเพิ่มความดันจะทําใหลดระยะเวลาลงได ความสามารถ
ในการระบายความรอนจะแปรผันตรงกับกําลัง 1 ของความหนาแนนของกาซและกําลัง 0.78 ของความเร็ว
กระแส สวนความดันสูญเสียของระบบจะแปรผันตรงกับกําลัง 1 ของความหนาแนนและกําลัง 2 ของความเร็ว
กระแส เนื่องจากอัตราไหลจะแปรผันตามความเร็วกระแส ดังน้ันกําลังพัดลมระบายความรอนจึงแปรผันตาม
กําลัง 1 ของความดันและกําลัง 3 ของความเร็วกระแส กลาวคือ กรณีท่ีใหความสามารถในการระบายความรอน
คงท่ีแลว การลดอัตราไหลแลวเพ่ิมความดันจะสิ้นเปลืองกําลังขับนอยกวา กลาวคือเปนการอนุรักษพลังงาน
นั่นเอง 

(b) บริเวณ direct firing ของเตา annealing furnace แบบตอเนื่องสําหรับเหล็กแผน 
เตานี้ใชทํา annealing ข้ันสุดทายหลังจากรีดเย็นแลว ใชกับเหล็ก strip ท่ีอยูในสภาพ non-oxidation มา

อยางตอเนื่อง ในการทํา annealing แตเดิมจะใชบรรยากาศท่ีมีไฮโดรเจนผสมอยูบาง แลวใหความรอนทางออม
ดวย radiant tube อยางไรก็ตาม เมื่ออุณหภูมิของเหล็กกับอุณหภูมิของเตาตางกันมาก พบวาหากไมใหความรอน
ดวยเปลวไฟโดยตรงท่ีเผาไหมดวยอัตราสวนอากาศตํ่ากวา 1.0 เล็กนอยแลว จะไมเกิดการออกซิเดช่ัน การทํา
เชนนี้เรียกวา บริเวณ direct firing ในบริเวณน้ีจะมีการพาความรอนจากเปลวไฟของ burner ดวย ทําให
สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนดีข้ึนมาก นอกจากจะอนุรักษพลังงานไดแลวเตายังมีความยาวลดลงอีกดวย 

(c) การทํา blacking 
 เปนการเพ่ิมความสามารถในการทํา annealing วัสดุแปรรูปเย็นข้ึนถึง 20% โดยเพียงแตเพิ่ม

กระบวนการน้ีท่ีดานทางเขาวัตถุดิบของเตา annealing furnace ในไลน annealing pickling ของสเตนเลสเทาน้ัน 
โดยใช burner ชนิดพิเศษทําใหเกิดเขมา ใหไปเกาะท่ีดานหน่ึงของแผนเหล็กหรือท้ังสองดาน เพื่อเพิ่ม emissivity 
ทําใหลดเวลาในการใหความรอนได ในชวงอุณหภูมิตํ่าซ่ึงวัตถุดิบจะมี emissivity ตํ่า เขมาจะเหลืออยูผิวหนา
ชวยในการถายเทความรอน และเม่ือวัตถุดิบรอนแดงท่ี 700-800°C เขมาจะเผาไหมหมดจึงไมมีผลกระทบใดๆ 
ตอผลิตภัณฑ รูป 3.5 แสดงคุณลักษณะของการทํา blacking ซึ่งสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมเดิมจะมีคา 
0.25 แตเมื่อทํา blacking ท้ังสองดานจะเพ่ิมข้ึนเปน 0.6 ผลลัพธคือ กรณีของเหล็กเบอร SUS304 เวลาท่ีใชในการ
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ใหความรอนจนมีอุณหภูมิเทากับท่ีกําหนดจะลดลงจากประมาณ 100 นาทีเหลือประมาณ 80 นาที นอกจากน้ี 
สําหรับเหล็กเบอร SUS430 เวลาจะลดลงจาก 100 นาทีเหลือประมาณ 60 นาที 

 (d) การนํากาซไอเสียมาใชประโยชนระหวางเตาหลายตัว 
 รูป 3.6 แสดงตัวอยางการใชกาซไอเสียของเตา carburizing furnace เปนแหลงความรอนของเตา 

annealing furnace ในกรณีนี้ เตา annealing furnace จะไมตองใชแหลงความรอนอื่นอีกเลย การทําเชนนี้จะตอง
วางแผน layout เครื่องจักรใหดี แตสําหรับเตาอุณหภูมิตํ่าจะเปนการอนุรักษพลังงานท่ีดีเลิศ นอกจากนี้ในกรณี
ของเตา carburizing furnace บรรยากาศในเตาจะเปนกาซท่ีสามารถเผาไหมได ดังน้ัน จึงสามารถนํากาซความดัน
บรรยากาศท่ีเปนไอเสียมาเปนเช้ือเพลิงของเตาอื่นเพื่ออนุรักษพลังงานได 
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การทํา blacking กับสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 

ไมทํา ทําดานเดียว ทําสองดาน 

อุณหภูมิเตา 1150°C 

สองดาน 
ดานเดียว 

ไมทํา 
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] 
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อุณหภูมิเตา 880°C 

สองดาน 
ดานเดียว 

ไมทํา 

เวลา [s] 
กรณีของเหล็กเบอร SUS304 

เวลา [s] 
กรณีของเหล็กเบอร SUS430 

คุณลักษณะอุณหภูมิของเหล็ก strip 

รูปที่ 3.5 คุณลักษณะของเคร่ือง blacking 
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รูปที่ 3.6 การนํากาซไอเสียของเตา carburizing furnace มาใชในเตา annealing furnace 

 
 

3.3 ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม (Cogeneration)   
3.3.1  การประเมินคุณภาพของพลังงาน 

a. เอ็กเซอรจี (Exergy)  
 สมมติวามีกําลังงาน 100 [W] หากเปนกําลังงานไฟฟาก็สามารถแปลงเปนแรงขับเคลื่อน (พลังงานกล) 

หรือพลังงานแสงได หรือจะนํามากําเนิดความรอนสูงก็ได ซึ่งสามารถใชงานไดอยางกวางขวาง แตพลังงาน 100 
[W] เทากัน หากเปนพลังงานความรอน (ผลตางของอุณหภูมิ) ท่ีไดจากการนํานํ้าอุน 20 [°C] จํานวน 8.6 [kg] มา
ทําใหมีอุณหภูมิเหลือ 10 [°C] แลว พลังงานน้ันไมสามารถนําไปใชในการทําความอบอุนไดทันที คงสามารถ
นําไปใชเปนแหลงความรอนของปมความรอนท่ีอธิบายไปแลวขางตนเทาน้ัน รูปท่ี 3.7 จะอธิบายคุณภาพ 
(คุณคา) ของพลังงานในทํานองเดียวกันนี้ในอีกรูปแบบหนึ่ง 

 จะเห็นวาการประเมินคุณคาอยางยุติธรรมระหวางพลังงานท่ีมีปริมาณเทากันแตคุณภาพตางกัน จะมี
ประโยชนอยางยิ่งในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และในการสรางระบบอนุรักษพลังงาน ปจจุบัน การ
ประเมินคุณภาพของพลังงานนี้ จะใช “ความสามารถในการทํางานเกิดงาน” ซึ่งเปนผลลัพธท่ีเรายอมคาดหวัง
จากพลังงานเปนเกณฑ และเปนหลักการของ “available energy (พลังงานท่ีนํามาใชงานได)” ท่ีนิยามไวในวิชา
อุณหพลศาสตร 

