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“เอกสารนีแ้ ปลและเรียบเรียงมาจากหนังสือ Fuel Efficency Booklet
เรือ่ ง The Economic Thickness of Insulation for Hot Pipe
ภายใตโครงการ UK Government’s Energy Efficiency
Best Practice Programme
ของ Department of The Environment Transport and Regions,London UK.”

แนะนําหลักสูตรการอนุรักษพลังงานของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กองฝกอบรม ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ดานการอนุรักษ
พลังงานไดเปดหลักสูตรอบรมตางๆ ในชวงแตละป ตัวอยางของหลักสูตร ไดแก หลักสูตรผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในขบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
แตละประเภท หลักสูตรการอนุรกั ษพลังงานในโรงงาน และหลักสูตรการอนุรกั ษพลังงานในอาคาร เปนตน
ผูท สี่ นใจสามารถติดตอขอรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่
หมายเลขโทรศัพท 0 2577 7035-41 โทรสาร 0 2577 7047
แนะนํา WEB SITE ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงานทีเ่ กีย่ วของกับการอนุรกั ษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงานไดพฒ
ั นา WEB SITE เพือ่ เปนชองทางใหผทู ี่สนใจ
เขาไปหาขอมูลเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงานที่ http : // www. dedp.go.th และ http : // www.teenet-dedp.com
ภายใน WEB SITE ผูท สี่ นใจสามารถคนหาขอมูลเกีย่ วกับเทคโนโลยีการอนุรกั ษพลังงาน / ตัวอยาง
โรงงานทีป่ ระสบความสําเร็จ / รายชือ่ ทีป่ รึกษาดานการอนุรกั ษพลังงาน ทีไ่ ดขนึ้ ทะเบียนไวกบั กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน / พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง
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คํานํา
ในสภาวะปจจุบันรูปแบบการใชพลังงานไดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปน
มูลเหตุใหอตั ราการใชพลังงานเพิม่ ขึน้ ทุกๆป นับเปนภาระหนักตอฐานะการเงิน
การลงทุนของทุกประเทศที่จะตองจัดหาพลังงานมาใหเพียงพอและเหมาะสม
นอกจากนีย้ งั จะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมโดยทัว่ ไปจากการใช พลังงาน
จํานวนมหาศาลดังกลาวดวย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงานตระหนักถึงความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะเพื่อเสริมรากฐานในการปฎิบัติงานตาม
อํานาจหนาทีภ่ ายใตพระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน พ.ศ. 2535
โดยมีกองฝกอบรมเปนหนวยงานหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษพลังงาน
ภายใตแผน อนุรกั ษพลังงานของประเทศ เพือ่ ทําหนาทีฝ่ ก อบรมพัฒนาความรูด า น
การจัดการและเทคโนโลยีดานพลังงานแกผูที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนผูร บั ผิดชอบดานพลังงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน
และสนับสนุนสงเสริมใหความรูด า นเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานเพือ่ ใหมกี าร
ใชเครือ่ งมือเครือ่ งจักรอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะเปนการชวยลด คาใชจา ย
ดานพลังงานลง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงานเห็นวาหากไดนาํ
แนวทางการใชเชือ้ เพลิงอยางมีประสิทธิภาพทีไ่ ดรบั ความรวมมือจาก Department
of Environment Transport and Regions, London ประเทศสหราชอาณาจักร
ใหความสนับสนุนเอกสารภายใตโครงการ UK Government’s Energy Efficiency
Best Practice Programme เพื่อใชเปนแนวทางในการปฎิบัติงานอันจะเปนการ
เสริมสรางประโยชนตอการพั ฒ นาบุ ค ลากรและเพิ่ ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรได
อยางเปนรูปธรรมจึงไดจดั ทําเอกสารดังกลาวมาเรียบเรียงเปนภาษาไทยเพือ่ เผยแพร
แกผเู กีย่ วของตอไป
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงานขอขอบคุณ Department of
Environment Transport and Regions, London ประเทศสหราชอาณาจั ก ร
ที่ใหความสนับสนุนเอกสาร และคณะกรรมการกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน ทีไ่ ดใหการสนับสนุนในการจัดทํา และหวังเปนอยางยิง่ วาคูม อื ดังกลาวนี้
จะเปนประโยชนตอทานในฐานะเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการอนุรักษ
พลังงาน สมตามเจตนารมณของ การจัดการจัดทําคูม อื นี้

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

***

อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ ประจําวันที่ 14 พฤศจิกายน 2544
สหราชอาณาจักร ปอนดสเตอรลงิ ตัว๋ เงิน : 63.5765 บาท ทางโทรเลข : 63.7353 บาท
อัตราขายถัวเฉลีย่ :64.3911 บาท
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1. บทนํา / 2. ผลของการหุม ฉนวน

1. บทนํา
คูมือเลมนี้ใหขอมูลและคําแนะนําการปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีจุดมุงหมายใหใช
เปนคูมือสําหรับบุคลากรที่มีประสบการณบางแลว และใชเปนเอกสารประกอบ
การฝกอบรม
คาใชจายที่ใชไปในการติดตั้งฉนวนจะไดรับการชดเชยจากเชื้อเพลิงที่
ประหยัดไดอันเนื่องมาจากการหุมฉนวนทอ คูมือนี้จะอธิบายวิธีการในการหา
ความหนาของฉนวนซึง่ นําไปสูก ารติดตัง้ ทีเ่ หมาะสม
คูมือนี้จะเนนเฉพาะทอรอนเทานั้น แมวาการหุมฉนวนทอซึ่งทํางานที่
อุณหภูมติ า่ํ กวาอุณหภูมแิ วดลอมก็มคี วามสําคัญ เชนกัน โดยเนือ้ หาจะมีการพิจารณา
ครอบคลุมถึงทอซึง่ เปนสวนหนึง่ ของระบบทําความรอนและน้าํ รอน ทัง้ ในอาคาร
ที่พักอาศัยและในอุตสาหกรรมและทอ ในกระบวนการผลิตรายละเอียดและ
เทคนิค สําหรับหาความหนาที่เหมาะสมของฉนวนที่เสนอในที่นี้ สอดคลองกับ
BS 5422:1990
คูมือนี้มุงใหแนวทางโดยสังเขปเกี่ยวกับความหนาที่เหมาะสมของฉนวน
สําหรับทอรอน ดังนัน้ ตลอดทัง้ เลมจึงมีการอางอิงถึงแหลงเอก สารอยางกวางขวาง
ทีส่ ามารถหาไดในอุตสาหกรรมทางดานฉนวนและ British Standards Institution (BSI)
คูม อื นีค้ วรใชศกึ ษารวมกับคูม อื การใชเชือ้ เพลิงอยางมีประสิทธิภาพ เลมที่ 13
เรือ่ ง “การใชฉนวนในกระบวนการผลิตและการใชเชือ้ เพลิงอยางมีประสิทธิภาพ”
ซึง่ ใหภาพในเชิงกวางเกีย่ วกับการใชฉนวนสําหรับกระบวน การผลิต ในโรงงาน

2. ผลของการหุมฉนวน

พืน้ ผิวใดๆ ทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู กวาอุณหภูมแิ วดลอมจะมีการสูญเสียความรอนเสมอ
อัตราการสูญเสียความรอนขึน้ อยูก บั ปจจัยหลายอยาง แตปจ จัยทีม่ กั จะมีผลกระทบ
มากที่สุด คือ อุณหภูมิและพื้นที่ของพื้นผิวดังกลาว อุณหภูมิและพื้นที่ยิ่งมาก
การสูญเสียความรอนยิ่งสูง การติดตั้งฉนวนทับไปบนพื้นผิวรอนจะชวยลด
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ผลของการหุมฉนวน

อุณหภูมิพื้นผิวภายนอกของฉนวน ในบางกรณีการหุมฉนวนจะทําใหพื้นผิว
ภายนอกเพิ่มขึ้นเชน การหุมฉนวนทอ เปนตน แตผลที่ไดคืออุณหภูมิของพื้นผิว
จะลดลง ดังนัน้ ผลโดยรวมจึงนําไปสูก ารลดลงของการสูญเสียความรอน
ตัวอยางเชน ทอเปลือยขนาด 15 มม. ซึง่ ติดตัง้ อยูใ นอากาศนิง่ (ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20OC)
ภายในทอเปนของไหลรอนที่ทําใหอุณหภูมิภายนอกทอเปน 75OC การสูญเสีย
ความรอนมีคาประมาณ 60วัตต ตอความยาวทอหนึ่งเมตร การหุมฉนวนทอ
ดวยฉนวนหุม ทอตามมาตรฐานทัว่ ไปหนา 25 มม. จะทําใหพนื้ ทีผ่ วิ เพิม่ ขึน้ ประมาณ
3.5 เทา แตอณ
ุ หภูมภิ ายนอกจะลดลงจาก 75OC เปนประมาณ 23OC ผลโดยรวมคือ
การสูญเสียความรอนลดลงจาก 60 วัตตเหลือ เพียง 12 วัตต ตอความยาวทอหนึง่ เมตร
การสูญเสียความรอน หมายถึง การสูญเสียเงิน การสูญเสียความรอนจาก
ทอเปลือยขนาด 50 มม. ยาว 100 เมตร ทีใ่ ชสง ไอน้าํ ที่ 100OC จะทําให สูญเสียเงินปละ
192,000 บาท ถาไอน้าํ นัน้ ผลิตจากหมอไอน้าํ ทีใ่ ชเชือ้ เพลิงแกส ทีร่ าคา 0.64 บาท /
kWh (คิดคาพลังงานประมาณ 19.3 บาท/therm) การสูญเสีย ดังกลาวนี้สามารถ
ลดลงเหลือเพียงปละ 16,000 บาท ถาเราทําการหุม ฉนวนทอดวยฉนวนทีเ่ หมาะสม
หนา 50 มม.
จะเห็นไดวา ในหนึง่ ปเราสามารถประหยัดเงิน ไดถงึ 176,000 บาท
หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ทําใหตองเสียคาใชจายเพิ่ม กรณีที่อุณหภูมิของ
ของไหลในทอสูงขึน้ ดังเชนตัวอยางขางตนถาอุณหภูมขิ องไอน้าํ เพิม่ ขึน้ เปน 200OC
การสูญเสียความรอนจะมีมลู คาปละ 640,000 บาท ซึง่ เทียบเทากับการเปดเตาไฟฟา
ขนาด 1kW จํานวน 25 เครื่อง ทิ้งไวทั้งวันทั้งคืน การสูญเสียดังกลาวจะลดลง
เหลือเพียงปละ 35,840 บาท ถาเราหุม ทอดวยฉนวนหนา 75 ม.ม. (เมือ่ อุณหภูมสิ งู
ขึ้นเราจําเปนตองเพิ่มความหนาของฉนวนตามไปดวย) ในกรณีนี้เราสามารถ
ลดคาใชจา ยไดถงึ ปละ 604,160 บาท
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ผลของการหุมฉนวน

