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รายละเอียดการประดษิฐ์ 

ช่ือที่แสดงถงึการประดษิฐ์ 

 เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ 

สาขาวทิยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดษิฐ์ 

 วิศวกรรมเคร่ืองกลในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ 5 

ภมิูหลังของศิลปะหรือวทิยาการที่เกี่ยวข้อง 

 การกลัน่เป็นกระบวนการแยกสารบริสทุธ์ิออกจากสารผสมโดยอาศยัความแตกต่างของความดนั

ไอท่ีแตกต่างกัน การกลั่นจึงได้รับความนิยมในการแยกน า้ออกจากเกลือเน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่ายแต่ให้

ประสิทธิภาพสงู โดยการกลัน่น า้เค็มโดยทัว่ไปมีกระบวนการการท างาน คือ น า้เค็มท่ีถูกให้ความร้อนใน

ส่วนให้ความร้อนซึง่ส่วนมากมกัใช้ไอน า้ร้อนจากหม้อต้ม จากนัน้น า้เค็มท่ีได้รับความร้อนจะระเหยเป็นไอ10 

น า้ร้อนและถกูส่งผ่านท่อน าไอน า้ไปยงัส่วนกลัน่ท่ีมีอณุหภมูิต ่ากว่าซึง่จะเกิดแลกเปลี่ยนความร้อนกบัท่อ

น า้เคม็เย็นแล้วกลัน่ตวัเป็นน า้บริสทุธ์ิซึง่ให้ผลผลิตต ่าและสิน้เปลือ้งพลงังาน 

เคร่ืองกลัน่น า้แบบซิงเกิลอิเฟค (Single-effect Distillation) เป็นเคร่ืองกลัน่ท่ีมีลกัษณะท่ีเรียบง่าย

ท่ีสดุมีลกัษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหรือทรงกระบอกท าจากโลหะมีส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนขดเป็นวงท า

จากท่อแก้ว ทองแดงหรืออะลมูิเนียม โดยไอน า้ร้อนจะถกูสง่ผา่นท่อแลกเปลี่ยนความร้อนไปยงัสว่นกลัน่ท่ีมี15 

อณุหภูมิต ่ากว่าท่ีมกัหล่อเย็นด้วยน า้เย็นหรืออากาศซึ่งไอน า้จะแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วกลัน่ตวัเป็นน า้

ภายในท่อ เคร่ืองกลัน่นีจ้ะให้ปริมาณน า้กลัน่น้อย เปลือ้งพลงังานและน า้หล่อเย็น แต่จะให้ความบริสทุธ์ิ

เหมาะสมส าหรับใช้กลัน่น า้ส าหรับห้องปฏิบตัิการ 

เคร่ืองกลัน่น า้แบบมลัติเพิลอิเฟค (Multiple-effect Distillation)  เป็นเคร่ืองกลัน่ท่ีมีลกัษณะเป็น

กล่องสี่เหลี่ยมท าจากโลหะปิดสนิทจ านวนหลายห้องภายในประกอบด้วยท่อแลกเปลี่ยนความร้อนขนาด20 

เล็กท่ีท าจากโลหะจ านวนมาก และมีหัวฉีดน า้ฝอยเพื่อฉีดของเหลวท่ีต้องการกลั่นบริเวณด้านบน  มี

กระบวนการการท างานโดยทัว่ไปคือเม่ือเร่ิมท างานจะโปรยของน า้ให้เป็นละอองฝอยจากด้านบนซึง่ละออง

น า้นีจ้ะสมัผสักบัท่อท าความร้อนท่ีติดตัง้ในห้องกลัน่แรกแล้วระเหยเป็นไอน า้ร้อนเข้าสูท่่อแลกเปลี่ยนความ

ร้อนและไหลผา่นยงัห้องกลัน่ถดัไปโดยผา่นท่อเช่ือมตอ่เลก็ๆจ านวนมากเป็นสว่นแลกเปลี่ยนความร้อนและ

ใช้ระบบโปรยน า้ฝอยจากสว่นบนของเคร่ืองกลัน่และเมื่อไอน า้ในช่องถดัมาได้สมัผสักบัละอองน า้ท่ีถกูโปรย25 

จากด้านบนเช่นเดียวกนั ไอน า้ภายในท่อจะควบแน่นเป็นน า้ เคร่ืองกลัน่แบบนีจ้ะให้ปริมาณน า้กลัน่มาก 

แตมี่ขนาดใหญ่มกัใช้ในงานอตุสาหกรรม แตส่ าหรับเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ท่ีคิดค้นขึน้จะใช้สว่น

