
เตาอุตสาหกรรม 

หลักสูตรการอนุรักษพลังงานดานเครื่องกล 

ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 
1. เตาหลอมไฟฟา 

 เตาหลอมไฟฟา เปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานความรอนเพื่อใชหลอมโลหะ เตาหลอมไฟฟาที่ใชอยาง
แพรหลายในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหลอหลอมโลหะ ไดแก เตาเหนี่ยวนํา และเตาอารคไฟฟา การสูญเสียพลังงาน
สําหรับเตาหลอมไฟฟาประกอบไปดวย 

การสูญเสียทางไฟฟา (ระบบจายไฟฟา หมอแปลงไฟฟา คอยล ขัว้อิเลคโตรด) 

การสูญเสียผานผนังเตาโดยการนําความรอน 

การสูญเสียเนื่องจาก Slag 

การสูญเสียจากฝาเตาโดยการแผรังสี 

 1.1 เตาเหนี่ยวนํา (Induction Furnace) 
 

  เตาเหนี่ยวนําใชในงานหลอมโลหะทั้งในกลุมเหล็กและนอกกลุมเหล็ก เตาเหนี่ยวนําจําแนกไดเปน 2 ประเภท 

ไดแก เตาเหนี่ยวนําแบบไมมีแกน (Coreless Type) และ เตาเหนี่ยวนําแบบชอง (Channel Type) รูปรางของเตาเหนี่ยวนํา
ทั้งสองแบบ เตาเหนี่ยวนําแบบไมมีแกนมีขดลวดพันอยูรอบเบา ในขณะที่เตาเหนี่ยวนําแบบชองมีขดลวดพันอยูรอบแกนที่ติด
ตั้งอยูสวนนอกของเบาหลอม แสดงดังรูปถัดไป 

  เตาเหนี่ยวนําใหความรอนแกโลหะที่ใชหลอมโดยอาศัยการจายไฟฟากระแสสลับแกขดลวดเพื่อกําเนิด
สนามแมเหล็ก เหนี่ยวนําใหเกิดกระแสขึ้นที่โลหะ ความตานทานของโลหะที่มีตอกระแสเหนี่ยวนําเปนแหลงกําเนิดความรอนที่
ใชในการหลอมโลหะ 



ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 
1. เตาหลอมไฟฟา 

เตาเหนี่ยวนําแบบชอง 

เตาเหนี่ยวนําแบบไมมีแกน 

1.1 เตาเหนี่ยวนํา (Induction Furnace) มีลักษณะดังรูปดานลาง 

ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 
1. เตาหลอมไฟฟา 

1.1 เตาเหนี่ยวนํา (Induction Furnace) 
 

    แรงที่เกิดจากกระแสไฟฟาเหนี่ยวนําและสนามแมเหล็กจะชวยใหน้ําโลหะกระเพื่อม การกระเพื่อมชวยกวนน้ําโลหะ
ใหเปนเนือ้เดียวกัน โลหะผสมที่เติมเขาไปเพื่อปรับสวนประกอบจะกลมกลืนไปกับน้ําโลหะไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง อยางไร
ก็ตาม การกระเพื่อมมีผลเสียคือทําใหน้ําโลหะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนไดมากขึ้น และผนังเตาถูกกัดกรอนไดมากขึ้น  

เตาเหนียวนําแบบไมม่ีแกนความถีสงู เตาเหนียวนําแบบไมม่ีแกนความถีตํา 

สมดุลพลังงานเตาเหนี่ยวนําแบบไมมีแกนความถี่ต่ําและความถี่สูง 



ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 
1. เตาหลอมไฟฟา 

1.2 เตาอารคไฟฟา (Electric-Arc Furnace) 
 

    เตาอารคไฟฟา มักใชในงานหลอมเหล็กกลา เตาอารคไฟฟาใชความรอนที่เกิดจากการอารคทางไฟฟาเพื่อหลอม
โลหะ เตาอารคไฟฟาแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก เตาอารคไฟฟาทางออม (Indirect-Arc Furnace) และ เตาอารค
ไฟฟาทางตรง (Direct-Arc Furnace) สําหรับเตาอารคไฟฟาทางออม การอารคจะเกิดขึ้นระหวางขั้วอิเลคโตรด 2 ขั้ว สวน
เตาอารคไฟฟาทางตรง การอารคจะเกิดขึ้นระหวางขั้วอิเลคโตรดและโลหะที่ใชหลอมแสดงเตาอารคไฟฟาทางตรง ดังแสดง
ในรูปดานลาง 

เตาอารคไฟฟาทางตรง 

ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 
2. เตาหลอมเชื้อเพลิง 

 เตาหลอมเชื้อเพลิง ใชความรอนจากการสันดาปหลอมโลหะ เตาหลอมเชื้อเพลิงที่ใชอยาง
แพรหลายในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทหลอหลอมโลหะ ไดแก เตาเบา เตาคิวโปลา และเตาสะทอน
ความรอน เตาหลอมเชื้อเพลิงจะมีระบบมอเตอรเพื่อนําอากาศและเชื้อเพลิงเขามาผสมกันสําหรับการ
สันดาป การสูญเสียพลังงานในเตาหลอมเชื้อเพลิง ประกอบไปดวย 
 

การสูญเสียเนื่องจากการสันดาป 

การสูญเสียเนื่องจากการถายเทความรอน 

การสูญเสียผานผนังเตา 

การสูญเสียทางปลองหรือการสูญเสียในกาซเสีย 

การสูญเสียพลังงานในระบบมอเตอร  



ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 
2. เตาหลอมเชื้อเพลิง 

รูปแสดงลกัษณะเตาเบา 

2.1 เตาเบา (Crucible Furnace) 
 

 เตาเบา มักใชในงานหลอมโลหะนอกกลุมเหล็กที่มีปริมาณนอย เตาเบาถือวาเปนเตาหลอมโลหะที่เกาแกที่สุดและมี
โครงสรางงายที่สุด รูปที่ 3.4 แสดงรูปรางของเตาเบา ซึ่งประกอบดวยเบาบรรจุโลหะที่ทําจากกราไฟต (Clay-Graphite) หรือ 

ซิลิกอนคารไบด (Silicon-Carbine) และเปลือกที่ทําจากวัสดุทนความรอนโดยมีเหล็กหุมอยูดานนอก เปลือกดังกลาวทําหนาที่
กักความรอนจากการสันดาปใหถายเทไปยังเบาใหมากที่สุด ความรอนจากการสันดาปจะไมไดสัมผัสกับโลหะที่ใชหลอมโดยตรง 
แตถายเทโดยผานเบาที่บรรจุโลหะ โดยทั่วไปแลว เชื้อเพลิงที่ใชกับเตาเบา ไดแก น้ํามัน และกาซ อยางไรก็ตามบางครั้งอาจใช
ถานหินหรือถานโคก 

ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 
2. เตาหลอมเชื้อเพลิง 

2.2 เตาคิวโปลา (Cupola Furnace) 
 

 เตาคิวโปลา ใชในงานหลอมเหล็กหลอ และใชถานโคกเปนเชื้อเพลิง เตาคิวโปลามีลักษณะเปนแทงเหล็ก
ทรงกระบอกแนวตั้ง ภายในบุดวยวัสดุทนความรอน ที่กนของเตาเปนแอง (Well) พักน้ําโลหะที่หลอมเหลวกอนที่น้ําโลหะ
จะถูกจายออก รูปดานลางแสดงรูปรางของเตาคิวโปลา 

