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หมอน้ําเปนอุปกรณที่สําคัญที่สุดในระบบไอน้ําซึ่งเปนระบบผลิตพลังงานความรอนที่มีใชงานอยูทั่วไป
ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในสถานประกอบการภาคธุรกิจ เนื่องจากการท่ีหมอน้ําทํางานภายใตความดันที่
สูงมาก ประกอบกับการที่หมอน้ําจะสามารถทํางานไดนั้นจําเปนตองระบบและอุปกรณขางเคียงอีกเปนจํานวน
มาก เชน อุปกรณความปลอดภัย สัญญาณเตือนภัย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําปอน ระบบเชื้อเพลิงและการเผา
ไหม ระบบการจัดการพลังงาน เปนตน ดังนั้นผูควบคุมหมอน้ําจึงควรศึกษาหาความรู ทําความเขาใจ และเพิ่ม
ประสบการณในการใชงาน และการควบคุมหมอน้ําและระบบไอน้ําที่ถูกตอง เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดความ
เสียหายแกตัวหมอน้ําและระบบไอน้ํา หรืออาจรายแรงถึงขั้นเปนอันตรายตอชีวิตของผูปฏิบัติงานหรืออาจเปนผู
ที่ไมเกี่ยวของกับหมอน้ําแตอยูบริเวณใกลเคียง ตลอดจนทรัพยสินที่อยูรอบขางหมอน้ํา 

ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีหนาที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการใช
งานหมอน้ํา จึงไดจัดทําคูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ําเลมนี้ เพื่อใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถ
นําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอโรงงานอุตสาหกรรม โดยเนื้อหาประกอบไปดวยทั้งหมด 6 บท ไดแก บทที่ 1 
พื้นฐานของหมอน้ําและระบบไอน้ํา โดยรายละเอียดของเนื้อหาจะกลาวถึงความรูพื้นฐานและหลักการเบื้องตน
ของหมอน้ําและระบบไอน้ํา นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงคําแนะนําในการติดต้ังหมอน้ําอีกดวย บทที่ 2 การใชงาน
หมอน้ํา กลาวถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการใชงาน การเก็บรักษา และการเคลื่อนยายหมอน้ํา บทที่ 3 การ
ตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนการยืดอายุการใชงาน คงสภาพและ
ประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยและการปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการใชหมอน้ํา บทที่ 4 อุปกรณ
และระบบความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา จะกลาวถึงความรูพื้นฐาน หลักการทํางานเบื้องตน ขอบังคับ ความ
เหมาะสมในการใชงาน ตลอดจนการติดต้ัง การใชงาน การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษา ของอุปกรณ
และระบบความปลอดภัยตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและ
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 กําหนดไว บทที่ 5 คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 
กลาวถึงระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ใชกันโดยทั่วไป คุณสมบัติของน้ําปอนและน้ําในหมอน้ําที่เหมาะสม การ
ทดสอบคุณภาพน้ํา ปญหาและการควบคุมปญหาท่ีเกิดจากน้ํา ตลอดจนการตรวจสอบสภาพ และการ
บํารุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา และบทที่ 6 เชื้อเพลิงและการปรับแตงหัวเผา กลาวถึงเชื้อเพลิงประเภท
ตางๆ ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการเผาไหม หัวเผา การปรับแตงหัวเผา ปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบหัวเผาและระบบ
เชื้อเพลิง และการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและระบบเชื้อเพลิง นอกจากนี้ตอนทายของคูมือ
เลมนี้ยังไดกลาวถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา และส่ิงแวดลอม ระเบียบ 
เอกสาร และขั้นตอนตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนแบบฟอรมเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตางๆ ที่อยูภายใตการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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6.4.2 การตรวจวัดและการค้านวณที่ใช้ในการปรับแต่งหัวเผา     6-35 
6.4.3 วิธีการปรับแต่งหัวเผา         6-44 

1) การปรับแต่งหัวเผาแบบพ่นฝอยโดยใช้แรงดันน ้ามัน ควบคุมแบบตัด-ต่อ   6-48 
2) การปรับแต่งหัวเผาแบบพ่นฝอยโดยใช้แรงดันน ้ามัน ควบคุมแบบไฟมาก-น้อย  6-49 
3) การปรับแต่งหัวเผาแบบพ่นฝอยโดยใช้แรงดันน ้ามัน ควบคุมแบบไฟมาก-กลาง-น้อย 6-54 
4) การปรับแต่งหัวเผาแบบพ่นฝอยโดยใช้แรงดันน ้ามัน ควบคุมแบบต่อเนื่องแบบสองขั นตอน 6-54 
5) การปรับแต่งหัวเผาแบบพ่นฝอยโดยใช้แรงดันน ้ามัน ควบคุมแบบต่อเนื่อง   6-56 
6) การปรับแต่งหัวเผาแบบพ่นฝอยโดยใช้อากาศหรือไอน ้า ควบคุมแบบต่อเนื่อง  6-59 
7) การปรับแต่งหัวเผาแบบใช้แรงเหวี่ยงของถ้วยหมุน ควบคุมแบบต่อเนื่อง   6-61 

6.4.4 การปรับแต่งหัวเผาจากการสังเกตเปลวไฟด้วยตาเปล่า     6-62 
6.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบหัวเผาและระบบเชื้อเพลิง      6-63 
6.6 การตรวจสอบสภาพ และการบ้ารุงรักษาหัวเผาและระบบเชื้อเพลิง    6-70 

6.6.1 ระบบเผาไหม้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง        6-70 
6.6.2 ระบบเผาไหม้ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว       6-74 
6.6.3 ระบบเผาไหม้ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซ       6-84 

 
ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้้า และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน 
1.1 กฎหมายด้านความปลอดภัย         ก-1 
 1.1.1 กฎหมายด้านความปลอดภัยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ก-1 

1) กฎกระทรวง ก้าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน ้า  หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความ
ร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549      ก-2 

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน ้าและหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน พ.ศ. 2549      ก-5 

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  อุปกรณ์ความปลอดภัยส้าหรับหม้อน ้าและหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อน้าความร้อน พ.ศ. 2549       ก-20 

4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน ้าส้าหรับหม้อน ้า พ.ศ. 2549  ก-26 
 1.1.2 กฎหมายด้านความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ก-26 

1) กฎกระทรวง ก้าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท้างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน ้า พ.ศ. 2552  ก-26 

1.2 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม         ก-29 
 1.2.1กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ก-29 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  ก้าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
ปล่องของหม้อน ้าโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื อเพลิง พ.ศ. 2549    ก-30 



โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ คู่มือการใช้งานและดูแลบ้ารุงรักษาหม้อน ้า  
: ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน ้า  สารบัญ 

 สบ-5                กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 
 

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก้าหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
ปล่องของหม้อน ้าของโรงงาน พ.ศ. 2549      ก-34 

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  ก้าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2549         ก-35 

 1.2.2 กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
           ก-39 

1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงจาก
ปล่องปล่อยทิ งอากาศเสียของโรงสีข้าวที่ใช้หม้อน ้า พ.ศ. 2548    ก-39 

2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของ
เขม่าควันจากสถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อไอน ้า พ.ศ. 2548    ก-40 

3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  ก้าหนดให้สถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อ
ไอน ้าเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ พ.ศ. 2548 
           ก-41 

4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ ง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549      ก-42 

 
1.3 ระเบียบ เอกสาร และขั้นตอนตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ก-46 

1.3.1 การขึ้นทะเบียนโรงงานที่มีการใช้หม้อน้้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน  
            ก-46 

1.3.2 การตรวจทดสอบหม้อน้้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน  ก-47 
1.3.3 การหยุดใช้งานชั่วคราวและการยกเลิกการใช้งานหม้อน้้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้า

ความร้อน          ก-60 
1.3.4 การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนผู้ควบคุมประจ้าหม้อน้้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน้า

ความร้อน          ก-60 
1.3.5 การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนวิศวกรควบคุมและอ้านวยการใช้หม้อน้้า  ก-60 
1.3.6 การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้้าหรือหม้อต้ม ที่ใช้ของเหลวเป็น

สื่อน้าความร้อน         ก-60 
1.3.7 การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้้าหรือหม้อต้มที่ใช้

ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน        ก-67 
1.3.8 ขั้นตอนการจัดการเอกสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม    ก-67 

 
ภาคผนวก ข ตารางแปลงหน่วย 
 
บรรณานุกรม 
 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอน้ําและระบบไอน้ํา 

 1-1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

บทที่ บทที่ 11  
พื้นฐานของหมอน้ําและระบบไอน้ําพื้นฐานของหมอน้ําและระบบไอน้ํา  

 
 

ระบบไอน้ํา หมายถึง ระบบที่ประกอบดวย หมอน้ํา และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแก หมอน้ํา 
ระบบสงจายไอน้ํา ระบบนํากลับไอน้ําควบแนนหรือคอนเดนเสท (Condensate) และอุปกรณที่ใชไอน้ํา (ผูใชไอ
น้ําปลายทาง) ดังแสดงในรูปที่ 1-1 ระบบไอน้ําเปนระบบที่ใชพลังงานพ้ืนฐานที่มีการใชงานและสามารถพบเห็น
ไดในหลายอุตสาหกรรม 

จากรูปที่ 1-1 น้ําปอนที่มีอุณหภูมิตํ่าจะถูกผานเขาไปยังหมอน้ํา เพื่อรับความรอนจากกาซเผาไหมของ
เชื้อเพลิงและเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอน้ํา ไอน้ําที่ผลิตขึ้นจะถูกสงไปยังอุปกรณที่ใชไอน้ําในกระบวนการผลิต
ในโรงงาน ผานระบบสงจายไอน้ํา ไอน้ําหรือน้ํารอนควบแนนที่เหลือจากกระบวนการผลิตจะถูกนํากลับมาเก็บ
ไวในถังน้ําปอนเพื่อรวมกับน้ําเติม กอนที่จะสงไปยังหมอน้ํา และผลิตเปนไอน้ําตอไป 

 

 
 

รูปที่ 1-1  องคประกอบของระบบไอน้ําและการทํางานของหมอน้ํา  
 

หมอน้ํา  เปนอุปกรณสําหรับผลิตไอน้ํา เพื่อนําไอน้ําไปใชประโยชนในโรงงานอุตสาหกรรมดานตางๆ 
โดยสามารถผลิตไอน้ําไดทั้งปริมาณและความดันที่ตองการ ดังนั้นหมอน้ํา จึงมีหลายแบบตามความเหมาะสม
กับการใชงาน เชน ไอน้ําอิ่มตัว (Saturated Steam) จะใชในการถายเทความรอน (Heat Exchanger) ใน
กระบวนการผลิต และไอนํ้ายิ่งยวด (Superheat Steam) ซึ่งมีอุณหภูมิและความดันสูงจะใชเปนตนกําลัง 
(Power Plant) เชน ขับเครื่องกังหันไอน้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟา เปนตน คําจํากัดความของหมอน้ําตามกฎ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ระบุวา หมอน้ํา หมายถึง ภาชนะปดสําหรับบรรจุน้ําท่ีมี
ปริมาณความจุเกิน 2 ลิตรขึ้นไป เมื่อไดรับความรอนจากการสันดาปของเชื้อเพลิงหรือแหลงพลังงานความรอน

กาซรอนท้ิง 

น้ําปอนเย็น 

น้ํารอน 
หมอน้ํา 

ถังน้ําปอน 

ไอน้ํา 

ไอน้ําควบแนน 

อุปกรณท่ีใชไอน้ํา 

ปมน้ํา 

ระบบสงจายไอน้ํา 

ระบบนํากลับไอน้ําควบแนน 
เครื่องอุนน้ําปอน 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอน้ําและระบบไอน้ํา 

 1-2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

อื่น น้ําจะเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอน้ําภายใตความดันมากกวา 1.5 เทาของความดันบรรยากาศที่
ระดับน้ําทะเล หรือ ภาชนะปดสําหรับบรรจุน้ําซึ่งใชในการผลิตน้ํารอนที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนต้ังแต 8 ตาราง
เมตรขึ้นไป 

 
1.1 โครงสรางหมอนํ้า  

หมอน้ํา ทุกแบบจะตองประกอบดวย  
1) เตา (Furnace) หรือหองเผาไหม (Combustion chamber) เปนสวนสําหรับใหเชื้อเพลิงเกิดการเผา

ไหมหรือสันดาปกับอากาศ  
2) สวนที่เก็บน้ํา (Water space) เปนสวนที่เก็บน้ําไวภายในหมอน้ํา   
3) สวนที่เก็บไอน้ํา (Steam space) คือ สวนที่สะสมไอน้ําที่เกิดจากการผลิตไอน้ํา 
การออกแบบหมอน้ําโดยทั่วไปจะตองคํานึงถึงรายละเอียดโครงสราง และสวนประกอบตางๆ เพื่อให

โครงสรางมีความแข็งแรง สามารถใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ซึ่งตองมีการออกแบบให
สามารถรับความเคนจากความดันไอน้ํา และอุณหภูมิขณะทํางานได ตัวอยางรายละเอียดโครงสรางของหมอน้ํา
แบบทอไฟ ชนิด 3 กลับ แสดงไดดังรูปที่ 1-2 

 
1.2 ประเภทของหมอนํ้า   

หมอน้ําปจจุบันสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะโครงสรางคือ หมอน้ําแบบทอ
ไฟ หมอน้ําแบบทอน้ํา และหมอน้ําแบบอื่นๆ ซึ่งไมสามารถจัดอยูในหมอน้ําสองประเภทแรกได ซึ่งรายละเอียด
ของหมอน้ําแตละประเภทมีดังตอไปนี้ 

 
1.2.1 หมอน้ําแบบทอไฟ 

หมอน้ําแบบทอไฟ (Fire tube boiler) คือ หมอน้ําที่มีทอไฟที่กาซรอนไหลผานอยูในทอ และมีน้ํา
ที่รับความรอนเพื่อกลายเปนไอน้ําอยูภายนอกทอ หมอน้ําแบบทอไฟมีลักษณะโครงสรางดังตอไปนี้  

(ก) เปลือกหมอน้ํา 
เปลือกหมอน้ํา (Boiler shell) หมายถึง เปลือกเหล็กของหมอน้ําภายในบรรจุน้ําและไอน้ํา

ที่มีความดัน จึงตองไดรับการออกแบบและสรางอยางแข็งแรง แตไมไดหมายรวมถึงอิฐหรือฉนวนความรอนที่
หุมหมอน้ํา เปลือกหมอน้ํามีทั้งที่ทําดวยเหล็กกลาและเหล็กหลอ แตที่ทําดวยเหล็กหลอจะเปนหมอน้ําขนาดเล็ก 
สวนหมอน้ําขนาดใหญจะทําดวยแผนเหล็กกลา (เชน ASTM SA516-70 ตามมาตราฐาน ASME Section II) 
มวนขึ้นรูปใหมีรูปทรงกระบอก 

(ข) ผนังหนาและผนังหลังหมอน้ํา  
ผนังหนาและผนังหลังหมอน้ํา (End plate or tube sheet) คือ สวนที่ปดหัวปดทายของ

เปลือกหมอน้ํา ผนังหมอน้ํามีทั้งแบบแผนเหล็กเรียบ แบบขึ้นรูปเปนแผนโคง และแบบขอบโคง ผนังหมอน้ํา
แบบแผนโคงสามารถรับความดันไอน้ําไดดี แตมีความยุงยากในการสรางที่ตองเจาะรูเพื่อใสทอไฟ ผนังหมอน้ํา
แบบแผนเรียบทําไดงาย เหมาะสําหรับเปนผนังที่ตองเจาะรูเพื่อใสทอไฟ แตผนังแผนเรียบแข็งแรงนอยกวา 
จะตองออกแบบใหมีความหนาของแผนเหล็กมากกวา และจะตองออกแบบติดต้ังเหล็กยึดโยงเพื่อเสริมความ
แข็งแรงของผนังเปลือกหมอน้ํา 
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รูปที่ 1-2  ตัวอยางรายละเอียดโครงสรางของหมอน้ํา 
 
 
 
 

รายการชิ้นสวน 
1-เปลือกหมอนํ้า 15-หนาแปลนทาย 25-ชองคนลง 34-หนาแปลนยึดอิเลคโทรด 
2-ทอไฟใหญ 16-เหล็กยึดโยง 26-แทนเคร่ือง 35-หนาแปลนชองระบายผิว 
3-หองไฟกลับ 17-หูหิ้ว 27-เหล็กยึดฐาน 36-หนาแปลนทอจายไอนํ้า 
4-ผนังหนา 18-19-แผนเชื่อมยึด 28-เหล็กฐาน 37-หนาแปลนชองคนลง 
5-ผนังหลัง 20-อุปกรณแยกนํ้าจากไอนํ้า 29-ลิ้นตรวจระดับนํ้า 38-แผนปดชองทอระบาย 
6-ผนังหนาหองไฟกลับ 21-กลองนํ้าเขา 30-หนาแปลนยึดแทงแกวดูระดับนํ้า 39-แผนปดชองมือลอด 
7-ผนังหลังหองไฟกลับ 22-ทอไฟเล็กกลับที่ 3 31-หนาแปลนยึดชุดลูกลอยระดับนํ้า 40-ขอลด 
8-13-หูชาง หรือเหล็กยึดโยง 23-ทอไฟเล็กกลับที่ 2 32-หนาแปลนทอนํ้าเขา 
14-แผนครอบ 24-แผนเสริมยึดชองคนลง 33-หนาแปลนยึดลิน้นิรภัย 
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 (ค) เหล็กยึดโยง 
เหล็กยึดโยง (Stay) ทําหนาที่เสริมความแข็งแรงของผนังหมอน้ํา โดยการดึงผนังหมอน้ํา

เอาไว อาจจะดึงผนังไวกับเปลือกหมอน้ํา หรือดึงระหวางผนังหนากับผนังหลังหมอน้ําเอาไวดวยกัน มีทั้งแบบ
เหล็กแทงกลม (Stay Rod) แบบหูชาง (Gusset stay) หรือเปนทอกลวง (Stay tube) เพื่อถายเทความรอนดวย 

(ง) ทอไฟใหญหรือลูกหมู  
ทอไฟใหญหรือลูกหมู (Furnace) คือทอนํากาซรอนที่มีเสนผาศูนยกลางขนาดใหญมักจะ

เปนหองเผาไหมของหมอน้ําเชื้อเพลิงเหลวหรือกาซ มีทั้งแบบขึ้นรูปเปนลอนที่แข็งกวาและถายเทความรอนได
มากกวาแบบทอไฟเรียบ ที่ตองมีความหนามากกวาและตองมีวงแหวนเสริมความแข็งแรง (Reinforce ring) 
ภายนอก 

(จ) ทอไฟเล็กหรือจุป  
ทอไฟเล็กหรือจุป (Fire tube) คือทอขนาดเล็กท่ีใหกาซรอนไหลผานภายในทอ มีการ

ติดต้ัง 2 ลักษณะคือ แบบเชื่อม และแบบเบง สําหรับถายเทความรอนใหกับน้ําที่อยูภายนอกทอ และทําหนาท่ี
เสริมความแข็งแรงของผนังหมอน้ํา(กรณีติดต้ังแบบเชื่อม) โดยการดึงผนังหมอน้ํา ทอไฟเล็กมีทั้งแบบเกลียว
และแบบเรียบ ซึ่งสวนมากมักจะเปนทอเรียบ มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 4 นิ้ว ความหนาของทอระหวาง 
2.5-3.5 มิลลิเมตร แตหมอน้ําบางยี่หออาจจะเปนทอไฟเล็กแบบเกลียวเพื่อใหกาซรอนเกิดการหมุนวนเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพการถายเทความรอน หมอน้ําทั่วไปจะมี การออกแบบทอไฟเล็กในหมอน้ําใหกาซรอนมีทิศ
ทางการไหลกลับไปกลับมาอยูภายในหมอน้ํา เพื่อเพิ่มระยะทางในการแลกเปลี่ยนความรอน สงผลให
ประสิทธิภาพการถายเทความรอนสูงของหมอน้ําสูงขึ้นตามไปดวย เรียกจํานวนครั้งในการไหลกลับไปกลับมา
ของกาซรอนในทอไฟทั้งหมดภายในหมอน้ําวา จํานวนกลับ (Pass) ดังแสดงในรูปที่ 1-3 นอกจากนี้ตรงบริเวณ
หัวและทายหมอน้ําซึ่งเปนสวนที่ไฟมีการกลับทิศทางการไหล จะเรียกบริเวณนี้วา หองไฟกลับ หากหองไฟ
กลับนั้นมีน้ําลอมรอบภายนอก จะเรียกวา แบบหลังเปยก (Wet back) ในทางกลับกัน หากหองไฟกลับไมมีน้ํา
ลอมรอบ หรือเปนแบบหองที่กอดวยอิฐทนไฟย่ืนออกไปนอกตัวหมอน้ํา จะเรียกวา แบบหลังแหง (Dry back) 
ดังแสดงในรูปที่ 1-4 และโครงสรางของหมอน้ําแบบทอไฟแสดงไดดังรูปที่ 1-5 
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 (ก) ทอไฟแบบ 1 กลับ (ข) ทอไฟแบบ 2 กลับ 

 

 
(ค) ทอไฟแบบ 3 กลับ 

 

 
(ง) ทอไฟแบบ 4 กลับ 

 
รูปที่ 1-3  จํานวนกลับของทอไฟ 

 
 

  
 (ก) แบบหลังเปยก (ข) แบบหลังแหง 

 
รูปที่ 1-4  หองกลับไฟ 
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รูปที่ 1-5  โครงสรางของหมอน้ําแบบทอไฟ 
 

นอกจากนี้ยังสามารถแบงหมอน้ําแบบทอไฟตามลักษณะการจัดวางทอไฟไดอีก 3 ประเภทยอย 
ไดแก 

(ก) หมอน้ําแบบทอไฟนอน 
หมอน้ําแบบทอไฟนอน (Horizontal package fire tube boiler) เปนหมอน้ําที่มีทอไฟที่

กาซรอนไหลผานอยูในทอ และมีน้ําที่รับความรอนจากกาซรอนเพื่อกลายเปนไอน้ําอยูภายนอกทอไฟนั้น โดยมี
เปลือกหมอน้ํารูปทรงกระบอกนอนเปนภาชนะรับความดันไอน้ําและเก็บกักน้ําไว ขนาดของหมอน้ําแบบทอไฟ
นอนสวนใหญจะมี ขนาดกําลังผลิตไอน้ํา อยูประมาณ 100-12,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง และความดันอนุญาตใช
งานสูงสุด (MAWP) อยูประมาณ 1-2 MPa สําหรับหมอน้ําแบบทอไฟที่มีขนาดกําลังผลิตไอน้ําและความดัน
อนุญาตใชงานสูงสุดท่ีสูงกวานี้ จะเปนหมอน้ําที่ตองออกแบบเปนพิเศษจึงที่มีใชงานกันไมมาก เนื่องจาก
ขอจํากัดทางโครงสรางการออกแบบ 

ผนังหนาหมอน้ํา 
ผนังหลังหมอน้ํา 

ทอไฟใหญหรอืลูกหมู 

ทอไฟเล็กหรือจุป 
หัวเผา
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หมอน้ําแบบทอไฟสําเร็จรูป (Package fire tube boiler) ที่ใชงานกันมากที่สุด คือ หมอ
น้ําแบบทอไฟ 3 กลับ หลังเปยก (3-pass wet back fire tube boiler) ประมาณ 80% ของหมอน้ําที่มีใชใน
ปจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 1-6  รองลงมา คือ หมอน้ําแบบทอไฟ 4 กลับ หลังแหง (4-pass dry back fire tube 
boiler) ประมาณ 10% ของหมอน้ําที่มีใชในปจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 1-7 หมอน้ําทั้ง 2 แบบ เปนหมอน้ําแบบ
สําเร็จรูปแบบทอไฟนอน ขนาดของหมอน้ําแบบนี้ สวนใหญจะมีขนาดกําลังผลิตไอน้ําอยูระหวาง 500 – 
12,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง และความดันอนุญาตใชงานสูงสุด (WAWP) อยูระหวาง 1-2 MPa และสวนใหญ
ประมาณ 70% ของผูใชหมอน้ําแบบนี้ จะผลิตไอน้ําที่ความดัน 750 kPa มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิง
เปนไอน้ําอยูระหวาง 80-93% (LHV) 

 

 
 

รูปที่ 1-6  หมอน้ําแบบทอไฟ 3 กลับ หลังเปยก 
 

  
 

รูปที่ 1-7  หมอน้ําแบบทอไฟ 4 กลับ หลังแหง 
 

(ข) หมอน้ําแบบทอไฟต้ัง 
หมอน้ําแบบทอไฟตั้ง (Vertical fire tube boiler) เปนหมอน้ําแบบทอไฟขนาดเล็ก มี

เปลือกหมอน้ํารูปทรงต้ังที่เก็บน้ําอยูประมาณ 80% ของความสูงของหมอน้ํา มีทอไฟขนาดเล็กจํานวนหลายทอ 
เพื่อรับการถายเทความรอนจากกาซรอนซึ่งไหลภายในทอไฟ ตําแหนงหองเผาไหมหรือลักษณะการเผาไหม
ขึ้นอยูกับการออกแบบของผูผลิต ดังแสดงในรูปที่ 1-8 
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หมอน้ําแบบทอไฟต้ังเหมาะกับการผลิตไอน้ําปริมาณไมมาก ขนาดไมใหญและไมมีการ
เปลี่ยนแปลงของภาระไอน้ํา (Steam load) อยางรวดเร็ว เปนหมอน้ําที่ใชพื้นที่ในการติดต้ังนอยมาก มีทั้งหมอ
น้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงกาซ แตไมเหมาะกับการใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง เพราะหมอน้ําขนาดเล็ก
อาจมีปญหาเรื่องเขมาควันอุดตัน และตองลางทําความสะอาดหัวฉีดน้ํามันเตาบอย ถาตองการจะใชหมอน้ํา
แบบทอไฟตั้งที่ใชน้ํามันเตาแบบเชื้อเพลิง ควรจะเปนหมอน้ําที่มีขนาดใหญกวา 1,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
เชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหมอน้ําแบบนี้คือเชื้อเพลิงกาซ เพราะมีราคาคาเชื้อเพลิงถูกกวาและการเผา
ไหมสะอาด 

ขนาดกําลังผลิตไอน้ําของหมอน้ําแบบนี้อยูระหวางประมาณ 10-2,500 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
ความดันอนุญาตใชงานสูงสุด (MAWP) ไมเกิน 1 MPa มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปนไอน้ําประมาณ 
75-85% (LHV) 

หมอน้ําแบบทอไฟตั้งถือเปนหมอน้ําที่มีประสิทธิภาพตํ่ากวาหมอน้ําแบบอื่น แตมีราคา
เครื่องตํ่ากวาหมอน้ําแบบอื่น  

 

 
 

รูปที่ 1-8  หมอน้ําแบบทอไฟต้ัง 
   

(ค) หมอน้ําแบบไมมีทอไฟเล็กหรือไมมีจุป 
หมอน้ําแบบไมมีทอไฟเล็ก (Tubeless boiler) มีรูปรางโครงสรางคลายกันกับหมอน้ํา

แบบทอไฟต้ังเปนอยางมาก เพียงแตภายในหมอน้ําไมมีทอไฟเล็ก แตหมอน้ําแบบไมมีทอไฟเล็กถือเปนหมอน้ํา
แบบทอไฟ เพราะมีทอไฟใหญเปนหองเผาไหมอยูตรงกลาง หรืออาจจะนับเปนหมอน้ําแบบลูกหมูต้ังก็ได 
เพราะมีลักษณะคลายกับหมอน้ําแบบลูกหมูของโรงสี แตหมอน้ําแบบไมมีทอไฟเล็กเปนหมอน้ําทอไฟต้ัง
สมัยใหม ที่ใชระบบหัวพนไฟและระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย ดังแสดงในรูปที่ 1-9 

หมอน้ําแบบไมมีทอไฟเล็กเปนหมอน้ําแบบทอไฟขนาดเล็ก เหมาะกับการผลิตไอน้ํา
ปริมาณไมมาก และไมมีการเปลี่ยนแปลงของภาระไอน้ํา (Steam load) อยางรวดเร็ว เปนหมอน้ําที่ใชพื้นที่ใน
การติดต้ังนอยมาก มีทั้งหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลวและเช้ือเพลิงกาซ แตไมเหมาะกับการใชน้ํามันเตาเช้ือเพลิง 
เพราะหมอน้ําขนาดเล็กอาจมีปญหาเรื่องเขมาควันอุดตัน และตองลางทําความสะอาดหัวฉีดน้ํามันเตาบอย 
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เชื้อเพลิงที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับหมอน้ําแบบนี้คือเชื้อเพลิงกาซ เพราะมีราคาคาเชื้อเพลิงถูกกวาและมีการเผา
ไหมสะอาด 

ขนาดกําลังผลิตของหมอน้ําแบบนี้อยูระหวางประมาณ 10-1,500 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
ความดันอนุญาตใชงานสูงสุด (WAWP) ไมเกิน 1 MPa มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปนไอน้ําประมาณ 
75-80% (LHV) ซึ่งนอยกวาหมอน้ําแบบทอไฟต้ังเล็กนอย 

หมอน้ําแบบไมมีทอไฟเล็กถือเปนหมอน้ําที่มีประสิทธิภาพตํ่ากวาหมอน้ําแบบอื่นๆ แตมี
ราคาเครื่องตํ่ากวาหมอไอแบบอื่นๆ 

 

 
 

รูปที่ 1-9  หมอน้ําแบบไมมทีอไฟเล็ก 
 

1.2.2 หมอน้ําแบบทอน้ํา 
หมอน้ําแบบทอน้ํา (Water tube boiler) เปนหมอน้ําที่มีน้ําอยูภายในทอน้ํา รับความรอนจากกาซ

รอนที่ไหลผานอยูภายนอกทอเพื่อระเหยกลายเปนไอน้ํา หมอน้ําแบบทอน้ํามีหลากหลายประเภทมาก มีขนาด
กําลังผลิตไอน้ําต้ังแตขนาดเล็กๆ 100 กิโลกรัมตอชั่วโมง จนถึงขนาดใหญมากท่ีสามารถใชผลิตกระแสไฟฟาได
มากกวา 1,300 MW ความดันอนุญาตใชงานสูงสุด (MAWP) อยูระหวางประมาณ 1-31 MPa และอุณหภูมิสูง
ถึง 593 oC 

สําหรับหมอน้ําแบบทอน้ํา ที่มีขนาดกําลังผลิตไอน้ํามากกวา 5,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง มักจะเปน
หมอน้ําที่ผลิตไอน้ําที่ความดันสูงกวา 1 MPa เนื่องจากลักษณะทางโครงสรางที่สามารถรับความดันไอน้ําไดสูง
กวาหมอน้ําแบบทอไฟซึ่งใชเปลือกหมอน้ําเปนสวนรับความดัน จึงไมสามารถรับความดันไอน้ําที่สูงมากได 

การเลือกใชหมอน้ําแบบทอน้ํา ควรจะเลือกใชงานในกรณีที่ตองการผลิตไอน้ําความดันสูงกวา 1.5 
MPa หรือตองการปริมาณไอน้ํามากกวา 15,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง แตถาตองการผลิตไอน้ําความดันและ
ปริมาณต่ํากวานี้ ไมควรเลือกใชหมอน้ําแบบทอน้ํา เพราะการดูแลบํารุงรักษาที่ยุงยากกวาหมอน้ําแบบทอไฟ
มาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งไมควรเลือกใชหมอน้ําแบบทอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงที่มีสารกํามะถันสูง และหมอน้ํา
ตองมีการหยุดเครื่องบอยและเปนเวลานานหลายวัน เพราะแมวาหมอน้ําจะมีระบบ Boiler lay-up ทําการอุน
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หมอน้ําไมใหเกินการกัดกรอนของกรดกํามะถัน (Cold end corrosion) แตก็ตองใชพลังงานในการอุนหมอน้ําให
รอนอยูตลอดเวลา 

โครงสรางหลักของหมอน้ําแบบทอน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 1-10 ประกอบดวย 3 สวนดังนี้ 
(ก) ถังไอ 

ถังไอ (Steam drum or Upper drum) เปนโครงสรางเหล็กทรงกระบอกที่อยูดานบนของ
หมอน้ําแบบทอน้ํา เปนที่เกิดหรือแยกตัวของไอน้ําที่ระเหยขึ้นมาจากผิวน้ํา โดยปรกติระดับน้ําจะอยูประมาณ
ระดับครึ่งหนึ่งของถังไอนี้ สวนดานลางของถังไอจะเปนสวนที่ทอน้ําจํานวนมากเขามาตอชน เพื่อใหน้ําในทอน้ํา
ที่ไดรับการถายเทความรอนเวียนขึ้นมาแยกตัวเปนไอน้ํา หมอน้ําแบบทอน้ําที่ดีจะมี Steam separator หรือ 
Steam purifier อยูในถังไอดานบน เพื่อแยกน้ําและส่ิงสกปรกออกจากไอน้ํา เพื่อทําใหไอน้ําแหงและสะอาดขึ้น 

(ข) ถังโคลน 
ถังโคลน (Mud drum or Lower drum) เปนโครงสรางเหล็กทรงกระบอกที่อยูดานลางของ

หมอน้ําแบบทอน้ํา มักจะมีขนาดเล็กกวาถังไอ  ถังโคลนทําหนาที่คลายทอรวม (Header) ของทอน้ํา โดยสวน
ดานบนของถังโคลนจะเปนสวนที่ทอน้ําจํานวนมากจากดานบนเขามาตอชน ในขณะผลิตไอน้ําจะมีการ
หมุนเวียนของน้ําในทอมาก ตะกอนหนักจะตกลงสะสมท่ีถังโคลนนี้สวนตะกอนเบาจะถูกหมุนเวียนไปตาม
ธรรมชาติของความแตกตางกันของอุณหภูมิน้ํา ดังนั้นน้ําที่ปอนเขาหมอน้ําจะตองมีความสะอาดมาก เพราะสิ่ง
สกปรกที่เปนของแข็ง เชน ทราย สนิม ขี้เชื่อมโลหะ ฯลฯ จะขัดสีภายในทอน้ํา เพราะการหมุนเวียนของน้ําใน
ทอ จนทําใหทอน้ําบางลงจนแตกได  

(ค) ทอน้ํา 
ทอน้ํา (Water tube) คือทอที่ใหน้ําไหลผานภายในทอ โดยรับความรอนจากกาซรอน

ภายนอกทอถายเทใหกับน้ําที่อยูภายในทอ ทอน้ําเปนสวนที่รับความรอนสวนใหญจากกาซรอนจากการเผา
ไหม ดังนั้นทอน้ําจึงตองสะอาด ปราศจากตะกรัน ถาภายในทอน้ํามีตะกรันเพียงบางๆ ทอน้ําอาจเกิดการ
เสียหายได เนื่องจากโลหะผิวนอกทอน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากถายเทความรอนไดนอยลงทําใหเกิดการ
สะสมความรอนของเนื้อโลหะ (Overheat) จนโครงสรางโลหะของเหล็กเสียไป ไมสามารถรับความดันได (Long 
term overheat) ทอน้ํามักจะเปนทอเรียบหรืออาจมีครีบ (Fin) ภายนอก มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ½” ถึง 3” 
(12.7-76.2 มิลลิเมตร) ความหนาของทอ 2.0-3.5 มิลลิเมตร 

 

 
 

รูปที่ 1-10  โครงสรางของหมอน้ําแบบทอน้าํ 
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1.2.3 หมอน้ําแบบอื่นๆ 
(ก) หมอน้ําโรงไฟฟา 

หมอน้ําโรงไฟฟา (Power plant boiler) เปนหมอน้ําที่มีขนาดใหญมาก ดังแสดงในรูปที่ 
2-11 ทําหนาที่ผลิตไอน้ํายิ่งยวด (Superheated steam) ที่มีความดันสูงมากถึง 4-20 MPa เพื่อจายไอน้ําใหกับ
กังหันไอน้ํา (Steam turbine) เพื่อหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) เพื่อผลิตไฟฟา เชื้อเพลิงสวนใหญจะ
เปนเชื้อเพลิงแข็งหรือเชื้อเพลิงกาซ เนื่องจากมีปริมาณการใชเชื้อเพลิงมาก จึงตองเลือกใชเชื้อเพลิงที่มีราคาตํ่า
ที่สุด ระบบหมอน้ํามีความซับซอนมาก เพราะจะตองมีระบบอุปกรณสนับสนุนทั้งหลาย ที่ตางไปจากหมอน้ํา
ขนาดเล็กท่ัวไป เชน Superheater, Desuperheater, Economizer, หรือ Recuperator ระบบการเก็บลําเลียง
และยอยถานหิน และระบบลดมลพิษทางอากาศ เปนตน 

ในปจจุบันเนื่องจากราคาของเชื้อเพลิงที่แพงขึ้น จึงมีการสงเสริมใหเอกชนสราง
โรงงานผลิตไฟฟาขนาดที่เล็กกวา 10 MW (VSPP) เพื่อใชเองหรือขายไฟฟาที่ผลิตไดใหกับระบบ โดยใชหมอ
น้ําขนาดเล็กลง และใชเชื้อเพลิงทางการเกษตรมาเผาไหมที่หมอน้ําแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล 

 

 
 

รูปที่ 1-11  หมอน้ําโรงไฟฟา 
 

(ข) หมอน้ําแบบทอความรอนทิ้ง 
หมอน้ําแบบทอความรอนทิ้ง (Waste heat boiler or heat recovery steam generator, 

HRSG) เปนหมอน้ําที่ผลิตไอน้ําจากกาซรอนที่ทิ้งจากขบวนการเผาไหมตางๆ ลักษณะที่นิยมใชกันมาก คือการ
ผลิตไอน้ํารวมกันกับ Gas turbine ที่มีไอเสียอุณหภูมิสูงมากซึ่งไดมาจากเผาไหมเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟา 
(Cogeneration or combined cycle) หมอน้ําแบบนี้อาจจะสามารถผลิตไอน้ําไดหลายระดับความดันในเครื่อง
เดียวกัน สามารถติดต้ังหัวเผาที่ปลองไอเสีย (Duct burner) กอนที่จะเขาหมอน้ํา หรือติดต้ังหัวพนไฟที่ตัวหมอ
น้ําเอง เพื่อเพิ่มปริมาณความรอนในการผลิตไอน้ําใหมากขึ้น เพื่อจายไอน้ําใหกับกังหันไอน้ํา (Steam turbine) 
หมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา นอกจากนี้ หมอน้ํา HRSG สามารถติดต้ังอุปกรณเพิ่มเติมตางๆ เหลานี้ ไดแก ชุด 
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Superheater, Desuperheater, Economizer, Air preheater, Duct burner และ Diverter หากตองการใหระบบ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น หมอน้ําแบบทอความรอนทิ้งมีลักษณะดังรูปที่ 1-12 

 

 
 

รูปที่ 1-12  หมอน้ําแบบทอความรอนทิ้ง 
 

(ค) หมอน้ําแบบทอน้ํารูปตัว A, D และ O 
หมอน้ําแบบทอน้ํารูปตัว A, D และ O (A, D and O type water tube boiler) ดังแสดงใน

รูปที่ 1-13 เปนหมอน้ําแบบทอน้ําสําเร็จรูป (Package water tube boiler) สามารถผลิตไอน้ําความดันสูงต้ังแต 
1.8-10 MPa ขนาดกําลังผลิตไอน้ําประมาณ 5,000-100,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง ปกติจะผลิตไอน้ําอิ่มตัว แต
สามารถติดต้ัง Superheater ในหองเผาไหมเพื่อผลิตไอน้ํายิ่งยวดไดอุณหภูมิไอน้ําถึง 570 0C  เชื้อเพลิงสวน
ใหญจะเปนเชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงกาซ แตหมอน้ําแบบทอน้ํารูปตัว A สามารถสรางใหมีระบบการเผาไหม
เชื้อเพลิงแข็งที่ดานลางระหวางถังโคลน (Mud drum) ทั้งสองได และมีระบบอุปกรณสนับสนุนตางจากหมอน้ํา
ขนาดเล็กท่ัวไป เชน ระบบ Superheated, Desuperheater, Economizer, Recuperator, ระบบการเก็บลําเลียง
และยอยถานหิน และระบบลดมลพิษทางอากาศ เปนตน 

การเลือกใชหมอน้ําแบบทอน้ําแบบนี้ จะเลือกใชงานที่ตองการผลิตไอน้ําความดันสูงกวา 1.5 
MPa หรือตองการปริมาณไอน้ํามากกวา 15,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง แตถาตองการผลิตไอน้ําความดันและ
ปริมาณตํ่ากวานี้ ไมควรเลือกใชหมอน้ําแบบทอน้ํานี้ เพราะจะมีประสิทธิภาพตํ่ากวา และการบํารุงรักษาที่
ยุงยากกวาหมอน้ําแบบทอไฟมาก จึงไมควรเลือกใชหมอน้ําแบบนี้ ถาจะเผาไหมเชื้อเพลิงที่มีสารกํามะถันสูง
และหมอน้ําตองหยุดเครื่องบอยและเปนเวลานานหลายวัน เพราะแมวาหมอน้ําจะมีระบบ Boiler lay-up อุน
ไมใหเกิดการกัดกรอนของกรดกํามะถัน (Cold end corrosion) แตก็ตองใชพลังงานในการอุนหมอน้ําใหรอนอยู
ตลอดเวลา 
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รูปที่ 1-13  หมอน้ําแบบทอน้ํารูปตัว A, D และ O 
 

(ง) หมอน้ําแบบทอขดผานครั้งเดียว 
หมอน้ําแบบทอขดผานครั้งเดียว (Once-through coiled water tube boiler) เปนหมอน้ํา

ที่สวนใหญมีทอน้ําขดเปนวงกลมโดยน้ําอยูภายในทอ มีหัวเผาอยูตรงกลางของชุดทอน้ําที่ขดเปนวงกลมนั้น น้ํา
จะถูกปอนเขาที่ปลายทอน้ําดานหนึ่งของชุดขดทอน้ํา แลวไหลผานรับความรอนออกไป กลายเปนไอน้ําที่ปลาย
ของทอน้ําอีกดานหนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 1-14 หมอน้ําแบบทอขดผานครั้งเดียว สามารถผลิตไอน้ําไดเร็วมาก 
สามารถปรับอัตราการปอนน้ําและอัตราการเผาไหมใหผลิตเปนไอน้ํายิ่งยวดได แตถาปรับไมถูกตองจะผลิตไอ
น้ําที่ความชื้นสูงออกมาแทน เปนหมอน้ําที่ตองการน้ําที่สะอาดมาก ถามีตะกรันในทอน้ํา ทอน้ําจะแตกออก 
หรือถามีการกัดกรอนจนทอน้ําทะลุจะตองเปลี่ยนชุดขดทอน้ําทั้งชุด 

หมอน้ําแบบทอขดผานครั้งเดียวมีทั้งหมอน้ําที่ใชน้ํามันดีเซลและเชื้อเพลิงกาซ แต
เชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหมอน้ําแบบนี้คือเชื้อเพลิงกาซ เพราะมีราคาคาเชื้อเพลิงถูกกวา และการเผา
ไหมสะอาดกวาน้ํามันดีเซล 

หมอน้ําแบบทอขดผานครั้งเดียวถือเปนหมอน้ําที่มีประสิทธิภาพตํ่ากวาหมอน้ําแบบอื่น มี
ต้ังแตขนาดเล็กกําลังผลิตไอน้ํา 300 กิโลกรัมตอชั่วโมง จนถึงขนาดใหญมากท่ีสามารถใชผลิตไฟฟาไดมากกวา 
1,000 MW เหมาะที่จะเลือกใชหมอน้ําแบบนี้เมื่อตองการความดันไอน้ําสูงกวา 1.5 MPa ในจนถึงความดันไอ
น้ําระดับ Super critical 
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รูปที่ 1-14  หมอน้ําแบบทอขดผานครั้งเดียว 
 

(จ) หมอน้ําแบบทอน้ําต้ัง 
หมอน้ําแบบทอน้ําต้ัง (Vertical water tube boiler) เปนหมอน้ําแบบทอขนาดเล็ก 

โครงสรางมีทอน้ําขนาดเล็กจํานวนหลายทอประกอบกับทอรวม (Header) ดานบนและดานลาง โดยเรียงทอ
เปนรูปวงกลมคลายทรงกระบอก และเวนพื้นที่บริเวณตรงกลางเคร่ืองไวสําหรับเปนหองเผาไหม โดยมีหัวพน
ไฟอยูตรงกลางที่ดานบนของหมอน้ํา ดังรูปที่ 1-15 หมอน้ําแบบทอน้ําต้ังเหมาะกับการใชไอน้ําปริมาณไมมาก 
และไมเปลี่ยนแปลงภาวะไอน้ําอยางรวดเร็ว ใชพื้นที่ในการติดต้ังนอยมาก มีทั้งหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลวและ
เชื้อเพลิงกาซ แตไมเหมาะกับการใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง เพราะหมอน้ําขนาดเล็ก หัวพนไฟมีรูหัวฉีดน้ํามัน
เตาขนาดเล็กมาก ทําใหฉีดพนน้ํามันเตาไดไมคอยดี และตองลางทําความสะอาดหัวฉีดน้ํามันเตาที่อยูดานบน
บอย ถาตองการจะใชหมอน้ําแบบทอน้ําต้ังที่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง ควรจะเปนหมอน้ําที่มีขนาดใหญ 1,000 
กิโลกรัมตอชั่วโมง แตเชื้อเพลิงที่เหมาะสมท่ีสุด สําหรับหมอน้ําแบบนี้คือเชื้อเพลิงกาซ เพราะมีราคาเชื้อเพลิง
ถูกกวา และการเผาไหมสะอาดกวาน้ํามันดีเซล หมอน้ําแบบทอน้ําต้ังนี้จัดเปนหมอน้ําแบบไหลผานครั้งเดียว 
(Once-through boiler) ดวยเชนกัน 

หมอน้ําแบบทอน้ําต้ังมีขนาดกําลังผลิต 10-2,600 กิโลกรัมตอชั่วโมง ผลิตไอน้ําอิ่มตัว 
ความดันสูงสุดไมเกิน 2 MPa ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปนไอน้ําประมาณ 80-85% (LHV) ซึ่งถือเปน
หมอน้ําท่ีมีประสิทธิภาพตํ่ากวาหมอน้ําแบบอื่น แตถามีราคาเครื่องตํ่ากวาหมอน้ําแบบอื่น จึงเหมาะที่จะเลือกใช
เปนหมอน้ําขนาดเล็กกําลังผลิตไอน้ําไมเกิน 800 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
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รูปที่ 1-15  หมอน้ําแบบทอน้ําต้ัง 
 

(ฉ) หมอน้ําแบบทอน้ําดัดถอดประกอบได 
หมอน้ําแบบทอน้ําดัดถอดประกอบได (Bend water tube knock down boiler) เปนของ

หมอน้ําแบบทอน้ําที่ดัดทอใหเปนรูปรางเฉพาะ เพื่อกําหนดทิศทางการไหลของกาซรอนที่เกิดจากการเผาไหม 
ดังแสดงในรูปที่ 1-16 ทอน้ําที่ถูกดัดประกอบปลายทอทั้งสองดานเขากับทอรวม (Header) โดยปลายทอน้ําถูก
ออกแบบใหมีความหนาขึ้นและเปนรูปกรวยเรียวลง แลวใชตัวประกับที่มีนอตสําหรับขันอัดใหปลายทอน้ําเขา
ไปอัดแนนอยูในรูทอที่ทอรวม เวลาขนสงหมอน้ําแบบนี้ สามารถจะขนสงหมอน้ํามาเปนชิ้นๆ แลวใชเวลาในการ
ประกอบบนแทนเครื่องเพียง 2 วัน ซึ่งการออกแบบหมอน้ําเชนนี้ จะใชเปนหมอน้ําที่ใชเปลี่ยนทดแทนหมอน้ํา
เกา ที่อยูในหองหมอน้ําที่ไมสามารถเคลื่อนยายหมอน้ําเครื่องใหมเขาไปเปล่ียนได เชน หมอน้ําที่ติดต้ังอยูบน
ชั้นใตดินที่แคบ หรือบนอาคารท่ีสูงมาก เนื่องจากลักษณะทางโครงสรางของหมอน้ําแบบนี้ หมอน้ําจึงใชได
เพียงเชื้อเพลิงดีเซลหรือเชื้อเพลิงกาซ แตเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับหมอน้ําแบบนี้คือเชื้อเพลิงกาซ 
เพราะมีราคาคาเชื้อเพลิงถูกกวาและการเผาไหมสะอาดกวาน้ํามันดีเซล 

หมอน้ําแบบทอน้ําดัดถอดประกอบได มีขนาดกําลังผลิตไอน้ํา 300-3,000 กิโลกรัมตอ
ชั่วโมง ผลิตไอน้ําอิ่มตัวความดันสูงสุดไมเกิน 1 MPa ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปนไอน้ําประมาณ 80-
85% (LHV) ถือเปนหมอน้ําที่มีประสิทธิภาพตํ่ากวาหมอน้ําแบบอื่นๆ เหมาะที่จะใชเปนหมอน้ําไวเปลี่ยน
ทดแทนหมอน้ําเกาที่ไมสามารถเคลื่อนยายหมอน้ําเครื่องใหมแบบปกติเขาไปเปลี่ยนทดแทนได 
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รูปที่ 1-16  หมอน้ําแบบทอน้ําดัดถอดประกอบได 
 

 (ช) หมอน้ําแบบผสม 
หมอน้ําแบบผสม (Hybrid boiler) เปนหมอน้ําที่มีทั้งหมอน้ําแบบทอน้ําและหมอน้ําแบบ

ทอไฟอยูในเครื่องเดียวกัน สวนใหญจะเปนหมอน้ําใชเชื้อเพลิงแข็ง โดยสรางใหหมอน้ําแบบทอน้ําที่อยูดานลาง
เปนสวนของหองเผาไหมเชื้อเพลิงแข็ง สวนโครงสรางที่เปนหมอน้ําแบบทอไฟที่อยูดานบนจะเปนสวนที่รับการ
ถายเทความรอนที่เหลือออกมาจากสวนโครงสรางหมอน้ําแบบทอน้ํา ดังในรูปที่ 1-17 หรือหากใชเชื้อเพลิง
เหลวหรือกาซ การออกแบบอาจจัดวางใหทั้งหมอน้ําแบบทอน้ําและหมอน้ําแบบทอไฟอยูขางกันในแนวระดับ
เกือบเสมอกัน ดังแสดงในรูปที่ 1-18 ขนาดกําลังผลิตไอน้ําของหมอน้ําแบบผสม ประมาณ 5,000-20,000 
กิโลกรัมตอชั่วโมง ความดันไอน้ําจึงถูกจํากัดดวยโครงสรางของหมอน้ําแบบทอไฟ จึงผลิตความดันไอน้ําสูงสุด
ไมเกิน 2 MPa 

 

 
 

รูปที่ 1-17  หมอน้ําแบบผสม กรณีใชเชื้อเพลิงแข็ง 
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รูปที่ 1-18  หมอน้ําแบบผสม กรณีใชเชื้อเพลิงเหลวหรอืกาซ 
 

 (ซ) หมอน้ําไฟฟา 
หมอน้ําไฟฟา (Electrical boiler) มีกําลังผลิตไอน้ําประมาณ 10-3,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง 

ผลิตไอน้ําอิ่มตัวความดัน 1-2 MPa เปนหมอน้ําที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง ทําใหสะอาดเพราะไมมีระบบ
ลําเลียงเชื้อเพลิงและการเผาไหม ปราศจากมลพิษทางอากาศ เหมาะกับการผลิตไอน้ําปริมาณไมมาก แตการ
ใชพลังงานไฟฟาในการผลิตไอน้ํา มีตนทุนในการผลิตไอน้ําสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการใชเชื้อเพลิงชนิดอื่น 
หมอน้ําไฟฟาแสดงไดดังรูปที่ 1-19 

 

   
 

รูปที่ 1-19  หมอน้ําไฟฟา 
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1.3 ระบบกําเนิดไอนํ้า 
หมอน้ํามีหนาที่ในการผลิตไอน้ําที่มีความดันสูง ในระบบกําเนิดไอน้ํา นอกจากจะประกอบดวยตัวหมอ

น้ําแลว ยังตองประกอบดวยอุปกรณในระบบยอยตางๆ อีกหลายระบบดังตอไปนี้ 
 

1.3.1 อุปกรณในระบบน้ําปอน 
ระบบน้ําปอน (Feed water system) เปนระบบแรกสุดท่ีตองคํานึงถึง เนื่องจากน้ําปอน

เปรียบเสมือนวัตถุดิบตนทางในการผลิตไอน้ํา คุณภาพของน้ําปอนสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพของหมอน้ํา
และความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา ระบบน้ําปอนประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้ 

(ก) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา (Water treatment system) หรือบางครั้งเรียกวาระบบกรอง

น้ํา มีหนาที่ขจัดความกระดางของน้ําที่มาจากเกลือแคลเซียมและแมกนีเซียมที่เปนของแข็งที่ละลายในน้ํา 
(Total dissolved solids, TDS) ซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดตะกรันเกาะผิวถายเทความรอนภายในหมอน้ํา การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําสามารถทําไดหลายวิธี รายละเอียดของการปรับปรุงคุณภาพน้ําจะกลาวถึงโดยละเอียดใน
บทที่ 5 

(ข) ถังน้ําปอน 
ถังน้ําปอน (Feed water tank) ใชบรรจุน้ําปอนที่จะนําไปใชในหมอน้ํา โดยทั่วไปแลวจะมี

ระบบนําคอนเดนเสทกลับมาใชใหม เพื่อใหเกิดการประหยัดเชื้อเพลิงในการตมน้ําใหไดมากท่ีสุด เมื่อคอนเดน
เสทท่ีนํากลับมาลงถังน้ําปอนผสมกับน้ําปอนจากเครื่องทําน้ําออนซึ่งในระบบนี้จะเรียกวาน้ําเติม (Make up 
water) แลว อุณหภูมิของน้ําผสมควรจะมีคาใกล 100 ๐C ที่สุดเทาที่จะทําไดเนื่องจาก 

• น้ําที่ปอนเขาหมอน้ํา ถามีอุณหภูมิรอนขึ้นทุก 10 ๐C จะประหยัดเชื้อเพลิงได 
1.6% 

• อุณหภูมิน้ําปอนใกล 100 ๐C จะชวยไลกาซออกซิเจน คารบอนไดออกไซด และ
กาซอื่นๆ ที่ปนอยูในน้ําออกไดดีเกือบเทียบเทาการใชถังไลอากาศหรือถังดีแอเร
เตอร (Deaerator)  

ทอนําน้ําคอนเดนเสทที่บริเวณกอนเขาถัง ควรมีทอแยกพรอมวาลว เพื่อใชเปดคอนเดน
เสทท้ิงในกรณีที่พบวาน้ําคอนเดนเสทไมบริสุทธ์ิ เนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม หรืออาจใชเพื่อแบงน้ําคอนเดนเสท
ไปใชประโยชนอื่นๆ ตามตองการได 

การติดต้ังถังน้ําปอนมีขอแนะนําดังตอไปนี้ 
• สําหรับระบบการใชไอน้ําที่มีคอนเดนเสท (Condensate water return) กลับมา

เติมหมอน้ํามีมากกวา 75% ถังน้ําปอนซึ่งเปนถังน้ําหุมฉนวน ก็สามารถใชงาน
แบบทั่วๆ ไปได 

• ถังน้ําปอนสามารถสรางดวยเหล็กแผนความหนาอยางนอย 4.5 มิลลิเมตร (จะมี
อายุการใชงานไมนอยกวา 10 ป) มวนเปนรูปทรงกระบอกนอน หัวทายแบบ
เรียบเปนที่นิยมใชงานกันทั่วไป เพราะไมมีความดันภายในถัง สวนถัง
ทรงกระบอกตั้งหรือถังรูปทรงเหล่ียมไมนิยมใชงานกัน นอกจากจะมีปญหาเรื่อง
พื้นที่ที่จํากัด เพราะถังทรงกระบอกตั้งแบบหัวทายเรียบและถังรูปทรงเหลี่ยม 
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อาจจะเกิดเสียงลั่นของแผนเหล็กท่ีขยับตัว เนื่องจากน้ําหนักของน้ําที่กดลงบน
ผนังของถัง 

• ถังน้ําปอนควรออกแบบใหเก็บน้ําเพื่อใชปอนหมอน้ําไดนานอยางนอย 5 นาที 
ถามีคอนเดนเสทกลับมานอย หรืออยางนอย 10 นาที หากมีคอนเดนเสท
กลับมามาก  

• ควรจะมีระบบอุนน้ําในถังน้ําปอน หากน้ําในถังน้ําปอนมีอุณหภูมิตํ่ากวา 90 oC 
หรือมีคอนเดนเสทกลับมานอยกวา 50% เพื่อปองกันการเกิดปญหาการกัด
กรอนแบบเปนหลุม (Pitting corrosion) กับหมอน้ํา 

• ส่ิงที่ตองระวังที่สุดของถังน้ําปอนและถังคอนเดนเสท (Condensate tank) ก็คือ 
ทอระบายไอ (Vent) จะตองมีขนาดใหญพอ และอยูดานบนของถัง และตองไมมี
วาลวใดๆ ที่ทอระบายไอ เพราะบางครั้งในระบบการใชไอน้ําอาจมีกับดักไอน้ํา 
(Steam trap) รั่วซึม หรือมีการเปด By pass  valve ที่กับดักไอน้ํา ทําใหมีไอน้ํา
ยอนกลับเขามาที่ถังน้ําปอน จนอาจทําใหถังน้ําปอนระเบิดได 

• นอกจากนี้ทอระบาย (Vent) ก็ไมควรใชรวมกันกับทอน้ําลน (Over flow) ของถัง
น้ําปอน เพราะทอน้ําลนอาจเกิดตีบตันเนื่องจากตะกรัน อาจทําใหถังน้ําปอน
ระเบิดไดเชนเดียวกัน 

• ถังน้ําปอนจะตองประกอบดวยหลอดแกวดูระดับน้ํา เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิ
น้ํา ระบบเติมน้ําอัตโนมัติ และอาจจะตองมีทอ High pressure condensate 
return สําหรับระบบที่มีการปลอยน้ํา Condensate return ความดันสูงกลับมา 

• แมวาถังน้ําปอนที่ทําดวยเหล็กจะมีการกัดกรอนบาง แตก็ไมควรเคลือบดวยวัสดุ
ใดๆ เพราะอาจหลุดรอนเนื่องจากความรอนและการขยายตัวและหดตัวได ทําให
หลุดลอดเขาไปในหมอน้ําได และถังพักน้ําของหมอน้ําจะทํางานที่ความอุณหภูมิ
เกิน  60 oC และมักจะมีประจุคลอไรดในน้ํา จะทําใหถังเหล็กกลาไรสนิมแตกราว
ไดงายจากปญหา Stress corrosion cracking 

(ค) ระบบปมน้ําปอน 
ระบบปมน้ําปอน (Feed water system) ประกอบดวยตัวปม ทอปอน มิเตอรวัดปริมาณ

น้ําปอน และวาลวกันกลับปองกันน้ําในหมอน้ําไหลยอนกลับได ซึ่งรายละเอียดจะกลาวถึงในบทที่ 4 
(ง) ระบบปมสารเคมีเขาหมอน้ํา 

ระบบปมสารเคมีเขาหมอน้ํา (Chemical feed system) ประกอบดวยถังน้ํายาเคมี เครื่อง
กวน และปมน้ํายาเคมีที่มีคุณสมบัติพิเศษคือทนการกัดกรอนไดเปนอยางดี ระบบปมสารเคมีเขาหมอน้ําทํา
หนาท่ีปอนสารเคมีเขาผสมกับน้ําปอนหรือน้ําที่อยูในหมอน้ํา เพื่อปรับสภาพทางเคมีใหอยูในสภาวะที่เหมาะสม 
ถือเปนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบเกิดภายในหมอน้ํา (Boiler internal water treatment) รายละเอียดของ
ระบบปมสารเคมีเขาหมอน้ําอธิบายไวในบทที่ 5 

 
 
 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอน้ําและระบบไอน้ํา 

 1-20 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

1.3.2 อุปกรณในระบบวัดและควบคุมความดันไอน้ํา 
ไอน้ําที่เกิดขึ้นในหมอน้ําจะมีความดันที่สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ หากไดรับความรอนอยางตอเนื่องไม

จํากัด ดังนั้นจึงจําเปนตองติดต้ังระบบวัดและควบคุมความดันไอน้ํา เพื่อตรวจสอบและปองกันไมใหความดันไอ
น้ําสูงเกินกวาความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด (Maximum allowable working pressure) ระบบวัดและควบคุม
ความดันไอน้ําประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรวัดความดันไอน้ํา 
มาตรวัดความดันไอน้ํา (Pressure gauge) ทําหนาที่วัดและแสดงคาความดันของไอน้ํา

ตรงตําแหนงที่ติดต้ังมาตรวัด หนาปดของมาตรวัดความดันไอน้ําตองมีขนาดไมนอยกวา 100 มม. มีสเกลซึ่ง
สามารถวัดได 1.5 ถึง 2 เทา ของความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด และตองมีเครื่องหมายแสดงระดับความดันใช
งาน (Operating pressure) และความดันอันตรายไวใหเห็นไดชัดเจน มาตรวัดความดันไอน้ําสําหรับวัดความ
ดันในหมอน้ํามักจะติดต้ังใกลตัวหมอน้ํามากที่สุดเพื่อใหคาที่อานไดตรงตามความเปนจริง รายละเอียดการใช
งานและการบํารุงรักษามาตรวัดความดันไอน้ําแสดงไวในบทที่ 4 

(ข) สวิทชควบคุมความดัน 
สวิทชควบคุมความดัน (Pressure switch) เปนสวิทชตัดตอวงจรไฟฟาสําหรับควบคุม

การทํางานของระบบปอนเชื้อเพลิงหรือหัวเผา เพื่อรักษาความดันไอน้ําใชงานใหอยูในชวงที่ตองการ ทํางาน
โดยอาศัยหลักการขยายตัวของปรอทที่บรรจุในหลอดแกว โดยเมื่อความดันไอน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลง เบลโลว 
(Bellow) หรือแผนไดอะแฟรม (Diaphragm) ที่ติดต้ังเขากับบริเวณที่ตองการวัดและควบคุมความดันไอน้ําจะ
เกิดการขยายหรือหดตัว ทั้งเบลโลวและไดอะแฟรมตางมีกลไกเชื่อมโยงไปยังสวิทชตัดตอวงจรไฟฟาเพื่อ
ควบคุมการจายกระแสไฟฟาเขาสูวงจรควบคุมทํางานของระบบปอนเชื้อเพลิงหรือหัวเผาตอไป รายละเอียดการ
ใชงานและการบํารุงรักษาสวิทชควบคุมความดันแสดงไวในบทที่ 4 

 (ค) สวิทชควบคุมความดันไอน้ําแบบตอเนื่อง 
สวิทชควบคุมความดันไอน้ําแบบตอเนื่อง (Modulating pressure control switch) ทํา

หนาที่ควบคุมวงจรไฟฟาสําหรับควบคุมการเรงหรี่ของระบบปอนเชื้อเพลิงหรือหัวเผาอยางตอเนื่อง สวิทช
ควบคุมความดันไอน้ําแบบตอเนื่องจะมีอุปกรณที่ทําหนาที่แปลงความดันเปนสัญญาณไฟฟาโดยอาศัย 
Potentiometer แลวสงสัญญาณไฟฟาที่ไดไปยังวงจรควบคุมการทํางานของระบบปอนเชื้อเพลิงหรือหัวเผา
ตอไป 

 (ง) สวิทชจํากัดความดันไอน้ําสูงสุด 
สวิทชจํากัดความดันไอน้ําสูงสุด (High limit pressure switch) เปนสวิทชปรอท

เชนเดียวกับสวิทชควบคุมความดันไอน้ํา แตทําหนาที่เพื่อความปลอดภัยเปนหลัก ในกรณีที่ความดันไอน้ําเกิน
กวาความดันไอน้ําใชงานท่ีต้ังไว สวิทชนี้จะตัดวงจรไฟฟาของระบบปอนเชื้อเพลิงหรือหัวเผาใหหยุดการทํางาน
ทันที อาจมีสัญญาณเตือน (Alarm) ดังขึ้น และสวิทชจะล็อกตัวเองทันที หากทําการแกไขขอบกพรองของระบบ
ที่ทําใหความดันมีคาสูงเกินกวาความดันไอน้ําใชงานที่ต้ังไวเปนที่เรียบรอยแลว และตองการจะเดินระบบปอน
เชื้อเพลิงหรือหัวเผาใหม จะตองกดปุมปลดล็อก (Reset) เสียกอน ระบบทั้งหมดจึงจะสามารถเริ่มตนการทํางาน
ไดตามปกติ 
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1.4 ระบบจายและหมุนเวียนไอนํ้า 
ในการใชงานไอน้ํา ไอน้ําจะถูกลําเลียงผานระบบจายไอน้ําไปยังอุปกรณที่ใชไอน้ําที่ติดต้ังอยูทั่วทั้ง

บริเวณของสถานประกอบการ เมื่อไอน้ําถายเทความรอนใหแกอุปกรณใชไอน้ําดังกลาวแลว จะมีความดันและ
อุณหภูมิที่ลดลง เกิดการควบแนนกลายเปนของเหลวกลั่นตัวหรือคอนเดนเสท (Condensate) คอนเดนเสท
เปรียบเสมือนกับน้ํากล่ันที่มีความบริสุทธ์ิสูงมากและยังคงมีความรอนหลงเหลืออยู หากสามารถนํากลับไปใช
รวมกับน้ําปอนที่ผานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยผานทางระบบหมุนเวียนไอน้ํา จะเปนการลดตนทุนในการ
ผลิตไอน้ําไดหลายทาง เชน ลดปริมาณน้ําปอน ยืดอายุสารกรองในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําปอน ชวยเพิ่ม
อุณหภูมิน้ําปอนกอนเขาสูหมอน้ํา เปนตน 

 
1.4.1 อุปกรณในระบบทอไอน้ํา 

ไอน้ําความดันสูงพรอมใชงานท่ีผลิตจากหมอน้ําจะถูกลําเลียงผานระบบทอไอน้ําไปยังอุปกรณที่ใช
ไอน้ําท่ีติดต้ังอยูทั่วทั้งบริเวณของสถานประกอบการ นอกจากนี้หากมีการติดต้ังหมอน้ํามากกวาหนึ่งเครื่องและ
ทุกเคร่ืองทํางานพรอมกันแบบเสริมกันแลว การรวมไอน้ําไปใชงานตองอาศัยอุปกรณเฉพาะและไดรับการ
ติดต้ังอยางเหมาะสม อุปกรณในระบบทอไอน้ํามีดังนี้ 

(ก) ทอรวมไอน้ํา  
ทอรวมไอน้ํา (Steam header) ทําหนาที่เปนที่พักรวมไอน้ําจากหมอน้ําเครื่องตางๆ และ

แจกจายไอน้ําไปใชงานตามอุปกรณตางๆ โดยทั่วไปมักจะติดต้ังเหนือพื้นหอง ใกลๆ ตัวหมอน้ํา เพื่อสะดวกแก
การเปดปดวาลวไอน้ํา มีการติดต้ังเกจวัดความดันไอน้ําอยูดานบน และดานลางมีทอระบายน้ําคอนเดนเสท
พรอมกับดักไอน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 1-20 นอกจากนี้ตองทําการติดต้ังลิ้นกันกลับ (Check valve, non-return 
valve) ที่ทอจายไอนํ้าของหมอนํ้าทุกเครื่อง เพื่อปองกันการไหลยอนกลับของไอน้ําจากทอรวมไอน้ําไปยังหมอ
น้ําเครื่องที่มีความดันไอน้ํานอยกวาความดันไอน้ําในทอรวมไอน้ํา 

 

 
 

รูปที่ 1-20  ทอรวมไอน้ํา 
 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอน้ําและระบบไอน้ํา 

 1-22 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

(ข) ทอไอน้ํา 
ทอไอน้ํา (Steam line) ประกอบไปดวยทอประธานหรือทอเมน (Main steam line) และ

ทอแยก (Branch steam line) ทําหนาที่ลําเลียงไอน้ําไปยังอุปกรณใชไอน้ําที่ติดต้ังอยูในแผนกตางๆ ทอไอน้ํา
มักจะถูกออกแบบใหมีขนาดโตพอที่จะจายไอน้ําไดเพียงพอตอการใชงาน โดยที่ความดันไอน้ําปลายทางไมตก
ลงมาก หากทอไอน้ํามีความยาวมาก ไอน้ําบางสวนจะควบแนนกลายเปนคอนเดนเสท คอนเดนเสทที่เกิดขึ้นนี้
หากไหลไปพรอมกับไอน้ําจะเกิดปรากฏการณที่เรียกวาคอนน้ํา (Water hammer) ซึ่งสามารถกอใหเกิดความ
เสียหายแกทอและอุปกรณใชไอน้ําได ดังนั้นทอไอน้ําทุกระยะ 30-50 เมตร ตองมีการติดต้ังถังพักคอนเดนเสท 
(Pocket) ที่มีขนาดใหญเพียงพอ และทอระบายคอนเดนเสทผานกับดักไอนํ้า (Steam trap) ออกไป ดังรูปที่  
1-21 (ก) หากไมมีการติดต้ังถังพักคอนเดนเสทหรือถังพักคอนเดนเสทมีขนาดเล็กเกินไป จะทําใหไมสามารถ
ระบายคอนเดนเสทออกจากทอไดทัน ดังรูปที่ 1-21 (ข) ซึ่งขนาดของถังพักคอนเดนเสทสามารถคํานวณไดจาก
ตารางที่ 1-1 นอกจากนี้ตองมีขอตอขยายความยาว หรือทําการดัดทอออนใหงอเปนวง (Expansion joint, 
expansion loop, omega loop, or full loop) เพื่อใหทอสามารถยืดและหดไดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
ดังแสดงในรูปที่ 1-22 ถึงรูปที่ 1-24 

 
 

 
 

(ก) แบบมีถังพกัคอนเดนเสท 
 
 

 
 

(ข) แบบไมมีถงัพักคอนเดนเสท 
 

รูปที่ 1-21  การติดต้ังทอระบายน้ําคอนเดนเสทเขากับทอไอน้ํา 
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ตารางที่ 1-1  การคํานวณขนาดถังพักคอนเดนเสท 

 
 

  
 

รูปที่ 1-22  Expansion loop 
 

 
 

รูปที่ 1-23  Omega loop 
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รูปที่ 1-24  Full loop 
 
 

การออกแบบทอ ขอตอ และวาลวในระบบทอไอน้ําเพื่อใหเกิดความปลอดภัยมีขอแนะนํา
ดังตอไปนี้ 

• มาตรฐานทอในระบบไอน้ํา ผูใชงานสามารถเลือกใชมาตรฐาน ASME, API, 
ANSI ของอเมริกา, BS ของอังกฤษ, DIN ของยุโรป, JIS ของญี่ปุน หรืออื่นใดที่
เปนมาตรฐานสากล 

• มาตรฐาน ASME, ASTM, API, ANSI เปนมาตรฐานทอที่มีของครบถวนใน
ทองตลาดและใชงานแพรหลายเปนสวนใหญในประเทศไทย รหัสมาตรฐานของ
ทอ การเชื่อมทอ ขอตอทอ และวาลว ตามมาตรฐาน ASTM แสดงไดดังใน
ตารางท่ี 1-2 

       
ตารางที่ 1-2  รหัสมาตรฐานของทอ การเชื่อมทอ ขอตอทอ และวาลว ตามมาตรฐาน ASTM 

Pipe Weld fitting Screwed and socket fitting Flange Valve 
A-53 A-234 WPB A-105 A-105-71 B62, A-105 
API-5L A-234 WPB A-105-71 A181 Gr.I B62, A-216 WCB 
A-106B A-234 WPB A-105 Gr.I,II A-105 Gr.I,II 

A-182 Gr.I,II 
A-105 Gr.II 
A-216 WCB 

A-335-P11 A-234 WP11 A-182-F11 A-182-F11 A-182-F11 
A-217 WC6 

 
• ทอไอน้ําควรเปนทอเหล็กเกลาคารบอนสูง (High carbon steel pipe) และการ

ตอทอทําโดยวิธีการเชื่อมไฟฟา 
• สําหรับทอที่ใชงานท่ีความดันไอน้ําตํ่ากวา 0.1 MPa อาจจะใชการเชื่อมตอทอ

แบบเกลียวไดโดยเฉพาะทอที่มีขนาดเล็กกวา 50 มิลลิเมตร 
• การใชวาลวเหล็กหลอในระบบทอไอน้ํา ควรใชดวยความระมัดระวัง และตองมี

การตรวจสอบอยูเสมอ เนื่องจากมีประวัติแตกระเบิดในขณะใชงาน 
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• สําหรับทอเหล็ก ความหนาเบอร 40 (Sch.40) และตอทอโดยใชเกลียว 
กําหนดใหมีความดันอนุญาตใชงานสูงสุด ตามมาตรฐาน ASTM ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1-3 

• การกําหนดของขนาดของทอไอน้ําอิ่มตัว กําหนดขนาดจากความเร็วของไอน้ําท่ี
ไหลในทอระหวาง 15-40 เมตรตอวินาที ซึ่งตองหาปริมาตรจําเพาะของไอน้ําที่
แปรไปตามความดันไอน้ําในทอนั้นกอน แลวจึงนํามาคํานวณความเร็วของไอน้ํา
ที่ไหลในทอโดยที่ความเร็วของไอน้ําอิ่มตัวที่ไหลในทอที่เหมาะสมที่สุดจะมี
ความเร็ว 25 เมตรตอวินาที 

• การกําหนดของขนาดของทอไอน้ํายวดยิ่ง กําหนดขนาดจากความเร็วของไอน้ํา
ที่ไหลในทอระหวาง 50-100 เมตรตอวินาที 

• ในการออกแบบทอไอน้ํา ความหนาทอไอน้ําควรใชตัวคูณความปลอดภัยไมนอย
กวา 2 เนื่องจากภายในทอไอน้ําอาจเกิดปรากฏการณคอนไอน้ํา (Water 
hammer) ขึ้นอยางรุนแรงได และทอไอน้ําควรมีความหนาไมนอยกวา Sch.40 

 
ตารางที่ 1-3  ความดันอนุญาตใชงานสูงสุด ตามมาตรฐาน ASTM 

ASTM schedule 40 steel pipe 
 Grade 

A-53B 
A-106B 

A-53B 

Nominal pipe size Type: Seamless Type: ERW 
mm (in) SE (psi) SE (MPa) SE (psi) SE (MPa) 
15 (1/2)  2222  15.31  1896  13.06 
20 (3/4)  1915  13.19  1634  11.26 
25 (1)  1736  11.96  1482  10.21 

30 (1 1/4)  1528  10.53  1304  8.99 
35 (1 1/2)  1429  9.85  1220  8.41 

50 (2)  1280  8.82  1093  7.53 
65 (2 1/2)  1290  8.89  1100  7.58 

80 (3)  1193  8.22  1018  7.01 
100 (4)  1096  7.55  935  6.44 
125 (5)  1022  7.04  872  6.01 
150 (6)  978  6.74  834  5.75 
200 (8)  926  6.38  790  5.44 

หมายเหตุ: Seamless หมายถึง ทอไมมีตะเข็บ 
 ERW (Electrical resistance welding) หมายถึง ทอมีตะเข็บ เชื่อมโดยใชไฟฟา 
 SE หมายถึง Stress endurance 
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• หากทอไอน้ํามีความยาวนอยกวา 30 เมตร ไมมีความจําเปนที่จะตองพิจาณาถึง

ความดันไอที่จะลดลงที่ปลายทอ (Friction loss) เนื่องจากความดันตกครอมมีไม
มาก แตถาเปนทอไอน้ําที่มีความยาวมากกวา 30 เมตร จะตองพิจารณาถึง
ความดันไอน้ําที่จะลดลงที่ปลายทอ เนื่องจากความดันไอน้ําที่จะลดลง อาจจะ
มากจนมีผลตอการใชงานไอน้ําของเครื่องจักร 

• ตองหุมฉนวนกันความรอนอุปกรณในระบบทอไอน้ําทั้งหมด เชน ทอจายไอน้ํา 
ลิ้นจายไอน้ํา วาลว และขอตอตางๆ 

• ทอไอน้ําจะตองใหมีการลาดเอียงลงในอัตราสวน 1:100 ถึง 1:250 เพื่อใหน้ํา
กล่ันตัว หรือคอนเดนเสท (Condensate) ในทอไอน้ํา สามารถไหลไปในทอได 
แมวาจะไมมีการไหลของไอน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 1-25 

 
 

 
 

รูปที่ 1-25  การติดต้ังทอไอน้าํใหมีความลาดเอียง 
 

• ทอไอน้ําจะมีการขยายตัวตามแนวความยาวของทอเมื่อมีไอน้ําที่มีอุณหภูมิสูง
ไหลผาน ดังนั้นการออกแบบทอไอน้ําจะตองมีการออกแบบใหมีการรองรับการ
ขยายตัวของทอจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้ตามหลักทางวิศวกรรม 

• การตอทอไอน้ําแยกออกไปใชงานจากทอประธานหรือทอเมน จะตองตอทอแยก
ออกจากทางดานบนของทอประธานเทานั้น เพื่อไมใหคอนเดนเสทไหลลงไปใน
ทอแยกได ดังแสดงในรูปที่ 1-26 
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รูปที่ 1-26  การตอทอไอน้ําแยกออกจากทอประธาน 
 

• การติดต้ังอุปกรณในทอไอน้ําตองหลีกเลี่ยงจุดท่ีจะทําใหคอนเดนเสทเกิดการขัง
ตัวขึ้นได เชน ไมควรใชขอลดหนาตัดกลม ดังรูปที่ 1-27 (ก) ในการลดขนาดทอ
ไอน้ํา ควรใชขอลดหนาตัดเบี้ยวแทน หรือติดต้ังไสกรองส่ิงสกปรกซึ่งติดต้ังใน
แบบหอยลงดานลาง เปนตน ดังรูปที่ 1-27 (ข) 

• บริเวณที่มีการใชทอยกตัว (Riser) จะมีคอนเดนเสทขังอยู ดังแสดงในรูปที่ 1-21 
(ค) ดังนั้นตองมีจุดพักรับคอนเดนเสทพรอมระบบอุปกรณกับดักไอน้ําที่จะปลอย
คอนเดนเสทออกไปจากทอไอน้ํา 

• ที่ปลายสุดของทอไอน้ํานอกจากจะตองมีถังพักรับคอนเดนเสท พรอมระบบ
อุปกรณกับดักไอน้ําที่จะปลอยคอนเดนเสทออกไปจากทอไอน้ําแลว จะตองมีชุด
ระบายอากาศออกแบบอัตโนมัติติดต้ังไวดวย 

• การออกแบบตัวรองรับทอไอน้ํา และระยะหางระหวางตัวรองรับทอไอน้ํา จะตอง
เผื่อมวลของน้ําในขณะไหลเต็มทอและมวลของฉนวนกันความรอนดวย 
ขอแนะนําสําหรับระยะหางระหวางตัวรองรับทอไอน้ําแสดงในตารางที่ 1-4 
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ตารางที่ 1-4  ขอแนะนําสําหรับระยะหางระหวางตัวรองรับทอไอน้ําและทอคอนเดนเสท 
Nominal pipe size (mm) Interval of horizontal run (m) Interval of vertical run (m) 
Steel 
(Bore) 

Copper 
(Outside dia.) 