การหุม ฉนวนทอไอน้าํ อุณหภูมสิ งู เปนการปฏิบตั ซิ งึ่ เปนทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป
ดังนั้นเราจึงไมควรจะรีบสรุปวาฉนวนทีม่ อี ยูแ ลวจะสามารถใหประสิทธิผลทีด่ ที สี่ ดุ
ในการลดการสูญเสียคาใชจา ย ในหลายกรณีการเพิม่ ความหนาของฉนวนทีห่ นาขึน้
จะใหผลตอบแทนที่คุมคาสําหรับพื้นผิวทอที่จะเกิดการสูญเสียความรอนเสมอ

รูปที่ 1 การสูญเสียความรอนจากหนาแปลนที่ไมไดหุมฉนวน

อุปกรณในระบบทอ เชน วาลวหนาแปลน บางครัง้ ถูกปลอยทิง้ ใหเปลือยเปลา อัน
เนือ่ งมาจากการซอมบํารุง ความจริงอุปกรณเหลานีท้ าํ ใหเกิดการสูญเสียความรอน เชน
กัน ดังจะเห็นไดจากรูปที่ 1 ดังนัน้ จึงควรจะเอาใจใสหมุ ฉนวนในสวนดังกลาวให เรียบ
รอย
วาลวที่ไมไดหุมฉนวนจะทําใหเกิดการสูญเสียความรอนเทากับทอเปลือย
หนึง่ เมตรทีม่ ขี นาดเดียวกันกับวาลวนัน้ สวนการสูญเสียความรอนจากหนาแปลน
จะเทียบเทากับทอเปลือยครึง่ เมตร ดังนัน้ วาลวขนาด 50 ม.ม. ทีม่ ไี อน้าํ อุณหภูมิ 200OC
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ผลของการหุมฉนวน

ไหลผาน ถาไมไดมกี ารหุม ฉนวนจะเกิดการสูญเสียความรอนเปนมูลคา ปละ 6,400
บาท แตจะลดเหลือเพียงปละ 384 บาท เทานัน้ ถามีการหุม ฉนวน อยางเหมาะสม
ฉนวนหุมวาลวหรืออุปกรณอื่นจะตองไมกอใหเกิดปญหาตอ การทํางานของ
อุปกรณนั้นๆ และควรจะมีลักษณะเปนกลองซึ่งสามารถแกะออก ไดงายเพื่อ
ความสะดวกในการบํารุงรักษา ขอดีอกี ประการหนึง่ ของการหุม ฉนวนอุปกรณคอื
เปนการลดผลตางของอุณหภูมิซึ่งใหผลดีในแงของการลดความเคนในระบบ
ทอทีเ่ กิดจากความแตกตางของอุณหภูมิ ซึง่ อาจจะนําไปสูก ารรัว่ ซึม ของขอตอได
โดยทั่วไประบบทออุณหภูมิสูงมักจะไดรับการดูแลหุมฉนวนทออยูแลว
แตทอ ขนาดเล็กทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ า่ํ หรือทอทีม่ กี ารใชงานเปนครัง้ คราวมักจะถูกละเลย
โดยสิน้ เชิง ทัง้ ทีค่ วามจริงแลวเปนจุดทีม่ ศี กั ยภาพในการลดการสูญเสีย ไดไมนอ ย
เชนเดียวกับในกรณีของวาลวและหนาแปลน ตัวอยางเชน การหุมฉนวนหนา
บนท อ ขนาด 15 ม.ม. ในระบบน้ํ า ร อ นในอาคารที่ ใ ช แ ก ส เป น เชื้ อ เพลิ ง
ซึ่งอุณหภูมิโดยทั่วไปอยูที่ประมาณ 60-70OC จะมีระยะเวลาคืนทุน ดังแสดง
ในตารางที่ 1 ระยะเวลาคืนทุน คือ เวลาทีใ่ ชในการสะสมผลการประหยัดจนคุม
กับเงิน ทีใ่ ชในการลงทุนเพือ่ ทําใหเกิดการประหยัด

หมายเหตุ : ระยะเวลาคืนทุนคิดจากสมมุตฐิ านวาคาใชจา ยในการติดตัง้ ฉนวน
เปนเงินเทากับ 127 บาทตอเมตร
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3. ความหนาทีเ่ หมาะสมของฉนวน

3. ความหนาที่เหมาะสมของฉนวน
ตัวอยางที่นําเสนอในหัวขอที่แลว ใหขอบงชี้ถึงมูลคาของการประหยัดที่
สามารถจะสัมฤทธิผลไดโดยการใชฉนวนเพื่อปองกันไมใหเกิดการรั่วไหลของ
ความรอนจากระบบทอ สําหรับระบบทอและสภาวะของกระบวนการที่กําหนด
ใหนั้น อัตราการสูญเสียความรอนจะขึ้นอยูกับความหนาของฉนวนที่หุมและ
คุณสมบัตทิ างความรอนของฉนวน
ไมวา ในกรณีใดคาสมรรถนะทางความรอนของฉนวนจะขึน้ อยูก บั คาสภาพ
การนําความรอนของฉนวน ซึ่งเปนคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับความสามารถในการ
นําความรอนผานวัสดุที่มีอุณหภูมิแตกตางกัน ถาความหนาของฉนวนเทากัน
การสูญเสียความรอนจะลดลงเมือ่ วัสดุฉนวนทีใ่ ชมคี า สภาพการนําความรอนต่าํ ลง
สภาพการนําความรอนตามความเปนจริงของชัน้ ฉนวนอาจจะเปลีย่ นแปลงไปตาม
วิธกี าร ติดตัง้ ดวย เนือ่ งจากวิธกี ารติดตัง้ มีผลตอความโปรงของชัน้ ฉนวนหรือวัสดุ
ทีใ่ ชในการยึดเกาะ เปนตน อุณหภูมทิ าํ งานก็มผี ลตอคาสภาพการนําความรอนของ
วัสดุเชนกัน (ดูหวั ขอ 4 เรือ่ งชนิดของฉนวน)
ปจจัยอื่นที่มีผลตอสมรรถนะทางความรอนไดแก คุณสมบัติทางพื้นผิว
ซึง่ มีผลตอการสูญเสียความรอนจากการแผรงั สีความรอน เชน การลดการสูญเสีย
ความรอนจากการแผรงั สีสามารถทําได โดยการหุม ฉนวนดวยแผนโลหะทีพ่ นื้ ผิว
เปนมัน ประโยชนทไี่ ดจากการหุม แผนโลหะดังกลาวขึน้ อยูก บั สภาพการทํางานจริง
โดยทัว่ ไปจะสามารถลดการสูญเสียความรอนโดยรวมไดไมนอ ยกวา 10%
ตามปกติผูผลิตฉนวนจะจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะทางความรอน
ของฉนวนใหแกผใู ช ซึง่ จะชวยลดความยุง ยากในการคํานวณหาการถายเท ความรอน
โดยใช ข อ มู ล ค า การสู ญ เสี ย ความร อ นต อ หน ว ยความยาวของท อ สํ า หรั บ
การใชงานของทอแตละขนาด คาของอุณหภูมไิ อน้าํ และความหนาฉนวนแมวา จะ
มีประโยชนในการคํานวณเชิงสูตรสําเร็จ แตพึงเขาใจวาคาดังกลาวอิงกับสภาวะ
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ความหนาทีเ่ หมาะสม
ของฉนวน

ภายนอกทีค่ า ใดคาหนึง่ (ตามปกติจะเปนอากาศนิง่ ที่ 20OC) ควรหลีกเลีย่ งการใชคา
ดังกลาวในกรณีทสี่ ภาพการใชงานจริงแตกตางไ ปมาจากเงือ่ นไขทีไ่ ดกลาวมาแลว
ขางตนในการหาคาดังกลาว
วิธหี นึง่ ทีเ่ ปนไปไดในการลดการสูญเสียความรอนจากระบบทอลดลงจนเขา
ใกลศนู ยสามารถทําไดโดยการเลือกใชชนิดและความหนาของฉนวนอยางเหมาะสม
คาใชจา ยในการดําเนินการของทอรอนเปนผลรวมของคาใชจา ยเนือ่ งจากการสูญเสีย
ความรอนกับคาใชจา ยจากการลงทุนเพือ่ ติดตัง้ ฉนวน โดยหลักการทัว่ ไปในการเพิม่
ความหนาฉนวนคาใชจายที่เกี่ยวกับฉนวนจะเพิ่มขึ้น แตคาใชจายเนื่องจากการ
สูญเสียความรอนจะลดลง ดังนัน้ หากเราเพิม่ ความหนาไปเรือ่ ยๆ แมวา จะสามารถ
ประหยัดคาใชจา ยจากการสูญเสียความรอนได แตกไ็ มคมุ กับคาใชจา ยในการติดตัง้
ฉนวนซึง่ เพิม่ ขึน้ มากกวา
การแปรผันของคาใชจา ยดําเนินการรวมของทอรอนทีข่ นึ้ กับความหนาของฉนวน
ถูกแสดงในรูปที่ 2 จุดต่ําที่สุดที่แสดงในรูปเปนคาใชจายรวมในการดําเนินการ

รูปที่ 2 ความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของฉนวน
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ความหนาทีเ่ หมาะสม
ของฉนวน

