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บทคัดย่อ 
 น้้าสะอาดที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค มีปริมาณน้อยลงและไม่เพียงพอ เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังถูกปนเปื้อนด้วยมลพิษต่างๆ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีการผลิตน้้ากลั่นเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติการส้าหรับการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องกลั่นที่ใช้ มีการปล่อยน้้าทิ้งเป็นปริมาณมาก ดังนั้น
คณะผู้วิจัยสนใจประยุกต์ใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่าเพื่อจัดการทรัพยากรน้้าดังกล่าว โดยการศึกษาเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์การท้างานของเครื่องกลั่นน้้า และออกแบบระบบหมุนเวียนน้้าทิ้งซึ่งใช้ในกระบวนการหล่อเย็นมาใช้ใหม่    
ผลการด้าเนินงานพบว่า ก่อนปรับปรุงได้น้้ากลั่นปริมาณ 3.7 ลิตร/ช่ัวโมง และมีปริมาณน้้าทิ้ง 140.3 ลิตร/ช่ัวโมง   
และหลังการปรับปรุงระบบ ได้น้้ากลั่นปริมาณ 3.82 ลิตร/ช่ัวโมง และไม่มีน้้าทิ้ง เมื่อศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า        
ค่าน้้าประปาและค่าไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เท่ากับ 394.23 บาท/เดือน และ
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 114.16 เดือน (9 ปี 6 เดือน 3 วัน) 

 

Abstract 
 Pure water was consumed and insufficient that causes from the population continuous 
increasing. The water was contaminated with some pollutants. The most of science laboratory 
produced only the distillation water for experimental learning. In present, distillation technology 
was released a lot of wastewater. Therefore, a research group interested in applies to use value 
engineering for water resource management. This research collected the data, analysis of distillation 
water process, and designed of renewable wastewater for cooling process. The results shown that 
before improve system a distillation water and wastewater were found 3.7 l/h, and 140.3 l/h, 
respectively. For after improve system a distillation water was found only 3.82 l/h, and without 
wastewater. Furthermore, economical study found that the cost of water and electric were saved 
394.23 bath/month when compared with old system. And the payback period was 114.16 month  
(9 years 6 months 3 days). Hence, the applied value engineering for water resource management 
could be saved wastewater 100 percent. 
 
ค้าส้าคัญ  : ทรัพยากรน้้า น้้ากลั่น วิศวกรรมคุณค่า   
Keywords : Water Resource, Distillation Water, Value Engineering 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

