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งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ าขนาด 2.5 ตันต่อชั่วโมงที่ใช้เแก๊สปิโตเลียมเหลว LPG เป็น
เชื้อเพลิง โดยการน าความร้อนปล่อยทิ้งในปล่องควันมาอุ่นน้ าป้อนเข้าหม้อต้มไอน้ าด้วยเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยน
ความร้อน อีโคโนไมเซอร์ ที่มีขนาดความยาวท่อ 1,000 mm เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 62 mm จ านวน 64 ท่อ วางท่อ
เรียงเยื้องกันเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนท าให้น้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อนป้อนน้ าเข้าหม้อต้มไอน้ าที่ป้อนผ่านดีแอเรเตอร์ 
โดยการศึกษาจะเปรียบเทียบอุณหภูมิของน้ าป้อนเข้า ประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ า และผลการประหยัดการใช้
เชื้อเพลิง ก่อนและหลังการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าหลังจากติดตั้งเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน สามารถท าให้น้ าที่ใช้ป้อนให้กับหม้อต้มไอน้ าผ่านดีแอเรเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้นจาก  38.30 °C 
เป็น 67.20 °C, ประสิทธิภาพของหม้อต้มใอน้ าเพิ่มข้ึนจาก 81.59 % เป็น 85.65 % สามารถประหยัดการใช้เชื้อเพลิง
ของหม้อต้มไอน้ าได้ 4.74 % 
     
ค าส าคัญ:  การแลกเปลี่ยนความร้อน ;  อีโคโนไมเซอร ์
  
Abstract 
The research of this study is to increase efficiency of steam boiler 2.5Ton/hour which used liquid 
petroleum gas LPG as fuel by bringing heat recovery inside boiler chimney stack to preheat feed water 
with technology heat exchanger economize taking the economizer with its pipe length of 1,000 mm and 
62 mm diameter for 64 pipe is a cross flow with staggered tube to increase water temperature before 
entering the boiler pass to  deaerator The study is carried out to compare the differences and savings of 
the feed water temperature, steam boiler efficiency, and fuel consumption between having the heat 
exchanger installed and uninstalled  reference to the study result after 
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 installed the heat exchanger the feed water passed into steam boiler deaerator higher temperature from 
38.30 °C to 67.20 °C which leads to increase efficiency of steam boiler from 81.59 % to 85.65 % meaning 
that the fuel consumption of steam boiler will be reduced 4.74 % 
  