ต่าํ ทีส่ ดุ ภายในชวงเวลาทีก่ าํ หนดให (ชวงเวลาทีท่ าํ การประเมินผล) คาใชจา ยต่าํ สุด
เกิดขึน้ ทีค่ วามหนาคาหนึง่ ซึง่ เราเรียกวา “ความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของฉนวน”
ในทางปฏิบตั ิ เสนกราฟจะไมเรียบดังเชนทีแ่ สดงในรูปนี้ เนือ่ งจากฉนวนหลายชนิด
มีจําหนายเฉพาะที่ความหนาบางคาเทานั้น อยางไรก็ตาม สามารถใชหลักการ
พิจารณาทีไ่ ดนาํ เสนอมาแลว
ขอมูลพืน้ ฐานในการหาความหนาทีเ่ หมาะสม
ขอมูลทีจ่ าํ เปนสําหรับการหาความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของฉนวนสามารถใช
แนวทางตามรูปที่ 2 ได โดยเฉพาะอยางยิง่ เราจําเปนตองรูข อ มูลทีจ่ ะตองใชในการ
หามูลคาของความรอนสูญเสียและคาใชจา ยในการติดตัง้ ฉนวน ขอมูลทัง้ 2 อยางนี้
จะเปนตัวบงบอก ถึงคาความหนาของฉนวนทีต่ อ งการ สําหรับเนือ้ หาในคูม อื เลมนี้
สวนใหญจะอางอิงกับมาตรฐาน BS 5422 : 1990 ชวงเวลาการประเมินผล คือ จํานวน
ชั่วโมงการทํางานซึ่งใชทําการประเมินการลงทุน นั่นคือ ผลคูณระหวางจํานวน
ชัว่ โมง ทํางานในหนึง่ ปกบั ระยะเวลา/จํานวนปของการลงทุน คาใชจา ยรายปมกั จะมี
ความสําคัญมากกวาคาใชจา ยในชวงทีท่ าํ การประเมินผล ดังนัน้ ในการวิเคราะห ความ
หนาทีเ่ หมาะสมจึงขอแนะนําใหใชคา ใชจา ยรายปมากกวา และถาตองการหา คาใช
จายในชวงเวลาทีท่ าํ การประเมินผลก็สามารถหาไดโดยงายจากคาใชจา ยรายป ในทาง
ทฤษฎีชว งเวลาของการลงทุนคือ อายุการใชงานของฉนวน แตในทาง ปฏิบตั นิ โยบาย
บริษทั มักจะกําหนดชวงเวลาของการลงทุน (หรือจุดคุม ทุน) สัน้ กวาอายุการใชงาน
จริงมาก ขอมูลทีจ่ าํ เปนสําหรับการวิเคราะหความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของฉนวน
สามารถสรุปได ดังตอไปนี้
1. หาคาใชจา ยรายปของการสูญเสียความรอนตอความยาวทอหนึง่ เมตร
ขอมูลทีต่ อ งการไดแก :
ราคาเชือ้ เพลิง (หนวยทีซ่ อื้ ขายในตลาด เชน บาทตอลิตร)
ประสิทธิภาพหมอไอน้าํ (%) และชัว่ โมงการทํางาน(ชัว่ โมง)
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ความหนาทีเ่ หมาะสม
ของฉนวน

คาการสูญเสียความรอนตอหนึง่ หนวยความยาวของทอ (วัตตตอ เมตร)
ซึง่ มีคา ขึน้ อยูก บั :
- ขนาดทอ
- อุณหภูมทิ าํ งาน
- ชนิดและความหนาของฉนวน
- และสภาวะแวดลอม
(วิธกี ารในการหาคาการสูญเสียความรอนจากขอมูลเหลานีจ้ ะใหไวในหัวขอ
ที่ 5)
2. หาคาใชจา ยในการติดตัง้ ฉนวน
ขอมูลทีต่ อ งการไดแก:
ราคาของวัสดุ (บาทตอเมตรของทอ)
ราคาวัสดุประกอบ (บาทตอเมตรของทอ)
คาแรง (บาทตอเมตรของทอ)
3. หาระยะเวลาในการประเมินผล
อายุการลงทุน (ป)
ชัว่ โมงทํางานตอป (ชัว่ โมง)
การวิเคราะหหาความหนาของฉนวนทีเ่ หมาะสมสามารถดําเนินการไดจากหลักการ
ทีห่ นึง่ กลาวคือการใชขอ มูลพืน้ ฐาน วิธปี ฏิบตั นิ สี้ ามารถผนวกรวมทัง้ รายละเอียด
ทีต่ รงตัวของการประยุกตใดๆ และวิธกี ารมาตรฐานของบริษทั สําหรับประเมินการ
ลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพ ตัวอยางเชน บางองคกรอาจจะใช วิธี Discounted Cash Flow
(DCF) ในอีกดานหนึง่ อาจจะมีการจัดทําตารางความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ บนพืน้ ฐาน
ราคากลางทัว่ ไป การใชตารางดังกลาวอาจจะไมใชวธิ กี ารทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ อาจใชได
บางกรณี แตกใ็ หคาํ ตอบทีด่ กี วาการเลือกความหนาแบบเดาสุม
กอนทีจ่ ะพิจารณาถึงวิธกี ารทีจ่ ะทําใหไดคา ความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ควรจะมี
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ของฉนวน

การพิจารณาอยางสังเขปเกีย่ วกับฉนวนทีม่ ใี หเลือกได การเลือกในสวนนีจ้ ะมีผล
กระทบตอสมรรถนะทางความรอนและคาใชจา ยในการติดตัง้
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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4. ชนิดของฉนวน

4. ชนิดของฉนวน
วัสดุฉนวนสามารถจําแนกไดเปน
อนินทรีย เปนฉนวนทีท่ าํ มาจากผลึกหรืออะมอฟส (amorphous)
ของวัสดุซลิ กิ า/อะลูมนิ า/แคลเซียม
อินทรีย เปนฉนวนทีท่ าํ มาจากโพลีเมอรของไฮโดรคารบอนในรูปของ
เรซิน หรือยางชนิด เทอรโมเซตติง้ /เทอรโมพลาสติก
วัสดุฉนวนอาจจะเปนชนิดยืดหยุน หรือแข็งเกร็งก็ได ซึง่ ทัง้ สองชนิดตางก็มี
แบบสําเร็จรูปเปนชิน้ สวนของทอ ตารางที่ 2 เปนรายการฉนวนแบบนีพ้ รอมดวย
รายละเอียดทีเ่ กีย่ วของ
ฉนวนบางชนิดสามารถติดตัง้ โดยการฉีดพนและอาจจะเปนวิธที เี่ หมาะสมสําหรับ
ทอขนาดใหญ ในบรรดาวัสดุฉนวนทีแ่ สดงในตารางที่ 2 ใยแรและโฟมโพลียรู เี ทน
สามารถจะติดตัง้ โดยการฉีดพนได วัสดุฉนวนอืน่ ๆ ทีส่ ามารถติดตัง้ โดยการฉีดพน
ไดแก Vermiculite (อุณหภูมสิ งู สุด 1100OC) และอะลูมโิ นซิลเิ กต (อุณหภูมสิ งู สุด
1260OC) อาจจะจําเปนตองใชตวั ยึดเกาะ
สภาพการนําความรอนของฉนวนมีการแปรผันในชว งกวางตามชนิดของวัสดุ
ความหนาแนนของฉนวนและอุณหภูมใิ ชงาน ตารางที่ 3 ใหตวั อยางทีส่ ะทอนถึง
คุณสมบัตทิ กี่ ลาวถึงขางตน
อุ ณ หภู มิ ใ ช ง านนั บ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ใ ช ใ นการเลื อ กวั ส ดุ ที่ เ หมาะสม
แตองคประกอบอืน่ ทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดลอมในการใชงานก็เปนสิง่ ทีต่ อ งพิจารณา
ดวยเชนกัน ตัวอยางเชน การใชงานภายในหรือภายนอก การปดหุม พืน้ ผิว ทีต่ อ งการ
ขอจํากัดของความแข็งแรงทางโครงสรางและความสามารถเขาถึงได แมวาจะมี
วัสดุใหเลือกเพือ่ ใหสนองตอความตองการทุกอยางได แตพงึ ระมัดระวังวาความหนา
ที่เหมาะสมที่สุดแปรผันตามชนิดของฉนวน เนื่องจากความแตกตางดานคุณภาพ
และราคา
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รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุฉนวนสามารถจะหาไดจากคูมืออางอิง
TIMSA Handbook (สามารถสัง่ ซือ้ ไดจาก The Thermal Insulation Manufacturers
and Suppliers Association, PO Box 111, Aldershot, Hampshire, GU11 1YW) และ
BS 5970: 992 ฉนวนสําหรับทอไดมกี ารกลาวถึงเชนกันใน คูม อื การใชเชือ้ เพลิงอยาง
มีประสิทธิภาพ เลมที่ 13 เรือ่ ง “การใชฉนวนในกระบวนการผลิต และการใชเชือ้
เพลิงอยางมีประสิทธิภาพ” ซึง่ ใหขอ มูลทัว่ ไปเกีย่ วกับการติดตัง้ ฉนวนในกระบวน
การผลิตหลายประเภท การหุม ปดฉนวน และวิธที พี่ งึ ปฏิบตั ิ

5. การหาความหนาที่เหมาะสม

วิธกี ารหาความหนาทีเ่ หมาะสมของฉนวนมีทงั้ หมดสามวิธคี อื
วิธที หี่ นึง่ เปนการใชตารางทีจ่ ดั ทําขึน้ ใชงานทัว่ ไปโดยอาศัยสมมุตฐิ านทีว่ า
ขอมูลทุกตัวเกี่ยวของกับการหาความหนาที่เหมาะสมที่สุด สมมุติฐานที่กําหนด
สามารถใชไดกบั งานทีค่ อ นขางกวางขวางและสามารถใชงานไดคอ นขาง สะดวก
อยางไรก็ตามวิธีนี้มีความคลาดเคลื่อนพอสมควรเนื่องจากไมสามารถรวมเอา
รายละเอียดปลีกยอยของการใชงานทุกอยางได
วิธที สี่ อง เปนวิธที มี่ คี วามเทีย่ งตรงมากขึน้ โดยการสรางตารางเฉพาะงานซึง่
มีการพิจารณาถึงรายละเอียดทีเ่ ฉพาะเจาะจงจึงใหความเชือ่ มัน่ ไดมากขึน้ ทัง้ สองวิธี
ขางตนจะกลาวถึงโดยละเอียดในหัวขอนี้
วิธที สี่ าม สําหรับหาความหนาทีเ่ หมาะสมของฉนวนโดยใชวธิ ที างพีชคณิต
ดังนัน้ จึงตองอาศัยความรูค วามเขาใจทางคณิตศาสตร วิธนี มี้ กี ารกําหนดสมมติฐาน
คอนขางนอย จึงเปนวิธที มี่ คี วามยืดหยุน ทีส่ ดุ และมีขอ จํากัดการใชงานนอยทีส่ ดุ
จากทั้ง 3 วิธี วิธีนี้ควรใชเมื่อตองการความหนาที่เที่ยงตรงมากเทานั้น
ซึง่ โดยทัว่ ไป มักจะไมคอ ยใชวธิ ที สี่ ามนี้ เนือ่ งจากความหนาของฉนวนมีใหเลือกใช
เฉพาะบางขนาดเทานั้น ดวยเหตุนี้ วิธีทางพีชคณิตจึงจะไมกลาวถึงในคูมือนี้
สําหรับคําอธิบายโดยละเอียดของเทคนิคนีค้ วรจะศึกษาจาก Energy Efficiency for
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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Technologists & Engineers; Eastop & Croft ซึง่ จัดพิมพโดย Longman Scientific &
Technical; ISBN 0-582-03184-2
ตารางที่ 17 ใหราคาของความรอนสําหรับเชือ้ เพลิงทัว่ ไปภายในพิสยั ของราคา
เชือ้ เพลิงในหนวยซือ้ ขายทัว่ ไป โดยเทียบกับหมอไอน้าํ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สําหรับ
ราคาเชือ้ เพลิงคาใดคาหนึง่ กับราคาของความรอนทีใ่ ชประโยชนสามารถหาไดโดย
ตรง จากตารางที่ 17 คาติดตัง้ ฉนวนแสดงในวิธใี ดวิธหี นึง่ ดังบรรยายขางลางนีก้ ลาวโดย
ทัว่ ไป ความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ หามาโดยใชคา เชือ้ เพลิง คาฉนวน และคาติดตัง้
ฉนวน ในป พ.ศ. 2538
การใชตารางหาความหนาทัว่ ไป
ตารางสําหรับหาความหนาของฉนวนทีเ่ หมาะสมสําหรับการใชงานลักษณะตางๆ
มีอยูใ น BS 5422: 1990 คาของความหนาทีเ่ หมาะสมไดแสดงในตารางโดยมีพสิ ยั
ทีเ่ หมาะสมของขนาดทอ อุณหภูมผิ วิ ทอ (โดยทัว่ ไปก็คอื อุณหภูมขิ องไอน้าํ ในทอ)
และสภาพนําความรอนของวัสดุฉนวน ตารางเหลานีถ้ กู นํามาตีพมิ พไวใน ภาคผนวก
2 ของคูม อื นีด้ ว ย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ :
การทําความรอนและน้าํ รอนทีไ่ มใชในบานพักอาศัย
การทําความรอน หมอไอน้าํ เชือ้ เพลิงแข็ง
ตารางที่ 8
หมอไอน้าํ เชือ้ เพลิงแกส
ตารางที่ 9
หมอไอน้าํ เชือ้ เพลิงเหลว
ตารางที่ 10
การทําน้าํ รอน
ตารางที่ 11
การทําความรอนและน้าํ รอนในบานพักอาศัย
การทําความรอน พืน้ ทีท่ าํ ความรอน
ตารางที่ 12
พืน้ ทีท่ ไี่ มไดทาํ ความรอน
ตารางที่ 13
การทําน้าํ รอน พืน้ ทีท่ าํ ความรอน
ตารางที่ 14
พืน้ ทีท่ ไี่ มไดทาํ ความรอน
ตารางที่ 15
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ระบบทอกระบวนการผลิต
การหาความหนาทีเ่ หมาะสมจากตารางเหลานีเ้ ปนวิธที สี่ ะดวกทีส่ ดุ แตการ
พิจารณาเลือกใชงานจะตองมีสภาวะแวดลอมไมแตกตางจากขอกําหนดทีใ่ ชในการ
สรางตาราง ในกรณีทไี่ มมขี อ มูลการใชงานอาจจะใชตารางนีไ้ ด แตถา มีขอ มูลดังกลาว
จะตองทําการตรวจสอบเพือ่ ดูความสอดคลองกับขอกําหนด สภาวะแวดลอมทีใ่ ชใน
กับตารางที่ 8 ถึง 16 คือ อากาศนิง่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20OC

