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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบและประเมินราคา 
ไซโคลน (Cyclones)  เวทสครับเบอร (Wet Scrubbers)  และเตาเผากาซและไอ (Afterburners หรือ VOC 
Incinerators) โดยใชภาษาวิซวลเบสิค เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการออกแบบ และลดขั้นตอนในการคํานวณดวย
มือ ขั้นตอนและวิธีการออกเบบอุปกรณเหลานี้อยูในงานวิจัย แตถูกนํามาบรรจุอยูในโปรแกรมเพื่อใหงายตอการใช
งาน โดยการออกแบบไซโคลนจะหาจากประสิทธิภาพรวมที่ตองการในการกําจัดฝุน โดยใชวิธีการลองผิดลองถูกเพื่อ
หาขนาดเสนผานศูนยกลางของไซโคลน  คํานวณหาขนาดคัทไซดของฝุนที่ถูกแยกดวยประสิทธิภาพ 50 %  (Cut 
size) จนไดประสิทธิภาพรวมตามที่ตองการ การออกแบบเวทสครับเบอรที่เนนในการกําจัดฝุน จะใชแบบจําลองที่ใช
ในการทํานายสัดสวนของอนุภาคที่เวทสครับเบอรไมสามารถดักจับไวได โดยแบบจําลองที่ใชจะแตกตางกันตาม
ชนิดของเวทสครับเบอร สวนเวทสครับเบอรที่เนนในการกําจัดกาซและไอ  คือ Packed Bed Column จะใช
แบบจําลองทฤษฎีฟลมสองชั้นและใชไดอะแกรม U.S Stoneware’s Generalized Pressure Drop Correlation ใน
การหาขนาดเสนผานศูนยกลางและความดันสูญเสีย การออกแบบเตาเผากาซและไอจะกําหนดอุณหภูมิในหองเผา
ไหม จากนั้นคํานวณหาปริมาณเชื้อเพลิงโดยใชหลักการสมดุลมวลและพลังงาน แลวจึงคํานวณหาขนาดของเตาเผา 
การประเมินราคาของอุปกรณแบงออกเปนเงินลงทุนทั้งหมดและคาใชจายรายปที่เกิดจากการเดินระบบ ในสวนของ
เงินทุนทั้งหมดสําหรับอุปกรณจะคํานวณจากสมการการประเมินราคาที่ไดจากผูผลิตอุปกรณแตละชนิด ซึ่งราคา
อุปกรณที่คํานวณไดจะนํามาปรับเทียบใหเปนราคา ณ ปจจุบันโดยการคูณดวยดัชนีปรับเปลี่ยนราคา สวนคาใชจาย
รายปจะขึ้นกับขนาดและสภาวะการทํางานของอุปกรณหลัก รวมทั้งตัวแปรที่ขึ้นกับอุปกรณควบคุมตางๆ 

สรุปผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้คือ ไดโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบ ไซโคลน เวทส
ครับเบอร และ เตาเผากาซและไอ ภายในโปรแกรมประกอบไปดวยโปรแกรมยอยในการคํานวณหาขนาดของ
อุปกรณ คาความดันสูญเสีย พลังงานและทรัพยากรอื่นๆที่ใชในการเดินระบบ เงินลงทุนทั้งหมด และคาใชจายรายป 

 
คําสําคัญ :  ไซโคลน  เวทสครับเบอร  เตาเผากาซและไอ 

                                                        
1 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900 
 Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Bangkhen Campus, Bangkok 10900 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 778 

Abstract 
The objective of the research was to develop the computer program assisting with design and 

cost estimating for cyclones, wet scrubbers and afterburners or VOC incinerators. By using Visual Basic 
language, computing and designing time was greatly reduced when compared to hand  calculation. 
The program utilized standard design methods that were described in the research, but are now 
contained in a simple to use program.  Cyclone design involved using trial-and-error methods, Body 
diameter of the cyclone generally was pre-selected and then the designer calculated the cut size of 
particles at 50% collection efficiency. Calculations continued until they produced the required overall 
collection efficiency. Wet scrubber design for particulate removal utilized models to predict the 
penetration for given particulate size. These models vary widely and are dependent on the type of wet 
scrubber. Design of Packed Bed Column working as wet scrubbers for gas removal used the Two-Film 
Theory and U.S Stoneware’s Generalized Pressure Drop Correlation to obtain the column diameter and 
pressure drop. Afterburner design required prior specification of the operating temperatures. Fuel 
consumption was calculated by using material and energy balance and then calculating the size of 
afterburner. Cost estimating, total capital investment and total annual cost were all calculated. 
Equipment costs were calculated using equipment vendor supplied equations and adjusting to present 
day cost by using a cost index. Annual cost items were computed from known data on the equipment 
size and operating mode, as well as from facility and control device parameters. 
 The final result of the research was a computer program for the design cyclones, wet scrubbers 
and afterburners or VOC incinerators.  Included in the computer program were easy to use 
subprograms for sizing equipment, determining pressure drop, horse power and other resources for 
operating equipment, calculation of total capital investment and calculation of annual operating costs. 
 
