
                                                                       

 

 
 

ใชหลักการ Turbo transducer โดยนําน้ํามันเตาผสมกับน้ําไดสูงสุดถึง 30% ทําใหสามารถประหยัดพลังงานไดสูงสุดถึง 15% 
และลดฝุนและควันที่จะเกิดจากหมอตมไอน้ําสูงสุดถึง 50% ตามมาตรฐาน CEE limits and National Combustible Liquid (มาตรฐาน
ยุโรป) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ระบบ MEC และ คุณสมบัติของ Micro-Emulsion ตอไปนี้  

 Micro-Emulsion โมเลกุลระดับนาโน (เล็กกวา 1 micron) ของนํ้ามันกับนํ้า ท่ี
รวมเปนเน้ือเดียวกัน  

 MEC system สราง Micro-Emulsion เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวสัมผัสระหวางนํ้ามัน
กับอากาศ ทําใหเกิดปฏิกิริยาเผาไหมท่ีสมบูรณ ในหองเผาไหม  

 MEC system...ชวยใหการเผาไหมของนํ้ามัน ในหมอกําเนิดไอนํ้า หรือ 
เตาเผาอุตสาหกรรม มีความสมบูรณมากขึ้น ลดการใชนํ้ามันลงได 

 MEC system...ชวยลดมลภาวะจากการเผาไหม ลดคาใชจายในการกําจัด
หรือควบคุม ปริมาณฝุน เขมา ควัน ใหเปนไปตามกฎหมาย 
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ประโยชนที่ไดรับจาการใชระบบ MEC 
 สามารถประหยัดพลังงานไดตั้งแต 3  ถึง  15% 
 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหมไดถึง 5%  

 ลดฝุน เขมา ควัน จากปลองไอเสียไดมากกวา 50% 

 ลดปริมาณ กาซ CO ไดสูงสุดถึง 50% 

 ลดปริมาณ กาซ NOX ไดสูงสุดถึง 20% 

 ลดปริมาณ กาซ SOX ไดสูงสุด 35% 
 

 

         
“We provide you the best energy saving with environmental solution”  

 
 

โมเลกุลนํ้าภายใน

Cell dimensions 
< 0.15 micron 



        

การใชงานระบบ MEC           
1. หมอกําเนิดไอน้ําหรือเตาเผา ที่ใชนํ้ามันเตา มากกวา 150,000 ลิตรตอเดือน  
ลดการใชน้ํามันเตา มากกวา 7,500 ลิตร ตอเดือน คิดเปนคาน้ํามัน   ที่ประหยัดได มากกวา 1,350,000 บาทตอป  

2. หมอกําเนิดไอน้ําหรือเตาเผา ที่ใชนํ้ามันดีเซล มากกวา 14,500 ลิตรตอเดือน  
เปล่ียนจากการใชน้ํามันดีเซลเปนน้ํามันเตา ลดคาใชจายมากกวา 40%  

3. หมอกําเนิดไอน้ําหรือเตาเผา ที่มีการปลอยฝุน เขมา ควัน หรือกาซเสีย จากการเผาไหม ในปริมาณที่มากเกินมาตรฐานของกรม
ควบคุมมลพิษ  

 
ประโยชนดานสิ่งแวดลอมของระบบ MEC 

นอกจากจะชวยประหยัดน้ํามันแลว ยังชวยลดปริมาณของ ฝุน เขมา ควัน และกาซเสียจากการเผาไหมอีกดวย                                       
 

ตัวอยางการคํานวณผลประหยัดคาใชจายจากการติดตัง้ระบบ  MEC 
 

โรงงานแหงหนึ่ง มีอัตราการใชน้ํามันเตา เกรด C 700,000 ลิตรตอเดือน ที่ราคา 17 บาทตอลิตร 
หลังติดตั้งระบบ MEC ไดผลการประหยัดขั้นต่ํา 3% (รับประกันผลการประหยัด) 
จะสามารถลดการใชน้ํามันเตาไดเทากับ 3% x 700,000 =     21,000 ลิตรตอเดือน 
ปริมาณการประหยัดน้ํามันเตาตอปเทากับ 12 x 21,000 =    252,000 ลิตรตอป 

