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การอนุรักษพลังงานดวยวิธีการ
นำความรอนทิ้งกลับมาใชประโยชน
(Energy conservation by utilizing the waste heat recovery)
1. º·¹Ó (Introduction)

การใชพลังงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ไดเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง และสอดคลองกันตลอดในชวงระยะเวลา 20 ป
ที่ผานมา ตั้งแตปพ.ศ. 2533 ถึง 2553 โดยมีคาเฉลี่ยของการเพิ่มขึ้น
ของการใชพลังงานขั้นสุดทาย และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อยูที่
อั ต ราเฉลี ่ ย ร อ ยละ 4.4 และ 4.5 ต อ ป [1] ตามลำดับ ดังรูปที่ 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 มีคา อยูท ่ี 0.98 [1] ซึง่ เปนคาทีค่ อ นขางสูง
เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวที่มีการใชพลังงานที่ประสิทธิภาพ
สูงกวา

รูปที่ 1.2 การเติบโตของความตองการพลังงานและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย
(ทีม่ า : ดัดแปลงจากขอมูล แผนอนุรกั ษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573),
กระทรวงพลังงาน)
นอกจากคาความยืดหยุนพลังงานแลว ดัชนีชี้วัดที่สำคัญอีก
ตัวหนึง่ ทีบ่ ง ชีถ้ งึ ประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาพรวมของประเทศก็คอื
คาความเขมการใชพลังงาน (energy intensity) หรืออัตราสวนพลังงาน
ทีใ่ ชตอ หนวย GDP ซึง่ มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ ตลอดระยะ 20 กวาปทผ่ี า นมา
ยกเวนชวงป พ.ศ. 2548 ถึง 2551 ซึ่งเปนชวงที่ราคาน้ำมันขึ้นสูงมาก
ดังรูปที่ 1.3 ดัชนีดงั กลาวมีคา สูงกวาคาเฉลีย่ ของโลกเล็กนอย แตสงู กวา
คาของประเทศพัฒนาแลว เชน ญี่ปุน และยุโรป มาก [1] ดังรูปที่ 1.4
ในขณะที่ดัชนีของประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญอยางประเทศจีน
แมจะสูงกวาของประเทศไทย แตก็มีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันเชิงเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในอนาคต

รูปที่ 1.1 การใชพลังงาน และแนวโนมความตองการพลังงานใน
อนาคตกรณีปกติ (BAU)
(ทีม่ า : แผนอนุรกั ษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)
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รูปที่ 1.3 คาความเขมการใชพลังงานของประเทศไทยจากป
พ.ศ. 2529-2553
(ทีม่ า : แผนอนุรกั ษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)

รูปที่ 1.4 คาความเขมการใชพลังงานเปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ
(ทีม่ า : แผนอนุรกั ษพลังงาน 20 ป (พ.ศ. 2554-2573), กระทรวงพลังงาน)

