
คํานําคํานํา  
    

 สืบเนื่องจากหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ไดถูกพัฒนาขึ้นภายใตโครงการจัดตั้งศูนย
ฝกอบรมปฏิบัติการดานการจัดการพลังงาน (The Practical Energy Management Training) ซึ่งเปน
โครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกับรัฐบาล
ญี่ปุนโดยโครงการ JICA ประเทศญี่ปุน  อันมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส  
ในการตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงานจากเครื่องจักรและอุปกรณจริง ตลอดจนการกําหนดมาตรการ
อนุรักษพลังงานในระบบตางๆ ทั้งดานไฟฟาและความรอนเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่เปนผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน (ผชพ.) ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการทดลองใชหลักสูตรนี้กับ
กลุมเปาหมายผูรับผิดชอบดานพลังงานมาแลวระดับหนึ่งและไดผลเปนที่นาพอใจ บัดนี้หลักสูตร คูมือและ
ส่ือฝกอบรมไดมีการใชงานมาเปนระยะเวลาพอสมควร และจากการฝกอบรมที่ผานมาไดรับขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนตอการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรจากผูเขารับการอบรมเปนอยางดี กอปรกับขอมูลบางอยาง
ไมทันสมัยและเทคโนโลยีดานการอนุรักษพลังงานไดมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อเปนการเพ่ิมสมรรถนะ
ใหกับ ผชพ. สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงานจึงเห็นสมควรท่ีจะมีการทบทวนปรับปรุงคูมือและส่ือ
การฝกอบรม หลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโสทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ   
 

 สําหรับปงบประมาณ 2552 กรมพ ัฒนาพล ังงานทดแทนและอน ุร ักษ พล ังงานได ดํา เน ิน               
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูรับผิดชอบดานพลังงานเพ่ือการอนุรักษพลังงานที่ ย่ังยืน              
(สรางเสริมสมรรถนะและความรูใหแก PRE) โดยมีการพัฒนาคูมือการฝกอบรมและส่ือการเรียนการสอน
หลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงาน (ผชพ.) อาวุโส ภาคปฏิบัติ   
  

 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูรับผิดชอบดานพลังงานเพ่ือการอนุรักษพลังงานที่ย่ังยืน 
(สรางเสริมสมรรถนะและความรูใหแก PRE)  มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานตาง ๆ ประกอบไปดวย 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูรับผิดชอบดานพลังงานใหสูงขึ้น เพื่อสามารถปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลงังานไดสัมฤทธ์ิผล 

2) เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถใชเครื่องมือตรวจวัดการใชพลังงานของอุปกรณตาง ๆ ได
อยางถูกตอง 

3) เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถตรวจสอบหรือวิเคราะหการใชพลังงานของเครื่องจักรกลได
อยางถูกตอง 

4) เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําขอมูลผลการวิเคราะหการใชพลังงานมาใชในการกําหนด
มาตรการการอนุรักษพลังงาน 

5) เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถเกิดทักษะจากการฝกปฏิบัติการควบคุมการทํางานของ
เครื่องจักรอยางมีประสิทธิภาพ 

6) เพื่อใหผูเขารับการอบรมนําทักษะที่ไดจากการฝกอบรมดานปฏิบัติไปใชในหนวยงานของตน
ได 

  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือประกอบการฝกอบรมฉบับนี้ 
จะชวยใหผูอานทุกทานสามารถนําความรู ความเขาใจท่ีไดรับไปใชในสถานประกอบการณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
 

       กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
          มีนาคม   2553 



 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการและผูทรงคุณวฒิุ 
 ผูทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาอาวโุส 
1. นายชัยวฒุิ สุทธิเรืองวงศ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

2. นายดนัย เอกมล  ผูอํานวยการสํานักกํากับและอนุรักษพลังงาน  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

3. นายประมวล จันทรพงษ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

4. รศ.ดร.วิทยา  ยงเจริญ สภาวิศวกร 

5. รศ.ประเสริฐ ฤกษเกรียงไกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

6. ดร.พัฒนะ รักความสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

  ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาเนื้อหา ตํารา สื่อการฝกอบรม 
1. นายมนัสวี ฮะกีม ี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

2. นายพูลศักด์ิ ภูววิเชียรฉาย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

3. นายยศพงศ คุปตะบุตร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

4. นายภิญโญ ตัณฑุมาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

5. นายประสิทธิ ์เทียนประภา สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

6. นายบุญพงษ กิจวัฒนาชัย บริษัท ไทยวิศวกรที่ปรึกษาทางเลือก จํากดั 

7. ผศ.วงกต วงศอภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8. ผศ.ดร.ชัชวาลย ชัยชนะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9. ผศ.ดร.พิชัย อัษฎมงคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10. ดร.พิพัฒน ชัยวิวัฒนวรกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

