
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร
“ศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนํา

ความร้อนทิง้กลบัมาใช้

ในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมในประเทศไทย”



โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิง้

                      กลบัมาใช้ ในภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมในประเทศไทย

แหล่งทุน : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย

ผู้ดาํเนินการวจิยั : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประเภทอุตสาหกรรมและอาคารทีม่ศีักยภาพ
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แนะนําโครงการ



โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

1. เพื่อใหท้ราบศกัยภาพและความคุม้ค่าในการประหยดัพลงังานจากการนาํ

ความร้อนกลบัมาใชใ้นภาคอุตสาหกรรมและอาคารของประเทศไทย

  

2. เพื่อใหท้ราบปัญหาอุปสรรคในการนาํความร้อนกลบัมาใช ้และแผนงาน

ส่งเสริมสถานประกอบการใหด้าํเนินการปรับปรุง

3. เพื่อใหท้ราบเทคโนโลยแีละมาตรการนาํความร้อนกลบัมาใชท้ี่น่าสนใจ   

ทั้งที่ใชง้านกนัแลว้ในเชิงพาณิชยแ์ละมีความเป็นไปไดใ้นอนาคต

วตัถุประสงค์โครงการ

วตัถุประสงค์ของโครงการ
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

หัวข้อนําเสนอ

           1. นิยาม

2. เทคโนโลยคีวามร้อนทิง้
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

1. นิยาม

นิยาม
   ความร้อนทิง้ หรือ  Waste heat หมายถึง พลงังานที่ไหลออกไปพร้อมกบักระแสของ

อากาศ ก๊าซไอเสีย ของเหลว ที่ออกไปจากขอบเขตของอาคารหรือโรงงาน สู่

สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งพลงังานเหล่านั้นในที่สุดไม่ไดถู้กนาํมาใชป้ระโยชน ์ตวัอยา่งของความ

ร้อนทิ้งดงักล่าว ไดแ้ก่

- ก๊าซไอเสียจากอุปกรณ์ที่มีการเผาไหม ้เช่น อุตสาหกรรม หมอ้ไอนํ้า

- ก๊าซหรือลมร้อนจากกระบวนการผลิต

5

     ความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่ ช่วงอุณหภูม ิตํา่กว่า 250°C

     ความร้อนทิง้อุณหภูมปิานกลาง ช่วงอุณหภูม ิตั้งแต่ 250 ถงึ 500°C

     ความร้อนทิง้อุณหภูมสิูง ช่วงอุณหภูม ิเกนิกว่า 500°C



โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

           1. นิยาม

           2. เทคโนโลยคีวามร้อนทิง้
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

ปัจจยัสําคญัทีม่ผีลต่อความเป็นไปได้ในการนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้ 

1. ปริมาณความร้อนทิ้ง (Heat quantity)

2. คุณภาพ/ระดบัอุณหภมูิของความร้อนทิ้ง (Heat temperature/Quality) 

3. องคป์ระกอบ (Composition) ของความร้อนทิ้ง

4. อุณหภมูิขั้นตํ่าสุดที่ยอมรับได้

5. ชัว่โมงการทาํงาน (Operating Schedule) ความพร้อม (availability) 

     และระบบการขนส่งโลจิสติก (Logistics) 
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2. เทคโนโลยคีวามร้อนทิง้



โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้

ในการศึกษานีไ้ด้แบ่งเทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้ใน 6 กลุ่ม ได้แก่

1. Waste Heat Reduction

2. Heat Exchanger

3. Load Preheating

4. Low Temp Waste Heat

5. Power Generation

6. Waste Heat For A/C
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2. เทคโนโลยคีวามร้อนทิง้



โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

1. Waste Heat Reduction

2. Heat Exchanger

3. Load Preheating

4. Low Temp Waste Heat

5. Power Generation

6. Waste Heat For A/C

เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้
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2. เทคโนโลยคีวามร้อนทิง้



โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

1. เทคโนโลยทีีล่ดความร้อนทิง้ 

(Waste heat Reduction)

ความร้อนทิง้ทีเ่กดิขึน้ ถ้าจําแนกเป็นกลุ่ม จะได้ 2 กลุ่ม คอื 

1. กลุ่มทีเ่ป็นไอเสียจากการเผาไหม้

2. กลุ่มความร้อนทิง้จากกระบวนการผลติ
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

1. เทคโนโลยทีีล่ดความร้อนทิง้ 

(Waste heat Reduction) (ต่อ)

1. การใช้หัวเผาแบบ Oxy-fuel

ข้อดขีองหัวเผา Oxy-fuel

- ก๊าซไอเสียลดลงทั้งปริมาณและมวลถึงร้อยละ 75

- ความร้อนทิ้งในก๊าซไอเสียลดลง

- อุปกรณ์บาํบดัก๊าซไอเสียลดขนาดลง

- ก๊าซไอเสียจากการเผาไหมส้ามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ 

โดยใชพ้าเชื้อเพลิงเขา้หอ้งเผาไหม ้

- สารมลพิษในก๊าซไอเสียจะกาํจดัง่าย

- ลดการเกิด No

- การแยกหรือกาํจดั Co2 ทาํไดง้่าย

หลกัการของการเผาไหม้แบบใช้ออกซิเจนทั้งหมด หรือเพิม่สัดส่วนออกซิเจนขึน้แทนที่

จะใช้อากาศปกต ิเนื่องจากไนโตรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบในอากาศถงึร้อยละ 70 ปกติ

