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การอนุรักษพลังงานดวยวิธีการ

นำความรอนทิ้งกลับมาใชประโยชน 

(Energy conservation by utilizing the waste heat recovery) 

1. º·¹Ó (Introduction) 
 การใชพลังงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง และสอดคลองกันตลอดในชวงระยะเวลา 20 ป
ที่ผานมา ตั้งแตปพ.ศ. 2533 ถึง 2553 โดยมีคาเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้น
ของการใชพลังงานขั้นสุดทาย และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อยูที ่
อัตราเฉลี ่ยรอยละ 4.4 และ 4.5 ตอป [1] ตามลำดับ ดังรูปที ่ 1.1  
โดยภาคอาคารธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
การใชพลังงานที่สูงกวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจคอนขางมาก 
คือสูงเปน 3.71 และ 3.0 เทาของป 2553 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑมวลรวมที่เพิ่มขึ้นเพียง 2.36 เทา ดังรูปที่ 1.2 ขณะที่คา
ความยืดหยุนพลังงาน (energy elasticity) หรืออัตราสวนของอัตรา
การขยายตัวของการใชพลังงานตออัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) ของประเทศ มีคาอยูท่ี 0.98 [1] ซ่ึงเปนคาท่ีคอนขางสูง
เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวที่มีการใชพลังงานที่ประสิทธิภาพ
สูงกวา

รูปที่ 1.1 การใชพลังงาน และแนวโนมความตองการพลังงานใน
 อนาคตกรณีปกติ (BAU)
(ท่ีมา : แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)

รูปที่ 1.2 การเติบโตของความตองการพลังงานและเศรษฐกิจของ
 ประเทศไทย
(ท่ีมา : ดัดแปลงจากขอมูล แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573), 
กระทรวงพลังงาน)

 นอกจากคาความยืดหยุนพลังงานแลว ดัชนีชี้วัดที่สำคัญอีก
ตัวหน่ึงท่ีบงช้ีถึงประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาพรวมของประเทศก็คือ 
คาความเขมการใชพลังงาน (energy intensity) หรืออัตราสวนพลังงาน
ท่ีใชตอหนวย GDP ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตลอดระยะ 20 กวาปท่ีผานมา 
ยกเวนชวงป พ.ศ. 2548 ถึง 2551 ซึ่งเปนชวงที่ราคาน้ำมันขึ้นสูงมาก 
ดังรูปท่ี 1.3 ดัชนีดังกลาวมีคาสูงกวาคาเฉล่ียของโลกเล็กนอย แตสูงกวา
คาของประเทศพัฒนาแลว เชน ญี่ปุน และยุโรป มาก [1] ดังรูปที่ 1.4  
ในขณะที่ดัชนีของประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญอยางประเทศจีน 
แมจะสูงกวาของประเทศไทย แตก็มีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในอนาคต
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รูปที่ 1.3 คาความเขมการใชพลังงานของประเทศไทยจากป 
 พ.ศ. 2529-2553
(ท่ีมา : แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)

รูปท่ี 1.4 คาความเขมการใชพลังงานเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ
(ท่ีมา : แผนอนุรักษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)