 อยางไรก็ตาม  พลังงานท่ีเส่ือมคุณภาพท่ีแสดงไวในรูป  3.7 ก็ยังสามารถนํากลับมาใชไดหาก
วัตถุประสงคสอดคลองกับคุณภาพของพลังงานน้ันๆ ดังน้ัน เนื่องจากคําวา “available energy” ทําใหเกิดความ
เขาใจผิดไดงาย ในเทคโนโลยีสาขาการอนุรักษพลังงาน เรามักจะใชคําวา เอ็กเซอรจี (exergy) แทนคําวา Available 
Energy 

recuperator 

radiant tube 

hot-blast fan 
carburizing furnace (920°C) 

exhaust gas duct 

อากาศเจือจาง tile 
regenerator 

ไป regenerator (120°C) 
ไปปลองไอเสีย 

อากาศเจือจาง 

annealing furnace 
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 (a) พลังงาน     (b) คุณภาพ (คุณคา) ของพลังงาน 

รูปที่ 3.7 การเปรียบเทียบคุณภาพ (คุณคา) ของพลังงาน 
 

เอ็กเซอรจี หมายถึง ปริมาณพลังงานความรอนท่ีสามารถนําออกมาแปลงเปนแรงขับเคลื่อน (งาน) ได 
รูปท่ี 3.8 แสดงความสัมพันธระหวางพลังงานกับเอ็กเซอรจี กรณีของพลังงานความรอน ยิ่งมีอุณหภูมิสูงเทาใด 
เอ็กเซอรจีก็จะยิ่งสูงข้ึนเทาน้ัน 

ประสิทธิภาพมีท้ังประสิทธิภาพของพลังงานและ
ประสิทธิภาพของเอ็กเซอรจี ประสิทธิภาพของพลังงาน
มักจะเรียกสั้นๆ วาประสิทธิภาพหรือประสิทธิภาพความ
รอน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ไมเพียงแตตอง
สรางระบบท่ีมีประสิทธิภาพพลังงานสูงเทาน้ัน แตยังตอง
เปนระบบท่ีไมมีความสูญเปลาในแงของเอ็กเซอรจีอีกดวย 

อนึ่ง พลังงานไฟฟาและเพลาหมุน แทบจะ
สามารถแปลงเปนงานไดเกือบทุกชนิด เอ็กเซอรจจีึงมีคาเทากับพลังงาน สวนเอ็กเซอรจีของเช้ือเพลงิ เนื่องจาก
สวนหนึ่งจะหายไปในส่ิงแวดลอม จึงใหเอ็กเซอรจีเทากับ 0.95 (เช้ือเพลงิกาซ) และ 0.975 (เช้ือเพลิงเหลว) เทา
ของพลังงานตามลําดับ 

b. การนําความรอนมาใชงานแบบคาสเคด (cascade) กับเอ็กเซอรจี  
ในระยะหลัง โรงงานและอาคารตางๆ มีการนําระบบโคเจนเนอเรชั่นมาใชติดต้ังกันแพรหลายมากข้ึน 

ระบบโคเจนเนอเรช่ันเปนระบบท่ีนําความรอนมาใชงานแบบคาสเคด คําวา คาสเคด หมายถึง น้ําตกท่ีมีลักษณะ
เปนช้ันๆ ดังรูปท่ี 3.9 เราจะนําพลังงานความรอนท่ีมีเอ็กเซอรจีสูงซ่ึงไดจากการเผาไหมเช้ือเพลิง มาแปลงเปน
พลังงานไฟฟาและแรงขับเคลื่อนกอน ซึ่งจะรักษาเอ็กเซอรจีไว แลวนําความรอนท้ิงซ่ึงมีคุณภาพตํ่าลง มาใชใน
วัตถุประสงคท่ีตองการอุณหภูมิตํ่ากวา เชน ไอน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต การปรับอากาศรอน-เย็นหรือการจาย
น้ํารอนในอาคาร เปนตน การนําความรอนมาใชงานจากระดับอุณหภูมิสูงไลลงไปตามลําดับเชนนี้ เรียกวา “การ
นําความรอนมาใชงานแบบคาสเคด” วิธีการน้ีสามารถนําพลังงานเคมีท่ีมีอยูในเช้ือเพลิงฟอสซิล มาใชงาน
ตามลําดับโดยมีเอ็กเซอรจีสูญเสียไปนอยท่ีสุด กลาวไดวาเปนระบบในอุดมคติสําหรับการแปลงพลังงาน 

 
น้ํา 30 [°C] 100 [kg] 

น้ําเย็น 0 [°C] 50 [kg] 
น้ําอุน 60 [°C] 50 [kg]

น้ํา 30 [°C] 100 [kg]

น้ําเย็น 0 [°C] 50 [kg] 
น้ําอุน 60 [°C] 50 [kg] 

ปริมาณความรอนเทากันทั้งสองดาน 
เมื่อผสมน้ําเย็น 0 [°C] 50 [kg] กับน้ําอุน 60 [°C] 50 [kg] 
จะไดน้ํา 30 [°C] 100 [kg] 

ปริมาณความรอนเทากันก็จริง แตอุณหภูมิตางกันก็ประโยชนก็ตางกัน 
น้ําเย็น 0 [°C] นําไปใชปรับอากาศใหเย็นได น้ําอุน 60 [°C] 50 [kg] ก็ 
นําไปใชปรับอากาศรอน หรือจายใหน้ํารอนได 

en (ภายใน) + erg (งาน) = energy (พลงังาน) 

ex (ออกมาภายนอก) + erg (งาน) = exergy (เอ็กเซอรจี)
รูปท่ี 3.8 ความสัมพันธระหวางพลังงานกับเอ็กเซอรจี 
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ในทางปฏิบัติแลว โรงงานและอาคารตางๆ จะใชกาซธรรมชาติหรือน้ํามันหนักเปนเช้ือเพลิงของ
เครื่องจักรผลิตกําลัง เชน เครื่องยนตใชกาซ กาซเทอรไบน เครื่องยนตดีเซล เพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟาหรือ
คอมเพรสเซอร แลวนําพลังงานไฟฟาและพลังงานกลท่ีไดไปใชในโรงงานหรืออาคาร พรอมกับนําความรอนท้ิง
ท่ีนํากลับมาไดจากไอน้ําหรือน้ํารอนจากเครื่องจักรพลังความรอน ไปใชในงานท่ีตองการความรอน 

รูป 3.10 เปนผลลัพธจากประเมินอยางงายเปรียบเทียบสมดุลพลังงานจากเช้ือเพลิงท่ีใชเครื่องยนตใช
กาซ ระหวางมีและไมมีระบบโคเจนเนอเรช่ัน พลังงานไฟฟาเม่ือไมมีระบบโคเจนเนอเรช่ันนั้น สมมติวาไดรับ
พลังงานไฟฟาจากโรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟาท่ัวไปท่ีมีประสิทธิภาพการกําเนิดไฟฟาท่ีดานผูใชเทากับ 35.1 [%] 
และไดรับพลังงานความรอนจากหมอไอนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 80 [%] 

 
 

รูปที่ 3.9 การนําความรอนมาใชงานแบบคาสเคด 

เชื้อเพลิง เคร่ืองยนต ไฟฟา

กาซเทอรไบน

สตีมเทอรไบน

ไอน้ํา

น้ําเดือด

น้ํารอน

น้ําอุน

ไฟฟา

ไฟฟา
   แรงขับเคล่ือน

ใชความรอน
   (โรงงาน) 

ใชความรอน
   (อาคารตางๆ)

ใชความรอน
   (จายนํ้ารอน)

ปรับอากาศรอน 

รูปแบบการใชงาน 

แสงสวาง 

พลังงานไฟฟา 

อบแหง 

ปรับอากาศรอน-เย็น

จายนํ้ารอน
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หมายเหตุ กรณีที่มีความตองการกําลังไฟฟาและความรอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับโคเจเนอเรชั่น  

และใชงานทั้งคูอยางเต็มที ่
รูปที่ 3.10 การเปรียบเทียบสมดุลพลังงานระหวางมีและไมมีระบบโคเจนเนอเรชั่น 