จะเป็นภาระในการทาํความร้อน
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

1. เทคโนโลยทีีล่ดความร้อนทิง้ 

(Waste heat Reduction) (ต่อ)

2. การใช้ Catalytic Oxidizer ในการควบคุมมลภาวะ

ในกระบวนการผลติหลายอุตสาหกรรมทีม่กี๊าซไอเสียทีเ่ป็นอนัตราย จะมกีารกาํจดัก๊าซ

เหล่านีด้้วย Oxidizer burner เผาก๊าซเหล่านีข้ึน้ไปให้สูงกว่า 800°C จะทาํให้มคีวามร้อน

ทิง้

แนวทางหนึ่งเป็นการใช้ Catalytic Oxidizer ซึ่งสารเร่งปฏิกริิยาหรือ Catalyst จะช่วย

ลดอุณหภูมทิีเ่ผาทาํลายไอระเหยจาก 800°C ลงมาที ่45°C จะมปีระสิทธิภาพสูงกว่า

แบบ Thermal Oxidizer 20-30% ซึ่งจะทาํให้ไม่ต้องใช้การเผาไหม้เพือ่กาํจดั หรือ ลด

การเผาไหม้ลง อย่างไรกต็ามวธิีการนีจ้ะขึน้อยู่กบัชนิดของก๊าซไอเสียทีป่ล่อยทิง้ และ

อาจจะต้องมวีธิีการ กาํจดัสารมลพษิเหล่านั้นในรูปอืน่ต่อไป
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

1. เทคโนโลยทีีล่ดความร้อนทิง้ 

(Waste heat Reduction) (ต่อ)

ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี(State of the Art) 

1. การศึกษาค้นคว้าเกีย่วกบั Oxy fuel combustion ปัจจุบันมุ่งเน้น

การใช้งานกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น เช่น ถ่านหิน เชื้อเพลิงแข็ง ขยะ เป็นต้น และ

การปรับปรุงเตาเดมิทีใ่ช้หัวเผาแบบใช้อากาศ เป็นหัวเผา Oxy fuel

2. เทคโนโลยีที่กําลังมีการพัฒนาเกี่ยวกับ  Oxy-fuel เพื่อให้ได้

ออกซิเจนมาใช้ในการเผาไหม้ โดยต้นทุนตํ่ากว่าการแยกจากอากาศมีชื่อว่า 

Chemical looping Combustion (CLC) ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการศึกษาวจิัย
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

1. เทคโนโลยทีีล่ดความร้อนทิง้ 

(Waste heat Reduction) (ต่อ)

Chemical looping Combustion
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

บทที ่3 การศึกษาการนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้ (ต่อ) 

1. Waste Heat Reduction

2. Heat Exchanger

3. Load Preheating

4. Low Temp Waste Heat

5. Power Generation

6. Waste Heat For A/C

เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

1. เครื่องอุ่นอากาศ (Recuperator)

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน 

(Heat Exchanger) (ต่อ)

(ก) เครื่องอุ่นอากาศแบบแผร่ังสี               (ข) แบบพาความร้อน (ค) แบบผสม
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

2. รีเจนเนอเรเตอร์ (Regenerator)
2.1 เตาเผาแบบรีเจนเนอเรทฟี (Furnace regenerator) 

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน 

(Heat Exchanger) (ต่อ)

2.2 โรตารี่รีเจนเนอเรเตอร์หรือฮีทวลี (Rotary regenerator/Heat wheel) 
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

3. เครื่องอุ่นอากาศแบบพาสซีฟ (Passive Air Preheaters)

เครื่องอุ่นอากาศแบบพาสซีฟ เป็นอุปกรณ์นําความร้อนกลบัมาในช่วงอุณหภูมกิาร

ใช้งาน อุณหภูมติํา่-ปานกลาง ทีป่้องกนัการไหลปนเปื้อนกนัระหว่างก๊าซสายร้อนกบัสายเยน็ 

สามารถใช้งานได้ใน 2 ประเภท คอื แบบเพลท (Plate type) และแบบฮีทไปท์ (Heat pipe)

3.1 เครื่องอุ่นอากาศแบบเพลท (Plate type)

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน 

(Heat Exchanger) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

3.2 เครื่องอุ่นอากาศแบบฮีทไปท์ (Heat pipe)

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน 

(Heat Exchanger) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

4. หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทฟี หรือแบบอุ่นอากาศ 

(Regenerative/Recuperative Burner)

เป็นระบบทีอ่อกแบบทีเ่ป็นการนํากลบัพลงังานเหลอืทิง้จากก๊าซไอเสียร้อนที่

ปล่อยทิง้ โดยทาํให้ก๊าซไอเสียไหลผ่านกลบัเข้าไปผ่านตวัหัวเผาทีม่สีารตวักลางทีฉ่าบไว้ 

(refractory media) ทาํให้เพิม่ประสิทธิภาพด้านพลงังานให้กบัการใช้งานหัวเผา

5. อโีคโนไมเซอร์แบบครีบท่อ (Finned Tube Heat Exchanger/Economizer)

นําความร้อนทิง้กลบัมาใช้งานจากก๊าซไอเสียหม้อไอนํา้ในช่วงอุณหภูมติํา่-ปาน

กลาง ซึ่งอุปกรณ์จะประกอบไปด้วย ครีบหลายๆ ครีบทีต่ดิตั้งรอบๆ ท่อ เพือ่เพิม่พืน้ทีผ่วิใน