Keywords:  heat exchanger; economizer 
 
1.บทน า (Introduction) 
   เนื่องจากหม้อต้มไอน้ าเป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคัญส าหรับ
ให้พลังงานความร้อนของโรงงานอุตสหกรรมอาหารส าเร็จรูป 
และในกระบวนการผลิตอาหารส าเร็จรูปเช่น หุง ต้ม นึ่ง อบ  
ในกระบวนการผลิตจะฉีดหรือพ่นไอน้ าลงสัมผัสกับสินค้า
โดยตรงและไอน้ าที่พ่นจะถูกดูดทิ้งไป ท าให้ไม่สามารถน า
คอนเดนเสตกลับมาใช้ประโยชน์ได้จึงเป็นการสูญเสีย
พลังงานความร้อนส่วนหนึ่งไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นทาง
โรงงานจึงต้องคิดหาวิธีประหยัดพลังงานลดการใช้เช้ือเพลิง
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ าให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นจากการสูญเสียพลังงานที่ฉีดและพ่นออกไปโดยตรง
และถูกดูดทิ้งไปซึ่งทางโรงงานได้มองเห็นว่าความร้อนสูญเสีย
ต่างๆที่เกิดขึ้นจากหม้อต้มไอน้ าเช่น ความร้อนปล่อยทิ้งจาก
ปล่องควันของหม้อต้มไอน้ าเป็นพลังงานความร้อนซึ่งเกิดจาก
กระบวนการสันดาปเผาใหม้เชื้อเพลิงแล้วปล่อยสู่บรรยากาศ
ซึ่งพลังงานส่วนน้ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์และเป็นการ
ประหยัดพลังงานได้วิธีหนึ่ง โดยทั่วไปจะน าความร้อนปล่อย
ทิ้งจากปล่องควันหม้อต้มไอน้ าไปใช้อุ่นน้ าป้อนเข้าหม้อต้มไอ
น้ า ใ ห้ มี อุณหภู มิ สู ง กว่ า น้ าปกติ ที่ ป้ อน เข้ า จ ะท า ให้
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหม้อต้มไอน้ าเพิ่มขึ้นประมาณ 
1% ทุก 22 °C ของความร้อนที่ดึงกลับมาใช้หรือความร้อน
ทุก 6 °C ที่เพิ่มขึ้นของน้ าป้อนเข้าหม้อต้มไอน้ าที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนความร้อน จากอีโคโนไมเซอร์ หรืออุณหภูมิ
อากาศก่อนการสันดาปเพิ่มขึ้น 20 °C จากการอุ่นอากาศจะ
ท าให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของหม้อต้มไอน้ าเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1 % [ 1 ] การน าความร้อนปล่อยทิ้งจากปล่อง
ควันมาใช้แลกเปลี่ยนความร้อนควรค านึงถึงออกซิเจนในก๊าซ
ร้อนที่ปล่อยทิ้งจากปล่องควันไม่ควรเกินร้อยละ 5    เมื่อ
เปรียบเทียบอุณหภูมิของก๊าซเสียที่ปล่อยทิ้งกับอุณหภูมิของ
ไอน้ า อุณหภูมิของก๊าซเสียที่ปล่อยทิ้งควรจะสูงไม่เกิน 60 °C 
ของอุณหภูมิไอน้ า ตัวอย่างเช่นถ้าผลิตไอน้ าที่ 7 บาร์(เกจ) 
จะได้อุณหภุมิไอน้ า 170 °C ดังนั้นอุณหภูมิของก๊าซเสียที่
ปล่อยทิ้งจากปล่องควันไม่ควรเกิน 230 °C ปริมาณ CO ไม่
ควรเกิน 250 ppm  
 
 

 
 
อัตราส่วนกิโลกรัมไอน้ าต่อกิโลกรัมเช้ือเพลิงควรอยู่ที่
ประมาณ 13 - 15 กิโลกรัม และอุณหภูมิความร้อนปล่อยทิ้ง
ของปล่องควันเมื่อน ามาแลกเปลี่ยนความร้อนที่อีโคโมไม
เซอร์แล้วอุณหภูมิปล่อยทื้งจะลดลงเหลือประมาณ 150 °C 
จาก 230 °C  [3] 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นของหม้อต้มไอน้ า 
          เปรียบเทียบกับน้ าท่ีปอ้นเข้าและความร้อนดึง 
          กลับมาใช้[ 1 ] 
 