 

ถาใหพลังงานขาเขาในกรณีของระบบโคเจนเนอเรช่ันซึ่งมีการนําความรอนท้ิงกลับมาใชเปน 100 
หนวยแลว พลังงานขาเขาในกรณีท่ีไมมีระบบโคเจนเนอเรชั่น จะตองใชถึง 133 หนวย จะเห็นวาระบบโคเจน
เนอเรช่ันจะมีขอไดเปรียบมากกวา 

(C) การอนุรักษพลังงานและความคุมทุนของระบบโคเจเนอเรช่ัน  
เทียบกับระบบท่ีไดรับกําลังไฟฟาจากเครือขายของการไฟฟา และกําเนิดแหลงความรอน เชน ไอนํ้า 

ฯลฯ แยกตางหากดวยหมอไอน้ํา ฯลฯ เพื่อนําไปใชแลว ระบบท่ีผลิตและใชประโยชนจากกําลังขับเคล่ือนและ
ความรอนจากเช้ือเพลิงโดยอาศัยเครื่องจักรชนิดเดียวกัน เรียกวา ระบบโคเจเนอเรช่ัน (CGS หรือ CHP) 

ในโรงไฟฟาท่ีผลิตไฟฟาเพียงอยางเดียว แมจะใชระบบกําเนิดไฟฟาแบบคอมไบนไซเคิลโดยใชกาซ
เทอรไบนและกังหันไอนํ้ารวมกันก็ตาม ความรอนท่ีถูกท้ิงไปในเครื่องควบแนนก็ยังมีปริมาณมาก ประสิทธิภาพ
ความรอนจะมีคาประมาณ 50 [%] และยังตองลบดวยความสูญเสียในการจายไฟฟาอีกเกือบ 6 [%] แตในระบบ
โคเจเนอเรช่ันซ่ึงจะติดต้ังท่ีดานอุปสงค แลวใชความรอนอุณหภูมิสูงท่ีไดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงในการผลิต
กําลังขับเคลื่อน และใชความรอนอุณหภูมิตํ่าในการใหความรอนแลว ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาเทากับ 25-
45% แตหากสามารถนําความรอนไปใชประโยชนไดจะมีประสิทธิภาพความรอนรวมสูงไดถึง 70-80% ดังจะ
แสดงใหเห็นในตัวอยางตอไป 

นอกจากน้ี การติดต้ังระบบโคเจเนอเรช่ัน จะชวยใหสามารถควบคุมกําลังไฟฟาสูงสุดได จึงสามารถลด
สัญญาการใชไฟฟาฐานได 

นอกจากนี้ระบบโคเจเนอเรช่ันยังสามารถใชประโยชนเปนแหลงจายไฟฉุกเฉินได จึงมีขอไดเปรียบท่ี
สามารถทําสัญญาปรับแรงดันไฟฟาฉุกเฉินไดอีกดวย 

 
 

[ไมมีระบบโคเจนเนอเรชั่น][มีระบบโคเจนเนอเรช่ัน] 

ความรอนทิ้ง 
ที่ไมไดใชงาน  (28 [%]) 

กําเนิดไฟฟาดวย 

ไฟฟา 
พลังงานขาเขา 

ความรอน

ความรอนท้ิงท่ีไมไดใชงาน    (61 [%]) 
ความสูญเสียในสายสงไฟฟา   (4 [%]) พลังงานขาเขา 

หมอไอน้ํา หมอไอน้ําขาเขา

ความรอนทิ้งท่ีไมไดใชงาน  (19 [%])

ไอน้ําขาเขา 
ระบบ 

กําเนิดไฟฟา
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3.3.2  รูปแบบของระบบโคเจเนอเรชั่น 
ระบบโคเจเนอเรช่ันมีรูปแบบตางๆ ตามตาราง 3.4 ข้ึนอยูกับอุปกรณผลิตกําลังขับเคลื่อนและวิธีใช

ประโยชนจากความรอนและกําลังขับเคล่ือน ซึ่งจะมีการเลือกใชระบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดใหสอดคลองกับสภาพ
ของโรงงานและสถานประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมท่ีใชไอน้ําเปน
จํานวนมาก   เชน    การกลั่นน้ํามันดิบ 
การผลิตกระดาษ     ต้ังแตอดีตมาจะมี
ระบบผลิตไฟฟาเองดวยหมอไอนํ้า
ความดันสูงและกังหันไอน้ําอยูแลว 
แลวนํา ไอน้ําท่ีระบายออกจากกังหัน
ไปใชเปนไอน้ําสําหรับกระบวนการ
ผลิตลักษณะน้ีก็เปนโคเจเนอเรช่ันชนิด
หน่ึง แตตอไปนี้จะอธิบายระบบโคเจ
เนอเรช่ันแบบใชเครื่องยนตสันดาป
ภายในท่ีกําลังเริ่มแพรหลายมากข้ึนซึ่ง
สามารถรองรับอุปสงคพลังงานขนาด
เล็กกวาได 
 
 
 
 
 

อุปกรณกําเนิด
กําลังขับเคล่ือน 

1.เคร่ืองยนตสันดาปภายใน : เคร่ืองยนตแก็ส เคร่ืองยนตดีเซล 
2.กาซเทอรไบน 
3.กังหันไอนํ้า : กังหัน extraction/back pressure 
3.เซลเชื้อเพลิง 

แหลงกําเนิด 
ความรอน 

1.เคร่ืองยนตสันดาปภายใน : กาซไอเสีย น้ําระบายความรอน
เคร่ืองยนต 
2.กังหันไอนํ้า : bleed steam และไอเสีย 
3.เซลเช้ือเพลิง 

การนําความรอน
ไปใช 

ไอน้ําสําหรับกระบวนการผลิต น้ํารอน  แหลงความรอน
สําหรับเคร่ืองทํานํ้ารอนน้ําเย็นแบบดูดซึม ลมรอนสําหรับ
อบแหง 

การนํากําลัง
ขับเคล่ือนไปใช 

ขับเคร่ืองกําเนิดไฟฟา ขับเคร่ืองอัดอากาศ พัดลม ปม 

ตารางที่ 3.4 ระบบโคเจเนอเรชัน่ 
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3.3.3 คุณลักษณะของเคร่ืองยนต 
คุณลักษณะของเครื่องยนตชนิดตางๆ แสดงไวในตาราง 3.5 
เครื่องยนตดีเซลมีขอดีท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูง คาติดต้ังตํ่า และสามารถใชเช้ือเพลิงราคาถูก

ได แตเนื่องจากมีฝุนละอองในไอเสียมากและมีอัตราสวนอากาศสูง จึงไมสามารถใช 3-way catalytic converter 
ในการกําจัด NOx ได รวมท้ังยังมีปญหาเรื่องประสิทธิภาพการนําความรอนจากไอเสียกลับมาใชจะมีคาตํ่าอีกดวย 

เครื่องยนตแก็สจะมีไอเสียท่ีมีอุณหภูมิสูง และใชเช้ือเพลิงท่ีสะอาด ไอเสียจึงสะอาดไปดวย สามารถใช
เปนแหลงความรอนของเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืนไดโดยตรง นอกจากน้ี ยังสามารถกําจัด NOx และ
ไฮโดรคารบอนในไอเสียไดคอนขางงาย 