สวนแนวโนมความตองการพลังงานในอนาคต ไดมกี ารคาดการณภายใต
สมมติฐานกรณีธรุ กิจปกติ (BAU) ไวในระยะ 20 ปขา งหนา ทีอ่ ตั ราการเติบโตของ
GDP เฉลีย่ รอยละ 4.2 ตอป และประชากรเพิม่ ขึน้ รอยละ 0.3 ตอป ความตองการ
ของพลังงานจะเพิม่ ขึน้ ประมาณ 2.1 เทาของปจจุบนั หรือเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ รอยละ
3.9 ตอป (รูปที่ 1.1) โดยทีค่ า เฉลีย่ ของคาความยืดหยุน พลังงานคือ 0.93 และ
ความตองการพลังงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโนมเพิม่ ขึน้
ในอัตราทีส่ งู กวาภาคอืน่ ๆ และสูงกวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (รูปที่ 1.1)
โดยมีสัดสวนความตองการพลังงานที่คาดการณสำหรับภาคเศรษฐกิจตางๆ
แสดงในรูปที่ 1.2 ดานบน ในขณะทีป่ ญ
 หาของการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของโลก
อันเนือ่ งมาจากการปลอยกาซเรือนกระจกโดยเฉพาะกาซคารบอนไดออกไซด
ของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมจากการใชพลังงานในรูปแบบตางๆ ก็ยงั คงเปน
ปญหาสำคัญระดับโลก ทีท่ กุ ประเทศจะตองรวมมือและตระหนักถึงความจำเปน
ในการที่จะแกปญหานี้รวมกัน ในป 2552 ที่ผานมาประเทศไทยมีการปลอย
กาซคารบอนไดออกไซดรวมประมาณ 212 ลานตัน หรือ 3.12 ตัน ตอหัวตอป
ดังนัน้ การลดการใชพลังงานและการลดการปลอยกาซเรือนกระจก แตยงั คงไว
ซึง่ ความสามารถในการทีจ่ ะพัฒนา และสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ใหกบั ประเทศไวเหมือนเดิม จึงเปนสิง่ ทาทายอยางยิง่ ตอผูท เ่ี กีย่ วของและการ
กำหนดนโยบายพลังงานของประเทศ ทางเลือกอาจจะมีหลายทางเลือก เชน
การสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน แตทางเลือกทีม่ ตี น ทุนต่ำและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของมีความพรอมกวาทางเลือกอื่น คือ การอนุรักษพลังงาน (energy
conservation) โดยเฉพาะการอนุรักษพลังงานจากการนำความรอนทิ้งกลับ
มาใชประโยชน
2. การอนุรกั ษพลังงานจากการนำความรอนทิง้ มาใชประโยชน
2.1 นิยาม
ในทางเทอรโมไดนามิกนัน้ เราไมอาจสามารถใชพลังงานของระบบใดๆ
ไดทั้งหมด 100% โดยจะมีพลังงานสวนหนึ่งตองสูญเสียใหกับระบบเสมอ
การสูญเสียของพลังงานนีอ้ าจจะอยูใ นรูปแบบตางๆ ขึน้ อยูก บั ชนิดและกระบวนการ
ของการใชพลังงาน แตทเ่ี ห็นไดชดั และพบบอยมากทีส่ ดุ คือ การสูญเสียพลังงาน
ในรูปของความรอนทิง้ (waste heat) ความหมายของความรอนทิง้ ในบทความนี้
จะหมายถึง พลังงานทีถ่ กู ปลอยทิง้ ออกจากเครือ่ งจักรหรือระบบของกระบวนการผลิต
ทีม่ อี ณ
ุ หภูมแิ ละปริมาณมากพอทีจ่ ะทำใหเกิดความคุม คาทางเศรษฐศาสตร และ
สามารถนำพลังงานนัน้ ไปใชประโยชนตามตองการได
2.2 ศักยภาพของการนำความรอนทิง้ ในอุตสาหกรรมมาใชประโยชน
(Potential for Waste-Heat Recovery in Industry)
เราอาจกลาวไดวา ทุกธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมทีม่ กี ารใชพลังงานนัน้ จะตอง
มีการปลอยความรอนทิ้งออกมาสูบรรยากาศเสมอ เพียงแตวาความรอนทิ้ง
ที่ถูกปลอยออกมานั้น จะมีศักยภาพพอที่จะนำไปใชประโยชนไดอีกหรือไม
ดังนัน้ การศึกษาพิจารณาถึงศักยภาพของความรอนทิง้ กอนถูกตัดสินใจนำไปใช
จึงเปนสิ่งสำคัญและควรทำความเขาใจใหรอบคอบและครบถวนเสียกอน
โดยมีหลักเกณฑพน้ื ฐานทีใ่ ชพจิ ารณาศักยภาพของความรอนทิง้ เบือ้ งตน ดังตอไปนี้
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1.) ขนาดหรือปริมาณของความรอนทิ้ง (Quantity Waste Heat)
ขนาดของความรอนทิ้งนั้น ตองมีคุณสมบัติที่เหมาะสมทั้งปริมาณของ
ความรอนทิง้ (Quantity), คุณภาพ (Quality) (ความสะอาด, ความสกปรก