การแลกเปลีย่นความร้อนให้มากทีสุ่ดและเพิม่อตัราการถ่ายเทความร้อน ของไหลทีจ่ะรับ

ความร้อนจะไหลในท่อเพือ่รับความร้อน

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน 

(Heat Exchanger) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

6. หม้อไอนํา้ความร้อนทิง้ (Waste Heat Boiler) 
หม้อไอนํา้ความร้อนทิง้มขีนาดทีใ่ช้งานในเชิงพาณชิย์หลายขนาด ซึ่งสามารถใช้

งานกบัก๊าซไอเสียตั้งแต่ 1000 ถงึ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต/นาท ีในกรณทีีค่วามร้อนทิง้จากก๊าซ

ไอเสียไม่เพยีงพอสําหรับการผลติไอนํา้ในระดบัทีต่้องการ สามารถใช้หัวเผาเสริมเพือ่ให้

พลงังานเพิม่เตมิได้ เพือ่ผลติไอนํา้ตามความต้องการของกระบวนการผลติ

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน 

(Heat Exchanger) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี(State of the Art) 

การศึกษาค้นคว้าเฉพาะทีเ่กีย่วกบัเครื่องแลกเปลีย่นความร้อนในงานความร้อนทิง้ ที่

พบมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแลกเปลี่ยนความร้อนทิง้ที่ใช้กับเครื่องยนต์ กลุ่มการปรับปรุงเพิ่ม

ประสิทธิผลของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน  และ กลุ่ มที่นําฮีทไปป์มาใช้ในการ

แลกเปลีย่นความร้อน

1. เครื่องแลกเปลีย่นความร้อนทีใ่ช้กบัเครื่องยนต์สันดาบภายใน

ในอุตสาหกรรมมกีารใช้เครื่องยนต์สันดาบภายใน เช่น เครื่องยนต์ก๊าซ 

การนําความร้อนทิง้จากเครื่องยนต์สันดาบภายในมาใช้ มหีลายวธิีการ บาง

เทคโนโลยตีดิอุปกรณ์แลกเปลีย่นนําความร้อนทีลู่กสูบซึ่งเป็นส่วนทีอุ่ณหภูมสิูงสุด

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน 

(Heat Exchanger) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

เครื่องแลกเปลีย่นความร้อนทีต่ดิตั้งกบัท่อไอเสีย

มกีารศึกษาออกแบบเครื่องแลกเปลีย่นความร้อนให้มปีระสิทธิภาพสูง เช่น ใช้เทปบิดเป็น

เกลยีว การใช้เครื่องแลกเปลีย่นความร้อนแบบ Fin-tube และตวักลางสะสมความร้อน (Phase Change 

Materials) ซึ่งสามารถนําความร้อนกลบัมาใช้ได้ถงึร้อยละ 15 และนอกจากนีก้ม็ีการสร้างเครื่อง

แลกเปลีย่นความร้อนแบบเป็นครีบตดิตั้งกบัท่อไอเสีย เป็นต้น 

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน 

(Heat Exchanger) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

2. การเพิม่ประสิทธิภาพเครื่องแลกเปลีย่นความร้อน 

จากการศึกษาและออกแบบพบว่าครีบสามารถเพิม่ประสิทธิภาพการ

แลกเปลีย่นความร้อนได้ มกีารศึกษาผลของครีบแบบธรรมดา รูปคลืน่ ตะแกรง เป็น

วงกลม เป็นเกลยีว ทีด่้านสัมผสัอากาศ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเกลียว และจาํนวนการศึกษาวจิยัที่ผา่นมา

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน 

(Heat Exchanger) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

3. การใช้ฮีทไปป์ในการแลกเปลีย่นความร้อน (Heat Pipe Heat Exchanger) 

ฮีทไปป์ (HPHE) ใช้ในการแลกเปลีย่นความร้อนจากอากาศหรือก๊าซไอเสีย 

กบั อากาศ หรือ นํา้ ซึ่งเป็นกระแสเยน็ ข้อดขีอง HPHE กค็อืป้องกนัการรั่วไหล

ระหว่างกระแสร้อนทีส่กปรกกบักระแสเยน็ได้ ค่าประสิทธิผลการถ่ายเทความร้อนสูง 

ไม่มสี่วนเคลือ่นไหว ขนาดเลก็ ความดนัตกคร่อมอุปกรณ์ตํา่มาก HPHE ทีน่ํามาใช้

งานความร้อนทิง้

ฮีทไปป์แบบต่างๆ a) แบบสองเฟส b)แบบธรรมดา c) แบบออสซิเลท

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน 

(Heat Exchanger) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน (Heat Exchanger) (ต่อ)

ประเภทของเทคโนโลยี
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เครื่องอุ่นอากาศแบบแผ่รังสี 

(Radiation Recuperator)

H เตาอบ Soaking or Annealing 

Oven,  เตาหลอม (Melting 

Furnace), เตาเผาขยะ หวัเผาแบบ

ท่อเรเดียนท ์เตาเผาอุ่นใหค้วาม

ร้อน 

การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม้ ก๊าซ – ก๊าซ X X X

เครื่องอุ่นอากาศแบบพาความ

ร้อน  (Convection 

Recuperator)

M-H การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม้ ก๊าซ – ก๊าซ X X X

ฮีทวลีแบบโลหะ (Metallic 

Heat Wheel)