รูปแสดงเตาคิวโปลา 



ประเภทของเตาอุตสาหกรรม 
2. เตาหลอมเชื้อเพลิง 

2.3 เตาสะทอนความรอน (Reverberatory Furnace) 
 

 เตาสะทอนความรอนใชในงานหลอมโลหะนอกกลุมเหล็กครั้งละปริมาณมากๆ โครงสรางของเตาสะทอนความรอนจะ
เปนหองที่บุดวยวัสดุทนไฟ ภายในหองมีอางสําหรับบรรจุโลหะที่ใชหลอม หัวเผา (Burner) จะฉีดเชื้อเพลิงซึ่งเปนน้ํามันหรือ
กาซใหมาสันดาปในหองดังกลาว ความรอนจากการสันดาปถายเทเขาสูโลหะที่ใชหลอมโดยวิธีการแผรังสีทั้งจากเปลวไฟ
โดยตรงและจากเพดานเตาที่ดูดซับความรอนจากเปลวไฟ 

 เตาสะทอนความรอนบางตัวอาจมีปมหมุนเวียนน้ําโลหะเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดการใชเชื้อเพลิง และใหน้ําโลหะผสมเปน
เนื้อเดียวกันมากขึ้น รูปดานลางแสดงลักษณะของเตาสะทอนความรอน 

เตาสะทอนความรอน 

การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
1. การตรวจวัดการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 

 เตาอุตสาหกรรม เปนอุปกรณที่ใชพลังงานและสูญเสียความรอนสูง เพื่ออนุรักษพลังงานและลดคาใชจายดานพลังงาน
ของเตา เราควรตรวจวัดเพื่อวิเคราะหการใชพลังงานของเตาอุตสาหกรรม รูปดานลางแสดงแผนภาพของเตาและตําแหนงที่
ควรทําการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษพลังงานของเตาหลอมเชื้อเพลิง 



แสดงการตรวจวัด วิธีเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเพื่อการอนุรักษพลังงานของเตาหลอมเชื้อเพลิง 

การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
1. การตรวจวัดการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 

แสดงการตรวจวัด วิธีเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเพื่อการอนุรักษพลังงานของเตาหลอมไฟฟา 

การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
1. การตรวจวัดการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 



ตารางสมดุลพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 

 จากตารางดานบน จะเห็นไดวา แนวทางการประหยัดพลังงานของเตาอุตสาหกรรม ก็คือ การทําใหการเผาไหม
สมบูรณที่สุด การถายเทความรอนไปสูชิ้นงานใหมากที่สุด และการลดการสูญเสียพลังงานในรูปตาง ๆ ใหเหลือนอยที่สุด 

การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
1. การตรวจวัดการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 

 ในการประเมินประสิทธิภาพของเตาอุตสาหกรรม เราตองทําสมดุลพลังงาน โดยตองทราบปริมาณพลังงานที่
ปอนเขาและปริมาณพลังงานที่จายออกไปยังผลิตภัณฑและการสูญเสียที่เกิดขึ้นในสวนตาง ๆ ดังแสดงในตารางดานลาง 

การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
2. พลังงานจากเชื้อเพลิงปอน 

 พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรมขึ้นกับปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชและคาความรอนของ
เชื้อเพลิง ซึ่งเชื้อเพลิงแตละชนิดจะมีคาความรอนที่แตกตางกันดังแสดงในตารางดานลาง 

แสดงคาความรอนของเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ 



การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
2. พลังงานจากเชื้อเพลิงปอน 

 การเผาไหมในหมอไอน้ํา อัตราสวนอากาศ (Air Ratio) แสดงถึง ปริมาณอากาศปอนจริงวามีสัดสวนเปนอยางไร เมื่อ
เทียบกับปริมาณอากาศปอนที่ตองการตามทฤษฎี เชน ถาเราควบคุมใหปริมาณอากาศปอนจริงเกินจากทฤษฎี 20% 

หมายความวา อัตราสวนอากาศเทากับ 120/100 =1.2 เปนตน เราสามารถคํานวณคาอัตราสวนอากาศไดจากสมการ
ดานลาง เมื่อทราบปริมาณ O2 เปนรอยละในกาซไอเสีย 

ตัวอยางที่ 1  ปริมาณการใชเชื้อเพลิงของเตาหลอมโลหะ 
  เตาอบโลหะของโรงงานแหงหนึ่งใชน้ํามันเตาซีในปริมาณ 1,000,000 ลิตรตอเดือน ปริมาณความตองการใช
  พลังงานของเตาอบตอเดือนมีคาเทาไร 
 

วิธีคํานวณ 
 จากตารางมดุลพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม คาความรอนของน้ํามันเตาซี เทากับ 39.77 MJ/L  

ดังนั้น ปริมาณพลังงานความรอนที่ปอนใหเตาอบโลหะ    = 1,000,000 L x 39.77 MJ/L  

     คิดเปนพลังงาน   = 39,770,000 MJ/ Month 

การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
3. การสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย 

 การสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย ความรอนจากการสันดาปเชื้อเพลิงจะถูกใชใหความรอน (Heating) หรือหลอม
ละลาย (Melting) ชิ้นงาน โดยความรอนสวนหนึ่งจะสูญเสียออกทางปลองไอเสีย 
 

 ความรอนที่สูญเสียไปกับกาซไอเสีย ขึ้นกับชนิดของเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพการเผาไหม เราสามารถประเมินการ
สูญเสียความรอนในกาซไอเสียอยางคราวๆ โดยใชสมการตามที่แสดงในตารางดานลาง โดยขอมูลตรวจวัดที่ตองการ ไดแก 
 

ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช 
ปริมาณ O2 ในกาซไอเสีย (วัดที่ตําแหนงไอเสียออกจากหองเผาไหม) 
อุณหภูมิไอเสีย (วัดที่ตําแหนงไอเสียออกจากหองเผาไหม) 

ความสัมพันธของคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง ปริมาณอากาศปอนและกาซไอเสียเชิงทฤษฎี 



การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
3. การสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย 

ตัวอยางที่ 2 การสูญเสียความรอนจากปลอง 
 

  จากตัวอยางที่ 1 เตาอบโลหะของโรงงานใชน้ํามันเตาเกรด C เดือนละ 1,000,000 ลิตร และจากการตรวจวัดไอ
เสียออกปลอง พบวามีปริมาณ O 8% และอุณหภูมิไอเสีย 900°C อุณหภูมิอากาศแวดลอม 35°C เมื่อโรงงานไดดําเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเตาใหม พบวาอุณหภูมิไอเสียลดลงเปน 750°C และปริมาณ O ลดลงเปน 4% โรงงานสามารถลดการ
สูญเสียความรอนทางปลองไดเทาใด 

ตารางแสดงคาความรอนจําเพาะของกาซไอเสียชื้น 

วิธีคํานวณ  
ความหนาแนนน้ํามันเตา C  = 0.94 kg/L  
คาความรอนน้ํามันเตา C  = 39.77 MJ/L  
    = 39.77 / 0.94  = 42.31 MJ/kg 
    = 10,112 kCal/kg 
 
 

จากตารางความสัมพันธของคาความรอนต่ําของเชื้อเพลิง 

การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
3. การสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย 