 สวนแนวโนมความตองการพลังงานในอนาคต ไดมีการคาดการณภายใต
สมมติฐานกรณีธุรกิจปกติ (BAU) ไวในระยะ 20 ปขางหนา ท่ีอัตราการเติบโตของ 
GDP เฉล่ียรอยละ 4.2 ตอป และประชากรเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.3 ตอป ความตองการ
ของพลังงานจะเพ่ิมข้ึนประมาณ 2.1 เทาของปจจุบัน หรือเพ่ิมข้ึนเฉล่ียรอยละ 
3.9 ตอป (รูปท่ี 1.1)  โดยท่ีคาเฉล่ียของคาความยืดหยุนพลังงานคือ 0.93 และ
ความตองการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ในอัตราท่ีสูงกวาภาคอ่ืนๆ และสูงกวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (รูปท่ี 1.1)  
โดยมีสัดสวนความตองการพลังงานที่คาดการณสำหรับภาคเศรษฐกิจตางๆ  
แสดงในรูปท่ี 1.2 ดานบน ในขณะท่ีปญหาของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของโลก 
อันเน่ืองมาจากการปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด
ของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมจากการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ก็ยังคงเปน
ปญหาสำคัญระดับโลก ท่ีทุกประเทศจะตองรวมมือและตระหนักถึงความจำเปน
ในการที่จะแกปญหานี้รวมกัน ในป 2552 ที่ผานมาประเทศไทยมีการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดรวมประมาณ 212 ลานตัน หรือ 3.12 ตัน ตอหัวตอป  
ดังน้ัน การลดการใชพลังงานและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตยังคงไว
ซ่ึงความสามารถในการท่ีจะพัฒนา และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ใหกับประเทศไวเหมือนเดิม จึงเปนส่ิงทาทายอยางย่ิงตอผูท่ีเก่ียวของและการ
กำหนดนโยบายพลังงานของประเทศ ทางเลือกอาจจะมีหลายทางเลือก เชน 
การสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน แตทางเลือกท่ีมีตนทุนต่ำและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของมีความพรอมกวาทางเลือกอื่น คือ การอนุรักษพลังงาน (energy 
conservation) โดยเฉพาะการอนุรักษพลังงานจากการนำความรอนทิ้งกลับ
มาใชประโยชน

2. การอนุรักษพลังงานจากการนำความรอนท้ิงมาใชประโยชน
 2.1 นิยาม 
 ในทางเทอรโมไดนามิกน้ัน เราไมอาจสามารถใชพลังงานของระบบใดๆ 
ไดทั้งหมด 100% โดยจะมีพลังงานสวนหนึ่งตองสูญเสียใหกับระบบเสมอ  
การสูญเสียของพลังงานน้ีอาจจะอยูในรูปแบบตางๆ ข้ึนอยูกับชนิดและกระบวนการ
ของการใชพลังงาน  แตท่ีเห็นไดชัดและพบบอยมากท่ีสุด คือ การสูญเสียพลังงาน
ในรูปของความรอนท้ิง (waste heat)  ความหมายของความรอนท้ิงในบทความน้ี
จะหมายถึง พลังงานท่ีถูกปลอยท้ิงออกจากเคร่ืองจักรหรือระบบของกระบวนการผลิต 
ท่ีมีอุณหภูมิและปริมาณมากพอท่ีจะทำใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และ
สามารถนำพลังงานน้ันไปใชประโยชนตามตองการได  
 2.2 ศักยภาพของการนำความรอนท้ิงในอุตสาหกรรมมาใชประโยชน 
  (Potential for Waste-Heat Recovery in Industry)
 เราอาจกลาวไดวาทุกธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมท่ีมีการใชพลังงานน้ัน จะตอง
มีการปลอยความรอนทิ้งออกมาสูบรรยากาศเสมอ เพียงแตวาความรอนทิ้ง
ที่ถูกปลอยออกมานั้น จะมีศักยภาพพอที่จะนำไปใชประโยชนไดอีกหรือไม    
ดังน้ัน การศึกษาพิจารณาถึงศักยภาพของความรอนท้ิงกอนถูกตัดสินใจนำไปใช 
จึงเปนสิ่งสำคัญและควรทำความเขาใจใหรอบคอบและครบถวนเสียกอน  
โดยมีหลักเกณฑพ้ืนฐานท่ีใชพิจารณาศักยภาพของความรอนท้ิงเบ้ืองตน ดังตอไปน้ี
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 1.)  ขนาดหรือปริมาณของความรอนทิ้ง (Quantity Waste Heat) 
ขนาดของความรอนทิ้งนั้น ตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งปริมาณของ
ความรอนท้ิง (Quantity), คุณภาพ (Quality) (ความสะอาด, ความสกปรก
และคุณสมบัติทางเคมี) และอุณหภูมิที่สมเหตุสมผลของการนำไปใช 
(Available temperature) ปริมาณของความรอนท้ิงจากระบบน้ัน สามารถ
คำนวณไดจากสมการการไหลของพลังงานงายๆ ดังตอไปน้ี
H     =  mh
เม่ือ  H   = อัตราการไหลรวมของเอนทานปของความรอนท้ิง, kcal/hr
       m  = อัตราการไหลเชิงมวลของความรอนท้ิง, kg/hr
       h   = เอนทานปจำเพาะของความรอนท้ิง, kcal/kg