11. ผศ.ดร.ศิริพรรณ ธงชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

12. นายศุภชัย  ปญญาวีร บริษัท เอ็นเนอรยี่ คอนเซอรเวช่ัน เทคโนโลยี่ จํากัด 

13. นายสมเจตน  ทองคําวงศ ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย 

  ผูทรงคุณวุฒิดานระบบการจัดสอบ 
1. นายมนัสวี ฮะกีม ี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

2. นายพงคพัฒน มัง่ค่ัง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

3. นายชัยยทุธ สารพา  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

4. ดร.อนันต จนัทรกว ี สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

5. รศ.ดร.รุจิร ภูสาระ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

6. รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมทุร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 



 

 

 

 
รายชื่อคณะทํางานในการปรับปรุงหลกัสูตร 

คณะทํางานดานหลกัสูตรความรอน 
1. รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมทุร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2. ผศ.ดร.พิชัย  อัษฎมงคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. รศ.ดร. สินชัย ชินวรรัตน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

4. รศ.ดร. ไพศาล นาผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

5. รศ.ดร. สมรัฐ เกิดสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

6. ผศ. ดร.จุฑารัตน คุรุเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

7. ดร. ศุภฤกษ ศิริเวทนิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 
คณะทํางานดานหลกัสูตรไฟฟา 

1. ผศ.ดร. ศิริพรรณ ธงชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

2. รศ. จิระศักด์ิ ชาญวุฒธิรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

3. รศ. นรินทร วฒันกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. ผศ.พนาฤทธ์ิ  เศรษฐกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

5. อ. ณัฐวฒุิ ชยาวนิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

6. ผศ.ดร. สินศุภา จุยจุลเจิม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
คณะทํางานดานการจัดการขอสอบ 

1. รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมทุร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2. ผศ.ดร. ศิริพรรณ ธงชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

3. ผศ.ดร.พิชัย  อัษฎมงคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

4. ผศ.ดร.อนุชา พรมวงัขวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. นายศักดา สิทธิเครือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

6. น.ส.จันทรจิรา  เตชะเวชเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

 



 

 I 

  สารบัญสารบัญ  
  
เนื้อหาเนื้อหา  หนาหนา  
 
บทที่  1    การควบคุมการทํางานของเตาเผาและเทคนิคการวัด  1-1 

    (Furnace Operation and Measurement Techniques) 
           ความสําคัญของเนื้อหาวิชา 1-1 

           วัตถุประสงค 1-1 
            บทนํา 1-1 

1.1   โครงสรางและหลักการการทํางานของเตาเผา  1-2 
   (Introduction to Furnace Construction and Operation) 

1.2    เครื่องมือวัดพลังงานความรอน  (Thermal Measuring Equipment) 1-9 
1.3    กิจกรรม  (Activities) 1-12 

 

บทที่  2    การคํานวณสมดุลพลังงานความรอน  (Calculation of Heat Balance)  2-1 
          ความสําคัญของเนื้อหาวิชา 2-1 

          วัตถุประสงค 2-1 
           บทนํา 2-1 

2.1   ทฤษฎีการเผาไหม  (Combustion Calculation) 2-2 
2.2   การคํานวณสมดุลพลังงานความรอน  (Heat Balance Calculation) 2-28 
2.3  การใชโปรแกรม Excel คํานวณสมดุลพลังงานความรอน 2-34 

 (Heat Balance Calculation Using Excel Work  Sheet) 
2.4   กิจกรรม   (Activities) 2-44 

   

บทที่  3   วิธีการอนุรักษพลังงานสาํหรับระบบการเผาไหม  3-1 
               (Energy Conservation Approach to Combustion Equipment) 

         ความสําคัญของเนื้อหาวิชา 3-1 
         วัตถุประสงค 3-1 
          บทนํา 3-1 

3.1  วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพเบื้องตน  (Recommendable Approach) 3-2 
3.2  วิธีการนําความรอนทิ้งกลับมาใช  (Energy Conservation Rectification) 3-5 
3.3   กิจกรรม  (Activities) 3-20 
 



 

 II 

สารบัญสารบัญ 
                 
เนื้อหาเนื้อหา  หนาหนา  

 

บทที่  4    การจัดการกับดักไอน้ํา  (Steam Trap Management) 4-1 
           ความสําคัญของเนื้อหาวิชา 4-1 

          วัตถุประสงค 4-1 
           บทนํา 4-1 

4.1   วัตถุประสงค ของกับดักไอน้ํา  (Purpose) 4-6 
4.2   ชนิดและหลักการของกับดักไอน้ํา  (Type and Function of Steam Trap) 4-6 
4.3   ประโยชนของระบบบริหารจัดการกับดักไอน้ํา 4-36 
4.4   การตรวจสอบกับดักไอน้ํา  (Steam Trap) 4-38 
4.5   ข้ันตอนการปฏิบัติการการเก็บขอมูลดานเครื่องตรวจวัดอุปกรณ  (TM5) 4-42 
4.6   การบํารุงรักษา  (Maintenance)  4-52 
4.7   กิจกรรม  (Activities) 4-60 