L-M
ก๊าซไอเสียหมอ้ไอนํ้า, เตาอบบ่ม

และอบแหง้ (Curing and Drying 

Oven)

การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม,้ 

เพิ่มอุณหภูมิพื้นที่

ก๊าซ – ก๊าซ b c X

ฮีทวลีแบบวสัดุทีอุ่้มนํา้ได้ 

(Hygroscopic Heat Wheel)

M การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม,้ 

เพิ่มอุณหภูมิพื้นที่

ก๊าซ – ก๊าซ X c X

เซรามิคฮีทวลี (Ceramic Heat

Wheel)

M-H หมอ้ไอนํ้าขนาดใหญ่ ไอเสีย

เตาเผาขยะและเตาหลอม

การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม้ ก๊าซ – ก๊าซ X X

เครื่องแลกเปลีย่นความร้อน

แบบเพลท (Plate Heat 

Exchanger)

L, M ก๊าซไอเสียหมอ้ไอนํ้า เตาเผาขยะ

และกงัหนัไอนํ้า และ เตาอบแหง้ 

อบบ่ม

การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม,้

เพิ่มอุณหภูมิพื้นที่

ก๊าซ – ก๊าซ, 

ของเหลว-

ของเหลว

X X

สรุปการเปรียบเทียบประเภทเทคโนโลยกีารนาํความร้อนทิ้งกลบัมาใช้

ประโยชน์ต่างๆ
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

ประเภทของเทคโนโลยี
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ฮีทไปท์ (Heat Pipe) L-H ไอนํ้าทิ้ง อากาศร้อนจากเครื่อง

อบแหง้ เตาเผาปูนซีเมนต ์และ

เตาเผา reverberatory furnace 

(การนาํความร้อนกลบัขั้นที่2)  

เตาอบแหง้ อบบ่ม

การอุ่นอากาศก่อนเผาไหม,้

การอุ่นนํ้าป้อนหมอ้ไอนํ้า, 

การทาํนํ้าร้อน, เพิ่มอุณหภูมิ

พื้นที่

ก๊าซ – ก๊าซ, 

ก๊าซ - ของเหลว

D X X

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

แบบครีม-ท่อ

L, M ก๊าซไอนํ้าหมอ้ไอนํ้า การอุ่นนํ้าป้อนหมอ้ไอนํ้า ก๊าซ - ของเหลว X X e

หม้อไอนํา้ความร้อนทิง้ 

(Waste Heat Boiler)

L-H ไอเสียจากกงัหนัก๊าซ, ไอเสียจาก

เครื่องยนตล์ูกสูบ เตาเผายะ และ

เตาเผา

การทาํนํ้าร้อน หรือไอนํ้า ก๊าซ - ของเหลว X e

เครื่องแลกเปลีย่นความร้อน

แบบ Shell & Tube

L, M ของไหลในกระบวนการที่

ตอ้งการทาํความร้อน

ก๊าซ – ของเหลว, 

ของเหลว-

ของเหลว

X X

ตารางสรุปการเปรียบเทียบประเภทเทคโนโลยกีารนาํความร้อนทิ้ง

กลบัมาใชป้ระโยชนต์่างๆ (ต่อ)

หมายเหตุ: a แหล่งที่มาขอ้มูล W.Turner. Energy Management Handbook, 2007; PG&E Energy Efficiency Information “Industrial Heat Recovery Strategies,” 1997

b อา้งอิงจากผูผ้ลิตบางราย

c หากมีการติดตั้งชุดอุปกรณ์ในการ purge อากาศ/ของไหล อตัราการปนเปื้อนของของไหลระหวา่ง 2 สาย จะสามารถกาํจดัใหเ้หลือนอ้ยกวา่ 1% โดยมวลได้

d ยอมรับขอ้จาํกดัของอุณหภูมิและความแตกต่างของอุณหภูมิ ตามคุณสมบตัิของสมดุลระหวา่งเฟสระหวา่งของไหลภายในระบบ

e สามารถผลิตจากวสัดุที่มีความทนทานต่อการกดักร่อนได ้แต่จะพิจารณาเฉพาะส่วนที่มีความเป็นไปไดม้ากที่จะเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ อนัมีสาเหตุจากการรั่วไหลหรือการแตกหกัของท่อ

2. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อน (Heat Exchanger) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

บทที ่3 การศึกษาการนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้ (ต่อ) 

1. Waste Heat Reduction

2. Heat Exchanger

3. Load Preheating

4. Low Temp Waste Heat

5. Power Generation

6. Waste Heat For A/C

เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

3. การอุ่นชิ้นงาน (Load Preheating)

การอุ่นชิ้นงานอาจจะดาํเนินการได้ใน 3 รูปแบบ
1.สร้างส่วนทีไ่ม่มกีารเผาไหม้ หรือ Preheating zone ขึน้

2.สร้างส่วนแลกเปลีย่นความร้อนแยกจากเตา และนําไอเสียไปให้ความร้อนวตัถุดบิ  

3. สร้างส่วนทีว่ตัถุดบิ และก๊าซไอเสียวิง่สวนทางกนั

29



โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

บทที ่3 การศึกษาการนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้ (ต่อ) 

1. Waste Heat Reduction

2. Heat Exchanger

3. Load Preheating

4. Low Temp Waste Heat

5. Power Generation

6. Waste Heat For A/C

เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

4. การนําความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่กลบัมาใช้ 

(Low temperature Heat Exchange)