หมายเหตุ : (1) ชวงเวลาประเมินผลเปนตัวเลขชัว่ โมงทํางานในเวลา 5 ป (เชน สําหรับการทํางาน
อยางตอเนือ่ งทีไ่ มใชบา นพักอาศัยเปนเวลา 5 ปซงึ่ เทากับ ชัว่ โมงทํางาน 40,000 ชัว่ โมง
(2) ปรับมาจากขอมูลใน BS 5422: 1990
(3) ราคาเชือ้ เพลิงทีแ่ สดงในตารางนีเ้ ปนของประเทศสหราชอาณาจักร
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ตารางที่ 4 แสดงราคาเชือ้ เพลิงและชวงเวลาการประเมินผลทีใ่ ชในการสราง
ตารางสําหรับใชงานสามประเภท คือ การทําความรอนแบบรวมศูนย และการจาย
น้ํารอนที่ไมใชบานอยูอาศัย การทําความรอนแบบรวมศูนยและการใหบริการ
น้ํารอนสําหรับบานพักอาศัย และระบบทอในกระบวนการผลิต ราคาเชื้อเพลิง
ใหไวเปนบาทตอหนวย MJ ซึง่ ไดจากราคาเชือ้ เพลิงคิดเปนหนวยบาทตอ MJ หารดวย
ประสิทธิภาพของหมอไอน้าํ
การหาความหนาโดยใชตารางทีส่ รางขึน้ เฉพาะงาน
ถาขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการใชงานแตกตางคอนขางมากจากคาสมมุตฐิ านทีก่ าํ หนด
ในตารางหาความหนาของฉนวนทั่วไป (ตารางที่ 8-16) เราจําเปนจะตองทําการ
คํานวณเพือ่ หาคาความหนาของฉนวนทีใ่ ชสาํ หรับงานนัน้ โดยตรง วิธกี ารคํานวณ
ทีม่ คี วามถูกตองมากทีส่ ดุ ก็คอื การสรางตารางซึง่ แสดงคาใชจา ยรวม ซึง่ ประกอบ ดวย
มูลคาจากการสูญเสียความรอนบวกกับคาใชจา ยในการติดตัง้ ฉนวน จากนัน้ เราก็จะ
สามารถเลือกความหนาทีใ่ หคา ใชจา ยรวมนอยทีส่ ดุ
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เราจําเปนจะตองสรางตารางในรูปแบบตามทีแ่ สดงในรูปที่ 3 และจะตองมี
ขอมูลทีบ่ รรยายในสวนที่ 3 “เรือ่ งความหนาทีเ่ หมาะสมของฉนวน” เพือ่ สามารถ
ใชตารางดังกลาวไดอยางถูกตอง คําอธิบายของหัวเรือ่ งและวิธกี ารในการคํานวณคา
ทีเ่ กีย่ วของมีดงั ตอไปนี้ หัวเรือ่ งแตละรายการจะมีหมายเลขขัน้ ตอนกํากับอยู เพือ่ ชวย
ใหตวั อยางทีใ่ หไวในหนา 14-17 มีความชัดเจน

ชนิดของฉนวน
ฉนวน A : ฉนวนเสนใยแข็งแกรงแบบสําเร็จรูป
ฉนวน B : แคลเซียมซิลเิ กตหรือ 85 % แมกนีเซียมแบบสําเร็จรูป (แมกนีเซียมใชไดถงึ อุณหภูมิ 300๐C เทานัน้ )
ฉนวน C : Polyisocyanurate หรือโพลียรู เี ทนแข็งแกรงแบบสําเร็จรูป
ฉนวน D : Expanded nitrile rubber และโฟมโพลีเอทิลนี แบบสําเร็จรูป

การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ความหนาของฉนวน (ขัน้ ตอนที่ 1)
เพื่ อ ให ต ารางที่ ไ ด นี้ ค รอบคลุ ม พิ สั ย ความหนาที่ อ ยู ใ นข า ยใช ง านได
ในบางกรณีนนั้ อาจจะเริม่ ตนจากทอเปลือย กลาวคือความหนาฉนวนเปน 0 ม.ม. และ
ความหนาในขัน้ ตอๆไปใหใชความหนาทีม่ จี าํ หนาย ในอีกทางเลือกหนึง่ เราอาจจะ
ใชคา ความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีป่ รากฏในตารางทัว่ ไปเปนคาโดยประมาณ ในตอน
เริม่ ตน และหาพิสยั ของความหนาทีเ่ หมาะสมรอบๆ คาเริม่ ตนนี้
การสูญเสียความรอน (ขัน้ ตอนที่ 2)
คาอัตราการสูญเสียความรอนมีหนวยเปนวัตตตอเมตรของความยาวทอ
คานีข้ นึ้ อยูก บั อุณหภูมขิ องไอน้าํ ในทอ เสนผานศูนยกลางของทอ ความหนาของ
ฉนวนและสภาวะแวดลอม การสูญเสียความรอนสามารถหาไดโดยงายจากกราฟ
ที่จัดทําไวแลว (กราฟที่ 1 ถึง 25 ) ซึ่งใหคาการสูญเสียความรอนสําหรับกําหนด
พิสยั ของชนิดฉนวนและความหนาของฉนวน เสนผานศูนยกลางทอและอุณหภูมเิ พือ่
ความสะดวกในการใชงานกราฟเหลานีถ้ กู รวบรวมแสดงไวในภาคผนวก 3
ตารางที่ 5 สรุ ป รายละเอี ย ดหาของกราฟแต ล ะกราฟ โดยตารางที่ 5
จะใชในการเลือกกราฟทีเ่ หมาะสมกับชนิดของฉนวนทีใ่ ชและอุณหภูมทิ อ ทีใ่ ชงาน
วิ ธี ก ารใช ก ราฟเหล า นี้ ไ ด แ สดงตั ว อย า งการหาค า ความหนาของฉนวนและ
ความรอนสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในกราฟที่ 3 เปนกราฟที่ใชสําหรับทอที่มีอุณหภูมิ
พืน้ ผิวเทากับ 100OC หุม ดวยฉนวนเสนใยสําเร็จรูป จากรูปนีเ้ ราจะพบวา สําหรับทอ
ขนาด 50 ม.ม. ถาหุม ดวยฉนวนหนา 50 ม.ม. จะสูญเสียความรอนเทากับ 20 วัตต/เมตร
ในขณะทีท่ อ เดียวกันนีถ้ า ไมหมุ ฉนวน (ทอเปลือย) จะสูญเสียความรอนเทากับ 240
วัตต/เมตร โดยอาศัยวิธเี ดียวกันนีเ้ ราก็จะสามารถหาการสูญเสียความรอนสําหรับทอ
ขนาดใดๆ ทีห่ มุ ดวยฉนวนหนาเทาใดก็ได ถาสภาวะแวดลอมมีลมพัดแรงโดยใหดู
วิธปี รับแกในสวนที่ 6
16
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ตัวประกอบราคา (ขัน้ ตอนที่ 3)
ตัวประกอบราคาเปนมูลคาตอหนวยของการสูญเสียความรอนในชวงทําการ
ประเมินผล กลาวคือมีหนวยเปนบาทตอวัตตของการสูญเสียความรอนของทอ
ขนาดตาง ๆ ในแตละเมตร ตัวเลขนีข้ นึ้ อยูก บั ราคาของความรอนทีใ่ ชประโยชนได
และชวงเวลาทําการประเมินผล ขัน้ ตอนในการหาตัวประกอบราคามีดงั ตอไปนี้
1) หาจํานวน MJ ของความรอนทีส่ ญ
ู เสียไปตอหนึง่ เมตร ของทอในชวงเวลา
ที่ทําการประเมินผลจากอัตราการสูญเสียความรอนซึ่งมีหนวยเปนวัตต/เมตร
การสูญเสียความรอน 1 วัตตเทากับการสูญเสียความรอน 1 จูลตอวินาที ดังนั้น
การสูญเสียความรอน 1 วัตตเมือ่ คิดเปนจํานวนเมกกะจูล ของการสูญเสียความรอน
ในชวงเวลา 1 ชัว่ โมงทีป่ ระเมินผลจะมีคา เทากับชวงเวลาประเมินผล x 3600/106
เมกกะจูล (MJ) มีคา เทากับ 1,000,000 จูล (106 J) ดังนัน้ จํานวนของการสูญเสีย
ในรูปของ MJ จากการสูญเสีย ความรอน 1 วัตต คือชวงเวลาประเมินผล x 3600/106
2) หาตัวประกอบราคาซึ่งเปนผลคูณระหวางราคาของความรอนที่ใช
ประโยชนในหนวยบาทตอเมกกะจูลกับจํานวนเมกกะจูลของความรอนที่ สูญเสียไป
และหารดวย 100 เพือ่ ทําใหอยูใ นหนวยของ บาท/วัตต
จากขัน้ ตอนที่ 1 และ2 สามารถรวมกันเปนสมการเดียว ดังนี้
ตัวประกอบราคา = ราคาความรอน x ชวงเวลาประเมินผล x 3600/106 /100
= (บาท/เมกกะจูล ) x ชวงเวลาประเมินผล x 36/106 (หนวย : บาท/วัตต)
มูลคาของการสูญเสียความรอน (ขัน้ ตอนที่ 4)
มูลคาในทีน่ เี้ ปนมูลคารวมของการสูญเสียความรอนตอหนึง่ เมตรของทอที่
ความหนาของฉนวนคาหนึ่งภายในชวงเวลาที่ทําการประเมินผลคอลัมนของการ
สูญเสียความรอนใหคา ความสูญเสียเปนวัตตตอ เมตรและตัวประกอบราคามีหนวยเปน
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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บาท/วัตต ภายในชวงเวลาทีป่ ระเมินผล ดังนัน้ มูลคาของการสูญเสียความรอนจึงหา
ไดจาก
มูลคาของการสูญเสียความรอน = การสูญเสียความรอน x ตัวประกอบราคา
คาใชจา ยในการติดตัง้ ฉนวน (ขัน้ ตอนที่ 5)
คาใชจา ยในการติดตัง้ ฉนวนเปนคาใชจา ยรวมในการติดตัง้ ฉนวนหนึง่ เมตร
ซึง่ ประกอบดวยคาวัสดุฉนวน คาติดตัง้ คาหุม ผิวฉนวน คาอุปกรณยดึ และอืน่ ๆ
คาใชจา ยนีจ้ ะตองหาไวสาํ หรับความหนาฉนวนทุกขนาดทีท่ าํ การพิจารณา
คาใชจา ยรวม (ขัน้ ตอนที่ 6)
คาใชจายรวมเปนผลรวมของมูลคาของการสูญเสียความรอนภายในชวง
เวลาที่ ประเมินผลและคาใชจา ยในการติดตัง้ ฉนวน
ตัวอยาง
ตัวอยางตอไปนีแ้ สดงวิธกี ารสรางตารางเฉพาะงานทีก่ ลาวถึงขางตนเพือ่
หา ความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของฉนวน
ระบบทําความรอนทีไ่ มใชบา นพักอาศัยใชไอน้าํ ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู กวา 100OC
เล็กนอยซึง่ จายไปตามทอขนาด 50 ม.ม. ไอน้าํ นีไ้ ดจากหมอไอน้าํ ทีใ่ ชแกสเปน เชือ้
เพลิงซึง่ มีประสิทธิภาพ 70% และราคาแกสอยูท ี่ 18 บาท/therm (therm = 100,000
BTU) ฉนวนทีจ่ ะใช คือฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป (สภาพนําความรอน เทากับ
0.055 W/m-K) คาใชจา ยในการติดตัง้ ฉนวนทีค่ วามหนาตางๆ ทีก่ าํ หนด โดย ผูผ ลิต
ฉนวนมีดงั ตอไปนี้
ความหนา 19 ม.ม.
=
90
บาท/เมตร
ความหนา 25 ม.ม.
=
128 บาท/เมตร
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ความหนา 32 ม.ม.
=
148 บาท/เมตร
ความหนา 38 ม.ม.
=
186 บาท/เมตร
ความหนา 50 ม.ม.
=
540 บาท/เมตร
หมายเหตุ : ราคาคาฉนวนเปนของประเทศสหราชอาณาจักร
ชวงเวลาในการประเมินผลคือ 22,000 ชัว่ โมง (อายุการใชงานของการลงทุน 5
ป โดยมีชวั่ โมงทํางานเทากับ 4,400 ชัว่ โมงตอป) และสมมติวา ทอวางผานอากาศนิง่
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20OC
ขัน้ ตอนที่ 1 ความหนาของฉนวน
สําหรับงานทีก่ าํ ลังพิจารณาอยูน ี้ ตารางที่ 9 บงชีว้ า ความหนาทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ดุ เทากับ 37 ม.ม. (เปนคาในตารางสําหรับทอทีม่ เี สนผาศูนยกลางภายนอกเทา
กับ 60.3 ม.ม. ซึง่ ใกลเคียงกับทอในตัวอยางนีม้ ากทีส่ ดุ ) ดังนัน้ จะใชความหนา ทีไ่ ด
นีเ้ ปนหลัก ในการประมาณการคาทีเ่ หมาะสม คาประมาณการคาแรกคือ 25 ม.ม.
ตอจากนีเ้ ราก็จะสามารถหาคาในแตละคอลัมนของตารางประมาณการได
ขัน้ ตอนที่ 2 การสูญเสียความรอน
กราฟที่ 3 เปนกราฟการสูญเสียความรอนทีเ่ หมาะสมกับการใชงานทีก่ าํ ลัง
พิจารณา ผลปรากฏวาทอขนาด 50 ม.ม. ทีต่ ดิ ตัง้ ดวยฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป
หนา 25 ม.ม. จะมีการสูญเสียความรอนในอัตรา 30 วัตต/เมตร
ขัน้ ตอนที่ 3 ตัวประกอบราคา
จากตารางที่ 17 สําหรับหมอไอน้ําที่ใชแกสซึ่งมีประสิทธิภาพ 70%
และราคา เชือ้ เพลิง 14.18 บาท/therm (therm = 100,000 BTU) เราไดราคา
ความรอนที่ ใชประโยชนไดอยูท ี่ 0.19 บาท/เมกกะจูล ในกรณีทรี่ าคาเชือ้ เพลิงอยูท ี่
18.90 บาท/therm (therm = 100,000 BTU) ราคาความรอนจะอยูท ี่ 0.25 บาท/
เมกกะจูล ในงานทีเ่ รา กําลังพิจารณาราคาเชือ้ เพลิงอยูท ี่ 17.92 บาท/therm (therm
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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= 100,000 BTU) ดังนัน้ ราคาความรอนจะตองหาโดยวิธเี ทียบสวน กอนอืน่ หา
ราคาความรอนจาก
17.92 x 0.19 = 0.24 บาท / เมกกะจูล
ราคาความรอน =
14.18
ชวงเวลาในการประเมินผล คือ 22,000 ชัว่ โมง ดังนัน้ ตัวประกอบราคา จึงหา
ไดดงั นี้
ตัวประกอบราคา = 0.24 x 22,000 x 3600
= 19 บาท/วัตต
106
พึงสังเกตวาตัวประกอบราคามีคา เทากันสําหรับทุกความหนาของฉนวน
ขัน้ ตอนที่ 4 มูลคาของการสูญเสียความรอนในชวงเวลาประเมินผล
มูลคาของการสูญเสียหาไดจากผลคูณของตัวประกอบราคากับปริมาณการ
สูญเสีย ความรอน นัน่ คือ
มูลคาของการสูญเสีย = 30 x 19 = 570 บาท/เมตร
คาใชจา ยทีใ่ หไวขา งบนคือ 128 บาท/เมตร
ขัน้ ตอนที่ 6 คาใชจา ยรวม
คาใชจา ยรวมเปนผลรวมของมูลคาการสูญเสียความรอนกับคาใชจา ยในการ
ติดตัง้ ฉนวน ( ขัน้ ตอนที่ 4 + ขัน้ ตอนที่ 5)
คาใชจา ยรวม
= 570 + 128 = 698 บาท/เมตร
เราสามารถใชวธิ กี ารทีแ่ สดงขางตนในการคํานวณสําหรับทีท่ กุ คาความหนา
ของ ฉนวนไดทกุ คา ผลการคํานวณจะแสดงอยูใ นตารางที่ 6 ซึง่ จะเห็นไดวา คาใช
จายรวมต่าํ สุดเกิดขึน้ ทีค่ วามหนาฉนวน 38 ม.ม. และเปนความหนาที่ ควรจะเลือกใช
พึงสังเกตวาผลลัพธทเี่ ราไดจากการสรางตารางเฉพาะงานใหคา ความหนาทีเ่ หมาะ
สมทีส่ ดุ ใกลเคียงกับความหนาจากตารางสําเร็จรูป อยางไรก็ตาม ความสอดคลองกัน
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นีจ้ ะไมเปนจริงเสมอไปในทุกๆ งานพึงระลึกไวดว ยวา คาใชจา ยรวมขึน้ อยูก บั เกณฑ
การพิจารณาการลงทุนของหนวยงานอยางมาก

6. การปรับใหเขากับสภาวะแวดลอม

วิธีการคํานวณที่แสดงไวขางตนอยูบนพื้นฐานของสภาวะแวดลอมที่เปน
อากาศนิง่ ที่ 20oC โดยทัว่ ไปการเคลือ่ นไหวของอากาศเปนผลจากความเร็วลมพัด
และอุณหภูมิแวดลอมที่แตกตางกันซึ่งจะมีผลกระทบตอการสูญเสียความรอน
อยางมีนยั สําคัญ ซึง่ จะมีผลตอเนือ่ งไปถึงความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของฉนวนดวย
ความเร็วลมจะมีผลอยางมากตอการสูญเสียความรอนจากทอเปลือยดังที่
แสดงในตารางที่ 7 ซึ่งตารางนี้ใหตัวประกอบสําหรับการสูญเสียความรอนจาก
ทอเปลือยเปรียบเทียบ กับการสูญเสียความรอนในสภาวะอากาศนิง่ ทีใ่ หไวใน กราฟที่
1 ถึง 25
องคประกอบสําคัญของการแผรงั สีความรอนของผิวทอจะมากหรือปานกลาง
หรือนอยขึน้ อยูก บั ลักษณะของผิวภายนอกของทอ โดยทัว่ ไป พืน้ ผิวทีท่ าสีจะมีคา
การแผรงั สีความรอนสูง พืน้ ผิวเหล็กทีม่ สี นิมมีการแผรงั สีความรอนปานกลาง และ
ผิวอะลูมเิ นียมขัดมันมีคา การแผรงั สีความรอนต่าํ
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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7. กิตติกรรมประกาศ