Keywords : Cyclones, Wet scrubbers, Afterburners 
E-mail :  t.tuk@hotmail.com 

 
คํานํา 

 ปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขามามีบทบาทสําคัญเพื่อชวยในการออกระบบบําบัดมลพิษชนิดตางๆซึ่งทําใหเกิด
ความรวดเร็วในการทํางาน และเปนการลดขั้นตอนในการดําเนินการทั้งในดานของทรัพยากรบุคคลและเวลา แตการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยในการออกแบบระบบบําบัดมลพิษอากาศยังมีนอย ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาและ
จัดทําโปรแกรมนี้ขึ้น เพื่อใหสามารถทําการออกแบบ ประเมินราคาของอุปกรณและคาใชจายในการเดินระบบเพื่อใช
เปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกใชอุปกรณที่ถูกตองและเหมาะสมไดอยางรวดเร็วขึ้น  
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อุปกรณและวิธีการ 
 
1.  วัสดุอุปกรณ 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal computer) 1 ชุดประกอบดวยแรม (RAM) ที่มีความจํา
อยางนอย 64 เมกะไบต (MB) อุปกรณบันทึกในลักษณะหนวยความจําสํารอง (Hard disk) มีขนาดอยางนอย 10.3 
กิกะไบต (GB) ขึ้นไป หรือควรมีที่วางมากกวา 1.2 GB ขึ้นไป และ แผนจานแมเหล็กสําหรับเก็บขอมูล (Diskette) 

1.2 ชุดติดตั้งวิซวล สตูดิโอ (Visual Studio) ประกอบดวยโปรแกรม Visual Studio เวอรชั่น 6.0 
1.3 ระบบปฏิบัติการวินโดว (Window) ของไมโครซอฟทเทานั้น ไดแก Window95, 2000,98, XP 
1.4 ระบบการจัดการฐานขอมูล คือ ไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access) เวอรชั่น 97 หรือ 2000 ขึ้น

ไป 
 
2.  วิธีการ 

1. การออกแบบไซโคลน (Cyclones) 
 ไซโคลนมาตรฐานที่ใชในการกําจัดฝุนแบงออกเปน 3 ชนิดใหญๆ  ตามขนาด (สัดสวน) ของไซโคลน 

(นพภาพร พานิช และ คณะ, 2550) ลําดับขั้นตอนในการคํานวณออกแบบเพือ่หาขนาดของไซโคลน จะเริ่มจาก
การคํานวณหารอบการหมุนประสิทธิผล ขนาดคัทไซทของฝุนที่ถูกแยกดวยประสิทธิภาพ 50% (Cut size) 
ประสิทธิภาพในการกําจัดฝุนแตละขนาด ประสิทธิภาพรวมในการกําจัดฝุนทั้งหมดของไซโคลน และหาขนาดของ
ไซโคลน  ในการออกแบบไซโคลนจะใชวิธีการลองผิดลองถูก (Trial-and –Error) โดยจะทําการสุมเลือกขนาดเสน
ผานศูนยกลางของไซโคลน จากนั้นทําการคํานวณหาขนาดคัทไซดและหาประสิทธิภาพรวมของไซโคลน หาก
ประสิทธิภาพรวมของการกําจัดฝุนที่ไดมีคาต่ํากวาประสิทธิภาพรวมที่ตองการ จะทําการสุมเลือกขนาดเสนผานศนูย
ของไซโคลนใหมที่มีขนาดเล็กกวาเดิม จนกระทั่งไดประสิทธิภาพรวมในการกําจัดฝุนตามที่ตองการ (Cooper C.  
and F.C.  Alley, 1994) 

2. การออกแบบเวทสครับเบอร (Wet scrubbers) 
 เวทสครับเบอรในงานวิจัยนีแ้บงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  ไดแก เวทสครับเบอรที่เนนในการกําจัดฝุน 

