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บทที่ 1 

บทน า 
 

 ในอุตสาหกรรมหลายประเภทในประเทศไทย มีความร้อนทิ้งอยู่ในปริมาณสูงและยังไม่มีการ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งอาจเนื่องจากสถานประกอบการไม่ทราบข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น าความ
ร้อนทิ้งกลับมาใช้ได้ หรือไม่สามารถประเมินความคุ้มค่าได้ ท าให้สูญเสียพลังงานที่มีค่าเหล่านี้ไป 

โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับการสนับสนุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการไฟฟ้าฝายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการศึกษา
มาตรการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในต่างประเทศและเข้าส ารวจข้อมูลโรงงานในประเทศไทย โครงการได้
จัดท าคู่มือนี้ขึ้นมาเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ แนวทางการ
วิเคราะห์ผลประหยัดพลังงาน ตลอดจนความคุ้มค่าของการปรับปรุง และเกณฑ์อุณหภูมิความร้อนทิ้งที่
เหมาะสม  

 เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย 

- เทคโนโลยีการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ที่มีในปัจจุบัน (บทท่ี 2)  
- ศักยภาพการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างประเทศ (บทที่ 3) และของ

ประเทศไทย ตัวอย่างโรงานอุตสาหกรรมที่ด าเนินการแล้ว  จากเอกสารเผยแพร่ของ           
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) (บทที่ 4) ความคุ้มค่าของการ
ปรับปรุง (บทที่ 5) 

- หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการพิจารณาน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (บทท่ี 7) 

 คณะผู้วิจัยเชื่อว่า คู่มือจะมีประโยชน์กับผู้สนใจและให้ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการตัดสินใจ        
เพ่ือปรับปุรงน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ได้ 
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บทที่ 2 

การศึกษาการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ 
 

2.1 นิยาม 

 ความร้อนทิ้ง หรือ  Waste heat ในที่นี้หมายถึง พลังงานที่ไหลออกไปพร้อมกับกระแสของ
อากาศ ก๊าซไอเสีย ของเหลว ที่ออกไปจากขอบเขตของอาคารหรือโรงงาน สู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งพลังงาน
เหล่านั้นในที่สุดไม่ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ ตัวอย่างของความร้อนทิ้งดังกล่าว ได้แก่ 

- ก๊าซไอเสียจากอุปกรณ์ท่ีมีการเผาไหม้ เช่น อุตสาหกรรม หม้อไอน้ า 
- ก๊าซหรือลมร้อนจากกระบวนการผลิต 
- น้ าระบายความร้อน 
- ความร้อนจากผิวร้อนของเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ แล้วถ่ายเทให้กับอากาศ โดยการเผาหรือ

แผ่รังสี 
ความร้อนทิ้งมักแบ่งตามช่วงอุณหภูมิซึ่งจะแสดงถึงศักยภาพในการน าไปใช้งาน มาตรฐานในการ

แบ่งช่วงอุณหภูมิความร้อนทิ้งค่อนข้างใกล้เคียงกัน ในการศึกษานี้จะใช้หน่วยอุณหภูมิตาม SI ดังนี้ 

- ความร้อนท้ิงอุณหภูมิต่ า ช่วงอุณหภูมิ ต่ ากว่า 250°C 
- ความร้อนท้ิงอุณหภูมิปานกลาง ช่วงอุณหภูมิ ตั้งแต่ 250 ถึง 500°C 
- ความร้อนท้ิงอุณหภูมิสูง ช่วงอุณหภูมิ เกินกว่า 500°C 

ขณะเดียวกันการน าความร้อนทิ้งมาใช้ จ าเป็นต้องมีแหล่งรับความร้อนหรือ Heat sink ซึ่งได้แก่ 
กระบวนการที่มีการท าความร้อนที่โรงงานต้องใช้ เช่น การผลิตน้ าร้อน การผลิตอากาศร้อน การให้ความ
ร้อนชิ้นงาน ในที่นี้จะแบ่งแหล่งใช้ความร้อนออกเป็น 3 ช่วงได้แก่ 

- แหล่งรับความร้อนท้ิงอุณหภูมิต่ า ต้องการอุณหภูมิ ต่ ากว่า 150°C 

- แหล่งรับความร้อนท้ิงอุณหภูมิปานกลาง ต้องการอุณหภูมิ ในช่วง 150 ถึง 250°C 
- แหล่งรับความร้อนท้ิงอุณหภูมิสูง ต้องการอุณหภูมิทีเ่กิน 500°C 

2.2 การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ [1] 

ในการประเมินความเป็นไปได้ในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ จะต้องพิจารณาตัวแปรปัจจัย      
ที่ เป็นลักษณะเฉพาะของแหล่งความร้อนทิ้งและแหล่งรับความร้อนที่ความร้อนจะถูกถ่ายเท โดยปัจจัย
ส าคัญๆ ที่มีผลต่อความเป็นไปได้ในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ มีดังนี้  

 ปริมาณความร้อนทิ้ง (Heat quantity) 
 คุณภาพ/ระดับอุณหภูมิของความร้อนทิ้ง (Heat temperature/Quality)  
 องค์ประกอบ (Composition) ของความร้อนทิ้ง 
 อุณหภูมิข้ันต่ าสุดที่ยอมรับได้ และ 
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 ชั่วโมงการท างาน (Operating Schedule) ความพร้อม (availability) และระบบการ
ขนส่งจ่ายความร้อน (Logistics)  

 ปัจจัยต่างๆ นี้ใช้การวิเคราะห์หาปริมาณและคุณภาพของความร้อนทิ้ง และใช้ในการวิเคราะห์
ความเหมาะสมเป็นไปได้ของวัสดุที่น ามาใช้ และข้อจ ากัดในการออกแบบ ตัวอย่างเช่น การกัดกร่อนของ
สารตัวอย่างในการถ่ายเทความร้อน เป็นสิ่งที่ควรน ามาพิจารณาประกอบในการน าความร้อนทิ้งกลับมา   
ใช้งาน แม้ว่าความร้อนทิ้งนั้นจะมีปริมาณและคุณภาพท่ียอมรับได้ โดยหลักในการพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเป็นไปได้ในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนี้  

2.2.1 ปริมาณความร้อนทิ้ง (Heat Quantity)  

 เป็นการวัดปริมาณของพลังงานในความร้อนทิ้ง ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยปริมาณ    
ความร้อนท้ิง จะข้ึนอยู่กับทั้งอุณหภูมิและอัตราการไหลเชิงมวลของแหล่งความร้อนทิ้ง ดังสมการ  

  E = m h(t) 

 เมื่อ E    เป็นพลังงานความร้อนทิ้งที่สูญเสีย ในหน่วย MJ/ชม.  

  m   เป็นอัตราการไหลเชิงมวลของแหล่งความร้อนทิ้ง ในหน่วย kg/ชม. 

h(t) เป็นค่าเอนทัลปีจ าเพาะของความร้อนทิ้ง ในหน่วย MJ/kg ซึ่งจะมีค่าขึ้นอยู่กับระดับ
อุณหภูมิ  

2.2.2 คุณภาพ/ระดับอุณหภูมิของความร้อนทิ้ง (Heat temperature/Quality) 

 อุณหภูมิของความร้อนทิ้ง เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความเป็นไปได้ในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้
ประโยชน์อุณหภูมิของความร้อนทิ้ง สามารถมีได้หลากหลายระดับ เช่น น้ าระบายความร้อนมีได้ตั้งแต่ช่วง
อุณหภูมิประมาณ 40-90oC หรืออุณหภูมิเตาหลอมแก้ว มีอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,320oC เพ่ือที่จะพิจารณา
หาศักยภาพที่เป็นไปได้ของความร้อนทิ้ง จ าเป็นที่จะต้องมีอุณหภูมิของแหล่งความร้อนทิ้ง (Heat source) 
ที่สูงกว่าอุณหภูมิที่ต้องการของแหล่งรับความร้อนทิ้ง (Heat sink) นั้นไปใช้งาน นอกจากนั้น ปัจจัยส าคัญ
ที่ควรต้องพิจารณาด้วย คือ ความแตกต่างของระดับอุณหภูมิระหว่างแหล่งให้ (Heat Source) และ    
แหล่งรับ (Heat Sink) หรือที่เรียกว่า ระดับคุณภาพ “Quality” ของความร้อนทิ้ง โดยที่ความแตกต่าง
ของอุณหภูมิแหล่งให้และแหล่งรับจะมีผลต่อ  

1 อัตราความร้อนที่ถ่ายเทต่อหน่วยพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อน  

2 ประสิทธิภาพสูงสุดเชิงทฤษฏีของการถ่ายเท/เปลี่ยนรูปของพลังงานความร้อนจากแหล่งให้ไปสู่
แหล่งรับ (เช่น การเปลี่ยนรูปพลังงานเชิงกล หรือการเปลี่ยนรูปพลังงานเชิงไฟฟ้า) และ  

3 ช่วงของอุณหภูมิที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกวัสดุและการออกแบบอุปกรณ์น าความร้อนทิ้ง
กลับมาใช้ประโยชน์  

 ทั้งนี้ ในการศึกษานี้ได้แบ่งช่วงโอกาสของศักยภาพการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ออกเป็น 3 ช่วง 
ตามช่วงของอุณหภูมิ ออกเป็น ระดับต่ า ระดับปานกลาง และระดับสูง  



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
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 โดยตารางที่ 2-1 ได้แสดงตัวอย่างของแหล่งความร้อนทิ้งที่อุณหภูมิในช่วงระดับต่ า-ปานกลาง-สูง 
ตลอดจนรูปแบบการน าไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีที่น าไปใช้ และปัญหาอุปสรรค 

 2.2.3 พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนที่ต้องการ (Heat Exchanger Area Requirements) 

อุณหภูมิของความร้อนทิ้ง เป็นปัจจัยมีผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนระหว่างแหล่งให้
ความร้อนและแหล่งรับความร้อน ซึ่งมีผลต่อศักยภาพความเป็นไปได้ในการน าเทคโนโลยีไปใช้งาน สมการ
การถ่ายเทความร้อนสามารถแสดงได้ดังสมการ  

Q  =  UA T 

 เมื่อ Q   เป็นอัตราการถ่ายเทความร้อน  ในหน่วย วัตต์ (W) หรือ Btu/วินาที  

  U   เป็นสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (Heat transfer coefficient) ในหน่วย 
W/m2.K 
  A   เป็นพื้นที่ผิวที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน ในหน่วยตารางเมตร (m2) 
  T เป็นความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างแหล่งให้ความร้อน (สายร้อน) และแหล่งรับ      
(สายเย็น)  
 ทั้งนี้ จากสมการ จะเห็นว่าปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเป็นฟังก์ชั่นที่ขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์      
การถ่ายเทความร้อนของวัสดุ (U) พ้ืนที่ผิวที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน (A) และค่า T ความแตกต่าง
ของอุณหภูมิระหว่างแหล่งให้ความร้อน (สายร้อน) และแหล่งรับ (สายเย็น) ดังนั้น หากค่าความแตกต่างของ
อุณหภูมิทั้งสองสายมีค่าน้อยๆ ย่อมต้องการพ้ืนที่ผิวในการแลกเปลี่ยนถ่ายเทความร้อนในปริมาณที่มากข้ึน        
ดังแสดงได้ดังกราฟรูปที่ 2-1 

 
รูปที่ 2-1 แสดงอิทธิพลของความแตกต่างของอุณหภูมิของแหล่งให้และแหล่งรับความร้อนที่มีผลต่อพ้ืนที่

ผิวที่ต้องการในการแลกเปลี่ยนความร้อน 
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 2.2.4 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุด ตามหลักประสิทธิภาพของ Carnot Efficiency  

แหล่งให้ความร้อนที่ระดับอุณหภูมิแตกต่างกัน จะมีข้อจ ากัดในเชิงประสิทธิภาพทางทฤษฏีในการ
ผลิตไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยประสิทธิภาพสูงสุดทางทฤษฏีที่ระดับอุณหภูมิต่างๆ ดังแสดงได้ดังสมการ
ประสิทธิภาพ Carnot Efficiency ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ของเครื่องยนต์ที่ระดับ
อุณหภูมิต่างๆ ประสิทธิภาพ Carnot จะเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และจะตกลงอย่างเห็นได้ชัดส าหรับช่วง
อุณหภูมิต่ าๆ  ดังแสดงในรูปที่ 2-2 

  =  1-
TL

TH
 

 เมื่อ TH   เป็นอุณหภูมิของแหล่งให้ความร้อนทิ้ง  

  TL   เป็นอุณหภูมิของแหล่งรับความร้อน 

 เนื่องจากอุณหภูมิของความร้อนทิ้งมีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ 
จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินโอกาสของศักยภาพความร้อนทิ้งโดยการพิจารณาทั้งจากปริมาณความร้อนทิ้ง
และคุณภาพของความร้อนทิ้งด้วย ในการวิเคราะห์ศักยภาพที่ระดับอุณหภูมิต่างๆ จะหาในเชิ งศักยภาพ
ของงานที่ท า (work potential) ซึ่งจะแสดงงานสูงสุดที่สามารถดึงออกมาได้จากความร้อนทิ้งที่มี         
ดังสมการ  

WP   =   E  =  (1-
To

TH
)  E 

  เมื่อ E   เป็นความร้อนทิ้งที่สูญเสียไปในบรรยากาศ 

      เป็นประสิทธิภาพ Carnot Efficiency 

   TH   เป็นอุณหภูมิของแหล่งให้ความร้อนทิ้ง  

   To   เป็นอุณหภูมิของบรรยากาศ ที่ 25oC 
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รูปที่ 2-2 แสดงความแตกต่างของประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า Carnot Efficiency ที่ข้ึนอยู่กับ     

อุณหภูมิต่างๆ 

 2.2.5 การเลือกอุณหภูมิและวัสดุที่ใช้ 

 อุณหภูมิของความร้อนทิ้งมีผลต่อการเลือกใช้วัสดุของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและระบบ    
น าความร้อนกลับ ปฏิกิริยาเคมีที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชั่น จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิเพ่ิมขึ้น ถ้าแหล่งความร้อนทิ้งประกอบไปด้วยสารที่มีการกัดกร่อน พ้ืนที่ผิวแลกเปลี่ยนความร้อน
ของวัสดุจะเกิดความเสียหายได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เหล็กหล่อ (Carbon steel) จะเกิดการออกซิไดซ์
ที่อุณหภูมิสูงกว่า 425oC ส าหรับแสตนเลส จะเกิดที่อุณหภูมิสูงกว่า 650oC ดังนั้น ควรใช้วัสดุเป็นวัสดุ
พิเศษจ าพวกอัลลอยด์ หรือโลหะอัลลอยด์ประกอบผสมส าหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงๆ โดยปกติวัสดุ
จ าพวกโลหะมักจะไม่ใช้งานที่ระดับอุณหภูมิสูงกว่า 871oC ทางเลือกอ่ืนๆ รวมถึงการผสมอากาศเจือจาง
เข้าไปในก๊าซไอเสีย เพ่ือลดอุณหภูมิไอเสีย หรือการใช้วัสดุเซรามิคที่สามารถทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่า 
ส าหรับในกรณีการผสมอากาศเจือจางเข้าไปในไอเสีย ปริมาณของความร้อนจากแหล่งความร้อนทิ้งจะไม่
เปลี่ยนแปลงแต่คุณภาพของความร้อนทิ้งที่ได้จะลดลง อันเนื่องจากอุณหภูมิความร้อนทิ้งที่ลดลง   
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ตารางท่ี 2-1 แสดงประเภทของแหล่งความร้อนทิ้งแยกตามระดับอุณหภูมิและโอกาสในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ 

ช่วง
อุณหภูมิ 

ตัวอย่างแหล่งความร้อนทิ้ง อุณหภูมิ (oC) ข้อดี / ประโยชน์ ข้อเสีย / อุปสรรค 
วิธีการน าความร้อนทิ้งกลับ/ 

เทคโนโลยี 

ระดับสูง 
อุณหภูมิ  
>1,200oF 
[>650oC] 

เตาหลอมบริสุทธิ์นิกเกิ้ล 1,370-1,650 ความร้อนท้ิงคุณภาพสูง
สามารถน าไปใช้กับแหล่ง
รับปลายทางได้
หลากหลายการใช้งานใน
หลายช่วงอุณหภูมิ 

อุณหภูมิสูงท าให้เกิด
ความเครียดจากอุณหภูมิ
ความร้อน (Thermal 
Stress) ในวัสดุของ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน 

อุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ 
เตาหลอมเหล็กแบบเตาอาร์ค
ไฟฟ้า 

1,370-1,650  

เตาหลอมแบบเบสิคออกซิเจน 1,200 ผลิตไอน้ าส าหรับใช้ในกระบวนการท า
ความร้อนส าหรับงานกลหรือไฟฟ้า เตา reverberatory อลูมิเนียม 1,100-1,200 

เตาหลอมบริสุทธิ์ทองแดง 760-820 
เตาเผาอุ่นให้ความร้อน
เหล็กกล้า 

930-1,040    

เตา reverberatory ทองแดง 900-1,090 มีการผลิตไฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงได้ 

เพ่ิมการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ในการเกิดการกัดกร่อน 

การอุ่นชิ้นงานก่อนเข้าเตาเผา 
โรงงานไฮโดรเจน 650-980  
เตาเผาขยะแบบมีควัน  650-1,430  ใช้ถ่ายเทความร้อนไปยังกระบวนการที่

ใช้อุณหภูมิปานกลาง-ต่ า เตาหลอมแก้ว  1,300-1,540 มีอัตราการถ่ายเทความ
ร้อนสูงต่อหน่วยพ้ืนที่ 

 
เตาเผาถ่านโค้ก (Coke Oven) 650-1,000  
เตาหลอมเหล็กแบบคิวโพลา 820-980    

      
ปานกลาง 
450-1200oF 
[230-650oC] 

ก๊าซไอเสียหม้อไอน้ า 230-480 มีความเข้ากันได้ง่ายกับ
วัสดุที่ใช้ท าอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน 

 อุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ 
ไอเสียจากกังหันก๊าซ 370-540 การผลิตไฟฟ้าจากไอน้ า 
ไอเสียจากเครื่องยนต์ลูกสูบ 320-590 การผลิตไฟฟ้าจากระบบ ORC 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี        2-7 

 

ช่วง
อุณหภูมิ 

ตัวอย่างแหล่งความร้อนทิ้ง อุณหภูมิ (oC) ข้อดี / ประโยชน์ ข้อเสีย / อุปสรรค 
วิธีการน าความร้อนทิ้งกลับ/ 

เทคโนโลยี 

ระดับต่ า 
อุณหภูมิ  
<450oF 
[<230oC] 

ไอเสียที่ออกจากระบบน ากลับ
ในหม้อไอน้ าแบบเผาไหม้ด้วย
ก๊าซของเตาเผาเอทธิลีน 

70-230 ความร้อนท้ิงอุณหภูมิต่ ามี
ปริมาณมาก ที่มีใน
กระบวนการต่างๆ  
ที่มีหลากหลาย 

มีการใช้งานที่ต้องการความ
ร้อนอุณหภูมิต่ าน้อย 

การให้ความร้อนแก่พ้ืนที่ใช้งาน 

คอนเดนเสทของกระบวนการใช้
ไอน้ า 

50-90 ประสิทธิภาพของการผลิต
ไฟฟ้าต่ า  

การท าน้ าร้อนใช้ใน 

น้ าระบายความร้อนจาก  กระบวนการ 
        Furnace door ประตูเตาเผา 30-50 ส าหรับก๊าซไอเสียจากการ 

เผาไหม้ ความร้อนทิ้งที่
น ากลับมีอุณหภูมิต่ า 
ในทางปฏิบัติเกิดการกลั่น
ตัวเป็นสภาพกรดที่ท าให้ 

การเพ่ิมระดับ upgrading ความร้อนทิ้ง
ด้วยการใช้ฮีตปั๊ม เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิให้
เหมาะสมกับการใช้งานของแหล่งรับ 

      Annealing furnace เตาอบ 70-230 
      เครื่องอัดอากาศ 30-50 
      เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
 

70-120 
 

   คอนเดนเซอร์ระบบปรับ
อากาศและท าความเย็น 
   เตา Drying, baking and 
curing oven 
   ของแข็ง/ของเหลวจาก
กระบวนการผลิต 

30-40 
 

90-230 
30-230 

 
เกิดการกัดกร่อนอุปกรณ์ 

แลกเปลี่ยนความร้อน 

 
Organic Rankine Cycle 
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2.2.6 องค์ประกอบ (Composition) ของความร้อนทิ้ง 

 องค์ประกอบและสถานะของแหล่งความร้อนทิ้ง จะมีผลต่อค่าการน าความร้อนและพิกัดความจุ
ของความร้อน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของชุดแลกเปลี่ยนความร้อน และจะส่งผลต่อการออกแบบ
ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน ข้อจ ากัดในการเลือกใช้วัสดุ และต้นทุนค่าใช้จ่าย  

ทั้งนี้ อัตราการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและ
สถานะของแหล่งความร้อนทิ้ง และมีอิทธิพลต่อการสะสมของตะกรันในชุดแลกเปลี่ยนความร้อน ของไหล
ที่หนาแน่นสูงจะมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูง ซึ่งจะท าให้ได้อัตราการถ่ายเทความร้อนที่สูงกว่า
ต่อหน่วยพื้นที่ ที่ระดับอุณหภูมิอ้างอิง ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 2-2 

ตารางท่ี 2-2  ตัวอย่างช่วงของค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน 

ส าหรับการถ่ายเทความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ 

สภาวะของของไหล ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน( W/(m2.oK) ) 

น้ า ในสถานะของเหลว   5 x 103  ถึง 1 x 104 

สารอินทรีย์เจือจาง ในสถานะของเหลว 1.5 x 103  ถึง 2 x 104 

ก๊าซ ที่ความดัน 1,000 kPa 2.5 x 103  ถึง 4 x 104 

ก๊าซ ที่ความดัน 100-200 kPa   8 x 103  ถึง 1.2 x 104 

 
 ปัจจัยอ่ืนที่ใช้ในการพิจารณา คือการท าปฏิกิริยาระหว่างกันของสารเคมีในสายของแหล่งความ
ร้อนทิ้งและวัสดุที่ใช้ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน การเกิดตะกรันเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน และเป็นสิ่งที่จะลดประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนและเป็นสาเหตุที่ท าให้
ระบบล้มเหลว การสะสมของตะกรันที่เกาะพ้ืนที่ผิวแลกเปลี่ยนความร้อนจะลดอัตราการถ่ายเท          
ความร้อน และขัดขวางการไหลของสารท างาน รวมถึงท าให้ประสิทธิภาพของชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
เสื่อมด้วยหากไม่มีการใช้งานนานๆ วิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาตะกรันสามารถท าได้หลากหลาย ตั้งแต่การ
กรองแยกเอาสารปนเปื้อน การสร้างอุปกรณ์ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวัสดุพิเศษ การเพ่ิมพ้ืนที่ผิวใน
การแลกเปลี่ยนความร้อน และการออกแบบให้ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนง่ายต่อการเข้าถึงและท าความ
สะอาด แม้กระนั้น ปัญหาของตะกรันก็ยังเป็นปัญหาทีท้าทายต่อเทคโนโลยีด้านความร้อน ยังเป็นปัญหาที่
ยังไม่สามารถแก้ไขได้หมด การวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาระบบวิธีการท าความสะอาดให้สะดวกง่าย 
มากกว่าวิธีการที่จะป้องกันการเกิดตะกรัน 

2.2.7 อุณหภูมิต่ าสุดที่ยอมรับได้ (Minimum Allowable Temperature)  

 อุณหภูมิต่ าสุดที่ยอมรับได้ส าหรับแหล่งความร้อนทิ้ง มักจะมีความสัมพันธ์กับปัญหาการกัดกร่อน
ของวัสดุที่ใช้ท าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน การเผาไหม้ซึ่งขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงที่ใช้ จะมีส่วนสัมพันธ์กับ
องค์ประกอบที่มีอยู่ในก๊าซไอเสีย มีผลต่อความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ า ก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) สารอินทรีย์ที่ไม่ออกซิไดซ์ และแร่ธาตุต่างๆ ถ้าก๊าซไอเสียถูก
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ท าให้เย็นลงต่ ากว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง ไอน้ าในก๊าซไอเสียจะกลั่นตัวและเกิดเป็นสารกัดกร่อนบนพ้ืนที่ผิว
แลกเปลี่ยนความร้อน ส าหรับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ถูกออกแบบจากวัสดุราคาถูก จะง่ายต่อการ
เกิดความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ดังนั้น โดยทั่วไปอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจะ
ถูกออกแบบให้รักษาอุณหภูมิก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกที่ระดับอุณหภูมิสูงกว่าจุดน้ าค้าง อุณหภูมิต่ าสุดที่
ยอมรับได้ส าหรับการป้องกันการกัดกร่อนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเชื้อเพลิง ตัวอย่างเช่น ก๊าซไอเสียจาก
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ อาจจะถูกท าให้เย็นตัวลงที่อุณหภูมิต่ าประมาณ 120oC ได้ ในขณะที่ก๊าซไอเสีย
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินหรือน้ ามันปิโตรเลียม ซึ่งมีปริมาณซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบที่มากกว่า 
อาจจะถูกจ ากัดอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 150oC ถึง ประมาณ 175oC ทั้งนี้ อุณหภูมิต่ าสุดอาจจะถูกจ ากัด
ด้วยเงื่อนไขของกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่มีอยู่ในก๊าซไอเสีย ตัวอย่างเช่น สารซัลเฟต      
ในก๊าซไอเสียจากเตาหลอมของกระบวนการหลอมแก้ว จะเกิดการสะสมท่ีพ้ืนผิวแลกเปลี่ยนความร้อนได้ที่
อุณหภูมิต่ ากว่าประมาณ 270oC 

 วิธีการที่มักพบใช้งานทั่วไปในการป้องกันการกัดกร่อนขององค์ประกอบสารเคมี คือการออกแบบ
ให้ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนมีอุณหภูมิที่ปล่อยออกท่ีเหนือกว่าอุณหภูมิจุดน้ าค้าง อย่างไรก็ตาม มีบางกรณี
ที่ชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีการใช้วัสดุอัลลอยด์และสารประกอบพิเศษ เพ่ือน าความร้อนทิ้งที่
อุณหภูมิต่ ากลับมาใช้งาน ระบบแบบนี้ พบมีการใช้งานในเชิงพาณิชย์ไม่มากนัก เนื่องจากเงินลงทุนราคา
วัสดุที่สูง ต้องการพ้ืนที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มาก และขาดซึ่งจุดใช้งานปลายทาง End-Use ที่
จะน าความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ าท่ีได้น ากลับไปใช้งาน  

2.2.8 ขนาดที่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเข้าถึงเทคโนโลยี และปัจจัยอ่ืนๆ (Economic of 
Scale, Accessibility and Other Factor)  

 ปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถน ามาพิจารณาความเป็นไปได้ในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ตัวอย่างเช่น 
โรงงานหรือกระบวนการผลิตที่มีขนาดเล็ก มักมีแนวโน้มที่ไม่ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์น าความร้อนทิ้งกลับ 
เนื่องจากอาจไม่มีความพร้อมเรื่องเงินลงทุนที่เพียงพอ และเพราะต้องใช้ระยะเวลาคืนทุนที่ยาวนาน 
นอกจากนี้ ชั่วโมงการใช้งาน ก็ควรเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง ถ้าแหล่งความร้อนทิ้งมีความเป็นไปได้ที่จะมี
ข้อจ ากัดด้านเวลาในแต่ละวัน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอาจจะมีช่วงอุณหภูมิที่สูงมากและต่ ามากได้ 
ในกรณีนี้ จะต้องมั่นใจว่าวัสดุที่ใช้ท าอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน จะสามารถทนทานต่อวงจรการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่แตกต่างนี้ได้ นอกจากนี้ สิ่งส าคัญคือ ชั่วโมงการท างานของแหล่งให้ความร้อนทิ้ง 
จะต้องมีความสอดคล้องกับช่วงเวลาของความต้องการโหลดของแหล่งรับความร้อน ปัจจัยอ่ืนที่ควร
พิจารณาคือ ความง่ายต่อการเข้าถึงของแหล่งให้ความร้อน ข้อจ ากัดด้านการจัดวางอุปกรณ์ในโรงงานมีผล
ต่อความยากง่ายในการเข้าถึงแหล่งให้ความร้อนทิ้ง หรือข้อจ ากัดในการขนส่งความร้อน โดยทั่วไป แหล่ง
ความร้อนทิ้งที่เป็นของเหลวในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมักพบว่ามีการน ากลับมาใช้ เนื่องจาก
เพราะง่ายต่อการขนส่ง ระบบท่อง่ายต่อการดึงเอาพลังงานออกมาและง่ายต่อการขนส่งผ่านท่อไปยัง
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ในทางกลับกัน แหล่งความร้อนทิ้งที่เป็นของแข็ง เช่น เศษก้อนขี้โลหะ 
(ingot) เศษโลหะจากการหล่อ หรือเศษปูนเม็ด แม้ว่าจะมีปริมาณพลังงานที่มากเพียงพอที่จะน ากลับมาใช้ 
แต่พลังงานเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงและน ากลับหรือขนส่งมายังอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้ง่าย    
ผลคือ การน าความร้อนทิ้งกลับส าหรับแหล่งความร้อนทิ้งที่เป็นของแข็ง ยังไม่เป็นที่นิยมปฏิบัติกันอย่าง
แพร่หลาย 
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2.3 เทคโนโลยีการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ 

 ในการศึกษานี้ได้แบ่งเทคโนโลยีการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใน 6 กลุ่ม ได้แก่ 

1. เทคโนโลยีลดความร้อน 
2. อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนหรือสะสมความร้อน (Heat Exchanger or Storage) 
3. การอุ่นชิ้นงาน (Load Preheating) 
4. การใช้ความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ า (Low temperature Waste heat) 
5. การผลิตไฟฟ้า (Power generation) 
6. การใช้ความร้อนทิ้งในการปรับอากาศ (Waste heat for Air con) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-3 กลุ่มเทคโนโลยีในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ 

2.3.1 เทคโนโลยีที่ลดความร้อนทิ้ง 

หลักการท างาน 

 ความร้อนทิ้งที่เกิดขึ้น ถ้าจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ จะได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นไอเสียจากการ      
เผาไหม้ ความร้อนทิ้งที่ไปกับไอเสียขึ้นกับปริมาณก๊าซไอเสีย และอุณหภูมิไอเสียที่ปล่อยทิ้ง เทคโนโลยีใน
กลุ่มนี้ได้แก่ การปรับปรุงหัวเผาไหม้ให้มีก๊าซไอเสียลดลง อุณหภูมิต่ า หรือปรับปรุงกระบวนการใช้ให้
อุณหภูมิต่ าลง ความร้อนทิ้งก็จะลดลงอย่างมาก เทคโนโลยีที่น่าสนใจ ได้แก่ การใช้หัวเผา Oxy Burner 
เป็นต้น ความร้อนทิ้งอีกกลุ่ม คือ ความร้อนทิ้งจากกระบวนการ ซึ่งหากสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ให้ไม่ต้องใช้ความร้อน หรือ อุณหภูมิใช้งานลดลง ความร้อนสูญเสียจากกระบวนการผลิตจะลดลง ตัวอย่าง
ของเทคโนโลยีการลดความร้อนทิ้ง ได้แก่ 
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1. การใช้หัวเผาแบบ Oxy-fuel [2] 

 หลักการของการเผาไหม้แบบใช้ออกซิเจนทั้ งหมด หรือเพ่ิมสัดส่วนออกซิเจนขึ้นแทนที่จะใช้
อากาศปกติ เนื่องจากไนโตรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบในอากาศถึงร้อยละ 70 ปกติจะเป็นภาระในการท า
ความร้อน และท าให้อุณหภูมิเปลวจากการเผาไหม้ลดลง และใช้เชื้อเพลิงมากข้ึน 

  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-4 หัวเผาแบบ Oxy fuel Burnner [3] 

ในระยะแรกหัวเผาแบบ Oxy-fuel แพร่หลายในงานเชื่อมประสาน งานตัด แต่ปัจจุบันมี          
การพัฒนาส าหรับหัวเผาที่ใช้ในอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และแพร่หลายในอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรม
หลอมแก้วและกระจก ในอุตสาหกรรมแก้วและกระจกมีการใช้งานหัวเผาแบบ Oxy-burner ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1990 เนื่องจากเตาหลอมกระจกใช้อุณหภูมิสูงถึง 16°C ซึ่งการจะท าอุณหภูมิเปลวให้ถึงอุณหภูมิดังกล่าว 
ต้องมีลมเข้าเผาไหม้อุณหภูมิสูง โดยการใช้อิฐ Regenerative เก็บความร้อนจากไอเสียและปล่อยให้
อากาศเข้าเผาไหม้ ซึ่งหัวเผา Oxy-fuel สามารถท าอุณหภูมิดังกล่าวได้โดยไม่ต้องใช้รีเจนเนอร์เรเตอร์ 

 ข้อดีของหัวเผา Oxy-fuel 

o ก๊าซไอเสียลดลงทั้งปริมาณและมวลถึงร้อยละ 75 
o ความร้อนท้ิงในก๊าซไอเสียลดลง 
o อุปกรณ์บ าบัดก๊าซไอเสียลดขนาดลง 
o ก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ โดยใช้พาเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้ ซึ่งจะลด

ความร้อนสูญเสีย 
o สารมลพิษในก๊าซไอเสียจะก าจัดง่ายเนื่องจากความเข้มข้นจะสูง 
o ลดการเกิด No𝑥 เนื่องจากไนโตรเจน มีสัดส่วนลดลงอย่างมาก 
o การแยกหรือก าจัด Co2 ท าได้ง่าย 

การใช้งานหัวเผาแบบที่ใช้ออกซิเจน มีหลายแบบทั้งแบบที่เพ่ิมออกซิเจนในอากาศเข้าเผาไหม้ 
(Oxygen-Enrich) หรือ Full Oxy Combustion การ Oxy-Burner แสดงดังรูป 
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รูปที่ 2-5 หัวเผาที่มีการป้อนออกซิเจนแบบต่าง ๆ  

หัวเผาแบบ Oxy fuel มีราคาสูงกว่าหัวเผาปกติ และต้องมีการผลิตออกซิเจน ซึ่งในการแยก
ออกซิเจนออกจากอากาศใช้พลังงาน 

การใช้ Catalytic Oxidizer ในการควบคุมมลภาวะ [4] 

 ในกระบวนการผลิตหลายอุตสาหกรรมที่มีก๊าซไอเสียที่เป็นอันตราย หรือมีผลต่อสิ่งแวดล้อม จะมี
การก าจัดก๊าซเหล่านี้ด้วย Oxidizer burner เผาก๊าซเหล่านี้ขึ้นไปให้สูงกว่า 800°C วิธีการนี้เป็นแบบ 
Thermal oxidizer จะท าให้ไอระเหยที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ (Volatile Organic Compounds : VoCs) 
เปลี่ยนเป็นก๊าซที่ไม่มีอันตราย เช่น ไอน้ า คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งผลก็จะท าให้มีความร้อนทิ้งไป
ค่อนข้างมาก การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในกรณี Thermal Oxidizer ท าได้โดยติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน แบบ Recouperative ซึ่งจะดึงความร้อนกลับมาได้ถึง 80% หรือแบบ Regenerative ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพถึงร้อยละ 95 

 อีกแนวทางหนึ่งเป็นการใช้ Catalytic Oxidizer ซึ่งสารเร่งปฏิกิริยาหรือ Catalyst จะช่วยลด
อุณหภูมิที่เผาท าลายไอระเหยจาก 800°C ลงมาที่ 45°C ซึ่งจะสามารถมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบ 
Thermal Oxidizer 20-30% นอกจากนี้ยังมีวิธีการอ่ืนเช่น การก าจัดสารที่ก่อมลพิษในก๊าซไอเสีย เช่น 
การสเปรย์ของเหลวไปในก๊าซไอเสีย หรือใช้ ตัวกรอง (filter) ซึ่งจะท าให้ไม่ต้องใช้การเผาไหม้เพ่ือก าจัด 
หรือ ลดการเผาไหม้ลง อย่างไรก็ตามวิธีการนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ้ง และอาจจะต้องมี
วิธีการ ก าจัดสารมลพิษเหล่านั้นในรูปอื่นต่อไป 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (State of the Art) [5] 

 เทคโนโลยีที่ก าลังมีการพัฒนาเกี่ยวกับ Oxy-fuel เพ่ือให้ได้ออกซิเจนมาใช้ในการเผาไหม้ โดย
ต้นทุนต่ ากว่าการแยกจากอากาศมีชื่อว่า Chemical looping Combustion (CLC) ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ศึกษาวิจัย 

 Chemical looping Combustion เป็นลักษณะการเผาไหม้แบบ Circulating Fluidized bed 
2 ชุด โดย Fluidized bed ห้องแรกเรียกว่า Fuel reactor จะใช้โลหะออกไซด์เป็น bed material ท า
หน้าที่ปล่อยออกซิเจนให้กับเชื้อเพลิง และโลหะที่ใช้แล้วจะถูกถ่ายไปที่ห้องที่สองที่เรียกว่า Air Reactor 
จะถูกออกซิไดซ์อีกครั้งก่อนน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งหากน ามาใช้ได้จะถือว่าเป็นเทคโนโลยีส าหรับ Zero 
emission combustion  
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รูปที่ 2-6 Chemical Loop Combustion 

 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ Oxy fuel combustion ปัจจุบันมุ่งเน้นการใช้งานกับเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน 
เช่น ถ่านหิน เชื้อเพลิงแข็ง ขยะ เป็นต้น และการปรับปรุงเตาเดิมที่ใช้หัวเผาแบบใช้อากาศ เป็นหัวเผา 
Oxy fuel 

2.3.2 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 

หลักการท างาน 

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่มักพบใช้งานทั่วไปในการถ่ายเทความร้อนจาก     
ก๊าซไอเสียร้อนเพ่ืออุ่นอากาศที่จะเข้าไปเผาไหม้ในเตา เมื่ออากาศที่เข้าห้องเผาไหม้มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น 
ส่งผลให้ต้องการพลังงานจากเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ลดลง โดยทั่วไปเทคโนโลยีของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนที่ใช้ส าหรับการอุ่นอากาศ ที่พบ ได้แก่ เครื่องอุ่นอากาศ (Recuperatepor) เตาเผาแบบรีเจน
เนอเรทีฟ (furnace regenerator) หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ (regenerator burners) โรตารี่รีเจนเนอ  
เรทีฟ (Rotary regenerator) และอีโคโนไมเซอร์ (Economizer)  
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1. เครื่องอุ่นอากาศ (Recuperator) [1] 

เครื่องอุ่นอากาศ ใช้ในการน าความร้อนทิ้งจากก๊าซไอเสียร้อนกลับมาในระดับช่วงอุณหภูมิ      
ปานกลาง-สูง เทคโนโลยีชนิดนี้สามารถใช้หลักการถ่ายเทความร้อนทั้งการแผ่รังสีความร้อน การพา    
ความร้อน หรือผสมผสานระหว่างการแผ่รังสีและการพาความร้อน เทคโนโลยีเครื่องอุ่นอากาศแบบนี้ อาทิ
เช่น เตาอบชิ้นงาน (annealing oven), เตาหลอม (melting furnace), afterburners, เตาเผาแก๊ส (gas 
incinerators) หัวเผาแบบท่อเรเดียน (radiant-tube burners), เตาเผาอุ่นให้ความร้อนซ้ า (reheat 
furnace)  

 
(ก) เครื่องอุ่นอากาศแบบแผ่รังสี (ข) แบบพาความร้อน (ค) แบบผสม 

รูปที่ 2-7 แสดงลักษณะของเครื่องอุ่นอากาศ 

จากรูปที่ 2-7 (ก) แสดงลักษณะของเครื่องอุ่นอากาศแบบแผ่รังสีความร้อน ที่ก๊าซไอเสียร้อนจะ
ไหลผ่านภายในท่อชั้นใน และความร้อนจะถูกถ่ายเทด้วยการแผ่รังสีออกไปตามผนังท่อ เพ่ือถ่ายเทความ
ร้อนให้กับอากาศเย็นที่ไหลเข้ามาตามช่องระหว่างปลอกผนังท่อ (outer shell) ซึ่งอากาศที่อุ่นขึ้นจะถูก
น าไปเข้าเตาเผาต่อไป รูป (ข) เป็นเครื่องอุ่นอากาศแบบพาความร้อน ซึ่งก๊าซร้อนจะไหลผ่านในท่อขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กๆ หลายๆ ท่อที่บรรจุอยู่ในท่อขนาดใหญ่ (Shell) อากาศเผาไหม้ที่เย็นจะไหลเข้ามา
ในท่อ Shell และไหลผ่านไปรอบๆ ท่อก๊าซร้อนขนาดเล็ก เพ่ือรับความร้อนผ่านผิวผนังท่อ และรูป (ค) 
เครื่องอุ่นอากาศแบบผสม ที่จะใช้หลักการถ่ายเทความร้อนทั้งการแผ่รังสีก่อนน าไปผ่านการถ่ายเทความ
ร้อนแบบพาความร้อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนให้สูงขึ้น 

เครื่องอุ่นอากาศ สามารถผลิตจากวัสดุ ได้ทั้งที่เป็นวัสดุโลหะและเซรามิค โดยโลหะจะใช้กับการ
ใช้งานที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 1,093oC ส าหรับเซรามิคจะเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิสูง                  
ซึ่งสามารถใช้กับก๊าซไอเสียร้อนที่มีอุณหภูมิ 1,538oC และด้านสายเย็นที่รับความร้อนที่อุณหภูมิ 982oC 
ได ้
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 2. รีเจนเนอเรเตอร์ (Regenerator) [1] 

ในส่วนนี้ จะได้น าเสนอเทคโนโลยี 2 แบบคือ เตาเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ (Furnace regenerator) 
และโรตารี่รีเจนเนอเรเตอร์หรือฮีทวีล (Rotary regenerator/Heat wheel)  

1) เตาเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ (Furnace regenerator)  

เตาเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ จะประกอบไปด้วยก้อนอิฐ 2 ห้อง (เรียกว่า “checkerwork”) 
ซึ่งมวลอากาศสายร้อนและสายเย็นจะไหลผ่านสลับกัน อิฐทั้งสองห้องจะใช้สลับกันรับความร้อนจากก๊าซ
ไอเสียร้อนและถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศสายเย็น ดังแสดงในรูปที่ 2-8  เมื่ออากาศร้อนจากการเผา
ไหม้ไหลผ่านห้องหนึ่ง ความร้อนจะถูกดูดซับไว้ในก้อนอิฐและท าให้ก้อนอิฐมีอุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อน า
อากาศสายเย็นมาไหลผ่าน ความร้อนจากก้อนอิฐจะถูกถ่ายเทให้กับอากาศเย็น สลับกันไป โดยการไหล
ของสายร้อนและสายเย็นจะสลับกันไปทุกๆ 20 นาที  

 
รูปที่ 2-8 แสดงลักษณะของเตาเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ 

โดยเตาเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ โดยปกติมักจะนิยมใช้กับเตาเผาของอุตสาหกรรมแก้วและ
เตาอบแบบโค้ก (coke oven) อุปกรณ์ชนิดนี้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิสูง ซึ่งสามารถใช้กับ
ก๊าซไอเสียร้อนที่มีความสกปรก แต่มีข้อเสียคือ อุปกรณ์มีขนาดใหญ่และต้องการเงินลงทุนสูง ซึ่งเงินลงทุน
จะสูงกว่าอุปกรณ์แบบเครื่องอุ่นอากาศค่อนข้างมาก  

2) โรตารี่รีเจนเนอเรเตอร์หรือฮีทวีล (Rota ry  regene ra tor  /  Hea t  wheel) 

หลักการท างานคล้ายคลึงกับเตาเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ คือ การถ่ายเทความร้อนโดยผ่าน
วัสดุตัวกลางที่มีลักษณะรูพรุนที่สามารถเก็บกักดูดซึมและถ่ายเทความร้อนออกได้ เมื่อของไหลสายร้อน
และสายเย็นไหลผ่าน ส าหรับโรตารี่รีเจนเนอเรเตอร์หรือฮีทวีล จะประกอบไปด้วยแผ่นวัสดุตัวกลางที่หมุน
ได้ติดตั้งในแนวขวางระหว่างท่อสายร้อนกับสายเย็น โดยจะหมุนสลับด้านกันเพ่ือน าความร้อนที่รับจาก
ด้านสายร้อนไปถ่ายเทให้กับด้านสายเย็น ดังแสดงในรูปที่ 2-9  
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รูปที่ 2-9 แสดงลักษณะของโรตารี่รีเจนเนอเรเตอร์หรือฮีทวีล 

ฮีทวีล ปกติมักจะเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิต่ า-ปานกลาง เนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านความเครียดเชิงความร้อนของวัสดุ (thermal stress) ที่จะเกิดขึ้นในวัสดุเมื่อมีความแตกต่างของ
อุณหภูมิที่สูงมากระหว่างสายร้อนกับสายเย็น จะก่อให้เกิดการขยายตัวของวัสดุอันเนื่องจากอุณหภู มิที่
ต่างกันมากและเกิดการบิดเสียรูปไปของวัสดุได้ ในบางกรณีหากต้องการใช้งานกับอุณหภูมิสูง สามารถ
ใช้ฮีทวีลแบบเซรามิคได้ นอกจากนี้ สามารถพัฒนาไปใช้กับเตาเผาอุณหภูมิสูงได้ เช่น เตาเผาอะลูมิเนียม 
แต่ไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากต้นทุนที่สูง  ข้อดีของเทคโนโลยีประเภทนี้ คือ สามารถออกแบบให้น า
ความชื้นกลับมาด้วยได้ โดยการใช้วัสดุตัวกลางที่เป็นชนิดอุ้มน้ าได้ (hygroscopic material) เหมาะกับ
การใช้งานที่ต้องการอากาศที่สะอาด หรือระบบปรับอากาศ ที่ความร้อนและความชื้นในอากาศทิ้งที่      
ร้อนชื้น จะถูกดึงออกไปแลกเปลี่ยนให้กับอากาศภายนอกที่เย็นกว่า  ข้อจ ากัดที่อาจเป็นอุปสรรค คือ     
การป้องกันการปนเปื้อนหรือเกิดการรั่วไหลผสมของสิ่งสกปรกปนเปื้อนระหว่างของไหลทั้งสองสาย ที่อาจ
เกิดข้ึนได้ระหว่างการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุตัวกลางที่มีรูพรุนนี้  
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 3. เครื่องอุ่นอากาศแบบพาสซีฟ (Passive Air Preheaters) [1] 