กาซเทอรไบนไมจําเปนตองใชน้ําระบายความรอนจํานวนมาก มีโครงสรางไมซับซอน และสามารถทํา
ใหมีขนาดใหญได ระยะหลังน้ียังมีการพัฒนาและผลิตกาซเทอรไบนขนาดเล็กข้ึนอีกดวย ยิ่งเพ่ิมอุณหภูมิขาเขา
เทอรไบนมากเทาใด ประสิทธิภาพความรอนก็จะมีคาสูงข้ึนเทาน้ัน จึงมีการวิจัยและพัฒนากังหันเพื่อเพิ่มการทน
ความรอนใหสูงข้ึน เชน เทอรไบนเซรามิก เปนตน นอกจากน้ี ไอเสียของกาซเทอรไบนยังมีอุณหภูมิสูง สามารถ
ใช waste-heat boiler ผลิตไอนํ้าความดันสูงซ่ึงสะดวกในการขนสงความรอนได ดังน้ันจึงเหมาะกับโรงงานท่ีมี
ความตองการความรอนอุณหภูมิสูง และสถานท่ีท่ีใชงานมีลักษณะกระจายกัน กรณีท่ีมีอุปสงคความรอนตํ่า เชน 
ในหนารอน และตองการเพ่ิมปริมาณการผลิตไฟฟา ก็สามารถปรับอัตราสวนระหวางการผลิตความรอน-ไฟฟา
ไดดวยการนําไอนํ้าท่ีเกิดข้ึนกลับไปปอนใหทางเขากาซเทอรไบน (cheng cycle) ในทางกลับกัน กรณีท่ีกําเนิดไอ
น้ําไมพอใช จะใชเช้ือเพลิงเผาไหมชวยในหมอไอนํ้า waste-heat boiler เพื่อปรับปริมาณไอนํ้า เซลเช้ือเพลิงมีการ
ทดสอบสาธิตกันอยูบาง แตยังมีปญหาเรื่องการลดตนทุน 

ตารางที่ 3.5   คุณลักษณะของเครื่องยนตท่ีใชในระบบโคเจนอเรชัน 
  เคร่ืองยนตดีเซล เคร่ืองยนตแก็ส กาซเทอรไบน 

ขอบเขตการใชงาน [kW] 10-10,000 20-5,000 50-230,000 
ประสิทธิภาพการกําเนิดไฟฟา [%] 30-45 28-38 20-35 

ประสิทธิภาพรวม [%] 40-70 60-80 60-85 
เชื้อเพลิง  น้ํามันเบา  

น้ํามันหนัก 
กาซธรรมชาติ  
กาซ LPG 

น้ํามันกาด น้ํามันเบา  
กาซ 

อุณหภูมิไอเสีย [°C] 350-450 400-600 500-600 
อุณหภูมิน้ําระบายความรอน [°C] 70-75 80-90  

อัตราสวนอากาศ  2.5-3.0 1.0-2.0 3.0-3.5 

 

3.3.4  ขอควรระวังในการเลือกใชระบบโคเจเนอเรชั่น 
ความคุมทุนของระบบโคเจเนอเรช่ันข้ึนอยูกับวาสามารถเพ่ิม utilization factor ของระบบไดอยางไร 

และจะสามารถใชความรอนท้ังหมดไดอยางไร ดังน้ัน กอนการนํามาใชจึงตองวางแผนระบบโดยตรวจสอบ
รูปแบบของอุปสงคความรอนและไฟฟาของแตละฤดูกาลและชวงเวลาใหถี่ถวน ในตัวอยางท่ี1 ท้ังๆ ท่ี
ประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดมีคาถึง 75 [%] แตประสิทธิภาพเฉลี่ยท้ังปมีคาเพียง 52-54 [%] และในตัวอยางท่ี 2 
เทียบกับฤดูรอนและฤดูหนาวแลว ในชวงระหวางฤดูท้ังสองประสิทธิภาพรวมจะลดลง 10 [%] 
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การปรับการเดินเครื่องเพื่อใหรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงคไฟฟาเปนเรื่องท่ียุงยาก ดังน้ัน โดยท่ัวไป
จะเช่ือมตอระบบกับระบบของการไฟฟาเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงน้ี เนื่องจากถาไฟดับแลวมีกําลังไฟฟาสง
ยอนกลับเขาไปในระบบไฟฟาสาธารณะจะเกิดอันตรายข้ึนได ในการเช่ือมตอจะตองติดต้ังอุปกรณปองกันตาม
แนวทางขอกําหนดทางวิศวกรรมเก่ียวกับการเช่ือมตอระบบไฟฟาท่ีประกาศโดยกระทรวงเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมแหงประเทศญ่ีปุน(สําหรับประเทศไทยก็มีขอกําหนดดังกลาวเชนกัน) ถาอุปสงคมีภาระ
เปลี่ยนแปลงคอนขางนอย และสามารถยอมใหหยุดเครื่องไดช่ัวคราวเปนระยะเวลาสั้นๆ เชน ระบบปรับอากาศ 
ฯลฯ บางครั้งอาจจะจัดทําระบบท่ีเปนอิสระจากไฟฟาสาธารณะเฉพาะอุปสงคนั้นก็ได 

เพื่อรองรับการเสียท่ีไมคาดคิดหรือการซอมบํารุงตามวาระ จะตองพิจารณาการแบงแยกระบบไฟฟา
และระบบไฟฟาสํารองดวย 

เครื่องยนตสันดาปภายในจะตองสัมผัสกับอุณหภูมิสูงและส่ิงแปลกปลอมในเช้ือเพลิง เมื่อเดินเครื่อง
เปนระยะเวลานานจะเกิดการสึกหรอและการปนเปอนข้ึน ดังน้ัน จึงตองมีการตรวจซอมบํารุงอยางเปนระบบ
เพื่อใหสามารถเดินเครื่องไดอยางมีเสถียรภาพและรักษาประสิทธิภาพเอาไวได 
 

3.3.5 สถิติการนําระบบโคเจเนอเรชั่นมาใช 
ระบบโคเจเนอเรช่ันมีการนํามาใชอยางรวดเร็วต้ังแตคริสตทศวรรษ 1980 สถิติการนําระบบโคเจเนอ

เรช่ันแบบใชเครื่องยนตสันดาปภายในมาใชจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2545 แสดงไวในตาราง 3.6 
 

ตารางที่ 3.6  สถิติการนําระบบโคเจเนอเรชัน่มาใช 
(มีนาคม 2545) 

  ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม รวม 
จํานวนรวม จํานวนโครงการ 

จํานวนเคร่ือง 
กําลังไฟฟา [MW] 

2,381 
 

1,260 

1,470 
 

4,789 

3,851 
6,409 
6,409 

กาซเทอรไบน 
(GT) 

จํานวนโครงการ 
กําลังไฟฟา [MW] 

135 
282 

402 
2,748 

537 
3,030 

เคร่ืองยนตแก็ส 
(GE) 

จํานวนโครงการ 
กําลังไฟฟา [MW] 

1,214 
406 

315 
231 

1,529 
367 

ดีเซล 
(DE) 

จํานวนโครงการ 
กําลังไฟฟา [MW] 

1,035 
572 

732 
1,810 

1,767 
2,382 

 

ในภาคบริการจะใชเครื่องยนตดีเซลและเครื่องยนตแก็สกันมากในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมจะใชกาซ
เทอรไบนในสัดสวนสูง  จํานวนโครงการในภาคบริการแยกตามวัตถุประสงคการใชงานไดดังน้ี โรงแรม 17 [%] 
สํานักงาน 10 [%] สถานกีฬา 9 [%] โรงพยาบาล15 [%] เปนตน ถาไมนับสํานักงานแลว ท่ีเหลือจะมีสิ่งท่ี
เหมือนกับคือ สวนมากจะเปนอุปสงคความรอนในการจายนํ้ารอนและปรับอากาศรอน-เย็น และมีช่ัวโมงการ
ทํางานนาน 
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3.4 สรุป 
 

ในบทนี้ไดกลาวถึง การอนุรักษพลังงานในระบบหมอไอนํ้าและไอนํ้า การอนุรักษพลังงานในระบบ
เตาเผาอุตสาหกรรม  ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม(Cogeneration)       