ดังนั้น   การสูญเสียความรอนจากปลองลดลง   = 54.3 – 34.7 = 19.6 % 

  จาก ตัวอยางที่ 1 เตาใชพลังงาน    = 39,770,000 MJ/ Month 

  การสูญเสียพลังงานจากปลองที่ลดลง   = 0.196 x 39,770,000 MJ/ Month 

         = 7,794,920 MJ/ Month 
 

  ลดปริมาณการใชน้ํามันเตาได    = 7,794,920 / 39.77 

         = 196,000 L/Month 



การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
4. การสูญเสียความรอนทางผนังเตา 

 ผนังเตา เปนอีกชองทางหนึ่งของการสูญเสียความรอน และสงผลใหประสิทธิภาพพลังงานโดยรวมของเตาลดลง การ
สูญเสียที่ผิวเตาเกิดจาการพาความรอนโดยอากาศแวดลอมและการแผรังสีความรอนเนื่องจากผิวเตาที่มีอุณหภูมิสูงกวา
สิ่งแวดลอม การคํานวณการถายเทความรอนที่ผิวเตาสามารถทําไดโดยการเขียนสมการสมดุลพลังงานที่บริเวณผิวเตา 

การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
4. การสูญเสียความรอนทางผนังเตา 

ตัวอยางที่ 3 การสูญเสียความรอนจากผิวเตา 
 จากตัวอยางขางตน ผนังเตาสูง 1.20 m. ยาว 2.5 m. ไมไดหุมฉนวน เมื่อตรวจวัดไดวาคาอุณหภูมิที่ผนังเตาพบวา
เทากับ 400°C พลังงงานความรอนที่สูญเสียจากการถายเทความรอนผานผิวเตามีคาเทาไร 
 

วิธีคํานวณ 
อุณหภูมิผิวผนังเปลือยที่ไมไดหุมฉนวน    = 400 °C 

ความยาวและความสูงผนังทั้งหมดที่ไมไดหุมฉนวน  = ผนังสูง 1.20m. และ ยาว 2.5m. 

ชั่วโมงการใชงานเตาอบของโรงงาน   = 312 (d/y) x 24 (h/d) 

       = 7,488 h/y 

คิดเปนปริมาณพลังงานความรอนที่สูญเสียตอป  = 36.5 (kW) x 7,488 (h/y) 

       = 273,312 kWh/y 



การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
5. การสูญเสียความรอนจากน้ําระบายความรอน 

 เตาอุตสาหกรรม บางชนิดจะตองใชน้ําระบายความรอนใหกับชิ้นสวนหรือโครงสรางเพื่อรักษา คุณสมบัติของวัสดุ 

ดังนั้น อัตราการระบายความรอนจะตองเหมาะสม ซึ่งหากระบายความรอนมากจะสงผลใหเกิดการสูญเสียความรอนมากยิ่งขึ้น 

อีกทั้งจะสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาที่ขับปมน้ํา และพลังงานไฟฟาที่ใชกับหอผึ่งเย็น ที่ตองทําหนาที่ระบายความรอนออกจากน้ํา 
เพื่อหมุนเวียนน้ํากลับมาใชใหม 
 

 พลังงานความรอนที่อยูในน้ําระบายความรอนเปนความรอนสัมผัส (Sensible Heat) ดังนั้น จึงสามารถคํานวณ
ปริมาณความรอนในน้ําระบายได ดังนี้ 

การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
5. การสูญเสียความรอนจากน้ําระบายความรอน 

ตัวอยางที่ 4 การสูญเสียความรอนจากน้ําระบายความรอน 

        เตาอบขางตนใชน้ําในการระบายความรอน จากการวัดโดยเครื่องอัลตราโซนิกสพบวา อัตราการไหลของน้ําเทา 
10 m3/h อุณหภูมิน้ําเขาและออกเตา 30 °C และ 50 °C ตามลําดับ โรงงานไดลดอัตราการไหลของน้ําโดยการหรี่วาลว  
เพื่อใหไดตามมาตรฐานการระบายความรอนของเตาเปน 5 m3/h สงผลใหอุณหภูมิของน้ําออกจากเตาสูงขึ้นเปน 60 °C  

จงหาวาโรงงานลดการสูญเสียความรอนที่เกิดจากน้ําระบายความรอนไดเทาใด 

วิธีคํานวณ  
 

กอนปรับปรุง  
 

 อุณหภูมิแตกตางของน้ําระบายความรอนเขา-ออกจากเตา  = 50-30    

          = 20 °C  
 

 อัตราการสูญเสียความรอน       = 10 m3/h x 1,000 kg/m3 x 4.2 (kJ/kg.C) x 20

          = 840 MJ/h  



การวิเคราะหคาการใชพลังงานเตาอุตสาหกรรม 
5. การสูญเสียความรอนจากน้ําระบายความรอน 

ตัวอยางที่ 4 การสูญเสียความรอนจากน้ําระบายความรอน 

วิธีคํานวณ  
 

หลังปรับปรุง  
 

 อุณหภูมิแตกตางของน้ําระบายความรอนเขา-ออกจากเตา  = 60-30    

          = 30 °C  

 อัตราการสูญเสียความรอน       = 5 m3/h x 1,000 kg/m3 x 4.2 (kJ/kg.C) x 30  

          = 630 MJ/h  

 อัตราการสูญเสียลดลง       = 840 – 630   

          = 210 MJ/h  
 

จํานวนชั่วโมงใชงานตอป        = 7,488 h/y 

พลังงานที่ลดลงไดตอป        = 210 x 7,488  

          = 1,572,480 MJ/y 
 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดลง       = 1,572,480 / 39.77  

          = 39,539.4 L/y 

มาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 

  

 มาตรการและเทคนิคตาง ๆ มากมายสามารถนํามาประยุกตใชเพื่ออนุรักษและลดการใชพลังงานสําหรับเตา
อุตสาหกรรม ในหัวขอนี้เราจะกลาวถึงเทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาอุตสาหกรรม ไดดังนี้ 
 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 

การลดการสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย 

การลดการสูญเสียความรอนผานพื้นผิว 

การลดการสูญเสียความรอนจากชองเปดหรือรูรั่วของเตา 

การลดการสูญเสียความรอนจากน้ําระบายความรอน 
 



มาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 

 1.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 
 
      เตาอุตสาหกรรม ใชหลักการของการเผาไหมเชนเดียวกับหมอไอน้ํา กลาวคือประสิทธิภาพของการเผาไหม ขึ้นอยูกับ 

ชนิดของเชื้อเพลิง ปริมาณอากาศเขาเผาไหม และลักษณะการเผาไหม 
 
 
      1.1.1 การปรับอัตราสวนอากาศ 
 
  ในทางปฏิบัติปริมาณอากาศที่ปอนจริงใหกับเตาจะตองมีมากกวาปริมาณอากาศเชิงทฤษฎี เพื่อใหอากาศสามารถ
ผสมกับเชื้อเพลิงไดทั่วถึง หากอัตราสวนอากาศมีคานอยเกินไปจะเกิดการสูญเสียเนื่องมาจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณ และ
ในทางตรงกันขาม หากอัตราสวนอากาศมีคามากเกินไป กาซไอเสียที่มากขึ้นจะพาความรอนสูญเสียออกทางปลองเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้น อัตราสวนอากาศที่เหมาะสม คือ อัตราสวนอากาศที่ใหผลรวมของการสูญเสียเนื่องมาจากการเผาไหมที่ไมสมบูรณและ
การสูญเสียเนื่องมาจากการพาความรอนโดยกาซไอเสียมีคานอยที่สุด ตารางดานลาง สรุปอัตราสวนอากาศที่เหมาะสมสําหรับ
เตาอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ 

มาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 

ตัวอยางที่ 5 การหาอัตราสวนอากาศ 
 

 จากตัวอยางที่ 2 เมื่อโรงงานไดทําการตรวจวัดปริมาณ O2 ในกาซไอเสียของเตาอบ พบวา มีคาเทากับ 8% จากขอมูล 

ที่มีอยูนี้ คาอัตราสวนอากาศปอนเปนเทาไร และเหมาะสมหรือไมอยางไร 
วิธีคํานวณ 

 อัตราสวนของอากาศมาตรฐานสําหรับเตาอบมีคาประมาณ 1.3 ดังนั้น ในปจจุบันคาอัตราสวนอากาศของเตาอบสูงเกินไป 

และควรตองปรับลด 

ตารางแสดงอัตราสวนอากาศที่เหมาะสมสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
      1.1.1 การปรับอัตราสวนอากาศ 



มาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 

 1.1.3 การเลือกใชหัวเผาที่เหมาะสม 
 

เลือกใชหัวเผาที่มีภาระพิกัดใกลเคียงกับภาระที่ตองการ การใชงานหัวเผาที่ต่ํากวาภาระพิกัดมากเกินไปจะ
มีผลเสียไมเพียงแตการพนฝอยของหัวเผาจะเลวลง เพราะความดันเชื้อเพลิงตกต่ําลงเทานั้น แตสภาวะของ
การสันดาปจะเลวลงดวย เพราะการผสมของเชื้อเพลิงและอากาศเกิดขึ้นไมเพียงพอเนื่องจากความเร็วของ
อากาศที่ปอนเขาชาลง ดวยเหตุนี้จะเกิดเขมาขึ้นถาไมใชอัตราสวนอากาศที่มีคาคอนขางมากกวาของการ
สันดาปตามที่ออกแบบไว ซึ่งทําใหการสูญเสียโดยการพาความรอนทางกาซไอเสียเพิ่มมากขึ้น 

 

เลือกใชหัวเผาที่มี Turn-Down สูง สําหรับการใชงานที่ภาระการสันดาปมีการเปลี่ยนแปลงมาก เพื่อปรับ
การสันดาปใหเหมาะสมกับภาระ การควบคุมปริมาณความรอนโดยวิธีเปดปด เปนสิ่งที่ไมแนะนํา เพราะ
เมื่อจํานวนครั้งของการเปด-ปดมีมากขึ้น นอกจากความรอนที่สูญเสียไปในขณะปดหัวเผาจะเพิ่มขึ้น การจุด
ไฟ-ดับบอยครั้ง จะมีผลเสียตอหัวเผาดวย ดังนั้นจึงควรเลือกใชหัวเผาที่มี Turn-Down สูง ซึ่งสามารถปรับ
อัตราการสันดาปใหเหมาะสมกับภาระที่เปลี่ยนแปลง แทนการใชวิธีเปด-ปด 

 

มาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 

 1.1.3 การบํารุงรักษาหัวเผา 
 

ทําความสะอาดหัวเผา ที่มีสิ่งสกปรกและคารบอนเกาะอยู หัวเผาที่มีสิ่งสกปรกและคารบอนเกาะอยูทําให
ละอองของเหลวที่พนฝอยมีขนาดโตขึ้น และเกิดการกระจายของละอองเหลวไมสม่ําเสมอผลก็คือ เกิด
บริเวณที่มีการสันดาปไมสมบูรณและเกิดบริเวณที่มีอากาศเกินพอ ดังนั้น จึงควรทําความสะอาดหัวเผาที่มี
สิ่งสกปรกและคารบอนเกาะอยูดวยน้ํามันลาง แลวจึงเช็ดออกดวยผานิ่มๆ ไมควรทําความสะอาดดวย
ของแข็ง เชน ไขควงหรือมีด เพราะอาจทําใหเกิดรอยแผลขึ้นที่ปลายหัวเผา ทําใหการพนฝอยเลวลงไดอีก 

 

ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ํามันเตาและความดันพนฝอยวาเปนไปตามขอกําหนดของหัวเผาหรือไม การอุน
น้ํามันเตาที่ไมเพียงพอ และความดันพนฝอยที่นอยเกินไปเปนสาเหตุของการพนฝอยที่เลว และนํามาซึ่งการ
เกาะติดของสิ่งสกปรกและคารบอนที่หัวเผา 

 

อุณหภูมิอุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม 



มาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 

1.1.4 หัวเผาประสิทธิภาพสูง 
 ปจจุบันมีการพัฒนาหัวเผาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อใชกับการเผาไหมอุณหภูมิสูง เชน เตาอุตสาหกรรม โดยอาศัย
หลักการนําความรอนเหลือทิ้งจากกาซไอเสียกลับมาอุนอากาศกอนเขาเผาไหม หัวเผาประเภทนี้มี 2 แบบ คือ 
 

แบบอุนตัวเอง (Self Recuperative Burner) ซึ่งจะดึงกาซรอนจากการเผาไหมไหลสัมผัสผิวทอของ
อากาศใหมที่เขาเผาไหม หัวเผาแบบนี้ติดตั้งทดแทนหัวเผาเดิมไดงาย และสามารถประหยัดเชื้อเพลิงไดถึง
รอยละ 30 ดังรูปดานลาง 

หัวเผาแบบอุนตัวเอง 

มาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
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1.1.4 หัวเผาประสิทธิภาพสูง 
 

แบบรีเจนเนอรเรทีฟ (Regenerative Burner) ซึ่งจะเปนหัวเผาคูทํางานสลับกัน ขณะที่หัวเผาชุดที่ 1 ทํางาน 

กาซไอเสียจากชุดที่ 1 จะถูกดูดเขาไปอุนอากาศกอนเขาเผาไหมของชุดที่ 2 ซึ่งจะมีอุปกรณสะสมความรอนไวใช
เมื่อหัวเผาชุดที่ 2 ติดขึ้น และทํางานสลับกันไปมา หัวเผาแบบนี้จะประหยัดเชื้อเพลิงไดถึงรอยละ 50 แตจะมีใช
เฉพาะในเตาขนาดใหญ เชน เตาหลอมแกว เตาหลอมเหล็ก เปนตน หัวเผาแบบนี้จะประหยัด เชื้อเพลิงไดถึงรอย
ละ 50 แตจะมีใชเฉพาะในเตาขนาดใหญ เชน เตาหลอมแกว เตาหลอมเหล็ก เปนตน แสดงดังรูปดานลาง  

หัวเผาแบบรีเจนเนอรเรทีฟ 
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 1.2 การลดความสูญเสียความรอนทางปลองไอเสีย 
 

ปริมาณอากาศที่ใชเผาไหมไมเหมาะสม ถาใชปริมาณอากาศมากเกินไป อากาศสวนที่ไมไดชวยในการเผา
ไหม จะนําความรอนจากหองเผาไหมทิ้งทางปลองไอเสียมากขึ้น โดยสังเกตจากอุณหภูมิไอเสียที่สูงขึ้น 

ดังนั้นจะตองทําการปรับอัตราสวนอากาศ (Air Ratio) ใหเหมาะสมกับชนิดของเตาอุตสาหกรรม 

 

ความดันภายในเตาไมสมดุลกับความดันบรรยากาศ ถาความดันภายในเตาต่ํากวาความดันบรรยากาศ 

อากาศเย็นจากภายนอกจะเขาสูเตาสงผลใหอุณหภูมิเตาลดลงและการสูญเสียความรอนออกทางปลองจะ
สูงขึ้น ดังนั้นควรควบคุมความดันภายในเตาโดยการติดตั้งบานปรับ (Damper) ที่ปลองไอเสีย เพื่อใหความ
ดันสูงกวาบรรยากาศเล็กนอยประมาณ 1 mm น้ํา 