เครื่องอุ่นอากาศแบบพาสซีฟ เป็นอุปกรณ์น าความร้อนกลับมาในช่วงอุณหภูมิการใช้งาน 
อุณหภูมิต่ า-ปานกลาง ที่ป้องกันการไหลปนเปื้อนกันระหว่างก๊าซสายร้อนกับสายเย็น การใช้งานอุปกรณ์นี้ 
สามารถท าได้ทั้ง เตาอบ (oven) หม้อไอน้ า ไอเสียจากกังหันก๊าซ และการน าความร้อนกลับขั้นที่สองของ
การใช้งานเตาเผา และการน าความร้อนกลับจากระบบปรับอากาศ โดยเครื่องอุ่นอากาศแบบพาสซีฟ 
สามารถใช้งานได้ใน 2 ประเภท คือ แบบเพลท (Plate type) และแบบฮีทไปท์ (Heat pipe) ดังแสดงใน
รูปที่ 2-10  

  
(ก) เครื่องอุ่นอากาศแบบเพลท ชนิดก๊าซ-ก๊าซ (ข) เครื่องอุ่นอากาศแบบฮีทไปท ์

รูปที่ 2-10 แสดงเครื่องอุ่นอากาศแบบพาสซีฟ 

 
เครื่องอุ่นอากาศแบบเพลท จะประกอบไปด้วยแผ่นเพลทบางๆ วางซ้อนกันในระยะห่าง

น้อยๆ ในระยะที่เพียงพอจะท าให้ก๊าซหรือของไหลสายร้อนและเย็นไหลผ่านได้ ซึ่งของไหลสายร้อน-     
สายเย็นจะไหลสลับอยู่คนละด้านของแผ่นเพลทที่มีพ้ืนที่แลกเปลี่ยนความร้อนที่เพียงพอส าหรับการถ่ายเท
ความร้อนได้ อุปกรณ์ชนิดนี้ จะมีราคาสูงกว่าฮีทวีล และอาจพบการอุดตันของตะกรัน (fouling) เกิดข้ึนได้ 
แต่ข้อดีคือมีการปนเปื้อนระหว่างสายร้อน-สายเย็นน้อยกว่า  

ส าหรับเครื่องอุ่นอากาศแบบฮีทไปท์ จะประกอบไปด้วยท่อเล็กๆ หลายๆ ท่อท่ีมีการเชื่อม
ปิดที่ปลายท่อ โดยภายในท่อจะเกิดการเคลื่อนที่ของของไหลสารท างานระหว่างด้านอุณหภูมิสูงไปด้านที่มี
อุณหภูมิต่ า อันเกิดจากความแตกต่างของความดันไอในเส้นท่อ ซึ่งปลายท่อด้านหนึ่งจะเป็นด้านที่มี
อุณหภูมิสูง ที่ท าให้สารท างานเกิดการระเหยกลายเป็นไอเมื่อได้รับความร้อนจากแหล่งความร้อนทิ้ง       
สายร้อน ก่อนที่จะไหลไปสู่ปลายอีกด้านที่เป็นด้านที่มีอุณหภูมิต่ า ที่ด้านอุณหภูมิต่ านี้ ไอของสารท างานจะ
ถ่ายเทความร้อนให้กับแหล่งรับ และเกิดการกลั่นตัวเป็นของเหลว ก่อนที่จะหมุนเวียนในท่อกลับไปรับ
ความร้อนท่ีปลายด้านอุณหภูมิสูงอีกครั้ง  
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 4. หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ หรือแบบอุ่นอากาศ (Regenerative/Recuperative Burner) 

หัวเผาเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันมีแบบที่รวมเอาอุปกรณ์รีเจนเนอเรทีฟหรือระบบอุ่นอากาศไว้ด้วย 
เรียกว่า หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ เป็นระบบที่ออกแบบที่เป็นการน ากลับพลังงานเหลือทิ้งจากก๊าซไอเสีย
ร้อนที่ปล่อยทิ้ง โดยท าให้ก๊าซไอเสียไหลผ่านกลับเข้าไปผ่านตัวหัวเผาที่มีสารตัวกลางที่ฉาบไว้ (refractory 
media) ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงานให้กับการใช้งานหัวเผาที่ใช้อากาศบรรยากาศในการเผาไหม้ 
ซึ่งท าให้สะดวกต่อการใช้งานและขนาดกะทัดรัดกว่าระบบแบบแยกชิ้นเนื่องจากต้องการพื้นที่แลกเปลี่ยน
ความร้อนเล็กกว่า ทั้งนี้แม้ว่าพลังงานความร้อนทิ้งที่น ากลับได้จะสามารถท าได้น้อยกว่าแบบแยกชิ้น แต่ใช้
เงินลงทุนที่น้อยกว่าและการซ่อมบ ารุงที่สะดวกกว่า ท าให้เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 

 5. อีโคโนไมเซอร์แบบครีบท่อ (Finned Tube Heat Exchanger/Economizer) [1] 

อีโคโนไมเซอร์แบบครีบท่อ ใช้ในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้งานจากก๊าซไอเสียหม้อไอน้ า
ในช่วงอุณหภูมิต่ า-ปานกลาง ซึ่งอุปกรณ์จะประกอบไปด้วย ครีบหลายๆ ครีบที่ติดตั้งรอบๆ ท่อ เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อนให้มากที่สุดและเพ่ิมอัตราการถ่ายเทความร้อน ของไหลที่จะรับความ
ร้อนจะไหลในท่อเพ่ือรับความร้อน ความร้อนจากก๊าซไอเสียที่ไหลรอบๆ ท่อด้านนอก จะถ่ายเทผ่านทาง
ครีบท่อ ดังแสดงในรูปที่ 2-11 แสดงลักษณะของอีโคโนไมเซอร์ ส าหรับการน าไปใช้งานสามารถใช้ได้ทั้ง
การอุ่นให้ความร้อนกับน้ าป้อนหม้อไอน้ า หรือให้ความร้อนกับของไหลที่ใช้ในกระบวนการผลิต หรือการ
ท าน้ าร้อนส าหรับการให้ความร้อนในพื้นท่ีใช้งานหรือใช้ในกระบวนการผลิต 

 
รูปที่ 2-11 แสดงหลักการติดตั้งอีโคโนไมเซอร์แบบครีบท่อในหม้อไอน้ า 

 
 6. หม้อไอน้ าความร้อนทิ้ง (Waste Heat Boiler) [1] 

หม้อไอน้ าความร้อนทิ้ง ดังแสดงในรูปที่ 2-12 แสดงลักษณะของหม้อไอน้ าแบบท่อน้ าที่ใช้        
ก๊าซไอเสียในช่วงอุณหภูมิปานกลาง-สูง มาใช้ในการต้มน้ า หม้อไอน้ าความร้อนทิ้งมีขนาดที่ใช้งานในเชิง
พาณิชย์หลายขนาด ซึ่งสามารถใช้งานกับก๊าซไอเสียตั้งแต่ 1,000 ถึง 1,000,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที        
ในกรณีที่ความร้อนทิ้งจากก๊าซไอเสียไม่เพียงพอส าหรับการผลิตไอน้ าในระดับที่ต้องการ สามารถใช้หัวเผา
เสริมเพ่ือให้พลังงานเพ่ิมเติมได้ เพ่ือผลิตไอน้ าตามความต้องการของกระบวนการผลิต ไอน้ าที่ผลิตได้
สามารถน าไปใช้ส าหรับกระบวนการท าความร้อน หรือน าไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ส าหรับการผลิตไอน้ า
แบบยิ่งยวด (Superheated steam) จะต้องการพลังงานเสริมส าหรับระบบ superheat เพ่ิมเตมิ 
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รูปที่ 2-12 แสดงลักษณะของหม้อไอน้ าความร้อนทิ้ง  

การเลือกใช้งาน 

 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแต่ละประเภทมีช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกัน และมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อน ตลอดจนค่าประสิทธิผลการถ่ายเทความร้อนแตกต่างกัน ค่าโดยทั่วไปของอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนก าหนดได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2-3 ค่าพารามิเตอร์การใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั่วไป [6] 
ตัวแปร แบบแพลต แบบเปลือกและท่อ 

ชนิด ธรรมดา ชนิด 
ฟิน 

ชนิด  
แบบคอนเดนเซอร์ 

ชนิด  
คอนเวคทีฟ 

ระดับอุณหภูมิ 100 – 650°C 60-90°C 100-500°C 40-500°C 
U-value 0.06 – 0.28 0.06 0.11 – 0.85 0.11 – 0.57 

ตัวกลาง 
ไอน้ า – น้ า 
น้ า – น้ า 

ไอน้ า – น้ า 

ไอน้ า – ไอน้ า 
ไอน้ า – ก๊าซ 
ไอน้ า – น้ า 
ก๊าซ – ก๊าซ 

น้ า – ก๊าซ 
น้ า – น้ า 

ก๊าซ – ก๊าซ 
ไอน้ า – ไอน้ า 

ราคา
โดยประมาณ 

30,000 บาท/ตรม. 30,000 บาท/ตรม. 40,000 บาท/ตรม. 30,000 บาท/ตรม. 
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ตารางท่ี 2-4 สรุปการเปรียบเทียบประเภทเทคโนโลยีการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ต่างๆa  
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เครื่องอุ่นอากาศแบบแผ่รังสี  
(Radiation Recuperator) 

H เตาอบ Soaking or Annealing Oven,  
เ ต า ห ล อ ม  (Melting Furnace), 
เตาเผาขยะ หัวเผาแบบท่อเรเดียนท์ 
เตาเผาอุ่นให้ความร้อน  

การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม้ ก๊าซ – ก๊าซ  X X X 

เครื่องอุ่นอากาศแบบพาความร้อน   
(Convection Recuperator) 

M-H การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม้ ก๊าซ – ก๊าซ  X X X 

ฮีทวีลแบบโลหะ (Metallic Heat 
Wheel) 

L-M 
ก๊าซไอเสียหม้อไอน้ า, เตาอบบ่มและ
อบแห้ง (Curing and Drying Oven) 

การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม้ , 
เพิ่มอุณหภูมิพื้นที ่

ก๊าซ – ก๊าซ b  c X 

ฮี ท วี ล แ บ บ วั ส ดุ ที่ อุ้ ม น้ า ไ ด้  
(Hygroscopic Heat Wheel) 

M การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม้ , 
เพิ่มอุณหภูมิพื้นที ่

ก๊าซ – ก๊าซ X  c X 

เซรามิ คฮีทวี ล  (Ceramic Heat 
Wheel) 

M-H หม้อไอน้ าขนาดใหญ่ ไอเสียเตาเผา
ขยะและเตาหลอม 

การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม้ ก๊าซ – ก๊าซ  X  X 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
เพลท (Plate Heat Exchanger) 

L, M ก๊าซไอเสียหม้อไอน้ า เตาเผาขยะและ
กังหันไอน้ า และ เตาอบแห้ง อบบ่ม 

การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม้ , 
เพิ่มอุณหภูมิพื้นที ่

ก๊าซ – ก๊าซ, 
ของเหลว-ของเหลว 

 X X  

ฮีทไปป ์(Heat Pipe) L-H ไอน้ าทิ้ ง  อากาศร้อนจากเครื่อง
อบแห้ง เตาเผาปูนซี เมนต์  และ
เ ต า เ ผ า  reverberatory furnace 
( ก า รน า ค ว าม ร้ อนกลั บขั้ น ที่ 2)         
เตาอบแห้ง อบบ่ม 

การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม้ ,
การอุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ า, การ
ท าน้ าร้อน, เพิ่มอุณหภูมิพื้นที่ 

ก๊าซ – ก๊าซ,  
ก๊าซ - ของเหลว 

 D X X 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
ครีม-ท่อ 

L, M ก๊าซไอน้ าหม้อไอน้ า การอุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ า ก๊าซ - ของเหลว  X X e 
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ประเภทของเทคโนโลย ี
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หม้อไอน้ าความร้อนท้ิง (Waste 
Heat Boiler) 

L-H ไอเสียจากกังหันก๊าซ , ไอเสียจาก
เครื่องยนต์ลูกสูบ เตาเผายะ และ
เตาเผา 

การท าน้ าร้อน หรือไอน้ า ก๊าซ - ของเหลว   X e 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ 
Shell & Tube 

L, M  ของไหลในกระบวนการที่
ต้องการท าความร้อน 

ก๊าซ – ของเหลว, 
ของเหลว-ของเหลว 

 X X  

หมายเหตุ: a แหล่งที่มาข้อมูล W.Turner. Energy Management Handbook, 2007; PG&E Energy Efficiency Information “Industrial Heat Recovery Strategies,” 1997 
 b อ้างอิงจากผู้ผลิตบางราย 
 c หากมีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ในการ purge อากาศ/ของไหล อัตราการปนเปื้อนของของไหลระหว่าง 2 สาย จะสามารถก าจัดให้เหลือน้อยกว่า 1% โดยมวลได้ 
 d ยอมรับข้อจ ากัดของอุณหภูมิและความแตกต่างของอุณหภูมิ ตามคุณสมบัติของสมดุลระหว่างเฟสระหว่างของไหลภายในระบบ 
 e สามารถผลิตจากวัสดุที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ แต่จะพิจารณาเฉพาะส่วนท่ีมีความเป็นไปได้มากที่จะเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ อันมีสาเหตุจากการรั่วไหลหรือ

การแตกหักของท่อ 
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (State of the Art) 

การศึกษาค้นคว้าเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในงานความร้อนทิ้ง ที่พบมี 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มแลกเปลี่ยนความร้อนทิ้งที่ใช้กับเครื่องยนต์ กลุ่มการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิผลของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน และ กลุ่มท่ีน าฮีทไปป์มาใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาบภายใน 

 ในอุตสาหกรรมมีการใช้เครื่องยนต์สันดาบภายใน เช่น เครื่องยนต์ก๊าซ การน าความร้อนทิ้งจาก
เครื่องยนต์สันดาบภายในมาใช้ มีหลายวิธีการ บางเทคโนโลยีติดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนน าความร้อนที่ลูกสูบ
ซึ่งเป็นส่วนที่อุณหภูมิสูงสุด การวิจัยพบว่า (Ghazikhani และคณะ) สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงลงได้ถึง
ร้อยละ 14.1 งานวิจัยที่บางส่วนจะเพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของรังผึ้ง เช่น การเติมสาร 
NaNofluid จ าพวก Al2O3 หรือ SiO2 หรือ Cu และ Glycol ลงในน้ า ซึ่งมีรายงานการถ่ายเทความร้อน
ได้ดีขึ้น 4 ถึง 4.5% ของการใช้น้ าบริสุทธิ์ และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่
ท่อไอเสีย 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งกับท่อไอเสีย [7] 

 มีการศึกษาออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้เทปบิดเป็นเกลียว 
(Zadsor และ Gorjt – Bandpy) การใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Fin-tube และตัวกลางสะสม
ความร้อน (Phase Change Materials) ซึ่งสามารถน าความร้อนกลับมาใช้ได้ถึงร้อยละ 15 (andiyarajan 
และคณะ) และนอกจากนี้ก็มีการสร้างเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเป็นครีบติดตั้งกับท่อไอเสีย เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-13 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งกับท่อไอเสีย 
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การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน [8] 

 มีการศึกษาและออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งพบว่าครีบ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนได้มีการศึกษาผลของครีบแบบธรรมดา รูปคลื่น 
ตะแกรง เป็นวงกลม เป็นเกลียว ที่ด้านสัมผัสอากาศ จากการศึกษาพบว่าถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง
น้ าและอากาศการเพ่ิมครีบด้านอากาศจะเพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีที่สุด ในอดีต        
การวิจัยเกี่ยวกับครีบท่อแบบวงกลม หรือ Circular fin จะมีสัดส่วนที่สูง แต่หลังปี ค.ศ.2005 การศึกษา
ครีบแบบเกลียว (Spiral fin) มีเพ่ิมมากข้ึน และมีสัดส่วนที่สูงกว่า เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความ
ร้อนสูงกว่า  อัตราการถ่ายเทสูงกว่า และยังมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่า ผลิตง่ายกว่า ต้นทุนต่ ากว่า 
(Goldstein และคณะ) 

 

รูปที่ 2-14 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเกลียว และจ านวนการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา [8] 
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การใช้ฮีทไปป์ในการแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Pipe Heat Exchanger) [9] 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ฮีทไปป์ หรือ HPHE ได้รับความสนใจในงานความร้อนทิ้งและมี
การผลิตจ าหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว HPHE จะใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนจากอากาศหรือก๊าซไอเสีย กับ 
อากาศ หรือ น้ า ซึ่งเป็นกระแสเย็น ข้อดีของ HPHE ก็คือป้องกันการรั่วไหลระหว่างกระแสร้อนที่สกปรก
กับกระแสเย็นได้ ค่าประสิทธิผลการถ่ายเทความร้อนสูง ไม่มีส่วนเคลื่อนไหว ขนาดเล็ก ความดันตกคร่อม
อุปกรณ์ต่ ามาก 

HPHE ที่น ามาใช้งานความร้อนทิ้ง มี 3 รูปแบบ คือ 

แบบธรรมดา (Conventional Heat Pipe) ฮีทไปป์จะเป็นท่อยาวที่มีสารท างานอยู่ภายใน 
ด้านบนเป็นอีเวปเปอร์เเตอร์ ด้านล่างเป็นคอนเดนเซอร์ เมื่ออีเวปเปอร์เรตอร์ได้รับความร้อน สารท างาน
จะระเหย และไหลไปควบแน่นกลายเป็นของเหลว และไหลกลับมาที่อีเวปเปอร์เรเตอร์ทางช่องว่างเล็กๆ 
ชั้นนอก ด้วยแรงตึงผิว 

แบบ 2 เฟส (Two phase closed hermosyphon : TPCT) แบบนี้แตกต่างจากแบบธรรมดา
ตรงที่อีเวปเปอร์เรเตอร์อยู่ด้านล่าง ภายในไม่มี 2 ชั้นเหมือนแบบธรรมดา สารท างานของเหลวไหลจาก
คอนเดนเซอร์มาด้วยแรงโน้มถ่วง ข้อดีคือ ไม่มีสองชั้นเพ่ือเป็นทางให้ของเหลวไหล  ซึ่งจะมีการต้านทาน
การไหล 

แบบออสซิเลต (Oscilating Heat Pipe : OHP) เป็นเทคโนโลยีแบบล่าสุดที่สารท างานไหลไม่
ต่อเนื่อง ท่อฮีทไปป์แบบ OHP จะมีขนาดเล็กมากจนกระทั่งไอและสารท างานของเหลวอยู่ในหลอด
เดียวกัน หลอดทั้งหมดเชื่อมต่อกัน เมื่อฝั่งอีเวปเปอร์เรเตอร์ได้รับความร้อน สารท างานจะกลายเป็นไอ
และเป็นฟองก๊าซขับดันไปยังด้านคอนเดนเซอร์ที่อุณหภูมิต่ ากว่า  ขณะที่ด้านคอนเดนเซอร์มีการควบแน่น
ความดันก็จะลดลง ท าให้ฟองก๊าซและของเหลวเคลื่อนตัวมาคอนเดนเซอร์ แต่เนื่องจากหลอดเชื่อมต่อกัน
ก็จะไปผลักดันให้ก๊าซและของเหลวในอีกหลอดไหลกลับไปกับอีเวปเปอร์เรเตอร์ 

       
รูปที่ 2-15 แสดงฮีทไปป์แบบต่างๆ a) แบบสองเฟส  b)แบบธรรมดา  c) แบบออสซิเลท [9] 
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ในปัจจุบันมีการผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฮีทไปป์เพ่ือใช้กับก๊าซไอเสียของหม้อไอน้ า 
และใช้อุ่นน้ าป้อนจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว จากข้อมูลการทดสอบค่าประสิทธิผลของการถ่ายเท      
ความร้อนของฮีทไปป์แบบต่างๆที่กล่าวถึงสามารถท าได้เท่ากับหรือสูงกว่าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
แบบทั่วไป  

2.3.3 การอุ่นชิ้นงาน (Load Preheating) 

หลักการท างาน 

การอุ่นชิ้นงานด้วยการน าความร้อนเหลือทิ้งจากระบบ มาใช้ในการให้ความร้อนหรืออุ่นชิ้นงานที่
จะป้อนเข้าในระบบ หรือน ามาเพ่ิมความร้อนให้กับวัตถุ/ของไหลที่จะป้อนเข้า ตัวอย่างการใช้งานที่พบได้
ทั่วไป ได้แก่ การอุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ าโดยการน าความร้อนที่ถ่ายเทจากอีโคโนไมเซอร์ที่รับความร้อนมา
จากก๊าซไอเสีย หรือตัวอย่างการน าไปใช้งานในกระบวนการโดยตรง เช่น การแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
โดยตรงระหว่างก๊าซไอเสียร้อนกับวัสดุของแข็งที่จะน าเข้าเตาเผา ซึ่งเป็นการใช้ไอเสียที่ออกจากเตาเผา
แล้วกลับมาอุ่นเพ่ิมอุณหภูมิให้กับชิ้นงานที่เตรียมจะหล่อ อาทิเช่น โรงงานหล่อเหล็ก/อะลูมิเนียม จะพบ
การใช้งานชุดหลอมทีป่ล่องไอเสีย (Stack melters) โดยก้อนโลหะเศษขี้เหล็ก (ingots and scrap) จะถูก
น าไปเข้าชุดหลอม stack melter ที่บริเวณช่วงบนของเตาเผา และเศษขี้เหล็กจะถูกท าให้ร้อนด้วย      
ก๊าซไอเสีย ก่อนที่ปล่อยก๊าซไอเสียทิ้งออกไป ดังแสดงในรูปที่ 2-16 ชุด stack melter ที่โรงงานหล่อ   
แบบพิมพ์ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานกว่า 47% เมื่อเทียบกับเตาเผาแบบธรรมดา [1] 

 

 
รูปที่ 2-16 ชุด stack melter ที่โรงงานหล่อแบบพิมพ์ [1] 

 การน าความร้อนทิ้งมาอุ่นชิ้นงานมักถูกออกแบบมากับกระบวนการผลิตเนื่องจากการอุ่นชิ้นงาน
จะใช้ความร้อนได้สูงสุด ประสิทธิภาพสูงสุด และมักมีใช้อยู่แล้วในอุตสาหกรรมที่ใช้อุณหภูมิสูง เช่น 
ซีเมนต์ เซรามิค ปิโตรเคมี เป็นต้น และการออกแบบปรับปรุงภายหลังค่อนข้างเฉพาะ  มีข้อจ ากัดมาก 
เช่น การควบคุมคุณภาพ ผลด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการอุ่นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมซีเมนต์ ได้แก่ การน า
ไอเสียจากเตาเผาผ่านไซโคลนสวนทางคลุกเคล้ากับวัตถุดิบที่ไหลป้อนเข้าเตาเผา 

 อุตสาหกรรมเซรามิค มีการแบ่งเตาอบออกเป็นโซน และลมร้อนจากโซน Heating ถูกน าไปใช้ใน
โซน Preheating เป็นต้น 
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 อุตสาหกรรมแก้วและเหล็ก ส่วนใหญ่ไม่มีการน าก๊าซไอเสียมาอุ่นวัตถุดิบเป็นกระบวนการ
มาตรฐาน แต่มีตัวอย่างของการปรับปรุงในต่างประเทศ ซึ่งจะกล่าวถึงเฉพาะอุตสาหกรรม ในบทที่ 4 

การปรับปรุงระบบให้น าความร้อนกลับมาอุ่นชิ้นงาน [10] 

             การอุ่นชิ้นงานอาจจะด าเนินการได้ใน 3 รูปแบบ ต่อไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-17 การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้อุ่นชิ้นงาน [11] 

1. สร้างส่วนที่ไม่มีการเผาไหม้ หรือ Preheating zone ขึ้นโดยต่อขยายออกจากเตา น าก๊าซไอเสีย
จากส่วนที่เผาไหม้มาถ่ายเทความร้อนให้กับวัตถุดิบที่เข้ามา  

2. สร้างส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนแยกจากเตา และน าไอเสียไปให้ความร้อนวัตถุดิบก่อนป้อนเข้า
เตา 

3. สร้างส่วนที่วัตถุดิบ และก๊าซไอเสียวิ่งสวนทางกัน 

ในการปรับปรุงระบบให้มีส่วนที่อุ่นชิ้นงาน จ าเป็นจะต้องพิจารณาหัวข้อต่อไปนี้ 

1) ก๊าซไอเสียสามารถน าไปใช้ประโยชน์อื่นที่มีความคุ้มค่ามากกว่าหรือไม่ 
2) ส่วนที่อุ่นชิ้นงานต้องมีขนาดเท่าใด 

  3) มีพ้ืนที่เพียงพอหรือไม่ 
4) กระแสของก๊าซไอเสียที่ไหลมีข้อก าหนดหรือไม่ และมีความดันตกคร่อมสูงหรือไม่ 
5) ถ้ามีส่วนขนถ่ายวัตถุดิบ เช่น สายพาน ฯลฯ สามารถทนอุณหภูมิลมร้อนได้หรือไม่ 
6) พัดลมที่ใช้เดิมส าหรับส่งก๊าซไอเสียเพียงพอหรือไม่ 
7) ความร้อนท่ีให้กับความร้อนที่ต้องการสมดุลกันหรือไม ่
8) การสูญเสียความร้อนของลมร้อนก่อนเข้าอุ่น และอุณหภูมิชิ้นงานที่อุ่นแล้วก่อนเข้า

เตาและวิธีควบคุม 
9) ระบบควบคุมท่ีใช้ และมีความจ าเป็นต้องมีระบบให้ความร้อนส ารองหรือไม่ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (State of the Art) 

 เนื่องจากการน าความร้อนทิ้งมาใช้โดยการอุ่นวัตถุดิบ ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมหนัก และใช้
เงนิลงทุนปรับปรุงสูง เทคโนโลยีมักอยู่กับผู้ผลิตออกแบบโรงงานประเภทนั้นๆ โดยเฉพาะ 
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2.3.4 การน าความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ ากลับมาใช้ (Low temperature Heat Exchange) 

จากการส ารวจความร้อนทิ้งที่มีใช้ในอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรป พบว่าความร้อนท้ิงกระจายอยู่
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังรูปที่ 2-18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-18  อุณหภูมิใช้งานของอุตสาหกรรมต่างๆ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป [12] 

จะพบว่าความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ า (250°C) มีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 และเป็นส่วนที่ยังน ากลับมา  
ใช้น้อย ความร้อนทิ้งในกลุ่มนี้น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปริมาณมาก ที่ผ่านมาเนื่องจากเงินลงทุน  
ที่สูงและข้อจ ากัดทางเทคนิคหลายอย่างจึงยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ปัจจุบันเริ่มมีเทคโนโลยีจะน ากลับมา
ใช้ได้มากข้ึน 

ความร้อนทิ้งในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ มักเป็นความร้อนทิ้งในช่วงอุณหภูมิต่ า เช่น ระบบเผาไหม้
ของหม้อไอน้ า ซึ่งส่วนใหญ่มักมีการใช้เทคโนโลยีน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้แล้ว ท าให้ก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ้ง
ส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิประมาณ 150-180oC นอกจากนี้ ความร้อนทิ้งปริมาณสูงในอุตสาหกรรม สามารถ
พบได้จากน้ าระบายความร้อนและระบบท าความเย็นอากาศ เช่น การระบายความร้อนของเครื่องอัด
อากาศ  

ส าหรับก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้ ความร้อนทิ้งสามารถดึงออกมาได้จากการที่ไอน้ าที่อยู่ใน    
ก๊าซไอเสียถูกท าให้มีอุณหภูมิที่ต่ าลง โดยปกติการใช้งานส่วนใหญ่ ก๊าซไอเสียจะมีข้อจ ากัดในการลด
อุณหภูมิไม่ให้ต่ าไปกว่า 120-150oC เพ่ือป้องกันการกลั่นตัวของไอน้ าในก๊าซไอเสียจนกลายเป็นคอนเดน
เสทที่มีสภาพความเป็นกรดที่กัดกร่อนต่อวัสดุที่ผิวของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน อย่างไรก็ตาม         
การระบายความร้อนในก๊าซไอเสีย สามารถเพ่ิมศักยภาพการน าความร้อนทิ้งกลับได้ หากมีเทคโนโลยีที่
สามารถดึงเอาพลังงานความร้อนแฝง (Latent Heat) ที่เหลือในก๊าซไอเสียมาใช้ให้มากขึ้น โดยเป็นการท า
ให้ก๊าซเย็นตัวลงที่อุณหภูมิต่ ากว่าจุดน้ าค้าง (Dew Point) หรือจุดกลั่นตัว (Condensation point) เพ่ือน า
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ความร้อนทิ้งในช่วงอุณหภูมิต่ ามาใช้ (Low temp waste heat) ดังแสดงในรูปที่ 2-19 ถ้าหากก๊าซไอเสียถูก
ท าให้เย็นลงจาก 150oC เป็น 60oC จะท าให้ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 3% และถ้าก๊าซไอเสียถูกท าให้เย็นตัวลง
ที่ 38oC จะท าให้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได้ 11% จากการดึงเอาความร้อนแฝงออกมา [1] 

 
รูปที่ 2-19 กราฟแสดงความร้อนที่สามารถน ากลับมา ส าหรับหม้อไอน้ าชนิดใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ [1] 

ความท้าทายของเทคโนโลยีการน าความร้อนอุณหภูมิต่ ากลับมาใช้งาน [1] 

การน าความร้อนอุณหภูมิต่ ากลับมาใช้งาน จะต้องเผชิญกับความท้าทายใน 3 ประเด็น คือ 

 การกัดกร่อนของพ้ืนผิวแลกเปลี่ยนความร้อน เนื่องจากไอน้ าในก๊าซไอเสียเมื่อเย็น
ตัวลงและกลั่นตัว จะมีคุณสมบัติเป็นกรดที่กัดกร่อนต่อวัสดุที่ใช้ท าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ดังนั้น    
การออกแบบเทคโนโลยีการน าความร้อนอุณหภูมิต่ ากลับมาใช้งาน จะต้องออกแบบให้ทนต่อการกัดกร่อน
ได้ ซึ่งโดยทั่วไป มักใช้วัสดุพิเศษที่สามารถทนทานต่อการกัดกร่อน หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่     
บ่อยข้ึน ซึ่งมักพบว่าเป็นข้อจ ากัดหนึ่งต่อศักยภาพในเชิงเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีนี้  

อุณหภูมิน้ าค้างของซัลเฟอร์ในก๊าซไอเสีย สามารถค านวณได้ดังนี้ 

tsld =tld+ 
β√sx3

1.05∞Ax 

โดยที่ tsld  เป็นอุณหภูมิน้ าค้างของไอน้ าในก๊าซไอเสีย (°C ) 

        S    เป็นค่าสัดส่วนซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงที่ปรับแก้มีหน่วยเป็น (kg/kJ) 

Sx= 
4187 Sar

Qnet,ar
 

       Ax      เป็นค่าสัดส่วนเท่าที่ปรับแก้มีหน่วยเป็น kg/kJ 

Ax= 
4187 Aar

Qnet,ar
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       Sar     เป็นองค์ประกอบซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงเป็นร้อยละ 

       Aar     เป็นองค์ประกอบเถ้าในเชื้อเพลิงเป็นร้อยละ 

       Qnet,ar เป็นค่าความร้อนต่ าของเชื้อเพลิง (kg/kJ) 

       ∞     เป็น fly ash factor 

       β     เป็นค่าอัตราส่วนอากาศส่วนเกินที่ปล่อยทิ้ง 

 ความร้อนอุณหภูมิต่ าต้องการพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความร้อนขนาดใหญ่ โดย
อัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นฟังก์ชั่นของค่าการน าความร้อน (Thermal conductivity) ของวัสดุที่
ใช้ท าพ้ืนที่แลกเปลี่ยนความร้อน ความแตกต่างของอุณหภูมิ และพ้ืนที่ผิวในการแลกเปลี่ยนความร้อน  
เนื่องจากการน าความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ ามาใช้ จะมีความแตกต่างของอุณหภูมิสองสายที่มาแลกเปลี่ยน
ความร้อนกันต่ า ท าให้ต้องการพ้ืนที่แลกเปลี่ยนความร้อนปริมาณมาก ท าให้เป็นข้อจ ากัดหนึ่งต่อศักยภาพ
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีนี้  

 การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในช่วงความร้อนอุณหภูมิต่ า จะเหมาะสมถ้าหาก
โรงงานมีความต้องการใช้ความร้อนอุณหภูมิต่ า ศักยภาพของแหล่งที่น าไปใช้ได้ เช่น การใช้น้ าร้อนภายใน
โรงงาน การท าความร้อนให้กับพ้ืนที่ และการใช้ความร้อนอุณหภูมิต่ าในกระบวนการผลิต ทางเลือกอ่ืนใน
การน าไปใช้ รวมถึงการใช้ฮีตปั๊ม ในการยกระดับ (upgrade) ความร้อนต่ าให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย 
เพ่ือให้ตรงกับโหลดความต้องการที่มี  

เทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ในการน าความร้อนอุณหภูมิต่ ากลับมาใช้งาน ประกอบด้วย 
เ ทค โ น โ ลยี  Deep Economizer, Indirect Contact Condensation Recovery, Direct Contact 
Condensation Recovery และที่พัฒนาล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ คือ Transport Membrane Condenser 
(TMCs) อย่างไรก็ตามในเชิงพาณิชย์แล้ว ยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากค่าใช้จ่ายเงินลงทุนที่สูง และขาดซึ่งแหล่ง
รับเอาความร้อนไปใช้งาน รวมถึงการใช้งาน ฮีตปั๊ม และระบบผลิตไฟฟ้าจากแหล่งความร้อนต่ า ที่บ่อยครั้ง
พบข้อจ ากัดในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

หลักการท างาน 

 1. อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิต่ า  

1) Deep Economizer เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพ่ือลดอุณหภูมิไอเสียให้อยู่ที่
ประมาณ 65-71oC แต่เพ่ือให้สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนได้ การออกแบบจะต้องมี 

- ออกแบบให้ใช้วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนต่อความเป็นกรดของไอน้ าที่กลั่นตัว
ในช่วงปลายอุปกรณ์ Economizer เช่น การใช้วัสดุ Teflon หรือท่อสแตนเลส หรือการใช้
ท่อแบบแก้ว  

- การติดตั้งช่องทางระบายน้ าคอนเดทเสทแบบที่เปลี่ยน หรือถอดทิ้งได้ ที่บริเวณ
ปลายด้านอุณหภูมิต่ าของอีโคโนไมเซอร์ ซึ่งท่อระบายน้ าคอนเดทเสท อาจมีการสึกกร่อน
และต้องท าการเปลี่ยนเป็นระยะ ทั้งนี้ ความถี่ในการเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
ก๊าซไอเสียและวัสดุที่ใช้ท าชุดแลกเปลี่ยนความร้อน  
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2) Indirect Contact Condensation Recovery เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิก๊าซ
ไอเสีย ให้อยู่ที่ประมาณ 38-43oC และท าให้ไอน้ าในก๊าซไอเสีย ควบแน่นจนเกือบหมด ภายในอุปกรณ์นี้
จะประกอบไปด้วย Shell & Tube ที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนแบบไม่สัมผัสตรง และการออกแบบ
จ าเป็นต้องใช้วัสดุพิเศษที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนต่อความเป็นกรดของไอน้ าที่กลั่นตัวได้ เช่น การใช้
วัสดุ Teflon หรือท่อสแตนเลส หรือการใช้ท่อแบบแก้ว หรือวัสดุพิเศษอ่ืนๆ  

3) Direct Contact Condensation Recovery เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการผสมสัมผัส
ตรงระหว่างของไหลไอเสียร้อนกับของไหลสายเย็นที่มารับความร้อน เป็นการให้ความร้อนทิ้งสัมผัสกับของ
ไหลโดยตรง เพ่ือลดความต้องการใช้พ้ืนที่แลกเปลี่ยนความร้อนขนาดใหญ่ ตัวอย่างการใช้งานดังแสดงใน
รูปที่ 2-20 เช่น ป้อนไอเสียเข้าเครื่อง Heat Exchanger และใช้น้ าสเปรย์ทางด้านบนของปล่อง เพ่ือให้น้ า
แลกเปลี่ยนรับความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ก่อนน าไปถ่ายเทความร้อนน าไปใช้งานต่อไป  

 
รูปที่ 2-20 กราฟแสดงการน าความร้อนทิ้งกลับแบบ Direct Contact Condensation Heat Recovery  

4) หม้อไอน้ าแบบคอนเดนซิ่ง [1] หม้อไอน้ าทั่วไปจะออกแบบไม่ให้เกิดการควบแน่นของก๊าซ   
ไอเสียเพ่ือป้องกันการเกิดของเหลวที่เป็นเกรด และท าให้หม้อไอน้ าเสียหาย ตรงกันข้าม หม้อไอน้ าแบบ
คอนเดนซิ่ง จะออกแบบให้ทนต่อการกัดกร่อนและให้ไอน้ าในก๊าซไอเสียเกิดการควบแน่น โดยทั่วไปความ
ร้อนจากการเผาไหม้ร้อยละ 10 ถูกใช้ในการะเหยน้ าที่ได้จากปฏิกิริยาสันดาบให้กลายเป็นไอ ดังนั้นหาก
สามารถเก็บความร้อนนี้กลับมาได้จะท าให้น าความร้อนกลับมาใช้ได้มากขึ้น ในหม้อไอน้ าแบบคอนเดนซิ่ง
ส่วนก๊าซไอเสียจะมีขนาดใหญ่ และมีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่ งมีน้ าป้อนอุณหภูมิต่ าพอไหลเข้ามา
เพ่ือให้ก๊าซไอเสียมีอุณหภูมิต่ าลงจนถึงอุณหภูมิน้ าค้างและควบแน่น กราฟใน รูปที่  2-21 แสดง
ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ าแบบคอนเดนซิ่งที่สูงขึ้นเพ่ืออุณหภูมิน้ าป้อนต่ าลง 
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 รูปที่ 2-21 กราฟประสิทธิภาพของหม้อไอน้ าแบบคอนเดนซิ่ง [4] 

5) การน าความร้อนทิ้งจากน้ าระบายหม้อไอน้ ากลับมาใช้ [4] แหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ าอีกจุด
คือ น้ าระบายของหม้อไอน้ า ซึ่งจะมีการระบายทิ้งเป็นระยะเพ่ือควบคุมปริมาณสารแขวนลอยใน             
หม้อ     ไอน้ า น้ าหรือคอนเดนเสทที่ปล่อยทิ้งนี้จะมีความดันและอุณหภูมิเท่าไอน้ าที่ผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

                 

    ก.การใช้ถังแฟลช                        ข.การน าคอนเดนเสทกลับมาแลกเปลี่ยนกับน้ าป้อน 

รูปที่ 2-22 การน าความร้อนทิ้งจากน้ าระบายกลับมาใช้ [4] 

 การน าความร้อนทิ้งจากน้ าระบายกลับมาใช้ มี 2 รูปแบบ ซึ่งอาจจะมีทั้งสองแบบในระบบ
เดียวกันก็ได้ แบบแรกน้ าระบายความดันสูงถูกปล่อยลงในถังความดันต่ าหรือถังแฟลซ น้ าระบายจะ
ขยายตัวเป็นไอน้ าความดันต่ าใช้งานในถังไล่อากาศ (Dearator) หรือใช้ในกระบวนการที่ต้องการ              
ความดันต่ า ตัวอย่างเช่น คอนเดนเสทอุณหภูมิ 120°C จะผลิตไอน้ าความดัน 1 บาร์เกจ 
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 อีกแบบคือ คอนเดนเสทความดันต่ า ซึ่งอาจจะเหลือจากแบบแรก ผ่านเข้ามาในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนเพ่ิมอุณหภูมิน้ าป้อนก่อนเข้าถังไล่อากาศ ซึ่งระบบที่มีการน าความร้อนกลับมาทั้งสอบแบบ
ข้างต้นจะสามารถน าความร้อนกลับมาได้ถึงร้อยละ 90  
 หม้อไอน้ าที่มีการระบายน้ าเกินร้อยละ 5 ระบบน าความร้อนทิ้งจากน้ าระบายกลับมาใช้จะมี
ความน่าสนใจอย่างยิ่ง 

 2. การใช้งานฮีตปั๊มเพื่อเพิ่มคุณภาพความร้อน (Heat pump) 

ในกรณีที่พลังงานความร้อนทิ้งมีอุณหภูมิต่ ากว่าระดับอุณหภูมิที่แหล่งรับความร้อนต้องการใช้งาน 
เทคโนโลยีฮีตปั๊ม (Heat pump) จะน ามาใช้เพื่อยกระดับเพ่ิมอุณหภูมิให้กับความร้อนเหลือทิ้งที่มีอุณหภูมิ
ต่ า เป็นการ “Upgrading” เพ่ิมอุณหภูมิจากอุณหภูมิต่ าไปสู่ อุณหภูมิสู งขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมกับ
กระบวนการ end-use ที่ต้องการน าความร้อนไปใช้งาน โดยฮีตปั๊ม จะใช้แหล่งพลังงานจากภายนอกเพ่ือ
ดูดพลังงานจากแหล่งความร้อนต่ าและปล่อยออกท่ีอุณหภูมิสูง ซึ่งลักษณะการใช้งานฮีตปั๊ม สามารถท าได้ 
2 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ คือ ทั้งการ upgrade ยกระดับอุณหภูมิของความร้อนทิ้งให้มีอุณหภูมิ 
หรือ การน าความร้อนทิ้งไปเป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนระบบท าความเย็นแบบดูดซึม 
(Absorption cooling system)  

การยกระดับความร้อนทิ้ง (upgrade) ด้วยฮีตปั๊ม จะมีศักยภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ในบางกรณี 
ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอุณหภูมิที่ต้องการและต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงและไฟฟ้า ปัจจัยส าคัญใน
การพิจารณาความเป็นไปได้ของการใช้ฮีตปั๊ม คือ อุณหภูมิของความร้อนทิ้งและระดับอุณหภูมิที่ต้องการ
เพ่ิม เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของแหล่งรับความร้อน ถ้าแหล่งรับมีภาระความร้อน (heat load) 
ที่ต้องการใช้อุณหภูมิสูงแตกต่างจากอุณหภูมิความร้อนทิ้งที่มีในระดับที่ไม่ต่างกันมาก จะมีความเหมาะสม
ที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ด้วยอุปกรณ์ฮีตปั๊ม นอกจากนี้ ชนิดของวงจรการน า
ความร้อนกลับที่ใช้และชนิดของสารท างานจะมีอิทธิพลต่ออุณหภูมิรับและคายของฮีตปั๊มด้วย ซึ่งจะส่งผล
ต่ออุณหภูมิสูงสุดที่ยกขึ้นได้ของฮีตปั๊ม ตารางที่ 2-5 แสดงชนิดของวงจรและสารท างานที่ใช้ฮีตปั๊มส าหรับ
การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ [1] 

ตารางท่ี 2-5 แสดงชนิดของวงจรและสารท างานที่ใช้ฮีตปั๊มส าหรับการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ [1] 

ชนิดของฮีตปั๊ม 

อุณหภูมิ
สูงสุดของ
แหล่งรับ  

(Sink Temp.) 

อุณหภูมิ
สูงสุดที่เพิ่ม

ระดับ  
Lift Temp.) 

ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนติดตั้ง (บาท/kW) 
ตามขนาดของฮตีปั๊ม 

0.5 MW 1 MW 4 MW 

Electric Motor Closed Compression 
Cycle 

 120oC 120oC 
14,850 – 
23,100 

10,560 – 
18,150 

7,920 – 
13,860 

Diesel Motor Closed Compression 
Cycle 

130oC 90oC 
17,160 – 
25,410 

12,870 – 
20,460 

9,900 – 
16,170 

Mechanical Vapor 
Recompression 

190oC 90oC 17,160 – 
25,410 

12,870 – 
20,460 

9,900 – 
16,170 

Thermal Vapor Recompression 150oC 40oC Not Available 6,930- 
8,910 

3,300 – 
3,960 
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ชนิดของฮีตปั๊ม 

อุณหภูมิ
สูงสุดของ
แหล่งรับ  

(Sink Temp.) 

อุณหภูมิ
สูงสุดที่เพิ่ม

ระดับ  
Lift Temp.) 

ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนติดตั้ง (บาท/kW) 
ตามขนาดของฮตีปั๊ม 

0.5 MW 1 MW 4 MW 

Absorption Cycle (Type I. Heat 
pump) 

100oC 50oC 11,220- 
12,780 

9,900 – 
1,1550 

8,250 – 
9,570 

Absorption Cycle (Type II. Heat 
Transformer) 

150oC 60oC 26,400 – 
29,700 

23,760 – 
27,390 

19,470 – 
22,440 

 Closed Compression Cycle เป็นการใช้อุปกรณ์ที่ดึงความร้อนจากแหล่งความร้อนทิ้ง
อุณหภูมิต่ า โดยใช้งานร่วมกับ Heat pump, Evaporator, Condenser เพ่ือดึงความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ า
ส่วนนี้ ไปเพ่ิมอุณหภูมิและน าไปใช้ในกระบวนการผลิตอ่ืนๆ รูปที่ 2-23 แสดงตัวอย่างของระบบอัดแบบ
ปิดที่น าความร้อนทิ้งจากน้ าระบายความร้อนที่ออกจากระบบหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Sterilizer) ในโรงงานผลิต
นม ซึ่งอุปกรณ์หม้อนึ่งจะมีน้ าระบายความร้อนที่อุณหภูมิ 53oC ถูกน ามาระบายความร้อนเพ่ือลดอุณหภูมิ
น้ าระบายความร้อนที่ Evaporator โดยสารท าความเย็นใน Evaporator เมื่อได้รับความร้อนและเข้าสู่
คอมเพรสเซอร์ของชุดฮีตปั๊ม จะใช้รับพลังงานเพ่ิมท าให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น ความร้อนในสารท าความเย็นที่อยู่
ในสภาพไอดง (Superheated) ที่ออกจากชุดคอมเพรสเซอร์ จะน าไปถ่ายเทความร้อนเพ่ิมอุณหภูมิให้กับ
น้ าร้อนที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่คอนเดนเซอร์ ต่อไป [1] 

 
รูปที่ 2-23 แสดงลักษณะการท างานของฮีตปั๊ม ที่ใช้ในโรงงานผลิตนม  

 ฮีตปั๊มแบบดูดซึม (Absorption Heat pump) ลักษณะการท างานคล้ายคลึงกับระบบ 
closed compression cycle ยกเว้นชุดเครื่องอัดจะขับเคลื่อนการท างานด้วยระบบดูดซึมความร้อน 
ระบบนี้ มีการใช้งานได้ทั้งแบบ ฮีตปั๊ม“Type I”  สามารถใช้กับพลังงานความร้อนทิ้งน าเข้าที่มีอุณหภูมิที่
ต่ ากว่าหรือสูงกว่าอุณหภูมิที่ปล่อยออก ณ ระดับอุณหภูมิใช้งานเฉลี่ยปานกลางในช่วงกึ่งกลางระหว่าง
อุณหภูมิด้านสูงกับด้านต่ า ส าหรับแบบ  ฮีตปั๊ม “Type II”สามารถใช้กับพลังงานความร้อนทิ้งน าเข้าที่มี
อุณหภูมิปานกลาง ที่อุณหภูมิที่ปล่อยออก สามารถปล่อยออกเป็นสองสายคือ สายอุณหภูมิต่ าและสาย
อุณหภูมิสูง การใช้งานสามารถใช้กับระบบปรับอากาศ และหรือระบบท าความเย็น 
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รูปที่ 2-24 แสดงลักษณะการท างานของ ฮีตปั๊มแบบดูดซึม [14] 

การท างานของฮีตปั๊มแบบดูดซึม ระบบประกอบด้วยอุปกรณ์ส าคัญ 4 ส่วน คือ Generator ท า
หน้าที่รับความร้อนจากแหล่งความร้อนคุณภาพสูงต่างๆ ท าหน้าที่ต้มสารท างานให้มีความเข้มข้น และน า
กลับไปใช้ใหม่ที่ Absorber  

 Condenser เป็นส่วนที่รับไอร้อนที่เกิดจากการระเหยใน Generator และถ่ายเทความร้อน      
ขั้นแรก ให้กับกระแสร้อนก่อนที่จะไปรับความร้อนอีกข้ันที่ Absorber 
 Evaporator ไอร้อนที่คายความร้อนในคอนเดนเซอร์จะควบแน่นเป็นของเหลวและกลับมาที่    
อีเวปเปอร์เตอร์ เพ่ือรับความร้อนทิ้งคุณภาพต่ า และกลายเป็นไอ และป้อนกลับมาที่ Absorber 
 Absorber สารดูดซึมที่เข้มข้นจาก Generator จะจับตัวกับไอระเหยจาก Evaporator และคาย
ความร้อนให้กระแสร้อน และจ่ายน้ าร้อนออกมาใช้งาน ขณะที่สารดูดซึมที่เจือจางจะถูกปั้มกลับไปต้มที่ 
Generator [13] 

การน าฮีตปั๊มแบบดูดซึมมาใช้ในอุตสาหกรรม นอกจากกระบวนการอบแห้งการระเหยยัง
แพร่หลายมากในการน าความร้อนทิ้งมาใช้   Garimella ได้วิเคราะห์การใช้ฮีตปั๊มแบบดูดซึมที่ ใช้
แอมโมเนียน้ าเป็นสารท างาน  ใช้ความร้อนทิ้งจากก๊าซร้อนอุณหภูมิ 120°C อุ่นน้ าอุณหภูมิ 43°C ผลิตน้ า
ร้อน 50°C ได้ 3.57 MW 
 Cortes และ Rivera ใช้ความร้อนทิ้งจากอีเวปเปอร์เรเตอร์ของโรงงานเยื่อกระดาษ อุณหภูมิ    
70-80°C ป้อนให้ฮีตปั๊มแบบดูดซึมและผลิตน้ าร้อนอุณหภูมิ 90-120°C ป้อนให้กับหม้อไอน้ า ซึ่งลดการใช้
ก๊าซธรรมชาติลงได้ถึงร้อยละ 25 [13] 
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 ในรูปที่ 2-25 แสดงการใช้ฮีตปั๊มแบบดูดซึมในโรงงานนมที่มีขั้นตอนการฆ่าเชื้อ (Pasteurization) 
ซึ่งต้องมีการอุ่นนมให้อุณหภูมิ 73°C และมีกระบวนการที่ลดอุณหภูมิลงที่ 4°C ซึ่งสามารถใช้ความร้อน
จาก Absorber และ ความเย็นจาก Desorber [13] 

 

รูปที่ 2-25 การใช้ฮีตปั๊มแบบดูดซึมในโรงงานนมที่มีทั้งการท าความร้อน และต้องการความเย็น 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (State of the Art) 

เทคโนโลยีที่น่าสนใจในการน าความร้อนอุณหภูมิต่ ากลับมาใช้ ได้แก่ เทคโนโลยีเมมเบรน และ
การพัฒนาเพิ่มสมรรถนะฮีตปั๊ม 

Transport Membrane Condenser (TMCs) [14] 

  เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพ่ือดึงทั้งความร้อนและน้ าออกจากก๊าซไอเสีย โดยมีหลักการท างาน
ของอุปกรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 2-26 โดยเมมเบรนที่ประกอบไปด้วยชั้นของท่อคอนเดนเซอร์ เซรามิค    
ขนาดเล็กๆ (Capillary condensation) จ านวนมาก ท าหน้าที่ดึงเอาความร้อนและไอน้ าที่มี อยู่ใน        
ก๊าซไอเสีย สกัดออกที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดน้ าค้างผ่านทาง TMCs เมมเบรน  และรวบรวมเป็นน้ าคอนเดน
เสทร้อนป้อนกลับเข้าท่อน้ าป้อนเข้าหม้อไอน้ า โดยวิธีนี้ น้ าคอนเดทเสทที่ได้ผ่านเยื่อตัวกรองหรือเมมเบรน 
จะลดสารปนเปื้อนในน้ าได้ ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการสัมผัสแลกเปลี่ยนความร้อนตรง (Direct contact 
condensation recovery) เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนาทดลองใช้กับก๊าซไอเสียในหม้อไอน้ าเชื้อเพลิง           
ก๊าซธรรมชาติ แต่เทคโนโลยีนี้ยังต้องการพัฒนา R&D ในส่วนของวัสดุพิเศษที่น ามาใช้ส าหรับไอเสียที่ มี
ความสกปรกสูง รวมทั้ง TMC ที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อสารปนเปื้อนในไอเสีย 
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รูปที่ 2-26 แสดงลักษณะการท างานของ Transport Membrane Condenser (TMCs) 

เทคโนโลยีฮีตปั๊มส าหรับความร้อนทิ้ง [15] 

การพัฒนามุ่งไปสู่ฮีตปั๊มแบบ 2 ขั้น (2-stage) ซึ่งให้อัตราส่วนการอัดสูงกว่าและขนาดเล็กลง    
K.J Chau. และคณะได้แสดงให้เห็นว่าฮีตปั๊มแบบ 2 ขั้นที่ใช้ R22 เป็นสารท างานส าหรับระบบอบแห้งให้
ความร้อนได้มากกว่าแบบขั้นเดียวถึงร้อยละ 40 มีการท าการศึกษาเพ่ือเพ่ิมสมรถนะของ ฮีตปั๊ม
เปรียบเทียบระบบที่ใช้ถังแฟลชร่วมกับคอมเพรสเซอร์แบบสคอลกับการใช้ sub cooler โดย Ma และ 
Zao ก็พบว่าถังแฟลชเพ่ิมประสิทธิภาพได้ดีกว่าในภาวะที่อุณหภูมิแวดล้อมต่ า 

 Wei Yang และคณะได้วิเคราะห์เปรียบเทียบฮีตปั๊มแบบ 2 ขั้น 5 รูปแบบ เปรียบเทียบกับแบบ   
1 ขั้น  พบว่าฮีตปั๊มที่ร่วมกับถังแฟลชที่อุณหภูมิอีเวปเปอร์เรเตอร์ 35°C และอุณหภูมิน้ าร้อนที่ได้ 95°C   
ให้ค่าสมรรถนะที่ 4.2 เทียบกับแบบ 1 ขั้นที่สมรรถนะเพียง 3.3 และประเมินระยะเวลาคืนทุนของระบบ   
4.4 ปี เทียบกับแบบขัน้เดียวที่ 11.7 ปี 

 
ก. แบบขั้นเดียว 
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ข.แบบสองข้ัน 

รูปที่ 2-27 แสดงลักษณะการท างานของฮีตปั๊มแบบขั้นเดียว และสองข้ัน 

 งานศึกษาฮีตปั๊มกับความร้อนทิ้งอุณหภูมิ ส่วนหนึ่งมุ่งไปที่การใช้งานกับน้ าเสีย เนื่องจากน้ าเสีย
จากโรงงานที่มีการใช้ความร้อน  อุณหภูมิค่อนข้างสูงและคงที่ ปัจจุบันมีการใช้ ฮีตปั๊มกับเสียมากกว่า    
500 แห่งทั่วโลก โดยมีขนาดตั้งแต่ 10 kW – 20 MW ใช้งานกับน้ าเสียอาคาร โรงงานน้ าเสียของเมืองหรือ
ชุมชน ค่าสมรรถนะที่รายงานอยู่ในช่วง 2.8-4.85 [16]  

2.3.5 การผลิตไฟฟ้า (Power generation) 

หลักการท างาน 

การผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้ง เช่นความร้อนทิ้งจากหม้อไอน้ า สามารถใช้ขับเคลื่อนพลังงานกล 
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เมื่อพิจารณาถึงทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้ง เช่น วงจรไอน้ าแบบ 
Steam Rankine Cycle, ระบบ Organic Rankine Cycle และ ระบบ Kalina Cycle เป็นต้น ปัจจัย
ส าคัญที่จะต้องพิจารณาคือข้อจ ากัดทางเทอร์โมไดนามิคส์ของระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพ
ของระบบจะข้ึนอยู่กับระดับอุณหภูมิของความร้อนทิ้งค่อนข้างมาก โดยทั่วไปการผลิตไฟฟ้าจากความร้อน
ทิ้ง พบว่าจ ากัดอยู่ที่แหล่งความร้อนทิ้งในระดับอุณหภูมิปานกลาง – สูง  
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 1) Steam Rankine Cycle (SRC) เป็นระบบการผลิตไฟฟ้าที่นิยมใช้มากที่สุด โดยน าความ
ร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไอน้ าในการขับเคลื่อนกังหันไอน้ า (Steam Turbine) วงจรการท างานดังแสดงใน
แผนภาพรูปที่ 2-28 [1] 

 
รูปที่ 2-28 แสดงลักษณะการท างานของการน าความร้อนทิ้งกลับด้วยระบบ Rankine Cycle [1] 

ซึ่งแม้ว่า SRC เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการดึงความร้อนทิ้งกลับมาใช้ที่มีประสิทธิภาพสูง
ที่สุด ส าหรับการน าความร้อนทิ้งจากไอเสียที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 340-370oC แต่ที่อุณหภูมิของความร้อนทิ้ง
ทีต่่ า การท างานของไอน้ าจะให้ประสิทธิผลที่ต่ าลง เนื่องมาจากอุณหภูมิความร้อนทิ้งที่ต่ าจะไม่สามารถให้
พลังงานที่เพียงพอที่จะท าให้เป็นไอน้ ายิ่งยวดได้ (Superheat steam) และไอน้ าที่ความดันต่ าจะต้องการ
อุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้ระบบยังต้องการอุปกรณ์ที่ป้องกันการกลั่นตัวของคอนเดนเสทและ     
การกัดกร่อนของใบกังหันไอน้ าด้วย ดังนั้น ส าหรับความร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิต่ า ระบบ Organic Rankine 
Cycle หรือ Kalina Cycle จะมีความเหมาะสมกว่า  

 2) Organic Rankine Cycle (ORC) หลักการท างานจะคล้ายคลึงกับ Steam Rankine Cycle 
(SRC) แต่จะนิยมใช้กับสารท างานที่เป็นของไหลประเภทสารประกอบอินทรีย์ชนิดที่มีจุดเดือดต่ าและมี
ความดันไอสูงกว่าน้ า และมีมวลโมเลกุลสูงกว่าและให้อัตราการไหลเชิงมวลที่สูงกว่า เช่น น้ ามันซิลิกอน 
(Silicon oil) , โปรเพน (Propane) , ฮาโลอัลเคน  (halo alkanes), ไอโซเพนเทน (iso-pentane),           
ไอโซบิวเทน (iso-butane), พาราไซลีน (p-xylene) และ โทลูอีน (toluene) เป็นต้น ท าให้ระบบ Organic 
Rankine Cycle สามารถท างานได้ด้วยความร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าได้ ท าให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า
ส าหรับแหล่งความร้อนอุณหภูมิ และท าให้ได้ประสิทธิภาพของกังหันไอน้ าที่สูงกว่า โดยระบบ ORC 
สามารถน ามาใช้กับแหล่งความร้อนทิ้งที่มีอุณหภูมิต่ าประมาณ 150oC ได้ ในขณะที่ระบบไอน้ าจะจ ากัดที่
แหล่งความร้อนจะต้องมีอุณหภูมิสูงกว่า 260oC ในบางกรณีพบที่ระดับอุณหภูมิความร้อนทิ้งที่ 66oC โดย
ช่วงอุณหภูมิความร้อนทิ้งของระบบ ORC จะข้ึนอยู่กับคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกค์ของสารท างาน เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารท างานที่เป็นไอน้ า สารท างานที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ของระบบ ORC จะมีมวล
โมเลกุลสูงกว่า ให้อัตราการไหลเชิงมวลที่สูงกว่า และให้ประสิทธิภาพของเทอร์ไบน์ที่สูงกว่า และท าให้การ
ออกแบบระบบเล็กกะทัดรัดกว่า อย่างไรก็ตาม ต้องระลึกไว้ว่า เมื่อระบบวงจรท างานที่อุณหภูมิต่ าจะให้
ประสิทธิภาพรวมที่ต่ ากว่าวงจรท างานที่อุณหภูมิสูง  โดยประสิทธิภาพของระบบ ORC โดยรวม (Overall 
efficiency) จะมีค่าประมาณ 10-20% เท่านั้น ซึ่งข้ึนอยู่กับอุณหภูมิของชุดอีแวบโปเรเตอร์ (Evaporator) 
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และคอนเดนเซอร์(Condenser) หากเทียบกับระบบที่ใช้อุณหภูมิสูง ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบผลิต
ไฟฟ้าจากไอน้ าที่มีอุณหภูมิสูงจะมีประสิทธิภาพ 30-40% ทั้งนี้ข้อจ ากัดของประสิทธิภาพ อธิบายได้ด้วย
สมการ Carnot Efficiency ประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ส าหรับเครื่องยนต์ความร้อน จะข้ึนอยู่กับความ
แตกต่างของอุณหภูมิสารท างานที่สูงสุดและอุณหภูมิของสารท างานที่จุดต่ าสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-29 แสดงลักษณะการท างานของระบบ ORC [1] 

ระบบ ORC นี้เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในเชิงพาณิชย์อย่างน้อย 30 แห่งทั่วโลก พบใช้งาน
ทั่วไปในระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และแหล่ง                
ความร้อนทิ้ง และใช้กับอุปกรณ์น าความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์ในชุดอัดความดัน (Compressor) 
ตัวอย่างของการใช้งานที่ประสบผลส าเร็จ เช่นโรงงานปูนซีเมนต์ที่ Bavaria ประเทศเยอรมนี ใช้ระบบ 
ORC ในการน าความร้อนทิ้งจากการระบายความร้อนเม็ดปูน (Clinker cooler) ที่ก๊าซไอเสียมีอุณหภูมิ 
500oC ระบบสามารถผลิตไฟฟ้าป้อนได้ที่ร้อยละ 12 ของความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน 
และสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 7,000 ตัน แม้ว่าการประยุกต์น าระบบ 
ORC ไปใช้จะต้องมีการพิจารณาวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ละเอียด แต่เป็นทางเลือกที่
น่าสนใจส าหรับอุตสาหกรรมที่กระบวนการผลิตในโรงงานไม่มีทางเลือกในการน าความร้อนทิ้งไปใช้ด้วยวิธี
อ่ืนๆ หรือไม่มีโรงงานข้างเคียงที่สามารถน าความร้อนทิ้งที่มีไปใช้ได้ [1] 

 3) Kalina Cycle เป็นระบบการท างานแบบ Rankine Cycle ชนิดหนึ่ง ที่ใช้สารท างานเป็นของ
ไหลที่เป็นสารประกอบ 2 ชนิด (Binary Fluids) เช่นสารประกอบผสมแอมโมเนียกับน้ า เป็นการใช้ความ
แตกต่างของจุดเดือดและจุดควบแน่นของสารสองชนิดที่แตกต่างกัน และใช้หลักของการให้และการรับ
ความร้อนของไอสารท างาน (Evaporation phase) ที่สภาวะความเข้มข้นต่างๆ เพ่ือน ามาใช้แลกเปลี่ยน
เพ่ิมอุณหภูมิแก่ระบบ ซึ่งจะท าให้สามารถดึงเอาพลังงานออกจากแหล่งความร้อนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าโดยรวม ความแตกต่างที่ส าคัญของการใช้สารท างานแบบ
ของไหลผสมสารประกอบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงจุดเดือด (boiling) และ
ช่วงกลั่นตัว (Condensation) โดยที่สารท างานที่เป็น Binary Fluid อยู่ในทั้งสองช่วงดังกล่าวจะไม่คงที่ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาในช่วงเดือด และลดลงในช่วงกลั่นตัว ท าให้ประสิทธิภาพตาม 
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Carnot Efficiency มีค่าเพ่ิมข้ึน ดังแสดงได้แผนภาพอย่างง่ายและ ไดอะแกรม T-S ในรูปที่ 2-30 ในขณะ
ที่ถ้าสารท างานแบบชนิดเดียว อุณหภูมิของสารท างานในทั้งสองช่วงดังกล่าวจะมีค่าคงที่ [1] 

 
รูปที่ 2-30 แสดงลักษณะการท างานของการน าความร้อนทิ้งกลับด้วยระบบ Kalina Cycle 

  จากไดอะแกรม T-S จะเห็นว่าส าหรับวงจร Rangkine ที่สารท างานคือน้ า เมื่อความร้อนถ่ายเท
ให้กับสารท างาน อุณหภูมิของสารท างานที่เป็นน้ าจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ จนกระทั่งถึงอุณหภูมิจุด
เดือด และจะคงที่จนกระทั่งน้ าระเหยหมด แต่ส าหรับสาร Binary Fluid ที่สารผสมสองชนิดมีอุณหภูมิจุด
เดือดที่แตกต่างกัน อุณหภูมิในช่วงจุดเดือดนี้ จะไม่คงที่ โดนมีการเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงที่เกิดการระเหย 
และในช่วงกลั่นตัวอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆ ส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า และสามารถปรับการ
แลกเปลี่ยนความร้อนของแหล่งความร้อนทิ้งกับตัวกลางในการรับความร้อนได้ดีกว่า 

ระบบ Kalina Cycle สามารถท างานที่ความร้อนทิ้งที่ช่วงอุณหภูมิ 95°C ถึง 550°C และให้
ประสิทธิภาพสูงกว่าระบบแบบ ORC ได้ถึง 15-25% ณ ระดับอุณหภูมิความร้อนทิ้งเดียวกัน ระบบนี้พบว่า
เป็นที่นิยมใช้งานในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพที่แหล่งน้ าความร้อนทิ้งมีอุณหภูมิต่ ากว่า 150°C  
ตัวอย่างของการใช้งานที่ประสบผลส าเร็จ เช่นโรงงานเหล็กที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี 1999 โดยเป็นการน า
ความร้อนทิ้งจากเตาเผาขยะชุมชน และความร้อนจากกระบวนการระบายความร้อนไฮโดรคาร์บอน 
สามารถน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบ Kalina Cycle จากน้ าระบายความร้อนที่อุณหภูมิ 98oC โดยใช้
อัตราการไหลของน้ าระบายความร้อน 1,300 ตันต่อชั่วโมง ให้พลังงานไฟฟ้า 4,500 kW ใช้เงินลงทุน      
4 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น $1,100/kW 
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ตารางท่ี 2-6  ตัวอย่างของการติดตั้งใช้งานระบบ Kalina [17] 
สถานที ่ ปีท่ีติดตั้ง ประเทศ แหล่งความร้อน ไฟฟ้าที่ได้ แหล่งความ

ร้อน 
Kashima  1999 ญี่ปุ่น น้ าระบายความร้อน 3,450 kW 98 °C 
Husavik 2000 ไอซ์แลนด์ น้ าร้อนใต้พิภพ 1,700 kW 121 °C 
Fuji Oil 2005 ญี่ปุ่น กระบวนการปิโตรเคมี 3,900 kW 118 °C 
Unterhaching 2009 เยอรมัน น้ าร้อนใต้พิภพ 3,400 kW 122.35 °C 
Bruchsal 2009 เยอรมัน น้ าร้อนใต้พิภพ 580 kW 118 °C 
Expo2010 2010 จีน พลังแสงอาทิตย์ 50 kW 92 °C 

 
ตารางสรุปเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งดังแสดงในตารางที่ 2-7 

ตารางท่ี 2-7 แสดงสรุปเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้ง ที่มาการศึกษาพัฒนาขึ้น [1] 

เทคโนโลย ี ช่วง
อุณหภูม ิ

ชนิดแหล่งของความร้อนทิ้ง เงินลงทุน 

บาท/kW 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยวงจร
ไอน้ าแบบปกติ 
(Traditional steam 
cycle)a 

ปานกลาง, 
สูง 

ก๊าซไอเสียจากกังหันไอแก๊ส  (Exhaust 
Gas Turbine) เครื่องยนต์แบบลกูสูบ 
(Reciprocating) เตาเผาขยะ 
(incinerator) และเตาหลอม 
(Furnace) 

36,300 – 46,200 /kWf 

ระบบผลิตไฟฟ้า แบบ 
Kalina Cycleb 

ต่ า, 

ปานกลาง 

ก๊าซไอเสียจากกงัหันไอแกส๊ (Exhaust 
Gas Turbine) ก๊าซไอเสียจากหมอ้ไอ
น้ า (Boiler exhaust)  
ความร้อนทิ้งจากเตาเผาปูนซีเมนต์ 
(cement kilns) 

36,300 – 49,500 /kWf 

ระบบผลิตไฟฟ้า แบบ 
Organic Ranine 
Cyclec,e 

ต่ า, 

ปานกลาง 

ก๊าซไอเสียจากกงัหันไอแกส๊ (Exhaust 
Gas Turbine) ก๊าซไอเสียจากหม้อไอ
น้ า (Boiler exhaust) น้ าร้อน  
ความร้อนทิ้งจากเตาเผาปูนซีเมนต์ 
(cement kilns) 

36,300 – 115,500 /kWf 

a Sean Casten, 2003, Update on US Steam Turbine Technology, Presented to Canadian District Energy Association 8th 
Annual Conference June 20th 2003. 
b BSC, Inc., Engineering Scoping Study of Thermoelectric Generator Systems for Industrial Waste Heat Recovery 
c Daniel Duffy, “Better Cogeneration through Chemistry : the Organic Rankine Cycle 
d based on cement kiln waste heat recovery project economics. Mark Mirolli, “The Kalina Cycle for Cement Kiln Waste 
Heat Recovery Power Plants.” Cement Industry Technical Conference, 2005. 15-20 May 2005. 
e “Organic Rankine Cycle for Electricity Generation” http://www.stowa-selectedtechnologies.nl 

 

http://www.stowa-selectedtechnologies.nl/


คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 2-42 

 

ประสิทธิภาพของระบบ [20] 

 ประสิทธิภาพของระบบ ORC ควรมีค่าสูงสุดเท่าใด สามารถประเมินได้ด้วยวัฎจักรคาร์โนต์       
ของ Heat Engine 

ηc=1-
TL

TH
 

ตัวอย่างเช่น แหล่งความร้อนอุณหภูมิ 140 °C แหล่งรับความร้อนอุณหภูมิ 40°C 

ηc=1- (
273.15+40

273.15+140
) 

               = 24.2% 
 
 แต่วัฎจักรคาร์ โนต์ค่อนข้างอุดมคติ และห่างจากเครื่องจักรที่ท าได้จริง Novikov และ 
Chambada ได้เสนอการวิเคราะห์แบบ Endorevesible Thermodynamics ซึ่งพิจารณากระบวนการ
เป็นแบบ irrersible ซึ่งสอดคล้องกับระบบที่เป็นจริง ค่าสัมประสิทธิภาพที่หาได้เรียกว่า Chambadal-
Novikov efficiency 

η=1-√
TL

TH
 

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบที่ท านายด้วยประสิทธิภาพคาร์โนต์ 
และ Chambadal-Novikov efficiency และค่าจริง 

ตารางท่ี 2-8 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบที่ประเมินจากคาร์โนต์ และ แบบ Endorevesible 
โรงไฟฟ้า TC  (°C) TH (°C) ηcarnot ηEnd orevesible ηตรวจวัด 

West thurrpck 
Coal-fire Plant 

25 565 0.64 0.40 0.36 

Candu 
Nuclear Power Plant 

25 300 0.48 0.28 0.30 

Larderello 
Geothermal Plant 

80 250 0.33 0.178 0.16 
 

จากตัวอย่างข้างต้นค่าประสิทธิภาพ ηEnd orevesible จะเท่ากับ 12.9% จะเห็นได้ว่าสมการข้างต้น
ท านายประสิทธิภาพระบบ ORC ได้เบื้องต้น ถ้าทราบอุณหภูมิแหล่งความร้อนและตัวรับความร้อน ในการ
วิเคราะห์ทั่วไปอาจอ้างอิงข้อมูลทั่วไปดังนี้ 
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ตารางท่ี 2-9 ค่าพารามิเตอร์ทั่วไปของระบบ ORC [6] 

พารามิเตอร์ วัฏจักรกังหัน ORC 
 (อุณหภูมิต่ า) 

วัฏจักรกังหัน ORC  
(อุณหภูมิสูง) 

อุณหภูมิความร้อนทั้งที่มี (Tin) 90 – 150 °C 300 – 500 °C 
อุณหภูมิปล่อยที่ (TC) 40 °C 150 °C 
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า (eff) โดยรวม 10% โดยรวม 18 – 20% 
 สุทธิ 10% สุทธิ 16 – 17 
ตัวกลางของความร้อนทิ้ง ไอเสีย  ไอน้ า ไอเสีย ไอน้ า น้ าร้อน 
 น้ าร้อน  น้ ามันร้อน น้ ามันร้อน 
ราคาระบบ (I) 200,000 บาท/kW 250,000 บาท/kW 

 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (State of the Art) 

 ระบบ ORC เริ่มแพร่หลายมากขึ้น  และในบางการประยุกต์ใช้งาน เช่น ความร้อนใต้พิภพ
ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับและอยู่ตัวแล้ว ขณะที่ระบบ Kalina ซึ่งปรับปรุงต่อยอดจากระบบ ORC ยังอยู่ในขึ้น
ทดลอง แม้จะมีการติดตั้งเชิงพาณิชย์แล้ว ทั้งสองระบบต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไป ส่วนใหญ่จะมุ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบให้สูงขึ้น ทั้งในด้านการออกแบบวัฎจักร การเลือกสารท างาน 

 นอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่จะให้สารท างาน  ท างานในสภาวะวิกฤต (Supercritical หรือ Trans-
critical) ซึ่งจากประสิทธิภาพคาร์โนต์ จะมีค่าสูงขึ้นจากสภาวะอ่ิมตัวทั่วไป วัฏจักรชนิดนี้เรียกว่า Super 
Critical Rankine Cycle (SRC) หรือTrans- Critical Rankine Cycle (TSRC) สารท างานที่ใช้เป็น CO2 
และน้ าหรือสารไฮโดรคาร์บอนด์ เป็นการเปลี่ยนสถานะสารท างานของเหลวเป็นสถานะวิกฤต 
(Supercritical) ซึ่งประสิทธิภาพของระบบสูงขึ้น ข้อดีของระบบ SCR คือ  

- ใช้ความดันระดับปานกลาง (73.8 บาร์) 
- คุณสมบัติทางเทอร์ไมไดนามิกส์แน่นอน 
- CO2 มีในธรรมชาติ และต้นทุนไม่สูง 
- ไม่กัดกร่อน ไม่ระเบิด 
บริษัท Echogen ได้ผลิตระบบ SRC โดยใช้ CO2 เป็นสารท างานขนาด 250 kW - 50 kW และ

ประสิทธิภาพที่ท าได้ถึงร้อยละ 30 [17] 
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รูปที่ 2-31 การท างานในสภาวะ Supercritrical และ Trans-critrical state [18] 

เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ า ที่น่าสนใจนอกเหนือจากเทคโนโลยี ORC 
ที่ได้กล่าวถึงแล้วและอยู่ในความสนใจ ได้แก่เทคโนโลยีเทอร์โมอิเลคทริค เทคโนโลยี Magentocaloric 
เทคโนโลยีเทอร์โมอคูสติค เทคโนโลยี ORC แบบ Binary กราฟในรูปที่ 2-32 แสดงเปรียบเทียบถึง
ประสิทธิภาพที่ท าได้ของเทคโนโลยีเหล่านี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2-32 กราฟเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า [17] 

ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงเทคโนโลยีข้างต้นโดยสังเขป 

1. เทอร์โมอิเลคทริค [18] 

 เทคโนโลยีเทอร์โมอิเลคทริค เป็นที่รู้จักกันมานานมาก มีการใช้งานในเครื่องมือวัด เช่น        เทอร์
มิสเตอร์ เป็นต้น และใช้ระบายความร้อนในแผงวงจรรวมที่มีนาดเล็ก ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีอ่ืนได้ แต่ใน
ด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอดีตไม่ได้รับความสนใจนัก เนื่องจากประสิทธิภาพต่ า ค่าประสิทธิภาพเชิ ง
ความร้อนต่ ากว่าร้อยละ 4 
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 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเทอร์โมอิเลคทริคขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ ประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้าจากความร้อนที่ป้อนเข้า (ηTE) และความสามารถในการถ่ายเทความร้อน (ε ) ดังสมการ 

ηth= ηTEε 
 ค่าประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ηTE ขึ้นกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ท าเทอร์โมอิเลคทริค ตามค่า 
Figure of Merit หรือ ZT ของสาร และค่า ε ขึ้นกับการออกแบบการถ่ายเทความร้อน ปัจจุบันมีการผลิต
สารประเภท Supper lattic ที่มีค่า ZT สูงขึ้นถึง 3 และค่า ηTE สูงขึ้นถึงร้อยละ 20 

 โครงสร้างของเทอร์โมอิเลคทริคประกอบด้วยสารกึ่งตัวน าเทอร์โมอิเลคทริค และถูกขนาบด้วย
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 2 ด้านคือ ด้านกระแสร้อนและด้านกระแสเย็น เมื่อมีอุณหภูมิแตกต่างเกิด
ระหว่างรอยต่อของสารกึ่งตัวน า ที่มีค่า Work function ต่างกันท าให้อิเล็คตรอนที่มีพลังงานสูงหลุด
ออกมาเกิดความต่างศักย์ขึ้นที่รอยต่อท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหล 
 
 
 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2-33 โครงสร้างของเทอร์โมอิเลคทริค 

2. การใช้อุปกรณ์แปลงผันพลังงานที่ใช้สนามแม่เหล็ก (Magnetocaloric Energy Conversion)[19] 

นอกจากเทคโนโลยีเทอร์โมอิเลคทริกแล้ว การผลิตไฟฟ้าโดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้สนามแม่เหล็ก หรือ 
Magnetocaloric Energy Conversion (MEC) เทคโนโลยี MEC (ซึ่งปัจจุบันมีการใช้งานเฉพาะในตู้เย็นที่
ใช้สนามแม่เหล็ก) เริ่มได้รับความสนใจในวงวิชาการ ส านักงานพลังงานของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
(Swiss Federal Office of Energy – SFOE) ได้ตีพิมพ์รายงานที่สรุปถึงความก้าวหน้าของ MEC  

 MEC เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กแปรตามอุณหภูมิ ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิแตกต่างเกิดขึ้น จะ
เกิดแรงที่กระท าแต่ละด้านของแกนหมุนไม่เท่ากันและเกิดแรงบิด และได้มีการค้นพบสาร MEC 
ประเภทอัลลอยด์ที่ให้ค่า Magnetocaloric effect สูง มีอุณหภูมิท างานที่สูงกว่าอุณหภูมิห้องซึ่งมีความ
คาดหวังว่าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ MEC ได้สูงขึ้น 
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 ประสิทธิภาพทางเทอร์โมไดนามิกส์ของ MEC เพ่ิมขึ้น เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมลดลง ที่อุณหภูมิ 
30°C ประสิทธิภาพประมาณร้อยละ 14 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-34  ปรากฏการณ์ Magneto carloric  

3. เทคโนโลยีเทอร์โมอคูสติก (Thermoacoustic Heat Engine : THE) [17] 

 เทคโนโลยีเทอร์โมอคูสติกเป็นการเปลี่ยนแปลงความร้อนเป็นพลังงานเสียง ซึ่งอาจจะน าไปใช้ใน
ระบบท าความเย็น หรือ ไปขับลูกสูบ และผลิตกระแสไฟฟ้า ในระบบ stiring cycle ก็ได้ 

 ปรากฏการณ์เทอร์โมอคูสติกที่เปลี่ยนแปลงความร้อนเป็นพลังงานเสียงเกิดในวัสดุที่มีรูพรุน
เรียกว่า Regenerator หรือ Stack ซึ่งถูกประกอบด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนทั้งสองด้าน ซึ่งเชื่อมต่อ
กับแหล่งความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิต่ า หรือ sink ต่อกับแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ า 
TC และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุณหภูมิสูง หรือ Source ต่อกับแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูง Th       
ซึ่งรักษาอุณหภูมิแตกต่าง ∆T  ด้วยอุณหภูมิแตกต่าง จะเหนี่ยวน าให้เกิดคลื่นเสียงในตัวกลาง เกิดการอัด
และขยายตัวของของไหลที่เป็นตัวกลาง เทอร์โมอคูสติก มีโครงสร้างที่ง่ายๆ ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่และใช้
ตัวกลางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ อาร์กอน ฮีเลียม มีขนาดเล็ก และมีความเป็นไปได้ที่
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนจะสูงถึงร้อยละ 30 บริษัท ASTER THERMOACOUSTICS ได้ผลิตเครื่อง         
เทอร์โมอคูสติก โดยใช้ส่วนขยายสัญญาณ 3 ชุด สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สันดาปภายใน
ได้ถึงร้อยละ 10 และบริษัท HEYCOM ได้สร้างเครื่องต้นแบบขนาด 70 kW มีประสิทธิภาพใกล้เคียง
กับวัฎจักร Rankine  
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รูปที่ 2-35 โครงสร้างของเทอร์โมอะคูสติค 

 
2.3.6 การน าความร้อนทิ้งมาใช้ในการปรับอากาศ (Waste heat Recovery for Air 

Conditioning) 

หลักการท างาน 

 เทคโนโลยีในการน าความร้อนทิ้งมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในการปรับอากาศมีหลายเทคโนโลยี 
อาทิ ระบบดูดซึม ระบบดูดซับ การใช้สารดูดความชื้นและการใช้อีเจคเตอร์ เป็นต้น 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2-36 ผังแสดงการใช้งานความร้อนทิ้งเพ่ือการปรับอากาศ 

 
 

ระบบดูดซึม 
Absorption 

ระบบดูดซับ 
Adsorption 

การดูดความชื้น 
Desiccant 

อีเจคเตอร์ 
Ejector 

ระบบผสม 
Hybrid 

แหล่งความร้อนทิ้ง 
Heat Source 

ระบบปรับอากาศ 
Air Conditioning 
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1. ระบบดูดซึม [20] 
 ระบบปรับอากาศแบบดูดซึมคล้ายคลึงกับฮีตปั๊มแบบดูดซึมที่ได้กล่าวถึงแล้วและมีจ าหน่าย
แพร่หลายแล้ว มีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงเป็นพันตัน ความร้อนทิ้งจะถูกป้อนให้กับ Generator ความร้อนที่
ใช้อาจมีอุณหภูมิต่ ากว่า 100 °C ก็ได้ขึ้นกับคู่สารท างานที่เลือก ภาระความร้อนที่ปรับอากาศจะเข้ามาทาง
อีเวปเปอร์เรเตอร์ ท าให้สารท างานกลายเป็นไอและมาจับตัวกับสารละลายเข้มข้นใน Absorber ให้
สารละลายเจือจางลงและถูกปั้มไปรับความร้อนใหม่ที่ Generator ระบบดูดซึมจะมีสมรรถนะสูงกว่าระบบ
ที่ใช้ความร้อนอ่ืนๆ ทั้ง 5 ประเภท ส าหรับวัฏจักรแบบชั้นเดียว ค่า COP เท่ากับ 0.6-0.8 และแบบ 
Double effect 2 stage จะเพ่ิมเป็น 1.2 – 1.3  
  

 
 

รูปที่ 2-37 เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึม 
 

ตารางท่ี 2-10 ค่าสมรรถนะของระบบดูดซึม 

ประเภท แหล่งความร้อน 
อุณหภูมิ (C) 

ค่า COP ทั่วไป 

Sink effect 
Double effect 
Triple effect 

85 
130 
220 

0.7 
1.2 
1.7 
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 ระบบที่เป็นแบบ Double หรือ  Mult-effect ความร้อนจะถูกใช้หลายขั้นตอนระดับอุณหภูมิ
ตามตัวอย่างในรูปที่ 2-38 ซึ่งหมายถึงต้องใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหลายชุด ความซับซ้อนมากขึ้น 
และราคาสูงขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-38  ระบบ Single และ Double Effects 
 

2. ระบบดูดซับ (Adsorption) [20] 
ระบบดูดซับมีทั้งแบบที่เป็นสารดูดซับ (Solid Adsorption) และเป็นแบบที่ใช้ปฏิกิริยาเคมี แต่

การท างานใกล้เคียงกัน ระบบจะมี 2 กระบวนการคือการดูดซับ (adsorption)  และคาย (desorption 
หรือ Regeneration) ในการท าความเย็น สารท างานจะระเหยกลายเป็นไอในอีเวปเปอร์เตอร์ และจะถูก
ดูดซับด้วยสารดูดซับของแข็งที่มีลักษณะมีรูพรุน ในขั้นตอนการคาย  สารดูดซับจะรับความร้อนในที่นี้คือ 
แหล่งความร้อนทิ้ง สารท างานหลุดออกมาในรูปของเหลวและกลับไประเหยใหม่ในอีเวปเอร์เรเตอร์      
สารท างานที่ใช้มีหลายชนิด เช่น น้ า – Zeolite หรือ Methanol – activated carbon ระบบดูดซับมี     
2ประเภท คือ ระบบดูดซับที่ใช้สารดูดซับ และระบบที่ใช้ปฏิกิริยาเคมี ทั้งสองระบบต่างกันที่แรงดูดซับใน
สารดูดซับจะใช้แรงทางกายภาพ  ขณะที่แบบปฏิกิริยาเคมีใช้แรงดึงดูดจากพันธะทางเคมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2-39 การท างานของระบบดูดซับ 

ก.Single Effect                                                  ข. Double 
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3. ระบบท่ีใช้สารดูดความชื้น [20] 
 ระบบที่ใช้สารดูดความชื้นมี 2 แบบ คือ แบบที่ใช้สารดูดความชื้นของแข็ง (Solid desiccant) 
และแบบที่ใช้สารดูดความชื้นของเหลว 
 ระบบที่ใช้สารดูดความชื้นของแข็ง สารดูดความชื้นประเภทซิลิกา เจล หรือ Activated Alumina 
หรือ สารที่โครงสร้างโมเลกุลเป็นโครงข่ายจะติดตั้งบนวงล้อที่หมุนได้ (Desiccant Wheel) และบนจาน
หมุนมีรูเล็กๆ ให้ลมผ่านได้  ท่อลมที่ผ่านจานหมุนจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนลดความชื้น อากาศดีจะ
ไหลเข้าและส่วนไล่ความชื้นลมร้อนจะไหลผ่าน เมื่ออากาศผ่านส่วนที่ลมเข้า สารดูดความชื้นจะจับไอน้ าใน
อากาศและท าให้อากาศแห้ง เมื่อจานหมุนหมุนเข้าไปในส่วนที่ไล่ความชื้น ลมร้อนที่ผลิตจากแหล่งความ
ร้อนทิ้งจะไหลผ่านจานหมุนท าให้ความชื้นที่สะสมอยู่ระเหยออกมา หรือ Regeneration สารดูดความชื้น
เพ่ือน ากลับไปใช้ใหม่ในส่วนลมเข้า  
 การน าสารดูดความชื้นของแข็งมาใช้ในงานปรับอากาศจ าเป็นจะต้องท างานร่วมกับระบบระเหย
น้ า (Evaporative Cooling) เนื่องจากการดูดความชื้นไม่ท าให้อุณหภูมิลดลง แต่กลับมีผลให้อุณหภูมิ
อากาศสูงขึ้น ระบบที่ใช้งานจะเป็นดังรูปที่ 2-40 ซึ่งมีการน าลมกลับภายในอาคารมาแลกเปลี่ยนกับอากาศ
ภายนอก ก่อนน ามาผลิตลมร้อนอีกด้วย 
 ระบบที่ใช้สารดูดความชื้นของแข็งนี้ค่อนข้างแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคาร
ขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบให้มีการลดความชื้นอากาศภายนอกก่อนน าเข้ามาปรับอากาศ จุดอ่อนของ
ระบบสารดูดความชื้นก็คือมีส่วนเคลื่อนไหว และอาจมีการปนเปื้อนของอากาศท้ังสองฝั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2-40 ระบบที่ใช้สารดูดความชื้นของแข็ง 
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ระบบที่ใช้สารดูดความชื้นของเหลว (Liquid Desiccant) ใช้คุณสมบัติของสารละลายประเภท
เกลือ เช่น Lithium bromide หรือ Lithium Chloride หรือ Calcium chloride ซึ่งสามารถจับไอน้ า 
หรือความชื้นในอากาศได้ โดยที่ความเข้มข้นจะลดลง และคายความร้อนออกมา ดังนั้น ระบบที่ใช้สารดูด
ความชื้นเหลวจะมีการสเปรย์สารดูดความชื้นในอากาศท่ีไหลผ่าน ท าให้อากาศแห้ง และสารดูดความชื้นที่
เจือจางจะถูกดูดกลับมาให้ความร้อนด้วยความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ า ให้มีความเข้มข้นและน ากลับมาสเปรย์
ใหม่ อย่างไรก็ตามอากาศที่ผ่านการดูดความชื้นจะมีอุณหภูมิสูงจ าเป็นจะต้องน ามาผ่านชุดระเหยน้ า 
(Evaporative Cooling) ให้อากาศแห้งอุณหภูมิต่ าลงก่อนน าเข้าปรับอากาศ ระบบที่ใช้สารดูดความชื้น
เหลวมีสมรรถนะค่อนข้างสูง สามารถท าค่า COP ได้สูงกว่า 0.8 ปัจจุบันมีจ าหน่ายเชิงพาณิชย์แล้ว แต่ยังมี
จ ากัดที่จะต้องไม่ให้ไอระเหยของสารดูดความชื้นติดไปกับอากาศและสารดูดความชื้นเหล่านี้ไม่เป็นพิษ แต่
มีคุณสมบัติกัดกร่อนค่อนข้างสูง 

 
 

รูปที่ 2-41 ระบบที่ใช้สารดูดความชื้นของเหลว 
 
4. ระบบทีใช้อีเจคเตอร์ (Ejector Refrigeration) [20] 

 ระบบท าความเย็นด้วยอีเจคเตอร์มีข้อดีที่มีชิ้นส่วนน้อยชิ้นไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหว ทนทาน         
สารท างานที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น น้ า หรือสารท าความเย็นอื่น แต่ยังไม่ได้รับความนิยมเนื่องจาก
สมรรถนะต่ า ปัจจุบันมีการออกแบบอีเจเตอร์ได้ดีข้ึน ท าให้สมรรถนะของระบบสูงขึ้น 
 การท างานของระบบที่ใช้อีเจคเตอร์ สารท างานในหม้อต้ม ซึ่งอาจจะเป็นน้ าได้รับความร้อนจาก
ความร้อนทิ้งท าให้กลายเป็นไอ และมีความดันสูง วิ่งผ่านอีเจคเตอร์ในรูป Nozzle ด้วยความเร็วสูงท าให้
บริเวณรูที่ก๊าซจะอีเวปเปอร์เรเตอร์เข้ามาผสมในอีเจคเตอร์มีความดันต่ าลง ส่งผลให้การระเหยใน      
อีเวปเปอร์เรเตอร์เกิดขึ้นที่ความดันต่ าลง  สารท างานที่ระเหยจากอีเวปเปอร์เรเตอร์ผสมกับก๊าซความดัน
สูงที่วิ่งผ่านอีเจคเตอร์เข้าควบแน่นในคอนเดนเซอร์ ด้วยความดันที่สูงขึ้น จะเห็นว่าในระบบไม่มีส่วนที่ใช้
พลังงานอ่ืน ยกเว้นปั้มหมุนเวียนสารท างานไปยังหม้อต้ม การท างานของระบบอีเจคเตอร์ แสดง           
ดังรูปที ่2-42 
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รูปที่ 2-42 ระบบที่ใช้อิเจคเตอร์ 

 จากข้อมูลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของระบบที่ใช้อีเจคเตอร์ปัจจุบันอยู่ที่ 0.2-0.3 

5. ระบบผสม 
 เป็นการผสมระหว่างระบบข้างต้น เช่น การใช้ระบบดูดซับร่วมกับสารดูดความชื้นของแข็ง ระบบ
ดูดซับร่วมกับอีเจคเตอร์ เป็นต้น 

ประสิทธิภาพของระบบ 

 โดยสรุปเทคโนโลยีการน าความร้อนมาใช้ในการปรับอากาศมีค่าสมรรถนะและระดับอุณหภูมิที่ใช้
งานได้ เปรียบเทียบได้ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2-11 การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบท าความเย็น  

ระบบ ระดับอุณหภูมิที่ต้องการ (C) สมรรถนะ (COP) 

1 ระบบอัดไอ (ใช้ไฟฟ้า) 3-5 

2 ระบบเทอร์โมอิเล็คตริก (ใช้ไฟฟ้า) 0.5 

3 ระบบดูดซึม 80-300 0.6-0.8 

4 ระบบดูดซับ 

- ทางกายภาพ 

- ทางเคม ี

 