และคุณสมบัติทางเคมี) และอุณหภูมิที่สมเหตุสมผลของการนำไปใช
(Available temperature) ปริมาณของความรอนทิง้ จากระบบนัน้ สามารถ
คำนวณไดจากสมการการไหลของพลังงานงายๆ ดังตอไปนี้
H = mh
เมือ่ H = อัตราการไหลรวมของเอนทานปของความรอนทิง้ , kcal/hr
m = อัตราการไหลเชิงมวลของความรอนทิง้ , kg/hr
h = เอนทานปจำเพาะของความรอนทิง้ , kcal/kg
2.) การสมดุลกันระหวางขนาดของความรอนทิง้ กับขนาดภาระทีต่ อ งการ
(Matching Loads to Source)
สิ่งที่สำคัญอยางมากตอการที่จะสามารถนำความรอนทิ้งมาใชได
อยางคุม คา และสมเหตุสมผลก็คอื ความสมดุลกันของขนาดความรอนทิง้
กับขนาดความตองการพลังงานทีไ่ ดจากความรอนทิง้ และชวงเวลาของการ
ปลอยความรอนทิง้ กับชวงเวลาของความตองการใชพลังงานจากความรอนทิง้
โดยในความเปนจริงของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมนัน้ ขนาดของ
ความรอนทิง้ อาจจะมากกวาขนาดของความตองการการใชพลังงานจาก
ความรอนทิง้ หรือในทางกลับกันขนาดของความรอนทิง้ อาจจะนอยกวา
ความตองการการใชพลังงานจากความรอนทิง้ นัน้ หรือขนาดของความรอน
ทิง้ อาจจะมีคา เทากับขนาดของความตองการการใชพลังงานจากความรอนทิง้
แตชว งเวลาของการปลอยความรอนทิง้ อาจจะอยูค นละชวงเวลากับความ
ตองการการใชพลังงานจากความรอนทิ้งนั้น ปญหาและขอจำกัดเหลานี้
สามารถทีจ่ ะแกไขหรือหาคำตอบทีเ่ หมาะสมได ดวยวิธกี ารบริหารจัดการ
ดานพลังงาน ควบคูไ ปกับการจัดการกระบวนการผลิต
2.3 ขัน้ ตอนการสำรวจความรอนทิง้ (The waste heat survey)
เนือ่ งจากคุณลักษณะและกระบวนการผลิตของแตละอุตสาหกรรม
จะมีพฤติกรรมของการใชพลังงานทีแ่ ตกตางกัน ดังนัน้ การประเมินศักยภาพ
ของความรอนทิง้ จากระบบจึงเปนสิง่ จำเปนเพือ่ ใหมน่ั ใจไดวา จะสามารถ
ใชประโยชนจากความรอนทิง้ นีไ้ ดอยางเต็มทีแ่ ละสอดคลองกับพฤติกรรม
ของการใชพลังงานในโรงงาน การสำรวจความรอนทิ้งจึงเปนสิ่งจำเปน
ทีต่ อ งกระทำกอนตัดสินใจนำความรอนทิง้ มาใช โดยมีขน้ั ตอนการปฏิบตั ิ ดังนี้
2.3.1 การสำรวจภาคสนามทั่วไป (Background Survey)
การสำรวจนีจ้ ะตองมีการทำอยางเปนระบบ ตองรูค วามตองการใช
พลังงานจริงของเครือ่ งจักร หรือของกระบวนการผลิต, ลักษณะของการใช
พลังงานและพฤติกรรมของการใชพลังงานตามสภาวะโหลดแตละชวงเวลา
ของการผลิต, ตนทุนของพลังงานทีส่ นใจ, คุณสมบัตขิ องความรอนทิง้ ทัง้ ใน
รูปของเคมีและฟสกิ ส
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2.3.2 การวัด และบันทึกขอมูล (Data measurement and recoding)
หลังจากมีการสำรวจภาคสนามจนเขาใจระบบทีส่ นใจอยางครบถวนแลว
การวางแผนและการกำหนดจุดวัดเพือ่ ใหไดคา ทีส่ นใจก็สามารถทีจ่ ะกำหนดได
โดยทั่วไปคาตางๆ ที่วัดเพื่อคำนวณหาความรอนทิ้งจะประกอบดวย
การวัดหาอัตราการไหลเชิงมวลหรือเชิงปริมาตร, อุณหภูมขิ องความรอนทิง้ ,
ความหนาแนนของสารความรอนทิง้ , ขอมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วของและสามารถ
นำมาใชอา งอิงได, ชวงเวลาทีใ่ ชวดั ควรมีความยาวพอทีจ่ ะใชเปนตัวแทน
ของวัฏจักรไดครบ เปนตน เครือ่ งมือและอุปกรณทใ่ี ชวดั จะตองมีความ
เทีย่ งตรงไดมาตรฐานและเชือ่ ถือได
2.3.3 การสรางไดอะแกรมของการสมดุลมวลและความรอน
(Heat and mass constructions Balance)
ขอมูลทีไ่ ดจากการวัดและบันทึกจากภาคสนาม จะถูกนำมาศึกษา
และวิเคราะหในรูปของกราฟ เพือ่ ดูรปู แบบ (proﬁle) และพฤติกรรมของ
การใชพลังงานในลักษณะตางๆ ของแตละชวงเวลา และคำนวณหา
ศักยภาพของความรอนทิง้ จากกฎอนุรกั ษพลังงานขอที่ 1 ของเทอรโมไดนามิก
โดยการคำนวณการสมดุลมวลและความรอน ในรูปของสมการ steady
ﬂow-steady state system (SFSSS) งายๆ ดังนี้