Mild steel Copper Mild steel Copper 

 15  1.2 2.4 1.8 
15  1.8  3.0  
20 22 2.4 1.2 3.0 1.8 
25 28 2.4 0.5 3.0 2.4 
32 35 2.4 1.8 3.7 3.0 
40 42 2.4 1.8 3.7 3.0 
50 54 2.4 1.8 4.6 3.0 
65 67 3.0 2.4 4.6 3.7 
80 76 3.0 2.4 4.6 3.7 
100 108 3.0 2.4 5.5 3.7 
125 133 3.7 3.0 5.5 3.7 
150 159 4.5 3.7 5.5  
200  6.0  8.5  
250  6.5  9.0  
300  7.0  10.0  

 
 
 

 

 
 

รูปที่ 1-27  การหลีกเลี่ยงไมใหคอนเดนเสทขังอยูในทอ 
 

(ก) น้ําขังในขอตอลดหนากลม 

(ข) การติดต้ังไสกรองแบบหอยลงดานลาง 

(ค) น้ําขังในขอยกตัว 
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1.4.2 อุปกรณในระบบระบายน้ําออกจากหมอน้ํา หรือระบบโบลวดาวน 
โดยทั่วไป น้ําภายในหมอน้ําจะมีของแข็งแขวนลอยและแรธาตุตางๆ เจือปนอยู เมื่อน้ําถูกผลิต

เปนไอน้ําแลว ความเขมขนของสารเจือปนเหลานี้จะสูงขึ้นและเกิดการตกตะกอนหรือตกผลึก ซึ่งมีผลอยางยิ่ง
ตอการลดลงของประสิทธิภาพของหมอน้ํา รวมถึงความเสียหายของอุปกรณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ
ปองกันปญหาเหลานี้ จึงจําเปนตองมีการระบายน้ําในหมอน้ําทิ้งผานระบบโบลวดาวน รายละเอียดของระบบ
โบลวดาวนจะกลาวอยางละเอียดอีกครั้งในบทที่ 4 อุปกรณในระบบระบายน้ําออกจากหมอน้ําประกอบดวย 

(ก) วาลวระบายน้ําจากดานลางหมอน้ํา  
วาลวระบายน้ําจากดานลางหมอน้ํา (Bottom blow down valve) ทําหนาที่ระบายโคลน

ตะกอนที่สะสมที่กนหมอนํ้าออกไป เพ่ือรักษาคุณภาพนํ้าในหมอนํ้าไวตามเกณฑ 
(ข) วาลวระบายน้ําจากดานบนหมอน้ํา 

วาลวระบายน้ําจากดานบนหมอน้ํา (Surface blow down valve) ทําหนาที่ระบายเพื่อ
ควบคุมความเขมขนของสารละลายในน้ํา 

 
1.4.3 อุปกรณในระบบจัดการคอนเดนเสท 

หลังจากที่ไอน้ําคายความรอนและกลั่นตัวกลายเปนคอนเดนเสท จําเปนตองมีการระบายคอนเดน
เสทออกจากอุปกรณใชไอน้ําอยางรวดเร็วและถูกวิธี นอกจากนี้การท่ีคอนเดนเสทท่ีเกิดขึ้นนั้นยังมีความรอน
หลงเหลืออยู ทําใหคอนเดนเสทมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิหองอยูคอนขางมาก ดังนั้นจึงควรมีระบบนําคอนเดน
เสทกลับไปใชใหมโดยการนําไปผสมกับน้ําปอนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ําปอนกอนเขาสูหมอน้ํา ถือเปนการลดการใช
พลังงานไดอีกทางหนึ่ง ระบบจัดการคอนเดนเสทประกอบไปดวยอุปกรณตอไปนี้ 

(ก) กับดักไอน้ํา 
เมื่อไอน้ําใหความรอนแกกระบวนการผลิตตางๆ ไอน้ําจะคายพลังงานความรอนแฝงและ

ความรอนสัมผัสออกมา ขณะเดียวกันจะกลั่นตัวเปนของเหลวควบแนนหรือคอนเดนเสท ซึ่งจําเปนตองระบาย
ออกใหทัน เนื่องจากน้ําคอนเดนเสทที่คางอยูในอุปกรณใชไอน้ําจะทําใหเครื่องหรืออุปกรณไมรอน และเกิด
ความเสียหายตอผลิตภัณฑได วิธีการระบายน้ําคอนเดนเสทที่ดีและมีประสิทธิภาพ คือการใชวาลวอัตโนมัติที่
เรียกกันวา กับดักไอน้ํา (Steam trap) กับดักไอน้ําสามารถปรับปริมาณการระบายคอนเดนเสทไดตามปริมาณ
คอนเดนเสทที่เกิดขึ้นจริง เชนเมื่อคอนเดนเสทเกิดมาก วาลวก็จะเปดมาก หากเมื่อคอนเดนเสทเกิดนอย วาลว
ก็จะหรี่เองโดยอัตโนมัติ และถาอุปกรณใชไอน้ํามีแตไอน้ําโดยที่ไมมีคอนเดนเสทเกิดขึ้น วาลวก็จะปดสนิทเพื่อ
ไมใหไอน้ําไหลออก ดังนั้นการเลือกใชกับดักไอน้ํา ขนาด ชนิด การติดต้ังและการดูแลตรวจสอบบํารุงรักษา จึง
เปนส่ิงสําคัญของเครื่องใชไอน้ําในกระบวนการผลิต 

กับดักไอน้ํานอกจากทําหนาที่แยกน้ําที่เกิดขึ้นในระบบไอน้ําหรือเกิดจากการควบแนน
ของไอน้ําออกไปจากระบบแลว ยังทําหนาที่ปองกันการอั้นตัวของน้ํา (Water locked) อันอาจนําไปสูการเกิด
แรงกระแทกอยางรุนแรง หรือที่เรียกวา ปรากฏการณคอนน้ํา (Water hammer) ซึ่งมีผลทําใหทอ ขอตอ และ
อุปกรณที่ใชไอน้ําตางๆ ในกระบวนการผลิตเกิดความเสียหาย กับดักไอน้ํายังมีหนาที่ในการระบายกาซและ
อากาศออกจากระบบโดยไมเกิดการสูญเสียไอน้ํา กาซและอากาศเหลานั้นสามารถแทนท่ีไอน้ํา ซึ่งทําให
ความสามารถในการถายเทความรอนลดลง และยังกั้นไมใหไอน้ําไปถึงพื้นผิวถายเทความรอนของอุปกรณ
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ตางๆ ของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตดวย และในกรณีที่เลวรายที่สุดก็คือ ทอหรือชิ้นสวนของอุปกรณเกิด
อากาศอัด (Air locked) ทําใหอากาศเคล่ือนที่ไมได ซึ่งแมแตไอน้ําควบแนนก็ไมสามารถไหลออกไปได 

สามารถสรุปลักษณะการระบายคอนเดนเสทของกับดักไอน้ําไดดังตารางที่ 1-5 และ
นอกจากนี้ กับดักไอน้ําแตละประเภทตางมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป สามารถสรุปขอดีและขอเสียไดดัง
ตารางท่ี 1-6 
 
ตารางที่ 1-5  สรุปลักษณะการระบายคอนเดนเสทของกับดักไอน้ํา 

ชนิดของกับดักไอน้ํา ลักษณะการระบายคอนเดนเสทในขณะใชงานตามปกติ 
กับดักไอน้ําทํางานเทอรโม
ไดนามิกสแบบจาน 

 

ระบายออกสม่ําเสมอ มีไอออกเล็กนอยกอนวาลวปด 

กับดักไอนํ้าทํางานโดยความรอน
การขยายตัวของของเหลว 
 
 

ระบายออกสม่ําเสมอและปรับได มีไอออกนอยกอนวาลวปด 

กับดักไอน้ําทํางานโดยความรอน
แบบโลหะสองชนิด 

 

ระบายออกสม่ําเสมอ แตถาติดต้ังไมถูกตองหรือภาระผันแปรมาก จะมี
ไอพนออกพอสมควรกอนปด 

กับดักไอน้ําทํางานโดยกลไก 
แบบลูกลอย 
 
 
 

ระบายตามปริมาณของน้ํากลั่นตัว 

กับดักไอน้ําทํางานโดยกลไก 
แบบถวยควํ่า และถวยหงาย 
 
 
 
 

พนแรงตามปริมาณน้ํา เริ่มทํางานชาในครั้งแรก 

กั บ ดั ก ไ อ น้ํ า ทํ า ง า น เ ท อ ร โ ม
ไดนามิกสแบบออริฟส 

 
 

พนแรงเปนจังหวะ มีไอออกเล็กนอยกอนวาลวปด 
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ตารางที่ 1-6  ขอดีและขอเสียของกับดักไอน้ําแตละประเภท 
 แบบ ขอดี ขอเสีย 

กับ
ดัก

ไอ
น้ํา

ทาํ
งา
นโ
ดย

กล
ไก

 

แบบถวยหงาย - การทํางานแมนยํา 
- ไอน้ําไมรั่วไหลเนื่องจากมี Water 

seal 

- รูปรางและขนาดใหญ 
- การระบายอากาศทิ้งไมดี 

แบบถวยควํ่า - การระบายอากาศทิ้งดี - การติดต้ังไมสะดวก 
- ประสิทธิภาพการระบายน้ําคอน
เดนเสทไมดี 

แบบลูกลอย - เหมาะสมกับความดันตํ่าและภาระตํ่า 
- โครงสรางงาย 
- ปลอยทิ้งอยางตอเนื่องและการ
ทํางานเงียบ 

- เปลี่ยนลูกลอยและบาล้ินไดงาย 

- ไมทนตอ Water hammer 
- จําเปนตองติดต้ังในแนวระนาบจึงมี
ขอจํากัดดานสถานที่ติดต้ัง 

กับ
ดัก

ไอ
น้ํา

ทาํ
งา
น 

โด
ยค

วา
มร

อน
 

แบบเบลโลว - สามารถปรับต้ังและควบคุมอุณหภูมิ
น้ําระบายได 

- การระบายอากาศทิ้งดี 

- ไมทนตอ Water hammer 
- ไมเหมาะสมกับความดันสูง 

แบบโลหะสอง
ชนิด 

- ไมมีปญหาล้ินปดตาย 
- การระบายอากาศทิ้งดี 

- ผลตางอุณหภูมิสําหรับเปดปดล้ิน
สูง 

- คุณสมบัติของไบเมทัล
เปลี่ยนแปลงไปในขณะใชงาน 

กับ
ดัก

ไอ
น้ํา

แบ
บ 

เท
อร

โม
ได

นา
มิก

ส 

แบบออริฟซ - ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา 
- เหมาะกับความดันสูง อุณหภูมิสูง 

- ไอน้ํารั่วไหลมาก 
- มีปญหาการขัดของของชิน้สวนที่มี
ความเที่ยงตรงสูงบอยครั้ง 

- มีขีดจํากัดความดันยอนกลับ 
(30%) 

แบบจาน - ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา 
- โครงสรางงาย 
- สามารถใชกับไอดงได 
- ทนตอ Water hammer ได 

- ตองมีผลตางความดันทํางานอยาง
ตํ่าสุด 0.3 kg/cm2 

- มีขีดจํากัดความดันยอนกลับ 
(30%) 

 
 

(ข) ทอลําเลียงคอนเดนเสทกลับไปใชใหม 
การเก็บคอนเดนเสทกลับมาใชใหม (Condensate recovery or condensate return) 

หมายถึงการนําคอนเดนเสทกลับไปลงในถังน้ําปอน (Feed water tank) ผานทางทอลําเลียงคอนเดนเสท โดย
ผสมกับน้ําปอนที่ผานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา เพื่อปอนเขาสูหมอน้ําตอไป คอนเดนเสทสามารถมีอุณหภูมิ
เกิน 100 oC ได โดยขึ้นอยูกับความดันไอน้ําเขาเครื่อง เนื่องจากความดันไอน้ํายิ่งสูง อุณหภูมิคอนเดนเสทก็จะ
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สูงตาม ดังนั้นในการเก็บคอนเดนเสทกลับมาใชใหม จึงควรต้ังเปาหมายวา อุณหภูมิน้ําในถังน้ําปอนจะตอง
เพิ่มขึ้นใกลเคียง 100 oC ใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได ขอดีของการนําคอนเดนเสทกลับไปใชใหมมีดังตอไปนี้ 

• น้ําปอนที่เขาหมอน้ํา ถามีอุณหภูมิรอนขึ้นทุก 10 oC จะประหยัดเชื้อเพลิงได 
1.6% 

• ประหยัดคาน้ํา คาใชจายในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา และคาใชจายในการฟน
สภาพเรซิน (Regeneration) 

• ประหยัดคาสารเคมีปรุงคุณภาพน้ําในหมอน้ํา 
• ลดปริมาณโบลวดาวน 
• น้ําปอนที่มีอุณหภูมิใกล 100 oC จะชวยไลกาซออกซิเจนและ

คารบอนไดออกไซด 
• ถามีไอน้ํารั่วผานกับดักไอน้ํา ก็ยังสามารถเก็บกลับมาใชประโยชนใหมได โดย

เก็บคืนมาไดทั้งความรอนและน้ํา 
• สภาวะแวดลอมในการทํางานดีขึ้น เปรียบเทียบกับการปลอยน้ําคอนเดนเสทลง

ทอระบายน้ํา 
 
สามารถแบงวิธีการนําคอนเดนเสทกลับไปยังหมอน้ําได 2 วิธี คือ 

• นํากลับไปใชใหมโดยอาศัยปมพิเศษเขาสูหมอน้ําโดยตรง วิธีนี้สามารถเก็บคอน
เดนเสทกลับมาใชใหมไดหมด ไมมีการสูญเสียใดๆ แตมีขอเสียคือ การลงทุนมี
มูลคาสูงมาก ตองวิเคราะหการประหยัดและการคืนทุนอยางรอบคอบ 

• นํากลับไปใชใหมโดยอาศัยความดันของตัวเอง แบงยอยได 3 ลักษณะ ไดแก 
- แบบทอลําเลียงสูถังน้ําปอนโดยตรง ลักษณะนี้คอนเดนเสทจะถูกรวบรวม

จากอุปกรณใชไอน้ําตางๆ เขาสูทอลําเลียงที่ติดต้ังไปตามพื้นหรือในทอ
ระบายน้ํา ไปลงยังถังน้ําปอน มักใชกับโรงงานที่มีอุปกรณไมมาก ระยะ
ระหวางอุปกรณและถังน้ําปอนไมไกล แตมีขอเสียคือทอผุกรอนงาย
เนื่องจากการลางพื้น และไมสามารถหุมฉนวนได 

- แบบทอลําเลียงสูถังรับคอนเดนเสท ลักษณะนี้คอนเดนเสทจะถูกรวบรวมไป
ลงที่ถังรับคอนเดนเสท และใชปมสงคอนเดนเสทไปยังถังน้ําปอนอีกตอหนึ่ง 
แบบนี้มักจะเกิดการสูญเสียเปนไอน้ําแฟลช ออกไปทางทอระบายอากาศ 
(Vent pipe) เปนปริมาณมาก 

- แบบทอลําเลียงคอนเดนเสทอยูสูงจากพื้น (Condensate lift) ลักษณะนี้จะ
ทําการติดต้ังทอลําเลียงใหสูงกวาพื้น เพื่อใหคอนเดนเสทไหลลงไปยังถังน้ํา
ปอนไดดวยแรงโนมถวงของโลก ดังรูปที่ 1-28 ถายกทอตนทางสูง 6 เมตร 
จะเกิดความดันตานกลับที่ทางออกของกับดักไอน้ําประมาณ 0.7 บาร ซึ่ง
ถือวาไมมากจนเกินไป นอกจากนี้ควรติดต้ังวาลวกันกลับ (Check valve) 
หลังกับดักไอนํ้าเสมอ เพื่อปองกันคอนเดนเสทที่คางอยูในทอไหลกลับเขา
อุปกรณใชไอน้ําเมื่ออุปกรณไมไดใชงาน  
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การออกแบบทอ ขอตอ และวาลวในระบบทอคอนเดนเสทเพื่อใหเกิดความปลอดภัยมี
ขอแนะนําดังตอไปนี้ 

• การกําหนดขนาดของทอน้ํา กําหนดจากความเร็วของน้ําที่ไหลในทอประมาณ 
15-40 เมตรตอวินาที และจะตองพิจารณาถึงความดันน้ําที่จะลดลงที่ปลายทอ 
เนื่องจากความดันน้ําที่จะลดลงอาจจะมากจนมีผลตอการไหลเขาเครื่องจักร 

• สําหรับทอคอนเดนเสท สามารถใชทอเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized steel 
pipe) ได แตหามเชื่อมตอทอดวยการเชื่อมไฟฟา ควรใชการเชื่อมตอทอแบบ
เกลียวเทานั้น 

• ความหนาของทอคอนเดนเสท ควรใชทอความหนาไมนอยกวา Sch.40 
• การออกแบบตัวรองรับทอคอนเดนเสท และระยะหางระหวางตัวรองรับทอคอน

เดนเสท จะตองเผื่อมวลของคอนเดนเสทในขณะไหลเต็มทอและมวลของฉนวน
กันความรอนดวย ขอแนะนําสําหรับระยะหางระหวางตัวรองรับสําหรับทอคอน
เดนเสทแสดงในตารางที่ 1-4 

• แตหากมีไอน้ําในทอหรือไมแนใจวามีหรือไม ใหกําหนดขนาดของทอคอนเดน
เสท จากความดันในทอไอน้ํา หรือ ความดันในทอคอนเดนเสท และอัตราการ
ไหลของคอนเดนเสท จากรูปที่ 1-29 

 

 
 

รูปที่ 1-28  ทอลําเลียงคอนเดนเสทแบบอยูสูงจากพื้น 
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รูปที่ 1-29  การหาขนาดทอคอนเดนเสทในกรณีไมทราบสถานะของไหลภายในทออยางแนชัด 
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1.5 คุณลักษณะและการติดต้ังหมอนํ้า 
1.5.1  การเลือกซื้อและเลือกใชหมอน้ําที่เหมาะสม 

1) การเลือกซื้อหมอน้ํา 
กรณีที่ซื้อหมอน้ําจากตางประเทศ ตองเลือกหาหมอน้ําที่ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

หรือมาตรฐานสากล ไดแก ASME, JIS, EN หรือมาตรฐานเทียบเทา หากเปนหมอน้ําเกาที่ใชงานแลวตองมี
เอกสารประวัติการใชงาน การซอมแซมและการตรวจสอบ พรอมไดรับการพิสูจนโดยหนวยงานรับรอง
วิศวกรรมดานหมอน้ํา สําหรับผูที่ซื้อหมอน้ําผลิตในประเทศ ควรเลือกซื้อจากบริษัทหรือโรงงานที่มีการ
ออกแบบ และคํานวณและสรางใหเปนมาตรฐานสากล ไดแก ASME, JIS, EN หรือมาตรฐานเทียบเทา และตอง
ใหมีหนวยรับรองดานหมอน้ํา หรือวิศวกรผูควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา ทําการตรวจสอบและรองรับแบบ
พรอมท้ังโรงงานจะตองมีบุคลากรและเครื่องมือตางๆ ดังนี้ 

• มีวิศวกรประจําหรือมีหนวยงานรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา 
• มีเครื่องมือสรางหมอน้ําที่ทันสมัย 
• ใชวัสดุสําหรับสรางหมอน้ําโดยตรงและมีเอสารรับรองคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใน

สวนที่รับแรงดันที่สามารถตรวจสอบแหลงที่มาได 
• ใชอุปกรณหมอน้ําที่ไดมาตรฐาน 
• มีผลงานการสรางหมอน้ํามานานจนเปนที่ยอมรับ 
• โรงงานผูผลิตหมอน้ําที่มีการผลิตหรือการสรางตามแบบที่ไดมีการออกแบบตาม

มาตรฐานสากลดังกลาวและมีการรับรองแบบแลว 
กรณีที่ซื้อหมอน้ําเกา ผูซื้อควรจะหาผูที่มีความชํานาญมาตรวจสอบ และพิสูจนหมอน้ําวาได

สรางตามมาตรฐานสากล 
 

2) การเลือกใชหมอน้ํา 
ในการพิจารณาเลือกใชหมอน้ําแบบใดนั้น ควรพิจารณาดังนี้ 

(ก) ชนิดของไอน้ําที่ตองการใช  
หมอน้ําแบบทอน้ําที่มี Superheater จึงจะผลิตไอน้ํายวดยิ่ง (Superheated steam) 

ได สวนหมอน้ําแบบทอไฟหรือหมอน้ําแบบทอน้ําที่ไมมี Superheater จะผลิตเพียงแตไอน้ําอิ่มตัว (Saturated 
steam) แตถาตองการใชไอน้ํายวดยิ่งในปริมาณไมมาก อาจจะสามารถทําไดโดยการผลิตไอน้ําอิ่มตัวและติดต้ัง
อุปกรณ External superheater ที่มีหัวเผาตางหากเปนของตัวเอง (ไอน้ํายวดยิ่ง คือไอน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกวา
อุณหภูมิของไอน้ําอิ่มตัวที่ความดันเดียวกัน) 

(ข) ความดัน และอุณหภูมิของไอน้ํา 
หมอน้ําแบบทอไฟสวนใหญจะออกแบบผลิตไอน้ําความดันสูงสุดตํ่ากวา 2 MPa ซึ่งมี

อุณหภูมิไอน้ําสูงสุด 212 oC ถาตองการจะใชงานไอน้ําที่ความดันและอุณหภูมิที่สูงกวานี้ควรใชหมอน้ําแบบทอ
น้ํา 

(ค) ลักษณะของภาระไอน้ํา 
หมอน้ําแบบทอน้ํา ควรใชงานกับภาระไอน้ํา (Steam load) แบบคอนขางคงที่ 

(Steady load) แตถา ภาระไอน้ําเปนแบบมีการเปล่ียนแปลงขึ้นลงอยางรวดเร็ว (Fluctuated load) ไมควรใช
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หมอน้ําแบบทอน้ํา เพราะหมอน้ําแบบทอน้ําจะมีปริมาณน้ําเก็บในตัวหมอน้ํานอยเมื่อเทียบกับหมอน้ําแบบทอ
ไฟในขนาดเทาๆ กัน ถาภาระไอน้ําเปนแบบเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยางรวดเร็ว น้ําในหมอน้ําแบบทอน้ําจะ
กระเพื่อมมากและไอน้ําไมแหง 

(ง) พื้นที่ที่จะติดต้ังหมอน้ํา 
ถามีพื้นที่ที่จะติดหมอน้ํานอย ควรเลือกใชหมอน้ําแบบต้ัง หรือหมอน้ําแบบทอน้ํา 

เนื่องจากหมอน้ําแบบทอน้ําจะมีขนาดเล็กกวาหมอน้ําแบบทอไฟในขนาดที่เทา ๆ กัน ถาเปนหมอน้ําที่ใช
ทดแทนเครื่องเกาที่อยูบนตึกสูง ที่หมอน้ําเครื่องใหมไมสามารถยกเคลื่อนยายขึ้นไปเปลี่ยนใหมได อาจตองใช
หมอน้ําท่ีออกแบบพิเศษที่สามารถถอดประกอบ (Knock down) ไปประกอบติดต้ังที่ตําแหนงที่ติดต้ังได 

(จ) มาตรฐานในการออกแบบและการสราง 
หมอน้ําจะตองมีมาตรฐานในการสราง เพื่อใหใชงานไดอยางปลอดภัย เชนหมอน้ําที่

ผลิตตามมาตรฐาน ASME ของอเมริกา, EN ของยุโรป, BS ของอังกฤษ, JIS ของญี่ปุน หรือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ของไทย 

(ฉ) ชนิดของเชื้อเพลิง 
ควรเลือกหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงที่มีราคาตอพลังงานตํ่าที่สุดเปนอันดับแรก เชน 

เชื้อเพลิงวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เชน แกลบ ชานออย เมล็ดฝาย นุน เมล็ดปาลมน้ํามัน หรือถานหิน เปน
ตน จะทําใหตนทุนในการผลิตไอน้ําตํ่ากวาเชื้อเพลิงที่ราคาสูงกวา หรือ ถาโรงงานท่ีมีทอกาซธรรมชาติผาน ก็
ควรเลือกใชเชื้อเพลิงกาซธรรมชาติ ถาตองใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง ก็ควรเลือกใชหมอน้ําที่จะสามารถเผาไหม
น้ํามันเตาเกรด C ได สําหรับหมอน้ําน้ํามันดีเซลควรเลือกเปนอันดับรองสุดทาย เพราะราคาเชื้อเพลิงจะแพง
มาก จึงไมควรใชงานกับหมอน้ําขนาดใหญกวา 1,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง สวนการใชไฟฟามาผลิตไอน้ํา ตนทุน
ในการผลิตไอน้ําจะสูงที่สุด จะเลือกใชงานเฉพาะเมื่อพลังงานไฟฟาถูกมากหรือไมตองการใหมีมลภาวะทาง
อากาศเลย การเปรียบเทียบราคาและตนทุนการผลิตไอน้ําระหวางเชื้อเพลิงเหลวกับเชื้อเพลิงกาซและถานหิน
แสดงในตารางท่ี 1-7 สวนการเปรียบเทียบราคาและตนทุนการผลิตไอน้ําระหวางน้ํามันเตา C กับเชื้อเพลิงแข็ง
แสดงในตารางที่ 1-8 
 
ตารางที่ 1-7  การเปรียบเทียบราคาและตนทุนการผลิตไอน้ําระหวางเชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงกาซ และถานหิน  

เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา กาซหุงตม กาซ
ธรรมชาติ 

ถานหิน 

พิกัดหมอน้ํา (kg/h) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
คาความรอน (kcal/kg) 10,200 9,000 11,000 7,000 6,000 
ราคาเชื้อเพลิง (บาท/kg) 29.37 15.00 16.81 8.50 2.50 
ปริมาณเชื้อเพลิง  
(kg/1,000 kg ไอน้ํา) 

68.09 70.15 58.70 99.80.848 184.35 

คาเชื้อเพลิง  
(บาท/1,000 kg ไอน้ํา) 

2,000 1,052 987 848 431 

 
 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอน้ําและระบบไอน้ํา 

 1-37 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

สามารถสรุปการเรียงลําดับตนทุนเชื้อเพลิงตอหนวยความรอนจากสูงที่สุดไปหาต่ํา
ที่สุดไดดังนี้ 

1. ไฟฟา   
2. น้ํามันดีเซล  
3. น้ํามันเตา A (600), C (1500) และ D (2500) ตามลําดับ 
4. กาซหุงตม  
5. กาซธรรมชาติ  
6. ถานหิน 
7. กาซชีวภาพ 
8. เศษวัสดุการเกษตร 
 

ตารางที่ 1-8  การเปรียบเทียบราคาและตนทุนการผลิตไอน้ําระหวางน้ํามันเตา C กับเชื้อเพลิงแข็ง 
เชื้อเพลิง น้ํามันเตา 

C 
กะลา
ปาลม 

ขี้เลื่อย ถานหิน ไม แกลบ 

พิกัดหมอน้ํา (kg/h) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
คาความรอน (kcal/kg) 9,900 4,700 2,800 6,000 2,800 3,300 
ราคาเชื้อเพลิง (บาท/kg) 15.00 2.7 1.60 2.50 1.00 1.00 
ปริมาณเชื้อเพลิง  
(kg/1,000 kg.ไอน้ํา) 

70.15 186.89 313.70 184.35 313.70 249.05 

คาเชื้อเพลิง  
(บาท/1,000 kg. ไอน้ํา) 

1,052 505 502 461 314 249 

หมายเหตุ: คาใชจายเชื้อเพลิงจะแปรตามคาความชื้นและราคาในขณะนั้น 
 

(ช) ลักษณะการสงเชื้อเพลิงเขาเผาไหม 
ระบบการสงเชื้อเพลิงเขาเผาไหมแบบอัตโนมัติมีความปลอดภัยสูง ตองการจํานวน 

ผูควบคุมหมอน้ํานอยกวา ใชแรงงานนอยกวาการสงเชื้อเพลิงเขาเผาไหมดวยคน 
(ซ) ลักษณะการปรับอัตราการสงเชื้อเพลิงเขาเผาไหม 

การควบคุมการทํางานของหัวเผา และการปรับอัตราการจายเชื้อเพลิงเขาเผาไหม
แบบตัดตอ (On-Off) หมอน้ําจะตัดตอการทํางานบอย ประสิทธิภาพหมอน้ําจะตํ่าที่สุด สวนหมอน้ําที่เดิน
เครื่องแบบเรงหรี่อยางตอเนื่อง (Modulating control) หมอน้ําจะทํางานตลอดโดยไมมีการตัดดับบอย 

(ฌ) อัตราสวนการเรงหรี่การเผาไหม 
อัตราสวนการเรงหรี่การเผาไหม (Turn down ratio) ของหมอน้ํา คือ อัตราสวน

ปริมาณการปอนเชื้อเพลิงเมื่อ หมอน้ําเรงเครื่องสูงสุด 100% ตอ อัตราสวนปริมาณการปอนเชื้อเพลิงเมื่อหมอ
น้ําหรี่ลงสุด โดยที่การเผาไหมยังไมดับ เชน Turn down ratio เทากับ 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 8:1, 10:1 หรือ 
15:1 ยิ่ง Turn down ratio มีสูง หมอน้ําก็จะสามารถลดการผลิตไอน้ําในชวงหรี่การเผาไหมไดตํ่ามากเทานั้น 
เชน หมอน้ําสําเร็จรูปสวนใหญจะมี Turn down ratio เทากับ 4:1 จะสามารถลดการผลิตไอน้ําลงเหลือเพียง 
25% ของกําลังผลิตไอน้ําสูงสุด โดยที่หมอน้ําไมมีการตัดการเผาไหม 
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(ญ) พื้นที่การถายเทความรอน 
หมอน้ําแบบเดียวกัน ถามีพื้นที่ถายเทความรอนสูงกวาหมอน้ําเคร่ืองอื่น จะมี

ประสิทธิภาพการถายเทความรอนมากกวา ทําใหใชเชื้อเพลิงนอยกวา แมแตหมอน้ําที่ผลิตจากประเทศเดียวกัน
และใชมาตรฐานการผลิตเดียวกัน เชน อเมริกา มีการผลิตหมอน้ําที่มีพื้นที่ถายเทความรอนตางๆ กัน เชน 3, 4 
และ 5 ตารางฟุตตอแรงมาหมอน้ํา (17.8, 23.7 และ 29.7 m2/ton/hr) เปนตน 

(ฎ) จํานวนการไหลวนของกาซรอนภายในหมอน้ํากอนออกปลอง 
จํานวนการไหลวน (จํานวนกลับ หรือ Pass) ของกาซรอนภายในตัวหมอน้ํากอน

ออกปลองไฟของหมอน้ําแบบทอไฟมีแบบกลับเดียว, 2 กลับ, 3 กลับ และ 4 กลับ หมอน้ําแบบทอไฟท่ีความ
ยาวเทากัน ถามีจํานวนการไหลวนของกาซภายในหมอน้ําหลายครั้งกอนออกปลองและกาซรอนมีเวลาอยู
ถายเทความรอนในเครื่องนานขึ้น ก็จะมีประสิทธิภาพการถายเทความรอนมากกวา ทําใหส้ินเปลืองใชเชื้อเพลิง
นอยกวา 

(ฏ) ประสิทธิภาพรวมของหมอน้ํา 
ประสิทธิภาพรวมของหมอน้ํา (Overall boiler efficiency) คือประสิทธิภาพการ

เปลี่ยนความรอนจากเชื้อเพลิงเปนไอน้ํา (Fuel to steam efficiency) เมื่อหักการสูญเสียความรอน (Heat loss) 
ทั้งหมดแลว ถาหมอน้ํามีประสิทธิภาพการเปลี่ยนความรอนจากเชื้อเพลิงเปนไอน้ําสูง หมอน้ําจะใชเชื้อเพลิง
นอยลง ในประเด็นเรื่องการวัดประสิทธิภาพรวมของหมอน้ํา ใหต้ังขอสังเกตวา หมอน้ําที่ผลิตในประเทศไทย 
ยุโรป ญี่ปุน จะคิดประสิทธิภาพโดยใชคาความรอนตํ่าสุดของเชื้อเพลิง (Lower heating value, LHV) จึงทําให
ตัวเลขประสิทธิภาพสูงกวาหมอน้ําอเมริกาประมาณ 4-5% ทั้งๆ ที่ในทางปฏิบัติมีประสิทธิภาพเทากัน 
เนื่องจากหมอน้ําอเมริกาคิดประสิทธิภาพโดยใช คาความรอนสูงสุดของเชื้อเพลิง (Higher heating value, 
HHV) 

(ฑ) องคประกอบอื่นๆ 
เชน ราคา การติดต้ัง ความยากงายในการซอมแซม บํารุงรักษา อุปกรณที่ติดมากับ

เครื่องอะไหล และบริการภายหลังการขาย 
 

1.5.2 พิกัดหรือขนาดหมอน้ํา 
พิกัดหรือขนาดของหมอน้ําที่ใชกันในปจจุบัน มีอยูดวยกัน 2 ประเภท ไดแก 

(ก) พิกัดหมอน้ําเปรียบเทียบ 
ขนาดหมอน้ําเปรียบเทียบ (Equivalent boiler capacity) ไมใชกําลังผลิตไอน้ํา

ภายในสภาพที่เปนจริงที่หมอน้ําจะผลิตได เนื่องจากขนาดหมอน้ําที่แสดงในเอกสารรายละเอียด (Catalog) 
เครื่องจักรจะแสดงดวยคามาตรฐานเดียวกันหมด คือ แสดงเปนขนาดหมอน้ําเปรียบเทียบซึ่งจะแสดงขนาด
กําลังผลิตไอน้ําของหมอน้ําที่อุณหภูมิ 100 oC และความดันไอน้ําที่บรรยากาศ หนวยของขนาดหมอน้ํา
เปรียบเทียบที่นิยมใชมี 2 หนวยดังนี้ 

• ตันตอชั่วโมง 
หนวยตันตอชั่วโมง (Ton/hr) นิยมใชในกลุมประเทศในยุโรป สวนญี่ปุน 
นิยมใชเปน กิโลกรัมตอชั่วโมง (kg/hr) พิกัดหมอน้ําขนาด 1 ตันตอชั่วโมง 
หมายถึง ความสามารถของหมอน้ําที่จะตมน้ํา 1,000 กิโลกรัม จากอุณหภูมิ 
100 oC ที่ความดันบรรยากาศ ใหระเหยกลายเปนไอไดหมดภายใน 1 
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ชั่วโมง โดยท่ีพลังงานความรอนของไอน้ําที่ออกจากหมอน้ําเทากับความ
รอนแฝงของน้ําเทากับ 1,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่ความดันบรรยากาศ 
 

• แรงมาหมอน้ํา 
หนวยแรงมาหมอน้ํา (Boiler horse power, BHP) เปนหนวยที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกานิยมใช พิกัดหมอน้ําขนาด 1 แรงมาหมอน้ํา คือความสามารถ
ของหมอน้ํา ที่จะตมน้ํา 34.5 ปอนด จากอุณหภูมิ 212 oF ที่ความดัน
บรรยากาศระเหยไดหมดภายใน 1 ชั่วโมง พลังงานความรอนของไอน้ําที่
ออกจากหมอน้ําที่เทากับความรอนแฝงของน้ํา 34.5 ปอนดตอชั่วโมง ที่
ความดันบรรยากาศ 

การเปรียบเทียบระหวางพิกัดหมอน้ําในหนวยตันตอชั่วโมง และหนวยแรงมาหมอน้ํา 
 

หมอน้ํา 1 Ton/hr = (1,000 kg x 2.2 lb / kg) / 34.5 lb    BHP 
     = 63.9 BHP 
 

คาความรอนที่หมอน้ําผลิต (kJ/hr) = m x hfg (ที่ความดันบรรยากาศ) 
 
เมื่อ m    คือ   ขนาดหมอน้ํา (kg/hr) 

hfg    คือ  ความรอนแฝงของการกลายเปนไอที่ความดันบรรยากาศ      
            (2,257 kJ/kg) 
 

 (ข) พิกัดหมอน้ําผลิตจริง 
พิกัดหมอน้ําผลิตจริง (Actual boiler capacity) คือความสามารถในการผลิตไอน้ําที่

แทจริงของหมอน้ําในหนึ่งหนวยเวลา ความจําเปนที่ตองมีการพิจารณาถึงพิกัดหมอน้ําผลิตจริงนั้นเนื่องมาจาก 
เมื่อติดต้ังหมอน้ําแลว อัตราการผลิตไอน้ําจริงของหมอน้ําจะลดลง (แตพลังงานความรอนเทาเดิม) เนื่องจาก
อุณหภูมิน้ําปอนเขาไมใช 100 oC และความดันไอน้ําที่ผลิตไมใชความดันบรรยากาศ ซึ่งโดยปรกติสําหรับหมอ
น้ําที่ใชงานกันสวนใหญ อัตราการผลิตไอน้ําของหมอน้ําจะลดลงประมาณ 10-20% เนื่องจากผลตางของ
พลังงานความรอน (Enthalpy) ของไอน้ําที่ความดันและอุณหภูมิใชงาน กับพลังงานความรอนของน้ําปอนที่
อุณหภูมิเขาหมอน้ํา จะมากกวาคาความรอนแฝง (Latent heat) ของน้ําที่ความดันบรรยากาศจึงทําใหหมอน้ํา
ผลิตไอน้ําไดปริมาณนอยลง แตคาความรอนออกจากหมอน้ํายังคงเทากัน 
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  พิกัดหมอน้ําผลิตจริง  =        m x h fg / (hg – hf) 
 

โดยที่ m คือ พิกัดหมอน้ําเปรียบเทียบ (kg/h) 
hfg คือ คาความรอนแฝง (Latent heat) ของไอน้ําที่ความดันบรรยากาศ (2,257 kJ/kg) 
hg คือ พลังงานความรอน (Enthalpy) ของไอน้ําที่ความดันและอุณหภูมิที่ใชงาน (kJ/kg) 
hf คือ พลังงานความรอน (Enthalpy) ของน้ําที่อุณหภูมิเขาหมอน้ํา (kJ/kg) 
 
 

1.5.3 การติดต้ังหมอน้ํา 
ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีจะติดต้ังหมอน้ํา ตองจัดใหมีวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรอง

วิศวกรรมดานหมอน้ํา เปนผูตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง รวมถึงระบบทอตางๆ 
การนําหมอน้ํา ที่นําเขาจากตางประเทศมาใชในโรงงาน ตองเปนหมอน้ําที่ไดมาตรฐาน

ผลติภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล ไดแก มาตรฐาน ASME, JIS, EN หรือเทียบเทาและไดรับ
การตรวจพิสูจนจากหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนหมอน้ําที่ใชงานแลวตองมีเอกสาร
ประวัติการใชงาน การซอมแซมและการตรวจสอบ แตดวยความในวรรคแรก มิใหใชบังคับกับหมอน้ําประเภท
ไหลผานทางเดียว (Once through boiler) ที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนไมเกิน 10 ตารางเมตร ความดันใชงาน
สูงสุด (Maximum allowable working pressure) ไมเกิน 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร แตการคํานวณ การ
ออกแบบ การสราง ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม โดยมีวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหนวย
รับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา ทําการตรวจพิสูจน 

ในสวนของ สถานที่ติดต้ังและฐานรากหมอน้ํา ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
• หมอน้ําที่ติดต้ังในอาคารตองมีระยะหางจากเคร่ืองจักร อุปกรณและวัสดุอื่นๆ ที่ไม

เกี่ยวของกับระบบหมอน้ําไมนอยกวา 2.5 เมตร และหางจากผนังอาคาร หมอน้ํา 
และเพดานไมนอยกวา 1.5 เมตร ยกเวนหมอน้ําแบบไหลผานทางเดียว (Once 
Through Boiler) ที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนไมเกิน 10 ตารางเมตร และความดันใช
งานสูงสุด ไมเกิน 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ทั้งนี้ ระยะดังกลาวตองเพียงพอ
ตอการบํารุงรักษาและตรวจสอบ 

• สถานที่ติดต้ังตองมีทางเขาออกอยางนอย 2 ทาง มีความกวางอยางนอย 0.6 เมตร 
ความสูงอยางนอย 2 เมตร และตองปราศจากส่ิงกีดขวางบริเวณทางเขาออก 

• ในกรณีที่จําเปนตองเก็บเชื้อเพลิงไวในบริเวณสถานท่ีติดต้ัง ตองเก็บอยูหางจากหมอ
น้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมนอยกวา 1 เมตร 

• ฐานรากสถานที่ติดต้ังหมอน้ําและอุปกรณที่เกี่ยวของทั้งหมดตองมั่นคงแข็งแรง 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 2  การใชงานหมอน้ํา 

  2-1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

บทที่ บทที่ 22  
การใชงานหมอน้ําการใชงานหมอน้ํา  

 
 

หมอน้ําเปนอุปกรณที่สําคัญที่สุดในระบบไอน้ําซึ่งเปนระบบผลิตพลังงานความรอนที่มีใชงานอยูทั่วไป
ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในอาคารกลุมโรงแรม โรงพยาบาล ระบบไอน้ําและหมอน้ําถือเปนระบบที่ใช
เชื้อเพลิงในปริมาณสูง และอาจกอมลภาวะตอส่ิงแวดลอม นอกจากนี้เนื่องจากการท่ีหมอน้ําทํางานภายใตความ
ดันที่สูงมาก ประกอบกับการใชเชื้อเพลิงอยูตลอดเวลา ดังนั้นหากผูควบคุมหมอน้ําไมมีความรู ความเขาใจ และ
ไมมีประสบการณในการใชงาน และการควบคุมหมอน้ําและระบบไอน้ําที่ถูกตอง อาจกอใหเกิดความเสียหายแก
ตัวหมอน้ําและระบบไอน้ํา หรืออาจรายแรงถึงขั้นเปนอันตรายตอชีวิตของผูปฏิบัติงานหรืออาจเปนผูที่ไม
เกี่ยวของกับหมอน้ําแตอยูบริเวณใกลเคียง ตลอดจนทรัพยสินที่อยูรอบขางหมอน้ําอีกดวย ดวยเหตุนี้การ
จัดการเพ่ือใหระบบไอน้ําสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลาจะชวยลดคาใชจายดานพลังงาน 
ลดมลพิษที่ปลอยสูส่ิงแวดลอม อีกท้ังเปนการเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานรวมกับหมอน้ํา เมื่อผูปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวของกับหมอน้ําเกิดความม่ันใจวาอันตรายจากการใชงานหมอน้ําไมมีทางเกิดขึ้นได ผูปฏิบัติงานสามารถ
ทํางานไดอยางมีความสุข สงผลใหสภาพแวดลอมในการทํางานดีขึ้น ทายที่สุดผลผลิตที่ไดจากการผลิตจะมี
คุณภาพที่ดีตามไปดวย 

จากท่ีกลาวมาขางตนเห็นไดวา ผูที่ตองปฏิบัติงานเกี่ยวของกับหมอน้ําตองมีความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับพื้นฐานของหมอน้ําและระบบไอน้ํา ผนวกกับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชงาน และการควบคุม
หมอน้ํา ควบคูกันไปทั้งหมด ดังนั้นในบทนี้จึงจะกลาวถึงสวนตอจากพื้นฐานของหมอน้ําและระบบไอน้ําที่ได
กลาวมาในบทที่แลว คือ เรื่องการใชงาน และการควบคุมหมอน้ํา ตลอดจนอุปกรณในระบบไอน้ําทั้งหมด 
ยกเวนอุปกรณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย ที่ระบุไวตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณความ
ปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 ซึ่งการใชงาน และการ
ควบคุม อุปกรณที่เก่ียวของกับความปลอดภัยจะกลาวโดยละเอียดในบทที่ 4 
 

2.1 ข้ันตอนการปฏิบัติในการใชงานหมอนํ้า 
2.1.1 กอนเดินเครื่องหมอน้ํา 

ขั้นตอนในการเริ่มเดินหมอน้ําที่ถูกตองมีดังนี้ 
 กอนการเริ่มเดินหมอน้ํา ผูควบคุมหมอน้ําควรตรวจสอบอุปกรณรอบหมอน้ําวามีใครมา

ทําอะไรท่ีไมถูกตองในวันหยุดหรือไม 
 ตรวจสอบระดับน้ําในหมอน้ํา เปดวาลวระบายอากาศ วาลวน้ําเขา ตรวจสอบอุณหภูมิ

น้ํามันเตา ความดันเชื้อเพลิงกาซ ฯลฯ 
 เปดระบายน้ํา (Drain) ที่กับดักไอน้ํา (Steam trap) ที่อยูใตทอรวมไอน้ํา (Steam 

header) ทอไอน้ําสําหรับอุนหัวเผา (Steam atomizing pipe) และ เครื่องผลิตไอย่ิงยวด 
(Superheater) (ถามี) เปนตน 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 2  การใชงานหมอน้ํา 

 ปรับสวิตชเรงหรี่เปนแบบธรรมดา (Manual) ที่ตําแหนงหรี่สุด เพื่อใหการเผาไหมเริ่มติด
ในตําแหนงเปลวไฟเล็กสุด 

 เปดสวิทซการทํางานของหมอน้ํา ใหเกิดการเผาไหมขึ้น อยาใหหมอน้ํารอนขึ้น
ทันทีทันใด ควรใหหมอน้ํารอนขึ้นอยางชาๆ ประมาณ 50 oC/hr 

 ปดวาลวไลอากาศเม่ือวาลวระบายอากาศที่ดานบนหมอน้ํามีไอน้ําพนออกมา 
 ใหไอน้ําในหมอน้ํามีความดันเกิดขึ้นอยางชาๆ โดยเฉพาะหมอน้ําแบบทอน้ํา ควรใหหมอ

น้ํามีความดันไอน้ําเพิ่มขึ้นไมเกิน 700 kPa/hr 
 คอยๆ เปดวาลวจายไอน้ําใหชาที่สุด ปองกันการเกิดคอนไอน้ํา (Steam hammer) ในทอ

ไอน้ํา 
 สามารถปดทอระบายน้ําที่เครื่องผลิตไอยิ่งยวด (Superheater) ไดก็ตอเมื่อสามารถจาย

ไอยิ่งยวดในระบบไดเรียบรอยแลว 
 อยาใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไวไฟชวยจุดเชื้อเพลิงแข็งโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดการระเบิด

จนหมอน้ําเสียหาย หรืออาจเกิดการยอนกลับของเปลวไฟ (Back fire) จนทําใหเกิด
อันตรายกับผูควบคุมประจําหมอน้ํา 
 

2.1.2 ขณะเดินเครื่องหมอน้ํา 
การเดินหมอน้ําใชงานท่ีถูกตองโดยทั่วไปมีขอปฏิบัติดังนี้ 

 เปลี่ยนสวิทซเรงหรี่ไปเปนแบบอัตโนมัติ เมื่อหมอน้ํามีความดันไอน้ําใกลกับความดันใช
งาน 

 มีการระบายน้ําใตลูกลอยและหลอดแกวทุกวัน เพื่อทําความสะอาดส่ิงสกปรกที่อาจจะมา
อุดตันชองทางของอุปกรณทําใหการทํางานของอุปกรณนั้นผิดพลาด 

 มีการปลอยน้ํากนเตาทุกวัน เพื่อทําความสะอาดส่ิงสกปรกที่อาจจะตกตะกอนอยูดานลาง
หมอน้ํา เนื่องจากตะกอนเหลานี้จะสะสมอยูที่ทองหมอน้ํามากขึ้นจนทําใหน้ําไมสามารถ
หลอเลี้ยงสวนลางของทอไฟใหญทําใหทอไฟใหญสวนลางมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกิด 
Overheat ซึ่งจะทําใหโครงสรางทอไฟใหญไมสามารถรับแรงดันไอน้ําจนทําใหหมอน้ํา
ระเบิดได 

 ตองมีการวัดคุณภาพน้ําและเคมีอยางนอยที่สุดวันละครั้ง ถาเปนหมอน้ําขนาดใหญหรือ
หมอน้ําที่ใชความดันไอน้ําสูงจะมีการวัดคุณภาพน้ําและเคมีทุกๆ ชั่วโมง 

 มีการจดบันทึก และสังเกตส่ิงผิดปรกติ เชน น้ํามันรั่วในหองเผาไหม ความดันแกส 
อุณหภูมิน้ํามันเตา ระดับน้ํา การทํางานของปมน้ํา เปลวไฟ อุณหภูมิที่ปลอง เปนตน 

 มีการวัดและปรับประสิทธิภาพการเผาไหมอยางนอยที่สุดสัปดาหละครั้ง 
o ถามีการใชถังพักน้ํา น้ําในถังพักน้ําควรมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 70 C หมอน้ําจะไดไมถูกกัด

กรอนแบบเปนหลุม (Pitting corrosion) 
 

 

  2-2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 2  การใชงานหมอน้ํา 

2.1.3 การหยุดเดินเครื่องหมอน้ํา 
เม่ือตองการหยุดเดินหมอน้ําชั่วคราวเปนระยะเวลาสั้นๆ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

 ปรับสวิตชเรงหรี่เปนแบบธรรมดา (Manual) 
 ปรับการเรงหรี่การเผาไหมไปที่ตําแหนงหรี่สุด เพื่อใหเปลวไฟดับที่เปลวไฟลูกเล็กท่ีสุด 

เพื่อปองกันการเกิดเปลวไฟยอนกลับ (Back fire) จนหมอน้ําเสียหาย 
 ปดสวิทซหยุดการทํางานของหมอน้ํา เมื่อการเผาไหมอยูที่ตําแหนงหรี่สุดเปนเวลาครู

หนึ่ง 
 ถาใชเชื้อเพลิงแข็ง ใหเปดพัดลมดูดอากาศ (Induced draft fan) ไวประมาณ 5 นาที

กอนที่จะหยุดการทํางานของหมอน้ํา 
 ปดวาลวตางๆ เชน วาลวเชื้อเพลิง วาลวฮีตเตอรอุนน้ํามัน วาลวปมน้ํามัน วาลวจายไอ

น้ํา วาลวน้ําเขา ฯลฯ 
 ระวังอยาปดวาลวที่หมอน้ําทุกตัวจนหมด เพียงเพราะเกรงวาอากาศจะเขาไปในหมอน้ํา 

ทั้งนี้เนื่องจากหากปดวาลวทั้งหมดของหมอน้ําเมื่อหมอน้ําเย็นตัวลงจะเกิดสูญญากาศ
ภายในหมอน้ําซึ่งอาจทําใหหมอน้ํายุบตัวได 

 เมื่อความดันไอน้ําในหมอน้ําเหลือ 15 kPa ทําการเปดวาลวระบายอากาศปลอยใหไอน้ํา
ที่เหลือในหมอน้ําคอยๆ ระบายออกไป 

 กรณีที่หยุดหมอน้ําเปนเวลานาน เพื่อปองกันการกัดกรอนจากกาซออกเจน ควรเติมสาร
จับกาซออกซิเจนในน้ําในปริมาณที่เหมาะสม เชน ปริมาณไฮดราซีน (Hydrazine) ควร
อยูที่ 10-20 ppm 

 
2.1.4 การจดบันทึกขอมูลการใชงานหมอน้ําประจําวัน 

การจดบันทึกขอมูลการใชงานหมอน้ําประจําวันมีประโยชนดังนี้ 
 เพื่อเปนรายงานการทํางานของผูควบคุมดูแลหมอน้ํา 
 เพื่อเปนขอมูลสถิติ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของหมอน้ําใหเพิ่มขึ้น 
 ขอมูลท่ีบันทึก สามารถจะบอกถึงขอบกพรองของหมอน้ํา ทําใหแกไขปญหาไดทันกอนที่

หมอน้ําจะเสียหายมาก 
 ขอมูลที่บันทึก สามารถนํามาใชตรวจสอบหาสาเหตุการชํารุดเสียหาย หรือการเกิด

อุบัติเหตุของหมอน้ําได 
 

รายละเอียดตางๆ ของขอมูลการใชงานหมอน้ําที่ควรจดบันทึกมีดังตอไปนี้ 
 ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช 
 ปริมาณไอน้ําที่หมอน้ําผลิตได หรือปริมาณน้ําที่เขาหมอน้ํา 
 จํานวนชั่วโมงการใชงาน 
 อุณหภูมิของน้ําที่เขาหมอน้ํา 
 อุณหภูมิของน้ํามันเชื้อเพลิง 

  2-3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 2  การใชงานหมอน้ํา 

 อุณหภูมิของไอเสียท่ีปลองไอเสีย 
 ปริมาณกาซออกซิเจน กาซคารบอนไดออกไซด หรืออากาศสวนเกินในปลองไอเสีย 
 ความดันไอน้ําที่ใชงาน 
 ความดันลมหรือไอน้ําที่หัวฉีด สําหรับพนน้ํามันใหเปนฝอย 
 ความดันเชื้อเพลิงหัวฉีด 
 ความดันน้ําที่เขาหมอน้ํา 
 ความกระดางของน้ําที่เขาหมอน้ํา 
 ความเขมขนของแข็งท่ีละลาย (Total Dissolved Solid, TDS) ในน้ําปอนกอนเขาหมอน้ํา 
 ความเขมขนของแข็งท่ีละลายในน้ําในหมอน้ํา 
 ปริมาณสารละลายตางๆ และเคมีในหมอน้ํา 
 บันทึกการซอมแซม หรือปรับแตงหมอน้ํา 

 
การบันทึกขอมูลตางๆ ในแตละวัน สามารถนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกัน ทําใหสามารถปรับปรุง

ประสิทธิภาพหรือหาขอบกพรองของหมอน้ําไดดังนี้ 
 จากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชกับปริมาณไอน้ําที่ผลิตได สามารถนํามาเปรียบเทียบอัตราสวน

เชื้อเพลิงตอไอน้ําที่ผลิตไดตามปรกติ สําหรับเชื้อเพลิงแตละชนิดไมควรจะไดตํ่ากวา
กําหนดไว เชน ถานหิน 1 กิโลกรัม ควรผลิตไอน้ําไดมากกวา 8 กิโลกรัม หรือน้ํามัน 1 
กิโลกรัม ควรผลิตไอน้ําไดมากกวา 15 กิโลกรัม 

 ชั่วโมงการใชงานสามารถบงบอกถึงอายุการทํางานของชิ้นสวนตางๆ ได เชน ระบบ
ควบคุมทางไฟฟา ลูกปนตางๆ เปนตน ถาอายุการใชงานชิ้นสวนเหลานั้นครบตาม
กําหนดแลว ควรจะเตรียมอะไหลไวและจัดการเปลี่ยนใหม 

 อุณหภูมิของน้ําปอนหมอน้ํายิ่งสูงก็จะประหยัดเชื้อเพลิงไดมาก ถาอุณหภูมิน้ําปอน
เพิ่มขึ้นจากเดิมทุก 10 oC จะประหยัดเชื้อเพลิงได 1.6% 

 หากตองการใหประสิทธิภาพการเผาไหมเชื้อเพลิงเหลวสมบูรณ ตองมีการอุนเชื้อเพลิงให
มีอุณหภูมิสูงเพื่อลดความหนืด โดยอุณหภูมิการอุนเชื้อเพลิงแตละชนิดขึ้นอยูกับ
มาตรฐานของผูผลิต 

 อุณหภูมิของไอเสีย จะเปนตัวชี้ถึงสภาพของหมอน้ําได สําหรับหมอน้ําแบบทอไฟใน
สภาพปรกติ อุณหภูมิไอเสียไมควรเกินกวาอุณหภูมิของไอน้ําอิ่มตัวที่ความดันขณะนั้น
แลวบวกดวย 50 o oC (T  < T  + 50 exhaust gas saturated steam C) สวนสาเหตุที่ทําใหอุณหภูมิไอ
เสียสูงมากกวาปรกติเนื่องมาจาก 

(ก) มีเขมาจับที่ทอมาก ความรอนจากกาซรอนถายเทใหน้ําไดไมเต็มที่ เพราะเขมา
เปนฉนวนความรอน 

(ข) มีตระกรันหนาที่ผิวสัมผัสน้ํา ซึ่งตระกรันเปนฉนวนความรอนเชนเดียวกับเขมา 
(ค) ผนังกั้นชั้นไฟภายในหมอน้ําพัง ทําใหเกิดการรั่วของกาซรอนระหวางชั้นไฟ 
(ง)  น้ําแหง หรือระดับน้ําภายในหมอน้ําตํ่ากวาปรกติมาก 

  2-4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 2  การใชงานหมอน้ํา 

 การบันทึกความดันไอน้ําจะชวยเปนประโยชนในการควบคุมคุณภาพของผลผลิต 
 ความดันลมที่เขาหัวฉีดถาสูงมากกวาปรกติแสดงวาหัวฉีดอาจจะอุดตันเนื่องจากส่ิง

สกปรก 
 ความดันปมน้ําปอนเขาหมอน้ําตามปรกติจะสูงกวาความดันไอน้ําภายในหมอน้ําเล็กนอย 

ถาความดันปมน้ําปอนสูงกวามากๆ แสดงวาทอทางเขาของน้ําปอนที่เขาสูหมอน้ําเริ่มตีบ
ตัน หรือวาลวน้ําเขาหมอน้ําไมไดเปด หรือวาลวกันกลับ (Check Valve) ที่ทอน้ําเขาหมอ
น้ําไมเปด 

 ถาน้ําปอนมีความกระดาง จะเปนตนเหตุของการเกิดตะกรันในหมอน้ําได 
 ปริมาณสารละลายในหมอน้ํา ถาสูงเกินจากขอแนะนํา จะเกิดการเดือดเปนฟอง ทําใหมี

ละอองน้ําปนออกไปกับไอน้ํา (Carry Over) น้ําในหมอน้ําจะเกิดการเดือดแบบปะทุ และ
เกิดตะกรันภายในหมอน้ําได 

 
ตัวอยางตารางจดบันทึกขอมูลการใชงานหมอน้ําประจําวัน แยกตามชนิดของเช้ือเพลิงที่ใช แสดง

ไดดังตารางที่ 2-1 ถึง 2-3 
 

2.1.5 การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับหมอน้ํา อยาต่ืนตระหนก ใหผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของรวบรวมสติ แลว

ดําเนินการตามขอแนะนําดังนี้ 
 ถาไมเห็นน้ําในหลอดแกวบอกดูระดับน้ํา ใหลองเปดวาลวระบายน้ําทําความสะอาดชุด

วาลวใตหลอดแกว 
 ถายังไมเห็นน้ําในหลอดแลว หรือไดกล่ินเหม็นไหม ใหปดเครื่องสูบน้ําปอนเขาหมอน้ํา

และดับการเผาไหม หามเติมน้ําเขาหมอน้ําโดยเด็ดขาด เพราะจะเกิดระเบิดได 
 หากภายในหมอน้ํายังมีความดันใหยกล้ินนิรภัยหรือเปดวาลวระบายไอน้ําทิ้ง จนไมมี

ความดันภายในหมอน้ํา 
 ปลอยใหหมอน้ําเย็นลงตามธรรมชาติดวยตัวเอง 
 ใหวิศวกรเขาตรวจสอบความเสียหายของโครงสรางหมอน้ําและวิเคราะหหาสาเหตุที่ทํา

ใหน้ําแหง 
 หากเปนหมอน้ําแบบทอน้ําที่มีพัดลมแบบดูด (Induced draft fan) หามปดพัดลมอยาง

ทันทีทันใด เพราะอาจทําใหอุณหภูมิเตาและโครงสรางหมอน้ํารอนจัดจนอาจเกิดการ
ระเบิดในหองเผาไหมได 

 ถาเปนการระเบิดในหองเผาไหม ใหปดเครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ําทันที และรีบตรวจสอบ
วาควรจะตองทําอยางไรบาง เพื่อปองกันไมใหหมอน้ําเสียหายมากขึ้น 

 ถาเปนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับทอน้ําหรือทอไฟ ใหรักษาระดับน้ําในหมอน้ําเอาไว 
ปลอยใหความดันไอน้ําตกลง และใหหมอน้ําคอยๆ เย็นลง 

  2-5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 2  การใชงานหมอน้ํา 

 ถาเปนการระเบิดของโครงสรางของหมอน้ํา และมีผูบาดเจ็บ ใหรีบปฐมพยาบาล
ผูบาดเจ็บเบ้ืองตนกอน แลวจึงนําสงโรงพยาบาลโดยดวนที่สุด 

 ถามีเพลิงไหม ใหรีบดับเพลิงและปดวาลวเชื้อเพลิงทุกชนิด 
 อยาดัดแปลง เคลื่อนยายหมอน้ํา เพราะอาจจะทําใหไมสามารถหาสาเหตุที่แทจริงได  
 ใหแจงกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเขาตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 

  2-6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอนา 
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทที่ 2  การใชงานหมอน้ํา 

 

  2-7 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 
 

ตารางที่ 2-1  รายงานประจําวันในการควบคุมหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง 

วันที่ .........................................  หมอน้ํา หมายเลข .......................  ชนิดเชื้อเพลิง ............................  ชื่อ-นามสกุล ผูควบคุมหมอน้ํา ......................................................... 

น้ําปอน น้ําในหมอน้ํา 
เชื้อเพลิง 

และการเผาไหม 
ระบบความปลอดภยั 

ความดัน อุณหภูมิ เลข 
มิเตอร 

pH Hardness pH Hardness TDS ระดับน้ําใน

หลอดแกว 
เวลา 

โบลวดาวน 
อัตราการใช

เชื้อเพลิง 
อุณหภูมิ

ปลอง 
เครื่อง

ควบคุม 
ลิ้นนิรภัย สัญญาณ

เตือนภัย 

ความดัน

ไอน้ํา 

        1 2   ไอเสีย ระดับน้ํา   

เวลา 

(       ) (         ) (         ) (         )  (         )  (         ) (         ) (      ) (      ) (        ) (        ) (        )    
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

หมายเหตุ:  ใหกรอกขอมูลทุก 1 ชั่วโมง  สรุปการทํางานของหมอน้ําและอุปกรณ:   ปรกติ   ไมปรกติ มีปญหา คือ .............................................................. 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอนา 
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทที่ 2  การใชงานหมอน้ํา 

 

  2-8 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 
 

ตารางที่ 2-2  รายงานประจําวันในการควบคุมหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลว 

วันที่ .........................................  หมอน้ํา หมายเลข .......................  ชนิดเชื้อเพลิง ............................  ชื่อ-นามสกุล ผูควบคุมหมอน้ํา ......................................................... 

น้ําปอน น้ําในหมอน้ํา เชื้อเพลิงและการเผาไหม ระบบความปลอดภยั 
ความดัน อุณหภูมิ เลข 

มิเตอร 

pH Hard- 
ness 

pH Hard- 
ness 

TDS ระดับน้ําใน

หลอดแกว 
เวลา 
โบลว 

ความดัน อุณหภูมิ เลข 
มิเตอร 

อุณหภูมิ

ปลอง 
เครื่อง

ควบคุม 
ลิ้นนิรภัย สัญญาณ

เตือนภัย 
ความดัน

ไอน้ํา 
        1 2 ดาวน  กอนอุน หลังอุน  ไอเสีย ระดับ   

เวลา 

(          ) (        ) (        ) (        )  (        )  (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) น้ํา   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

หมายเหตุ:  ใหกรอกขอมูลทุก 1 ชั่วโมง  สรุปการทํางานของหมอน้ําและอุปกรณ:   ปรกติ   ไมปรกติ มีปญหา คือ .............................................................. 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอนา 
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทที่ 2  การใชงานหมอน้ํา 

 

  2-9 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 
 

ตารางที่ 2-3  รายงานประจําวันในการควบคุมหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงกาซ 

วันที่ .........................................  หมอน้ํา หมายเลข .......................  ชนิดเชื้อเพลิง ............................  ชื่อ-นามสกุล ผูควบคุมหมอน้ํา ......................................................... 

น้ําปอน น้ําในหมอน้ํา เชื้อเพลิงและการเผาไหม ระบบความปลอดภยั 
ความดัน อุณหภูมิ เลข 

มิเตอร 

pH Hard- 
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ควบคุม 
ลิ้นนิรภัย สัญญาณ

เตือนภัย 
ความดัน

ไอน้ํา 
        1 2 ดาวน    ไอเสีย การรั่ว ระดับ   

เวลา 

(          ) (        ) (        ) (        )  (        )  (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) (        ) ของกาซ น้ํา   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

หมายเหตุ:  ใหกรอกขอมูลทุก 1 ชั่วโมง  สรุปการทํางานของหมอน้ําและอุปกรณ:   ปรกติ   ไมปรกติ มีปญหา คือ .............................................................. 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 2  การใชงานหมอน้ํา 

2.2 การเก็บรักษาและการเคลื่อนยายหมอนํ้า 
2.2.1 การเก็บหมอน้ําแบบเปยก 

1) การเก็บหมอน้ําแบบเปยกของหมอน้ําแบบทอไฟ 
 หลังจากถายน้ําในหมอน้ําทิ้ง และทําความสะอาดเสร็จแลว ใหเติมน้ําใหเกือบเต็ม เปดวาลวที่

สูงที่สุดของหมอน้ําแลวเดินเครื่องจนเกิดไอน้ําชั่วขณะ จากนั้นเติมน้ําใหเต็มหมอน้ํา แลวเติมโซเดียมซัลไฟต 
(Na SO ) หรือไฮดราซีน (N H ) ลงไปในน้ําใหมีความเขมขน 100 ppm (Na SO  หรือ N H2 3 2 4 2 3 2 4 หนัก 680 กรัม 
ตอน้ําที่เติมเขาไป 378 ลิตร) แลวเติมโซดาไฟ (NaOH) ใหมีความเขมขนประมาณ 400 ppm (โซดาไฟหนัก 
1,364 กรัม ตอน้ําที่เติมเขาไป 3,780 ลิตร) เพื่อทําใหเกิดสภาพเปนดางและเพื่อไลออกซิเจนในน้ําออกจนหมด 

  
2) การเก็บหมอน้ําแบบเปยกของหมอน้ําแบบทอน้ํา 

ใชไอน้ําความดันตํ่า 100 kPa ปลอยเขาไปทางดานในหมอน้ํา โดยปรกติหากมี Lay-up coil 
ที่ Mud drum ใหใชไอน้ําความดันตํ่า 100 kPa ปลอยเขาไปใน Lay-up coil ดวย เพื่อใหมีการอุนน้ําในหมอน้ํา
ตลอดเวลา 

 
2.2.2 การเก็บหมอน้ําแบบแหง 

หลังจากถายน้ําในหมอน้ําทิ้ง ทําความสะอาดทางดานสัมผัสไฟ และลางตะกรันทางดานสัมผัสน้ํา
ของหมอน้ําออกใหหมดแลว ตองทําใหภายในหมอน้ําแหงอยางรวดเร็วโดยการเปาดวยอากาศจนแหง แลวใส
สารท่ีดูดความชื้น เชน ปูนขาว (Quick lime) ซิลิกาเจล (Silica gel) ปริมาณ 3 kg/m3 หรือ แอกติเวทเตด  
อลูมินา (Activated alumina) ลงไปในถาดแลวใสไวภายในหมอน้ํา แลวปดฝาตางๆ ที่เปดอยูเพื่อปองกัน
ความชื้นและอากาศเขาไป คอยเปดตรวจสอบสารดูดความชื้นทุกๆ 3 เดือน ถาสารดูดความชื้นหมดสภาพการ
ใชงาน ใหทําการเปลี่ยนสารดูดความชื้นใหม  

ในกรณีหมอน้ําขนาดใหญ ซึ่งใชความดันสูง การเก็บแบบแหงนี้จะอัดกาซไนโตรเจน (N2) เขาไป
ในหมอน้ํา โดยเปดล้ินระบายใตหมอน้ําเพื่อใหกาซไนโตรเจนไลอากาศและความชื้นออกไปใหหมด จากนั้นจึง
ปดล้ินระบายใตหมอน้ําแลวอัดกาซไนโตรเจนเขาหมอน้ําจนไดความดันประมาณ 5 ปอนดตอตารางนิ้ว และ
พยายามรักษาความดันนี้ใหคงที่ 

 
2.2.3 การเคลื่อนยายหมอน้ํา 

การเคล่ือนยายหมอน้ํามีขอพึงปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 การยายหมอน้ําตองทําดวยความระมัดระวังเชนเดียวกันกับการติดต้ังหมอน้ําใหม  
 ภายหลังจากการติดต้ังหมอน้ําที่ทําการยายสถานที่แลว จะตองทําการตรวจสอบความ

ปลอดภัยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอ
น้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 เชนเดียวกันกับการ
ตรวจสอบความปลอดภัยประจําป แมวาหมอน้ําเครื่องนั้นจะเพิ่งไดรับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยประจําปมาไมนาน 

 ภายหลังจากการติดต้ังหมอน้ําที่ทําการยายสถานที่แลว จะตองรายงานการเคล่ือนยาย
หมอน้ําตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการ

  2-10 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
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  2-11 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

ความปลอดภัยเก่ียวกับหมอน้ําและหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 
แมวาจะเปนการเคลื่อนยายหมอน้ําในบริเวณโรงงานเดียวกันก็ตาม 

 
2.2.4 การยกเลิกการใชหมอน้ํา 

เมื่อหยุดเดินหมอน้ําเปนที่เรียบรอยแลว หากตองการยกเลิกหรือพักการใชหมอน้ําเปนระยะ
เวลานาน ใหทําการถายน้ําในหมอน้ําทิ้ง ทําความสะอาด และเก็บหมอน้ําตามขั้นตอนที่แนะนําดังตอไปนี้ 

 หากหมอน้ํายังมีอุณหภูมิอยูหามถายน้ําในหมอน้ําออก เพราะหมอน้ําจะเสียหายจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางฉับพลัน (Thermal shock) 

 หยุดหมอน้ํารอจนกระทั่งหมอน้ําเย็นลงเอง เปดวาลวระบายอากาศเพื่อใหดูดอากาศเม่ือ
จะถายน้ํา เพื่อใหน้ําในหมอน้ําระบายออกมาได และปองกันหมอน้ํายุบตัวเนื่องจากเกิด
สูญญากาศภายในหมอน้ํา 

 ทดลองเปดวาลวระบายน้ํา แลวเอามือจับทอระบายเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของน้ําระบาย 
 ถายังไมสามารถจับทอระบายน้ําคางไวได เพราะน้ํายังรอนอยู ใหปดวาลวระบายน้ําแลว

รอใหหมอน้ําเย็นตอไป อิฐทนไฟในหมอน้ําที่ยังมีอุณหภูมิสูงอยูสามารถทําความเสียหาย
ใหหมอน้ําได หากในหมอน้ําไมมีน้ํา 

 หากลองเปดวาลวระบายน้ํา แลวถาสามารถเอามือจับทอคางไวได แสดงวาหมอน้ําเย็น
พอที่จะถายน้ําออกทั้งหมดได 

 ขอควรระวังสําหรับหมอน้ําแบบทอน้ํา คือ หามถายน้ําทิ้งโดยเด็ดขาด แมเครื่องจะอุน
แลวตองรอใหหมอน้ําเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิหองมากที่สุด 

 ปดชองปลองไฟที่หมอน้ํา ปองกันไมใหดูดอากาศผานปลองไฟเขาไปในตัวหมอน้ําเพราะ
จะทําใหหมอน้ํากัดกรอนมากเนื่องจากความชื้นในอากาศจะทําปฏิกิริยากับเขมาของ
เชื้อเพลิงซึ่งมีกํามะถันสูง 

 ทําความสะอาดเขมา อาจใชน้ําดางฉีดลาง แลวรีบเปาใหแหง เพื่อปองกันกรดกํามะถัน
กัดกรอนเหล็ก 

 หากตองการหยุดการใชหมอน้ําเปนระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน ควรทําการเก็บแบบเปยก 
แตหากตองการหยุดการใชงานหมอน้ําเปนระยะเวลานานเกิน 3 เดือน ควรทําการเก็บ
แบบแหง 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

 3-1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

บทที่ บทที่ 33  
การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา  

 
 

การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํามีความสําคัญมาก จุดประสงคไมเพียงแตเปนการยืด
อายุการใชงานและคงสภาพและประสิทธิภาพเทานั้น แตยังมีความหมายรวมไปถึงความปลอดภัยและการ
ปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการใชหมอน้ํา การบํารุงรักษาหมอน้ําไมวาจะสวนใดก็ตาม ควรจะไดมีการ
วางแผนไวเพราะการวางแผนที่ดี จะชวยใหประหยัดคาใชจายในการซอม และหลีกเล่ียงอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
และสามารถทําใหหมอน้ําทํางานไดอยางปรกติ การบํารุงรักษาหมอน้ําควรกําหนดเปนเวลาที่แนนอน และ
ปฏิบัติเปนประจํา อาจกําหนดเวลาเปนการบํารุงรักษาประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําเดือน ประจําหกเดือน 
และประจําป ขึ้นอยูกับการวางแผนการบํารุงรักษาและปฏิบัติสวนใดของหมอน้ํา ในที่นี้ไดแบงหัวขอ
รายละเอียดของการตรวจสอบสภาพ การบํารุงรักษาหมอน้ํา ออกเปน 5 สวนใหญ ซึ่งไดแก 

 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําทั่วไป 
 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําแบบทอน้ํา 
 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําฝงสัมผัสน้ํา 
 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําแบบทอไฟ 
 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําฝงสัมผัสไฟ 

 
นอกจากนี้ ยังมีสวนยอยที่รวมไปถึงอุปกรณและระบบความปลอดภัยของหมอน้ํา ซึ่งสวนนี้มี

ความสําคัญ ถาขาดการบํารุงรักษาจะกอผลใหเกิดอันตราย และความเสียหายอยางมาก ทั้งนี้ไดอธิบายการ
ตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาอุปกรณและระบบความปลอดภัยโดยแยกตามชนิดอุปกรณไวในบทที่ 4 

 
3.1 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอนํ้าทั่วไป 

หัวขอนี้จะกลาวถึงการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําทั่วไป ซึ่งจะบรรยายเฉพาะ
รายละเอียดในการทําการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษา ทั้งหมอน้ําแบบทอไฟ หรือทอน้ํา และไมวาจะใช
เชื้อเพลิงชนิดใดก็ตาม ก็จะมีรายละเอียดที่เหมือนกัน สวนในรายละเอียดปลีกยอยที่ขึ้นอยูกับชนิดของหมอน้ํา 
และฝงสัมผัสน้ําหรือไฟ สามารถศึกษาไดจากหัวขอที่ 3.2 ถึง 3.5 โดยการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษา
หมอน้ําท่ัวไป มีดังตอไปนี้ 

 (ก) การตรวจสอบความปลอดภัยหมอน้ําประจําป มีดังตอไปนี้ 
 หมอน้ําทุกเครื่องตองมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการใชงานปละครั้งตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและ
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 และกฎหมายของกระทรวง
แรงงาน 
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 การตรวจสอบความปลอดภัยประจําปหมอน้ํา ตองตรวจทดสอบโดยวิศวกรเครื่องกล
ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปที่ขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ํากับกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น 

 ตองมีการตรวจสอบอยางละเอียดจริงทุกครั้ง 
 การออกใบรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําโดยไมมีการตรวจสอบจริง จะเปน

อันตรายกับหมอน้ําอยางมาก 
 รายละเอียดการตรวจสอบ ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน พ.ศ. 2549 

 ทําความสะอาดอุปกรณควบคุมระดับน้ําและควบคุมความดันทุกตัวดวยทุกครั้ง 
 ตองตรวจสอบและปรับต้ังวาลวนิรภัยทุกตัว 
 ตองมีการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณความปลอดภัยของหมอน้ํา (Functional 

test) 
 ถามีปลั๊กหลอมละลาย (Fusible plug) จะตองเปลี่ยนปลั๊กหลอมละลายใหม 
 ตองมีการตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงของเกจวัดความดันไอน้ําของหมอน้ํา 
 ตองมีการตรวจสอบประวัติการใชงานและประวัติการซอมหมอน้ํา 
 ตองมีการตรวจสอบวาผูควบคุมหมอน้ํามีความรู ความเขาใจ ในการควบคุมหมอน้ํา

และตองมีการปฏิบัติจริง 
 

(ข) อุปกรณของหมอน้ําทั่วไปที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ตลอดจนเกณฑการยอมรับ 
แสดงไดในตารางที่ 3-1 

 
(ค) การดูแลรักษาอุปกรณของหมอน้ําทั่วไป แสดงไดในตารางที่ 3-2 
 
(ง) การซอมแซมเหล็กโครงสรางหมอน้ํา 

  ปจจุบันมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอ
น้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 กําหนดใหวิศวกรซึ่งจะหนาที่ควบคุมการสราง
หรือซอมหมอน้ําตองไดรับอนุญาตโดยการที่ขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรควบคุมการสรางหรือซอมหมอน้ํากับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการสรางหรือซอมหมอน้ําตองปฏิบัติตามมาตรฐาน 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

ตารางที่ 3-1  อุปกรณของหมอน้ําทั่วไปที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ตลอดจนเกณฑการยอมรับ 
อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

เปลือก (Shell) ผนัง
หนาหลัง (End plate) 
ปลองไอเสีย (Flue 
gas) และสวนที่เปน
เหล็กหลอ (Cast iron 
section) 

ตรวจสอบสภาพการผิดรูป 
การเปลี่ยนสีเนื่องจากความ
รอนสูง การรั่วซึมของไอน้ํา
และน้ํา การผุกรอนและเขมา
ดําที่ชองมองลอดและหัวเผา 

ไมมีการผิดรูป เปลี่ยนสี เนื่องจาก
ความรอนสูงเกนิปรกติ การรั่วซึม 
การผุกรอนและเขมาดํา 

หมอน้ํา 
และอื่นๆ 

ทอและวาลว ตรวจสอบการหลวมของสลัก
เกลียว การรั่วซึมของไอน้ํา
และน้ํา  การผกุรอน 

ไมมีการหลวมของสลักเกลียว ไมมี
การรั่วซึมและการผุกรอน 

ทอน้ํา ทอน้ํา (Water tube) 
ทอไฟ (Fire tube) 
และเหล็กค้ํายัน หรือ
เหล็กยึดโยง (Stay) 

ตรวจสอบการบวมเสียรูป
เนื่องจากความรอนสูงเกนิ
ปรกติ การรั่วซมึของไอน้ํา
และน้ํา การโกงตัว การผุ
กรอนและเขมาดําตลอดชอง
มองลอด

และอื่นๆ 

 และหัวเผา 

ไมมีการบวมเนื่องจากความรอนสูง
เกินปรกติ ไมมีการรั่วซึม หรอืการ
โกงตัว ที่สังเกตเห็นได  ไมมกีารผุ
กรอนและเขมาดํา 

ผนังหมอน้ํา (Casing)  
และวัสดุทนไฟ 
(Refractory)  
 

ตรวจสอบความเสียหาย กลิ่น
ที่ผิดปรกติ การเปลี่ยนสีของ
สารเคลือบ การหลวมของ 
สลักเกลียว การผุกรอน และ
เขมาดํา 

ไมมีความเสียหาย ไมมีกลิ่น
ผิดปรกติ ไมมีการเปลี่ยนสี การหลุด
หลวม ไมมีเขมาดําและการผุกรอนที่
สังเกตได 
 

ผนังหมอน้ํา 

ฉนวน (Insulation) ตรวจสอบรอยแตกราวโดย
การใชควันทดสอบตรวจสอบ
ความเสียหาย 

ไมมีความเสียหายและรอยแตกราว 

สลักเกลียวยึดฐาน
ราก (Foundation 
bolt) 

ตรวจสอบความเสียหาย และ
การหลวมของสลักเกลียวโดย
ใชคอน 

ไมมีความเสียหาย และการหลวม
ของสลักเกลียว 

ฐานรากและ
การติดต้ัง 

ฐานรากคอนกรีต 
(Concrete 
foundation) 

1) ตรวจสภาพรอยแตกราว
และการเสื่อมสภาพ 

1) ไมมีรอยแตกราวและการ
เส่ือมสภาพ 

2) ตรวจสอบสภาพการรั่วซึม
ของน้ําใตดิน

2) 
 

ไมมีคราบน้าํและการขังตัวของ
น้ําใตดิน 

ตัวหมอน้ํา (Boiler 
body) 

ตรวจสอบการเอียงตัวและ
การเล่ือนตําแหนง 

ไมมีการเอียงตัวและเลื่อนตําแหนง 

ชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ได 
(Sliding part) 

ตรวจสอบการขยายตัวและ
การหดตัว 

ชิ้นสวนมีการขยายหรือหดตัวอยูใน
เกณฑปกติ 

 3-3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

ชองคนลอด 
หรือ 
ชองมือลอด 

ฝาหอย ฝาปด และ
ปะเก็น 

ตรวจสอบการรั่วซึมท่ีชองคน
ลอดและชองมอืลอด 

ตองมั่นใจวาปดฝาหอยอยางแนน
หนา ขอบฝาหอยไมติดคาง ฝาหอย
แนบสนิทกับปะเก็น ไมนําปะเก็น
เกาที่ไมยืดหยุนตัวแลวมาใส และ
ทําความสะอาดฝาหอยกอนใส
ปะเก็นใหมทุกครั้ง 

ชิ้นสวน (Part) 1) ตรวจสอบสภาพแผง
ควบคุม 
ตรวจสอบความผิดปรกติ
ของความรอนและกลิ่น 

2) 

1) ไมมีการหลดุหลวม 
2) ไมมีความผิดปรกติของความ

รอนและกลิ่น 

ชุดเชื่อมตอสายไฟ 
(Terminal) 

ตรวจสอบการผิดปรกติของสี
เนื่องจากความรอนสูง สนิม 
และความสกปรก 

ไมมีการผิดปรกติของสี การเปรอะ
เปอนหรอืคราบสนิมท่ีสังเกตได 

ภายในตูควบคุม 1) ตรวจสอบอุณหภูมิภายใน 
2) ตรวจสอบการเกิดหยดน้ํา 

1) มีอุณหภูมิอยูในเกณฑปรกติ 
2) ไมมีหยดน้ําเกิดขึ้นภายใน 

แผงควบคุม 
(Control 
panel) 

หลอดไฟแสดง
สถานะ (Pilot lamp) 

ตรวจสอบการทํางาน
หลอดไฟ 

ตองไมมีความผิดปรกติ 

อุปกรณเริ่ม
และหยุด
ทํางาน 

ระบบเริ่มและหยุด
การทํางานของเครื่อง 

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของระยะเวลาที่ใชในการจุด
ไฟ หรือการทดสอบเครื่อง 

เวลาตองไมมีการเปล่ียนแปลง 

กรอบและฝาปด
(Case and cover) 

ตรวจสอบความผิดปรกติของ
ความรอน 

ความรอนตองอยูในเกณฑปรกติ 

ตะปูควง (Screw) 
สําหรับยึดชิ้นสวน 

ตรวจสอบการหลุดหลวม ไมมีการหลุดหลวม 

ขั้วสายไฟท่ีจุดเชื่อม
ตอ 

1) ตรวจสอบการหลุดหลวม
ของตะปูควง 

2) ตรวจสอบการเปรอะเปอน
และคราบสนิม 

1) ไมมีการหลดุหลวมของตะปูควง 
2) ไมมีการเปรอะเปอนและคราบ

สนิม 

ระบบตัดเชื้อเพลิง
เม่ือมีความผิดปรกติ
ที่เปลวไฟ 

ตรวจสอบการทํางานของ
ระบบ โดยปดวาลวเชื้อเพลิง
ดวยมือระหวางการเผาไหม 

ตองมั่นใจวาเม่ือวาลวเชื้อเพลิงถูก
ปดสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีความ
ผิดปรกติที่เปลวไฟตองรองเตือน 

ตัวควบคุม
ดานความ
ปลอดภัย
เบ้ืองตน 

ระบบตัดเชื้อเพลิง 
เม่ือการจุดไฟ
ผิดพลาด 

ตรวจสอบการทํางานของ
ระบบโดยปดวาลวเชื้อเพลิง
ดวยมือพรอมทั้งจุดหัวเผาใน
เวลาเดียวกัน 

ตองมั่นใจวาเม่ือวาลวเชื้อเพลิงถูก
ปดสัญญาณเตือนภัยเมื่อมีความ
ผิดปรกติของการจุดไฟตองรอง
เตือน 

 3-4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

ตัวหัวฉีด (Body) 1) ตรวจสอบอัตราการไหล
ของน้ํา แรงดันไอน้ํา
อุณหภูมิของน้าํเขาระบบ 
อุณหภูมิของหวัฉีด และ
สภาวะการทํางาน 

2) ตรวจสอบการดูดอากาศ 
การรั่วซึมของไอน้ํา การ
ปะปนของน้ํา 
ตรวจสอบตะกรัน 3) 

1) อัตราการไหลของน้ํา แรงดันไอ
น้ํา อุณหภูมิของน้ําเขา อุณหภูมิ
ของหัวฉีด และสภาวะการ
ทํางานที่เปนปรกติ 