   ก าลังการผลิตไอน้ าโดยทั่วไปอุณหภูมิน้ าป้อนเข้าหม้อต้ม
ไอน้ าจะต้องเท่ากับ 100 °C และต้องไม่มีการใช้ไอน้ าที่หม้อ
ต้มไอน้ ามาอุ่นจึงจะได้ก าลังการผลิตไอน้ าสูงที่สุดถ้าอุณหภูมิ
น้ าป้อนหม้อต้มไอน้ าต่ ากว่าก าหนดจะลดปริมาณไอน้ าท่ีหม้อ
ต้มไอน้ าเพราะต้องใช้ไอน้ าจากหม้อต้มไอน้ าไปอุ่นน้ า
ป้อนเข้าหม้อต้มไอน้ าให้ได้100 °C ความแตกต่างระหว่าง 
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ก าลังการผลิตของหม้อต้มไอน้ าทางทฤษฎีกับก าลังการผลิต
ไอน้ าจริงจะขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิของน้ าป้อนเข้าหม้อต้มไอน้ า
เรียกว่า factor of evaporation ถ้าไม่มีการน า 
condensate กลับมาใช้และไม่มีการท าอุณหภูมิน้ าป้อนเข้า
หม้อต้มไอน้ าให้สูงข้ึนก่อนป้อนเข้าหม้อต้มไอน้ าตัวอย่างเช่น
ถ้าป้อนน้ าเข้าหม้อต้มไอน้ าที่อุณหภูมน้ าปลายท่อที่โรงงาน
เท่ากับ 30 °C และมีการผลิตไอน้ าที่ความดัน 7 bar ตาม
ทฤษฎีก าลังการผลิตจะลดลง 14 % [9] ดังนั้นเราต้องน า
ความร้อนสูญเสียกลับมาใช้ประโยนช์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับหม้อต้มไอน้ าที่ลดลงไป 14 % ความสูญเสียรูปแบบ
ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตไอน้ าเราสามารถน าพลังงาน
ความร้อนที่สูญเสียนี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อลดการ
สูญเสียและลดการใช้พลังงาน [7] 
     ความร้อนเหลือทิ้ง (waste heat) หรือความร้อนที่
สูญเสียในหม้อต้มไอน้ า ถ้าไม่มีการน ากลับมาใช้ก็จะปล่อยท้ิง
สู่บรรยากาศส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสื่งแวดล้อมและต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้น [2] ดังนั้นการน าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ 
(waste heat recovery boiler economize) เป็นระบบที่
โรงงานสามารถน าความร้อนกลับมาใช้เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของ
น้ าป้อนให้กับหม้อต้มไอน้ าเพื่อช่วยลดการใช้เช้ือเพลิงในการ
ผลิตไอน้ าและยังลด อุณหภูมิก๊าซเสียที่ปล่อยสูส่ิ่งแวดลอ้มจะ
เห็นได้ว่าอีโคโนไมเซอร์ช่วยลดการใช้เช้ือเพลิงลงได้ [11] ซึ่ง  
อีโคโนไมเซอร์จะ ติดตั้งอยู่ที่ปล่องควันของหม้อต้มไอน้ าดัง
แสดงที่รูปภาพ (2) และ (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงจุดที่ติดตั้งอีโคไมเซอร์ในระบบ 
 

 
 
ภาพที่ 3 แสดงการติดตั้งอีโคโนไมเซอร์  

 

2. วิธีวิจัย (Research Methodology) 
     การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อ
ต้มไอน้ าจากการใช้ความร้อนปล่อยทิ้งในปล่องควันมา
แลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ าที่ป้อนให้หม้อต้มไอน้ าโดย
เปรียบเทียบก่อนและหลังการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความ 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานทางวิศวกรรม   
นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 

56 

 

ร้อนอีโคโนไมเซอร์ ข้อมูลเบื้องต้นที่ศึกษามาจากหม้อต้มไอ 
น้ าขนาด 2.5 ตันต่อช่ัวโมงโดยใช้เช้ือเพลิงแก๊สปิโตเลียม
เหลว LPG และ ขนาดท่อของอีโคโนไมเซอร์ยาว 1,000 mm 
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 62 mm จ านวน 64 ท่อ  การเก็บ 
ข้อมูลและขั้นตอนการศึกษาของหม้อต้มไอน้ ามีตามขั้นตอน
ตามภาพที่ 4 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการศึกษาวิทีวิจัย 
 
 
 2.1.สภาพหม้อต้มไอน้ าก่อนการติดตั้งอีโคโนไมเซอร์โดยมี
การเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้      
       1.ปริมาณความร้อนของก๊าซเสียทิ้งจากปล่องควันชอง
หม้อต้มไอน้ า 
       2.อุณหภูมิน้ าที่เข้า Deaerator และปริมาณการใช้น้ า 
       
 
 
 
 

 
 3.ปริมาณความดันของหม้อต้มไอน้ า    
 4.ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
 5.ปริมาณ CO, O2, SO2  
2.2.สภาพหม้อต้มไอน้ าหลังการติดตั้งอีโคโนไมเซอร์โดยมี 
การเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 

