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February 2010 

พิศาล บุญเอี่ยมศรี* 

เร ือ่งจากปก

กังหันก๊าซถูกนำไปใช้กันอย่างกว้างขวางและเพิ่มมากขึ้นทั้งในอุตสาหกรรม

อากาศยาน อุตสาหกรรมการผลิต และโรงผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะกังหันก๊าซที่ใช้

ในโรงผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ ทั้งแบบวัฏจักรอย่างง่าย (Simple Cycle) และแบบ  

วัฏจักรร่วม (Gas Turbine Combined Cycle Power Plant) ดังแสดงในรูปที่ 1.1 

นั้น มีใช้กันอยู่มากมายหลายประเทศทั่วโลก เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับ  

ภาคส่วนต่างๆ ของแต่ละท้องถิ่นนั้น นับว่ามีบทบาทอย่างมากต่อเสถียรภาพ

ของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าและต้นทุนของการผลิตไฟฟ้า ซึ่งการใช้กังหันก๊าซเพื่อ

ผลิตกระแสไฟฟ้านั้นส่วนใหญ่จะใช้เดินเครื่องในช่วงภาระสูงสุด (Peak Load) 

และภาระกลาง (Intermediate Load) แต่ก็มีบ้างที่ติดตั้งเครื่องเดินในภาระฐาน 

(Base Load) และด้วยลักษณะภูมิศาสตร์ของโลกที่มีความแตกต่างกันทั้งช่วงของ

เวลา และพื้นที่ในแต่ละประเทศ เช่น ระดับความสูงต่ำของพื้นที่ เมื่อเทียบกับ

ระดับน้ำทะเล อุณหภูมิกระเปาะแห้ง และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ เงื่อนไข

ทางภูมิศาสตร์เหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่องานของเครื่องอัดอากาศที่ใช้ในกังหันก๊าซ

อันเนื่องมาจากความหนาแน่นของอากาศนั้นจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและระดับ

ความสูงต่ำของพื้นที่เทียบกับระดับน้ำทะเล โดยเฉพาะประเทศที่มีภูมิศาสตร์อยู่

ในเขตร้อนชื้น อากาศจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าประเทศที่อยู่ในเขตหนาวเย็น 

ดังนั้นงานที่ออกจากกังหันก๊าซจะลดลงเมื่อถูกใช้งานที่สภาวะอากาศร้อนกว่า ที่มาตรฐาน ISO Condition ที่ออกแบบไว้ที่ 15 ํC./ 

60% RH โดยพิจารณาได้จากรูปที่ 1.2[2] เพราะเครื่อง  

อัดอากาศจะต้องใช้กำลังมากขึ้นในสภาวะที่อากาศร้อน 

เทคนิคที่นิยมใช้กันเพื่อช่วยปรับปรุงสมรรถนะของกังหัน

ก๊าซให้ดีขึ้นเมื่อต้องใช้งานอยู่ในสภาวะอากาศเช่นนั้น  

ก็คือ เทคนิคการหล่อเย็น หรือลดอุณหภูมิของอากาศ

ก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศของกังหันก๊าซ เพื่อเพิ่มอัตรา

การไหลเชงิมวล (Mass Flow) ของอากาศ อนัจะทำใหง้าน 

ของเครื่องอัดอากาศลดลงและส่งผลให้ได้งานออกจาก

กังหันก๊าซมากขึ้น เพราะงานจากกังหันก๊าซประมาณ   

55-65% นั้นต้องใช้เพื่อขับเครื่องอัดอากาศนี้ การใช้

เทคนิคหล่อเย็นอากาศก่อนเข้ากังหันก๊าซแบบต่างๆ   

มีดังนี้ 

ด้วยเทคนิคการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้ากังหันก๊าซ
การปรับปรุงสมรรถนะของ

*บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

กังหันก๊าซ
(Performance Improvement of Gas Turbines with Intake Air Cooling Techniques) 

Source : www.utpb.edu/.../components/brayton-cycle-lab/ 

กังหันก๊าซแบบวัฏจักรอย่างง่าย

Source : www.aida.ineris.fr/.../bref-gb-kraft-emergente.htm 
กังหันก๊าซแบบวัฏจักรร่วม