 2.) การสมดุลกันระหวางขนาดของความรอนท้ิงกับขนาดภาระท่ีตองการ 
(Matching Loads to Source)
 สิ่งที่สำคัญอยางมากตอการที่จะสามารถนำความรอนทิ้งมาใชได
อยางคุมคา และสมเหตุสมผลก็คือ ความสมดุลกันของขนาดความรอนท้ิง
กับขนาดความตองการพลังงานท่ีไดจากความรอนท้ิง และชวงเวลาของการ
ปลอยความรอนท้ิงกับชวงเวลาของความตองการใชพลังงานจากความรอนท้ิง 
โดยในความเปนจริงของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมน้ัน ขนาดของ
ความรอนท้ิงอาจจะมากกวาขนาดของความตองการการใชพลังงานจาก
ความรอนท้ิง หรือในทางกลับกันขนาดของความรอนท้ิงอาจจะนอยกวา
ความตองการการใชพลังงานจากความรอนท้ิงน้ัน หรือขนาดของความรอน
ท้ิงอาจจะมีคาเทากับขนาดของความตองการการใชพลังงานจากความรอนท้ิง 
แตชวงเวลาของการปลอยความรอนท้ิงอาจจะอยูคนละชวงเวลากับความ
ตองการการใชพลังงานจากความรอนทิ้งนั้น ปญหาและขอจำกัดเหลานี้
สามารถท่ีจะแกไขหรือหาคำตอบท่ีเหมาะสมได ดวยวิธีการบริหารจัดการ
ดานพลังงาน ควบคูไปกับการจัดการกระบวนการผลิต 
 2.3 ข้ันตอนการสำรวจความรอนท้ิง (The waste heat survey)
 เน่ืองจากคุณลักษณะและกระบวนการผลิตของแตละอุตสาหกรรม
จะมีพฤติกรรมของการใชพลังงานท่ีแตกตางกัน  ดังน้ัน การประเมินศักยภาพ
ของความรอนท้ิงจากระบบจึงเปนส่ิงจำเปนเพ่ือใหม่ันใจไดวาจะสามารถ
ใชประโยชนจากความรอนท้ิงน้ีไดอยางเต็มท่ีและสอดคลองกับพฤติกรรม
ของการใชพลังงานในโรงงาน การสำรวจความรอนทิ้งจึงเปนสิ่งจำเปน
ท่ีตองกระทำกอนตัดสินใจนำความรอนท้ิงมาใช โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
 2.3.1  การสำรวจภาคสนามทั่วไป (Background Survey) 
 การสำรวจน้ีจะตองมีการทำอยางเปนระบบ ตองรูความตองการใช
พลังงานจริงของเคร่ืองจักร หรือของกระบวนการผลิต, ลักษณะของการใช
พลังงานและพฤติกรรมของการใชพลังงานตามสภาวะโหลดแตละชวงเวลา
ของการผลิต, ตนทุนของพลังงานท่ีสนใจ, คุณสมบัติของความรอนท้ิงท้ังใน   
รูปของเคมีและฟสิกส