       1.ปริมาณความร้อนของก๊าซเสียปล่อยทิ้งจากปล่อง
ควันของ หม้อต้มไอน้ าก่อนและหลัง อีโคโนไมเซอร์ 
       2.อุณหภูมิน้ าก่อนและหลัง อีโคโนไมเซอร์และ 
ปริมาณการใช้น้ า 
       3.ปริมาณความดันของหม้อต้มไอน้ า 
       4.ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง 
       5.ปริมาณ CO, O2, SO2 

       6.อุณหภูมิผิวหม้อต้มไอน้ า 
 

2.3.วิธีการทดลองและการบันทึกข้อมูล 
      ขั้นตอนการทดลองและการบันทึกข้อมูลแบ่งออกเป็น   
2ขั้นตอนดังน้ี 

 2.3.1.ขั้นตอนการทดลองและบันทึกค่าก่อนการ 
ติดตั้งอีโคโนไมเซอร์ 
            1.บันทึกค่าอุณหภูมิก๊าซเสียจากปล่องควัน 
โดยอ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์บันทึกทุกๆ 1 ช่ัวโมง 
            2.บันทึกค่าอุณหภูมิน้ าก่อนเข้า Deaerator โดย
อ่านค่าจากเทอร์โมมิตเตอร์บันทึกทุกๆ 1 ช่ัวโมงและอ่านค่า
ปริมาณน้ าเข้าจาก Flow mete บันทึกทุกๆ 1 ช่ัวโมง 
            3.บันทึกค่าความดันของหม้อต้มไอน้ าจากเกจวัด
แรงดันโดยอ่านค่าทุกๆ 1 ช่ัวโมง  
            4.บันทึกค่าปริมาณการใช้เช้ือเพลิงโดยอ่านค่าจาก 
Flow mete บันทึกทุกๆ 1 ช่ัวโมง 
            5.ตรวจวัดปริมาณค่า CO, O2, SO2 

ทุก 1 ช่ัวโมง 
2.3.2.ขั้นตอนการทดลองและบันทึกค่าหลังการ 

ติดตั้งอีโคโนไมเซอร์ 
            1.บันทึกค่าอุณหภูมิก๊าซเสียปล่อยทิ้งจากปล่อง
ค วั นก่ อนแล ะหลั ง อี โ ค โ น ไ ม เ ซอ ร์ โ ด ย อ่ า นค่ า จ า ก
เทอร์โมมิเตอร์บันทึกทุกๆ 1 ช่ัวโมง 
            2.บันทึกค่าอุณหภูมิน้ าก่อนและหลังอีโคโนไมเซอร์
โดยอ่านค่าจากเทอร์โมมิตเตอร์บันทึกทุกๆ 1 ช่ัวโมงและอ่าน
ค่าปริมาณน้ าเข้าจาก Flow mete บันทึกทุกๆ 1 ช่ัวโมง    
  
 
 
 

ตรวจเช็คข้อมลูหม้อตม้ไอน้ า 
แบ่งเป็น2ส่วน 

 
 
 
 
 
 

น าข้อมูลที่วัดและบันทึกมา
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลก่อนการติดตั้งอีโคโน
ไมเซอร์วัดและบันทึกค่า 
 

อภิปลายผลและสรุปผลการศึกษา 

2. ข้อมูลหลังการติดตั้งอีโคโน
ไมเซอร์วัดและบันทึกค่า 
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        3.บันทึกค่าความดันของหม้อต้มไอน้ าจากเกจวัด 
แรงดันโดยอ่านค่าทุกๆ 1 ช่ัวโมง  
        4.บันทึกค่าปริมาณการใช้เช้ือเพลิงโดยอ่านค่าจาก 
Flow mete บันทึกทุกๆ 1 ช่ัวโมง 
        5.ตรวจวัดบันทึกค่าปริมาณค่า CO, O2, SO2 