2) ไมมีการดูดอากาศ การรั่วซึม 
และการปะปนของน้ําที่ถูกระบาย
ออก 

3) ไมมีคราบตะกรัน 

หัวฉีดน้ํา
(Injector) 

วาลวไหลทางเดียว 
(Non-return valve) 

ตรวจสอบสภาพการทํางาน ตองทํางานไดปรกติ 

มาตรวัดระดับน้ํา ตรวจสอบความผิดปรกติของ
ตัวบงชี้ระดับน้ํา 

ตองอยูในสภาพปรกติ 

ตัวบงชี้ระดับน้ําตํ่าสุด  
 

ตรวจสอบความผิดปรกติของ
การบงชี้และระบบแจงเตือน 

ตองอยูในสภาพปรกติ 

เครื่องวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบความถูกตองของ
ผลที่แสดงอุณหภูมิน้ําเขา
ระบบ 

ตองอยูในเกณฑที่ถูกตอง 

ตัวถัง 1) ตรวจสอบการรั่วซึม การผุ
กรอนทั้งภายในและ
ภายนอกถัง 

2) ตรวจสอบการเปรอะเปอน
และสิ่งตกคาง เชน ทราย
และโคลน 

1) ไมมีการรั่วซึมของน้ําและการผุ
กรอนที่สังเกตได 

2) ไมมีการเปรอะเปอนและสิ่ง
ตกคางที่สังเกตได 

ระบบทอ (Piping) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํา 
และการผุกรอน 

ไมมีการรั่วซึมของน้ํา และการผุ
กรอนที่สังเกตได 

ถังน้ําปอน 
(Feedwater 
tank) 

อุปกรณควบคุมระดับ
น้ํา 

ตรวจสอบสภาพการทํางาน ตองทํางานไดปรกติ ไมมีการ
ขัดของ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

ทอ ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํา
และไอน้ํา ความเสียหาย การ
บิดตัว และการผุกรอน 

ไมมีการรั่วซึม ไมมีความเสียหาย 
ไมมีการบิดตัวและการผุกรอนที่
สังเกตได 

ขอตอรับการขยายตัว 
(Expansion joint) 
และฐานรองทอ 
(Pipe supporter) 

ตรวจสอบความเสียหาย และ
การเบ่ียงเบนไปจากแนวการ
เคลื่อนที่ปรกติ 

ไมมีความเสียหาย และสามารถ
ขยายตัวไดอยางอิสระ 

กับดักไอน้ํา 
(Steam trap) 

ตรวจสอบวาน้ําไดถูกระบาย
ออกไมมีไอน้ําปนออกมา
จํานวนมาก 

ไมมีไอน้ํารั่วออกมากับคอนเดนเสท 

ฉนวนกันความรอน
และแผนปด 

ตรวจสอบรองรอยความ
เสียหาย 

ไมมีความเสียหาย 

ระบบทอ 

ระบบทอภายนอก
อาคารและใตดิน 

ตรวจสอบวาทอถูกแชอยูใน
น้ําหรือไม 

ทอตองไมถูกแชอยูในน้ํา 

วาลวและ
หนาแปลน 

ปะเก็นและหนา
แปลน 

ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํา 
และไอน้ํา การหลุดหลวมและ
ความเสียหายของสลักเกลียว 

ไมมีการรั่วซึมและการหลุดหลวม
ของสลักเกลียว 

เรือนมอเตอร 
(Casing) 

ตรวจสอบอุณหภูมิโดยการใช
เทอรโมมิเตอร หรอืการ
สัมผัส 

ตองอยูในเกณฑที่กําหนด 

แกนเพลา และ 
ปลอกตอเพลา 
(Shaft and 
coupling) 

ตรวจสอบการหนีศูนย การ
ส่ันสะเทือนของปลอกเพลา
และแกนเพลาที่ผิดปรกติ 

ไมมีการหนีศูนย การส่ันสะเทือน
ของปลอกตอเพลาและแกนเพลาที่
ผิดปรกติ 

ตลับลูกปน 
(Bearing) 

ตรวจสอบการรั่วซึม 
ของน้ํามัน อุณหภูมิที่สูง
ผิดปรกติและปริมาณน้ํามันที่
ใชในการหลอลืน่ 

ไมมีการรั่วซึมของน้ํามัน ไมมี
อุณหภูมิที่สูงผิดปรกติ และมี
ปริมาณน้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสม 

ขดลวด (Coil) ตรวจสอบคาความตานทาน
ความเปนฉนวน 

ตองมีคาไมเกินกวาที่กําหนดไว 

มอเตอร 

ความตานทานของ 
สายดิน 

ตรวจสอบคาความตานทาน
สายดินถาจําเปน 

คาท่ีไดตองเปนไปตามมาตรฐาน 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

สายพาน (Belt) ตรวจสอบความตึง การหลุด
หลวม การเส่ือมสภาพ
แตกราว และความเสียหาย 

ความตึงตามมาตรฐาน ไมมีการ
หลุดหลวม การเส่ือมสภาพ 
แตกราว และความเสียหาย 

สายพาน
อุปกรณขับ 

ลูกรอก (Pulley) ตรวจสอบสภาพความ
เสียหายและความรอนที่สูง
ผิดปรกติ 

ไมมีรองรอยความเสียหายและความ
รอนที่สูงผิดปรกติ 

เครื่องเปา
เขมาดํา 
(Soot 
blower) 

แกนเพลาและหัวฉีด ตรวจสอบการโกงตัว การลุก
ไหม และสภาพการทํางาน 

ไมมีการโกงตัว การลุกไหม และมี 
สภาพการทํางานที่สมบูรณ 

สวนตรวจจับ 
(Detecting part) 

ตรวจสอบการเปรอะเปอน 
และการเสื่อมสภาพของ
อุปกรณตัววัด (Sensor) 

ไมมีการเปรอะเปอนและการ
เส่ือมสภาพของอุปกรณตัววัด 
(Sensor) 

อุปกรณ
ตรวจสอบ
ควันไอเสีย 
(ตัววัด CO 
ใชหรือไม) 

สวนตรวจวัด ตรวจสอบความถูกตองของ
คาที่วัดได (Calibration)  (Measuring part) 

คาท่ีวัดไดตองถูกตองแมนยํา 

ตัวเครื่อง ตรวจสอบการทํางาน อุปกรณ
ตรวจจับการ
ส่ันสะเทือน 
(Seismic 
detector) 

ตองทํางานไดปรกติ 

เครื่องผลิต
ไอน้ําย่ิงยวด
(Super 
heater) 

ทอผลิตไอน้ํายิ่งยวด 
และเฮดเดอร 

1) ตรวจสอบการโกงตัว 
ความผิดปรกติของสี การ
บวม รอยแตกราว การ
รั่วซึมของไอน้าํ การผุ
กรอน และการเปรอะ
เปอน 

2) ตรวจสอบอุณหภูมิของไอ
น้ํายิ่งยวด 

1) ไมมีการโกงตัว ความผิดปรกติ
ของสี การบวม รอยแตกราวการ
รั่วซึมของไอน้าํ การผุกรอนและ
การเปรอะเปอน 

2) ตองมีอุณหภูมิอยูในเกณฑปรกติ  

เครื่องอุนน้ํา
ปอน 
(Economi-
zer) 

ทอและสวนอื่นๆ 1) ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํา รอยแตกราว ความ
เสียหาย การผุกรอนและ
การเปรอะเปอน 

2) ตรวจสอบความแตกตาง
ของอุณหภูมิระหวางขา
เขาและขาออก 

1) ไมการรั่วซมึของน้ํา รอยแตกราว 
ความเสียหาย การผุกรอนและ
การเปรอะเปอนที่สังเกตได 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

เครื่องอุน
อากาศแบบ
หลายหลอด 
(Multi-tube 
air-
preheater) 

หลอดและสวนอื่น 1) ตรวจสอบการรั่วซึมของ
อากาศ  รอยแตกราว การ
อุดตัน การผุกรอนและ
การเปรอะเปอน 

2) ตรวจสอบความแตกตาง
ของอุณหภูมิระหวางขา
เขาและขาออก 

3) ตรวจสอบความแตกตาง
ของแรงดันกาซไอเสีย
ระหวางขาเขาและขาออก 

1) ไมมีการรั่วซึมของอากาศ รอย
แตกราว การอุดตัน การผุกรอน
และการเปรอะเปอน 

2) ความแตกตางของอุณหภูมิอยูใน
เกณฑปรกติ 

3) ความแตกตางของแรงดนัอยูใน
เกณฑปรกติ 

แกนหมนุ (Rotor) ตรวจสอบการส่ันสะเทือนที่
ผิดปรกติ รอยแตกราว การ 
หยุดชะงัก ความเสียหาย 
การอุดตัน การผุกรอน และ
การเปรอะเปอน 

ไมมีการส่ันสะเทือนที่ผิดปรกติ 
รอยแตกราว การหยุดชะงัก 
ความเสียหาย การอุดตัน การผุ
กรอน และการเปรอะเปอนท่ี 
สังเกตได 

ลูกปน (Bearing) ตรวจสอบความผิดปรกติของ
เสียง ความรอน การรั่วซึม
ของสารหลอลืน่  

ไมมีความผิดปรกติของเสียง ความ
รอน และการรัว่ซึมของสารหลอลื่น 

มอเตอรขับ (Driving 
motor) 

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของภาระ (Load) โดยสังเกต
จากปริมาณกระแสไฟของ
มอเตอรที่มากขึ้นกวาปรกติ 

ตองไมมีการเปลี่ยนแปลงของ 
ภาระที่ผิดปรกติ 

ชิ้นสวน (Element) ตรวจสอบการเปรอะเปอน 
การผุกรอนและการ
เส่ือมสภาพ 

ไมมีการเปรอะเปอน การผุกรอน
และการเสื่อมสภาพ 

เครื่องอุน
อากาศแบบ
โรตาร ี
(Regenera-
tive air-
preheater) 

ซีล (Sealing part) ตรวจสอบระยะ สภาพความ
เสียหายของซลีและชิ้นสวน 

ระยะของซีลและชิ้นสวนอยูใน 
เกณฑปรกติ และไมมีความเสียหาย
เกิดขึ้น 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

ตารางที่ 3-2  การดูแลรักษาอุปกรณของหมอน้ําทั่วไป 
อุปกรณ วิธีการดูแลรักษา 

วาลวปอนน้ําเขาหมอน้ํา 1) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้าํ การทํางานของวาลวสามารถใชงานได
ตามท่ีออกแบบ 

2) หากจําเปนตองถอด รื้อ หรือเปลี่ยนใหม ควรปรึกษาบริษัทผูผลิตกอน
ดําเนินการ 

วาลวในระบบ ตรวจสภาพและการทํางานของวาลวตางๆ ในระบบปอนน้าํ 
(Feedwater) ระบบระบายน้ําทิ้ง (Blowdown) ระบบทิ้งน้ํา (Drain) และ
ในระบบอื่นๆ ทําการแกไข เปลี่ยน ซอมตามความจําเปน 

พัดลม 1) พัดลมชนิด Forced draft และ Primary air 
 ตรวจสอบครอบพัดลม (Fan housing) และแกนพัดลม (Rotor) ดู

การกัดกรอน การสึกรอน และแนวโนมการรัว่ไหลของอากาศ 
รวมถึงคาความดัน (Pressure Head) 

 จุดเชื่อมตางๆ ไมใหมีการหลดุหลวม 
 ตรวจสอบระยะหางระหวางพัดลมกับครอบพัดลม 
 ตรวจสภาพและการทํางานของกลไกการเปดอากาศเขาพัดลม 
 ตรวจสอบการสึกหรอ ชองหาง การหลอลื่น และระบบระบายความ

รอนของแบริ่ง 
 ตรวจสอบการเยื้องศูนยของแกนพัดลม (Coupling alignment) 

ในขณะใชงาน 
2) พัดลมชนิด Induced draft 
 ตรวจสอบครอบพัดลม (Housing) และสารเคลือบครอบพดัลม 

(Housing liner) ดูการสึกกรอน การกัดกรอน การสะสมของสิ่ง
ตกคางที่มากับ Fly ash ตลอดจนการรั่วไหลของอากาศเขาระบบ 

 ตรวจสอบตัวพัดลม (Fan rotor) และ สารเคลือบ (Liner) ดูการสึก
กรอน การกัดกรอน การสะสมของสิ่งตกคางที่มากับ Flyash และ
ความมั่นคงของหมุดยึดกับรอยเชื่อม 

 ตรวจสอบระยะหางระหวางพัดลมกับครอบพัดลม 
 ตรวจสอบอุปกรณปองกันการรั่วของแกนพัดลม (Shaft seal) 
 ตรวจสภาพและการทํางานของกลไกเปด-ปด กาซรอนทีผ่านเขาสู

พัดลม 
 ตรวจสอบการสึกหรอ ระยะหาง การหลอลื่น และระบบระบาย

ความรอนของแบริ่ง 
 ตรวจสอบการเยื้องศูนยของแกนพัดลมตําแหนงการวางแนว 

(Coupling alignment) ในขณะใชงาน 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

อุปกรณ วิธีการดูแลรักษา 
เครื่องผลิตไอน้าํยิ่งยวดยิ่ง 
(Superheater) 

1) ตรวจสอบ Superheater header และ Tube ในสวนที่อาจเกิดการกัด
กรอน การสึกกรอน หรือ Overheat 

2) ตรวจสอบการสึกกรอนของทอบริเวณที่อยูใกลระบบทําความสะอาด
ทอ (Soot) 

3) ตรวจสอบทิศทางการขยายตัว หดตัวของ Header และ Tube 
4) ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของทอ Vent และ Drain ในระบบ 
5) ตรวจสอบการจับยึดของ Header และ Tube วามั่นคงปลอดภัย 

เครื่องอุนน้ําปอน 
(Economizer) 

1) ตรวจสอบการสึกกรอน การเกิด Oxygen pitting และ Scale ภายใน 
Header และ Tube 

2) ตรวจสอบการสึกกรอน และส่ิงสกปรกตกคาง ดานนอกของ Header 
และ Tube รวมถึงบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากระบบทําความ
สะอาดทอ (Soot) 

3) ตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัยของทอ Vent และ Drain ในระบบ 
4) ตรวจสอบการรั่วไหลของ Flue gas ผานประตูเขาออกของหอง 

Economizer รวมทั้งฉนวนรอบนอก 
5) ตรวจสอบการรั่วไหลของวาลวน้ําในระบบ 
6) ตรวจสอบการจับยึดของ Header และ Tube วามั่นคงปลอดภัย 

เครื่องอุนอากาศ  
(Air-preheater) 

1) เครื่องอุนอากาศแบบหลายทอ (Multi-tube air-preheater) 
 ดานกาซรอน ตรวจสอบ การกัดกรอน สึกกรอน รวมทั้งการอุดตัน

ที่เกิดขึ้น การทําความสะอาดส่ิงสกปรกติดคางอาจใชสารเคมีทํา
ความสะอาดตามความเหมาะสม 

 ดานอากาศ ตรวจสอบการกัดกรอน สึกกรอน และการรั่วไหลออก
ของอากาศ 

2) ระบบอุนอากาศชนิดรีเจนเนอเรทีฟ (Regenerative air-preheater) 
 ตรวจสอบการอุดตัน การกัดกรอน การสึกหรอดาน Cold end 
 ตรวจสอบระยะหางของซีลปองกันการรั่วไหลของอากาศไปยังดาน

กาซรอนในทุกทิศทางหากจําเปน 
 ตรวจสภาพชุดขับ (Gear drive) 
 หากมีการติดต้ังระบบทําความสะอาด (Soot blower) ตองตรวจ

สภาพการทํางานและสภาพทั่วไป (เชน ความดันของสารท่ีใชทํา
ความสะอาด การสึกกรอน กัดกรอนในสวนตางๆ) 

 ตรวจสอบระบบการระบายความรอนของชดุแบริ่ง 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

(จ) การวางแผนการบํารุงรักษาหมอน้ํา 
การวางแผนบํารุงรักษาหมอน้ําที่ดี ควรจะจัดชวงเวลาในการบํารุงรักษาหมอน้ํา

ออกเปนชวงๆ และใหสัมพันธกับการผลิตของโรงงาน เพื่อจะไดไมกระทบกระเทือนการผลิตของโรงงาน 
ชวงเวลาการบํารุงรักษาหมอน้ําควรแบงดังนี้ 

 การบํารุงรักษาหมอน้ํารายวัน อยางนอยควรประกอบดวย 
- การระบายน้ําในหลอดแกวดูระดับน้ํา 
- การระบายน้ําในลูกลอยหรืออุปกรณควบคุมระดับน้ําที่ตอทอออกมา

นอกตัวหมอน้ํา 
- การระบายน้ํากนหมอจากใตหมอน้ํา (Bottom blowdown) 
- ตรวจระดับน้ํามันเครื่องของปมลม (ถามี) 
- การทําความสะอาดถวยหมุน 
- บันทึกประจําวัน 
- สังเกตดูเกจวัดวาคาตางๆ อยูในเกณฑปรกติหรือไม 

 
 การบํารุงรักษารายสัปดาห 

- ทําความสะอาดหัวฉีด หัวเทียนจุดนํา ตาไฟ 
- ทําความสะอาดไสกรองน้ํามัน 
- ตรวจดูปะเก็นฝาหมอน้ําดานไฟวามีรอยรั่วซึมของไอเสียหรือไม 
- ตรวจดูปะเก็นฝาหอยวามีรอยรั่วซึมหรือไม ถามีจะเห็นเปนเกลือเกาะที่

ฝาหอยเปนกอน ควรขูดหรือฉีดดวยน้ําออกใหหมดอยาใหสะสม 
- ทําความสะอาดกระจกมองไฟ 
- ตรวจสอบระยะเขี้ยวหัวเทียน หากระยะเข้ียวหัวเทียนไมถูกตองให

ปรับต้ังระยะหางเขี้ยวหัวเทียนตามสเปคของผูผลิต 
- ทดสอบการทํางานของระบบควบคุมความปลอดภัย อุปกรณหรือลูก

ลอยควบคุมระดับน้ํา สวิตชควบคุมความดัน 
- เปลี่ยนน้ําในหมอน้ํา (ถามีเวลามากพอท่ีจะทําได) 
- วัดประสิทธิภาพการเผาไหม ปรับแตงใหไดคาสูงสุดโดยวัด CO2 หรือ 

O  เทียบกับอุณหภูมิปลองและเขมาควันไฟ 2

- ยกทดสอบลิ้นนิรภัย (Safety valve) ใหมีการเคล่ือนไหว ไมติดขัด 
 

 การบํารุงรักษารายเดือน 
- ลางถังเก็บน้ํากอนเขาเครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ํา 
- ลางไสกรองน้ํากอนเขาเครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ํา 
- ทําความสะอาดทอไฟ (ลางเขมาออกโดยใชแปรง) 
- ตรวจสภาพสภาพอิฐทนไฟ วัสดุทนไฟ ปะเก็นฝาหมอน้ําดานไฟ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

- ลางทําความสะอาดภายในหมอน้ํา (ดานสัมผัสน้ํา) โดยใชน้ําความดัน
สูงฉีดเอาตะกรันและตะกอนออก 

- ลางอุปกรณหรือลูกลอยควบคุมระดับน้ํา ลางตะกอนท่ีตกคางในหองลูก
ลอยและตามขอตอ 

- ตรวจสอบระบบกลไกของอุปกรณหรือลูกลอยควบคุมระดับน้ํา วา
ทํางานไดโดยไมติดขัด 

- ทดสอบแรงดันของเครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ําทุก 6 เดือน 
- ทําความสะอาดอุปกรณไฟฟา ถามีฝุนเกาะมาก 
- ตรวจสอบขอตอทอเชื้อเพลิงกาซดวยน้ําสบูวามีการรั่วซึมหรือไม 

 
 การบํารุงรักษารายป 

- ตรวจสอบสภาพล้ินนิรภัย (Safety valve) วารั่วหรือไม ทํางาน
เท่ียงตรงหรือไม ถาไมดีจะเปลี่ยนใหมหรือซอม 

- ตรวจสภาพวาลวทุกตัว วายังทํางานไดดีหรือไม ปดไดสนิทหรือไม 
- ตรวจสภาพลูกปนมอเตอรทั้งหมด 
- ทําความสะอาดภายในหมอน้ํา (ดานสัมผัสน้ํา) โดยการกําจัดตะกรันที่

เกาะแข็งตัวอยูออกใหหมด 
- ถอดลางไสกรองเชื้อเพลิง 
- ใหวิศวกรที่ขึ้นทะเบียน เขาทําการทดสอบความปลอดภัยประจําปของ

หมอน้ําตามหลักวิศวกรรมและกฎหายของหมอน้ํา 
- สงผลการตรวจสอบท่ีมีลายเซ็นทั้งหมด ใหกับทางกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
 

สามารถสรุประยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ใน
ระบบหมอน้ําทั่วไป ไดดังตารางที่ 3-3 
 
ตารางที่ 3-3  ระยะเวลาที่เหมาะสมในการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ในระบบหมอน้ํา

ทั่วไป 
ระยะเวลา ส่ิงที่ตองตรวจสอบหรือบํารุงรักษา 

1 วัน 7 วัน 1 เดือน 3-6 เดือน 1 ป 
หลอดแกวแสดงระดับน้ํา วาลว และทอ 
วาลวถายน้ําทิ้ง 
เครื่องควบคุมระดับน้ําแบบอิเลคโทรด 
เครื่องควบคุมระดับน้ําแบบลูกลอย 
สัญญาณเตือนภัยเมื่อระดับน้ําผิดปรกติ 
เกจวัดอุณหภูมิปลอง 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

ระยะเวลา ส่ิงที่ตองตรวจสอบหรือบํารุงรักษา 
1 วัน 7 วัน 1 เดือน 3-6 เดือน 1 ป 

เกจวัดความดันและทอเขาเกจ  
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สวิตชควบคุมความดัน 
คุณสมบัติของน้ําที่ปอนเขาหมอน้ํา 
เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
เครื่องสูบน้ําปอน 
วาลวกันกลับ 
ลิ้นนิรภัย 
ชุดหัวฉีด 
ตาไฟ 
กระจกสองดูการเผาไหม 
อุปกรณอุนน้ํามัน 
ไสกรองน้ํามัน 
ถังเก็บน้ํามัน 
ทอน้ํา ทอไฟ เพดานเตาดานสัมผัสไฟ 
อิฐทนไฟ,ฉนวนกันความรอน 
ปลั๊กหลอมละลาย 
เหล็กยึดโยง 
ฝาหอย, ชองทําความสะอาด 
ถังพักไอ 
อุปกรณแยกน้ํา 
กับดักไอ 
รับรองความปลอดภัยของหมอน้ําโดยวิศวกร 
หมายเหตุ:  
 O หมายถึง การตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ เชน การระบายน้ํา การระบายไอ การอัดน้ํา ฯลฯ 
 M หมายถึง การบํารุงรักษา การปรับปรุงแกไข การทําความสะอาด การเปลี่ยนอุปกรณใหม ฯลฯ 

 
 

3.2 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอนํ้าแบบทอนํ้า 
หัวขอนี้จะกลาวถึงการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําแบบทอน้ํา โดยไมแยกวาเปน

การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาในฝงน้ําหรือฝงไฟ แตจะเนนการเสนอขอแนะนําสําหรับนําไปใชกับ
หมอน้ําแบบทอน้ําไดอยางเหมาะสม การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําแบบทอน้ํามีดังนี้ 

 น้ําสําหรับหมอน้ําแบบทอน้ําตองมีคุณภาพดีมาก เพราะถาทอน้ํามีการกัดกรอนจะ
เสียคาใชจายและเวลาในการเปลี่ยนทอน้ํานานกวาการเปลี่ยนทอไฟของหมอน้ําแบบ
ทอไฟมาก 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

 หมอน้ําแบบทอน้ํามีตะกรันไมไดแมบางเทาเปลือกไข เพราะจะทําใหเหล็กทอน้ํามี
อุณหภูมิสูงขึ้น ทําใหทอน้ําเกิด Over heat เหล็กทอน้ําจะสูญเสียความแข็งแรง
โครงสรางไป จะไมสามารถรับความดันในทอน้ําได ทอน้ําจะแตกออกแมวาจะเปน
ความดันที่ตํ่าก็ตาม 

 หามถายน้ําทิ้งโดยเด็ดขาด แมวาหมอน้ําจะอุนแลวก็ตาม การถายน้ําทิ้งจะทําได
ตอเมื่อหมอน้ําเย็นลงจนมีอุณหภูมิใกลเคียงอุณหภูมิหองแลวเทานั้น 

 หมอน้ําแบบทอน้ําจะหยุดเดินหลายวันไมได ถาใชเชื้อเพลิงที่มีสารกํามะถันสูง (เชน 
น้ํามันเตา) เพราะจะเกิดการกัดกรอนจากกรดกํามะถันที่ทําปฏิกิริยากับความชื้น 
(Cold end corrosion) 

 หมอน้ําแบบทอน้ําถาใชเชื้อเพลิงแข็ง ตองตรวจสอบความหนาเหล็กของทอน้ําทุก
ครั้งที่หยุดเครื่อง โดยเฉพาะเชื้อเพลิงแกลบ เพราะทอน้ําจะถูกขัดสีจนทอน้ําบางลง 

 หากพบวามีการรั่วของทอน้ําในหมอน้ําแบบทอน้ํา ตองรีบหยุดเครื่องซอมทันทีและ
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะหมอน้ําแบบทอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงที่มีสารกํามะถันสูง เพราะ
จะเกิดการกัดกรอนจากกรดกํามะถันจํานวนมากที่เกิดขึ้นจากน้ําที่รั่วซึม (Sulfuric 
acid corrosion) เปนบริเวณกวาง ทําใหทอน้ําถูกกรดกัดกรอนเปนจํานวนมาก 

 การทําความสะอาดเขมาไฟท่ีเกิดขึ้นในหมอน้ําแบบทอน้ํา โดยใชเครื่องเปาเขมา 
(Soot blower) มีขอควรปฏิบัติดังนี้ 
- ตองตรวจสอบวารูพนไอน้ําบนทอเปาเขมา(Soot blower) ไมตรงกันกับทอน้ํา 

เพราะไอน้ําที่พนออกมาจะกัดกรอนทอน้ําจนทะลุเสียหายเปนอันตราย 
- ตรวจสอบความดันของไอน้ําที่ใชเปาเขมาไมตํ่ากวาที่ความดันที่ผูผลิตกําหนด 

ถาไมมีขอมูลจากที่ผูผลิตกําหนด แนะนําใหใชความดันไอน้ําในการเปาเขมาไม
ตํ่ากวา 1 MPa ในหมอน้ําแบบทอน้ําที่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง และไมตํ่ากวา 
500 kPa ในหมอน้ําแบบทอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง 

- กอนการเปาเขมาตองทําการอุนทอไอน้ํากอนเขา Soot blower ที่ใชเปาเขมาให
รอนกอน และทําการระบายน้ํากลั่นตัวออกตลอดเวลา 

- การเปาเขมาจะทําได หมอน้ําจะตองมีการเรงเครื่องใหมีการเผาไหม มากกวา 
50% เพราะอาจจะเกิดการระเบิดในหองเผาไหมได ถาหมอน้ํามีการเผาไหมตํ่า
กวา 50% 

- หลังการเปาเขมาทุกครั้ง ตองปดวาลวไอน้ําและเปดวาลวบายพาสของทอระบาย
น้ําไว ไมเชนนั้น ถาวาลวไอน้ํามีการรั่วซึมจะมีน้ําเขาไปสัมผัสเขมา จะกลายเปน
กรดกํามะถันกัดกรอนทอน้ําอยางรุนแรงได 

- ตรวจสอบความดันของไอน้ําที่ใชในการทําความสะอาด 
- กรณีที่ความดันของไอน้ําที่ใชในการทําความสะอาดท่ีออกจากตัว Soot blower 

ลดลง อาจหมายถึงมีส่ิงสกปรก หรือ การอุดตันในทอไอน้ํา 
- ทดสอบและตรวจสอบการรั่วไหลของไอน้ําที่ผานวาลวตางๆ ในระบบ 
- ตรวจสอบระบบความมั่นคงแข็งแรงในการยึดจับของตัว Soot blower 
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- ตรวจสอบชิ้นสวนตางๆ ของ Soot blower เชน Hanger bearing หรือ Soot 
blower nozzle จุดรองรับการเสียดสีของทอ Soot รอยราว สวนเสียหายตางๆ 
ความราบรื่นในการเคลื่อนที่ของตัว Soot และระบบหลอลื่น 

- ตรวจสอบวาลว สวนที่เคลื่อนที่ตางๆ 
- ตรวจสอบชิ้นสวนตางๆ และระบบทอเพื่อดูปญหาการสึกกรอน กัดกรอน 
- ตรวจสอบทิศทางการพนไอน้ํา และมุมของการพนทําความสะอาด 

 
 

3.3 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอนํ้าฝงสัมผัสนํ้า 
หัวขอนี้จะกลาวถึงการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําฝงสัมผัสน้ํา (Water side) ซึ่ง

หมายถึง ทอ ผนัง และอุปกรณที่สัมผัสกับน้ําโดยตรง ทั้งน้ําปอน น้ําในหมอน้ํา และคอนเดนเสท ทั้งนี้ไมรวม
อุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา เนื่องจากรายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบสภาพ และการ
บํารุงรักษาอุปกรณในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําดังกลาวจะไดอธิบายอยางละเอียดในบทที่ 5 สําหรับการ
ตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําฝงสัมผัสน้ําสามารถสรุปไดดังนี้ 

 ตองมีการตรวจสอบสภาพภายในทางฝงสัมผัสน้ําทุกๆ 6 เดือน 
 หมอน้ําที่ติดต้ังใหม ควรตรวจสอบสภาพภายในทางฝงสัมผัสน้ําทุกๆ 3 เดือน 
 ทําการลางตะกรันเมื่อมีตะกรันหนา 1.5 มิลลิเมตร  
 ถาไมมีตะกรัน ก็ไมควรลางตะกรันดวยสารเคมี หากเปนไปไดควรกําจัดตะกรันดวย

เครื่องมือกล 
 ถามีการรั่วของปะเก็นทางฝงสัมผัสน้ํา จะตองรีบแกไขทันที 
 เหล็กหมอน้ําบางลงไดจาก 

(ก) เกิดการกัดกรอนจากความเปนกรดของน้ํา 
(ข) เกิดการกัดกรอนจากกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดในน้ํา 
(ค) ลางตะกรันไมถูกตอง 
(ง) ลางตะกรันบอย และดูแลควบคุมระบบถังกรองน้ําออนไมดี 
 

การบํารุงรักษาภายในหมอน้ําฝงสัมผัสน้ําหรือบริเวณที่สัมผัสกับน้ําโดยตรง ปรกติแลวจะกระทํา
ต้ังแตทุก 3 เดือน ถึง 6 เดือน หรือทุกป โดยตรวจดูสภาพตางๆ เชน ความหนาตะกรัน การกัดกรอน การผุ
กรอน การบวม การยอย การเสียรูป การแตกชํารุด เปนตน ตัวอยางของปญหา สาเหตุ ตลอดจนแนวทางการ
แกไขและปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้นกับหมอน้ําฝงสัมผัสน้ํา แสดงไดดังตารางที่ 3-4 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

ตารางที่ 3-4  ตัวอยางของปญหา สาเหตุ ตลอดจนแนวทางการแกไขและปองกันปญหาท่ีเกิดขึ้นกับหมอน้ําฝง
สัมผัสน้ํา 
ปญหา สาเหตุ การแกไขและปองกัน 

มีตะกรันจับตามผิวสัมผัสน้ํา เชน 
ภายในทอน้ํา ภายนอกทอไฟ 
ผนังเตา 

1) น้ําที่ปอนเขาหมอน้ํามีความ
กระดางสูง มีสารละลาย เชน 
Ca, Mg, CaCo

1) ปรับสภาพน้ําใหเปนน้ําออน 
เติมสารเคมี ใชคอนเดนเสท
ปอนเขาหมอน้าํ ขจัดตะกรัน
ออกโดยการเคาะขัด หรือลาง
น้ํายาเคมี  

, MgCo3 3, และ 
CaSo4 

2) ขาดการบํารุงรักษาระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ถูกตอง 2) ฟนฟูสภาพสารเรซินในระบบ

ปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยการ
ลางดวยน้ําเกลือตามเวลาที่
เหมาะสม 

มีตะกอนมาก น้ําขุน เกิดฟองหรือ
เกิดการเดือดพลานในหมอน้ํา 

มีสารละลายแขวนลอย เชน 
ตะไครน้ํา สาหราย โคลน สี หรือ
ส่ิงสกปรกเจือปนในน้ํามาก 

มีการระบายน้ําทิ้งใหเหมาะสม
(ครั้งละ 5 วินาที ไมเกิน 8 ชัว่โมง
ตอครั้ง) และปรับสภาพน้ําให
เหมาะสม ปลอยใหตกตะกอน 
การกรอง การดูดซึมดวยผงถาน 
การทําน้ําออน การแลกเปลี่ยน
ไอออนของน้ําปอนหมอน้ํา และใช
คอนเดนเสท 

มีการแตกราวในเนื้อโลหะ 1) น้ําเปนดางมากเกินไป มี 
NaCO

1) Lime-soda softening, 
demineralization, or Anion 
exchange 

2) 

, Na(HCO ), Na(HO3 3 3) 
มาก 

2) โครงสรางรบัแรงดันไมแขง็แรง ซอม เปลี่ยน หรือเสริมให
แข็งแรง 

ไอน้ํามีน้ําปนมาก (Carry Over) 1) น้ําในหมอน้าํสกปรก มี
ส่ิงเจือปนมาก 

2) ทอจายไอน้าํเล็กเกินไป 
3) มีการสูญเสียความรอนที่ทอ
จายไอมาก 

4) มีน้ํากลั่นตัวในทอพักรวม 
5) เปดเครื่องใชไออยาง
ทันทีทันใด 

6) หมอน้ําเล็กเกินไป ทําใหผลิต
ไอน้ําไดไมเพียงพอกับความ
ตองการ 

 

1) ถายน้ําทิ้งและเติมใหม กรอง
น้ํา 

2) เปลี่ยนทอจายไอใหใหญขึน้ 
3) หุมฉนวน 
4) ติดต้ังกับดักไอน้ําเพื่อระบาย
น้ําทิ้ง  

5) เปดวาลวจายไอชาๆ 
6) ลดปริมาณการใชไอหรอื
สลับกันใชไอ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

ปญหา สาเหตุ การแกไขและปองกัน 
สวนที่สัมผัสน้ํา ผุกรอน หรือกัด
กรอนเปนรูพรนุ 

1) น้ําเปนกรด pH ตํ่ากวา 7 มี 
HCI, H

1) ทําน้ําใหเปนดาง โดยการเติม
สารเพื่อปรับ pH ใหมีคา
ระหวาง  9-11 

SO  ละลายอยูในน้ํา 2 4

2) มี CO  ละลายอยูในน้ํา 2

3) มี O  ละลายในน้ํา 2) แยก CO2 2 ออกโดยถังไล
อากาศ หรือทําใหเปนกลางโดย
การเติมดางหรือแอมโมเนีย 

4) มีแรธาตุในน้ํา 

3) แยก O2 ออกโดยถังไลอากาศ 
หรือเติมโซดาแอช 

4) แยกแรธาตุในน้ําออกโดย 
Aeration, Cation exchange 
ปลอยใหตกตะกอน หรือเติม
ไฮดราซีน 

ภายนอกทอไฟใหญ เพดานเตา
หรือผิวสัมผัสไฟชํารุดบวม เสียรูป 

1) น้ําในหมอน้าํแหง 1) ติดต้ังสัญญาณเตือนระดับน้ํา
ตํ่ากวาปรกติ 2) มีตะกรัน จบัตามผิวสัมผัสไฟ

หนา 2) ขจัดตะกรันออก ปรับคุณภาพ
น้ําใหเหมาะสม 3) มีโคลน ตะกอนสะสมอยูใน

หมอน้ํามาก 3) ระบายน้ําทิ้งใหบอยขึ้น (ครั้งละ 
5 วินาที ไมเกิน 8 ชั่วโมงตอ
ครั้ง) 

4) การออกแบบโครงสรางไม
ถูกตอง 

4) แกไขโครงสรางใหม ปรึกษา
วิศวกร 

 
(ก) การดูแลรักษา Drum, header และทอน้ํา ในฝงที่สัมผัสน้ํา 

 ตรวจสอบการผุกรอน (Corrosion) ตะกรัน (Scale) การกัดกรอน (Pitting) และการ
สึกกรอนตามสวนตางๆ 

 ทําความสะอาดรอบประตูชองเปด (Manhole) ปรับผิวใหเรียบและเปลี่ยนปะเก็น 
 ตรวจสอบการผุกรอน การเกิดตะกรัน การสึกกรอน และความแข็งแรงของจุดยึด

ตางๆ ของอุปกรณแยกน้ําออกจากไอน้ํา (Separator) ใน Drum 
 ตรวจสอบระบบปอนสารเคมีใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 
 ตรวจสอบขอมูลการยืดตัวของ Drum และ Header 
 ตรวจสอบการกัดกรอน การสึกกรอน ตะกอนสะสม รอยแตกหรือแยกบริเวณผิวทอ

ของทอน้ํา 
 ทําการเปลี่ยนปะเก็น ชองคนลอด (Man hole) หรือตะปูเกลียวยึด (Stud thread) 
 ตรวจสอบสภาพผิวทอ รวมทั้งการสุมตรวจ วิเคราะหผลทางดานโลหะวิทยาในจุดท่ี

เคยเกิดปญหา หรือคาดวาจะเกิดปญหา 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

 ตรวจสอบขอมูลคุณภาพน้ํา และไอน้ํา ซึ่งเปนขอมูลในการคาดการณสภาพภายใน
ของอุปกรณแยกน้ํา และไอน้ําใน Drum 

 ตรวจสอบเสียงผิดปรกติใน Drum หากมีอาจหมายถึงการที่จุดตอ หรือจุดยึดอุปกรณ
ภายใน Drum หลวม หรือหลุดอยู 
 

(ข) การดูแลรักษา Drum, header และทอน้ํา ในฝงที่สัมผัสไฟ 
 ตรวจสอบสภาพภายนอกของ Drum และ Header ดูสภาพการกัดกรอนการสึกกรอน 

รองรอยของ Overheat ตลอดจนรอยแตก รอยแยกของผิว 
 ตรวจสอบฉนวนรอบ Drum และแกไขหากพบการชํารุด 
 ตรวจสอบการรั่ว ความเสียหายของซีลที่จุดตางๆ ของ Drum และ Header หากมี

ตองทําการแกไขหรือเปลี่ยน 
 ตรวจสอบจุดยึดและความแข็งแรงโดยรอบของ Drum และ Header รวมทั้งขนาด

และทิศทางการขยายตัว 
 ตรวจสอบระบบจับยึด และการขยายตัวของระบบโบลวดาวน ทอตางๆ ที่ตอกับ 

Drum และ Header 
 ตรวจสอบสภาพภายนอกของ Tube หรือ Fin ในระบบวามีความผิดปรกติหรือไม 

รวมทั้งการกัดเซาะจากระบบทําความสะอาดทอ (Soot blower) 
 
 

3.4 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอนํ้าแบบทอไฟ 
หัวขอนี้จะกลาวถึงการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําแบบทอไฟ โดยไมแยกวาเปน

การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาในฝงน้ําหรือฝงไฟ แตจะเนนการเสนอขอแนะนําสําหรับนําไปใชกับ
หมอน้ําแบบทอไฟไดอยางเหมาะสม การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําแบบทอไฟมีดังนี้ 

(ก) หองเผาไหม 
 ตรวจสอบสภาพการสึกกรอน แตกราว หรือผิดรูปของฉนวน และอิฐทนไฟ ใน

บริเวณที่มีการเผาไหม หรืออุณหภูมิสูง และทําการแกไขใหอยูในสภาพดี 
 ตรวจสอบการบิดงอ โกงตัวของโลหะที่อยูในบริเวณหองเผาไหม 
 ตรวจสอบการรั่วซึมรอบๆ รอยตอระหวางหองเผาไหม และหองบรรจุน้ํา (Tube 

sheet) 
 

(ข) ทอไฟ (ภายใน หรือฝงสัมผัสไฟ) 
 ตรวจสอบและทําความสะอาดทอไฟ ทั้งนี้ส่ิงตกคางในระบบจากการทําความสะอาด

ทอไฟจะเปนตัวชี้วัดหนึ่งของประสิทธิภาพดานการเผาไหม 
 ตรวจสอบสัญญาณการเกิด Overheat ที่บริเวณที่รับความรอนสูงๆ 
 ตรวจสอบการรั่วซึมของทอ 

 3-18 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

 ตรวจสอบอุปกรณกระจายความรอนในสวนของกาซรอนใหอยูในสภาพปรกติ 
 ตรวจสอบและทําความสะอาดฉนวนกันความรอนดานกาซรอน รวมทั้งตรวจหา Hot 

spot ที่เกิดขึ้นในสวนตางๆ 
 ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ําตามจุดเชื่อมตอตางๆ 
 ตรวจสอบรอยแตก (Crack) และสัญญาณของจุดท่ีอาจมีการรั่วซึมของน้ํา 

 
(ค) ทอและผนังภายนอก (ฝงสัมผัสน้ํา) 

 ตรวจสอบตะกรัน การกัดกรอน การสึกกรอนของทอดานน้ํา รวมทั้งความสมบูรณ
ของโครงสรางตางๆ 

 ทําความสะอาดอุปกรณและผิวดานสัมผัสน้ํา ทําการเก็บตัวอยางของคราบตะกรัน
เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุ ทําการปองกันแกไขตอไป 

 ตรวจสอบการบิด การโกงงอของสวนประกอบตางๆ รวมทั้งหาจุด Hot spot หรือ 
Overheat 
 

(ง) การทําความสะอาดทอไฟ 
 ใชแปรงแยงเขมาที่ทําดวยลวดเหล็กแยงดวยแรงงานคนหรือขับดวยมอเตอร และมี

เครื่องดูดเขมาไปเก็บในท่ี ที่เหมาะสมไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 

(จ) จุดสําคัญของการดูแลของหมอน้ําชนิดทอไฟแบบหลังเปยก 
 ตรวจสอบความหนาของตะกรันที่บริเวณชองของผนังเปยกดานทาย เพราะจะเปน

จุดท่ีมีตระกรันหนากวาบริเวณอื่น 
 ตรวจสอบสภาพเหล็กท่ีผนังเปยก เพราะเปนบริเวณที่เหล็กโครงสรางหมอน้ําที่

สัมผัสเปลวไฟโดยตรง และเปนโครงสรางแผนเหล็กท่ีแบนเรียบที่ยึดดวยเหล็กยึด
โยงจํานวนมาก ที่บริเวณนี้อาจจะพบแผนเหล็กของผนังเปยกบวมเสียรูปได ถาเคยมี
ตะกรันหนามากอน 

 ตรวจสอบสภาพเหล็กท่ีชองคนลอดเขาบริเวณผนังเปยกดานหลัง เพราะมักจะเปน
บริเวณที่เกิด Overheat และมีเหล็กแตกราวเสมอ 

 ภายหลังจากแยงทําความสะอาดเขมา ใหเขาไปโกยเขมาภายในหมอน้ําตรงบริเวณ
หลังเปยกออกดวย เพราะจะเปนจุดท่ีเขมาที่ถูกแยกลงไปกองสะสมอยู ถาไมโกย
เขมาตรงบริเวณนี้ออก เมื่อเดินเครื่องหมอน้ําจะทําใหมีเขมาปลิวออกไปทางปลอง
ไฟจํานวนมาก ทําใหรบกวนภายในโรงงานเองและชุมชนใกลเคียง 

 
(ฉ) จุดสําคัญของการดูแลของหมอน้ําชนิดทอไฟแบบหลังแหง 

 ตรวจสอบความหนาของตะกรันตรงบริเวณทอไฟใหญ เพราะจะเปนจุดท่ีมีตะกรัน
หนากวาบริเวณอื่นๆ 

 3-19 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

 ตรวจสอบสภาพปากทอไฟเล็กท้ังดานหนาและดานหลังวามีการรั่วซึมหรือไม เพราะ
ถาปากทอไฟเล็กมีการรั่วซึม ไอน้ําที่รั่วซึมออกมาจะไปสัมผัสวัสดุทนไฟที่ฝาหมอน้ํา 
ทําใหวัสดุทนไฟที่ฝาหมอน้ําเส่ือมสภาพและมีอายุการใชงานส้ันลง 

 
(ช) การตรวจสอบอื่นๆ ที่สําคัญ 

 ตรวจสอบความดันตกครอม (Pressure drop) ที่เกิดขึ้นในระบบทางดานกาซรอนที่
อยูในเงื่อนไขการเดินเครื่องที่ผานมา เพื่อใชประกอบการพิจารณาถึงความสะอาดใน
หองเผาไหมและชองทางผานของกาซรอน 

 ตรวจสอบการแอนตัว และความผิดปรกติที่เกิดขึ้นกับทอเหนือตะกรับเตาและสวน
อื่นๆ 

 ตรวจสอบและเปรียบเทียบอุณหภูมิกาซรอนที่ผานออกจากหมอน้ําที่เงื่อนไขการ
เดินเครื่องใกลเคียงกัน เพื่อตรวจสอบติดตามสภาพความสกปรกของผิวหนาดาน
กาซรอน 

 ตรวจสอบสภาพเปลวไฟผานทางชองมองเปลวไฟของหมอน้ํา เพื่อเปนขอมูลในการ
ตรวจสอบรายละเอียดตอไป 

 เมื่อมีโอกาส ควรจัดใหมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในสวนของการควบคุม
ระบบการเผาไหม และระดับน้ําในหมอน้ํา 

 
 

3.5 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอนํ้าฝงสัมผัสไฟ 
หัวขอนี้จะกลาวถึงการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ําฝงสัมผัสไฟ (Fire side) ซึ่ง

หมายถึงทอ ผนัง และอุปกรณที่สัมผัสกับเปลวไฟ หรือกาซรอนที่เกิดจากการเผาไหมโดยตรง ทั้งนี้ไมรวม
อุปกรณที่เก่ียวของกับระบบเผาไหมและระบบเชื้อเพลิง เนื่องจากรายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบสภาพ และ
การบํารุงรักษาอุปกรณในระบบดังกลาว จะไดอธิบายอยางละเอียดในบทที่ 4 การดูแลบํารุงรักษาหมอน้ําฝง
สัมผัสไฟประกอบดวย 

 ตองมีการตรวจสอบสภาพภายในทางฝงสัมผัสไฟทุก 6 เดือน 
 ตองตรวจสอบอิฐทนความรอนวามีการแตกราวหรือไม 
 ใหทําความสะอาดเขมา เมื่อมีเขมาหนา 1.5 มิลลิเมตร หรือนอยกวานั้น เพราะเขมา

เปนฉนวนความรอน ทําใหสูญเสียความรอนออกไปที่ปลองไฟมากขึ้น 
 แมวาหมอน้ําจะมีเขมาเล็กนอย ก็ควรทําความสะอาดทางฝงสัมผัสไฟทุกๆ 6 เดือน 
 ถาหมอน้ํามีการหยุดใชงานนานหลายๆ วัน ระวังอยาใหเขมาชื้น เยิ้ม หรือถูกน้ํา 

เพราะเหล็กหมอน้ํา จะถูกกัดกรอนอยางรุนแรงจากกรดกํามะถัน 
 ถามีการรั่วไหลของปะเก็นดานไฟ จะตองแกไขทันที เพราะอาจทําใหเกิดเพลิงไหม

ดานนอกหมอน้ํา โดยเฉพาะบริเวณใกลอุปกรณไฟฟาหรือน้ํามัน 

 3-20 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

 ความรอนที่เกิดจากการรั่วของปะเก็นดานไฟ อาจทําใหฝาหมอน้ําบิด เบี้ยวเสียรูป 
จะทําใหการปดฝาหมอน้ําทําไดยาก และมีการรั่วของปะเก็นดานไฟไดงาย 

 
นอกจากนี้การใชงานหมอน้ํายังตองมีการปองกันไมใหเกิดการกัดกรอนฝงสัมผัสไฟท่ีเกิดขึ้นจาก

กรดกํามะถัน (Cold end corrosion) เพิ่มเติมอีกดวย หมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงน้ํามันเตาหรือเชื้อเพลิงอื่นที่มีสาร
กํามะถันที่ไมไดเดินเครื่องหรือเดินเครื่องนอย จะเกิดการกัดกรอนของกรดกํามะถัน เพราะเม่ือน้ํามันเตาเกิด
การเผาไหมกับออกซิเจน สารกํามะถันในเชื้อเพลิงจะทําใหปฏิกิริยากับออกซิเจน กลายเปนซัลเฟอรได
ออกไซด 
 

S + O2     เปลวไฟ     SO2 
  
ซึ่งบางสวนของซัลเฟอรไดออกไซดสามารถเปลี่ยนรูปเปนซัลเฟอรไตรออกไซดได 2 วิธี  คือ  

1) การรวมกันกับอะตอมของออกซิเจนในเปลวไฟ 
  

SO2 + O     เปลวไฟ    SO3 
  

หรือ 2) มีเฟอรริกออกไซด วานาเดียมเพนโตไซด หรือนิเกิล เปนตัวชวยเรงปฏิกิริยา 
 

SO2 (1/2)O2 + Catalyst              SO3 
 
ซึ่งซัลเฟอรไตรออกไซด จะอยูในรูปกาซ แตถาอุณหภูมิตํ่ากวาจุดกล่ันตัวของซัลเฟอรไตรออกไซด (Sulfuric 
acid dew point) ก็จะเกิดเปนกรดกํามะถัน (H SO2 4) เนื่องจากซัลเฟอรไตรออกไซดจะทําปฏิกิริยากับความชื้น 
(น้ํา, H O) กลายมาเปนกรดกํามะถัน (H SO2 2 4) ซึ่งจะกัดกรอนเหล็กหมอน้ําอยางรวดเร็วรุนแรง โดยเฉพาะทอ
น้ําของหมอน้ําแบบทอน้ํา 
  

SO3 + H2O                H2SO4 
 

H2 SO4               Fe SO4 + H2 
 

ในการทํางานทั่วไป โดยปรกติในขณะหมอน้ําเดินเครื่องอยู ภายในหมอน้ําจะมีอุณหภูมิสูงกวาจุด
กล่ันตัวของซัลเฟอรไตรออกไซด (Sulfuric acid dew point) ซึ่งอุณหภูมิจุดนี้จะขึ้นอยูกับความเขมขนของ
ซัลเฟอรไตรออกไซดกับปริมาณอากาศในการเผาไหม ซัลเฟอรไตรออกไซดสามารถตกคางในหมอน้ําฝงสัมผัส
ไฟ ปะปนอยูกับเขมาที่เกาะอยูบนผนังทอไฟ ถาหมอน้ําเดินเครื่องรอนอยูผิวของทอน้ําจะมีอุณหภูมิสูงกวาจุด
กล่ันตัวของซัลเฟอรไตรออกไซด จะไมเกิดการกัดกรอนเหล็กหมอน้ํา แตถาหมอน้ําหยุดเดินเครื่องและเย็นลง 
เขมาจะมีลักษณะเยิ้ม เหนียว เพราะซัลเฟอรไตรออกไซดจะทําปฏิกิริยากับความชื้น (น้ํา, H2O) กลายเปนกรด
กํามะถัน (H ) ซึ่งจะกัดกรอนหมอน้ําอยางรวดเร็วรุนแรงโดยเฉพาะกับทอไฟ 4SO2

 3-21 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอน้ํา 

 3-22 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

ปญหาการกัดกรอนโดยกรดกํามะถันจากสารกํามะถันในเชื้อเพลิงนี้ ความรุนแรงจะขึ้นอยูกับ
ปริมาณสารกํามะถันในเชื้อเพลิง อุณหภูมิการทํางาน ปริมาณอากาศสวนเกิน (Excess air) ในการเผาไหม 
Catalyst ความชื้นในเชื้อเพลิง การรั่วซึมของน้ํา วิธีการเปาไลเขมา (Soot blower) 

วิธีการแกไขปญหา คือ การปองกันการเกิดกรดกํามะถันขึ้น โดยทําใหผิวเหล็กมีอุณหภูมิสูงกวา
จุดกล่ันตัวของซัลเฟอรไตรออกไซดตลอดเวลา แมวาจะหยุดเครื่องแลวก็ตาม 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา 

 4-1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

บทที่ บทที่ 44  
อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับอุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําหมอน้ํา  

  
 

ในการใชงานหมอน้ําใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดนั้น จําเปนตองมีการติดต้ังอุปกรณและระบบความ
ปลอดภัยใหครบถวนตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 ไดกําหนดไว นอกจากการติดต้ังที่ถูกตองแลว ความรู ความ
เขาใจที่ถูกตอง ในการใชงาน การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษา ก็เปนสวนสําคัญที่ไมสามารถละเลยได 
ดังนั้นผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําจึงจําเปนตองศึกษา ทบทวนความรู และเพิ่มพูนประสบการณ เกี่ยวกับ
อุปกรณและระบบความปลอดภัยใหละเอียดแมนยําที่สุดกอนที่จะดําเนินการใดๆ กับหมอน้ําที่ตนเองรับผิดชอบ 

 

4.1 เครื่องสูบนํ้าปอนหมอนํ้า 
เครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ํา (Feedwater pump) ทําหนาที่สูบน้ําปอนที่มีความดันตํ่า เขาสูหมอน้ําที่ความ

ดันสูง เพื่อทดแทนน้ําที่ระเหยกลายเปนไอน้ําออกไปจากหมอน้ํา เครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ํามีหลายชนิด ไดแก 
 
1) เครื่องสูบน้ําแบบลูกสูบ 

เครื่องสูบน้ําแบบลูกสูบ (Reciprocating pump) ทํางานโดยอาศัยการลดปริมาตรเพื่อเพิ่ม
ความดันใหแกน้ํา บางครั้งเรียกวาเครื่องสูบน้ําแบบปริมาตรเปลี่ยนแปลง (Positive displacement pump) 
สําหรับเครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ําแบบลูกสูบแบบพิเศษ จะมีลักษณะเหมือนเครื่องสูบน้ําแบบลูกสูบทั่วไป แต
สวนที่เปนพิเศษคือจะประกอบไปดวยลูกสูบไอน้ํา และลูกสูบน้ํา โดยที่มีการนําไอน้ําที่ไดจากหมอน้ํามาขับดัน
ลูกสูบไอน้ําที่ติดอยูบนเพลาเดียวกันกับลูกสูบน้ํา ทําใหลูกสูบน้ําสามารถปอนน้ําใหกับหมอน้ําไดเอง โดยไม
ตองใชพลังงานไฟฟา ดังแสดงในรูปที่ 4-1 เครื่องสูบน้ําแบบลูกสูบเปนเคร่ืองสูบน้ําทํางานที่ความเร็วตํ่า แตทํา
ความดันไดสูงมาก แตอัตราการไหลไมราบเรียบนัก 

 

  
 

รูปที่ 4-1  เครือ่งสูบน้ําแบบลูกสูบ 
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2) เครื่องสูบน้ําแบบใชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง 
เครื่องสูบน้ําแบบใชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง (Centrifugal pump) เปนเคร่ืองสูบน้ําที่ใชแรง

เหว่ียงหนีศูนยกลางที่เกิดจากการหมุนของใบพัดดวยความเร็วสูงเปนตัวเพิ่มความดันใหแกน้ํา หากเครื่องสูบ
น้ํามีใบพัดเพียงชุดเดียวมักจะเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งวา เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ซึ่งเรียกตามลักษณะภายนอก
ของเปลือกของเครื่องสูบน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 4-2 แตเนื่องจากแตละใบพัดเพียงชุดเดียวไมสามารถทําความดัน
น้ําไดสูงมากนัก จึงมีการนําใบพัดหลายใบมาเรียงตอกัน โดยใบพัดแตละชุดทําหนาที่เพิ่มความดันของน้ําขึ้น
อยางตอเนื่องกันแบบอนุกรม ซึ่งจะเรียกเครื่องสูบน้ําที่มีหลายใบพัดนี้วา เครื่องสูบน้ําแบบใชแรงเหว่ียงหนี
ศูนยกลางชนิดหลายขั้นตอน (Multi-stage centrifugal pump) ดังแสดงในรูปที่ 4-3 

 

  
 

รูปที่ 4-2  เครือ่งสูบน้ําแบบใชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางหรอืแบบหอยโขง 
 

  
 

รูปที่ 4-3  เครือ่งสูบน้ําแบบใชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางชนดิหลายขั้นตอน 
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3) เครื่องสูบน้ําแบบเทอรไบน 
เครื่องสูบน้ําแบบเทอรไบน (Turbine pump) เปนเครื่องสูบน้ําแบบที่เพิ่มความดันใหแกน้ํา

โดยอาศัยการหมุนของใบพัดเทอรไบน เนื่องจากแตละใบพัดเทอรไบนสามารถสรางความดันไดสูงมาก จึงไม
จําเปนตองมีจํานวนของใบพัดมากเครื่องสูบน้ําปอนแบบใชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง ดังแสดงในรูปที่ 4-4 

 

    
 

รูปที่ 4-4  เครือ่งสูบน้ําแบบเทอรไบน 
 

4) เครื่องสูบน้ําแบบโรตารี 
เครื่องสูบน้ําแบบโรตารี (Rotary pump) หรือเครื่องสูบน้ําแบบหมุน มีหลักการทํางานคือ

ของเหลวถูกดูดเขาตัวเครื่องสูบน้ําและเก็บอยูระหวางผนังของหองสูบกับชิ้นสวนที่หมุนหรือโรเตอร 
(Rotor) และไหลออกทางดานจาย อัตราการสูบขึ้นอยูกับอัตราการแทนท่ีของเหลวและโรเตอร โรเตอร
ซึ่งทําหนาที่เปนตัวเพิ่มพลังงานใหแกของเหลวจะถูกยึดติดและหมุนไปพรอมกับแกนเพลาขับซึ่งตอมา
จากตนกําลัง เชน มอเตอร เปนตน เครื่องสูบน้ําแบบโรตารีแบงยอยไดหลายประเภท ไดแก  

• แบบเฟอง (Gear pump) ภายในหองสูบประกอบดวยเฟองขับและเฟองตามที่ขบกัน
อยูตลอดเวลา ดังแสดงในรูปที่ 4-5 (ก) 

• แบบครีบ (Vane pump) ภายในหองสูบเปนรูปทรงกระบอก มีครีบที่สามารถเลื่อน
เขาออกไดยึดติดอยูกับแกนเพลาที่ติดต้ังแบบเยื้องศูนยกับจุดศูนยกลางของหองสูบ 
ดังแสดงในรูปที่ 4-5 (ข) 

• แบบลอน (Lobe pump) โครงสรางและหลักการทํางานเหมือนกับเครื่องสูบน้ําแบบ
เฟอง แตเปลี่ยนจากเฟองฟนละเอียดเปนเฟองแบบลอนที่มีเพียงแค 2 – 5 ลอนตอ
เฟองหนึ่งตัว ดังแสดงในรูปที่ 4-5 (ค) เครื่องสูบน้ําแบบลอนมีอัตราสูบที่สูงกวาแบบ
เฟองและแบบครีบ 

• แบบเกลียว (Screw pump) เพิ่มพลังงานใหของเหลวลักษณะขับดันของเหลว
เคล่ือนที่ไปตามชองระหวางรองเกลียวกับผนังหองสูบจนถึงทางออก แสดงในรูปที่ 
4-5 (ง) เหมาะสําหรับใชสูบของเหลวมีความขนสูง 
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(ก) แบบเฟอง 

 
 

  
 

(ข) แบบครีบ 
 

รูปที่ 4-5  เครือ่งสูบน้ําแบบโรตารี 
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(ค) แบบลอน 
 

 

 
(ง) แบบเกลียว 

 
รูปที่ 4-5  เครือ่งสูบน้ําแบบโรตารี (ตอ) 

 
4.1.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการติดต้ังและการใชงานเครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ํากําหนดไววา 
เครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ําตองสามารถสูบน้ําปอนหมอน้ําที่ปริมาณไมนอยกวาอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุด และตอง
สามารถสูบน้ําปอนหมอน้ําที่ความดันไมนอยกวา 1.1 เทาของความดันอนุญาตใชงานสูงสุด (Maximum 
allowable working pressure: MAWP) 

ลอนขับ (Drive lobe) 

ลอนตาม 
(Driven lobe) 

ตัวเรือน 
(Pump case) 
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4.1.2 การใชงาน 
แบงตามชนิดของเครื่องสูบน้ําปอนไดดังนี้ 

1) เครื่องสูบน้ําแบบลูกสูบ 

• เหมาะสําหรับใชงานกับการปอนน้ําเขาสูหมอน้ําที่มีความดันไอน้ําสูงมาก 
• ไมเหมาะสมสําหรับใชงานกับการปอนน้ําแบบตอเนื่องตลอดเวลา (Continuous feed) ที่

ใชวาลวน้ํา (Control valve) เปนตัวปรับอัตราการไหลของน้ํา เนื่องจากอัตราการไหลไม
ราบเรียบ 
 

2) เครื่องสูบน้ําแบบใชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางชนิดหลายขั้นตอน 

• เหมาะสําหรับใชงานกับการปอนน้ําแบบตอเนื่องตลอดเวลา (Continuous feed) ที่ใช
วาลวน้ํา (Control valve) เปนตัวปรับอัตราการไหลของน้ํา 

• ถานํามาใชกับถังไลอากาศ (Deaerator) จะตองเลือกชนิดของเครื่องสูบน้ําแบบใชแรง
เหว่ียงหนีศูนยกลางชนิดหลายขั้นตอนท่ีจะสามารถทนอุณหภูมิสูงของน้ําจากถังไล
อากาศได 

• เครื่องสูบน้ําแบบใชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางชนิดหลายขั้นตอนจะเสียหายไดงาย ถามีการ
อุดตันหรือน้ําไมไหล เพราะโครงสรางใบพัดและเส้ือ (Casing) ของเครื่องสูบน้ําปอนแบบ
นี้ มักจะขึ้นรูปจากแผนเหล็กกลาไรสนิม (Sheet metal)  

• พบไดวาถาควบคุมระบบกรองนํ้าออนไมดี ทําใหมีน้ํากระดางหลุดรอดเขามาในเครื่องสูบ
น้ําปอนได จะทําใหมีการเกาะตัวของตะกรันขึ้นในใบพัดเครื่องสูบน้ํา เกิดการอุดตันของ
ชองรูทางน้ําเขาใบพัด สงผลใหเครื่องสูบน้ําเสียหายได 
 

3) เครื่องสูบน้ําแบบเทอรไบน 

• เหมาะสําหรับใชงานกับการปอนน้ําแบบตัดตอ (On - off) หรือการทํางานแบบเปนชวง 
(Intermittent) 

• เครื่องสูบน้ําแบบเทอรไบนสามารถทนอุณหภูมิไดสูง โดยเฉพาะในระบบหมอน้ําที่มีถังไล
อากาศที่น้ําปอนจะมีอุณหภูมิประมาณ 108 oC โดยทั่วไปแลวอายุการใชงานเครื่องสูบน้ํา
ปอนแบบเทอรไบนจะนานกวาเคร่ืองสูบน้ําปอนแบบใชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางชนิด
หลายขั้นตอน 

 

ปญหาเครื่องสูบน้ําที่พบบอย ไดแก 
• ลืมเปดวาลวที่ทอสงหรือทอดูดน้ํา 
• เกิดการอุดตันในทอสงหรือทอดูดน้ํา 
• ปมน้ําชํารุด 
• ปมน้ํารอนจัด 
• วาลวกันกลับที่ทอสงน้ําชํารุด หรือลิ้นติดคางเนื่องจากตะกรันหรือวัสดุอื่นๆ 
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4.1.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

• หากเกิดปญหาอาการปมน้ําไมเขา เนื่องจากล้ินกันกลับมีการรั่วซึมยอนกลับ ซึ่งเปนอันตราย
มากเนื่องจากเปนสาเหตุทําใหน้ําในหมอน้ําแหง และทําใหหมอน้ําระเบิดได ดังนั้นหากตรวจ
พบใหรีบซอมแซมโดยทันที พรอมกับติดต้ังลิ้นกันกลับที่ทอปอนน้ําเพิ่มอยางนอย 2 ชุด 

• ควรทดสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ําทุกวัน และทําการบํารุงรักษาหรือทํา
ความสะอาดอุปกรณในระบบทุกป รายละเอียดการตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในเครื่อง
สูบน้ําปอนหมอน้ํา แสดงไดดังตารางที่ 4-1 

 
ตารางที่ 4-1  การตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในเครื่องสูบน้ําปอน 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

เครื่องสูบน้ําปอน
หมอน้ํา 

แกนหมนุ (Rotor) ตรวจสอบความผิดปรกติของ
เสียงและการสั่นสะเทือน 

ไมมีความผิดปรกติของเสียง
และการส่ันสะเทือน 

ปะเก็นหรือปลอกกัน
ซึม (Gland) 

1) ถาเปนซีลทางกลตอง
ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํา หรอืความผิดปรกติ
ของอุณหภูมิทีสู่ง 

2) ถาเปนปะเก็นเชือก ตอง
ตรวจสอบความผิดปรกติ
ของอุณหภูมิทีสู่ง และการ
ทํางานของซีล 

1) ไมมีการรั่วซึมและความ
รอนสูงผิดปรกติ 

2) ไมมีความรอนสูงผิดปรกติ 
การมีน้ําและ สวนขอบที่
เหมาะสมซึ่งจะทําใหซี
ลแนนเปนส่ิงจาํเปน 

ตลับลูกปน 
(Bearing) 

ตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่
ผิดปรกติการรั่วซึมของสาร
หลอลื่น ความรอนที่ผิดปรกติ
และสภาพการหลอลื่น 

ไมมีการส่ันสะเทือนที่
ผิดปรกติ ไมมีการรั่วซึมของ
สารหลอลื่น ไมมีความรอนสูง 
ปริมาณและคุณภาพของ
น้ํามันหลอลื่นอยูในเกณฑ
เหมาะสม 

กานเพลา (Shaft) ตรวจสอบการเยื้องศูนย  
(Eccentricity) และหนีศูนย 
(Run out) 

ไมมีการเยื้องศูนยและหนี
ศูนย 

มาตรวัดการ 
ไหลและความดัน 

1) ตรวจสอบอัตราการไหล
ของการเติมน้ําเขาระบบ 

2) ตรวจสอบแรงดันขาออก
จากปม 

1) อัตราการการเติมน้ําเขา
ระบบตองอยูในเกณฑ
ปรกติ 

2) ความดันของปมตองอยูใน
เกณฑปรกติ 
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4.2 ลิ้นนิรภัย 
ลิ้นนิรภัย (Safety relief valve) เปนอุปกรณที่สําคัญในหมอน้ํา ลิ้นนิรภัยจะเปดขึ้นเพื่อระบายไอน้ํา

ออกสูบรรยากาศภายนอกหากความดันในหมอน้ําเกินพิกัดท่ีต้ังไว และจะปดลงเมื่อความดันไอน้ําลดลงตํ่ากวา
พิกัดท่ีต้ังไว ดังนั้นลิ้นนิรภัยจึงทําหนาที่รักษาระดับความดันไมใหเกินกวาพิกัดท่ีต้ังไว เปนการปองกันการ
ระเบิดดวยเหตุอันเนื่องมาจากความดันไอน้ําเกินพิกัด ทําใหเกิดความปลอดภัยตอการใชงาน ลิ้นนิรภัยที่นิยม
ใชเปนแบบสปริงดันกลับ ดังแสดงในรูปที่ 4-6 

 

  
 

รูปที่ 4-6  ลิน้นิรภัยแบบสปริงดันกลับ 
 

4.2.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการติดต้ังและการใชงานล้ินนิรภัยสําหรับหมอน้ํากําหนดไวดังนี้ 

• ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด และในกรณีที่หมอน้ํามีพื้นที่ผิวรับความรอนมากกวา 50 ตาราง
เมตร ตองติดต้ังอยางนอย 2 ชุด 

• ตองสามารถระบายไอน้ําที่ความดันออกแบบหมอน้ําไดไมนอยกวาอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุด
และตองระบายไอน้ําไดมากกวาอัตราการเผาไหมเชื้อเพลิงสูงสุด (Maximum firing rate) 

• ตองสามารถทดสอบการทํางานไดในขณะใชงาน 
• ตองไมมีลิ้นปดเปดคั่นระหวางหมอน้ํากับลิ้นนิรภัยและตองไมมีลิ้นปดเปด หรือปล๊ักอุดท่ีทอ

ทางออกของลิ้นนิรภัย 
• ตองปรับต้ังลิ้นนิรภัยใหระบายไอน้ําที่ความดันไมเกิน 1.03 เทาของความดันอนุญาตใชงาน

สูงสุดของหมอน้ํา (MAWP) 
• การตอทอระบายไอน้ําออกจากล้ินนิรภัย ตองมีขนาดและวิธีการติดต้ังที่ถูกตองตามหลัก

วิศวกรรม 
• ตองจัดใหมีการปองกันอันตรายหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ เนื่องจากความดัน ความรอนและ

เสียงซึ่งเกิดจากการระบายไอน้ําของลิ้นนิรภัย 
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4.2.2 การใชงาน 

• ขนาดเสนผานศูนยกลางบาลิ้นไมควรเล็กกวา 15 มิลลิเมตร 
• ทอทางออกของลิ้นนิรภัยตองไมเล็กกวาทอทางเขา 
• ทอทางออกท่ีใชระบายไอน้ําจากล้ินนิรภัยไมควรมีของอเกินกวา 2 แหง 
• เมื่อทําการระบายไอนํ้าออกแลว ความดันไอน้ําภายในหมอน้ํา จะตองลดลงอยางนอย 2% 

และตองไมนอยกวา 2 psi ของความดันที่ไดปรับต้ังใหลิ้นนิรภัยเปด เมื่อลิ้นนิรภัยปดและหยุด
ระบาย 

• ในกรณีที่ตองตอทอออกจากล้ินนิรภัยควรใช Dip pan เพื่อตัดไมใหน้ําหนักของทอกดลงท่ีตัว
ลิ้นนิรภัย และทอที่ตอออกไปตองยึดใหมั่นคงแข็งแรง 

• ตองติดต้ังทอระบายน้ําที่ตกคางภายในทอทางออก และตอทอระบายไปในจุดท่ีปลอดภัย 
 

4.2.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

• สํารวจสภาพของลิ้นนิรภัยดวยสายตาวาอยูในสภาพปรกติหรือไม และทดสอบโดยการดึงกาน
ยกลิ้นนิรภัยดวยวาทํางานไดคลองหรือไม 

• ลิ้นนิรภัยตองทดสอบสภาพการใชงานอยูเสมอ อยางนอยสัปดาหละครั้ง 
• ตรวจสอบสภาพอุปกรณภายในและอุปกรณที่เกี่ยวของกับลิ้นนิรภัยสําหรับหมอน้ํา ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 4-2 
 
ตารางที่ 4-2  การตรวจสอบสภาพอุปกรณภายในและอุปกรณที่เกี่ยวของกับลิ้นนิรภัย 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

ลิ้นนิรภัย วาลว ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํา
และไอน้ํา 

ไมมีการรั่วซึม 

สปริง ตรวจสอบการแตกหัก คราบ
สนิมและการเปรอะเปอน 

ไมมีการแตกหกั คราบสนิม
และรอยเปรอะที่สังเกตได 

ชิ้นสวนที่อยูกบัที่ ตรวจสอบการรั่วซึมของไอน้าํ 
และน้ํา การหลดุหลวมของ
ตะปูควง คราบสนิมและการ
เปรอะเปอน 

ไมมีการรั่วซึม การหลุดหลวม 
คราบสนิมและรอยเปรอะที่
สังเกตได 

ทอระบายไอน้าํ ตรวจสอบสภาพของฉนวน
ความรอน การรั่วซึมของน้ํา
และการอุดตัน 

ไมมีน้ําหยด หรือความ
เสียหายที่ฉนวนความรอน ไม
มีการรั่วซึมของน้ํา ไมมีการอุด
ตันของทอ 
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• กรณีที่พบความผิดปรกติของการทํางานของลิ้นนิรภัย จะตองมีการดําเนินการแกไขโดยชางผู
ชํานาญงาน ดังตอไปนี้ 
- ตรวจสอบ Valve nozzle และ Disk seat ทําการบดบาวาลวตามคําแนะนําของผูผลิต 
-  ตรวจสอบชิ้นสวนภายในของวาลว ดูสภาพ การกัดกรอน สึกกรอน และรอยขีดขวน 

แกไขหรือเปลี่ยนตามคําแนะนําของผูผลิต 
-  ตรวจสอบสวนประกอบของสปริงวาลว ถึงการสึกกรอน แตกราว ความยืดหยุนของ 

สปริง 
-  ตรวจสอบแกนวาลววาไมโกงงอ เสียรูป รวมทั้งเกลียวปรับสามารถทํางานไดตามท่ี

ออกแบบ 
-  ตรวจสอบทอทางออกของไอน้ํา และทอระบายน้ําวามีความปลอดภัย สามารถขยายตัว 

หดตัวไดปรกติ 
-  ทดสอบการทํางานของวาลวภายใตความดันใชงาน ปรับใหทํางานตามที่ออกแบบ บันทึก

คาความดันที่วาลวเปด 
 
 

4.3 อุปกรณแสดงระดับนํ้า 
อุปกรณแสดงระดับน้ํา คืออุปกรณใชสําหรับสังเกตระดับน้ําดวยสายตา เพื่อใหทราบถึงระดับน้ําภายใน

หมอน้ํา ตัวอยางของอุปกรณแสดงระดับน้ําท่ีใชกันโดยท่ัวไปคือ หลอดแกววัดระดับน้ํา หรือแทงแกววัดระดับ
น้ํา (Level sight glass) ดังแสดงในรูปที่ 4-7 และอุปกรณแสดงระดับน้ําแบบแถบแมเหล็ก ดังแสดงในรูปที่ 4-8 
ซึ่งแทงแกววัดระดับน้ํานี้จะติดต้ังอยูดานนอกเปลือกของหมอน้ํา โดยทั่วไปหมอน้ําหนึ่งเครื่องควรติดต้ังแทง
แกววัดระดับน้ําไวอยางนอย 2 ชุด เพื่อใชในการสอบเทียบความถูกตองในการวัดระหวางหลอดแกววัดระดับน้ํา 
หรือแทงแกววัดระดับน้ํา แตละตัวไปดวย 

 

  
 

รูปที่ 4-7  หลอดแกววัดระดับน้ํา หรอืแทงแกววัดระดับน้ํา 
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รูปที่ 4-8  อุปกรณแสดงระดับน้ําแบบแถบแมเหล็ก 
 

4.3.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการติดต้ังหลอดแกววัดระดับน้ํา หรือแทงแกววัดระดับน้ําสําหรับ

หมอน้ํากําหนดไวดังนี้ 
• ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด 
• ตองติดต้ังครอบปองกันอันตราย ในกรณีอุปกรณแสดงระดับน้ําเปนแบบหลอดแกวและ

หลอดแกวตองเปนชนิดนิรภัย 
• ตองมีเครื่องหมายแสดงระดับน้ําตํ่าสุด ระดับน้ําปรกติและระดับน้ําสูงสุดใหเห็นชัดเจน 
• ตองติดต้ังลิ้นปดเปด ที่ทอระหวางหมอน้ํากับอุปกรณแสดงระดับน้ําโดยขนาดของทอและลิ้น

ปดเปดตองไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร 
• ตองติดต้ังลิ้นปดเปดและตอทอระบายใตอุปกรณแสดงระดับน้ําไปยังที่ที่ปลอดภัยและสามารถ

มองเห็นน้ําหรือไอน้ําที่ระบายออก 
 

4.3.2 การใชงาน 

• ในขณะที่ใชหมอน้ําจะตองรักษาระดับน้ําภายหมอน้ําใหทวมผิวสัมผัสไฟอยูเสมอ ระดับน้ําใน
หลอดแกวควรไมสูงเกินไปเพราะจะทําใหไอน้ํามีน้ําปนมาก มีส่ิงติดพาไปกับไอน้ําทําให
ประสิทธิภาพในการถายเทความรอนลดลง แตระดับน้ําก็ไมควรต่ําเกินไปเพราะอาจทําให
ผิวสัมผัสไฟบางสวนเสียรูปไดงายและเกิดอันตรายได 

• แบบหลอดแกวดูระดับน้ําควรใชงานที่ความดันตํ่ากวาความดันออกแบบไวพอสมควร เพราะ
ถาเกิดแตกแลวเปนอันตรายมาก และอาจทําความเสียหายกับอุปกรณไฟฟาที่อยูใกลเคียงได  
โดยปรกติหลอดแกวกลมแบบทั่วไป ไมควรใชงานเกินกวา 800 kPa แมวาจะออกแบบไวให
ใชงานท่ีความดันสูงกวานี้ 
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• ถาหมอน้ําผลิตความดันไอน้ําสูงกวา 800 kPa ควรใชเปนแบบแทงแกวแบนมากกวา ยกเวน
จะเปนหลอดแกวกลมที่ออกแบบมาพิเศษใหใชงานท่ีความดันสูงได แตควรตรวจสอบใหแนใจ
กอนนํามาใชงาน 

• ควรใชวาลวหลอดแกวแบบมี Self check valve ที่จะปดวาลวหลอดแกวเมื่อหลอดแกวแตก
เพื่อปองกันไมใหน้ําหรือไอน้ําพนออกมาใหเปนอันตรายได 

 
4.3.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

• จะตองมีการระบายส่ิงสกปรกในชุดวาลวและอุปกรณแสดงระดับน้ําอยางนอยที่สุดทุก 8 
ชั่วโมงตอครั้ง 

• ถามีการรั่วซึมหรือพบวาหลอดแกวหรือแทงแกวมีการสึกกรอนบางลง จะตองปรับเปลี่ยน
ปะเก็นหรือหลอดแกวทันที 

• ตรวจสอบการรั่วซึมความสะอาด ความชัดเจนในการมองเห็นของอุปกรณแสดงระดับน้ํา 
• ตรวจสอบความสวาง อุปกรณสะทอนแสง และกระจก วาสามารถใชงานไดตามปรกติ 
• ตรวจสอบระบบเปด-ปดน้ําเขาอุปกรณแสดงระดับน้ํา ทั้งในสวนของวาลวน้ําและวาลวไอน้ํา 

โดยใชโซดึง (ถามี) วาสามารถใชงานไดปรกติ 
• ตรวจสอบวาอุปกรณแสดงระดับน้ําสามารถขยายตัว หดตัวไดสะดวก 
• ตรวจสอบทอ ขอตอเขาอุปกรณแสดงระดับน้ํามีสภาพปรกติ ไมรั่วซึม ไมมีส่ิงสกปรกอุดตัน 

ตลอดจนมีฉนวนกันความรอนเรียบรอยสมบูรณ 
• ตรวจสอบวาสัญญาณแจงระดับน้ําสูงหรือตํ่ากวาที่กําหนดไวสามารถใชงานไดปรกติ 
• ตรวจสอบสภาพอุปกรณที่เกี่ยวของกับอุปกรณแสดงระดับน้ํา ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-3 

 
ตารางที่ 4-3  การตรวจสอบสภาพอุปกรณที่เกี่ยวของกับอุปกรณแสดงระดับน้ํา 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

อุปกรณแสดงระดับ
น้ํา 

วาลวและกอก 1) ตรวจสอบการอุดตัน โดย 
การเปดวาลวไอน้ําและ
วาลวน้ํา 

2) ตรวจสอบการรั่วซึมของน้าํ
และไอน้ํา 

3) ตรวจการทํางานเปดปด 

1) ไมมีการอุดตัน 
2) ไมมีการรั่วซึม 
3) ตองเปดปดไดอยาง

สมบูรณ 

ทอแกวแสดงระดับ
น้ํา 

ตรวจสอบการเปรอะเปอน 
และการเสื่อมสภาพ 

ไมมีการเปรอะเปอนและการ
เส่ือมสภาพที่สังเกตได 
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4.4 ลิ้นกันกลับ 
ลิ้นกันกลับ (Check valve or non-return valve) คืออุปกรณที่ยอมใหของไหล เชน น้ํา หรือไอน้ํา ไหล

ผานไดเพียงทิศทางใดทิศทางหนึ่งเทานั้น ใชติดต้ังในวงจรการไหลของน้ําหรือไอน้ําเมื่อตองการจํากัดทิศ
ทางการไหลเพียงทางเดียวเทานั้น ดังแสดงในรูปที่ 4-9 (ก) ประโยชนอีกประการคือปองกันการเกิดอันตราย
จากความดันยอนกลับ (Back pressure) ที่เกิดจากแหลงของไหลความดันสูงกวาที่อยูในวงจรการไหลเดียวกัน 
ลิ้นกันกลับมีหลายแบบขึ้นอยูกับโครงสรางและหลักการทํางานของลิ้นกั้นการไหลยอนกลับของของไหล ไดแก 

• แบบยก (Lift check valve) ตัวลิ้นกั้นการไหลยอนกลับของของไหลเคลื่อนที่เปดปดในแนวดิ่ง 
ยอมใหของไหลไหลผานจากดานลางของล้ินสูดานบนในทิศทางเดียวเทานั้น ดังแสดงในรูปที่ 
4-9 (ข) หากตัวลิ้นมีลักษณะเปนลูกสูบ อาจเรียกลิ้นกันกลับแบบนี้วา แบบลูกสูบ (Piston 
check valve) ขอดีของลิ้นกันกลับแบบยกคือ งาย โครงสรางไมซับซอน และดูแลรักษาไดงาย 
สวนขอเสียคือ ติดต้ังกับทอในแนวนอนไดเทานั้น และไมเหมาะกับทอที่มีเสนผานศูนยกลาง
ใหญกวาเบอร DN80 