จากการสํารวจความร้อนทิง้ทีม่ใีช้ในอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรป 

พบว่าความร้อนทิง้กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ

อุณหภมูิใชง้านของอุตสาหกรรมต่างๆ ในกลุ่มประเทศสหภาพยโุรป

ความร้อนทิง้อณุหภูมติํา่ (250 °C) มสีัดส่วนเกอืบ 

1 ใน 3 และเป็นส่วนทีย่งันํากลบัมาใช้น้อย  ความร้อน

ทิง้ในกลุ่มนีน้่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมปีริมาณ

มาก ทีผ่่านมาเนื่องจากเงนิลงทุนทีสู่งและข้อจาํกดัทาง

เทคนิคหลายอย่างจงึยงัไม่มกีารใช้ประโยชน์ ปัจจุบัน

เริ่มมเีทคโนโลยจีะนํากลบัมาใช้ได้มากขึน้
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

4. การนําความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่กลบัมาใช้ 

(Low temperature Heat Exchange) (ต่อ)

การนําความร้อนอณุหภูมติํา่กลบัมาใช้งาน จะต้องเผชิญกบัความท้าทายใน 3 ประเดน็

1. การกดักร่อนของพืน้ผวิแลกเปลีย่นความร้อน 

2. ความร้อนอุณหภูมติํา่ต้องการพืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นความร้อนขนาดใหญ่ 

3. การนําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ในช่วงอุณหภูมิตํ่า จะเหมาะสมถ้าหากโรงงานมีความ

ต้องการใช้ความร้อนในอุณหภูมทิีต่ํา่จากศักยภาพของแหล่งทีน่ําไปใช้ได้
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

1) Deep Economizer

2) Indirect Contact Condensation Recovery

3) Direct Contact Condensation Recovery

4) หม้อไอนํา้แบบคอนเดนซิ่ง

5) การนําความร้อนทิง้จากนํา้ระบายหม้อไอนํา้กลบัมาใช้

เทคโนโลยทีีม่คีวามเป็นไปได้ในการนําความร้อนอุณหภูมติํา่กลบัมาใช้งาน

4. การนําความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่กลบัมาใช้ 

(Low temperature Heat Exchange) (ต่อ)

1. อุปกรณ์แลกเปลีย่นความร้อนอุณหภูมติํา่ 

33



โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

กราฟแสดงการนาํความร้อนทิ้งกลบัแบบ Direct Contact 

Condensation Heat Recovery 

กราฟประสิทธิภาพของหมอ้ไอนํ้าแบบคอนเดนซิ่ง

4. การนําความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่กลบัมาใช้ 

(Low temperature Heat Exchange) (ต่อ)

Direct Contact Condensation Recovery หม้อไอนํา้แบบคอนเดนซิ่ง
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

ก.การใชถ้งัแฟลช                     ข.การนาํคอนดนเสทกลบัมาแลกเปลี่ยนกบันํ้าป้อน

4. การนําความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่กลบัมาใช้ 

(Low temperature Heat Exchange) (ต่อ)

การนําความร้อนทิง้จากนํา้ระบายหม้อไอนํา้กลบัมาใช้
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

2. การใช้งานฮีทปั๊มเพือ่เพิม่คุณภาพความร้อน (Heat pump)

เทคโนโลยฮีีทปั๊ม (Heat pump) จะนํามาใช้เพือ่ยกระดบัเพิม่อุณหภูมใิห้กบัความร้อนเหลอืทิง้ทมีอีุณหภูมิ

ตํา่ เป็นการ “Upgrading” เพิม่อุณหภูมจิากอุณหภูมติํา่ไปสู่อุณหภูมสิูงขึน้ 

ชนิดของฮีทปั๊ม

อุณหภูมิสูงสุด

ของแหล่งรับ 

(Sink Temp.)

อุณหภูมิสูงสุดที่

เพิม่ระดบั 

(Lift Temp.)

ค่าใช้จ่ายเงนิลงทุนตดิตั้ง (US$/kW)

ตามขนาดของฮีตปั๊ม

0.5 MW 1 MW 4 MW

Electric Motor Closed Compression Cycle 248oF [120oC] 248oF [120oC] 450 - 700 320 - 550 240 - 420

Diesel Motor Closed Compression Cycle 266oF [130oC] 194oF [90oC] 520 - 770 390 - 620 300 - 490

Mechanical Vapor Recompression 374oF [190oC] 194oF [90oC] 520 - 770 390 - 620 300 - 490

Thermal Vapor Recompression 302oF [150oC] 104oF [40oC] Not Available 210 - 270 100 - 120

Absorption Cycle (Type I. Heat pump) 212oF [100oC] 122oF [50oC] 340 - 390 300 - 350 250 - 290

Absorption Cycle (Type II. Heat Transformer) 302oF [150oC] 140oF [60oC] 800 - 900 720 - 830 590 - 680

ชนิดของวงจรและสารทาํงานทีใ่ช้ฮีทปั๊มสําหรับการนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้ 

4. การนําความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่กลบัมาใช้ 

(Low temperature Heat Exchange) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