 
รูปที่ 1.1 วงจรกังหันก๊าซวัฏจักรแบบง่าย และแบบวัฏจักรร่วม 
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2.1เทคนิคการหล่อเย็นอากาศโดยใช้การระเหยของไอน้ำแบบ

ใช้มีเดียและแบบผสมผสานกับการใช้สารดูดความชื้นร่วมกับแบบ

มีเดีย(Evaporativeaircoolinganddesiccantbasedevaporative

coolingtechnique)

ระบบการหล่อเย็นอากาศก่อนเข้ากังหันก๊าซที่มี ใช้กันอย่าง  

กว้างขวางที่สุด ก็คือ การใช้เทคนิคการระเหยน้ำแบบใช้มีเดีย (Media 

Type Evaporative Cooling) เทคนิคแบบนี้จะช่วยให้ประสิทธิภาพของ

กังหันก๊าซเพิ่มขึ้นได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ

เป็นสำคัญ กล่าวคือ หากถูกนำมาใช้กับกังหันก๊าซที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ 

หรือภูมิศาสตร์ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงๆ 

ประสิทธิภาพของกังหันก๊าซจะเพิ่มขึ้นได้ไม่มาก แต่จะสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกังหันก๊าซได้ดี หากถูกนำไปใช้ในสภาวะอากาศ  

ที่มีอุณหภูมิสูงและค่าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำๆ อย่างเช่น R. Hosseini   

และคณะ[2] ได้ศึกษาการลดอุณหภูมิอากาศทางเข้ากังหันก๊าซแบบ  

โรงไฟฟ้าวัฏจักรร่วม (Combined Cycle Power Plant : CCPP) ของฟาร์ 

(Fars) ประเทศอหิรา่นพบวา่เทคนคินีใ้หผ้ลลพัธท์ีด่ ีโดยกงัหนักา๊ซสามารถ 

ผลิตกำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 14% เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าภูมิอากาศของ

ประเทศอิหร่านนั้นมีสภาวะอากาศที่ร้อนแต่แห้ง กล่าวคือ อุณหภูมิ

อากาศ 38 ํC และความชื้นสัมพัทธ์ 8% และลดอุณหภูมิอากาศลงไปที่ 

19 ํC ก่อนเข้ากังหันก๊าซ เราสามารถพิจารณาความสามารถของระบบนี้

ได้โดยตรงจากไซโครเมตริกส์ ชาร์ท รูปที่ 2.1.1[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และจากข้อจำกัดของการนำ เทคนิคการ ใช้ การระ เหยน้ ำ 

(Evaporative) แบบใช้มีเดียกบัภมูศิาสตรท์ีม่อีณุหภมูแิละความชืน้สมัพทัธ ์

ของอากาศสูงๆ นั้น ก็ได้มีการพยายามปรับปรุงแก้ไข โดย Amir Abbas 

Zadpoor และคณะ[3] ด้วยการปรับปรุงจากเทคนิคที่ใช้มีเดียอยู่แล้ว   

โดยเพิ่มระบบกำจัดความชื้นออกก่อนเข้ามีเดียด้วยสารดูดซับความชื้น

อากาศ (Desiccant) เรียกระบบนี้ว่า “Desiccant Based Evaporative 

2.เทคนิคการลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้ากังหันก๊าซ
(IntakeAirCoolingTechniques)

จากที่ได้กล่าวไปแล้วในบทนำว่าสมรรถนะของกังหันก๊าซนั้น

สามารถปรับปรุงให้สูงขึ้นได้ ด้วยการลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า

กังหันก๊าซให้ต่ำลง เพื่อลดงานในกระบวนการอัดของเครื่องอัด

อากาศ อันจะเป็นผลให้งานที่ได้จากกังหันก๊าซสูงขึ้นดังสมการที่ 1 

ด้านล่าง[4]    

 

 

 

 

 

 

เทคนิคการลดอุณหภูมิของอากาศทางเข้าเครื่องอัดอากาศ

ของกังหันก๊าซนี้มีอยู่หลายวิธีที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็มีเป้าหมาย

อย่างเดียวกัน คือ การทำให้อากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศมี

อุณหภูมิเย็นลง ให้เท่ากับหรือใกล้เคียงอุณหภูมิที่ใช้ออกแบบใน

กังหันก๊าซตาม ISO Condition คือ ที่อุณหภูมิ 15 ํC./60% RH  

โดยจะขอกล่าวถึงเทคนิคหลักที่ใช้กันทั่วไปและที่กำลังพัฒนา   

ดังต่อไปนี้ 

1. เทคนิคการหล่อเย็น โดยใช้การระเหยของไอน้ำแบบใช้

มีเดีย และแบบผสมผสานกับการใช้สารดูดความชื้นร่วมกับแบบ

มีเดีย (Evaporat ive Air Cool ing and Desiccant Based 

Evaporative Cooling Technique)   

2. เทคนิคการหล่อเย็น โดยใช้ฝอยน้ำ  (Fogging Technique)  

3. เทคนิคการหล่อเย็น โดยใช้ระบบทำความเย็น (Air Chiller 

Technique) 

 

รูปที่ 1.2 อิทธิพลอุณหภูมิของอากาศ 
ก่อนเข้ากังหันก๊าซกับงานของกังหันก๊าซ 

รูปที่ 2.1.1 วัฏจักรและไซโครเมตริกส์ ชาร์ทของเทคนิคการหล่อเย็นอากาศ  
โดยใช้การระเหยของน้ำ 
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2.3 เทคนคิการหลอ่เยน็อากาศ โดยใชเ้ครื่องทำความ

เย็น(ChillerRefrigeration)

เทคนิคการหล่อเย็นอากาศ โดยใช้เครื่องทำความเย็นนั้น   

จัดได้ว่าเป็นวิธีที่มีความสามารถสูงสุดในการทำอากาศให้เย็นที่

อุณหภูมิต่ำได้ตลอดทั้งปี ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งแบบการใช้เครื่อง

ทำความเย็นแบบเครื่องกล (Mechanical Refrigeration) โดยใช้

การหมุนเวียนน้ำยาด้วยเครื่องอัดน้ำยา (Refrigerant Com-

pressor) รวมถึงระบบ Thermal Storage ที่ทำน้ำเย็นเก็บไว้  

ในช่วง Off Peak และน้ำเย็นนั้นมาใช้เพิ่มสมรรถนะของกังหัน

ก๊าซในช่วง On Peak หรืออาจเป็นเครื่องทำความเย็นแบบ  

ดูดกลืน (Absorption Chiller) ซึ่งสามารถใช้ความร้อนทิ้งจาก

ระบบมาเป็นแหล่งพลังงาน ในระบบทำความเย็นและโดย

ทั่วไปเราสามารถหาขนาดของภาระความเย็น (Cooling Load)  

ของวัฏจักรได้โดยตรงจากไซโครเมตริกส์ ชาร์ท ดังรายละเอียด

ของวัฏจักร รูปที่ 2.3[1] 

รูปที่ 2.1.2 วงจรของระบบร่วมแบบผสมผสานของการใช้สารดูดความชื้น 
ร่วมกับเทคนิคการระเหยของน้ำ 

Cooling System” หรือย่อๆ ว่า DBEC ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า การเพิ่ม 

Desiccant เข้าไปที่ 5 ขั้นตอน (Stage) จะช่วยให้ได้พลังงานออกจากกังหัน

ก๊าซสูงขึ้น และดีกว่าระบบเดิมแบบ DBEC แต่การเพิ่มขั้นตอนของ Desiccant 

ที่มากขึ้นนั้น ก็จะทำให้ต้องใช้พลังงานกับฮีทเตอร์สำหรับการไล่ความชื้น 

(Regeneration) ของสารดูดซับความชื้นและความดันตกคล่อมของระบบสูง  

ตามไปด้วยเช่นกัน ดังวงจรและวัฏจักรของระบบที่แสดงในรูปที่ 2.1.2 

2.2เทคนคิการหลอ่เยน็อากาศโดยฝอยนำ้สเปรย์(FoggingSystem)

ในสภาวะอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงๆ การหล่อเย็นอากาศก่อนเข้า