และ เวทสครับเบอรที่เนนในการกําจัดมลพิษจําพวกกาซและไอ เวทสครับเบอรทีเ่นนในการกําจัดฝุนจะแบงออกเปน 
เวนทูรี่สครับเบอร สครับเบอรแบบไหลสวนทาง สครับเบอรแบบไหลตามขวาง ในการออกแบบเวทสครับเบอรแบบ
กําจัดฝุน แบบจําลองที่ใชในการคํานวณเพื่อหาสัดสวนของฝุนทีไ่มสามารถดักจับไวโดยเวทสครับเบอร จะนําไป
คํานวณหาประสิทธิภาพรวมในการดักจับฝุนของเวทสครับเบอรในที่สุด ซึ่งแบบจําลองนี้จะแตกตางกันตามชนิดของ
เวทสครับเบอร และจะนําไปสูการคํานวณหาขนาดของอุปกรณ คาความดันสูญเสีย และปริมาณของเหลวที่ใชใน
การเดินระบบ (Cooper C. and F.C. Alley, 1994) 

 เวทสครับเบอรที่เนนในการกําจัดมลพิษจําพวกกาซและไอจะใชหลักการดูดซึม ไดแก Packed Bed 
Column สวนการออกแบบ Packed Bed Column จะใชแบบจําลองทฤษฎีฟลมสองชั้น (Two-Film-Theory) ในการ
อธิบายกระบวนการดูดซึม (Perry,1973) ทําการสมดุลมวลของอากาศเสียและของเหลวที่เขาและออกจากหอดูดซึม
เพื่อออกแบบหอดูดซึม และใชไดอะแกรม U.S Stoneware’s Generalized Pressure Drop Correlation 
(Theodore, 2008) ในการหาขนาดเสนผานศูนยกลางและความดันสูญเสียที่เกิดขึ้นในคอลัมน 
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3. การออกแบบเตาเผากาซและไอ (Afterburners หรือ VOC Incinerators) 
 เตาเผากาซและไอแบงออกเปน 2 ชนิดไดแก เตาเผาแบบใชความรอนและเตาเผาแบบใชตัวเรง

ปฏิกิริยาในการออกแบบเตาเผาทั้งสองจะตางกันที ่ การกําหนดอุณหภูมิในหองเผาไหม โดยเตาเผาแบบใชความ
รอนจะใชอุณหภูมิที่สูงกวาเตาเผาแบบใชตัวเรงปฏิกิรยิา ขั้นแรกในการคํานวณเตาเผาทั้งสองชนิดไดแก การ
คํานวณเพื่อตรวจสอบคา ปริมาณเปอรเซ็นตของสารอินทรียระเหยงายขั้นต่ําที่ผสมกับอากาศจนเกิดเปนสวนผสมที่
เหมาะสมที่จะทําใหเกิดการระเบิดได (Lower Explosive Limit, LEL) ซึ่งจะตองมีคาไมเกิน 25% (EPA,2002) และ
ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนที่อยูในกระแสอากาศเสียตองมากกวา 5 เปอรเซ็นต จากนั้นคํานวณหาปริมาณเชื้อเพลิง
โดยใชหลักการสมดุลมวลและพลังงาน และทําการตรวจสอบพลังงานจากปริมาณเชื้อเพลิงที่คํานวณไดตอง
มากกวา 5 เปอรเซ็นตของพลังงานทั้งหมด จากนั้นคํานวณหาขนาดของเตาเผา และปริมาตรของสารเรงปฏิกิริยาที่
ใช สําหรับเตาเผาแบบใชตัวเรงปฏิกิริยา 

4. การประเมินราคา (Cost estimation) 
 ในการประเมินราคาของอุปกรณหลัก อุปกรณที่จัดวาเปนชนิดอุปกรณหลัก ไดแก สครับเบอรและ