ถาไมมขี อ มูลทีบ่ ง ชีถ้ งึ ความเร็วลมอาจจะใชคา ตอไปนีไ้ ด
สภาวะในทีก่ าํ บัง
1 เมตร/วินาที
สภาวะทัว่ ไป
3 เมตร/วินาที
สภาวะเปดโลง
10 เมตร/วินาที
นับวาโชคดีทผี่ ลกระทบของความเร็วลมทีม่ ตี อ ทอทีม่ กี ารหุม ฉนวนอยูแ ลว
ไมมากนัก กลาวคือความเร็วลมที่แตกตางจะไมทําใหคาการสูญเสียความรอน
ไมเปลีย่ นแปลงเกินกวา 10% แมในสภาวะเปดโลง ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากความตานทาน
ความรอนของฉนวนเปนปจจัยหลักทีค่ วบคุมการสูญเสียความรอน
การแปรเปลีย่ นของอุณหภูมแิ วดลอมมีผลตออัตราการสูญเสียความรอนเชนกัน
ซึง่ โดยทัว่ ไปจะเปนสัดสวนกับผลตางระหวางอุณหภูมผิ วิ ทอ (ของไหล) กับอุณหภูมิ
แวดลอม ตัวอยางเชน ถาอุณหภูมแิ วดลอมเฉลีย่ มีคา เปน 10OC แทนทีจ่ ะเปน 20OC
และอุณหภูมผิ วิ ทอเปน 130OC อัตราการสูญเสียความรอนจะสูงขึน้ 7.7% ( 10/130)
สําหรับทอหุม ฉนวนนอกอาคารในประเทศสหราชอาณาจักร การสูญเสีย ความ
รอนทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากอุณหภูมแิ วดลอมทีต่ า่ํ กวา 20OC และจากความเร็วลม ประมาณ
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การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น

ศูนยทรัพยากรฝกอบรมเพื่อการอนุรักษพลังงาน
Training Resources Center for Energy Conservation

8. แหลงขอมูลเพิม่ เติม
15 ถึง 20%
การปดหุม หรือการซีลฉนวนทีอ่ ยูภ ายนอกอาคารเปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญมาก
เพื่อไมใหน้ําแทรกซึมเขาไปในฉนวน เนื่องจากการสูญเสียความรอนจากฉนวน
ทีเ่ ปยกมีคา สูงกวาฉนวนทีแ่ หงมาก

7. กิตติกรรมประกาศ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน ขอขอบคุณ Department
of Environment Transport and Regions London U.k. ทีใ่ หความอนุเคราะห อนุญาต
ใหอนุญาตใหนาํ เอกสารภายใตโครงการ U.K Goverment ‘s Energy Efficiency Best
Practer Programer มาจัดพิมพเปนภาคภาษาไทย
กรมสิง่ แวดลอมขอขอบคุณ British Standard Institution ทีอ่ นุญาตใหนาํ เนือ้ หา
จาก BS 5970: 1992 และ BS 5442: 1990 มาใช

8. แหลงขอมูลเพิ่มเติม
British Standard
มาตรฐานตาม British Standard ต อ ไปนี้ ใ ห ข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
ฉนวนความรอนในแงของขอมูลจําเพาะและแหลงจําหนาย
BS 5422: 1990
วิธีการในการระบุวัสดุฉนวนความรอนสําหรับระบบทอ และอุปกรณ
(ในชวงอุณหภูมิ – 40OC ถึง 700OC)
BS 5970: 1992
กฎในทางปฏิบตั สิ าํ หรับการติดตัง้ ฉนวนความรอนสําหรับระบบทอและอุปกรณ
(ในชวงอุณหภูมิ –100OC ถึง 870OC)
เอกสารของ British Standard ทัง้ สองรายการขางตนสามารถสัง่ ซือ้ ไดจาก:
British Standard Institution
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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แหลงขอมูลเพิ่มเติม

Sales Department
Linford Wood
Milton Keynes
MK14 6LE
ผูจ ดั จําหนายฉนวน
มีสงิ่ พิมพทเี่ ปนประโยชนคอื TMSA Handbook: The Specifiers Insulation
Guide 1992 ซึง่ สามารถ สัง่ ซือ้ ไดจาก:
Thermal Insulation Manufacturers and Suppliers Association
PO Box 111
Aldershot
Hampshire
GU11 1YW
Tel No: +4401252 336318
สิง่ พิมพตามโครงการวิธปี ฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ เกีย่ วกับประสิทธิภาพการใชพลังงาน
มีสงิ่ พิมพเกีย่ วกับฉนวนความรอนและประสิทธิภาพการใชพลังงานในอุตสาหกรรม
โดยทัว่ ไป ซึง่ สามารถสัง่ ซือ้ ไดจาก:
Energy Efficiency Enquiries Bureau
ETSU
Harwell
Didcot
Oxon
OX11 0RA
Tel No: +4401235 436747
Fax No: +4401235 433066
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ภาคผนวก 1 ตัวประกอบแปลงหนวยทีเ่ ปนประโยชน

ภาคผนวก 1 ตัวประกอบแปลงหนวยที่เปนประโยชน

สําหรับน้ํามันเตาหนัก 1 tonne = 1020 litres
สําหรับน้ํามันเตาปานกลาง 1 tonne = 1040 litres
สําหรับน้ํามันในกลุมที่เรียกวา gas oil 1 tonne = 1,180 litres

การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 2 ตารางที่คัดลอกมาจากมาตรฐาน BS 5422: 1990
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ภาคผนวก

หมายเหตุ 1: คอลัมนแรกแสดงราคาพืน้ ฐานทีต่ อ งการเพือ่ ใชในการคํานวนความหนาทีเ่ หมาะสม ทีส่ ดุ
ของฉนวน พิสยั ทีใ่ หไวครอบคลุมทัง้ ราคาในอดีต และการเปลีย่ นแปลงทีค่ าดวาจะเกิดขึน้
ในอนาคต
2: ประสิทธิภาพทีใ่ หไวทหี่ วั คอลัมนเปนคาสมมติทใี่ ชในการคํานวน ซึง่ อาจจะไมตรงกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานจริง ในทางปฏิบตั ิ ประสิทธิภาพสําหรับการใชงานบางประเภท
อาจจะมีประสิทธิภาพต่าํ กวานีม้ าก

ตารางนีจ้ ดั ทําขึน้ บนพืน่ ฐานของตารางที่ 36 ในมาตรฐาน BS 5422 : 1990
หัวคอลัมน “น้าํ มันเตาทีป่ ะสิทธิภาพ 70 %” ไมใชคา ทีย่ กมาจากมาตรฐานดังกลาว แต
เปนคาทีค่ าํ นวนขึน้ มาใหม เอกสารตนฉบับสามารถสัง่ ซือ้ ไดจาก Sales Department,
Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LE

ภาคผนวก 3
กราฟสําหรับหาการสูญเสียความรอนสําหรับวัสดุและอุณหภูมพิ นื้ ผิวตางๆ
วัสดุฉนวนทอมีมากมายหลากหลายชนิดซึง่ ผลิตออกจําหนายโดยบริษทั ตางๆ
ไดจัดทํากราฟสําหรับหาการสูญเสียความรอนถูกจัดทําขึ้นโดยใชฉนวน 4 แบบ
ดังตอไปนี้
1. ฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป (ครอบคลุมใยหินและใยแกว)
ไดแก กราฟที่ 1 ถึง 10
2. ฉนวนแคลเซียมซิลเิ กตแบบสําเร็จรูป (ใชงานไดถงึ 300OC)
หรือแมกนีเซียม 85% ได้แก่ กราฟที่ 11 ถึง 20
3. ฉนวน polyisocyanurate แบบสําเร็จรูป (ใชงานไดถงึ 100OC)
หรือ โพลียรู เี ทน ไดแก กราฟที่ 21 ถึง 23
4. โฟมของ Expanded nitrile rubber แบบสําเร็จรูป หรือ
โฟมของ โพลีเอทิลนี ไดแก กราฟที่ 24 ถึง 25
34
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ภาคผนวก

กราฟที่ 1 การสูญเสียความรอนจากทอที่มีอุณหภูมิ 50๐C ที่ความหนาตางๆของฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป

กราฟที่ 2 การสูญเสียความรอนจากทอที่มีอุณหภูมิ 75๐C ที่ความหนาตางๆของฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป

การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ภาคผนวก

กราฟที่ 3 การสูญเสียความรอนจากทอที่มีอุณหภูมิ 100๐C ทีค่ วามหนาตางๆของฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป

กราฟที่ 4 การสูญเสียความรอนจากทอที่มีอุณหภูมิ 150๐C ทีค่ วามหนาตางๆของฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป
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ภาคผนวก

กราฟที่ 5 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 200๐C ทีค่ วามหนาตางๆ ของฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป

กราฟที่ 6 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 300๐C ทีค่ วามหนาตางๆ ของฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป

การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ภาคผนวก

กราฟที่ 7 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 400๐C ทีค่ วามหนาตางๆ ของฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป

กราฟที่ 8 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 500๐C ทีค่ วามหนาตางๆ ของฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป
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กราฟที่ 9 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 600๐C ทีค่ วามหนาตางๆ ของฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป

กราฟที่ 10 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 700๐C ทีค่ วามหนาตางๆ ของฉนวนเสนใยแบบสําเร็จรูป

การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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กราฟที่ 11 การสูญเสียความรอนจากทอที่มีอุณหภูมิ 50๐C ที่ความหนาตางๆของฉนวนสําเร็จรูป
ของแคลเซียมซิลิเกต หรือ แมกนีเซียม 85 %

กราฟที่ 12 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 75๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของแคลเซียมซิลิเกต หรือ แมกนีเซียม 85 %
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ภาคผนวก

กราฟที่ 13 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 100๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของแคลเซียมซิลิเกต หรือ แมกนีเซียม 85 %

กราฟที่ 14 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 150๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของแคลเซียมซิลิเกต หรือ แมกนีเซียม 85 %

การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ภาคผนวก

กราฟที่ 15 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 200๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของแคลเซียมซิลิเกต หรือ แมกนีเซียม 85 %

กราฟที่ 16 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 300๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของแคลเซียมซิลิเกต หรือ แมกนีเซียม 85 %
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การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ภาคผนวก

กราฟที่ 17 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 400๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของแคลเซียมซิลิเกต หรือ แมกนีเซียม 85 %

กราฟที่ 18 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 500๐C ที่ความหนาตางๆของฉนวนสําเร็จรูป
ของแคลเซียมซิลิเกต หรือ แมกนีเซียม 85 %

การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ภาคผนวก

กราฟที่ 19 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 600๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของแคลเซียมซิลิเกต หรือ แมกนีเซียม 85 %

กราฟที่ 20 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 700๐C ที่ความหนาตางๆของฉนวนสําเร็จรูป
ของแคลเซียมซิลิเกต หรือ แมกนีเซียม 85 %
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ภาคผนวก

กราฟที่ 21 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 70๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของ Polyisocyanurate หรือ โพลียูรีเทน

กราฟที่ 22 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 100๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของ Polyisocyanurate หรือ โพลียูรีเทน

การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ภาคผนวก

กราฟที่ 23 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 145๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของ Polyisocyanurate หรือ โพลียูรีเทน