คิดเปนคาน้ํามันที่ประหยัดไดเทากับ  17 x 21,000 =    357,000 บาท/เดือน 

หรือคิดเปนมูลคาตอปเทากับ  12 x 357,000 =  4,284,000 บาทตอป 

โรงงานแหงหนึ่ง มีอัตราการใชน้ํามันเตาเกรด A 700,000 ลิตรตอเดือน ที่ราคา 18.20 บาทตอลิตร 
หลังติดตั้งระบบ MEC ไดทําการเปลี่ยนไปใชน้ํามันเตา เกรด C ที่ราคา 17.20 บาทตอลิตร 
สวนตางราคาน้ํามันตอลิตรเทากับ   =  1 บาทตอลิตร 
สามารถลดคาน้ํามันตอเดือนไดเทากับ  =  700,000 บาทตอเดือน,  
และประหยัดไดตอปเทากับ    =  8,400,000 บาทตอป 

กรณีท่ี 1 การประหยัดนํ้ามันเตา 3 - 15% 

กรณีท่ี 2 เปลี่ยนจากการใชนํ้ามันเตาเกรด A เปนนํ้ามันเตาเกรด C และลดมลภาวะที่เกิดจากการเผา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

กรณีท่ี 3 เปลี่ยนจากการใชนํ้ามันดีเซล เปนนํ้ามันเตา 
 

โรงแรมแหงหนึ่ง มีอัตราการใชน้ํามันดีเซล 35,000 ลิตรตอเดือน ที่ราคา 30 บาทตอลิตร 
หลังติดตั้งระบบ MEC ไดทําการเปลี่ยนไปใชน้ํามันเตา เกรด A ที่ราคา  20 บาทตอลิตร 
สวนตางราคาน้ํามันตอลิตรเทากับ  30 - 20 = 10 บาทตอลิตร 
จะสามารถลดคาน้ํามันตอเดือนไดเทากับ 10 x 35,000     =     350,000        บาทตอเดือน 
หรือคิดเปนมูลคาที่ประหยัดไดตอปเทากับ 12 x 350,000    =   4,200,000        บาทตอป 

 
 
 

 
 
\ 



 
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเตานี้มีจุดประสงคเพ่ือลดมลภาวะท่ีเกิดจากการเผาไหม โดยเฉพาะเขมา, ฝุน จนถึงกาซเสียจาก

การเผาไหมซึ่งปจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม ก็เร่ิมใหความสําคัญมากขึ้นกับการปลอยมลภาวะจากการเผาไหมเชื้อเพลิงออกสูอากาศ 
โดยมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมใหมีการปลอยมลภาวะออกมาใหนอยที่สุด  

นอกจากนี้ยังชวยลดปริมาณการใชนํ้ามันเตาลงอยางนอย 3% โดยการใชเทคโนโลยี Micro-emulsion ซึ่งจะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเผาไหมของน้ํามันเตา ทําใหสามารถเผาไหมเชื้อเพลิงไดอยางสมบูรณมากขึ้น ลดการใชเชื้อเพลิง ตลอดจนมลภาวะ
จากการเผาไหม 
 ซึ่งหากไมมีการใช MEC-system แลว อาจจําเปนที่จะตองมีการติดตั้งอุปกรณดักฝุนเพ่ิมเติมเพ่ือควบคุมปริมาณฝุนและกาซเสีย
ใหอยูในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด ซึ่งการดําเนินการเชนนี้ นอกจากจะเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุแลว ยังเปนการเพ่ิมตนทุนคาไฟฟา
ในสวนของการเดินเครื่องดักฝุน สารเคมีในการบําบัดน้ําที่มีสภาพเปนกรด ตลอดจนความยุงยากในการจัดการอื่นๆอีก 
 

“MEC-system จึงเปนทางเลือกหน่ึงซึ่งสามารถใหท้ังการประหยัดพลังงานและรักษาส่ิงแวดลอม” 
 

Micro-emulsion System (MEC system) เปนระบบที่ใชปรับปรุงคุณภาพของน้ํามันเตาใหสามารถเผาไหมไดมากขึ้น โดยการ
เพ่ิมความสามารถในการแตกตัวของละอองน้ํามันที่พนออกมาจากหัวฉีด (Nozzle) ของหัวเผา (Burner) ขณะที่อยูในกระบวนการเผาไหม
ในหองเผาไหม (Combustion Chamber) ทําใหเชื้อเพลิงสัมผัสกับออกซิเจนไดมากขึ้น  และสงผลใหการเผาไหมสมบูรณมากขึ้น 
ประสิทธิภาพในการเผาไหมสูงขึ้น ประหยัดน้ํามัน และ ทําใหมลภาวะจากการเผาไหม โดยเฉพาะเขมาลดลงเปนอยางมาก  
  