มาตรการอนุรักษพลังงานของหมอไอน้ํา ไดแก การเพ่ิมประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า การนําความรอน
ท้ิงจากหมอไอนํ้ามาใชประโยชน และการอนุรักษพลังงานของอุปกรณชวยในการเดินเครื่องหมอไอนํ้า เชน ปม 
พัดลม ฯลฯ การเพ่ิมประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า ควรทําการตรวจวัดสมดุลความรอนตางๆ นํามาวิเคราะหความ
รอนสูญเสียตางๆ พิจารณาวาจะลดความสูญเสียไดอยางไร และตัดสินใจจากภาพรวมแลวจึงนําไปปฏิบัติ ในการ
อนุรักษพลังงานของอุปกรณชวย สิ่งท่ีสําคัญคือ การตรวจสอบสภาพการเดินเครื่องของหมอไอนํ้า แลวดําเนิน
มาตรการใหเหมาะสมกับสภาพการเดินเครื่องน้ัน กรณีท่ีจะอนุรักษพลังงานดวยการดัดแปลงเคร่ืองจักร จะตอง
พิจารณาลวงหนาอยางถี่ถวนวานอกจากในการทํางานตามปกติแลว ในการเริ่มเดินเครื่องและในขณะท่ีภาระมี
การเปลี่ยนแปลง จะเปนอุปสรรคตอการเดินเครื่องหรือไม 

ในการพิจารณาการอนุรักษพลังงานของเตา จะตองทําความเขาใจกับความรอนสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในการ
เดินเครื่องเตาเพ่ือนําไปวิเคราะห โดยท่ัวไปจะการคํานวณหาพลังงานท่ีปอนใหเตาและท่ีไปของพลังงาน
เหลาน้ันวาใชไปอยางไร ซึ่งเรียกวา การคํานวณสมดุลความรอน ผลการคํานวณจะรูวาเดินเครื่องเตาไดเหมาะสม
หรือไม ใชเช้ือเพลิงโดยสูญเปลาหรือไม และยังสามารถเตรียมมาตรการลดความรอนสูญเสียใหเหลือนอยท่ีสุด
ไดอีกดวย ระยะเวลาการตรวจวัดเตาเพ่ือคํานวณสมดุลความรอนจะข้ึนอยูกับประเภทของเตา แตในการ
เดินเครื่องตอเนื่อง จะใชคาเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3 ช่ัวโมง ในการเดินเครื่องไมตอเนื่อง จะใชคาเฉลี่ยตอการเดินเครื่อง 
1 ครั้ง หรือแบงเปนหลายๆ ข้ันแลวตัดเอาเฉพาะกระบวนการท่ีสําคัญท่ีสุด ปริมาณท่ีใชแสดงสมรรถนะของเตา 
ไดแก ประสิทธิภาพความรอน และความส้ินเปลืองพลังงาน (หรือปริมาณความรอน) ตอหนวย 

ในระบบโคเจนเนเรช่ันนั้น สามารถแยกไดเปน 2 ระบบยอย คือ ระบบใหความรอนและระบบผลิต
กระแสไฟฟา ซึ่งจะไดจากเครื่องยนตเปนหลักเชน เครื่องยนต gas turbine หรือ เครื่องยนตสันดาปภายใน เปน
ตน  ตนกําลังจากเครื่องยนตดังกลาวจะนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาสวนความรอนท่ีปลอยท้ิงจากกาซไอ
เสียของเครื่องยนตเหลาน้ีจะนําไปผลิตไอนํ้าซ่ึงสามารถนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาหรือนําไอนํ้าไปใช
โดยตรง 

ในสวนของการพิจารณาเลือกใชระบบ cogeneration นั้น จะพิจารณาจากความสามารถในการเพ่ิม 
utilization factor ของระบบ และความสามารถในการนําความรอนของระบบไปใชงานไดมากนอยอยางไร 
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3.5  กิจกรรม (Activity) 
3.5.1  กรณีศึกษา 

ตอไปนี้จะยกตัวอยางระบบโคเจเนอเรช่ัน โดยตัวอยางท่ี 1 จะใชไมโครกาซเทอรไบน ตัวอยางท่ี 2 จะ
ใชเครื่องยนตดีเซล ตัวอยางท่ี 3 จะใชเครื่องยนตแก็ส นอกจากนี้ยังมี ตัวอยางท่ี 4 ซึ่งแสดงการลดกําลังไฟฟาใน
การทําความเย็นดวยการใชประโยชนความรอนท้ิงระดับตํ่าจากเครื่องยนตดีเซล 

ตัวอยางที่ 1  การปรับปรุงประสิทธิภาพรวมดวยการนําระบบโคเจเนอเรช่ันแบบไมโครกาซเทอรไบน 
(MGT) มาใช 

ผลิตภัณฑ : หลอดฟลูออเรสเซนต หลอด HID ฯลฯ 
จํานวนพนักงาน : 355 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  กาซ LPG (เทียบเทานํ้ามันดิบ)  2,376 [kL/ป] 

     ไฟฟา       21,474 [MWh/ป] 
1.  เคาโครง 

การดําเนินตามแผนลดความสิ้นเปลืองพลังงานตอหนวยซึ่งเปนดัชนีช้ีวัดการจัดการ “การลดการใช
พลังงาน” ตามมาตรฐาน ISO14001 โดยติดต้ังโรงไฟฟาทดลองระบบโคเจเนอช่ันใชไมโครกาซเทอรไบน 
พรอมท้ังตรวจสอบสมรรถนะและประเมินความคุมทุน เพื่อพิจารณาการนําระบบโคเจเนอเรชั่นมาใชในการ
ดําเนิน “กิจกรรมอนุรักษพลังงาน” ในอนาคต 

 

2.  เนื้อหา  
2.1  การวิเคราะหสภาพปจจุบันและกําหนดเปาหมาย 

พลังงานไฟฟามีสัดสวนถึง 80% ของความสิ้นเปลืองพลังงานตลอดป รายละเอียดการใชงานแบงเปน 
สาธารณูปโภค 56.5% กําลังขับเคลื่อนในการผลิต 34.5% อื่นๆ 9% รายละเอียดการใชกาซ LPG แบงเปน
สาธารณูปโภค 5% กําลังขับเคล่ือนในการผลิต 94% อื่นๆ 0.5% เปาหมายคือการลดคาไฟฟาซ่ึงมีสัดสวน
ประมาณ 80% ของตนทุนพลังงานท้ังหมดนาจะเปนวิธีท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด ในจํานวนไลนผลิตในโรงงาน 
เปาหมายคือตองการลดความส้ินเปลืองพลังงานแสงสวางของไลนการผลิตหลัก ไดแก ไลนผลิตหลอดฟลูออเรส
เซนต จึงไดพิจารณา “ระบบผลิตไฟฟาเอง” แบบใหม โดยตองการนําระบบโคเจเนอเรช่ันมาใช 

ตารางท่ี 3.7  ขอกําหนดจําเพาะของระบบโคเจเนอเรชั่น 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

หัวขอ ไมโครกาซเทอรไบน 
กําลังไฟฟารวม [kW] 28 
กําลังกําเนิดไฟฟาแตละเคร่ือง [kW] 28 
จํานวนเคร่ือง [เคร่ือง] 1 
แหลงกําลังขับเคลื่อน กาซเทอรไบน 
เชื้อเพลิง กาซ LPG 
การเชื่อมตอระบบไฟฟา ไมเชื่อมตอ 
ภาระ ไฟฟา แสงสวางโรงงาน 

 ความรอนทิ้ง ปรับอากาศรอน นํารอน
สําหรับทําครัว 
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2.2   การพิจารณานํามาใช   
ระบบโคเจเนอเรช่ันในปจจุบัน (เครื่องยนตแก็ส) มีกําลังขาออกสูงสุด 900 [kW] ซึ่งไดพิจารณากําลังขา