1. บทน้า 
จากการที่ประชากรโลกก้าลังเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของโลกขยายตัว ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท้าให้มีการใช้ทรัพยากรมากและสิ้นเปลืองขึ้น ผลที่เกิดขึ้นคือทรัพยากรที่มีอยู่ร่อยหรอเสื่อม
โทรมลง จึงจ้าเป็นต้องมีการจัดหาทรัพยากรที่มีคุณภาพเหมาะสมให้เพียงพอ ประชากรจะต้องรู้จักใช้ทรัพยากร คือใช้
ให้ได้ในระยะเวลานานมากที่สุด มีความสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด ขณะเดียวกันสามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นให้คุ้มค่ามากที่สุด หรือเรียกว่าการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้จะต้องก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วย การจัดการทรัพยากรเป็นวิธีการที่ส้าคัญวิธีการหนึ่งในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องมี
นโยบายในการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด ค้านึงถึงผลได้ผลเสียใหถ้ี่ถ้วน ตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกจังหวะและความต้องการของสังคม ท้ังนี้เพราะทรัพยากรเป็นมรดกที่ธรรมชาติให้ไว้ เพื่อมนุษย์ได้ใช้ในการด้ารงชีวิต 
จึงจ้าเป็นต้องศึกษาค้นคว้าถึงการใช้ทรัพยากร เพื่อมิให้ทรัพยากรนั้นหมดไปอย่างรวดเร็ว อนึ่งการจัดการทรัพยากรนั้น
มีหลายวิธี อาทิเช่น การใช้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology: CT) และอีกวิธีหนึ่งที่ก้าลังเป็นที่นิยม คือ การใช้หลักการ “วิศวกรรม
คุณค่า” (Value Engineering: VE) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ส้าคัญส้าหรับการปรับปรุง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรหรือลดต้นทุน 
เป็นการคิดค้นเสาะหาประโยชน์การใช้งานท่ีควรได้รับจากสิ่งท่ีเป็นเป้าหมายของการปรับปรุงและมุ่งลดต้นทุน โดยการ
มองที่ประโยชน์การใช้งาน (Functional Approach) ได้แก่ การเสริมสร้างความตระหนักในความส้าคัญของทรัพยากร 
รู้จักส้ารวจตรวจตราเพื่อลดการสูญเปล่า การบริหารจัดการที่ดี การปรับปรุงกระบวนการผลิต การน้าของเสียมาใช้
ประโยชน์ ฯลฯ   
  ส้าหรับทรัพยากรน้้านั้นโครงการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศได้น้าเสนอไว้ว่า “พื้นที่ 2 ใน 3 ของ
โลกปกคลุมด้วยน้้า แม้ว่าจะมีน้้าอยู่อย่างมากมายบนโลก แต่น้้าจืดซึ่งจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์กลับมีน้อยมาก 
หากสมมติว่าน้้าทั้งหมดบนโลกเท่ากับ 100 ลิตร จะเป็นน้้าทะเล 97 ลิตร ที่เหลืออีกเกือบ 3 ลิตรเป็นน้้าแข็ง จะมีน้้า
จืดที่เราสามารถใช้บริโภคอุปโภคได้เพียง 3 มิลลิลิตรเท่านั้น” (ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550) ทรัพยากร
น้้าจึงเป็นทรัพยากรหนึ่งที่ส้าคัญเพราะมีอยู่อย่างจ้ากัด และจ้าเป็นต่อการด้าเนินชีวิต ปัจจุบันประชากรโลกก้าลัง
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้าให้ปริมาณความต้องการใช้น้้าสูงขึ้น ขณะเดียวกันน้้ายังเป็นทรัพยากรที่ต้องใช้เป็นจ้านวนมาก
ในภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร ซึ่งมีปัญหาส้าคัญคือ การกระจายของทรัพยากรน้้าในท้องถิ่นต่างๆ บางแห่งมีน้้า
มากเกินไป ในขณะที่บางแห่งไม่มีหรือขาดแคลนน้้า เกิดภาวะภัยแล้ง สืบเนื่องมาจากผลของการเกิดสภาวะโลกร้อน 
(Global warming) นอกจากนี้น้้าที่ใช้บริโภคในปัจจุบันยังมีสารมลพิษปนเปื้อนมากขึ้น ฉะนั้นการหาวิธีการจัดการ
ทรัพยากรน้้าอย่างยั่งยืนจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง คือควรช่วยกันใช้น้้าอย่างมีคุณค่า ลดการสูญเสี ยของน้้าที่มิได้ใช้
ประโยชน์ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าไว้ให้ลูกหลานของเราได้ใช้สืบต่อไปในอนาคต 

ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีการกลั่นน้้าเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ โดยใช้เครื่องกลั่นน้้าชนิดที่ใช้น้้าในกระบวนการควบแน่น ซึ่งน้้าทิ้งที่
จากกระบวนการควบแน่นยังไม่มีการจัดการหรือใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระบบการกลั่นน้้าใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่าเพื่อจัดการ
ทรัพยากรน้้าท้ิงดังกล่าว โดยที่เครื่องกลั่นน้้ายังคงสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังเดิม 

 