• แบบสวิง (Swing chech valve) ตัวลิ้นกั้นการไหลยอนกลับของของไหลมีลักษณะการ
เคลื่อนที่เปดปดคลายกับบานประตูที่มีบานพับอยูดานบน ดังแสดงในรูปที่ 4-9 (ค) เมื่อของ
ไหลไหลมาทางดานหลังของบานประตู ความดันของของไหลจะดันประตูใหเปดขึ้น แตหาก
ของไหลไหลมาในทิศทางตรงกันขาม บานประตูจะไมสามารถเปดใหของไหลไหลผานได 
ขอดีของลิ้นกันกลับแบบสวิงคือ ใชกับของไหลที่มีความดันสูงมากได สวนขอเสียคือ ทําให
เกิดความดันตกครอมในระหวางที่ของไหลไหลผานลิ้นกันกลับสูงมาก กอใหเกิดความ
ตานทานการไหล นอกจากนี้ตัวลิ้นยังทําใหการไหลของของไหลหลังจากไหลผานลิ้นเปนแบบ
ปนปวน (Turbulant flow) อีกดวย และในชวงขณะที่ลิ้นเปดหรือปดนั้น จะทําใหเกิดการเปลี่
ยงแปลงความดันของไหลอยางรวดเร็วและรุนแรง อาจกอใหเกิดการกระแทกของของไหล 
(Water hammer) ได  

• แบบจาน (Disc check valve) ประกอบดวยโครงสรางหลัก 4 ชิ้น ไดแก ตัวเรือน (Body) ลิ้น
แบบจาน (Disc) สปริง (Spring) และตัวรองสปริง (Spring retainer) ดังแสดงในรูปที่ 4-9 (ง) 
หลักการทํางานคือ เมื่อมีของไหลไหลมาทางดานหนาของจาน หากแรงท่ีเกิดจากความดัน
ของของไหลมีคาสูงกวาแรงเนื่องจากสปริงที่พยายามดันในจานปดสนิทโดยตลอดเวลา จาน
จะเปดในทิศทางเดียวกับการไหล ทําใหของไหลไหลผานไปได แตหากแรงเนื่องจากความดัน
การไหลลดลง หรือมีของไหลไหลมาในทิศทางตรงกันขาม สปริงจะดันใหจานปดทันที ดัง
แสดงในรูปที่ 4-9 (จ) ขอดีของลิ้นกันกลับแบบจานคือ สามารถติดต้ังไดกับทอที่วางตัวในทุก
แนว และสามารถเลือกความดันของไหลที่ทําใหลิ้นเปดไดโดยการเปลี่ยนความแข็งของสปริง 
สวนขอเสียคือ สามารถใชกับทอที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกินเบอร DN125 และไม
เหมาะกับการในไปใชงานในทอที่มีการไหลแบบเปลี่ยนแปลงความดันอยางรวดเร็วและ
ทันทีทันใด เชน ทอทางออกจากเครื่องอัดของไหลแบบสูกสูบชัก เปนตน 
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(ก) ลักษณะภายนอก 
 

 
 

(ข) แบบยก 
 

 
 

(ค) แบบสวิง 
 

รูปที่ 4-9  ลิน้กันกลับ 
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(ง) แบบจาน 

 
 

(จ) หลักการทํางานของลิ้นกนักลับแบบจาน 
 

รูปที่ 4-9  ลิน้กันกลับ (ตอ) 
 
4.4.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํากําหนดไววา ตองมีการติดต้ังลิ้นกันกลับที่ทอปอนน้ําระหวาง
เครื่องสูบน้ํากับหมอน้ํา อยางนอย 1 ชุด โดยใหอยูใกลหมอน้ํามากที่สุด และมีขนาดไมเล็กกวาทอปอนน้ํา ใน
กรณีที่หมอน้ํามีการติดต้ังอุปกรณอุนน้ํา (Economizer) ใหติดต้ังลิ้นกันกลับระหวางเครื่องสูบน้ําและอุปกรณอุน
น้ํา ดังแสดงในรูปที่ 4-10 ในกรณีที่หมอน้ําใชเครื่องสูบน้ํา 2 เครื่องตอทอปอนน้ําเขาหมอน้ํารวมกันตองติดต้ัง
ลิ้นกันกลับเพิ่มอีก 1 ชุด ที่ทอสงน้ําของเครื่องสูบน้ําแตละเครื่อง นอกจากนี้ในกรณีที่หมอน้ํา 2 เครื่องตอทอ
จายไอน้ํารวมกันตองติดต้ังลิ้นกันกลับที่ทอจายไอน้ําของหมอน้ําแตละเครื่อง ดังแสดงในรูปที่ 4-11 

 

 
 

รูปที่ 4-10  การติดต้ังลิ้นกันกลับใกลหมอน้ํา และระหวางเครื่องสูบน้ําและอุปกรณอุนน้าํ 

Ec
on

om
ize

r 
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รูปที่ 4-11  การติดต้ังลิ้นกันกลับที่ทอจายไอน้ําของหมอน้ําแตละเครื่อง 
 

4.4.2 การใชงาน 

• ติดต้ังลิ้นกันกลับใหมีทิศทางการไหลใหถูกตอง 
• จัดวางแนวการติดต้ังของลิ้นกันกลับใหถูกตองตามที่ผูผลิตกําหนด 
• หุมฉนวนกันความรอนรอบตัวเรือนใหมิดชิด 

 
4.4.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ํา หรือไอน้ํา ที่ไหลผานลิ้นกันกลับโดยสม่ําเสมอ หากอัตราการไหล
ลดลง ใหรีบตรวจสอบล้ินกันกลับวามีการอุดตัน หรือยังทํางานไดตามปรกติหรือไม เพื่อปองกันการระเบิดของ
ทอและอุปกรณขางเคียง 

 
 
4.5 มาตรวัดความดันไอนํ้า 

มาตรวัดความดันไอน้ํา (Pressure indicator or pressure gauge) คืออุปกรณที่ใชวัดและแสดงคา
ความดันของไหลที่ไหลผานบริเวณที่ติดต้ังมาตรวัด เพื่อใหผูใชทราบถึงสถานะของความดันภายในหมอน้ํา 
ระบบทอไอน้ําหรือทอน้ํา และระบบอื่นๆ มาตรวัดความดันแบงได 2 ประเภทตามลักษณะการทํางาน ไดแก 

 
1) มาตรวัดความดันเชิงกล 

มาตรวัดความดันเชิงกล (Mechanical pressure gauge) ทํางานโดยอาศัยการขยายตัวของ
กลไกที่ติดต้ังอยูภายในมาตรวัด แสดงคาความดันผานทางหนาปดแบบเข็มและตัวเลขพรอมสเกล นิยมใชมาก
ที่สุดในระบบหมอน้ํา เนื่องจากเปนแบบที่มีโครงสรางงาย ราคาถูก วัดความดันไดครอบคลุมถึงยานความดันสูง 
ความเที่ยงตรงดีเมื่อเทียบกับราคา สามารถแบงยอยไดเปน 3 แบบ คือ แบบไดอะแฟรม (Diaphragm) แบบ
บูรดอง (Bourdon) และแบบเบลโลว (Bellow) กลไกภายใน และลักษณะภายนอกของมาตรวัดความดันเชิงกล
แตละแบบแสดงในรูปที่ 4-12 ถึง 4-14 
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รูปที่ 4-12  มาตรวัดความดันแบบไดอะแฟรม 
 
 

 
รูปที่ 4-13  มาตรวัดความดันแบบบูรดอง 
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รูปที่ 4-14  มาตรวัดความดันแบบเบลโลว 
 

2) มาตรวัดความดันแบบไฟฟา 
มาตรวัดความดันแบบไฟฟา (Electrical pressure gauge) ทํางานโดยการแปลงคาความถี่ที่

สรางขึ้นโดยทรานสดิวเซอร (Transducer) เปนคาความดันและแสดงใหผูใชไดทราบผานทางหนาปดแบบเข็ม 
หรือแบบตัวเลขดิจิตอล ภายในทรานสดิวเซอรประกอบดวยไดอะแฟรมและผลึกควอรตสําหรับกําเนิดสัญญาณ
ความถี่ทางไฟฟา ซึ่งความถี่ทางไฟฟาที่สรางขึ้นจะมีคาเปลี่ยนแปลงไปตามความดันที่เปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากทรานสดิวเซอรเปลี่ยนความดันเปนสัญญาณทางไฟฟา ขอดีของการใชมาตรวัดความดันแบบไฟฟา 
คือ สามารถติดต้ังมาตรวัดและตัวแสดงคาความดันหางจากจุดวัดความดันไดไกล ตลอดจนสามารถนํา
สัญญาณไฟฟาที่วัดไดไปใชรวมกับระบบควบคุมทางไฟฟาอื่นๆ ไดทันที นอกจากนี้ยังมีคาความผิดพลาดใน
การวัดนอยถึง 0.01% ตลอดอายุการใชงานหลายสิบป กลไกภายใน และลักษณะภายนอกของทรานสดิวเซอร
และมาตรวัดความดันแบบไฟฟาแสดงไดดังรูปที่ 4-15 

 

 
รูปที่ 4-15  มาตรวัดความดันแบบไฟฟา 
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4.5.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต้ังและการใชงานมาตรวัดความดันไอน้ําสําหรับหมอน้ํา

กําหนดไววา ตองทําการติดต้ังมาตรวัดความดันไอน้ําอยางนอย 1 ชุด และตองติดต้ังทอไสไก (Siphon) หรือ
ทอรูปตัวยู (U-shape) ระหวางหมอน้ําและมาตรวัดความดันไอน้ําดวย ดังแสดงในรูปที่ 4-16 

 

 
 

รูปที่ 4-16  การติดต้ังทอไสไกเขากับมาตรวัดความดัน 
 

4.5.2 การใชงาน 

• สเกลตัวเลขที่หนาปทมควรอานคาไดระหวาง 1.5-2 เทา ของคาความดันใชงานสูงสุด 
• บนหนาปดตองมีเครื่องหมายแสดงระดับความดันใชงานและความดันอันตรายไวใหเห็นได

ชัดเจน 
• ติดต้ังเกจวัดความดันไวใกลหมอน้ํามากที่สุด 
• ติดต้ังเกจวัดความดันไวบริเวณที่ผูควบคุมหมอน้ํามองเห็นไดชัดเจน 
• หมอน้ําที่อุณหภูมิของไอน้ําสูงกวา 208 oC ทอไสไกหรืออุปกรณอื่นๆ หามใชอุปกรณที่ทํามา

จากทองแดงและทองเหลือง 
 

4.5.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 
ตองมีการสอบเทียบเกจวัดความดันของหมอน้ําอยางนอยปละครั้งเพื่อความเที่ยงตรง 
 
 

4.6 ลิ้นระบายใตหมอนํ้า 
เมื่อน้ําในหมอน้ําระเหยกลายเปนไอ สารตางๆ ที่เจือปนในรูปของแข็งละลายน้ําจะไมลอยขึ้นไปพรอม

กับไอน้ํา ดังนั้นจึงทําใหสารละลายของแข็งที่ละลายในน้ําเมื่อมีความเขมขนสูงขึ้น จะสงผลใหเกิดตะกรันภายใน
หมอน้ํา จึงจําเปนตองมีการระบายน้ําในหมอน้ําออกโดยผานอุปกรณที่ เรียกวา ลิ้นระบายใตหมอน้ํา 
(Blowdown valve or bottom blowdown valve) ดังแสดงในรูปที่ 4-17 
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การปลอยน้ําทิ้งออกนอกหมอน้ํา (Blowdown or bottom blowdown) จึงเปนวิธีการลดคาความเขมขน
ของปริมาณของแข็งละลายน้ํารวม (Total dissolved solid) ซึ่งสามารถเรียกยอๆ วา TDS ซึ่งมีหนวยเปน
หนวยในหนึ่งลานสวน (Part per million, ppm) โดยท่ี TDS นั้นไมไดหมายถึงสารแขวนลอยในน้ํา (Total 
suspended solid, TSS) การลดคา TDS นั้นไมสามารถลดไดจากการทําใหตกตะกอนเหมือนพวกสาร
แขวนลอย แตสามารถทําไดโดยการปลอยน้ําในระบบทิ้งออกในปริมาณมาก ผลเสียที่ตามมาคือ เกิดการ
ส้ินเปลืองน้ําและสูญเสียพลังงานความรอน ดังนั้นจึงตองหาอัตราการปลอยน้ําทิ้ง (Blowdown rate) ในปริมาณ
ที่เหมาะสมกับหมอน้ํา การหาอัตราการปลอยน้ําทิ้งมีอยูดวยกัน 2 วิธี ไดแก 

 

  
 

 
 

รูปที่ 4-17  ลิน้ระบายใตหมอน้ํา 
 

1) การหาอัตราการปลอยน้ําทิ้งจากกราฟ 
ตัวอยางการหาอัตราการปลอยน้ําทิ้ง จากรูปที่ 4-18 หากจายน้ําปอนที่มีคา TDS เทากับ 300 

ppm เขามาเติมในหมอน้ํา โดยที่ยังตองรักษาระดับคา TDS ในหมอน้ําไวไมเกิน 3500 ppm จะตองปลอยน้ําทิ้ง
ออกไปปริมาณ 6% ของอัตราการกําเนิดไอน้ํา เชน หากอัตรากําเนิดไอน้ําเทากับ 1,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
อัตราการปลอยน้ําทิ้งจึงเทากับ 60 กิโลกรัมตอชั่วโมง ดังนั้นตองเลือกวาลวปลอยน้ําทิ้งที่มีอัตราการไหลของ
มวลน้ําไดไมตํ่ากวา 60 กิโลกรัมตอชั่วโมง ที่ความดันใชงานปรกติของหมอน้ํานั้นๆ 
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รูปที่ 4-18  การหาปริมาณน้ําระบายใตหมอน้ําที่เหมาะสม 

 
2) การหาอัตราการปลอยน้ําทิ้งจากการคํานวณ 

การคํานวณหาอัตราการปลองน้ําทิ้งที่ตํ่าที่สุด หาจากสมการ 
 
% Blowdown (min) =    %น้ําปอน x TDS ของน้ําปอน   . 
    TDS สูงสุดท่ียอมใหมีไดในหมอน้ํา 
 

และ อัตราการโบลวดาวน (litre/hr)  = % Blowdown (min) x อัตราการผลิตไอน้ํา (kg/hr) 
           100 – % Blowdown (min) 

 
ตัวอยางที่ 1: หมอน้ํามีอัตราการผลิตไอน้ํา 1,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง ไมมีการนําคอนเดนเสท

กลับมาใชใหม TDS ของน้ําปอนมีคาเทากับ 150 ppm สวน TDS สูงสุดท่ียอมใหมีไดในหมอน้ําเทากับ 3,500 
ppm ใหหาอัตราการโบลวดาวนตํ่าสุด 
จาก  % Blowdown (min) =    %น้ําปอน x TDS ของน้ําปอน   . 

    TDS สูงสุดท่ียอมใหมีไดในหมอน้ํา 
% Blowdown (min) =    100 x 150   .    = 4.3% 
          3,500 

จาก อัตราการโบลวดาวน (litre/hr)  = % Blowdown (min) x อัตร าการผลิตไอน้ํา (kg/hr) 
           100 – % Blowdown (min) 
      อัตราการโบลวดาวน (litre/hr)  = 4.3 x 1,000    = 45 litre/hr 
       100 – 4.3 

 

ปริมาณของแขง็ที่ละลายในน้ําปอน (ppm) 
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ตัวอยางที่ 2: หมอน้ํามีอัตราการผลิตไอน้ํา 1,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง มีการนําคอนเดนเสท
กลับมาใชใหม 60% (40% ที่เหลือปลอยทิ้ง) TDS ของน้ําปอนมีคาเทากับ 150 ppm สวน TDS สูงสุดท่ียอมให
มีไดในหมอน้ําเทากับ 3500 ppm ใหหาอัตราการโบลวดาวนตํ่าสุด 
จาก  % Blowdown (min) =    %น้ําปอน x TDS ของน้ําปอน   . 

    TDS สูงสุดท่ียอมใหมีไดในหมอน้ํา 
% Blowdown (min) =    40 x 150   .    = 1.7% 
         3,500 

จาก อัตราการโบลวดาวน (litre/hr)  = % Blowdown (min) x อัตราการผลิตไอน้ํา (kg/hr) 
           100 – % Blowdown (min) 
      อัตราการโบลวดาวน (litre/hr)  = 1.7 x 1,000    = 18 litre/hr 
       100 – 1.7 
 

สําหรับการหาอัตราการโบลวดาวนดังที่กลาวมาแลวจะเห็นวาความตองการการโบลวดาวนจะ
เปนสัดสวนกับอัตราของน้ําเติมและความเขมขนของของแข็งในน้ําปอน จากความสําคัญดังกลาวจะเห็นไดวา 

• ถาระบบหมอน้ํามีน้ําสูญเสียจํานวนเล็กนอย การโบลวดาวนจะมีปริมาณนอยลงไป
ดวย เนื่องจากหมอน้ําเปนระบบปดซึ่งมีความตองการน้ําเติมในปริมาณตํ่า จึงทําใหมี
สารปนเปอนเขาไปในระบบนอยลง  

• ถาน้ําเติมมีความบริสุทธ์ิ ความตองการในการโบลวดาวนจะนอยลง เนื่องจากไมมีน้ํา
เติมที่ทําใหเกิดสารปนเปอนเขาไปในระบบ ดังนั้นเพื่อที่จะลดความตองการการโบลว
ดาวน จะตองพิจารณาถึงส่ิงตอไปนี้ 
- การลดการรั่วในระบบมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได  
- การรักษาสภาพน้ําเติมใหดีที่สุดกอนที่จะกลายเปนน้ําปอน 

 
จํานวนพลังงานท่ีสูญเสียจากการโบลวดาวนจะเปนสัดสวนตออุณหภูมิของน้ําในหมอน้ําและ

อัตราการโบลวดาวน (ปริมาณพลังงานของน้ําในหมอน้ําจะอยูในรูปของความรอนสัมผัสทั้งหมด ซึ่งเปนสัดสวน
โดยตรงกับอุณหภูมิ) ตัวอยางเชน ถาความดันของหมอน้ําเทากับ 7.0 bar อุณหภูมิของน้ําในหมอน้ําจะเทากับ 
165 oC และอุณหภูมิของน้ําเติมเทากับ 35 oC ดังนั้นพลังงานท่ีน้ําเติมตองการในการใหความรอนแกน้ําเติม
เทากับ 535.60 kJ เพื่อใหน้ําเติมมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 130 oC 

จากตัวอยางที่กลาวมาแลวนั้น จะเห็นวาการสูญเสียความรอนจากการโบลวดาวนเปนส่ิงที่
หลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากการโบลวดาวนเปนการรักษาคุณภาพของน้ําอยางถูกตอง อยางไรก็ตามการโบลว
ดาวนที่มากเกินไปจะทําใหส้ินเปลืองพลังงาน และน้ํา 

การลดอัตราการโบลวดาวนลง หมายความวาการใชพลังงานก็ลดลงเชนกัน เนื่องจาก
อุณหภูมิน้ําโบลวดาวนนั้นเทากับอุณหภูมิไอน้ําที่ผลิต นั่นก็คือตองใชพลังงาน หรือเชื้อเพลิงในปริมาณที่เทากัน
ในการที่จะทําใหไดอุณหภูมิสูง อีกท้ังยังสามารถลดตนทุนน้ําปอนที่ตองใชในการทดแทนน้ําที่โบลวดาวน
ออกไปดวย ทั้งนี้หากมีการติดต้ังอุปกรณควบคุมแบบอัตโนมัติก็จะสามารถลดอัตราการโบลวดาวนที่เกินจําเปน
นี้ได 
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ระบบควบคุมการปลอยน้ําทิ้งสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก 
1) การปลอยน้ําทิ้งแบบใชคน 

การปลอยน้ําทิ้งแบบใชคน (Manual blowdown) เปนการปลอยน้ําทิ้งเปนชวงเวลา โดยใชคน
เปนผูควบคุมการปดเปดล้ินปลอยน้ําทิ้งตามชวงเวลาที่กําหนดไว ซึ่งลิ้นที่นํามาใชคือ ลิ้นระบายใตหมอน้ําเปด
ปดเปนจังหวะแบบมีกานโยก (Intermittent blowdown valve with manual lever) ดังแสดงในรูปที่ 4-19 

วิธีการการปลอยน้ําทิ้งแบบใชคน คือ ทําการเปดวาลวโบลวดาวนในชวงเวลาที่กําหนด เชน 
10 วินาที และสังเกตคา TDS จากมิเตอรวัด TDS ทําซ้ําจนกระทั่งคา TDS อยูในระดับเหมาะสม 

 

  

  
 

รูปที่ 4-19  ลิ้นระบายใตหมอน้ําเปดเปนจังหวะแบบมีกานโยก 
 
2) การปลอยน้ําทิ้งแบบต้ังเวลาอัตโนมัติ 

การปลอยน้ําทิ้งแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ (Timing blow down) เปนการปลอยน้ําทิ้งเปนชวงเวลา
โดยใชเครื่องต้ังเวลา (Timer) ไปควบคุมการเปดปดล้ินระบายน้ําทิ้ง ซึ่งลิ้นที่นํามาใชคือ ลิ้นระบายใตหมอน้ํา
เปดปดเปนจังหวะแบบมีหัวขับลม (Intermittent blowdown valve with pneumatic actuator) ดังแสดงในรูปที่ 
4-20 โดยที่เครื่องต้ังเวลาจะทําการควบคุมชวงเวลาการทํางานของหัวขับลม ซึ่งหัวขับลมนี้จะเปนตัวเปดปด
วาลวแทนคนในแบบแรกที่กลาวขางตน 
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รูปที่ 4-20  ลิ้นระบายใตหมอน้ําเปดปดเปนจังหวะแบบมหีัวขับลม 
 
3) การปลอยน้ําทิ้งแบบตอเนื่อง 

การปลอยน้ําทิ้งแบบตอเนื่อง (Continuous blow down) เปนการปลอยน้ําทิ้งแบบตอเนื่อง
โดยใชเซนเซอรแบบตัวเก็บประจุ (Conductivity sensor) วัดคา TDS จริงที่อยูในหมอน้ํา ณ เวลาขณะนั้น คา 
TDS ที่วัดไดจริงจะถูกสงใหกับเครื่องควบคุมการระบายน้ําทิ้ง (Blowdown controller) จากนั้นเครื่องควบคุม
การระบายน้ําทิ้งจะคํานวณอัตราการปลอยน้ําทิ้งใหโดยอัตโนมัติ โดยสอดคลองกับคา TDS ที่ต้ังไว ดังแสดงใน
รูปที่ 4-21 ทั้งนี้ลิ้นระบายน้ําทิ้งจะมีชวงเวลาในการเปดและปดในอัตราสวนที่ทําใหการระบายน้ําออกไปเทากับ
อัตราการปลอยน้ําทิ้งที่กําหนดไวในเครื่องควบคุม ซึ่งลิ้นที่นํามาใชคือ ลิ้นระบายใตหมอน้ําเปดปดเปนจังหวะ
แบบมีหัวขับลม เชนเดียวกับการปลอยน้ําทิ้งแบบต้ังเวลาอัตโนมัติ 

 

 
 

รูปที่ 4-21  อุปกรณในระบบปลอยน้ําทิ้งแบบตอเนื่อง 
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นอกจากการระบายน้ําในหมอน้ําทิ้งทางดานใตของหมอน้ํา (Bottom blowdown) เพื่อกําจัดส่ิงสกปรก
ที่หนักจมอยูบริเวณดานลางในหมอน้ําแลว ยังตองมีการระบายน้ําที่ผิวหนาของน้ําในหมอน้ําทิ้ง (Surface 
blowdown) ดวย เหตุที่ตองทําการปลอยน้ําที่ผิวน้ําในหมอน้ํา เนื่องจากสารละลายเขมขนสูง และสิ่งสกปรกที่มี
น้ําหนักเบา จะลอยอยูบริเวณผิวน้ําในหมอน้ํา จึงตองระบายน้ําที่ผิวทิ้งไป 

ลิ้นระบายน้ําที่ผิว (Surface blowdown valve) แบงเปน 2 ประเภทเชนเดียวกับลิ้นระบายน้ําใตหมอน้ํา 
คือ ลิ้นระบายที่ผิวหมอน้ําเปดปดเปนจังหวะแบบมีกานโยก และลิ้นระบายที่ผิวหมอน้ําเปดปดเปนจังหวะแบบมี
หัวขับลม สวนการควบคุมการระบายน้ําก็แบงเปน 3 แบบเชนเดียวกัน 

ในสวนของการควบคุมการปลอยน้ําทิ้งแบบตอเนื่องนั้น จะควบคุมโดยเครื่องควบคุมการระบายน้ําท้ิง
ที่ผิว (Surface blowdown controller) ซึ่งทําหนาที่ควบคุมความเขมขนของปริมาณของแข็งละลายน้ํารวม 
(Total dissolved solid, TDS) ของหมอน้ําเพื่อไมใหเกิดการ Carryover อันเปนเหตุทําใหไอน้ําสกปรก เพราะ
น้ําในหมอน้ํามีสารละลายที่เขมขนมากเกินไป วิธีการควบคุมคา TDS ของน้ําในหมอน้ําทําโดยการระบายน้ําที่
ผิวน้ําในหมอน้ํา (Surface blowdown) ที่มีสารละลายเขมขนสูงออก แลวเติมน้ําปอน (Feedwater) ที่เจือจาง
เขามาแทน ทําใหคา TDS ในหมอน้ําลดลง เครื่องควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่ผิวทํางานโดยการวัดคาการนํา
ไฟฟาของน้ําในหมอน้ํา แลวคํานวณเปนคาปริมาณสารละลายรวม (Total dissolved solid) ของน้ําในหมอน้ํา 
ซึ่งหนวยในการวัดคือ ppm ถาปริมาณสารละลายของน้ําในหมอน้ํามีคาสูงกวาคาที่ต้ังไว เครื่องควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งที่ผิวจะทําการเปดล้ินระบายน้ําที่ผิวที่มีสารละลายเขมขนสูงออก ทําใหระดับน้ําในหมอน้ําลดลง 
อุปกรณควบคุมระดับน้ําของหมอน้ํา จะเติมน้ําเขาสูหมอน้ํา ซึ่งน้ําปอนที่เติมเขาสูหมอน้ําจะมีความเจือจางของ
สารละลายตํ่ากวา ทําใหน้ําในหมอน้ําทั้งหมดเจือจางลง มีความเขมขนของสารละลายต่ําลง 

 
4.6.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการติดต้ังและการใชงานล้ินระบายใตหมอน้ํากําหนดไวดังนี้ 
• ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด 
• ตองมีขนาดไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร และไมมากกวา 65 มิลลิเมตร 
• ตองติดต้ังบริเวณจุดตํ่าสุดของหมอน้ํา และอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน 
• ตองจัดใหมีการปองกันอันตรายหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ เนื่องจากความดัน ความรอนและ

เสียง ซึ่งเกิดจากการระบายน้ํารอนออกจากลิ้นระบายใตหมอน้ํา 
 

4.6.2 การใชงาน 
ผูควบคุมหมอน้ํา จะตองทําการระบายน้ําทิ้งใตหมอน้ํา (Bottom blowdown) เพื่อปลอยส่ิงสกปรกออก 

อยางนอยหนึ่งครั้งในชวงเวลา 8 ชั่วโมง แตถาน้ําในหมอน้ํามีส่ิงสกปรกที่หนักจมอยูบริเวณดานลางในหมอน้ํา
มาก ผูควบคุมหมอน้ําจะตองปลอยน้ําทิ้งใตหมอน้ําบอยครั้งและนานขึ้น  

นอกจากนี้ควรมีการติดต้ัง ถังโบลวดาวน (Blowdown tank or blowdown vessel) เพื่อทําหนาที่ลด
ความรุนแรงของน้ําที่เกิดจากการระบายน้ําทิ้งใตหมอน้ํา หากความดันไอน้ําภายในหมอน้ําสูงมาก การระบาย
น้ําท้ิงใตหมอน้ํามีโอกาสที่จะเกิดอันตรายแกผูปฏิบัติงานไดงายขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4-22 
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รูปที่ 4-22  การติดต้ังถังโบลวดาวน 
 

เนื่องจากการระบายน้ําในหมอน้ําทิ้ง ถือเปนการสูญเสียพลังงานความรอน หากเปนไปได ควรมีการ
ติดต้ังอุปกรณนําความรอนจากน้ําระบายที่ผิวกลับมาใชใหม (Surface blowdown heat recovery) โดยการนํา
ความรอนจากน้ําที่ระบายท้ิงกลับมาถายเทใหกับน้ําปอนที่เติมเขาสูหมอน้ําผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน 
ดวยหนาที่ของอุปกรณดังกลาวนี้จะชวยใหลดการสูญเสียความรอนจากน้ําระบายทิ้ง นอกจากนี้ยังสามารถนํา
ถังแฟลช (Flash tank or flash vessel) มาใชแยกไอน้ําและน้ําออกจากน้ําโบลวดาวนเพื่อนําไอน้ํากลับไปใช
ใหมโดยการปอนกลับเขาสูถังไลอากาศ ดังแสดงในรูปที่ 4-23 

 

 
 

รูปที่ 4-23  การใชถังแฟลชรวมกับการดึงความรอนกลับมาใชใหม 
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4.6.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 
ควรทําการตรวจสอบสภาพล้ินระบายใตหมอน้ํา และลิ้นระบายที่ผิวขณะหมอน้ําหยุดเดินเครื่อง หรือ

ทํางานที่สภาวะไฟนอย (Low fire) เทานั้น โดยมีขั้นตอนในการทดสอบสภาพและการทํางานดังนี้ 
• โยกคันกดวาลวโบลวดาวน ครั้งละประมาณ 2-3 วินาที 
• ถามีวาลวโบลวดาวน 2 ตัว ใหเปดตัวใกลหมอน้ํากอน แลวจึงเปดวาลวตัวนอก เวลาปด ให

ปดวาลวตัวนอกกอน แลวปดวาลวตัวใน 
 

4.6.4 การติดต้ังระบบระบายน้ําโบลวดาวนอัตโนมัติเพ่ือการประหยัดพลังงาน 
จากการหาอัตราการโบลวดาวนขางตนแสดงใหเห็นวาอัตราการโบลวดาวนเปนสัดสวนกับอัตราของน้ํา

เติม ถาอัตราของน้ําเติมไมคงที่ การควบคุมอัตราการโบลวดาวนดวยมือนั้นไมสามารถทําได เพื่อแกปญหานี้จึง
ทําการติดต้ังวาลวอัตโนมัติ สําหรับการโบลวดาวนจากดานบนของหมอน้ําซึ่งสงผลใหน้ําในหมอน้ํามีความ
เขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ํา (TDS) ที่เหมาะสม โดยมีแนวทางและขั้นตอนการปรับปรุงดังตอไปนี้ 

1) อุปกรณและการติดต้ัง 
 เพื่อที่จะควบคุมการโบลวดาวนโดยอัตโนมัติ ทําการติดต้ังวาลวอัตโนมัติที่ทอโบลวดาวน

ดานบน ปรกติก็คือโซลีนอยดวาลว โซลีนอยดวาลวจะถูกควบคุมดวยเซนเซอรซึ่งจะวัดคาการนําไฟฟาของน้ํา
ในหมอน้ํา โดยสัมพันธกับความเขมขนของปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ํา (TDS) การโบลวดาวนอัตโนมัติ
สามารถทํางานแบบตอเนื่อง หรือแบบครั้งคราว ขึ้นอยูกับอัตราการโบลวดาวน ถาตองการอัตราการโบลวดาวน
ตํ่าก็จะทําการโบลวดาวนแบบครั้งคราว วาลวจะถูกปรับอัตราการไหลใหตํ่าลง ดังแสดงในรูปที่ 4-24 

 ถาใชโซลีนอยดวาลวสามารถทําการควบคุมการโบลวดาวนผานตัวจับเวลา เซ็นเซอรที่วัดการ
นําไฟฟาจะกระตุนตัวจับเวลา ซึ่งจะทําใหวาลวเปดในชวงเวลาที่กําหนด วิธีนี้จะคอยๆ ลด TDS ลงและความ
เขมขนของ TDS จะมีคาคงท่ีระหวางระยะเวลาของการโบลวดาวน เพื่อปองกันความผิดปรกติของการทํางาน
ของวาลวโบลวดาวน 

 ไมควรติดต้ังวาลวโบลวดาวนในทอที่มีความลาดเอียง ซึ่งจะทําใหส่ิงสกปรกอุดตันที่วาลว ไม
ควรติดต้ังไสกรองที่ตําแหนงใดๆ ในทอโบลวดาวน เนื่องจากไสกรองจะไปขัดขวางการโบลวดาวน และอาจทํา
ใหเกิดการอุดตันและระเบิดได 

 

  
 

รูปที่ 4-24  การติดต้ังระบบระบายน้ําโบลวดาวนอัตโนมัติ 
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: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา 
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 ปรกติการควบคุมอัตโนมัติใชในการควบคุมการโบลวดาวนจากดานบนเทานั้น สวนการโบลว
ดาวนจากดานลางจะใชการควบคุมดวยมือ ซึ่งเปนการโบลวดาวนของแข็งที่สะสมอยูที่กนของหมอน้ํา  

  
2) การวิเคราะหศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 หมอน้ําที่ไมมีการควบคุมการโบลวดาวน หรือการนําน้ําโบลวดาวนไปใชงานนั้น ถือวามี

ศักยภาพในการประหยัดพลังงานมาก การโบลวดาวนนั้นขึ้นอยูกับ ชนิดหมอน้ํา ความดันใชงาน การบําบัดน้ํา 
และคุณภาพของน้ําปอน โดยทั่วไปแลวอัตราการโบลวดาวนอยูระหวาง 1% - 8% ของอัตราการไหลของน้ํา
ปอน แตก็มีบางกรณีที่สูงถึง 20% เมื่อคุณภาพของน้ําปอนตํ่ามากๆ ดังนั้นหากทําการติดต้ังระบบควบคุมการ
โบลวดาวนแบบอัตโนมัติ เพื่อควบคุมปริมาณใหเหมาะสมนั้นจะสามารถประหยัดคาใชจายไดดังตารางที่ 4-4 

 
ตารางที่ 4-4  ผลประหยัดจากการติดต้ังระบบควบคุมการโบลวดาวนอัตโนมัติ 
ปริมาณการโบลวดาวน

lb/h (kg/h) 
ผลประหยัดตอป (บาท) 

เชื้อเพลิง น้ําและเคมี รวม 
1,000 (453.6) 952,000 147,000 1,099,000 
2,000 (907.2) 1,904,000 294,000 2,198,000 

4,000 (1,814.4) 3,808,000 588,000 4,396,000 
หมายเหตุ : ผลประหยัดประเมินภายใตสมมุติฐานท่ี หมอน้ําทํางานตอเนื่อง ที่ความดัน 150 psig ใชกาซ

ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง คาพลังงาน $8.00/MBtu อุณหภูมิน้ําปอน 60 oC ประสิทธิภาพหมอ
น้ํา 80% คาใชจายในการบําบัดน้ํา และสารเคมี $0.004 per gallon 

 
4.6.5 การเก็บคืนความรอนกลับจากการโบลวดาวน 

ความรอนที่มีประโยชนจากน้ําโบลวดาวนสามารถเก็บคืนไดงายๆ โดยคํานึงถึงผลทางเศรษฐศาสตร
โดยขึ้นอยูกับปจจัยหลัก ดังนี้ 

• จํานวนความรอนที่สามารถเก็บคืนจากน้ําโบลวดาวน จะขึ้นอยูกับอัตราการโบลวดาวน โดย
อัตราการโบลวดาวนจะแปรผันตรงกับความตองการน้ําเติม (Make up water) ของหมอน้ํา 
ซึ่งคาความตองการของน้ําปอนจะมีคาเทากับน้ําที่สูญเสียในระบบรวมกับน้ําโบลวดาวน 

• การประยุกตใชงานซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งเมื่อสามารถใชความรอนที่อุณหภูมิของการ
โบลวดาวนมาใช 

• การประยุกตใชงานจะตองสอดคลองกับเวลาที่ใชในการโบลวดาวนดวย 
 

กลาวโดยสรุป การเก็บคืนความรอนจากการโบลวดาวนโดยมากจะนิยมใชกับหมอน้ําที่มีขนาดใหญซึ่ง
มีความตองการปริมาณน้ําเติมสูง โดยทั่วไปมักจะมีระยะเวลาคืนทุนสําหรับการเก็บคืนความรอนจากการโบลว
ดาวนคอนขางส้ัน ในทางกลับกันการเก็บคืนความรอนจากการโบลวดาวนไมเหมาะสมกับหมอน้ําขนาดเล็ก 
หรือในระบบไอน้ําที่มีการสูญเสียน้ํานอย 
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1) การเก็บคืนความรอนจากน้ําโบลวดาวน และไอน้ําแฟลช  
ความรอนทั้งหมดจากน้ําโบลวดาวนสามารถเก็บคืนได ถาทําใหน้ําโบลวดาวนเย็นตัวลง โดย

ไมคํานึงถึงความดันของหมอน้ํา อยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของความรอนที่เก็บคืนจะลดสัดสวนของ
ความรอนที่เก็บคืนเนื่องจากพลังงานทั้งหมดของน้ําโบลวดาวนจะอยูในรูปของความรอนสัมผัส ซึ่งแปรผันตรง
กับอุณหภูมิ 

ในการประยุกตใชงานมากมาย มีความตองการท่ีจะใชความรอนที่เก็บคืนไดในรูปของไอน้ํา 
สําหรับการประยุกตใชงาน บางสวนของน้ําโบลวดาวนจะแฟลชกลายเปนไอ เมื่อน้ําโบลวดาวนถูกปลอยสู
ภายนอกที่มีความดันตํ่ากวาหมอน้ํา การแฟลชจะเกิดขึ้นเนื่องจากความรอนที่อยูในสวนของน้ํารอนในน้ํา
กลายเปนไอ 

จํานวนพลังงานท่ีไดจากน้ําโบลวดาวนทั้งหมดจะเปนสัดสวนกับอุณหภูมิของน้ําในหมอน้ํา ซึ่ง
จะมีความสัมพันธโดยตรงกับความดันของหมอน้ํา ตารางท่ี 4-5 แสดงปริมาณน้ําโบลวดาวนที่ยังคงสถานะเปน
ของเหลว ปริมาณไอน้ําแฟลช และปริมาณพลังงานของน้ําโบลวดาวน และไอน้ําแฟลช ที่ความแตกตางของ
ความดันของหมอน้ําตางๆ  

 
ตารางที่ 4-5  ปริมาณน้ําโบลวดาวนที่ยังคงสถานะเปนของเหลว ปริมาณไอน้ําแฟลช และปริมาณพลังงานของ

น้ําโบลวดาวน และไอน้ําแฟลช ที่ความแตกตางของความดันของหมอน้ําตางๆ  
ความดันหมอน้ํา 

(psig) 
น้ําหนัก (ปอนด) พลังงาน (บีทีย)ู เปอรเซ็นตของพลังงาน

ของไอน้ํา น้ํา ไอน้ํา น้ํา ไอน้ํา 
10 0.97 0.03 202 33 14 
35 0.93 0.07 167 82 33 
88 0.88 0.12 158 143 47 
205 0.81 0.19 146 218 60 
655 0.68 0.32 123 365 75 
1310 0.58 0.42 104 485 82 

หมายเหตุ: คาพลังงานจะมีคาเทากับศูนย ที่อุณหภูมิน้ําที่ 0 oC และสมมุติวาคอนเดนเสทปลอยออกสู
ความดันบรรยากาศ 

 
ตารางนี้จะเปนประโยชนอยางมากซึ่งชวยในการตัดสินใจในทางปฏิบัติที่จะนําความรอนของ

การโบลวดาวน ทั้งที่เปนไอน้ําแฟลช หรือจากน้ําโบลวดาวน ดังนี้ 
• ที่ความดันหมอน้ําตํ่าๆ พลังงานสวนใหญยังคงอยูในน้ําโบลวดาวน 
• ที่ความดันมากกวา 100 psi พลังงานสวนใหญอยูในไอน้ําแฟลชมากกวาพลังงานใน

น้ําโบลวดาวน  
• Energy content ของน้ําจะมีคาลดลงเมื่อความดันของหมอน้ําเพิ่มขึ้น  

จะเห็นไดวาการเก็บคืนความรอนจากการโบลวดาวนในรูปของไอน้ําแฟลชจะมีความนาสนใจ
อยางมากท่ีความดันของหมอน้ําสูงๆ 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา 

 4-30 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

2) อุปกรณสําหรับการเก็บคืนความรอนจากการโบลวดาวน 
การเก็บคืนความรอนจากของเหลวโดยปรกตินิยมใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสําหรับการ

เก็บคืนความรอนจากน้ําโบลวดาวน เนื่องจากมันจะเกิดการปนเปอนของน้ําที่ผานการบําบัดดวยสารเคมีกับ
ส่ิงเจือปนท่ีอยูในน้ําโบลวดาวน ดังนั้นจึงไมนิยมที่จะผสมน้ําโบลวดาวนกับน้ํานั้นโดยตรง 

เพื่อที่จะเก็บคืนความรอนจากการโบลวดาวนในรูปของไอน้ําแฟลช น้ําจะถูกปลอยไปยังถัง 
โดยจะเรียกวา ถังแฟลช สวนหนึ่งของน้ําโบลวดาวนจะแฟลชไปเปนไอน้ําภายในถัง และไอน้ําที่ไดจะเคล่ือนที่
ไปตามทอเพื่อนําไปใชงานตอไป ในถังแฟลชจะมีกับดักไอน้ํา หรือวาลวลูกลอยติดต้ังอยู 

ของเหลวจะถูกปลอยออกจากถังแฟลชไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อเก็บคืนความ
รอนจากน้ําควบแนน ความรอนของไอน้ําจะถูกนํากลับมาใชที่อุณหภูมิของไอน้ํา ขณะที่ความรอนในของเหลว
จะถูกนํามาใชที่อุณหภูมิตํ่ากวา  

สําหรับบางการประยุกตใชงาน สามารถเก็บคืนพลังงานความรอนของไอน้ําแฟลชโดย
ปราศจากเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน วิธีนี้ไอน้ําจะไหลผานของเหลวหรือวัสดุอื่นที่จะใหความรอน วิธีนี้จะได
ความรอนที่เก็บคืนทั้งหมดของไอน้ํา และไอน้ําดังกลาวจะควบแนนเปนของเหลว ขีดจํากัดของการประยุกตนี้
ควรจะใชที่ความดันบรรยากาศ หรือนอยกวา ซึ่งที่ความดันนี้จะมีคาตํ่ากวาความดันที่ทําใหเกิดการเดือด 

ควรท่ีจะใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อเก็บคืนความรอนจากไอนํ้าแฟลช ถาตองการให
ความรอนแกของเหลวโดยไมมีการสัมผัสโดยตรงกับไอน้ํา 

 
3) การใชน้ําโบลวดาวนเพ่ือใหความรอนน้ําเติม 

การประยุกตใชงานทั่วไปสําหรับการเก็บคืนความรอนจากโบลวดาวนเพื่อใหความรอนแกน้ํา
เติม ซึ่งเปนการประยุกตที่ดีมาก เนื่องจากการไหลออกของน้ําโบลวดาวนจะเกิดขึ้นพรอมกับการไหลเขาของน้ํา
เติม ปริมาณของน้ําเติมจะถูกใหความรอนมากกวาปริมาณจากน้ําโบลวดาวน เนื่องจากปริมาณของน้ําเติมมีคา
เทากับปริมาณของน้ําโบลวดาวนรวมกับน้ําทั้งหมดที่สูญเสียในระบบ ตัวอยางของการใหความรอนแกน้ําเติมมี
ดังตอไปนี้ 

• หมอน้ําทํางานที่ความดัน 10 psi และอัตราของน้ําเติมเปน 5 เทาของอัตราการโบลว
ดาวน ถาความรอนจากการโบลวดาวนทั้งหมดถูกเก็บคืน สามารถเพิ่มอุณหภูมิของ
น้ําเติมขึ้น 6 oC  

• หมอน้ําทํางานที่ความดัน 655 psi และอัตราของน้ําเติมเปน 5 เทาของอัตราการ
โบลวดาวน ถาความรอนจากการโบลวดาวนทั้งหมดถูกเก็บคืน สามารถเพิ่มอุณหภูมิ
ของน้ําเติมขึ้น 35 oC  

• หมอน้ําทํางานที่ความดัน 655 psi และอัตราของน้ําเติมเปน 2 เทาของอัตราการ
โบลวดาวน ถาความรอนจากการโบลวดาวนทั้งหมดถูกเก็บคืน สามารถเพิ่มอุณหภูมิ
ของน้ําเติมขึ้น 113 oC  อยางไรก็ตามถาอุณหภูมิของน้ําเติมเริ่มจาก 10 oC อุณหภูมิ
สุดทายของน้ําเติมจะเทากับ 140 oC ซึ่งมีคาสูงมากสําหรับระบบน้ําปอน แทนที่
บางสวนของความรอนจากโบลวดาวนจะนํามาใชใหความรอนแกน้ําเติม สวนที่เหลือ
จะถูกสงไปยังถังไลอากาศในรูปของไอน้ําแฟลช 
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จากตัวอยางที่กลาวมาแนะนําผูใชหมอน้ําทั้งหลายสามารถใชความรอนจากโบลวดาวน
สําหรับใหความรอนแกน้ําเติม ยกเวนหมอน้ําที่มีความดันสูงและมีอัตราการไหลของน้ําเติมตํ่า ซึ่งไมสามารถ
เก็บคืนความรอนจากโบลวดาวนคืนมาไดทั้งหมด 

 
4) การใชน้ําโบลวดาวนเพ่ือใหความรอนน้ําปอน 

ในระบบไอน้ําที่ใชถังน้ําเติมแบบเปด (เปดสูบรรยากาศ) สามารถใหความรอนแกน้ําเติมโดยมี
อุณหภูมิสูงสุดเทากับ 94 oC ถาน้ําเติมถูกใหความรอนมากกวานี้ น้ําเติมจะแฟลชตัวเปนไอน้ํา 

ถาระบบมีการใชถังน้ําปอนที่มีการไลอากาศ ไอน้ําแฟลชจากการโบลวดาวนสามารถทําให
เกิดไอน้ําโดยเครื่องไลอากาศจะขับออกซิเจนออกจากน้ําปอน วิธีนี้คอนขางประหยัดเนื่องจากตองการเพียงถัง
แฟลชเทานั้น อยางไรก็ตาม ปรกติการโบลวดาวนจะเกิดขึ้นที่ทางออก ดังนั้นระบบน้ําปอนควรถูกออกแบบเพื่อ
ใชประโยชนจากการประทุของไอน้ําแฟลช 

 
5) การประยุกตใชงานอื่นๆ 

ความรอนที่อยูในน้ําโบลวดาวนสามารถใชสําหรับประยุกตใชงานไดหลากหลาย ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมในรูปของอุณหภูมิ ปริมาณความรอน และเวลา 

น้ําโบลวดาวนไมใชแหลงความรอนที่เสถียร การใหความรอนน้ําเติมเปนเพียงการประยุกตใช
งานซึ่งใชน้ําโบลวดาวนใหสอดคลองกับการใชงาน สวนมากของการใชงาน จะพิจารณาความรอนของการโบลว
ดาวนเปนแหลงพลังงาน ควรจะประยุกตการใชงานของโบลวดาวนในการใหความรอนแกน้ําและถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ถาในการประยุกตใชงานที่มีความตองการอุณหภูมิสูง ความรอนที่เก็บคืนจากน้ําโบลวดาวน
ซึ่งมีปริมาณนอย มีเพียงหมอน้ําความดันสูงเทานั้นที่สามารถนําน้ําโบลวดาวนซึ่งมีความรอนเพียงพอสําหรับ
การนําไปใหความรอนที่สูงกวาจุดเดือดของน้ํา 
 
 
4.7 ฉนวนกันความรอน 

ฉนวนปองกันความรอน (Thermal Insulation) หมายถึง วัสดุที่ตานทานหรือปองกันมิใหพลังงานความ
รอนสงผานจากผนังดานที่มีอุณหภูมิสูงไปยังผนังดานที่มีอุณหภูมิตํ่า เชน ไมใหความรอนจากหมอน้ําหรือทอ
ไอน้ําออกสูภายนอกได จุดประสงคของการใชฉนวน เพื่อลดการถายเทความรอนจากแหลงอุณหภูมิสูงไปยัง
แหลงอุณหภูมิตํ่ากวา หรือกลาวอีกในหนึ่งคือใชฉนวนกันความรอนเพื่อรักษาอุณหภูมิไอน้ํา เนื่องจากทอไอน้ํา
ที่หุมฉนวนกันความรอน จะสามารถลดพลังงานความรอนที่สูญเสียจากผิวทอไดมากกวา 95% เมื่อเทียบกับทอ
ไอน้ําที่ไมไดหุมฉนวนกันความรอน นอกจากนี้การใชฉนวนยังชวยลดการใชพลังงาน และยังชวยปองกัน
อันตรายจากการสัมผัสของผูปฏิบัติงาน อีกท้ังยังมีประโยชนในการปองกันการเกิดไอน้ํากล่ันตัวบนผิวโลหะ 
เชน ในระบบทําความเย็น เปนตน ในระบบความรอนจะพบวาทอและอุปกรณที่หุมฉนวนที่มีความหนา
เหมาะสม จะสูญเสียความรอนนอยกวาทอและอุปกรณที่ไมไดหุมฉนวน หรือหุมฉนวนบางหรือหนาเกินไป
คอนขางมาก ตามปรกติวัสดุกันความรอนที่อุณหภูมิไมเกิน 500 oC เรียกวา ฉนวนความรอน ถาอุณหภูมิใช
งานสูงกวานี้จะเรียกวา วัสดุกันความรอน วัสดุที่ใชทําฉนวนกันความรอนมีทั้งแบบสารอินทรียและสารอนินทรีย 
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การกันความรอนเกิดขึ้นไดโดยอากาศที่แทรกอยูตามชองวางในโครงสรางของวัสดุที่ใชทําฉนวนกันความรอน 
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีลักษณะคลายฟองน้ํา วัสดุที่ใชทําฉนวนแบงออกเปน 5 ชนิดหลัก ไดแก 

1) Flake insulation 
ฉนวนชนิดนี้มีลักษณะเปนปุย เม็ดเล็กๆ จึงมีชองวางของอากาศจํานวนมาก ทําใหความรอน

ผานไปไดยาก เชน ไมกา 
 

2) Fibrous insulation 
ฉนวนชนิดนี้มีทั้งเปนสารอินทรีย เชนไม หรือชานออย และทําจากสารอนินทรีย เชน ใยแกว 

(Glass wool or fiber glass) (รูปที่ 4-25) ใยหิน (Rock wool) (รูปที่ 4-26) ใยเซรามิก (Ceramic wool) อลูมินา 
(Alumina) และ แอสเบสตอส (Asbestos) เปนตน วัสดุที่ใชทําฉนวนมีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และการ
เปนฉนวนที่แตกตางกัน เชนคาการนําความรอน และอุณหภูมิสูงสุดของฉนวนท่ีทนได คุณสมบัติทั้งสอง
ประการนี้ยังเปนตัวแปรของราคาที่แตกตางกันดวย คุณสมบัติของฉนวนที่ทําจากใยแกว มีดังตอไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทางกายภาพ 
• เปนวัสดุสีเหลืองหรือขาว 
• รูปราง ความหนา สัดสวนคงที่ไมเปลี่ยนแปลง หยุนตัวไดถึง 90% 
• ไมติดไฟ ไมดูดซึมน้ํา และความชื้น 
• น้ําหนักเบา ความหนาแนน 10-48 kg/m3 สําหรับแบบมวนและแผน ถาเปนทอ

สําเร็จรูป ความหนาแนน 56-100 kg/m3 
• เปนเนื้อเดียวกัน ประกอบดวยใยแกวเล็กๆ เสนผานศูนยกลางของเสนใยประมาณ 

4-9 ไมครอน และยาวแตละเสน 150-220 mm 
(ข) คุณสมบัติทางเคมี 

• ทนตอกรด ดาง และการกัดกรอนของสารตางๆ ไดดี 
• ไมมีสารคลอไรดปน และไมเปนพิษตอคน 
• ไมละลายน้ําและสารเคมีอื่น 
• ไมเกิดเชื้อรา และไมถูกทําลายดวยแมลงและสัตว 
• คุณสมบัติทางเคมีไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใชงาน 

(ค) คุณสมบัติทางฉนวน 
• ใยแกวชนิดไมมีเรซินสามารถทนความรอนไดสูงถึง 540 oC 
• ใยแกวเหลืองชนิดมีเรซินทนความรอนไดต้ังแต -150 oC ถึง 350 oC 
• ใยแกวขาวชนิดมีเรซิ่นทนความรอนไดถึง 370 oC 
• มีคาความตานทานความรอน 27-32 m K/W ตอความหนา 25.4 mm 
• มีคาการนําความรอน 0.031-0.037 W/m-K 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา 

 4-33 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

 
 

รูปที่ 4-25  ฉนวนใยแกว 
 
สวนคุณสมบัติของฉนวนที่ทําจากใยหิน มีดังตอไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติทางกายภาพ 

• เปนวัสดุสีน้ําตาลปนเขียวออน 
• รูปราง ความหนา สัดสวนคงที่ไมเปลี่ยนแปลง 
• ไมติดไฟ ทนอุณหภูมิสูง 800 oC เปนเวลา 30 นาที และไมดูดซับน้ํา 
• น้ําหนักเบาปานกลาง ความหนาแนน 48-400 kg/m3 
• ไมเปนเนื้อเดียวกัน ประกอบดวยใยหินเล็กๆ เสนผานศูนยกลางของเสนหินประมาณ 

5-10 ไมครอน และยาวแตละเสน 50-100 mm 
(ข) คุณสมบัติทางเคมี 

• ทนตอกรด ดาง และการกัดกรอนของสารตางๆ ไดพอสมควร 
• มีสารคลอไรดไดไมเกิน 10 ppm ตาม ASTM D-512 
• ไมละลายน้ําและไมดูดซับน้ํา 
• คุณสมบัติทางเคมีไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใชงาน 

(ค) คุณสมบัติทางฉนวน 
• ใยหินชนิดไมมีสารเรซินทนความรอนไดสูงถึง 1000 oC 
• ใยหินชนิดมวนและแผนทนความรอนได 100-550 oC 
• ใยหินชนิดสําเร็จรูปทนความรอนไดถึง 100-550 oC 
• มีคาการนําความรอน 0.044-0.165 W/m-K 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา 

 4-34 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

 
รูปที่ 4-26  ฉนวนใยหิน 

 
พึงสังเกตวา ใยแกวและใยหินมีความแตกตางกันที่โครงสรางของเสนใย ใยแกวเกิดจากเสนใย

ที่ยาวกวาจึงแข็งแรงกวา สามารถลดความหนาแนนลงไดตํ่า ต้ังแต 10-48 kg/m3 ในขณะที่เสนใยหินเปนเสนใย
ส้ัน จําเปนตองเพิ่มความหนาแนนต้ังแต 48-400 kg/m3 เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับฉนวน 

 
3) Granular insulation 

ฉนวนชนิดนี้ทําจากวัสดุพวกโฟมตางๆ และแคลเซียมซิลิเกต (Calcium silicate) ดังแสดงใน
รูปที่ 4-27 เปนตน คุณสมบัติของฉนวนที่ทําจากแคลเซียมซิลิเกต มีดังตอไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทางกายภาพ 
• สามารถใชงานไดถึงอุณหภูมิสูงสุด 650 oC 
• ความหนาแนน 190-230 kg/m3 
• ความแข็งแรงตอการดัดโคงเขารูป 354 kN/m2 
• ความแข็งแรงตอแรงอัดเปนดังตารางที่ 4-6 
• มีคาการนําความรอนเปนดังตารางที่ 4-7 

(ข) คุณสมบัติทางเคมี 
• ทนตอกรด ดาง และการกัดกรอนของสารตางๆ ไดดี 
• ไมมีสารคลอไรดปน และไมเปนพิษตอคน 
• ไมละลายน้ําและสารเคมีอื่น 
• ไมเกิดเชื้อรา และไมถูกทําลายดวยแมลงและสัตว 
• คุณสมบัติทางเคมีไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใชงาน 

(ค) คุณสมบัติทางฉนวน 
• ประกอบดวยเนื้อทรายและปูนเปนตัวประกอบ จึงเปนเซลแบบเปดท่ีมีที่วางของรู

อากาศระหวางเซล เปนตัวฉนวนไดดี 
• ทนอุณหภูมิไดสูง 650 oC 
• มีคาการนําความรอน 0.052-0.085 W/m-K 
• มีคาความจุความรอนจําเพาะ 0.84 kJ/kg-K 
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ตารางที่ 4-6  ความแข็งแรงตอแรงอัดของฉนวนที่ทําจากแคลเซียมซิลิเกต 

อุณหภูมิ (oC) ความหนาลด (%) แรงอัด (kN/m3) 
400 1.5 690 
500 1.6 690 
600 1.7 620 

 
ตารางที่ 4-7  คาการนําความรอนของฉนวนที่ทําจากแคลเซียมซิลิเกต 

อุณหภูมิ (oC) คาการนําความรอน (W/m-K) 
50 0.052 
100 0.056 
150 0.061 
200 0.066 
250 0.072 
300 0.078 
350 0.085 

 

 
 

รูปที่ 4-27  ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 
 

4) Cellular insulation 
ฉนวนชนิดนี้ทําจากวัสดุจําพวกแกว ยาง และพลาสติก 
 

5) Reflective insulation 
ฉนวนชนิดนี้ทําจากแผนโลหะบางๆ หรือฟอยดซึ่งทําจากอลูมิเนียม หรือ Stainless steel 

เพื่อท่ีจะสะทอนความรอนใหยอนกลับ เชน ฟลมกรองแสง อลูมิเนียมฟอยด 
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติและจุดเดนในการใชงานของฉนวนแตละชนิดไดดังแสดงในตารางที่ 4-8 
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ตารางที่ 4-8  การเปรียบเทียบคุณสมบัติและจุดเดนในการใชงานของฉนวนแตละชนิด 
ชนิดของฉนวน ประเภท อุณหภูมิ

ใชงานท่ี
ปลอดภัย 

(oC) 

คาการนํา
ความรอน
สูงสุด  

(W/m-K) 

จุดเดน 

แอสเบสตอส 
(Asbestos) 

- ฉนวนทรงกระบอก 
  หมายเลข 1 
- ฉนวนแผน หมายเลข 2 
- ผาหมทนความรอน 
- เชือกฉนวน 

550 
 
350 
400 

0.053-0.056 
 
0.048-0.053 
0.055-0.065 

ติดต้ังสะดวก เหมาะสม 
กับบริเวณที่ส่ันสะเทือน 
สามารถถอดได เหมาะสมกับ
วาลว และหนาแปลน 

ใยหิน 
(Rock wool) 

- ฉนวนแผน 
- ฉนวนทรงกระบอก 
- ฉนวนแถบ 

400-600 0.039-0.048 เหมาะสมกับอุณหภูมิสูงใช 
เปนฉนวนของหมอน้ํา ถัง 
ทอ และทางไฟ เปนตน 

Diatomaceous 
earth 

- ใสเสนใยพืช 
- ใสแอสเบสตอส 

250 
500 

0.062-0.097 
0.083-0.097 

ใชเปนฉนวนแบบปนขึ้นรูป
ไดตามตองการ 

ใยแกว 
(Glass wool) 

- ฉนวนแผน 
    หมายเลข 1 8K-24K 
    หมายเลข 2 10K-96K 
    หมายเลข 3 96K 
- ฉนวนทรงกระบอก 
   หมายเลข 1 
- ฉนวนแถบ 

 
300-350 

 
0.054-0.040 
0.057-0.036 
0.040 
0.037 
 
0.045 

เปนวัสดุฉนวนที่นิยมใชกัน 
มากท่ีสุด คาการนําความ 
รอนตํ่า ความสามารถในการ 
รักษาอุณหภูมิดี 

แคลเซียมซิลิเกต - ฉนวนแผน หมายเลข 1 
- ฉนวนทรงกระบอก 
  หมายเลข 2 

650 0.053 
0.065 

มีความแข็งแรงมาก แตถาทํา 
เปนแบบสําเร็จรูปการติดต้ัง 
และความทนทานไมดี 

Pearlite - ฉนวนแผน หมายเลข 1 
- ฉนวนทรงกระบอก 
  หมายเลข 2 

650 0.053 คานําความรอนที่ตํ่า เบา
สามารถนําไปใชไดในงาน 
High Temp และLow Temp  

 
4.7.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับฉนวนกันความรอนสําหรับหมอน้ํากําหนดไววา ตองหุมฉนวนกัน
ความรอนที่ตัวหมอน้ํา ลิ้นจายไอน้ํา (Main steam valve) ทอจายไอน้ํา ถังพักไอน้ํา ผนังหองเผาไหมเชื้อเพลิง 
(ในกรณีหองเผาไหมอยูนอกหมอน้ํา) รวมทั้งถังเก็บน้ํารอน ปลองไอเสียและอุปกรณที่เกี่ยวของกับหมอน้ํา ซึ่งมี
อุณหภูมิผิวต้ังแต 85 องศาเซลเซียสขึ้นไป และติดต้ังอยูในระดับความสูงหรือบริเวณที่อาจเปนอันตรายตอผูอยู
ใกลเคียง 
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4.7.2 การใชงาน 
1) การเลือกใชฉนวนปองกันความรอน 

ฉนวนปองกันความรอนเปนวัสดุที่ชวยลดการสูญเสียความรอนในระบบไอน้ํา และยังทําให
ระบบทอและรอบๆ อุปกรณที่ใชไอน้ําไมรอน ลดอันตรายจากการท่ีคนหรือพนักงานไปจับหรือแตะตองทอหรือ
อุปกรณ ฉนวนปองกันความรอนที่ใชมีหลายชนิด หลายราคา ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของฉนวนและลักษณะงานท่ี
จะนําไปใช หลักเกณฑในการเลือกใชฉนวนปองกันความรอนมีดังตอไปนี้ 

• มีคาการนําความรอน (Thermal conductivity, k) ตํ่าหรือคาความตานทานความรอน 
(Thermal resistance, R) สูง 

• ไมติดไฟหรือลุกไฟ ทนอุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดสําหรับฉนวนชนิดนั้นๆ ได 
• ไมซับหรืออมน้ํา และทนตอความชื้น ตานทานตอมด แมลง หนู ไดเปนตน 
• ทนตอแรงดึง แรงอัด และการส่ันสะเทือน โดยไมเส่ือมสภาพหรือแปรรูป 
• ติดต้ังสะดวก ดูแลรักษา และซอมแซมงาย 
• มีสภาพความเปนฉนวนคงที่ ไมกัดกรอน หรือมีอายุการใชงานยาวพอสมควร 
• มีชวงอุณหภูมิการใชงานท่ีกวาง 
• ลดความมีเสียงดังภายในลงได 
• ไมเปนอันตรายตอผูใช 
• มีความหนาแนนนอย น้ําหนักเบา ราคาถูก และหาซื้อไดงาย 

 
2) ขอควรคํานึงในการหุมฉนวน 

ในการหุมฉนวนทอและอุปกรณความรอนตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้เปน
ส่ิงแรก ไดแก 

• ความชื้นของบรรยากาศและที่ต้ังของงาน ฉนวนที่นํามากันความรอนที่อุณหภูมิตํ่าๆ 
ตองคํานึงถึงความชื้นดวย เพราะอาจจะเกิดหยดน้ํารอบฉนวนที่ติดต้ังได 

• การขยายตัวเนื่องจากความรอนและการหดตัวของฉนวน ตรงรอยตอของวัสดุฉนวน
ที่มีความยาวมากๆ จะเกิดชองวางขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของทอ วิธีแกปญหาของ
ชองวางนี้ทําไดโดยการใสฉนวนใยแกวเสริมที่ทุกรอยตอของวัสดุฉนวน 

• การวางแนวตอตามความยาวของทอและถัง สําหรับฉนวนสําเร็จรูปที่มีรอยตอ
ตามยาวควรใหรอยตอทั้งสองชนสนิทกันพอดี ไมควรทิ้งใหเปนชองวาง การวาง
ตําแหนงของรอยตอมักจะตอที่ตําแหนง 4 นาฬิกา ถาเปนการหุมฉนวนสองช้ัน 
รอยตอชั้นในมักจะตอที่ตําแหนง 2 นาฬิกา สวนรอยตอชั้นนอกมักจะตอที่ตําแหนง 4 
นาฬิกา 

• มีการปองกันน้ําจากภายนอก เชน น้ําฝน เปนตน 
• ควรหุมฉนวนตามวาลว หนาแปลน และของอตางๆ เนื่องจากอุปกรณเหลานี้จะ

สูญเสียความรอนหากปลอยทิ้งไวไมหุมฉนวน วิธีปองกันคือทําเปนกลองสําเร็จรูปที่
เปดปดได 
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• ควรรักษาความหนาและแนวปองกันความรอนใหเหมาะสม 
• การสูญเสียความรอนไปกับอุปกรณแขวนหรือติดต้ัง 

 
ทอและอุปกรณความรอน แมไดรับการติดต้ังฉนวนปองกันความรอนอยางถูกตอง และ

สมบูรณแบบแลวก็ตาม แตความรอนก็ยังสามารถสูญเสียไดจากทอและอุปกรณไดบาง แตเปนเพ ียงสวนนอย 
ซึ่งไมอาจปองกันไมใหเกิดการสูญเสียความรอนแมแตนอยนิดเลยได เนื่องจาก 

• ความรอนจากไอน้ําสูญเสียโดยการถายเทไปยังอุปกรณและทอโดยการพาความรอน 
• ความรอนจากผิวดานในของทอหรืออุปกรณเคล่ือนที่มายังผิวดานนอกของทอโดย

การนําความรอน 
• ความรอนที่ผิวดานนอกของทอหรืออุปกรณเคล่ือนที่ผานวัสดุฉนวนกันความรอน 

โดยการนําความรอนมายังผิวดานนอกของวัสดุฉนวน 
• ที่ผิวดานนอกสุดของวัสดุฉนวนจะมีวัสดุหุมทับอีกชั้นหนึ่ง ความรอนผานไปยังผิว

นอกดวยการนําความรอนเชนกัน 
• ความรอนจากวัสดุหุมทับสูญเสียไปสูอากาศภายนอกดวยการแผรังสี 

 
3) การติดต้ังฉนวนปองกันความรอน 

เนื่องจากวัสดุฉนวนมีทั้งแบบเปนผง เปนแผนหรือทอ และเปนมวน การติดต้ังก็มีกรรมวิธีที่
แตกตางกันออกไป 

• ชนิดเปนผง ผูใชตองนํามาผสมเอง เชน Diatomaceous Earth หรือ แคลเซียมซิลิ
เกตผง กรรมวิธีการติดต้ังคอนขางยุงยาก ตองอาศัยความสามารถหรือความชํานาญ
ของผูติดต้ังในการหลอใหไดขนาดของงาน ที่สําคัญคือตองรักษาความหนาของ
ฉนวนใหเทากันตลอด และเมื่อติดต้ังแลวอาจแตกราวหรือหดตัวเนื่องจากตองผสม
น้ํา เมื่อแหงเปนธรรมดาจะเกิดการหดตัวไดจึงเปนการยากมากทีเดียว 

• ชนิดเปนแผนหรือทอสําเร็จรูป เชน ใยแกวที่ทําเปนทอสําเร็จรูปสามารถแกะออกได
เลย หรือฉนวนแคลเซียมซิลิเกตหากเปนแบบ 2 ฝา หรือมากกวา สามารถนํามา
ประกบกันไดเลย สะดวกและงาย เปนที่นิยมใชกันมาก 

• ชนิดเปนผืนหรือมวน ใชกับงานที่เปนถังหรือกระบอกใหญ เชนหมอน้ํา ถังยืนหรือ
นอน เปนชนิดท่ีติดต้ังงาย ปูทับกัน อาศัยตัวยึดท่ีเตรียมไวเปนชวงๆ เพื่อรักษารูป
ใหอยูตลอดไป 
 
 

ในการติดต้ัง ควรพิจารณาดูวาจะตองมีแผนสังกะสีหรืออลูมิเนียม มาหุมปองกันฉนวนหรือไม 
ฉนวนที่มีกําลังเชิงกลต่ํา อาจจะถูกกดจนเสียรูปทรงได จึงสมควรถูกหุม แตถาเปนสวนที่ติดต้ังอยูภายในและ
ไมมีใครมาทําความเสียหายได ก็อาจจะไมตองหุมโลหะ แตก็ตองพิจารณาอีกวา ฉนวนจะตกทองชางหรือไม 
แลวหาวิธีรัดหรือรองรับใหดี ฉนวนที่ติดต้ังกลางแจงตองปองกันไมใหโดนฝน 
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4) ความรอนสูญเสียที่ตัวหมอน้ํา 
ความรอนสูญเสียที่ตัวหมอน้ํา (Shell loss) เปนความสูญเสียอันเนื่องจากการถายเทความ

รอน (การพาความรอนและการแผรังสี) ที่บริเวณผิวเปลือกนอกของหมอน้ํา ซึ่งการคํานวณหาคาความสูญเสีย
ดังกลาวนี้ สามารถหาไดจากขอมูลของสมาคมผูผลิตหมอน้ําแหงสหรัฐอเมริกา (ABMA) การประมาณความ
รอนสูญเสียที่ตัวหมอน้ํา สามารถใชกราฟในรูปที่ 4-28 ซึ่งเปนกราฟแสดงคาความรอนสูญเสียที่ตัวหมอน้ํา
เทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงที่ปอนเขาไป ชวยในการหาปริมาณเชื้อเพลิงที่ปอนเขาไปสําหรับหมอน้ําที่ทอน้ํา
ขนาดตางๆ กัน 

 

 
 

รูปที่ 4-28  ความสัมพันธระหวางความรอนสูญเสียที่ตัวหมอน้ําและปริมาณเชื้อเพลิงที่ปอนเขาไป 
  

จากขอมูลในกราฟขางตน แสดงใหเห็นวาหมอน้ําชนิดทอน้ําสวนใหญ จะมีคาความสูญเสียที่
ตัวหมอน้ํานอยกวา 1.0% ของปริมาณเชื้อเพลิงที่ปอนเขาไป ถาหมอน้ําดังกลาวทํางานที่สภาวะใกลเคียงกับ
พิกัด และไมมีปญหาเกี่ยวกับวัสดุทนความรอนสูงหรือวัสดุที่ใชหุมเปลือกหมอน้ํา ปริมาณคาความรอนสูญเสียที่
ตัวหมอน้ํา (Btu/h) จะไมเปลี่ยนแปลงไปตามภาระของหมอน้ํา แตถาพิจารณาเทียบสัดสวนกับปริมาณเชื้อเพลิง
หรือพลังงานที่ปอนเขาไปแลว จะพบวา สัดสวนความสูญเสียที่ตัวหมอน้ํา (เทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงปอน) จะ
มีคาเพิ่มขึ้น ถาหมอน้ําทํางานที่ภาระโหลดลดลง 

5) การลดการแผรังสีความรอนที่ผิว 
การสูญเสียความรอนที่พื้นผิวโดยการแผรังสี และการนําความรอน ถาพื้นที่ผิวมีระดับความ

ตานทานความรอนตํ่าแลว จะเกิดการสูญเสียความรอนที่พื้นที่ผิวอยางแนนอน ยกตัวอยาง เชน บริเวณผิวของ
ทอเหล็ก และขอตอตางๆ (Fitting) สวนการสูญเสียความรอนแบบการนําความรอนจะเกิดการสูญเสียอยางมาก
ที่อุณหภูมิตํ่า ในทางตรงกันขามจะเกิดการสูญเสียความรอนแบบแผรังสีเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ แตหากปริมาณพื้นที่ผิวทําความรอนในโรงงานนอย การสูญเสียความรอน
ทางพื้นผิวจะไมนํามาพิจารณา 
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อุปกรณที่มีพื้นผิวรอน จะเผชิญกับการสูญเสียอันเนื่องจากการแผรังสีความรอนอยางมี
นัยสําคัญ เชน เมื่ออุปกรณดังกลาวทํางานที่อุณหภูมิ 2,200 oF พื้นผิวรอนจะแผรังสีความรอนไปยังพื้นผิวที่
เย็นกวาดวยอัตราการแผรังสีความรอนเทากับ 30,000 BTU/hr-ft2 และอัตราการแผรังสีความรอนนี้จะเพิ่มขึ้น
ตามอุณหภูมิสัมบูรณ (Absolute temperature) ของพื้นผิวรอนยกกําลังส่ี ดังแสดงในรูปที่ 4-29 

 

 
 

รูปที่ 4-29  ความสัมพันธระหวางอัตราการแผรังสีความรอนและอุณหภูมสัิมบูรณของพืน้ผิวรอน 
 

6) การหุมฉนวนทอไอน้ํา และทอคอนเดนเสท 
ปรกติพบวางานทอของระบบไอน้ํามีการหุมฉนวนแตทอคอนเดนเสทมักจะไมไดหุมฉนวน 

แมวาทอคอนเดนเสทมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิไอน้ํา จุดประสงคหลักของระบบนําคอนเดนเสทกลับ คือ การ
นําความรอนกลับมาใช ดังนั้น งานทอคอนเดนเสทควรมีการหุมฉนวนดวย ถังน้ําปอนเปนที่ที่คอนเดนเสทเขา
ไปถึงเปนจุดสุดทาย ควรไดรับการหุมฉนวนอยางเพียงพอ บริเวณฝาถังที่มีชองระบายไอสูบรรยากาศ ควรมี
แผนคลุมที่ลอยไดหรือลูกบอลพลาสติกลอยอยูบนผิวน้ํา วิธีการนี้เปนการปองกันการสูญเสียความรอนจากผิว
น้ํารอน และลดการดูดซับออกซิเจนเขาไปในน้ํา 

แนวทางและขั้นตอนการปรับปรุงใหเริ่มตนจากทําการสํารวจทอไอน้ําและทอคอนเดนเสทที่
ไมไดหุมฉนวนหรือฉนวนชํารุดเสียหาย โดยตรวจวัดขนาด และอุณหภูมิผิว สําหรับทอคอนเดนเสทใหทําการ
พิจารณาวาเปนสวนที่นํากลับไปใชประโยชนไดหรือไม ในสวนของวาลว ขอตอ และหนาแปลนตางๆ ทําการวัด
ขนาดเสนผานศูนยกลางของทอ และนับจํานวน พรอมทั้งวัดอุณหภูมิผิว จากนั้นทําการวิเคราะหศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน ระบบทอสงจายไอน้ําและทอนําคอนเดนเสทกลับที่ไมไดทําการหุมฉนวน เปนแหลงที่
กอใหเกิดการสูญเสียพลังงานท่ีคงที่ จากรูปที่ 4-30 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณความรอนที่สูญเสียจาก
ผิวทอเปลือย 1 ตารางเมตร ตอเวลา 1 ชั่วโมง และอุณหภูมิแตกตางระหวางผิวทอและอากาศภายนอก เสนโคง
ดานลางของกราฟแสดงปริมาณความรอนที่สูญเสียจากทอที่หุมฉนวนอยางเหมาะสม สวนเสนโคงดานบนของ
กราฟแสดงปริมาณความรอนที่สูญเสียจากทอเปลือย ดังนั้นผลตางของความสูงในแนวด่ิงของเสนโคงทั้งสองนี้ 
จึงสามารถแสดงถึงปริมาณความรอนที่สูญเสียไปสูบรรยากาศโดยเปลาประโยชน 
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รูปที่ 4-30  ความสัมพันธระหวางปริมาณความรอนที่สูญเสียจากผิวทอเปลือย 1 ตารางเมตร ตอเวลา 1 ชั่วโมง 
และอุณหภูมิแตกตางระหวางผิวทอและอากาศภายนอก 

 
4.7.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

• สามารถตรวจสอบการเสื่อมสภาพของฉนวนกันความรอนดวยวิธีงายๆ ไมตองอาศัยเครื่องมือ
วัดใดๆ คือ ตรวจสอบโดยวิธีแตะสัมผัสดวยฝามือ ทําความรูสึกวารอนแคไหน ถาแตะสัมผัส
นิ่งไวไดถึง 5-10 วินาที ถือวาใชได แตถาแตะสัมผัส 2-3 วินาทีแลวรูสึกรอนจนทนไมไหวตอง
ชักมือออก แสดงวาฉนวนเสื่อมสภาพ 

• หมั่นทําความสะอาดฝุน แมลง หยากไย บนผิวโลหะครอบฉนวนหมอน้ํา 
• ถาโลหะครอบฉนวนมีการเปอยเปนสนิม ตองรีบตรวจสอบการรั่วของตัวหมอน้ําบริเวณดาน

ใตผิวฉนวนกันความรอนนั้น วามีการรั่วซึมของตัวหมอน้ําหรือไม และทําการแกไข เพราะการ
รั่วซึมนั้นอาจจะเปนการแตกราวของโครงสรางหมอน้ํา ทําใหหมอน้ําอาจจะระเบิดได แตถา
เปนการรั่วซึมของปะเก็นทางดานน้ํา ใหรีบทําการเปลี่ยนปะเก็นที่รั่วซึมนั้นทันที เพราะเกลือ
ที่เกิดจากการรั่วซึม จะกัดกรอนเหล็กหมอน้ําอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเปนอันตรายอยางมาก 

• ทําการเปลี่ยนโลหะครอบฉนวน หรือเปลี่ยนฉนวนใหม ตามสมควร 
• ถาเปนโลหะครอบฉนวนท่ีทาสี ใหพนสีทนความรอนใหมใหหมอน้ําดูเรียบรอย และเพื่อเปน

จุดบงชี้ของบริเวณการรั่วซึมของตัวหมอน้ําในอนาคต 
• ตรวจสอบสภาพฉนวนกันความรอนที่คอเตา (Burner throat) 
• ตรวจสอบส่ิงสกปรก (Slag) ที่เกาะหรือเกิดอยูบนผิวของฉนวนกันความรอน 
• ตรวจสอบและแกไขหากพบฉนวนกันความรอนหลุดหรือหักจากตําแหนงตางๆ 
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4.8 ลิ้นจายไอนํ้า 
ลิ้นจายไอน้ํา ทําหนาที่ควบคุมอัตราการจายไอน้ําที่ออกจากหมอน้ําเขาสูระบบไอน้ํา นอกจากนี้ยังมี

หนาท่ีปดไมใหอากาศจากภายนอกเขาสูหมอน้ําในระหวางหยุดหรือยกเลิกการใชงานหมอน้ําอีกดวย 
 

4.8.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํากําหนดไววา ลิ้นจายไอน้ําตองเปนชนิดปดเปดชา เชน โกลบ

วาลว (Globe Valve) ดังแสดงในรูปที่ 4-31 และตองติดต้ังที่ดานบนของตัวหมอน้ํา ถังพักไอน้ํา (Steam 
header) โดยติดต้ังใหใกลกับโครงสรางรับความดันมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 4-32 

 

  
 

รูปที่ 4-31  โกลบวาลว 
 

 
 

รูปที่ 4-32  ตําแหนงติดต้ังโกลบวาลว 
 

4.8.2 การใชงาน 

• การเปดและปดล้ินจายไอน้ํา ใหหมุนกานโยกหรือกานหมุนอยางชาๆ เพื่อปองกันการเกิด
คอนไอน้ํา (Steam hammer) 

• หุมฉนวนตัวเรือนของลิ้นจายไอน้ําใหมิดชิด 

ทอจายไอน้ํา 

Main stop valve 

Globe valve 

Boiler 
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4.8.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

• ตรวจสอบไมใหมีการรั่วไหลของไอน้ําหรืออากาศขณะปดวาลว 
• ตรวจสอบไมใหมีการรั่วไหลของไอน้ําหรืออากาศออกมาจากตัววาลว 
• หากหมุนกานโยกหรือกานหมุนคอนขางยาก ใหเปลี่ยนลิ้นจายไอน้ําตัวใหมทันที 
• ตรวจสอบสภาพและการทํางานทุกวัน และบํารุงรักษาตามระยะที่ผูผลิตกําหนดไว 

 
 

4.9 เครื่องควบคุมระดับนํ้าอัตโนมัติ 
เครื่องควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ คือ อุปกรณที่สามารถวัดระดับน้ําและสงสัญญาณไฟฟาไปยังระบบ

ควบคุมอื่นๆ ไดเมื่อน้ํามีระดับถึงจุดท่ีต้ังไว เชน เมื่อระดับน้ําภายในหมอน้ําสูงถึงจุดสูงสุด เครื่องควบคุมระดับ
น้ําอัตโนมัติจะสงสัญญาณไปยังระบบควบคุมเครื่องสูบน้ําปอนใหหยุดการทํางานของเครื่องสูบน้ํา แตหากระดับ
น้ําลดตํ่าลงมาถึงระดับที่ต้ังไว เครื่องควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติจะสงสัญญาณไปยังระบบควบคุมเครื่องสูบน้ํา
ปอนใหเริ่มการทํางานอีกครั้ง สามารถแบงเครื่องควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติได 2 แบบ ดังนี้ 

 
1) เครื่องควบคุมระดับน้ําแบบลูกลอย 

เครื่องควบคุมระดับน้ําแบบลูกลอย (Float operated level controller) เปนอุปกรณควบคุม
ระดับน้ําในหมอน้ําแบบกลไกผสมกับสัญญาณไฟฟา เพื่อใชสําหรับควบคุมการทํางานของปมน้ําที่ใชปอนน้ํา ใช
หลักการทํางานของลูกลอย ซึ่งปรกติจะตองลอยอยูที่ระดับผิวน้ํา ถาหากระดับเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหระดับ
ของลูกลอยเปลี่ยนแปลงไปดวย จัดเปนการควบคุมการปอนน้ําแบบเปนชวงเวลา (On-off feed water control) 
การควบคุมการปอนน้ําแบบนี้ ปมน้ําไมไดปอนน้ําเขาตลอดเวลา แตจะทํางานเปนชวงเวลาเทานั้น เมื่อน้ําใน
หมอน้ําลดระดับลงมาถึงระดับที่กําหนด เซนเซอรจะสงสัญญาณไฟฟาใหวงจรควบคุมปมน้ําใหทําการปอนน้ํา
เขาหมอน้ํา เมื่อระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงระดับที่กําหนดไว เซนเซอรจะสงสัญญาณใหวงจรควบคุมปม
น้ําใหหยุดทํางาน เซนเซอรจะมีทั้งแบบกานเด่ียว และแบบหลายกาน โดยสามารถต้ังระยะใหปมน้ําเริ่มทํางาน
และหยุดทํางาน รวมทั้งต้ังระดับสูงสุดของน้ํา (Maximum water level) และระดับตํ่าสุดของน้ํา (Minimum 
water level) ได 