ลกัษณะการทาํงานของฮีทปั๊ม ที่ใชใ้นโรงงานผลิตนม 

Closed Compression Cycle เป็นการใช้อุปกรณ์ทีด่งึความร้อนจากแหล่งความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่ โดย
ใช้งานร่วมกบั Heat pump, Evaporator, Condenser เพือ่ดงึความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่ส่วนนี ้ไปเพิม่อุณหภูมแิละนําไปใช้ใน

กระบวนการผลติอืน่ๆ  รูปแสดงตวัอย่าง ในโรงงานผลตินม โดยทีอุ่ปกรณ์หม้อนึ่งจะมนีํา้ระบายความร้อนทีอุ่ณหภูม ิ

53 oC ถูกนํามาระบายความร้อนเพือ่ลดอุณหภูมนิํา้ระบายความร้อนที ่Evaporator โดยสารทาํความเยน็ใน Evaporator เมือ่

ได้รับความร้อนและเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ของชุดฮีทปั๊ม จะใช้รับพลงังานเพิม่ทาํให้มอีุณหภูมสิูงขึน้ ความร้อนในสารทาํความ

เยน็ทีอ่ยู่ในสภาพไอดง (Superheated) ทีอ่อกจากชุดคอมเพรสเซอร์ จะนําไปถ่ายเทความร้อนเพิม่อุณหภูมใิห้กบันํา้ร้อนที่ใช้ใน

กระบวนการผลติทีค่อนเดนเซอร์ ต่อไป 

4. การนําความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่กลบัมาใช้ 

(Low temperature Heat Exchange) (ต่อ)

37



โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

ฮีทปั๊มแบบดูดซึม (Absorption Heat pump) ลกัษณะการทาํงานคล้ายคลงึกบัระบบ closed 

compression cycle ยกเว้นชุดเครื่องอดัจะขบัเคลือ่นการทาํงานด้วยระบบดูดซึมความร้อน ระบบนี ้มกีารใช้งานได้ทั้งแบบ ฮีท

ปั๊ม“Type I”  สามารถใช้กบัพลงังานความร้อนทิง้นําเข้าทีม่อีุณหภูมทิีต่ํา่กว่าหรือสูงกว่าอุณหภูมทิีป่ล่อยออก ณ ระดบัอุณหภูมิ

ใช้งานเฉลีย่ปานกลางในช่วงกึง่กลางระหว่างอุณหภูมดิ้านสูงกบัด้านตํา่ สําหรับแบบ  ฮีทปั๊ม “Type II”สามารถใช้กบัพลงังาน

ความร้อนทิง้นําเข้าทีม่อีุณหภูมปิานกลาง ทีอุ่ณหภูมทิีป่ล่อยออก สามารถปล่อยออกเป็นสองสายคอื สายอุณหภูมติํา่และสาย

อุณหภูมสิูง การใช้งานสามารถใช้กบัระบบปรับอากาศ และหรือระบบทาํความเยน็

แสดงลกัษณะการทาํงานของ ฮีทปั๊มแบบดูดซึม 

4. การนําความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่กลบัมาใช้ 

(Low temperature Heat Exchange) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

4. การนําความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่กลบัมาใช้ 

(Low temperature Heat Exchange) (ต่อ)

ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี(State of the Art) 

เทคโนโลยทีีน่่าสนใจในการนําความร้อนอณุหภูมติํ่ากลบัมาใช้ ได้แก่

1. Transport Membrane Condenser (TMCs)
เป็นเทคโนโลยทีี่พฒันาขึ้นเพื่อดึงทั้งความร้อนและนํ้าออกจากก๊าซไอเสีย โดยมีหลกัการทาํงานของอุปกรณ์

แสดงลกัษณะการทาํงานของ Transport Membrane Condenser (TMCs)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

2. เทคโนโลยฮีีทปั๊มสําหรับความร้อนทิง้

4. การนําความร้อนทิง้อุณหภูมติํา่กลบัมาใช้ 

(Low temperature Heat Exchange) (ต่อ)

มีการศึกษาพฒันาการใชง้านฮีทปั๊มแบบ 2 ขั้น  ซึ่งสามารถใหค้วามร้อนมากกวา่แบบขั้นเดียวถึง 40% 

รวมถึงมีการใชง้านฮีทปั๊มกบันํ้าเสียของอาคาร หรือโรงงาน  

ก. แบบขั้นเดียว ข.แบบสองขั้น

แสดงลกัษณะการทาํงานของฮีทปั๊มแบบขั้นเดียว และสองขั้น
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

บทที ่3 การศึกษาการนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้ (ต่อ) 

1. Waste heat Reduction

2. Heat exchanger

3. Load Preheating

4. Low temp waste heat

5. Power generation

6. Waste heat For A/C

เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

5. การผลติไฟฟ้า (Power generation)

การผลติไฟฟ้าจากความร้อนทิง้ เช่นความร้อนทิง้จากหม้อไอนํา้ สามารถใช้

ขบัเคลือ่นพลงังานกล เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าได้ เมือ่พจิารณาถงึทางเลอืกในการผลติไฟฟ้า

จากความร้อนทิง้ เช่น วงจรไอนํา้แบบ Steam Rankine Cycle, ระบบ Organic Rankine 

Cycle และ ระบบ Kalina Cycle เป็นต้น 

ลกัษณะการทาํงานของการนาํความร้อนทิ้งกลบัดว้ยระบบ Rankine Cycle 
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

ลกัษณะการทาํงานของระบบ ORC 

ลกัษณะการทาํงานของการนาํความร้อนทิ้งกลบัดว้ยระบบ Kalina Cycle

5. การผลติไฟฟ้า (Power generation) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