 2.3.2  การวัด และบันทึกขอมูล  (Data measurement and recoding) 
 หลังจากมีการสำรวจภาคสนามจนเขาใจระบบท่ีสนใจอยางครบถวนแลว  
การวางแผนและการกำหนดจุดวัดเพ่ือใหไดคาท่ีสนใจก็สามารถท่ีจะกำหนดได   
โดยทั่วไปคาตางๆ ที่วัดเพื่อคำนวณหาความรอนทิ้งจะประกอบดวย  
การวัดหาอัตราการไหลเชิงมวลหรือเชิงปริมาตร, อุณหภูมิของความรอนท้ิง, 
ความหนาแนนของสารความรอนท้ิง, ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของและสามารถ
นำมาใชอางอิงได, ชวงเวลาท่ีใชวัดควรมีความยาวพอท่ีจะใชเปนตัวแทน
ของวัฏจักรไดครบ เปนตน เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชวัดจะตองมีความ
เท่ียงตรงไดมาตรฐานและเช่ือถือได

 2.3.3  การสรางไดอะแกรมของการสมดุลมวลและความรอน  
(Heat and mass constructions Balance) 
 ขอมูลท่ีไดจากการวัดและบันทึกจากภาคสนาม จะถูกนำมาศึกษา
และวิเคราะหในรูปของกราฟ เพ่ือดูรูปแบบ (profile) และพฤติกรรมของ
การใชพลังงานในลักษณะตางๆ ของแตละชวงเวลา และคำนวณหา
ศักยภาพของความรอนท้ิง จากกฎอนุรักษพลังงานขอท่ี 1 ของเทอรโมไดนามิก
โดยการคำนวณการสมดุลมวลและความรอน ในรูปของสมการ steady 
flow-steady state system (SFSSS) งายๆ ดังน้ี

เม่ือ  
Q   =  อัตราการสูญเสียความรอนสุทธิ, Kcal/hr
Pi   =  ความหนาแนนของของไหล i ท่ีเขาหรือออกในระบบ, kg/m3
Qi  =  อัตราการไหลเชิงปริมาตรของของไหล i ท่ีเขาหรือออกในระบบ, m3/hr
hi   =  เอนทานปจำเพาะของของไหล i ท่ีไหลเขาหรือออกในระบบ, kcal/kg
h’i  =  เอนทานปจำเพาะของของไหล i ท่ีไหลเขาหรือออกในระบบ, kcal/m3
W  =  งานสุทธิทางกลหรือไฟฟาท่ีใหหรือออกจากระบบ, kcal/hr
n   =  จำนวนท้ังหมดของของไหลท่ีเขาหรือออกจากระบบ
 
 2.4  ตัวอยางการนำความรอนท้ิงกลับมาใชประโยชน
 ศักยภาพของการนำความรอนท้ิงกลับมาใชประโยชนน้ัน มีอยูเกือบ
ทุกธุรกิจอุตสาหกรรม เชน 
 - อุตสาหกรรมทอผาฟอกยอม สามารถนำเอาความรอนท้ิงจาก
น้ำยอมในกระบวนการที่ยังมีอุณหภูมิสูงอยู นำกลับมาแลกเปลี่ยนทำ
น้ำรอนเพ่ือมาใชในกระบวนการผลิตอีกคร้ังหน่ึง
 - อุตสาหกรรมท่ีมีการใชหมอน่ึง (Sterilizer) ในกระบวนการผลิต 
สามารถท่ีจะนำความรอนจากไอน้ำท้ิงจากหมอน่ึง มาใชทำน้ำรอนหรือ
ทำความเย็นจากเคร่ืองทำความเย็นแบบ Absorption Chiller ได
 - เคร่ืองยนตผลิตไฟฟา (genset) ก็สามารถท่ีจะนำความรอนท้ิง
จากไอเสีย และความรอนจากการหลอเย็นของเคร่ืองยนตมาใชทำน้ำรอน,
 ไอน้ำ, อากาศรอน และความเย็นจากเคร่ืองทำความเย็นแบบ Absorption 
Chiller ได เปนตน
 - และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีการปลอยความรอนท้ิงและมีอุณหภูมิ
ท่ีสูงพอ ในการท่ีจะนำไปใชประโยชนในดานตางๆ 