ตัวอย่างค าขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ด้านวิศวกรรม) 
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แลกเปลี่ยนความร้อนมีลกัษณะเป็นแผ่นเอียงและปล่อยน า้ไหลผ่านเคร่ืองกลัน่โดยตลอดไม่ใช้ระบบโปรย

ฝอย 

เคร่ืองกลัน่น า้แบบอัดไอ เป็นเคร่ืองกลัน่ท่ีมีลกัษณะเป็นกล่องโลหะปิดสนิทแข็งแรง มีหลกัการ

ท างานคือการอดัไอน า้ให้มีอณุหภมูิและความดนัสงูขึน้และควบแน่นเป็นน า้บริสทุธ์ิเม่ือไหลผ่านบริเวณท่ีมี

อณุหภมูิต ่ากว่า โดยมีกระบวนการท างานทัว่ไปคือน า้จะได้รับความร้อนจากแหล่งให้ความร้อนแล้วระเหย5 

เป็นไอ ไอน า้ท่ีระเหยนีจ้ะถกูสบูเข้าเคร่ืองอดัไอเพื่อให้มีอณุหภมูิและความดนัสงูขึน้  จากนัน้ไอน า้ท่ีมีความ

ดนัสงูนีจ้ะถกูสง่กลบัห้องระเหยท่ีมีอณุหภมูิต ่ากว่าผา่นท่อแลกเปลี่ยนความร้อนท าจากแดงทองท่ีขดเป็นวง 

เม่ือไอน า้ท่ีความดนัสงูสมัผสักบัอณุหภมูิท่ีต ่ากวา่จะควบแน่นเป็นน า้บริสทุธ์ิ 

เคร่ืองกลัน่น า้พลงังานแสงอาทิตย์ เป็นเคร่ืองกลัน่ท่ีมีลกัษณะเป็นอา่งโลหะครอบด้วยโดมแก้วหรือ

กระจกเป็นส่วนแลกเปลี่ยนความร้อน และมีแผ่นรับรังสีเป็นโลหะทาสีด าอยู่ก้นอ่าง มีหลกัการท างานคือ10 

การขงัน า้ไว้ท่ีอ่างด้านลา่ง พลงังานจากรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ท่ีถ่ายเทพลงังานสูน่ า้โดยตรงเพื่อให้

น า้มีอณุหภมูิและความดนัไอสงูขึน้จนระเหยกลายเป็นไอและลอยตวัขึน้ด้านบนไปกระทบกบัโดมด้านบน

และกลัน่ตวัเป็นหยดน า้ 

เคร่ืองกลั่นน า้บริษัท ซันเทค จ ากัด เป็นเคร่ืองกลั่นน า้แบบกลั่นครัง้เดียวโดยใช้ไฟฟ้า ท่ี

ประกอบด้วย  ตวัเคร่ืองเป็นแก้วตัง้อยูบ่นฐานเหล็ก ( เป็นแบบไม่มีตู้  ) และมีฮีตเตอร์ (heater) ท าจากโลหะ15 

โครเมียม สามารถกลัน่น า้ได้ 4 ลิตร/ชัว่โมง ข้อเสียคือ ตวัเคร่ืองใช้ก าลงัไฟฟ้า  3,000 วตัต์ ท าให้เปลืองไฟ 

และเคร่ืองไมส่ามารถท างานได้เม่ือไม่มีกระแสไฟฟา้ 

อนสุิทธิบตัรประเทศไทยเลขท่ี 37 กล่าวถึงเคร่ืองกลัน่น า้ด้วยระบบไฟฟ้า มีลกัษณะภายนอกเป็น

รูปสี่ผืนผ้า ภายในเป็นคร่ึงวงกลม ติดตัง้ชดุคอยล์ขดท าจากเหล็กกล้าไร้สนิม พร้อมครีบอะลมูิเนียมส าหรับ

เป็นส่วนแลกเปลี่ยนความร้อนโดยมีชุดมอเตอร์พัดลมดูดอากาศเย็นส าหรับเป็นสารหล่อเย็นติดตัง้อยู่20 

สว่นบน และมีชดุกาต้มน า้ส าหรับเป็นสว่นสร้างความร้อนให้แก่น า้ เคร่ืองกลัน่นีมี้ข้อเสียคือให้ผลผลิตน้อย

เม่ือเทียบกบัพลงังานท่ีสญูเสียไปเน่ืองจากมีช่องระบายไอน า้ร้อนทิง้ท าให้สญูเสียไอน า้โดยไม่ได้น ามาใช้

งาน 

อนสุิทธิบตัรประเทศไทยเลขท่ี 6835 กลา่วถึงระบบเคร่ืองกลัน่น า้โดยใช้อากาศควบแน่นไอน า้ท่ีได้