 

อุณหภูมิภายในเตาไมเหมาะสม โดยทั่วไปมาตรฐานจะควบคุมอุณหภูมิที่แกนกลาง (Core Temperature) 

ของชิ้นงาน ดังนั้น ถาอุณหภูมิที่ใชสูงกวามาตรฐานจะสงผลใหคุณภาพลดลงและการสูญเสียความรอนทาง
ปลองจะมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิไอเสียสูงขึ้น 

มาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
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1.3 การลดความสูญเสียความรอนที่ผิวเตาโดยการติดตั้งฉนวน 
 

 ผิวเตา เปนแหลงหนึ่งของการสูญเสียความรอน และสงผลใหประสิทธิภาพของเตาลดลง การติดตั้งฉนวนกับผนังของ
เตาสามารถลดความแตกตางระหวางอุณหภูมิผิวภายนอกเตาและอากาศแวดลอม ทําใหลดการสูญเสียความรอนและ
ประสิทธิภาพเตาเพิ่มขึ้นได อยางไรก็ตาม ในทองตลาดฉนวนมีอยูหลายประเภทและมีความเหมาะสมในการใชงานที่แตกตาง
กัน ดังนั้น ในการเลือกใชฉนวนเราจะตองพิจารณาดวยความระมัดระวัง เพื่อใหการใชฉนวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีอายุการใชงานที่ยาวนาน 

1.3.1 การสังเกตดูสภาพฉนวนความรอนที่เสื่อมสภาพ 
 

อุณหภูมิผิวฉนวนที่สูงเกินกวาเกณฑอุณหภูมิผิวนอกเตา ที่ความหนาใชงานที่เหมาะสม หรืออุณหภูมิผิวฉนวนสูง
กวาตอนหลังการติดตั้งใชงานใหมๆ เกินกวา 20๐C อาจเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานในตารางดานลาง 
 

การเกาะยึดตัวของเนื้อฉนวนความรอน โดยปกติเมื่อฉนวนความรอนถูกใชงานไปนาน ๆ เนื้อฉนวนความรอนจะเริ่ม
เปอยยุยไมเกาะติดกัน เมื่อใชมือจับดึงเนื้อฉนวนความรอนจะหลุดติดมือออกมาจํานวนมากไดงาย โดยที่ใชแรงดึง
นอย หรือสังเกตจากการที่มีเศษฉนวนความรอนหลุดรวงลงพื้น 
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 1.3.2 การปองกันฉนวนความรอนเสื่อมสภาพและมลพิษจากฉนวนความรอน 
 

  ในการปองกันฉนวนความรอนเสื่อมสภาพ สามารถทําไดโดยการใชวัสดุหอหุมฉนวนอีกชั้นหนึ่ง โดยมากมักหุม
ดวยแผนอลูมิเนียมฟลอยด, แผนเหล็กอาบสังกะสีบาง หรือแผนอะลูมิเนียมบาง ซึ่งเรียกวา หุมแจคเก็ต หลังจากหุมแลวตองยา
แนวรอยตอดวยซิลิโคน เพื่อปองกันความชื้นและน้ําเขาสูฉนวนความรอนและปองกันเศษฉนวนความรอนหลุดรวงทําอันตราย
แกคน หรือหลุดรวงลงสูผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการปองกันการเกิดมลพิษจากฉนวนความรอน 
 

เกณฑอุณหภูมิที่ผิวนอกของเตาอุตสาหกรรม 
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1. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงานสําหรับเตาอุตสาหกรรม 

 1.4 การลดการสูญเสียความรอนจากชองเปดหรือรูรั่วของเตา 
 

  พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง นอกจากจะสงถายใหกับชิ้นงานแลว ยังจะตองสูญเสียไป
ในทางตางๆ เชน กาซไอเสียออกปลอง ผนังเตา น้ําระบายความรอน รวมทั้งการสูญเสียความรอนออกไปทางชองเปดหรือรูรั่ว
ตางๆ ของผนังเตา ดังนั้น ผูใชควรอุดรูรั่วและลดขนาดพื้นที่ชองเปดใหเหลือนอยที่สุด รวมทั้งควบคุมความดันภายในเตาให
ใกลเคียงกับความดันบรรยากาศมากที่สุด 

 1.4.1 ปจจัยที่ทําใหเกิดการสูญเสียความรอนการสูญเสียความรอน 
 

ขนาดของพื้นที่ชองเปดหรือรูรั่ว ถามีขนาดใหญการสูญเสียจะมากขึ้น ดังนั้นควรลดขนาดใหเล็กที่สุด หรือ
อุดรูรั่วทั้งหมด 

อุณหภูมิของกาซภายในเตา ถาอุณหภูมิสูงการสูญเสียจะมากขึ้น ดังนั้นควรลดอุณหภูมิใหไดมาตรฐาน 

อุณหภูมิบรรยากาศแวดลอมที่ลดต่ําลงจะสงผลใหอัตราอากาศหรือกาซที่รั่วผานชองเปดมากขึ้นและสูญเสีย
มากขึ้น 

การควบคุมความดันภายในเตา ความดันภายในเตาควรควบคุมใหใกลเคียงกับความดันบรรยากาศ โดยคาที่
เหมาะสมควรจะใหสูงกวาบรรยากาศเล็กนอย ประมาณ 1 mm H2O ถาความดันภายในเตาสูงกวาความ
ดันบรรยากาศมากจะสงผลใหกาซรอนรั่วออกทางชองเปดหรือรูรั่วมากขึ้น และถาความดันต่ํากวา
บรรยากาศ จะสงผลใหอากาศเย็นจากภายนอกถูกดูดเขาไปในเตา สงผลใหอุณหภูมิในเตาไมสม่ําเสมอ โดย
จุดที่ใกลรูรั่วจะมีอุณหภูมิต่ํากวาจุดอื่น ซึ่งอาจทําใหคุณภาพของชิ้นงานลดต่ําลง 
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 1.5 การลดการสูญเสียพลังงานจากการระบายความรอน 
 

  1.5.1 ลดอัตราการไหลของน้ําระบายความรอน เมื่ออุณหภูมิน้ําที่ออกจากเตาต่ํากวามาตรฐานของผูผลิต ซึ่ง
สามารถทําไดโดย 
 

การหรี่วาลวทางออกของน้ําที่ออกจากปมน้ํา 
การลดขนาดใบพัดของปมน้ํา 
การลดความเร็วรอบของปมน้ํา 
การเปลี่ยนขนาดของปมน้ํา ซึ่งจะสงผลใหการสูญเสียความรอนลดลงและพลังงานไฟฟาที่ใชกับปมน้ําลดลง 

  1.5.2 เพิ่มประสิทธิภาพของหอผึ่งเย็น หอผึ่งเย็นเมื่อขาดการบํารุงรักษาที่ดี จะสงผลใหน้ําที่ไดมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

ทําใหตองเดินหอผึ่งเย็นในจํานวนมากขึ้น สงผลใหสิ้นเปลืองพลังงานในพัดลมที่ใชมากขึ้น ดังนั้นผูใชจะตองทําความสะอาด
หัวฉีด และแผนพลาสติกที่ใชแลกเปลี่ยนความรอนเปนประจํา  

กรณีศึกษาสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
1. กรณีศึกษาการสูญเสียความรอนจากชองเปด 