80-300 

80-300 

 

0.3-0.8 

0.1.02 

5 ระบบใช้สารดูดความชื้น 40-80 0.5-1.5 

6 ระบบที่ใช้ Efecter 80-150 0.3-0.8 
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (State of the Art) 

 ระบบดูดซึมการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งไปที่การเพ่ิมสมรรถนะ การเลือกคู่สารพลังงานเทคโนโลยี
เกี่ยวกับระบบดูดซึมที่น่าสนใจระบบหนึ่งได้แก่ระบบ Thermochemical generator หรือ TCA ซึ่งมีการ
ใช้ LiCl และน้ าเป็นสารท างาน ข้อแตกต่างจากระบบดูดซึมทั่วไป คือ มีสะสมพลังงานในรูปผลึกเกลือของ 
LiCl ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเฟส และเมื่อผลึกเปลี่ยนเฟสกลับมาเป็นสารละลายก็จะดูดความร้อน จึงสามารถ
สะสมพลังงานได้ และด้านบนของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนมีส่วนที่กระจายสารละลายให้ทั่วเค รื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน มีผลให้การถ่ายเทความร้อนดีขึ้น ซึ่งสามารถท าค่า COP ได้ถึง 0.7 [20] 

 

 

รูปที่ 2-43 ระบบ TCA 

 ในระบบดูดซับงานศึกษาค้นคว้าส่วนใหญ่มุ่งไปที่การออกแบบระบบ การออกแบบวัฎจักรใหม่ 
และการเพ่ิมขั้น การเพ่ิมการถ่ายเทความร้อนของสารท างาน และการเก็บพลังงานความร้อน เช่น จาก
แสงอาทิตย์ ด้วยสมรรถนะที่ต่ าและขนาดเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใหญ่ท า ให้อุปกรณ์มีขนาดใหญ่ 
ระบบดูดซบัจึงต้องมุ่งไปในด้านการพัฒนาระบบให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาไม่สูง 

 ระบบที่ใช้สารดูดความชื้นของแข็ง มีการศึกษาพบว่าสมรรถนะที่ต่ าลงของระบบ Rotary 
Desiccant Wheel เนื่องมาจากความร้อนในการดูดซึมที่เกิดระหว่างการหมุนของลงล้อ (Ge และคณะ) 
จึงมีการพัฒนาระบบ Inter-Cooling Two stage Desiccant Wheel Cooling System หรือ TSDCS ซ่ึง
มีผลให้อุณหภูมิที่ไล่ความชื้นต่ าลง และค่า COP สูงขึ้น จากการศึกษาเปรียบเทียบระบบดังกล่าวที่ใช้ใน
ภูมิอากาศของเมืองเบอร์ลิน เยอรมันนี  ต้องการอุณหภูมิไล่ความชื้นเพียง 55°C  และ อุณหภูมิ
85°C ส าหรับอุณหภูมิเซียงไฮ้เท่านั้น ซึ่งท าให้มีความคุ้มค่าสูงมากขึ้น [25] 
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รูปที่ 2-44 ระบบที่ใช้สารดูดความชื้นของงแข็งแบบสองขั้น [21] 

 ระบบที่ใช้สารดูดความชื้นของเหลว การศึกษาส่วนใหญ่มุ่งไปที่การเพ่ิมสมรรถนะระบบด้วยการ
ออกแบบส่วนแลกเปลี่ยนความร้อน การสร้างแบบจ าลองการถ่ายเทความร้อนและมวล การท างานร่วมกับ
ระบบระเหยน้ า แบบ Direct และ Indirect ซึ่งสามารถท าค่า COP ได้ถึง 1.3 การเลือกสารท างานที่
เหมาะสม 

 การศึกษาเทคโนโลยีด้านอีเจ็คเตอร์ประกอบด้วยการพัฒนาแบบจ าลองของอีเจ็คเตอร์ ทั้ง      
เฟสเดียว สองเฟส และในสภาวะไม่อยู่ตัว การออกแบบมิติและขนาดที่เหมาะสม ซึ่งจากการทดสอบ
สามารถท าค่า COP ได้ถงึ 0.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพโดยการไม่ใช้ปั๊มหมุนเวียน การใช้แรงโน้มถ่วงแทนปั๊ม
หมุนเวียน การใช้อีเจ็คเตอร์คู่ (Bi-ejector system) การใช้ฮีทไปป์ร่วมกับกับอีเจ็คเตอร์ซึ่งมีรายงานว่า
สามารถท า COP ได้ถึง 0.3 ที่อุณหภูมิแหล่งความร้อน 100°C และท่ีน่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นการท างานใน
ภาวะวิกฤต หรือ Transcritical ejector refrigeation system : TERS ซึ่งการถ่ายเทความร้อนเกิดใน
สถานะ Supercritical ซึ่งต่างจากการควบแน่นที่ความดันคงที่ Yu และคณะ ได้ท าการวิเคราะห์ระบบ 
TERS ที่ใช้ R 134a อุณหภูมิคอนเดนเซอร์ 60-100°C ความดัน 6-10 MPa ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า
สมรรถนะอยู่ในช่วง 0.35 ถึง 0.75 ซึ่งสูงกว่าระบบอีเจ็คเตอร์ทั่วไปเกือบเท่าตัว และมีการศึกษาที่ใช้ CO2 
เป็นสารท างาน Yari และ Sirousazar ได้ออกแบบระบบที่ใช้ CO2 เป็นสารท างาน Internal Heat 
Exchanger และ Inter cooler ซึ่งพบว่าค่า COP สูงกว่าระบบอีเจ็คเตอร์ทั่วไปถึงร้อยละ 26 [22] 
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 บทที่ 3 

การน าความร้อนกลับมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างประเทศ 
 

 ปัจจุบันทั่วโลกมีความตระหนักในเรื่องพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท าให้มีการน า
ความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในหลายๆอุตสาหกรรม ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใน
หลายๆอุตสาหกรรม ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการศึกษาไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ ได้แก่ อุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. อุตสาหกรรมซีเมนต ์
2. อุตสาหกรรมแก้วและกระจก 
3. อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 
4. อุตสาหกรรมหล่อโลหะ 
5. อุตสาหกรรมอาหาร 
6. อุตสาหกรรมอ่ืนๆที่ใช้หม้อไอน้ า 
7. อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

ในแต่ละอุตสาหกรรมจะอธิบายถึงแหล่งความร้อนทิ้งที่มีอยู่และเทคโนโลยีมีการน ากลับมาใช้แล้ว 
และจะประเมินการใช้พลังงานความร้อนรวมของอุตสาหกรรมนั้นระดับอุณหภูมิที่ปล่อยทิ้ง กรณีมีการน า
กลับมาใช้และไม่มีการน ากลับมาใช้ ปริมาณความร้อนทิ้งที่มีอยู่เทียบกับ 2 ระดับ อุณหภูมิ คือ 150 oC ซ่ึง
เป็นการน ากลับมาใช้โดยไม่มีปัญหาการกัดกร่อน และที่ระดับ 25  oC ซึ่งเป็นอุณหภูมิแวดล้อม จากนั้นมี
การประเมินร้อยละการน ากลับมาใช้ได้สูงสุดทางทฤษฏีด้วยค่าประสิทธิภาพคาร์โนต์ และศักยภาพการน า
กลับมาใช้สูงสุดทางทฤษฏี 

การศึกษาในบทนี้ จะท าให้ท่านทราบเทคโนโลยีที่มีการใช้งานแล้วในต่างประเทศ จุดที่มีการน า
กลับมาใช้และมีศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมของท่าน 

3.1 อุตสาหกรรมซีเมนต์ (Cement Manufacturing) [1] 

อุตสาหกรรมซีเมนต์ใช้พลังงานประมาณ 550 TBtu/ปี ในการผลิตปูนซีเมนต์ประมาณ 110 ล้าน
ตันต่อปี กระบวนการผลิตหลักของอุตสาหกรรมซีเมนต์ ประกอบด้วยขั้นตอนการขุดและท าเหมืองวัตถุดิบ
หลักคือหินปูนและชอล์ก การโม่และการบดละเอียดวัตถุดิบ เพ่ือเตรียมน าเข้าสู่กระบวนการเผา ขั้นตอน
การผลิตปูนเม็ด (clinker production หรือที่เรียกว่า pyroprocessing) และการบดปูนเม็ดเพ่ือผสมท า
เป็นปูนซีเมนต์ ซึ่งปูนเม็ด (Clinker) เป็นวัตถุของแข็งก้อนกลมที่ออกมาจากเตาเผาปูนและใช้ใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ต่อไป การท าปูนเม็ดในเตาเผาปูนเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานมากที่สุดใน
อุตสาหกรรมซีเมนต์ คิดเป็นสัดส่วนการใช้พลังงานถึง 74% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด  

 เตาเผาปูนแบบหมุน (Rotary cement kilns) มีลักษณะเป็นท่อเหล็กที่ฉาบเคลือบด้วยวัสดุทนไฟ 
(refactory-line) มีความยาวตั้งแต่ 200 – 1000 ฟุต เชื้อเพลิงที่นิยมใช้คือถ่านหิน ในบางเตาเผาอาจใช้
ก๊าซธรรมชาติหรือน้ ามัน หรือใช้เชื้อเพลิงเหลือทิ้งอ่ืนๆ โดยวัตถุดิบคือหินปูนและวัตถุดิบอ่ืนเช่น ดินดาน 
(Shale) และวัตถุดิบปรับแต่งคุณสมบัติ (Corrective Materials) จะถูกน าเข้าทางด้านบนของเตาเผาและ
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ค่อยๆ ผ่านลงมาในโซนพ้ืนที่ให้ความร้อนที่ได้รับความร้อนจากเปลวไฟที่ด้านล่างของเตาเผา เตาเผาปูน
แบบหมุนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ กระบวนการแบบเปียก (wet process) และกระบวนการ
แบบแห้ง ในกระบวนการแบบเปียก วัตถุดิบจะมีความชื้นประมาณ 30-40% ซึ่งจะต้องการใช้พลังงาน
จ านวนมากในการระเหยน้ าออกจากวัตถุดิบ เตาแบบเปียกนี้มักไม่เป็นที่นิยมใช้งานแล้วอาจพบการใช้งาน
ได้ไม่เกิน 20% ของก าลังการผลิตเม็ดปูนในสหรัฐอเมริกา กระบวนการแบบที่สองคือ กระบวนการแบบ
แห้ง (Dry process) ซ่ึงวัตถุดิบแห้งที่ผ่านการบดย่อยให้มีขนาดเล็กๆ ที่เหมาะสมแล้ว โดยปกติเตาเผาปูน
จะมีลักษณะเป็นขั้นตอนลูกโซ่แบบต่อเนื่อง “Chain section” ซึ่งความร้อนจากก๊าซไอเสียจะถูกดูดซับ
ถ่ายเทไปสู่วัตถุดิบ ทั้งนี้หากปราศจากการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ก๊าซไอเสียที่ปล่อยจะมีอุณหภูมิ
ประมาณ 450oC  

 ทางเลือกส าหรับการน าความร้อนทิ้งจากก๊าซไอเสีย จะมีทั้งการน าความร้อนทิ้งไปอุ่นวัตถุดิบและ
การน าไปผลิตไฟฟ้า การอุ่นวัตถุดิบจะกระท าในลักษณะที่ไหลสวนทางกันของวัตถุดิบและก๊าซไอเสียใน
ไซโคลน ดังแสดงในรูปที่ 3-1 ระบบการอุ่นวัตถุดิบที่พบใช้งานกันทั่วไปจะประกอบด้วยชุดอุ่น preheat 
แบบอนุกรม 4 ชุด ซึ่งก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกที่อุณหภูมิประมาณ 340oC ก๊าซไอเสียมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง
อุณหภูมิระดับปานกลาง ซึ่งยังมีโอกาสในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ขั้นตอนการอุ่น 
preheat เพ่ิมเติมสามารถกระท าได้อีกในช่วงอุณหภูมิต่ า ถ้าใช้ชุดอุ่นแบบ 5-6 สเตท อุณหภูมิของก๊าซ    
ไอเสียจะสามารถลดลงได้ที่ประมาณ 204-300oC ทั้งนี้ จ านวนสเตทขั้นตอนการอุ่นมักจะถูกจ ากัดด้วย
ความยุ่งยากซับซ้อนของการควบคุมกระบวนการและข้อจ ากัดของโครงสร้าง ก๊าซไอเสียยังสามารถใช้
ส าหรับการอบแห้ง (drying) และการอุ่นเตาเผาที่จะป้อนวัตถุดิบที่ใช้ในขั้นตอนการโม่บดวัตถุดิบได้ด้วย 

 

 
รูปที่ 3-1 แสดงการอุ่นให้ความร้อนเตาปูนซีเมนต์  
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 ทางเลือกอ่ืนๆ นอกเหนือจากการอุ่นวัตถุดิบแล้ว ระบบโคเจนเนอเรชั่นก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการ
น าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ในปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา พบว่ามี 4 โรงงานที่ใช้ระบบโคเจนเนอเรชั่น ท าการ
ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 486 ล้าน kWh ต่อปี (1.66 TBtu/ปี) ระบบที่พบเป็นการผลิตไฟฟ้าแบบที่ใช้ไอน้ า 
อย่างไรก็ตาม มีเทคโนโลยีทางเลือกอ่ืนในการผลิตไฟฟ้าได้อีก รวมทั้ง Organic Rankine cycle และ 
Kalina Cycle ที่ก าลังได้รับความสนใจในปัจจุบันต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซไอเสียอุณหภูมิต่ า 
ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้จากก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้ (เช่น หลังจากผ่าน
ขั้นตอนการอุ่นวัตถุดิบ) หรือจากข้ันตอนการท าให้เม็ดปูนเย็นตัว (clinker cooler) 

 ในขณะที่การน าความร้อนทิ้งจากเตาเผาซีเมนต์เป็นสิ่งที่มีการปฏิบัติกันเป็นปกติ แต่ยังคงมีความ
ร้อนทิ้งในช่วงระดับปานกลาง ประมาณ 83 TBtu/ปี ที่ยังไม่ได้มีการน ามาใช้งานจากเตาเผาปูนแบบ off-
gases ในสหรัฐอมริกา (ดังแสดงในตารางที่ 3-1) ซึ่งความร้อนทิ้งที่สูญเสียนี้สามารถลดลงได้ด้วยการติดตั้ง
ชุดอุ่นอากาศเพ่ิมเติม หรือการใช้เทคโนโลยีระบบโคเจนเนอเรชั่น 

 ทางเลือกอ่ืนๆ ที่มีโอกาสส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพของเตาเผาปูน คือการท า optimizing 
ความร้อนทิ้งในการท าให้เม็ดปูนเย็นตัว  ปูนเม็ดจะถูกปล่อยออกมาจากเตาในลักษณะเม็ดปูนที่ร้อนแดง 
เพ่ือน าไปท าให้เย็นในขั้นตอนการท าให้เม็ดปูนเย็นตัว (clinker cooler) ซึ่งขั้นตอนนี้จะท าหน้าที่ 2 อย่าง
คือระบายความร้อนในระหว่างกระบวนการที่เม็ดปูนเคลื่อนตัวลงมา ในขณะเดียวกันก็ท าการน าพลังงาน
ความร้อนส่วนที่เหลือในเม็ดปูนกลับไป ชุดระบายความร้อนเม็ดปูนโดยปกติมักออกแบบให้มีลักษณะเป็น
ตะแกรง (grate-type) การหมุนเวียนอากาศในการระบายความร้อนในเม็ดปูน จะท าการลดอุณหภูมิจาก
ประมาณ 1200oC ไปเป็น 100oC ซึ่งอากาศร้อนที่ปล่อยออกจากชุดระบายความร้อนเม็ดปูนจะถูกน าไปใช้
ในการอุ่นอากาศขั้นที่สองที่จะเข้าสู่ ห้องเผาไหม้ของเตาเผา หรืออากาศทุติยภูมิส าหรับการท า 
precalciner โดยปกติระบบจะสามารถน าความร้อนกลับได้ประมาณ 1-1.3 ล้าน Btu/ตันเม็ดปูน 
ประสิทธิภาพของการน าความร้อนกลับของชุด ท าให้เม็ดปูนเย็นตัวสามารถเพ่ิมได้ด้วยการลดปริมาตร
อากาศส่วนเกิน การควบคุมความลึกของชั้นเม็ดปูนให้เหมาะสม การออกแบบตะแกรงให้เหมาะสมที่สุด 
(optimizing grate design) การควบคุมอากาศที่กระจายตัวเหนือตะแกรง มาตรการนี้สามารถประหยัด
พลังงานได้เพ่ิมเติม 0.1 ล้าน Btu/ตันเม็ดปูน ในขณะเดียวกัน Organic Rankine Cycles และ Kalina 
Cycle ก็เป็นโอกาสทางเลือกใหม่ที่เกิดขึ้นส าหรับขั้นตอนการน าความร้อนทิ้งกลับจากการระบายความ
ร้อนให้กับเม็ดปูนด้วย 
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ตารางที่ 3-1 ศักยภาพของงานและความร้อนทิ้งที่ยังไม่ได้น ากลับจากก๊าซไอเสียอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  
ในสหรัฐ อเมริกา 

แหล่งความร้อนทิ้ง 
การใช้

พลังงาน 

TBtu/ปี 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสยีที่ปล่อย
โดยประมาณ  

oC 

ความร้อนทิ้ง 
(TBtu/ปี)  ที่ 

25 oC 

ความร้อนทิ้ง 
(TBtu/ปี) ที่ 300 

150 oC 

Carnot 

Efficiency 

ศักยภาพ 

(TBtu/ปี) 

เตาเผาเมด็ปูนแบบเปยีก 98.0 338 18.8 9.4 0.5 9.6 

เตาเผาเมด็ปูนแบบแห้ง       

ไม่มีการอุ่นอากาศหรือมี 
precalciner 

80.2 449 20.6 12.8 0.6 12.1 

มีเฉพาะการอุ่นอากาศ 67.8 338 13.9 7.0 0.5 7.1 

มีเฉพาะ precalciner 143.4 338 29.7 15.1 0.5 15.2 

รวม 125.8  82.0 44.3  44.0 

 

3.2 อุตสาหกรรมแก้วและกระจก (Glass Manufacturing) [1] 

อุตสาหกรรมแก้วในสหรัฐอเมริกาใช้พลังงานประมาณ 300 TBtu/ปี และบางแห่ง ประมาณกว่า 
70% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ถูกใช้ไปในกระบวนการหลอมแก้ว และกระบวนการท าบริสุทธิ์แก้วใหม่ใน
เตาหลอมอุณหภูมิสูง แต่ในการหลอมแก้ว 1 ตัน เตาเผาหลอมแก้วแต่ละประเภทจะมีการใช้พลังงานที่
ต่างกัน โดยตามทฤษฏีการหลอมแก้ว จะต้องการใช้พลังงานอย่างน้อย 2.2 ล้าน Btu ต่อตันแก้ว        
อย่างไรก็ตาม พบว่าในเตาหลอมบางประเภทต้องการใช้พลังงานถึง 20 ล้าน Btu ต่อตันแก้ว  

 ประเภทของเตาหลอมที่มีการใช้งานในกระบวนการหลอมแก้วในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะ
ประกอบไปด้วย เตาแบบเผาตรง (direct-fired furnace) เตาแบบอุ่นอากาศ (Recuperative furnace) 
เตาแบบรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative furnace) เตาหลอม (Unit Melting) เตาแบบใช้เชื้อเพลิง
ออกซิเจน (Oxy-fuel furnace) และเตาแบบใช้เชื้อเพลิงผสม (mixed-fuel furnace) ส าหรับในสหรัฐเมริกา 
พบว่าจ านวนเกินกว่า 50%ของเตาในอุตสาหกรรม ใช้เตาเผาประเภทรีเจนเนอเรทีฟที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติมาเผาเป็นเชื้อเพลิง คิดเป็นจ านวนตันของผลิตภัณฑ์แก้วกว่า 90% โดยเตาที่มีประสิทธิภาพการ
ใช้งานที่ดีที่สุด จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า 40% และมีความร้อนสูญเสียไปกับก๊าซไอเสียออกปล่องประมาณ 
30% และมีการสูญเสียความร้อน ตามผนังของอุปกรณ์และอ่ืนๆประมาณ 30% 

 เตาแบบอุ่นอากาศ (Recuperator) และเตาแบบรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative) มักพบมีการใช้
งานบ่อยส าหรับการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมแก้ว การหลอมแก้วจะด าเนิน
กระบวนการผลิตที่อุณหภูมิสูง มีโอกาสส าหรับการน าความร้อนทิ้งกลับมาในระดับเกรดอุณหภูมิสูง หาก
ปราศจากการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ อุตสาหกรรมแก้วจะมีอุณหภูมิก๊าซไอเสียประมาณ 1315oC ซึ่ง
วิธีการน าความร้อนทิ้งกลับมาด้วยเตาแบบอุ่นอากาศและเตาแบบรีเจนเนอเรทีฟ เป็นวิธีที่มักพบใช้งาน
ทั่วไป   
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เตาหลอมแบบรีเจนเนอเรทีฟจะประกอบไปด้วยห้องที่เป็นอิฐ 2 ห้อง ซึ่งห้องทั้งสองส่วนนี้จะใช้
สลับกันในการดูดซับความร้อนจากก๊าซไอเสียร้อนและถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศที่จะน าเข้าไปเผาไหม้ 
ทิศทางการไหลของอากาศจะมีการเปลี่ยนสลับทิศกันในทุกๆ 20 นาที ดังนั้นในช่วงเวลาเดียวกัน อิฐใน
ห้องหนึ่งจะใช้ท าหน้าที่ในการรับความร้อนจากก๊าซไอเสียร้อน ในขณะที่อีกห้องหนึ่งจะท าหน้าที่ในการ
ถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศ โดยสุดท้าย ก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกจากเตาหลอมแบบรีเจนเนอเรทีฟจะมี
อุณหภูมิในช่วงประมาณ 316 –538oC ส าหรับเตาหลอมแบบอุ่นอากาศ ซึ่งเป็นเตาแบบที่มีประสิทธิภาพ
ต่ ากว่าแบบรีเจนเนอเรทีฟ แต่มีต้นทุนเงินลงทุนต่ ากว่า มักนิยมใช้ในโรงงานขนาดเล็ก เตาอุ่นอากาศแบบ
โลหะมักจะถูกน าใช้ในการอุ่นอากาศเข้าเผาไหม้แบบทางอ้อม อุณหภูมิอากาศที่อุ่นปกติมักไม่เกิน 800oC 
โดยก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกจะถูกลดอุณหภูมิลงไปที่ประมาณ 982oC 

 นอกจากการอุ่นอากาศที่เข้าเผาไหม้แล้ว วิธีการน าความร้อนทิ้งกลับในอุตสาหกรรมแก้ว จะรวม
การอุ่นวัสดุและเศษแก้วที่จะเข้าผลิตแบบเป็น batch และการใช้หม้อไอน้ าความร้อนทิ้งส าหรับในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามระบบแบบนี้ นิยมใช้ในเตาเผาแบบใช้เชื้อเพลิงออกซิเจน ซึ่ง ไม่จ าเป็นต้อง
มีการอุ่นอากาศที่จะเข้าเผาไหม้ ทั้งนี้ เตาเผาแบบใช้เชื้อเพลิงออกซิเจน จะใช้อากาศที่มีปริมาณออกซิเจน
เข้มข้นสูงหรือก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ใช้ในการเผาไหม้ ซึ่งเตาเผาแบบนี้จะช่วยประหยัดพลังงานที่จะต้องใช้
ในการเพ่ิมอุณหภูมิให้กับไนโตรเจนในอากาศ และเมื่อใช้เชื้อเพลิงออกซิเจน ส่วนรีเจนเนอเรเตอร์ก็ไม่
จ าเป็นต้องมีและก๊าซไอเสียจะมีอุณหภูมิสูงกว่าประมาณ 1460oC แม้ว่าเตาแบบนี้จะให้ความร้อนทิ้งที่มี
อุณหภูมิสูง แต่ปริมาณมวลของก๊าซไอเสียจะมีปริมาณน้อยกว่า ท าให้มีปริมาณความร้อนทิ้งที่สูญเสียที่ต่ า
กว่าตามสัดส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้  

 การอุ่นให้ความร้อนแก่วัสดุแบบ batch พบว่ามีการใช้ในโรงงานหนึ่งในสหรัฐ แต่พบใช้เป็นเรื่อง
ปกติในยุโรปซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่สูงกว่า พบว่ามีประมาณ 13 แห่ง เฉพาะในเยอรมันพบ 9 แห่ง 
สิ่งที่ท้าทายส าหรับการอุ่นให้ความร้อนแก่วัสดุ คือจะต้องท างานกับวัตถุดิบที่มีประมาณมากและจะต้องท า
ให้อุณหภูมิการอุ่นมีค่าสม่ าเสมอทั่วถึง ฟูลอิดไดซ์เบดและไซโลแบบพิเศษถูกน ามาใช้ในการให้ความร้อน
ถ่ายเทสม่ าเสมอทั่วทั้งก้อน การปรับปรุงเพ่ือลดต้นทุนและท าให้การใช้งานสะดวกง่ายขึ้น อาจจะเพ่ิม
โอกาสส าหรับการเพิ่มการใช้งานของเครื่องอุ่นวัสดุแบบ batch 

 การวิเคราะห์เตาหลอมแก้วในสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้สิ่งที่
ปฏิบัติกันโดยปกติ ที่มีการใช้พลังงาน 43 TBtu ซึ่งพลังงานความร้อนทิ้งแบบปานกลางและแบบสูง เป็น
โอกาสส าหรับการน าความร้อนทิ้งกลับ โดยความร้อนสูญเสียจากเตาแบบรีเจนเนอเรทีฟ มีค่าประมาณ 
15 TBtu/ปี ความร้อนสูญเสียจากเตาแบบอุ่นอากาศมีค่าประมาณ 7 TBtu/ปี เตาหลอมแบบใช้
กระแสไฟฟ้ามีค่าการสูญเสีย 9 TBtu/ปี และเตาเผาแบบใช้ออกซิเจน มีค่าประมาณ 3 TBtu/ปี ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-2 
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ตารางที่ 3-2 ศักยภาพของงานและความร้อนทิ้งที่ยังไม่ได้น ากลับจากก๊าซไอเสียอุตสาหกรรมหลอมแก้ว  
ในสหรัฐอเมริกา 

แหล่งความร้อนทิ้ง 
การใช้

พลังงาน 

TBtu/ปี 

อุณหภูมิกา๊ซไอเสีย
ที่ปล่อย

โดยประมาณ  oC 

ความร้อนทิ้ง 
(TBtu/ปี)  ที่ 

25 oC 

ความร้อน
ทิ้ง (TBtu/ปี) 
ที่ 150 oC 

Carnot 

Efficiency 

ศักยภาพ 

(TBtu/ปี) 

เตารเีจนเนอเรทีฟ 54.4 427 15.1 6.5 0.6 8.7 

เตาอุ่นอากาศ 13.6 982 7.6 5.4 0.8 5.8 

เตาแบบใช้เช้ือเพลิงออกซิเจน 12.8 1,427 4.2 2.7 0.8 3.4 

เตาแบบใช้ไฟฟ้า 34.9 427 8.6 3.7 0.6 4.9 

เตาแบบหลอมโดยตรง 10.1 1,316 7.5 5.8 0.8 6.1 

รวม 125.8  43.0 24.1  28.9 

 

3.3 อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ (Iron and Steel Manufacturing) [1] 

 อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะในสหรัฐอเมริกา ใช้พลังงานประมาณ 1900 TBtu/ปี และมีค่าเฉลี่ย 
Energy Intensity ที 17.4 ล้าน Btu/ตัน อุตสาหกรรมนี้จะใช้เตาที่มีอุณหภูมิสูงหลากหลายชนิด เช่น 
เตาเผา (sinter) เตาเผาถ่านโค้ก (Coke furnace) เตาหลอมผลิตเหล็กและโลหะ ซึ่งขั้นตอนการใช้
พลังงานของเตาเผาคิดเป็นการใช้พลังงานประมาณ 58% ของพลังงานที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั้งหมด ในขณะ
ที่การน าความร้อนกลับจากก๊าซไอเสียจะมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกพบได้ในเตาเผาแบบถ่านโค้ก 
เตาเผาแบบจุดระเบิด (Blast furnace) เตาเผาแบบใช้ออกซิเจน (Basic oxygen furnaces) และเตาเผา
อาร์คไฟฟ้า (electric arc furnaces) พบว่ามีความท้าทายในเชิงเศรษฐศาสตร์ส าหรับการน าความร้อนทิ้ง
กลับ ซึ่งเทคโนโลยีการน าความร้อนทิ้งกลับจากก๊าซที่สกปรกมีความเป็นไปได้ แต่การน าไปปฏิบัติใช้งาน
ยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากต้องการเงินลงทุนที่สูง  

 การศึกษาความร้อนสูญเสียในส่วนโรงงานขนาดใหญ่และโรงงานขนาดเล็ก พบว่า ในโรงงานขนาด
ใหญ่ ความร้อนสูญเสียคิดเป็นประมาณ 54% ของการผลิตวัตถุดิบของสหรัฐอมริกาในปี 1999             
การวิเคราะห์กระบวนการกระท าในส่วนทั้งการผลิตแบบใช้ถ่านโค้ก การท าเหล็กด้วยเตาแบบจุดระเบิด 
การท าเหล็กกล้าแบบใช้เตาเผาแบบใช้ออกซิเจน ส าหรับในโรงงานขนาดเล็ก ท าการวิเคราะห์ก๊าซไอเสีย
จากเตาเผาแบบอาร์คไฟฟ้า พบว่าความร้อนทิ้งจากกระบวนการนี้มีค่าประมาณ 79 TBtu/ปี ค านวณ ณ ระดับ
อุณหภูมิอ้างอิงที่ 25oC  
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ตารางที่ 3-3 ศักยภาพของงานและความร้อนทิ้งที่ยังไม่ได้น ากลับจากก๊าซไอเสียอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 
ในสหรัฐอเมริกา 

แหล่งความร้อนทิ้ง 

การใช้
พลังงาน 

TBtu/ปี 

อุณหภูมิกา๊ซไอเสีย
ที่ปล่อย

โดยประมาณ oC 

ความร้อน
ทิ้ง 

(TBtu/ปี)  
ที่ 25 oC 

ความร้อน
ทิ้ง 

(TBtu/ปี)   
ที่ 150 oC 

Carnot 

Efficiency 

ศักยภาพ 

(TBtu/ปี) 

เตาเผาแบบโค้ก  (Coke 
Oven) 

65.5      

  เตาโค้กแบบใช้แก๊ส  980 15.8 13.0 0.8 12.1 

  เตาโค้กแบบใช้ก๊าซท้ิง  200 11.2 10.0 0.4 4.1 

เตาเผาแบบ Blast 
furnace 

642.3      

  Blast furnace ใช้แก๊ส  430 5.3 - 0.19 1.0 

  Blast Stove Exhaust       

     ไม่น าความร้อนทิ้งกลับ 36.2 250 10.6 1.9 0.4 4.6 

     น าความร้อนท้ิงกลับ 34.1 130 3.2 - 0.3 0.8 

เตาเผาแบบใช้ออกซิเจน 
(Basic Oxygen Furnace) 

49.7 1,700 27.1 26.0 0.8 23.0 

เ ต า เ ผ า  Electric Arc 
Furnace 

      

     ไม่น าความร้อนทิ้งกลับ 57.7 1,200 5.8 5.4 0.8 4.6 

     น าความร้อนท้ิงกลับ 13.3 204 0.2 0.1 0.4 0.1 

รวม 828.6  79.1 57.3  49.2 
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 3.3.1 เตาเผาที่ใช้ผลิตเหล็กกล้า (Integrated Steel Mills)  

3.3.1.1 เตาถ่านโค้ก (Coke Oven)  

การผลิตถ่านโค้ก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ส าคัญส าหรับเตาเผาแบบ blast furnace เป็น
กระบวนการหลักของการผลิตเหล็ก ถ่านโค้กจะถูกผลิตในเตาถ่านโค้ก เมื่อถ่านหินถูกท าให้ร้อนใน
สภาพแวดล้อมที่มีปริมาณออกซิเจนที่จ ากัด กระบวนการผลิตถ่านโค้ก สามารถจะท าได้ 2 วิธีการคือ 
กระบวนการแบบผลพลอยได้ (by product process) และแบบที่ไม่มีการน ากลับ (non-recovery 
process) ในกระบวนการแบบผลพลอยได้ สารเคมีที่เป็นผลพลอยได้ (เช่น ทาร์ แอมโมเนีย และน้ ามัน 
light oil) จะถูกน ากลับในเตาถ่านโค้ก ในขณะที่ก๊าซที่เหลือในเตาถ่านโค้ก จะเป็นก๊าซที่สะอาดและ
หมุนเวียนน ากลับมาใช้ในโรงงานเหล็ก ส าหรับกระบวนการแบบไม่มีการน ากลับ ก๊าซทุกชนิดที่เกิดในเตา
ถ่านโค้กจะถูกเผาในกระบวนการจนหมด ซึ่งกระบวนการผลิตที่เป็นที่ใช้งานกันทั่วไปคือกระบวนการแบบ
ผลพลอยได้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป  

กระบวนการผลิตแบบผลพลอยได้ ดังแสดงในรูปที่ 3-2 จะมีความร้อนสัมผัสที่สูญเสียใน 
2 ต าแหน่ง คือ (1) ก๊าซจากเตาถ่านโค้กที่ถูกท าให้เย็นในกระบวนการท าความสะอาดก๊าซไอเสีย และ (2) 
ก๊าซไอเสียทิ้งที่ปล่อยออกจากเตาถ่านโค๊ก กระบวนการผลิตจะประกอบไปด้วยห้องหลายๆ ห้อง แยกโดย
ก๊าซไอเสียร้อน ก๊าซจากเตาถ่านโค้กที่หมุนเวียนกลับ (Recycled coke oven gas: COG) และบางครั้ง
ก๊าซอ่ืนๆ เช่นก๊าซจากเตาแบบจุดระเบิด blast furnace gas จะถูกใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้กับก๊าซไอเสีย 
และให้ความร้อนไปที่ผนังเตา ที่ซึ่งกระบวนการไพโรไลซีสถ่านหินจะเกิดขึ้น เนื่องจากถ่านหินจะถูก       
ไพโรไลซีสในห้องเตาเผา ก๊าซต่างๆ และไอน้ า ซึ่งคิดเป็นประมาณ 8-11% โดยมวลของถ่านหินที่ป้อนเข้า
ไป จะถูกดึงและปล่อยออกทางท่อที่พุ่งขึ้นด้านบน องค์ประกอบของก๊าซจากเตาถ่านโค้กที่หมุนเวียนกลับ 
(COG) ดังแสดงในตารางที่ 3-4  โดยก๊าซ COG นี้จะมีค่าความจุความร้อนอยู่ในช่วงประมาณ 500-700 
Btu/scf  ซึ่งสามารถน ามาหมุนเวียนส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง หลังจากกระบวนการท าความสะอาดก๊าซ
อย่างเข้มงวดแล้ว  
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รูปที่ 3-2 เตาเผาแบบโค้ก (Coke Oven) 

อุณหภูมิของก๊าซ COG ดิบที่ออกจากเตามีช่วงอุณหภูมิจาก 649oC ไปจนถึง 982oC ที่
จุดนี้ ก๊าซ COG จะเป็นแหล่งของพลังงานความร้อนสัมผัส (sensible heat) อย่างไรก็ตามความร้อนนี้ 
เป็นความร้อนที่มักสูญเสียเนื่องจากการมีสาร tars และสารอื่นๆ ในองค์ประกอบในปริมาณสูง ซึ่งจะเกาะ
สะสมอยู่บนพ้ืนผิวแลกเปลี่ยนความร้อน เมื่อออกจากเตา ก๊าซ COG จะถูกท าให้เย็นลงโดยการสเปรย์
แอมโมเนียเหลว ก่อนตามด้วยการท าให้เย็นในขั้นแรก (primary cooler) และมีเทคโนโลยีหลายๆ วิธีการ
ที่น ามาใช้ในการก าจัดสาร tars และองค์ประกอบซัลเฟอร์ แอมโมเนีย และน้ ามัน light oil หลังจากการ
ท าความสะอาด ก๊าซ COG จะถูกน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน ในการจัดการแบบนี้ มีเพียงพลังงานของ
สารเคมีใน COG ที่ถูกน ากลับมาและหมุนเวียน ในขณะที่พลังงานความร้อนสัมผัสจะถูกปล่อยทิ้งไป 
พลังงานความร้อนทิ้งที่สูญเสียจากก๊าซ COG ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา คิดเป็นประมาณ 16 TBtu/ปี  
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ตารางท่ี 3-4 แสดงองค์ประกอบของก๊าซของเตาเผาถ่านโค้ก 

องค์ประกอบ % โดยปริมาตร 
H2 39-65 
CH4 32-42 
CxHy 3.0-8.5 
CO 4.0-6.5 
H2S 3-4 
BTX 23-30 
PAH nd 
NH3 6-8 
CO2 2-3 

แหล่งที่มา: IPCC 
 

แต่ในขณะที่ในสหรัฐไม่มีการน าความร้อนทิ้งจากก๊าซ COG กลับมาใช้ แต่มีความเป็นไป
ได้ในการน าความร้อนทิ้งจากก๊าซ COG มาใช้ ดังตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโรงงานในประเทศญี่ปุ่น
ประสบความส าเร็จในการน าความร้อนกลับด้วยการใช้สารตัวกลางถ่ายเทความร้อนที่มีความดันต่ า  
โดยทั่วไป อุณหภูมิที่ยอมรับได้ของก๊าซ COG ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน จะอยู่ที่ประมาณ 450oC 
แต่ที่อุณหภูมิที่ต่ ากว่าอุณหภูมิที่ยอมรับได้นี้ สาร tars จะเกิดการกลั่นตัวและเกิดเป็นเขม่าเกาะอยู่ที่พ้ืนที่
ผิวแลกเปลี่ยนความร้อน การท าให้เย็นลงไปที่อุณหภูมิ 450oC นี้ สามารถน าความร้อนสัมผัสกลับมาได้
เพียง 1 ใน 3 เท่านั้น และน่าจะไม่พบว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการน าความร้อนกลับจากก๊าซ
ดิบจากเตาถ่านโค้ก สาเหตุไม่เฉพาะจากการที่การน าความร้อนทิ้งกลับจากก๊าซที่มีความสกปรกต้องใช้การ
ลงทุนสูงเท่านั้น แต่ก๊าซผลพลอยได้จากกระบวนการอาจไม่เป็นที่ต้องการในอนาคตเนื่องจากผลของสภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่กระบวนการผลิตจะเปลี่ยนจากเตาแบบผลพลอยได้ไปเป็นเตาแบบ
กระบวนการไม่น ากลับ ซึ่งกระบวนการแบบไม่น ากลับนั้น ก๊าซ COG ที่เกิดจะถูกเผาไหม้หมดภายใน
กระบวนการ และใช้ร่วมกับหม้อไอน้ าความร้อนทิ้ง (waste heat boiler) ในการน าความร้อนสัมผัสที่ทิ้ง
ไปในก๊าซไอเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 

แหล่งความร้อนสัมผัสที่สูญเสียอ่ืนๆ ในเตาแบบถ่านโค้ก คือก๊าซเสียจากการเผาไหม้ก๊าซ 
COG ที่สะอาดที่น ากลับมาใช้ ซึ่งก๊าซ COG จะถูกน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการให้ความร้อนกับปล่องซึ่งอยู่
ติดกับผนังเตา การเผาไหม้ก๊าซ COG จะเกิดก๊าซไอเสียร้อนซึ่งจะปล่อยออกจากเตา และผ่านชุดรีเจน
เนอเรเตอร์เพ่ือถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศที่จะเข้าเผาไหม้ หรือน าไปอุ่นเชื้อเพลิงต่อไป ก๊าซไอเสียที่
ปล่อยออกจากชุดรีเจนเนอเรเตอร์ ณ จุดนี้ จะมีอุณหภูมิประมาณ 200oC  ในบางกรณี ปริมาณความร้อน
ในก๊าซไอเสียจะถูกน ากลับมาด้วยการใช้เทคโนโลยีฮีทไปท์ หรือน าไปอุ่นให้ความร้อนกับถ่านหินที่จะ
ป้อนเข้าเพ่ือลดความชื้นในถ่านหิน ในกรณีเช่นนี้ อุณหภูมิของก๊าซไอเสียจะลดลงไปที่ประมาณ 60oC ทั้งนี้ 
ปริมาณความร้อนสูญเสียในก๊าซไอเสียของเตาถ่านโค้กในสหรัฐอเมริกามีค่าประมาณ 11 TBtu/ปี   
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3.3.1.2 เตาเผาแบบ blast furnace  

เตาเผาแบบ blast furnace เป็นที่นิยมใช้งานในโรงงานหลอมถลุงเหล็ก ซึ่งจะเปลี่ยนแร่
เหล็ก (เหล็กออกไซด์ FeO) เป็นเหล็กดิบ Fe (pig iron) วัตถุดิบจะถูกป้อนเข้าจากด้านบนของเตา รวมถึง
วัตถุที่มีส่วนประกอบของเหล็ก (Lump iron ore, sinter, หรือ pellet) รวมทั้งสารเติมแต่ง flux และ 
ถ่านหิน ขณะที่อากาศร้อนและเชื้อเพลิงเสริมจะถูกป้อนเข้าทางด้านล่างของเตา ก้อนวัตถุดิบจะเคลื่อนที่
จากบนลงล่างในเตาเผาแบบ blast furnace และจะพบกับกระแสของก๊าซร้อนที่ไหลสวนขึ้นมา อากาศ
ร้อนที่เข้าเตาเผาจะได้จากการจุดระเบิดของ hot blast stoves หรือที่เรียกว่า furnace cowper ใน 
blast stove เชื้อเพลิงทั้งที่เป็น blast furnace gas (BFG) และ COG จะถูกเผาไหม้ ความร้อนที่ได้จาก
การเผาไหม้ก๊าซไอเสีย จะถูกถ่ายเทให้กับก้อนอิฐ checkerwork regenerator เมื่อรีเจนเนอร์เรเตอร์มี
อุณหภูมิที่เหมาะสม อากาศจะถูกท าให้ไหลกลับทิศ และอากาศเย็นจะถูกดึงผ่านชุดรีเจนเนอร์เรเตอร์ 
เพ่ือให้อากาศเย็นมารับความร้อนเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิ อากาศที่ถูกอุ่นให้ร้อนแล้วจะถูกน าไปเข้าเตาเผาเพ่ือ
เผาไหม้ต่อไป การท างานของระบบเตาเผาแบบนี้ จะมีหลักการท างานเหมือนอุปกรณ์รีเจนเนอเรเตอร์ที่ใช้
ในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีเตาแบบนี้ รีเจนเนอร์เรเตอร์ไม่ใช่อุปกรณ์
ที่ท าหน้าที่น าความร้อนทิ้งกลับ แต่เป็นกลไกหนี่งส าหรับการถ่ายเทความร้อนจาก stove ให้กับ hot 
blast โดยแหล่งของความร้อนทิ้ง off-gas ใน blast furnace นี้จะรวมทั้งก๊าซทิ้งจาก hot blast sotve 
และ BFG ที่ออกมาจาก blast furnace  

ความร้อนสัมผัสจาก BFG ในสหรัฐอเมริกามีประมาณ 5 TBtu/ปี BFG ประกอบด้วย
องค์ประกอบเป็นก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ CO ประมาณ 20-28% ก๊าซไฮโดรเจน H2 ประมาณ 1-5% 
และที่ เ หลื อ เป็ นส ารประกอบ เฉื่ อ ย  (50-55% เ ป็ นก๊ า ซ ไน โตร เ จน  และ  17-25% เ ป็ นก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์) และมีอีกเล็กน้อยเป็น ฝุ่น สารประกอบซัลเฟอร์ไซยาไนด์ และสารปนเปื้อนอ่ืนๆ 
ส าหรับเตาเผา blast furnace แบบเก่าๆ จะให้ก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกที่อุณหภูมิสูงประมาณ 400oC แต่
ในขณะที่เตาเผารุ่นใหม่จะถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนดีกว่า ท าให้ก๊าซร้อนที่ปล่อย
ออกมามีอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ต่ า ในหลายๆ โรงงานที่มีการน าก๊าซ BFG กลับมาใช้ส าหรับเป็นเชื้อเพลิงใน
การให้ความร้อนอากาศในเตา หรือมาใช้ในการอุ่นเตาให้ร้อน การให้ความร้อนเตาเผาถ่านโค้ก น ามาผลิต
ไฟฟ้า และผลิตไอน้ า เนื่องจากความร้อนในก๊าซมีประมาณ 80 -90 Btu/scf จึงมักถูกน าไปผสมกับ
เชื้อเพลิงอื่น เช่นก๊าซธรรมชาติ หรือ COG ก่อนน าไปใช้งาน โดยก๊าซ COG, BFG จะต้องผ่านการท าความ
สะอาดให้ได้ก๊าซที่สะอาดก่อนน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง และความร้อนสัมผัสที่มีอยู่ในก๊าซจะมีปริมาณน้อยที่
สามารถน ากลับมาได้  