จากน า้ร้อนและน า้เดือด มีลกัษณะถังทรงกระบอกส่วนล่างประกอบด้วยหม้อน า้ร้อนท าหน้าท่ีต้มน า้ให้25 

เดือด บริเวณช่วงกลางมีอุปกรณ์กลั่นน า้เป็นรูปทรงกระบอกมีช่องระบายไอน า้เป็นช่องกลมเจาะทะลุ
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เพื่อให้ไอน า้ผ่านเข้ามาภายในและควบแน่นกลายเป็นน า้กลัน่ และบริเวณด้านบนจะครอบด้วยฝารูปทรง

กรวยคว ่าซึง่ท าหน้าท่ีปอ้งไอน า้ร่ัวออกจากอปุกรณ์กลัน่น า้และเป็นสว่นแลกเปลี่ยนความร้อนโดยมีอากาศ

เป็นสารหล่อเย็น เคร่ืองกลัน่นีมี้ข้อเสียคือเม่ือเคร่ืองกลัน่ท างานไปได้ระยะหนึ่งความดนัในห้องกลัน่จะ

สงูขึน้จดุถึงจดุอิ่มตวัท าให้น า้ร้อนเป็นไอได้น้อยและกลัน่ตวัได้น้อยลง 

สิทธิบตัรสหรัฐอเมริกา. เลขท่ีค าขอ US 7,567,123 B1 เคร่ืองกลัน่น า้แบบอตัโนมตัิ ชนิดกลัน่ครัง้5 

เดียวแบบแก้ว มีอตัราเร็วในการกลัน่ไม่น้อยกว่า 4 ลิตรต่อชัว่โมง คณุภาพน า้กลัน่อยู่ในช่วง 2 -4 ไมโครซี

เมนส์ ฮีทเตอร์เป็นซิลิกา  มีบอยเลอร์ (Boiler) เป็นทรงนอน คอนเด็นเซอร์ทรงสงู ท าจากแก้วหนาทนความ

ร้อน (Borosilicate) ตวัเคร่ืองภายนอกท าจากเหล็กเคลือบสีอย่างดี ป้องกนัสนิม พร้อมฝาปิดใสด้านหน้า

สามารถติดตัง้บนโต๊ะท างานหรือบนฝาผนังได้ มีโซลินอยด์ วาล์ว (Solenoid valve) เม่ือปิดเคร่ืองหรือ

ไฟดบั น า้จะหยดุไหลเข้าตวัเคร่ืองโดยอตัโนมตัิ มีระบบควบคมุระดบัน า้ในบอยเลอร์ (Boiler) โดยอตัโนมตั ิ10 

สามารถแยกทางน า้เข้าสู่บอยเลอร์ (Boiler) และคอนเดนเซอร์ (Condenser) ได้ เพื่อการติดตัง้เคร่ืองกรอง

ป้องกันตะกรันได้ มีระบบตดัไฟเม่ือแรงดนัน า้ต ่ากว่าค่าท่ีก าหนดไว้และท างานใหม่เม่ือแรงดนัน า้กลบัสู่

ปกติ  มีระบบตดัไฟเม่ือน า้เต็มถงัเก็บและท างานใหม่เม่ือระดบัน า้ลดลงโดยอตัโนมตัิ แต่ก็ยงัมีข้อบกพร่อง

คือเป็นระบบใช้ไฟฟา้ ใช้ก าลงัไฟฟา้ ท าให้เปลืองคา่ไฟ  มีโครงสร้างซบัซ้อนท าให้อยากต้องการบ ารุงรักษา 

จากปัญหาท่ีกลา่วมาข้างต้น จึงมีการคิดค้นเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ขึน้  โดยสร้างเคร่ือง15 

กลัน่ให้มีลกัษณะเป็นหลายห้องกลัน่  และมีสว่นหล่อเย็นอยู่ด้านบนซึง่จะเป็นช่องเปิดทะลตุอ่เน่ืองกนัเป็น

แนวยาวตลอดเคร่ืองกลัน่ โดยน าน า้ท่ีต้องการกลัน่มาท าเป็นสารหล่อเย็น แล้วจึงน าไปให้ความร้อน และ

สง่กลบัเข้ามากลัน่ในเคร่ืองอีกครัง้ ซึง่คณุสมบตัิของคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ชนิดไหลตอ่เน่ืองทาง

เดียว  จะท าให้น า้ร้อนกลายเป็นไอน า้อย่างรวดเร็ว และท าให้ได้ปริมาณไอน า้ท่ีมากกว่าปกติ เน่ืองจากมี

หลายห้องกลัน่  จึงท าให้เกิดการกลัน่น า้ได้ปริมาณมากขึน้ ซึ่งเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ชนิดไหล20 