2. วิธีการทดลอง 
 การด้าเนินงานวิจัยนี้มุ่งจัดการทรัพยากรน้้าทิ้งจากกระบวนการควบแน่นของเครื่องกลั่นน้้ายี่ห้อ SCHOOT 
รุ่น D 8200 ประจ้าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยใช้หลักการ
วิศวกรรมคุณค่า เพื่อเป็นการน้าน้้ากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่หรือใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าโดยที่เครื่องกลั่นน้้ายังคง
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดังเดิม รายละเอียดการด้าเนินงานแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
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2.1 ศึกษาหลักการท้างานของเครื่องกลั่นน้้ายี่ห้อ SCHOOT รุ่น D 8200 พบว่า ในการกลั่นน้้าของเครื่อง
กลั่นน้้าเวลา 1 ช่ัวโมง จะได้น้้ากลั่น 3.7 ลิตร และจะมีน้้าที่ใช้ในกระบวนการควบแน่น ซึ่งจะไหลผ่านเครื่องกลั่นน้้า
แล้วปล่อยท้ิง 140.3 ลิตรต่อ 1 ช่ัวโมง ในการกลั่นน้้าหน่ึงครั้งจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง จะท้าให้ปริมาณน้้าท่ีปล่อยทิ้ง
เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ เกิดการสูญเสียน้้า  

 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 เครื่องกลั่นน้้า 
 

2.2 ออกแบบระบบน้าน้้าทิ้งกลับมาหมุนเวียนใหม่โดยตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรน้้าที่ต้องสูญเสีย
ไปและต้นทุนในการผลิตน้้ากลั่นที่สูง จึงน้าหลักวิศวกรรมคุณค่าเป็นส่วนส้าคัญในการออกแบบระบบหมุนเวียนน้้า 

2.3 ติดตั้งระบบหมุนเวียนน้้าท้ิงกลับมาใช้ใหม่ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี ้
  - แทงค์น้้าส้าหรับรองรับน้้าทิ้งที่ออกจากระบบ เพื่อพักน้้าไว้จนอุณหภูมิของน้้าลดลงประกอบด้วยแทงค์น้้า
ในห้องปฏิบัติการและแทงค์น้้าท่ีสูงซึ่งมีขนาดต่างกัน แล้วจึงมีการน้าน้้าหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่โดยผ่านระบบปั๊มน้้าไป
พักไว้แทงค์น้้าท่ีสูง 
  - ปั๊มน้้าส้าหรับน้าน้้าไปพักไว้แทงค์น้้าท่ีสูงเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้้ากลับมาใช้ใหม่โดยการไหลจากที่สูง
ตามธรรมชาติ 
  - กล่องควบคุมการท้างานส้าหรับควบคุมการท้างานของปั๊มน้้าที่สัมพันธ์กับระดับน้้าในแทงค์พักน้้ารวมถึง
การเปิด-ปิดของวาล์วควบคุมการไหลของน้้าเติมเข้าสู่ระบบและการท้างานของเครื่องกลั่นน้้า 
  - แทงค์น้้ากลั่นเพื่อรองรับน้้ากลั่นส้าหรับการใช้ในห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 แทงค์น้้าหมุนเวียนในระบบ 
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รูปที่ 3 ปั๊มหมุนเวียนน้้าและกล่องควบคุม 
 

2.4 ทดลองใช้งาน ทดสอบพิสูจน์ วิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขระบบ 
2.5 ท้าการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

  2.5.1 เปรียบเทียบปริมาณเฉลี่ยของน้้ากลั่นก่อนและหลังการติดตั้งระบบ  
  2.5.2 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากระบบท่ีพัฒนาขึ้น มาเทียบกับค่าใช้จ่ายในระบบเดิม โดย
ท้าการเปรียบเทียบทั้งในส่วนของต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ได้แก่ ค่าวัสดุของระบบ และต้นทุนแปรผัน (Available 
Cost) ได้แก่ ค่าน้้า ค่าไฟฟ้า และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เมื่อท้าการติดตั้งระบบแล้ว และท้าการใช้งาน
ระบบอย่างต่อเนื่อง จะต้องใช้เวลานานเท่าใด เพื่อให้ทราบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเทียบกับต้นทุนใน
การด้าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ก. ระบบท่ีท้าการออกแบบ    ข. ระบบท่ีติดตั้ง 
รูปที่ 4 ระบบหมุนเวยีนน้้ากลับมาใช้ใหม่ 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
การปรับปรุงกระบวนการกลั่นน้้าในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า*ได้ท้าการ