ออกท่ีมีความคุมทุนท่ีสุดแลว แตเนื่องจากโรงงานมีความตองการใชความรอนไมมาก หากนําระบบโคเจเนอ
เรช่ันชนิดน้ีมาใชจะตองใชระยะเวลาคุมทุนนานและมีประสิทธิภาพของการลงทุนตํ่า จึง 
ไดขอสรุปวาเปนการยากท่ีจะนํามาใช 

ตอมาจึงพิจารณาวาสามารถใชระบบโคเจเนอเรช่ันขนาดเล็กมากใหสอดคลองกับความตองการใชความ
รอนไดหรือไม เน่ืองจากระบบโคเจเนอเรช่ัน MGT ยังอยูในขั้นทดสอบการเดินเครื่องเทาน้ัน จึงรวมมือกับผูผลิตกาซ 

LPG เพ่ือใหใชโรงงานแหงน้ีเปนสนามทดสอบ เคาโครงของ MGT ที่นํามาใชในครั้งน้ีแสดงไวในตาราง 3.7 

2.3  ผังการไหลของระบบ 
  ผังการไหลของระบบท่ีนํามาใชในครั้งน้ีแสดงไวในรูป 3.11 โดยใชกาซ LPG เปนเช้ือเพลิง แลวนํา
กําลังไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาไปใชเปนแสงสวางของไลนผลิตหลอดฟลูออเรสเซนตแบบหลอดตรง สวน
ความรอนท้ิงจะนํากลับมาในรูปน้ํารอน 

 
3. ประสิทธิผล 

ความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาตอหนวย กอนปรับปรุง 68.1 [เยน / MJ]  
          หลังปรับปรุง  30.9 [เยน / MJ] (Δ55%) 
ประสิทธิผลตอการลงทุน  การลงทุน(การติดต้ังเดินทอ การติดต้ังระบบไฟฟา ฯลฯ) 6,300 [พันเยน/ป] 

   
ท้ังน้ี ตัว MGT และคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณเสริมรับผิดชอบโดยผูผลิตกาซ LPG 

   ประสิทธิผล  คาไฟฟาพ้ืนฐาน    Δ   319 
       คาปริมาณไฟฟา    Δ2,113 
       เช้ือเพลิงหมอไอนํ้า   Δ1,415 
       คากาซ LPG ตอหนวย  Δ3,510 
       เช้ือเพลิงโคเจเนอเรช่ัน    3,289 
       คาบํารุงรักษา       500      

รวม      3,568 [พันเยน / ป] (ระยะเวลาคืนทุน 1.77 ป) 
 

 

ระบบโคเจเนอเรชั่น 

เคร่ือง 
กําเนิด 
ไฟฟา 

ไอดี 

อุปกรณ 
เผาไหม 

เคร่ืองอัดกาซ 

อินเวอรเตอร 

ไอเสีย หมอไอน้ํา regenerator 

เทอรไบน 

โรงงาน 

เคร่ืองอัด 
อากาศ 

อินเวอรเตอร หมอแปลง 
ไฟฟาใหแสงสวาง 

น้ํา
รอ
น 

รูปที่ 3.11 ผังของระบบ 
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ตัวอยางที่ 2   การอนุรักษพลงังานดวยนําระบบโคเจเนอเรช่ันแบบท่ีใชเครื่องยนตดีเซลมาใช  
ผลิตภัณฑ :  เครื่องยนตดีเซล อุปกรณไฮดรอลิก หุนยนตอุตสาหกรรม 
จํานวนพนักงาน :    1,200 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  น้ํามันกาด  6,846   [kL/y] 
       ไฟฟา   89,952 [GWh/y]  
1. เคาโครง 

นําระบบโคเจเนอเรช่ันขนาด 3,580 [kW] มาใช โดยใชเครื่องยนตดีเซลท่ีบริษัทผลิตเองจํานวน 4 เครื่อง 
เพื่อสรางระบบท่ีมีประสิทธิภาพรวมสูงถึง 80 [%] ดวยการกําเนิดไฟฟา การนําความรอนท้ิงในไอเสียกลับมาใช
ในรูปไอนํ้า และการนําความรอนในน้ําระบายความรอนกลับมาใชในรูปน้ํารอน เริ่มเดินเครื่องในป พ.ศ. 2535 
 
2.  เนื้อหา 
2.1  การเลือกระบบเช่ือมตอ 

เลือกระบบท่ีมีภาระโดยรวมมาก มีภาระแตละตัวนอย มีปญหานอยในการเริ่มเดินเครื่องและหยุดเครื่อง
เครื่องกําเนิดไฟฟา และเปนระบบที่มีความตองการการปรับอากาศรอน ระบบนี้ในฤดูรอนและฤดูหนาว จะ
สามารถเดินเครื่องเต็มท่ีท้ัง 4 ตัว สวนฤดูระหวางน้ันจะมีเครื่องยนตเหลือ 1 ตัวซึ่งสามารถใชเปนชวงตรวจซอม
ได 
2.2  การควบคุมกําลังขาออก 

โครงการควบคุมจํานวนเครื่องยนตท่ีจะเดินเครื่อง โดยตรวจสอบปริมาณไฟฟาท่ีตองซ้ือ หากเดิน
เครื่องยนต 1 เครื่องแลวปริมาณไฟฟาท่ีซื้อยังเกิน 800 [kW] จะเริ่มเดินเครื่อง หากปริมาณไฟฟาท่ีซื้อจะเหลือตํ่า
กวา 600 [kW] แลวจะหยุดเครื่องยนต 1 เครื่อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เมื่อ Pc ≥ P3 + 800 จะ 
เร่ิมเดินเคร่ืองท่ี 3 หยุดเคร่ืองเม่ือ

Pc < 600

รูปที่ 3.12 วิธีควบคุมจํานวนเคร่ือง 
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2.3  แผนผังระบบโคเจเนอเรช่ัน 
 
 

 
 

รูปที่ 3.13 แผนผังระบบโคเจเนอเรชั่น 
   

2.4  ขอกําหนดจําเพาะของอุปกรณโคเจเนอเรช่ัน 
ตารางที่ 3.8  ขอกําหนดจําเพาะของอุปกรณโคเจเนอเรชัน่ 

 

เครื่องยนต กําลังขาออก 1,492 [PS] × 2 + 1,152 [HP] × 2 = 5,228 [PS≅HP] 
ดีเซล ความเร็วรอบ 1,500 [rpm] 
 เช้ือเพลิง นํ้ามันกาด 
เครื่องกําเนิด รูปแบบ เครื่องกําเนิดไฟฟาซิงโครนัสกระแสสลับ 
ไฟฟา แรงดันไฟฟา 6,600 [V] 
 เพาเวอรแฟกเตอร 85 [%] 
 กําลังขาออก 1,000 [kW] × 2 + 790 [kW] × 2 
หมอไอนํ้า ความดัน 0.7 [MPa] (ความดันเกจ) (7 [kg/cm2]) 
กาซไอเสีย ปริมาณไอนํ้า 0.69 [t/h] × 2 + 0.48 [t/h] × 2 = 2.34 [t/h] 

  

2.5    อื่นๆ 
เนื่องจากมีปริมาณไอนํ้าเพ่ิมข้ึนจากโคเจเนอเรช่ัน จึงนําหมอไอนํ้าขนาดเล็กเขามาใช และระหวาง

ระยะเวลาน้ันไดหยุดเดินเครื่องหมอไอนํ้าขนาดใหญซึ่งเกาแลว 
 

ไปสถานีแปลงไฟแรงสูง 
แบงคหมายเลข 6 

เคร่ือง
เก็บเสียง

หมอไอน้ํา 
กาซไอเสีย 

ไอนํ้า 7 [kg/cm2]
เฮดเดอร

ไอนํ้า 

เฮดเดอร
น้ําออน

เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนขั้นท่ี 1 

เฮดเดอร

เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนขั้นท่ี 2 

น้ําออน 

น้ํารอน 2 

น้ํารอน 1 

ระบบไอนํ้า 

หอ
งห

มอ
ไอ
น้ํา

 
หอ

งห
มอ

ไอ
น้ํา

 