ตอ่เน่ืองเหมาะแก่การน าไปผลิตในเชิงอตุสาหกรรม เพื่อน าไปใช้ผลิตน า้จืดท่ีมีคณุภาพดี 

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดษิฐ์ 

 เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  มีลกัษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย ผนงั, ท่อ,  รางรับน า้

กลัน่,  แผ่นกัน้,  และแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน  ซึง่ใช้ส าหรับกลัน่น า้โดยเฉพาะการกลัน่น า้เค็มจากทะเล

หรือแหล่งน า้ใต้ดินเพื่อผลิตเป็นน า้จืดส าหรับใช้ดื่มในพืน้ท่ีห่างไกลและขาดแคลนแหล่งน า้จืดส าหรับ25 

บริโภค   
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 ความมุง่หมายของการประดษิฐ์นีค้ือ เพื่อประดษิฐ์เคร่ืองกลัน่น า้ท่ีมีประสทิธิภาพสงูและมีราคาถกู 

ซึ่งสามารถผลิตน า้จืดท่ีมีคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอส าหรับบริโภคในครัวเรือนท่ีห่างไกลและขาด

แคลนน า้จืด 

ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 

 รูปที่ 1 แสดงถึงรูปตดัตามยาวในลกัษณะ 2 มิตขิองเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ 5 

 รูปที่ 2 แสดงถึงภายนอกเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่และมีการเปิดให้เห็นภายในบางสว่น 

 รูปที่ 3 แสดงถึงรูปตดัตามยาวเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ 

การเปิดเผยการประดษิฐ์โดยสมบูรณ์ 

 เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  (ตามรูปท่ี 1-3) ท าจากวสัดท่ีุเลือกได้จากโลหะทนความร้อน  

กระจกทนความร้อน พลาสติกทนความร้อน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือวสัดุท่ีกล่าวมาตัง้แต่สองชนิดขึน้ไป10 

ผสมกนั   โดยเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ มีลกัษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย ผนงั, ท่อ,  รางรับ

น า้กลัน่,  แผน่กัน้,  และแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน 

 โดยท่ีเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ จะมีผนงั 6 ด้าน ได้แก่ ผนงัด้านบน  ผนงัด้านล่าง  ผนงั

ด้านซ้าย  ผนงัด้านขวา ผนงัด้านหน้า และผนงัด้านหลงั ประกอบกนัเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม 

 ภายในเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลั่น  จะมีแผ่นกัน้ (1) จ านวนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น15 

สี่เหลี่ยม ติดตัง้ห่างกนัเป็นระยะ  วางตวัขวางตามแนวยาวของตวัเคร่ืองกลัน่  โดยขอบด้านข้างทัง้สองของ

แผ่นกัน้ (1) ดงักลา่ว จะเช่ือมสนิทกบัผนงัด้านหน้าและผนงัด้านหลงัของตวัเคร่ืองกลัน่    โดยท่ีขอบบนและ

ขอบลา่งของแผ่นกัน้ (1) จะไมเ่ช่ือมติดกบัผนงัด้านบนและผนงัด้านลา่งของตวัเคร่ืองกลัน่  จงึท าให้ด้านบน

และด้านล่างของแผ่นกัน้ (1) มีลกัษณะเป็นช่องเปิดบน (2) และช่องเปิดล่าง (3) ตามล าดบั   โดยขนาด

ความสงูท่ีเหมาะสมของช่องเปิดบน (2) มีขนาดเป็น 4-5 เท่า  ของขนาดความสงูช่องเปิดล่าง (3)   และ20 

ความสงูของช่องเปิดบน (2) มีขนาดเป็น 0.1-2 เท่า  ของความสงูตวัเคร่ืองกลัน่ 

 ขอบบนของแผ่นกัน้ (1) แต่ละแผ่น จะมีแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4) ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น

กระจกทนความร้อนสี่เหลี่ยมวางเอียงเช่ือมตอ่อยู่  โดยขอบบนของแผ่นกัน้ (1) จะเช่ือมสนิทท ามมุกบัขอบ

บนของแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4) เป็นมมุ 30-45 องศา ส่วนขอบด้านข้างทัง้สองของแผ่นแลกเปลี่ยน

ความร้อน (4) จะเช่ือมสนิทกบัผนงัด้านหน้าและผนงัด้านหลงัของตวัเคร่ืองกลัน่  โดยท่ีขอบด้านล่างของ25 

แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4) จะเช่ือมสนิทกบัแผ่นกัน้ (1) แผ่นถดัไป  ยกเว้นในกรณีของแผ่นแลกเปลี่ยน
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ความร้อน (4) ท่ีอยู่ ซ้ายสุด ท่ีจะมีขอบบนเช่ือมสนิทกับผนังด้านซ้ายของตัวเคร่ืองกลั่น  และแผ่น