 
2) เครื่องควบคุมระดับน้ําแบบกานอิเลคโทรด 

เครื่องควบคุมระดับน้ําแบบกานอิเลคโทรด เปนอุปกรณควบคุมระดับน้ําในหมอน้ําแบบ
สัญญาณไฟฟา ดังแสดงในรูปที่ 4-33 หากระดับน้ําถึงระดับที่ต้ังไวโดยการเลื่อนกานอิเลคโทรดขึ้นหรือลง กาน
อิเลคโทรดจะสงสัญญาณไฟฟาไปยังระบบควบคุมระดับน้ํา หรือระบบเตือนตางๆ โดยอัตโนมัติ สามารถแบง
ลักษณะการควบคุมการปอนน้ําของเครื่องควบคุมระดับน้ําแบบกานอิเลคโทรดได 2 แบบยอย คือ 

• การควบคุมการปอนน้ําแบบเปนชวงเวลา ซึ่งการทํางานมีลักษณะเหมือนในกรณี
ของเครื่องควบคุมระดับน้ําแบบลูกลอย ดังแสดงในรูปที่ 4-34 

• การควบคุมการปอนน้ําแบบตอเนื่อง (Modulating feed water control) ปมน้ําจะ
ทํางานอยางตอเนื่องตลอดเวลา โดยเซนเซอรจะสงสัญญาณเขาเครื่องควบคุมและส่ัง
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ใหวาลวควบคุมอัตราการไหลทําการปรับอัตราการไหลของน้ําปอนใหสมดุลกับอัตรา
ของน้ําที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางตอเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 4-35 

 

  
 

รูปที่ 4-33  กานอิเลคโทรดควบคุมระดับน้ํา 
 

 
 

รูปที่ 4-34  การควบคุมการปอนน้ําแบบเปนชวงเวลา 
 

 
 

รูปที่ 4-35  การควบคุมการปอนน้ําแบบตอเนื่อง 
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3) เครื่องควบคุมระดับน้ําแบบความดันแตกตาง 
เครื่องควบคุมระดับน้ําแบบความดันแตกตาง (Differential pressure cell) ใชหลักการทํางาน

โดยการวัดความดันแตกตางที่เกิดขึ้นในหมอน้ํา ตัวเครื่องควบคุมมีทอตอไปยังหมอน้ําจํานวน 2 ทอ ทอแรกตอ
เขาสูดานบนของหมอน้ําในสวนที่ไมมีน้ํา เรียกวาเปนทอที่มีความดันจากเฮดของน้ําในหมอน้ําที่คงท่ี สวนอีก
ทอตอเขาสูดานลางของหมอน้ําในสวนที่มีน้ํา เพื่อใชวัดความดันจากเฮดของน้ําในหมอน้ําที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ระดับของน้ําในหมอน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 4-36 การวัดความดันแตกตางของเครื่องควบคุมระดับน้ําแบบความดัน
แตกตางนั้นมีอยูดวยกันหลายวิธี เชน การใชหัววัดแบบการนําไฟฟาแปรเปลี่ยน (Variable capacitance) การ
ใชหัววัดความเครียด (Strain gauge) หรือการแปรคาจากการเปลี่ยนแปลงของแผนไดอะแฟรม (Deflection of 
a diaphragm) เปนตน จากนั้นเครื่องควบคุมระดับน้ําแบบความดันแตกตางจะสรางสัญญาณทางไฟฟาเพื่อ
สงไปยังอุปกรณควบคุมที่เกี่ยวของตอไป เครื่องควบคุมระดับน้ําแบบความดันแตกตางเหมาะสมกับการใชงาน
ในหมอน้ําแบบทอน้ําที่มีความดันและมีความบริสุทธ์ิของน้ําปอนสูงมาก เนื่องจากน้ําในหมอน้ําจะมีคาการนํา
ไฟฟาที่ตํ่ามาก หากนั้นหากใชเครื่องควบคุมระดับน้ําแบบกานอิเลคโทรดแลว การวัดระดับน้ําอาจเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นได สงผลใหการควบคุมระดับน้ํามีความนาเชื่อถือตํ่า 

 

 
 

รูปที่ 4-36  เครื่องควบคุมระดับน้ําแบบความดันแตกตาง 
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นอกจากนี้ยังมีการนํากานอิเลคโทรดไปประยุกตใชงานเปน อุปกรณตรวจจับระดับน้ําตํ่าสุด
แบบกานอิเลคโทรด (Extra low water level sensor) ซึ่งเปนเซนเซอรแบบกานอิเลคโทรดกานเด่ียวจุมลงไปใน
น้ํา ทําหนาที่ตรวจวัดระดับน้ําตํ่าสุดท่ียอมรับไดในหมอน้ํา หากระดับน้ําตํ่ากวาปลายกานอิเลคโทรดที่กําหนด
ไว เซนเซอรจะสงสัญญาณไฟฟาไปยังวงจรควบคุมการสันดาปใหหยุดทํางาน เพื่อปองกันไมใหเกิดน้ําแหงใน
หมอน้ํา 

 
4.9.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํากําหนดไววา ตองติดต้ังเครื่องควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติอยาง
นอย 1 ชุด โดยตองติดต้ังใหมีหนาที่การทํางานอยางนอย ดังนี้ 

• ตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย เมื่อระดับน้ําตํ่าผิดปรกติ (Low water alarm) 
โดยสัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังให
ทํางานดวยสวิตชตัดตอแบบอัตโนมัติจากเครื่องควบคุมระดับน้ํา โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการ
ทํางานแบบปดเปดดวยมือ 

• ตองตัดวงจรพัดลมชวยเผาไหมเชื้อเพลิง เมื่อระดับน้ําตํ่าถึงจุดวิกฤต (Low water cut-off) ใน
กรณีที่ใชเชื้อเพลิงแข็งใชพัดลมชวยเผาไหมและปอนเชื้อเพลิงแบบควบคุมดวยคน 

• ตองตัดวงจรการทํางานทั้งหมดของอุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิง เมื่อระดับน้ําตํ่าถึงจุดวิกฤตใน
กรณีที่ใชเครื่องพนไฟ (Burner) หรืออุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งแบบปอนเชื้อเพลิงและ
อากาศอัตโนมัติ 

 
4.9.2 การใชงาน 

หมอน้ําที่ใชเครื่องควบคุมระดับน้ํา เครื่องสูบน้ําจะทํางานเมื่อระดับน้ําตํ่าและจะหยุดทํางานเมื่อ
ระดับสูงถึงจุดท่ีต้ังไว นอกจากนี้ถาระดับน้ําตํ่าลงกวาปรกติจะตัดระบบปอนเชื้อเพลิงและมีสัญญาณเตือนภัย
ปรากฏขึ้นเปนเสียงไซเรน เสียงกริ่ง หรือปรากฏเปนสัญญาณไฟ แตอยางไรก็ตาม เครื่องควบคุมระดับน้ํานั้น
เปนเพียงอุปกรณอํานวยความสะดวกใหแกผูควบคุมประจําหมอน้ําเทานั้น มิใชเปนอุปกรณปองกันน้ําแหงที่
มั่นใจได เพราะตัวเครื่องควบคุมระดับน้ําเองก็สามารถชํารุดขัดของได ฉะนั้นความปลอดภัยของหมอน้ําจึง
ขึ้นอยูกับความระมัดระวังในการดูแล บํารุงรักษา และตรวจสอบของผูควบคุมหมอน้ําเปนสําคัญ 

 
ระดับน้ําตํ่าสุดในหมอน้ําแบบตางๆ ควรเปนดังนี้ 

• หมอน้ําแบบทอไฟและแบบผสม ตองมีระดับไมตํ่ากวา 100 มิลลิเมตร เหนือผิวทอไฟ 
• หมอน้ําแบบทอน้ํา ตองมีระดับไมตํ่ากวา 100 มิลลิเมตร จากระดับเสนผานศูนยกลางของ

หมอกักเก็บไอ 
ขอแนะนําในการติดต้ังสัญญาณเตือนระดับน้ําในหมอน้ํามีดังนี้ 

• ความดันในการใชงาน 
(ก) แบบอิเลคโทรด ความสามารถในการรับความดันขึ้นอยูกับโครงสรางและวัสดุที่ใช

ติดต้ังอิเลคโทรด 
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(ข) แบบลูกลอย แตละยี่หอ แตละรุน สามารถรับความดันไดไมเทากัน ควรเลือกใชรุนที่
สามารถทนความดันไดไมนอยกวาความดันสูงสุดในการใชงานหมอน้ํา 

• สภาพน้ําที่ใชในหมอน้ํา 
(ก) น้ําที่ผานการปรับสภาพและมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนด สามารถเลือกใชทั้ง

แบบอิเลคโทรด ลูกลอย หรือแบบอื่นๆ 
(ข) น้ําที่ไมผานการปรับสภาพ และคุณสมบัติที่ไมไดมาตรฐานที่กําหนดจะทําใหเกิด

ปญหาดังนี้ 
- แบบลูกลอย การใชงานควรมีการระบายน้ําที่ชุดลูกลอยทุกวัน มิฉะนั้นโคลน
ตะกรันอาจทําใหลูกลอยติดคางได และควรถอดลูกลอยออกมาตรวจสอบและ
ทําความสะอาดอยางนอยทุก 3 - 6 เดือน)  

- แบบอิเลคโทรด การทํางานปรกติอาศัยน้ําเปนตัวนําไฟฟาจากขั้วหนึ่งไปยังอีก
ขั้วหนึ่งการเคลือบของโคลน ตะกรันรอบๆ แทงอิเลคโทรด จะทําใหเกิดความ
ตานทานไฟฟาสูง ซึ่งอาจทําใหเครื่องสงสัญญาณดังในขณะที่ระดับน้ํายัง
ปรกติ ปญหานี้อาจบรรเทาไดโดยการเลือกใชอิเลคโทรดแทงใหญๆ และถอด
แทงอิเลคโทรดออกมาลางทําความสะอาดบอยๆ 

• ระบบไฟฟา 
ควรใชไฟฟากระแสตรง แรงเคลื่อนตํ่าซึ่งไมเปนอันตรายเมื่อไฟรั่ว ปอนเขาเครื่องอิเลค
โทรดหรือชุดลูกลอย และมีฝาครอบปดมิดชิด 

• ระดับน้ําที่ระบบสัญญาณเตือนภัยดัง 
(ก) สําหรับหมอลูกหมู ควรติดต้ังใหสัญญาณเตือนภัยดังที่ระดับน้ําสูงกวาผิวทอไฟใหญ

ประมาณ 6 นิ้ว การติดต้ังใหสัญญาณดังที่ระดับน้ําสูงเกินไป จะทําใหสัญญาณดัง
บอยๆ โดยไมจําเปน และไอน้ําที่ผลิตไดจากหมอน้ําจะเปนไอเปยก ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเชิงความรอนตํ่า แตถาติดต้ังใหสัญญาณดังที่ระดับน้ําตํ่าเกินไป เมื่อน้ํา
ตํ่ากวาระดับปรกติอาจทําใหทอไฟใหญหรือผนังดานทายหมอน้ําชํารุดได 

(ข) สําหรับหมอน้ําเรือ หมอน้ํารถไฟ ควรติดต้ังสัญญาณดังที่ระดับน้ําสูงกวาเพดานเตา
ประมาณ 4-6 นิ้ว 

(ค) สําหรับ Package boiler ควรติดต้ังใหสัญญาณดังที่ระดับน้ําสูงกวาทอไฟเล็ก
ประมาณ 4-6 นิ้ว 

 
4.9.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

• ตองมีการทดสอบทํางานของอุปกรณควบคุมระดับน้ําเสมอ ตามระยะเวลาและวิธีการท่ีผูผลิต
แนะนํา เพราะอุปกรณควบคุมระดับน้ําจะเปนตัวปองกันไมใหน้ําในหมอน้ําตํ่ากวาระดับ
ทํางานปรกติที่จะเปนอันตรายทําใหหมอน้ําระเบิดได วิธีการทดสอบการทํางานของเครื่อง
ควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ มีดังตอไปนี้ 

(ก) วิธีทดสอบการทํางานของเครื่องควบคุมระดับน้ําที่ไดผลแนนอนคือ การทําใหเกิด
สภาวะน้ําแหงจําลองขึ้น ซึ่งทําไดโดยการถายน้ําออกจากหมอน้ําทางวาลวถายน้ํา
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อยางชาๆ ในขณะที่หมอน้ํามีความดันปรกติ การทดสอบวิธีนี้มีขอจํากัดท่ีมีการ
สูญเสียพลังงานความรอนมาก และไมมีอุปกรณระบายน้ําที่เหมาะสม 

(ข) การระบายน้ําใตเครื่องควบคุมระดับน้ํา วิธีนี้จะชวยชําระลางโคลน ตะกอนท่ีสะสมอยู
ในทอ หรือเครื่องควบคุมระดับน้ําออกไป ปองกันการอุดตันในระบบได แตมิอาจบงชี้
วาเครื่องควบคุมระดับน้ําสามารถทํางานไดเปนปรกติ จะตองทําการเปดวาลวใต
เครื่องควบคุมระดับน้ํานี้ทิ้งทุกวัน อยางนอยวันละครั้งเมื่อมีการตรวจสภาพภายใน
เครื่องจะตองถอดชุดควบคุมระดับน้ํามาลางทําความสะอาดทุกครั้ง ทอวาลวที่ตอ
จากชุดควบคุมระดับน้ําจะตองปราศจากตะกอนและตะกรันอุดตัน 

• จะตองมีการระบายส่ิงสกปรกในทอของอุปกรณควบคุมระดับน้ํา ในกรณีที่ตอทอออกมานอก
หมอน้ํา อยางนอยทุกๆ 8 ชั่วโมงทํางาน 

• จะตองมีการถอดลางตรวจสอบขอตอทอตางๆ ของอุปกรณควบคุมระดับน้ําที่อยูภายนอก
หมอน้ําอยางนอยปละครั้ง 

• อุปกรณควบคุมระดับน้ําที่มีหนาแปลนใหถอดได จะตองมีการถอดออกตรวจสอบทําความ
สะอาดอยางนอยปละครั้ง 

• ขอตอทอของอุปกรณควบคุมระดับน้ําใหใชขอตอส่ีทาง แลวใชปลั๊กอุดไวเทานั้น หามใชของอ 
หรือขอตอสามทาง เพราะถอดเปดตรวจสอบทําความสําอาดไดยาก 

• หามมีวาลวใดๆ กั้นระหวางหมอน้ํากับอุปกรณควบคุมระดับน้ํา ถามีความจําเปนตองมีการ
ซอมบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมระดับน้ํา จะตองหยุดเครื่องหมอน้ําใหเย็นลงเทานั้น 

• ตองทําการตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในระบบควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติใหครบ เพื่อให
การควบคุมระดับน้ําเปนไปดวยความถูกตองมากที่สุด รายละเอียดการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณปลีกยอยในระบบควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติแสดงในตารางที่ 4-9 

 
ตารางที่ 4-9  การตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในระบบควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
วาลวควบคุม 
ระดับน้ํา  
เครื่องตรวจจับ
ระดับน้ํา (แบบลูก
ลอย แบบขั้วไฟฟา 
และแบบความดัน
แตกตาง) 

ทอเชื่อมตอ และ 
ทอระบาย 

ตรวจสอบการอุดตันการ
รั่วซึมของน้ําและไอน้ํา 

ไมมีการอุดตัน หรอืรั่วซึม 

วาลวหรือทอเชื่อมตอ ตรวจสอบวาเปดหรือปด ตองถูกเปดอยางเต็มที่ 

ชิ้นสวนอื่น ตรวจสอบวามีการหลุด
หลวมหลังการติดต้ัง 

ตองไมมีการหลุดหลวม 

จุดเชื่อตอทางไฟฟา 1) ตรวจสอบการหลุด
หลวมของตะปูควง 

2) ตรวจสอบฝุน ความชื้น 
คราบสนิมและการผุ 

1) ไมมีการหลดุหลวม 
2) ไมมีฝุน ความชื้น คราบสนิม 

และการผุกรอน 

ลูกยางยน (Bellow) ถาเปนเครื่องแบบลูกลอย
ตองตรวจสอบรอย
แตกราว และการผุกรอน 

ตองไมมีรอยแตกราวและการผุ
กรอน 
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
วาลวควบคุม 
ระดับน้ํา  
เครื่องตรวจจับ
ระดับน้ํา (แบบลูก
ลอย แบบขั้วไฟฟา 
และแบบความดัน
แตกตาง) 
(ตอ) 

ขั้วไฟฟา (Electrode) 
และฉนวนกนัความ
รอน (Insulator) 

กรณีเปนเครื่องแบบ 
ขั้วไฟฟาควรตรวจสอบ
การเปรอะเปอนและความ
เสียหายบนขั้วไฟฟาการ
ลดลงของคาความ
ตานทานความรอนของ
ฉนวน 

ไมมีการเปรอะเปอนและความ
เสียหายบนขั้วไฟฟา และคา
ความตานทานการเปนฉนวนยัง
อยูในเกณฑปรกติของฉนวนกนั
ความรอนแตละชนิด 

ระบบการทํางาน 1) ตรวจสอบสภาวะการ
ทํางานที่ลดระดับน้ําใน
เปลือก และในหมอน้ํา 

2) ตรวจสอบสภาวะการ
ทํางานที่ลดระดับน้ํา
จนถึงระดับตํ่าสุดและ
ยังปลอดภัย 

1) ตองมีการเติมน้ําเขาระบบ
จนถึงระดับที่ต้ังไว 

2) ระบบปองกนัตองรองเตือน
เมื่อระดับน้ําลดลงจนถึงจุด
ตํ่าสุด 

หนาสัมผัสทางไฟฟา 1) ตรวจสอบคราบสนิม
และรอยไหม 

2) ถาเปนสวิตซแบบ
ปรอทตองตรวจเช็ค
การเส่ือมสภาพ การ
เปลี่ยนสีของปรอท  
และรอยแตกราวบน
หลอดแกว 

1) ไมมีคราบสนิมและรอยไหม 
2) ไมมีการเปลี่ยนสี หรือการ

เส่ือมสภาพของปรอท ไมมี
รอยแตกราวบนหลอดแกว 
และการหลุดหลวมของจุด
เชื่อมตอ 

อุปกรณควบคุม 
ระดับน้ํา (แบบ 
Copes) 

ทอยืด (Expansion 
tube) 

1) ตรวจสอบการผิดรูป 
รอยราวและความเสียหาย 
2) ตรวจสอบการยืดของ
ทอ 

1) ไมมีการผิดรูป รอยราวและ
ความเสียหาย 
2) ทอตองขยายตัวไดอยาง
สมบูรณ ไมติดขัด 

ทอตอและทอระบาย ตรวจสอบการอุดตันการ
รั่วซึมของน้ําและไอน้ํา 

ไมมีการอุดตัน การรั่วซึมของน้ํา
และไอน้ํา 

วาลวหรือทอ 
เชื่อมตอ 

ตรวจสอบวาเปดหรือปด ตองถูกเปดอยางเต็มที่ 

ขอตอ สลัก และ
อุปกรณลดการส่ัน  

ตรวจสอบการหัก โกง งอ 
เส่ือมสภาพ และผุกรอน 

ไมมีการหัก โกงงอ เส่ือมสภาพ 
และผุกรอน 

ฉนวนความรอน ตรวจสอบการหลุดหลวม
และการเสื่อมสภาพ 

ไมมีการหลุดหลวมและการ
เส่ือมสภาพ 

วาลวน้ําเขา ตรวจสอบสภาพ สามารถทํางานไดตามปรกติ 
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ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ ไดแก ปมน้ําไมทํางานเมื่อระดับน้ําตํ่า หรือปม
น้ําไมหยุดทํางานเมื่อระดับน้ําสูง สัญญาณเตือนระดับน้ําไมทํางานเมื่อระดับสูงหรือตํ่ากวาปรกติ หรือสัญญาณ
เตือนทํางานทั้งๆ ที่ระดับน้ําปรกติ มีสาเหตุจาก 

• ลูกลอยควบคุมระดับน้ําคาง เนื่องจากมีตะกรันจับ 
• ทอน้ําหรือทอไอที่ตอเขาเครื่องควบคุมระดับน้ําอุดตัน หรือปดวาลวไว 
• มีตะกรันจับที่แทงอิเลคโทรด (Electrode holder) แตกราว หรือใสขั้วสลับกัน 
• สายไฟขาด หลวม ชํารุด 
• ระบบไฟฟาในตูควบคุมชํารุด 
• การติดต้ังอุปกรณควบคุมระดับน้ําไมถูกตอง โดยติดต้ังในตําแหนงไมเหมาะสม 
• อุปกรณควบคุมระดับน้ําชํารุด 

 
 

4.10 สวิตชควบคุมความดัน 
สวิตชควบคุมความดัน (Pressure switch) เปนสวิตชตัดตอวงจรไฟฟาสําหรับควบคุมการทํางานของ

หัวเผา เพื่อรักษาความดันไอน้ําใชงานใหอยูในชวงที่ตองการ ดังแสดงในรูปที่ 4-37 ทํางานโดยอาศัยหลักการ
ขยายตัวของปรอทที่บรรจุในหลอดแกว โดยเมื่อความดันไอน้ําเกิดการเปลี่ยนแปลง เบลโลว (Bellow) หรือแผน
ไดอะแฟรม (Diaphragm) ที่ติดต้ังเขากับบริเวณที่ตองการวัดและควบคุมความดันไอน้ําจะเกิดการขยายหรือหด
ตัว ทั้งเบลโลวและไดอะแฟรมตางมีกลไกเชื่อมโยงไปยังสวิตชตัดตอวงจรไฟฟาเพื่อควบคุมการจาย
กระแสไฟฟาเขาสูวงจรควบคุมทํางานของหัวเผาตอไป ยกตัวอยางเชน เมื่อความดันไอน้ําลดลงถึงคาที่ต้ังไว 
สวิตชควบคุมความดันจะสงสัญญาณไฟฟาไปยังระบบควบคุมหัวเผาใหหัวเผาทํางาน และเมื่อความดันไอน้ํา
เพิ่มสูงขึ้นจนถึงคาที่ต้ังไว สวิตชควบคุมความดันจะสงสัญญาณไฟฟาไปยังระบบควบคุมหัวเผาใหหัวเผาหยุด
ทํางาน เปนตน ทั้งนี้จํานวนของสวิตชควบคุมความดันที่ติดต้ังในหมอน้ําจะขึ้นอยูกับรูปแบบของการควบคุม
การทํางานของหัวเผา และลักษณะการควบคุมความดันไอน้ํา ดังนั้นการเลือกใชและการติดต้ังสวิตชควบคุม
ความดันไอน้ํา จึงสามารถแบงได 3 ลักษณะ ไดดังนี้ 

• หัวเผาแบบตัดตอ 
สวิตชควบคุมความดันที่ใชกับหัวเผาแบบตัดตอ (Constant-fire or on-off burners) 

ประกอบดวย สวิตชควบคุมความดัน และสวิตชจํากัดความดันไอน้ําสูงสุด 
 

• หัวเผาแบบไฟมาก-นอย 
สวิตชควบคุมความดันที่ใชกับหัวเผาแบบไฟมาก-นอย (High/low-fire burners) 

ประกอบดวย สวิตชควบคุมความดันจํานวน 2 ตัว โดยที่ตัวแรกต้ังคาความดันไวเพื่อควบคุมหัวเผาในระดับไฟ
นอย และตัวที่สองต้ังคาความดันไวสูงกวาตัวแรกเพื่อควบคุมหัวเผาในระดับไฟมาก และสวิตชจํากัดความดัน
ไอน้ําสูงสุด ตัวอยางการติดต้ังสวิตชควบคุมความดันที่ใชกับหัวเผาแบบไฟมาก-นอย แสดงไดดังรูปที่ 4-38 
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• หัวเผาแบบควบคุมตอเนื่อง 
สวิตชควบคุมความดันที่ใชกับหัวเผาแบบควบคุมตอเนื่อง (Modulating burners) 

ประกอบดวย สวิตชควบคุมความดัน สวิตชควบคุมความดันไอน้ําแบบตอเนื่อง และสวิตชจํากัดความดันไอน้ํา
สูงสุด 

 

 
 

รูปที่ 4-37  สวิตชควบคุมความดัน 
 

 
 

รูปที่ 4-38  ตัวอยางการติดต้ังสวิตชควบคุมความดันไอน้ําสําหรับหัวเผาแบบไฟมาก-นอย 
 

4.10.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํากําหนดไววา ตองติดต้ังสวิตชควบคุมความดันอยางนอย 1 ชุด 

โดยไมมีลิ้นปดเปดคั่นระหวางหมอน้ํากับสวิตชควบคุมความดัน และตองติดต้ังใหมีหนาที่การทํางานอยางนอย 
ดังนี้ 

• ตองตัดวงจรการทํางานทั้งหมดของเครื่องพนไฟ หรืออุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งแบบปอน
เชื้อเพลิงและปอนอากาศ (Force draft fan) อัตโนมัติ เมื่อความดันไอน้ําสูงถึงจุดวิกฤต (High 
pressure cut off) ในกรณีนี้เมื่อความดันไอน้ําตํ่าลงถึงจุดท่ีต้ังไว สวิตชควบคุมความดันตอง
ไมสามารถตอวงจรใหอุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงทํางานใหมแบบอัตโนมัติ 

สวิตชควบคุมความดันคาตํ่า 

สวิตชควบคุมความดันคาสูง 

สวิตชจํากัดความดันไอน้ําสูงสุด 
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• ตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย เมื่อความดันไอน้ําสูงถึงจุดวิกฤต โดยสัญญาณ
เตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวยสวิตช
ตัดตอแบบอัตโนมัติจากสวิตชควบคุมความดันโดยตรงและตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางาน
แบบปดเปดดวยมือ 

 
4.10.2 การใชงาน 

ต้ังความดันใชงานใหตํ่าที่สุดเทาที่สามารถทําได โดยไมสงผลกระทบตอการผลิตและผลิตภัณฑ ทั้งนี้
เนื่องจากเมื่อความดันลดลง ความรอนแฝงจําเพาะ (Specific latent heat) หรือความรอนแฝงตอหนวยน้ําหนัก
ของไอน้ําจะเพิ่มขึ้น ทําใหสามารถใชความรอนในไอน้ําใหเปนประโยชนไดมากขึ้น การควบคุมความดันอยาง
เหมาะสมจึงจะสามารถลดปริมาณไอน้ําที่ตองใชตอหนวยของผลิตภัณฑลงได แนวทางการปฏิบัติและ
ขอแนะนําในการรักษาความดันของไอน้ําในระบบไอน้ําใหตํ่าที่สุดเทาที่จะเพียงพอตอความตองการของอุปกรณ
และระบบกระจายไอน้ํามีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1) ผลประโยชนของการลดความดันในระบบไอน้ํา 

ผลประโยชนของการลดความดันในระบบไอน้ํา มีดังตอไปนี้ 
• ลดการรั่วไหลในระบบไอน้ําขนาดใหญ การรั่วไหลอาจทําใหปริมาณไอน้ําจํานวนมากไหล

ออกจากระบบ การรั่วไหลทําใหสูญเสียความรอนที่นํามาโดยไอน้ํา ทําใหหมอน้ํามีการ
บริโภคน้ําเพิ่มมากขึ้นและทําใหตองสูญเสียมูลคาการลงทุนเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพ
น้ําปอนเพิ่มมากขึ้นดวย  การท่ีจะเพิ่มผลประหยัดจะตองเกี่ยวเนื่องกับขนาดและสภาวะ
ของระบบกระจายไอน้ํา ดังนั้น การลดความดันจึงเปนการลดการเพิ่มขึ้นของการรั่วไหล
อยางมีนัยสําคัญ 

• ลดการสูญเสียความรอนเนื่องจากการนําความรอนในระบบ ในกรณีที่ไอน้ําไดรับการ
กระจายในสภาวะอิ่มตัว ซึ่งก็คือ ไมใชสภาวะ Superheat อุณหภูมิของไอน้ําจะเปน
สัดสวนโดยตรงกับความดันการสูญเสียดวยการนําความรอนเปนสัดสวนโดยตรงกับ
อุณหภูมิ   ดังนั้นการลดความดันก็เปนการลดความรอนสูญเสียดวย ศักยภาพของการ
ประหยัดนี้จะมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของระบบกันความรอนหรือระบบฉนวนของ
ระบบไอน้ํา  

• เพิ่มประสิทธิภาพของหมอน้ํา การลดอุณหภูมิไอน้ําจะเปนการเพ่ิมผลตางของอุณหภูมิ
ระหวางกาซรอนจากการเผาไหมและน้ําซึ่งเปนการเพิ่มการถายเทความรอนและ
ประสิทธิภาพ การปรับปรุงประสิทธิภาพของหมอน้ําดวยวิธีนี้จะสามารถประหยัด
พลังงานไดสูงสุดถึงประมาณ 1-2% 

• ลดการเกิดตะกรันและการกัดกรอนเนื่องจากออกซิเจน การเกิดตะกรันและการกัดกรอน
เนื่องจากออกซิเจนจะเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดตามการเพิ่มขึ้นของความดันในระบบหมอ
น้ํา ตะกรันจะลดการถายเทความรอนและประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเปนการยากที่จะ
นําเอาตะกรันเหลานี้ออกจากระบบ การกัดกรอนเนื่องจากออกซิเจนในระบบที่มีความดัน
สูงกอใหเกิดหลุมในระบบทอของหมอน้ําซึ่งอาจเปนสาเหตุนําไปสูการเกิดรูและการ
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รั่วไหล การลดความดันไอน้ําไมสามารถแทนที่การปรับปรุงคุณภาพนั้นอยางพิถีพิถันได 
แตจะเปนการชวยปองกันเพิ่มเติมไดอีกทางหนึ่ง  

• ลดการสึกหรอ ผุกรอนของวาลวควบคุม  วาลวควบคุมในอุปกรณที่เกี่ยวของกับไอน้ํา
ตองประสบปญหาเก่ียวกับการผุกรอนอยางรวดเร็วในกรณีที่วาลวเกือบจะปดหรือเปด
เพียงเล็กนอย ของไหลที่ไหลผานวาลวที่เปดเพียงเล็กนอยนั้นจะมีความเร็วที่สูงมากและ
เปนการไหลแบบปนปวนเนื่องจากความดันแตกตางที่ตกคอมระหวางขาเขาและขาออก
ของวาลว  การเคลื่อนที่ของไอน้ําที่มีความเร็วสูงดังกลาวนี้ จึงสามารถทําใหพื้นผิวของ
วาลวเกิดการสึกหรอ ผุกรอนได การลดความดันของระบบจึงชวยลดปญหาดังกลาวไดใน
สองทาง ทางแรกเมื่อความดันนอยลงก็หมายความวาความเร็วของไอน้ําก็ลดลงดวย ทาง
ที่สองวาลวจะเปดกวางมากขึ้นที่ภาระเดียวกันเปนการลดความดันแตกตางตกครอมที่ตัว
วาลวดวย 

• ปรับปรุงความสมดุลของวาลวควบคุมที่ภาระตํ่า  วาลวควบคุมไอน้ํามีแนวโนมที่จะเกิด
การส่ันเมื่อวาลวดังกลาวเปดเพียงเล็กนอย การลดความดันไอน้ําจะทําใหวาลวควบคุม
ดังกลาวเปดกวางขึ้นและเปนการลดผลของการส่ันดังที่กลาวมา 

• ผลประโยชนสุดทายจะเกิดขึ้นกับวาลวลดความดันและวาลวขาเขาของอุปกรณตางๆ ซึ่ง
ทํางานโดยตรงโดยอาศัยไอน้ําในทอหลัก ผลประโยชนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นกับวาลวที่
ติดต้ังในดาน Downstream เนื่องจากมีความดันที่คงที่อยูแลว 

 
2) พิจารณาความตองการความดันไอน้ําตํ่าสุด 

ระบบไอน้ําไดรับการออกแบบใหทํางานที่ความดันหนึ่งๆ เพื่อที่จะมั่นใจวาสามารถสงถายไอ
น้ําไดอยางเพียงพอ นอกจากนี้ยังตองมีความดันและอุณหภูมิที่เพียงพอที่อุปกรณใชงานไอน้ําปลายทางดวย 
ไมควรทําการลดความดันของไอน้ําในจุดท่ีมีความตองการความดันอยางพิเศษ ยกตัวอยางเชน อุปกรณไอน้ํา 
เครื่องฆาเชื้อ หรือ อุปกรณใหความรอนแกอาหาร ที่ซึ่งตองการอุณหภูมิของไอน้ําอยางคงที่โดยไมขึ้นอยูกับ
ภาระการทํางาน 

ในทางตรงกันขามในระบบไอน้ําที่ออกแบบมาเพื่อการทําความรอนแกอาคารหรือที่พักอาศัย
อุปกรณทําความรอนดังกลาวนี้ อาจตองการเพียงแคสวนหนึ่งของความดันที่อุปกรณตองการใชในระหวางชวง
ฤดูกาลท่ีมีอุณหภูมิไมหนาวหรือรอนจนเกินไป ในสภาวะนี้ความดันของหมอน้ําสามารถลดลงไดมากกวาความ
ดันที่ตองการใชในระบบกระจายไอน้ําโดยทั่วไป 

 
3) สรางตารางการทํางานระหวางความดันและภาระ 

วัตถุประสงค คือเพื่อเดินหมอน้ําที่ความดันที่ตํ่าที่สุดเทาที่จะยอมรับได ภายใตทุกสภาพภาระ
การทํางาน เมื่อไอน้ําที่ผลิตไดจากหมอน้ําลดลงความดันของไอน้ําจะลดลงตามไปดวย ดังนั้น จึงตองทําการ
สรางตารางการทํางานของหมอน้ําโดยใหแสดงความดันไอน้ําเปนฟงกชั่นของปริมาณความดันไอน้ําขาออก  

วิธีการเหลานี้ทําไดโดยตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณที่ใชไอน้ําเมื่อความดันของหมอน้ํา
ลดลง เพื่อท่ีจะดูหรือหาวาความดันของหมอน้ําที่ตํ่าที่สุดเทาที่จะยอมรับไดมีคาเทาใด ใหทําการหาดังที่กลาว
มาในตลอดชวงของสภาวะของภาระหมอน้ําทั้งหมดโดยทําจากปริมาณไอน้ําที่ระดับตํ่าสุดจนกระทั่งถึงปริมาณ
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ไอน้ําขาออกที่มากที่สุด ในกรณีที่ปริมาณไอน้ําขาออกของหมอน้ํามีความสัมพันธกับสภาพอากาศซึ่งอาจจะ
ตองใชชวงเวลายาวนานเพื่อที่จะทําการหาความดันไอน้ําที่ตํ่าที่สุดเทาที่จะสามารถยอมรับไดภายใตสภาวะการ
ทํางานที่แตกตางกันไดโดยละเอียด 

ความดันหมอน้ําที่แตกตางกันอาจจําเปนสําหรับปริมาณไอน้ําคาหนึ่งซึ่งขึ้นอยูกับอุปกรณ
หรือสถานท่ีที่ตองการใชไอน้ํานั้น ยกตัวอยางเชน สถานศึกษาที่มีหอพักจะมีความตองการปริมาณของไอน้ํา
ในชวงกลางคืนสําหรับการทําความรอนหรือโรงอาหารท่ีตองการปริมาณความรอนในชวงกลางวันคอนขางนอย
สําหรับการทําอาหาร  

 
4) ปรับปรุงอุปกรณใชไอน้ําใหทํางานไดในสภาวะความดันของระบบตํ่า 

ในกรณีที่มีอุปกรณที่ตองการใชความดันไอน้ําสูงอยูในระบบ อุปกรณตัวนี้จะบังคับใหระบบ
ตองมีความดันที่สูงในกรณีดังกลาวนี้ใหพิจารณาแยกอุปกรณที่ตองการใชไอน้ําความดันสูงดังกลาวออกจาก
ระบบโดยรวม หรือ ทําการปรับปรุงใหอุปกรณดังกลาวนี้สามารถทํางานในความดันที่ตํ่าลงได  
 

5) อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับหมอน้ําเมื่อความดันลดลง 
หมอน้ําไดรับการออกแบบใหทํางานภายใตชวงความดันหนึ่ง โดยทั่วไปแลวหมอน้ําจะมีคา

ความดันตํ่าสุดและความดันสูงสุดท่ีปลอดภัยในการใชงาน ดังนั้นจึงควรติดตอกับผูผลิตหมอน้ําเพื่อที่จะดูวาคา
ดังกลาวมีคาเทาใด 

ส่ิงที่ควรใหความสนใจมากที่สุด คือ การเกิดฟองไอที่มากเกินไปในหมอน้ํา น้ําที่ไหลเวียนอยู
ในหมอน้ําจะชวยหลอเย็นชิ้นสวนที่ทําจากโลหะโดยเปนการปองกันอันตรายท่ีจะเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงของ
กาซรอนที่เกิดจากการเผาไหม แตไอน้ําไมไดใหการปองกันในลักษณะเชนนี้ เมื่อความดันลดลงฟองของไอน้ําที่
อยูในน้ําจะขยายตัวและมีปริมาตรมากขึ้นซึ่งจะทําใหพื้นผิวโลหะดังกลาวไดรับการหลอเย็นหรือถายเทความ
รอนออกไดนอยลงปญหาดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญในหมอน้ําแบบทอน้ําที่ซึ่งฟองของไอน้ํามีการ
ขยายตัวและผลักน้ําใหออกจากทอ 

ถาหากทําการลดความดันเฉพาะเมื่อภาระการทํางานของหมอน้ําตํ่าปญหาดังกลาวจะลดลง
เนื่องจากจะมีการเกิดฟองไอและมีการถายเทความรอนผานทอของหมอน้ําลดลง อยางไรก็ตามปญหาดังกลาว
ไมไดขึ้นอยูกับปจจัยนี้เพียงปจจัยเดียว บางครั้งหมอน้ํามีการเผาไหมในอัตราที่สูง แมวาความดันจะต่ํา 
ยกตัวอยางเชน อาจเกิดขึ้นในระหวางชวงการเริ่มตนทํางานหมอน้ําจากสภาวะเริ่มตนหรือเมื่อทําการหยุดการ
ทํางานของหมอน้ําตัวใดตัวหนึ่งจากระบบหมอน้ําที่มีสองตัว 

ปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอีกปญหาหนึ่งก็คือ ฟองไอขนาดใหญจํานวนมากที่รวมตัวกันภายใต
ความดันตํ่า อาจกอใหเกิดการนําพาของเหลวไปกับไอน้ํา 

 
6) ความผิดพลาดในการวัดไอน้ําที่อาจเกิดขึ้นได 

การเปลี่ยนความดันของไอน้ําอาจทําใหมาตรวัดไอน้ําอานคาผิดพลาดได ความผิดพลาด
เกิดขึ้นไดในมาตรวัดท้ังแบบ มอริฟก และ แบบปตอด ซึ่งทั้งสองแบบไดรับการสอบเทียบความหนาแนนของไอ
น้ําคาหนึ่ง ถาหากการวัดเปนปจจัยที่สําคัญเราควรทําการชดเชยคาที่อานไดจากมาตรวัดโดยการเปรียบเทียบ
กับมาตรวัดท่ีมีความซับซอนและความสามารถสูง การใชคอมพิวเตอรในการวัดคาเกี่ยวกับไอน้ํานั้นจะสามารถ
ชวยปรับต้ังในกรณีที่ความดันมีการเปลี่ยนแปลงได 
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7) ความปลอดภัยเมื่อจํานวนผูปฏิบัติงานลดลง 
ควรจะมีการพิจารณาถึงการลดจํานวนหรือลดระดับความสามารถของผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ

กับหมอน้ําหลังจากที่ดําเนินมาตรการลดความดันของระบบลง โดยใหพิจารณาสภาวะการทํางานทั่วไปของ
หมอน้ํา ระบบควบคุมของหมอน้ํา การติดต้ังอุปกรณเพื่อความปลอดภัย 

 
8) การวิเคราะหศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

การวิเคราะหศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน สามารถใชอัตราการใชพลังงานในการผลิตไอ
น้ําอิ่มตัว (Heat input) ดังตารางที่ 4-10 ในการประเมินผลประหยัดได อีกสวนหนึ่งที่ควรใชพิจารณาควบคูกัน
ไปในการลดความดันไอน้ํา คือ ความแตกตางของความรอนที่ใหโดยไอน้ํา (Heat output) ที่ความดันตางๆ 
สวนมากแลวการนําความรอนจากไอน้ําไปใชงาน มักเปนลักษณะของการใชแบบทางออม (Indirect steam) 
การใหความรอนจึงเปนแบบความรอนแฝง (Latent heat) มากกวาความรอนสัมผัส (Sensible heat) ตารางท่ี 
4-11 ซึ่งจากตารางท้ังสองจะเห็นไดวา สําหรับกระบวนการที่ตองการอุณหภูมิไมสูงนัก การใชไอน้ําความดันตํ่า 
สามารถใหความรอนไดมากกวา รวมทั้งยังสงผลใหเกิดการใชพลังงานในการผลิตไอน้ําลดลง 

 
ตารางที่ 4-10  พลังงานจําเพาะที่ใชการผลิตไอน้ําอิ่มตัว 1 กิโลกรัม 

ความดันไอน้ํา 
ใชงาน (bar) 

อุณหภูมิน้ําปอน (oC) 
30 40 50 60 70 

5.0 2,623 2,581 2,539 2,498 2,456 
6.0 2,631 2,589 2,547 2,506 2,464 
7.0 2,638 2,596 2,554 2,512 2,471 
8.0 2,643 2,602 2,560 2,518 2,476 
10.0 2,652 2,611 2,569 2,527 2,485 

หมายเหตุ: คํานวณจากตารางไอน้ําอิ่มตัว เปนผลตางระหวางเอนทาลปของไอน้ําอิ่มตัวกับน้ําปอนหมอน้ํา 
 พลังงานจําเพาะ (Specific enthalpy) ในตารางมีหนวยเปน (kJ/kg) 

 
ตารางที่ 4-11  คาเอนทาลปจําเพาะของไอน้ําอิ่มตัว 1 กิโลกรัม ที่ความดันตางๆ  
ความดันไอน้ํา (bar) 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0 
อุณหภูมิไอน้ํา (oC) 151.86 158.85 164.97 170.43 179.91 
Sensible (kJ/kg) (1) 640.21 670.54 697.20 721.10 762.79 
Latent (kJ/kg) (2) 2,108.5 2,086.3 2,066.3 2,048.0 2,015.3 
Total enthalpy (kJ/kg) (1+2) 2,748.7 2,756.8 2,763.5 2,769.1 2,778.1 

 
4.10.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

• ตองการทําการตรวจสอบและทดสอบการทํางานของเครื่องควบคุมความดันทุก 1 เดือน โดย
การทดสอบขณะใชงาน โดยการเพิ่มความดันไอน้ํา หากความดันไอน้ําสูงถึงจุดท่ีปรับต้ัง 
สวิตชจะตัดการทํางานของหัวเผา หรือพัดลมปอนอากาศ หากสวิตชไมทํางาน ความดันไอน้ํา
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จะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงระดับที่ต้ังไว จากนั้นลิ้นนิรภัยจะเปดระบายไอน้ํา เพื่อลดความ
ดัน 

• การบํารุงรักษา คือ ตองทําการบํารุงรักษาหรือทําความสะอาดทุกป ดวยการใชผาทําความ
สะอาด พรอมตรวจการชํารุดของสายไฟหรือกระจกและเข็ม ทอที่ตอมายังสวิตชควบคุมความ
ดันก็ตองทําความสะอาดดวย 

• ตองทําการตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในระบบควบคุมความดันอัตโนมัติใหครบ เพื่อให
การควบคุมความดันไอน้ําเปนไปดวยความถูกตองและแมนยํามากที่สุด รายละเอียดการ
ตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในระบบควบคุมความดันอัตโนมัติแสดงในตารางที่ 4-12 
 

ตารางที่ 4-12  การตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในระบบควบคุมความดันอัตโนมัติ 
อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

สวิตชควบคุม 
ความดัน แบบเปด-
ปด 
(On-off type 
pressure switch) 

หนาสัมผัสทาง
ไฟฟา (Electrical 
contact) 

1) ถาเปนสวิตซแบบปรอท
ตองตรวจเช็คการ
เส่ือมสภาพ การเปลี่ยนสี
ของปรอท รอยแตกราว
บนหลอดแกว และการ
หลุดหลวมของจุดเชื่อมตอ 

2) ถาเปนสวิตซขนาดเล็ก 
ตองตรวจสอบการโกงงอ
ของคานและการหลุด
หลวมของตะปูควง 

1) ไมมีการเปลี่ยนสีหรือการ
เส่ือมสภาพของปรอท ไม
มีรอยแตกราวบน
หลอดแกว และการหลุด
หลวมของจุดเชื่อมตอ 

2) ไมมีการโกงงอของคาน
และการหลุดหลวมของ
ตะปูควง 

 จุดเชื่อมตอทาง
ไฟฟา 

1) ตรวจสอบการหลุดหลวม
ของตะปูควง 

2) ตรวจสอบ ฝุน ความชื้น 
คราบสนิมและการผุกรอน 

1) ไมมีการหลดุหลวม 
2) ไมมีฝุน ความชื้น คราบ

สนิม และการผุกรอน 

สวนตรวจสอบ 
แรงดัน (Pressure 
detecting element) 

ตรวจสอบการแตกราว การผุ
กรอนบนทอยนและแผน
ไดอะแฟรม 

ไมมีรอยแตกราวและการผุ
กรอน 

ทอไสไก (Siphon 
tube) 

ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํา
และไอน้ําบริเวณจุดยึดดวย 
ตะปูควง 

ตองไมมีการั่วซึม 

ระบบตัดเชื้อเพลิง ถาเปนอุปกรณกําหนด
แรงดันไอน้ําตองตรวจสอบ
สภาพการทํางาน ถาจําเปน
ใหปรับลดแรงดัน 

เพื่อหยุดการเผาไหมอยาง
รวดเร็วและใหระบบปองกัน
รองเตือน 
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

สวิตชควบคุม 
ความดัน  
แบบสัดสวน 
(Proportional type 
pressure switch) 

ตัวตานทานแปรคา
ได (Potentiometer) 

1) ตรวจสอบการหลุด รอย
ไหม การเปรอะเปอน บน
ตัวปด (Wiper) และผิว
ของขดลวด 

2) ตรวจสอบระยะระหวางตัว
ปดและขดลวด 

3) ตรวจสอบการเคลื่อนไหว
ของตัวปดเม่ือแรงดันไอ
น้ําไมคงที ่

1) ไมมีการหลดุ รอยไหม 
การเปรอะเปอนบนตัวปด 
(Wiper) และผิวของ
ขดลวด 

2) อยูในสภาพที่เหมาะสม 
3) ตองเคลื่อนไหวไดอยางไม

ติดขัด 

 จุดเชื่อมตอทาง
ไฟฟา 

1) ตรวจสอบการหลุดหลวม
ของตะปูควง 

2) ตรวจสอบฝุนความชื้น 
คราบสนิมและการผุกรอน 

1) ไมมีการหลดุหลวม 
2) ไมมีฝุน ความชื้น คราบ

สนิม และการผุกรอน 

สวนตรวจจับความ
ดัน 

ตรวจสอบการแตกราว การผุ
กรอนบนขอยนและแผน
ไดอะแฟรม 

ไมมีการแตกราวและการผุ
กรอน 

ทอไสไก  
(Siphon tube) 

ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํา
และไอน้ําบริเวณจุดยึด 

ตองไมมีการรั่วซึม 

 
 

4.11 อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ 
อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame detector) เปนเครื่องมือที่ใชในการตรวจจับเปลวไฟในหองเผาไหม 

หรือที่หัวเผา ในอดีตที่การควบคุมการเผาไหมหรือหัวเผายังคงเปนแบบธรรมดาซึ่งควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน 
(Manual control) ผูปฏิบัติงานสามารถสังเกตเปลวไฟไดโดยการมองผานตาไฟหรือชองมองเปลวไฟที่ติดต้ังอยู
ที่ทายหองเผาไหม ทายหมอน้ํา หรือฝงตรงขามกับหัวเผา ดังแสดงในรูปที่ 4-39 

 

  
 (ก) ตาไฟติดต้ังที่ทายหมอน้ํา (ข) เปลวไฟในหมอน้ําเมื่อมองผานตาไฟ 
 

รูปที่ 4-39  ตาไฟ 
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ในปจจุบัน การควบคุมการเผาไหมไดเปลี่ยนไปเปนแบบอัตโนมัติแทบทั้งส้ิน ดังนั้นจึงตองมีการติดต้ัง
อุปกรณตรวจจับเปลวไฟแบบอิเลคทรอนิกส (Electronic flame detector or electronic photo cell) ที่บริเวณ
หองเผาไหมหรือหัวเผาดวย เพื่อใชตรวจจับเปลวไฟและสงสัญญาณไฟฟาไปยังระบบควบคุมการทํางานของหัว
เผาตอไป ดังแสดงในรูปที่ 4-40 

 

 
 

รูปที่ 4-40  ตาไฟแบบอิเลคทรอนิกส 
 
อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ หรือตาไฟ มีการทํางานเพื่อ 2 หนาที่หลักคือ 

• ขณะเริ่มเปดสวิตชเดินเครื่องหมอน้ํา ในชวงการไลอากาศ (Air venting) หากตาไฟตรวจพบ
แสงไฟในหองเผาไหม จะสงสัญญาณเตือน หากไมพบแสงไฟ ระบบสตารทหัวเผาจะเริ่มการ
จุดหัวเผา 

• เมื่อหมอน้ําเดินเครื่องตามปรกติแลว อุปกรณตรวจจับเปลวไฟจะตรวจการมีแสงไฟในหอง
เผาไหมตลอดเวลา หากตรวจพบวาไมมีแสงไฟ อุปกรณตรวจจับเปลวไฟจะสงสัญญาณเตือน 
พรอมกับสงสัญญาณไฟฟาไปตัดการทํางานของระบบจายเชื้อเพลิงเขาหัวเผาหรือหองเผา
ไหม 

 
4.11.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํากําหนดไววา อุปกรณตรวจจับเปลวไฟสําหรับเชื้อเพลิงเหลว
หรือกาซตองเปนชนิดท่ีสามารถตรวจจับรังสีความรอนหรือคล่ืนแสงหรืออุณหภูมิของหองเผาไหม ตรงตาม
ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใชกับหมอน้ํา และตองติดต้ังที่เครื่องพนไฟหรือหองเผาไหมและใหทําหนาที่ตัดวงจรการ
ทํางานของเครื่องพนไฟ ในกรณี ดังนี้ 

• เมื่อตรวจพบเปลวไฟในหองเผาไหม ในขณะวงจรไลอากาศอัตโนมัติของเครื่องพนไฟกําลัง
ทํางาน (Pre purge) 

• เมื่อตรวจไมพบเปลวไฟในหองเผาไหม ในขณะที่วงจรไลอากาศอัตโนมัติทํางานส้ินสุดลง และ
วงจรปอนเชื้อเพลิงกําลังทํางานแตจุดไฟไมติด หรือจุดไฟติดแลวแตเปลวไฟดับไป 
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4.11.2 การใชงาน 

• ไมควรจองดูตาไฟเปนระยะเวลานาน อาจเปนอันตรายตอสายตาได 
• พึงระวังอยูเสมอวากระจกของตาไฟหรือชองมองเปลวไฟสามารถแตกออกมาไดทุกเมื่อ 

 
4.11.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

• ตองตรวจสอบระบบตาไฟแบบอิเลคทรอนิกสอยางนอยอาทิตยละครั้ง โดยการชักตาไฟแบบ
อิเลคทรอนิกสออกมาขณะเครื่องทํางานปรกติ เครื่องจะตองดับภายใน 12 วินาที หลังจากชัก
ตาไฟแบบอิเลคทรอนิกสออกแลว ถาเครื่องไมดับจะตองตรวจหาสาเหตุและแกไขทันที ตอง
ตรวจสอบและทําความสะอาดชุดหนาสัมผัสตางๆ และชุดแมเหล็กสตารท (Magnetic starter) 
ตามสภาวะของการทํางาน และจุดติดต้ังสถานท่ีอยางนอยเดือนละครั้ง โดยใชลมเปา และอยา
ลัดวงจรไฟฟาเพื่อใหหมอน้ําทํางาน จะกอใหเกิดความเสียหายแกระบบไฟฟาได 

• ตรวจสอบกระจกมองเปลวไฟ (Protect and shielding glass) ตองไมมีการเปรอะเปอนและ
รอยแตกราว 

• ตรวจสอบกรอบหรือตัวเรือน (Case) ตองไมมีความผิดปรกติจากความรอนโดยไมสัมผัสดวย
มือโดยตรง 

• ตรวจสอบหลอด UV (Ultraviolet photo-electric tube) และแทงตรวจสอบเปลวไฟ (Flame 
rod) ถึงคาความตานทานความเปนฉนวนของจุดเชื่อมตอทางไฟฟา ซึ่งตองมีคาสูงกวาคาที่
ผูผลิตฉนวนกําหนดไว และอาจตองถอดเครื่องตรวจจับเปลวไฟ (Flame detector) และ
อุปกรณควบคุมดานความปลอดภัยเบื้องตน (Primary safety controller) ออกกอนถาจําเปน 

 
 

4.12 มาตรวัดอุณหภูมิปลองไอเสีย 
มาตรวัดอุณหภูมิปลองไอเสีย (Flue gas or exhaust gas temperature reader) เปนอุปกรณที่ใชเพื่อ

ตรวจวัดและแสดงคาอุณหภูมิของไอเสียที่ไหลผานปลองไอเสีย ในปจจุบันมาตรวัดอุณหภูมิปลองไอเสียยัง
สามารถสงคาอุณหภูมิไอเสียที่วัดไดไปยังระบบควบคุมการทํางานของหัวเผา เพื่อปรับสัดสวนผสมระหวาง
อากาศและเชื้อเพลิงใหเหมาะสมโดยอัตโนมัติอยางตอเนื่อง มาตรวัดอุณหภูมิปลองไอเสีย และหัววัดอุณหภูมิ 
(Temperature sensor) ปลองไอเสีย แสดงไดดังรูปที่ 4-41 

 

 
 

รูปที่ 4-41  หวัวัดและมาตรวัดอุณหภูมิปลองไอเสีย 

หัววัดอุณหภูมิ 
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4.12.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํากําหนดไววา ตองทําการติดต้ังมาตรวัดอุณหภูมิปลองไอเสียที่

ปลองไอเสียบริเวณใกลทางออกของหมอน้ํามากที่สุด อยางนอย 1 ชุด 
 

4.12.2 การใชงาน 
ติดต้ังในตําแหนงที่ผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และเขาถึงมาตรวัดอุณหภูมิปลองไอ

เสียไดสะดวก ไมมีส่ิงขีดขวาง 
 

4.12.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 
ตรวจสอบการทํางานวาทํางานไดตามปรกติหรือไม และบํารุงรักษาตามวิธีการและระยะเวลาที่กําหนด

และแนะนําโดยผูผลิต 
 

 
4.13 อุปกรณควบคุมอุณหภูมิปลองไอเสีย 

อุปกรณควบคุมอุณหภูมิปลองไอเสีย (Flue gas thermostat) เปนอุปกรณที่ใชวัดอุณหภูมิปลองไอเสีย 
และสงสัญญาณไฟฟาใหระบบควบคุมการทํางานของหัวเผาหยุดการทํางานโดยทันที หากอุณหภูมิไอเสียที่วัด
ไดมีคาเกินกวาอุณหภูมิสูงสุดท่ีต้ังไว เพื่อปองกันการเกิดอันตรายจากความผิดปรกติใดๆ ที่สงผลใหอุณหภูมิไอ
เสียสูงเกินปรกติ อุปกรณควบคุมอุณหภูมิปลองไอเสียแสดงไดดังรูปที่ 4-42 

 

 
 

รูปที่ 4-42  อุปกรณควบคุมอณุหภูมิปลองไอเสีย 
 

4.13.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํากําหนดไววา ตองติดต้ังอุปกรณควบคุมอุณหภูมิปลองไอเสียที่

ปลองไอเสียบริเวณใกลทางออกของหมอน้ํามากท่ีสุดอยางนอย 1 ชุด และตองติดต้ังใหมีหนาที่การทํางาน คือ 
เมื่ออุณหภูมิปลองไอเสีย สูงเกินอุณหภูมิที่กําหนดโดยตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย โดย
สัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวยสวิตชตัดตอ
แบบอัตโนมัติจากสวิตชควบคุมอุณหภูมิโดยตรง โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 
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4.13.2 การใชงาน 
อุณหภูมิปลองไอเสีย เปนการแสดงการสูญเสียความรอนไปทางปลอง ถาอุณหภูมิสูงก็จะสูญเสียมาก 

การท่ีอุณหภูมิปลองไอเสียสูงหรือตํ่าขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปนี้ 
• การออกแบบ เชน หมอน้ําแบบทอไฟ 4 กลับ จะมีอุณหภูมิตํ่ากวาแบบ 2 กลับหรือ 3 กลับ 

หรือมีการติดต้ังเครื่องอุนน้ําปอน (Economizer) หรือเครื่องอุนอากาศเผาไหม (Air 
preheater) ที่ปลองไฟ ทําใหอุณหภูมิปลองตํ่าลงไปอีก 

• สภาวะการเดินหมอน้ําใชงาน 
- หมอน้ําผลิตไอน้ําความดันเทาใด เชน ผลิตไอน้ําที่ความดัน 7 บารเกจ อุณหภูมิไอ

น้ําจะเปน 170 ๐C เมื่อหัวเผาทํางานที่สภาวะไฟมาก (High fire) อุณหภูมิปลองไอ
เสียจะสูงกวาอุณหภูมิไอน้ําประมาณ 50-60 ๐C ซึ่งอุณหภูมิปลองไอเสียจะเปน  
225-230 ๐C 

- เมื่อหัวเผาทํางานที่สภาวะไฟนอย (Low fire) อุณหภูมิปลองจะลดลงมาที่ 190 ๐C 
เปนตน 

• ความสะอาดของผิวถายเทความรอน เชน มีเขมาสะสมในทอไฟมาก อุณหภูมิปลองไอเสียก็
จะสูงขึ้นมากกวาปรกติ โดยมีเกณฑวาถาอุณหภูมิปลองไอเสียสูงกวาอุณหภูมิไอน้ําเกินกวา 
50 ๐C เชน 230 + 50 = 280 ๐C แลว แสดงวาถึงเวลาทําความสะอาดเตาและทอไฟ 

• ตัวอยางดังกลาวขางตน เปนกรณีของสําหรับหมอน้ําแบบ 4 กลับ ถาเปนแบบ 3 กลับ 
อุณหภูมิปลองไอเสียขณะหัวเผาทํางานที่สภาวะไฟมากอาจสูงถึง 260-280 ๐C ได 

 
4.13.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

ตรวจสอบสภาพการทํางานวาทํางานไดตามปรกติหรือไม และบํารุงรักษาตามวิธีการและระยะเวลาที่
กําหนดและแนะนําโดยผูผลิต 

 
 

4.14 บันไดและทางเดิน 
บันไดและทางเดินเปนอุปกรณที่ติดต้ังเพื่ออํานวยความสะดวกและปองกันการเกิดอันตรายแก

ผูปฏิบัติงานในขณะตรวจสอบสภาพการทํางานของหมอน้ําและอุปกรณขางเคียงตางๆ ที่ติดต้ังอยูในระดับที่สูง
จากพ้ืนดินมากๆ ตลอดจนอํานวยความสะดวกและปองกันการเกิดอันตรายในขณะทําการตรวจวัดคาตางๆ 
เชน อุณหภูมิ ความดัน และระดับน้ํา จากมาตรวัดท่ีติดต้ังอยูในระดับที่สูงจากพื้นดินมากๆ ลักษณะของบันได
และทางเดินแสดงไดดังรูปที่ 4-43 
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รูปที่ 4-43  บันไดและทางเดิน 
 

4.14.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต้ังบันไดและทางเดินสําหรับหมอน้ํากําหนดไววา หมอน้ําที่สูง

เกิน 3 เมตรจากพื้นถึงเปลือกดานบน ตองติดต้ังบันไดและทางเดินพรอมราวจับและขอบกันตก 
 

4.14.2 การใชงาน 
จับราวบันไดและราวทางเดินทุกครั้งขณะใชงาน 
 

4.14.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 
ตรวจสอบสภาพบันได ทางเดิน และราวจับดวยสายตา พิจารณารอยเชื่อมทุกจุดวามีการหลุดเคลื่อน 

แตกหักออกจากกันหรือไม นอกจากนี้ใหพิจารณาการเกิดสนิมดวย หากมีการชํารุดตองรีบซอมแซมทันที 
 

บันได 

ทางเดิน 
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  บทที่ บทที่ 55  
คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ําคุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา  

  
 
การท่ีหมอน้ําสามารถผลิตไอน้ําที่ความดันและอุณหภูมิที่สูงมากขึ้นในระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมานี้ เปน

ผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาของเทคนิคการปรุงแตงคุณภาพน้ําปอนนั่นเอง หากน้ําที่ปอนเขาหมอน้ํามี
คุณสมบัติไมเหมาะสมจะเกิดปญหาการกัดกรอนผิวถายเทความรอน หรือเกิดปญหาการจับเกาะของตะกรัน
แข็งซึ่งทําใหความสามารถในการถายเทความรอนลดลง และอาจเปนสาเหตุทําใหหมอน้ําระเบิดได นอกจากนี้
ถาน้ําในหมอน้ํามีน้ํามันหรือไขมันปนอยูจะทําใหเกิดฟอง ซึ่งฟองและหยดน้ําจะปนไปกับไอน้ํา กอใหเกิด
เหตุการณที่ไมตองการขึ้นได ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการควบคุมคุณภาพน้ําในหมอน้ําใหมีสภาพที่เหมาะสมอยู
ตลอดเวลา และขจัดส่ิงสกปรกออกโดยวิธีปรุงแตงคุณภาพน้ําที่เหมาะสมอยางตอเนื่องทั้งโดยวิธีทางกลและ
ทางเคมี นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีการทดสอบคุณภาพน้ําอยางตอเนื่อง เพื่อประโยชนทางตรงคือเปนการ
ตรวจสอบคุณภาพของน้ําปอนที่จะนําไปใชในหมอน้ําวาตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม และเพื่อ
ประโยชนทางออมคือเปนการตรวจสอบการทํางานของระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ใชวายังสามารถทํางานได
ตามปรกติหรือไม รายละเอียดทั้งหมดที่เก่ียวของกับการปรับปรุงคุณภาพน้ําไดนําเสนอไวดังตอไปนี้ 

 
5.1 ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า 

หมอน้ําตองการน้ําที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อไมใหเกิดปญหาการกัดกรอนหรือปญหาอื่น อัน
เนื่องมาจากคุณภาพของน้ํา หมอน้ําแตละเครื่องตองการระบบปรับสภาพน้ําที่ไมเหมือนกัน แมวาจะเปนหมอ
น้ําย่ีหอและรุนเดียวกัน 

 น้ําที่เหมาะสมที่จะใชกับหมอน้ําโดยทั่วไปๆ ไดแก น้ํากล่ัน น้ําฝน หรือน้ําที่ไดผานเครื่อง
กรองน้ําดีมิน (Demineralizer) หรือเครื่องกรองน้ําแบบรีเวิรสออสโมซิส (Reverse osmosis, 
RO) 

 ถาหาไมได ก็ควรเปนน้ําที่ไดผานเครื่องกรองน้ําออน ที่ทําใหความกระดางหมดไปแลว 
 น้ําที่ผานการปรุงแตงใหคาพีเอช (pH) อยูระหวาง 8 ถึง 9 (คาพีเอช หมายถึง คาแสดงความ

เขมขนของไฮโดรเจนไอออนในน้ํา คาคุณสมบัติเปนกลางคือ 7 ถาคาพีเอชสูงกวา 7 แสดงวา
เปนดาง และหากคาพีเอชตํ่ากวา 7 แสดงวาเปนกรด)  

 น้ําที่ผานการกําจัดกาซออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด ที่ละลายอยูในน้ําออกจนหมด 
เพื่อที่ปองกันการเกิดการผุกรอนของเหล็กในหมอน้ํา ออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ํา (Dissolved 
oxygen) ควรมีปริมาณไมเกิน 6 ppm ที่อุณหภูมิน้ําเทากับ 20 oC เนื่องจากออกซิเจนเปน
ตนเหตุของการกัดกรอนผิวถายเทความรอนของหมอน้ํา 

 น้ําที่ผานการเติมเคมี เพื่อที่จะรักษาคาพีเอชใหเหมาะสม โดยที่น้ํากอนเขาหมอน้ําควรมีคาพี
เอชประมาณ 5.8 ถึง 9.5 และน้ําในหมอน้ําควรมีคาพีเอชระหวาง 8.5 ถึง 11.8 โดยสารเคมีที่
ใชนี้ ควรมีสารเคมีที่จะปองกันการเกิดตะกรันดวย หรือเปนสารที่สามารถปองกันตะกรันไมให
จับผิวเหล็ก แตใหตัวตะกรันไปเกาะจับกันเอง และตกลงเปนฝุนผงลอยอยูในน้ํา แลวทําการ
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ปลอยออกโดยการระบายทิ้งออกทางกนหมอน้ํา (Blow down) (ตะกรัน หรือ Scale หมายถึง 
ส่ิงสกปรกในน้ําที่จับเกาะเปนชั้นแข็งตามถังหรือผนังภายในทอน้ํา แตหากส่ิงสกปรกมี
ลักษณะเปนโคลนตมที่ตกตะกอนอยูตอนลางของถัง จะเรียกวาสลัดจ หรือ Sludge) 
 

หมอน้ําแตละเครื่องใชน้ําจากแหลงน้ําที่ตางกัน ปญหาของน้ําแตละแหลงก็จะทําใหเกิดปญหากับหมอ
น้ําไมเหมือนกันและไมเทากัน ยกตัวอยางเชน 

 น้ําคลองหรือน้ําแมน้ํา จะมีส่ิงสกปรกแขวนลอยที่ไมละลายน้ําอยูมาก ที่ทําใหเกิดตะกรันดินที่
ลางไมออก น้ําเปนผิวดินที่มีปริมาณของกาซละลายอยูสูง แตมีปริมาณของสารละลายอยูนอย 
กาซออกซิเจนที่ละลายน้ําทําใหเกิดการกัดกรอนแบบเปนหลุม (Pitting corrosion)  

 น้ําบอหรือน้ําเหมือง อาจจะมีส่ิงสกปรกนอยกวาน้ําคลองและน้ําแมน้ํา แตเนื่องจากสวนใหญ
จะเปนน้ําฝนที่เก็บกักไว แตจะมีปริมาณกาซออกซิเจนละลายอยูสูงมากกวาน้ําคลองหรือน้ํา
แมน้ํา  

 น้ําบาดาล จะมีปริมาณของสารละลายมาก แตมีสารแขวนลอย และปริมาณของกาซที่ละลาย
อยูในน้ํานอย มักจะเปนน้ําที่มีความกระดางสูง เนื่องจากเปนน้ําใตดินที่ผานชั้นหินปูน หรือแร
ธาตุตางๆ ที่ถูกน้ําละลายมา ซึ่งความกระดาง (Hardness) หมายถึง คาแสดงปริมาณ
แคลเซียมไอออนและแมกนีเซียมไอออนท่ีปนอยูในน้ําซึ่งไดผานการคํานวณเทียบคาเปนคา
ของแคลเซียมคารบอเนต โดยหนวยที่ใชแสดงคาคือ หนวยในหนึ่งลานสวน (ppm) น้ําบาดาล
เปนน้ําที่ทําใหเกิดตะกรันมากในหมอน้ํา นอกจากนี้น้ําบาดาลจากบางแหลงอาจมีเกลือคลอ
ไรดสูง เชน น้ําบาดาลจากแหลงสมุทรปราการ หรือสระบุรี เปนตน 

 น้ําประปา เปนน้ําผิวดินที่ผานการตกตะกอนปรับสภาพ เพื่อการชําระลางในครัวเรือน 
คุณภาพของน้ําประปาที่จะนํามาใชกับหมอน้ํา ขึ้นอยูกับแหลงน้ําที่มาทําน้ําประปา ถาเปน
น้ําประปาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีความกระดางประมาณ  110 ppm ซึ่งยังไม
สามารถนํามาใชปอนเขาสูหมอน้ําไดเนื่องจากความกระดางยังสูงเกินไปสําหรับหมอน้ํา 
น้ําประปาบางจังหวัด เชน ภูเก็ต จะผลิตจากแหลงน้ําที่เปนบอเหมืองแรเกาที่ใชเก็บกักน้ําฝน 
ซึ่งจะมีปญหาเรื่องกาซออกซิเจนละลายอยูสูงมาก หมอน้ําในบริเวณนั้นสวนใหญจะเกิด
ปญหาการกัดกรอนแบบเปนหลุม 
 

น้ําในอุดมคติสําหรับใชกับระบบหมอน้ําตองไมทําใหเกิดการตกผลึกจนเปนตะกรันหรือไมกัดกรอน
วัสดุ นอกจากนี้ตองไมทําใหเกิดน้ําปะทุ น้ําเปนฟอง และแครีโอเวอรในหมอน้ํา น้ําในธรรมชาติมักมีมลทินซึ่ง
ประกอบดวยสารตางๆ ที่กอปญหาและเปนอุปสรรคตอการทํางานของระบบหมอน้ํา ดวยเหตุนี้การปรับสภาพ
น้ําเพื่อกําจัดสารแปลกปลอมในน้ําจึงมีความจําเปนเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาตางๆ ตอระบบหมอน้ําตลอดจน
อุปกรณตางๆ ที่สัมผัสกับน้ํา การปรับสภาพน้ําและปรุงแตงคุณภาพน้ําสําหรับระบบตางๆ สามารถแบงได 2 
แบบ คือ การปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบนอกหมอน้ํา และการปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบในหมอน้ํา ซึ่งรายละเอียด
ของระบบปรังปรุงคุณภาพน้ําแตละแบบมีดังตอไปนี้  

 
 

 5-2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 
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5.1.1 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบนอกหมอน้ํา 
การปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบนอกหมอน้ํา (External boiler water treatment) เปนการกําจัดหรือลด

ความเขมขนของแรธาตุตางๆ ใหกับน้ําปอนหมอน้ํา จุดมุงหมายของขั้นตอนนี้ คือ ตองการกําจัดแรธาตุตางๆ
ใหหมดสิ้น โดยปรกติส่ิงที่ตองการกําจัดออกจากน้ําปอน ไดแก ความกระดาง ตะกอนแขวนลอยและออกซิเจน
ที่เจือปนในน้ํา ระบบปรังปรุงคุณภาพน้ําที่สําคัญที่ใชปรับสภาพน้ําแบบภายนอกหมอน้ํามีดังนี้ 

 
1) ระบบถังกรองทราย 

ถังกรองทราย (Sand filter) ทําหนาที่กรองสารแขวนลอย (Suspended solid) ที่ทําใหเกิด
ตะกรันดินที่ลางไมออก สารแขวนลอย คือ ส่ิงตางๆ ที่อยูในน้ําที่ไมมีการละลาย ซึ่งมีทั้งส่ิงสกปรก โคลนเลน 
พืช และสัตวเล็กๆ ซึ่งสารแขวนลอยในน้ําจะทําใหน้ําขุนหรือมีสี ควรติดต้ังถังกองทรายเมื่อน้ําดิบมีสาร
แขวนลอยมากกวา 1 NTU (NTU = Nephelometric turbidity unit) เพื่อทําใหน้ํานั้นใสขึ้น หากน้ําที่ใชมีสาร
แขวนลอยสูงมากจนกระทั่งถังกองทรายไมสามารถกรองสารแขวนลอยใหมีคาตํ่ากวา 1 NTU ได ก็มีความ
จําเปนที่จะตองใชเคมีเติมเขาไปในหมอน้ําชวยจับเกาะสารแขวนลอยใหตกตะกอน และทําการปลอยระบายน้ํา
กนหมอน้ําใหมากขึ้นกวาปรกติ ถังกรองทรายและทรายสําหรับกรองน้ําแสดงไดดังรูปที่ 5-1 

 

   
 

รูปที่ 5-1  ถังกรองทรายและทรายสําหรับกรองน้ํา 
 

2) ระบบถังกรองน้ําออน 
ความกระดางในน้ํา (Hardness) เปนตนเหตุของการเกิดตะกรันในหมอน้ําและอุปกรณอยาง

อื่นในระบบ อุปกรณที่ใชน้ํากระดางเปนจํานวนมากจะมีปญหาในเรื่องตะกรันที่เกิดบนผิวโลหะที่ใชถายเทความ
รอน บางครั้งตะกรันสามารถเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาสั้นและกอใหเกิดปญหาตางๆ ดังนั้นการกําจัดความ
กระดางออกจากน้ํากอนนําไปใชจึงเปนส่ิงจําเปนมาก ระบบถังกรองน้ําออน (Water softener) ดังแสดงในรูปที่ 
5-2 จึงเขามามีบทบาทในการกําจัดความกระดางอันเปนตนเหตุของการเกิดตะกรัน ถือเปนระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ําที่รูจักกันแพรหลาย ระบบถังกรองน้ําออนสําหรับน้ําปอนหมอน้ํามักเปนแบบที่ใชการแลกเปลี่ยน
ไอออนของเรซิน (Ion exchange resin) เรซินที่ใชแลกเปลี่ยนไอออนสามารถดูดซับแคลเซียมและแมกนีเซียม
ออกจากน้ําที่ไหลผานชั้นเรซิน และในขณะเดียวกันเรซินก็คายโซเดียมออกจากตัวเองใหกับน้ํา ดังนั้นเรซิน
กําจัดความกระดางของน้ําโดยใชโซเดียมในตัวแลกเปลี่ยนเอาแคลเซียมและแมกนีเซียม สงผลใหโอกาสเกิด
ตะกรันจึงลดนอยลงมาก ดังแสดงในรูปที่ 5-3 การแลกเปลี่ยนลักษณะนี้จะเกิดขึ้นตอไปจนกระทั่งไอออนของ

 5-3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

โซเดียมทั้งหมดถูกปลอยออกจากเรซินจนหมด และเรซินอิ่มตัวเต็มไปดวยแคลเซียมและแมกนีเซียม เมื่อใช
งานถังกรองน้ําออนไปสักระยะ ส่ิงสกปรกตางๆ จะเกิดการสะสมอยูภายในถังกรอง ดังนั้นจึงตองทําการลาง
กลับ (Back wash) อยางสมํ่าเสมอ ดังแสดงในรูปที่ 5-4 (ก) นอกจากนี้หลังจากการลางกลับ ตองทําการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําที่ผานระบบถังกรองเรซินโดยใชน้ํายาตรวจคุณภาพ หากน้ําปอนที่ผานการหยดน้ํายา
ตรวจสภาพลงไปเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเปนสีมวงหรือสีชมพู แสดงวาเรซินอิ่มตัวไปดวยแคลเซียมและแมกนีเซียม
แลว เมื่อถึงจุดนี้ก็เปนเวลาที่ตองฟนฟูสภาพใหเรซินใหม (Regeneration) โดยการลางเรซินดวยสารละลาย
เกลือแกง (NaCl) ในระหวางการลางเกลือหรือ Regeneration สารละลายเกลือแกงที่อิ่มตัวจะไหลผานเรซิน ทํา
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางแคลเซียมและแมกนีเซียมที่อยูในเรซินกับโซเดียมที่อยูในสารละลายเกลือแกง 
ผลที่ไดคือเรซินจะคายแคลเซียมและแมกนีเซียมออกไปและดูดเอาโซเดียมเขามาไวในตัว ทําใหเรซินพรอมที่
จะใชกําจัดความกระดางไดใหมอีกครั้งหนึ่ง ดังแสดงในรูปที่ 5-4 (ข) แผนภูมิการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้น
ภายในระบบถังกรองน้ําออนแสดงไดดังรูปที่ 5-5 

 

  
 

รูปที่ 5-2  ถังกรองน้ําออน 
 

หากผูปฏิบัติงานละเลยการลางกลับ และการลางเกลือ ปญหาตางๆ ดังตอไปนี้จะเกิดขึ้น
ตามมา 

 เรซินจะไมสามารถดูดจับแคลเซียมและแมกนีเซียมไวได ทําใหแคลเซียมและ
แมกนีเซียมหลุดเขาไปในหมอน้ํา 

 เมื่อน้ําที่มีแคลเซียมและแมกนีเซียมไดรับความรอน จะทําใหเกิดเปนตะกรันหินปูน
แข็งเกาะติดแนนอยูที่ผิวดานสัมผัสน้ํา 

 เมื่อปริมาณตะกรันเพิ่มมากขึ้น ความรอนจากพื้นที่ถายเทความรอน เชน ทอไฟไม
สามารถสงผานความรอนไปยังน้ําไดดีดังเดิม ทําใหเกิดความรอนสูญเสียไปทาง
ปลองไอเสียเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การที่มีอุณหภูมิปลองเพิ่มขึ้น จะทําใหสูญเสีย
เชื้อเพลิงในการเผาไหมเพิ่มขึ้นดวย 

 เมื่อสวนที่ไดรับความรอนไมสามารถถายเทความรอนเปนเวลานาน จะทําใหวัสดุ
บริเวณนั้นเกิดการออนตัวหรือสูญเสียความแข็งแรง ทําใหเกิดความเสียหายขึ้นได 

 5-4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 
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 หากเกิดตะกรันขึ้นที่อุปกรณตางๆ โดยเฉพาะอุปกรณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย 
เชน ลูกลอยควบคุมระดับน้ํา จะทําใหอุปกรณดังกลาวทํางานผิดปรกติ สงผลใหเกิด
ภาวะน้ําแหง และเกิดการระเบิดของหมอน้ําตามมาได 
 

 
 

รูปที่ 5-3  ขั้นตอนการกรองน้ําเพื่อผลิตน้ําออน 
 

 
 (ก) การลางกลับ (ข) การลางเกลือ 

 
รูปที่ 5-4  การลางกลับ และการลางเกลือ 

 5-5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 
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รูปที่ 5-5  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในระบบถังกรองน้ําออน 
 

3) ระบบถังกรองน้ําแบบแลกเปลี่ยนไอออน 
ระบบถังกรองน้ําแบบแลกเปลี่ยนไอออน (Deionizer or demineralizer) คือการปรับปรุง

คุณภาพน้ําโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนไอออนระหวางน้ําและสารกรอง ประกอบดวยถังกรองเรซิน 3 ถังคือ ถัง
กรองไอออนบวก ถังกรองไอออนลบ และถังกรองผสม (มีทั้งสารกรองประจุบวกและลบในถังเดียวกัน) โดยแต
ละถังมีหลักการทํางานดังนี้ 

(ก) ถังกรองไอออนบวก 
ถังกรองไอออนบวก (Cation filter) คือ ถังกรองที่ใชดูดซับไอออนบวกทุกชนิดท่ีไมพึง

ประสงคในน้ํา ภายในบรรจุสารกรองสังเคราะหแบบ Strong cation exchange resin ซึ่งมีความสามารถพิเศษ
ในการแลกเปลี่ยนไอออนบวกภายในตัวเรซินเองกับไอออนบวกในน้ํา โดยจะเติมไอออนที่ตองการใหกับเรซิ
นกอน เรียกเปนการฟนฟูสภาพเรซิน (Regeneration) แลวจึงนําสารกรองนั้นมากรองน้ํา เรซินจะสามารถจับ
ไอออนบวกในน้ําทุกชนิดไวและปลอยไอออนบวกที่เติมไวออกไปกับน้ํา ในระบบถังกรองน้ําแบบแลกเปลี่ยน
ไอออนนี้ ไอออนบวกที่ตองการและเติมใหกับเรซินไวกอน คือ H+ เมื่อนําสารกรองนี้มากรองน้ําจะทําใหน้ําที่
ผานออกมามีไอออนบวกที่เหลือเปน H+ ทั้งหมด ซึ่งมีสภาพเปนกรดชนิดตางๆ เชน กรดคารบอนิก กรด
กํามะถัน กรดเกลือ เปนตน แตสําหรับไอออนลบจะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ H+ ที่ใชเติมใหกับเรซินใน
ขั้นตอนการฟนฟูสภาพไดจากกรดชนิดตางๆ แตที่ใชกันมากที่สุด คือ กรดกํามะถัน เนื่องจากสามารถทําใหมี
ความเขมขนสูง (98%) ประหยัดคาขนสงและการจัดเก็บ และกรดชนิดนี้ยังไมกลายเปนไอกรด กัดกรอน
โครงสรางตัวอาคารท่ีเก่ียวของ เม่ือจะใชงานจะเจือจางใหเหลือความเขมขนเพียง 1-5% แลวผานกรดเจือจางนี้
เขาไปในถังกรอง H+ สารละลายกรดก็จะไปแทนท่ีและไลไอออนบวกชนิดอื่นที่จับอยูกับเรซินออกไป กรด
กํามะถันที่ใชมีสูตรทางเคมีเปน H2 SO4 ซึ่งเมื่อละลายน้ําจะแตกตัวเปน H+ และ SO4 สวนของ SO4 นี้จะไม
เกิดปฏิกิริยาใดๆ กับเรซินและถูกปลอยออกท้ิง กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ (HCl) เปนกรดอีกชนิดหนึ่งที่
ใชในการฟนฟูสภาพเรซิน 

 5-6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 
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(ข) ถังกรองไอออนลบ 
ถังกรองไอออนลบ (Anion filter) เปนถังกรองที่ใชดูดซับไอออนลบที่ไมตองการออกจาก

น้ํา ภายในก็บรรจุสารกรองสังเคราะหเชนกัน แตเปนชนิด Strong anion exchange resin ลักษณะการใชงานก็
จําเปนตองไดรับการฟนฟูสภาพกอนใชงานเชนเดียวกับถังกรองไอออนบวก แตจะใชดาง หรือโซดาไฟ 
(NaOH) ที่ความเขมขน 4% ผานเขามาในถังกรองเพื่อเติม OH- ใหกับเรซินกอน ฉะนั้นเมื่อนํามาใชกรองน้ํา 
น้ําที่ผานถังกรองออกมาจะมีไอออนลบเปน OH- ทั้งหมด และเนื่องจากถังกรองไอออนลบนี้ติดต้ังอยูหลังถัง
กรองไอออนบวก ด้ังนั้นน้ําที่ผานถังกรองไอออนบวกมากอนซึ่งมีประจุบวกเปน H+ ทั้งหมด จะเกิดการรวมตัว
กันของ H+ และ OH- กลายเปนโมเลกุลน้ํา H O บริสุทธ์ิและปราศจากแรธาตุใดๆ ละลายอยู 2