กราฟที่ 24 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 50๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของ Expanded nitrile rubber หรือ โฟมของโพลีเอทิลนี
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ภาคผนวก

กราฟที่ 25 การสูญเสียความรอนจากทอทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 75๐C ที่ความหนาตางๆ ของฉนวนสําเร็จรูป
ของ Expanded nitrile rubber หรือ โฟมของโพลีเอทิลนี

การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ภาคผนวก 4 สูตรเกี่ยวกับการถายเทความรอนพื้นฐาน*
วิธกี ารตางๆ ทีใ่ ชในการหาความหนาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ของฉนวนจะมีการตัง้
สมมติฐานอยางมีเหตุมผี ลเกีย่ วกับสภาวะรอบขาง เนือ่ งจากขอสมมติฐานนีจ้ ะมีผล
อย า งมากต อ อั ต ราการสู ญ เสี ย ความร อ น งานใดที่ มี ส ภาวะแตกต า งจากที่ ตั้ ง
สมมติฐานไวมากควรจะทําการวิเคราะหเปนการเฉพาะการวิเคราะหดงั กลาวจะตอง
อาศัยสมการพืน้ ฐานเกีย่ วกับการถายเทความรอน
สมการทีส่ าํ คัญสมการหนึง่ คือ
Q

=

U(t 1-t m)

(A1)

เมือ่ Ut คือความตานทานทางความรอนซึง่ สามารถหาไดจาก
Ut
เมือ่
Q=
t1 =
t2 =
tm =
ri =
ro =
di =
h =
k =
48

=

1 +
3.142 dih

1m (ri / r0)
6.284k

(A2)

อัตราการสูญเสียความรอนตอหนวยความยาวทอ, W/m
อุณหภูมผิ วิ ทอซึง่ ประมาณเทากับอุณหภูมขิ องไอน้าํ ในทอ, 0C
อุณหภูมผิ วิ นอกของฉนวน, 0C
อุณหภูมแิ วดลอม, 0C
รัศมีภายนอกของฉนวน, m
รัศมีภายนอกของทอ, m
เสนผาศูนยกลางภายนอกของฉนวน, m
สัมประสิทธิก์ ารถายเทความรอนทีผ่ วิ นอก, W/m2Kสภาพนําความรอนของฉนวน, W/m-K
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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ภาคผนวก

สมการขางตนสามารถใชในการหาอัตราการสูญเสียความรอนตอหนวยความยาว
ของทอได ในขั้นแรกจะตองหาความตานทานทางความรอนจากสมการ(A2)
จากนั้นจึงคํานวณการสูญเสียความรอนจากสมการ (A1) งานที่ยากที่สุดก็คือ
การหาคาทีเ่ หมาะสมของสัมประสิทธิก์ ารถายเทความรอน h ซึง่ สามารถหาไดจาก
สูตรทีป่ รากฏในหนังสือเกีย่ วกับการถายเทความรอนโดยทัว่ ไปไดหรือจาก ตารางที่
22 ซึง่ ใหคา โดยประมาณ

การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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แหลงขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน

แหลงขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน (พพ.) ซึง่ เปน หนวยงาน
หลักแหงหนึง่ ของรัฐบาลในการประชาสัมพันธ สงเสริม และกําหนดแนวทางการ
อนุรกั ษพลังงานในประเทศไทยเดิมคือ การพลังงานแหงชาติ จัดตัง้ ขึน้ โดยมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตกิ ารพลังงานแหงชาติ เมือ่ วันที่
5 มกราคม พ.ศ. 2496 และมีประกาศพระราชบัญญัตใิ นราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 70
ตอนที่ 3 เมือ่ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2496 ใหมผี ลบังคับใชพระราชบัญญัติ ตัง้ แตวนั ที่
7 มกราคม พ.ศ. 2496 จึงอาจถือไดวา การพลังงานแหงชาติ หรือ สํานักงานพลังงาน
แหงชาติกาํ เนิดขึน้ ตัง้ แตวนั ที่ 7 มกราคม 2496
เมือ่ เริม่ กอตัง้ โดยพระราชบัญญัตกิ ารพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2496 เรียกชือ่
วา “การพลังงานแหงชาติ” สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และมีสาํ นักงานชัว่ คราวอยู
ที่ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตอมาเมือ่ ป พ.ศ.2497 ไดยา ยสํานักงาน
ไปอยูท ศี่ าลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวัง และไดยา ยมาอยูท บี่ า นพิบลู ธรรม เชิง
สะพานกษัตริยศ กึ เมือ่ พ.ศ.2502 ซึง่ เปนทีอ่ ยูใ นปจจุบนั
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2506 การพลังงานแหงชาติไดโอนมาขึน้ อยูก บั
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติโดยพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2506 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2515 ยายมาสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ เปลีย่ น
ชือ่ เปน “สํานักงานพลังงานแหงชาติ”
วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 เปลีย่ นชือ่ เปน “กรมพัฒนาและสงเสริม พลัง
งาน” สังกัดกระทรวง วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพลังงาน ตามพระราช- บัญญั
ติการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 109
ตอนที่ 9 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 และในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2535
เปลีย่ นชือ่ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงานเปน “กระทรวง
วิทยาศาสตเทคโนโลยีและการพลังงาน เปน “กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
50
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แหลงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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สิง่ แวดลอม”
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เปลีย่ นชือ่ เปน “กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ
อนุรกั ษพลังงาน” สังกัดกระทรวงพลังงาน โดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบ บริหารราช
การแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัตปิ รับปรุง กระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนที่ 99ก ลงวันที่ 2
ตุลาคม พ.ศ. 2545
1 . กองฝกอบรม และสํานักกํากับและอนุรกั ษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน (พพ.)
อํานาจหนาทีข่ องกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงานที่ เกีย่ วของ
กับการอนุรกั ษพลังงานทีก่ าํ หนดโดย พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรกั ษ พลังงาน พ.ศ.
2535 ครอบคลุมประเด็นตางๆ เกีย่ วกับพลังงาน
ตัวอยางเชน การวิจยั เกีย่ วกับพลังงานทดแทน การสํารวจและรวบรวม ขอมูล
เกีย่ วกับพลังงาน การคนควา พัฒนาและสาธิตการอนุรกั ษพลังงาน เปนตน ดังนัน้ พพ.
จึงประกอบดวยหนวยงานหลายฝายทีเ่ กีย่ วของกับความพยายาม ในการอนุรกั ษพลังงาน
และรับผิดชอบตอการ ปฎิบตั ติ ามกฎหมาย ในการอนุรกั ษ พลังงานของอุตสาหกรรม
ไดแก กองฝกอบรมและสํานักกํากับ และอนุรกั ษพลังงาน
1.1. กองฝกอบรม มีอาํ นาจหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาความรูดานการจัดการ และ
เทคโนโลยีดา นพลังงานแกผทู เี่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ฝกอบรมผูร บั ผิดชอบดานพลังงานตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม การอนุรกั ษ
พลังงาน
ปฎิบตั งิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฎิบตั งิ านหนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ หรือ
ทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ผูท สี่ นใจสามารถติดตอขอขอมูลเพิม่ เติมไดที่
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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กองฝกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2577 7035-41 โทรสาร 0 2577 7047
1.2. สํานักกํากับและอนุรกั ษพลังงาน มีอาํ นาจหนาที่
พัฒนาเทคโนโลยี สงเสริม ชวยเหลือ และกํากับดูแลการอนุรกั ษพลังงาน
และดําเนินการอืน่ ทีเ่ กีย่ วของตาม กฎหมายวาดวยการสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน
ดําเนินการเกี่ยวของกับการอนุญาตการผลิตและการขยายการผลิตพลังงาน
ควบคุม รวมทัง้ กํากับดูแลงานและกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานดานการ พลังงาน
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยการพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
ประสานงานและวางแผนเกีย่ วกับการอนุรกั ษพลังงาน
ปฎิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือไดรบั มอบหมาย
ผูท สี่ นใจสามารถติดตอขอขอมูลเพิม่ เติมไดที่
สํานักกํากับและอนุรกั ษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เลขที่ 17 เชิงสะพานกษัตริยศ กึ ถ.พระราม1 แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0 2223 0021-9 โทรสาร 0 2226 1416
2. การประชาสัมพันธขอ มูลดานการอนุรกั ษพลังงานของพพ.
การอนุรกั ษพลังงานหมายความวา ผลิตและใชพลังงานอยางมี ประสิทธิภาพ
และประหยัด
จุดเริม่ ตนของการอนุรกั ษพลังงานในประเทศไทยมีมาตัง้ แตป 2516 ซึง่ ขณะ
นัน้ ทัว่ โลกเกิดวิกฤตการณพลังงาน ราคาน้าํ มันมีาคาสูงขึน้ มาก ประเทศไทย เปนหนึง่
ในหลายประเทศทีป่ ระสบปญหาดานพลังงานเชือ้ เพลิง จึงไดกาํ หนดมาตรการเพื่อ
แกไขการขาดแคลนน้าํ มันเชือ้ เพลิงในประเทศขึน้ มา อาทิเชน การปดสถานีบริการ
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น้าํ มันเชือ้ เพลิงในเวลากลางคืน ลดการใชไฟฟาแสงสวาง ในทาง สาธารณะลงรอย
ละ 50 เปนตน ซึง่ มาตรการเหลานีไ้ ดถกู ยกเลิกไปแลว จวบจนกระทัง่ เกิดวิกฤตการณ
พลังงานของโลกครัง้ ที่ 2 จึงเปนจุดทีก่ อ ใหเกิด แนวความคิดทีจ่ ะตองออกกฎหมาย
เพือ่ การอนุรกั ษพลังงานใชบงั คับกัน อยางจริงจังเชนในหลายๆ ประเทศทีม่ กี ฎหมาย
ลักษณะนีข้ นึ้ มา
พระราชบัญญัตกิ ารสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน พ.ศ. 2535 กําหนดให กลุม
เปาหมาย คือโรงงาน อาคารธุรกิจตองดําเนินการอนุรกั ษพลังงานอยางเปนระบบ
โดยรัฐจะใหการสนับสนุนทางเทคนิคและวิชาการทางเทคโนโลยีการอนุรักษ
พลังงาน รวมทัง้ ใหความสนับสนุนทางการเงินในการอนุรกั ษพลังงาน เพือ่ เปน
การ สนับสนุนมาตรการการอนุรกั ษพลังงาน พพ. จึงจัดตัง้ ศูนยบริการ ลูกคา สัมพันธ
(One Stop Service) โดยมีแนวคิดในการดําเนินการ ดังนี้
ศูนยบริการลูกคา สัมพันธ ( One Stop Service )
ศูนยบริการลูกคา สัมพันธ ( One Stop Service ) เปนหนวยงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
เพือ่ ใหมกี ารแกไขปญหาของโรงงานและอาคารควบคุมอยางตอเนือ่ งและเบ็ดเสร็จ
โดยจะใหบริการคําปรึกษาชวยเหลือและติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตาม
พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน พ.ศ. 2535 ของโรงงานและอาคารควบคุม
ตลอกจนรับทราบปญหา และชวยแกไขปญหาใหอยางรวดเร็วและทันทวงทีรวมทัง้
ยังใหบริการขอมูลขาวสารอืน่ ๆทีเ่ ปนประโยชนและเกีย่ วของ เชน ขอมูลการดําเนิน
การอนุรกั ษพลังงานตาม พ.ร.บ. สถานภาพการดําเนินการ อนุรกั ษพลังงานของโรง
งาน/อาคารควบคุม และสถานภาพการดําเนินงานของ ทีป่ รึกษาดานการอนุรกั ษพลัง
งาน (RC) เปนตน นอกจากนี้ยังจะนําปญหาตางๆ ที่ไดรับทราบจากโรงงานและ
อาคารควบคุมมาวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการปองกัน ปญหาดังกลาว เพือ่ ไม
ใหเกิดซ้าํ และกําหนดกิจกรรมตางๆทีจ่ ะกระตุน และชวยเหลือ โรงงานและอาคาร
ควบคุมในการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น