แลกเปลี่ยนความร้อน (4) ท่ีอยูข่วาสดุ ท่ีจะมีขอบลา่งจะเช่ือมสนิทกบัผนงัด้านขวาของตวัเคร่ืองกลัน่ 

 ส าหรับด้านล่างของขอบล่างแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4) จะมีรางรับน า้กลัน่ (5) ติดตัง้อยู่ ท า

หน้าท่ีส าหรับรองรับน า้ท่ีกลัน่ตวัแล้วจากแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4)   โดยปลายทัง้สองด้านของรางรับ

น า้กลัน่ (5) จะเช่ือมสนิทกบัผนงัด้านหน้าและผนงัด้านหลงัของตวัเคร่ืองกลัน่  โดยท่ีผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่5 

ด้านปลายของรางรับน า้กลัน่ (5) ด้านหนึ่ง  จะมีการเจาะช่องเพื่อตอ่ท่อ (6) ไว้ส าหรับให้น า้ท่ีกลัน่แล้วไหล

ออกมาจากตวัเคร่ืองกลัน่ 

 จากการเช่ือมต่อของแผ่นกัน้ (1)  แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4)  ผนงัด้านซ้ายและผนงัด้านขวา

ของตวัเคร่ืองกลัน่  จะท าให้เกิดการแบ่งพืน้ท่ีของตวัเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ออกเป็น 2 สว่น คือ 

พืน้ท่ีส่วนบนและพืน้ท่ีส่วนล่าง  และพืน้ท่ีส่วนบนและพืน้ท่ีส่วนล่างดงักล่าวจะมีลกัษณะแบ่งออกเป็น10 

ห้องๆ  โดยพืน้ท่ีสว่นบนจะมีช่องเปิดบน (2) ใช้ส าหรับเป็นช่องทางไหลผ่านของน า้เย็น และท าให้ห้องท่ีแบง่

ไว้ในพืน้ท่ีสว่นบนเช่ือมตอ่กนั  ส าหรับพืน้ท่ีสว่นลา่งใช้เป็นพืน้ท่ีให้เกิดการกลัน่ตวัของน า้และช่องทางให้น า้

ร้อนไหลผา่น โดยมีช่องเปิดลา่ง (3) ท่ีท าให้เกิดการเช่ือมตอ่กนัของห้องท่ีแบง่ไว้ในพืน้ท่ีสว่นลา่ง 

 ส าหรับพืน้ท่ีส่วนบน  บริเวณผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่จะมีการเจาะรูเพื่อเช่ือมต่อท่อ ท่ีหนึ่ง (7) และ 

ท่อท่ีสอง (8) เอาไว้ส าหรับน าน า้เย็นเข้าและน าน า้เย็นออกจากตวัเคร่ืองกลัน่ตามล าดบั   โดยต าแหน่งท่ี15 

เหมาะสมของรูเจาะท่ีใช้เช่ือมตอ่ท่อท่ีหนึ่ง (7) จะอยู่บริเวณผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่ บริเวณห้องท่ีแบง่ไว้ขวา

สดุของพืน้ท่ีส่วนบน  และต าแหน่งท่ีเหมาะสมของรูเจาะท่ีใช้เช่ือมต่อท่อท่ีสอง (8) จะอยู่บริเวณผนงัของ

ตวัเคร่ืองกลัน่ บริเวณห้องท่ีแบง่ไว้ซ้ายสดุของพืน้ท่ีสว่นบน  โดยต าแหน่งรูเจาะท่ีเช่ือมตอ่ท่อท่ีสอง (8) จะมี

ระดบัสงูกวา่ขอบบนของแผ่นกัน้ (1) 

 ส าหรับพืน้ท่ีส่วนล่าง บริเวณผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่จะมีการเจาะรูเพื่อเช่ือมต่อท่อท่ีสาม (9) และ20 

ท่อท่ีสี่ (10) เอาไว้ส าหรับน าน า้ร้อนเข้า และน าน า้ร้อนออกจากตวัเคร่ืองกลัน่ตามล าดบั  โดยต าแหน่งท่ี

เหมาะสมของรูเจาะท่ีใช้เช่ือมตอ่ท่อท่ีสาม (9) จะอยูบ่ริเวณผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่ บริเวณห้องท่ีแบง่ไว้ซ้าย

สดุของพืน้ท่ีส่วนล่าง  และต าแหน่งท่ีเหมาะสมของรูเจาะท่ีใช้เช่ือมต่อท่อท่ีส่ี (10) จะอยู่บริเวณผนงัของ