ในบางกรณี blast furnace ที่ท างานที่ความดันสูงเพียงพอ (2.5 ความดันบรรยากาศ
หรือสูงกว่า) สามารถน าไปใช้กับ top pressure recovery turbine (TRT) ในการน าพลังงานที่อยู่ในรูป
ความดันใน BFG กลับมาใช้ได้ แต่ก๊าซจะต้องถูกท าความสะอาดก่อนส่งเข้าไปใน TRT  ซึ่งปกติจะใช้วิธีการ
ท าความสะอาดก๊าซแบบเปียก (wet cleaning) อันส่งให้ความร้อนสัมผัสในก๊าซจะต้องสูญเสียไป 
ทางเลือกในการท าความสะอาดก๊าซแบบอ่ืนคือการท าความสะอาดแบบแห้ง (dry-cleaning) ซึ่งจะท าให้
อุณหภูมิของก๊าซที่ไปเข้า TRT สามารถเพ่ิมขึ้นได้ถึงประมาณ 120oC เทคโนโลยี Dry-type TRT เป็น
เทคโนโลยีที่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว อย่างไรก็ตามยังมีราคาท่ีสูงมาก (ต้องการเงินลงทุนเพ่ิม $28/ตัน 
จากระบบเดิมที่ใช่ $20/ตัน) ส่งผลให้เทคโนโลยีนี้ ยังไม่เป็นที่แพร่หลายใช้งานในสหรัฐ  
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ทางเลือกอ่ืนส าหรับการน าความร้อนกลับมาใช้จากก๊าซเผาไหม้ที่ปล่อยออกจาก hot 
blast stoves ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 250oC และเป็นก๊าซที่ค่อนข้างสะอาดและเหมาะสมส าหรับอุปกรณ์
การน าความร้อนทิ้งกลับ ท าให้ในทางปฏิบัติมักพบว่ามีการใช้งานกันเป็นปกติ ความร้อนท่ีน ากลับสามารถ
น าไปใช้อุ่นอากาศที่จะใช้เผาไหม้ หรือน าไปอุ่นเชื้อเพลิง อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ มีตั้งแต่รีเจน
เนอเรเตอร์แบบหมุน (rotary regenerator) ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเพลท และระบบที่ใช้การ
หมุนเวียนสารตัวกลางเชิงความร้อน ทั้งนี้การน าความร้อนกลับมาจากเตาเผาแบบนี้ โดยทั่วไปจะให้ความ
ร้อน 73,000 Btu/ตันเหล็กดิบ (pig iron) หรือ 69,000 Btu/ตันเหล็กกล้า 

3.3.1.3 เตาเผาแบบใช้ออกซิเจน Basic Oxygen furnace  

เตาเผาแบบใช้ออกซิเจน (BOF) ใช้ออกซิเจนในการออกซิไดซ์สารปนเปื้อนในเหล็กดิบ 
เช่นธาตุคาร์บอน ซิลิกอน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ และแมงกานีส กระบวนการท างานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ 
(semi-continuous) โดยโลหะร้อนและเศษเหล็กจะถูกน าเข้าไปในเตาเผา และฉีดออกซิเจนเข้าไป รวมทั้ง
สารเติมแต่งที่เพ่ิมเข้าไปเพ่ือควบคุมการกัดกร่อน และท าให้โลหะบริสุทธิ์และเกาะตัว ซึ่งอุณหภูมิที่
ต้องการในการหลอมโลหะจะเพ่ิมด้วยปฏิกิริยาการออกซิเดชั่นคายความร้อน (exothermic oxidation) 
ดังนั้น จึงไม่ต้องการแหล่งพลังงานภายนอก พลังงานที่ใช้ไนเตาแบบ BOF จะใช้เฉพาะส าหรับให้พลังงาน
กับอุปกรณป์ระกอบระบบเท่านั้น  

ก๊าซที่ได้จากเตา BOF จะปล่อยออกมาที่อุณหภูมิสูง คิดเป็นปริมาณพลังงานความร้อน
ทิ้ง 27 TBtu/ปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก๊าซ BOF จะมีความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์สูง 
และเหมือนก๊าซจากเตาเผาถ่านโค้ก และ blast furnace gas ที่ก๊าซ BOF มีโอกาสที่จะน าเอากลับ
พลังงานเคมีและพลังงานความร้อนสัมผัสได้ ความท้าทายของเทคโนโลยีนี้ในการน าความร้อนทิ้งกลับมา
ใช้คือ ต้นทุนสูงและปัญหาในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ อันเกิดจากปัญหาความสกปรกของก๊าซไอเสีย ซึ่งการ
ปนเปื้อน จะรวมถึงปัญหาการก าจัดเหล็กออกไซด์ โลหะหนัก SOx, NOx และฟลูออไรด์ โดยองค์ประกอบ
ของก๊าซไอเสียจากเตาเผาแบบใช้ออกซิเจน BOF ดังแสดงในตารางที่ 3-5  

ตารางท่ี 3-5 แสดงองค์ประกอบของก๊าซของเตาเผา BOF 

องค์ประกอบ 
% โดยปริมาตร 

ช่วง เฉลี่ย 
CO 55-80 72.5 
H2 2-10 3.3 

CO2 10-18 16.2 
N2+Ar 8-26 8 

แหล่งที่มา: IPCC, 233 
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โดยทั่วไปในทางปฏิบัติในสหรัฐอเมริกา จะใช้วิธีการเผาทิ้ง (Flare) ก๊าซ BOF อย่างไรก็
ตามในประเทศยุโรปและญี่ปุ่น มีการใช้งานเทคโนโลยีการน าความร้อนกลับเชิงพาณิชย์ วิธีการที่ใช้ในการ
น าความร้อนทิ้งกลับมี 2 วิธีการหลักคือ การเผาไหม้แบบเปิด (Open combustion) และการเผาไหม้แบบ
จ ากัด (suppresd combustion) ในการเผาไหม้แบบ “Open combustion system” อากาศจะถูก
น าเข้าไปในท่อก๊าซ BOF เพ่ือเผาไหม้ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะถูกน ากลับด้วยหม้อ
ไอน้ าความร้อนทิ้ง ส าหรับการเผาไหม้แบบ “Suppressed combustion” จะมีการติดตั้งแผ่นสเกิร์ตกั้น
ที่ปากทางเข้าเพ่ือลดอากาศที่กรองผ่านเข้าไปเผาไหม้ และลดการเผาไหม้ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ เมื่อ
ก๊าซที่ได้ถูกท าความสะอาดจะถูกรวบรวมและน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไป นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะ
น ากลับทั้งก๊าซและความร้อนสัมผัสในก๊าซ ด้วยการรวมเอาระบบหม้อไอน้ ากับระบบการเผาไหม้แบบ
จ ากัดรวมกัน ซึ่งจะสามารถน าความร้อนกลับได้ประมาณ 169,000 Btu/ตันเหล็กกล้าดิบ โดยมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายส าหรับระบบนี้ประมาณ $22ต่อตันเหล็กกล้าดิบ   

 3.3.2 เตาเผาแบบอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnaces)  

อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้ามีการพัฒนาการผลิตในแบบที่มีการหมุนเวียนเศษเหล็กมาท า
การหลอมด้วยเตาหลอมไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นประมาณ 46% ของการผลิตเหล็กกล้าในสหรัฐอเมริกา เตาเผา
แบบอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace: EAF) ถูกใช้ในการหลอมเหลวเศษเหล็กฝอยชิ้นเล็กๆ ซึ่งถูกตัด
ออกจากโรงงานผลิตชิ้นงานเหล็กหรือโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก และเศษเหล็กที่ผ่านการใช้งานแล้ว 
เตาเผาแบบนี้จะถูกเคลือบด้วยสารทนความร้อน (refractory line) และครอบด้วยหลังคา retractable 
roof ซึ่งจะมีขั้วคาร์บอนอิเลคโทรดอยู่ด้านล่าง วัตถุดิบจะถูกน าเข้า (ทั้งเศษเหล็กที่ถลุงด้วยการลด
ออกซิเจนโดยตรง direct reduce iron, เศษเหล็กร้อนในรูป hot briquetted iron และเศษเหล็กดิบเย็น 
cold pig iron) จะถูกป้อนเข้าใต้หลังคา สารเติมแต่งFluxes และ สารอัลลอยด์จะถูกเติมเพ่ือช่วยในการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้น ขั้วอิเล็กโทรดจะถูกจุ่มลงไปเหนือเศษวัสดุประมาณ 1 นิ้ว และให้
ความร้อนส าหรับการหลอมเหลวเศษเหล็ก ระหว่างกระบวนการหลอมเหลวในเตาหลอม ก๊าซหลากหลาย
ชนิดและเศษอนุภาคโลหะจะถูกปล่อยออกมา รวมทั้งก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO), ซัลเฟอร์ออกไซด์ 
(SOx), ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ออกไซด์ของโลหะอ่ืนๆ และสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้อ่ืนๆ 
(Volatile organic compound: VOCs) และมลภาวะอ่ืนๆ  โดยอุณหภูมิของก๊าซ Off-gas ที่จุดภาระ
โหลดสูงสุดอยู่ในช่วงประมาณ 1,370 – 1,925oC ความร้อนสูญเสียในก๊าซไอเสีย คิดเป็นประมาณ 20% 
ของพลังงานที่ใช้  ซึ่งพลังงานที่สูญเสียนี้ ครึ่งหนึ่งจะสูญเสียเนื่องจากพลังงานเคมีในก๊าซ ในขณะที่อีกครึ่ง
จะสูญเสียในรูปความร้อนสัมผัสในก๊าซไอเสีย ความร้อนสัมผัสที่สูญเสียผ่านก๊าซไอเสีย มีประมาณ 6 
TBtu/ปี นอกจากนี้ ประมาณ 8-10% ของพลังงานอีกประมาณ 6 TBtu/ปี เป็นการสูญเสียไปที่น้ าระบาย
ความร้อน หรือ “jacket cooling water” ของ EAF ด้วย  

วิธีการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ที่เป็นที่นิยมใช้งานทั่วไปในยุโรปและญี่ปุ่น ในช่วง 30 ปีที่
ผ่านมา คือการน ามาอุ่นเศษเหล็ก และพบว่ามีการน าไปใช้เพ่ิมขึ้นในสหรัฐอเมริกา การใช้ก๊าซ Off-gas 
เพ่ืออุ่นให้ความร้อนเศษเหล็กสามารถประหยัดพลังงานที่ใช้ทั้งหมดของเตา EAF ได้ประมาณ 5-10% การ
ออกแบบเริ่มแรกส าหรับการอุ่นเศษเหล็ก จะต้องติดตั้งระบบท่อในการดึง Off-gas ไปยังถังที่ป้อนเศษ
เหล็ก ดังแสดงในรูปที่ 3-3 ความท้าทายหนึ่งของระบบนี้ คือการขนส่งเศษเหล็กที่อุ่นแล้วที่มีลักษณะของ
เศษที่ไม่ใช้โลหะเหล็กที่เกิดการเผาไหม้บางส่วน (semi-burned non-scrap material) เช่น พลาสติก 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 3-14 

 

รวมถึงการเกิดไอระเหยของสารระเหยที่จะก่อให้เกิดกลิ่นและปัญหาสิ่งแวดล้อม ทางเลือกที่ใช้ส าหรับ
ระบบการอุ่นถังป้อนเศษวัตถุดิบรวมถึงกระบวนการ Consteel เตา Fuchs shaft และ Twin sheel 
furnace จะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในช่วงระหว่าง $4.4 - $6/ตัน กระบวนการที่กล่าวมานี้ ได้มีการติดตั้งแล้วใน
หลายๆ โรงงานในสหรัฐอเมริกา ส าหรับกระบวนการ Consteel เป็นการป้อนเศษเหล็กอย่างต่อเนื่องโดยใช้
สายพานล าเลียงเศษเหล็ก ระบบป้อนเศษเหล็ก และชุดอุ่นให้ความร้อน  ส าหรับชุดอุ่นให้ความร้อนเศษเหล็ก
จะเป็นช่องอุโมงค์ที่มีการฉาบด้วยสารทนไฟ ก๊าซ Off-gas จะไหลในทิศทางที่สวนทางกับการไหลของเศษ
เหล็ก อากาศจะถูกน าเข้าไปที่ชุดอุ่นให้ความร้อน เพ่ือเผาไหม้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นผลให้ทั้งความร้อนในสารเคมีและความร้อนสัมผัสในก๊าซไอเสียจะถูกใช้ไป 
หลังจากหัวเผา ในบางครั้งอาจจะมีการติดตั้งหัวเผาเพ่ือเผาไหม้ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และ
องค์ประกอบก๊าซอ่ืนที่หลงเหลืออยู่ ส าหรับ Fuch shaft furnace จะเป็นเพลาที่ต่ออยู่เหนือหลังคาเตา
อาร์ค วัตถุดิบเศษเหล็กจะถูกโหลดผ่านถังใน 3 ขั้นตอน ถังจะถูกฉาบด้วยสารเคลือบทนไฟ และออกแบบ
ให้มีการปิด seal ที่ป้องกันการรั่วไหลของไอระเหย เศษเหล็กจะถูกท าให้ร้อนเพ่ิมด้วยการใช้หัวเผาที่ใช้
ออกซิเจนเป็นเชื้อเพลิง นอกเหนือจากนี้ หัวเผาในขั้นหลัง (afterburner) จะถูกติดตั้งเพ่ือท าให้การเผา
ไหม้ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ทั้งหมดสามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ ประโยชน์ของระบบนี้ คือ ระบบป้อนท า
หน้าที่เหมือนตัวกรองฝุ่น ที่จะจับฝุ่นได้ประมาณ 40% และน ากลับไปยังเตาเผา ท าให้สามารถเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิตได้เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 

 
รูปที่ 3-3 ระบบการเตรียมเศษเหล็กแบบใช้ถังป้อนเศษเหล็ก 

ประโยชน์และข้อเสียเปรียบของระบบการอุ่นให้ความร้อนเศษเหล็กขึ้นอยู่กับการท างาน
เฉพาะ ในบางกรณีสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพ่ิมผลผลิตได้ แต่ในบางกรณีก็เป็นการยากที่จะ
ดูแลรักษาระบบได้ เตาแบบ EAF มีการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆ และช่วยลดเวลาการท างาน ระบบการ
เตรียมเศษเหล็กอาจลดผลผลิตและอาจเป็นไปได้ที่จะเพ่ิมภาระการดูแลซ่อมบ ารุง ในบางกรณีการอุ่นให้
ความร้อนเศษเหล็กอาจท าให้ประหยัดพลังงานได้ถึงครึ่งหนึ่ง เมื่อสามารถลดเวลาการท างานได้หนึ่งในสาม
ของเวลาท างาน 
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 3.3.3 ความร้อนทิ้งจากผลิตภัณฑ์ของแข็ง (Waste Heat from Solid Streams)  

นอกเหนือจากความร้อนทิ้งจากก๊าซ Off-gas ความร้อนทิ้งจากของแข็งและน้ าระบาย
ความร้อนก็เป็นแหล่งพลังงานความร้อนทิ้งเพ่ิมเติมของความร้อนสัมผัสที่สูญเสียด้วย ผลิตภัณฑ์ของแข็ง
และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ รวมถึง ถ่านโค้กและเชื้อเพลิงผลพลอยได้ (BF), เศษตะกรนั (slag), ตะกรันของ
ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (BOF slag) เหล็กหล่อ และแท่งเหล็กกล้าร้อนแดง ก็เป็นแหล่งความร้อนทิ้งท่ีส าคัญ 
โดยde Beer, et al ได้ท าการวิเคราะห์ความร้อนทิ้งที่สูญเสียจากสิ่งเหล่านี้ ดังแสดงในตารางที่ 3-6 แม้ว่า
ความร้อนท้ิงที่สูญเสียไปกับของแข็งเหล่านี้ มักจะยากต่อการน ากลับมาใช้ แต่ปริมาณความร้อนสูญเสียก็มี
ปริมาณที่สูง คิดเป็นประมาณ 500 TBtu/ปี ความร้อนสัมผัสที่สูญเสียจากถ่านโค้กสามารถน ากลับมาได้
ด้วยการใช้ coke dry quenching (CDQ) แทนที่จะน ากลับแบบเปียก โดยระบบ CDQ จะเอาเศษถ่าน
โค้กด้วยถังเก็บที่ออกแบบมาเฉพาะ และน ามาปล่อยลงในภาชนะ CDQ  ก๊าซเฉื่อยเช่นก๊าซไนโตรเจนจะ
ไหลผ่านเหนือถ่านโค้กและน ากลับความร้อนสัมผัสจากถ่านโค้ก ก๊าซร้อนนี้จะผ่านไปเข้าหม้อไอน้ าความ
ร้อนทิ้งต่อไป พลังงานที่สามารถประหยัดได้จากระบบแบบนี้ ประมาณ 0.7-1.0 ล้าน Btu/ตันถ่านโค้ก 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบนี้ มีต้นทุนที่สูงถึง $70/ตันถ่านโค้ก ดังนั้นท าให้ระบบนี้ มีการ
ติดตั้งใช้งานน้อย  นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะน าความร้อนกลับจากการไหลของของแข็งร้อนผ่าน
หม้อไอน้ าแบบแผ่รังสี (radiat heat boiler) ส าหรับของแข็ง BF และ BOF slag แต่ไม่ประสบความส าเร็จ 
แต่ส าหรับการน าความร้อนทิ้งจากเหล็กหล่อ พบว่ามีการใช้งานเชิงพาณิชย์ในบางแห่งในประเทศญี่ปุ่น
และเยอรมันนี 

ทางเลือกอ่ืนส าหรับการน าความร้อนกลับมาจากเหล็กหล่อร้อนที่น าออกมาจากเตา ที่ซึ่ง
แผ่นเหล็กถูกน าออกมาจากเตาอุ่นให้ความร้อน ยังมีความร้อนที่แผ่นเหล็กอยู่ ความเป็นไปได้ของการน า
ความร้อนกลับจากแผ่นเหล็กร้อนขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างเตาหล่อกับโรงรีดเหล็กร้อน Hot charging มี
การท ากันในบางโรงงานในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม มักพบว่ามีการใช้งานในสัดส่วนที่ไม่มากนัก 
ประมาณ 10-15% ของปริมาณการผลิต เนื่องจากอุปสรรคด้านการขนส่ง เช่น ขนาดก าลังการผลิตและ
ความต้องการที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างโรงหล่อกับโรงรีดเหล็กร้อน Hot charging สามารถประหยัด
พลังงานได้ประมาณ 0.5 ล้าน Btu/ตันเหล็ก นอกจากนี้ ส าหรับความร้อนสัมผัสที่สูญเสียจากแท่งเหล็ก
ร้อนสามารถน ากลับมาได้บางส่วนโดยการใช้น้ าระบายความร้อน ทั้งนี้ อุณหภูมิสุดท้ายของน้ าระบาย
ความร้อนท่ีอยู่ในช่วงอุณหภูมิต่ า คืออุณหภูมิประมาณ 80oC สามารถน ามาใช้ประโยชน์โดยการเพ่ิมระดับ 
upgraded ด้วยฮีตปั๊มส าหรับน าไปใช้งานในกระบวนการอ่ืนๆ ได้ 
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ตารางท่ี 3-6 ความร้อนสัมผัสที่สูญเสียจากผลิตภัณฑ์ของแข็งในกระบวนการผลิตเหล็ก/เหล็กกล้า 

แหล่งความ
ร้อนท้ิง 

อุณหภูม ิ
สูงสุดa 

ความ
ร้อน
สัมผสั 

(Btu/to
n)a 

การผลิต
เหล็กท่ีมี
การบังคับ

ใช้งาน 

เทคโนโลยีการน า
ความร้อนกลับ 

ขั้นตอนของการพัฒนา
เทคโนโลย ี

ความร้อน
ทิ้ง 

(TBtu/ปี) 

ถ่านโค้กร้อน 1,100 oC 0.21 56.47b Dry coke 
quenching 

เชิงพาณิชย์ แต่ไมเ่ป็นที่
ใช้งานกว้างขวางใน US 

12 

เศษตะกรัน 
BF slag 

1,300 oC 0.34 56.47b หม้อไอน้ าแบบแผ่
รังสี (RHB) 

พัฒนาต้นแบบ, แต่วิจัย 
R&D หยุดตั้งแต่ 1980s 

19 

เศษตะกรัน 
BOF slag 

 1,500 oC 0.02 56.47b หม้อไอน้ าแบบแผ่
รังสี (RHB) 

พัฒนาต้นแบบ, แต่วิจัย 
R&D หยุดตั้งแต่ 1980s 

1 

เหล็กหล่อ 1,600 oC 1.20 104.58b RHB ใช้ร่วมกับฮีต
ไปท์, slab cooler 

boiler, hot 
charging 

RHB มีการใช้เชิง
พาณิชย์ แต่ไม่ใช้ใน US,  
Hot charging มี%การ
ใช้งานน้อยในการผลิต 

125 

แท่งเหล็ก
ร้อน 

900 oC 4.76 104.58b สเปรย์น้ าและใช้ฮีต
ป๊ัม 

เชิงพาณิชย์ แต่ไมเ่ป็นที่
ใช้งานกว้างขวางใน US 

497 

รวม  -    654 
หมายเหตุ : a พัฒนาจาก de Beer, p.189 

b ข้อมูลอ้างอิงจากปริมาณการผลิตเหล็กที่โรงงานเหล็กขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา (USGS mineral Yearbook, 
2005) 

c ข้อมูลอ้างอิงจากปริมาณการผลิตเหล็กท้ังหมดในสหรัฐอเมริกา  
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3.4 อุตสาหกรรมการหล่อโลหะ (Metal Casting) [1] 

 กระบวนการหล่อโลหะจะเกี่ยวข้องกับการเทโลหะหลอมเหลวลงไปที่แม่พิมพ์เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์
โลหะ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนมอเตอร์ ยานยนต์ โครงสร้างและโลหะที่ใช้ส าหรับอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ท่อและวาล์วต่างๆ กระบวนการหล่อโลหะเป็นการผลิตที่ใช้อุณหภูมิสูงค่ อนข้างมาก 
และมักพบว่าเตาเผาที่ใช้ให้ความร้อนและหลอมเหลวที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพ ในปี 2002 อุตสาหกรรมนี้ใช้
พลังงานประมาณ 257 TBtu/ปี และกระบวนการหลอมเหลว เป็นขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ 55% 
ของต้นทุนค่าพลังงานทั้งหมด เตาหลอมที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีหลากหลายชนิด ตั้ งแต่ reverberatory 
furnace, เตาหลอมคิวโปลา (Cupola furnace) เตาอินดักชั่นไฟฟ้า (Electric induction furnace) และ
เตาอาร์คไฟฟ้า (electric arc furnace) นอกจากนี้ ยังมีเตาที่ใช้อุ่นรักษาอุณหภูมิและเตาอบให้ความร้อน 
(holding and heat treating furnace) เมื่อพิจารณาถึงประเภทการผลิตที่มีมากและมีศักยภาพสูง จะ
วิเคราะห์กระบวนการหล่อโลหะเฉพาะอุตสาหกรรมการหล่ออะลูมิเนียมและการหล่อเหล็ก เนื่องจาก
ปริมาณผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
หล่อโลหะ ความร้อนทิ้งของก๊าซไอเสียจากกระบวนการหลอมโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยประมาณ ณ 
จุดอ้างอิงที่อุณหภูมิ 25oC คิดเป็นประมาณ 33 TBtu/ปี ดังแสดงในตารางที่ 3-7 

ตารางท่ี 3-7 ศักยภาพของงานและความร้อนทิ้งที่ยังไม่ได้น ากลับจากก๊าซไอเสียในอุตสาหกรรมการหล่อโลหะ 
ในสหรัฐอเมริกา 

แหล่งความร้อนทิ้ง 
ก า ร ใ ช้
พลังงาน 
TBtu/ปี 

อุณหภูมิกา๊ซไอเสีย
ที่ปล่อย

โดยประมาณ oC 

ความร้ อน
ทิ้ง (TBtu/ป)ี  
ที ่25  oC 

ความร้อนทิ้ง 
(TBtu/ปี )  ที่  
150 oC 

Carnot 
Efficiency 

ศักยภาพ 
(TBtu/ปี) 

การหล่ออะลูมิเนียม       
เตาหล่อโลหะ 
Reverberatory 

19.0 1,150 12.5 8.5 0.8 9.9 

เตาหล่อโลหะ Stack 
Melter 

1.1 121 0.2 - 0.2 0.0 

เตาหล่อเหล็กคิวโปลา       
     ไม่น าความร้อนทิ้งกลับ 46.7 900 19.3 15.3 0.7 4.8 
     น าความร้อนท้ิงกลับ 7.8 204 0.8 0.2 0.4 0.5 

รวม 74.6  32.8 24.0 2.2 7.1 
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รูปที่ 3-4 แสดงตัวอย่างรูปแบบโหลดรายเดือนส าหรับการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่โรงงานหล่อ           

แห่งหนึ่งใน Midwest 

ความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ เป็นอุปสรรคหลักของการน าความร้อนทิ้งกลับใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะ มากกว่าความเป็นไปได้เชิงเทคนิค ปัญหาอุปสรรคในการน าความร้อนทิ้งมีตั้งแต่
ความไม่มีประสิทธิภาพของเตาหลอม สภาพการท างานแบบเดิม “status quo” โรงงานที่มีขนาดเตา
เล็กๆ มีจ านวนมาก และความถดถอยของก าไรของธุรกิจอุตสาหกรรมหล่อโลหะที่ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมหล่อโลหะส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ข้อจ ากัดด้านเศรษฐศาสตร์ของการปรับปรุง
เทคโนโลยีอยู่ที่ความต้องการระยะเวลาคืนทุนสั้นๆ ในระยะเวลา 1-3 ปี ดังนั้น การลงทุนในส่วนของการ
น าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ บ่อยครั้งจึงไม่เป็นที่สนใจในการปฏิบัติ  

แนวทางการน าความร้อนทิ้งที่มีการปฏิบัติกันโดยส่วนใหญ่ จึงเป็นการน าความร้อนทิ้งมา
อุ่นชิ้นงานวัตถุดิบที่จะเข้ากระบวนการและการน ามาอุ่นอากาศที่จะเข้าเผาไหม้ หรือน าไปเพ่ิมอุณหภูมิให้
พ้ืนที่ใช้งาน หรือตัวอย่างทางเลือกอ่ืนที่น่าสนใจที่มีการปฏิบัติในโรงงานแห่งหนึ่ง คือ การใช้ความร้อนทิ้ง
ไประเหยน้ าทิ้ง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสีย ซึ่งเบื้องต้นโรงงานมีค่าใช้จ่ายในการก าจัดน้ าเสียที่
ประมาณ $22,000 ต่อปี ส าหรับการก าจัดน้ าเสีย 48,000 แกลลอนน้ าเสียซึ่งประกอบไปด้วยน้ า 90% 
และน้ ามัน 10% โดยพบว่าการน าความร้อนทิ้งจากก๊าซไอเสียจากเตาแบบ reverberatory furnace     
ไปใช้ในการระเหยน้ าออกจากน้ าเสีย ท าให้สามารถช่วยประหยัดต้นทุนค่าก าจัดน้ าเสียได้   

 3.4.1 การหล่ออะลูมิเนียม  

โรงงานหล่ออะลูมิเนียม มีการใช้พลังงานคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 34% ของพลังงานที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะทั้งหมด คิดเป็นการใช้พลังงาน 60-100 ล้าน Btu ต่อตันชิ้นงานหล่อ เตาหลอมที่
ใช้ มีตั้งแต่ reverberatory furnace, ชุดหลอมแบบปล่อง stack melters, เตาแบบเบ้าหลอม (crucible 
furnace) และเตาแบบอินดักชัน (Induction furnace) 

ส าหรับเตาหลอมแบบ reverberatory เป็นเตาหลอมที่มีการใช้งานกันทั่วไปส าหรับโรงหล่อ
อะลูมิเนียมที่มีก าลังการผลิตขนาดใหญ่ คิดเป็นปริมาณ 90% ของผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมในสหรัฐอเมริกา 
เตาแบบ reverberatory furnace มีอุณหภูมิก๊าซไอเสียประมาณ 1,090oC-1,316oC และมีประสิทธิภาพ
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เชิงความร้อนประมาณ 30-35% ส าหรับทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า คือเตาแบบ stack melter 
ซึ่งมีการปิด seal ได้ดีกว่า และใช้ก๊าซไอเสียร้อนในการอุ่นชิ้นงานวัตถุดิบโลหะที่จะป้อน ท าให้มี
ประสิทธิภาพที่ 40-45% อุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่ปล่อยออกปล่อง stack melter จะอยู่ในช่วงประมาณ 
120-204oC  

แม้ว่า stack melter จะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า แต่พบว่ามีการใช้งานเพียง 5-15% ของ
กระบวนการผลิตอะลูมิเนียมเท่านั้น ปัญหาอุปสรรค คือ (1) มีต้นทุนค่าดูแลซ่อมบ ารุงที่สูงกว่า เนื่องจาก
การป้อนวัตถุดิบจะป้อนเข้าจากทางด้านบนของ stack melter ให้ไหลตกลงมายังด้านล่าง ซึ่งเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดการเสียดสีเกิดการสึกหรอของวัสดุทนไฟที่เคลือบผนังเตาได้มากกว่า นอกจากนี้ ยังต้องการใช้
แรงงานและค่าใช้จ่ายวัสดุทนไฟที่เพ่ิมมากกว่าที่ต้องใช้ท าให้เป็นข้อจ ากัดทางด้านการเงินและลดผล
ประหยัดที่ได้จากการมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าไป (2) ความต้องการใช้วัตถุดิบคุณภาพดี โรงงานมักไม่
สามารถใช้วัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพราคาถูกได้ อย่างไรก็ตาม ราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่เพ่ิมสูงขึ้นและ
การออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพของ stack melter อาจช่วยเพิ่มประสิทธิผลด้านต้นทุนให้ลดลงได้  

ทางเลือกอ่ืนส าหรับการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้คือเครื่องอุ่นอากาศ ซึ่งมีศักยภาพในการ
ประหยัดการใช้พลังงานได้มากกว่า 30% เครื่องอุ่นอากาศส่วนใหญ่เหมาะสมส าหรับเตาแบบ 
reverberatory furnace มากกว่าแบบ stack melter ซึ่ งมี อุณหภูมิก๊ าซไอเสียที่ ต่ า  ถ้ า เตาแบบ 
reverberatory furnace ทั้งหมดติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศ จะท าให้สามารถประหยัดพลังงานที่สามารถ
เทียบเคียงได้กับการติดตั้ง stack melter โดยเตาหล่ออะลูมิเนียมแบบ reverberatory furnace จะมี
การสูญเสียพลังงานความร้อนไปกับก๊าซไอเสียประมาณ 13 TBtu/ปี 

 3.4.2 การหล่อเหล็ก  

การหล่อเหล็ก มีการใช้พลังงานคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของพลังงานที่ใช้ในอุตสาหกรรม
หล่อโลหะทั้งหมด เตาหลอมที่ใช้ มีตั้งแต่ เตาอินดักชั่น (Induction furnace) เตาอาร์คไฟฟ้า (electric arc 
furnace) และเตาคิวโปลา (Cupola furnace) ซึ่งในสหรัฐอเมริกามีการใช้เตาแบบคิวโปลาประมาณ 70 เตา 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของก าลังการหลอมโลหะทั้งหมดของอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพของเตาแบบ
คิวโปลาได้มีการพัฒนาปรับปรุงเมื่อเร็วๆ นี้ เตาคิวโปลาแบบเก่า ทีม่ีประสิทธิภาพต่ าจะมีอัตราการใช้พลังงาน
จ าเพาะที่ประมาณ 5 ล้าน Btu/ตัน ในขณะที่เตารุ่นใหม่ที่มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ จะสามารถท าได้
ที่ 3.4 ล้าน Btu/ตัน อ้างอิงจากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานของเตาคิวโปลา โดย Kuttner, LLC     
ของ Port Washington  พบว่าโดยปกติเตาคิวโปลาแบบที่มีประสิทธิภาพต่ า จะมีการสูญเสียความร้อนไปใน
ก๊าซไอเสียประมาณ 50%  แต่ส าหรับเตาคิวโปลารุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่มีการออกแบบใช้ชุดอุ่นอากาศ
ส าหรับการอุ่นให้ความร้อนอากาศ จะสามารถลดความร้อนสูญเสียที่ปล่อยออกไปกับก๊าซไอเสียได้เหลือที่
37% อุณหภูมิของก๊าซไอเสียจากเตาคิวโปลา จะอยู่ในช่วงประมาณ 816-982oC ในขณะที่อุณหภูมิที่ออก
จากชุดอุ่นอากาศจะประมาณ 204oC  ทั้งนี้ เตาหลอมเหล็กคิวโปลาในอุตสาหกรรมโรงหล่อเหล็กจะมีความ
ร้อนสูญเสียไปกับก๊าซไอเสียทั้งสิ้นประมาณ 20 TBtu/ปี  
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3.5 อุตสาหกรรมอาหาร [23] 

 3.5.1 แหล่งความร้อนในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

 แหล่งความร้อนทิ้งในอุตสาหกรรมอาหารมีทั้งที่มาจากหน่วยการผลิตทั่วไปของอุตสาหกรรมและ
หน่วยการผลิตที่เฉพาะ หน่วยการผลิตทั่วไปของอุตสาหกรรมเช่น หม้อไอน้ า เครื่องอัดอากาศ  แหล่งผลิต
ไฟฟ้า  ทั้งหมดนี้ปล่อยความร้อนทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมในรูปของก๊าซร้อน ซึ่งไม่ควรจะมองข้ามการน าความร้อน
เหล่านี้กลับมาใช้ วิธีการทั่วไปในการน าความร้อนกลับมาใช้ เช่น การอุ่นน้ าป้อนด้วยก๊าซไอเสีย เป็นต้น 

 ส าหรับหน่วยการผลิตเฉพาะ นั้นหมายความรวมถึงอุปกรณ์ร่วมอ่ืนๆ ที่ใช้ในการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม เช่น เตาอบ  เครื่องท าความเย็น เครื่อง pasteuriser  เครื่องอบแห้ง เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้
จะปล่อยความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซไอเสียจากการอบและทอดอาหาร 
 

    

  
    รูปที่ 3-5 รายละเอียดการใช้พลังงานในแต่ละระบบ 
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  1. หน่วยการผลิตทั่วไป 

  เครื่องอัดอากาศเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง  
พลังงานที่ป้อนเข้าคอมเพรสเซอร์จะสูญเสียในรูปแบบของความร้อนที่ปล่อยออกจากมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์และระบบระบายความร้อน ความร้อนที่ระบายทิ้งออกที่อุณหภูมิ 600C ส าหรับระบบ
ระบายความร้อนด้วยน้ า  และ 30-400C ส าหรับระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ  ความร้อนทิ้งเหล่านี้
สามารถกลับมาใช้งานส าหรับระบบความร้อนภายในอาคาร (Space Heating) (ถ้ามี)  

 หม้อไอน้ าในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานความร้อนค่อนข้างมาก โดยท า
หน้าที่ในการผลิตไอน้ าส่งไปยังระบบต่างๆ ในพ้ืนที่ที่ต้องการ ก๊าซไอเสียจากหม้อน้ าเป็นแหล่งความร้อน
ทิ้ง  โดยปกติมาตรฐานอุณหภูมิไอเสียอยู่ที่ 2000 C เครื่องอีโคโนไมเซอร์ (Economizer) เครื่องอุ่นอากาศ
(Air pre-heater) และ เครื่องอีโคโนไมเซอรแบบควบแน่น (Condensing economizer) เป็นอุปกรณ์ที่
น าความร้อนทิ้งในก๊าซกลับมาใช้ประโยชน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่อย่างไรก็ตามในโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กยังพบว่ามีการปล่อยก๊าซไอเสียจากหม้อไอน้ าทิ้งโดยตรง 

 หน่วยการผลิตความร้อนอ่ืนๆ ที่พบมากในอุตสาหกรรมรวมถึงระบบน้ าคอนเดนเสท 
(Condensate Return System)  และระบบน้ าหล่อเย็นซึ่งอุณหภูมิที่ปล่อยทิ้งอยู่ในช่วง 60-900C 

 2. หน่วยการผลิตเฉพาะ 

 หน่วยการผลิตเฉพาะนี้ปล่อยความร้อนทิ้งออกมาได้หลายรูปแบบ เช่น ก๊าซ ไอน้ า ของเหลว    
ในอุตสาหกรรมการท าอาหาร เตาอบหรือเครื่องทอดเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ปล่อยความร้อนทิ้งออกสู่
สิ่งแวดล้อม เตาอบผลิตก๊าซไอเสียที่อุณหภูมิ 150-2500C ส าหรับหม้อทอดโดยทั่วไปปล่อยก๊าซไอเสียที่
อุณหภูมิประมาณ 2000C  การน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้เป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น ใช้ท าความร้อน
ภายในพ้ืนที่ หรือการอุ่นอากาศเข้าเผาไหม้ แต่ยังพบว่าโดยทั่วไปมีการปล่อยความร้อนทิ้งออกสู่
สิ่งแวดล้อมทางปล่องไอเสีย 

 ส าหรับอุตสาหกรรมอบแห้งอาหารมีหน่วยการผลิตที่หลากหลาย เช่น เครื่องอบแห้งแบบพ่น
กระจาย (spray dryer) ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทผง เช่น กาแฟ หรือเครื่องอบแห้งแบบถาด (Tray Drying) 
ที่ใช้ในการอบผลไม้ โดยปกติเครื่องอบแห้งจะปล่อยไอเสีย/ไอน้ าทิ้งที่อุณหภูมิสูงกว่า 160 0C ขึ้นไป 
ส าหรับเครื่องอบแห้งแบบพ่นจ าเป็นต้องพิจารณาอุปกรณ์การน าไอเสียทิ้งกลับมาใช้เป็นพิเศษ เนื่องจาก  
ไอเสียที่ปล่อยออกมาจากเครื่องจะมีสิ่งปนเปื้อนออกมาด้วย  

 ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม กระบวนการระเหยเป็นกระบวนการพบมากที่สุดในการผลิต
เครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม (Soft Drinks) หรือประเภท
น้ าผลไม้  แหล่งความร้อนที่เห็นได้ชัดเจนจากกระบวนการดังกล่าวคือ ไอน้ าจากกระบวนการระเหยจะถูก
ส่งออกทางปล่อง ซึ่งการน าความร้อนจากกระบวนการนี้ไปใช้ประโยชน์เป็นเรื่องยากเนื่องจากมีอุปสรรค
ในความดันไอน้ าที่ปล่อยทิ้งสูงกว่าบรรยากาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในกรณีนี้ระบบปั๊มความร้อนสามารถ
น าความร้อนทิ้งในส่วนนี้และความร้อนแฝงที่มีอยู่ไปใช้งาน 

ในเครื่องท าความเย็นใช้ที่ใช้เก็บรักษาอาหารระหว่างการผลิตและการขนส่ง ความร้อนจะถูก
ปล่อยออกมาจากส่วนคอนเดนเซอร์ โดยน้ าระบายความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 600C จะถูกส่งไปยังหอ
ผึ่งน้ า การน าความร้อนทิ้งที่ได้จากกระบวนการนี้ไปใช้ประโยชน์จะช่วยลดต้นทุนในโรงงาน แต่อย่างไรก็
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ตามหากคอนเดนเซอร์มีอุณหภูมิสูงแสดงว่า ระบบท าความเย็นมีประสิทธิภาพต่ าดังนั้นต้องมีการดูแล
รักษาอย่างสม่ าเสมอ  

 กระบวนการพลาสเจอร์ไรเซชัน (Pasteurisations) เป็นขั้นตอนหนึ่งการผลิตนม(และในการผลิต
เบียร์) ซึ่งกระบวนการนี้ใช้พลังงานมาก กระบวนการน าความร้อนกลับมาใช้เป็นการแลกเปลี่ยนความร้อน
ปกติโดยให้ความร้อนกับนมจนมีอุณหภูมิประมาณ 700C ก่อนจะระบายความร้อนเพ่ือลดอุณหภูมิลง 

 โดยทั่วไปความร้อนทิ้งจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะอยู่รูปของไอน้ า ก๊าซร้อนและ
ของเหลวทิ้ง ดังแสดงในตารางที่ 3-8 

ตารางท่ี 3-8 สรุปแหล่งความร้อนและรูปแบบการปล่อยความร้อนท้ิง 

แหล่งความร้อน 
ประเภท 

ก๊าซร้อน ของเหลว ไอน้ า 
Air Compressor x x  
Boiler x x x 
Distillation  x x 
Drying   x 
Evaporation x x x 
Kilns x  x 
Ovens x  x 
Pasteurisers  x  
Process Cooling x x  
Process Heating x x x 
Refrigeration x x  
Sterilisation x x  
Ventilation x   
Washing  x  
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 3.5.2 ศักยภาพการใช้ความร้อนทิ้ง 

 วิธีการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้มีตั้งแต่แบบง่ายๆ เช่น แลกเปลี่ยนและใช้ตรงนั้น จนถึงขั้น     
การน ามาผลิตไฟฟ้าหรือผลิตความเย็น โดยทั่วไปการน าความร้อนกลับมาใช้จะเกิดผลประหยัดได้มาก 
ดังนั้นควรมีการส ารวจความร้อนทิ้งทั้งโรงงานเพ่ือให้ทราบความต้องการใช้และปริมาณที่มีการปล่อยทิ้ง 
การแลกเปลี่ยนความร้อนโดยน าความร้อนนี้กลับไปใช้ในกระบวนการที่ปล่อยความร้อนนั้นออกมาหรือใน
ระบบที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของการส่งผ่านทางท่อหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ         
ในระบบ  การน าความร้อนกลับมาใช้โดยวิธีการใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ฮีตปั๊ม หรือระบบท าความเย็น 
จ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สูงขึ้น แต่แหล่งรับความร้อนที่อยู่ภายนอกโรงานก็
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน าความร้อนทิ้งจากแหล่งอ่ืนๆ มาใช้ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าว
จ าเป็นต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 3-6 แผนผังแสดงค่าใช้จ่ายการลงทุนในแต่ละประเภทโครงการ 

  

การใช้โดยตรง ณ จุดที่ปล่อย 
Direct re-use into heat sink 

การแลกเปลี่ยนผ่านเครื่อง
แลกเปลีย่นความร้อน 

Heat Transfer via Heat 
Exchanger to Heat Sink 

ฮีตปั๊ม Heat Pump, การผลิต
ไฟฟ้า ORC Electricity 

Generation by ORC, ระบบ
ดูดซึม Absorption 

Refrigeration 

ใช้ในกระบวนการผลิตเดียวกัน 
Heat sink in same process 

ใช้ในบริเวณใกล้เคยีง 
Nearby heat sink 

ใช้ ณ จุดห่างจากจุดก าเนดิมาก 
Heat sink significant 

distance from source 

การส่งให้บริษัทอื่นนอกรั้วโรงงาน 
Secondary Enterprise, Over 

the fence heat sink 

Low 

High 

การลงทุน 

Low 

High 

การลงทุน 
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 1. แหล่งรับความร้อนในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 

 แหล่งรับความร้อน (Heat Sink) เป็นแหล่งที่ต้องการใช้ความร้อน ซึ่งสามารถน าความร้อนจาก
แหล่งความร้อนมาใช้ได้ ตัวอย่างของแหล่งรับความร้อน เช่น  

 เครื่องอบและเตาอบมีการน าความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์โดยตรงหรือผ่าน
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน   

 ระบบท าความเย็นแบบดูดซึมใช้พลังงานความร้อนในการท างาน ซึ่งสามารถน า
ความร้อนท้ิงมาใช้ในประโยชน์ได้เป็นการประหยัดพลังงาน 

 ความร้อนจากการระเหยของน้ า (Evaporative system) นอกจากจะเป็นการช่วยระบายความ
ร้อนแล้ว ความร้อนดังกล่าวยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยผ่านแหล่งรับความร้อนทั่วไป เช่น เครื่องท า
ความร้อนในอาคาร  ระบบจ่ายน้ าร้อน ระบบอุ่นอากาศ/น้ าก่อนเข้าหม้อไอน้ า เป็นต้น  

 2. การท างานเป็นรอบ (Batch processing) 

 การพิจารณาการน าความร้อนทิ้งของกระบวนการที่ท างานเป็นรอบในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม 
ปัญหาหนึ่งพบ คือ ตารางเวลาการผลิตความร้อนและความต้องการใช้ความร้อนไม่ตรงกัน ซึ่งบ่อยครั้ง
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากความร้อนทิ้งในการด าเนินงานของหน่วยอ่ืนๆ การ
กระท าดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อกระบวนการผลิตโดยรวม  ระบบเก็บสะสมพลังงานเป็นทางเลือก
หนึ่งในการจัดการปัญหานี้ ระบบนี้ช่วยเก็บความร้อนทิ้งในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่มีข้อเสียคือ ค่าใช้จ่าย
สูงและมักจะมีการสูญเสียความร้อนออกไปภายนอก ท าให้อุณหภูมิความร้อนทิ้งลดลง 

 การน าความร้อนทิ้งในระบบกระบวนที่ท างานเป็นรอบกลับมาใช้มีความเป็นไปได้ที่จะประสบ
ความส าเร็จหากเป็นการด าเนินการภายในกระบวนการผลิตเดียวกัน   

  3.5.3 เทคโนโลยีระบบความร้อนทิ้ง 

 ระบบการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ พารามิเตอร์ที่ส าคัญคือ ระบบการแลกเปลี่ยนความ
ร้อน รวมไปถึง ค่าความจุความร้อน  ความหนืด ความหนาแน่นของของไหล และ ช่วงระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลง (fluid phase) และความดัน  การกัดกร่อน  การรั่วไหล การปนเปื้อน และความดันตกคร่อม 

3.5.3.1 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) 

คือ เครื่องมือที่ใช้ส าหรับถ่ายเทความร้อนจากของไหลชนิดหนึ่งไปยังของไหลอีกชนิดหนึ่ง 
โดยที่ของไหลไม่จ าเป็นต้องผสมกัน ในอุตสาหกรรมใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนส าหรับเพ่ิมอุณหภูมิ ลด
อุณหภูมิ หรือหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีด้วยกันหลายแบบ จ าแนก
ตามสารที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อนแบ่งได้เป็น 3 แบบ 

 แบบ Gas-Gas heat exchanger 
 แบบ Gas-liquid heat exchanger 
 แบบ Liquid-liquid heat exchanger 
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 3.5.3.2  ฮีตปั๊ม (Heat Pump) 

 คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายเทความร้อนอุณหภูมิต่ าจากแหล่งหนึ่ง (Heat Source) มาท า
ให้ร้อนข้ึนแล้วส่งไปยังแหล่งรับความร้อน (Heat Sink) โดยใช้อุปกรณ์เดียวกับเครื่องปรับอากาศ   

 หลักการท างาน 
 1) Evaporator ดึงความร้อนจากภายนอกเข้าสู่วงจรปั๊มความร้อน โดยสารท าความเย็นที่
ความดันต่ าและอุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิภายนอกจะดึงความร้อนจากภายนอกและเปลี่ยนสถานะเป็นไอ 
 2) Compressor เพ่ิมความดันให้สารท าความเย็นในสถานะได้ที่อุณหภูมิต่ าให้มีความดัน
และอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกและส่งต่อไปที่คอนเดนเซอร์ 
  3) Condenser ระบายความร้อนจากสารท าความเย็นที่ความดันและอุณหภูมิสูงกว่า
ภายนอก ท าให้สารท าความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวที่ความดันสูงไหลต่อไปยัง expansion valve 
 4) Expansion valve ลดความดันของสารท าความเย็นเพื่อป้อนให้กับ evaporator 
   