ทุก 1 ช่ัวโมง 
        6.ตรวจวัดบันทึกค่าผนังของหม้อต้มไอน้ าทุก1 ช่ัวโมง  

 
3. ผลการวิจัย (Results) 
    การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อ
ต้มไอน้ าโดยหลักการเพิ่มอุณหภูมิของน้ าป้อนเข้าให้มี
อุณหภูมิสูงขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ ากับ
ความร้อนปล่อยทิ้งจากปล่องควันการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
เปรียบเทียบระหว่างก่อนการติดตั้งและหลังการติดตั้งอีโคโน 
ไ ม เ ซ อ ร์ โ ด ย เ ป รี ย บ เ ที ยบ อุณ ห ภู มิ ข อ งน้ า ที่ สู ง ขึ้ น  
ประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ า และผลการประหยัดพลังงาน
เชื้อเพลิงของหม้อต้มไอน้ าและผลจากการศึกษาได้ท าการวัด
และบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลการตรวจวัดบันทึกค่าก่อนและหลัง 
              การติดตั้งอีโคโนไมเซอร์ 

ข้อมูลการ 
ตรวจวัด 

หนว่ย
การวัด 

ก่อนการ
ติดตั้งอีโค
โนไมเซอร ์

หลังการ
ติดตั้งอีโค
โนไมเซอร ์

ปริมาณน้ าป้อนเข้า Kg/h 1,100 1,450 
ปริมาณไอน้ าที่ผลิตได้ Kg/h 1,245 1,235 
ปริมาณน้ าท่ีอุ่นได้ Kg/h - 215 
ปริมาณการใช้ 
เชื้อเพลิง 

Kg/h 79.62 71.76 

อุณหภูมิน้ าป้อนเช้า °C 38.50 38.30 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต่อ 

อุณหภูมิน้ าออก °C - 67.20 
อุณหภูมิกา๊ซเสีย °C 185 115 
ความดันไอน้ า bar 7.00 7.10 
CO ppm 41.00 51.30 
O2 % 9.81 7.00 
SO2 % 0 0 
ความดันน้ าเข้าออก bar 2.30 1.90 
ผนังหม้อไอน้ า °C 35.70 35.50 
ประสิทธิภาพ % 81.59 85.65 

 
การตรวจวัดหาประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ าสามารถ 

ตรวจสอบได้ 3 วิธี  [6] 
 1.การวัดความร้อนสูญเสียออกจากปล่องไฟโดยการ 

วิเคราะห์ คาร์บอนไดออกไซค์หรือออกซิเจนและอุณหภูมิ
ก๊าซร้อน 

  2.การวัดปริมาณความร้อนเข้าและออก 
  3.การท าสมดุลความร้อน    

 
การค านวนประสิทธิภาพทางความร้อนของหม้อไอน้ า
สามารถค านวนได้ดังนี้ [4] 
  
   ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ า = ความร้อนในไอน้ าที่ผลิตได้ 

                               ความร้อนในเชื้อเพลิง    
 

   การหาค่าประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ า  [10] 
                                                                                 
           ND = QS * hg B – hf B 

                            [q * H V] * 100 
 
               ND = ประสิทธิภาพหม้อต้มไอน้ า 
               QS= ปริมาณไอน้ าที่ผลิตได้(kg/h) 
               q = ปริมาณเชื้อเพลงิที่ใช้ (SCF/h) 
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HV = ค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ  
       (Heating value; Kcal / SCF)          
 hg B= เอนทาลปีของไอน้ าที่ผลิตได้จากหม้อไอน้ า 
         (kcal/h of steam) 
 hf B= เอนทาลปีของน้ าท่ีใช้ในหม้อไอน้ า 
         (kcal/kg of water) 
 
การค านวณหาค่าเช้ือเพลิงท่ีประหยัดได้ [5] 
 