ตวัเคร่ืองกลัน่ บริเวณห้องท่ีแบง่ไว้ขวาสดุของพืน้ท่ีสว่นลา่ง  โดยต าแหน่งรูเจาะท่ีเช่ือมตอ่ท่อท่ีสี่ (10) จะมี

ระดบัต ่ากวา่รางรองรับน า้กลัน่ (5) 25 
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 หลกัการการท างานของเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  เร่ิมจากน า้เย็นจะถูกส่งเข้าตวัเคร่ือง

กลัน่ผ่านทางท่อท่ีหนึ่ง (7) น า้เย็นจะไหลผ่านช่องเปิด (2) ท่ีอยู่บริเวณพืน้ท่ีส่วนบนภายในตวัเคร่ืองกลัน่ 

และไหลทะลผุ่านไปตลอดแนวยาวของตวัเคร่ืองกลัน่ โดยน า้เย็นท่ีไหลผ่านนีจ้ะท าหน้าท่ีเป็นสารหล่อเย็น

แก่แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4)  เม่ือน า้เย็นไหลผ่านแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4) ครบทกุแผ่นแล้ว  น า้

เย็นจะไหลออกจากตวัเคร่ืองกลัน่ผา่นท่อท่ีสอง (8) เข้าสูส่ว่นให้ความร้อน ท่ีอาจเป็นเตาไฟฟา้ เตาแก๊สหรือ5 

อ่างน า้ร้อนพลงังานแสงอาทิตย์ (ไม่ได้แสดงไว้ในรูปเขียน) ซึง่จะท าให้น า้เย็นดงักล่าวมีอณุหภมูิสงูขึน้และ

กลายเป็นน า้ร้อน  ส าหรับน า้ร้อนท่ีได้จะถกูสง่เข้าตวัเคร่ืองกลัน่อีกครัง้ ผ่านทางท่อท่ีสาม (9)   เม่ือน า้ร้อน

เข้าสู่ตวัเคร่ืองกลัน่ ซึ่งบริเวณดงักล่าวจะมีความดนัต ่า จึงท าให้น า้ร้อนท่ีไหลผ่านเข้ามากลายเป็นไอน า้

อย่างรวดเร็ว  ไอน า้นีจ้ะลอยตวัขึน้ไปกระทบบริเวณผิวด้านล่างของแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน(4) และเกิด

การควบแน่นกลัน่ตวักลายเป็นหยดน า้เกาะอยู่บนผิวของแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน(4)  ตอ่จากนัน้หยดน า้10 

ท่ีกลัน่ตวัดงักล่าวจะไหลลงสู่รางรับน า้กลัน่(5) เม่ือน า้กลัน่รวมตวักนัได้ปริมาณหนึ่งจะไหลออกภายนอก

ผ่านทางท่อ(6) สู่ภาชนะรองรับและน าไปใช้งานต่อไป  โดยน า้ร้อนจะมีการไหลต่อเน่ืองผ่านช่องเปิดล่าง 

(3) ไปยงัห้องกลัน่ถดัไปท่ีเหลืออยู่  เม่ือน า้ร้อนไหลมาเจอห้องกลัน่ท่ีมีลกัษณะความดนัต ่ากว่าห้องกลัน่ท่ี

ผ่านมา น า้ ร้อนจะกลายเป็นไออย่างรวดเร็ว  และเกิดการควบแน่นกลั่นตัวเป็นหยดน า้ และเกิด

ปรากฏการณ์เช่นนีไ้ปทกุห้องกลัน่  โดยน า้ร้อนท่ีเหลือจากการกลัน่จะไหลออกจากตวัเคร่ืองกลัน่ผา่นท่อท่ีสี่ 15 

(10)  เพื่อน าไประบายทิง้ตอ่ไป 

วิธีการในการประดษิฐ์ที่ดีที่สุด 

 เหมือนกบัท่ีกลา่วไว้แล้วในหวัข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบรูณ์ 
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ข้อถือสิทธิ 

 1. เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  มีลกัษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย ผนงั, ท่อ,  รางรับน า้

กลัน่,  แผน่กัน้,  และแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน 

 โดยท่ีเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ จะมีผนงั 6 ด้าน ได้แก่ ผนงัด้านบน  ผนงัด้านล่าง  ผนงั

ด้านซ้าย  ผนงัด้านขวา ผนงัด้านหน้า และผนงัด้านหลงั ประกอบกนัเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม 5 

 ที่มีลักษณะเฉพาะคือ 

 ภายในเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลั่น  จะมีแผ่นกัน้ (1) จ านวนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น