 
 

รูปที่ 3-7 วัฏจักรการท างานของฮีตปั๊ม 
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 3.5.3.3 การผลิตกระแสไฟฟ้า (Electricity Generation) 
 1. Thermoelectric unit  
 หลักการท างานเหมือนกัน Thermocouple ที่ใช้ความวัดความแตกต่างของอุณหภูมิด้าน
ร้อนกับด้านเย็นบนสารกึ่งตัวน าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิ 
 

     

รูปที ่3-8 โครงสร้างของ Thermoelectric 
 

  2. วัฏจักรแรนคิน (Rankine cycle)   

  ท างานบนหลักการของการให้ความร้อนกับของเหลวจนกลายเป็นไอน้ า ที่มีอุณหภูมิและ
ความดันสูงไอน้ า ที่มีอุณหภูมิ และความดันสูงจะเข้าเครื่องกังหันไอน้า ใช้ในการผลักใบกังหันให้หมุนขับ
เพลาของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าออกมา 

  3. Kalina cycle  

  พัฒนามาจาก Rankine cycle เหมาะส าหรับการใช้ในระบบที่ใช้ความร้อนต่ า โดยใช้
แอมโมเนียผสมกับน้ าเป็นสารท างาน ท าให้มีจุดเดือดต่ า องค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบเหมือน  Rankine 
cycle  

  4. ระบบท าความเย็นแบบดูดซึม (Absorption refrigeration System)  

 เปนระบบท าความเย็นที่อาศัยพลังงานความรอนในการขับเครื่องท าความเย็นใหท างาน
โดยความรอนที่ปอนใหมักจะอยูในรูปของไอน้ าร้อน หรือกาซรอนซึ่งเปนพลังงานคุณภาพต่ า ท างานบน
หลักการเดียวกับ absorption heat pump แต่ในส่วนของเครื่องอัด (Compressor) ในระบบดูดซึมจะ
เป็นเครื่องอัดชนิดความร้อน (Thermal Compressor) ซึ่งใช้พลังงานความร้อนในการขับเคลื่อนระบบ ซ่ึง
มีองค์ประกอบเป็นเครื่องดูดซึมความร้อน (Absorber) และอุปกรณ์ให้ความร้อน (Generator)  
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บทที่ 4 

แหล่งความร้อนในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจของไทย 
 

4.1 แหล่งความร้อนทิ้งในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ 

จากการเข้าสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความ
ร้อนทิ้ง จากการส ารวจของคณะผู้วิจัยพบว่ามีแหล่งความร้อนทิ้งที่มีความส าคัญที่พบในอุตสาหกรรมต่างๆ 
ได้แก่  

1. อุตสาหกรรมหล่อโลหะ  
2. อุตสาหกรรมปิโตรเคมี  
3. อุตสาหกรรมซีเมนต์  
4. อุตสาหกรรมเหล็ก  
5. อุตสาหกรรมแก้วและกระจก  
6. อุตสาหกรรมเซรามิก  
7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ  
8. อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า  
9. อุตสาหกรรมกระดาษ  
10. อุตสาหกรรมอาหาร  
11. อุตสาหกรรมน้ าตาล  
12. อาคารธุรกิจ  
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4.1.1 อุตสาหกรรมหล่อโลหะ  

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-1 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมหล่อโลหะ 

ลักษณะการใช้พลังงาน 

อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทการหลอมอลูมิเนียมซึ่งจะให้เตาหลอมประเภท
หัวเผาไหม้ที่ใช้เชื้อเพลิงเป็น NG หรือ LPG ซึ่งอุณหภูมิในเตาอยู่ที่ประมาณ 800-900°C ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ปล่อยทิ้งออกทางปล่องระบายความร้อน แต่มีบางแห่งมีการใช้หัวเผาไหม้แบบ Regenerative Burner 
แต่ยังไม่แพร่หลายเนื่องจากยังมีราคาสูงกว่าแบบปกติอยู่ประมาณ 3 เท่า  

แหล่งความร้อนทิ้ง 

ก๊าซไอเสียจากเตาหลอม  และกระบวนการที่มีความร้อนทิ้งอีกจุดหนึ่งคือ กระบวนการอบชิ้นงาน
ก่อนเข้าเครื่องฉีดอลูมิเนียม (Extruder) ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้อยู่ที่ประมาณ 400-500°C ดังนั้นส าหรับ
อุตสาหกรรมหล่ออลูมิเนียมมีความร้อนทิ้งที่น่าสนใจอยู่ 2 จุดคือ ที่เตาหลอมและเตาอบก่อนเข้าเครื่องฉีด
อลูมิเนียมซึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจคือ เตาหลอมแบบ Regenerative Burner ในส่วนของอุตสาหกรรมหล่อ
โลหะที่เป็นเหล็กส่วนใหญ่จะใช้เตาหลอมไฟฟ้าเป็นแบบ IF (Induction Furnace) ซึ่งจะไม่มีความร้อนทิ้ง
จากการเผาไหม้ และมีจุดปล่อยความร้อนทิ้งอยู่ที่เตาปรับคุณภาพชิ้นงานซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ    
400 °C ขึ้นไป ส่วนใหญ่ปล่อยทิ้งออกทางปล่องระบายความร้อน ดังนั้นจึงจุดทีมีความร้อนทิ้งที่น่าสนใจ 
และควรน าความร้อนทิ้งมาใช้ในการอุ่นวัตถุดิบต่อไป และในอุตสาหกรรมหล่อทองเหลืองจะใช้เตาหลอม
ไฟฟ้าเป็นแบบ IF (Induction Furnace)  เช่นเดียวกันกับเหล็ก โดยความร้อนทิ้งที่น่าสนใจอยู่ที่การอบ
ชิ้นงานก่อนฉีดให้เป็นเส้นเพื่อน าไปปั๊มข้ึนรูป   

ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อุตสาหกรรมหล่อโลหะ 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.ก๊าซไอเสียจากเตาหลอม 
2.น้ าระบายความร้อน 
3.ก๊าซไอเสียจากเตาอบ 

ต่ า 
ต่ า 

กลาง 

1.อากาศเตาเผาไหม ้
2.วัตถุดิบที่ใช้ 
3.ผลิตไฟฟ้า 

Regenerator 
Heat Exchanger 
Direct Contact 
ORC 
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4.1.2 อุตสาหกรรมเหล็ก  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-2 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเหล็ก 

ลักษณะการใช้พลังงาน 
อุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กกล้าในประเป็นไทยมีกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน โดยแบ่งเป็น

การหลอม การรีดร้อน รีดเย็น และการชุบ ส าหรับการหลอมนั้นจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเหล็กแผ่นหรือ     
เหล็กแท่ง โดยในประเทศไทยใช้เตาหลอมแบบ เตาอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) หรือเตา
เหนี่ยวน าไฟฟ้า (Induction Furnace) วัตถุดิบหลักที่น ามาหลอมเป็นเศษเหล็กรีไซเคิล อุณหภูมิที่ใช้งาน
ในเตาหลอมอยู่ที่ประมาณ 1,500-1,750°C  

แหล่งความร้อนทิ้ง 
มีไอเสียที่ปล่อยทิ้งจากการหลอมตรงจุดปลายปล่องที่อุณหภูมิสูงถึง 700-1,000°C โดยโรงงาน

บางแห่งมีการก่อสร้างอิฐรังผึ้งไว้สะสมพลังงานความร้อนเพ่ือแลกเปลี่ยนกับอากาศดีก่อนที่จะเข้า           
หัวเผาไหม้ ซึ่งสามารถเพ่ิมอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าหัวเผาไหม้ได้ประมาณ 300-400 °C หรือท าการปล่อยทิ้ง
โดยผ่านเครื่องดักจับฝุ่นก่อนจะปล่อยทิ้งโดยไม่ได้น ากลับมาใช้ประโยชน์ ที่จุดปลายปล่องยังคงมีอุณหภูมิ
ปล่อยทิ้งประมาณ 200-300°C ถือว่ายังมีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ อาจน ามาอุ่นน้ าเพื่อให้ได้น้ าร้อนใช้
งานในกระบวนการผลิต  

ในส่วนของโรงงานรีดร้อนความร้อนที่มีการปล่อยทิ้งจะอยู่ที่จุด เตาอุ่นชิ้นงาน (Reheating 
Furnace) อุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่นเหล็กแท่งอยู่ที่ประมาณ 1,200-1,400°C โดยอุณหภูมิที่ปล่อยทิ้งจากเตา
อุ่นชิ้นงานมีค่าสูงถึง 700-900°C ซึ่งถือว่ามีศักยภาพในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้  

ในส่วนของโรงงานรีดเย็นความร้อนที่มีศักยภาพในการน ากลับมาใช้คือจุดที่เตาอบอ่าน 
(Annealing) โดยก๊าซไอเสียมีอุณหภูมิสูงถึง 600-850°C สามารถติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ 
Recuperator ให้กับหัวเผาในเตาอบอ่อน สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศกลับมาใช้ในหัวเผาไหม้
ได้ที่อุณหภูมิประมาณ 250-300°C  

 

 

 

เครื่องหล่อ
แบบต่อเนื่อง

≈ 1,000-1,450 C

NG

1

เศษ
เหล็ก

EAF
เหล็กแท่ง
เหล็กแบน

อุ่นช้ินงาน
ก่อนรี 

รี ร้อน

 ลิตภั   
รี ร้อน

รี เย็น
 ลิตภั   

รี เย็น

2

≈ 1,000-1,100 C

3

Flash ≈ 98-102 C
Condensate ≈ 100 C
Air Pre Heat ≈ 100-250 C
Air Annealing ≈ 800 C

เช้ือเพลิง

อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายรี เย็นอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลายรี ร้อนอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง
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ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อุตสาหกรรมเหล็ก (หลอมเหล็ก) 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.เตาหลอม 
- ก๊าซไอเสีย 
- น้ าระบายความร้อนเตา 
2.เตาปรุงน้ าเหล็ก 
- ก๊าซไอเสีย 

 
สูง 
ต่ า 
 

สูง 
 

1.เตาหลอม 
- วัตถุดิบ 
- อากาศเข้าเผาไหม้ 
2.เตาปรุงน้ าเหล็ก 
- อากาศเข้าเผาไหม้ 
3.ผลิตไฟฟ้า 

 
ECO ARC 
Regenerator 
 
 
Regenerator 
OXY – burner 
ORC 

- อุตสาหกรรมเหล็ก (รีดร้อน) 

แหล่งความร้อน 
ระดับ

อุณหภูมิ 
แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.เตาเผาอุ่น (Reheating 
Furnace) 
- ก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ้ง 
- น้ าระบายความร้อนเตา 

 
สูง 
ต่ า 

1.เตาเผาอุ่น 
- อากาศเข้าเผาไหม้ 
- วัตถุดิบ 
2.ผลิตไฟฟ้า 

 
Regenerator 
OXY - burner 
ORC 

 
- อุตสาหกรรมเหล็ก (รีดเย็นและชุบ) 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.บ่อชุบ 
- น้ าชุบที่ล้างทิ้ง 
2.เตาอบอ่อน 
- ก๊าซไอเสีย 
3.ลมร้อนที่เป่าแห้ง 
4.คอนเดนเสทที่ท้ิง 
5.หม้อไอน้ า 
- ก๊าซไอเสีย 
- น้ าระบายหม้อไอน้ า 

 
ต่ า 
 

สูง 
ต่ า 
ต่ า 
 

ต่ า 
ต่ า 

1.บ่อชุบ 
- น้ าป้อนหม้อไอน้ า 
- น้ าร้อนอุณหภูมิต่ า 
2.เตาอบอ่อน 
- อากาศเข้าเผาไหม้ 
3.หม้อไอน้ า 
- น้ าป้อนหม้อไอน้ า 
- อากาศเข้าเผาไหม้ 
4.ผลิตไฟฟ้า 

 
Heat Exchanger 
ORC 
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4.1.3 อุตสาหกรรม ลิตไฟฟ้า 

 
รูปที่ 4-3 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

ลักษณะการใช้พลังงาน 
    ในโรงไฟฟ้ากังหันไอน้ า จะใช้เชื้อเพลิงป้อนให้หม้อไอน้ า เพ่ือผลิตไอน้ า ในกรณีกังหันก๊าซจะเข้า
เผาไหม้ในห้องเผาไหม ้

แหล่งความร้อนทิ้ง 
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ความร้อนทิ้งที่ปล่อยออกมานั้นมีจ านวนน้อย เนื่องจากโรงไฟฟ้าได้ถูก

ออกแบบให้สามารถผลิตพลังไฟฟ้าได้สูงที่สุดเท่าที่จะท าได้ รวมถึงการน าความร้อนที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้
งานอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าแบบ Combined Cycle จะมีก๊าซไอเสียจาก Gas 
Turbine อุณหภูมิประมาณ 550-590°C และถูกน ากลับมาใช้งานต้มน้ าหม้อไอน้ าแบบ (Heat Recovery 
Steam Generator) จากอุณหภูมิ 40-100°C เป็น 470-570°C เพ่ือน าไปผลิตไฟฟ้าแบบ Steam Turbine 
โดยก๊าซไอเสียหลังจากอุ่นหม้อไอน้ าปล่อยทิ้งท่ีอุณหภูมิประมาณ 100-140°C ซึ่งก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ้งนี้ไม่
สามารถจะน ากลับมาใช้งานในกระบวนการผลิตได ้เนื่องจากในกระบวนการผลิตต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่า
ที่ก๊าซไอเสียปล่อยทิ้ง จึงถือว่าไม่มีศักยภาพในการน ากลับมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า   ส่วนน้ า      
คอนเดนเสทได้มีการน ากลับมาใช้งานในการอุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ ารวมถึงการน าความร้อนจาก               
น้ าโบลว์ดาวน์กลับมาใช้งานด้วยเช่นกัน ปัจจุบันผู้ผลิตไฟฟ้ารายหนึ่งได้มีแผนในการน าน้ าร้ อนทิ้งจาก   
คอนเดนเสท ที่อุณหภูมิ 39°C มาผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยี Micro Hydro Turbine 

ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยี 
1.ก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ้ง กลาง 1.อุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ า Heat Exchanger 
2.น้ าระบายความร้อน ต่ า 2.อุ่นอากาศหม้อไอน้ า Heat Exchanger 
  3.ผลิตความเย็น Absorption chiller 
  4.ผลิตไฟฟ้า ORC 
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4.1.4 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

 
รูปที่ 4-4 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

ลักษณะการใช้พลังงาน 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะมีกระบวนผลิตที่ซับซ้อนมาก ท าให้ยากต่อการปรับปรุงระบบ และ

โรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่จะมีการปรับปรุงทุกๆ 3-4 ปี โดยมีอุปกรณ์หลักในการผลิตคือ Heater เพ่ือใช้
เพ่ิมอุณหภูมิ และหอกลั่น ใช้ส าหรับแยกสารเคมีต่างๆ ซึ่งแหล่งความร้อนหลักเป็นไอน้ า 

แหล่งความร้อนทิ้ง 
อุณหภูมิความร้อนทิ้งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 100-200°C โดยมีจุดปล่อยความร้อนทิ้งท่ีน่าสนใจอยู่ 

3 จุด ได้แก่  

1. ปล่อยออกทางปล่องระบายความร้อน  

2. ปล่อยออกทางช่องระบายความร้อนด้านบนของกระบวนการผลิต (Fin Fan)  

3. ตัวผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีที่เพ่ิงออกจากกระบวนการผลิตจะมีอุณหภูมิอยู่ ที่
ประมาณ 100°C ขึ้นไป 

ซึ่งเทคโนโลยีในการน าความร้อนทิ้งที่น่าสนใจได้แก่ การน าความร้อนทิ้งจากแหล่งดังกล่าวมาอุ่น
วัตถุดิบ การใช้ระบบ Recuperator แลกเปลี่ยนความร้อนให้อากาศท่ีจะเข้าเผาไหม้ การใช้ Waste Heat 
Boiler และการผลิตไฟฟ้า 
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ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่น 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.เตา 
2.คอนเดนเสทน้ าทิ้ง 
3.น้ าร้อนที่ปล่อยทิ้ง 
4.อากาศท่ีปล่อยทิ้ง 
5.ก๊าซไอเสียหม้อไอน้ า 
6.น้ าระบายหม้อไอน้ า 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

1.ท าความร้อนวัตถุ 
2.อุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ า 
3.ผลิตไฟฟ้า 

Heat Exchanger 
ORC 
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4.1.5 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต   

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-5 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ 

ลักษณะการใช้พลังงาน 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์มีกระบวนการผลิตคล้ายคลึงกัน มีการใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน

บดละเอียด ป้อนเข้าไปที่เตาเผา และ Precalciner เพ่ือเผาวัตถุดิบให้เกิดปฏิกิริยาเคมี แคลเซียมออกไซด์
แตกตัวและคาร์บอนไดออกไซด์หลุดออกมา 

แหล่งความร้อนทิ้ง 
ความร้อนทิ้งที่น่าสนใจมี 2 จุดได้แก่ ความร้อนทิ้งบริเวณปล่องความร้อนทิ้งหลังจากอุ่นวัตถุดิบ

แล้ว (Precalciner) โดยมีอุณหภูมิความร้อนทิ้งประมาณ 300-400°C ส่วนใหญ่จะน าความร้อนทิ้งจากจุด
นี้ไปผลิตไฟฟ้า และก๊าซร้อนที่เหลือจากการผลิตไฟฟ้าจะน าไปอุ่นวัตถุดิบกับถ่านหินได้อีก ส่วนความร้อน
ทิ้งอีกจุดที่น่าสนใจคือกระบวนการลดความร้อนของเม็ดปูน ( Clinker Cooler) ซึ่งเป็นการลดอุณหภูมิ
ของเม็ดปูนหลังจากผ่านเตาเผา (Rolling Kiln) แล้ว โดยใช้พัดลมขนาดใหญ่เป่าลมเข้าโดยตรง โดย
อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศร้อนที่ได้ประมาณ 400°C หลังจากนั้นน าอากาศร้อนที่ได้ไปเข้า Waste Heat 
Boiler เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป และคาดว่าในอนาคตจะมีการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งกระจาย
เพ่ิมเติม ไปยังโรงงานขนาดเล็กอย่างรวดเร็ว 

ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อุตสาหกรรมซีเมนต์ 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.ก๊าซไอเสียจาก Precalciner 
2.ก๊าซไอเสียจาก Clinker 
- cooler 

กลาง 
กลาง 

1.วัตถุดิบ 
2.ผลิตไฟฟ้า 

Direct contact 
ORC 
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4.1.6 อุตสาหกรรมแก้วและกระจก  

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-6 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมแก้วและกระจก 

ลักษณะการใช้พลังงาน 
โรงงานที่เข้าส ารวจมี 2 ประเภท คือ อุตสาหกรรมแก้วและกระจก กระบวนการผลิตแก้วและ

กระจก มีความคล้ายคลึงกัน โดยเครื่องจักรอุปกรณ์หลักที่มีความร้อนทิ้งที่น่าสนใจได้แก่ เตาหลอม โดย
จะใช้เชื้อเพลิงเป็นหลัก และมีอุณหภูมิท างานภายในเตาประมาณ 1,500°C  

แหล่งความร้อนทิ้ง 
โรงงานส่วนใหญ่จะใช้เตาหลอมประเภท Regenerative Burner และก๊าซเสียที่ได้จะปล่อยทิ้ง

ทางปล่องระบายความร้อน โดยมีอุณหภูมิประมาณ 500-600°C และมีหัวเผาที่จุดเลี้ยงให้ความร้อนรางน้ า
แก้วอีกจุด แต่การรวบรวมท าได้ยาก 

ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อุตสาหกรรมแก้วและกระจก 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.ก๊าซไอเสียจากเตาหลอม 
2.ก๊าซไอเสียจากเตาอบแก้ว 
3.ลมร้อนจากการระบายความ
ร้อน 

สูง 
สูง 
ต่ า 

1.อุ่นอากาศเผาไหม ้
2.อุ่นวัตถุดิบ 
3.ผลิตไฟฟ้า 

Regenerator 
Heat Exchanger 
Heat Exchanger 
ORC 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 4-10 

4.1.7 อุตสาหกรรมเซรามิก  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-7 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเซรามิก 

ลักษณะการใช้พลังงาน 

อุตสาหกรรมเซรามิก เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความร้อนทิ้งที่น่าสนใจได้แก่ เตาเผาต่างๆ ได้แก่
เตาเผาเคลือบ อุณหภูมิในเตาประมาณ 1,200°C เตาพ่นฝอยอบแห้งอุณหภูมิในเตาประมาณ 570°C  

แหล่งความร้อนทิ้ง 

ได้แก่ ก๊าซไอเสียจากเตาอบ ซึ่งสามารถน าไปผ่าน Heat Exchanger แล้วน าความร้อนทิ้งกลับไป
อุ่นวัตถุดิบได้ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้ในการอุ่นวัตถุดิบอยู่ที่ประมาณ 120 °C แต่ต้องระวังเรื่องการกัดกร่อนของ
สารเคมีที่ปนเปื้อน หรือน าความร้อนทิ้งจากเตามาอบชิ้นงานโดยสร้างห้องหรือเตาเพ่ิมขึ้นมาแต่อาจต้อง
พิจารณาเรื่องเงินลงทนุต่างๆด้วย เช่นการเดินระบบท่อต่างๆ 

ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อุตสาหกรรมเซรามิก 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.ก๊าซร้อนจากเตาพ่นฝอย
อบแห้ง 
2.ก๊าซร้อนจากเตาอบ 
3.ก๊าซไอเสียจากเตาอบ 
4.อากาศระบายความร้อน
ชิ้นงาน 

ต่ า 
 

ต่ า 
ต่ า-กลาง 

ต่ า 

1.อุ่นวัตถุดิบ 
2.อุ่นอากาศเข้าเผาใหม่ 
3. อุ่นตัวกลางในการผลิต
ไฟฟ้า 
 

Heat Exchanger 
OXY-burner 
Regenerative Burners 
ORC 

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 4-11 

4.1.8 อุตสาหกรรมสิ่งทอ  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-8 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ลักษณะการใช้พลังงาน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอมีกระบวนการผลิตที่ใช้ไอน้ าจากหม้อไอน้ าเป็นหลัก ซึ่งมีบางแห่งมีการใช้หม้อ
น้ ามันร้อนควบคู่กันด้วย ไอน้ าที่ผลิตใช้ในการต้มน้ าย้อม ให้มีอุณหภูมิตามโปรแกรมการย้อม 

แหล่งความร้อนทิ้ง 

เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความร้อนทิ้งที่น่าสนใจได้แก่ หม้อไอน้ า  อุณหภูมิไอเสียปล่อยทิ้งที่ปล่อง     
ไอเสียประมาณ 200°C ส าหรับโรงงานที่ใช้หม้อน้ ามันร้อน จะมีอุณหภูมิไอเสียปล่อยทิ้งที่ปล่องไอเสีย
ประมาณ 300°C โดยความร้อนทิ้งส่วนนี้สามารถน ากลับมาอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้ได้ เตาอบผ้า         
ซึ่งอุณหภูมิใช้งานภายในเตาประมาณ 120-140°C และอุณหภูมิก๊าซร้อนที่ปล่อยทิ้งประมาณ 70-80°C 
โดยประมาณ เครื่องย้อมผ้า อุณหภูมิน้ าย้อม ขณะใช้งานอยู่ที่ประมาณ 130-140°C และน้ าระบาย                
ความร้อน อุณหภูมิ 60-70°C ซึ่งอาจใช้ Heat Exchanger ในการแลกเปลี่ยนความร้อนไปใช้งานต่อไปได้  

ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.น้ าร้อนที่ท้ิงจากเครื่องย้อม 
2.น้ าระบายความร้อน 
3.คอนเดนเสททิ้ง 
4.อากาศร้อนจากเครื่องอบ 
5.ก๊าซไอเสียหม้อไอน้ า 
6.น้ าระบายหม้อไอน้ า 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

ต่ า-กลาง 
ต่ า 

1.น้ าที่ใช้ย้อม 
2.อากาศเข้าอบ 
3.น้ าป้อนหม้อไอน้ า 
4.ผลิตไฟฟ้า 

Heat Exchanger 
Heat Exchanger 
Heat Exchanger 
ORC 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 4-12 

4.1.9 อุตสาหกรรมน้ าตาล  

 
รูปที่ 4-9 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมน้ าตาล 

ลักษณะการใช้พลังงาน 
อุตสาหกรรมน้ าตาลมีกระบวนการผลิตที่ใช้ไอน้ าจากหม้อไอน้ าเป็นหลัก ใช้ไอน้ าในขั้นตอนการ

เคี่ยว และระเหย และมักมีการผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงาน และ/หรือจ่ายเข้าระบบ เชื้อเพลิง คือ ชานอ้อย 

แหล่งความร้อนทิ้ง 
ความร้อนทิ้งในอุตสาหกรรมน้ าตาลเกือบถือได้ว่าไม่มี เนื่องจากมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน

และในแต่ละขั้นตอนมีการน าความร้อนทิ้งจากขั้นตอนก่อนหน้ามาใช้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยเครื่องจักร
อุปกรณ์ส่วนใหญ่เป็นหม้อต้มและหม้อเคี่ยวซึ่งจะใช้ Heat Exchanger ในการแลกเปลี่ยนความร้อน และ
โรงงงานน้ าตาลจะผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองภายในโรงงาน และไฟฟ้าส่วนที่เหลือมีการจ าหน่ายให้การไฟฟ้า
หรือบริษัทใกล้เคียง 

ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อุตสาหกรรมน้ าตาล 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.ก๊าซไอเสียหม้อต้ม 
2.ก๊าซไอเสียหม้อเขี้ยว 
3.ก๊าซไอเสียหม้ออบ 
4.ก๊าซไอเสียหม้อไอน้ า 

ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

1.อุ่นน้ าในกระบวนการผลิต 
2.น้ าป้อนหม้อไอน้ า 
3.ผลิตไฟฟ้า 

Heat Exchanger 
Heat Exchanger 
ORC 
 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 4-13 

4.1.10 อุตสาหกรรมอาหาร  

 
รูปที่ 4-10 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร 

ลักษณะการใช้พลังงาน 

อุตสาหกรรมอาหารมีกระบวนการผลิตที่ ใช้ไอน้ าจากหม้อไอน้ าเป็นหลัก  ที่ส าคัญได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง และอาหารแช่แข็งที่มีการท าสุก เครื่องดื่ม และไอศครีม โรงงานที่เข้าส ารวจ
เป็นโรงงานอาหารกระป๋อง  

แหล่งความร้อนทิ้ง 

เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีมีความร้อนทิ้งที่น่าสนใจได้แก่ หม้อไอน้ า  อุตสาหกรรมอาหารมีกระบวนการ
ผลิตที่ใช้ไอน้ าจากหม้อไอน้ าเป็นหลัก ซึ่งมีอุณหภูมิไอเสียปล่อยทิ้งที่ปล่องไอเสียประมาณ 200 °C               
โดยความร้อนทิ้งส่วนนี้สามารถน ากลับมาอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้ได้  รวมถึง หม้อนึ่ง และเครื่องอบ     
ฆ่าเชื้อ ซึ่งไอร้อนทิ้งอุณหภูมิประมาณ 80-90°C กลับมาอุ่นวัตถุดิบได้ เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหาร
สามารถผลิต Bio gas เองได้ จึงสนใจที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองด้วย 

ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อุตสาหกรรมอาหาร 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.หม้อนึ่ง, หม้อฆ่าเชื้อ 
2.ก๊าซไอเสียหม้อไอน้ า 

ต่ า 
ต่ า 

1.น้ าป้อนหม้อไอน้ า 
2.ผลิตไฟฟ้า 

Heat Exchanger 
ORC 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 4-14 

4.1.11 อุตสาหกรรมกระ าษ 

 
รูปที่ 4-11 การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษ 

ลักษณะการใช้พลังงาน 

อุตสาหกรรมกระดาษแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การผลิตเยื่อกระดาษ และการผลิตกระดาษ    
มีกระบวนการผลิตที่ใช้ไอน้ าจากหม้อไอน้ าเป็นหลัก โรงเยื่อจะใช้ไอน้ าในขบวนการย่อย และสกัดเยื่อ 
ขณะที่โรงงานผลิตกระดาษจะใช้ไอน้ าในการอบแห้งน้ าเยื่อ และขึ้นรูปกระดาษ การให้ความร้อนผ่าน
ลูกกลิ้งที่จ่ายไอน้ าเข้าภายใน  

แหล่งความร้อนทิ้ง 

เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีความร้อนทิ้งที่น่าสนใจได้แก่ หม้อไอน้ า ซึ่งมีอุณหภูมิไอเสียปล่อยทิ้งที่
ปล่องไอเสียประมาณ 200°C โดยความร้อนทิ้งส่วนนี้สามารถน ากลับมาอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้ได้ และ
ส่วนใหญ่ระบบการผลิตได้ออกแบบให้มีการน าความร้อนทิ้งไปใช้ยังกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
ท าให้ไม่มีการร้อนทิ้งจากไอน้ าไปที่จุดอ่ืน เช่นมีการติด Economizer เพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ า
ป้อนหม้อไอน้ า มีการน าความร้อนทิ้งจากน้ า Blowdown กลับมาใช้ รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากไอน้ าด้วย 
และความร้อนทิ้งที่น่าสนใจอีกจุดคือน้ าระบายความร้อนซึ่งใช้ระบายความร้อนของเครื่องจักร โดยมี
อุณหภูมิไประบายความร้อนยัง Cooling อยู่ที่ 60-65°C  
 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 4-15 

ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อุตสาหกรรมกระดาษ 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.การผลิตเยื่อ 
     - ไอน้ าที่ปล่อยทิ้ง 
     - น้ าร้อน 
     - อากาศร้อน 
2.น้ าระบายความร้อน 
3.การผลิตกระดาษ 
     - อากาศร้อนจาก Hood 
     - คอนเดนเสทที่ปล่อยทิ้ง 

 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
 

ต่ า 
ต่ า 

1.อุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ า 
2.ผลิตน้ าร้อน 
3.อากาศเข้าอบใน Hood 
4.ผลิตไฟฟ้า 
 

Heat Exchanger 
Heat Exchanger 
Heat Exchanger 
ORC 
Steam Turbine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  
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4.1.12 อาคารธุรกิจ 

 

 
รูปที่ 4-12 การใช้พลังงานความร้อนในอาคาร 

ลักษณะการใช้พลังงาน 

อาคารส่วนใหญ่ ไม่มีการใช้เชื้อเพลิง หรือใช้น้อยมาก เพ่ือ การหุงต้ม มีอาคารธุรกิจ ประเภท 
โรงแรม และ โรงพยาบาลเท่านั้นที่มีการใช้เชื้อเพลิง เพ่ือผลิตไอน้ า ส าหรับการซักรีด และอบผ้า และการ
ปรุงอาหาร ในโรงแรมยังมีการใช้ผลิตน้ าร้อนส าหรับอุณหภูมิ 50-60°C ห้องพักอีกด้วย อาคารตัวอย่าง      
ที่เก็บข้อมูล เป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัด ใช้เชื้อเพลิงกับหม้อไอน้ า 

แหล่งความร้อนทิ้ง 

ความร้อนทิ้งมี 2 จุดหลัก คือ ก๊าซไอเสียจากหม้อไอน้ า อุณหภูมิ 230-250°C และคอนเดนเสท
หลายจุดที่ยังไม่ได้น ากลับมา เช่น เครื่องอบผ้า ห้องนึ่ง โรงครัว และที่ห้องเภสัช ที่มีการกลั่น  และความ
ร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ าอีกจุด คือ อากาศระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ 

นอกจากความร้อนทิ้งในลักษณะดังกล่าวอาคารธุรกิจจะมีความเย็นทิ้ง ได้แก่ อากาศเย็นที่ระบาย
ออกเพ่ือคุณภาพของการปรับอากาศ อากาศที่ระบายทิ้งจะมีอุณหภูมิต่ าและความชื้นต่ า จึงสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ 
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ศักยภาพการน ากลับมาใช้ 

- อาคารธุรกิจ 

แหล่งความร้อน ระดับอุณหภูมิ แหล่งรับความร้อน เทคโนโลยีที่ใช้ 

1.ก๊ า ซ ไ อ เ สี ย จ ากหม้ อ      
ไอน้ า 
2.น้ าร้อน/คอนเดนเสท 
3.น้ า หรืออากาศระบาย
ความร้อนจาก                      
คอนเดนเสท 
4.อากาศเย็นที่ระบายทิ้ง 

 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 
ต่ า 

1.น้ าป้อนหม้อไอน้ า 
2.น้ าร้อนในการซักรีด/
ปรับอากาศ/ห้องพัก 
3 . อ า ก า ศ ที่ เ ข้ า ป รั บ
อากาศ 

Economizer 
Heat Pump 
Heat reclaim condenser 
ORC 
Heat Wheel 

4.2 มาตรการน าความร้อนทิ้งที่  าเนินการในประเทศไทย 

จากข้อมูลมาตรการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในโรงงานควบคุม โรงงานควบคุมที่มีการใช้พลัง
งานความร้อนได้ด าเนินมาตรการเกี่ยวกับการน าความร้อนที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้ในรูปแบบต่างๆ ภายใน
โรงงานเพ่ือประหยัดพลังงานโดยการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่ งเป็น
การปรับปรุงในรูปแบบของการใช้อุปกรณ์ได้คร่าวๆ ดังต่อไปนี้  

1. การใช้อุปกรณ์ Economizer  
2. การใช้อุปกรณ์ Heat Exchanger 
3. การใช้อุปกรณ์ Heat Pump และ Heat Pipe 
4. การใช้ Waste Heat Boiler, Condensate และ Flash Steam 
5. การใช้พลังงานความร้อนที่เหลือทิ้งโดยตรง และวิธีการอ่ืนๆ  

ในการรวบรวมข้อมูลสามารถนับจ านวนมาตรการที่เกี่ยวกับการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในปี 
พ.ศ. 2553 ได้ 70 มาตรการ ในปี พ.ศ. 2554 ได้ 119 มาตรการ และในปี พ.ศ. 2555 ได้ 120 มาตรการ 
ประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์การด าเนินมาตรการที่เกี่ยวกับการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในรูปแบบต่างๆ โดย
เทคโนโลยีที่แตกต่างกันในโรงงานได้ดังต่อไปนี้  

ตารางท่ี 4-1 ตารางเปอร์เซ็นต์สัดส่วนการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีความร้อนทิ้งกลับมาใช้ที่ทางโรงงานเคยท า 
มาตรการ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 รวม 3 ปี 

Economizer 4.29% 9.24% 12.50% 9.29% 
Heat exchanger 21.43% 21.85% 18.33% 20.19% 
Heat Pump+Heat pipe 7.14% 5.88% 5.83% 6.09% 
Waste Heat Boiler + Condensate + Flash Steam 38.57% 40.34% 39.17% 40.06% 
การใช้โดยตรงและวิธีการอ่ืนๆ 28.57% 22.69% 24.17% 24.36% 

รวม 100% 100%  100% 100% 
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โดยผลการด าเนินมาตรการที่ได้ท าเกี่ยวกับการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้สามารถสรุปตามล าดับ
มากน้อยได้ดังนี้  

1. การใช้ Waste Heat Boiler, Condensate และ Flash Steam 40.06% 
2. การใช้พลังงานความร้อนที่เหลือทิ้งโดยตรง และวิธีการอ่ืนๆ 24.36% 
3. การใช้อุปกรณ์ Heat Exchanger 20.19% 
4. การใช้อุปกรณ์ Economizer 9.29% 
5. การใช้อุปกรณ์ Heat Pump และ Heat Pipe 6.09% 

 
กรณีตัวอย่างโรงงานที่ได้ด าเนินการในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้โดยเทคโนโลยีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- Economizer 
ตัวอย่างที่ 1 บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากัด จากกรณีศึกษา 19[24] การน าความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้โดยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซกับของเหลว (Economizer) กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทางโรงงานได้ด าเนินการติดตั้ง Economizer เพ่ือดึง
ความร้อนจากก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ้งจากหม้อไอน้ าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ที่อุณหภูมิปล่อยทิ้ง
ประมาณ 240°C  กลับมาอุ่นน้ าป้อนของหม้อไอน้ า โดยติดตั้ง Economizer ส าหรับหม้อไอน้ าขนาด 14 
ตันต่อชั่วโมง และขนาด 12 ตันต่อชั่วโมง อย่างละ 1 ชุด การประเมินผลหลังจากการติดตั้ง Economizer 
ผลที่ได้คือโรงงานสามารถเพ่ิมอุณหภูมิน้ าป้อนเข้าหม้อไอน้ าจาก 88°C  เป็น 130°C  สามารถลดการใช้
ก๊าซธรรมชาติในหม้อไอน้ าลงได้ประมาณร้อยละ 5 เงินลงทุน 1,700,000 บาท ผลประหยัดสามารถ
ประหยัดพลังงานในหม้อไอน้ าเดิมได้ถึง 12,207.18 ล้านบีทียูต่อปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 2,213,283 
บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 0.77 ปี แผนผังแสดงการติดตั้งระบบดังรูปที่ 4-13  

 

 
 

รูปที่ 4-13  ไดอะแกรมระบบการน าก๊าซทิ้งมาใช้อุ่นน้ าป้อนเข้าหม้อไอน้ า 
                 บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากัด [24] 
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ตัวอย่างที่ 2 บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ ากัด จากกรณีศึกษา 19 [24] การน าความ
ร้อนทิ้งกลับมาใช้โดยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างก๊าซกับของเหลว (Economizer) กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ทางโรงงานได้ด าเนินการติดตั้ง Economizer 
เพ่ือดึงความร้อนจากก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ้งจากหม้อไอน้ าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ที่อุณหภูมิปล่อย
ทิ้งประมาณ 220°C  กลับมาอุ่นน้ าป้อนของหม้อไอน้ า โดยติดตั้ง Economizer ส าหรับหม้อไอน้ าขนาด 
14 ตันต่อชั่วโมง จ านวน 1 ชุด การประเมินผลหลังจากการติดตั้ง Economizer ผลที่ได้คือโรงงานสามารถ
เพ่ิมอุณหภูมิน้ าป้อนเข้าหม้อไอน้ าจาก 85°C  เป็น 114°C  สามารถลดการใช้ก๊าซธรรมชาติในหม้อไอน้ า
ลงได้ประมาณร้อยละ 4 เงินลงทุน 1,500,000 บาท ผลประหยัดสามารถประหยัดพลังงานในหม้อไอน้ า
เดิมได้ถึง 7,462.82 ล้านบีทียูต่อปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 1 ,268,679 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 
1.18 ปี แผนผังแสดงการติดตั้งระบบดังรูปที่ 4-14  

 

 
 
          รูปท่ี 4-14  ไดอะแกรมระบบการน าก๊าซทิ้งมาใช้อุ่นน้ าป้อนเข้าหม้อไอน้ า  

     บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จ ากัด[24] 
 
- Heat Exchanger 

ตัวอย่างที่ 3 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากัด (มหาชน) จากกรณีศึกษา 18[25] การใช้
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน ทางโรงงานได้มีน้ าร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการย้อมสี ที่อุณหภูมิประมาณ 92.55 °C  จึงได้น า
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นมาติดตั้ง ผลที่ได้คือสามารถเพ่ิมอุณหภูมิน้ าจาก 38.67 °C  เป็น 
63.33°C  คิดเป็นประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้ประมาณร้อยละ 74 โดยใช้เงินลงทุนในการติดตั้ง
ระบบ 90,000 บาท สามารถประหยัดก๊าซธรรมชาติคิดเป็นเงินได้ 2,372,985 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 
0.04 ปี แผนผังแสดงการติดตั้งระบบดังรูปที่ 4-15 
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รูปที่ 4-15  ไดอะแกรมระบบการน าน้ าร้อนกลับมาใช้ใหม่ 
                         บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ ากัด (มหาชน)[25] 

 
ตัวอย่างที่ 4 บริษัท ไทยโมเดอร์นแพคเกจจิ้ง แอรด์ อินซูเลชั่น จ ากัด จากกรณีศึกษา 18 [25] 

การใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน ทางโรงงานได้มีน้ าทิ้งจากกระบวนการหล่อเย็นมีอุณหภูมิประมาณ 68°C  ผ่านเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบแผ่น เพ่ือใช้อุ่นน้ าป้อนเข้าหม้อไอน้ า จากผลการติดตั้งอุปกรณ์และตรวจวัด พบว่าสามารถ
เพ่ิมอุณหภูมิน้ าจาก 31.90°C  เป็น 45.50°C  คิดเป็นประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้ประมาณ 
ร้อยละ 80 โดยใช้เงินลงทุนในการติดตั้งระบบ 233,000 บาท สามารถประหยัดเชื้อเพลิงน้ ามันเตาคิดเป็น
เงินได้ 181,056 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 1.29 ปี แผนผังแสดงการติดตั้งระบบดังรูปที่ 4-16 

 

 
รูปที่ 4-16  ไดอะแกรมระบบการน าน้ าร้อนกลับมาใช้ใหม่ 

                                บรษิัท ไทยโมเดอร์นแพคเกจจิ้ง แอรด์ อินซูเลชั่น จ ากัด[25] 
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 ตัวอย่างที่ 5 บริษัท กรีนสปอต จ ากัด กรณีศึกษา การน าน้ าหล่อเย็นอุปกรณ์ใช้ อุ่นน้ าใน
กระบวนการผลิต กรณีที่ประสบผลส าเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน [26] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากเดิมทางโรงงานมีการใช้น้ าร้อนอุณหภูมิ 70°C  ในการล้างขวดของ
โรงงาน ซึ่งได้จากห้องกรองน้ าที่อุณหภูมิปกติ ผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความร้อนกับน้ าคอนเดนเสทจากเตาอบ และให้ความร้อนกับน้ าเพ่ิมโดยการใช้ไอน้ าผสมเพ่ือให้ได้อุณหภูมิ
น าไปใช้งานที่ 70°C  ในการส ารวจพบว่าน้ าหล่อเย็นอุปกรณ์เครื่องจักรมีอุณหภูมิ 45°C  ก่อนน าไประบาย
ทิง้ที่ Cooling Tower โดยการปรับปรุงจะท าการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น เพ่ิมเพ่ือและ
เปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ าหล่อเย็นเครื่องจักรกับน้ าจากห้องกรองน้ า เพ่ิมอุณหภูมิจากน้ าปกติเป็น 45°C  
แล้วน าน้ านี้ไปเข้าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่แลกอุณหภูมิกับน้ าคอนเดนเสทจากเตาอบ ดังรูป
ที่ 4-17 โดยที่เงินลงทุน 650,000 บาท สามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ 3,178,730 บาทต่อปี ระยะเวลา
คืนทุน 3 เดือน  

 
รูปที่ 4-17  ไดอะแกรมระบบการน าน้ าร้อนกลับมาใช้ใหม่ 

     บริษัท กรีนสปอต จ ากัด[26] 
 
- Heat pump  

ตัวอย่างที่ 6 โรงแรม The Royal City จากกรณีศึกษา 17[27] การใช้ปั๊มความร้อน (Heat 
Pump) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โรงแรม The Royal City มี
จ านวนห้องพัก 400 ห้อง ใช้หม้อไอน้ าขนาด 1.5 ตันต่อชั่วโมง เพ่ือผลิตน้ าร้อนในการซักรีด โดยมีการใช้
น้ ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงถึงร้อยละ 44.06 ของปริมาณน้ ามันเตาทั้งหมด ทางโรงแรมจึงได้ติดตั้งระบบปั๊ม
ความร้อนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายส าหรับน้ ามันเตาและแทนการใช้หม้อไอน้ าเดิมที่ประสิทธิภาพต่ า โดยการ
ด าเนินการได้ท าการติดตั้งระบบปั๊มความร้อนขนาดพิกัด 5.25 kW อัตราการผลิตน้ าร้อนที่ 861 ลิตรต่อ
ชั่วโมง รองรับการใช้น้ าร้อนได้ 20,000 ลิตรต่อวัน ร่วมกับถังเก็บน้ าร้อนขนาด 13,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง 
โดยยังคงระบบก าเนิดน้ าร้อนเดิมไว้เพ่ือใช้ตอนเริ่มเดินเครื่อง หรือเมื่อมีปริมาณการใช้น้ ามากเกินกว่าที่
ระบบปั๊มความร้อนที่ออกแบบไว้จะรักษาอุณหภูมิได้ตามที่ก าหนด แผนผังไดอะแกรมดังรูปที่ 4-18 เงิน
ลงทุน 1,120,000 บาท โดยการประเมินผลระบบปั๊มความร้อนท าอุณหภูมิน้ าร้อนใช้งานได้ที่ 55 °C  โดย
ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 4.27 kW ผลประหยัดสามารถประหยัดพลังงานในหม้อไอน้ าเดิมได้ถึง 2,660 กิกะจูล
ต่อปี คิดเป็นมูลค่าท่ีประหยัดได้ 517,412 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 2.16 ปี 
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      รูปที่ 4-18  ไดอะแกรมระบบการติดตั้งปั๊มความร้อน  
                     โรงแรม The Royal City [27] 

ตัวอย่างที่ 7 โรงแรม Mike จากกรณีศึกษา 17[27] การใช้ปั๊มความร้อน (Heat Pump)         กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โรงแรม Mile มีจ านวนห้องพัก       110 
ห้อง มีการใช้หม้อต้มน้ าแบบใช้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพ่ือผลิตน้ าร้อนอย่างเดียว        มี
ปริมาณการใช้ LPG เพ่ือท าน้ าร้อนเฉลี่ยอยู่ที่ 48 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 90 ของปริมาณการใช้ 
LPG ของทั้งโรงแรม โดยทางโรงแรมได้ท าการติดตั้งระบบปั๊มความร้อน ขนาด 11 kW อัตราการผลิตน้ า
ร้อนที่ 1,200 ลิตรต่อชั่วโมง ร่วมกับถังเก็บน้ าขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร เงินลงทุน 557,000 บาท โดยการ
ประเมินผลระบบปั๊มความร้อนท าอุณหภูมิน้ าร้อนใช้งานได้ที่ 53°C  โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 11 kW    
ผลประหยัดสามารถประหยัดพลังงานในหม้อไอน้ าเดิมได้ถึง 685 GJ/ปี คิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 
131,351 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 4.24 ปี 