 
บทที่  5   การอนุรักษพลังงานในระบบหมอไอน้ํา 5-1 

          ความสําคัญของเนื้อหาวิชา 5-1 
          วัตถุประสงค 5-1 
          บทนํา 5-1 
 5.1    พิกัด (ขนาด) หมอไอน้ํา 5-2 
 5.2    อัตราการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ํา 5-3 
 5.3    จํานวนเทาของการระเหยหรืออัตราสวนการผลิตของหมอไอน้ํา 5-5 
 5.4    ตัวอยางการเพิ่มประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา 5-5 
 5.5    อากาศที่ตองใชในการเผาไหมเช้ือเพลิง 5-6 
 5.6    การสูญเสียพลังงานของระบบไอน้ํา 5-8 
 5.7    การสูญเสียพลังงานในระบบหมอไอน้ํา 5-8 
 5.8    การสูญเสียพลังงานในระบบจายไอน้ํา 5-11 
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บทที่  1 
การควบคุมการทํางานของเตาเผาและเทคนิคการวัด  

(Furnace Operation and Measurement Techniques) 
 
  ความสําคัญของเนื้อหาวิชา 
 

การเผาไหมนับเปนวิชาท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการเรียนการสอนทางดานวิศวกรรมเครื่องกลที่
เกี่ยวของกับการผลิตและการใชพลังงานความรอน  เนื่องจากจําเปนตองทราบพื้นฐานของการเผาไหมวามี
องคประกอบอะไรบาง  สภาพการเผาไหมท่ีสมบูรณและไมสมบูรณแตกตางกันอยางไร ผลผลิตของการเผาไหม
ในแตละกรณีประกอบไปดวยอะไรบาง   และเราจะสามารถควบคุมการเผาไหมใหเหมาะสมในเชิงการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมไดอยางไร 

 
   วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและหลกัการทํางานของเตาเผา 
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือวัดพลังงานความรอน 
3. เพื่อใหสามารถควบคุมการทํางานของเตาเผาและการจุดหัวเผา 

 
   บทนํา 
 

การเผาไหมหรือท่ีเรียกกันในทางวิชาการวา “การสันดาปของเชื้อเพลิง” เปนการทําปฏิกิริยาทางเคมี
ระหวางองคประกอบตาง ๆ ของเชื้อเพลิงกับออกซิเจน  เพื่อท่ีจะทําใหเกิดพลังงานความรอนที่สามารถนําไปใช
ประโยชนได     ดังนั้นการสันดาปที่ดีจึงควรประกอบไปดวย  ปริมาณของเชื้อเพลิงและอากาศที่ใชเผาไหมท่ี
เหมาะสมเพื่อทําใหเกิดการสันดาปที่ดีตอไป    ดังนั้นในบทนี้จึงเปนการแนะนําลักษณะการเผาไหมท่ีสมบูรณ
ตองประกอบไปดวยองคประกอบอะไรบาง    และวิธีการคํานวณการสันดาปของเชื้อเพลิงชนิดตางๆ   สําหรับ
หลักการและวิธีการควบคุมการเผาไหมนั้น   จะอยูในภาคผนวกที่ 1 ซึ่งจะเปนเนื้อหาการฝกอบรมในภาคปฏิบัติ 
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  1.1 โครงสรางและหลักการทํางานของเตาเผา 
    (Introduction to Furnace Construction and Operation) 
 

1.1.1       แนวทางการฝกปฏิบัติเรื่องการเผาไหมของเตาเผา 
1.1.1.1    อุปกรณท่ีตองเตรียม 
 

ตารางที่ 1.1    อุปกรณหลักท่ีตองเตรียม 
รายการ อุปกรณท่ีตองเตรียม 

(1) เครื่องบันทึกและเก็บขอมูล KEYENCE-NR-1000 
(2) เครื่องวัดและวิเคราะห เครื่องวิเคราะห CO/CO2/O2 จํานวน 1 ชุด อุปกรณขยายสัญญาณ 
(3) เทอรโมมิเตอรแบบสัมผัส 
 เทอรโมมิเตอรแบบแผรังสี 

อยางละ 1 ตัว  
(เทอรโมมิเตอรแบบแผรังสีใชสําหรับวัดอัตราการแผรังส)ี 

(4) แบบบันทึกขอมูล แฟม (ครบตามจํานวนคน) 
(5) ถุงมือผา ครบตามจํานวนคน 
(6) วิทยุสื่อสาร (พานาไกด) ครบตามจํานวนคน 
(7) เทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง/เปยก สําหรับสมดุลความรอน 

 

1.1.1.2 วิธีและรูปแบบการดําเนินงาน  
การเตรียมการกอนวันฝกปฏบิัต ิ
(1) ตรวจสอบความพรอมของเตาเผาใหทํางานไดตามปกติ (ตรวจสอบลวงหนาดวยสภาวะการเผา