คูลล่ิง 
ทาวเวอร เฮดเดอร

(รุนเคร่ืองยนต) 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 2 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 3 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 4 

เคร่ืองยนต
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 

1000 [kw] 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 1 

กาซไอเสีย
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3.  ประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพรวม  ฤดูหนาว 79.3 [%] นอกจากฤดูหนาว 58.4 [%] 

 
รูปที่ 3.14 แผนผังประสิทธิภาพรวม 

 

ผลตางคากําเนิดไฟฟาตอหนวย (ปริมาณการกําเนิดไฟฟา) 10,600 [MWh/y]  Δ12.84 [ลานเยน/ป] 
ลดกําลังไฟฟาตามสัญญา           2,800 [kW]   Δ44.30 [ลานเยน/ป] 
สัญญาปรับการใชไฟฟาฉุกเฉิน          3,500 [kW]   Δ  7.80 [ลานเยน/ป] 
นําความรอนกลับมาใช  ไอน้ํา        760 [kL/y] 
       น้ํารอน        320 [kL/y] 
      รวม ไอน้ําและนํ้ารอน        Δ32.24 [ลานเยน/ป] 

รวม             Δ94.40 [ลานเยน/ป] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําลังขาออกเคร่ืองยนต

กาซไอเสีย 

น้ําระบายความรอนเสื้อสูบ 

หมอไอน้ํากาซไอเสีย
นํากลับมาใชในรูปไอนํ้า

ปลองไอเสีย

เพิ่มอุณหภูมิน้ํารอนสําหรับปรับอากาศรอน-เย็น

ความรอนท้ิง

คว
าม
รอ
นเ
ขา

 
ใช
น้ํา

มัน
กา
ด 

คว
าม
รอ
นร

วม
คว

าม
รอ
นท

ิ้ง 

คว
าม
รอ
นท

ิ้ง 
คว

าม
รอ
นร

วม

เคร่ืองกําเนิดไฟฟา

กําลังขาออกเคร่ืองกําเนิดไฟฟา

[ฤดูหนาว] [ฤดูรอน] 

ความสูญเสีย
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ตัวอยางที่ 3   การออกแบบและนําระบบโคเจเนอเรช่ันขนาดเล็กแบบติดต้ังกระจายมาใช  
ผลิตภัณฑ :  ช้ินสวนรถยนต 
พนักงาน :  3,260 คน 
ปริมาณพลังงานท่ีใชตอป :  น้ํามันหนัก 6,604    [kL/y] 
      กาซ LPG    722    [t/y] 
      กาซ LNG 16,550   [km3/y] 
      ไฟฟา      141,339  [MWh/y] 

1. เคาโครง 
ในการกอสรางอาคารศูนยวิจัยแหงใหม เนื่องจากสถานท่ีอยูหางจากบริเวณสาธารณูปโภคเดิม และ

รูปแบบการใชงานอาคารมีลักษณะพิเศษ ดังน้ันจึงไดนําระบบโคเจเนอเรช่ันใชเครื่องยนตแก็สมาใชในป 1994 
เพื่อใหสามารถพ่ึงตัวเองไดดานพลังงาน 

 
2.   เนื้อหา 
2.1  ขอกําหนดจําเพาะของอุปกรณโคเจเนอเรช่ัน 

เลือกใชเครื่องยนตแก็สเน่ืองจากมีประสิทธิภาพการกําเนิดไฟฟาสูง และใชกาซ LNG ซึ่งเปนเช้ือเพลิง
สะอาด 

ตารางที่ 3.9  ขอกําหนดจําเพาะของอุปกรณโคเจเนอเรชัน่ 
เครื่องยนตกาซ รูปแบบ เครื่องยนต V16 
 กําลังขาอออก 900 [PS*0.9863=HP] 
 เช้ือเพลิง กาซ LNG 
เครื่องกําเนิดไฟฟา รูปแบบ เครื่องกําเนิดไฟฟาซิงโครนัสกระแสสลับ 
 กําลังขาออก 600 [kW], 750 [kVA], 6,600 [V] 
หมอไอนํ้า รูปแบบ หมอไอนํ้าแบบหมุนเวียนนํ้าตามธรรมชาติ 
 ความดันขาออก 0.8 [MPa] (ความดันเกจ) (8 [kg/cm2]) 
 ปริมาณไอนํ้า 517 [kg/h] 
อุปกรณบําบัด NOx รูปแบบ 3-way catalyst แบบ square cell monolith 
 ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา 54 [L] 
 ความเขมขนขาออก < 100 [ppm] 
เครื่องทําความเย็น รูปแบบ เครื่องทําความเย็นแบบดูดซึมนํ้ารอน 
 ความสามารถ 95 [USRT] 
อุปกรณนําความรอนจากนํ้า รูปแบบ เครื่องแลกเปล่ียนความรอนแบบเพลต 
ระบายความรอนกลับมาใช ปริมาณความรอนที่แลกเปล่ียน 1,928 [MJ/h] 
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2.2  ผังการไหลของระบบ 

 
รูปที่ 3.15 ผังการไหลของระบบ 

2.2 วิธีจายกําลังไฟฟา 
เน่ืองจากอาคารศูนยวิจัยทํางานเพียง 1 กะ จึงเดินเครื่องต้ังแตเวลา 8-21 นาฬิกา รวม 13 ช่ัวโมง      เ ช่ื อ ม ต อ

ระบบไฟฟาใหชวงที่มีภาระนอยในเวลากลางวันจะสงกําลังไฟฟาที่เหลือไปใหโรงงาน 
 

2.4  วิธีนําความรอนท้ิงไปใชประโยชน 
ไอน้ํา : ตอเขาทอไอนํ้าท่ีมีอยูแลวโดยตรงเพื่อใชเปนไอนํ้าสําหรับกระบวนการผลิต เมื่อหยุดเครื่อง

ระบบโคเจเนอเรช่ันจะรับไอนํ้าเพื่อใชเปนแหลงความรอนสําหรับปรับอากาศรอน-เย็น 
น้ํารอน : ใชเปนแหลงความรอนสําหรับปรับอากาศรอน-เย็น สวนที่เหลือจะจายใหอาคารโรงอาหาร 

 

3.  ประสิทธิผล 
    ประสิทธิภาพรวมของระบบสรุปไวในตาราง 3.10 
 

ตารางที่ 3.10  ประสิทธิภาพรวมของระบบ 
 กําลังไฟฟา ไอนํ้า นํ้ารอน ประสิทธิภาพรวม 
ฤดูรอน 32 [%] 20 [%] 28 [%] 80 [%] 
ฤดูหนาว 32 [%] 20 [%] 28 [%] 80 [%] 
ฤดูเปล่ียนผาน 32 [%] 20 [%] 18 [%] 70 [%] 

  จํานวนปท่ีคุมทุน 4.8 [ป] 

กาซไอเสีย 

หมอไอน้ํา 

ความรอนท้ิง

เคร่ืองบําบัด 

กาซไอเสีย น้ําหลอเย็น 

เคร่ืองยนตแก็ส 
900 [PS] 

ไฟฟา

ไฟฟาท่ีซื้อ
(อาคารศูนยวิจัยหลังใหม) 

ไฟฟา

เคร่ืองทําความเย็น

แบบดูดกลืน

เม่ือซอมบํารุง CGS 

จายนํ้ารอน (หองอาหาร หองอาบนํ้า) 

ปรับอากาศรอน (อาคารศูนยวิจัยหลังใหม) 