เตาเผากาซและไอ  โดยจะแบงการประเมินราคาออกเปน 2 สวน ไดแก เงนิลงทุนทั้งหมด และคาใชจายรายปที่เกิด
จากการเดินระบบ สวนอุปกรณที่จัดวาเปนอุปกรณเสริม ไดแก พัดลม  และ ไซโคลน จะทําการประเมินเพื่อหาราคา
ในการสั่งซื้ออุปกรณเทานั้น การประเมินราคาสั่งซื้ออุปกรณหลักและอุปกรณเสริม จะประเมินจากสมการการ
ประเมินราคาที่ไดจากผูผลิตของอุปกรณแตละชนิด จากนั้นนําราคาทีค่ํานวณไดมาปรับเปลี่ยนใหเปนราคาในเวลา
ปจจุบันโดยใชดัชนีปรับเปลี่ยนราคา Chemical Engineering Plant Cost Index ซึ่งเปนดัชนีทีม่ีการปรับเปลี่ยนทุก
เดือน (Vatavuk,1990) สวนคาใชจายรายป จะประกอบไปดวย คาแรง คาระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ เปนตน 
ซึ่งอุปกรณตางชนิดกันก็จะมีวิธีการคํานวณที่ตางกันขึน้กับขนาดและสภาวะการทํางานของอุปกรณชนิดนั้นๆ (EPA, 
2002) 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
จากการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบ ไซโคลน สครบัเบอร และเตาเผา

กาซและไอ ไดผลการทํางานของโปรแกรมดังนี ้
เริ่มตนการทํางานของโปรแกรมจะเขาหนาตางล็อกอินเพื่อเขาสูหนาตางเมนูหลักของโปรแกรม ซึ่งผูใช

สามารถเลือกรายการออกแบบอุปกรณที่ตองการออกแบบ หรือเลือกที่จะทําการประเมินราคาของอุปกรณ หลังจาก
เลือกอุปกรณชนิดที่ตองการออกแบบแลว โปรแกรมจะเรียกหนาตางการออกแบบอุปกรณทีผู่ใชเลือกขึ้นมา ผูใช
จะตองกรอกขอมูลในชองวางสีขาวใหครบจากนั้นกดปุม Cal เพื่อทําการคํานวณ หากผูใชตองการคําแนะนําในการ
ออกแบบก็สามารถกดเมน ู Help เพื่อเรียกดูรายละเอียดขอมูลของแตละอุปกรณ คําแนะนําและคาพารามิเตอรที่
เหมาะสมในการออกแบบ และขอมูลอื่นๆ ซึ่งจําเปนสําหรับการออกแบบ หลังจากออกแบบอุปกรณเรียบรอยแลว 
หากผูใชตองการประเมินราคาของอุปกรณที่ออกแบบแลวนี ้ ก็สามารถกดปุม Cost ในหนาตางของการออกแบบ
อุปกรณ แลวหนาตางการประเมินราคาจะถูกเรียกขึ้นมา 

จากการทดสอบการทํางานของโปรแกรมทีพ่ัฒนาขึ้นกับกรณีศึกษาที ่1 และกรณีศึกษาที ่2 ดังนี้ 
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กรณีศึกษาที ่ 1 อากาศเสียจากโรงงานผลิตปุยยูเรียแหงหนึ่งมอีัตราการไหล 2.5 ลูกบาศกเมตร/วินาที ณ 
อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ประกอบไปดวย 

1. อนุภาคฝุนซึ่งมคีวามหนาแนนเทากับ 1600 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร โดยมีขอมูลขนาดและปริมาณ หรือ
การกระจายของฝุน (Size distribution) ดังแสดงใน Figure 1  

2. กาซแอมโมเนียที่มีความเขมขน 5 เปอรเซ็นตโดยโมลของแอมโมเนีย หรือ 0.05 โมลของแอมโมเนีย 
จงคํานวณออกแบบอุปกรณเพื่อใชในการกําจัดฝุนที่มีประสิทธิภาพรวมในการกําจัดฝุน 70% และอุปกรณ

เพื่อใชในการบําบัดกาซแอมโมเนียที่มีประสิทธิภาพรวมในการบําบัดกาซ 95% 
จากขอมูลการกระจายขนาดของฝุนเมื่อใชโปรแกรมเลือกชนิดของอุปกรณที่ใชในการบําบัดพบวา ไซโคลน

เปนอุปกรณที่เหมาะสมที่สุดในการบําบัด ผลการคํานวณของโปรแกรมแสดงใน Figure 2 สวน Figure 1 แสดง
หนาตางใหผูใชกรอกขอมูลอนุภาคฝุนและขอมูลอากาศเสีย ในการบําบัดแอมโมเนียซึ่งจัดเปนมลพิษชนิดกาซ 
อุปกรณที่ใชในการบําบดักาซพิษในที่นี้ไดแก Packed Bed Column โดยการใชน้ําเปนตัวดูดซึม ผลการการคํานวณ
เพื่อออกแบบอุปกรณบําบัดกาซแอมโมเนีย Packed Bed Column แสดงใน Figure 3 