ไหมเหมือนกับที่จะฝกปฏิบัติ) 
(2) เตรียมการตรวจวัดและวิเคราะห   (อุณหภูมิของไอเสีย การวิเคราะห การบันทึกขอมูล) 
(3) ตรวจสอบวาในขณะที่เดินเครื่อง  ท้ังเครื่องวัดและขอมูลท่ีวัดไดมีความผิดปกติหรือไม หาก

จําเปน  ใหทําการทดสอบความแมนยําของเครื่องวัดดวย 
(4) เตรียมอุปกรณตางๆ ตามตารางที่ 1.1  ตรวจสอบจํานวนใหครบถวน 
(5) ตรวจสอบการแบงหนาท่ีในวันฝกปฏิบัติ   (ผูรับผิดชอบ 1 คน ผูเตรียมเครื่องวัด 2 คน) 

 
 วิธีดําเนินงานในวันฝกปฏิบตั ิ 

ผูควบคุมรับผิดชอบกลุม A   ผูเตรียมงานกลุม B และกลุม C 
(1) ใหกลุม B และกลุม C   เริ่มทําการจุดเตาเผาตั้งแตเวลาประมาณ 8.30 น. 
(2) ระหวางอุนเตา ใหกลุม B และกลุม C จัดเตรียมและทดสอบความแมนยําของเครื่องวัด ใหสามารถ

ใชฝกปฏิบัติได 
(3)    ใหกลุม A   อธิบายเกี่ยวกบัการฝกปฏิบัติเรื่องสมดลุความรอนในหองบรรยาย โดยใชเวลาตั้งแต 

9.00-10.30 น. (โดยประมาณ) 
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หมายเหตุ : 
 อธิบายใหเขาใจประเด็นสําคัญของการฝกปฏิบัติ 
 อธิบายเนื้อหาในเอกสารอธิบายแนวทางการฝกปฏิบัติเรื่องสมดุลความรอน  (ตรวจสอบจุดท่ี
วัดตางๆ ท่ีหนางานจริง) 

 ระบุขอบขายการฝกปฏิบัติของนักศึกษาใหชัดเจน 
 ตรวจสอบกําหนดการฝกปฏิบัติในวันนั้น 
 แจกอุปกรณความปลอดภัยสําหรับการฝกปฏิบัติใหแกนักศึกษา  (อธิบายขอควรระวัง  และจุด
ท่ีเปนอันตรายตางๆ ไปพรอมกันดวย)  

 แจกแบบบันทึกขอมูลและแฟมใหแกนักศึกษา 
(4) ใหกลุมA   เลือกตัวแทนกลุมเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเตาเผา  โดยใชเวลาตั้งแต 10.45-11.15 น. 

(โดยประมาณ) 
 อธิบายโครงสรางของเตาเผาโดยสังเขป 
 ตรวจสอบขอมูลท่ีตองบันทึกและตําแหนงของเครื่องวัด 
 ใหกลุม B และกลุม C  ตรวจสอบสถานการณเดินเครื่องของเตาเผา   หากเรียบรอยดี 

 ใหเริ่มฝกปฏิบัติสมดุลความรอนตั้งแต 13.00 น. 
(5) พักรับประทานอาหารกลางวัน 11.45 – 12.45 น. 
(6) เริ่มฝกปฏิบัติสมดุลความรอน 

 13.00-14.00 น.   ภายใตเงื่อนไขอัตราสวนผสมกับอากาศ  =  1:1 
 14.30-15.30 น.   ภายใตเงื่อนไขอัตราสวนผสมกับอากาศ  =  1:5 

(7) หลังจากฝกปฏิบัติสมดุลความรอนเสร็จแลว ใหกลุม A กลับมาที่หองบรรยาย   ตรวจสอบขอมูล 
และอธิบายเนื้อหาการฝกในวนัรุงข้ึน   เปนเสร็จการฝกปฏบัิติในวันนั้น 

(8) ใหกลุม B และกลุม C   เก็บเครื่องวัด   ทําความสะอาด   และหยุดเครื่องเตาเผาตามขั้นตอน 
 

1.1.1.3 การบันทึกขอมูลสมดุลความรอน  
ใหฝกปฏิบัติสมดุลความรอนดวยเตาเผา  เพื่อศึกษาวิธีการใชเครื่องวัด  และวิธีการวัด 

(1) ขอมูลท่ีทําการตรวจวัด  
                    ตารางที่ 1.2 แสดงขอมูลท่ีทําการตรวจการวัด โดยเครื่องวัดแบบพกพา 
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ตารางที่ 1.2    ขอมูลท่ีทําการตรวจวัด 
 

(1) อัตราไหลของเชื้อเพลิง 
 (คา ณ เวลาใดๆ) 