กรณีศึกษาที่ 1 การสูญเสียความรอนจากชองเปด 
 

 เตาอบในกรณีศึกษาขางตน มีชองเปดที่ประตูเพื่อนําชิ้นงานขนาดใหญออก ความดันภายในเตามีคาต่ํากวาภายนอก ซึ่ง
สงผลใหอากาศเย็นที่อุณหภูมิ 35 °C จากภายนอกไหลเขาไปในเตาเผาโดยความดันภายในเตาเทากับ –3 mm H2O และพื้นที่
ชองเปดเหนือชิ้นงาน 0.1 m2 จงหาวาเมื่อลดขนาดพื้นที่ลงหรือเพิ่มความดันภายในเตาใหเปน 0 mm H2O จะสงผลใหลดการ
สูญเสียความรอนเทาใด (คาความรอนต่ําของน้ํามันเตาซี 38.17 MJ/L)   

วิธีคํานวณ 
 

กรณีมีอุปกรณตรวจวัดความดันภายในเตา 
 

       จากตารางที่อุณหภูมิภายในเตา 900 °C และความดันภายในเตา -3 mmH2O จะไดอัตราการสูญเสียความรอน
ผานชองเปดตอตารางเมตรเทากับ 5,810.5 MJ/h/m2 

  เตามีพื้นที่ชองเปด     = 0.1 m2 

  อัตราความรอนสูญเสียผานชองเปด  = 5, 810.5 x 0.1 

        = 581.1 MJ/h 

  อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง    = 581.1 / 38.17 

        = 15.22 L/h 

        = 15.22 x 7,488 (312 d x 24 h = 7,488 h) 

        = 113,997 L/y 



กรณีศึกษาสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
1. กรณีศึกษาการสูญเสียความรอนจากชองเปด 

ตารางแสดงอัตราการสูญเสียความรอนผานชองเปด ( MJ/hr/m2 ) 

อางอิง : คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561 

กรณีศึกษาสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
1. กรณีศึกษาการสูญเสียความรอนจากชองเปด 

สรุป 
 

 เตาที่ใชในอุตสาหกรรมมีอยูหลายประเภท ซึ่งมีวัตถุประสงคการใชงานแตกตางกันไป เชน เตาหลอม และเตาอบ แหลง
พลังงานที่ใหกับเตามีทั้งแบบไฟฟาและเชื้อเพลิง (น้ํามัน กาซ ถานหิน ฯลฯ) เตาเปนอุปกรณที่ใชพลังงานสูง ยิ่งเตาที่ตองการ
อุณหภูมิทํางานสูงดวยแลว การใชพลังงานจะสูงตามไปดวย ซึ่งรวมไปถึงการสูญเสียพลังงานในเชิงความรอน 

 การใชงานเตาอุตสาหกรรมจําเปนตองควบคุมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูดูแลตองตรวจสอบ วัด และวิเคราะห
เพื่อใหทราบการสูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้น และหาทางปองกัน ในกรณีของเตาที่ใชเชื้อเพลิงเปนแหลงพลังงาน ลักษณะการ
สูญเสียพลังงานที่เกิดขึ้นจะคลายคลึงกับหมอไอน้ํา การสูญเสียพลังงานหลักๆ ของเตา ไดแก 
 

การสูญเสียพลังงานจากการเผาไหมไมสมบูรณ 
พลังงานที่สูญเสียไปกับกาซไอเสีย 

พลังงานสูญเสียผานพื้นผิว 
พลังงานสูญเสียทางชองเปด 

พลังงานสูญเสียจากน้ําระบายความรอนและอื่น ๆ 



กรณีศึกษาสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
1. กรณีศึกษาการสูญเสียความรอนจากชองเปด 

การวิเคราะหประสิทธิภาพของเตาหลอมเชื้อเพลิงจําเปนตองตรวจวัดขอมูลดังตอไปนี้ 

 จากขอมูลตรวจวัดขางตน เราสามารถใชวิเคราะหการใชพลังงานของเตาและการสูญเสียที่เกิดขึ้น มาตรการตางๆ ที่
สามารถนํามาใชเพื่ออนุรักษพลังงานใหกับเตาสามารถสรุปไดดังแสดงในตารางตอไป 

กรณีศึกษาสําหรับเตาอุตสาหกรรม 
1. กรณีศึกษาการสูญเสียความรอนจากชองเปด 

ตารางแสดง มาตรการตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชเพื่ออนุรักษพลังงานใหกับเตาอุตสาหกรรม 



1. มาตรการปรับปรุงขบวนการใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG ) 

ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
 โรงงานมี กระบวนการผลิตกานรม ซึ่งในการผลิตกานรมจะตองผานการเผาเหล็กสวนปลายใหรอนจนแดงแลวนําไปเขา
เครื่องอัดใหเหล็กสวนที่รอนแบนลงแลวทําการเจาะรูเพื่อรอยกานรมตอไป   

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
จากการสํารวจพบวา ในกระบวนการเผาเหล็กสวนปลายใหรอนจนแดงนั้น ตองใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) เปน

เชื้อเพลิงในการเผา แตพบวาในกระบวนการเผานั้นเปนการเผาในระบบเปดโดยการพนเปลวไฟลงไปบริเวณปลายเหล็ก
โดยตรงซึ่งเปนการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเปนอันมาก 

แสดงลักษณะกอนปรบัปรุง 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

1. มาตรการปรับปรุงขบวนการใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG ) 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 
 โรงงานพิจารณานําเอาออกซิเจนมาเปนตัวชวยในการเผาไหมกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) รวมทงัปรับปรุงหวัเผาให้
เปลวเชือเพลิงพุ่งไปยงัชินงานดีขึน รวมทงัทําการเผาปลายเหล็กในระบบกึงปิดเพือช่วยลดการสญูเสียความร้อน โดย
สามารถนําอิฐทนไฟมาปิดกนัเพือลดการกระจายของเปลวเชือเพลิง ลดการสญูเสียความร้อนได้อีกทางหนงึ   

ลักษณะหลังปรับปรุง 
 จากการดําเนินการปรับปรุงและทําการเก็บบันทึกจํานวนการผลิตสินคา และการใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ใน
แตละสัปดาห พบวามีการใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ลดลงเฉลี่ยเดือนละ 48 kg ตอสัปดาห   

แสดงลักษณะหลังปรับปรุง 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 



1. มาตรการปรับปรุงขบวนการใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG ) 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

     กอนการปรับปรุง           

      ปริมาณการใช LPG (V1)  = 4.0   ถัง/สัปดาห    (48 kg/ถัง) 
  = 208.0   ถัง/ป   

  = 9,984.0   kg/ป   

             

      หลังดําเนินการปรับปรุง           

      ปริมาณการใช LPG ลดลงเหลือ (V2) = 3.0   ถัง/สัปดาห    (48 kg/ถัง) 
  = 156.0   ถัง/ป   

7,488.0   kg/ป 
 

  

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

1. มาตรการปรับปรุงขบวนการใชกาซปโตรเลียมเหลว (LPG ) 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

       สามารถลดการใช LPG ลงได = V1 - V2       

    = 1.0   ถัง/สัปดาห  (48 kg/ถัง) 
    = 52.0   ถัง/ป   

    = 2,496.0   kg/ป   

      หรือคิดเปน   =      (2,496/0.53) x (630.14 x 10-9)   

    = 0.00297   ktoe/ป   

       