        = (ประสิทธิภาพใหม่ - ประสิทธิภาพเก่า) 
                          ประสิทธิภาพใหม่ 

 
4. อภิปรายผล (Discussion) 
    การศึกษานี้เป็นการศึกษาการเพิ่มอุณหภูมิของน้ าก่อน
ป้อนเข้าหม้อต้มไอน้ าโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง
น้ ากับความร้อนปล่อยทิ้งจากปล่องควันของหม้อต้มไอน้ า
ผ่านอีโคโนไมเซอร์ซึ่งอุณหภูมิของน้ าที่ป้อนจะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของความร้อนทิ้งจากปล่องควันและ
อุณหภูมิของน้ าที่ป้อนเข้าซึ่งจากการทดลองมีอุณหภูมิ 
38.3 °C และเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของประสิทธิ์ เกี้ยว
สุนทร [3]  ที่ว่าอุณหภูมิกลั่นตัวเป็นกรดของก๊าซเสียปิโต
เลี่ยมเหลวเท่ากับ 54 °C เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดการ
กลั่นตัวเป็นกรด ของก๊าซเสียปิโตเลี่ยมเหลวอุณหภูมิน้ า
ป้อนเข้าอีโคโนไมเซอร์ควรมากกว่าอุณหภูมิกลั่นตัวเป็นกรด
ของก๊าซเสียปิโตเลี่ยมเหลวประมาณ 20 °C และการทดลอง
นี้ก็จะไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติญาณ์ เปลี่ยนมณีและ
มิ่งศักด์ ตั้งตระกูล การควบคุมอุณหภูมิน้ าก่อนเข้าอีโคโนไม
เซอร์เพื่อป้องกันกรดจากก๊าซเสียกลั่นตัว [8[ ได้ท าการ
ทดลองก าหนดให้อุณหภูมิน้ าเข้าอีโคโนไมเซอร์อยู่ที่ 70 °C 
ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิกลั่นตัวเป็นกรดเกิดจากการเผาไหม้คือ 
54 °C จากการทดลองพบว่าอุณหภูมิผิวท่อด้านนอกของอีโค
โนไมเซอร์มีอุณหภูมิต่ าสุด 82 °C ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิกลั่นตัว
เป็นกรดของก๊าซปิโตเลี่ยมเหลวจากการเผาใหม้ที่ท าให้เกิด
การกัดกร่อนดังนั้นเพื่อความเหมาะสมควรท าอุณภมิน้ าป้อน
ให้สูงกว่าอุณหภูมิกลั่นตัวก่อนป้อนเข้า [8] 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. สรุปผล (Conclusion) 
     งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อ
ต้มไอน้ าขนาด 2.5 ตันต่อช่ัวโมง โดยการเอาความร้อนปล่อย
ทิ้งจากปล่องควันมาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ าที่ป้อนเข้า
หม้อต้มไอน้ าโดยการใช้อีโคโนไมเซอร์เป็นเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนซึ่งผลจากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
      1.ผลการอุ่นน้ าที่ป้อนเข้าหม้อต้มไอน้ าสามารถเพิ่ม
อุณหภูมิของน้ าท่ีป้อนเข้าจาก 38.30 °C เป็น 67.20 °C 
      2.การติดตั้งอีโคโนไมเซอร์ที่บริเวณปล่องควันโดยน า
ความร้อนทิ้งจากปล่องควันมาอุ่นน้ าป้อนเข้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหม้อต้มไอน้ าสามารถท าให้ประสิทธิภาพ
ของหม้อต้มไอน้ าเพิ่มจาก 81.59 % เป็น 85.65 % 
      3.ความร้อนของก๊าซเสียที่ปล่องควันปล่อยทิ้งก่อนการ
ติดตั้งอีโคโนไมเซอร์มีอุณหภูมิก๊าซเสียที่ปล่องควันเฉลี่ย
ประมาณ. 185.°C หลังจากการติดตั้งอีโคโนไมเซอร์แล้ว
อุณหภูมิก๊าซเสียที่บริเวณปล่องควันปล่อยทิ้งเฉลี่ยประมาณ. 
115 °C  
      4.ผลจากการติดตั้งอีโคโนไมเซอร์สามรถลดการใช้
เชื้อเพลิงท าให้ประหยัดได้ 4.70 % 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
    ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหาร วิศวกร บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด มหาชน และบริษัท โกบอล อัลลาย
แอซ์ เซอร์วิส จ ากัด ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและเตรื่องมือ
วัดในการศึกษาค้นคว้านี้ส าเร็จลุล่วงและเกิดประโยชน์ 
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