Technology Overview 
 สําหรับหมอกําเนิดไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลวนั้น โดยปกติ ละอองน้ํามันที่พนออกหัวฉีดที่มีคุณภาพสูงจะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ประมาณ 50 micron ซึ่งแมวาจะมีขนาดที่เล็กมากแลวก็ตาม แตเนื่องจากความหนืดและเวลาในการเผาไหมที่มีจํากดั ทําใหยังมี
องคประกอบที่เปนเชื้อเพลิงบางสวนที่ไมถูกเผาไหม ทําใหเกิดเขมาและควันดํา 
 เทคโนโลยี Emulsion ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือสรางโครงสรางที่เรียกวา Water-in-oil emulsion ซึ่งจะชวยใหอนุภาคของละอองน้ํามันมี
ขนาดเล็กลง สงผลใหการเผาไหม มีความสมบูรณมากขึ้น เพ่ิมประสิทธิในการสันดาปของเชื้อเพลิง ลดปริมาณเขมา ฝุน และกาซเสียจาก
การเผาไหม ทัง้นี้ ขนาดของละอองน้ํามันที่ไดจากเทคโนโลยีนี้จะมีคาต่ําสุดประมาณ 5 micron ซึ่งจะเห็นไดวามีขนาดเล็กกวา ละออง
น้ํามันปกติถึง 10 เทา ตอมามีการพัฒนาเทคนิคที่เรียกวา Micro-emulsion ซึ่งดวยวิธีการนี้จะทําใหขนาดของละอองน้ํามันลดลงไดอีก 
โดยจะมีคาเหลือเพียง 0.15-0.5 micron ผลก็คือ ยิ่งทําใหการเผาไหม มีความสมบูรณมากขึ้นไปอีก โดยเราสามารถเปรียบเทียบขนาดของ
พ้ืนที่ผิวของละอองน้ํามัน 1 ลิตร ที่มาจากวิธีการตางๆกันไดดังนี้ 
 

น้ํามันปกติผาน Burner -> ละอองขนาด 50 micron -> พ้ืนที่ผิวสัมผัสอากาศ 13 ตารางเมตร 
Emulsion ของนํ้ามันผาน Burner -> ละอองขนาด 5 micron -> พ้ืนที่ผิวสัมผัสอากาศ 130 ตารางเมตร 

Micro Emulsion ของนํ้ามันผาน Burner -> ละอองขนาด 0.15 micron -> พื้นท่ีผิวสัมผัสอากาศ 4,300 ตารางเมตร 

  
จะเห็นไดวาหากเปรียบเทียบกันระหวางน้ํามันปกติกับ Micro-emulsion ความแตกตางระหวางพื้นที่ผิวสัมผัสอากาศซึ่งเปนปจจัย

กําหนดความสมบูรณของการเผาไหม มคีาสูงถึง 330 เทา ดังนั้น นี่จึงเปนสาเหตุที่ทําใหสามารถประหยัดการใชเชื้อเพลิงเมื่อใชเทคโนโลยี 
Micro-emulsion 
 

MEC-system เปนระบบที่ใชสราง Micro-emulsion โดยจะสราง Atomized Stabilize Fuel จากการแทรก
โมเลกุลของน้ําเขาไปในหยดน้ํามันแลวทําใหคงตัวโดยผานสนามแมเหล็กความเขมสูง ผลที่ไดจะเปน atomized 
micro-emulsion ซึ่งมีขนาดระหวาง 0.15-0.5 micron ขนาดที่เล็กมากนี้เองที่ทําใหเชื้อเพลิงที่ผานระบบ MEC-
System มีลักษณะเปนหยดโดยมีเชื้อเพลิงเปนฟลมหุมผิวภายนอกและมีน้ําอยูภายใน มีความเสถียร คงตัวที่
อุณภูมิสูง และไมแยกตัวออกจากกันเมื่อท้ิงไวในบรรยากาศ นอกจากนี้ จากลักษณะแบบนี้เองเมื่อถูกพนเขาไป
ในหองเผาไหมแลว น้ําจะกลายเปนไออยางรวดเร็วจนมีลักษณะเหมือนการระเบิด ซึ่งเรียกวาการเกิด Second 
Atomizeทําใหพ้ืนที่ผิวของเชื้อเพลิงที่สัมผัสกับออกซิเจนเพ่ิมมากขึ้นไปอีก ปฏิกิริยาการเผาไหมก็ยิ่งสมบูรณ
มากขึ้น และลดมลภาวะจากการเผาไหมไดมาก ซึ่งจากการใชงานระบบพบวา 
 