      คา LPG เฉลี่ย   = 18.76   Baht/kg 
  

      คา LPG ที่สามารถประหยัดได    = 46,824.96   Baht/ป   

      เงินลงทุน = 30,000   บาท   

      ระยะเวลาคืนทุน = 0.64   ป   

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 



2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 

ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
 โรงงานดําเนินการการผลิตประมาณ 24 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 300 วันตอป มีการติดตั้งใชงานหมอน้ํามันรอนใช
เชื้อเพลิงเปนน้ํามันเตา C ทําการผลิตน้ํามันรอนที่อุณหภูมิประมาณ 165°C เพื่อจายไปยังกระบวนการจุมน้ํายางที่เครื่อง
จุมน้ํายาง (Dipping Line) โดยมีปริมาณการใชน้ํามันเตา C เทากับ 154,000 ลิตรตอป ราคาเฉลี่ยอยูที่ 17.58 บาทตอ
ลิตร 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

 จากการตรวจวัด พบวาในโรงงานมีการติดตั้งใชงานหมอน้ํามันรอนมีการใชน้ํามันเตา C เปนเชื้อเพลิง เมื่อทําการ
ตรวจวัดสภาวะไอเสียที่เกิดจากการเผาไหมที่บริเวณปลองไอเสีย พบวามีเปอรเซ็นตของออกซิเจนสูงกวามาตรฐาน ซึ่งเปน
การสูญเสียพลังงานความรอนทิ้งไปกับอากาศรอนที่ปลองไอเสียโดยเปลาประโยชน จากขอมูลการตรวจวัดสามารถสรุปได
ดังนี้ 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

ขอมูลตรวจวัด (กอนปรับปรุง) หนวย ผลการตรวจวัด 
Flue gas temperature 
O2 content  
ประสิทธิภาพการเผาไหม  

°C 
% 
% 

184 
4.20 
87.4 

แสดงหมอน้ํามันรอนและการตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 



2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

 เนื่องจากปริมาณอากาศที่ปอนเขาสูหมอน้ํามันรอนมีคามากเกินไป จึงควรใหมีการปรับลดปริมาณอากาศปอนลงให
เหมาะสมซึ่งจะสงผลใหปริมาณออกซิเจนที่อยูในไอเสียมีคาเทากับ 3.5 % ทั้งนี้หากมีการดําเนินการปรับสัดสวนปริมาณ
อากาศและเชื้อเพลิงใหเหมาะสมแลว จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมของหมอน้ํามันรอนได 
 สามารถสรุปไดวา ทางโรงงานควรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมเชื้อเพลิงโดยการปรับลดปริมาณอากาศ
ปอนลงใหเหมาะสม 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 

การคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 

 กอนการปรับปรุง  ไอเสียมีปริมาณออกซิเจน 4.20 % และอุณหภูมิไอเสีย 184 °C  

    จะมีคาความรอนสูญเสียเทากับ 12.6 % ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพการเผาไหมมีคาเทากับ 87.4 % 

 หลังการปรับปรุง   เมื่อไอเสียมีปริมาณออกซิเจนลดลงเปน 3.50 % และอุณหภูมิไอเสีย 181 °C  

    จะมีคาความรอนสูญเสียเทากับ 11.9 % ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพการเผาไหมมีคาเทากับ 88.1 % 

 

  % น้ํามันเตา C ที่ใชลดลง  = ((ประสิทธิภาพหลังปรับปรุง-
ประสิทธิภาพกอน 

       ปรับปรุง)/ประสิทธิภาพหลังปรับปรุง) x 100 % 

               = ((88.1 - 87.4) / 88.1) x 100  % 

               = 0.794  % 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 



2. มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม 

การคํานวณผลการประหยัดพลังงาน 

        คิดเปนปริมาณน้ํามันเตา C    = 154,000 x (0.794/100)  ลิตร/ป 

        =  1,222.76    ลิตร/ป 

 คิดเทียบเทาตันน้ํามันดิบ                             = 1,222.76 x 941.24 x 10-6 

                               = 1.151 

 toe/ป 

 คิดเปนเงิน                               = 1,222.76 x 17.58

 บาท/ป 

                               = 21,496.12 

 บาท/ป 

 การลงทุน 

 - ไมมี เนื่องจากทางทีมงานสามารถดําเนินการปรับแตงเองได 

 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

3. มาตรการจัดการหรือการปรับปรุงอุปกรณเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน 

ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
  โรงงานมีการใชงานเตาอบเพื่ออบแหงสีชิ้นงาน จากการสํารวจพบวาทางเขา -ออกของเตาอบมีขนาดใหญกวา
ขนาดของชิ้นงานมากและเปนชองเปด ทําใหมีการรั่วไหลของลมรอนจากภายในเตาอบออกสูภายนอก 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
 การรั่วไหลของลมรอนจากภายในเตาอบออกสูภายนอกผานทางเขา-ออกของชิ้นงานทําใหสิ้นเปลืองพลังงานความ
รอนมาก และทําใหผูปฏิบัติงานบริเวณใกลเคียงรอน 

ทางเขา-ออกของเตาอบที่เปดกวางและการวัดความเร็วลมที่ออกมาจากเตาอบ 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 



3. มาตรการจัดการหรือการปรับปรุงอุปกรณเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

  การที่มีลมรอนรั่วไหลสูภายนอกผานทางชองเขา¬-ออกที่เปดอยู ทําใหเครื่องเผาแกสตองทําอากาศรอน
เพื่อชดเชยสวนที่สูญเสีย ทางโรงงานควรดําเนินการลดการรั่วไหลของลมรอน โดยดําเนินการดังนี้ 
 

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิ และความเร็วของอากาศรอนที่ชองทางเขา-ออก ของเตาอบ 
 

 2. ติดตั้งแผนปดชองทางเขา-ออกของชิ้นงาน โดยออกแบบแผนปดใหมีขนาดเหมาะสมกับชิ้นงาน 
 

 3. ตรวจวัดอุณหภูมิ และความเร็วของอากาศรอนที่ชองทางเขา-ออก ของเตาอบ หลังปรับปรุง 
 

 4. บันทึกการใชปริมาณกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) กอน-หลังปรับปรุง และคํานวณผลประหยัด 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

3. มาตรการจัดการหรือการปรับปรุงอุปกรณเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

พื้นที่ชองทางเขาออกเตาอบกอนปรับปรุง ,A      = 3.6  m2 

ความเร็วเฉลี่ยของลมรอนจากทางเขา-ออกเตาอบ, v     = 0.62 m/s 

คาเอ็นทาลปของลมรอนภายในเตาอบที่อุณหภูมิ  80 oC, 10% RH, hS  = 163  kJ/kg 

คาเอ็นทาลปของอากาศภายนอกที่อุณหภูมิ  33 oC, 60 %RH, ha    = 82  kJ/kg 

ปริมาณความรอนที่รั่วไหลออกเตาอบกอนปรับปรุง, Q1     = rair  A  v  (hS - ha) 
            = 1.177 X 3.6 X 0.62 ( (163 – 82) 

            = 212.8 kJ/s 

 

พื้นที่ชองทางเขาออกหองอบสีหลังปรับปรุง, A      = 2.0  m2 

ความเร็วเฉลี่ยของลมรอนจากทางเขา-ออกเตาอบหลังปรับปรุง (จากการทดลอง), v 

       = 0.84 m/s 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 



3. มาตรการจัดการหรือการปรับปรุงอุปกรณเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

ปริมาณความรอนที่รั่วไหลออกเตาอบหลังปรับปรุง, Q2    = rair  A  v  (hS - ha) 
                      = 1.177  2.0  0.84  (163 – 82) 

           = 160.2  kJ/s 

การปรับปรุงสามารถลดปริมาณความรอนที่รั่วไหล    = Q2 - Q1 

           = 212.8 – 160.2 

           = 52.6  kJ/s 

คิดเปนปริมาณความรอนรั่วไหลที่ลดลงตอชั่วโมง     = 52.6  3,600/1,000 

           = 189.36  MJ/h 

คาความรอนของ LPG        = 50.23  MJ/kg 

คิดเปนผลประหยัดของ LPG       = 189.36/50.23 

           = 3.8  kg/h 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

3. มาตรการจัดการหรือการปรับปรุงอุปกรณเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

จํานวนชั่วโมงเปดใชงาน       = 4  ชม. 