 

61
December

สรุปผล 
 จากผลการวิเคราะหและคำนวณพบวา การนำพลังงานความรอนท้ิงของ
ไอเสียและน้ำหลอเย็นของเคร่ืองยนตผลิตไฟฟาขนาด 3 MW. มาเพ่ือใชผลิต
อากาศรอน (hot air) แทนการใชน้ำมันรอนจากเครื่องทำน้ำมันรอน ทำให
ประสิทธิภาพทางความรอนของเคร่ืองผลิตไฟฟาเพ่ิมข้ึนจาก 40% เปน 74.4% 
และสามารถลดการใชน้ำมันเตาลงไดปละประมาณ 2.4 ลานลิตร หรือสามารถ
ลดคาใชจายจากการใชเชื้อเพลิงน้ำมันเตาลงไดปละประมาณ 48 ลานบาท 
พรอมกับชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงไดอีกประมาณ 7,475 ตัน/ป
 
 3. º·ÊÃØ»
 การอนุรักษพลังงานดวยการนำความรอนทิ้งกลับมาใชประโยชนนั้น 
เปนวิธีหนึ่งของการใชพลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ทำไดทันทีจากแหลงพลังงานทิ้งที่มีอยูทุกวันในกระบวนการผลิตของโรงงาน 
น่ันหมายถึงวา เรายังคงสามารถท่ีจะผลิตผลผลิตไดเทาเดิม แตกลับใชพลังงาน
ตอหนวยนอยลงหรือในทางกลับกันอาจจะหมายถึงเราใชพลังงานเทาเดิมแต
กลับไดผลผลิตมากข้ึน อันจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
ในอนาคต และยังชวยลดหรือบรรเทาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกอันเปน
สาเหตุของภาวะโลกรอนไดอีกทางหนึ่ง พรอมกับยังเปนการสนองตอบและ
สอดคลองกับแผนนโยบายพลังงานของประเทศ และของโลกอีกดวย
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 ตัวอยางกรณีศึกษา
 โรงงานกรณีศึกษาแหงหน่ึง มีการใชเคร่ืองยนตผลิตไฟฟาเพ่ือผลิต
ไฟฟาขนาด 3 MW โดยใช Biogas ซ่ึงไดจากน้ำเสียของกระบวนการ
ผลิตเปนเชื้อเพลิง และปจจุบันโรงงานใชเครื่องทำน้ำมันรอนขนาด 
3,000,000 kcal/hr เพื่อผลิตอากาศรอน (hot air) อุณหภูมิ 150°C 
ในกระบวนการอบแหง โดยใชน้ำมันเตาเกรด C เปนเชื้อเพลิง 
โดยมีขอมูลเบ้ืองตนของเคร่ืองยนตผลิตไฟฟา ดังตอไปน้ี 
 

 

 

คา Heating Value ของ Biogas เทากับ 5,000 kcal/Nm3 และ 

HFC/Engine เทากับ 2.4 kW-h/kW-h

 จากขอมูลเบ้ืองตน เราสามารถทำสมดุลมวลและความรอน
อยางงาย ไดดังไดอะแกรมดานลาง

ขอมูลของเครื่องยนตปนไฟ     คาที่ได

อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต, °C  450

คาความถวงจำเพาะของไอเสีย   0.265

อัตราการไหลเชิงมวล, kg/hr   22,000

อุณหภูมิความรอนจากน้ำหลอเย็นของเคร่ืองยนต, °C 90

อัตราการไหลของความรอนจากน้ำหลอเย็น   85 

ของเคร่ืองยนต, m3/hr 

หมายเหตุ
 - ราคาน้ำมันเตา 20 บาทตอลิตร
 - น้ำมันเตาปลดปลอยคารบอน 0.003124 ตันตอลิตร
 - คำนวณจากชั่วโมงทำงาน 24 ชั่วโมงตอวัน 350 วันตอป
 - ประสิทธิภาพของ Hot Oil Heater ที่ 78%
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