(อาคารศูนยวิจัยหลังใหม) 
ปรับอากาศเย็น 

น้ํารอน 

น้ําเย็น

ไอนํ้า

กระบวนการผลิต (โรงงาน) 

การใชงาน (ปลายทางท่ีจายให) 

เค
รื่อ
งแ
ลก

เป
ลี่ย
น 

เคร่ืองยนต 

เคร่ืองกําเนิด

คว
าม
รอ
น 

เค
รื่อ
งแ
ลก

เป
ลี่ย
น 

คว
าม
รอ
น 

NOx 
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ตัวอยางที่ 4  การลดพลังงานไฟฟาในการทําความเย็นดวยการใชประโยชนความรอนท้ิงระดับตํ่าจากเครื่องยนต
ดีเซลและการลดเช้ือเพลิงของหมอไอนํ้า  

ผลิตภัณฑ : โซดาไฟ  
จํานวนพนักงาน : 299 คน 
ปริมาณการใชพลังงานตอป : น้ํามันหนัก 74,683 [kL/y]  ไฟฟา  459,912 [MWh/y] 

1.  เคาโครง 
นําความรอนท้ิงในนํ้าระบายความรอนเครื่องยนตของระบบโคเจเนอเรชั่นเครื่องยนตดีเซล

กลับมาใชประโยชนในการใหความรอนน้ําปอนหมอไอนํ้า นอกจากน้ันยังใชประโยชนจากไอนํ้าท่ีมีเหลือจาก
กระบวนการทําขางตนในการขับเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืน จึงสามารถลดพลังงานไฟฟาของเครื่องทําความ
เย็นเทอรโบได 

 
2.  มาตรการ 
2.1  ตรวจสอบสมดุลความรอน 

เปลี่ยนระบบโคเจเนอเรช่ันเครื่องยนตดีเซลไปเปน base load ซึ่งมีประสิทธิภาพความรอนรวม 56.9 
[%] อยางไรก็ตาม แมวานํ้าระบายความรอนเครื่องยนตจะมีอุณหภูมิขาเขา 71 [°C] ขาออก 80 [°C] อัตราไหล 
168 [t/h] ซึ่งจัดวามีปริมาณความรอนมาก แตความรอนก็ถูกท้ิงไปกับน้ําระบายความรอนทุติยภูมิ รูป 3.16 แสดง
กระบวนการและเครื่องจักร 
 

2.2  พิจารณาวิธีนําความรอนกลับมาใช 
พิจารณาเปรียบเทียบวิธีใชความรอนท่ีนํากลับมา ไดแก ใชอุนน้ําปอนหมอไอนํ้า กาซท้ิง ใชน้ํา

รอนซึ่งนําไปใชกับเครื่องทําความเย็นดูดกลืนแบบใชใหความรอนน้ําชดเชยเขาหมอไอนํ้า ใชใหความรอนน้ํา
ควบแนนของกังหันไอนํ้า ฯลฯ โดยเปรียบเทียบมูลคาการลงทุน ประสิทธิภาพการนําความรอนท้ิงกลับมา ความ
คุมทุน ปญหา ฯลฯ 

เนื่องจากปริมาณการใชไอน้ําลดลง แตปริมาณการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน จึงตองการหลีกเลี่ยงการท่ีนํา
ความรอนท้ิงกลับมาแลวทําใหมีไอน้ําเกินความตองการมากข้ึน หรือทําใหลดปริมาณการกําเนิดไฟฟาใชเองลง 

เมื่อพิจารณาขางตนโดยภาพรวมแลว ความรอนท่ีนํากลับมาจึงนําไปใชในการใหความรอนนํ้า
ควบแนนของกังหันไอนํ้า ไอน้ําสวนเกินท่ีเกิดข้ึนจะนําไปใชกับเครื่องทําความเย็นดูดกลืน ซึ่งสามารถรักษา
ปริมาณการผลิตไฟฟาของระบบกําเนิดไฟฟาดวยหมอไอน้ํา / กังหัน และสามารถหยุดเครื่องทําความเย็นเทอร
โบได นั่นคือ สามารถลดความส้ินเปลืองพลังงานไฟฟาได ผังการไหลของการนําความรอนท้ิงกลับมาใชแสดง
ไวในรูป 3.17 
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3.  ประสิทธิผล 
   น้ําระบายความรอนทุติยภูม ิ   ∆629,160 [t/y]        ∆881 [พันเยน/ป] 
   ไฟฟาเครื่องทําความเย็นเทอรโบ  ∆3,755 [MWh/y]   ∆38,025 [พันเยน/ป] 
   ไฟฟาเครื่องทําความเย็นดูดกลืน  64.8 [MWh/y]         656 [พันเยน/ป] 
   ลดเช้ือเพลิงหมอไอนํ้า    ∆236,651 [L/y]     ∆4,260 [พันเยน/ป] 
   กําเนิดไฟฟาดวยเทอรไบน   ∆361,472 [kWh/y]    ∆3,660 [พันเยน/ป] 
   รวมผลการประหยัด         ∆38,850 [พันเยน/ป] 
   คาซอมบํารุงเครื่องทําความเย็น        Δ2,860 [พันเยน/ป] 
   รวม             Δ41,710 [พันเยน/ป] 
   มูลคาเงินลงทุน        65,000 [พันเยน/ป] 
   ระยะเวลาคืนทุน 1.6 [ป] 
 

 
 

รูปที่ 3.16  กระบวนการและเครื่องจักร 
 

ไอนํ้า 75 [kg/cm2] 

ไอนํ้า 7 [kg/cm2] 

15,300 [kW] 
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเทอรไบน 1 

ไฟฟา 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเทอรไบน 2 
2,790 [kW] 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟาเทอรไบน 3 
5,800 [kW] นํ้าระบายความรอน 

เคร่ืองกําเนิดไฟฟาดีเซล 4 
7,250 [kW] 

หมอไอนํ้าความรอนทิ้ง 

ไฟฟาซื้อ 

แตละโรงงาน 

เคร่ืองทําความเย็นนํ้าเย็น 

เคร่ืองทําความเย็น เคร่ืองทําความเย็น 

(720 [kW]) (720 [kW]) 

นํ้าเย็น 15[ºC] 
นํ้าเย็น 10[ºC] 

ถังนํ้าปอนหมอไอน้ํา 

นํ้าขดเชย 

ไอนํ้าจายใหโรงงาน เคร่ือง deaerator

หมอไอนํ้า 

136 [t/h] 

(นํ้ามันหนัก C)

นํ้าระบายความรอนทุติยภูมิ

เชื้อเพลิง

กําลัง 
เคร่ืองยนต 

นํ้าเติม

เทอรโบ เทอรโบ 
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รูปที่ 3.17  ผังการไหลของการนําความรอนทิ้งกลับมาใช 

 

drain 

ไอนํ้า 7 [kg/cm2] 

เทอรไบน #1 

เคร่ืองทําความเย็น 

นํ้าเย็น 

เคร่ืองยนตดีเซล 7,250 [kW] 

ปมนํ้าระบายความรอนเคร่ืองยนต 

เคร่ืองใหความรอน 

เคร่ือง cooler 

ความรอนท้ิง 

น้ําระบายความรอนทุติยภูมิ
(backup) ถังนํ้าเล้ียงหมอไอน้ํา 

ไปหมอไอน้ํากําเนิดไฟฟา

ลดได 2.6 [t/h] 
เคร่ือง deaerator น้ําเติม 

สงไอน้ําไปกระบวนการผลิต 

หมอไอนํ้า นํ้ามันหนัก C 
เทอรไบน #2 เทอรไบน #3 

ดูดกลืน 

กําเนิดไฟฟา 

น้ําควบแนน 

นํ้าระบายความรอนเคร่ืองยนต 