สี่เหลี่ยม ติดตัง้ห่างกนัเป็นระยะ  วางตวัขวางตามแนวยาวของตวัเคร่ืองกลัน่  โดยขอบด้านข้างทัง้สองของ

แผ่นกัน้ (1) ดงักลา่ว จะเช่ือมสนิทกบัผนงัด้านหน้าและผนงัด้านหลงัของตวัเคร่ืองกลัน่    โดยท่ีขอบบนและ

ขอบลา่งของแผ่นกัน้ (1) จะไมเ่ช่ือมติดกบัผนงัด้านบนและผนงัด้านลา่งของตวัเคร่ืองกลัน่  จงึท าให้ด้านบน10 

และด้านลา่งของแผน่กัน้ (1) มีลกัษณะเป็นช่องเปิดบน (2) และช่องเปิดลา่ง (3) ตามล าดบั     

 ขอบบนของแผ่นกัน้ (1) แต่ละแผ่น จะมีแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4) ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น

กระจกทนความร้อนสี่เหลี่ยมวางเอียงเช่ือมตอ่อยู่  โดยขอบบนของแผ่นกัน้ (1) จะเช่ือมสนิทท ามมุกบัขอบ

บนของแผน่แลกเปลี่ยนความร้อน (4)  สว่นขอบด้านข้างทัง้สองของแผน่แลกเปลี่ยนความร้อน (4) จะเช่ือม

สนิทกับผนงัด้านหน้าและผนงัด้านหลงัของตวัเคร่ืองกลัน่  โดยท่ีขอบด้านล่างของแผ่นแลกเปลี่ยนความ15 

ร้อน (4) จะเช่ือมสนิทกบัแผ่นกัน้ (1) แผน่ถดัไป  ยกเว้นในกรณีของแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4) ท่ีอยูซ้่าย

สดุ ท่ีจะมีขอบบนเช่ือมสนิทกับผนงัด้านซ้ายของตวัเคร่ืองกลัน่  และแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4) ท่ีอยู่

ขวาสดุ ท่ีจะมีขอบลา่งจะเช่ือมสนิทกบัผนงัด้านขวาของตวัเคร่ืองกลัน่ 

 ส าหรับด้านล่างของขอบล่างแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4) จะมีรางรับน า้กลัน่ (5) ติดตัง้อยู่ ท า

หน้าท่ีส าหรับรองรับน า้ท่ีกลัน่ตวัแล้วจากแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4)   โดยปลายทัง้สองด้านของรางรับ20 

น า้กลัน่ (5) จะเช่ือมสนิทกบัผนงัด้านหน้าและผนงัด้านหลงัของตวัเคร่ืองกลัน่  โดยท่ีผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่

ด้านปลายของรางรับน า้กลัน่ (5) ด้านหนึ่ง  จะมีการเจาะช่องเพื่อตอ่ท่อ (6) ไว้ส าหรับให้น า้ท่ีกลัน่แล้วไหล

ออกมาจากตวัเคร่ืองกลัน่ 

 จากการเช่ือมต่อของแผ่นกัน้ (1)  แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4)  ผนงัด้านซ้ายและผนงัด้านขวา

ของตวัเคร่ืองกลัน่  จะท าให้เกิดการแบ่งพืน้ท่ีของตวัเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ออกเป็น 2 สว่น คือ 25 

พืน้ท่ีส่วนบนและพืน้ท่ีส่วนล่าง  และพืน้ท่ีส่วนบนและพืน้ท่ีส่วนล่างดงักล่าวจะมีลกัษณะแบ่งออกเป็น

ห้องๆ  โดยพืน้ท่ีสว่นบนจะมีช่องเปิดบน (2) ใช้ส าหรับเป็นช่องทางไหลผ่านของน า้เย็น และท าให้ห้องท่ีแบง่
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ไว้ในพืน้ท่ีสว่นบนเช่ือมตอ่กนั  ส าหรับพืน้ท่ีสว่นลา่งใช้เป็นพืน้ท่ีให้เกิดการกลัน่ตวัของน า้และช่องทางให้น า้

ร้อนไหลผา่น โดยมีช่องเปิดลา่ง (3) ท่ีท าให้เกิดการเช่ือมตอ่กนัของห้องท่ีแบง่ไว้ในพืน้ท่ีสว่นลา่ง 

 ส าหรับพืน้ท่ีส่วนบน  บริเวณผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่จะมีการเจาะรูเพื่อเช่ือมต่อท่อท่ีหนึ่ง (7) และ 

ท่อท่ีสอง (8) เอาไว้ส าหรับน าน า้เย็นเข้าและน าน า้เย็นออกจากตวัเคร่ืองกลัน่ตามล าดับ   โดยต าแหน่ง