ออกแบบและติดตั้งระบบน้าน้้าทิ้งจากเครื่องกลั่นน้้ายี่ห้อ*SCHOOT*รุ่น*D*8200*กลับมาหมุนเวียนใช้ในกระบวนการ
กลั่นน้้าใหม ่และมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบ โดยแสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

3.1 ผลการทดลองการกลั่นน้้าหลังการปรับปรุงระบบ 
ผลการผลิตน้้ากลั่นของระบบที่มีการหมุนน้้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่ในระยะเวลา 6 ช่ัวโมง สามารถผลิตน้้ากลั่น

เฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ลิตร/ช่ัวโมง แสดงดังตาราง 1 

M

Distilation

BV

Temp 60 ° c

Temp 42 °c 

Storage tank  

Storage tank  

Pump w/float switches

BV
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ตารางที ่1 ผลการทดลองการกลั่นน้้าหลังการปรับปรุง 
 

เวลา (ชั่วโมง) 
ครั้งที่ (ลิตร) 

ค่าเฉลี่ย (ลิตร) 
1 2 3 

1 3.86 3.87 3.85 3.86 
2 3.88 3.84 3.86 3.86 
3 3.86 3.86 3.87 3.86 
4 3.8 3.81 3.8 3.80 
5 3.76 3.78 3.79 3.78 
6 3.78 3.78 3.78 3.78 

เฉลี่ย 3.82 
 

3.2 ผลการเปรียบเทยีบการกลั่นน้า้ก่อนและหลังการปรับปรุงระบบ แสดงดังตารางที ่2 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการกลั่นน้้าก่อนและหลังการปรับปรุงระบบ 
 

ระบบหมุนเวียนน้า้ 
ปริมาณ (ลิตร/ชั่วโมง) 

น้้าเข้าระบบ น้้ากลั่น น้้าทิ้ง 
ก่อนติดต้ัง 144 3.70 140.3 
หลังติดตั้ง 3.82 3.82 0 

 ผลการผลิตน้้ากลั่นของระบบท่ีมีการหมุนน้้าทิ้งกลับมาใช้ใหม่โดยเครื่องกลั่นน้้าสามารถท้างานได้ตามปกติลด
น้้าทิ้งได้เป็นศูนย์และผลิตน้้ากลั่นเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ลิตร/ช่ัวโมง ซึ่งระบบเดิมผลิตน้้ากลั่นเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ลิตร/
ช่ัวโมง และปล่อยน้้าทิ้ง 140.3 ลิตร/ช่ัวโมง  

3.3 ผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการปรับปรุงระบบ 
- ค่าน้้าประปา 