เมือ่
Q = อัตราการสูญเสียความรอนสุทธิ, Kcal/hr
Pi = ความหนาแนนของของไหล i ทีเ่ ขาหรือออกในระบบ, kg/m3
Qi = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของของไหล i ทีเ่ ขาหรือออกในระบบ, m3/hr
hi = เอนทานปจำเพาะของของไหล i ทีไ่ หลเขาหรือออกในระบบ, kcal/kg
h’i = เอนทานปจำเพาะของของไหล i ทีไ่ หลเขาหรือออกในระบบ, kcal/m3
W = งานสุทธิทางกลหรือไฟฟาทีใ่ หหรือออกจากระบบ, kcal/hr
n = จำนวนทัง้ หมดของของไหลทีเ่ ขาหรือออกจากระบบ
2.4 ตัวอยางการนำความรอนทิง้ กลับมาใชประโยชน
ศักยภาพของการนำความรอนทิง้ กลับมาใชประโยชนนน้ั มีอยูเ กือบ
ทุกธุรกิจอุตสาหกรรม เชน
- อุตสาหกรรมทอผาฟอกยอม สามารถนำเอาความรอนทิง้ จาก
น้ำยอมในกระบวนการที่ยังมีอุณหภูมิสูงอยู นำกลับมาแลกเปลี่ยนทำ
น้ำรอนเพือ่ มาใชในกระบวนการผลิตอีกครัง้ หนึง่
- อุตสาหกรรมทีม่ กี ารใชหมอนึง่ (Sterilizer) ในกระบวนการผลิต
สามารถทีจ่ ะนำความรอนจากไอน้ำทิง้ จากหมอนึง่ มาใชทำน้ำรอนหรือ
ทำความเย็นจากเครือ่ งทำความเย็นแบบ Absorption Chiller ได
- เครือ่ งยนตผลิตไฟฟา (genset) ก็สามารถทีจ่ ะนำความรอนทิง้
จากไอเสีย และความรอนจากการหลอเย็นของเครือ่ งยนตมาใชทำน้ำรอน,
ไอน้ำ, อากาศรอน และความเย็นจากเครือ่ งทำความเย็นแบบ Absorption
Chiller ได เปนตน
- และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทีม่ กี ารปลอยความรอนทิง้ และมีอณ
ุ หภูมิ
ทีส่ งู พอ ในการทีจ่ ะนำไปใชประโยชนในดานตางๆ