สถานที่ ปีทีต่ดิตั้ง ประเทศ แหล่งความร้อน ไฟฟ้าทีไ่ด้ แหล่งความร้อน

Kashima 1999 ญีปุ่่ น นํา้ระบายความร้อน 3,450 kW 98 °C

Husavik 2000 ไอซ์แลนด์ นํา้ร้อนใต้พภิพ 1,700 kW 121 °C

Fuji Oil 2005 ญีปุ่่ น กระบวนการปิโตรเคมี 3,900 kW 118 °C

Unterhaching 2009 เยอรมนั นํา้ร้อนใต้พภิพ 3,400 kW 122.35 °C

Bruchsal 2009 เยอรมนั นํา้ร้อนใต้พภิพ 580 kW 118 °C

Expo2010 2010 จีน พลงัแสงอาทติย์ 50 kW 92 °C

ตวัอย่างของการตดิตั้งใช้งานระบบ Kalina

5. การผลติไฟฟ้า (Power generation) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

เทคโนโลยี ช่วง

อุณหภูมิ

ชนิดแหล่งของความร้อนทิง้ เงนิลงทุน

ระบบผลติไฟฟ้าด้วยวงจรไอนํา้

แบบปกต ิ(Traditional steam 

cycle)

ปานกลาง, 

สูง

ก๊าซไอเสียจากกงัหนัไอแก๊ส (Exhaust Gas Turbine) 

เครื่องยนตแ์บบลกูสูบ (Reciprocating) เตาเผาขยะ 

(incinerator) และเตาหลอม (Furnace)

$1,100 – $1,400 /kW

ระบบผลติไฟฟ้า แบบ Kalina

Cycle

ตํ่า,

ปานกลาง

ก๊าซไอเสียจากกงัหนัไอแก๊ส (Exhaust Gas Turbine) 

ก๊าซไอเสียจากหมอ้ไอนํ้า (Boiler exhaust) 

ความร้อนทิ้งจากเตาเผาปูนซีเมนต ์(cement kilns)

$1,100 – $1,500 /kW

ระบบผลติไฟฟ้า แบบ Organic 

Ranine Cycle

ตํ่า,

ปานกลาง

ก๊าซไอเสียจากกงัหนัไอแก๊ส (Exhaust Gas Turbine) 

ก๊าซไอเสียจากหมอ้ไอนํ้า (Boiler exhaust) นํ้าร้อน 

ความร้อนทิ้งจากเตาเผาปูนซีเมนต ์(cement kilns)

$1,500 – $3,500 /kW

สรุปเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากความร้อนทิง้ ทีม่าการศึกษาพฒันาขึน้

5. การผลติไฟฟ้า (Power generation) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

5. การผลติไฟฟ้า (Power generation) (ต่อ)

ประสิทธิภาพของระบบ ORC สามารถประเมนิได้ด้วยวฎัจกัรคาร์โนต์ ของ Heat Engine

=1−
TL

TH

แต่วฎัจกัรคาร์โนต์ค่อนข้างอดุมคต ิและห่างจากเครื่องจกัรทีท่าํได้จริง Novikov และ Chambada ได้

เสนอการวเิคราะห์แบบ Endorevesible Thermodynamics ซึ่งพจิารณากระบวนการเป็นแบบ irrersible

ซึ่งสอดคล้องกบัระบบทีเ่ป็นจริง ค่าสัมประสิทธิภาพทีห่าได้เรียกว่า Chambadal-Novikov efficiency

η=1−
TL

TH
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

5. การผลติไฟฟ้า (Power generation) (ต่อ)

ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี(State of the Art) 
เทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งอุณหภูมิตํ่า ที่น่าสนใจนอกเหนือจากเทคโนโลย ีORC ที่ไดก้ล่าวถึงแลว้และอยู่

ในความสนใจ ไดแ้ก่ เทคโนโลยเีทอร์โมอิเลคทริค, การใชอุ้ปกรณ์แปลงผนัพลงังานที่ใชส้นามแม่เหลก็ (Magnetocaloric Energy 

Conversion), เทคโนโลยเีทอร์โมอคูสติก (Thermoacoustic Heat Engine : THE) และ เทคโนโลย ีORC แบบ Binary  กราฟแสดง

เปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพที่ทาํไดข้องเทคโนโลยเีหล่านี้

กราฟเปรียบเทียบเทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้า 
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

บทที ่3 การศึกษาการนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้ (ต่อ) 

1. Waste Heat Reduction

2. Heat Exchanger

3. Load Preheating

4. Low Temp Waste Heat

5. Power Generation

6. Waste Heat For A/C

เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้เทคโนโลยกีารนําความร้อนทิง้กลบัมาใช้
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

6. การนําความร้อนทิง้มาใช้ในการปรับอากาศ 

(Waste heat Recovery for Air Conditioning)

เทคโนโลยใีนการนําความร้อนทิง้มาใช้เป็นแหล่งพลงังานในการปรับ

อากาศมหีลายเทคโนโลย ีได้แก่

1. ระบบดูดซึม

2. ระบบดูดซับ (Adsorption)

3. การดูดความชื้น (Desiccant)

4. อเีจคเตอร์ (Ejector Refrigeration)

5. ระบบผสม (Hybrid)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

6. การนําความร้อนทิง้มาใช้ในการปรับอากาศ 

(Waste heat Recovery for Air Conditioning) (ต่อ)