 
 

นอกจากประโยชนในแงของการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เผาไหมแลว การใช Micro-emulsion ยังชวยรักษาคา
ประสิทธิภาพในการถายเทความรอนของหมอกําเนิดไอ

น้ําใหมีคาลดลงชากวาการใชน้ํามันเตาปกติ ซึ่งจะมีการ
จับตัวกันของเขมาที่เหลือจากการเผาไหมไมสมบูรณ 

เปนฟลมหนาที่ผิวดานในของทอไฟ (กรณีที่หมอกําเนิด
ไอน้ําเปนแบบทอไฟ) อันจะสงผลใหการแลกเปลี่ยนความ
รอนของหมอกําเนิดไอน้ําลดลงเมื่อเวลาผานไป
  
 

ในดานส่ิงแวดลอม เน่ืองจากการเผาไหมที่สมบูรณมากขึ้น ปริมาณเขมา ฝุน และกาซเสียจากกระบวนการเผาไหม จะมีคาลดลง
อยางมาก โดยสวนใหญแลวจะทําใหปริมาณของเสียเหลานี้ มีคาอยูในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด ดังนั้นจึงเปนผลพลอยไดที่สําคัญมาก ที่
หลังจากการใชงานระบบ MEC-system นี้แลว ก็ไมจําเปนที่จะตองติดตั้งระบบหรืออุปกรณตางๆ เชน Scrubber, ตัวดักฝุน etc. เพ่ิมเติม 
เพ่ือแกปญหาเหลานี้อีก ทําใหลดตนทุนที่ตองลงทุนเพ่ิมในอนาคต ตลอดจนลดตนทุนในการเดินเครื่องอุปกรณเสริมเหลานี้อีกดวย 
 

ลูกคาที่ใชงานติดตั้งระบบ MEC SYSTEM 

 โรงแรมอิมพเีรียล ควีน ปารค 

 โรงแรมเซ็นทารา แกรด บีช รีสอรท สมุย 

 บริษัท ไทยเพรสิเดนท ฟดูส จํากัด (มหาชน) 
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ตารางเปรียบเทียบผลตรวจวดัปริมาณฝุน และกาซจากปลองควัน กอน-หลังใชระบบ MEC 
 

รายการตรวจวัด Unit กอน หลัง คามาตรฐาน  Remark 

Total Suspended Particulate 
(TSP); ปริมาณฝุน 

mg/m3 427.37 52.08 240 ลดลง 87.8% 

SO2 ppm 44.84 29.28 950 ลดลง 34.7% 

CO ppm 195 64 690 ลดลง 67.2% 

 

 
 
 

Efficiency of boiler 
ปรสิทธิภาพการเผาไหม 

% 86.3 93.6 - เพิ่มข้ึน 8.4% 
 
 

(2) ผลการประหยัดนํ้ามันหลังการตดิตั้งระบบ MEC 
 (2.1) ผลการประหยัดปรมิาณนํ้ามันเตา A หลังการติดตัง้ระบบ MEC  

 จากการประเมินขอมูลการใชปริมาณนํ้ามันปจจุบันและขอมูลยอนหลังจนถึงป 2547 
 สามารถประหยัดได 7.8 -11.5% ซึ่งมากกวาการรับประกันผลการประหยัด              

 (รับประกันผลการประหยดั 3%) 

 สามารถประหยัดนํ้ามันเตาไดมากกวา       80,320   ลิตรตอป (7.8%) 

 คิดเปนมูลคามากกวา (15.50 บาท/ลิตร) 1,244,960  บาทตอป 
 

(2.2) ผลการประหยัดคานํ้ามันหลังการติดตั้งระบบ MEC (เปลีย่นจากน้ํามันเตาAเปนนํ้ามันเตาC)   
 - ตารางเปรยีบเทียบปรมิาณการใชนํ้ามันที่ประหยัดได 
 ปริมาณนํ้ามันที่ใช (ลิตร) 

เดือน 
นํ้ามันเตาเกรด

A 
ป2006 

นํ้ามันเตาเกรดC 
ป2007 

ปริมาณนํ้ามันที่ประหยัด
ได 

(ลิตร) 

กุมภาพันธ 101,613 67,830 

 
 
 
 33,783 
 

มีนาคม 114,646 84,392 30,254 
 

เมษายน 98,325 82,439 15,886 
 
- ตารางแสดงผลการประหยัดคานํ้ามัน หลังการเปลี่ยนนํ้ามันเตาเกรด A เปน เกรด C 

 คาใชจายน้ํามันเตา (บาท) 

เดือน นํ้ามันเตาเกรด
A 

ป2006 

นํ้ามันเตาเกรดC 
ผลการประหยัด  

ที่ไดตอเดือน (บาท/
เดือน) 

 ป2007 
 
 กุมภาพันธ 1,548,042 806,203 741,839 

มีนาคม 1,759,706 
 

1,013,075 746,631 

เมษายน 1,498,142 
 

1,048,613 449,529 
 
 
 



 

 
CENTARA GRAND BEACH RESORT IN SAMUI. 