จํานวนวันเปดใชงาน        = 300  วัน/ป 
ผลประหยัดของ LPG หลังการปรับปรุงตอป    = 3.8  4  300 

          = 4,560 kg/ป 
เทียบเทาตันน้ํามันดิบ       =  (4,560/0.53) x (630.14 x 10-6) 

          = 5.420 ktoe/ป 
ราคา LPG เฉลี่ย        = 18.00  บาท/kg 

คิดเปนเงินที่ประหยัดตอป       = 4,560  18 บาท/ป 
          = 82,080  บาท/ป 
  

เงินลงทุน         = 40,000  บาท 

ระยะเวลาคืนทุน        = 40,000/82,080  

          = 0.49  ป 
  

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 



4. มาตรการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม จากน้ํามันเตา C เปน LPG 

ความเปนมาและลักษณะการใชงาน 
   โรงงานดําเนินการการผลิต 9 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 300 วันตอป มีการติดตั้งใชงานเตาอบใชเชื้อเพลิงเปนน้ํามัน
เตา C ทําการผลิตขนมปงอบกรอบ (Indirect Heat) มีหัวเผา จํานวน 18 หัวเผา โดยมีปริมาณการใชน้ํามันเตา C เทากับ 

669,910 ลิตรตอป คิดเปนมูลคาประมาณ 12,456,716.80 บาทตอป ราคาเฉลี่ยอยูที่ 18.59 บาทตอลิตร และเตาอบใช
เชื้อเพลิงเปน LPG ทําการผลิตขนมปงอบชนิดตาง ๆ (Direct Heat) โดยมีปริมาณการใช LPG เทากับ 77,000 กิโลกรัม
ตอป คิดเปนมูลคาประมาณ 1,333,640.00 บาทตอป ราคาเฉลี่ยอยูที่ 17.32 บาทตอกิโลกรัม 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

    จากการสํารวจการใชพลังงานของเตาอบทั้ง 2 ชนิด พบวาเตาอบน้ํามันเตา C มีอัตราการใชเชื้อเพลิงเทากับ 

144 ลิตรตอชั่วโมง (คิดเปนมูลคาเทากับ 2,106.72 บาทตอชั่วโมง) และเตาอบ LPG มีอัตราการใชเชื้อเพลิงเทากับ 69 

กิโลกรัมตอชั่วโมง (คิดเปนมูลคาเทากับ 1,194.39 บาทตอชั่วโมง) ดังนั้นทางโรงงานจึงมีแนวทางในการเปลี่ยนชนิดเตา
อบน้ํามันเตา C เปนเตาอบ LPG บางสวนเทานั้น เนื่องจากในผลิตขนมปงอบกรอบยังตองการใชเตาอบน้ํามันเตา C ใน
การผลิต  

4. มาตรการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม จากน้ํามันเตา C เปน LPG 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

 จากการปรึกษาหารือกับทางผูบริหารและคณะทํางานอนุรักษพลังงานสามารถสรุปไดวา ทางโรงงานควรทําการ
เปลี่ยนชนิดเตาอบน้ํามันเตา C เปนเตาอบ LPG โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 
1. สํารวจขอมูลเชิงเทคนิค โดยการสํารวจการใชพลังงานของเตาอบน้ํามันเตา C และเตาอบ LPG 

2. วิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลเชิงเทคนิคมาสรุปแนวทางปรับปรุงการใชงาน และนําเสนอในที่ประชุมเพื่อให
คณะกรรมการอนุรักษพลังงานพิจารณา 

3. ดําเนินการตามมาตรการ โดยการเปลี่ยนชนิดเตาอบน้ํามันเตา C เปนเตาอบ LPG ในสวนหนา ซึ่งสามารถทดแทนการ
ใชงานหัวเผาน้ํามันเตา C ได จํานวน 8 หัวเผา 

4. ตรวจสอบวิธีของการดําเนินการ โดยที่ปรึกษาไดเขาตรวจสอบการดําเนินการตามแผนที่ไดเสนอในที่ประชุม 

5. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะหผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรมและ
เศรษฐศาสตรเบื้องตนและสรุปผลที่ไดใหสถานประกอบการ 



4. มาตรการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม จากน้ํามันเตา C เปน LPG 

ลักษณะหลังปรับปรุง 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

  โรงงานไดกําหนดใหทําการเปลี่ยนชนิดเตาอบน้ํามันเตา C เปนเตาอบ LPG ในสวนหนา ซึ่งสามารถทดแทนการใชงาน
หัวเผาน้ํามันเตา C ได จํานวน 8 หัวเผา ซึ่งสามารถประเมินผลการประหยัดไดดังนี้ 

แสดงลักษณะเตาอบน้ํามันเตา C และเตาอบ LPG กอนปรับปรงุ 

แสดงลักษณะเตาอบ LPG ใหมที่ทําการเปลี่ยน หลังปรับปรุง 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

4. มาตรการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม จากน้ํามันเตา C เปน LPG 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

ปริมาณน้ํามันเตา C ที่ใชกอนการปรับปรุง (8 หัวเผา)  64   ลิตร/ชั่วโมง 
ปริมาณ LPG ที่ใชหลังการปรับปรุง (เตาใหม)  30   กิโลกรัม/ชั่วโมง 
เวลาการใชงาน      9  ชั่วโมง/วัน 

วันใชงาน       260  วัน/ป 
 

 พลังงานที่ประหยัดได    =  พลังงานความรอนที่ลดลง x ชั่วโมงที่ใชงาน x จํานวนวันตอป  
       =  [(64 x 41.28) – (30 x 46.70)] x 9 x 260 

       =  2,903,752.80 MJ/ป 
 

 คิดเปนเทียบเทาตันน้ํามันดิบ  =  เทียบเทาตันน้ํามันดิบกอน – หลัง 
       =  [(64 x 0.00094124) – (30 x 0.00063014)] x 9 x 260 

       =  96.724 toe/ป 



4. มาตรการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม จากน้ํามันเตา C เปน LPG 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเตาอุตสาหกรรม 

วิธีการคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

หรือคิดเปนเงินที่ประหยัดได  =  มูลคาเชื้อเพลิงกอน – หลัง 
      =  [(64 x 18.59) – (30 x 17.32)] x 9 x 260 

      =  1,568,174.40 บาท/ป 
 

ระยะเวลาคืนทุน 
 

เงินลงทุน    คาเปลี่ยนชนิดเตาอบน้ํามันเตา C เปนเตาอบ LPG ในสวนหนา = 3,000,000.00 บาท 

ระยะเวลาคืนทุน    =  3,000,000.00 / 1,568,174.40 

     =  1.91 ป 

ขอบคุณครับ 

เตาอุตสาหกรรม 