ตัวอยางกรณีศกึ ษา
โรงงานกรณีศกึ ษาแหงหนึง่ มีการใชเครือ่ งยนตผลิตไฟฟาเพือ่ ผลิต
ไฟฟาขนาด 3 MW โดยใช Biogas ซึง่ ไดจากน้ำเสียของกระบวนการ
ผลิตเปนเชื้อเพลิง และปจจุบันโรงงานใชเครื่องทำน้ำมันรอนขนาด
3,000,000 kcal/hr เพื่อผลิตอากาศรอน (hot air) อุณหภูมิ 150°C
ในกระบวนการอบแหง โดยใชน้ำมันเตาเกรด C เปนเชื้อเพลิง
โดยมีขอ มูลเบือ้ งตนของเครือ่ งยนตผลิตไฟฟา ดังตอไปนี้

ขอมูลของเครื่องยนตปนไฟ
อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากเครื่องยนต, °C
คาความถวงจำเพาะของไอเสีย
อัตราการไหลเชิงมวล, kg/hr
อุณหภูมคิ วามรอนจากน้ำหลอเย็นของเครือ่ งยนต, °C
อัตราการไหลของความรอนจากน้ำหลอเย็น
ของเครือ่ งยนต, m3/hr

คาที่ได
450
0.265
22,000
90
85

คา Heating Value ของ Biogas เทากับ 5,000 kcal/Nm3 และ
HFC/Engine เทากับ 2.4 kW-h/kW-h
จากขอมูลเบือ้ งตน เราสามารถทำสมดุลมวลและความรอน
อยางงาย ไดดงั ไดอะแกรมดานลาง

สรุปผล
จากผลการวิเคราะหและคำนวณพบวา การนำพลังงานความรอนทิง้ ของ
ไอเสียและน้ำหลอเย็นของเครือ่ งยนตผลิตไฟฟาขนาด 3 MW. มาเพือ่ ใชผลิต
อากาศรอน (hot air) แทนการใชน้ำมันรอนจากเครื่องทำน้ำมันรอน ทำให
ประสิทธิภาพทางความรอนของเครือ่ งผลิตไฟฟาเพิม่ ขึน้ จาก 40% เปน 74.4%
และสามารถลดการใชนำ้ มันเตาลงไดปล ะประมาณ 2.4 ลานลิตร หรือสามารถ
ลดคาใชจายจากการใชเชื้อเพลิงน้ำมันเตาลงไดปละประมาณ 48 ลานบาท
พรอมกับชวยลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงไดอกี ประมาณ 7,475 ตัน/ป
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การอนุรักษพลังงานดวยการนำความรอนทิ้งกลับมาใชประโยชนนั้น
เปนวิธีหนึ่งของการใชพลังงานอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ทำไดทันทีจากแหลงพลังงานทิ้งที่มีอยูทุกวันในกระบวนการผลิตของโรงงาน
นัน่ หมายถึงวา เรายังคงสามารถทีจ่ ะผลิตผลผลิตไดเทาเดิม แตกลับใชพลังงาน
ตอหนวยนอยลงหรือในทางกลับกันอาจจะหมายถึงเราใชพลังงานเทาเดิมแต
กลับไดผลผลิตมากขึน้ อันจะชวยเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
ในอนาคต และยังชวยลดหรือบรรเทาการปลดปลอยกาซเรือนกระจกอันเปน
สาเหตุของภาวะโลกรอนไดอีกทางหนึ่ง พรอมกับยังเปนการสนองตอบและ
สอดคลองกับแผนนโยบายพลังงานของประเทศ และของโลกอีกดวย
ขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การศึกษาการนำความรอนทิ้งกลับมาใช” ไดที่
บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
349/545 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท : 0-2420-6444-5, 0-2497-9280-4 แฟกซ : 0-2497-9255
www.fsetech.com, E-mail : fullsystem1@yahoo.com
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หมายเหตุ
- ราคาน้ำมันเตา 20 บาทตอลิตร
- น้ำมันเตาปลดปลอยคารบอน 0.003124 ตันตอลิตร
- คำนวณจากชั่วโมงทำงาน 24 ชั่วโมงตอวัน 350 วันตอป
- ประสิทธิภาพของ Hot Oil Heater ที่ 78%
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