ตัวอย่างที่ 8 บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด จากหนังสืออบรม หลักสูตรก้าวทัน
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน (โรงงานอุตสาหกรรม)[28] ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรในเทคโนโลยี
เชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน        
โดยทางโรงงานมีการติดตั้งระบบปั๊มความร้อนแทนระบบเดิมที่ผลิตน้ าร้อนที่ อุณหภูมิ 60 -70°C              
ได้ด าเนินการติดตั้งระบบปั๊มความร้อน ขนาด 45 kW จ านวน 1 ชุด แทนการใช้ความร้อนจากไอน้ าซึ่ง
ผลิตจากหม้อไอน้ าที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และขนาด 75 kW จ านวน 1 ชุด แทนการใช้ความร้อน
จากการใช้ขดลวดไฟฟ้าในการท าความร้อน เงินลงทุนในการปรับปรุง 1 ,729,000 บาท ผลประหยัด
สามารถประหยัดพลังงานในหม้อไอน้ าคิดเป็นมูลค่าที่ประหยัดได้ 616,616.98 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน        
2.8 ปี 

ตัวอย่างที่ 9 บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด จากหนังสืออบรม 
หลักสูตรก้าวทันเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน (โรงงานอุตสาหกรรม)[28] ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร
ในเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน โดยทางโรงงานมีการใช้น้ าร้อนในกระบวนการซักผ้าในฝ่ายผลิต จากเดิมท่ีใช้แหล่งความร้อนจาก
ไอน้ าที่ได้มาจากหม้อไอน้ าเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ าในกระบวนการซีกผ้า ที่อุณหภูมิ 50°C  ซึ่งหม้อ



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 4-23 

ไอน้ าใช้น้ ามันดีเซล โดยท าการติดตั้งปั๊มความร้อนขนาด 16 กิโลวัตต์ความร้อน จ านวน 6 ชุด เงินลงทุ น 
4,570,000 บาท โดยผลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 3,391,781.94 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 1.35 ปี  

- Heat Pipe 
ตัวอย่างที่ 10 บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา 13[29] การใช้ฮีตไปป์เพ่ือ

ประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  
ทางโรงงานใช้ระบบปรับอากาศท าความเย็นจากส่วนกลางในห้องประกอบคอมเพรสเซอร์ที่มีเครื่องลด
ความชื้น Desiccant โดยมี steam Coil ขนาด 500,000 บีทียูต่อชั่วโมง ส าหรับไล่ความชื้นออกจากสาร
ดูดความชื้น โดยก่อนการปรับปรุงความดับภายในห้องเป็นลบท าให้เครื่องปรับอากาศต้องท างานหนัก ทาง
โรงงานจึงได้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพ่ือให้ห้องมีความดันเป็นบวก และติดตั้งฮีตไปป์ขนาด 27.5”         
FH × 55” FH ซึ่งมีอัตราถ่ายเทความร้อน 84,000 บีทียูต่อชั่วโมง ไดอะแกรมการติดตั้งระบบดังรูปที่       
4-19 โดยผลพบว่าเครื่องเติมอากาศที่ติดตั้งฮีตไปป์สามารถปรับอากาศจาก 35°C  ความชื้นสัมพัทธ์ 60 % 
โดยเมื่อผ่านฮีตไปป์จะได้อากาศอุณหภูมิที่ 21°C  ความชื้นสัมพัทธ์ 50% เพ่ือจ่ายเข้าสู่พ้ืนที่ปรับอากาศ 
เมื่อรวมกับอากาศที่ได้จากระบบปรับอากาศท าให้ได้สภาวะห้องที่อุณหภูมิ 22 °C  ความชื้นสัมพัทธ์ 48% 
โดยผลประหยัดสามารถประหยัดพลังงานลงได้จากเดิมร้อยละ 20 

 
รูปที่ 4-19  ไดอะแกรมระบบการติดตั้งฮีทไปป์  

                       บริษัท กุลธร เคอร์บี้ จ ากัด (มหาชน)[29] 
 

ตัวอย่างที่ 11 โรงงานบริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา 13[29] การใช้
ฮีทไปป์เพ่ือประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน โดยจากเดิมทางโรงงานใช้ระบบปรับอากาศเย็นแบบส่วนกลางในห้องผสมเครื่องปรุง
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปใส่ซอง ทางโรงงานต้องควบคุมความชื้นให้ต่ าโดยการลดอุณหภูมิของอากาศให้ต่ ามาก
เพ่ือให้อากาศแห้ง แล้วใช้ขดลวดไฟฟ้าเพ่ือปรับอุณหภูมิของอากาศให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นก่อนจ่ายลม
เข้าสู่พ้ืนที่การผลิตซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ทางโรงงานจึงได้ท าการติดตั้งฮีทไปป์จ านวน 4 ชุด ซึ่งมีอัตราการ
ถ่ายเทความร้อน 28,500 บีทียูต่อชั่วโมงต่อชุด เพ่ือใช้งานร่วมกับเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่ทดแทน
ระบบการควบคุมความชื้นแบบเดิม ภายหลังการติดตั้งฮีทไปป์พบว่าเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งสามารถปรับ
อากาศห้องให้มีอุณหภูมิ 22°C  ความชื้นสัมพัทธ์ 50% และสามารถลดการใช้พลังงานจากการใช้ระบบ
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ควบคุมความชื้นแบบเดิมที่ต้องใช้ขดลวดความร้อน โดยเงินลงทุน 1 ,140,000 บาท คิดมูลค่าผลประหยัด
ทางด้านพลังงานได้ 1,683,360 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 0.68 ปี  

- หัวเ าแบบรีเจนเนอเทีฟ (Regenerative Burner) 
ตัวอย่างที่ 12 บริษัท เกษมศักดิ์ เทรดดิ้ง จ ากัด จากหนังสืออบรม หลักสูตรก้าวทันเทคโนโลยีการ

อนุรักษ์พลังงาน (โรงงานอุตสาหกรรม)[28] ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรในเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยการเผาไหม้ในเตา
อุ่นเหล็กเดิมใช้หัวเผาน้ ามันเตาความดันสูง จ านวน 5 ชุด โดยมีการอุ่นอากาศเผาไหม้ด้วยชุดรีคูเพอเรเตอร์ ได้
ท าการเปลี่ยนใหม่เป็นหัวเผารีเจนเนอเรทีฟจ านวน 3 ชุด ที่ Heating zone และหัวเผาอากาศอุ่นโดย       
รีคูเพอเรเตอร์ จ านวน 4 หัว ที่ Soaking Zone โดยหัวเผาทั้งหมดที่ติดตั้งใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดย
ใช้งบในการลงทุน 30,907,397 บาท ได้ผลตอบแทนเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดจากเชื้อเพลิงเท่ากับ 
12,407,553 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 2.49 ปี  

- ระบบท าความเย็นแบบ ู ซึม (Absorption Chiller) 
ตัวอย่างที่ 13 บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จ ากัด กรณีศึกษา 09[30] ระบบท าความเย็นแบบดูดซึม 

(Absorption Chiller) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เนื่องจากทาง
โรงงานมีความต้องการในการใช้พลังงานมากขึ้น จึงห์วิเคราะห์ถึงการซื้อพลังงานกับการติดตั้งระบบผลิต
พลังงานร่วม โดยผลสรุปถึงความคุ้มค่าได้ท าการติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วม แต่ไอน้ าที่ผลิตได้นั้นมาก
เกินความต้องการส าหรับกระบวนการผลิต ทางโรงงานจึงได้ท าการติดตั้งระบบท าความเย็นแบบดูดซึมเพ่ือ
ผลิตน้ าเย็นให้แก่ระบบปรับอากาศส าหรับผลิตความร้อนร่วม ห้องควบคุมภายในโรงผลิตไฟฟ้า และภายใน
โรงงานในส่วนของกระบวนการผลิต โดยได้ท าการติดตั้งระบบท าความเย็นแบบดูดซึม 2 ชั้น (Double 
Effect Absorption Chiller) จ านวนทั้งสิ้น 4 เครื่อง โดยขนาด 400 ตันความเย็น จ านวน 1 เครื่อง และ 
900 ตันความเย็น จ านวน 3 เครื่อง ใช้เงินลงทุน 21,500,000 บาท โดยระยะเวลาคืนทุนภายใน 3 ปี 
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บทที่  5 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการความร้อนทิ้ง 

 
 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความคุ่มค่าของการด าเนินมาตรการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ซึ่งเครื่องมือที่
ใช้วัดความคุ้มค่าที่นิยมมี 2 เครื่องมือ คือ ระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย (Payback period) และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) เครื่องมือที่สองแตกต่างจากอย่างแรกตรงที่พิจารณาผล
ที่ได้ตลอดอายุโครงการเป็นเปอร์เซนต์  คล้ายกับอัตราดอกเบี้ยที่ได้จากเงินต้น (ซึ่งก็คือเงินที่ลงทุนไป)     
ถ้าอายุโครงการนานผลตอบแทนก็จะสูงด้วย เนื่องจากเสมือนได้ดอกเบี้ยยาวขึ้นขณะที่เครื่องมือแรก 
ระยะเวลาคืนทุนดูเฉพาะจ านวนปีที่ผลตอบแทนสะสมเท่ากับเงินลงทุนเท่านั้น 

 โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาความคุ้มค่าระยะเวลาคืนทุนจะขึ้นกับดุลพินิจของผู้ประกอบการแต่
โดยทั่วไปมักมองที่ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ขณะที่ถ้ามอง IRR ก็จะพิจารณาโครงการที่มี IRR เกินกว่า 9% 
ขึ้นไป 

 อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดทั้งสองสัมพันธ์กันในกราฟต่อไปนี้ หากทราบระยะเวลาคืนทุนและอายุ
โครงการก็จะหาค่า % IRR ได้จากเส้นกราฟในรูป 

 

รูปที่ 5-1 Payback และ IRR 

 ในบทนี้จะเน้นการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนในการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้แต่ละ
มาตรการ ทั้งนี้เนื่องจากความคุ้มค่าจะขึ้นกับ ราคาเชื้อเพลิง เงินลงทุน ชั่วโมงการใช้งาน เพ่ือความสะดวก
ได้แสดงการค านวณ และแทนค่าตัวแปรข้างต้นในรูปแบบตาราง ซึ่งท่านจะมองเห็นความคุ้มค่าเบื้องต้น 
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ซึ่งหากสนใจก็ควรศึกษาโดยละเอียดต่อไป ดังนั้นเครื่องมือในบทนี้จะเป็นเครื่องกรองมาตรการให้ท่าน
เบื้องต้นว่ามีความคุ้มค่าในการด าเนินการหรือไม่ 

 มาตรการที่การศึกษาประกอบด้วย 

1. มาตรการติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศด้วยก๊าซไอเสีย 
2. มาตรการติดตั้งเครื่องอุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ า (ECONOMIZER) 
3. มาตรการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจากน้ าร้อนกับน้ าเย็น 
4. มาตรการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอากาศร้อนทิ้งให้กับน้ า 
5. มาตรการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอากาศร้อนทิ้งให้กับอากาศเข้ากระบวนการ

ผลิต 
6. มาตรการน าความร้อนทิ้งจากน้ าระบายกลับมาใช้ 
7. มาตรการติดตั้งปั้มความร้อน 
8. มาตรการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ Organic Rankine Cycle 
9. มาตรการติดตั้ง Heat Wheel 

ความคุ้มค่าจะพิจารณาที่ระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่า 3 ปี 
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5.1  มาตรการติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศด้วยก๊าซไอเสีย 

อุปกรณ์เป้าหมาย  หม้อไอน้ า หรือ เตาเผาที่มีก๊าซไอเสีย 

การใช้งาน   กรณีท่ีจะน าไอเสียจากหม้อไอน้ า หรือเตาเผามาใช้อุ่นอากาศเข้าเผาไหม้ 

การวิเคราะห์ 

 อุณหภูมิก๊าซไอเสีย      T °C 

 ราคาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน     CA บาท/ตรม. 
 พ้ืนที่แลกเปลี่ยนความร้อน     A ตรม. 

 ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน    u W/m2/°C 

 

 

 

 

 
 

 

อุณหภูมิแตกต่างลอกมีน       ∆TLM  = 
∆T1-∆T2

ln(∆T1/∆T2))
 °C 

 ชั่วโมงการท างานต่อปี      h ชม./ปี 
 ค่าความร้อนเชื้อเพลิง      LHV MJ/ปี 

 ราคาเชื้อเพลิง       CF  บาท/หน่วย 

 เงินลงทุน     I = CAA   บาท 

ปริมาณความร้อนที่น ากลับมาได้   Q = ∪A∆TLMh  Wh/ปี 

 คิดเป็นปริมาณเชื้อเพลิง    F = 
3.6∪A∆TLMh

1,000 LHV
  หน่วย/ปี 

ปละผลประหยัด      S = 
3.6∪A∆TLMh

1,000 LHV
 CF  บาท/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน      PB = 
I

S
 

           = 1,000CA

3.6U∆TLMho
       ปี  ….………(5-1) 
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สมมุติฐานที่ใช้  

ก๊าซไอเสียหลังจากน าความร้อนมาอุ่นอากาศแล้วอุณหภูมิ  
ถ้าเป็นเชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์   150°C  
ถ้าเป็นเชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ต่ า  100°C 

อากาศเข้าระบายความร้อน     30°C 
ค่าประสิทธิผลการแลกเปลี่ยนความร้อน u เท่ากับ   20 W/m2°C 
ค่าสัมประสิทธิ์ผลการแลกเปลี่ยนความร้อน (effectiveness) ไม่เกิน 0.5  
ชั่วโมงการท างาน           7,200      ชั่วโมง/ปี 
อัตราการไหลด้านก๊าซไอเสียต่อด้านอากาศ (mfl/mair)                    1.1 
ราคาค่าความร้อน  

ประเภทเชื้อเพลิง ค่าความร้อน 
(MJ/หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา/MJ 

เชื้อเพลิงน้ ามัน 39.77 MJ/ลิตร 20.68 บาท/ลิตร 0.52 
ก๊าซธรรมชาติ 1,055 MT/Mbtu 316.5 บาท/Mbtu 0.30 
ถ่านหิน 15 MT/lg 1.65 บาท/kg 0.11 

ผลการวิเคราะห ์

 โดยการค านวณค่าอุณหภูมิลอกมีนจากอุณหภูมิเข้าออกเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจาก
สมมุติฐานข้างต้น และในกรณีท่ีค่าประสิทธิผลสูงกว่า 0.5 ใช้ค่า 0.5 และเนื่องจากราคาเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนขึ้นกับวัสดุที่ใช้ และการออกแบบจึงไม่สามารถก าหนดได้ตายตัวในที่นี้ได้แปรค่าราคาเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อนต่อตารางเมตร จาก 20,000 ถึง 50,000 บาทต่อตารางเมตร    ผลการวิเคราะห์
แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5-1 มาตรการติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศ 

เชื้อเพลิงน้ ามัน 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) 

TLM 
CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

160 119.50 0.62 175.80% 0.93 113.66% 1.24 83.63% 1.55 64.46% 
180 118.49 0.63 174.75% 0.94 112.07% 1.25 82.93% 1.57 64.01% 
200 117.48 0.63 173.67% 0.95 110.45% 1.26 82.20% 1.58 63.55% 

250 114.93 0.65 170.86% 0.97 106.24% 1.29 80.31% 1.61 62.34% 
300 141.05 0.53 194.79% 0.79 142.14% 1.05 96.40% 1.32 78.70% 

350 167.17 0.44 - 0.67 166.82% 0.89 122.39% 1.11 92.53% 
400 193.29 0.38 - 0.58 200.00% 0.77 200.00% 0.96 200.00% 

450 219.41 0.34 - 0.51 200.00% 0.68 200.00% 0.85 200.00% 
500 245.53 0.30 - 0.45 - 0.60 200.00% 0.76 200.00% 
550 271.65 0.27 - 0.41 - 0.55 200.00% 0.68 200.00% 

600 297.77 0.25 - 0.37 - 0.50 - 0.62 200.00% 
650 323.89 0.23 - 0.34 - 0.46 - 0.57 200.00% 

700 350.01 0.21 - 0.32 - 0.42 - 0.53 200.00% 
800 402.25 0.18 - 0.28 - 0.37 - 0.46 - 

 

เชื่อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) 

TLM  
CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

160 67.91 1.89 52.73% 2.84 33.46% 3.79 23.22% 4.73 16.62% 
180 78.36 1.64 61.40% 2.46 39.27% 3.28 28.03% 4.10 20.70% 

200 88.81 1.45 69.75% 2.17 45.42% 2.90 32.64% 3.62 24.64% 
250 114.93 1.12 91.90% 1.68 60.12% 2.24 44.02% 2.80 34.09% 
300 141.05 0.91 117.57% 1.37 75.16% 1.82 55.14% 2.28 43.14% 

350 167.17 0.77 146.09% 1.15 89.54% 1.54 64.93% 1.92 51.71% 
400 193.29 0.67 200.00% 1.00 200.00% 1.33 99.90% 1.66 66.25% 

450 219.41 0.59 200.00% 0.88 200.00% 1.17 99.90% 1.47 99.90% 
500 245.53 0.52 200.00% 0.79 200.00% 1.05 99.90% 1.31 99.90% 
550 271.65 0.47 - 0.71 200.00% 0.95 200.00% 1.18 99.90% 

600 297.77 0.43 - 0.65 200.00% 0.86 200.00% 1.08 99.90% 
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เชื่อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) 

TLM  
CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
650 323.89 0.40 - 0.60 200.00% 0.79 200.00% 0.99 200.00% 
700 350.01 0.37 - 0.55 200.00% 0.73 200.00% 0.92 200.00% 

800 402.25 0.32 - 0.48 - 0.64 200.00% 0.80 200.00% 
 

เชื่อเพลิงถ่านหิน 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) 

TLM  
CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

160 119.50 2.93 32.07% 4.40 18.63% 5.87 11.11% 7.34 6.08% 
180 118.49 2.96 31.70% 4.44 18.38% 5.92 10.90% 7.40 5.90% 
200 117.48 2.99 31.33% 4.48 18.11% 5.97 10.68% 7.46 5.71% 

250 114.93 3.05 30.55% 4.58 17.52% 6.10 10.18% 7.63 5.26% 
300 141.05 2.49 38.74% 3.73 23.70% 4.97 15.25% 6.22 9.76% 

350 167.17 2.10 46.99% 3.15 29.51% 4.20 20.06% 5.25 13.90% 
400 193.29 1.81 66.25% 2.72 38.45% 3.63 25.66% 4.54 17.96% 
450 219.41 1.60 66.25% 2.40 49.08% 3.20 31.11% 4.00 25.66% 

500 245.53 1.43 99.90% 2.14 49.08% 2.86 38.45% 3.57 25.66% 
550 271.65 1.29 99.90% 1.94 66.25% 2.58 38.45% 3.23 31.11% 

600 297.77 1.18 99.90% 1.77 66.25% 2.36 49.08% 2.94 38.45% 
650 323.89 1.08 99.90% 1.62 66.25% 2.17 49.08% 2.71 38.45% 

700 350.01 1.00 99.90% 1.50 66.25% 2.00 49.08% 2.51 38.45% 
800 402.25 0.87 200.00% 1.31 99.90% 1.74 66.25% 2.18 49.08% 

 

หมายเหตุ 

 การใช้ตารางข้างต้น 

1) หากสามารถค านวณค่า TLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ตามสมาการในหน้าที่ 5-2  ให้ใช้
ค่านั้นเปิดตารางดูค่าความคุ้มค่า แต่หากไม่มีข้อมูล ให้ใช้อุณหภูมิก๊าซไอเสียเปิดตารางดูค่าความ
คุ้มค่า  

2) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น ชั่วโมงการใช้งาน ราคาเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน u  ให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่วนของตัวแปรนั้น



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-7 

 

เทียบกับค่าที่ใช้ในสมมุติฐาน ถ้าตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวตั้งในสมการ 5-1 ให้คูณผลลัพธ์ด้วยค่า
สัดส่วน และหากเป็นตัวหารก็ให้หารผลลัพธ์ด้วยค่าสัดส่วน 

สรุป 

โดยสรุปจะเห็นว่า มาตรการน าก๊าซไอเสียมาอุ่นอากาศนั้นมีความคุ้มค่า เมื่ออุณหภูมิก๊าซไอเสีย
ตั้งแต่ 160 °C ขึ้นไป และขึ้นกับราคาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนต่อตารางเมตร ซึ่งขึ้นกับวัสดุ สเปค 
โดยทั่วไปอาจพิจารณาที่ช่วง  30,000-40,000 บาทต่อตารางเมตร และเชื้อเพลิงน้ ามันจะมีความคุ้มค่าสูง
ขณะที่เชื้อเพลิงที่ราคาถูก ก๊าซไอเสียจะต้องมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-8 

 

5.2 มาตรการติดตั้งเครื่องอุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ า (ECONOMIZER) 

อุปกรณ์เป้าหมาย หม้อไอน้ า 

การใช้งาน   ส าหรับการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่ออุ่นน้ าป้อนหม้อไอน้ าด้วยก๊าซ
ไอเสีย 

การวิเคราะห ์  

 สมการที่ใช้เช่นเดียวกับการอุ่นอากาศ 

 ระยะเวลาคืนทุน   = 1,000CA

3.6U∆TLMho
 

สมมุติฐาน  

ไอเสียหลังจากการอุ่นน้ า ถ้าเป็นเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ หรือ ซัลเฟอร์ต่ า 100°C 
   ถ้าเป็นเชื้อเพลิงอื่น   150°C 
อุณหภูมิน้ าเข้าความร้อน      30°C 
ชั่วโมงการท างาน       7,200  ชั่วโมง/ปี 
อายุโครงการ       10  ปี  
ค่าประสิทธิผลการถ่ายเทความร้อน (effectiveness)  0.6 
ผลคูณอัตราการไหลและค่าความจุความร้อนฝั่งน้ าป้อนต่อฝั่งก๊าซไอเสีย ประมาณเท่ากับ 3  
ราคาค่าความร้อน  

ประเภทเชื้อเพลิง ค่าความร้อน 
(MJ/หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา/MJ 

เชื้อเพลิงน้ ามัน 39.77 MJ/ลิตร 20.68 บาท/ลิตร 0.52 
ก๊าซธรรมชาติ 1,055 MT/Mbtu 316.5 บาท/Mbtu 0.30 
ถ่านหิน 15 MT/lg 1.65 บาท/kg 0.11 

ค่า u ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศกับน้ า ปกติมีค่า 15 ถึง 70 W/m2°C ในที่นี้
เลือก 40 W/m2°C 

ผลการวิเคราะห ์

 ความคุ้มค่าของการติดตั้งอุปกรณ์น าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ จะขึ้นกับเชื้อเพลิงที่ใช้  อุณหภูมิก๊าซ
ไอเสีย และราคาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนต่อตารางเมตร ในที่นี้ได้แปรค่าราคาเครื่องแลกเปลี่ยน     
ความร้อนตั้งแต่ 20,000-50,000 บาทต่อตารางเมตร  ผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-9 

 

ตารางท่ี 5-2 มาตรการติดตั้งเครื่องอุ่นน้ าป้อน 

เชื้อเพลิงน้ ามัน 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) 

TLM  
CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

160 123.30 0.30 - 0.45 - 0.60 179.64% 0.75 149.52% 
180 129.74 0.29 - 0.43 - 0.57 185.61% 0.71 157.00% 
200 135.99 0.27 - 0.41 - 0.55 190.87% 0.68 163.56% 

250 150.89 0.25 - 0.37 - 0.49 - 0.61 177.05% 
300 176.19 0.21 - 0.32 - 0.42 - 0.53 194.72% 

350 208.81 0.18 - 0.27 - 0.36 - 0.44 - 
400 241.44 0.15 - 0.23 - 0.31 - 0.38 - 

450 274.07 0.14 - 0.20 - 0.27 - 0.34 - 
500 306.69 0.12 - 0.18 - 0.24 - 0.30 - 
550 339.32 0.11 - 0.16 - 0.22 - 0.27 - 

600 371.95 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 
650 404.57 0.09 - 0.14 - 0.18 - 0.23 - 

700 437.20 0.08 - 0.13 - 0.17 - 0.21 - 
800 502.45 0.07 - 0.11 - 0.15 - 0.18 - 

 

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) 

TLM  
CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

160 88.50 0.73 154.64% 1.09 93.85% 1.45 69.41% 1.82 55.38% 
180 97.88 0.66 168.58% 0.99 102.83% 1.31 78.78% 1.64 61.36% 

200 97.88 0.66 168.58% 0.99 102.83% 1.31 78.78% 1.64 61.36% 
250 143.56 0.45 - 0.67 165.59% 0.90 120.76% 1.12 91.84% 
300 176.19 0.36 - 0.55 190.50% 0.73 153.97% 0.91 117.44% 

350 208.81 0.31 - 0.46 - 0.62 176.80% 0.77 145.98% 
400 241.44 0.27 - 0.40 - 0.53 200.00% 0.67 200.00% 

450 274.07 0.23 - 0.35 - 0.47 - 0.59 200.00% 
500 306.69 0.21 - 0.31 - 0.42 - 0.52 200.00% 
550 339.32 0.19 - 0.28 - 0.38 - 0.47 - 

600 371.95 0.17 - 0.26 - 0.35 - 0.43 - 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  
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เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) 

TLM  
CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
650 404.57 0.16 - 0.24 - 0.32 - 0.40 - 
700 437.20 0.15 - 0.22 - 0.29 - 0.37 - 

800 502.45 0.13 - 0.19 - 0.26 - 0.32 - 
 

เชื้อเพลิงถ่านหิน 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) 

TLM  
CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

160 123.30 1.42 71.49% 2.13 46.24% 2.84 33.40% 3.56 25.19% 
180 129.74 1.35 76.24% 2.03 48.49% 2.70 35.47% 3.38 26.98% 
200 135.99 1.29 80.41% 1.93 51.33% 2.58 37.29% 3.22 28.67% 

250 150.89 1.16 88.98% 1.74 57.89% 2.32 42.18% 2.91 32.50% 
300 176.19 1.00 100.83% 1.49 66.72% 1.99 49.40% 2.49 38.70% 

350 208.81 0.84 131.97% 1.26 82.42% 1.68 60.08% 2.10 46.96% 
400 241.44 0.73 200.00% 1.09 99.90% 1.45 99.90% 1.82 66.25% 
450 274.07 0.64 200.00% 0.96 200.00% 1.28 99.90% 1.60 66.25% 

500 306.69 0.57 200.00% 0.86 200.00% 1.14 99.90% 1.43 99.90% 
550 339.32 0.52 200.00% 0.78 200.00% 1.03 99.90% 1.29 99.90% 

600 371.95 0.47 - 0.71 200.00% 0.94 200.00% 1.18 99.90% 
650 404.57 0.43 - 0.65 200.00% 0.87 200.00% 1.08 99.90% 

700 437.20 0.40 - 0.60 200.00% 0.80 200.00% 1.00 99.90% 
800 502.45 0.35 - 0.52 200.00% 0.70 200.00% 0.87 200.00% 

 

หมายเหตุ 

 การใช้ตารางข้างต้น 

1) หากสามารถค านวณค่า TLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ตามสมการหน้า 5-2  ให้ใช้ค่านั้น
เปิดตารางดูค่าความคุ้มค่า แต่หากไม่มีข้อมูล ให้ใช้อุณหภูมิก๊าซไอเสีย เปิดตารางดูค่าความคุ้มค่า 

2) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น ชั่วโมงการใช้งาน ราคาเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน u  ให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่วนของตัวแปรนั้น
เทียบกับค่าที่ใช้ในสมมุติฐาน ถ้าตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวตั้งในสมการ 5-1 ให้คูณผลลัพธ์ด้วยค่า
สัดส่วน และหากเป็นตัวหารก็ให้หารผลลัพธ์ด้วยค่าสัดส่วน 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-11 

 

สรุป 

โดยสรุปจะเห็นว่า มาตรการน าก๊าซไอเสียมาอุ่นน้ าป้อนมีความคุ้มค่าในทุกเงื่อนไข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเชื้อเพลิงซัลเฟอร์ต่ า ที่สามารถควบคุมให้ไอเสียออกท่ี 100 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  
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5.3 มาตรการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจากน้ าร้อนกับน้ า 

อุปกรณ์เป้าหมาย อุปกรณ์ให้ความร้อนที่มีน้ าร้อน หรือคอนเดนเสทที่ปล่อยทิ้ง 
การใช้งาน ในกรณีที่โรงงานมีน้ าร้อนหรือคอนเดนเสทเหลือจากกระบวนการและต้องการ

น ามาใช้อุ่นน้ าปกติ 30°C เพ่ือใช้ทดแทนการใช้ไอน้ าหรือแหล่งความร้อนอ่ืน 
ผลิตน้ าร้อน 

การวิเคราะห ์
 ระยะเวลาคืนทุนของการด าเนินมาตรการ 

 ระยะเวลาคืนทุน   = 1,000CA

3.6U∆TLMho
 

 

 

 

 

 
 

 

อุณหภูมิแตกต่างลอกมีน         ∆TLM  = 
∆T1-∆T2

ln(∆T1/∆T2))
 °C 

 ถ้าให้อัตราการไหลและค่าความจุความร้อนของทั้งสองกระแสมีอัตราส่วน 

     r = 
mhcph

mccpc
 

 และค่าประสิทธิผลของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ε  อุณหภูมิความร้อนแตกต่างของแหล่ง
ความร้อน Thi และอุณหภูมิตัวรับ Tci เป็น T จะได้ว่า 

กรณีที่ r > 1 กรณีที่ r < 1 

ε= 
∆Tc

∆T
 ε =  

∆Th

∆T
 

∆Tc =  ε∆T ∆Th =  ε∆T 

∆Th =  εr∆T ∆Tc =  εr∆T 

∆T1 = (1 − ε)∆T ∆T1 = (1 − εr)∆T 

∆T2 = (2 − εr)∆T ∆T2 = (2 − ε)∆T 

Tho 

Tci 

Th 

T2 

T1 

Tc 

Thi 

Tco 

Heat Exchanger 
สายร้อน 

สายเย็น 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-13 

 

กรณีที่ r > 1 กรณีที่ r < 1 

∆TLW =  
(r − 1)ε∆T

ln (
1 − ε
1 − εr)

 ∆TLW =  
(1 − r)ε∆T

ln (
1 − εr
1 − ε )

 

 

 จะเห็นว่าหากทราบค่า ε อุณหภูมิแตกต่างของ ns แลกเปลี่ยนความร้อน T และอัตราส่วน r 
ก็จะหาความสัมพันธ์ของ T และ TLM เพ่ือน าไปค านวณความคุ้มค่าในสมการที่ 4-1 ได ้

สมมุติฐาน 

เพ่ือให้เห็นภาพของความคุ้มค่าในการปรับปรุงก าหนดค่าตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 
ค่าประสิทธิผลของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (ε)   0.7 
อัตราการไหลของกระแสร้อนต่อกระแสเย็น (r)    1.2 
อุณหภูมิตัวกลางสายเย็นที่รับความร้อน    30°C 
ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน    2,000 W/m2°C 
ชั่วโมงการท างาน       7,200 ชั่วโมง/ปี 
ราคาค่าความร้อน  

ประเภทเชื้อเพลิง ค่าความร้อน 
(MJ/หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา/MJ 

เชื้อเพลิงน้ ามัน 39.77 MJ/ลิตร 20.68 บาท/ลิตร 0.52 
ก๊าซธรรมชาติ 1,055 MT/Mbtu 316.5 บาท/Mbtu 0.30 
ถ่านหิน 15 MT/lg 1.65 บาท/kg 0.11 

ผลการวิเคราะห์ 

 เมื่อแปรราคาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 20,000 – 50,000 บาท/ตารางเมตร มีความคุ้มค่าของ
การด าเนินมาตรการแบ่งเป็น สองกรณี คือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเพลต และแบบ (เปลือกและ
ท่อ)  ดังนี้ 

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-14 

 

ตารางท่ี 5-3 มาตาการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนน้ า-น้ า แบบเพลต  

เชื้อเพลิงน้ ามัน 

อุณหภูมิ   
น้ าร้อนท้ิง

(°C) 
TLM  

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

40 3.31 0.22 >100% 0.34 >100% 0.45 >100% 0.56 187.84% 
50 6.62 0.11 >100% 0.17 >100% 0.22 >100% 0.28 >100% 
60 9.92 0.07 >100% 0.11 >100% 0.15 >100% 0.19 >100% 

70 13.23 0.06 >100% 0.08 >100% 0.11 >100% 0.14 >100% 
80 16.54 0.04 >100% 0.07 >100% 0.09 >100% 0.11 >100% 

90 19.85 0.04 >100% 0.06 >100% 0.07 >100% 0.09 >100% 
100 23.16 0.03 >100% 0.05 >100% 0.06 >100% 0.08 >100% 

110 26.46 0.03 >100% 0.04 >100% 0.06 >100% 0.07 >100% 
120 29.77 0.02 >100% 0.04 >100% 0.05 >100% 0.06 >100% 
130 33.08 0.02 >100% 0.03 >100% 0.04 >100% 0.06 >100% 

140 36.39 0.02 >100% 0.03 >100% 0.04 >100% 0.05 >100% 
150 39.70 0.02 >100% 0.03 >100% 0.04 >100% 0.05 >100% 

 

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

อุณหภูมิ   
น้ าร้อนท้ิง

(°C) 
TLM  

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

40 3.31 0.39 >100% 0.58 183.35% 0.78 144.44% 0.97 105.53% 
50 6.62 0.19 >100% 0.29 >100% 0.39 >100% 0.49 >100% 

60 9.92 0.13 >100% 0.19 >100% 0.26 >100% 0.32 >100% 
70 13.23 0.10 >100% 0.15 >100% 0.19 >100% 0.24 >100% 

80 16.54 0.08 >100% 0.12 >100% 0.16 >100% 0.19 >100% 
90 19.85 0.06 >100% 0.10 >100% 0.13 >100% 0.16 >100% 
100 23.16 0.06 >100% 0.08 >100% 0.11 >100% 0.14 >100% 

110 26.46 0.05 >100% 0.07 >100% 0.10 >100% 0.12 >100% 
120 29.77 0.04 >100% 0.06 >100% 0.09 >100% 0.11 >100% 

130 33.08 0.04 >100% 0.06 >100% 0.08 >100% 0.10 >100% 
140 36.39 0.04 >100% 0.05 >100% 0.07 >100% 0.09 >100% 
150 39.70 0.03 >100% 0.05 >100% 0.06 >100% 0.08 >100% 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-15 

 

เชื้อเพลิงถ่านหิน 

อุณหภูมิ   
น้ าร้อนท้ิง

(°C) 
TLM  

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
40 3.31 1.06 95.85% 1.59 63.15% 2.12 46.52% 2.65 36.24% 
50 6.62 0.53 193.97% 0.80 140.90% 1.06 95.85% 1.33 78.01% 

60 9.92 0.35 >100% 0.53 193.97% 0.71 158.59% 0.88 123.22% 
70 13.23 0.27 >100% 0.40 >100% 0.53 193.97% 0.66 167.43% 

80 16.54 0.21 >100% 0.32 >100% 0.42 >100% 0.53 193.97% 
90 19.85 0.18 >100% 0.27 >100% 0.35 >100% 0.44 >100% 

100 23.16 0.15 >100% 0.23 >100% 0.30 >100% 0.38 >100% 
110 26.46 0.13 >100% 0.20 >100% 0.27 >100% 0.33 >100% 
120 29.77 0.12 >100% 0.18 >100% 0.24 >100% 0.29 >100% 

130 33.08 0.11 >100% 0.16 >100% 0.21 >100% 0.27 >100% 
140 36.39 0.10 >100% 0.14 >100% 0.19 >100% 0.24 >100% 

150 39.70 0.09 >100% 0.13 >100% 0.18 >100% 0.22 >100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-16 

 

ตารางท่ี 5-4 มาตรการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนน้ า-น้ า แบบ Shell &Tube  

เชื้อเพลิงน้ ามัน 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) TLM 

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) RR (%) 

40 3.31 0.45 >100% 0.67 165.39% 0.90 120.49% 1.12 91.73% 
50 6.62 0.22 >100% 0.34 >100% 0.45 >100% 0.56 187.84% 
60 9.92 0.15 >100% 0.22 >100% 0.30 >100% 0.37 >100% 

70 13.23 0.11 >100% 0.17 >100% 0.22 >100% 0.28 >100% 
80 16.54 0.09 >100% 0.13 >100% 0.18 >100% 0.22 >100% 

90 19.85 0.07 >100% 0.11 >100% 0.15 >100% 0.19 >100% 
100 23.16 0.06 >100% 0.10 >100% 0.13 >100% 0.16 >100% 

110 26.46 0.06 >100% 0.08 >100% 0.11 >100% 0.14 >100% 
120 29.77 0.05 >100% 0.07 >100% 0.10 >100% 0.12 >100% 
130 33.08 0.04 >100% 0.07 >100% 0.09 >100% 0.11 >100% 

140 36.39 0.04 >100% 0.06 >100% 0.08 >100% 0.10 >100% 
150 39.70 0.04 >100% 0.06 >100% 0.07 >100% 0.09 >100% 

 

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) TLM 

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

40 3.31 0.78 144.44% 1.17 88.71% 1.56 64.36% 1.94 51.01% 
50 6.62 0.39 >100% 0.58 183.35% 0.78 144.44% 0.97 105.53% 

60 9.92 0.26 >100% 0.39 >100% 0.52 196.32% 0.65 170.38% 
70 13.23 0.19 >100% 0.29 >100% 0.39 >100% 0.49 >100% 

80 16.54 0.16 >100% 0.23 >100% 0.31 >100% 0.39 >100% 
90 19.85 0.13 >100% 0.19 >100% 0.26 >100% 0.32 >100% 
100 23.16 0.11 >100% 0.17 >100% 0.22 >100% 0.28 >100% 

110 26.46 0.10 >100% 0.15 >100% 0.19 >100% 0.24 >100% 
120 29.77 0.09 >100% 0.13 >100% 0.17 >100% 0.22 >100% 

130 33.08 0.08 >100% 0.12 >100% 0.16 >100% 0.19 >100% 
140 36.39 0.07 >100% 0.11 >100% 0.14 >100% 0.18 >100% 
150 39.70 0.06 >100% 0.10 >100% 0.13 >100% 0.16 >100% 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-17 

 

เชื้อเพลิงถ่านหิน 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) TLM 

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
40 3.31 2.12 46.52% 3.18 29.14% 4.24 19.75% 5.30 13.63% 
50 6.62 1.06 95.85% 1.59 63.15% 2.12 46.52% 2.65 36.24% 

60 9.92 0.71 158.59% 1.06 95.85% 1.41 72.06% 1.77 57.08% 
70 13.23 0.53 193.97% 0.80 140.90% 1.06 95.85% 1.33 78.01% 

80 16.54 0.42 >100% 0.64 172.74% 0.85 130.29% 1.06 95.85% 
90 19.85 0.35 >100% 0.53 193.97% 0.71 158.59% 0.88 123.22% 

100 23.16 0.30 >100% 0.45 >100% 0.61 200.00% 0.76 200.00% 
110 26.46 0.27 >100% 0.40 >100% 0.53 200.00% 0.66 200.00% 
120 29.77 0.24 >100% 0.35 >100% 0.47 >100% 0.59 200.00% 

130 33.08 0.21 >100% 0.32 >100% 0.42 >100% 0.53 200.00% 
140 36.39 0.19 >100% 0.29 >100% 0.39 >100% 0.48 >100% 

150 39.70 0.18 >100% 0.27 >100% 0.35 >100% 0.44 >100% 

หมายเหตุ 

 การใช้ตารางข้างต้น 

1) หากสามารถค านวณค่า TLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ตามสมาการหน้า 5-2  ให้ใช้ค่า
นั้นเปิดตารางดูค่าความคุ้มค่า แต่หากไม่มีข้อมูล ให้ใช้อุณหภูมิน้ าร้อน เปิดตารางดูค่าความคุ้มค่า 

2) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น ชั่วโมงการใช้งาน ราคาเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน u  ให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่วนของตัวแปรนั้น
เทียบกับค่าที่ใช้ในสมมุติฐาน ถ้าตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวตั้งในสมการ 5-1 ให้คูณผลลัพธ์ด้วยค่า
สัดส่วน และหากเป็นตัวหารก็ให้หารผลลัพธ์ด้วยค่าสัดส่วน 

สรุป 

โดยสรุปจะเห็นว่า มาตรการน าความร้อนจากน้ าร้อนกลับมาใช้  มีความคุ้มค่าเกือบทุกกรณีที่น้ า
ร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 40°C ขึ้นไปในกรณีท่ีใช้เชื้อเพลิงถ่านหินควรมีอุณหภูมิสูงกว่า 50°C  

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-18 

 

5.4 มาตรการการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอากาศร้อนทิ้งให้กับน้ า 

อุปกรณ์เป้าหมาย เตาอบ หรืออุปกรณ์ท่ีมีอากาศร้อนทิ้ง 

การใช้งาน   กรณีท่ีมีอากาศร้อนที่ไม่ใช่ไอเสีย และต้องการน ามาผลิตน้ าร้อน 

การวิเคราะห ์

 ระยะเวลาคืนทุนของการด าเนินมาตรการ 

 ระยะเวลาคืนทุน    =   1,000CA

3.6u∆TLMho
  

          r =  
mhcph

mccpc
 

     และ TLM =  (r−1)ε∆T

ln(
1−ε

1−εr
)

  กรณี r > 1 

     =  (1−r)ε∆T

ln(
1−εr

1−ε
)

  กรณี r < 1 

สมมุติฐาน 

 น้ าเข้ารับความร้อนอุณหภูมิ     30°C 
 ค่าประสิทธิผลการถ่ายเทความร้อน    0.6 
 ค่าสัมประสิทธิ์ภาพถ่ายเทความร้อน    40 W/m2°C 
 ชั่วโมงการท างาน       7,200 ชั่วโมง/ปี 
 ค่า r                                                                              0.125 

ราคาค่าความร้อน  

ประเภทเชื้อเพลิง ค่าความร้อน 
(MJ/หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา/MJ 

เชื้อเพลิงน้ ามัน 39.77 MJ/ลิตร 20.68 บาท/ลิตร 0.52 
ก๊าซธรรมชาติ 1,055 MT/Mbtu 316.5 บาท/Mbtu 0.30 
ถ่านหิน 15 MT/lg 1.65 บาท/kg 0.11 

ค่า u ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศกับน้ า ปกติมีค่า 15 ถึง 70 W/m2°C ในที่นี้
เลือก 40 W/m2°C 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-19 

 

ผลการวิเคราะห ์

 เมื่อแปรค่าราคาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 20,000 – 50,000 บาท/ตารางเมตร มีความคุ้มค่า
ของการด าเนินมาตรการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-5 มาตรการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอากาศ-น้ า  

เชื้อเพลิงน้ ามัน 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) TLM 

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
40 6.26 5.92 10.88% 8.89 2.22% 11.85 0.00% 14.81 0.00% 
50 12.52 2.96 31.67% 4.44 18.36% 5.92 10.88% 7.40 5.88% 

60 18.79 1.97 49.95% 2.96 31.67% 3.95 21.84% 4.94 15.46% 
70 25.05 1.48 67.54% 2.22 44.37% 2.96 31.67% 3.70 23.94% 

80 31.31 1.18 87.47% 1.78 56.74% 2.37 41.23% 2.96 31.67% 
90 37.57 0.99 102.45% 1.48 67.54% 1.97 49.95% 2.47 39.13% 

100 43.84 0.85 200.00% 1.27 99.90% 1.69 66.25% 2.12 49.08% 
110 50.10 0.74 200.00% 1.11 99.90% 1.48 99.90% 1.85 66.25% 
120 56.36 0.66 200.00% 0.99 200.00% 1.32 99.90% 1.65 66.25% 

130 62.62 0.59 200.00% 0.89 200.00% 1.18 99.90% 1.48 99.90% 
140 68.89 0.54 200.00% 0.81 200.00% 1.08 99.90% 1.35 99.90% 

150 75.15 0.49 - 0.74 200.00% 0.99 200.00% 1.23 99.90% 
200 106.46 0.35 - 0.52 200.00% 0.70 200.00% 0.87 200.00% 
250 137.77 0.27 - 0.40 - 0.54 200.00% 0.67 200.00% 

300 169.09 0.22 - 0.33 - 0.44 - 0.55 200.00% 
 

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) TLM 

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

40 6.26 10.27 0.00% 15.40 0.00% 20.54 0.00% 25.67 0.00% 
50 12.52 5.13 14.45% 7.70 5.07% 10.27 0.00% 12.83 0.00% 
60 18.79 3.42 26.51% 5.13 14.45% 6.85 7.58% 8.56 2.94% 

70 25.05 2.57 37.47% 3.85 22.68% 5.13 14.45% 6.42 9.02% 
80 31.31 2.05 47.94% 3.08 30.24% 4.11 20.67% 5.13 14.45% 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-20 

 

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) TLM 

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
90 37.57 1.71 59.00% 2.57 37.47% 3.42 26.51% 4.28 19.49% 
100 43.84 1.47 99.90% 2.20 49.08% 2.93 38.45% 3.67 25.66% 

110 50.10 1.28 99.90% 1.93 66.25% 2.57 38.45% 3.21 31.11% 
120 56.36 1.14 99.90% 1.71 66.25% 2.28 49.08% 2.85 38.45% 

130 62.62 1.03 99.90% 1.54 66.25% 2.05 49.08% 2.57 38.45% 
140 68.89 0.93 200.00% 1.40 99.90% 1.87 66.25% 2.33 49.08% 

150 75.15 0.86 200.00% 1.28 99.90% 1.71 66.25% 2.14 49.08% 
200 106.46 0.60 200.00% 0.91 200.00% 1.21 99.90% 1.51 66.25% 
250 137.77 0.47 - 0.70 200.00% 0.93 200.00% 1.17 99.90% 

300 169.09 0.38 - 0.57 200.00% 0.76 200.00% 0.95 200.00% 
 

เชื้อเพลิงถ่านหิน 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) TLM 

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
40 6.26 28.00 0.00% 42.00 0.00% 56.01 0.00% 70.01 0.00% 

50 12.52 14.00 0.00% 21.00 0.00% 28.00 0.00% 35.00 0.00% 
60 18.79 9.33 1.28% 14.00 0.00% 18.67 0.00% 23.34 0.00% 

70 25.05 7.00 7.07% 10.50 0.00% 14.00 0.00% 17.50 0.00% 
80 31.31 5.60 12.24% 8.40 3.31% 11.20 0.00% 14.00 0.00% 