(8) ความดันภายในเตา (15) อุณหภูมิผนังเตา 
(9) อุณหภูมิไอเสียขาเขา 
      เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
       No.1 

(16) อุณหภูมิน้ําระบาย 
          ความรอนขาเขา 

(2) อัตราไหลของเชื้อเพลิง 
 (คาสะสม) 

(17) อุณหภูมิน้ําระบาย 
         ความรอนขาออก (10) อุณหภูมิไอเสียขาออก       

        เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
        No.1 

(3) อัตราไหลของอากาศ 
 (อุณหภูมิปกติ) 

(18) องคประกอบของไอเสีย 
 (CO, CO2, O2) 

(11) อุณหภูมิไอเสียขาออก 
         เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน  
         No.2 

(4) อัตราไหลของอากาศ  
(Preheat แลว) 

(19) อุณหภูมิจากเทอรโมมิเตอร 
 กระเปาะแหง-เปยก 

(5) อุณหภูมิภายในเตา (12) อุณหภูมิไอเสียขาเขาปลองไฟ 
(6) อัตราไหลของน้ําระบาย 
      ความรอน 
     (คา ณ เวลาใดๆ) 

(13) อุณหภูมิอากาศขาออก       
        เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
       No.1 

 

(7) อัตราไหลของน้ําระบาย 
       ความรอน (คาสะสม) 

(14) อุณหภูมิอากาศกอนเขา Burner  
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(2)   ตําแหนงในการตรวจวัดเตาเผา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รูปที่ 1.1   แสดงตําแหนงการตรวจวดัเตาเผา 
 

1.1.1.4    การฝกปฏิบัติสมดุลความรอน 
  (1)   อุปกรณฝกปฏิบัติเตาเผา 
  (2)   เงื่อนไขการฝกปฏิบัติ 

(2.1)   ชนิดของเชื้อเพลิง  LPG 
(2.2)   เงื่อนไขของเชื้อเพลิง   อัตราสวนผสมกับอากาศ      m1  =  1.1         m2  =  1.5 
(2.3)   เวลาที่ใช 1.0 ช่ัวโมง 
(2.4)   เกณฑการคํานวณตอน้ําระบายความรอน 1 ตัน ใชอุณหภูมิอากาศภายนอก และคาความ      
           รอนต่ําของเชื้อเพลิง 

● 

(15) อุณหภูมิผนังเตา 

(17)
อุณหภูมิน้ํา
ระบายความ
รอนขาออก

อุณหภูมิน้ํา (16) 
      ระบาย 
 ความรอน 
       ขาเขา 

(5) อุณหภูมิภายในเตา 

(8) ความดันภายในเตา 

(3) อัตราไหลของอากาศ 
    (อุณหภูมิปกติ) 

(13) อุณหภูมิอากาศขาออก 
        เครื่องแลกเปลี่ยน 
        ความรอน No.1 (14) อุณหภูมิอากาศ

กอนเขา Burner

(1) อัตราไหลของเชื้อเพลิง 
     (คา ณ เวลาใดๆ) 
(2) อัตราไหลของเชื้อเพลิง 
     (คาสะสม) 

(4) อัตราไหล 
     ของอากาศ 
      

(10) อุณหภูมิไอเสียขาออกเครื่อง 
       แลกเปลี่ยนความรอน No.1 

(11) อุณหภูมิไอเสียขาออกเครื่อง 
        แลกเปลี่ยนความรอน No.2 

(12) อุณหภูมิไอเสีย 
       ขาเขาปลองไฟ 

(18) องคประกอบไอเสีย (CO, CO2, O2) 

 

(7) อัตราไหล 
     ของน้ําระบายความรอน 
     (คา ณ เวลาใดๆ) 

(9) อุณหภูมิไอเสียขาเขาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน No.1 

 (6) อัตราไหล 
       ของน้ํา    
       ระบาย 
        ความรอน  

(19) อุณหภูมิจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง-เปยก 
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ตารางที่ 1.3   หัวขอการวัดและความถี่ในการบันทึกขอมูล 
รายการ ความถี่ รายการ ความถี่ รายการ ความถี่ 

(1) อัตราไหลของ 
      เชื้อเพลิง 
      (คา ณ เวลาใด ๆ ) 

ทุก 
15 นาท ี

(8) ความดันภายในเตา ทุก 
15 นาท ี

(15) อุณหภูมิผนังเตา ทุก 
15 นาท ี

(1) อุณหภูมิไอเสียขาเขา 
      เครื่องแลกเปลี่ยน 
      ความรอน No.1 

ทุก 
15 นาท ี

(1) อุ ณ ห ภู มิ น้ํ า
ระบาย 

 ความรอนขาเขา 

ทุก 
15 นาท ี(1) อัตราไหลของ 

      เชื้อเพลิง  
      (คาสะสม) 