 ระบบการท้างานของเครื่องกลั่นน้้าเดิมมีการใช้น้้าประปาแยกออกเป็น*2*ส่วน*คือ*น้้าที่ผ่านเครื่องกลั่นแล้ว
ผลิตเป็นน้้ากลั่นจ้านวน 3.7 ลิตร/ช่ัวโมง และน้้าทิ้งจากกระบวนการกลั่นจ้านวน*140.3*ลิตร/ช่ัวโมง เครื่องกลั่นน้้า
ท้างานวันละ 6 ช่ัวโมง พบว่าใน 1 วัน จะได้น้้ากลั่น 22.2 ลิตร และมีน้้าที่ปล่อยทิ้ง*841.8*ลิตร*ดังนั้นในการ
ท้างาน*22 วัน/เดือน*จะได้น้้ากลั่น 488.4 ลิตร*และจะมีน้้าทิ้ง 18,519.6 ลิตร ค่าน้้าประปาราคา ยูนิตละ*18.18 
บาท (1 ยูนิต = 1000 ลิตร) 
 ระบบเดิมมีการใช้น้้าประปา 19,008 ลิตร/เดือน (488.4+18,519.6) หรือ 19.008 ยูนิต คิดเป็นค่าน้้า 
408.26 บาท/เดือน ระบบพัฒนามีการใช้น้้าเริ่มต้น 250 ลิตร คิดเป็น 4.54 บาท และในระบบหมุนเวียนมีการใช้
น้้าประปา 504.24 ลิตร/เดือน หรือ 0.5042 ยูนิต คิดเป็นค่าน้้า 9.17 บาท/เดือน ดังนั้นระบบท่ีพัฒนาสามารถประหยัด
ค่าน้้าได้ 408.26 บาท/เดือน 
 - ค่าไฟฟ้า 
 ค่าไฟฟ้าในการศึกษานี้แบ่งเป็น*2 ส่วน*คือ*ค่าไฟฟ้าจากเครื่องกลั่นน้้า*และค่าไฟฟ้าจากปั๊มน้้าในระบบที่
พัฒนาขั้นมา*(ค่าไฟฟ้าราคา ยูนิตละ 3.6796 บาท) 
 1. ค่าไฟฟ้าของเครื่องกลั่นน้้า 
 เครื่องกลั่นน้้า*3000*วัตต์*ท้างานวันละ*6*ช่ัวโมง*คิดเป็น*18*ยูนิต (3000 x 6 x 10-3) ในการท้างาน*22 
วัน/เดือน มีการใช้ไฟฟ้าจ้านวน 396 ยูนิต*คิดเป็นค่าไฟฟ้า 1,457.12 บาท/เดือน 
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 
 

2. ค่าไฟฟ้าของปั๊มน้้า 
ปั๊มน้้าขนาด*80*วัตต์ ในการกลั่นน้้า*6*ช่ัวโมงจะท้างานทุกๆ*0.67*ช่ัวโมง*ดังนั้นปั๊มจะท้างานทั้งหมด*9*

ครั้ง*และในการท้างานแต่ละครั้งปั๊มน้้าจะท้างาน*0.083*ช่ัวโมง*ฉะนั้นใน*1 วัน*ปั๊มน้้าจะท้างาน*0.75*ช่ัวโมง ในการ
ท้างาน*22 วัน/เดือน จะใช้ไฟจ้านวน*1.32 ยูนิต*(80 x 0.75 x 22 x 10-3) คิดเป็นค่าไฟฟ้า*4.86*บาท/เดือน 

ในส่วนของข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นทั้งก่อนและหลังปรับปรุ งระบบสามารถสรุปได้     
ดังตารางที ่3 

 

ตารางที ่3 ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังปรับปรุงระบบ 
 

รายการค่าใช้จา่ย ระบบเดิม ระบบที่พัฒนาขึ้น 
ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) (บาท) 
- ค่าพัฒนาระบบ 
- ค่าน้้าประปาเร่ิมต้น 

 
- 
- 

 
50,000 
4.54 

ต้นทุนแปรผัน (Available cost )  (บาท/เดือน) 
- ค่าน้้าประปา 
- ค่าไฟฟ้าเครื่องกลั่นน้้า 
- ค่าไฟฟ้าเครื่องปั๊มน้้า 

                
408.26 

1,457.12  
- 

 
9.17 

1,457.12  
4.86 

รวม 1,865.38 1,471.15 
ค่าใช้จ่ายประหยัดได ้(บาท/เดือน) 394.23 

หมายเหตุ   - คิดมูลค่าซาก 10% ของการลงทุน เท่ากับ 5,000 บาท 
  - ไม่คิดอัตราดอกเบี้ยของเงินลงทุน 
ค้านวณระยะเวลาคืนทุน 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  = (50,000 -5,000) + 4.54  
                           = 45,004.54   บาท 
เงินท่ีประหยัดได้        = 394.23   บาท/เดือน 
ระยะเวลาคืนทุน        = ค่าใช้จ่ายในการลงทุน/เงินท่ีประหยัดต่อเดือน 
                            =*45,004.54/394.23    
               = 114.16    เดือน 
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 114.16 เดือน (9 ปี 6 เดือน 3 วัน) 
 