(ค) ถังกรองผสม 
ถังกรองผสม (Mix bed filter) เปนถังกรองถังสุดทายของระบบถังกรองน้ําแบบ

แลกเปลี่ยนไอออน ภายในบรรจุสารกรองทั้ง 2 ชนิด คือ Cation resin และ Anion resin คลุกเคลาผสมผสาน
กันใชเพื่อกรองแรธาตุที่หลุดรอดออกมาจากถังกรองทั้งสองถังแรก โดยเฉพาะเม่ือสารกรองในถังทั้งสองขางตน 
ใกลจะหมดความสามารถในการดูดซับไอออนที่ไมตองการ ถังนี้จะรับภาระเพียงเล็กนอยจึงมีอายุการใชงานตอ
การฟนฟูสภาพหน่ึงครั้งที่ยาวนานกวาถังกรองไอออนบวก และถังกรองไอออนลบมาก แตก็มีความจําเปนใน
การรักษาความบริสุทธ์ิของน้ําที่ผลิตออกมา การฟนฟูสภาพสารเรซินในถังจําเปนตองแยกชั้นเรซินออกจากกัน
เสียกอน การลางกลับดวยน้ําจะทําใหเรซินทั้งสองชนิดซึ่งมีความหนาแนนไมเทากันเกิดการแยกตัวกันดวย
ตัวเอง จากนั้นจึงฟนฟูสภาพ Anion resin ซึ่งอยูชั้นบน ดวยดาง และฟนฟูสภาพ Cation resin ซึ่งอยูชั้นลาง
ดวยกรด หลังจากนั้นจะใชน้ําบริสุทธ์ิเขาไปลางไลเอากรดและดางสวนที่เหลือออกจนหมดส้ิน แลวจึงทําการ
คลุกเคลาใหเรซินทั้งสองผสมผสานกันใหมโดยใชลมเปายอนเพื่อเตรียมไวใชงานตอไป 

ถังกรองน้ําแบบแลกเปลี่ยนไอออน และขั้นตอนการแลกเปลี่ยนไอออน แสดงดังรูปที่ 5-6 
 

  
 

รูปที่ 5-6  ถังกรองน้ําแบบแลกเปลี่ยนไอออน และขัน้ตอนการแลกเปลี่ยนไอออน 
 

4) ระบบถังกรองน้ําแบบดีอัลคาไลซ 
ระบบถังกรองน้ําแบบดีอัลคาไลซ (Dealkalizer) จะทําการลดความเปนดางของน้ํา โดยการใช

ถังซึ่งบรรจุเรซินประจุไฟฟาบวกไว ทําหนาที่จับสารละลายดางที่มีประจุไฟฟาลบในน้ําเอาไว เชน ซัลเฟต  
ไนเตรท คารบอนไดออกไซด และซิลิกา ดังแสดงในรูปที่ 5-7  

 5-7 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 
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ความเปนดาง (Alkalinity) หมายถึง คาที่แสดงปริมาณกรดท่ีตองใชในการทําใหสวนที่เปน
ดาง เชน เกลือไบคารบอเนต เกลือฟอสเฟต และเกลือซิลิเกต เปนตน ที่ละลายอยูในน้ําใหมีสภาพความเปน
กลาง ปริมาณกรดที่ใชจะแสดงเปนคาที่ผานการปรับเทียบเปนปริมาณของแคลเซียมคารบอเนตในหนวย ppm 
นอกจากนี้ยังมีคา M-alkalinity หมายถึง ดัชนีบงบอกความเปนกลางคือ Methyl orange (pH = 4.8) และ  
P-alkalinity หมายถึง Alkalinity ของน้ํามีคาเทียบเทาความเขมขนของเกลือคารบอเนตที่ไดจากการสลายตัว
ของเกลือไบคารบอเนตเนื่องจากความรอนหรือสารจําพวกดางที่เติมเขาไปเพื่อปรุงแตงคุณภาพน้ําภายในหมอ
น้ํา เชน โซเดียมไฮดรอกไซด เปนตน สวนสารเคมีที่ใชเปนดัชนีบอกความเปนกลางคือ Phenolphthalein (pH 
= 9.0) จากคาความเปนดางที่กลาวมาขางตนเขียนเปนสมการได 

 
Total alkalinity = M-alkalinity + P-alkalinity 
 
ควรติดต้ังระบบกรองน้ําดีอัลคาไลซ เมื่อน้ํามีสารละลายดางของไบคารบอเนต สูงกวา 100 

ppm และมีการใชน้ํามากกวา 4 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือเมื่อน้ํามีสารละลายซัลเฟตตํ่ากวา 120 ppm และเมื่อ
น้ํามีสารละลายซัลเฟตตํ่ากวา 50% ของสารละลายดางทั้งหมด  

การฟนฟูสภาพระบบถังกรองน้ําแบบดีอัลคาไลซ (Regeneration) ทําโดยการลางดวย
น้ําเกลือ NaCl (Na+, Cl-) เชนเดียวกันกับการลางถังกรองน้ําออน ไมควรใชน้ําโซดาไฟ NaOH (Na+ -, OH ) ลาง
ถังดีอัลคาไลซ เพราะถาลางดวยน้ําโซดาไฟ OH- ในน้ําโซดาไฟจะถูกแลกเปลี่ยนลอดผานถังดีอัลคาไลซ ทําให
เปนการเพิ่มคาความเปนดางของน้ําใหสูงขึ้น ควรลางดวยเกลือแกงเพียงอยางเดียว 

 

  
 

รูปที่ 5-7  ถังกรองน้ําแบบดีอลัคาไลซ และการดักจับสารละลายดางที่มีประจุไฟฟาลบ 
 

5) ระบบถังกรองน้ําแบบรีเวิรสออสโมซีส 
ออสโมซีส (Osmosis) หมายถึง การเคล่ือนที่ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของน้ําโดยผานเยื่อ

เมมเบรนบางๆ (Semi permeable membrane) จากฝงที่มีสารละลายเจือจาง ไปยังฝงที่มีสารละลายเขมขน ดัง
แสดงในรูปที่ 5-8 (ก) เยื่อเมมเบรนในอุดมคติยอมใหน้ําไหลผานไดเทานั้น แตในทางปฏิบัติโมเลกุล หรือ
ไอออนบางชนิด อาจไหลผานไดเชนกัน สมมุติมีตูน้ําอยูและเอาเมมเบรนมากั้นตรงกลางดานซายเปน
สารละลายเขมขน ดานขวาเปนสารละลายเจือจาง เมื่อปลอยใหมีการไหลของน้ําผานเมมเบรนจนกระทั่งถึงจุด
สมดุล (ไมมีการไหลอีก) ระดับน้ําในดานซายซึ่งเปนสารละลายเขมขนจะสูงกวาระดับน้ําในดานขวาที่เปน

 5-8 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

สารละลายเจือจาง เมื่อปลอยใหมีการไหลของน้ําผานเมมเบรนจนกระทั่งถึงจุดสมดุล (ไมมีการไหลอีก) ระดับ
น้ําในดานซายซึ่งเปนสารละลายเขมขนจะสูงกวาระดับน้ําในดานขวาซึ่งเปนน้ําเจือจาง ผลตางของระดับน้ํานี้
เรียกวา แรงดันออสโมซิส (Osmotic pressure) ปรากฏการณออสโมซิสเกิดจากสารละลายเขมขนมีความดันไอ 
(Vapor pressure) ตํ่ากวาสารละลายเจือจาง ระดับน้ําในทั้งสองดานของเมมเบรนจึงมีการปรับตัวจนกระทั่ง
แรงดันบนผิวน้ําทั้งสองดานมีคาเทากัน ถามีแรงดันที่มีคาสูงกวาแรงดันออสโมซิสมากระทําตอดานที่มี
สารละลายเขมขน น้ําจะไหลยอนกลับ ซึ่งเปนการตานการไหลตามธรรมชาติ ดังแสดงในรูปที่ 5-8 (ข) วิธี
ดังกลาวนี้วิศวกรนํามาใชเพื่อแยกน้ําออกจากสารละลายเขมขนตางๆ และเรียกวารีเวิรสออสโมซีส (Reverse 
osmosis, RO) หรือออสโมซีสยอนกลับ ดังนั้นกระบวนการรีเวิรสออสโมซีส จึงอาศัยปจจัยสําคัญ 2 อยาง คือ 
แรงดัน และเมมเบรน 

 

 
 (ก) ออสโมซิส (ข) รีเวิรสออสโมซีส 

 
รูปที่ 5-8  ความแตกตางระหวางออสโมซิสและรีเวิรสออสโมซีส 

 
กระบวนการเมมเบรน (Membrane processes) หมายถึงกระบวนการตางๆ ที่อาศัยเยื่อเมม

เบรน (Semi permeble membrane) ในการแยกสารละลายออกจากน้ําหรือของเหลว กระบวนการเมมเบรนที่
สําคัญมี 3 แบบคือ Electro dialysis (ED), Reverse osmosis (RO) และ Ultra filtration (UF) ความแตกตาง
ของกระบวนการทั้งสามประเภทอยูที่ความสามารถในการแยกสารละลายที่มีขนาดตางๆ และแรงขับดันใหเกิด
การแยกสารและน้ําออกจากกัน Electro dialysis ใชความตางศักยไฟฟาเปนแรงขับดันใหเกิดการแยก
สารประกอบซึ่งแตกตัวเปนไอออนไดออกจากน้ํา แตไมสามารถแยกสารอินทรีย สวน Reverse osmosis 
(บางครั้งเรียกวา Hyper filtration) และ Ultra filtration ใชแรงดันในการแยกสารตางๆ ออกจากน้ํา Reverse 
osmosis สามารถแยกสารอินทรียขนาดใหญเทานั้น อยางไรก็ตาม Ultra filtration มักใชแรงดันประมาณ 7 บาร 
หรือนอยกวา สวน Reverse osmosis มักใชแรงดันต้ังแต 20 – 70 บาร หรือสูงกวา เยื่อเมมเบรนของ
กระบวนการทั้งสาม มีหนาที่และขีดความสามารถไมเทากัน กลาวคือ แผนเมมเบรนของ Reverse osmosis 
สรางขึ้นเพื่อใหน้ําไหลผานเทานั้น และไมมีคุณสมบัติใหสารอ่ืนๆ ไหลผานได แผนเมมเบรนสําหรับ Electro 
dialysis มี 2 ชนิดคือ แผนบวก และแผนลบ ซึ่งยอมไอออนที่มีประจุไฟฟาเหมือนกันไหลผาน โมเลกุลของน้ํา
ไหลผานแผนเมมเบรนไดยาก ความแตกตางของแรงขับดันและสารท่ีแยกออกจากน้ําไดระหวาง Electro 
dialysis (ED), Reverse osmosis (RO) และ Ultra filtration (UF) แสดงในตารางที่ 5-1 

 

 5-9 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

ตารางที่ 5-1  ความแตกตางของแรงขับดันและสารท่ีแยกออกจากน้ําได 
กระบวนการ แรงขับดัน สารท่ีแยกออกจากน้ําได 

RO แรงดัน 20-70 บาร หรือสูงกวา เกลือแร กรด ดาง สารอินทรียที่มีน้ําหนักโมเลกุล
มากกวา 200 (รวมทั้งแบคทีเรีย ฯลฯ) 

UF แรงดันประมาณ 7 บาร หรือตํ่ากวา สารอินทรียที่มีน้ําหนักโมเลกุลมากกวา 500 
ED แรงดันไฟฟา สารท่ีแตกตัวเปนไอออนได 

 
ในปจจุบัน เนื่องจากความจําเปนที่ตองใชน้ําสะอาดท่ีมีปริมาณสารละลายตํ่า และความ

สกปรกที่เพิ่มขึ้นของแหลงน้ําดิบ ทําใหกระบวนการเมมเบรนตางๆ มีความสําคัญเพิ่มขึ้น และกลายเปนระบบที่
จําเปนในหลายกรณี เนื่องจากระบบ Reverse osmosis นั้นมีขีดความสามารถกวางขวางกวา Ultra filtration 
และ Electro dialysis ดังนั้น จึงมีการนํา Reverse osmosis ไปใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําปอนหมอน้ําไดดี
มากกวาระบบเมมเบรนแบบอื่น ถังกรองน้ําแบบรีเวิรสออสโมซีส และชั้นแผนกรองที่อยูภายใน แสดงไดดังรูปที่ 
5-9 และ 5-10 ตามลําดับ 

 
 

 
 

รูปที่ 5-9  ถังกรองน้ําแบบรีเวิรสออสโมซีส 
 

 
 

รูปที่ 5-10  ชัน้แผนกรองภายในถังกรองน้าํแบบรีเวิรสออสโมซีส 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

6) ระบบถังไลอากาศ 
การกําจัดออกซิเจนในน้ําปอนหมอน้ําเปนส่ิงจําเปนที่ตองกระทําเพื่อปองกันไมใหเกิดการกัด

กรอนอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นกับทอสงน้ําและทอในหมอน้ํา วิธีกําจัดออกซิเจนจากน้ํามี 2 วิธีคือวิธีทางเคมี และ
วิธีทางกายภาพ วิธีแรกเปนการเติมสารเคมีบางอยาง เชน โซเดียมซัลไฟด เพื่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจนท่ี
ละลายอยูในน้ําจนเกิดเปนสารใหมที่ไมกอใหเกิดปญหาการกัดกรอน สวนวิธีที่สองนั้นเปนการกําจัดออกซิเจน 
โดยใชถังไลอากาศ (Deaerator) สําหรับในทางปฏิบัติการใชวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงลําพังมักไมไดผลอยางเต็มที่ 
หรือถาใชไดก็ไมประหยัด จึงนิยมใชทั้งสองวิธีไปดวยกันกลาวคือ ใชถังไลอากาศเพ่ือกําจัดออกซิเจนสวนใหญ 
กอน จากนั้นจึงเติมสารเคมีเพื่อกําจัดออกซิเจนสวนที่เหลือ พึงตระหนักไววาน้ําในหมอน้ําตองไมมีออกซิเจน
อยางเด็ดขาด ทั้งนี้เพราะออกซิเจนเพียง 0.005 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถทําใหเกิดการกัดกรอนอยางรุนแรง 
ถังไลอากาศเพียงอยางเดียวไมสามารถลดออกซิเจนใหเหลือนอยกวา 0.005 มิลลิกรัมตอลิตรได การเติม
สารเคมีเพียงอยางเดียวสามารถลดออกซิเจนได 100% แตก็ไมใชหนทางปฏิบัติที่ดีและไมเปนการประหยัด 

ตราบใดที่หมอน้ํามีทางเปดสูบรรยากาศไมวาจะผานทางถังเก็บคอนเดนเสทหรือถังเก็บน้ํา
ปอนหมอน้ํา ตราบนั้นก็จะมีการถายเทออกซิเจนจากอากาศใหกับน้ํา ทําใหมีปริมาณออกซิเจนสูงละลายในน้ํา 
น้ําปอนหมอน้ําชวยใหมีออกซิเจนเขาสูหมอน้ํามากยิ่งขึ้นเพราะน้ําปอนก็มีออกซิเจนละลายอยูดวยนอกจากนี้
น้ําปอนซึ่งเปนน้ําเย็นจะทําใหคอนเดนเสทมีอุณหภูมิตํ่าลงเมื่อสงกลับไปยังหมอน้ํา เปนเหตุใหออกซิเจนใน
อากาศสามารถละลายในน้ําไดเพิ่มขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะความสามารถในการะละลายน้ําของออกซิเจนเปน
สัดสวนผกผันกับอุณหภูมิ ยกตัวอยางเชน หากอุณหภูมิน้ําสูงถึง 82 o oC และ 93 C (180 o oF และ 200 F) 
ปริมาณออกซิเจนสูงสุดท่ีละลายน้ําไดเทากับ 2 และ 1 มิลลิกรัมตอลิตร และเมื่ออุณหภูมิน้ําสูงถึง 102 oC  
(215 oF) จะไมมีออกซิเจนละลายในน้ําไดเลย สามารถแบงถังไลอากาศไดเปน 3 ประเภท ตามลักษณะกลไก
การไลอากาศที่เกิดขึ้นภายใน ไดแก 

(ก) ถังไลอากาศแบบธรรมดา 
ถังไลอากาศแบบธรรมดา เปนถังไลอากาศแบบที่งายที่สุด ประกอบดวยขดไอน้ํา

แบบวงจรปดหรือเปดวางอยูในถังคอนเดนเสทซึ่งมีที่ระบายอากาศ ขดไอน้ําถูกควบคุมอยางอัตโนมัติเพื่อใหมี
อุณหภูมิอยูในชวง 82-93 o oC (180-200 F) หรือสูงกวานั้นโดยไมทําใหเกิดโพรงอากาศ (Cavitation) หรือการ
กระแทกของไอน้ํา (Steam shock) 

(ข) ถังไลอากาศแบบถาด 
ถังไลอากาศแบบถาด (Tray-type deaerator) แบบติดต้ังในแนวนอนโดยทั่วไป ดัง

แสดงในรูปที่ 5-11 ประกอบดวยสวนโดมทรงกระบอกแนวดิ่ง (Vertical domed deaerator section) สําหรับไล
อากาศ ซึ่งติดต้ังอยูเหนือถังเก็บน้ําปอนทรงกระบอกแนวนอน (Horizontal boiler feedwater storage vessel) 
น้ําปอนจะเขาที่สวนไลอากาศ ตกลงดานบนของถาดที่เจาะเปนรูพรุน (Perforated tray) และไหลลงดานลาง
ผานรูพรุนดังกลาว สวนไอน้ําความดันตํ่าที่ใชในการไลอากาศไหลเขาดานลางของถาด และไหลขึ้นดานบนผาน
รูพรุนของถาด บางกรณีอาจออกแบบโดยใชวัสดุอัดแนนอื่นๆ แทนถาดที่มีรูพรุน เนื่องจากสามารถทําใหไอน้ํา
และน้ําปอนสัมผัสกันและผสมกันไดดีกวา 

ไอน้ําจะไลกาซที่เจือปนอยูในน้ําปอนใหออกไปทางทอระบายอากาศ (Vent) ที่อยู
ดานบนของสวนโดม บางครั้งมีการติดต้ังเครื่องควบแนนอากาศระบาย (Vent condenser) เพื่อใชดักจับและนํา
น้ําที่ถูกหอบขึ้นไปโดยกาซกลับมาใชใหม ทอระบายอากาศโดยทั่วไปจะติดต้ังวาลวพิเศษที่ยอมใหไอน้ําไหล
ผานไปกับกาซไดเพียงเล็กนอยเทานั้น เพื่อลดการสูญเสียไอน้ําออกจากระบบ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

น้ําที่ถูกไลอากาศออกแลวจะไหลตกลงมาที่ถังเก็บทรงกระบอกแนวนอนที่อยู
ดานลาง และพรอมที่จะถูกปมสงไปปอนหมอน้ําตอไป สวนหนึ่งของไอน้ําความดันตํ่าไหลเขาสูถังแนวนอนผาน
ทอที่มีหัวกระจาย (Sparger pipe) ที่อยูดานลางของถัง เนื่องจากไอน้ํานี้ยังมีความรอนอยูจํานวนหนึ่ง ไอน้ํา
ดังกลาวจึงคายความรอนใหน้ําปอน ทําใหอุณหภูมิน้ําปอนสูงขึ้น ในสวนภายนอกของถังไลอากาศ ตองมีการ
หุมฉนวนกันความรอนใหทั่วพื้นที่ผิวทั้งหมด เพื่อลดการสูญเสียความรอนออกสูบรรยากาศ 

 

 
 

รูปที่ 5-11  ถังไลอากาศแบบถาด 
 

(ค) ถังไลอากาศแบบพน 
ถังไลอากาศแบบพน (Spray-type deaerator) โดยทั่วไป ดังแสดงในรูปที่ 5-12 มี

ลักษณะเปนถังทรงกระบอกวางในแนวนอน ภายในประกอบดวยสวนอุนครั้งแรก (Preheating section) (E) 
และสวนไลอากาศ (Deaerator section) (F) ทั้งสองสวนนี้แยกกันโดยใชแผนกั้น (Baffle) (C) ไอน้ําความดันตํ่า
ไหลเขาสูถังผานทางทอที่มีหัวกระจายที่อยูดานลางของถัง 

น้ําปอนจะถูกพนเปนฝอยเขาสูสวนอุนครั้งแรก ในสวนนี้น้ําปอนจะถูกอุนโดยไอน้ําที่
พุงขึ้นจากหัวกระจาย วัตถุประสงคของการใชหัวฉีด (Nozzle) (A) พนฝอยน้ําปอนในสวนอุนครั้งแรก คือ เพื่อ
เพิ่มอุณหภูมิของน้ําปอนใหสูงขึ้นจนมีคาเทากับอุณหภูมิอิ่มตัวของไอน้ํา สงผลใหกาซที่เจือปนอยูในน้ําปอน มี
สภาพพรอมท่ีจะถูกไลออกไปไดอยางงายดาย เม่ือไหลเขาสูสวนไลอากาศที่อยูถัดไปในถัง 

น้ําปอนที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นแลวจะไหลเขาสูสวนไลอากาศ ในสวนนี้น้ําปอนจะถูกไล
เอาอากาศออกโดยไอน้ําท่ีพุงขึ้นจากหัวกระจาย กาซที่ถูกไลออกจากน้ําปอนจะไหลออกทางทอระบายอากาศที่
อยูดานบนของถัง ในบางกรณีอาจมีการติดต้ังเครื่องควบแนนอากาศระบาย และวาลวพิเศษเชนเดียวกับใน
กรณีของถังไลอากาศแบบถาด น้ําที่ถูกไลอากาศออกแลวจะไหลตกลงมาที่ถังเก็บทรงกระบอกแนวนอนที่อยู
ดานลาง และพรอมที่จะถูกปมสงไปปอนหมอน้ําตอไป ในสวนภายนอกของถังไลอากาศ ตองมีการหุมฉนวนกัน
ความรอนใหทั่วพื้นที่ผิวทั้งหมด เพื่อลดการสูญเสียความรอนออกสูบรรยากาศ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

 
 

รูปที่ 5-12  ถังไลอากาศแบบพน 
 

จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบนอกหมอน้ําทั้ ง 6 แบบที่กลาวมาขางตน สามารถสรุป
ความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพน้ําของอุปกรณแตละชนิดไดดังตารางที่ 5-2 
 
ตารางที่ 5-2  ความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพน้ําของอุปกรณแตละชนิด 

Dissolved 
Constituent 

Sand filter Softener Dealkalizer Reverse 
osmosis 

Deaerator 

Calcium** 
(Ca) 

No change 
 

98-100% Must have 
soft water 

Must have 
soft water 

No change 
 

Magnesium** 
(Mg) 

No change 98-100% Must have 
soft water 

Must have 
soft water 

No change 

Hardness* No change 98-100% Must have 
soft water 

Must have 
soft water 

No change 

Sodium 
(Na) 

No change Increases No change 90-95% No change 

Bicarbonate 
Alkalinity 
(HCO3)* 

No change No change 90% 90-95% No change 

Sulfate 
(SO4) 

No change No change 90-95% 90-95% No change 

Chloride 
(Cl) 

No change No change Increases 90-95% No change 

Silica 
(SiO2)* 

No change No change 20% 90-95% No change 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

Dissolved 
Constituent 

Sand filter Softener Dealkalizer Reverse 
osmosis 

Deaerator 

Soluble Iron 
(Fe) 

No change 100% Must have 
soft water 

Must have 
soft water 

No change 

Total 
Dissolved 
Soilds* 

No change No change No change No change 
 

No change 

Suspended 
Soilds* 

Down to 10 
micron 

Must be 
removed 

Must be 
removed 

 No change 

Dissolved 
Gases* 

 No change Free CO2 
Only 

 To 0.005 cc  
of O2 

หมายเหตุ: All of the above packaged water systems can be readily integrated into existing Cleaver-
Brooks boiler rooms. And all are designed to accommodate boilers of any make. 

* Specifically limited by ASME guidelines on boiler feedwater quality. 
** The sum of calcium and magnesium equal the hardness. Hardness has been listed as a separate 
item for those analyses showing hardness only. 

 
5.1.2 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบในหมอน้ํา 

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบในหมอน้ํา (Internal boiler water treatment) เปนระบบที่น้ําเกิดการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติภายในหมอน้ํา ทําหนาที่เปนระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อเสริมระบบการปรับปรุง
คุณภาพน้ําแบบนอกหมอน้ําในกรณีที่คุณภาพของน้ํายังไมไดมาตรฐาน ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบในหมอ
น้ําท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุดในปจจุบัน คือ ระบบเติมเคมี (Chemical feed system or dosing system) 

ระบบเติมเคมี ประกอบดวยถังน้ํายาเคมี ที่กวน และปมน้ํายาเคมี ที่ทนการกัดกรอนเปนอยางดี เปน
ระบบการปอนเคมีเขาสูหมอน้ําโดยตรง หรืออาจปอนเขาสูอุปกรณในระบบน้ําปอนในตําแหนงที่ใกลกับหมอน้ํา 
เชน ทอน้ําปอน ถังพักน้ําปอน หรือถังไลอากาศ เปนตน ขอแนะนําในการติดต้ังและใชงานระบบเติมเคมี มี
ดังตอไปนี้ 

 เคมีหมอน้ํามีหลายประเภท เชน เคมีปองกันตะกรัน เคมีปองกันการกัดกรอน เคมีกําจัดกาซ
ออกซิเจนเจือปน (Dissolved oxygen) เคมีปองกันการกัดกรอนในระบบทอไอน้ําและคอน
เดนเสท เปนตน 

 ผูใชงานหมอน้ําสามารถผสมเคมีใชงานเองไดถามีความรูทางดานเคมีพอเพียง แตตองมี
ความรูเรื่องหมอน้ําดวย เพราะจะตองมีการตรวจสอบ ติดตามผลที่เกิดขึ้นกับหมอน้ํา เชน 
เคมีบางตัวอาจทํางานไดดี แตมีการเปลี่ยนสภาพทางเคมี เกิดเปนฝุนผงในน้ําในหมอน้ําขึ้น 
ซึ่งฝุนผงในน้ําสามารถไปอุดตันระบบปองกันระดับน้ําตํ่า ทําใหหมอน้ําระเบิดได ดังนั้นการใช
เคมีเติมหมอน้ําจะตองมีความระมัดระวัง มีความรู และมีการตรวจสอบติดตามผลตลอดเวลา 
โดยเฉพาะภายในปแรกๆ ที่เริ่มใชเคมี 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

 เคมีที่ใชเติมหมอน้ํา บางประเภทอาจจะกัดกรอนวัสดุโครงสรางของปมน้ํา หรือมีการเปลี่ยน
สภาพทางเคมีกอน ก็มีความจําเปนที่จะตองเติมเคมีนั้นเขาไปในหมอน้ําโดยตรง 

 จุดเติมเคมีควรจะเปนจุดท่ีใกลหมอน้ําที่มากท่ีสุด โดยปรกติเคมีที่ใชในหมอน้ําความดันไม
เกิน 2 MPa มักจะเปนชนิดท่ีตกตะกอนไดงาย และทําการระบายทิ้งกนหมอน้ํา จึงควรเติม
เคมีเขาสูหมอน้ําโดยตรง 

 สําหรับเคมีที่ใชเติมหมอน้ําที่ไมมีการกัดกรอน หรือไมมีการเปล่ียนสภาพทางเคมีกอน 
สามารถเติมเขาถังพักน้ํา หรือถังไลอากาศ (Deaerator) ซึ่งมีความดันตํ่าได 

 ควรเติมเคมีที่ใชกําจัดออกซิเจนที่ถังพักน้ําเนื่องจากเคมีตัวนี้มักจะใชเวลานานในการทํา
ปฏิกิริยา 

 ควรจะใชปมเคมีแบบลูกสูบเมื่อความดันเกิน 1 MPa หรือหากเคมีที่ใชเปนแบบไมกัดกรอน
โลหะ โดยทั่วไปควรเลือกใชปมแบบลูกสูบ เนื่องจากไมคอยเสียหายงาย และมีความแมนยํา
เท่ียงตรงสูง 

 ปมเคมีแบบไดอะเฟรมจะใชสําหรับความดันตํ่า และเมื่อเคมีนั้นเปนแบบกัดกรอนโลหะ 
เหมาะสําหรับงานขนาดเล็ก เนื่องจากมีขนาดกะทัดรัดกวาปมแบบลูกสูบ 

 ไมควรตวงเคมีแลวเทเติมโดยตรงที่ถังพักน้ํา นอกจากวาเปนหมอน้ําขนาดเล็กท่ีกําลังผลิตไม
เกิน 1,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง และมีชั่วโมงทํางานในแตละวันไมมากนัก แตถาหมอน้ํามีขนาด
ใหญ หรือเคมีเปนอันตรายตอคน หมอน้ําก็ควรมีระบบปมน้ํายาเคมี 

 ในการออกแบบระบบหมอน้ําใหม ควรจะออกแบบใหมีปมน้ํายาเคมีทั้ง 2 แบบ คือปมน้ํายา
เคมีที่เติมเคมีเขาไปในหมอน้ําโดยตรง และปมน้ํายาเคมีที่เติมเคมีเขาไปในถังพักน้ํา หรือถัง
ไลอากาศ เนื่องจากมีน้ํายาเคมีทั้งสองชนิด และในอนาคตอาจจะมีความจําเปนตองใชน้ํายา
เคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง 

 ควรจะเติมเคมีเขาสูหมอน้ําเสมอ เพื่อปองกัน และรักษาคุณภาพน้ําของหมอน้ําใหดีสม่ําเสมอ
อยูตลอด แตถาหากคุณภาพน้ําในระบบดีอยูแลว หรือมีระบบปรับสภาพน้ําภายนอกที่
สมบูรณเพียงพอ การเติมเคมีก็จะใชปริมาณนอยลง ซึ่งจะเปนการลดคาใชจายลงดวย 

 

 
 

รูปที่ 5-9  ระบบเติมเคมี 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

5.2 คุณสมบัติของน้ําและการทดสอบคุณภาพนํ้า 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา พ.ศ. 2549 ไดกําหนด

คุณภาพของน้ําปอนหมอน้ํา (Boiler feed water) และคุณภาพน้ําในหมอน้ํา (Boiler water) ไวดังตารางที่ 5-3 
และ 5-4 

ตารางที่ 5-3  เกณฑคุณภาพน้ําปอนหมอน้ํา 
รายการ คาเกณฑควบคุม หนวย 

pH value 5.8 - 9.5 - 
Total hardness ไมเกิน 10 ppm as CaCO3 

 
ตารางที่ 5-4  เกณฑคุณภาพน้ําในหมอน้ํา 

รายการ คาเกณฑควบคุม หนวย 
pH value 8.5 - 11.8 - 

Total dissolved solid (TDS) ไมเกิน 3,500 ppm 
 
สังเกตจากตารางคุณภาพน้ําปอนหมอน้ํา และคุณภาพน้ําในหมอน้ํา ขางตนเห็นไดวา มีคาซึ่งใชเปน

ดัชนีชี้วัดคุณภาพของน้ําอยู 3 คาดวยกัน ไดแก ความเปนกรดเปนดาง (pH value) ความกระดางรวม (Total 
hardness) และ ความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ํา (Total dissolved solid, TDS) ดังนั้นในหัวขอนี้จะ
อธิบายถึงความหมาย วิธีการวัด และเครื่องมือวัด ที่เก่ียวของกับท้ังสามคานี้ 

 
5.2.1 ความเปนกรดเปนดาง 

กรด (Acid) เปนสารบริสุทธ์ิประเภทสารประกอบที่มีธาตุไฮโดรเจนเปนองคประกอบ เมื่อนําไปละลาย
น้ําจะแตกตัวใหไฮโดรเจนไอออน (H+) ออกมา มีสมบัติทางเคมีตรงกันขามกับดาง หรือเบส (Alkalinity) เมื่อทํา
ปฏิกิริยากับดางไดเกลือกับน้ํา ซึ่งเปนการสะเทิน หรือการทําใหสมบัติของกรดและดางหมดไปกลายเปนเกลือ
ซึ่งมีสมบัติตางไปจากเดิม สามารถจําแนกประเภทของกรดตามแหลงกําเนิดได 2 ประเภทคือ กรดอินทรีย และ
กรดอนินทรีย หรือกรดแร 

(ก) กรดอินทรีย 
กรดอินทรีย (Organic acid) เปนกรดที่ไดมาจากส่ิงมีชีวิต เชน พืช และสัตว กรดจําพวกนี้มีสวนที่

แสดงความเปนกรดหรือเปนตัวปลอยไฮโดรเจนไอออน คือสวนที่เรียกวากลุม คารบอกซีลิก (Carboxylic 
group, -COOH คือมี คารบอน 1 ตัว ออกซิเจน 2 ตัว และ ไฮโดรเจน 1 ตัว) เชน กรดฟอรมิก หรือที่เรียกวา
กรดมด กรดอะมิโน ที่เปนหนวยยอยของโปรตีน กรดน้ําสมหรือกรดอะซิติก รวมทั้งกรดไขมันตํ่าๆ 

 
(ข) กรดอนินทรีย หรือกรดแร 

กรดอนินทรีย หรือกรดแร (Inorganic acid) เปนกรดที่ไดจากส่ิงไมมีชีวิต แบงเปนสองกลุมยอย 
+ กลุมไฮโดรแอซิด (Hydro acid) เปนกรดที่มีไฮโดรเจนไอออน (H ) กับธาตุอื่นๆ อีก 1 

ตัว เชน กรดไฮโดรคลอริก (HCl ซึ่งประกอบดวย ไฮโดรเจนรวมตัวกับคลอรีน) 
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 กรดออกซี (Oxy acid) เปนกรดที่ประกอบดวย 3 ธาตุหลักเปนสวนใหญ คือมี ไฮโดรเจน 
และออกซิเจน และธาตุอื่นอีก 1 ตัว เชน กรดซัลฟูริก (H SO2 4 คือมีไฮโดรเจน 2 ตัว 
ซัลเฟอร 1 ตัว และ ออกซิเจน 4 ตัว) กรดไนตริก (HNO3 คือมีไฮโดรเจน 1 ตัว 
ไนโตรเจน 1 ตัว และ ออกซิเจน 3 ตัว) 
 

เบส (Alkalinity) เปนสารที่ละลายน้ําแลวแตกตัวใหไฮโดรเจนไอออนออกมา เมื่อทําปฏิกิริยากับกรดได
เกลือกับน้ําหรือไดเกลืออยางเดียว เบสเปนสารที่สามารถนําไปใชประโยชนไดมากมาย แตถานําไปใชไมถูกวิธี
อาจทําใหเกิดอันตรายรุนแรงได 

สภาพความเปนกรดเปนดาง แสดงโดยใชคาพีเอช (pH value) ซึ่งมีคาต้ังแต 1 ถึง 14 ความหมายคือ 
pH value เทากับ 1 คือสารละลายที่มีความเปนกรดสูงมาก หรือที่เรียกวากรดแก สวน pH value เทากับ 14 
คือสารละลายที่มีความเปนดางสูงมาก หรือที่เรียกวาดางแก ดังนั้นสารละลายท่ีมีความเปนกลาง จะมีคา pH 
value เทากับ 7 ซึ่งหมายความวาหาก pH value มีคานอยกวา 7 ลงไปเรื่อยๆ ความเปนกรดของสารละลายจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทางกลับกันหาก pH value มีคามากกวา 7 ขึ้นไปเรื่อยๆ ความเปนดางของสารละลายจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง น้ําที่ดีควรมีสภาพเปนกลาง คือมี pH value เทากับหรือใกลเคียง 7 สามารถใชประโยชน
เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร และเพื่อการอุตสาหกรรมได ระดับคาพีเอชและตัวอยางคาพีเอชของ
สสารในชีวิตประจําวัน แสดงไดดังรูปที่ 5-10 

 

 
 

รูปที่ 5-10  ระดับคาพีเอชและตัวอยางคาพีเอชของสสารในชีวิตประจําวัน 
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การวัดคาพีเอชหรือ pH value สามารถทําไดโดยใชกระดาษลิสมัต (Litmus paper) ซึ่งเปนอุปกรณที่
ใชวัดความเปนกรดเปนดางอยางงายและใชมานานมากท่ีสุด มีลักษณะมีกระดาษทั่วไป แตมีการเคลือบดวย
สารเคมีที่เปลี่ยนสีไดตามความเปนกรดเปนดางของสารละลายที่ตองการวัด กระดาษลิตมัสที่มีความเปนกลาง
จะมีสีมวง หากสัมผัสกับสารละลายที่มีความเปนกรดจะเปลี่ยนเปนสีแดง หากสัมผัสกับดางจะเปลี่ยนเปนสีน้ํา
เงิน อีกรูปแบบหนึ่งของกระดาษลิสมัต คือ กระดาษลิตมัสที่ใชวัดความเปนกรด หรือวัดความเปนดาง แยกออก
จากกันโดยสิ้นเชิง กระดาษลิสมัตที่ใชวัดความเปนดางจะมีสีแดงซึ่งจะเปลี่ยนเปนสีน้ําเงินเมื่อสัมผัสกับดาง 
สวนกระดาษลิสมัตที่ใชวัดความเปนกรดจะมีสีน้ําเงินซึ่งจะเปลี่ยนเปนสีแดงเมื่อสัมผัสกับกรด ดังแสดงในรูปที่ 
5-11 ทั้งนี้ขอจํากัดของการใชกระดาษลิตมัสคือสามารถวัดความเปนกรดเปนดางไดในชวง pH value ระหวาง 
4.5-8.3 เทานั้น 

 

 
 

รูปที่ 5-11  กระดาษลิสมัต 
 

เนื่องจากขีดความสามารถของกระดาษลิตมัสที่ระบุไดเพียงแคสารละลายที่ทําการวัดนั้นเปนกรดหรือ
เปนดางเทานั้น แตไมสามารถบงบอกระดับของความเปนกรดหรือดางได ดังนั้นจึงมีการพัฒนากระดาษลิตมัส
แบบใหมที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีไดตามระดับความเปนกรดและดาง เรียกกระดาษลิตมัสแบบใหมนี้วา 
Universal indicator ดังรูปที่ 5-12 การใชงานเหมือนกับการใชกระดาษลิตมัสแบบด้ังเดิม คือ หยดสารละลายลง
ไปท่ีกระดาษ เมื่อกระดาษเกิดการเปลี่ยนสี ใหทําการเทียบสีของกระดาษกับตารางเทียบ pH value ที่ใหมากับ
ชุดกระดาษ แสดงไดดังรูปที่ 5-13 Universal indicator นี้สามารถบอกระดับความเปนกรดและดางไดครอบคลุม 
pH value ต้ังแต 1-14 

ในปจจุบันไดมีการพัฒนาการวัดระดับความเปนกรดและดางโดยใชเครื่องวัดคาพีเอชแบบดิจิตอล 
(Digital pH meter or digital pH meter) ประกอบดวยหัววัด หนวยประมวลผล และหนวยแสดงผล การวัดคาพี
เอชทําไดโดยการจุมหัววัดลงในสารละลายที่ตองการวัด จากน้ันเครื่องจะทําการวัดและแสดง pH value ในขณะ
นั้น ซึ่งคาที่แสดงสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามจริงอยางตอเนื่อง (Real-time value) เนื่องจากตัวเครื่องวัดท่ีมี
ขนาดเล็ก จึงสามารถพกพาไปไดสะดวก สามารถนําไปวัดท่ีหนางานได เครื่องวัดคาพีเอชแบบดิจิตอลแสดงได
ดังรูปที่ 5-14 

 

 5-18 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

   
 

รูปที่ 5-12  Universal indicator 
 

 
 

รูปที่ 5-13  การเทียบสีเพื่อหาคาพีเอช 
 

  
 

รูปที่ 5-14  เครื่องวัดคาพีเอชแบบดิจิตอล 
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5.2.2 ความกระดางรวม 
ความกระดางของน้ํา (Water hardness) หมายถึง ปริมาณของเกลือ แคลเซียม และแมกนีเซียมที่

ละลายอยูในน้ํา ความกระดางในน้ําที่มีอยูทุกประเภท จะเรียกรวมวา ความกระดางรวม (Total hardness) ซึ่ง
หมายถึง ผลรวมของความกระดางชั่วคราวและความกระดางถาวร ซึ่งอยูในรูปของหินปูน (Calcium 
carbonate) คาความกระดางมีหนวยเปน mg/l หรือ ppm การแบงประเภทของความกระดางสามารถจัดแบงได
ตามไอออนลบ และตามไอออนบวกไดดังนี้ 

(ก) ประเภทของความกระดาง แบงตามไอออนลบ 
 ความกระดางชั่วคราว (Temporary hardness) หรือความกระดางคารบอเนต (Carbonate 

hardness) เกิดจากสารละลายของ Calcium หรือ Magnesium bicarbonate ฉะนั้นใน
สารละลายที่มีความกระดางชั่วคราวจะประกอบดวยไอออนลบของ คารบอเนตไอออน  
(CO 2-) และไบคารบอเนตไอออน (HCO3-

3 ) ซึ่งพบมากในน้ํา สารละลายประเภทนี้เมื่อถูก
ความรอนจะตกตะกอนกลายเปนหินปูน ดังนั้นเมื่อทําใหสารละลายมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะ
สามารถกําจัดความกระดางประเภทนี้ได 

 ความกระดางถาวร (Permanent hardness) หรือความกระดางที่ไมใชคารบอเนต (Non-
carbonate hardness) เกิดจากสารละลายพวก Calcium หรือ Magnesium carbonate และ
ประจุลบของ ซัลเฟตไอออน (SO 2-) และคลอไรดไอออน (Cl-4 ) ซึ่งความกระดางประเภทนี้จะ
ไมสามารถกําจัดไดโดยการทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น ในกรณีที่น้ําหรือสารละลายมีปริมาณ Ca2+ 
และ Mg2+ นอย แตมีปริมาณของโซเดียมไอออน (Na+) สูงมากเพียงพอ จะทําใหน้ําหรือ
สารละลายนั้นไมเปนฟองกับสบูได เรียกวา ความกระดางเทียม (Pseudo hardness) 

 
(ข) ประเภทของความกระดาง แบงตามไอออนบวก  

2+ Calcium Hardness ประกอบดวย Ca      
 Magnesium Hardness ประกอบดวย Mg2+ 

 
สาเหตุที่น้ํามีความกระดาง เกิดจากน้ําฝน ซึ่งมีกาซคารบอนไดออกไซดละลายอยู ทําใหเกิดเปนกรด

คารบอนิก (Carbonic acid, H2CO3) ซึ่งเปนกรดออน และเมื่อซึมลงใตดินผานชั้นดินซึ่งก็จะทําใหเกิดปริมาณ
กรดคารบอนิกมากย่ิงขึ้น ซึ่งเมื่อน้ําที่ซึมผานชั้นสัมผัสกับชั้นหิน โดยเฉพาะหินปูนซึ่งมีองคประกอบหลัก ไดแก 
CaCO3 และ แมกนีเซียมคารบอเนต (MgCO3) ก็จะเกิดละลายของหินปูน ทําใหปริมาณ Ca2+ และ Mg2+ หรือ
ความกระดางของน้ําเพิ่มขึ้น  

โดยสวนใหญ อุตสาหกรรมทุกประเภทตองการน้ําที่มีความกระดางตํ่าหรือน้ําออน เพื่อไมตองการให
เกิดการตกผลึก หรือตะกรันในเครื่องจักร เนื่องจากจะกอความเสียหายตอเครื่องจักรและผลิตภัณฑ โดยคา
ความกระดางสูงสุดท่ียอมรับใหมีไดจะแตกตางกันในแตละกระบวนการอุตสาหกรรม 

การวัดความกระดางรวมของน้ําปอนหมอน้ํา ทําไดโดยการใชเครื่องวัดคาความกระดางรวม (Total 
hardness meter) ซึ่งทํางานโดยใชหลักการ Spectrophotometer ที่ผลิตแสงที่มีความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร 
โดยมีตัววัดแสง (Light detector) ทําจากซิลิกอน (Silicon photocell) การใชงานเพียงนําน้ําปอนหมอน้ําท่ี
ตองการวัดคาความกระดางรวมใสลงในกระเปาะแกวสําหรับใสตัวอยางน้ํา จากนั้นนํากระเปาะแกวใสเขาไปใน
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

ชองบนเครื่องวัด เครื่องจะทําการวัดและแสดงคาความกระดางรวมออกมาเปนตัวเลขแสดงบนหนาจอทันที 
เนื่องจากตัวเครื่องวัดท่ีมีขนาดเล็ก จึงสามารถพกพาไปไดสะดวก สามารถนําไปวัดท่ีหนางานได เครื่องวัดคา
ความกระดางรวมแบบดิจิตอลแสดงไดดังรูปที่ 5-15 

 

 
 

รูปที่ 5-15  เครื่องวัดคาความกระดางรวมแบบดิจิตอล 
 

5.2.3 ความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ํา 
น้ําโดยทั่วไปจะมีของแข็ง (Solid) หลายๆ อยางละลายผสมอยู ปริมาณของของแข็งทั้งหมดที่อยู

ภายในน้ําจะเรียกวา ของแข็งทั้งหมดในน้ํา (Total solid) เมื่อนําน้ําไปกรองดวยวัสดุใดก็ตามท่ีมีขนาดชองผาน
เล็กกวา 2 ไมโครเมตร ปริมาณของแข็งที่ไมสามารถผานการกรองไปกับน้ําไดจะเรียกวา ของแข็งที่แขวนลอย
ในน้ํา (Suspended solid) สุดทายเม่ือนําน้ําที่ผานการกรองดวยเงื่อนไขที่กลาวขางตนมาระเหยกลายเปนไอให
หมด ปริมาณของแข็งที่เหลืออยูจะเรียกวา ของแข็งที่ละลายในน้ํา (Dissolved solid) ซึ่งอาจใชคําซึ่งเปนที่
คุนเคยกันดีคือ Total dissolved solid (TDS) ก็ได เพื่อเปนการเนนย้ําวาเปนปริมาณของของแข็งที่ละลายได
ทั้งหมดในน้ํา 

ในการเปรียบเทียบปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ํา จําเปนตองเทียบกับปริมาตรของน้ําที่นํามาหา
ปริมาณของแข็งดวย ดังนั้นคาที่ตองทําการวัดไดจึงเปนความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ํา (Total 
dissolved solid, TDS) ซึ่งมีหนวยเปน สวนในลานสวน (part per million, ppm) ของน้ํา หรือ มิลลิกรัมตอน้ํา
หนึ่งลิตร (mg/L) การแปรความหมายของคาความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ํานั้นตรงตัว คือ หากคามาก 
หมายถึง น้ําดังกลาวมีของแข็งหรือมลทินละลายอยูมาก เปนน้ําที่มีความสะอาดตํ่านั่นเอง 

การหาความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ําโดยวิธีการกรองเอาของแข็งที่แขวนลอยในน้ําออกกอน 
แลวนําน้ําไประเหยกลายเปนไอใหหมด แลวจึงนําของแข็งที่เหลือมาชั่ง หรือที่เรียกวา การวัดโดยตรง ในทาง
ปฏิบัติแลวทําไดยากมาก โดยปรกติแลวจะทําการวัดดวยวิธีทางออม คือ ทําการวัดคาการนําไฟฟาของน้ํา แลว
นํามาเปลี่ยน (Convert) เปนคาความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ํา ทั้งนี้เนื่องจากคาการนําไฟฟาของน้ํา
และคาความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ํามีความสัมพันธในแบบเชิงเสน กลาวคือ เม่ือน้ํามีปริมาณของแข็ง
ที่ละลายอยูมากขึ้น ของแข็งโดยทั่วไปจะสามารถนําไฟฟาได ดังนั้นคาการนําไฟฟาของน้ําจึงเพิ่มขึ้นตาม การ
วัดคาการนําไฟฟาของน้ําตองอาศัยเครื่องมือวัดท่ีเรียกวา เครื่องวัดคาการนําไฟฟาของน้ํา 

เครื่องวัดคาการนําไฟฟาของน้ํา (Conductivity meter) ประกอบดวยหัววัดท่ีมีขั้วไฟฟาโลหะ 2 ขั้ว
แยกกัน โดยมีระยะหางคงที่ หลักการของเครื่องวัด คือ มีการปลอยกระแสไฟฟาจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่ง 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

แลวเครื่องจะทําการวัดคาการนําไฟฟาระหวางขั้วทั้งสอง เครื่องวัดคาการนําไฟฟาของน้ําที่ดีควรมีการชดเชย
คาการนําไฟฟาอัตโนมัติโดยสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําดวย คาที่วัดไดควรอยูในชวง 0-1,990 
ไมโครซีเมนสตอเซนติเมตร (s/cm) นอกจากนี้การใชเครื่องมือนี้จําเปนตองมีการต้ังคามาตรฐานโดยใช
สารละลายมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ เพื่อความถูกตองของขอมูลที่วัดได คาการนําไฟฟาจะถูกใชเปนคาต้ังตน
เพื่อปริมาณความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ํา ความสัมพันธระหวางคาการนําไฟฟา และคาความเขมขน
ของของแข็งที่ละลายในน้ํา เขียนเปนสมการไดดังนี้  

 
TDS (ppm) = Conductivity (s/cm)  0.7 

 
การใชงานเพียงนําหัววัดจุมลงในน้ําที่ตองการวัดคาความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ํา เครื่องจะ

ทําการวัดและแสดงคาความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ําออกมาเปนตัวเลขแสดงบนหนาจอทันที 
เนื่องจากตัวเครื่องวัดท่ีมีขนาดเล็ก ออกแบบใหใชมือถือได และใชกับแบตเตอรี่โดยไมตองใชสายไฟได จึง
สามารถพกพาไปไดสะดวก สามารถนําไปวัดท่ีหนางานได เครื่องวัดคาความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ํา
แบบดิจิตอลแสดงไดดังรูปที่ 5-16 

 

 
 

รูปที่ 5-16  เครื่องวัดคาความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ําแบบดิจิตอล 
 

5.2.4 การเก็บน้ําตัวอยาง 
สําหรับการนําน้ําในหมอน้ําออกมาตรวจสอบคุณภาพนั้น จําเปนตองเก็บน้ําตัวอยางผานทางเครื่องทํา

น้ําเย็นน้ําตัวอยาง (Water sample cooler) ซึ่งเปนอุปกรณหลอเย็นน้ําตัวอยางในหมอน้ําที่จะเก็บมาวัด
คุณภาพน้ําของหมอน้ําใหมีอุณหภูมิลดตํ่าลง ดังแสดงในรูปที่ 5-17 

ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับหมอน้ําสวนใหญจะเก็บตัวอยางน้ําที่ทอระบายใตหลอดแกวดูระดับน้ํา หรือเก็บ
ตัวอยางน้ําจากการโบลวดาวนโดยตรง โดยใหเหตุผลวาหมอน้ําที่ใชงานกันอยูไมใชหมอน้ําขนาดใหญจึงไมมี
ความจําเปนที่จะตองติดต้ังเครื่องทําเย็นน้ําตัวอยาง ซึ่งความเขาใจดังกลาวเปนความเขาใจผิด เนื่องจากวิธีการ
เก็บน้ําดังกลาว น้ําในหมอน้ําที่มีความดันและอุณหภูมิสูง เมื่อถูกปลอยออกมาสูบรรยากาศ พลังงานในน้ํา 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

(Enthalpy) จะลดลง ทําใหมีน้ําสวนหนึ่งระเหยกลายเปนไอน้ําใหม น้ําตัวอยางที่เก็บมาจะไดปริมาณลดลง ทํา
ใหความเขมขนของน้ําตัวอยางสูงขึ้น 

 

 
 

รูปที่ 5-17  อปุกรณหลอเยน็ตัวอยางน้ําและตําแหนงการติดต้ัง 
 

5.2.5 ขอแนะนําเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ํา 
นอกจากขอกําหนดคุณภาพน้ําตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอ

น้ํา พ.ศ. 2549 ที่ไดแสดงไวดังตารางที่ 5-3 และ 5-4 ยังมีขอแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ํา เพื่อใหผู
ควบคุมหมอน้ําไดทําการศึกษา เพื่อนําไปปรับปรุงคุณภาพน้ําและควบคุมใหคาตางๆ ที่แนะนําเพิ่มเติมใหอยู
ในชวงที่เหมาะสม ซึ่งจะสงผลทําใหการใชงานหมอน้ําเปนไปดวยความถูกตอง ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน
มากขึ้น ขอแนะนําเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณสมบัติของน้ําสามารถแยกตามประเภทของหมอน้ําไดดังนี้ 

 
1) หมอน้ําแบบทอไฟที่มีความดันใชงานในชวง 0.5 – 30 บาร 

ขอแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ํานี้ใชสําหรับหมอน้ําแบบทอไฟ (Fire tube boiler) 
โดยที่หมอน้ํามีอุณหภูมิสูงกวา 110 oC ตัวเปลือกหมอน้ําผลิตจาก Low alloyed หรือ เหล็กกลาคารบอนตํ่าที่มี
การรับความรอนหรือเผาไหม จากเชื้อเพลิงแข็ง น้ํามัน หรือกาซธรรมชาติ นอกจากนี้ขอแนะนํานี้ยังใชรวมกับ
หมอน้ําที่มีหองเผาไหม (Furnace) แยกจากสวนทอไฟ ซึ่งเปนหมอน้ําใชเชื้อเพลิงไม หรือผลิตภัณฑเหลือใช
จากการเกษตร เปนตน 

การปรับปรุงคุณภาพน้ําปอนหมอน้ํา อยางนอยตองมีระบบถังกรองน้ําออนสําหรับน้ําเติมเขา
หมอน้ํา ในบางกรณีน้ําปอนหมอน้ําอาจจะตองมีคุณภาพสูงกวาที่กําหนด ในกรณีที่หมอน้ําที่มีชองวางเล็กใน
บริเวณรอยตอระหวางรอยเชื่อมกับทอไฟใหญ หรือผนังหนาหลัง หรือระหวางชองไฟกลับ จําเปนตองมีการ
ปรับสภาพน้ําใหมีคุณสมบัติดีกวาขอกําหนด คาตางๆ ในขอแนะนํานี้เปนคากําหนดตํ่าสุดท่ีจะทําใหเกิดความ
ปลอดภัยสําหรับน้ําปอนหมอน้ํา และน้ําในหมอน้ํา เพื่อปองกันการเสี่ยงตอการเกิดการกัดกรอน การเกิดโคลน 
และการเกิดตะกอนภายในหมอน้ํา คาที่แนะนําเหลานี้ใชสําหรับหมอน้ําที่ถูกใชงานตอเนื่อง ซึ่งในระหวางการ
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

เริ่มใชงานหมอน้ําอาจตองมีการปรับคาตางๆ ใหเหมาะสมกับในแตละชวงเวลาในการผลิตไอน้ํา คุณสมบัติ
แนะนําเพิ่มเติมของน้ําปอนหมอน้ําและน้ําในหมอน้ําสําหรับหมอน้ําแบบทอไฟ แสดงในตารางที่ 5-5 ถึง 5-7 
 
ตารางที่ 5-5  คุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ําปอนหมอน้ํา สําหรับหมอน้ําแบบทอไฟ 

ความดันใชงาน (bar) รายการ หนวย 
0.5-15 15-30 

Total hardness (Ca and Mg) ppm CaCO3 <3 <1 
pH value at 25 oC - 8.5-9.5 8.5-9.5 
Oxygen mg/L <0.1 <0.02 

 
ตารางที่ 5-6 คุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ําในหมอน้ํา สําหรับหมอน้ําแบบทอไฟ กรณีที่น้ําปอนหมอน้ํามี

คาการนําไฟฟามากกวา 30 S/cm 
ความดันใชงาน (bar) รายการ หนวย 

0.5-15 15-30 
Total hardness (Ca and Mg) ppm CaCO3 <10 <3 
pH value at 25 oC - 10.5-12.0 10.5-11.8 
Direct conductivity at 25 oC S/cm <4,000 <2,000 

Composite alkalinity (p-value) ppm CaCO3 100-900 100-600 
Phosphate (PO4) mg/L 10-30 10-30 
Silica (SiO2) mg/L <120 <100 

 
ตารางที่ 5-7 คุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ําในหมอน้ํา สําหรับหมอน้ําแบบทอไฟ กรณีที่น้ําปอนหมอน้ํามี

คาการนําไฟฟานอยกวาหรือเทากับ 30 S/cm 
ความดันใชงาน (bar) รายการ หนวย 

0.5-15 15-30 
Total hardness (Ca and Mg) ppm CaCO3 <3 <1 
pH value at 25 oC - 10.5-11.5 10.5-11.3 
Direct conductivity at 25 oC S/cm <2,000 <1,000 

Composite alkalinity (p-value) ppm CaCO3 25-250 10-100 
Phosphate (PO4) mg/L 10-30 10-20 
Silica (SiO2) mg/L <100 <80 

 
คาตัวแปรตามที่กําหนดจะตองถูกตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ความถี่ในการทดสอบตองเปนไป

ตามคูมือการใชงานหมอน้ํา สําหรับหมอน้ําตองมีการทดสอบอยางนอยวันละ 1 ครั้ง 
 

 5-24 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

2) หมอน้ําแบบทอน้ําที่มีความดันใชงานในชวง 0.5 – 180 บาร 
ขอแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ํานี้ใชสําหรับหมอน้ําแบบทอน้ํา (Water tube 

boiler) โดยที่หมอน้ํามีอุณหภูมิสูงกวา 110 oC รวมถึงทั้งระบบท่ีใชการหมุนเวียนน้ําโดยธรรมชาติ (Natural 
circulation) และระบบที่มีอุปกรณชวยในการหมุนเวียนน้ําในระบบ ตัวเปลือกหมอน้ําผลิตจาก Low alloyed 
หรือ เหล็กกลาคารบอนตํ่าที่มีการรับความรอนหรือเผาไหม จากเชื้อเพลิงแข็ง น้ํามัน หรือกาซธรรมชาติ 

การปรับปรุงคุณภาพน้ําสําหรับหมอน้ํา อยางนอยตองมีระบบถังกรองน้ําออนสําหรับน้ําปอน
หมอน้ํา หรือน้ําเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโคลน หรือตะกรัน สําหรับหมอน้ําที่ใชงานท่ีความดันสูงกวา 40 บาร หรือ
ระบบที่มีการใช Superheater น้ําปอนหมอน้ําอาจจะตองมีคุณภาพสูงกวาที่กําหนด โดยปรกติแลวหมอน้ําแบบ
ทอน้ําจะไมมีชองวางของรอยตอในระหวางทอน้ํากับทอรวม (Header) ที่ไดรับความรอน หรือถามีรอยตอ
เหลานี้ ก็จะไมไดรับความรอน ในกรณีที่หมอน้ํามีชองวางในบริเวณรอยตอและไดรับความรอน พรอมทั้งคาการ
นําไฟฟา ที่ 25 oC ของน้ําปอนหมอน้ํามีคานอยกวาหรือเทากับ 30 S/cm ตองเติม Tri-sodium phosphate 
เขาในระบบเพื่อลดความเส่ียงในการเกิด Caustic stress corrosion cracking ที่จุดเชื่อมตอเหลานั้น ดังรูปที่  
5-18 คาตางๆ ในขอแนะนํานี้เปนคากําหนดตํ่าสุดสําหรับน้ําปอนหมอน้ําและน้ําในหมอน้ํา ที่จะทําใหเกิดความ
ปลอดภัย เพื่อปองกันการเส่ียงตอการเกิดการกัดกรอน การเกิดโคลน และการเกิดตะกอนภายในหมอน้ํา คาที่
แนะนําเหลานี้ใชสําหรับหมอน้ําที่ถูกใชงานตอเนื่อง ซึ่งในระหวางการเริ่มใชงานหมอน้ําอาจตองมีการปรับคา
ตางๆ ใหเหมาะสมกับในแตละชวงเวลาในการผลิตไอน้ํา คุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ําปอนหมอน้ําและน้ํา
ในหมอน้ําสําหรับหมอน้ําแบบทอน้ํา แสดงในตารางที่ 5-8 ถึง 5-10 และคุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ําปอน
หมอน้ําและน้ําในหมอน้ําสําหรับหมอน้ําแบบ Once through แสดงในตารางที่ 5-11 

คาตัวแปรตามที่กําหนดจะตองถูกตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ความถี่ในการทดสอบตองเปนไป
ตามคูมือการใชงานหมอน้ํา สําหรับน้ําปอนหมอน้ําตองมีการทดสอบอยางนอยวันละ 1 ครั้ง 

 
ตารางที่ 5-8  คุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ําปอนหมอน้ํา สําหรับหมอน้ําแบบทอน้ํา 

ความดันใชงาน (bar) รายการ หนวย 
<40 40-100 >100 

Total hardness (Ca and Mg) ppm CaCO3 <1 <0.5 0 
pH value at 25 oC - >9.0 >9.2 >9.2 
Direct conductivity at 25 oC S/cm - <30 - 

Acid conductivity at 25 oC S/cm - - <0.2 

Total sodium and Potassium (N and K) mg/L - - <0.01 
Silica (SiO2) mg/L - - <0.02 
Oxygen mg/L <0.02 <0.02 <0.1 

 
 
 
 
 

 5-25 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

ตารางที่ 5-9 คุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ําในหมอน้ํา สําหรับหมอน้ําแบบทอน้ํา กรณีไมมีระบบถังกรอง
แบบแลกเปลี่ยนไอออน (Deionizer or demineralizer) 

ความดันใชงาน (bar) รายการ หนวย 
<40 40-60 60-80 80-100 

Total hardness (Ca and Mg) ppm CaCO3 <5 <3 <1 <0.5 
pH value at 25 oC - 10.8-11.8 10.8-11.5 10.0-11.0 9.8-10.5 
Direct conductivity at 25 oC S/cm <3,000 <1,500 <500 <250 

Composite alkalinity (p-value) ppm CaCO3 50-500 50-250 10-50 5-15 
Phosphate (PO4) mg/L <15 <15 <10 <6 
Silica (SiO2) mg/L <40 <15 <4 <2 

 
ตารางที่ 5-10 คุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ําในหมอน้ํา สําหรับหมอน้ําแบบทอน้ํา กรณีที่น้ําปอนหมอน้ํามี

คาการนําไฟฟานอยกวาหรือเทากับ 30 S/cm 
ความดันใชงาน (bar) 

<60 60-100 >100 <100 >100 
รายการ หนวย 

With solid alkalizing agent With AVT 
Direct conductivity at 25 oC S/cm <200 <100 <30 - - 

Acid conductivity at 25 oC S/cm - <50 <40 <5 <5 

pH value at 25 oC - 10.0-11.0 9.8-10.5 9.3-9.7 >8.3 >8.5 
Composite alkalinity (p-value) ppm 

CaCO3 
5-50 5-15 - - - 

Phosphate (PO4) mg/L <10 <6 <3   
หมายเหตุ: AVT คือ All volatile treatment 

 

 
 

รูปที่ 5-18  Caustic stress corrosion cracking บริเวณทอน้ํา 

 5-26 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

ตารางที่ 5-11  คุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ําปอนหมอน้ําและน้ําในหมอน้ํา สําหรับหมอน้ําแบบ Once 
through 

รายการ หนวย น้ําปอนหมอน้าํ น้ําในหมอน้ํา 
pH value at 25 oC - 6.6-9.0 11.0-11.8 
Direct conductivity at 25 oC S/cm <400 <4,000 

Composite alkalinity (p-value) ppm CaCO3 - <800 
Composite alkalinity (m-value) ppm CaCO3 <80 <1,000 
Chloride (Cl-) mg/L <40 <400 
Total solid ppm CaCO3 <400 <4,000 
Total hardness (Ca and Mg) ppm CaCO3 0 <3 
Calcium hardness ppm CaCO3 0 <3 
Iron (Fe) mg/L <0.3 <1.0 
Silica (SiO2) mg/L <40 <400 

 
3) หมอน้ําแบบต้ัง หรือหมอน้ําขนาดเล็กที่มีความดันใชงานในชวง 0.5 – 10 บาร และอัตรา

การผลิตไอนอยกวาหรือเทากับ 1.5 ตันตอช่ัวโมง 
ขอแนะนําเพิ่มเติมเก่ียวกับคุณสมบัติของน้ํานี้ ใชสําหรับหมอน้ําที่ผลิตจาก Low alloyed หรือ 

เหล็กกลาคารบอนตํ่า ในการรับความรอนหรือเผาไหม จากเชื้อเพลิงแข็ง เชน ไม ใยไม ถานไม เปลือกถั่ว ซัง
ขาวโพด หรืออื่นๆ ที่ใกลเคียง โดยมีการปอนเชื้อเพลิงดวยมือ (Manual) หมอน้ําจะตองมีการออกแบบใหมี
ความสามารถในการผลิตไอน้ําตอหนวยพื้นที่แลกเปล่ียนความรอน (Specific steam product) นอยกวา 25 
Kg/m2-hr และตองมีอุปกรณหรือจุดสําหรับการโบลวดาวนหมอน้ําอยางเพียงพอ สวนระบายน้ําของหมอน้ํานี้
จะตองสะดวกสําหรับการขจัดโคลน และตะกรันออกจากหมอน้ํา แตสําหรับหมอน้ําที่มีการออกแบบใหมี
ความสามารถในการผลิตไอน้ําตอหนวยพื้นที่แลกเปล่ียนความรอน มากกวาหรือเทากับ 25 Kg/m2-hr หรือ 
ออกแบบความดันใชงานไวมากกวา 10 บาร หรือ อัตราการผลิตไอมากกวาหรือเทากับ 1.5 ตันตอชั่วโมง หรือ 
หมอน้ําท่ีใชเชื้อเพลิงน้ํามันทุกชนิด หรือ สารไฮโดรคารบอน หรือ กาซ ใหใชขอแนะนําตามขอแนะนําของหมอ
น้ําแบบทอไฟหรือแบบทอน้ํา ดังที่กลาวมาแลวในขอที่ 1) และ 2) ขางตน 

การปรับปรุงคุณภาพน้ําสําหรับหมอน้ํา โดยทั่วไปแลวน้ําปอนหมอน้ําจะตองเปนไปตาม
มาตรฐาน เพื่อปองกันโคลน หรือตะกรันเขาไปเกิดในหมอน้ํา ถาในกรณีที่น้ําปอนหมอน้ําไมมีการบําบัดดวย
ระบบถังกรองน้ําออน อยางนอยน้ําปอนหมอน้ําตองผานระบบปรับปรุงคุณภาพดวยเคมี หรือที่เรียกวา ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบในหมอน้ํา (Internal boiler water treatment, IBWT) ซึ่งตองมีการเติมสารเคมีที่
เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนี้ตองมีการโบลวดาวน หรือเปลี่ยนน้ําในหลอดแกวแสดงระดับน้ํา (Sight 
glass) อยางนอยวันละ 1 ครั้ง ขอแนะนํานี้สามารถใชไดกับหมอน้ําที่มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําแบบในหมอน้ํา
ทั้งที่มีการใชงานรวมกับระบบถังกรองน้ําออน หรือไมมีการใชงานรวมกันก็ได คุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ํา
ปอนหมอน้ําและน้ําในหมอน้ําสําหรับหมอน้ําแบบต้ัง หรือหมอน้ําขนาดเล็ก แสดงในตารางที่ 5-12 ถึง  
5-13 สวนคาตัวแปรตามที่กําหนดจะตองถูกตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ความถี่ในการทดสอบตองเปนไปตาม
คูมือการใชงานหมอน้ํา สําหรับน้ําปอนหมอน้ําตองมีการทดสอบอยางนอยวันละ 1 ครั้ง 

 5-27 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

ตารางที่ 5-12  คุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ําปอนหมอน้ํา สําหรับหมอน้ําแบบต้ัง หรือหมอน้ําขนาดเล็ก 
รายการ หนวย มีระบบถังกรองน้ําออน มีการใช IBWT 

Total hardness (Ca and Mg) ppm CaCO3 <10 <150 
pH value at 25 oC - 8.5-9.5 7.0-9.5 
Composite alkalinity (p-value) ppm CaCO3 2.5-25 0-25 
Oxygen mg/L <0.5 <2 

 
ตารางที่ 5-13  คุณสมบัติแนะนําเพิ่มเติมของน้ําในหมอน้ํา สําหรับหมอน้ําแบบต้ัง หรือหมอน้ําขนาดเล็ก 

รายการ หนวย มีระบบถังกรองน้ําออน มีการใช IBWT 
Total hardness (Ca and Mg) ppm CaCO3 <10 <50 
pH value at 25 oC - 11.0-12.3 11.0-12.0 
Direct conductivity at 25 oC S/cm <5,000 <3,000 

Composite alkalinity (p-value) ppm CaCO3 100-1,000 100-500 
Phosphate (PO4) mg/L 10-20 10-40 
Suspended solid ppm - <50 

 
 

5.3 ปญหาและการควบคุมปญหาที่เกิดจากน้ํา 
ปญหาท่ีเกิดจากน้ํา และการควบคุมปญหาท่ีเกิดจากน้ําที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและระบบไอน้ํา สามารถ

จําแนกไดดังนี้ 
 

5.3.1 ปญหาเรื่องการกัดกรอนของน้ํา 
น้ําท่ีมีคุณภาพไมเหมาะสมสามารถกัดกรอนโลหะนานาชนิดท่ีเปนอุปกรณของระบบไอน้ําและทอน้ํา

ทําใหเกิดความเสียหายหรือทําใหประสิทธิภาพของอุปกรณดังกลาวลดตํ่าลงและในบางครั้งอาจทําใหตอง
ส้ินเปลืองพลังงานโดยเปลาประโยชนอีกดวย สาเหตุของการกัดกรอนโลหะเนื่องจากเปนขบวนการที่เกิดขึ้นได
เองตามธรรมชาติโดยเปนขบวนการที่ทําใหโลหะกลับคืนสูสภาวะเดิมของมัน เชน เหล็กเกิดการผุกรอนเปน
สนิมเหล็กออกไซดซึ่งเปนแรเหล็กเปนตนการกัดกรอนโลหะจึงสามารถเกิดขึ้นไดงายและพรอมที่จะเกิดทุกขณะ
เทาที่โอกาสอํานวย ลักษณะของการกัดกรอนโลหะอาจสรุปไดดังนี้ และดังในตารางที่ 5-14 

 การกัดกรอนแบบกัลวานิค เกิดขึ้นเมื่อโลหะ 2 ชนิดสัมผัสกันวางแชในน้ํา ลักษณะเชนนี้โลหะ
ที่มีตระกูลตํ่ากวาจะเปนขั้วบวก สวนโลหะที่มีตระกูลสูงกวาจะเปนขั้วลบทําใหมีเซลไฟฟาครบ
วงจร โลหะที่เปนขั้วบวกจะแตกตัวเปนไอออนทําใหเกิดการผุกรอน 

 การกัดกรอนแบบเปนหลุม (Pitting corrosion) เปนปญหาที่เกิดขึ้นบอยที่สุดกับอุปกรณที่
สัมผัสกับน้ํา สาเหตุเพราะมีขั้วบวกอยางแรงเกิดขึ้นเปนเฉพาะจุดเปนผลใหเกิดเปนหลุมเล็ก
หลุมนอยอยูกระจัดกระจายท่ัวผิวโลหะ 

 การกัดกรอนเนื่องจากความเคน (Stress corrosion) การกัดกรอนแบบนี้เปนการกัดกรอนที่
เกิดขึ้นเนื่องจากโลหะไดรับแรงกดดันจากภายนอก 
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 การกัดกรอนเนื่องจากการขัดสี (Impingement corrosion) เปนการกัดกรอนทีละนอยของ
โลหะที่เกิดการขัดสีของของแข็งกับผิวโลหะ 

 การกัดกรอนโดยน้ําควบแนน (Condensate grooving) เกิดขึ้นเฉพาะกับทอขนสงคอนเดน
เสทของระบบหมอน้ํา ตนเหตุที่ทําใหเกิดการกัดกรอนคือคารบอนไดออกไซดที่ละลายอยูใน
น้ํา 

 การแตกราวเนื่องจากไฮดรอกไซด (Caustic embitterment) เปนลักษณะการกัดกรอนอีก
แบบหนึ่งของหมอน้ํา โดยเฉพาะอาการแตกราวนี้เกิดขึ้นในชองวางระหวางเนื้อโลหะ แตมัก
ไมเกิดขึ้นบอยทั้งนี้เนื่องจากจะเกิดไดตองมีปจจัย 2 ประการ คือ โลหะตองอยูภายใตสภาวะที่
มีแรงดึงสูง และสัมผัสกับน้ําที่มีไฮดรอกไซดสูงมาก 

 
ตารางที่ 5-14  สาเหตุและกลไกของการกัดกรอนโลหะ 

สาเหตุการกัดกรอน กลไกการกัดกรอน 
น้ํามีพีเอชตํ่าหรือเปนกรด การกัดกรอนที่เกิดจากกาซไฮโดรเจนหนีออกจากน้ํา 

หรือความตางศักยของขั้วบวกและไฮโดรเจนสูงกวา 
Hydrogen overvoltage 
ขั้วบวก X0  X+a + ae- 

+ e-ขั้วลบ 2H  + 2   H2 
เม่ือน้ํามีออกซิเจนละลายอยู (และพีเอชสูงกวา 7) เกิดเซลลไฟฟาแบบกัดกรอน 
โลหะตางชนิดตอกันเปนวงจรเซลลไฟฟา เกิดเซลลไฟฟาแบบกัดกรอน 
โลหะไมเปนเนื้อเดียวกัน (เนื้อโลหะไมสม่ําเสมอ) ทําใหศักยไฟฟามีคาไมเทากัน ทุกจุดจึงเกิดขั้วบวก

และขั้วลบ และทําใหเกิดเซลลไฟฟา 
ผิวโลหะสัมผัสกับสารละลายที่มีออกซิเจนละลายอยู 
เชน โลหะสองชิ้นที่ยึดติดกันดวยหมุดบริเวณ
ผิวสัมผัสจะมีออกซิเจนละลายอยูตํ่ากวาบริเวณอื่น 
เปนตน 

โลหะบริ เวณที่ สัมผัสกับออกซิ เจนที่ละลายอยู
ปริมาณมากจะเปนขั้วลบ และบริเวณที่ออกซิเจน
ละลายอยูตํ่าจะเปนขั้วบวกที่สึกกรอน 

ผิวโลหะสัมผัสกับสารละลายที่มีไอออนเขมขนไม 
สมํ่าเสมอกัน 

โลหะบริ เวณที่ สัมผัสกับออกซิ เจนที่ละลายอยู
ปริมาณมากจะเปนขั้วลบ และบริเวณที่ออกซิเจน
ละลายอยูตํ่าจะเปนขั้วบวกที่สึกกรอน 

ผิวโลหะที่มีรอยราวหรือชํารุดเฉพาะแหง รอยราวหรือชํารุดมักเปนจุดท่ีการปองกันเขาไปไม
ถึง หรือมีศักยไฟฟาตํ่ากวา บริเวณสวนใหญจึงมักผุ
กรอน 

โลหะไดรับความเคน เชน ถูกทําใหยืด เปนตน บริเวณที่ไดรับแรงกดดันสูงกวา จะเปนขั้วบวกที่เกิด
การผุกรอน 
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ประเภทของการกัดกรอนที่เกิดขึ้นกับตัวหมอน้ําและอุปกรณตางๆ สามารถแยกออกไดเปน 4 ประเภท 
ไดแก 

1) การกัดกรอนทั่วไป 
การกัดกรอนทั่วไป (General corrosion) เกิดจากการทําปฏิกิริยาของกลุม OH- ซึ่งเกิดจาก

การแยกตัวของน้ําโดย Electrolytic dissociation และไอออนของเหล็ก Fe2+ ซึ่งแยกตัวจากเหล็กมาละลายอยู
ในน้ํา ไดตะกอนของ Fe(OH)2 ขึ้นมา ถา pH ของน้ํามีคาสูง Fe(OH)2 จะละลายน้ํา นอกจากนี้ถาในน้ํามี
ออกซิเจนปนอยูก็จะกลายเปน Fe(OH)3 ในกรณีที่น้ํามีอุณหภูมิสูง Fe(OH)2 จะสลายตัวกลายเปน Fe2O4 
เหล็กเหนียวก็อาจถูกกัดกรอนโดยไอน้ําที่มีอุณหภูมิสูงกลายเปน Fe2O4 ได ในกรณีที่มีกรดคารบอนิคอิสระอยู 
จะเกิด Fe(HCO)3 ได ในกรณีที่ pH ของน้ํามีคาตํ่า หรือมีออกซิเจนละลายปนอยูมาก การกัดกรอนจะดําเนิน
ตอไปอยางรวดเร็ว 

 

 
2) การกัดกรอนเปนหลุมหรือจุด 

การกัดกรอนเปนหลุมหรือจุด (Pitting corrosion) เปนการกัดกรอนโดยเกิดสนิมเปนจุดๆ 
ตามผิวที่สัมผัสกับน้ําในหมอน้ํา การกัดกรอนมีลักษณะเปนหลุมหรือจุดลึกๆ คลายกับรูที่เจาะดวยเข็ม ลักษณะ
การเกิดเปนแบบ Local galvanic action โดยมีเหล็กเหนียวเปนขั้วบวก รวมกับ OH- ในน้ํา เกิดเปนตะกอน 
Fe(OH)2 ขึ้น นอกจากนี้ที่ดานในและดานนอกของชั้นตะกอนของสารที่เกิดจากการกัดกรอน จะเกิดผลตางของ
ความเขมขนของออกซิเจนขึ้น ทําใหเกิด Local galvanic action โดยออกซิเจนขึ้น ซึ่งมีผลใหเกิดการกัดกรอน
เปนจุดลึกลงไปเรื่อยๆ การปองกันการเกิดการกัดกรอนเปนหลุมสามารถทําไดดังนี้ 

 อยาใหมี Dissolved oxygen ละลายอยูในน้ําปอนหมอน้ําเกิน 7 ppb 
 น้ําในธรรมชาติที่สัมผัสกับอากาศ จะมี Dissolved oxygen สูงมาก จนปลาสามารถท่ี

จะมีชีวิตอยูได ดังนั้น น้ําในธรรมชาติจะทําใหหมอน้ําเกิดการกัดกรอนเปนหลุม 
 ใชถังไลอากาศที่ใชความรอนของไอน้ํา ไลกาซออกซิเจน กาซคารบอนไดออกไซด 

และกาซอื่นๆ ถาระบบการใชไอน้ํามี Condensate water return กลับไปปอนที่หมอ
น้ําตํ่ากวา 75% 

 ถังไลอากาศควรทํางานดวยไอน้ําความดันไมนอยกวา 35 kPa ซึ่งถังไลอากาศที่มี
คุณภาพดี จะสามารถลดปริมาณ Dissolved oxygen ลงไดเหลือเพียง 7 ppb 

 ควรมีการตรวจวัดปริมาณ Dissolved oxygen ในน้ําปอนหมอน้ําอยูเสมอ แมวาจะจะ
มีการใช Deaerator แลวก็ตาม เพราะการกัดกรอนเปนหลุมจะเปนการกัดกรอนที่
รวดเร็วและรุนแรง 

 เติมสารไฮดราซีนเขาไปกําจัด Dissolved oxygen ในน้ําในหมอน้ําเพื่อปองกันไมให
เกิดทําใหเกิดการกัดกรอนเปนหลุม สารไฮดราซีนเปนสารอันตราย ตองใชงานอยาง
ระมัดระวังอยาใหสัมผัสผิวหนัง เชนเดียวกับน้ํามันเบนซิน 

 จะตองคอยนําน้ําในหมอน้ํามาตรวจสอบวามีสารไฮดราซีนเหลืออยูหรือไม ซึ่ง
โดยทั่วไปเมื่อเติมสารไฮดราซีนเขาไปในหมอน้ําแลว เมื่อเก็บน้ําในหมอน้ํามา
ตรวจสอบ ถาพบสารไฮดราซีนเหลืออยูในน้ําในหมอน้ํา 2-3 ppm จากการคาดการณ
วา Dissolved oxygen จะหมดไปจากน้ําในหมอน้ํา 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
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 ไมควรใชโซเดียมซัลไฟตในการกําจัด Dissolved oxygen ในน้ําในหมอน้ํา เพราะจะ
เกิดตะกอนของโซเดียมซัลเฟตเปนโคลนตมทําใหเกิดอันตรายตามมาได 
 

3) การกัดกรอนเนื่องจากดาง 
โดยปรกติทั่วๆ ไปจะมีการเขาใจกันวา ถาน้ําในหมอน้ํามีคาเปนกรด (pH value นอยกวา 7) 

เหล็กโครงสรางหมอน้ําจึงจะถูกกัดกรอนดวยกรด ซึ่งความจริงไมใช เหล็กโครงสรางหมอน้ําสามารถถูกกัด
กรอนดวยดางได และความเปนดางยังทําใหเหล็กโครงสรางหมอน้ําเปราะ (Caustic embrittlement or caustic 
stress corrosion cracking) ไดดวย ตัวอยางเชน เหล็กท่ีอุณหภูมิ 310 0C จะมีการการกัดกรอนนอยที่สุด เมื่อ
น้ํามี pH value อยูระหวาง 8.5-12.7 ซึ่งแสดงวา แมแตน้ําในหมอน้ําที่เปนกลาง (pH = 7) เหล็กโครงสรางหมอ
น้ําก็ยังมีการกัดกรอน ดังนั้น น้ําในหมอน้ําควรจะรักษา pH ใหอยูในระหวาง 8.5-12.7 ที่อุณหภูมิ 310 0C แต
หมอน้ําแตละเครื่องจะมีอุณหภูมิของเหล็กโครงสรางหมอน้ําไมเทากัน ขึ้นอยูกับชนิดของหมอน้ําและความดันที่
อยูในหมอน้ํา การควบคุมความเปนกรดและดางของน้ําสามารถทําไดดังนี้ 