ทุก 
15 นาท ี (1) อุณหภูมิไอเสียขาออก 

              เครื่องแลกเปลี่ยน 
         ความรอน No.1 

ทุก 
15 นาท ี

(1) อุ ณ ห ภู มิ น้ํ า
ระบาย 

 ความรอนขาออก 

ทุก 
15 นาท ี(1) อัตราไหลของ 

      อากาศ 
 (อุณหภูมิปกติ) 

ทุก 
15 นาท ี (1) อุณหภูมิไอเสียขาออก

เครื่องแลกเปลี่ยน 
         ความรอน No.2 

ทุก 
15 นาท ี

(1) องคประกอบ
ของ 

 ไอเสีย  
          (CO, CO2, O2) 

ทุก 
15 นาท ี

(1) อัตราไหลของ 
      อากาศ 
 (Preheat แลว) 

ทุก 
15 นาท ี

(1) อุณหภูมิไอเสียขา
เขา 

 ปลองไฟ 

ทุก 
15 นาท ี

(1) อุณหภูมิจาก 
 เทอรโมมิเตอร 
 กระเปาะ 
         แหง-เปยก 

ทุก 
30 นาท ี

(1) อุณหภูมิ 
      ภายในเตา 

ทุก 
15 นาท ี

(1) อัตราไหลของ 
      น้ําระบาย 
       ความรอน 
      (คา ณ เวลาใด ๆ ) 

ทุก 
15 นาท ี

(1) อุณหภูมิอากาศขาออก 
              เครื่องแลกเปลี่ยน 
         ความรอน No.1 

ทุก 
15 นาท ี

 
 

 

(1) อัตราไหลของ 
      น้ําระบาย 
      ความรอน 
        (คาสะสม) 

ทุก 
15 นาท ี

(1) อุณหภูมิอากาศ 
         กอนเขา Burner ทุก 

15 นาท ี
  

 

1.1.1.5 สรุปประเด็นการฝกปฏิบัติ 
(1)  การแบงกลุม 

 

กลุม 1 กลุม 2 
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 (2)   แนวทางขั้นตอนการฝกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
การอภิปรายกลุม               ใหตัวแทนของแตละกลุมออกมานําเสนอผลสําเร็จของการฝกปฏิบัติ  
ประเด็นในการนําเสนอ    ไดแก   การระบุความแตกตางในเชิงปริมาณ   ระหวางกรณีท่ีอัตราสวนผสมของ                                       
                                             อากาศเปน 1:1    และ 1:5    รวมท้ังระบุพลังงานที่อนุรักษไวไดใหชัดเจน 

 
1.1.1.6    ผลการวัดสมดุลความรอน 

(1)   วันท่ีปฏิบัติ  วันที่….. เดือน ………… ป ……..    เวลา .......... นาฬิกา ……. นาที 
อัตราสวนผสมกับอากาศ 1.1 :  เวลา        นาที      -     เวลา นาที 
อัตราสวนผสมกับอากาศ 1.5 :  เวลา        นาที      -     เวลา นาที 
(2)   ผลการวัดสมดุลความรอน 
 คาท่ีวัดได 

 

หัวขอ 
เงื่อนไข 

ปริมาณ 
เช้ือเพลิงท่ีใช

m3
N/h 

อุณหภูม ิ
ภายในเตา 

°C 

ความดัน 
ภายในเตา 

Pa 

องคประกอบของไอเสยี 
vol% 

น้ําระบายความรอน 

CO CO2 O2 อัตราไหล 
m3/h 

อุณหภูม ิ
ขาเขา °C 

อุณหภูม ิ
ขาออก °C 

อัตราสวน1.1          
อัตราสวน1.5          
 

เครื่องแลกเปลีย่นความรอน °C อุณหภูมิผนังเตา °C 
อุณหภูม ิ
ในหอง 

°C 

ความชื้น 
สัมพัทธ 

% 

อุณหภูมิไอเสยี อุณหภูมิอากาศ 
ดาน 
ขาง 

ดาน 
บน 

ขาเขา 
เครื่อง 
No.1 

ขาออก 
เครื่อง 
No.1 

ขาออก 
เครื่อง 
No.2 

ขาออก 
เครื่อง 
No.1 

กอน
เขา 

หัวเผา 
         
         

(2) เรียบเรียงขอมูล 

(หาคาเฉลี่ย) 

(3) พิจารณาขอมลู (1) เก็บขอมูล 

     (ตรวจสอบ) 

  (5) จัดทําตาราง 
        สมดุลความรอน 

(7) วิเคราะหผลลพัธ (8) นําเสนอผลการวัด  
      สมดุลความรอน (อภิปรายกลุม)* 

(6) จัดทําแผนภาพ 

      การถายเทความรอน 

(4) คํานวณ 

     สมดลุความรอน 
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 ตารางสมดุลความรอน  
          หนวย: MJ/t-น้ําระบายความรอน 