รูเจาะท่ีเช่ือมตอ่ท่อท่ีสอง (8) จะมีระดบัสงูกวา่ขอบบนของแผ่นกัน้ (1) 5 

 ส าหรับพืน้ท่ีส่วนล่าง  บริเวณผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่จะมีการเจาะรูเพื่อเช่ือมต่อท่อท่ีสาม (9) และ

ท่อท่ีสี่ (10) เอาไว้ส าหรับน าน า้ร้อนเข้า และน าน า้ร้อนออกจากตวัเคร่ืองกลัน่ตามล าดบั  โดยต าแหน่ง

รูเจาะท่ีเช่ือมตอ่ท่อท่ีสี่ (10) จะมีระดบัต ่ากวา่รางรองรับน า้กลัน่ (5) 

 2. เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  ตามข้อถือสิทธิท่ี 1 ท่ีซึง่ ท าจากวสัดท่ีุเลือกได้จาก โลหะทน

ความร้อน  กระจกทนความร้อน  พลาสติกทนความร้อน  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือวสัดท่ีุกล่าวมาตัง้แต่สอง10 

ชนิดขึน้ไปผสมกนั 

 3. เคร่ืองกลั่นน า้แบบหลายห้องกลั่น  ตามข้อถือสิทธิท่ี 1 หรือ 2 ท่ีซึ่ง ช่องเปิดบน (2) มีขนาด

ความสงูท่ีเหมาะสม คือ ขนาด 4-5 เท่า  ของขนาดความสงูช่องเปิดลา่ง (3) 

 4. เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  ตามข้อถือสิทธิท่ี 1-3 ข้อใดข้อหนึ่ง ท่ีซึง่  ช่องเปิดบน (2) มี

ขนาดความสงูท่ีเหมาะสม คือ ขนาดเป็น 0.1-2 เท่า ของความสงูตวัเคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่ 15 

 5. เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  ตามข้อถือสิทธิท่ี 1-4 ข้อใดข้อหนึง่ ท่ีซึง่  ขอบบนของแผน่กัน้ 

(1) จะเช่ือมสนิทท ามมุกบัขอบบนของแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน (4) เป็นมมุ 30-45 องศา 

 6. เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  ตามข้อถือสทิธิท่ี 1-5 ข้อใดข้อหนึ่ง ท่ีซึง่ ต าแหน่งท่ีเหมาะสม

ของรูเจาะท่ีใช้เช่ือมต่อท่อท่ีหนึ่ง (7) จะอยู่บริเวณผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่ บริเวณห้องท่ีแบ่งไว้ขวาสดุของ

พืน้ท่ีสว่นบน 20 

 7. เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  ตามข้อถือสิทธิท่ี 1-6 ข้อใดข้อหนึง่ ท่ีซึง่ ต าแหน่งท่ีเหมาะสม

ของรูเจาะท่ีใช้เช่ือมต่อท่อท่ีสอง (8) จะอยู่บริเวณผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่ บริเวณห้องท่ีแบ่งไว้ซ้ายสดุของ

พืน้ท่ีสว่นบน 

 8. เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  ตามข้อถือสทิธิท่ี 1-7 ข้อใดข้อหนึง่ ท่ีซึง่ ต าแหน่งท่ีเหมาะสม

ของรูเจาะท่ีใช้เช่ือมต่อท่อท่ีสาม (9) จะอยู่บริเวณผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่ บริเวณห้องท่ีแบ่งไว้ซ้ายสดุของ25 

พืน้ท่ีสว่นลา่ง 
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 9. เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  ตามข้อถือสทิธิท่ี 1-8 ข้อใดข้อหนึง่ ท่ีซึง่ ต าแหน่งท่ีเหมาะสม

ของรูเจาะท่ีใช้เช่ือมตอ่ท่อท่ีสี่ (10) จะอยูบ่ริเวณผนงัของตวัเคร่ืองกลัน่ บริเวณห้องท่ีแบง่ไว้ขวาสดุของพืน้ท่ี

สว่นลา่ง 
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บทสรุปการประดษิฐ์ 

 เคร่ืองกลัน่น า้แบบหลายห้องกลัน่  มีลกัษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย ผนงั, ท่อ,  รางรับน า้

กลัน่,  แผ่นกัน้,  และแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน  ซึง่ใช้ส าหรับกลัน่น า้โดยเฉพาะการกลัน่น า้เค็มจากทะเล

หรือแหล่งน า้ใต้ดินเพื่อผลิตเป็นน า้จืดส าหรับใช้ดื่มในพืน้ท่ีห่างไกลและขาดแคลนแหล่งน า้จืดส าหรับ

บริโภค   5 