 สําหรับหมอน้ําทั่วไปแบบทอไฟ ซึ่งผลิตไอน้ําความดันตํ่ากวา 2 MPa ซึ่งมีอุณหภูมิ
ออกแบบของเหล็กโครงสรางอยูที่ประมาณ 370 oC คา pH ของน้ําในหมอน้ําควรอยู
ระหวาง 9-11 เพื่อใหการกัดกรอนจากความเปนกรดดางของน้ําตํ่าที่สุด 

 ไมควรควบคุมคา pH ของน้ําในหมอน้ําใหมีคาสูงสุดจนถึง 12 เนื่องจากเมื่อน้ําใน
หมอน้ําระเหยไปเรื่อยๆ สารละลายที่สะสมเพ่ิมขึ้นในน้ําในหมอน้ํา จะมีแนวโนมทํา
ใหน้ําในหมอน้ํามีความเปนดางมากขึ้น จะทําใหบางเวลา น้ําในหมอน้ําจะมีคา pH 
สูงกวา 12.7 ไดงาย จะเกิดปญหาการกัดกรอนโดยดางและเหล็กหมอน้ําเปราะแตก 
(Caustic stress corrosion cracking) 

 สําหรับหมอน้ําแบบทอ โดยเฉพาะหมอน้ําที่ผลิตไอน้ําที่ความดันสูงมากกวา 2 MPa 
ควรจะควบคุม pH ของน้ําไวใหแคบกวานั้น เพื่อปองกันการกัดกรอนจากความเปน
กรดดางใหมากท่ีสุด ซึ่งควรจะมีคา pH ของน้ําอยูระหวาง 10.5-11.0 

 ถาน้ําในหมอน้ําเปนดางมี pH เกิน 11 เล็กนอย การระบายน้ําในหมอน้ําออกบาง 
อาจจะทําใหน้ําในหมอน้ําเปนดางลดลงไดบาง เนื่องจากสารละลายดางที่เขมขนได
ถูกระบายออกทิ้งไป 

 ถาน้ําในหมอน้ําเปนดางมากมี pH เกิน 11 เสมอๆ การถายน้ําในหมอน้ําทิ้งหลัง
วันหยุดประจําสัปดาห จะทําใหสามารถควบคุมคาความเปนกรดดาง (pH) ของน้ําใน
หมอน้ํา ในวันแรกๆ ของการเดินเครื่องได และทําการลดการเติมสารเคมีจะควบคุม
คาความเปนกรดดาง (pH) ของน้ําในหมอน้ําดวย 

 ไมควรเติมสารเคมีที่จะควบคุมคาความเปนกรดดาง (pH) ของน้ําในหมอน้ําที่จะทํา
ใหเกิดการเพิ่มของสารละลายรวม หรือเกิดปญหาโคลนตะกอนขึ้น 

 ภายหลังจากมีการเปลี่ยนวิธีการปรับสภาพน้ํา ชนิดหรือปริมาณของสารเคมีที่เติม
หมอน้ํา ควรมีการเปดตรวจสอบภายในทางดานน้ําของหมอน้ําทุกๆ เดือน ใน 6 
เดือนแรกของการเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อติดตามผลที่อาจจะเกิดขึ้น 
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4) การแข็งเปราะเนื่องจากโซดาไฟ  
โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) จะทวีความเขมขนในบริเวณชองวางเล็กๆ ที่ผิวสงผานความ

รอนของหมอน้ํ า  และรวมตัวกับเหล็กออกไซดที่มีปะปนอยู เกิดเปนรอยราวตามแนวผิวเม็ดผลึก 
(Intercrystalline) ของเหล็กเหนียว ปรากฏการณนี้เรียกวา การแข็งเปราะเนื่องจากโซดาไฟ (Caustic 
embitterment) สวนใหญมักเกิดบริเวณที่มีความเคน (Stress) รวมกันอยูมากบนแผนเหล็กเหนียว ถา pH ของ
น้ําปอนมีคาตํ่า หรือมีออกซิเจนละลายอยูในน้ํามาก จะเกิดปญหาการกัดกรอนทั่วไป 

 
สําหรับหมอน้ํา นอกจากการกัดกรอนทั่วไปแลวยังมีปญหาการกัดกรอนเปนจุด การกัดกรอนเนื่องจาก

ดาง และการแข็งเปราะเนื่องจากโซดาไฟอีกดวย 
เครื่องผลิตไอย่ิงยวด (Superheater) จะเกิดการกัดกรอนโดยไอน้ําอุณหภูมิสูง หรือโซเดียมไฮดรอก

ไซด ซึ่งถูกพามาเนื่องจากการเกิดแครี่โอเวอร 
ในระบบน้ําควบแนนหรือระบบคอนเดนเสท pH ของน้ําจะลดตํ่าลงและเกิดปญหาการกัดกรอนทั่วไป 

นอกจากนี้ ในกรณี pH สูงเนื่องจากการเติมสารเคมีในหมอน้ํา เชน แอมโมเนีย ไฮดราซีน เปนตน ก็จะเกิด
ปญหาการกัดกรอนของโลหะผสมทองแดงได 

 
สําหรับการแกไขและการปองกันนั้น จําเปนตองทําการปรุงแตงคุณภาพน้ําอยางเหมาะสมทั้งภายนอก

และภายในหมอน้ํา โดยพยายามลดของแข็งแขวนลอยและกาซที่ปนอยูในน้ําปอนและน้ําในหมอน้ําใหเหลือนอย
ที่สุด นอกจากนี้ยังตองรักษาคา pH ของน้ําใหเหมาะสมอีกดวย นอกจากนี้การควบคุมและปองกันการกัดกรอน
โลหะยังสามารถทําได 2 วิธีคือ 

 การทําลายส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมซึ่งจําเปนตอการสรางปฏิกิริยาการกัดกรอน เชน กําจัด
ออกซิเจนออกจากน้ํา และกําจัดคารบอนไดออกไซดออกจากน้ํา เปนตน 

 การสรางฟลมปองกันผิวโลหะที่สึกกรอนโดยการเติมสารยับย้ังสนิมบางชนิด 
สําหรับการปองกันการแข็งเปราะเนื่องจากโซดาไฟ หากใชโซเดียมคารบอเนตในการปรับคา pH ก็จะ

เกิดโซเดียมไฮดรอกไซดขึ้นได ดังนั้นจึงตองใชสารเคมีที่ไมทําใหเกิดโซเดียมคารบอเนตอิสระขึ้น เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดโซเดียมฟอสเฟต หรือโซเดียมไนเตรท เปนตน นอกจากนี้ควรใชสารปองกันการแข็งเปราะเนื่องจาก
โซดาไฟอีกดวย 
 
5.3.2 ปญหาเรื่องตะกรันในหมอน้ํา 

ปญหาท่ีเกิดขึ้นเสมอและมักหลีกเลี่ยงไดยากอีกประการหนึ่งที่เกิดกับระบบหมอน้ําไดแกเรื่องตะกรันที่
เกิดจากน้ํา ตะกรันที่เกิดขึ้นจะเปนฉนวนขวางกั้นการถายเทความรอน สามารถแบงออกเปน 2 ชนิดคือตะกรัน
สนิม หมายถึงตะกรันที่เปนโลหะออกไซด และตะกรันหินปูน ซึ่งเกิดขึ้นจากการตกผลึกของแรธาตุที่ละลายอยู
ในน้ําภายใตสภาวะที่เหมาะสม ตะกรันหินปูนมักเปนสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตเปนสวนใหญ 
สารประกอบดังกลาวมีความสามารถในการละลายน้ําไดนอยที่สุด ดังนั้นจึงตกผลึกไดงายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อน้ํามีอุณหภูมิสูง นอกจากนี้ตะกรันหินปูนยังอาจเปนสารประกอบอ่ืน เชน แคลเซียมซัลเฟต แมกนีเซียม
คารบอเนต หรือสารประกอบของเหล็ก แมงกานีส และซิลิกา เปนตน ซึ่งน้ําในหมอน้ําจะมีซิลิกา (Silica) ปนอยู 
2 ประเภท คือ ซิลิกาที่ละลายอยูในรูปไอออน และซิลิกาที่แขวนลอยอยู เชน เกลือซิลิเกต เปนตน ซิลิกาเหลานี้

 5-32 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

จะกลายเปนตะกรันที่แข็งมาก ตะกรันที่พบในระบบหมอน้ําและระบบน้ําแสดงดังตารางที่ 5-15 นอกจากนี้ ส่ิง
สกปรกในน้ําที่จับเกาะตามถังหรือภายในทอน้ําเปนชั้นๆ และแข็ง จะเรียกวา ตะกรัน (Scale) สําหรับสวนที่
ตกตะกอนอยูตอนลางของถังมีลักษณะเปนโคลนตม จะเรียกวา สลัดจ (Sludge) ตะกรันแข็งประกอบดวย 
แคลเซียมซัลเฟต และแคลเซียมซิลิเกต เปนสวนใหญ สวนสลัดจ ประกอบดวย แคลเซียมคารบอเนต 
แมกนีเซียมคารบอเนต แมกนีเซียมไฮดรอกไซด และแคลเซียมฟอสเฟส เปนตน ถาสลัดจถูกปลอยทิ้งไวที่กน
ของถังเปนเวลานานจนแข็งตัวขึ้น จะมีผลใหลิ้นระบายใตหมอน้ํา (Blow down valve) อุดตัน หรือถังบางสวน
รอนจัดเกินไปก็เปนได ตะกรันและโคลนกอใหเกิดปญหาดังตอไปนี้กับหมอน้ําและอุปกรณที่เก่ียวของ 

 โคลนเกิดจากน้ําขุนสกปรก หรือเคมีที่ละลายอยูในน้ํา แปลงสภาพเปนโคลน ที่มักจะ
ตกตะกอนอยูกนหมอ บนทอไฟ หรืออุดตันอุปกรณของหมอน้ํา 

 ตะกรันเปนฉนวนความรอนทําใหส้ินเปลืองพลังงาน 
 ตะกรันทําใหผิวเหล็กโครงสรางหมอน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้น ถาตะกรันหนาขึ้นจะทําใหผิวเหล็ก

โครงสรางหมอน้ํามีอุณหภูมิสูงเกินอุณหภูมิที่ออกแบบไว ซึ่งเมื่อเหล็กมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
Maximum allowable stress จะลดลง หมอน้ําก็จะทนรับความดันไมได และทําใหหมอน้ํา
ระเบิดได 

 ตะกรันและโคลนสามารถไปอุดทออุปกรณความปลอดภัยตางๆ เชน อุปกรณควบคุมระดับน้ํา 
ทําใหอุปกรณควบคุมระดับน้ําไมทํางาน เมื่อระดับน้ําในหมอน้ําลดลง เหล็กหมอน้ําก็จะมี
อุณหภูมิสูงขึ้น เพราะไมมีน้ําที่สัมผัสเหล็กอีกดานเพื่อถายเทความรอนออกไป Maximum 
allowable stress ของเหล็กโครงสรางหมอน้ําจะลดลง หมอน้ําก็จะทนรับความดันไมได 

 ตะกรันและโคลนทําใหเหล็กโครงสรางหมอน้ําเกิดการ Over heat แตกราวเสียหาย หรือทําให
หมอน้ําระเบิดได 

ตารางที่ 5-15  ตะกรันที่พบในระบบหมอน้ําและระบบน้ํา 
ชื่อวิทยาศาสตร สูตร ชื่อสามัญ ผลกระทบ 

แคลเซียมคารบอเนต  CaCO3 ชอลก หินปูน ตะกรันออน 
แคลเซียมไบคารบอเนต  Ca(HCO3)2 - ตะกรันออน 
แคลเซียมซัลเฟต  CaSO4 ยิบซัม ปูนพลาสเตอร ตะกรันแข็ง 
แมกนีเซียมคารบอเนต  MgCO3 แมกนีไซด ตะกรันออน 
แมกนีเซียมซัลเฟต  MgSO4 Epsom salt การกัดกรอน 
ซิลิคอน ไดออกไซด  SiO2 ซิลิกา ตะกรันแข็ง 
แคลเซียมคลอไรด  CaCl2 - การกัดกรอน 
แมกนีเซียมไบคารบอเนต  Mg(HCO3)2 - ตะกรันออน การกัดกรอน 
แมกนีเซียมคลอไรด  MgCl2 - การกัดกรอน 
โซเดียมคลอไรด  NaCl เกลือแกง Electrolysis 
โซเดียมคารบอเนต  Na2CO3 โซดาแอช โซดาซักผา ความเปนดาง 
โซเดียมไบคารบอเนต  Na(HCO3)2 โซดาทําขนม น้ําเปนฟอง 
โซเดียมไฮดรอกไซด  NaOH โซดาไฟ ดาง โลหะแตกราว 
โซเดียมซัลเฟต  Na2SO4 Glauber’s salt ความเปนกรด 
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การเกิดตะกรันมักหลีกเลี่ยงไดยาก เพราะน้ําในธรรมชาติมีสวนประกอบที่เอื้ออํานวยตอการตกผลึก

และการสรางตะกรัน ตะกรันสวนใหญเกิดจากแคลเซียมและแมกนีเซียมที่มีความสามารถละลายน้ําไดนอย การ
ตกผลึกไมนับเปนปญหาท่ีแทจริง ถาผลึกดังกลาวแขวนลอยอยูในน้ําไดโดยไมจับผิวโลหะและสรางเปนตะกรัน 
ปญหาเรื่องตะกรันในหมอน้ําหรือในที่อื่นๆ เกิดขึ้นเพราะแคลเซียมและแมกนีเซียมรวมตัวกับคารบอเนต
และซัลเฟต ทําใหเกิดการตกผลึกเปนเกลือที่ไมละลายน้ําและจับตัวกันเคลือบผิวโลหะในหมอน้ํา ในทํานอง
เดียวกัน ซิลิกาและสารคอมเพล็กซซิลิเคตก็สามารถสรางตะกรันไดเชนกัน ถามีซิลิกาอยูในน้ําในระดับที่เกิน
กวาความสามารถในการละลายน้ําของมัน ตะกรันที่เกิดจากซิลิกาและซิลิเคตกอปญหาไดมากกวาตะกรัน
คารบอเนตและซัลเฟตเพราะเปนตะกรันที่แข็งและจับแนน 

สําหรับการแกไขปญหาและการปองกันนั้น ทําใหโดยปรับแตงคุณภาพน้ําปอน และควบคุมส่ิงสกปรก
ที่ปนอยูในน้ําใหมีคาอยูในมาตรฐานที่กําหนด นอกจากนี้สําหรับสวนที่ไมอาจขจัดไดดวยวิธีปรุงแตงคุณภาพน้ํา
ภายนอกหมอน้ํา ก็ใหดําเนินการโดยปรับปรุงคุณภาพน้ําภายในหมอน้ําอีกทางหนึ่งดวย เชน การเติมปูนขาว
และโซดาแอช และเนื่องจากตะกรันเปนผลที่เกิดขึ้นจากการตกผลึกของสารประกอบท่ีละลายอยูในน้ําการ
หมุนเวียนน้ําในลักษณะที่ทําใหน้ํามีความเขมขนสูง เปนเหตุใหมีการตกผลึกเกิดขึ้นเสมอ สารท่ีมีความสามารถ
ในการละลายน้ําไดนอยที่สุดจะตกผลึกกอน ตะกรันที่เกิดขึ้นจะเปนตะกรันแข็งหรือตะกรันเหลวก็ได ตะกรัน
ของซิลิกาจะเปนตะกรันแข็งที่จับแนนบนผิวโลหะ สวนตะกรันของแคลเซียมไฮดรอกซีแอพพาไทตนั้นเปน
ตะกรันออนหรือตะกอนเหลวซึ่งไมจับแนนโลหะ เปนตน วิธีการปองกัน แกปญหา และควบคุมการเกิดตะกรัน
และโคลนสรุปไดดังนี้ 

 ระบายน้ําเขมขนทิ้ง เพื่อเปนการลดปริมาณสารตางๆ ในน้ํา 
 กําจัดตนเหตุของตะกรัน ตนเหตุสําคัญอยางหนึ่งของตะกรันคือความกระดางในน้ํา 
 ติดต้ังระบบกรองน้ําออนเพื่อกําจัดความกระดางของน้ําใหนอยกวา 10 ppm ในหมอน้ํา

ทั่วไปๆ แบบทอไฟนอน และควรใชน้ําปอนมีความกระดางเปน 0 ppm สําหรับหมอน้ําแบบ
ทอน้ํา 

 ถังกรองน้ําออนเปนอุปกรณที่ใชงานกันมากสําหรับหมอน้ํา เพราะสะดวกมีขนาดไมใหญ 
ราคาไมแพง และไมยุงยากในการบํารุงรักษา 

 ไมควรใชระบบตกตะกอนดวยปูนขาวและโซดาแอช เพื่อกําจัดความกระดางของนํ้าปอนหมอ
น้ํา นอกจากจะเปนระบบกําจัดความกระดางของนํ้าขนาดใหญ เนื่องจากจะเปนระบบกําจัด
ความกระดางของน้ําขนาดใหญ เนื่องจากจะเปนระบบยุงยากแลวระบบนี้ยังมีตะกอนท่ีจะตอง
เอาออกใหหมด และยังมีสารละลายเกลือ (NaCl) เหลือตกคางที่จะกัดกรอนหมอน้ําได 

 ตองมีเครื่องมือวัดความกระดางของน้ํา 
 ตองมีการตรวจวัดความกระดางของน้ําที่ไดจากระบบกรองน้ําออนอยางนอยวันละครั้ง 

สําหรับหมอน้ําทั่วๆ ไป แตถาเปนหมอน้ําขนาดใหญความดันไอน้ําสูงมาก อาจจะตอง
ตรวจวัดความกระดางของน้ําทุกๆ ชั่วโมง 

 ในการลางเกลือ (Regeneration) ของถังกรองน้ําออน แตละครั้ง ตองใชเกลือปริมาณท่ี
พอเพียงปริมาณเหมาะสมคือ 15 Ib เกลือ /ft3 เรซิน (240 Kg/m3 เรซิน) ถาใชเกลือปริมาณ
นอยกวานี้ ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟาจับความกระดางของถังกรองน้ําออน
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

จะลดลงแต ถาใชเกลือปริมาณมากกวานี้ ก็จะไมเหมาะสม ทําใหส้ินเปลืองเกลือมากเกินไป 
เม่ือเทียบกับผลตอบแทนที่จะไดเพิ่มขึ้นเล็กนอย 

 ในการลางเกลือถังกรองน้ําออนแตละครั้ง ตองใชความเขมขนของน้ําเกลือที่ใชลางประมาณ 
12-16% เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในการลางเกลือ ถังกรองน้ําออนถังหนึ่งเปนถังทํางาน สวนอีกถังหนึ่งเปนถัง Stand by ที่จะ
ทําใหถังที่ทํางานอยู สามารถลางเกลือทุกเวลา 

 ตองมีการเปดถังกรองน้ําเขาเม็ดเรซินออกมาตรวจสอบอยางนอยทุกๆ 3 เดือน 
 ติดต้ังระบบกรองความขุนของน้ํา ไมใหน้ําปอนหมอน้ํามีความขุนเกิน 1 NTU ถาเปนหมอน้ํา

ในโรงงานขนาดใหญไมใหญมากท่ีมีระบบถังกรองทรายอยูแลว ก็ไมจําเปนตองติดต้ังถังกรอง
ทรายเพิ่มท่ีหองหมอน้ําอีก แตควรจะมีการวัดความขุนของน้ําปอน ที่จะเขาหมอน้ําอยางนอย
วันละครั้ง 

 ถึงแมวาในโรงงานจะมีระบบกรองความขุนของน้ําแบบตะกอนหรือวิธีอื่นๆ แตที่หองหมอน้ําก็
ควรมีถังกรองทรายขนาดเล็กที่ใชงานกับหมอน้ําโดยเฉพาะ 

 ควรมีการเปดนําทรายในถังกรองทรายมาตรวจสอบอยางนอย ทุกๆ 3 เดือน อยาใหมีดิน
โคลนเกิน 0.1% ของทรายทั้งหมด ทําการลางถังใหมากขึ้น ถาพบวายังมีเศษดินโคลน
เหลืออยูหลักการลาง ใหเปลี่ยนทรายกรอง 

 จะตองทําการลางกลับ (Back wash) ไลส่ิงสกปรกในถังกรองน้ําออนออกไปโดยใหเวลานาน
พอที่น้ําลางกลับท่ีทิ้งออกมาจะสะอาด 

 พยายามหลีกเหลี่ยงการเติมสารเคมีที่ใชปรับสภาพน้ําภายในหมอน้ําที่เมื่อทําปฏิกิริยาหรือ
ไดรับความรอนแลว จะเปลี่ยนสภาพเปนของแข็ง ฝุนผง หรือ ตกตะกอนเปนโคลนตมได 

 ทําการปลอยน้ํากนเตา (Bottom blowdown) เพื่อปลอยตะกอนโคลนตมออกอยางนอยทุกๆ 8 
ชั่วโมงทํางาน 

 ทําการระบายทออุปกรณความปลอดภัยของหมอน้ํา ที่ตะกอนอาจจะมาอุดตัน ทําใหการ
ทํางานของอุปกรณความปลอดภัยของหมอน้ําทํางานผิดพลาดจนทําใหหมอน้ําระเบิดได 

 
5.3.3 ปญหาเรื่องแครีโอเวอรในหมอน้ํา 

หากภายในหมอน้ําเกิดการกลายเปนไออยางรุนแรง น้ําในหมอน้ําจะเปนฟองและเปนหยดละอองน้ํา 
ซึ่งจะถูกพาออกไปกับไอน้ํา เกิดขึ้นไดเนื่องจากมีการสัมผัสโดยตรงระหวางละอองน้ําเดือดกับไอน้ํา 
ปรากฏการณดังกลาวนี้เรียกวา แครีโอเวอร (Carry-over) ทําใหไอน้ํามีมลทินและเกิดความไมบริสุทธ์ิ  

ปญหาแครีโอเวอรเกิดจากการใชไอน้ําปริมาณมากกวาอัตราการผลิตไอน้ําของหมอน้ําอยางกะทันหัน 
ทําใหมีการดูดน้ําที่ผิวน้ําภายในหมอน้ําออกไป และถาความดันในหมอน้ําลดลงดวย Enthalpy จะลดลงตาม
ความดัน ทําใหมีน้ําระเหยมากขึ้นจากความดันที่ลดลง ระดับน้ําจะมีการกระเพื่อมมากขึ้น น้ําที่เติมเขาหมอน้ํา
จะมีสารเคมีละลายอยูในน้ํา ปริมาณมากนอยแลวแตแหลงน้ําและการปรับสภาพน้ํา เมื่อน้ําในหมอน้ําถูกระเหย
กลายเปนไอน้ําไปใชงาน สารละลายที่อยูในน้ําจะตกคางสะสมอยูในหมอน้ํา แทบไมไดปนเปอนออกไปกับไอน้ํา 
ดังนั้นทุกครั้งที่มีน้ําดิบเติมเขาหมอน้ํา จะมีสารละลายเติมเขาหมอน้ําอยูตลอดเวลา ทําใหน้ําในหมอน้ํามี
สารละลายเขมขนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อความเขมขนของของแข็งที่ละลายในน้ํา (TDS) สูงถึง 3,500 ppm สําหรับ
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

หมอน้ําแบบทอไฟทั่วๆ ไป ความเขมขนนี้จะทําใหน้ําในหมอน้ําจะเดือดเปนฟองออกไปกับไอน้ําที่นําไปใชงาน 
(Carry-over) ทําใหระบบไอน้ําสกปรก เกิดปญหาหรือความเสียหายตอเครื่องจักรตาง ๆ ได สามารถแยก
ปรากฏการณแครีโอเวอรออกตามสาเหตุการเกิดได 3 ลักษณะดังนี้ 

1) น้ําประทุ 
น้ําประทุ (Priming) มีสาเหตุจากการเพ่ิมขึ้นของภาระอยางฉับพลัน ระดับน้ําสูงเกินไป หรือ

ความดันลดตํ่าลง ซึ่งสาเหตุทั้งหลายเหลานี้ตางก็มีผลทําใหหยดละอองน้ํากระเด็นขึ้นมาปนกับไอน้ําขณะน้ํา
เดือด และถูกพาออกไปนอกหมอน้ํา เม่ือเกิดน้ําประทุแลว ไอน้ํากับหยดละอองน้ําถูกพาเขาไปในทอไอน้ํา สวน
ที่เปนของแข็งจะแยกตัวออกมา ทําใหอุณหภูมิไอน้ําสูงขึ้นยาก และเกิดการเสียหายอื่นๆ ตามมา เชน การกัด
กรอน นอกจากนี้เม่ือเกิดน้ําประทุขึ้นในหมอน้ํา จะเกิดการเดือดอยางรุนแรงและผิดปรกติของน้ําในหมอน้ํา ทํา
ใหระดับน้ํามีความแปรปรวนเปนอยางมาก เปนเหตุใหการควบคุมของหมอน้ําเปนไปไดยาก และยังเปนเหตุทํา
ใหเปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิของไอน้ําลดลงอีกดวย 

 
2) น้ําเปนฟอง 

น้ําเปนฟอง (Foaming) หมายถึง การเกิดฟองขนาดเล็กมากมายขึ้นบนผิวน้ําคลายกับฟอง
ผงซักฟอกในอางซักผา เกิดขึ้นเมื่อน้ําในหมอน้ํามีของแข็งละลายปนอยูมาก หรือมีน้ํามันและไขมันปนอยู ทํา
ใหเกิดฟองจํานวนมากขึ้น ปรากฏการณนี้ยังชวยทวีความรุนแรงของปรากฏการณน้ําประทุไดอีกดวย 

 
3) แครีโอเวอรของซิลิกา 

หากความดันของไอน้ํามีคาสูงขึ้น อัตราการละลายของซิลิกาก็ยิ่งสูงขึ้นดวย ซิลิกาท่ีถูกพา
ออกไปโดยแครีโอเวอร จะเกาะจับเปนของแข็งอยูตามผนังทอไอน้ําหรือตามอุปกรณที่ใชไอน้ํา ซึ่งถามีปริมาณ
การจับเกาะมากขึ้นจะเปนสาเหตุใหเกิดการอุดตันของทอไอน้ํา และเกิดการระเบิดของอุปกรณที่ใชไอน้ําได 

 
สําหรับการแกไขปญหา การปองกัน และการควบคุมการเกิดแครีโอเวอรนั้น จะแตกตางกันออกไปตาม

สาเหตุของการเกิด ในการปองกันการเกิดน้ําประทุ ตามปรกติจะตองระมัดระวังในการเดินเครื่องไมใหภาระ
เปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน นอกจากนี้ยังอาจขจัดหยดละอองน้ําที่เกิดขึ้นในถังได โดยการติดต้ังไซโคลนหรือ
สกรีน สวนน้ําเปนฟองนั้นเกิดจากการมีน้ํามัน ไขมัน หรือของแข็งปนอยูในน้ํา ดังนั้นจึงจําเปนตองกําจัดส่ิง
เหลานี้ใหหมดไป นอกจากนี้การแกปญหาเรื่องน้ําประทุและน้ําเปนฟองที่เปนตนเหตุอยางหนึ่งของ
ปรากฏการณแครีโอเวอรสามารถกระทําไดดังนี้  

 ระบายน้ําหมุนเวียนทิ้งใหเพียงพอ เพื่อไมใหมีการสะสมตัวของสารตางๆ เกินกวาขีดจํากัด 
 ทําการควบคุมปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ํา (Total dissolved solid, TDS) ของน้ําในหมอ

น้ําใหอยูในเกณฑ ไมใหน้ําในหมอน้ํามีสารละลายเขมขนมากเกินไป เพื่อปองกันไมใหเกิดการ
แครีโอเวอรที่ทําใหไอน้ําสกปรก 

 ถาเปนหมอน้ําแบบทอไฟที่ผลิตไอน้ําความดันตํ่ากวา 2 MPa ควรควบคุมปริมาณของแข็งที่
ละลายในน้ํา (TDS) ของน้ําในหมอน้ํา ใหตํ่ากวา 3,500 ppm 

 วิธีการควบคุมปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ํา (TDS) ของน้ําในหมอน้ําใหอยูในเกณฑ ถาเปน
หมอน้ําขนาดเล็กหรือมีน้ําปอนที่สะอาดมาก การระบายน้ํากนเตา (Bottom Blowdown) ก็
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 5  คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา 

อาจจะเพียงพอที่จะควบคุมปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ํา (TDS) ของน้ําในหมอน้ําใหอยูใน
เกณฑได 

 ถาเปนหมอน้ําขนาดใหญ และน้ําปอนมีปริมาณสารละลายรวมสูงอาจจะตองเพิ่มการปลอยน้ํา
ที่ผิวน้ํา (Surface blowdown) ที่หมอน้ําเพื่อระบายน้ําที่มีสารละลายเขมขนสูงออก 
ขณะเดียวกันน้ําปอน (Feed water) ที่เจือจางกวาจะเติมเขามาแทน จึงทําใหปริมาณของแข็ง
ที่ละลายในน้ําในหมอน้ําลดลง 

 ไมควรเติมสารเคมี ที่จะทําใหเกิดการเพิ่มของสารละลายรวม 
 ตองมีเครื่องมือวัดปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ํา (TDS) ของน้ํา 
 ตองมีการตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ํา (TDS) ของน้ําในหมอน้ําอยูในเกณฑ อยาง

นอยวันละครั้ง สําหรับหมอน้ํา ทั่วๆ ไป แตถาเปนหมอน้ําขนาดใหญความดันไอน้ําสูงมาก
อาจจะตองตรวจวัดปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ํา (TDS)  ของน้ําในหมอน้ําทุกๆ ชั่วโมง 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
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5.4 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้า 
การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา มีรายละเอียดดังตารางที่ 5-16 ใน

หนาถัดไป 
 
ตารางที่ 5-16  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

เรซินสําหรับการ
แลกเปลี่ยนประจุ
(Ion exchange 
resin) 

1) ตรวจสอบความกระดาง
น้ําที่ผานการบําบัดโดยใช
สารละลายทดสอบ 
(Reagent) 

2) ตรวจสอบการเปรอะเปอน 
และการอุดตัน 

3) ตรวจสอบปริมาณของ 
เรซิน 

1) ความกระดางของน้ําตอง
ไมเกินเกณฑทีก่ําหนด 

2) ไมมีการเปรอะเปอนและ
การอุดตันที่สังเกตได 

3) ปริมาณเรซนิตองไมลดลง
จนผิดปรกติ 

หอเรซิน (Resin 
tower) ระบบทอ 
และตัวกรอง 

ตรวจสอบการรั่วซึม การผุ
กรอน และการอุดตัน 

ไมมีการรั่วซึม การผุกรอน 
และการอุดตัน 

วาลวโรตารี 1) ตรวจสอบการเส่ือมสภาพ
ขอบแผนยาง ความแข็ง 
และการรั่วซึม 

2) ตรวจสอบสภาพการ
ทํางาน 

1) ไมมีการเส่ือมสภาพ และ
การรั่วซึม 

2) ตองทํางานอยางสมบูรณ 

อุปกรณควบคุมแบบ
อัตโนมัติ 

ตรวจสอบลําดับขั้นตอนการ
ทํางานและเวลาที่ใชในแตละ
ขั้นตอน 

ลําดับขั้นตอนและเวลาที่ใชใน
แตละขั้นตอนควรปรกติ 
กระบวนการท้ังหมดตอง
เปนไปตามที่ไดถูกออกแบบ
มา 

อุปกรณบําบัดน้ํา 
(Water treatment) 

ถังสารละลายเคมี 
ตัวกวนผสม
(Agitator) และปม 

1) ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํา เกลือการผกุรอนของ
ทอ การติดขัดของวาลว 

2) ตรวจสอบแรงดันน้ําเขา 
และออกจากปม 

1) ไมมีการรั่วซึม การผุกรอน 
และการติดขัดของวาลว 

2) ตองอยูในเกณฑที่กําหนด 
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บทที่ บทที่ 66  
เช้ือเพลิงและการปรับแตงหัวเผาเช้ือเพลิงและการปรับแตงหัวเผา  

  
 
การปรับแตงหัวเผาของหมอน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาไหมและการดูแลควบคุมหมอน้ําที่

ถูกตองและเหมาะสมนั้น ผูควบคุมหมอน้ําจะตองมีความรูในการปฏิบัติการในดานการบํารุงรักษาและการ
ปรับแตงหัวเผาที่ดีและถูกตอง เพื่อใหไดประสิทธิภาพทางความรอนสูงสุดตามที่หมอน้ําแตละลูกไดถูกออกแบบ
ไว อันจะสงผลใหเกิดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และลดการปลดปลอยมลพิษจากการเผาไหมสูบรรยากาศ 
การควบคุมดูแลการเผาไหมของหัวเผาอยางถูกตองสม่ําเสมอ และการใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อลดการ
สูญเสียพลังงานในกระบวนการเผาไหมเปนส่ิงที่จําเปนในการดําเนินการดานการประหยัดพลังงาน โดยการทํา
ใหความรอนที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงจะถูกนําไปใชในการผลิตไอน้ํามากที่สุด การควบคุมดูแลการเผาไหม
ควรเริ่มจากปจจัยพื้นฐานที่อยูภายใตขอบเขตซึ่งสามารถปฏิบัติได โดยไมจําเปนตองใชเครื่องมือวัดท่ีมีราคาสูง
ก็สามารถทําไดมากพอสมควรดวยการสังเกตสีของเปลวไฟที่เกิดจากการเผาไหม ซึ่งหากทําการควบคุมดูแล
การเผาไหมอยางถูกตองแลวก็จะเปนประโยชนตอทั้งการประหยัดพลังงาน และการปองกันมลพิษสภาวะ
แวดลอมอีกดวย 

 
6.1 เชื้อเพลิง 

เชื้อเพลิงเปนสารที่มีสวนประกอบของธาตุคารบอน และไฮโดรเจน เปนสวนใหญเมื่อเผาไหมกับ
ออกซิเจนในอากาศจะใหพลังงานความรอนออกมาเปนจํานวนมาก เนื่องจากเชื้อเพลิงประกอบดวยคารบอน
และไฮโดรเจน จึงเรียกวา เชื้อเพลิงไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon fuel) ในเชื้อเพลิงอาจจะมีกํามะถันปนอยู
เล็กนอย สามารถแบงประเภทเชื้อเพลิงตามสถานะได 3 ประเภท คือ 

1) เชื้อเพลิงแข็ง ไดแก ถานหิน ไมฟน ถาน ชานออย แกลบ เปนตน 
2) เชื้อเพลิงเหลว ไดแก น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันโซลา น้ํามันเตา เปนตน 
3) เชื้อเพลิงกาซ ไดแก กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีการใชพลังงานไฟฟาเปนตนกําลังผลิตความรอนใหแกหมอน้ําบางเครื่องดวย 
รายละเอียดของเชื้อเพลิงแตละชนิดมีดังตอไปนี้ 

 
6.1.1 เช้ือเพลิงแข็ง 

เชื้อเพลิงแข็ง (Solid fuel) สามารถแบงตามลักษณะที่มาได 3 ประเภทยอย ไดแก 
1) เช้ือเพลิงแข็งจากธรรมชาติ 

เชื้อเพลิงแข็งจากธรรมชาติ (Natural solid fuel) ประกอบดวย 
(ก) ไมฟน (Wood) C41H63O27N0.8 คาความรอนจะเปลี่ยนไปตามชนิดของไมและความช้ืน 

โดยมีกํามะถันปนอยูนอยมาก 
(ข) ถานพีท (Peat) เปนถานผงรวนๆ จะพบไดในบริเวณหนองบึง เปนขั้นตอนแรกของการ 

เกิดถานหิน ซึ่งไมพบในประเทศไทย 
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(ค) ถานหิน (Coal) เปนเชื้อเพลิงแข็งที่นิยมใชกันมากที่สุด เนื่องจากมีคาความรอนสูงและมี
ปริมาณมากกระจายอยูทั่วโลก แบงออกได 4 ประเภทใหญๆตามองคประกอบที่สําคัญคือ คารบอนคงที่และสาร
ระเหยงาย ไดแก 

(1) แอนทราไซด (Anthracite coal) C94H3O3N0.3S0.3 เปนชั้นยอดสุดของถานหิน มี
ปริมาณคารบอนตั้งแต 90% ขึ้นไป มีสารระเหยไวไมมาก เผาไหมเกือบไมมีควัน มี
เปลวไฟนอยมาก ตัวอยางแสดงในรูปที่ 6-1 (ก) 

(2) บิทูมินัส (Bituminous coal) C85H5O10N0.3S0.3 เปนถานหินชั้นดีรองลงมา มีความชื้น
นอยประมาณ 4-6% มีปริมาณคารบอนประมาณ 75-90% มีความแข็งแกรงทนตอ
การขนถายและเก็บสํารอง เวลาเผาไหมจะใหเปลวไฟสีเหลือง ตัวอยางแสดงในรูปที่ 
6-1 (ข) 

(3) ซับบิทูมินัส (Subbituminous coal) C75H5O20N0.3S0.3 คุณภาพคลายบิทูมินัส แตเปน
รองเล็กนอยและมีปริมาณคารบอนตํ่ากวา ตัวอยางแสดงในรูปที่ 6-1 (ค) 

(4) ลิกไนต (Lignite) C70H5O25N0.7S0.6 เปนถานหินชั้นแยที่สุด มีความชื้นสูงถึง 40% 
ปริมาณคารบอน 60% ขึ้นไป เมื่อแหงจะแตกเปราะงายไมเหมาะแกการเก็บไวนานๆ 
ตัวอยางแสดงในรูปที่ 6-1 (ง) 

 

  
 (ก) แอนทราไซด (ข) บิทูมินัส 

 

  
 (ค) ซับบิทูมินสั (ง) ลิกไนต 

 
รูปที่ 6-1  ถานหินประเภทตางๆ 
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2) เช้ือเพลิงแข็งที่ผลิตขึ้นมา 
เชื้อเพลิงแข็งที่ผลิตขึ้นมา (Prepared solid fuel) ประกอบดวย 

(ก) ถานไม (Wood charcoal) ไดจากการเผาไมฟนในที่ๆ จํากัดปริมาณอากาศที่อุณหภูมิไม
ตํ่ากวา 280 oC คาความรอนขึ้นกับชนิดของไม 

(ข) ถานโคก (Coke) เปนถานหินพวกบิทูมินัส มีสีดําไมเปนเงา พรุน เผาไหมมีสารระเหย 
เถา และกํามะถัน ไมมีควัน มีปริมาณคารบอนสูงถึง 85-90% 

(ค) ถานอัด (Briquette coal) ผลิตจากการนําเอาผงฝุนของถานลิกไนต มาอัดดวยความดันสูง
จนเปนกอนหรือแทง อาจมีสารยึดเหนี่ยวพวกน้ํามัน ดินเหนียว และอื่นๆ ขอดีคือไมมีการสูญเสียเชื้อเพลิงผาน
ชองตะกรับเตา และเปนการเพิ่มคาความรอนของเชื้อเพลิงดวย 

(ง) ถานผง (Pulverized coal) ถานลิกไนตหรือถานหินเกรดต่ําๆ ที่มีปริมาณขี้เถาสูง มักจะ
นํามาทําใหแหงแลวบดเปนผง ใชเปนเชื้อเพลิงหมอน้ําในโรงงานผลิตซีเมนต (Cement kiln) 

 
3) เช้ือเพลิงแข็งที่เปนผลพลอยไดจากเศษวัสดุจากการเกษตร 

เชื้อเพลิงแข็งที่เปนผลพลอยไดจากเศษวัสดุจากการเกษตร (Biomass) เปนเชื้อเพลิงที่สามารถ
ผลิตไดเองในประเทศ ไมมีวันหมด บางครั้งมีการเผาทิ้งโดยไมเกิดประโยชนแตกลับกอมลพิษทางอากาศแทน 
วัสดุทางการเกษตรสามารถนํามาเผาไหมในหมอน้ําสําหรับผลิตไอน้ําได ในขณะนี้ไดมีการสงเสริมใหมีการนํา
วัสดุทางการเกษตร มาเปนพลังงานใหกับหมอน้ําเพื่อผลิตไฟฟาขนาดไมเกิน 10 MW (Very small power 
producer, VSPP) เชื้อเพลิงวัสดุทางการเกษตรเปนเชื้อเพลิงที่ประชาชนมักจะไมตอตาน เพราะประชาชนใน
พื้นที่คุนเคยพบเห็นหรือเปนผูผลิตวัสดุทางการเกษตรเอง หมอน้ําเชื้อเพลิงวัสดุทางการเกษตรจึงมีปญหานอย
กวาการติดต้ังหมอน้ําเชื้อเพลิงถานหินที่ประชาชนมักจะตอตานมาก เชื้อเพลิงแข็งที่เปนผลพลอยไดจากเศษ
วัสดุจากการเกษตรประกอบดวย 

(ก) แกลบ (Paddy husk) คาความรอนประมาณ 13.4-14.65 MJ/kg (3,200-3,500 kcal/kg) 
ที่ความชื้น 9-11% ปริมาณขี้เถา 18-19% ขี้เถาแกลบสวนใหญจะเปนซิลิกาออกไซดมีความคมมาก ทอของ
หมอน้ําจะสึกหรอเร็วกวาปรกติ 

(ข) ขี้เลื่อย (Sawdust) มีความชื้น 7.5% คาความรอน 14.65 MJ/kg (4,630 kcal/kg) มี
ปริมาณขี้เถา 6.2% 

(ค) กากออย (Bagasse) มีความชื้น 50% คาความรอนสูงประมาณ 9.42 MJ/kg (2,250 
kcal/kg) และคาความรอนตํ่าประมาณ 7.53 MJ/kg (1,800 kcal/kg) 

(ง) กากปาลม กากนุน เปลือกละหุง เปนผลพลอยไดจากโรงงานน้ํามันพืช มักนํามาใชเปน
เชื้อเพลิงหมอน้ําในโรงงาน 

 
ในหมอน้ําอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดไมใหญมาก ยังมีการใชเชื้อเพลิงแข็งกันนอย แตปจจุบันเริ่มจะมีการ

ใชเชื้อเพลิงแข็งในหมอน้ําเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นและมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ไปตลอด 
ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการใชเชื้อเพลิงแข็งมีดังตอไปนี้ 

• การทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปนเรื่องใหญที่สุดในการติดต้ังหมอน้ําที่ใช
เชื้อเพลิงแข็งโดยเฉพาะถานหิน เพราะประชาชนมักจะตอตานการต้ังหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิง
แข็ง เนื่องจากกลัวผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ สําหรับหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงวัสดุทาง
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การเกษตร ถาติดต้ังหมอน้ําในพ้ืนที่การเกษตร ประชาชนมักจะไมตอตาน เพราะประชาชนใน
พื้นที่เปนผูผลิตวัสดุทางการเกษตรเอง เรื่องการทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ เปนเรื่อง
รายละเอียดออน บางครั้งจะไมสามารถจัดการบริหารความเส่ียงนี้ได 

• ความสม่ําเสมอในการจัดสงเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงแข็งหลายๆ ชนิดเริ่มขาดแคลน บาง
ชวงเวลาอาจขาดตลาด ไมสามารถจัดซื้อได  หรือมีราคาแพงมาก เนื่องจากมีผูใชงาน
เชื้อเพลิงดังกลาวมากข้ึน แมแตถานหิน ซึ่งสวนใหญนําเขาจากประเทศอินโดนีเซีย อาจจะ
ขาดแคลนไดในฤดูมรสุม 

• โรงเก็บเชื้อเพลิงแข็ง ประเทศไทยอยูในเขตพื้นที่มรสุมที่มีฝนตกไดทั้งป โดยเฉพาะในฤดูฝน
ที่อาจมีฝนตกทุกวัน หากไมมีโรงเก็บจะทําใหเชื้อเพลิงแข็งเปยกชื้นเชื้อเพลิงแข็งที่เปยกชื้นที่
ถูกปอนเขาไปในหองเผาไหม จะไมเผาไหมหมด อาจเกิดสารระเหยที่ลุกไหมได สะสมอยูใน
หองเผาไหมจํานวนมาก จนเกิดการระเบิดขึ้นในหองเผาไหม จนหมอน้ําเสียหายได ดังนั้น
แมวาจะเปนหมอน้ําเชื้อเพลิงแข็ง ตัวหมอน้ําก็ควรจะมีฝานิรภัย (Explosion door) ปองกัน
หมอน้ําเสียหายถามีระเบิดในหองเผาไหมขึ้น โดยปรกติหมอน้ําแตละเครื่องจะมีขอกําหนด
ความชื้นสูงสุดของเชื้อเพลิงแข็งที่จะเผาไว ดังนั้นควรสรางโรงเก็บเชื้อเพลิงแข็งที่มีหลังคา
ปองกันฝนได 

• เชื้อเพลิงถานหินจากบางแหงที่มีกํามะถันสูง อาจเกิดการลุกไหมขึ้นเองของถานหินไดในโรง
เก็บ จึงควรระวังและมีการเตรียมระบบทอฉีดพนน้ํา ไมใหถายหินลุกติดไฟขึ้นเองไดในโรง
เก็บ และควรติดต้ังระบบทอดับเพลิงไวดวย 

• เชื้อเพลิงแข็งที่มีขนาดเม็ดเชื้อเพลิงเล็กๆ เปนฝุนผง ก็อาจเกิดเหตุการณระเบิดขึ้นได (Dust 
explosion) ในยุงเก็บเชื้อเพลิง ดังนั้นการออกแบบระบบ ควรระมัดระวังอยางรอบคอบ แม
ผูออกแบบติดต้ังจะมีความชํานาญแลวก็ตาม 

 
6.1.2 เช้ือเพลิงเหลว 

เชื้อเพลิงเหลว (Liquid fuel) เปนผลผลิตที่ไดจากการกลั่นน้ํามันดิบ (Crude oil) แบงได 3 ประเภท 
ตามลําดับที่กล่ันตัวออกจากหอกลั่น ไดแก 

1) น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเบนซิน มีชวงจุดเดือด 35-180 oC ไมนิยมนํามาเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอน้ํา เนื่องจากราคา

แพง นิยมใชเปนเชื้อเพลิงในยานพาหนะ 
 

2) น้ํามันกาด 
น้ํามันกาด มีชวงจุดเดือด 150-275 oC ไมนิยมนํามาเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอน้ําเชนกัน 
 

3) น้ํามันดีเซล 
น้ํามันดีเซล มี 2 ประเภท คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ํามันดีเซลหมุนชา ในที่นี้จะกลาวถึง

เฉพาะน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และเรียกส้ันๆ วา น้ํามันดีเซล มีชวงจุดเดือด 225-350 oC รายละเอียดของน้ํามัน
ดีเซลมีดังตอไปนี้ 
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• น้ํามันดีเซลมีคาความรอน 36,000 Btu/L หรือ 9,100 kcal/L หรือ 10,200 kcal/kg 
• น้ํามันดีเซลมีคุณสมบัติใสและสะอาด 
• เชื้อเพลิงน้ํามันดีเซลจะมีใชนอยในหมอน้ํา เพราะราคาน้ํามันดีเซลในปจจุบันมีราคาสูง

มากเมื่อเทียบกับน้ํามันเตา (ประมาณ 2 เทา) 
• หมอน้ําที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง มักจะใชในหมอน้ําขนาดเล็กกําลังผลิตไอน้ําไมควร

เกิน 1,000 kg/hr เชน ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน 
• ผูเลือกใชงานหมอน้ําดีเซล มักจะเลือกใชงานเพราะมีความกังวลในปญหาเรื่องมลพิษทาง

อากาศที่มีนอยกวาการใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง 
• เชื้อเพลิงน้ํามันดีเซลสะอาดและทําความสะอาดงายกวาน้ํามันเตา ถามีการรั่วไหลของ

น้ํามันเมื่อเทียบกับน้ํามันเตา 
• เชื้อเพลิงน้ํามันดีเซลมีความหนืดตํ่า ไมตองการอุนน้ํามัน ก็สามารถพนออกจากหัวพน

ไฟไดทันที 
• ระบบทอน้ํามันดีเซลสามารถออกแบบเปนระบบทอเด่ียวได โดยไมตองมีทอน้ํามันเวียน

กลับถัง 
• น้ํามันดีเซลเปนน้ํามันใสที่สามารถไหลเองไดดวยแรงโนมถวง สามารถออกแบบระบบทอ

น้ํามันใหไหลดวยแรงโนมถวง ไปที่หัวพนไฟไดเองโดยไมตองมีปมน้ํามันสงไป 
 

4) น้ํามันเตา 
น้ํามันเตาถือเปนผลผลิตจากหอกล่ันปโตรเลียมที่หนักท่ีสุด มีจุดเดือดเกิน 350 oC ซึ่งไมระเหย

กลายเปนไอในหอกลั่น เรียกวา กากกล่ัน (Residual) นํามาผลิตเปนน้ํามันเตาเกรดตางๆ โดยใชน้ํามันดีเซล
หรือน้ํามันกาดมาผสมกับกากกล่ันซึ่งมีความหนืดมาก น้ํามันเตาเกรดใสจะมีอัตราสวนของน้ํามันดีเซลหรือ
น้ํามันกาดมากกวาน้ํามันเตาเกรดที่หนืดกวา น้ํามันเตามีทั้งหมด 4 เกรด ไดแก 

(ก) น้ํามันเตา A (LFO 600) หรือ FO1 หรือ FO2 จัดเปนน้ํามันเตาใส (Light fuel oil) มีคา
ความรอนเฉลี่ย 38.18 MJ/L มีสีดํา สกปรกและมีความหนืดสูง ตองการอุนใหมีความหนืดลดลงกอน จึงจะ
สามารถพนออกไปเผาไหมได มักจะใชงานกับหมอน้ําขนาดกลาง กําลังผลิตไอน้ําไมเกิน 5,000 kg/h แมวา
น้ํามันเตา A จะมีราคาถูกลงกวาน้ํามันดีเซล แตมีราคาสูงกวาน้ํามันเตา C เล็กนอย 

(ข) น้ํามันเตา B (MFO 1200) หรือ FO3 จัดเปนน้ํามันเตาขนปานกลาง (Medium fuel oil) มี
คาความรอนเฉลี่ย 39.52 MJ/L มีสีดํา สกปรกและมีความหนืดสูง ตองการอุนใหมีความหนืดลดลงกอน จึงจะ
สามารถพนออกไปเผาไหมได ปจจุบันน้ํามันเตาเกรดนี้ไมมีจําหนายในประเทศไทย 

(ค) น้ํามันเตา C (MFO 1500) หรือ FO4 จัดเปนน้ํามันเตาขนปานกลาง (Medium fuel oil) มี
คาความรอนเฉลี่ย 41.28 MJ/L มีสีดํา สกปรกและมีความหนืดสูงกวาน้ํามันเตา A ตองการการอุนใหมีความ
หนืดลดลงกอนดวยอุณหภูมิที่สูงกวาน้ํามันเตา A เล็กนอยจึงจะสามารถพนออกไปเผาไหมได น้ํามันเตา C ใช
งานกับหมอน้ําเชื้อเพลิงเหลวมากที่สุด เนื่องจากมีราคาจะตํ่าที่สุดในเชื้อเพลิงเหลวดวยกัน น้ํามันเตา C 
พอท่ีจะควบคุมมลพิษทางอากาศใหอยูในขอกําหนดของทางราชการได หากใชหัวพนไฟแบบที่เหมาะสม แตไม
ควรท่ีจะใชงานกับหมอน้ําที่มีหัวพนไฟแบบหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามัน 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 6  เชื้อเพลิงและการปรับแตงหัวเผา 

 6-6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

(ง) น้ํามันเตา D (HFO 2500) หรือ FO5 หรือ FO6 จัดเปนน้ํามันเตาขน (Heavy fuel oil) มี
คาความรอนเฉลี่ย 43.45 MJ/L มีราคาถูกกวาน้ํามันเตาเกรด C เล็กนอย แตมีหมอน้ําบางเครื่องเทานั้นที่มีหัว
พนไฟที่จะสามารถเผาไหมน้ํามันเตา D ไดดี ปจจุบันไดมีการเลิกการจําหนายน้ํามันเตา D แลว 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลวมีดังตอไปนี้ 
• มีจํานวนหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลวมากที่สุดในประเทศไทย เมื่อเทียบกับหมอน้ําที่ใช

เชื้อเพลิงชนิดอื่น 
• หมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลวควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติงายและสะดวก 
• การขนสงเชื้อเพลิงเหลวมีคาใชจายตํ่ากวาเชื้อเพลิงชนิดอื่น 
• เชื้อเพลิงเหลวใชพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงนอยเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น 
• เชื้อเพลิงเหลวมีคาความรอนของเชื้อเพลิงสูง แตราคาเชื้อเพลิงแพงเมื่อเปรียบเทียบกับ

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ยกเวนหมอน้ําไฟฟา 
• เชื้อเพลิงมีโอกาสเกิดมลภาวะจากเขมาควัน ถาเปนน้ํามันเตาจะมีสารกํามะถันสูงกวา

เชื้อเพลิงอื่น 
• ใชงานในหมอน้ําไดเกือบทุกขนาดขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อเพลิงเหลว 
• การผลิตไอน้ําใชเชื้อเพลิงเหลวประมาณ 70 ลิตร ตอไอน้ํา 1,000 กิโลกรัม 

 
6.1.3 เช้ือเพลิงกาซ 

เชื้อเพลิงกาซ (Gaseous fuel) เปนเชื้อเพลิงที่มีสถานะเปนกาซ บางประเภทอาจมีการอัดดวยความ
ดันจนมีสถานะเปนของเหลว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบรรจุลงถังเก็บและการขนสง อยางไรก็ตามตองมีการ
ระเหยใหกลับมามีสถานะเปนกาซกอนการนําไปใชงานตอไป สามารถแบงประเภทของกาซธรรมชาติจาก
ลักษณะที่มาได 2 ประเภท คือ 

1) เช้ือเพลิงกาซจากธรรมชาติ 
เชื้อเพลิงกาซจากธรรมชาติ (Natural gaseous fuel) มีแหลงกําเนิดอยูสองแบบ คือ จากบอกาซ

ธรรมชาติ (Natural gas field) และจากบอน้ํามันดิบ (Associated gas field) ซึ่งกาซธรรมชาติจากท้ังสอง
แหลงกําเนิดตางมีกาซมีเทน (CH4) เปนองคประกอบใหญที่สําคัญ เมื่อสงเขาโรงแยกกาซธรรมชาติเพื่อแยก
ออกเปนเชื้อเพลิงกาซชนิดตางๆ เพื่อนําไปใชประโยชนใหเหมาะสมตามคุณลักษณะและคุณคาของกาซชนิด
นั้นๆ สามารถแบงเชื้อเพลิงกาซจากธรรมชาติได 5 ชนิด ไดแก 

(ก) กาซธรรมชาติ (Natural gas, NG) สวนใหญเปนกาซมีเทน และมีจุดเดือดตํ่ามากถึง  
-161 oC จึงตองขนสงผานทอ เชื้อเพลิงกาซเปนเชื้อเพลิงสะอาด ประกอบดวยกาซหลายชนิด แตมีกาซมีเทน 
(CH4) และกาซอีเทน (C2H6) เปนองคประกอบใหญ เมื่อใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ําแลวมีราคาตํ่ากวาการ
ผลิตเปนไอน้ําดวยการใชน้ํามันเตา C ประมาณ 25% กาซธรรมชาติสําหรับอุตสาหกรรม จะมีใชในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยูบนเสนทางผานของทอกาซ ซึ่งปจจุบันสงใหโรงไฟฟาบางปะกง โรงไฟฟาพระนครใต และ
โรงงานปูนซีเมนตไทยทาหลวง แกงคอย โรงงานเซรามิกท่ีหินกอง สระบุรี เปนตน สวนใหญหมอน้ําตองการ
กาซที่มีความดันที่หัวเผาตํ่ามาก ดังนั้นการจายกาซใหที่หนวยจายกาซหนาโรงงานจะจายกาซที่มีความดัน  
400 kPa และทําการลดความดันกอนเขาหมอน้ําที่ความดัน 200 kPa จากนั้นหัวเผาของหมอน้ําจะมีระบบลด
ความดันกาซ จากความดัน 200 kPa ลงมาใหเหมาะสมกับหัวเผาของหมอน้ําในแตละรุนแตละยี่หอ 
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(ข) กาซธรรมชาติเหลว (Liquefied natural gas, LNG) ไดจากการลดอุณหภูมิกาซธรรมชาติ
ลง จนมีอุณหภูมิประมาณ -164 oC กาซธรรมชาติจะควบแนนเปนของเหลว มีปริมาตรลดลง 600 เทา เหมาะ
แกการขนสง เมื่อจะนํามาใชประโยชนจะตองทําใหระเหยเปนกาซกอน 

(ค) กาซธรรมชาติอัด (Compressed natural gas, CNG) ผลิตขึ้นโดยการนําเอากาซ
ธรรมชาติในขอ (ก) มาอัดดวยความดันประมาณ 20,680 kPa (3,000 psi) มีความหนาแนนประมาณ 140 
kg/m3 ใชเปนเชื้อเพลิงยานพาหนะได 

(ง) กาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied petroleum gas, LPG) หรือกาซหุงตม คือ กาซโพรเพน 
(C3H8) หรือกาซบิวเทน (C4H10) หรือกาซโพรเพนผสมกาซบิวเทนในอัตราสวนตางๆ กัน ขึ้นอยูกับสภาพท่ี
ผลิต เชน ปจจุบันในไทยใชอัตราสวนผสมกาซโพรเพน 70% และกาซบิวเทน 30% ความหนาแนนของกาซ
เหลวประมาณ 0.51-0.55 กิโลกรัมตอลิตร โดยมีสภาพเปนของเหลวภายใตแรงอัดประมาณ 689-1,379 kPa 
(100-200 psi) ซึ่งจะระเหยเปนกาซเมื่อนําใชในการสันดาป ในการผลิตไอน้ําจะใชกาซปโตรเลียมเหลว
ประมาณ 55 กิโลกรัมตอไอน้ํา 1 ตัน คาใชจายทางดานพลังงานในการผลิตไอน้ําเมื่อเทียบกับน้ํามันเตา C แลว
ถือวาใกลเคียงกัน อาจจะมากกวาหรือนอยกวาบางเล็กนอย ขึ้นอยูกับราคาของน้ํามันดิบและกาซในตลาดโลก 

(จ) เบนซินธรรมชาติ (Natural gasoline liquid, NGL) เปนสวนที่หนักกวากาซปโตรเลียม
เหลว ประกอบดวยเพนเทน (C5H12) และองคประกอบที่หนักกวา มีสภาพเปนของเหลวในอุณหภูมิปรกติ สวน
ใหญจะสงเขาโรงกลั่นน้ํามันผลิตเปนน้ํามันเบนซิน หรือใชเปนสารละลาย (Solvent) ในงานบางชนิด 

 
เชื้อเพลิงกาซจากธรรมชาติราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลมาก แตถูกกวาน้ํามันเตาไมมากนัก เชื้อเพลิง

กาซจากธรรมชาติเผาไหมงาย มีประสิทธิภาพสูง และมีมลภาวะต่ํา แตอาจเกิดการระเบิดไดงายถามีการรั่วไหล
ของเชื้อเพลิงกาซ 

 
2) เช้ือเพลิงกาซที่ผลิตขึ้น 

เชื้อเพลิงกาซที่ผลิตขึ้น (Prepared gaseous fuel) ที่เปนที่รูจักและนิยมผลิตขึ้นมา คือ กาซ
ชีวภาพ (Biogas) ซึ่งเปนกาซที่เกิดขึ้นจากการยอยสลายสารอินทรีย โดยจุลินทรียภายใตสภาวะที่ปราศจาก
ออกซิเจน กาซชีวภาพประกอบดวยกาซหลายชนิด สวนใหญเปนกาซมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70% และกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณ 30-50% สวนที่เหลือเปนกาซชนิดอื่นๆ เชน กาซไฮโดรเจน (H2) กาซ
ออกซิเจน (O2) กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S2) กาซไนโตรเจน (N2) และไอน้ํา (H2O) ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
การใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอน้ํามีดังนี้ 

• กาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงราคาตํ่า ที่ไดจากการหมักน้ําเสียหรือขยะ โดยจุลินทรียยอย
ของเสียเกิดเปนกาซเชื้อเพลิงขึ้น ของเสียที่จุลินทรียสามารถยอยเปนกาซเชื้อเพลิงใช
งานได เชน เศษ หรือน้ําเสียจากโรงงานผลิตอาหาร แปง หรือแมแตน้ําเสียจากฟารม
เลี้ยงสัตว 

• ปริมาณและความเขมขนของกาซมีเทน (CH4) และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ไม
แนนอน  แปรเปลี่ยนตามปริมาณ  ชนิดของอาหาร จุลินทรีย  ส่ิงแวดลอม และ
ประสิทธิภาพของบอหมัก หรือถังหมัก 
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• กาซชีวภาพที่ใชในโรงงานสวนใหญ จะใชเปนเชื้อเพลิงเสริม เนื่องจากประมาณกาซ
ชีวภาพไมเพียงพอและไมสม่ําเสมอ แตกาซชีวภาพมีราคาตนทุนตํ่า 

• หมอน้ําที่ใชกาซชีวภาพจึงมักเปนหัวพนไฟแบบ 2 ชนิดเชื้อเพลิง (Dual fuel burner) 
เพื่อปองกันการดับของหัวพนไฟเมื่อกาซชีวภาพไมพอใชงาน 

• ในการจัดการเตรียมหรือดัดแปลงหัวพนไฟของหมอน้ํา ใหสามารถเผาไหมกาซชีวภาพท่ี
ผลิตได จะตองเตรียมขอมูลเกี่ยวกับ ปริมาณกาซชีวภาพที่จะผลิตได คาความรอน และ
องคประกอบทางเคมี (Biogas composition) ของกาซชีวภาพใหกับทางผูผลิตหัวพนไฟ 
หรือหมอน้ํา เพราะองคประกอบทางเคมี และคาความรอนของกาซชีวภาพท่ีจะใชเผา
ไหม มีความแปรเปลี่ยนไปตามขบวนการหมักกาซ 

• นอกจากนี้วัสดุโครงสรางของหัวเผา ตัวเรงกาซ (Gas booster) และทอกาซ จะตอง
สามารถทนการกัดกรอนของกรดกํามะถัน (H2SO4) ที่เกิดจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 
(H2S) ที่ทําปฏิกิริยากับความชื้น (H2O) 

• คาความรอนของกาซชีวภาพประมาณ 21-23 MJ/m3 
 

6.1.4 พลังงานไฟฟา 
พลังงานไฟฟา (Electrical energy) ไมถือเปนประเภทหนึ่งของเชื้อเพลิง (Fuel) แตถือเปนรูปแบบหนึ่ง

ของพลังงาน (Energy) ซึ่งสามารถนําไปใชเปนพลังงานตนกําลังในการผลิตความรอนใหแกหมอน้ําแบบที่ใช
ขดลวดไฟฟาในการผลิตไอน้ํา ขอดีและขอเสียของหมอน้ําที่ใชพลังงานไฟฟา ไดแก 

• หมอน้ําไฟฟาใชงานสะดวก ควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติงาย 
• ไมมีมลภาวะทางไอเสีย 
• ไมมีปลองไฟ 
• ไมตองมีที่เก็บเชื้อเพลิง 
• แตหมอน้ําไฟฟาจะมีคาเชื้อเพลิงแพงที่สุด เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น 
• หมอน้ําไฟฟาจึงเหมาะที่ใชงานขนาดเล็ก ผลิตไอน้ําไมมาก 
• หมอน้ําไฟฟาทั่วไปมีขนาดกําลังผลิต 10-2,000 กิโลกรัมตอชั่วโมง และผลิตไอน้ําที่มีความ

ดันไมเกิน 2 MPa 
 

6.1.5 คุณสมบัติและคาความรอนของเช้ือเพลิง 
จากเชื้อเพลิงทั้งสามประเภทที่กลาวมาขางตน สามารถเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย และความเหมาะสม

ของเชื้อเพลิงแตละประเภท ในการนํามาใชกับหมอน้ําอุตสาหกรรมไดดังตารางที่ 6-1 
คุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่ดี ตองมีลักษณะและคุณภาพเปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งใน

ปจจุบันไดมีขอกําหนดสําหรับน้ํามันดีเซล น้ํามันเตา และกาซปโตรเลียมเหลว ดังประกาศตอไปนี้ 
• ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล พ.ศ. 2553 ดัง

แสดงในตารางที่ 6-2 
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• ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเตา พ.ศ. 2547 ดัง
แสดงในตารางที่ 6-3 

• ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของกาซปโตรเลียมเหลว พ.ศ. 
2547 ดังแสดงในตารางที่ 6-4 

 
คาความรอน คือ ปริมาณความรอนที่ไดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง วัดปริมาณความรอนนี้ไดโดย

ทําใหกาซไอเสียที่ไดจากการเผาไหมอยางสมบูรณนั้นเย็นลงจนถึงอุณหภูมิบรรยากาศ ซึ่งมีหนวยเปน kJ/kg, 
kJ/L หรือ kJ/m3 ขึ้นอยูกับวาเชื้อเพลิงแตละประเภทสามารถใชการวัดปริมาตรหนวยใดสะดวกที่สุด 

คาความรอนของเชื้อเพลิงแบงออกเปนคาความรอนสูง (Higher heating value, HHV) คือ คาความ
รอนที่รวมความรอนที่ไดรับจากการควบแนนของไอน้ําที่ปลองไอเสีย และคาความรอนตํ่า (Lower heating 
value, LHV) คือ คาความรอนที่ไมคํานึงถึงความรอนที่ไดรับจากการควบแนนของไอน้ํา เปนคาที่ใชกันในการ
คํานวณปริมาณความรอนที่ใชงานไดจริง คาความรอนตํ่าสามารถคํานวณไดจาก 

 
LHV  =  HHV – mwhfg  =  HHV – 9mH2hfg 
 

โดยที่ mw  คือ มวลของไอน้ําในสารที่ไดจากการเผาไหมตอหนึ่งหนวยของเชื้อเพลิง 
 hfg คือ คาความรอนแฝงของการระเหยกลายเปนไอหรือการควบแนนของไอน้ําที่ความดันยอยในสาร

ที่ไดจากการเผาไหม 
 mH2  คือ มวลของไฮโดรเจนในเชื้อเพลิง 1 กิโลกรัม ไดจากการวิเคราะหองคประกอบของเชื้อเพลิงใน
หองทดลอง เพื่อตองการหาสัดสวนรอยละของ C, H, O, N, S และเถา) 

ถาทราบองคประกอบของเชื้อเพลิง (C, H, O และ S) จะหาคาความรอนสูงของเชื้อเพลิงไดจากสมการ
ของดูลอง (Dulong’s equation) ในหนวย MJ/kg 

 
 HHV  =  33.917C + 143[H - (O/8)] + 9.094S 
 

ปริมาณความรอนที่ไดจากการเผาไหม หาไดจาก 
 

= ⋅&C FQ m LHV  
 

เมื่อ CQ  คือ ปริมาณความรอนที่ไดจากการเผาไหม, MJ/hr 

 & Fm  คือ อัตราการใชเชื้อเพลิง, kg/hr หรือ L/hr หรือ m3/hr 
 LHV  คือ คาความรอนตํ่าของเชื้อเพลิง, MJ/kg หรือ MJ/L หรือ MJ/m3 
 

พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอน้ําอุตสาหกรรมขึ้นอยูกับปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช
และคาความรอนของเชื้อเพลิง ซึ่งเชื้อเพลิงแตละชนิดจะมีคาความรอนที่แตกตางกันดังแสดงในตารางที่ 6-5  
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ตารางที่ 6-1  การเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย และความเหมาะสมของเชื้อเพลิงแตละประเภท 
หัวขอ เชื้อเพลิงแขง็ เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงกาซ 

คุณสมบัติทั่วไป คาความรอนตอ
น้ําหนัก 

ปานกลาง-ตํ่า สูง ขึ้นอยูกับชนิดของ
เชื้อเพลิง 

คุณภาพเชื้อเพลิง ผันแปรมาก
โดยเฉพาะความชื้น
และสิ่งเจือปน 

สม่ําเสมอ คงที่ 

ปริมาณขี้เถา ตํ่า-สูงมาก นอยมาก ไมมี 
การเผาไหมและ
การควบคุม 

ปริมาณอากาศ
สวนเกิน 

ปานกลาง-สูง นอย-ปานกลาง ไมตองใช-ตํ่า 

การควบคุมการเผา
ไหม 

ควบคุมลําบาก ควบคุมไดงาย ควบคุมงายมาก 

การปรับอัตราการ
ปอนเชื้อเพลิง 

พอกระทําได 
แตตอบสนองชา 

กระทําไดงายและ
การตอบสนองเร็ว 

กระทําไดงายและ
ตอบสนองเร็วมาก 

การปอนเชื้อเพลิง
อัตโนมัติ 

ยุงยาก สามารถทําได สามารถทําได 

อุปกรณเผาไหม ขนาดเล็ก ไม
ซับซอน 

ขนาดเล็ก ขนาดคอยขางใหญ 

ประสิทธิภาพการ
เผาไหม 

ตํ่า สูง สูงสุด 

ไอเสียและ
มลพิษ 

ไอเสีย อาจมีเขมาควัน และ
มีกาซซัลเฟอรได
ออกไซด 

คอนขางสะอาด สะอาด 

อุปกรณกําจัดและ
ปองกันมลพิษ 

ตองใช อาจตองใช 
 

ไมตองใช 

ขนาดของอุปกรณในระบบเผาไหม ขนาดเล็ก-ใหญมาก ขนาดเล็ก-ปาน
กลาง 

ขนาดเล็ก-ปาน
กลาง 

ความเหมาะสมในการนําไปใชงาน อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ หรือโรงไฟฟา 

อุตสาหกรรมทัว่ไป อุตสาหกรรมทัว่ไป 

การขนสงและการจัดเก็บ เปลืองเนื้อที่ในการ
เก็บและขนสง เก็บ
ในที่เปดได 

ขนสงงาย เก็บงาย 
และตองใชถัง 

ขนสงยุงยาก 
การเก็บตองใช
ภาชนะพิเศษ 

โอกาสในการเกิดอันตราย อาจเกิดลุกไหมได
เองขณะกองเก็บ 

มีไมมาก อาจเกิดระเบิดได 

ราคาเชื้อเพลิงตอหนวยความรอน ถูกท่ีสุด คอนขางแพง ถูก 
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ตารางที่ 6-2  ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล (พ.ศ. 2553) 

ขอกําหนด อัตราสูงตํ่า 
น้ํามันดีเซล 

วิธีทดสอบ1 หมุนเร็ว 
หมุนชา 

ธรรมดา บี 5 
1. ความถวงจําเพาะ ณ อุณหภูมิ 
15.6/15.6 oC 
(Specific gravity at 15.6/15.6 oC) 
2. จํานวนซีเทน (Cetane number) หรือ 
ดัชนีซีเทน (Calculated cetane index) 
กอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
3. ความหนืด, เซนติสโตกส 
(Viscosity, cSt) 
   3.1 ณ อุณหภูมิ 40 oC (at 40 oC) 
 
 
         หรือ 
   3.2 ณ อุณหภูมิ 50 oC (at 50 oC) 
4. จุดไหลเท, oC (Pour point, oC) 
5. กํามะถัน, รอยละโดยน้ําหนัก 
(Sulfur, %wt.) 
กอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
6. การกัดกรอนแผนทองแดง 
(Copper strip corrosion) 
7. เสถียรภาพตอการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน, กรัมตอลูกบาศกเมตร 
(Oxidation stability, g/m3) 
8. กากถาน, รอยละโดยน้ําหนัก 
(Carbon residue, %wt.) 
9. น้ําและตะกอน, รอยละโดยปริมาตร 
(Water and sediment, %vol.) 
10. เถา, รอยละโดยน้ําหนัก 
(Ash, %wt.) 
11. จุดวาบไฟ, oC (Flash point, oC) 

ไมตํ่ากวา 
และ 

ไมสูงกวา 
 
 

ไมตํ่ากวา 
ไมตํ่ากวา 

 
 

ไมตํ่ากวา 
และ 

ไมสูงกวา 
 

ไมสูงกวา 
ไมสูงกวา 

 
 

ไมสูงกวา 
ไมสูงกวา 
ไมสูงกวา 

 
ไมสูงกวา 

 
 

ไมสูงกวา 
 

ไมสูงกวา 
 

ไมสูงกวา 
 

ไมตํ่ากวา 

0.81 
 

0.87 
 
 

47 
50 
 
 

1.8 
 

4.1 
 
- 

10 
 
 

0.035 
0.005 

หมายเลข 
1 
- 
 
 

0.05 
 

0.05 
 

0.01 
 

52 

0.81 
 

0.87 
 
 

47 
50 
 
 

1.8 
 

4.1 
 
- 

10 
 
 

0.035 
0.005 

หมายเลข 
1 
25 
 
 

0.05 
 

0.05 
 

0.01 
 

52 

- 
 

0.920 
 
 

45 
45 
 
 
- 
 

8.0 
 

6.0 
16 
 
 

1.5 
1.5 
- 
 
- 
 
 
- 
 

0.3 
 

0.02 
 

52 

ASTM D 1298 
 
 
ASTM D 613 
ASTM D 976 
 
 
ASTM D 445 
 
 
 
 
 
 
ASTM D 97 
 
 
ASTM D 4294 
ASTM D 2622 
ASTM D 130 
 
ASTM D 2274 
 
 
ASTM D 189 
 
ASTM D 2709 
 
ASTM D 482 
 
ASTM D 93 

 
 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 6  เชื้อเพลิงและการปรับแตงหัวเผา 

 6-12 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

ขอกําหนด อัตราสูงตํ่า 
น้ํามันดีเซล 

วิธีทดสอบ1 หมุนเร็ว 
หมุนชา 

ธรรมดา บี 5 
12. การกล่ัน, oC (Distillation, oC) 
อุณหภูมิของสวนที่กล่ันไดโดยปริมาตร
ในอัตรารอยละเกาสิบ (90% recovered) 
13. โพลีไซคลกิ อะโรมาติก 
ไฮโดรคารบอน, รอยละโดยน้ําหนัก 
(Polycyclic aromatic hydrocarbon, 
%wt.) 
กอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 
14. สี (Colour) 
   14.1 ชนิดของสี (Hue) 
   14.2 ความเขมของสี (Intensity) 
 
 
 
 
 
15. ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร
ของกรดไขมนั, รอยละโดยปรมิาตร 
(Methyl ester of fatty acid, %vol.) 
16. คุณสมบัติการหลอล่ืน รอยขีดขวน, 
ไมโครเมตร (Lubricity, wear scar, μm) 

 
ไมสูงกวา 

 
 
 
 
 
- 

ไมสูงกวา 
 
 

ไมตํ่ากวา 
และ 

ไมสูงกวา 
 
 
 

ไมตํ่ากวา 
และ 

ไมสูงกวา 
ไมสูงกวา 

 

 
357 

 
 
 
 
 
- 

11 
 

เหลือง 
- 
 

4.0 
 
 
 

1.5 
 
2 

460 

 
357 

 
 
 
 
 
- 

11 
 

แดง 
เทียบเทาสี
มาตรฐาน2 

 
 
 
 
4 
 
5 

460 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
 

น้ําตาล 
4.5 

 
7.5 

 
 
 
- 
 
 
- 

ASTM D 86 
 
 
ASTM D 2425 
 
 
 
 
 
 
 
น้ํามันดีเซล
หมุนเร็ว3 
น้ํามันดีเซล
หมุนชา4 
น้ํามันดีเซล
หมุนเร็วบี 55 
EN 14078 
 
 
CFC F-06-96 

17. สารเติมแตง (ถามี) (Additive) ใหเปนไปตามที่ไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 
หมายเหตุ: 1 วิธีทดสอบอาจใชวิธีอื่นที่เทียบเทาได แตในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่กําหนดในรายละเอียดนี้ 
 2 สีมาตรฐานเตรียมไดจากการนําน้ํามันดีเซลหมุนเร็วบี 5 ที่มีความเขมของสี (กอนการยอม) วัด

ตามาตรฐาน ASTM D 1500 เทากับ 2.0 มายอมดวยสีแดงที่เปนสารประกอบจําพวก 2-
naphthalenol [(phenylazo) phenyl] azoalkyl derivatives ปริมาณ 20 มิลลิกรัมตอลิตร 

 3 และ 4 เปรียบเทียบความเขมของสีตามมาตรฐาน ASTM D 1500 
 5 เปรียบเทียบความเขมของสีกับน้ํามันมาตรฐานที่เตรียมขึ้นใหมโดยใชสีละลายในน้ํามันกอนการ

ยอมสีใหมีปริมาณเทากับที่กําหนด แลวนํามาบรรจุแยกกันในภาชนะที่ใชในการวัดสีตามวิธี
ทดสอบ ASTM D 1500 แลวตรวจพินิจดวยตา หรือ ตามมาตรฐาน ASTM D 2392 
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ตารางที่ 6-3  ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเตา (พ.ศ. 2547) 

ขอกําหนด อัตราสูงตํ่า 
น้ํามันเตา 

วิธี
ทดสอบ ชนิด

ที่ 1 
ชนิด
ที่ 2 

ชนิด
ที่ 3 

ชนิด
ที่ 4 

ชนิด
ที่ 5 

1. ปริมาณกํามะถัน, รอยละโดย
น้ําหนัก 
(Sulphur content, %wt.) 

ไมสูงกวา 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5 ASTM  
D 4294 

2. ความถวงจําเพาะ 
ณ อุณหภูมิ 15.6/15.6 oC 
(Specific gravity at 15.6/15.6 oC) 

ไมสูงกวา 0.985 0.990 0.995 0.995 0.995 ASTM  
D 1298 

3. ความหนืด, เซนติสโตกส 
(Viscosity, cSt) 

      ASTM  
D 445 

    ณ  อุณหภูมิ  50 oC ไมตํ่ากวา 7 81 181 231 -   
  ไมสูงกวา 80 180 230 280 -   
    ณ  อุณหภูมิ  100 oC ไมตํ่ากวา - - - - 3   
  ไมสูงกวา - - - - 30   
4. จุดวาบไฟ, oC 
(Flash point, oC) 

ไมตํ่ากวา 60 60 60 60 60 ASTM  
D 93 

5. จุดไหลเท, oC 
(Pour point, oC) 

ไมสูงกวา 24 24 30 30 57 ASTM  
D 97 

6. ปริมาณความรอน, แคลอรตีอกรัม 
(Gross heat of combustion, cal/g) 

ไมตํ่ากวา 10,000 9,900 9,900 9,900 9,900 ASTM  
D 240 

7. เถา, รอยละโดยน้ําหนัก 
(Ash content, %wt.) 

ไมสูงกวา 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ASTM  
D 482 

8. น้ําและตะกอน, รอยละโดยปริมาตร 
(Water and sediment, %vol.) 

ไมสูงกวา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ASTM  
D 1796 

9. สี 
(Colour) 

ไมตํ่ากวา 8.0 - - - - ASTM  
D 1500 

หมายเหตุ: วิธีทดสอบอาจใชวิธีอื่นที่เทียบเทาก็ได  แตในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่กําหนดในรายละเอียดนี้ 
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ตารางที่ 6-4  ลักษณะและคุณภาพของกาซปโตรเลียมเหลว (พ.ศ. 2547) 

ขอกําหนด อัตราสูงตํ่า วิธีทดสอบ 

1. ความดันไอ ณ อุณหภูมิ 37.8 oC, กิโลปาสคาล 
(Vapour pressure at 37.8 oC, kPa) 

ไมสูงกวา 1,380 ASTM D 1267 

2. การกล่ัน, oC (Distillation, oC) 
อุณหภูมิของจดุเดือด เมื่อกาซปโตรเลียมเหลวระเหย 
ไปในอัตราสวนรอยละ 95 โดยปริมาตร 
(95% Evaporated) 

ไมสูงกวา 2.2 ASTM D 1837 

3. ปริมาณเพนเทนและสารอืน่ที่มีน้ําหนักโมเลกุล
มากกวาเพนเทนตอกาซปโตรเลียมเหลวโดยปริมาตร,  
รอยละโดยปรมิาตร 
(Pentane and composition content, %vol.) 

ไมสูงกวา 2.0 ASTM D 2163 

4. การกัดกรอน (Corrosion) ไมสูงกวา หมายเลข 1 ASTM D 1838 
5. ปริมาณกํามะถัน, สวนในลานสวนโดยน้ําหนัก 
(Sulphur content, ppm by wt.) 