รายการ 

ความรอนที่ไดรับ 

รายการ 

ความรอนที่เสียไป 
อัตราสวน 1.1 อัตราสวน 1.5 อัตราสวน 1.1 อัตราสวน 1.5 
ความ
รอน 

รอย
ละ 

ความ
รอน 

รอย
ละ 

ความ
รอน 

รอย
ละ 

ความ
รอน 

รอย
ละ 

          
          
          
          

รวม     รวม     
 

หลักเกณฑ   *1   ใหรวมอุปกรณนําความรอนกลับมาใชใหมซึ่งติดมากับเตาดวย ความรอนในวงเล็บ (   )  
ถือเปนความรอนหมุนเวียน จะไมนํามารวมในความรอนที่  

     *2   ใหถืออุณหภูมิอากาศภายนอกเปนเกณฑ 
 

(3)    ประสิทธิภาพ    (หนวย %) 
 

ประสิทธิภาพความรอน อัตราการนําความรอนกลับมาใช อัตราการประหยัดเชื้อเพลิง 
อัตราสวน 1.1    
อัตราสวน 1.5    

 

(4)   การวิเคราะหผลลัพธ 
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  1.2 เคร่ืองมือวดัพลังงานความรอน  (Thermal Measuring Equipment) 
 

1.2.1   วัตถุประสงคของระบบการวดั 
ระบบการวัด   หมายถึงการเปรียบเทียบสถานะภาพในเชิงปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับปริมาณที่เปน

มาตรฐาน   ระบบการวัดจะประกอบไปดวยเครื่องมือและวิธีการตรวจวัด  เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีตองการ 
ตลอดจนการนําขอมูลนั้นๆ ไปใชประโยชน 
 
1.2.2 วิธีการใชเครือ่งวัด 

วิธีการใชเครื่องวัดตางๆ และขอควรระวังโปรดดูจากคูมือการใชงาน 
 

1.2.3 ขอควรระวังในการใชเครือ่งวัด 
1.2.3.1   การเลือกสถานที่สําหรับการตรวจวัด 

(1)    ควรเปนสถานที่ท่ีไมถูกแสงอาทิตยโดยตรง 
(2)    ควรเปนสถานที่ท่ีไมมีความชื้นและฝุนละออง 
(3)    ควรเปนสถานที่ท่ีไมถูกฝนสาด 
(4)    ควรเปนสถานที่ท่ีไมสัมผัสกับไอน้ําและลมรอนโดยตรง 
(5)    ควรเปนสถานที่ท่ีมีอุณหภูมิสิ่งแวดลอม 5°C - 40°C   และอุณหภูมิไมคอยเปลี่ยนแปลง 
(6)    ควรเปนสถานที่ท่ีมีการสั่นสะเทือนและการกระแทกนอย 
(7)    ควรเปนสถานที่ท่ีมีการเหนี่ยวนําไฟฟาต่ํา 
(8)    ควรเปนสถานที่ท่ีสะดวกตอการตรวจซอมบํารุงเครื่องวัด   และไมเปนอันตราย 

 

 
 

รูปที่ 1.2   ตัวอยางการทดลองที่เกิดความคลาดเคลื่อนจากตําแหนงและความลึกที่ตดิตั้งเทอรโมคัปเปล 
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1.2.3.2 ขอควรระวังในการวัด 
(1)     เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบเทอรโมคัปเปล  

(1.1)  ควรเสียบปลายเทอรโมคัปเปลใหถึงจุดท่ีจะวัดใหถูกตอง 
(1.2)   ระวังความคลาดเคลื่อนในตําแหนงท่ีมีการไหลของกาซไมสม่ําเสมอ 
(1.3)  ระวังอยาใหอากาศเย็นไหลเขาไปตามชองสําหรับวัด 

(2)    เคร่ืองวัดความดัน 
(2.1) กรณีของเครื่องวัดความดันแบบหลอดของเหลว  ใหระวังคุณสมบัติของของเหลวที่ใช

ดวย (ตองมีความหนืดต่ําขยายตัวนอยเมื่อไดรับความรอน  และมีคุณสมบัติดาน 
Capillary ต่ํา)  

(2.2) ติดตั้งใหตั้งฉากกับทิศทางการไหลของของไหล   แลวจึงอานคาท่ีวัดได 
(3)    เคร่ืองวัดอัตราไหล 

(3.1)  ทอท่ีจะติดตั้งเครื่องวัดใหเลือกสวนที่เปนทอตรงท่ียาวท่ีสุด  และเลือกจุดท่ีมีการไหล
ของกาซสม่ําเสมอ 

(3.2)  การวัดดวย Pitot tube  ตองติดตั้งใหสวนกับทิศทางการไหลของของไหล  และควร
ระวังเรื่องสัมประสิทธิ์อัตราไหลดวย 

(4) เคร่ืองวัดวิเคราะห 2CO  และ CO  
(4.1) ควรเลือกชวงในการวัดใหถูกตองอยางเหมาะสม   เชน 