 

 
 
Figure 1  Cyclone design window (Particle data form ) 

1 = Waste gas characteristics; 2 =Particle data; 3 = Equipment selection; 4 = Button for 
equipment selecting by using particle size constraint 
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Figure 2  Cyclone design window (Equipment design form) 
1 = Waste gas characteristics; 2 = Cyclone types; 3= Required parameters for designing the 
cyclone; 4 Inlet types; 5 Results of calculation; 6 = Preview equipment dimension 
 

 
 

Figure 3  Packed Bed Column design window (Equipment design form) 
1 = Waste gas characteristics; 2,3 = Required parameters for designing the Packed Bed 
Column; 4= Packing types; 5 = Results of calculation; 6 = Preview equipment dimension 

 

กรณีศึกษาที ่ 2 กาซไอเสียที่เกิดจากเตาเผากากของเสียอันตรายมีอัตราการไหล 10 ลูกบาศกเมตร/วินาที 
ณ อุณหภูม ิ 100 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ ประกอบไปดวยสารอินทรียระเหยงาย 2 ชนิดไดแก ไซลีน 
(Xylene) 1000 ppmv และ โทลูอีน (Toluene) 1000 ppmv จงคํานวณออกแบบและประเมินราคาเตาเผากาซและ
ไอที่มีประสิทธิภาพรวมในการเผาทําลายสารอินทรียระเหยงายในกาซไอเสีย 95 % 
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ผลการคํานวณออกแบบเตาเผาโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงใน Figure 4,5 และ Figure 6 
 

 
 

Figure 4  Afterburner/VOC Incinerator design window (VOC Data form) 
1 = Add new VOC to database; 2 = Selecting VOC from database to calculate oxygen content 
and LEL mixture 
 
 

 

Figure 5  Afterburner/VOC Incinerator design window (Equipment design form) 
1 = Waste gas characteristics; 2 =VOC Incinerator types; 3= Cross-sectional chamber 
shapes; 4 = Fuel properties; 5 = Auxiliary air properties; 6 = Required parameters for 
designing the incinerator; 7 = Results of calculation; 8 = Preview equipment dimension 
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Figure 6  Cost estimation window  of Afterburner/VOC Incinerator 

1,5 = Required parameters for cost estimation; 2 = VOC Incinerator types; 3= Efficiency of 
heat recovery ; 4 = Auxiliary equipment ; 6 = Capital investment; 7 = Annual cost 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึน้สามารถชวยในการออกแบบระบบบําบัดมลพิษอากาศ 3 ประเภทใหญๆ 

ไดแก ไซโคลน เวทสครับเบอร และเตาเผากาซและไอ ไดตามประสิทธิภาพในการกําจัดมลพิษที่ตองการไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว ผลการคํานวณที่ไดจากโปรแกรมจะแสดงขนาดของอุปกรณ คาความดันสูญเสีย  พลังงานที่ใช
ในการเดินระบบ แรงมาของปมและพัดลม รวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ ทีใ่ชในการเดินระบบ เชน ปริมาณของเหลวที่ใช 
ปริมาณเชื้อเพลิง เปนตน พารามิเตอรที่ไดจากการคํานวณออกแบบสามารถนําไปคํานวณประเมินราคาของอุปกรณ
และคาใชจายที่เกิดจากทํางานของอุปกรณได จากการทดลองการใชโปรแกรมไดตรวจสอบผลการคํานวณที่ไดจาก
โปรแกรมกับวิธีการคํานวณดวยมือ พบวามีคาใกลเคียงกัน และโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นยังสามารถชวยใหการคํานวณ
มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งชวยลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนการคํานวณปกต ิ  จึงทําใหผูใชสามารถ
เปรียบเทียบผลลัพธที่ไดจากการคํานวณดวยมือและผลลัพธจากโปรแกรม ซึ่งเปนประโยชนตอผูใชในการคํานวณ
เพื่อเปรียบเทียบระบบบําบัดมลพิษอากาศแตละประเภท และใชเปนแนวทางในการตดัสินใจเลือกระบบบําบัดที่
เหมาะสม สามารถบําบัดมลพิษไดตามประสิทธิภาพที่ตองการ ในราคาที่เหมาะสมดวย 
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