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 หลายโรงงานคงจะประสบปญหาคาใชจาย
ดานราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มข้ึน  ซึ่งสงผลใหตนทุนใน

การผลิตเพิ่มข้ึนตามไปดวย   “ ทําอยางไรถึงจะ
ทําใหคาใชจายดานพลังงานลดลง ”  

ETC คืออีกหนึ่งคําตอบของคําถามนี้ 
ดวยอุปกรณควบคุมการเผาไหมแบบอัตโนมัติ
ที่ทันสมัยจะชวยทําใหการใชเชื้อเพลิงของหมอ
ไอน้ําของทานลดลง 

ETC ชวยประหยัดเช้ือเพลิงไดอยางไร  

2 .  ควบคุมสัดสวนระหวางเช้ือเพลิง
กับอากาศไดอยางแมนยํา (ลดการ
ใชเช้ือเพลิงได 0.5-1%) 
 ในการควบคุมสัดสวนระหวางเชื้อเพลิงกับ

อากาศของ ETC จะใช servo motor ในการปรับ

วาลวเชื้อเพลิงและ damper ของอากาศ ที่มีความ

แมนยําในการปรับมุมไดละเอียดถึง ± 0.1 องศา 

แยกจากกันโดยอิสระแทนการใช  l i n k a g e  ที่มี

ความแมนยํานอยกวา 

1. ลดจํานวนการจุดของหมอไอน้ําลง (ลด
การใชเช้ือเพลิงไดถึง 5%) 
 กอนการจุดหมอไอน้ําแตละครั้ง จะมีการไลเขมา  หรือ

ไอน้ํามันในหองเผาไหมออกกอน ซึ่งทําไดโดยการดูดอากาศ

เย็นจากภายนอกเขาไปไลอากาศรอนที่อยูภายในออกไป ทําให

การผลิตไอน้ําหลังจากที่มีการจุดแตละครั้ง ตองเสียเชื้อเพลิงใน

การทําใหอุณหภูมิในหองเผาไหมเพิ่มถึงระดับที่ตองการกอน 

ดวยเหตุดังกลาวชุดควบคุมของ ETC จะชวยใหสามารถปรับ

ระดับ low fire ใหต่ํากวาจุด ignition ได ซึ่งนั่นก็หมายความวา 

turn-down ratio จะมีคาเพิ่มขึ้น สงผลโดยตรงกับรอบความถี่

ของการจุดหมอไอน้ําที่ลดลง ทําใหสามารถประหยัดเชื้อเพลิง

ลงได 
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3 .  ควบคุมการเผาไหมใหใกลเคียงกับ
สภาวะการเผาไหมสมบูรณตลอดเวลา  
(ลดการใชเช้ือเพลิงไดถึง 3.5%) 

 ดวยอุปกรณที่ใชตรวจวัดระดับกาซออกซิเจนและ

อุปกรณประมวลผลที่ทันสมัยของ E T C  จะทําการ

ตรวจสอบระดับกาซออกซิเจน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของ

การเผาไหม และสงสัญญาณไปควบคุมอุปกรณใหทํา

การปรับสัดสวนระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศใหเหมาะสม 

ทําใหสภาวะการเผาไหมที่ไดใกลเคียง   กับสภาวะการ

เผาไหมที่สมบูรณในเชิงทฤษฎีโดยอัตโนมัติ สงผลใหการ

ใชเชื้อเพลิงเกิดประโยชนสูงสุด 

4. ควบคุมการทํางานของหมอไอน้ําให
เหมาะสมกับภาระการใชงาน (ลดการใช
เช้ือเพลิงลงไดถึง 10%) 

ด ว ย  PID modulation circuits ที่ มี อ ยู ใ น ชุ ด

ควบคุมของ  ETC  จะทําใหหมอน้ําทํางาน  ณ  ระดับ

ความดันต่ําและอุณหภูมิต่ําในชวงที่มีการใชไอน้ํานอย 

โดยการปรับ  Burner ใหทํางานใหเหมาะสมกับภาระการ

ใชงาน   และทําการปรับคา   Setpoint    ของหมอไอน้ํา

เพื่อชดเชยผลกระทบภายนอกที่เปนตัวแปรสําคัญในการ

ทํางานของหมอไอน้ํา 

5. จัดลําดับการทํางานของหมอไอน้ําให
เหมาะสมกับภาระการใชงาน (ลดการใช
เช้ือเพลิงลงไดถึง 5%) 