1. ระบบดูดซึม 

ระบบปรับอากาศแบบดูดซึมคลา้ยคลึงกบัฮีตปั๊มแบบดูดซึมที่ไดก้ล่าวถึงแลว้และมี

จาํหน่ายแพร่หลายแลว้ มีตั้งแต่ขนาดเลก็จนถึงเป็นพนัตนั ความร้อนทิ้งจะถกูป้อน

ใหก้บั Generator ความร้อนที่ใชอ้าจมีอุณหภมูิตํ่ากวา่ 100 °C กไ็ดข้ึ้นกบัคู่สาร

ทาํงานที่เลือก

เครื่องทาํนํ้ าเยน็แบบดูดซึม
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

2. ระบบดูดซับ (Adsorption) 

ในการทาํความเยน็ สารทาํงานจะระเหยกลายเป็นไอในอีเวปเปอร์เตอร์ และจะถูกดูดซบัดว้ยสารดูด

ซบัของแขง็ที่มีลกัษณะมีรูพรุน ในขั้นตอนการคาย  สารดูดซบัจะรับความร้อนในที่นี้คือ แหล่ง

ความร้อนทิ้ง สารในงานหลุดออกมาในรูปของเหลวและกลบัไประเหยใหม่ในอีเวปเอร์เรเตอร์ สาร

ทาํงานที่ใชม้ีหลายชนิด เช่น นํ้า – Zeolite หรือ Methanol – activated carbon ระบบดูดซบัมี 2

ประเภท คือ ระบบดูดซบัที่ใชส้ารดูดซบั และระบบที่ใชป้ฏิกิริยาเคมีทั้งสองระบบ ที่ใชต้่างกนัที่แรง

ดูดซบั ในสารดูดซบัจะใชแ้รงทางกายะภาพขณะที่แบบปฏิกิริยาเคมีใชแ้รดดึงดูดจากพนัธะทางเคมี

6. การนําความร้อนทิง้มาใช้ในการปรับอากาศ 

(Waste heat Recovery for Air Conditioning) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

3. ระบบทีใ่ช้สารดูดความชื้น 

ระบบที่ใชส้ารดูดความชื้นมี 2 แบบ คือ แบบที่ใชส้ารดูดความชื้นของแขง็ 

(Solid desiccant) และแบบที่ใชส้ารดูดความชื้นของเหลว

ระบบที่ใชส้ารดูดความชื้นของแขง็

ระบบที่ใชส้ารดูดความชื้นของเหลว

6. การนําความร้อนทิง้มาใช้ในการปรับอากาศ 

(Waste heat Recovery for Air Conditioning) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

4. ระบบทใีช้อเีจคเตอร์ (Ejector Refrigeration) 

การทาํงานของระบบที่ใชอ้ีเจคเตอร์ สารทาํงานในหมอ้ตม้ ซึ่งอาจจะเป็นนํ้าไดร้ับความร้อนจากความร้อนทิ้งทาํใหก้ลายเป็นไอ 

และมีความดนัสูง วิง่ผา่นอีเจคเตอร์ในรูป Nozzle ดว้ยความเร็วสูงทาํใหบ้ริเวณรูที่ก๊าซจะอีเวปเปอร์เรเตอร์เขา้มาผสมในอีเจค

เตอร์มีความดนัตํ่าลง ส่งผลใหก้ารระเหยใน อีเวปเปอร์เรเตอร์เกิดขึ้นที่ความดนัตํ่าลง  สารทาํงานที่ระเหยจากอีเวปเปอร์เรเตอร์

ผสมกบัก๊าซความดนัสูงที่วิง่ผา่นอีเจคเตอร์เขา้ควบแน่นในคอนเดนเซอร์ ดว้ยความดนัที่สูงขึ้น

5. ระบบผสม
เป็นการผสมระหวา่งระบบขา้งตน้ เช่น การใชร้ะบบดูดซบัร่วมกบัสารดูดความชื้นของแขง็ ระบบดูดซบัร่วมกบัอีเจคเตอร์ 

เป็นตน้

6. การนําความร้อนทิง้มาใช้ในการปรับอากาศ 

(Waste heat Recovery for Air Conditioning) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

เทคโนโลยกีารนาํความร้อนมาใชใ้นการปรับอากาศมีค่าสมรรถนะและระดบั

อุณหภมูิที่ใชง้านได ้เปรียบเทียบได ้ดงันี้

การเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบทาํความเยน็ 

ระบบ ระดบัอุณหภูมทิีต่้องการ 

(C)

สมรรถนะ (COP)

1 ระบบอดัไอ (ใช้ไฟฟ้า) 3-5

2 ระบบเทอร์โมอเิลค็ตริก (ใช้ไฟฟ้า) 0.5

3 ระบบดูดซึม 80-300 0.6-0.8

4 ระบบดูดซับ

- ทางกายภาพ

- ทางเคมี

80-300

80-300

0.3-0.8

0.1.02

5 ระบบใช้สารดูดความชื้น 40-80 0.5-1.5

6 ระบบทีใ่ช้ Efecter 80-150 0.3-0.8

6. การนําความร้อนทิง้มาใช้ในการปรับอากาศ 

(Waste heat Recovery for Air Conditioning) (ต่อ)
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โครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการส่งเสริมการนําความร้อนทิ้ง

กลับมาใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ

จบการนําเสนอ
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