53

ศูนยทรัพยากรฝกอบรมเพื่อการอนุรักษพลังงาน
แหลงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

Training Resources Center for Energy Conservation

สถานทีด่ าํ เนินการ : อาคาร 8 ชัน้ 1
โทรศัพท : 0 2223 0021 - 9 ตอ 1650, 1668, 1411, 1427 (ในเวลาราชการ )
Email : dedeoss@dedp.go.th
3 แนะนําหลักสูตรการอนุรกั ษพลังงานของ พ.พ.
กองฝกอบรม ซึง่ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร ดานการอนุรักษ พลังงานไดเปดหลักสูตรอบรมตางๆ ในชวงแตละป
ตัวอยางของหลักสูตร ไดแก หลักสูตรผูร บั ผิดชอบดาน พลังงาน หลักสูตรเทคโนโลยี
พลังงาน หลักสูตรการอนุรกั ษพลังงานในขบวนการผลิตของอุตสาหกรรม แตละ
ประเภท หลักสูตรการอนุรกั ษพลังงานในอาคาร และหลักสูตรการอนุรกั ษพลังงาน
ในอาคาร เปนตน
ผูท สี่ นใจสามารถติดตอขอรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่
หมายเลขโทรศัพท 0 2577 7035-41 โทรสาร 0 2577 7047
4 แนะนํา WEB SITE ของ พ.พ. ทีเ่ กีย่ วของกับการอนุรกั ษพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดพัฒนา WEB SITE
เพือ่ เปนชองทางใหผทู สี่ นใจเขาไปหาขอมูลเกีย่ วกับการอนุรกั ษพลังงานที่
http : // www. dedp.go.th และ http : // www.teenet-dedp.com
ภายใน WEB SITE ผูท สี่ นใจสามารถคนหาขอมูลเกีย่ วกับ รายชือ่ โรงงาน/
อาคารควบคุม รายชือ่ ทีป่ รึกษาดานการอนุรกั ษพลังงานทีไ่ ดขนึ้ ทะเบียนไวกบั พ.พ.
ขอมูลเกีย่ วกับเทคโนโลยีพลังงานและรายละเอียดเกีย่ วกับการฝกอบรม
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แบบสั่งจองเอกสารเผยแพร

แบบสั่งจองเอกสารเผยแพร

“แนวทางการปฎิบัติงานที่ดีในการจัดการดานพลังงาน”
ผูสนใจสั่งจองเอกสารเผยแพร“แนวทางการปฎิบัติงานที่ดีในการจัดการดานพลังงาน”
สามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมดานลาง และสงเอกสารพรอมแสตมปเปนคาจัดสง
10 บาทตอเลม มายัง
ศูนยทรัพยากรฝกอบรมเพือ่ การอนุรกั ษพลังงาน กองฝกอบรมตามทีอ่ ยูใ นปกหลังของเอกสาร
หนวยงาน........................................................................................................................................
ชือ่ ...................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู. ................................................................................................................................................
โทรศัพท ....................................................... โทรสาร ..................................................................
โปรดใสเครือ่ งหมาย ! สําหรับเอกสารทีท่ า นสัง่ จอง
เอกสารแผยแพรแนวทางการปฎิบตั งิ านทีด่ ี
1. คูม อื จัดการพลังงานทีด่ ี (The Good energy manager’s guide)
2. รูปแบบของการจัดการดานพลังงาน (Aspects of energy man gement)
3. กลยุทธในการจัดการดานพลังงาน และสิง่ แวดลอม
(A strategic approach to energy and environmental management)
4. การจัดการโครงการดานประสิทธิภาพใหประสบผลสําเร็จ
(Successful project management for energy efficiency)
5. การสอดแทรกเรือ่ งพลังงานเขาไปในระบบคุณภาพทัว่ ทัง้ องคกร - แนวทางสําหรับ
ผูจ ดั การพลังงาน (Putting energy into Total Quality - A giude for energy managers)
6. การจัดการและการสรางแรงจูงใจทีมงานเพือ่ การประหยัดพลังงาน
(Manging and motivating staff to save energy)
7. การฝกอบรมดานการจัดการพลังงาน (Energy manament training)
8. การนําความรอนทิง้ ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมมาใชใหม
(Waste heat recovery in the process industries)
9. เทคนิคการนําความรอนทิง้ จากกาซเสียทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู กลับมาใชใหม
(Waste heat recovery from high remperature gas strams)
10.การปฎิบตั งิ านวาดวยการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพสําหรับหมอไอน้าํ
ในอุตสาหกรรม (Energy efficient operation of industrial boiler plant)
11.การบริหารงานบุคคล และการบริการดานการพลังงาน
(Managinf people, Managinf energy)
1
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คูมือการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
1. คูม อื การใชหมอไอน้าํ ชนิดใชนา้ํ มันเปนเชือ้ เพลิงอยางประหยัด
(Economic use of oil - fired boiler plant)
2. คูม อื การใชหมอไอน้าํ ชนิดใชแกสเปนเชือ้ เพลิงอยางประหยัด
(Economic use of gas - fired boiler plant)
3. คูม อื การใชหมอไอน้าํ ชนิดใชถา นหินเปนเชือ้ เพลิงอยางประหยัด
Economic use of coal - fired boiler plant
4. การตรวจวิเคราะหการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม FE-TD-TRC-44004
(Energy Audits For Industry)
5. การตรวจวิเคราะหการใชพลังงานในอาคาร FE-TD-TRC-44005
(Energy Audits For Building)
6. ไอน้าํ FE-TD-TRC-44006 (Steam)
7. การใชพลังงานในเครือ่ งอัดอากาศ FE-TD-TRC-44007
(Compressed Air And Energy Use)
8. การใชฉนวนสําหรับทอรอน FE-TD-TRC-44008
(The Economic Thickness of Insulation For Hot Pipe)
9. การใชไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมอยางประหยัด FE-TD-TRC-44009
(Economic Use Electricity in Industry)
10.การประหยัดพลังงานในระบบทําความเย็น FE-TD-TRC-44010
(The Economic Use of Refrigertion Plant)
11.การจัดการพลังงานและระบบแสงสวาง FE-TD-TRC-44011
(Enrrgy Management And Good Lighting Practices)
12.มาตรการลดความสูญเสีย FE-TD-TRC-44012
(Waste Avoidance Measures)
13.การใชฉนวนในกระบวนการผลิตและการใชเชือ้ เพลิงอยางมีประสิทธิภาพ
FE-TD-TRC-44013 (Process Plant Insulation And Fuel Efficiency)
รวมเอกสารเผยแพรทงั้ หมดทีส่ งั่ จอง ................... เลม
พรอมแสตมปเปนคาจัดสง จํานวน ...................... บาท
ลงชือ่ ...............................................ผูส งั่ จอง
(
)
วันที.่ ...............................................................
การใช ฉ นวนสํ า หรั บ ท อ ร อ น
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“ การใชฉนวนสําหรับทอรอน ”

ศูนยทรัพยากรฝกอบรมเพือ่ การอนุรกั ษพลังงานขอความรวมมือจากทานผูอ า นในการ
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับเอกสารฉบับนี้ เมือ่ กรอกขอมูลครบถวนแลว ขอความกรุณาสงกลับ
กองฝกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ต. คลองหา อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 โทรสาร 0 2577 7047
หนวยงาน........................................................................................................................................
ชือ่ ...................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู. ................................................................................................................................................
โทรศัพท ....................................................... โทรสาร ..................................................................
กรุณากรอกขอมูล
1. ทานคิดวาทานไดรบั ความรูจ กั จากเอกสารฉบับนีเ้ พียงไร
มากทีส่ ดุ
พอใช
มาก
ตองปรับปรุง
ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................
2. ทานคิดวารูปเลมของเอกสารฉบับนีเ้ ปนอยางไร
ดีมาก
พอใช
ดี
ตองปรับปรุง
ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................
3. ทานคิดวารูปภาพในเอกสารฉบับนีม้ คี วามเหมาะสมหรือไม
เหมาะสมมาก
พอใช
เหมาะสม
ตองปรับปรุง
ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................
4. ทานคิดวาภาษาทีใ่ ชในการนําเสนอเปนภาษาทีเ่ ขาใจไดงา ยหรือไม
เขาใจไดดมี าก
พอใช
เขาใจดี
ตองปรับปรุง
ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................
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ศูนยทรัพยากรฝกอบรมเพื่อการอนุรักษพลังงาน
Training Resources Center for Energy Conservation “การใชฉนวนสําหรับทอรอน”

5. รายละเอียดของเนือ้ หาอยูใ นระดับทีส่ ามารถทีจ่ ะนําไปใชงานไดหรือไม
ดีมาก
พอใช
ดี
ตองปรับปรุง
ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................
6. ความสะดวกในการรับเอกสารฉบับนี้
ดีมาก
พอใช
ดี
ตองปรับปรุง
ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................
7. ความรวดเร็วในการไดรบั การติดตอกอนไดรบั เอกสาร
ดีมาก
พอใช
ดี
ตองปรับปรุง
ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................
8. ทานคิดวาการจัดลําดับเนือ้ หาในเอกสารฉบับนีเ้ ปนอยางไร
เหมาะสมมาก
พอใช
เหมาะสม
ตองปรับปรุง
ขอเสนอแนะ.....................................................................................................................................
9. ทานคิดวาเอกสารในหมวดใดควรตองปรับปรุงมากทีส่ ดุ
ปก
รูปภาพ
เนือ้ หา
รูปเลม
ขอเสนอแนะ....................................................................................................................................
ขอเสนอแนะทีอ่ ยากจะใหทาํ เพิม่ เติมในครัง้ ตอไป
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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