สถานประกอบการบางแหงมีความจําเปนที่ตอง

ใชหมอน้ําจํานวนมากกวา 1 ตัวขึ้นไป  ชุดควบคุมของ 

ETC ยังชวยใหสามารถจัดลําดับการทํางานของหมอไอน้ํา

ใหเหมาะสมกับภาระการทํางานแทนการใหเจาหนาที่คุม

เครื่องเปนผูปอนคําส่ังไปยังชุดควบคุม   นอกจากนี้ยังจะ

ทําใหรอบการ ตัด-ตอ ของหมอไอนํ้ามีคาต่ําที่ สุดและ

ทํางานดวยประสิทธิภาพสูงที่สุดตลอดเวลา ซึ่งจะชวยให

ประหยัดเชื้อเพลิงลงได 
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เครื่องควบคุมการเผาไหมแบบ
อัตโนมัติ (ETC6000)  
 ใชติดตั้งเพื่อควบคุมการเผาไหมให 

กับหมอไอน้ํา(Boiler) ระบบน้ํามันรอน 

(Hot Oil) ที่ใชเชื้อเพลิง น้ํามัน, NG และ 

LPG   ใหเปนไปอยางสมบูรณ      สงผล

ใหประสิทธิภาพการเผาไหมของระบบดีขึ้น 

ชวยลดตนทุนทางดานพลังงาน และการ

บํารุงรักษา นอกจากนี้ยังมีสวนชวยลด

ปญหาภาวะโลกรอนไดอีกทางหนึ่งดวย 

อุปกรณของระบบ ETC 6000 

Diagram การติดตั้งระบบ ETC 6000 

ที่ไหนบางที่ติดตั้ง ETC ไปแลว 
 ETC ไดรับความไววางใจจากบริษัทชั้นนําทั้งในและตางประเทศใหติดตั้งเครื่องควบคุมการเผาไหมแบบอัตโนมัติ

กับหมอไอน้ําภายในโรงงาน เพื่อชวยลดปริมาณการใชเชื้อเพลิงและทําใหการเผาไหมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปนการลด

ตนทุนดานพลังงานและมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงานรวมกัน  ทาง ETC ไดติดตั้งเครื่องควบคุมการเผาไหมแบบ

อัตโนมัติใหโรงงานหลายแหง  อาทิ 
    ประเทศอังกฤษ        ประเทศไทย  
  Randrover      บริษัท โอสถสภา จํากดั (หัวหมาก) 
  Nestle UK Ltd      บริษัท โอสถสภา จํากัด (วังนอย) 
  Shell       บริษัท แดรี่ พลัส จํากัด 
  Unilever Bestfoods UK     บริษัท เหล็กแผนเคลือบไทย จํากัด 
  Bank of England ฯลฯ     บริษัท เหล็กแผนวิลาสไทย จํากัด 

 

ดังนั้นจากประสบการณที่ผานมาจึงทําใหม่ันใจไดวาเครื่องควบคุมการเผาไหมแบบอัตโนมัตินี้ สามารถลดตนทุนดาน

พลังงานไดจริงและ มีความปลอดภัย เนื่องจากการติดตั้งและการบริการเราจะดําเนินการโดยทีมวิศวกรที่มีความรูและ

ความชํานาญ 
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Diagram ETC 6000 
 

หลักการทํางาน 
 หลักการทํางาน ของเครื่อง ควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหมแบบอัตโนมัติของบอยเลอรเปนการทํางาน
ที่ควบคุมการปรับตําแหนงของ แดมเปอรลม และ แดมเปอรนํ้ามัน โดยอิสระจากกันทําใหสามารถควบคุม
ปริมาณอากาศ และ เช้ือเพลิงที่จะปอนเขาสูบอยเลอรไดอยางแมนยําโดยไมเสียการควบคุม 

จากภาพ  เมื่อบอยเลอร ทํางานจะมีกาสไอเสียเกิดขึ้นซึ่ง sensor ที่ ETC flue probe จะทําการ
ตรวจวัดปริมาณ O2 ที่เกิดขึ้นจากน้ันจะสั่งการไปที่  CPU เพ่ือประมวนผลคา O2   โดยคาที่วัดไดจะนํามา
เปรียบเทียบกับคา set point ที่ต้ังไว หากคาที่วัดไดไมตรง Oxygen trimซึ่งติดต้ังอยูใน CPU จะสั่งการไป
ควบคุมการปรับตําแหนงของ แดมเปอรลม เพ่ือลดปริมาณอากาศที่ใชเผาไหมใหนอยลง โดยที่ไมมีการสูญเสีย
กําลังการผลิตไอนํ้า ซึ่งกําลังการผลิตยังคงตองขึ้นกับการเคล่ือนที่เรงหรี่ของวาลวเช้ือเพลิงในขณะน้ันๆ สําหรับ 
Burner interface จะเปนตัวควบคุมการจุดติดของ Boiler โดยจะรับคําสั่งจาก CPU โดยการออกคําสั่งหรือ
การต้ังโปรแกรมจะสามารถเลือกไดที่ Operator station และสามารถดูการทํางานของบอยเลอรไดจากเครื่อง 
คอมพิวเตอร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอยางการติดต้ัง 

 
 

 
 

เครื่อง ETC 
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