4. สรุป 
 จากหลักการวิศวกรรมคุณค่าสามารถน้ามาใช้จัดการทรัพยากรน้้า โดยการน้าน้้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการกลั่น

น้้าในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
ตาก มาหมุนเวียนใช้ใหม่โดยประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้้ายังคงเดิม เป็นการลดความสิ้นเปลืองที่เกิดขึ้นจากการ
ท้างานของกระบวนการกลั่นน้้าได้ ซึ่งในการวิจัยท้าโดยการศึกษากระบวนการกลั่นน้้าเบื้องต้นของเครื่องกลั่นน้้ายี่ห้อ 
SCHOOT*รุ่น*D*8200 พบว่า ในการกลั่นน้้าเป็นเวลา 1 ช่ัวโมงจะได้น้้ากลั่นเฉลี่ย 3.7 ลิตร และมีน้้าที่ใช้ใน
กระบวนการหล่อเย็น ซึ่งจะปล่อยท้ิงเฉลี่ย 140.3 ลิตรต่อช่ัวโมง ดังนั้นจึงได้ออกแบบสร้าง ทดลองใช้งาน และปรับปรุง
ระบบหมุนเวียนน้้าทิ้งดังกล่าว พบว่า หลังการติดตั้งระบบจะได้ปริมาณน้้ากลั่นเฉลี่ย 3.82 ลิตรต่อช่ัวโมง และไม่มีน้้า
เหลือทิ้ง เมื่อพิจารณาด้านเศรษฐศาสตร์*พบว่า ค่าน้้าประปาเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม การติดตั้งอุปกรณ์ระบบ
หมุนเวียนสามารถประหยัดค่าน้้าประปาได้เดือนละ*399.07*บาท ค่าไฟฟ้าของปั๊มน้้าที่ติดตั้ง 4.86บาท/เดือน ดังนั้น

วา
รส
ารว
ิชา
กา
รแ
ละ
วิจ
ัย ม
ทร

.พร
ะน
คร

 

ฉบ
ับพ
ิเศษ



7 

The 5th Rajamangala University of Technology National Conference 
 

ค่าใช้จ่ายที่จะประหยัดได้ในแต่ล่ะเดือนเท่ากับ 394.23 บาท เมื่อคิดระยะเวลาคืนทุน พบว่า สามารถคืนทุนได้ในเวลา 
114.16 เดือน (9 ปี 6 เดือน 3 วัน) 
 ข้อเสนอแนะ 

 4.1 จากการทดลองพบว่า เมื่อระยะเวลานานขึ้นอุณหภูมิของน้้าในระบบสูงขึ้น มีผลท้าให้ประสิทธิภาพของ
เครื่องกลั่นน้้าลดลง ซึ่งควรปรับปรุงระบบโดยเพิ่มระบบลดอุณหภูมิ หรือระบายอากาศ หรือท้าความเย็นให้กับน้้าใน
กระบวนการ 

4.2 จากการค้านวณระยะเวลาคืนทุน พบว่า จะคืนทุนได้ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เนื่องจากวัสดุที่ใช้ใน
ระบบหมุนเวียนมีมูลค่าสูง สามารถปรับปรุงได้โดยการเปลี่ยนวัสดุจากสแตนเลสเป็นไฟเบอร์กลาส หรืออ่ืนๆ เพื่อท้าให้
ต้นทุนท่ีใช้ลดลง 

4.3 ระบบหมุนเวียนน้้าสามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้ตามความเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการหล่อเย็น 
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