การเปลี่ยนชนิดของนํ้ามันจากการใชนํ้ามันดีเซล เปนนํ้ามันเตาควบคูการใช MEC system 

 
 
ผลการประหยัดหลังการติดตั้งระบบ MEC SYSTEM ที่ Centara Grand Beach Resort 

(1) ผลการประหยัดคานํ้ามันที่ไดตอเดือน 190,000 - 210,000 Baht 
(2) ปริมาณฝุน เขมา และปรมิาณกาซที่ไดไมเกินมาตรฐานที่ทางกรมควบคุมโรงงาน และกรมควบคุม

มลพิษระบุไว 
 

ภาพเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปรมิาณฝุน และกาซจากปลองควัน หลังใชระบบ MEC System.  

การใชน้ํามันดีเซล การใชน้ํามันเตาควบคูการใช MEC system
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท ไทยเพรสิเดนท ฟูดส จํากัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน จังหวัดลําพูน 
(Thai President Foods Public Company) 

 
 
 

 
 
 

 
 
วิธีการประเมินผล 

1. เปรียบเทียบอัตราการใชเชื้อเพลิงตอตันไอน้ํา (หักปริมาณที่โบลวดาวน) กอน-หลัง การใชงานระบบ 
2. เปรียบเทียบผลการปลอยอากาศเสียจากปลองไอเสียของหมอไอน้ําที่ทําการติดตั้งระบบ กอน-หลัง 

 
ผลการบันทึกขอมูล (เก็บขอมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง ระหวางที่มีการใชงานระบบ) 
 
อัตราการใชเชื้อเพลิง 
 

 
 



 
 
อัตราการใชเชื้อเพลิงตอตันไอน้ํากอนการติดตั้งระบบ  = 74.19   ลิตร/ตันไอน้ํา 
อัตราการใชเชื้อเพลิงตอตันไอน้ําหลังการติดตั้งระบบ  = 65.34   ลิตร/ตันไอน้ํา 

∴ใชเชื้อเพลิงลดลง = 74.19 - 65.34   =    8.85   ลิตร/ตันไอน้ํา 

ผลประหยัดจากการใชระบบ MEC  =    11.9   %  
 

จากขอมูลอัตราการใชเชื้อเพลิงเฉล่ีย    = 231,278  ลิตรตอเดือน 
ปริมาณน้ํามันเตาที่จะประหยัดไดตอเดือน  = 231,278 x 11.9% ลิตรตอเดือน 
      =   27,522  ลิตรตอเดือน 
คิดเปนมูลคาน้ํามันเตา(@18.20 บาทตอลิตร)      = 500,902  บาทตอเดือน 

มูลคาการประหยัดตอป   =         6,010,823 บาท 
 

ตารางสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองระบาย 
 

คาที่ตรวจวัดได 
รายการตรวจ หนวย 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
% diff ครั้งที่ 1 

กับ 3 
คามาตรฐาน 

ปริมาณออกซิเจน (O2) % 7.2 6.9 5.8 ลดลง 19.4% - 

ปริมาณฝุน (Total Suspended Particulate, TSP) mg/m3 94.27 30.96 24.57 ลดลง 73.9% 240 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ppm 442.56 199.67 92.87 ลดลง 79.0% 650 

กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ppm 1.95 5.17 5.02 เพิ่มข้ึน 157% 200 

กาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) ppm 23.00 28.00 19.00 ลดลง 17.4% 690 

คาควันดํา (Opacity) % 5.0 5.0 5.0 10 เทาเดิม 

หมายเหตุ: ครั้งที่ 1 กอนติดตั้งระบบ 
ครั้งที่ 2 หลังติดตั้งระบบ กอนปรับอัตราการปอนอากาศเขาหมอไอน้ํา 
ครั้งที่ 3 หลังติดตั้งระบบ หลังปรับอัตราการปอนอากาศเขาหมอไอน้ํา 

 
 
 
 “We provide you the best energy saving with environmental solution” 
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