   %200

%50

2 −
−

CO
CO

 

(4.2) ควรสังเกตระดับน้ําในทอยาง   อยาใหเขาเครื่อง 
(4.3) ในขณะทําการ Calibrate เครื่องวัด    ควรระวังกาซในถังท่ีความดันสูงพุงเขาเครื่องวัด

โดยตรง 

(5) เคร่ืองวัดวิเคราะห O2   (Zirconia Oxygen Analyzer) 
(5.1)     O2      0-10   %  Range 1 
(5.2)     O2      0-21   % Range 2 
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1.2.3.3 ไดอะแกรมวิธีการติดตั้งเครื่องวิเคราะหไอเสียและขอควรระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางไหล 
ของไอเสีย 

 1.สายหัววัดไฟปริแตก ณ จุดเชื่อมตอ 
 2.สายไมพับ 
 3.สภาพสายโดยรวมไมเส่ือมหรือชํารุด 

(1) ฝาปดขวดดูดความชื้นไมหลวม 
(2) ติดต้ังตําแหนงขวดดูดความชื้น

ถูกตอง 
(3) ปลอยน้ําออกจากขวดดูด 
         ความชื้นแลว 

ปลองไฟ 

ปมสูญญากาศ 

เครื่องแยกทอ เครื่องกําจัดฝา 
โหลดูดความชื้น 

เครื่องวิเคราะห CO/CO2 

เครื่องวิเคราะห O2 

ทอแมเหล็ก 

สายซิลิโคน 

(1) สายขาเขาไมปริแตก 
(2) ปมมีสมรรถนะดีตามปกติ 
(3) ปมไมเสียหายจนดูดอากาศ

ภายนอกเขามา 

(1) ซีลชองวัดสนิทดีแลว 
(2) ทอวัดไมเสียหาย 
(3) ปลายทอวัดอยูตรงตําแหนงที่ 
          ตองการ 

(1) ปรับอัตราไหลใหได 
          1.0 l/min ตามที่กําหนด 
(2) อัตราไหลคงที่ 
(3) เข็มวัดไม Drift 
(4) ปรับจุดศูนยตรงแลว 
(5) สอบเทียบมาตราวัดตามระยะเวลา 
       ท่ีกําหนด 
(6) อุณหภูมิสิ่งแวดลอมสูงไมเกิน 40°C 

(1) เครื่องแยกสายไมปริแตก 
(2) สายไมพับหักงอ 
(3) ไมไดปดจุกใตเครื่องแยกทอ 

(1) ซิลิกาเจลไมเปลี่ยนสี 
(2) ฝาปดภาชนะไมหลวม 
(3) ภาชนะไมปริแตก 
(4) ซิลิกาเจลใสอยูเต็มภาชนะ 
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  1.3 กิจกรรม  (Activities) 
 

1.3.1 ฝกการทํางานของเตาเผาและการจุดหวัเผา   (Practice on Furnace Operation Including Ignition of Burner) 
ตารางบันทึกขอมูลของอุปกรณชนิดตางๆ   (Tables of Data Record of Equipment) 

ตารางที่  1-4    แบบบันทึกสมดุลความรอน 
วัดวันที่:                  …………………………………………………..    (    –   :   )  
สภาพอากาศ:        ……………………………………………………………………………………………         

เวลา 

อัตราไหลของเชื้อเพลิง 
[m3

N/h] 

อัตราไหลของอากาศ 
[m3

N/h] 
อุณหภูม ิ
ภายในเตา 

[°C] 

ความดัน 
ภายในเตา 

[Pa] 

อัตราไหล 
ของน้ําระบาย 

ความรอน [m3/h] 

อุณหภูมิของน้ําระบาย 
ความรอน [°C] องคประกอบของไอเสยี [vol%] 

โฟลว 
มิเตอร 

มาตรวัด 
ปริมาตร 

 โฟลว 
มิเตอร 

มาตรวัด 
ปริมาตร ขาเขา ขาออก CO CO2 O2 

             
             
             
             

AVE             
 

เวลา 

อุณหภูมิ
อากาศ 
กอนเขา 
Burner 
[°C] 

เครื่องแลกเปลีย่นความรอน [°C] อุณหภูมิ 
ไอเสีย 

ขาเขาปลอง
ไฟ 

[°C] 

อุณหภูม ิ
ภายในหอง 

[°C] 

ความชื้น 
สัมพัทธ 

[%] 

   

หมายเหตุ 
อุณหภูมิ 
ไอเสีย 

ขาเขา No.1 

อุณหภูมิ 
ไอเสีย 

ขาออก No.1

อุณหภูมิ 
ไอเสีย 

ขาออก No.2

อุณหภูมิ
อากาศ 

ขาออก No.1

              
              

AVE              
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1.3.2 ฝกการใชเครือ่งมือวัดพลังงานความรอน  
(Practice on Thermal Measuring Equipment) 
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