90 37.57 4.67 17.01% 7.00 7.07% 9.33 1.28% 11.67 0.00% 
100 43.84 4.00 21.41% 6.00 10.56% 8.00 4.28% 10.00 0.00% 
110 50.10 3.50 25.66% 5.25 15.10% 7.00 7.07% 8.75 3.07% 

120 56.36 3.11 31.11% 4.67 17.96% 6.22 10.56% 7.78 5.60% 
130 62.62 2.80 38.45% 4.20 21.41% 5.60 12.66% 7.00 7.07% 

140 68.89 2.55 38.45% 3.82 25.66% 5.09 15.10% 6.36 10.56% 
150 75.15 2.33 49.08% 3.50 25.66% 4.67 17.96% 5.83 12.66% 
200 106.46 1.65 66.25% 2.47 49.08% 3.29 31.11% 4.12 21.41% 

250 137.77 1.27 99.90% 1.91 66.25% 2.55 38.45% 3.18 31.11% 
300 169.09 1.04 99.90% 1.56 66.25% 2.07 49.08% 2.59 38.45% 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-21 

 

หมายเหตุ 

 การใช้ตารางข้างต้น 

1) หากสามารถค านวณค่า TLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ตามสมการในหน้า 5-2  ให้ใช้ค่า
นั้นเปิดตารางดูค่าความคุ้มค่า แต่หากไม่มีข้อมูล ให้ใช้อุณหภูมิอากาศร้อน เปิดตารางดูค่าความ
คุ้มค่า 

2) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น ชั่วโมงการใช้งาน ราคาเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน u  ให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่วนของตัวแปรนั้น
เทียบกับค่าที่ใช้ในสมมุติฐาน ถ้าตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวตั้งในสมการ 5-1 ให้คูณผลลัพธ์ด้วยค่า
สัดส่วน และหากเป็นตัวหารก็ให้หารผลลัพธ์ด้วยค่าสัดส่วน 

สรุป 

โดยสรุปจะเห็นว่า มาตรการน าอากาศร้อนกลับมาใช้  มีความคุ้มค่าที่อุณหภูมิ 70-80 °C ส าหรับ
เชื้อเพลิงราคาสูง แต่ถ้าเชื้อเพลิงราคาต่ าควรมีอุณหภูมิสูงเกิน 120 °C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-22 

 

5.5 มาตรการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอากาศร้อนทิ้งให้กับอากาศเข้ากระบวนการผลิต 

อุปกรณ์เป้าหมาย อุปกรณ์ท่ีมีอากาศร้อนทิ้ง 

การใช้งาน   ส าหรับกรณีท่ีมีอากาศร้อนและต้องการอุ่นอากาศอีกสาย เช่น เตาอบ 

การวิเคราะห ์

 ระยะเวลาคืนทุนของการด าเนินมาตรการ 

 ระยะเวลาคืนทุน    =   1,000CA

3.6u∆TLMho
  

          r =  
mhcph

mccpc
 

     และ TLM =  (r−1)ε∆T

ln(
1−ε

1−εr
)

  กรณี r > 1 

     =  (1−r)ε∆T

ln(
1−εr

1−ε
)

  กรณี r < 1 

สมมุติฐาน 

 น้ าเข้ารับความร้อนอุณหภูมิ     30°C 
 ค่าประสิทธิผลการถ่ายเทความร้อน    0.5 
 ค่าสัมประสิทธิ์ภาพถ่ายเทความร้อน    40 W/m2°C 
 ชั่วโมงการท างาน       7,200 ชั่วโมง/ปี 
 ค่า r                                                                              0.9 

ราคาค่าความร้อน  

ประเภทเชื้อเพลิง ค่าความร้อน 
(MJ/หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา/MJ 

เชื้อเพลิงน้ ามัน 39.77 MJ/ลิตร 20.68 บาท/ลิตร 0.52 
ก๊าซธรรมชาติ 1,055 MT/Mbtu 316.5 บาท/Mbtu 0.30 
ถ่านหิน 15 MT/lg 1.65 บาท/kg 0.11 

ค่า u ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศกับน้ า ปกติมีค่า 15 ถึง 70 W/m2°C ในที่นี้
เลือก 40 W/m2°C 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-23 

 

ผลการวิเคราะห ์

 เมื่อให้ราคาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 20,000 – 50,000 บาท/ตารางเมตร มีความคุ้มค่าของ
การด าเนินมาตรการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-6 มาตรการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอากาศ-อากาศ  

เชื้อเพลิงน้ ามัน 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) TLM 

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

40 5.25 9.43 1.09% 14.14 0.00% 18.86 0.00% 23.57 0.00% 
50 10.49 4.71 16.74% 7.07 6.86% 9.43 1.09% 11.79 0.00% 

60 15.74 3.14 29.56% 4.71 16.74% 6.29 9.50% 7.86 4.66% 
70 20.98 2.36 41.49% 3.54 25.36% 4.71 16.74% 5.89 11.01% 
80 26.23 1.89 53.00% 2.83 33.63% 3.77 23.35% 4.71 16.74% 

90 31.48 1.57 63.80% 2.36 41.49% 3.14 29.56% 3.93 22.01% 
100 36.72 1.35 99.90% 2.02 49.08% 2.69 38.45% 3.37 31.11% 

110 41.97 1.18 99.90% 1.77 66.25% 2.36 49.08% 2.95 38.45% 
120 47.21 1.05 99.90% 1.57 66.25% 2.10 49.08% 2.62 38.45% 
130 52.46 0.94 200.00% 1.41 99.90% 1.89 66.25% 2.36 49.08% 

140 57.71 0.86 200.00% 1.29 99.90% 1.71 66.25% 2.14 49.08% 
150 62.95 0.79 200.00% 1.18 99.90% 1.57 66.25% 1.96 66.25% 

200 89.18 0.55 200.00% 0.83 200.00% 1.11 99.90% 1.39 99.90% 
250 115.41 0.43 - 0.64 200.00% 0.86 200.00% 1.07 99.90% 

300 141.64 0.35 - 0.52 200.00% 0.70 200.00% 0.87 200.00% 
 

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) TLM 

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
40 5.25 16.34 0.00% 24.51 0.00% 32.69 0.00% 40.86 0.00% 

50 10.49 8.17 3.86% 12.26 0.00% 16.34 0.00% 20.43 0.00% 
60 15.74 5.45 12.92% 8.17 3.86% 10.90 0.00% 13.62 0.00% 
70 20.98 4.09 20.82% 6.13 10.08% 8.17 3.86% 10.21 0.00% 

80 26.23 3.27 28.19% 4.90 15.66% 6.54 8.59% 8.17 3.86% 
90 31.48 2.72 35.17% 4.09 20.82% 5.45 12.92% 6.81 7.70% 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-24 

 

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) TLM 

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
100 36.72 2.33 49.08% 3.50 25.66% 4.67 17.96% 5.84 12.66% 
110 41.97 2.04 49.08% 3.06 31.11% 4.09 21.41% 5.11 15.10% 

120 47.21 1.82 66.25% 2.72 38.45% 3.63 25.66% 4.54 17.96% 
130 52.46 1.63 66.25% 2.45 49.08% 3.27 31.11% 4.09 21.41% 

140 57.71 1.49 99.90% 2.23 49.08% 2.97 38.45% 3.71 25.66% 
150 62.95 1.36 99.90% 2.04 49.08% 2.72 38.45% 3.40 31.11% 

200 89.18 0.96 200.00% 1.44 99.90% 1.92 66.25% 2.40 49.08% 
250 115.41 0.74 200.00% 1.11 99.90% 1.49 99.90% 1.86 66.25% 
300 141.64 0.61 200.00% 0.91 200.00% 1.21 99.90% 1.51 66.25% 

 

เชื้อเพลิงถ่านหิน 

อุณหภูมิกา๊ซ
ไอเสีย (°C) TLM 

CA = 20,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 30,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 40,000 
(บาท/ตรม.) 

CA = 50,000 
(บาท/ตรม.) 

PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
40 5.25 44.57 0.00% 66.86 0.00% 89.14 0.00% 111.43 0.00% 
50 10.49 22.29 0.00% 33.43 0.00% 44.57 0.00% 55.71 0.00% 

60 15.74 14.86 0.00% 22.29 0.00% 29.71 0.00% 37.14 0.00% 
70 20.98 11.14 0.00% 16.71 0.00% 22.29 0.00% 27.86 0.00% 

80 26.23 8.91 2.15% 13.37 0.00% 17.83 0.00% 22.29 0.00% 
90 31.48 7.43 5.81% 11.14 0.00% 14.86 0.00% 18.57 0.00% 

100 36.72 6.37 10.56% 9.55 0.94% 12.73 0.00% 15.92 0.00% 
110 41.97 5.57 12.66% 8.36 4.28% 11.14 0.00% 13.93 0.00% 
120 47.21 4.95 17.96% 7.43 7.07% 9.90 0.94% 12.38 0.00% 

130 52.46 4.46 21.41% 6.69 8.71% 8.91 3.07% 11.14 0.00% 
140 57.71 4.05 21.41% 6.08 10.56% 8.10 4.28% 10.13 0.00% 

150 62.95 3.71 25.66% 5.57 12.66% 7.43 7.07% 9.29 1.96% 
200 89.18 2.62 38.45% 3.93 25.66% 5.24 15.10% 6.55 8.71% 
250 115.41 2.03 49.08% 3.04 31.11% 4.05 21.41% 5.06 15.10% 

300 141.64 1.65 66.25% 2.48 49.08% 3.30 31.11% 4.13 21.41% 
 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  

กลุ่มวิจัย EnConLab 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี 5-25 

 

หมายเหตุ 

การใช้ตารางข้างต้น 

1) หากสามารถค านวณค่า TLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ตามสมการหน้า 5-2  ให้ใช้ค่านั้น
เปิดตารางดูค่าความคุ้มค่า แต่หากไม่มีข้อมูล ให้ใช้อุณหภูมิอากาศร้อน เปิดตารางดูค่าความ
คุ้มค่า 

2) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น ชั่วโมงการใช้งาน ราคาเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน u  ให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่วนของตัวแปรนั้น
เทียบกับค่าที่ใช้ในสมมุติฐาน ถ้าตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวตั้งในสมการ 5-1 ให้คูณผลลัพธ์ด้วยค่า
สัดส่วน และหากเป็นตัวหารก็ให้หารผลลัพธ์ด้วยค่าสัดส่วน 

สรุป 

มาตรการน าความร้อนทิ้งจากอากาศร้อนมาใช้จะมีความคุ้มค่าขึ้นกับชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ ถ้าเป็น
น้ ามันควรจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 70°C และก๊าซธรรมชาติควรมีอุณหภูมิ 120°C ส าหรับเชื้อเพลิงถ่านหินที่
ราคาต่ าสุดอากาศร้อนควรมีอุณหภูมิ 250°C ขึ้นไป 
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5.6 มาตรการน าความร้อนทิ้งจากน้ าระบายกลับมาใช้ 

อุปกรณ์เป้าหมาย หม้อไอน้ า 

การใช้งาน      ติดตั้งถังเก็บน้ าระบายจากหม้อไอน้ าและเดินท่อน้ าป้อนผ่านเพื่ออุ่นน้ า 

การวิเคราะห์ 
 อุณหภูมิน้ าในหม้อไอน้ าที่ความดัน P เท่ากับ    T°C 
 อุณหภูมิน้ าป้อน       30°C 

ค่าประสิทธิผลการแลกเปลี่ยนความร้อน       
อัตราการระบายน้ า       % BD 
ขนาดพิกัดหม้อน้ า       Ton 
ค่าความจุความร้อนจ าเพาะของน้ า     Cp 
ชั่วโมงการใช้งานต่อปี                                 h 

 ความร้อนท่ีน ากลับมาได้   Q =  %BD× Ton ×CP(T-30) x h MJ 
 ค่าความร้อนเชื้อเพลิง      LHV MJ/ปี 

 ราคาเชื้อเพลิง       CF  บาท/หน่วย 

 คิดเป็นเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้  Fsave = 
%BD× Ton×CP(T-30)hCF

LHV
  บาท 

 ถ้าเงินลงทุน/ตันหม้อไอน้ า เท่ากับ                     i บาท/ตัน 
      PB = 

i LHV

%BD× CPCFh(T-30)
   ปี 

 
สมมุติฐาน 

 ค่าประสิทธิผลการแลกเปลี่ยนความร้อนเท่ากับ     0.4  
อัตราการระบายน้ า        3 % 
ชั่วโมงการใช้งานต่อปี                                 7,200  ชั่วโมง/ปี 
ราคาค่าความร้อน  

ประเภทเชื้อเพลิง ค่าความร้อน 
(MJ/หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา/MJ 

เชื้อเพลิงน้ ามัน 39.77 MJ/ลิตร 20.68 บาท/ลิตร 0.52 
ก๊าซธรรมชาติ 1,055 MT/Mbtu 316.5 บาท/Mbtu 0.30 
ถ่านหิน 15 MT/lg 1.65 บาท/kg 0.11 

 
 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย  
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ผลการวิเคราะห ์

 เมื่อแปรค่า ราคาลงทุน  20,000 – 100,000 บาท/ตันหม้อไอน้ า มีความคุ้มค่าของการด าเนิน
มาตรการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 5-7  มาตรการการน าความร้อนทิ้งจากน้ าระบายกลับมาใช้ 

เชื้อเพลิงน้ ามัน 
INVESTMENT/TON 20,000 บาท/ตัน 50,000 บาท/ตัน 100,000 บาท/ตัน 

Pressure (BARg) temp PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
5 159.57 0.82 135.55% 2.05 47.91% 4.11 20.65% 
6 165.79 0.78 143.08% 1.96 50.43% 3.92 22.07% 
7 171.23 0.75 149.14% 1.89 53.02% 3.77 23.36% 
8 176.10 0.73 154.16% 1.82 55.18% 3.64 24.43% 
9 180.50 0.71 158.43% 1.77 57.01% 3.54 25.34% 
10 184.53 0.69 162.13% 1.72 58.60% 3.45 26.25% 
11 188.26 0.67 165.38% 1.68 59.99% 3.36 27.14% 
12 191.72 0.66 168.26% 1.65 61.23% 3.29 27.92% 
13 194.97 0.65 170.86% 1.61 62.34% 3.23 28.63% 

 

เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 
INVESTMENT/TON 20,000 บาท/ตัน 50,000 บาท/ตัน 100,000 บาท/ตัน 

Pressure (BARg) temp PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
5 159.57 3.89 22.38% 9.71 0.54% 19.43 0.00% 
6 165.79 3.71 23.89% 9.27 1.41% 18.54 0.00% 
7 171.23 3.56 25.11% 8.91 2.16% 17.82 0.00% 
8 176.10 3.45 26.25% 8.61 2.82% 17.23 0.00% 
9 180.50 3.35 27.35% 8.36 3.40% 16.73 0.00% 
10 184.53 3.26 28.30% 8.14 3.93% 16.29 0.00% 
11 188.26 3.18 29.14% 7.95 4.40% 15.91 0.00% 
12 191.72 3.11 29.88% 7.78 4.85% 15.56 0.00% 
13 194.97 3.05 30.55% 7.63 5.26% 15.26 0.00% 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
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เชื้อเพลิงถ่านหิน 
INVESTMENT/TON 20,000 บาท/ตัน 50,000 บาท/ตัน 100,000 บาท/ตัน 

Pressure (BARg) temp PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 
5 159.6 3.89 22.38% 9.71 0.54% 19.43 0.00% 
6 165.8 3.71 23.89% 9.27 1.41% 18.54 0.00% 
7 171.2 3.56 25.11% 8.91 2.16% 17.82 0.00% 
8 176.1 3.45 26.25% 8.61 2.82% 17.23 0.00% 
9 180.5 3.35 27.35% 8.36 3.40% 16.73 0.00% 
10 184.5 3.26 28.30% 8.14 3.93% 16.29 0.00% 
11 188.3 3.18 29.14% 7.95 4.40% 15.91 0.00% 
12 191.7 3.11 29.88% 7.78 4.85% 15.56 0.00% 
13 195.0 3.05 30.55% 7.63 5.26% 15.26 0.00% 

หมายเหตุ 

การใช้ตารางข้างต้น 

3) หากสามารถค านวณค่า TLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ตามสมการหน้า 5-2  ให้ใช้ค่านั้น
เปิดตารางดูค่าความคุ้มค่า แต่หากไม่มีข้อมูล ให้ใช้อุณหภูมิอากาศร้อน เปิดตารางดูค่าความ
คุ้มค่า 

4) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น ชั่วโมงการใช้งาน ราคาเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน u  ให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่วนของตัวแปรนั้น
เทียบกับค่าที่ใช้ในสมมุติฐาน ถ้าตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวตั้งในสมการ 5-1 ให้คูณผลลัพธ์ด้วยค่า
สัดส่วน และหากเป็นตัวหารก็ให้หารผลลัพธ์ด้วยค่าสัดส่วน 

สรุป 

 ความคุ้มค่าของมาตรการน าน้ าระบายกลับมาใช้ จะขึ้นกับราคาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและ
ราคาเชื้อเพลิงเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
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5.7 มาตรการติดตั้งปั๊มความร้อน 

อุปกรณ์เป้าหมาย อุปกรณ์ท่ีมีความร้อนทิ้งในรูปน้ า หรืออากาศร้อนอุณหภูมิต่ า 

การใช้งาน ความร้อนที่ต้องการมีอุณหภูมิสูงกว่าแล่งความร้อนทิ้ง และใช้ปั๊มความร้อนเพ่ิม
อุณหภูมิ เพ่ือให้น ามาใช้ได้ 

การวิเคราะห์ 

ระบบเดิมผลิตน้ าร้อนด้วยฮีตเตอร์ หรือหัวเผาอุณหภูมิ  T2 °C  

 แหล่งความร้อนทิ้งอุณหภูมิ     T1 °C 
ปริมาณความร้อนต้องการใช้             Q  MJ/ปี 

ประสิทธิภาพระบบผลิตความร้อนเดิม     

ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงเดิม      
Q

LHV
CF บาท/ปี 

ฮีตปั๊มมีสมรรถนะ (COP)      COP  

พลังไฟฟ้าที่ใช้       
Q

COP
  MJ 
Q

3.6 COP
  kWh 

              ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย           CE        บาท/kWh 

          ค่าไฟฟ้าที่ฮีตปั๊มใช้                    
Q 

3.6 COP
C𝐸    บาท/ปี 

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัด                                
Q

LHV
CF -  

Q 

3.6 COP
CE บาท/ปี 

ชั่วโมงการใช้งานต่อปี                                 h 
อัตราภาระการใช้งานเฉลี่ยต่อพิกัดฮีตปั๊ม                          r 

ขนาดฮีตปั๊ม            
Q

3.6 r h COP
    kW 

ราคาระบบ                                                            i            บาท/kW 

เป็นเงินลงทุน                                                        
Q i

3.6 r h COP
    บาท 

ให้ค่า                                      c = CF/LHV 

ระยะเวลาคืนทุน                                      
 i

 r h (3.6 COP c - CE)
     ปี 
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สมมุติฐาน 
 ค่าประสิทธิภาพระบบความร้อนเท่ากับ            0.8 

อัตราภาระการใช้งานเฉลี่ยต่อพิกัดฮีตปั๊ม ( r)                 0.8 
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (CE)                                    3.5  บาท/kWh  
ชั่วโมงการใช้งานต่อปี                                         7,200 ชั่วโมง/ต่อปี 

ผลการวิเคราะห ์

 เมื่อแปรค่า สมรรถนะของฮีตปั๊มที่เลือก ซึ่งปกติมีค่า 3.5-4 และราคาฮีตปั๊มต่อกิโลวัตต์ โดยทั่วไป 
ประมาณ 30,000 บาทต่อกิโลวัตต์   จะมีความคุ้มค่าของการด าเนินมาตรการ ดังนี้ 

INVESTMENT/Kw  20,000 บาท/kW 25,000 บาท/kW 30,000 บาท/kW 35,000 บาท/kW 
เชื้อเพลิง COP PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

ก๊าซธรรมชาต ิ 3.00 6.31 9.40% 7.89 4.57% 9.47 1.01% 11.05 0.00% 
ก๊าซธรรมชาต ิ 3.50 2.83 33.54% 3.54 25.29% 4.25 19.67% 4.96 15.33% 
ก๊าซธรรมชาต ิ 4.00 1.83 55.00% 2.28 43.04% 2.74 34.91% 3.20 28.95% 
ก๊าซธรรมชาต ิ 4.50 1.35 76.45% 1.69 59.88% 2.02 48.60% 2.36 41.43% 
น้ ามัน 3.00 0.99 102.62% 1.23 84.22% 1.48 67.62% 1.73 58.48% 
น้ ามัน 3.50 0.74 151.88% 0.93 114.83% 1.11 92.46% 1.30 80.01% 
น้ ามัน 4.00 0.59 181.47% 0.74 151.82% 0.89 122.16% 1.04 97.42% 
น้ ามัน 4.50 0.49 - 0.62 176.50% 0.74 151.78% 0.86 127.06% 
ถ่านหิน 3.00 -1.72 - -2.15 - -2.58 - -3.02 - 
ถ่านหิน 3.50 -1.96 - -2.46 - -2.95 - -3.44 - 
ถ่านหิน 4.00 -2.28 - -2.86 - -3.43 - -4.00 - 
ถ่านหิน 4.50 -2.73 - -3.41 - -4.09 - -4.78 - 
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5.8 มาตรการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งด้วยวัฏจักร 

อุปกรณ์เป้าหมาย เตา หรือกระบวนการที่มีความร้อนทิ้งอุณหภูมิไม่เกิน 250°C 

การใช้งาน  ในกรณีที่มีความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ าในช่วง 100-400 °C 

การวิเคราะห์  

 ปริมาณความร้อนทิ้ง      Q mJ/ปี 
 อุณหภูมิ        T °C 
 อุณหภูมิรับความร้อนหรือระบายทิ้ง    TO °C 

 ประสิทธิภาพระบบโดยเอนโดเทอร์มิค   = 1- √
T

To
   

 ไฟฟ้าที่ผลิตได้       Q MJ/ปี 

         
Q

3.6
 kWh/ปี 

 ค่าไฟฟ้าที่ขาย       CE บาท/kWh 
 ชั่วโมงการผลิตไฟฟ้าต่อปี      h ชั่วโมง/ปี 
 อัตราภาระการท างานเฉลี่ยพิกัดระบบ     r 

 รายรับจากการผลิตไฟฟ้า      
Q

3.6
CE บาท 

 ขนาดระบบ       
Q

3.6hr
 kW 

 ราคาระบบ ORC       𝑖  บาท 

 คิดเป็นเงินร้อยละ      
Q𝑖

3.6hr
 บาท 

 ระยะเวลาคืนทุน       
𝑖

hrCE
 บาท 

สมมุติฐาน 

 อายุโครงการ        15 ปี 
 กรณีแหล่งความร้อนอุณหภูมิ เช่น ก๊าซท่อไอเสียใช้อุณหภูมิรับ (TO) 140°C 
 กรณีแหล่งความร้อนอุณหภูมิต่ าใช้อุณหภูมิรับ (TO)   40°C 
 ชั่วโมงการผลิต       8,760 ชั่วโมง/ปี 
 อัตราภาระการท างานเฉลี่ยเทียบกับพิกัด (r)   0.8 
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ผลการวิเคราะห์ 

 จะเป็นได้ว่าความคุ้มค่าขึ้นกับราคาระบบค่าไฟฟ้าและราคาค่าไฟฟ้าที่ขายได้ การวิเคราะห์ได้แปร
ค่าเงินลงทุนของระบบ ซึ่งปกติประมาณ 200,000 – 250,000 บาท/kW และอัตราค่าไฟฟ้าที่จะขายได้   
ผลเป็นดังนี้ 



คู่มือการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช ้
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ก. แหล่งรับความร้อนเป็นก๊าซไอเสีย 

ราคา 
ค่าไฟฟ้า 

เงินลงทุน/kW 
200,000 บาท 180,000 บาท 160,000 บาท 140,000 บาท 120,000 บาท 100,000 บาท 

3.5 8.15ปี (8.82%) 7.34ปี (10.65%) 6.52ปี (12.82%) 5.71ปี (15.54%) 4.89ปี (18.96%) 4.08ปี (23.54%) 
4 7.13ปี (11.16%) 6.42ปี (13.14%) 5.71ปี (15.54%) 4.99ปี (18.44%) 4.28ปี (22.28%) 3.57ปี (27.34%) 

4.5 6.34ปี (13.39%) 5.71ปี (15.54%) 5.07ปี (18.10%) 4.44ปี (21.31%) 3.81ปี (25.51%) 3.17ปี (31.15%) 
5 5.71ปี (15.54%) 5.14ปี (17.83%) 4.57ปี (20.60%) 4.00ปี (24.04%) 3.42ปี (28.61%) 2.85ปี (34.87%) 

5.5 5.19ปี (17.61%) 4.67ปี (20.08%) 4.15ปี (23.08%) 3.63ปี (26.84%) 3.11ปี (31.73%) 2.59ปี (38.44%) 
6 4.76ปี (19.64%) 4.28ปี (22.28%) 3.81ปี (25.51%) 3.33ปี (29.56%) 2.85ปี (34.87%) 2.38ปี (42.21%) 

 
ข. แหล่งความร้อนอื่นๆ 

ราคา 
ค่าไฟฟ้า 

เงินลงทุน/kW 
250,000 บาท 230,000 บาท 210,000 บาท 190,000 บาท 170,000 บาท 150,000 บาท 

3.5 10.19ปี (5.56%) 9.38ปี (6.55%) 6.52ปี (12.82%) 5.71ปี (15.54%) 4.89ปี (18.96%) 4.08ปี (23.54%) 
4 7.13ปี (11.16%) 6.42ปี (13.14%) 5.71ปี (15.54%) 4.99ปี (18.44%) 4.28ปี (22.28%) 3.57ปี (27.34%) 

4.5 6.34ปี (13.39%) 5.71ปี (15.54%) 5.07ปี (18.10%) 4.44ปี (21.31%) 3.81ปี (25.51%) 3.17ปี (31.15%) 
5 5.71ปี (15.54%) 5.14ปี (17.83%) 4.57ปี (20.60%) 4.00ปี (24.04%) 3.42ปี (28.61%) 2.85ปี (34.87%) 

5.5 5.19ปี (17.61%) 4.67ปี (20.08%) 4.15ปี (23.08%) 3.63ปี (26.84%) 3.11ปี (31.73%) 2.59ปี (38.44%) 
6 4.76ปี (19.64%) 4.28ปี (22.28%) 3.81ปี (25.51%) 3.33ปี (29.56%) 2.85ปี (34.87%) 2.38ปี (42.21%) 
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หมายเหตุ 

การใช้ตารางข้างต้น 

5) หากสามารถค านวณค่า TLM ของการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ตามสมการหน้า 5-2  ให้ใช้ค่านั้น
เปิดตารางดูค่าความคุ้มค่า แต่หากไม่มีข้อมูล ให้ใช้อุณหภูมิอากาศร้อน เปิดตารางดูค่าความ
คุ้มค่า 

6) หากตัวแปรที่ใช้งานต่างจากสมมุติฐานข้างต้นอย่างมีนัยส าคัญ เช่น ชั่วโมงการใช้งาน ราคาเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน u  ให้ปรับแก้ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาคืนทุนด้วยสัดส่วนของตัวแปรนั้น
เทียบกับค่าที่ใช้ในสมมุติฐาน ถ้าตัวแปรดังกล่าวเป็นตัวตั้งในสมการ 5-1 ให้คูณผลลัพธ์ด้วยค่า
สัดส่วน และหากเป็นตัวหารก็ให้หารผลลัพธ์ด้วยค่าสัดส่วน 

สรุป 

 การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ ORC จะมีความคุ้มค่าอยู่ที่ 6-7 ปี ค่า IRR ประมาณ 12-15% กรณีท่ีไม่
มีการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า แต่หากมีการสนับสนุนจะคืนทุนใน 3 ปี และค่า IRR สูงกว่า 25% 
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5.9 มาตรการติดตั้ง Heat Wheel  

อุปกรณ์เป้าหมาย ระบบการระบายอากาศ 

การใช้งาน  น าความเย็นที่ปล่อยทิ้งแลกเปลี่ยนกับอากาศที่เติมเข้าอากาศ เพ่ือลดภาระใน
การปรับอากาศ 

การวิเคราะห ์  

 ปริมาณอากาท่ีดูดทิ้ง      m kg/h 

 อุณหภูมิของอากาศปล่อยทิ้ง     TO °C 

 อุณหภูมิของอากาศภายนอก     Ti °C  

 ค่าประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนความร้อน   ε 

 ค่าความจุความร้อนของอากาศ     CP kJ/kg°C 

 สมรรถนะของระบบปรับอากาศ     COP 

 ดังนั้น ความร้อนท่ีถ่ายเทได้              εmCp(Ti − To) kJ/h 

 พลังงานที่เครื่องปรับอากาศต้องใช้   
εmCp(Ti−To)h

COP
 kJ/h 

 ถ้าชั่วโมงการท างาน      h ชั่วโมง/ปี 

 จะคิดพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด   
εmCp(Ti−To)h

3,600 COP
 kWh/y 

  ในกรณีที่คิดว่ามอเตอร์ขับ Heat Wheel ใช้พลังงาน  10% 

 พลังงานที่ประหยัดได ้     
0.9 εmCp(Ti−To)h

3,600 COP
 kWh/y 

 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย       CE บาท/kWh 

 คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้    
0.9 εmCp(Ti−To)h CE 

3,600 COP
  

 ถ้าราคาระบบ       𝑖 บาท/cfm 

               
𝑖

1.699
 บาท/m3/h 

               0.49𝑖 บาท/kg/h 

 เงินลงทุน             0.49𝑖𝑚 บาท 
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 ระยะเวลาคืนทุน                
1,916.93i COP

εCp(Ti−To)h CE
 ปี 

สมมุติฐาน 

 อากาศเข้าปรับอากาศอุณหภูมิ     30°C 

 อากาศที่ระบายทิ้ง      22°C 

 ค่าความจุความร้อน (CP)      1 kJ/kg °C 

 สมรรถนะระบบปรับอากาศ (COP)     3.2 

 ประสิทธิผลการแลกเปลี่ยนความร้อน    0.7 

 ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ย      3.5  บาท/kWh 

 ชั่วโมงการท างาน (h)  กรณีส านักงาน    2,000 ชั่วโมง/ปี 

    กรณีโรงแรม/โรงพยาบาล   8,760 ชั่วโมง/ปี 

    กรณีศูนย์การค้า    4,380 ชั่วโมง/ปี 

 อายุอุปกรณ์       10 ปี 

ผลการวิเคราะห ์

 เมื่อทดลองแปรค่าราคาของ Heat Wheel ซึ่งปกติประมาณ 100 บาท/cfm ผลการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าส าหรับอาคารประเภทต่างๆ เป็นดังนี้  

ประเภทอาคาร 
 ราคา Heat Wheel (บาท/cfm) 

100 บาท/cfm 100 บาท/cfm 100 บาท/cfm 
PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) PB (ปี) IRR (%) 

ส านักงาน 14.9 0 22.4 0 29.9 0 
โรงแรม/โรงพยาบาล 3.4 25 5.11 15 6.8 8.8 
ศูนย์การค้า 6.8 7 10.23 0 13.6 0 

สรุป 

 ในการวิเคราะห์ใช้อุณหภูมิอากาศออก 22°C ซึ่งค่อนข้างต่ าและใช้ค่าสมรรณนะระบบปรับ
อากาศ (COP) 3.2 ซึ่งได้แก่ ระบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ แม้กระนั้นก็ตามความคุ้มค่ายัง        
ค่อนข้างต่ า ดังนั้นในการพิจารณาปรับปรุงควรพิจารณาชั่วโมงการใช้งานที่สูงมาก และมีอากาศที่ระบาย
ทิ้งค่อนข้างอุณหภูมิต่ ากว่าปกติ ห้องเย็น ห้องแช่แข็ง หรือมีการติดตั้งชุดลดความชื้นอากาศภายนอกก่อน
เข้าปรับอากาศ (PRECOOL UNIT) Heat Wheel พร้อมสารดูดความชื้นจึงมีความน่าสนใจ 
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บทที่ 6 

ความพร้อมของเทคโนโลยี 
 

ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความพร้อมของเทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการน าความร้อนทิ้ง
กลับมาใช้ โดยการเข้าสัมภาษณ์ผู้ผลิต ผู้หน่ายเทคโนโลยี และศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งต่างๆ โดย
เทคโนโลยีที่ท าการศึกษาทั้งหมด ประกอบด้วย 

         1. อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) 

         2. Heat Pump 

         3. Organic Rankine Cycle (ORC) 

         4. ระบบหัวเผาไหม้ (Burner) 

โดยมีผลการศึกษาความพร้อมของเทคโนโลยีต่างๆ เป็นด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 

6.1 Heat Exchanger  

 

      รูปที่ 6-1 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิด Economizer 

      รูปที่ 6-2 อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนชนิด Plate Heat Exchanger 
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รูปที่ 6-3 อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนชนิด Shell and Tube 

 

รูปที่ 6-4 อุปกรณแ์ลกเปลี่ยนความร้อนชนิด Heat Wheel 

การตลาด เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย รวมถึงมีความหลากหลายของ
ประเภทและวัสดุที่ใช้ ซึ่งผู้ผลิตเทคโนโลยีนี้ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง มีอยู่ประมาณ 5 แห่ง เป็นผู้ผลิต
จากทางฝั่งทวีปยุโรป และมีผู้ผลิตคุณภาพระดับกลางอยู่ในท้องตลาดประมาณ 40 แห่ง ซึ่งผู้ผลิต
ระดับกลางนี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศจีน ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นทางบริษัทที่ต้องการใช้งานเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน ในการซื้อจะท าการติดต่อทางผู้ขายโดยตรง และมีบางส่วนที่เป็นพ่อค้าคนกลาง (ผู้รับเหมา)   
ซื้อไปให้ทางบริษัทที่ต้องการติดตั้งอีกทางหนึ่ง 

ความคุ้มค่าในการลงทุน ไม่สามารถระบุความคุ้มค่าในการลงทุนหรือระยะเวลาในการคืนทุนที่แน่
ชัดได้ เนื่องจากความหลากหลายของประเภท Heat Exchanger และประเภทของวัสดุที่ใช้ รวมถึงความ
หลากหลายของค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น การติดตั้งตัวเครื่อง การติดตั้งระบบท่อส่ง เป็นต้น  ในเบื้องต้นบอกได้
เพียงครา่วๆ ว่าราคาของโครงการโดยเฉลี่ยอยู่ที่หลักล้านขึ้นไป ซึ่งระยะเวลาที่เร็วสุดคือประมาณ 1 ปี 

ความพร้อมในการผลิตและการติดตั้งในการใช้งาน ในประเทศไทยเริ่มมีการผลิตประเภท Plate 
Heat Exchanger แต่ส่วนใหญ่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด สาเหตุหนึ่งที่ Heat Exchanger ยังไม่มี
การผลิตเองอย่างแพร่หลาย เนื่องจากบริษัทที่มีฐานการผลิตในต่างประเทศป้องกันเรื่องข้อมูลและความรู้
ที่อาจมีการรั่วไหลท าให้เกิดการลอกเลียนแบบได้ 

กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการลงทุน กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยา อาหาร นม 
เครื่องส าอาง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความร้อนทิ้งที่เป็นของไหลเป็นจ านวนมาก รวมถึงช่วง
อุณหภูมิของความร้อนทิ้งของอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับ Heat Exchanger 
(ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ตั้งแต่ 40-400oC และต่ ากว่า 20oC) 
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6.2 Heat Pump 

 

    รูปที่ 6-5 อุปกรณ์ผลิตน้ าร้อน Heat Pump 

การตลาด ฮีตปั๊มค่อนข้างแพร่หลายแล้วในประเทศไทย เนื่องจากเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ปัจจุบันมี
ผู้จ าหน่ายประมาณ 20 ราย เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่เป็นการผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ 10 -15 ราย และ
ผู้ผลิตในประเทศประมาณ 5 ราย ปัจจุบันมีการจ าหน่ายเพ่ือใช้ส าหรับระบบผลิตน้ าร้อนในอาคาร 
ประเภทโรงแรม โรงพยาบาล เป็นส่วนใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนหนึ่ง  

 ตลาดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของการจัดซื้อ ดังนี้ คือ 

ตลาดงานก่อสร้างใหม่ ผู้ขายในตลาดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตฮีตปั๊มรายใหญ่ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ 

ตลาดงานปรับปรุงระบบเดิม ที่ใช้ผลิตความร้อนด้วยเทคโนโลยีอ่ืน เป็นการจ าหน่ายเพื่อ
ทดแทนระบบเดิม ส่วนใหญ่ตลาดเป็นของผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งมีราคาต่ ากว่า 

 ช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ผลิต จ าหน่าย ติดต่อกับอาคารที่มีศักยภาพโดยตรง และบริษัทที่
ออกแบบ 

ความคุ้มค่าในการลงทุน ฮีตปั๊มที่มีจ าหน่ายในตลาดมีค่า COP ประมาณ 4 และท าอุณหภูมิ      
น้ าร้อนได้สูงสุดประมาณ 70°C ราคาฮีตปั๊มประมาณ 30,00 – 35,000 บาทต่อกิโลวัตต์ความร้อนที่ผลิตได้ 
ระยะเวลาคืนทุนในการปรับปรุงประมาณ 3 ปี 

ความพร้อมในการผลิตและการติดตั้งในการใช้งาน เทคโนโลยีฮีตปั๊มมีชิ้นส่วนใกล้เคียงกับระบบ
ปรับอากาศท าให้ชิ้นส่วนต่างๆ อยู่ในตลาดแล้ว และผู้ขายไม่สามารถท าระบบที่ส าเร็จรูปเหมือน
เครื่องปรับอากาศ จ าเป็นต้องมีการออกแบบตามการใช้งานแต่ละโครงการ จึงเป็นจุดแข็งที่ท าให้ผู้ผลิตใน
ประเทศสามารถอยู่ในตลาดได้ และมีสัดส่วนพอสมควร มีวิศวกร และช่างเทคนิคที่มีความรู้อยู่ในตลาด
แล้ว 
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กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการลงทุน ตลาดฮีตปั๊มแบ่งออกเป็น 

- การผลิตน้ าร้อนเพ่ือใช้ในอาคาร เช่น โรงแรม โรงพยาบาล 
- การท าความร้อนเพ่ือใช้ในระบบควบคุมความชื้น 
- การผลิตความร้อนในอุตสาหกรรม 

ตลาดอีตปั๊มที่ใช้ความร้อนทิ้งอุณหภูมิต่ ายังน้อยมาก 

ปัญหาและอุปสรรค  

- ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3-4 ปี ยังท าให้ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ลงทุน 
- ระบบเดิมที่ไม่มีพ้ืนที่ที่จะติดตั้งระบบใหม่ 
- บางอาคารหรือโรงงาน มีการใช้ไอน้ า หรือน้ าร้อนอุณหภูมิสูงกว่า 70°C ท าให้ยังต้องใช้หม้อ

ไอน้ าในการผลิตน้ าร้อนจึงไม่ต้องการลงทุน 
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6.3 Organic Rankine Cycle (ORC) 

 

รูปที่ 6-6 เครื่อง Organic Rankine Cycle 

การตลาด เป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย ทั้งๆที่ เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาใน
ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยเทคโนโลยี ORC เครื่องแรกถูกติดตั้งอยู่ที่อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นแบบ ความร้อนใต้พิภพ (Geothermal) ขนาดประมาณ 300 kW ซึ่งเป็นต้นแบบหรือ
ตัวอย่างในการศึกษา โดยผู้ผลิตและใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นทางยุโรปที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่อย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน    

ความคุ้มค่าในการลงทุน เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่น ORC ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีจุดคุ้มทุน หรือ
ระยะเวลาในการคืนทุนที่ค่อนข้างนาน ประมาณ 5-7 ปี ขึ้นอยู่กับรายละเอียดหรือลักษณะเฉพาะของ
ผู้ผลิตเทคโนโลยี รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น แต่อายุการใช้งานของตัวเทคโนโลยีอยู่ที่ประมาณ 20 
ปี โดยที่ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ORC อยู่ที่ประมาณ 10-15%  

ความพร้อมในการผลิตและการติดตั้งในการใช้งาน  เนื่องจาก ORC เป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่
แพร่หลายในประเทศไทย รวมถึงความเชี่ยวชาญหรือช านาญในเทคโนโลยียังมีไม่มาก ดังนั้นจึงยังไม่มีการ
ผลิตเองในประเทศ   

กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการลงทุน เนื่องจากปัจจุบันเท่าที่ทราบยังไม่มีผู้ใช้งานหรือติดตั้ง ORC 
ในสถานประกอบการ แต่คาดว่าจะมีการติดตั้งและใช้งานจริงในเร็วๆนี้ประมาณ 3-4 แห่ง ซึ่งกลุ่มลูกค้า
เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเงินลงทุน มีการใช้งานในทวีปยุโรปในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก , 
ผลิตไฟฟ้า, ซีเมนต์ และไบโอแมส กลุ่มที่มีความร้อนทิ้งประเภท Low Heat (ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม
ขึ้นอยู่กบัเทคโนโลยีแต่ละผู้ผลิต มีตั้งแต่ช่วงอุณหภูมิที่สามารถน ามาใช้ได้ 120-150°C หรือไม่ต่ ากว่า 350 °C)  

ปัญหาและอุปสรรค ระบบ ORC ยังมีต้นทุนหรือจุดคุ้มทุนที่สูงอยู่ เนื่องจากเป็นการผลิตที่
ต่างประเทศทั้งหมด เช่น ระบบขนาด 1 MW ราคาเฉพาะตัวเครื่องอยู่ที่ประมาณ 85 ล้านบาท ถ้ารวมทั้ง
ระบบราคาอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท และการจ าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้กับภาครัฐยังมีข้อจ ากัดอยู่ เช่น 
ถ้าจะจ าหน่ายให้รัฐต้องมีระบบส ารองในการผลิตไฟฟ้ากรณีฉุกเฉินด้วยท าให้มีต้นทุนเพ่ิมสูงขึ้น  
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6.4 ระบบหัวเผาไหม้ (Burner) 

 

รูปที่ 6-7 หัวเผาไหม้แบบ Regenerative Burner 

 

รูปที่ 6-8 หัวเผาไหม้แบบ Self-Recuperative Burner 
 

การตลาด ในประเทศไทยมีผู้น าเข้าหัวเผาไหม้แบบ Heat recovery มาจ าหน่าย อยู่ประมาณ       
3-4 ยี่ห้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตจากทวีปยุโรป เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ท าให้ยังไม่
เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย ดังนั้นส่วนใหญ่สถานประกอบการหรือโรงงานจะใช้หัวเผาประสิทธิภาพสูง
หรือการปรับปรุงหัวเผาเดิมเป็นส่วนใหญ่ ก่อนที่จะคิดเปลี่ยนหัวเผาเป็นแบบ Heat recovery  

ความคุ้มค่าในการลงทุน ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและชั่วโมงการใช้งานของแต่ละโรงงาน 
แต่โดยรวมแล้วสามารถที่จะประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 3-5 % 

ความพร้อมในการผลิตและการติดตั้งในการใช้งาน ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตเป็นยี่ห้อของ
ตนเอง เป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศ แต่หลายบริษัทที่จ าหน่ายสินค้า ก็รับออกแบบและติดตั้ง     
ระบบให้ โดยมีทั้งทีมงานต่างประเทศ และทีมงานประเทศไทย  

กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการลงทุน กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก แก้วและ
กระจก รวมถึงโรงงานที่มีการใช้หัวเผาไหม้ เนื่องจากจะต้องใช้ความร้อนในการหลอมหรืออุ่นชิ้นงาน 
ในช่วงอุณหภูมิสูง รวมถึงการใช้งานที่ต้องเดินเครื่องเป็นเวลานานติดต่อกัน  
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ปัญหาและอุปสรรค ประเด็นหลักคือเรื่องของเงินลงทุน เนื่องจากเทคโนโลยีหัวเผาไหม้แบบ 
Heat recovery ราคาเริ่มต้นประมาณ 2 ล้านบาทต่อหัวเผาไหม้ ซึ่งในโรงงานมีการใช้หัวเผาไหม้     
จ านวนมากจะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนสูง แม้จะมีความคุ้มค่า 
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บทที่ 7 
เกณฑ์ที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท 

 

 คณะผู้วิจัยได้รวบรวมอุณหภูมิก๊าซไอเสีย และความร้อนลักษณะต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาน
ประกอบการพิจารณา โดยความร้อนทิ้งอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ โรงงานควรพิจารณาแนวทางการน ากลับมาใช้ 

กระบวนการผลิต อุณหภูมิที่ใช้ใน
กระบวนการ (°C) 

อุณหภูมิที่   
ปล่อยทิ้ง (°C) 

หมายเหตุ 

1 อุตสาหกรรมแก้วและกระจก 
 แบบใช้ Oxy burner 
 แบบใช้ Electric Boost 
 แบบใช้ Regenerative 
 แบบใช้ Recouperator 

 
1,300-1,500 
1,300-1,500 
1,300-1,500 
1,300-1,500 

 
1,427 
427 
427 
982 

 

2 อุตสาหกรรมซิเมนต์ 
 แบบไม่มี Precalciner 
 แบบมี Precalciner 
 แบบอุ่นอากาศอย่างเดียวไม่มี 

Precalciner 
 อุณหภูมิหลังน ามาผลิตไฟฟ้า  

 
1,450 
1,450 
1,450 

 
1,450 

 
449 
338 
338 

 
100-120 

 

3 อุตสาหกรรมเหล็ก 
 เตา EAF 
 เตา Hot Roll  
 เตาอบอ่อน Annealing  

- มี Recouperator 
- ไมม่ี Recouperator 

 
1,370-1,650 
930-1,400 

 

 
700-800 
700-800 

 
1,200-1,300 

300-400 
 

250-300 
600-800 

 

4 หม้อไอน้ าอุตสาหกรรม 
 ไม่มีการน ากลับมาใช้ 
 มีการน ากลับมาใช้  

- เชื้อเพลิงซัลเฟอร์ต่ า 
- เชื้อเพลิงซัลเฟอร์ต่ า 

 
- 
- 

 
180-200 

 
150-160 
100-120 

 

5 น้ าร้อนจากกระบวนการผลิต  < 60°C  
6 อากาศจากกระบวนการผลิต  < 60°C  
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