กังหันก๊าซ โดยใช้เทคนิคแบบใช้มีเดียนั้นได้ผลไม่ดีตามที่ได้กล่าวไปแล้วใน

หัวข้อ 2.1 แต่สภาวะเช่นนั้น ถ้าใช้เทคนิคการใช้ฝอยน้ำสเปรย์จะได้ผลดีกว่า 

เนื่องจากพื้นที่ผิว (Surface Area) ของการระเหยน้ำนั้นมีมากกว่า เพราะการ

กระจายเป็นฝอยละอองเล็กๆ ของน้ำสเปรย์เข้าไปสัมผัสกับอากาศทำให้

สามารถทำอุณหภูมิของอากาศใกล้อุณหภูมิอิ่มตัวได้ ดูผลจากไซโครเมตริกส์

ชาร์ท รูปที่ 2.2 โดย Cyrus B. Meher-Homji  และคณะ[4] ได้ทำการศึกษา

เทคนิคนี้โดยการสเปรย์ฝอยน้ำขนาดระหว่าง 10-20 ไมครอน ที่อากาศ  

ทางเข้าของเครื่องอัดอากาศจะช่วยลดงานของเครื่องอัดอากาศลงเป็นผลให้

กำลังไฟฟ้าที่จ่ายออกจากกังหันก๊าซเพิ่มขึ้น 

รูปที่ 2.2 ไซโครเมตริกส์ชาร์ทแบบใช้เทคนิคการใช้ฝอยน้ำสเปรย ์

รูปที่ 2.3 วัฏจักรและไซโครเมตริกส์ ชาร์ท 
ของเทคนิคการหล่อเย็นอากาศ โดยใช้เครื่องทำความเย็น 
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และจากการศึกษาของ S. Boonnasa และคณะ[5] ได้ศึกษา  

วิจัยการหล่อเย็นอากาศก่อนเข้ากังหันก๊าซโดยใช้เครื่องทำความเย็น

แบบดูดกลืน (Absorption Chiller) กับโรงผลิตไฟฟ้าพระนครใต้  

พบว่าการใช้เทคนิคนี้จะทำให้กังหันก๊าซสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น

ประมาณ 10.6%  

 

3.สรุป
จากที่ได้ทราบแล้วว่าเทคนิคการหล่อเย็นอากาศที่ใช้นั้น มีอยู่

หลายแบบ และแต่ละแบบก็มีข้อจำกัด และข้อเด่นของตัวเองขึ้นอยู่

กับสภาวะภูมิอากาศ เช่น  อุณหภูมิกระเปาะแห้ง ความชื้นสัมพัทธ์ 

ความดันบรรยากาศของพื้นที่ที่กังหันก๊าซนั้นติดตั้งอยู่ ดังนั้น การ

เลือกใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งจะต้องพิจารณาทั้งด้านเทคโนโลยี  

และเศรษฐศาสตร์ โดยอาจจะทำทางเลือกของโครงการไว้มากกว่า   

1 ทางเลือกก็ได้ เพราะที่สภาวะภูมิศาสตร์หนึ่งอาจจะใช้เทคนิค  

การหล่อเย็นได้มากกว่า 1 เทคนิค แต่เทคนิคใดจะให้ผลลัพธ์ที่

เหมาะสมที่สุด (Optimize) ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษา และพิจารณา

ตัดสินใจ รูปที่ 3 เป็นการแสดงให้เห็นข้อจำกัดเบื้องต้นของการ  

จะเลือกใช้เทคนิคการหล่อเย็นบนไซโครเมตริกส์ ชาร์ทอย่างง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับประเทศไทยระบบที่เหมาะสมน่าจะเป็นเทคนิคการ  

หล่อเย็นโดยใช้เครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืน 2 สเตจ (Double 

Effect Absorption Chiller) เพราะสามารถนำไอน้ำจาก HRSG หรือ

กังหันไอน้ำมาใช้เป็นตัวขับระบบ ขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์และ

อุณหภูมิในประเทศไทยนั้นค่อนข้างสูง การใช้ระบบทำความเย็น

แบบ Refrigeration เพื่อลดอุณหภูมิกระเปาะแห้งแต่ชื้นได้ผลดีกว่า

เทคนิคอื่นๆ 

Source : www.tas.com/Turbine-Inlet-Cooling-Technology-... 
 
รูปที่ 3 ข้อจำกัดของการเลือกใช้เทคนิคการหล่อเย็นบนไซโครเมตริกส์ ชาร์ท 
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