ไมสูงกวา 140 ASTM D 2784 

6. ปริมาณกากหลังการระเหยของกาซปโตรเลียม
เหลว   
100 มล., มิลลิลิตร (Residue, ml) 

ไมสูงกวา 0.05 
 

ASTM D 2158 
 

7. ปริมาณน้ํา (Water content)  
8. สารท่ีใหกล่ินซึ่งไวตอความรูสึก (Odorant) 

 ไมมี 
มี 

ตรวจพินิจดวยสายตา 
 ตรวจดวยวิธีดมกล่ิน 

หมายเหตุ: วิธีทดสอบอาจใชวิธีอื่นที่เทียบเทาก็ได  แตในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่กําหนดในรายละเอียดนี้ 
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ตารางที่ 6-5  คาความรอนของเชื้อเพลิงแตละชนิด 
ประเภทเชื้อเพลิง ชนิดเชื้อเพลิง คาความรอนสูง หนวย คาความรอนตํ่า หนวย 
เชื้อเพลิงแข็ง ถานหินบิทูมนิสั  

ถานหินลิกไนต  
ขี้เลื่อย  
ชานออย 
กระลีนยักษ 
ยูคาลิปตัส 
กระถินเทพา 
เปลือกไมยูคาลิปตัส 
ปกไมยางพารา 
ซังขาวโพด 
แกลบ 
กะลามะพราว 
ทางปาลม 
กะลาปาลม 
กากมันสําปะหลัง 
เปลือกมันสําปะหลัง 
ขี้เหล็ก 
ประดู 
สะเดา (เทียม) 
สะเดา (บาน) 

26.37 
10.47 
10.88 
7.53 

16,780 
18,870 
20,170 
18,821 
19,579 
15,580 
12,393 
15,945 
14,777 
10,126 
14,407 
14,591 
25,080 
20,920 
16,700 
18,000 

MJ/kg 
MJ/kg 
MJ/kg 
MJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 
kJ/kg 

  

เชื้อเพลิงเหลว น้ํามันเตากํามะถันตํ่า 
 
น้ํามันเตากํามะถันสูง 
 
น้ํามันดีเซล 
 
น้ํามันเบนซิน 
 

42.72 
44.50 
41.18 
42.90 
38.60 
45.95 
34.48 
46.59 

MJ/L 
MJ/kg 
MJ/L 
MJ/kg 
MJ/L 
MJ/kg 
MJ/L 
MJ/kg 

40.11 
41.78 
38.67 
40.28 
36.24 
43.14 
32.38 
43.76 

MJ/L 
MJ/kg 
MJ/L 
MJ/kg 
MJ/L 
MJ/kg 
MJ/L 
MJ/kg 

เชื้อเพลิงกาซ กาซธรรมชาติ 
 
กาซปโตรเลียมเหลว 
 

38.45 
51.27 
26.50 
50.00 

MJ/m3 
MJ/kg 
MJ/L 
MJ/kg 

34.33 
45.77 
23.67 
44.66 

MJ/m3 
MJ/kg 
MJ/L 
MJ/kg 

พลังงานไฟฟา ไฟฟา 3.60 MJ/kWh 3.60 MJ/kWh 
หมายเหตุ: คาความรอนจริงของเชื้อเพลิงแตละชนิดอาจแตกตางจากคาในตารางเล็กนอย ขึ้นอยูกับแหลงที่มา

ของเชื้อเพลิงและกรรมวิธีในการหาคาความรอน 
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6.2 การเผาไหม 
พลังงานที่ใชทั้งหมดในโลกปจจุบันกวา 90 เปอรเซ็นต (ทั้งที่เปนเชื้อเพลิงฟอสซิล และไมใชเชื้อเพลิง

ฟอสซิล เชน ชีวมวล) อาศัยขบวนการเผาไหมเปนหลักเพื่อแปรรูปเปนความรอนหรืองานมาใชประโยชน การ
ควบคุมดูแลการเผาไหมของหมอน้ําอยางถูกตองสม่ําเสมอเพื่อลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการเผาไหม
เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการดานการประหยัดพลังงานและยังสามารถชวยลดมลพิษตอสภาวะ
แวดลอมอีกดวย 

การเผาไหม คือ ปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกวาปฏิกิริยาออกซิไดส ระหวางเชื้อเพลิงกับออกซิเจน ซึ่ง
ปฏิกิริยาดังกลาวจะใหความรอนจํานวนมากออกมา (Exothermic reaction) องคประกอบที่จําเปนสําหรับการ
เผาไหม คือ เชื้อเพลิง ออกซิเจน ความรอน และปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งองคประกอบทั้งหมดนี้จะตองเกิดขึ้น
พรอมในเวลาเดียวกันจึงจะทําใหมีการเผาไหมขึ้นได ซึ่งโดยทั่วไปแลวออกซิเจนนั้นจะไดมาจากอากาศที่อยู
ภายในบริเวณของการเผาไหม หลักการเบื้องตนของกระบวนการเผาไหมแสดงไดดังรูปที่ 6-2 โดยทั่วไป
เชื้อเพลิงที่ใชมักจะเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน หรือมีคารบอนเปนองคประกอบหลัก เมื่อเกิดการเผาไหม 
ปฏิกิริยาจะเปนดังนี้ 

 
C + O2  CO2 + 94,050 kcal/kmol 
(กาซคารบอนไดออกไซดเกิดจากการสันดาปอยางสมบูรณของคารบอน) 
 
H2 + ½O2 H2O + 68,320 kcal/kmol 
(การเกิดน้ําจากการสันดาปอยางสมบูรณของไฮโดรเจน) 

 
และถาเชื้อเพลิงมีกํามะถันเจือปนอยูในเชื้อเพลิงจะเกิดปฏิกิริยา 
 
 S + O2  SO2 + 70,960 kcal/kmol 
 
หากปริมาณออกซิเจนที่ใชในปฏิกิริยาขางตน มีความสมดุลกับปริมาณคารบอน ไฮโดรเจน และกํามะถัน อยาง
พอดี จะเรียกวาอากาศที่ใชในการสันดาปนี้วา อากาศที่มีปริมาณออกซิเจนตามทฤษฎี (Theoretical air) 
ซึ่งในกรณีของเชื้อเพลิงแข็งหรือเชื้อเพลิงเหลว ปริมาณอากาศที่ใชจริงที่มีปริมาณออกซิเจนตรงตามทฤษฎี
สามารถหาไดจาก 
 
 Ao = 8.89C + 26.7(H – O/8) + 3.33S 
 
โดยที่ Ao  คือ ปริมาณอากาศที่มีปริมาณออกซิเจนตามทฤษฎี, kg 
 C, H, O, และ S คือ มวลของธาตุขององคประกอบที่อยูในเชื้อเพลิง, kg 
สวนกรณีของเชื้อเพลิงกาซ ปริมาณอากาศที่ใชจริงที่มีปริมาณออกซิเจนตรงตามทฤษฎีสามารถหาไดจาก 
 
 Ao = (1/0.21)(0.5H2 + 0.5CO + 2CH4 + 3.5C2H4 +3C2H4 + 6.5C4H10 – O2) 
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รูปที่ 6-2  หลกัการเบื้องตนของกระบวนการเผาไหม 
 
 ในทางปฏิบัติ เปนการยากที่จะควบคุมใหเกิดการเผาไหมที่สมบูรณ โดยใชปริมาณอากาศเทากับที่
ตองการตามทฤษฎีได เนื่องจาก 

• การผสมระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงไมสมบูรณทุกโมเลกุล 
• การเผาไหมอากาศกับเชื้อเพลิงตองการเวลาในการเกิดปฏิกิริยา 
• คุณสมบัติของเชื้อเพลิงในการเกิดปฏิกิริยา 
• ระบบการเผาไหม 

 
จากสาเหตุดังกลาวขางตน หากปอนอากาศเขาเผาไหมในปริมาณที่พอดีกับคาทางทฤษฎีแลว เปน

การยากที่จะทําใหออกซิเจนทุกตัวผสมผสานกับธาตุตางๆ ในเชื้อเพลิงไดหมดและท่ัวถึงกัน จึงเปนผลใหเกิด
การเผาไหมในลักษณะอากาศไมเพียงพอ ปฏิกิริยาการสันดาปขางตนจึงเปลี่ยนเปน 

 
C + ½O2 CO + 26,410 kcal/kmol 
(กาซคารบอนมอนนอกไซดเกิดจากการสันดาปอยางไมสมบูรณของคารบอน) 

 

อากาศ 
- ออกซิเจน (O2) 
- ไนโตรเจน (N2) 

เช้ือเพลิง 
- คารบอน (C)  
- ไฮโดรเจน (H) 
- กํามะถัน (S) 

 

ความรอน 

 
กาซพิษ 

- ไนโตรเจนออกไซด (NO) 
- ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) 
- ซัลเฟอรไดออกไซด 

 กาซไอเสีย 
- คารบอนไดออกไซด (CO2) 
- คารบอนมอนอกไซด (CO) 
- ไอน้ํา (H2O) 
- อากาศสวนเกิน (O2) 

ไอน้ํา 
(ผลผลิตจากหมอนํ้า) 
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ปฏิกิริยาในขั้นตอนแรกจะไดกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) ซึ่งเปนกาซพิษออกมา และมีความรอนบางสวน
หายไปจากปฏิกิริยานี้  อยางไรก็ตามกาซคารบอนมอนนอกไซดสามารถเผาไหมกลายเปนกาซ
คารบอนไดออกไซดไดหากมีออกซิเจนเพิ่มเติมเขามาในปฏิกิริยาขั้นที่สอง 
 
 CO + ½O2 CO2 + 67,640 kcal/kmol 
 (กาซคารบอนไดออกไซดเกิดจากการสันดาปอยางสมบูรณของคารบอนมอนนอกไซด) 
 
สวนเชื้อเพลิงที่ไมไดรับการสันดาปกับออกซิเจนจะเกิดเปนควันของคารบอน กาซไฮโดรเจน หรือกาซ
ไฮโดรคารบอนอื่นๆ ซึ่งเทากับเปนการสูญเสียเชื้อเพลิงทิ้งออกไป 
 

การเผาไหมที่อากาศไมเพียงพอนี้ จะใหพลังงานความรอนออกมานอยกวาการเผาไหมสมบูรณ เกิด
กาซคารบอนมอนนอกไซด เชื้อเพลิงที่ไมเผาไหม เขมา และควันสีดํา ในทางปฏิบัติการเผาไหมจริงๆ 
จําเปนตองปอนอากาศใหเกินกวาความตองการในเชิงทฤษฎี อากาศสวนนี้เรียกวา อากาศสวนเกิน (Excess 
air) อยางไรก็ตาม การปอนอากาศมากจนเกินไปจะเกิดการสูญเสียพลังงานความรอนออกไปกับกาซไอเสีย
อยางมาก เพราะออกซิเจนและไนโตรเจนในอากาศที่เกินมานี้มิไดทําปฏิกิริยาใดๆ ในการเผาไหมนอกจากจะ
ดูดพลังงานความรอนจากการเผาไหมและพาออกทิ้งยังปลองระบายไป 

โดยท่ัวไปเชื้อเพลิงกาซตองการอากาศสวนเกินนอย โดยอยูระหวาง 5-10% โดยปริมาตร เนื่องจาก
การผสมกันระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงกาซดีและเร็ว สวนเชื้อเพลิงเหลวตองการอากาศสวนเกินระหวาง 15-
20% โดยปริมาตร และเชื้อเพลิงแข็งตองการอากาศสวนเกินระหวาง 15-60% โดยปริมาตร ขึ้นอยูกับลักษณะ
การเผาไหม (ขนาดเม็ดเชื้อเพลิงแข็ง หรือระบบการเผาไหม) ปริมาณอากาศสวนเกินที่เหมาะสมตามเชื้อเพลิง
และระบบการเผาไหมแสดงในตารางที่ 6-6 
 
ตารางที่ 6-6  ปริมาณอากาศสวนเกินที่เหมาะสมตามเชื้อเพลิงและระบบการเผาไหม 

ชนิดเชื้อเพลิง ชนิดของหัวเผาหรือหองเผาไหม อากาศสวนเกิน 
ถานหินบดละเอียด - หองเผาไหมแบบผนังเปยกทุกดาน 

- หองเผาไหมผนังเปยกบางสวน 
15-20% 
15-40% 

ถานหิน - หองเผาไหมที่ใชเครื่องปอนถานหินแบบกระจาย 
- หองเผาไหมที่ใชเครื่องปอนถานหินแบบตะแกรงสั่น 
- หองเผาไหมที่ใชเครื่องปอนถานหินแบบสายพานตะแกรง 
- หองเผาไหมที่ใชเครื่องปอนถานหินดานลาง 

30-60% 
30-60% 
15-50% 
20-50% 

ไม หองเผาไหมทุกประเภท 20-25% 
ชานออย หองเผาไหมทุกประเภท 25-35% 
น้ํามัน - หัวเผาน้ํามัน 

- หัวเผาที่ใชเชื้อเพลิงหลายชนิด และหัวเผาแบบเปลวไฟแบน 
5-10% 
10-20% 

กาซธรรมชาติ - หัวเผากาซ 
- หัวเผาที่ใชเชื้อเพลิงหลายชนิด 

5-10% 
7-12% 
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6.3 หัวเผา 
หัวเผาเปนอุปกรณซึ่งทําหนาที่ปอนเชื้อเพลิงเหลวหรือเชื้อเพลิงกาซ และอากาศเขาผสมกัน กอใหเกิด

การเผาไหมในอัตราที่เหมาะสม และไดเปนพลังงานความรอนออกมา ในกรณีหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงแข็งทั่วไป 
จะไมมีการใชหัวเผา แตจะใชหองเผาไหมแทน สวนในกรณีที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิง และสามารถบดโมถานหิน
ใหมีขนาดเล็กเทาผงแปงได จะสามารถเลือกใชหัวเผาถานหิน (Coal burner) ได การแบงชนิดหัวเผาตองทํา
การแบงจากชนิดเชื้อเพลิงเปนอันดับแรก โดยสามารถแบงได 2 กลุมหลักไดแก หัวเผาเชื้อเพลิงเหลว และหัว
เผาเชื้อเพลิงกาซ 
 
6.3.1 หัวเผาเช้ือเพลิงเหลว 

หัวเผาเชื้อเพลิงเหลวหรือน้ํามัน (Liquid fuel burner) ทุกประเภทจะมีขั้นตอนการทํางานที่สําคัญ
เหมือนกัน 2 ขั้นตอน คือ Filming ซึ่งเปนขั้นตอนทําใหน้ํามันกอตัวเปนแผนฟลมบางมากๆ (Oil film) และ 
Disintegration คือขั้นตอนทําใหแผนน้ํามันบางที่เกิดจากขั้นตอนแรกแตกกระจายเปนอนุภาคเล็กๆ (Oil 
droplet) โดยอาศัยความไมเสถียรที่มีอยูในตัวของแผนน้ํามันบางเองหรือโดยใชของไหลอื่นมาทําใหแตกตัว 
สําหรับหัวเผาเชื้อเพลิงเหลวหรือน้ํามันสามารถแบงได 3 ลักษณะ คือ  

1) หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามัน 
หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามัน (Pressure atomized burner) ทํางานไดโดยอาศัยความ

ดันของน้ํามันเพื่อฉีดใหเปนฝอย หัวเผาแบบนี้เหมาะสําหรับหมอน้ําขนาดใหญ เชน ในเรือเดินสมุทรและในโรง
จักรไฟฟา หัวเผาชนิดนี้ทํางานโดยการปมน้ํามันเชื้อเพลิงภายใตความดันสูง (70-300 psi) และมีความหนืดตํ่า
ประมาณ 50-120 sec Redwood No.1 (สวนใหญจะตองมีการอุนน้ํามันใหรอนเพื่อลดความหนืดกอนที่จะ
ปอนเขาหัวเผา) ผานไปยังรูเล็กๆ เพื่อใหไดผลของการเผาไหมที่ดี น้ํามันจะถูกอัดผานชองทางเล็กๆ ใน Swirl 
chamber ทําใหฝอยน้ํามันที่ออกมามีความเร็วทั้งที่พุงไปขางหนาและความเร็วหมุนรอบตัว (Rotational 
velocity) โดยมีทิศสวนทางกับการหมุนเหว่ียงของอากาศที่ปอนเขาเผาไหม เพื่อใหไดการคลุกเคลา (Mixing) ที่
ดี ทําใหฝอยละเอียดของน้ํามันระเหยเปนไอไดรวดเร็ว การผสมกันระหวางน้ํามันกับอากาศเกิดขึ้นอยางดียิ่งขึ้น 
สงผลทําใหไดการเผาไหมสมบูรณและสะอาด หัวเผาแบบนี้ใชงานไดสะดวกเพราะสามารถปรับความดันและ
อัตราการไหลของน้ํามันไดงาย แตมีขอเสียคือรูของหัวเผามักจะมีฝุนผงหรือส่ิงสกปรกอื่นๆ ไปอุดตันบอย จึง
ตองทําความสะอาดบอย และทําความสะอาดไสกรองน้ํามันดวย ลักษณะ หลักการทํางาน และอุปกรณของหัว
เผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามันแสดงไดดังในรูปที่ 6-3  

หัวฉีดท่ีใชในหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามัน สามารถแบงตามลักษณะการไหลของ
น้ํามันผานหัวฉีดไดเปน 2 แบบ คือ 

(ก) หัวฉีดแบบไมมีน้ํามันไหลกลับ (Non-oil return or non-recirculation nozzle) 
(ข) หัวฉีดแบบมีน้ํามันไหลกลับ (Oil return or recirculation nozzle) 

 
ขอดีของหัวเผาแบบใชความดันน้ํามัน ไดแก 

• โครงสรางเรียบงาย ใชงานงายและราคาถูก 
• มีหลายขนาดใหเลือกเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน 
• สามารถปรับรูปรางของเปลวไฟได 
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สวนขอเสียของหัวเผาแบบใชความดันน้ํามัน ไดแก 
• ใหคาสัดสวน Turn-down ตํ่า (อัตราสวนของการส้ินเปลืองน้ํามันสูงสุดกับตํ่าสุด) ดังนั้น

ถาจะใหภาระการสันดาปเปลี่ยนแปลงไดในชวงกวาง จําเปนตองเพิ่มจํานวน Atomizer 
ใหมากขึ้น 

• ทํางานในลักษณะ On-off เทานั้น และใชงานในสภาวะภาระทางความรอนไม
เปลี่ยนแปลง 

• ใชปมน้ํามันความดันสูง และตองการอุณหภูมิในการอุนน้ํามันที่สูง 
• น้ํามันที่สกปรกจะทําใหหัวเผาอุดตันจึงตองมีการกรองน้ํามันอยางละเอียด 
• เกิดความเสียหายไดงายระหวางการทําความสะอาด 

 

 

 

 
 

รูปที่ 6-3  หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามัน 
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2) หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชไอน้ําหรืออากาศ 
หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชไอน้ําหรืออากาศ (Steam or air atomized burner) หรือที่เรียกวาหัว

เผาแบบของไหลคู (Twin-fluid atomized burner) เปนหัวเผาที่ใชลมหรือไอน้ําเพื่อฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปน
ฝอย หลักการทํางานของหัวเผาแบบนี้คือจะมีน้ํามันไหลผานในทอขนาดเล็กซึ่งวางเรียงตัวกันอยูดานในของทอ
ใหญ โดยมีอากาศหรือไอน้ําภายใตความดันสูงไหลผานในทอดานนอก ที่ปลายทอทั้งสอง น้ํามันและอากาศ
หรือไอน้ํา จะถูกเปาใหกระทบกันจึงทําใหน้ํามันแตกตัวเปนฝอยเล็กๆ ลักษณะ หลักการทํางาน และอุปกรณ
ของหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชไอน้ําหรืออากาศแสดงไดดังรูปที่ 6-4 

 

   
 

 
 

 
รูปที่ 6-4  หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชไอน้ําหรืออากาศ 
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หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชไอน้ําหรืออากาศแบงออกไดเปน 3 ประเภทตามความดันของลมหรือไอ
น้ําท่ีใชในการเปากระทบใหน้ํามันเปนฝอย ดังนี้ 

(ก) หัวเผาแบบความดันตํ่า (Low pressure burner)  
ใชอากาศความดันประมาณ 1.08 บาร ปริมาณของอากาศที่เปากระทบเทากับ 25-40% 

ของอากาศที่ตองการใชเพื่อทําใหการเผาไหมที่สมบูรณ เหมาะสําหรับหมอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และขนาดกลาง 

(ข) หัวเผาแบบความดันปานกลาง (Medium pressure burner)  
ใชอากาศความดันระหวาง 1.25-2.00 บาร ในการเปากระทบ ปริมาณอากาศที่ใชเปา

กระทบเทากับ 3-5% ของอากาศทั้งหมดที่ตองการใชในการเผาไหมที่สมบูรณ หัวเผาประเภทนี้สวนใหญจะ
นํามาใชกับเตาถลุงโลหะ 

(ค) หัวเผาแบบความดันสูง (High pressure burner)  
ใชอากาศท่ีมีความดันประมาณ 2.00-4.45 บาร ปริมาณอากาศท่ีใชเปากระทบเทากับ 2-

3% ของอากาศทั้งหมดที่ตองการใชในการเผาไหมที่สมบูรณ 
 

ขอดีของหัวเผาแบบใชไอน้ําหรืออากาศ ไดแก 
• มีโครงสรางที่แข็งแรง 
• ใหคาเทิรนดาวนเรโช (Turn down ratio) สูง คือ 4:1 
• ใชน้ํามันความดันตํ่า 
• ใหขนาดของ Droplet เล็กกวา 
• ใหการผสม (Mixing) ระหวาง Droplet กับอากาศดีกวา 
• ตอบสนองตอภาระทางความรอน (Thermal load) ไดเร็วกวา 
• ในกรณีซึ่งของไหลที่ทําใหเกิดการแตกตัวของน้ํามันเปนไอน้ําจะสามารถชวยลดการกอ

ตัวของคารบอนลงได โดยที่ประสิทธิภาพของการเผาไหมเกือบจะไมเปลี่ยนแปลงเมื่อใช
ปริมาณของไอน้ําตํ่ากวา 9% ของอากาศที่ใชในการเผาไหม 

 
สวนขอเสีย คือคาใชจายแพงกวาเนื่องจากมีการใชพลังงานเพื่ออัดอากาศหรือไอน้ํา 

 
3) หัวเผาแบบใชแรงเหวี่ยงของถวยหมุน 

หัวเผาแบบใชแรงเหว่ียงของถวยหมุน (Rotary cup burner) อาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางเพื่อ
กระจายน้ํามันใหเปนฝอย การทํางานของหัวเผาชนิดนี้คือ น้ํามันจะถูกปอนทางทอดานในของกรวยท่ีกําลัง
หมุนรอบแกนดวยความเร็วรอบประมาณ 3,500-4,000 รอบตอนาที แรงหนีศูนยกลางจะทําใหน้ํามันจะถูก
เหว่ียงไปแนบกับผนังดานในถวยแผออกเปนแผนบาง และถูกสะบัดออกจากปากถวยมาพบกับอากาศปฐมภูมิ 
(Primary air) ที่หมุนเหว่ียงออกมาจากหัวฉีดอากาศ (Air nozzle) ที่อยูรอบถวยในทิศตรงกันขามกับการหมุน
เหว่ียงของน้ํามัน ทําใหฟลมน้ํามันถูกตีแผและกระจายออกมาเปนฝอยละเอียด จากนั้นจึงระเหยเปนไอ และติด
ไฟทันที อากาศสวนแรกนี้ถูกใชไปประมาณ 15-20% ของอากาศทั้งหมด สวนอากาศทุติยภูมิ (Secondary air) 
จะไหลทางดานขางของหัวเผา หัวเผาแบบนี้เหมาะที่จะใชกับน้ํามันที่มีความหนืดสูง เชน น้ํามันเตา เปนตน ซึ่ง
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ในบางกรณีอาจไมจําเปนตองอุนน้ํามันใหรอนกอน ลักษณะ หลักการทํางาน และอุปกรณของหัวเผาแบบใชแรง
เหว่ียงของถวยหมุนแสดงดังรูปที่ 6-5 

 

   
 

 
 

 
 

รูปที่ 6-5  หัวเผาแบบใชแรงเหว่ียงของถวยหมุน 
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ขอดีของหัวเผาแบบใชแรงเหว่ียงของถวยหมุน ไดแก 
• มีความเชื่อถือไดสูง ใชงานไดสะดวก 
• สามารถใชไดกับอัตราการปอนน้ํามันซึ่งไมคงที่ได โดยสามารถใหละอองน้ํามันที่ละเอียด

สม่ําเสมอกันตลอดชวงอัตราการปอนน้ํามันที่เปลี่ยนแปลงไป 
• สามารถปรับอัตราการปอนน้ํามันไดสูง หรือใหคาสัดสวน Turn-down สูง คือ 10:1 โดย

ไมจําเปนตองเพิ่มจํานวนของหัวเผา 
• ไมมีปญหาเรื่องอุดตันของน้ํามันเพราะทอทางไหลในตัวหัวเผามีขนาดใหญ 
• ความดันปอนของน้ํามันเชื้อเพลิงตํ่า งายตอการทํางาน 
• สามารถควบคุมขนาดของหยดเชื้อเพลิง (Oil droplet) ไดงาย เพียงแตควบคุมความเร็ว

รอบของถวยหมุน เพราะขนาดเฉล่ียของหยดเชื้อเพลิงเปนสัดสวนผกผันกับความเร็วรอบ
ของการหมุนของถวย 

สวนขอเสียของหัวเผาแบบใชแรงเหว่ียงของถวยหมุน ไดแก 
• การบํารุงรักษาซับซอนยุงยากและราคาแพง 
• ตองใชไฟฟาเพื่อหมุนถวย 
• การสึกหรอมักเกิดท่ีขอบถวย ทําใหน้ํามันแตกเปนฝอยละเอียดไมสม่ําเสมอ  
• อาจเกิดตะกอนน้ํามันสะสมภายในถวย จึงจําเปนตองถอดออกทําความสะอาดบอยๆ 

 
หัวเผาเชื้อเพลิงเหลวที่ใชในประเทศไทยโดยสวนใหญแลวนําเขาจากประเทศตางๆ หลายประเทศ และ

มีหลากหลายยี่หอ ซึ่งสามารถสรุปยี่หอตามชนิดของหัวเผาไดดังนี้ 
(ก) หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามัน มียี่หอ Weishaupt/Monarch, Olympia, Elco 

Klockner, Bentone, Baltur Riello, Oertli, Nuway, Ray Henchel, และ Wanson (Thermo Pac) เปนตน 
(ข) หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชอากาศ มียี่หอ Cleaver Brooks, Kewanee, Yorkshipley, Ray, 

และ Hauwk เปนตน 
(ค) หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชไอน้ํา มียี่หอ IHI, Takuma, และ Kure เปนตน 
(ง) หัวเผาแบบใชแรงเหว่ียงของถวยหมุน มียี่หอ Saacke, Hamworthy, MP.Boiler, Sunray, และ 

Ray เปนตน 
 

6.3.2 หัวเผาเช้ือเพลิงกาซ 
หัวเผาเชื้อเพลิงกาซ (Gas fuel burner) คือหัวเผาที่ออกแบบมาสําหรับใชในการสันดาปเชื้อเพลิงกาซ 

สามารถแบงหัวเผาเชื้อเพลิงกาซตามขั้นตอนในการผสมเชื้อเพลิงกาซกับอากาศไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ 
1) หัวเผาเชื้อเพลิงกาซแบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศกอนปอนเขาเผาไหม (Pre-mix gas 

burner) 
หัวเผาลักษณะนี้จะมีหองผสมเชื้อเพลิงกาซใหเขากันกับอากาศกอนที่จะปอนเขาสูหอง

เผาไหมหรือหัวเผา ลักษณะ และหลักการทํางานของหัวเผาเชื้อเพลิงกาซแบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศกอน
ปอนเขาเผาไหมแสดงไดดังรูปที่ 6-6 
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2) หัวเผาเช้ือเพลิงกาซแบบผสมกันภายในหัวเผา (Nozzle-mix gas burner) 
หัวเผาลักษณะนี้จะไมมีหองผสมเชื้อเพลิงกาซใหเขากันกับอากาศ แตจะมีการปอน

เชื้อเพลิงกาซและอากาศเขาพรอมกันที่บริเวณดานหนาหัวเผา ดังนั้นเชื้อเพลิงและอากาศจะผสมกันและเกิด
การสันดาปขึ้นที่บริเวณหนาหัวเผา ลักษณะ และหลักการทํางานของหัวเผาเชื้อเพลิงกาซแบบผสมกันภายใน
หัวเผาแสดงไดดังรูปที่ 6-7 
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รูปที่ 6-6  หัวเผาเชื้อเพลิงกาซแบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศกอนปอนเขาเผาไหม 
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รูปที่ 6-7  หัวเผาเชื้อเพลิงกาซแบบผสมกันภายในหัวเผา 
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6.3.3 การควบคุมหัวเผา 
นอกจากจะแบงประเภทของหัวเผาตามชนิดเชื้อเพลิงแลว ยังสามารถแบงไดตามลักษณะการควบคุม

การทํางานของหัวเผา ซึ่งการควบคุมการทํางานของหัวเผา คือ การควบคุมปริมาณการปอนเชื้อเพลิงและ
อากาศใหเหมาะสมกับภาระทางความรอน (Heat load) ของหมอน้ํา การควบคุมการทํางานของหัวเผาที่ดีสงผล
ใหเกิดการใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ และมีตนทุนที่เหมาะสม สามารถจัดแบงหัวเผาตามลักษณะการ
ควบคุมการทํางานไดดังนี้ 

 
1) หัวเผาแบบตัด-ตอ 

หัวเผาแบบตัด-ตอ (On-off burner) หรือหัวเผาแบบไฟคงที่ (Constant-fire burner) หรือหัวเผา
แบบขั้นเดียว (Single stage burner) จายเชื้อเพลิงโดยใชหัวฉีดเพียงหัวเดียว หลักการทํางานคือ หลังจากหมอ
น้ําเริ่มทํางาน โซลินอยดวาลวจะเปดใหหัวฉีด ฉีดเชื้อเพลิงออกดวยอัตราสูงสุด เรียกสภาวะนี้วา ตอ (On) เมื่อ
ความดันไอน้ําสูงเกินจุดท่ีต้ังไว เนื่องจากอัตราการผลิตไอน้ําถึงจุดสูงสุดหรือปริมาณความตองการใชไอน้ํา
ลดลง จะมีสัญญาณมาปดโซลินอยดวาลวเพื่อใหหัวฉีดหยุดทํางาน เรียกสภาวะนี้วา ตัด (Off) และเมื่อความดัน
ไอน้ําลดตํ่าลงถึงจุดท่ีต้ังไว ก็จะมีสัญญาณมาสั่งใหโซลินอยดวาลวเปดหัวฉีดอีกรอบ การทํางานจะมีลักษณะ
เปนวัฏจักรเชนนี้ตอไปเรื่อยๆ หัวเผาแบบนี้เหมาะสําหรับความตองการภาระไอน้ําคงท่ี เหมาะกับหมอน้ําเล็กๆ 
ที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง และเหมาะกับหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามัน หัวเผาแบบนี้ไมมีเทิรน
ดาวนเรโช การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงจึงมีเพียงการตัดและตอ ดังแสดงในรูปที่ 6-8 

 

 
 

รูปที่ 6-8  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงของหวัเผาแบบตัด-ตอ 
 

2) หัวเผาแบบไฟมาก-นอย 
หัวเผาแบบไฟมาก-นอย (High/low-fire burner or HF-LF burner) หรือหัวเผาแบบ 2 จังหวะ 

(Two-stage tuning burner) ประกอบดวยหัวฉีด 2 หัว ควบคุมอัตราการจายเชื้อเพลิงโดยการควบคุมการเปด
และปดโซลินอยดวาลวจํานวน 2 ตัว โดยที่ชวงที่ตองการอัตราการผลิตไอน้ํานอย โซลินอยดวาลวตัวที่ 1 จะ
เปดใหหัวฉีดตัวที่ 1 ใหทํางาน ดังนั้นหัวเผาจึงทํางานที่ระดับไฟนอย (Low fire) และเมื่อตองการอัตราการผลิต
ไอน้ําสูงสุด (Full load) โซลินอยดวาลวตัวที่ 2 จะเปดใหหัวฉีดตัวที่ 2 ฉีดน้ํามันเพิ่มเขาหองเผาไหม ที่สภาวะนี้

ปริมาณการจายเชื้อเพลิง 

เวลา 

ตอ (On)

ตัด (Off)

ระดับการทํางาน 
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หัวฉีดท้ัง 2 ทํางานพรอมกันทั้งหมด ดังนั้นหัวเผาจึงทํางานที่ระดับไฟมาก (High fire) การควบคุมแบบนี้ทําให
หัวเผาสามารถรองรับภาระที่เปลี่ยนแปลงของหมอน้ําไดกวางกวาแบบตัด-ตอ สามารถเลือกขนาดหัวฉีดและจัด
เรียงลําดับการทํางานของหัวฉีดไดตามตองการ เชน หัวฉีดตัวที่ 1 ใชฉีดเชื้อเพลิง 70% สวนหัวฉีดตัวที่ 2 ฉีด
เพิ่มอีก 30% รวมเปน 100% แสดงวาหัวเผานี้มีเทิรนดาวนเรโชประมาณ 1.4:1 หรือหากสลับการจัดเรียงเปน
หัวฉีดตัวที่ 1 ใชฉีดเชื้อเพลิง 30% สวนหัวฉีดตัวที่ 2 ฉีดเพิ่มอีก 70% หัวเผาที่มีการจัดเรียงการทํางานของ
หัวฉีดแบบนี้มีเทิรนดาวนเรโชประมาณ 3.3:1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงแสดงไดดังรูปที่ 6-9 

 

 
 

รูปที่ 6-9  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงของหวัเผาแบบไฟมาก-นอย 
 

3) หัวเผาแบบไฟมาก-กลาง-นอย 
หัวเผาแบบไฟมาก-กลาง-นอย (High/medium/low-fire burner or HF-MF-LF burner) หรือหัว

เผาแบบ 3 จังหวะ (Three-stage tuning burner) ประกอบดวยหัวฉีด 3 หัว ควบคุมอัตราการจายเชื้อเพลิงโดย
การควบคุมการเปดและปดโซลินอยดวาลวจํานวน 3 ตัว โดยที่ชวงที่ตองการอัตราการผลิตไอน้ํานอย โซลิ
นอยดวาลวตัวที่ 1 จะเปดใหหัวฉีดตัวที่ 1 ใหทํางาน ดังนั้นหัวเผาจึงทํางานที่ระดับไฟนอย (Low fire) เมื่อ
ตองการอัตราการผลิตไอน้ําเพิ่มขึ้น โซลินอยดวาลวตัวที่ 2 จะเปดใหหัวฉีดตัวที่ 2 ทํางานพรอมกับหัวฉีดตัวที่ 
1 ดังนั้นหัวเผาจึงทํางานที่ระดับไฟกลาง (Medium fire) และเมื่อตองการอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุด (Full load) 
โซลินอยดวาลวตัวที่ 3 จะเปดใหหัวฉีดตัวที่ 3 ฉีดน้ํามันเพิ่มเขาหองเผาไหม ที่สภาวะนี้หัวฉีดท้ัง 3 ทํางาน
พรอมกันทั้งหมด ดังนั้นหัวเผาจึงทํางานที่ระดับไฟมาก (High fire) การควบคุมแบบนี้ทําใหหัวเผาสามารถ
รองรับภาระที่เปลี่ยนแปลงของหมอน้ําไดกวางกวาแบบตัด-ตอ และหัวเผาแบบไฟมาก-นอย การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการจายเชื้อเพลิงแสดงไดดังรูปที่ 6-10 

 

ปริมาณการจายเชื้อเพลิง 

เวลา 

ไฟมาก (High fire)

ไฟนอย (Low fire)

ตัด (Off)

ระดับการทํางาน 
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รูปที่ 6-10  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงของหัวเผาแบบไฟมาก-กลาง-นอย 
 

4) หัวเผาแบบควบคุมตอเนื่อง  
หัวเผาแบบควบคุมตอเนื่อง (Modulating burner) เปนหัวเผาที่มีหัวฉีดหัวเดียว มีหลักการทํางาน 

คือ ปมจะปอนน้ํามันไปยังหัวฉีด และออกไปยังวาลวควบคุมน้ํามัน (Oil regulator) เมื่อเข็มหัวฉีด (Needle 
nozzle) เปด น้ํามันบางสวนถูกฉีดออกไปในปริมาณที่ใชจุดติดสตารท (Ignition load) ปริมาณน้ํามันสวนใหญ
จะไหลกลับผานวาลวควบคุมน้ํามัน จากนั้นเซอรโวมอเตอร (Servomotor) จะหมุนขับวาลวควบคุมน้ํามันชาๆ
ตามความดันไอน้ําที่เพิ่มขึ้นและลดลง เพื่อลดหรือเพิ่มปริมาณน้ํามันที่ฉีดออกจากหัวฉีด สวนในขณะเรงเต็มที่ 
(Full load) ปริมาณน้ํามันจะฉีดออกทางหัวฉีดในปริมาณมาก และปริมาณน้ํามันสวนนอยจะไหลกลับผานวาลว
ควบคุมน้ํามัน หัวเผาที่มีการควบคุมการทํางานแบบนี้มีจะมีความสามารถในการเรงไฟขึ้นสุดและหรี่ไฟลงตํ่าสุด
ไดมาก คือ มีเทิรนดาวนเรโชสูงต้ังแต 3 : 1 จนถึง 10 : 1 เหมาะสําหรับใชในหมอน้ําที่ภาระไอน้ํามีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปริมาณเชื้อเพลิงที่หัวเผาปอนเพื่อผลิตไอน้ําจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการใชไอน้ํา 
เพื่อรักษาความดันไอน้ําตามที่กําหนดไว กลาวคือ เมื่อคาความดันไอน้ําในหมอน้ําสูงเกินกวาที่กําหนดไว หัว
เผาก็จะลดปริมาณเชื้อเพลิงลง และเมื่อความดันไอน้ําตํ่ากวาที่กําหนดไว หัวเผาก็จะเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแบงหัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องเปนประเภทยอยไดอีก 2 แบบ ตามลักษณะของความ
ตอเนื่องในการควบคุม ไดแก 

(ก) หัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องแบบสองขั้นตอน 
เมื่อหัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องแบบสองขั้นตอน (Two-stage modulating burner) จะจุด

ติดไฟครั้งแรกโดยฉีดน้ํามันดวยปริมาณนอย เพื่อใหเพียงพอตอเฉพาะภาระในการจุดติดไฟ (Ignition load) 
แลวจึงคอยๆ เพิ่มปริมาณการฉีดจนถึงภาระสูงสุด (Full load) และเมื่อภาระนอยลง หัวเผาก็จะหรี่ลงมาหยุดท่ี
ภาระบางสวน (Partial load) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงระหวางชวงไฟนอยและไฟสูงจึงมี
เพียงแค 2 ขั้น ดังแสดงในรูปที่ 6-11 

 

ปริมาณการจายเชื้อเพลิง 

เวลา 

ไฟมาก (High fire)

ไฟกลาง (Medium fire)

ไฟนอย (Low fire)

ตัด (Off)

ระดับการทํางาน 
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รูปที่ 6-11  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงของหัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องแบบสองขั้นตอน 
 

(ข) หัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องแบบสัดสวน 
หัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องแบบสัดสวน (Proportional modulating burner) สามารถ

ควบคุมปริมาณการจายเช้ือเพลิงใหสอดคลองกับภาระทางความรอนของหมอน้ําไดอยางตอเนื่อง โดยอาศัย
วาลวควบคุมน้ํามัน (Oil regulator) ที่สามารถหรี่ปริมาณการจายเชื้อเพลิงลงมาจนถึงระดับตํ่าสุดหรือเรง
ปริมาณเพิ่มขึ้นไปหยุด ณ ตําแหนงใดๆ ก็ไดระหวางชวงภาระบางสวนจนถึงภาระสูงสุด การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการจายเชื้อเพลิงระหวางชวงไฟนอยและไฟสูงจึงมีลักษณะเปนคลื่นตอเนื่อง ดังแสดงในรูปที่ 6-12 

 

 
 

รูปที่ 6-12  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงของหัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องแบบสัดสวน 
 
การเลือกใชหัวเผาและระบบควบคุมการทํางานของหัวเผากับหมอน้ําจําเปนตองพิจารณาใหเหมาะสม

กับภาระของไอน้ํา ส่ิงสําคัญที่ควรพิจารณาถึงคือ คาเทิรนดาวนเรโช (Turn down ratio) ซึ่งเปนคาที่แสดงถึง 
อัตราสวนระหวางอัตราการเผาไหมสูงสุด (Maximum firing rate) และอัตราการเผาไหมตํ่าสุด (Minimum firing 
rate) โดยที่ประสิทธิภาพการเผาไหมยังดีเชนเดิม เชน หัวเผาที่มีคาเทิรนดาวนเรโช 10:1 จะสามารถลดการ
ผลิตไอน้ําลงเหลือ 10% ของกําลังผลิตไอน้ําสูงสุด โดยท่ีหัวเผาไมมีการตัดการเผาไหมหรือไฟดับ ดังนั้นหาก

ปริมาณการจายเชื้อเพลิง 

เวลา 

ไฟมาก (High fire)

ไฟนอย (Low fire)
ตอ (On)

ตัด (Off)

ระดับการทํางาน 

ปริมาณการจายเชื้อเพลิง 

เวลา 

ไฟมาก (High fire)

ไฟกลาง (Medium fire)

ไฟนอย (Low fire)
ตอ (On)

ตัด (Off)

ระดับการทํางาน 
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ภาระไอน้ํามีการเปลี่ยนแปลงมาก ควรเลือกหัวเผาและการควบคุมที่มีคาเทิรนดาวนเรโชสูง ซึ่งจะชวยใหการ
ผลิตไอน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน หัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องซึ่งมีราคาและประสิทธิภาพสูง จะมีคาเทิรน
ดาวนเรโชประมาณ 10:1 ในขณะที่หัวเผาแบบไฟมาก-นอย ซึ่งมีคาเทิรนดาวนเรโชเทากับ 3:1 มีราคาและ
ประสิทธิภาพตํ่ากวาอยางเห็นไดชัด 
 
 
6.4 การปรับแตงหัวเผา 

การปรับแตงหัวเผา คือการปรับต้ังใหระบบควบคุมหัวเผาทําการปอนเชื้อเพลิงและอากาศเขาสูหอง
เผาไหมในอัตราสวนที่เหมาะสม เกิดการผสมกันระหวางอากาศและเช้ือเพลิงเปนอยางดี โดยไมทําใหเกิด
ปญหาควันดําหรือมีปริมาณอากาศมากเกินไป เชื้อเพลิงมีเวลาในการเผาไหมที่เพียงพอตอการเผาไหมอยาง
หมดจดสมบูรณ และอุณหภูมิที่เกิดจากการเผาไหมตองสูงเพียงพอกับการนําไปใชงาน ทั้งหมดนี้ตางสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการเผาไหมของหัวเผาทั้งส้ิน ในการปรับแตงหัวเผา นอกจากความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อเพลิง 
และหัวเผาประเภทตางๆ แลว จําเปนตองทําความรูจักและทําความเขาใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัด การตรวจวัด 
และการคํานวณที่จําเปนในการปรับแตงหัวเผา ตลอดจนตองมีความเขาใจอันดีเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีในการ
ปรับแตงหัวเผาที่ถูกตอง หากผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับหมอน้ํามีความรูครบตามองคประกอบที่กลาวมา การ
ปรับแตงหัวเผาอยางถูกวิธีดวยตนเองก็ไมใชเรื่องยากอีกตอไป 
 
6.4.1 เครื่องมือวัดที่ใชในการปรับแตงหัวเผา 

การวัดเพื่อใชในการปรับแตงหัวเผา คือ การวัดประสิทธิภาพการเผาไหมวาสมบูรณเพียงใด เปนการ
วัดวาการเผาไหมนั้น เผาไหมเชื้อเพลิงหมด ไมมีเชื้อเพลิงตกคางอยู และวัดปริมาณอากาศสวนเกินไมมาก
เกินไป ในทางทฤษฎีการเผาไหมเชื้อเพลิงควรจะใชออกซิเจนหรืออากาศพอดีกันตามปฏิกิริยาเคมี แตในความ
เปนจริงของเชื้อเพลิงแตละชนิด และอุปกรณการเผาไหมและหองเผาไหม อุณหภูมิการเผาไหมและตัวแปรอื่นๆ 
จะทําใหการเผาไหมเชื้อเพลิงแตละชนิดตองใชอากาศสวนเกินจํานวนหนึ่ง ถาอากาศสวนเกินนอยกวาจุดท่ี
เหมาะสมการเผาไหมเชื้อเพลิงก็จะไมหมด มีเชื้อเพลิงเหลืออยูและมีเขมาควัน คือ ธาตุคารบอนในเชื้อเพลิงที่
ไมสามารถสันดาปกับอากาศกลายเปนกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ไดหมด แตถามีการใหอากาศสวนเกิน
มากกวาจุดท่ีเหมาะสม อากาศที่เกินความจําเปนนั้นก็จะพาความรอนออกไปโดยเสียเปลา ไมเกิดประโยชน ดัง
แสดงในรูปที่ 6-13  

 
รูปที่ 6-13  การสูญเสียความรอนเนื่องจากปริมาณอากาศไมเหมาะสม 
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เครื่องมือวัดท่ีใชในการปรับแตงหัวเผา และการวัดประสิทธิภาพการเผาไหมมีอยูดวยกัน 3 ชนิด ไดแก 
1) เครื่องวัดเขมาควันไฟ 

เครื่องวัดเขมาควันไฟ (Smoke tester) ใชในการวัดเพื่อตรวจสอบวาเชื้อเพลิงเผาไหมหมดหรือไม
ในกรณีที่ใชเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงแข็ง ในกรณีที่ใชเชื้อเพลิงกาซ จะใชวิธีการวัดหาปริมาณกาซที่ไมเผา
ไหม (Unburn gas) จากการวัดและวิเคราะหไอเสียแทน เนื่องจากการใชวิธีการวัดเขมาควันในกรณีของ
เชื้อเพลิงกาซจะใหผลการวัดท่ีหยาบเกินไป เนื่องจากเชื้อเพลิงกาซที่เกิดเขมาควันไดยาก เครื่องวัดเขมาควัน
ไฟนั้นมีอยู 2 แบบ ไดแก 

(ก) เครื่องวัดเขมาควันไฟแบบติดต้ังอยูกับที่ 
เครื่องวัดเขมาควันไฟแบบติดต้ังอยูกับที่ (Stationary smoke tester) มักจะติดต้ังอยูใน

บริเวณที่ใกลกับปลองไอเสีย จะทําการวัดความทึบแสงของไอเสีย ถามีเขมาควันไฟมาก ไอเสียก็จะทึบแสงมาก 
ถาไอเสียมีเขมาควันไฟนอยจะทึบแสงนอย ใหสองแสงผานไดมาก โดยเครื่องจะทําการวัดความทึบแสง 
คํานวณ และแสดงคาออกมาโดยอัตโนมัติ เครื่องวัดเขมาควันไฟแบบติดต้ังอยูกับที่ แสดงดังรูปที่ 6-14 

 

 
 

รูปที่ 6-14  เครื่องวัดเขมาควันไฟแบบติดต้ังอยูกับที่ 
 

(ข) เครื่องวัดเขมาควันไฟแบบพกพา 
เครื่องวัดเขมาควันไฟแบบพกพา (Hand-held smoke tester) เปนที่นิยมใชงานกันทั่วไป 

เนื่องจากสามารถนําไปวัดท่ีตําแหนงใดก็ได หลักการทํางาน คือ ทําการดูดไอเสียมาผานกระดาษกรอง แลว
เปรียบเทียบความดําของกระดาษที่เปอนเขมากับสีมาตรฐานบนรูปที่ใหมากับเครื่องมือ ดังแสดงในรูปที่ 6-15 
ความเขมของเขมา (Smoke scale) แบงออกเปน 10 ระดับ โดยมีหมายเลขกํากับแตละระดับคือ เบอร 0-9 ใน
การปรับการเผาไหมเพื่อใหเชื้อเพลิงเผาไหมหมด โดยมีเขมาควันตํ่า จะปรับการเผาไหมแลววัดเขมาควันไฟให
ไดความเขมของเขมาเกินเบอร 2 ซึ่งจะมีปริมาณเขมาใกลเคียงกับกฎหมายสิ่งแวดลอมกําหนด คือ 240 
mg/Nm3 สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วๆ ไปที่อยูใกลชุมชน เชน หมอน้ําของธุรกิจโรงแรม หรือโรงพยาบาลที่
อยูในกลางชุมชนหรือเมือง ควรจะปรับการเผาไหมใหมีความเขมของเขมาเพียงแค เบอร 0 หรือไมเกินเบอร 1 
เพื่อลดปญหามลพิษเขมาที่จะไปรบกวนกับประชาชนจํานวนมากที่อยูรอบขาง 
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รูปที่ 6-15  เครื่องวัดเขมาควันไฟแบบพกพา 
 

2) เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกิน 
เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกิน (Excess air tester) ใชในการวัดเพื่อหาปริมาณกาซออกซิเจน 

(O2) หรือปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ในไอเสียที่เหลือจากการสันดาป ซึ่งเปนคาที่สามารถบงบอก
ถึงประสิทธิภาพการเผาไหมของหมอน้ําได เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินแบงได 3 แบบ ไดแก 

(ก) เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณออกซิเจนแบบน้ํายาเคมี 
เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณออกซิเจนแบบน้ํายาเคมี (O2 absorber 

liquid tester) เปนการวัดปริมาณออกซิเจนจากปฏิกิริยาเคมีระหวางกาซไอเสียที่ดูดออกมาจากปลองไอเสียกับ
และน้ํายาเคมี ดังแสดงในรูปที่ 6-16 เนื่องจากตองมีการดูดนําไอเสียออกมาวัด ซึ่งกวาจะเสร็จส้ินกระบวนการ
วัดท่ีใชเวลานาน ทําใหอาจจะมีกาซออกซิเจนจากอากาศภายนอกรั่วไหลเขาไปในกาซไอเสียที่ดูดออกมา 
ดังนั้นคาปริมาณออกซิเจนที่วัดไดนั้นจึงมีคามากกวาความเปนจริงคอนขางมาก ทั้งนี้เนื่องจากออกซิเจนในไอ
เสียมีปริมาณที่นอยมากเมื่อเทียบกับออกซิเจนในอากาศท่ีมีถึง 20.8% ดังนั้นการใชเครื่องวัดปริมาณอากาศ
สวนเกินจากปริมาณออกซิเจนแบบน้ํายาเคมี จากการเก็บไอเสียไมคอยเหมาะสม เพราะมีคาคลาดเคล่ือนสูง 

 

    
 

รูปที่ 6-16  เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณออกซิเจนแบบน้ํายาเคมี 
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(ข) เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณคารบอนไดออกไซดแบบน้ํายาเคมี 
เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณคารบอนไดออกไซดแบบน้ํายาเคมี (CO2 

absorber liquid tester) เปนการวัดปริมาณคารบอนไดออกไซดจากปฏิกิริยาเคมีระหวางกาซไอเสียที่ดูด
ออกมาจากปลองไอเสียกับน้ํายาเคมี แมวาการวัดวิธีนี้ตองมีการดูดนําไอเสียออกมาวัดเชนเดียวกับวิธีขางตน 
แตเนื่องจากในอากาศภายนอกมีปริมาณคารบอนไดออกไซดอยูนอยมาก ดังนั้นหากมีการรั่วซึมของอากาศจาก
ภายนอกเขาในระหวางกระบวนการวัดปริมาณคารบอนไดออกไซด ก็ไมสงผลใหเกิดความคลาดเคล่ือนมากนัก 
เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณคารบอนไดออกไซดแบบน้ํายาเคมีมีลักษณะภายนอกคลายกับ
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนดังในรูปที่ 6-16 เมื่อทําการวัดปริมาณคารบอนไดออกไซดในไอเสียไดแลว สามารถ
ใชตารางหรือกราฟในการแปลงคาเปนปริมาณออกซิเจนในไอเสีย หรือปริมาณอากาศสวนเกินได นอกจากนี้
ผูผลิตเครื่องมือเหลานี้ยังสรางกราฟหรือตารางสําเร็จรูปเพื่อใชหาปริมาณความรอนที่สูญเสียไปกับไอเสียจาก
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในไอเสียและอุณหภูมิไอเสียที่วัดได 

 
(ค) เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณออกซิเจนแบบอิเลคทรอนิกส 

เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณออกซิเจนแบบอิเลคทรอนิกส (Electronic 
excess air tester) มีทั้งแบบติดต้ังอยูกับที่ที่ปลองไอเสีย และแบบพกพา เครื่องวัดท้ังสองแบบจะมีหัววัดแบบอิ
เลกทรอนิกส (Electronic sensor) ที่สามารถวัดปริมาณออกซิเจนในไอเสียไดโดยตรง โดยทั่วไปจะเรียกหัววัด
ออกซิเจนนี้วา O2 sensor ดังแสดงในรูปที่ 6-17 ขอดีของเครื่องวัดแบบนี้ คือ ตอบสนองเร็ว มีความคลาด
เคลื่อนนอย ไมตองมีการเก็บตัวอยางไอเสียออกมาวัด และสามารถแสดงคาแบบ Real-time ซึ่งเปนคาท่ี
เปลี่ยนแปลงตามจริงในขณะที่ทําการปรับหัวเผา 

 

 
 

รูปที่ 6-17  เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณออกซิเจนแบบอิเลคทรอนิกส 
 

เครื่องมือวัดปริมาณกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดเพื่อหาปริมาณอากาศสวนเกิน ควรมี
การสอบเทียบความเที่ยงตรง (Calibration) อยูเสมอ โดยอาจมีขวดกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด
มาตรฐานท่ีมีเปอรเซ็นตความเขมขนที่แนนอน เอาไวใชสําหรับตรวจสอบเครื่องมือวัดอยางสม่ําเสมอ มี
ขอแนะนํา คือ ขวดกาซมาตรฐานที่ใชควรมีเปอรเซ็นตความเขมขนของกาซ ใกลเคียงกันกับเปอรเซ็นตความ
เขมขนของกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดในไอเสียที่จะทําการวัดจริง 
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3) เครื่องวัดและวิเคราะหไอเสีย 
เครื่องวัดและวิเคราะหไอเสีย (Flue gas analyzer) คือ เครื่องวัดท่ีสามารถวัดปริมาณออกซิเจน 

และคารบอนไดออกไซด แบบอิเลคทรอนิกส นอกจากจะสามารถวัดปริมาณออกซิเจนไดแลว ยังสามารถวัด
กาซมลพิษตางๆ ในไอเสียไดพรอมกัน เชน กาซ SO2, SO3, NOx ฯลฯ หรือแมแตกาซที่ไมไดเผาไหม หรือ
เขมา เครื่องวัดและวิเคราะหไอเสียมีหนวยประมวลผล ซึ่งสามารถคํานวณปริมาณอากาศสวนเกิน หรือสามารถ
คํานวณประสิทธิภาพการเผาไหมไดทันทีหากมีการติดต้ังตัววัดอุณหภูมิไอเสียดวย ในเครื่องวัดและวิเคราะหไอ
เสียบางแบบ สามารถทําการประมวลผล คํานวณ และสงสัญญาณไฟฟาไปควบคุมระบบปรับอัตราสวนผสม
ระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศโดยอัตโนมัติ เพื่อใหไดการเผาไหมที่สมบูรณที่สุด โดยมีปริมาณออกซิเจนในไอเสีย
ตามท่ีไดต้ังคาไวลวงหนาอยางตอเนื่อง หรืออาจสามารถประมวลผลเพื่อพิมพคาตางๆ ออกมาในกระดาษ หรือ
แมแตการบันทึกคาตางๆ ที่วัดและคํานวณไดลงในหนวยความจํา (Log memory) เพื่อนําไปใชในการวิเคราะห
การทํางานของระบบเผาไหมตอไปได เครื่องวัดและวิเคราะหไอเสียแสดงไดดังรูปที่ 6-18 

 

 
 

รูปที่ 6-18  เครื่องวัดและวิเคราะหไอเสีย 
 

การปรับต้ังคาการควบคุมการเผาไหม หรือการปรับสัดสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ โดย
พิจารณาจากปริมาณกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดในไอเสีย เปนเพียงแคแนวทางในการปรับเบื้องตน
เทานั้น เนื่องจากหมอน้ําแตละเครื่องมีตัวแปรตางๆ มากมายที่ทําใหการเผาไหมมีประสิทธิภาพแตกตางกันไป 
สําหรับปริมาณกาซออกซิเจน คารบอนไดออกไซด และอากาศสวนเกิน ที่ทําใหการเผาไหมมีประสิทธิภาพสูง
ที่สุดเปนเทาใดนั้น ผูที่ทําการปรับการเผาไหมของหัวเผาในหมอน้ําเครื่องนั้นจะตองใชความเอาใจใส การ
สังเกต การเรียนรูและประสบการณ วาจุดใดจะเปนการเผาไหมที่เผาเชื้อเพลิงไดหมด และมีอากาศสวนเกิน
นอยที่สุด และควรทําการศึกษาวาระบบการเผาไหมของหมอน้ําเครื่องนั้น มีวิธีการใดที่จะสามารถปรับปรุงให
การเผาไหมเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดอีก เชน อาจจะเปนการเพิ่มอุณหภูมิน้ํามันเตาเพื่อลดความหนืด 
การอุนอากาศกอนปอนเขาหองเผาไหม (Air preheat) การลดขนาดหรือความชื้นของเชื้อเพลิงแข็ง เปนตน 
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6.4.2 การตรวจวัดและการคํานวณที่ใชในการปรับแตงหัวเผา 
1) อุณหภูมิของไอเสียที่ออกปลองไอเสีย 

อุณหภูมิของไอเสียที่ออกปลองไอเสีย (Flue gas temperature) สามารถบงบอกถึงปริมาณความ
รอนที่สูญเสียไปกับไอเสียไดดังนี้ 

• ถาไอเสียมีอุณหภูมิสูงแสดงไดถึงความรอนที่สูญเสียออกไปทางปลองไฟมีปริมาณมาก 
• แตถาอุณหภูมิไอเสียตํ่า อาจจะมีการความรอนที่สูญเสียออกไปจากปลองไฟนอยหรือ

มากก็ได ขึ้นอยูกับปริมาณอากาศสวนเกิน เชน หากปริมาณอากาศสวนเกินมาก แมวา
อุณหภูมิไอเสียจะนอย แตความรอนที่สูญเสียออกไปจากปลองไฟจะมีคามาก เปนตน 
ดังนั้นการจะตัดสินวาการเผาไหมมีประสิทธิภาพสูงหรือไม มีความรอนที่สูญเสียออกไป
จากปลองไฟมากหรือนอยเทาใด จะตองทําการวัดหาปริมาณอากาศสวนเกินจากไอเสีย 
ในปลองไอเสียดวย 

 
2) ความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสีย 

ความรอนที่สูญเสียออกไปจากปลองไอเสีย (Stack loss) สามารถคํานวณไดจาก 
  
 Q = m x cp x (Tex – Ta) 
 

โดยที่ Q คือ ความรอนที่สูญเสียออกไปจากปลองไฟ (kJ/hr) 
M คือ อัตราการไหลเชิงมวลของไอเสีย (kg/hr) 
cp คือ คาความจุความรอนของอากาศ (kJ/kg- oC) 
Tex คือ อุณหภูมิไอเสีย (oC) 
Ta คือ อุณหภูมิหอง (oC) 
 
3) รอยละของความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสีย 

รอยละของความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสีย (%Stack loss) สามารถหาไดจากตารางที่ 6-7 
ถึง 6-9 โดยที่ตองทราบคา %CO2 และผลตางของอุณหภูมิไอเสียกับอุณหภูมิหองในหนวยฟาเรนไฮตกอน ซึ่ง
ขั้นตอนการหารอยละของความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสียมีดังตอไปนี้ 

• เลือกตารางใหตรงกับเชื้อเพลิงที่ใช เชน น้ํามันดีเซลใชตารางท่ี 6-7 น้ํามันเตา C ใช
ตารางท่ี 6-8 และกาซธรรมชาติใชตารางท่ี 6-9 

• ทําการวัด %CO2 ของไอเสียที่ปลองไฟจากจุดท่ีใกลหมอน้ํามากที่สุด 
• หากใชเครื่องมือวัด %O2 แทนการวัด %CO2 ใหทําการแปลงคา (Convert) จาก %O2 ที่

วัดได ไปเปน %CO2 โดยใชกราฟความสัมพันธระหวาง %O2, %CO2 และปริมาณ
อากาศสวนเกิน ดังแสดงในรูปที่ 6-19 ถึง 6-23 

• ทําการวัดอุณหภูมิของไอเสียที่ปลองไอเสีย แลวลบดวยอุณหภูมิหอง (คาอุณหภูมิใน
ตารางเปนผลตางของอุณหภูมิไอเสียกับอุณหภูมิหองโดยมีหนวยเปน oF) 

• หารอยละของความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสียจากตาราง 
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ตัวอยางเชน เชื้อเพลิงเปนน้ํามันเตา C ใชตารางท่ี 6-8 ทําการวัดคา %CO2 จากไอเสียที่ปลองไอ
เสียได CO2 = 14.5% ผลตางของอุณหภูมิปลองไอเสียกับอุณหภูมิหองคํานวณไดเทากับ 360 oF ดังนั้นจะหา
คารอยละของความรอนที่สูญเสียออกไปจากปลองไอเสียจากตารางไดเทากับ 13.3% 

หมายเหตุ: 
• ตารางนี้เปนตารางที่คิดจากคาความรอนสูงของน้ํามันเตา หากตองการคิดจากคาความ

รอนตํ่าจะตองลบคารอยละของความรอนที่ สูญเสียออกไปจากปลองไอเสียดวย
คาประมาณ 4-5% ดังนั้นจากตัวอยางขางตน รอยละของความรอนที่สูญเสียออกไปจาก
ปลองไอเสียคิดจากคาความรอนตํ่า มีคาเทากับ 13.3% - 4% = 9.3% 

• ดังนั้นกอนการใชงานตารางหรือกราฟใดๆ ที่เกี่ยวของกับรอยละของความรอนตางๆ 
จะตองตรวจสอบกอนวาตารางหรือกราฟนั้น ใชกับคาความรอนสูงหรือคาความรอนตํ่า
ของเชื้อเพลิง ไมเชนนั้นเมื่อนําคาความรอนไปใชงานตอ เชน คํานวณตนทุนของการ
ผลิตไอน้ํา จะเกิดความผิดพลาด หากไมสามารถหาขอมูลไดวาตารางหรือกราฟนั้นใชกับ
คาความรอนสูงหรือคาความรอนตํ่าของเชื้อเพลิง อาจสังเกตจากเครื่องมือวัดเชน ถาผลิต
จากประเทศสหรัฐอเมริกาจะใชคาความรอนสูงของเชื้อเพลิง ถาผลิตจากประเทศญี่ปุน
หรือยุโรปจะใชคาความรอนตํ่าของเชื้อเพลิง 

• ขอสังเกตจากตารางรอยละของความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสีย 
- ถาอุณหภูมิของไอเสียสูง จะมีความรอนที่สูญเสียออกไปจากปลองมาก 
- ถา %CO2 สูง หรือ %O2 ตํ่า จะมีความรอนที่สูญเสียออกไปจากปลองนอย 

 
4) การหาอากาศสวนเกินจากรอยละของออกซิเจนและรอยละของคารบอนไดออกไซด 

หากทําการวัดรอยละของออกซิเจนในไอเสียได จะสามารถเปลี่ยนเปนปริมาณอากาศสวนเกินได
โดยการใชกราฟในรูปที่ 6-19 ถึง 6-23 ซึ่งเปนกราฟความสัมพันธแยกตามชนิดเชื้อเพลิง หากทําการวัดรอยละ
ของคารบอนไดออกไซดในไอเสีย จะตองเปลี่ยนเปนรอยละของออกซิเจนกอน แลวจึงเปลี่ยนเปนปริมาณ
อากาศสวนเกินตามลําดับ โดยการใชกราฟในรูปที่ 6-19 ถึง 6-23 เชนกัน 

 
5) ประสิทธิภาพการเผาไหม 

ประสิทธิภาพการเผาไหม (Combustion efficiency) หาไดจาก 
 
ประสิทธิภาพการเผาไหม (%) = 100 – รอยละของความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสีย 

 
หรืออาจหาประสิทธิภาพการเผาไหมไดจากกราฟในรูปที่  6-24 ถึง  6-30 เมื่ อทราบรอยละของ
คารบอนไดออกไซดในไอเสีย และผลตางของอุณหภูมิไอเสียที่ปลองกับอุณหภูมิที่ใชในการเผาไหม โดยมี
หนวยเปน oF 
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ตารางที่ 6-7  รอยละของความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสีย ของหมอน้ําที่ใชน้ํามันดีเซล 

 
 
 
ตารางที่ 6-8  รอยละของความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสีย ของหมอน้ําที่ใชน้ํามันเตา C 

 
 
 
ตารางที่ 6-9  รอยละของความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสีย ของหมอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติ 
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รูปที่ 6-19  ความสัมพันธระหวาง %O2, %CO2 และปริมาณอากาศสวนเกิน ของไม 
 

 
 

รูปที่ 6-20  ความสัมพันธระหวาง %O2, %CO2 และปริมาณอากาศสวนเกิน ของถานหนิ 
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รูปที่ 6-21  ความสัมพันธระหวาง %O2, %CO2 และปริมาณอากาศสวนเกิน ของน้ํามันดีเซล 
 

 
 

รูปที่ 6-22  ความสัมพันธระหวาง %O2, %CO2 และปริมาณอากาศสวนเกิน ของน้ํามันเตา C 
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รูปที่ 6-23  ความสัมพันธระหวาง %O2, %CO2 และปริมาณอากาศสวนเกิน ของกาซธรรมชาติ 
 

 
 

รูปที่ 6-24  ประสิทธิภาพการเผาไหม ของหมอน้ําที่ใชชานออย 
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รูปที่ 6-25  ประสิทธิภาพการเผาไหม ของหมอน้ําที่ใชไมแหง 
 

 
 

รูปที่ 6-26  ประสิทธิภาพการเผาไหม ของหมอน้ําที่ใชไมความชื้น 17% 
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: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 6  เชื้อเพลิงและการปรับแตงหัวเผา 
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รูปที่ 6-27  ประสิทธิภาพการเผาไหม ของหมอน้ําที่ใชถานหิน 
 

 
 

รูปที่ 6-28  ประสิทธิภาพการเผาไหม ของหมอน้ําที่ใชน้ํามันดีเซล 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
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รูปที่ 6-29  ประสิทธิภาพการเผาไหม ของหมอน้ําที่ใชน้ํามันเตา C 
 

 
 

รูปที่ 6-30  ประสิทธิภาพการเผาไหม ของหมอน้ําที่ใชกาซธรรมชาติ 
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6) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเช้ือเพลิงเปนไอน้ํา 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเปนไอน้ํา (Fuel to steam efficiency) หาไดจาก 
 
Fuel to steam efficiency (%) = 100 - %Stack loss - %Radiation and convection loss 
 

โดยที่ %Radiation and convection loss คือรอยละของความรอนที่สูญเสียโดยการแผรังสีและการพาความ
รอน ซึ่งหาไดจากการคํานวณทางการถายเทความรอน (Heat transfer) 

 
6.4.3 วิธีการปรับแตงหัวเผา 

การปรับการเผาเชื้อเพลิงของหมอน้ํา ก็เพื่อทําใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ ใชพลังงานความรอน
จากเชื้อเพลิงอยางคุมคาที่สุด และมีการสูญเสียนอยที่สุด ซึ่งการเผาไหมอยางสมบูรณจะเกิดขึ้นได เปลวไฟการ
เผาไหมจะตองดีกอน ถาเปลวไฟการเผาไหมไมดี การจะทําการปรับสวนผสมระหวางเช้ือเพลิงกับอากาศใน
อัตราสวนเทาใด ก็จะไมไดการเผาที่สมบูรณที่สุดและยังเกิดมลภาวะทางอากาศสูงดวย การเผาไหมอยาง
สมบูรณจะเกิดขึ้นไดดวยหลักการดังนี้ 

• เปลวไฟการเผาไหมจะดีได อยูที่ระบบการเผาไหมหรือหัวพนไฟ คุณภาพของเชื้อเพลิงขนาด
ของเชื้อเพลิง ความหนืดหรืออุณหภูมิของน้ํามัน ความดันของอากาศหรือเชื้อเพลิง ความเร็ว
ของอากาศ ความสะอาดของหัวฉีดน้ํามัน ระยะตางๆ ของหัวพนไฟ มิติของอิฐคอเตา ฯลฯ 

• เปลวไฟที่ดีของเชื้อเพลิงน้ํามัน จะตองเปนเปลวไฟท่ีมีรูปรางกลม ไมเปนแฉกหรือแหวง มี
การหมุนเวียนเล็กนอย ไมมีสะเก็ดเม็ดไฟคลายถานไมแตกกระเด็น ไมกระพือวูบวาบ เวลา
ติดหรือดับนุมนวลไมรุนแรง ไมมีควันขาวหรือควันดํา สีไมขาวหรือแดงกล่ํา 

• สีเปลวไฟไมสามารถบอกประสิทธิภาพการเผาไหมได โดยเฉพาะสีของเปลวไฟการเผาไหม
เชื้อเพลิงกาซ ประสิทธิภาพการเผาไหม จะบอกไดวาดีหรือไมดีไดจากการวัดเขมาควัน และ
วัด O2 หรือ CO2 เพื่อหาปริมาณอากาศสวนเกิน (Excess air) ซึ่งไมสามารถบอกไดจากการ
ดูสีของเปลวไฟดวยตา 

• การปรับสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศในอัตราสวนที่มีอากาศสวนเกิน (Excess air) 
นอยที่สุด โดยมีเขมาควันไมเกินที่กฎหมายกําหนดคือ 240 mg/Nm3 สําหรับน้ํามันเตา และ 
320 mg/Nm3 สําหรับเชื้อเพลิงชนิดอื่น 

• การปรับสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศในอัตราสวนที่มีอากาศสวนเกิน (Excess air) 
นอยที่สุด โดยไมมีอากาศสวนเกิน (Excess air) ที่พาความรอนทิ้งออกปลองไอเสียมากเกิน
ความจําเปน 

• ระบบการปรับสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ มีดังนี้ 
- ระบบปรับการเผาไหมแบบใชวิธีการปรับปริมาณอากาศเขาหาปริมาณเชื้อเพลิง 
- ระบบปรับการเผาไหมแบบใชวิธีการปรับปริมาณเชื้อเพลิงเขาหาปริมาณอากาศ 
- ระบบปรับการเผาไหมที่ปรับทั้งปริมาณอากาศและปรับปริมาณเชื้อเพลิงเปนอิสระตอกัน 

ซึ่งเปนระบบที่ทําการปรับยุงยากที่สุดในระบบทั้งหมด 
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การปรับแตงหัวเผาที่ถูกวิธี นอกจากจะชวยใหสวนผสมระหวางอากาศและเชื้อเพลิงมีคาอยูในชวงที่
เหมาะสมแลว ยังทําใหประสิทธิภาพในการเผาไหมเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้การปรับแตงหัวเผาที่ถูกวิธีนั้นยัง
ชวยลดเวลาและขั้นตอนในการปรับแตงหัวเผาของผูปฏิบัติงานหรือผูควบคุมหมอน้ําอีกดวย การปรับแตงหัว
เผาที่ถูกวิธีตองเริ่มจากการรวบรวมและพิจารณาสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

• ความสัมพันธระหวางปริมาณไอน้ําที่ตองการและการทํางานของหัวเผา 
หมอน้ําที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปจะถูกปรับต้ังใหมีการปอนเชื้อเพลิงในปริมาณที่

มากเพียงพอตอการผลิตไอน้ําอยูแลว ยกเวนในกรณีที่มีการขยายขบวนการผลิตทําใหมีความตองการใชไอน้ํา
เพิ่มขึ้น หากไมมีการปรับแตงหัวเผาใหม จะสงผลใหปริมาณไอน้ําที่ผลิตจากหมอน้ําไมเพียงพอตอการใชงาน 
ในขณะเดียวกันหัวเผาตองทํางานมากขึ้นกวาเดิม ทําใหประสิทธิภาพการเผาไหมลดลง ดังนั้นความสัมพันธ
ระหวางปริมาณไอน้ําที่ตองการและการทํางานของหัวเผาจึงสามารถใชเปนแนวทางหนึ่งในการปรับแตงหัวเผา
ได ดังแสดงในตารางที่ 6-10 
 
ตารางที่ 6-10  ความสัมพันธระหวางปริมาณไอน้ําที่ตองการและการทํางานของหัวเผา 

ปริมาณเชื้อเพลิง การทํางานของหัวเผา การปรับแตงหวัเผา 
เพียงพอตอการผลิต
ปริมาณไอน้ําที่ตองการ 

หัวเผาทํางานตอเนื่อง มีการเรงหรี่ตาม
ภาระความตองการใชไอน้ํา ไมตัด-ตอ
การทํางานบอยครั้ง 

ปรับแตงเฉพาะปริมาณอากาศให
เหมาะสมกับปริมาณเชื้อเพลิง 

มากเกินพอตอการผลิต
ปริมาณไอน้ําที่ตองการ 

สามารถผลิตไอน้ําไดอยางรวดเร็ว หัว
เผาตัด-ตอการทํางานบอยครั้ง 

ลดปริมาณเชื้อเพลิงใหเหมาะสมกับ
ปริมาณความตองการไอ นํ้า  โดย
พิจารณาในชวงที่มีการใชไอน้ํามาก
ที่สุด และปรับปริมาณอากาศตามให
เหมาะสมกับปริมาณเชื้อเพลิง 

ไมเพียงพอตอการผลิต
ปริมาณไอน้ําที่ตองการ 

หัวเผาทํางานในจังหวะเรง หรือ High 
fire ตลอดเวลา แตความดันไอน้ํายังคง
ตํ่ากวาความดันที่ตองการใชงาน 

เ พิ่ ม ป ริ ม าณน้ํ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ใ ห
เหมาะสมกับปริมาณความตองการไอ
น้ํา และปรับปริมาณอากาศตามให
เหมาะสมกับปริมาณเชื้อเพลิง 

 
• ชนิดและอุณหภูมิของเชื้อเพลิง 

น้ํามันเชื้อเพลิงมีหลายชนิดดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน แตละชนิดตางก็มีคุณสมบัติที่
แตกตางกัน ความตองการปริมาณอากาศเพื่อการสันดาปอยางสมบูรณจึงแตกตางกันไปดวย ดังนั้นในการ
ปรับแตงหัวเผาจึงควรคํานึงถึงชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงดวย โดยพิจารณาจากปริมาณของอากาศสวนเกิน หรือ
ปริมาณของออกซิเจนในไอเสียที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงแตละชนิด ดังแสดงในตารางที่ 6-11 

นอกจากนี้อุณหภูมิของเชื้อเพลิงยังมีความสําคัญตอการพนฝอยของหัวเผา เนื่องจากหัว
เผาแตละประเภทมีกลไกในการพนฝอยเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน ดังนั้นความหนืดของเชื้อเพลิงที่เหมาะสมจึง
แตกตางกันไปดวย กอนการปรับแตงหัวเผาจึงควรปรับอุณหภูมิของเชื้อเพลิงใหเหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง
และชนิดของหัวเผาที่ใช อุณหภูมิและความหนืดของเชื้อเพลิงที่เหมาะสมแสดงในตารางที่ 6-12 
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ตารางที่ 6-11  ปริมาณอากาศสวนเกิน หรือปริมาณออกซิเจนในไอเสียที่เหมาะสม 
ชนิดเชื้อเพลิง ปริมาณอากาศสวนเกิน (%) ปริมาณออกซิเจนในไอเสีย (%) 

ตํ่าสุด (Min) สูงสุด (Max) ตํ่าสุด (Min) สูงสุด (Max 
กาซธรรมชาติ 10.0 15.0 2.0 2.7 
น้ํามันชนิดเบา 12.5 20.0 2.3 3.5 
น้ํามันเตา 20.0 25.0 3.3 4.2 
หมายเหตุ: คาที่กําหนดไวในตารางเปนคาตํ่าสุดของปริมาณอากาศสวนเกินและปริมาณออกซิเจนในไอเสีย
สําหรับหมอน้ําที่ไมมีอุปกรณปรับเปลี่ยนอากาศสวนเกิน 
 
ตารางที่ 6-12  อุณหภูมิและความหนืดของเชื้อเพลิงที่เหมาะสม 
 อุณหภูมิของเชื้อเพลิงที่เหมาะสม (oC) 

ชนิดหัวเผา Air atomized Pressure atomized Steam atomized Rotary cup 

ชนิ
ดเ
ชื้อ

เพ
ลิง

 น้ํามันเตา A 90-150 85-105 66-85 60-75 
น้ํามันเตา C 108-125 100-125 80-100 75-90 
น้ํามันเตา D - - 90-110 82-100 

 ความหนืดของเชื้อเพลิงที่เหมาะสม (cSt) 
เชื้อเพลิงเหลวทุกชนิด 12-17 12-20 20-40 30-60 

 
• ปริมาณกาซตางๆ ในไอเสีย 

การตรวจวัดวิเคราะหไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม เปนการหาปริมาณรอยละของกาซ
ออกซิเจน (%O2) ปริมาณรอยละกาซคารบอนไดออกไซด (%CO2) และปริมาณของกาซคารบอนมอนออกไซด
ในไอเสียหนึ่งลานสวน (ppm) ซึ่งกาซดังกลาวนี้เปนองคประกอบหลักของไอเสีย นอกจากนี้การตรวจวัด
วิเคราะหไอเสียยังรวมถึงการวัดอุณหภูมิไอเสียอีกดวย เกณฑปริมาณรอยละกาซคารบอนไดออกไซดที่วัดได
จากกาซไอเสียในปลองไอเสียเทียบกับประสิทธิภาพการเผาไหม แสดงในตารางที่ 6-13 จากผลการตรวจวัด
วิเคราะหไอเสีย ทําใหสามารถกําหนดแนวทางเบื้องตนในการปรับแตงหัวเผาได ดังแสดงในตารางที่ 6-14 
 
 ตารางที่ 6-13  เกณฑปริมาณรอยละกาซคารบอนไดออกไซดเทียบกับประสิทธิภาพการเผาไหม 
ประสิทธิภาพการเผาไหม ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด (%CO2) 

น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา เชื้อเพลิงกาซ 
ดีที่สุด 12.8 13.8 10.0 
ดี 11.5 13.0 9.0 

พอใช 10.0 12.5 8.5 
แย นอยกวา 9.0 นอยกวา 12.0 นอยกวา 8.0 
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ตารางที่ 6-14  ผลการตรวจวัดไอเสีย และแนวทางการปรับแตงหัวเผา 
ผลการตรวจวัดไอเสีย การวิเคราะหสาเหตุ การปรับแตงหวัเผา 

คา %O2 สูงกวาเกณฑ 
คา %CO2 ตํ่ากวาเกณฑ 
คา CO นอยมาก (0-10 ppm) 

ใชอากาศสวนเกินมากเกินไป ทํา
ใหความรอนสูญเสียไปกับไอเสีย
มาก 

ปรับลดอากาศปอนเขาหองเผา
ไหม 

คา %O2 ตํ่ากวาหรืออยูในเกณฑ 
คา %CO2 สูงกวาหรืออยูใน
เกณฑ 
คา CO อยูในเกณฑ 

การเผาไหมมีประสิทธิภาพดี ไมตองปรับแตง ควรตรวจสอบเปน
ประจํา เพื่อรักษาใหหัวเผาทํางาน
ที่สภาวะนี้ตลอด 

คา %O2 สูงกวาเกณฑ 
คา %CO2 ตํ่ากวาเกณฑ 
คา CO สูงกวาเกณฑ 

1. อุปกรณชํารุด เชน หัวฉีดสึก 
เนื่องจากไมไดใชงานมานาน หรือ
กระจังลมบิดงอไมไดรูปทรง เปน
ตน 
2.ปรับต้ังอุปกรณไมถูกตอง เชน 
ปรับ ต้ั งกระจั งลมผิด ตําแหน ง 
อุณหภูมิเชื้อเพลิงปอนเขาตํ่ากวา
เกณฑ เปนตน 
3. หองเผาไหมมีรูรั่ว และความดัน
ในหองเผาไหมตํ่ากวาบรรยากาศ 
ทําใหมีอากาศภายนอกท่ีไมมีสวน
เกี่ยวของกับการเผาไหมเขาไป
ผสมกับไอเสีย 

1. ตรวจสภาพอุปกรณในหัวเผา 
เชน หัวฉีด กระจังลม เขี้ยวสปารค 
แลวทําการปรับแตงหัวเผาใหม 
หากอุปกรณใดมีสภาพชํารุด ให
เปลี่ยนใหมทันที 
2. ตรวจสอบหารอยรั่ว แลวทําการ
ปดรอยรั่ว หรือปรับเพิ่มอากาศให
คา CO อยูในเกณฑ โดยไมตอง
พิจารณาคา %O2 และ %CO2 

อุณหภูมิสูงกวาเกณฑ 1. ทอไฟสกปรก มีเขมาจับตาม
ผนังทอมาก 
2. มีตะกรันจับทอทางดานน้ํามาก 
3. ผนังกั้นทางไฟชํารุด 
4. หองเผาไหมมีขนาดเล็ก หรือใช
หัวเผาขนาดใหญเกินไป 

1. ทําความสะอาดทอไฟโดยการ
แยงทอแลวโกยเขมาออก 
2. ทําความสะอาดผิวทอดานน้ํา 
เอาตะกรันออก และปรับปรุงสภาพ
น้ํ าก อนป อน เข าหม อน้ํ า  โดย
ควบคุมใหมีคา TDS ตรงตามคา
กําหนด 
3. ซอมผนังกั้นทางไฟ 
4. พิจารณาเลือกหัวฉีดในหัวเผา
ใหเล็กลง หรือพิจารณาเปล่ียนหัว
เผา หรือหมอน้ําใหม 
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ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปริมาณไอน้ําที่ตองการ ชนิดและอุณหภูมิของเชื้อเพลิง 
ปริมาณกาซตางๆ ในไอเสีย ที่รวบรวมไดนี้ จะเปนสวนชวยใหสามารถทําการปรับแตงหัวเผาไดถูกตองและ
รวดเร็วขึ้น วิธีการปรับแตงหัวเผาจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับประเภทของหัวเผา ซึ่งรายละเอียดของวิธีการ
ปรับแตงหัวเผาแตละประเภทมีดังนี้ 

 
1) การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตัด-ตอ 

หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตัด-ตอ (Pressure atomized on-off burner) 
ทํางานใชสวิตชความดันไอน้ําควบคุม 2 ระดับ คือ ความดันตํ่าและความดันสูง เมื่อความดันไอน้ําสูงถึงระดับ
ความดันสูงที่ตองใชจะตัดการทํางาน และเมื่อใชงานไอน้ําไประยะหนึ่งความดันไอน้ําในหมอน้ําลดถึงความดัน
ตํ่ากวาที่ต้ังไวหัวเผาจะเริ่มทํางานอีกครั้งจนกระทั่งความดันไอน้ําสูงถึงระดับความดันสูงจะตัดการทํางาน การ
ควบคุมหัวเผาแบบนี้จะใชหัวฉีดน้ํามันเพียงหัวเดียวควบคุมการจายน้ํามัน โดยใชโซลินอยดวาลวที่รับสัญญาณ
ความดันจากสวิตชควบคุมความดัน ปริมาณน้ํามันที่ปอนเขาจะถูกกําหนดดวยขนาดของหัวฉีดและความดัน
น้ํามันใชงาน ซึ่งจะอยูในชวง 20-25 บาร หัวเผาแบบนี้จะไมมีการควบคุมอากาศขณะทํางาน เนื่องจากสภาพ
การเผาไหมมีเพียงสภาวะเดียวแตสามารถปรับต้ังปริมาณอากาศใหเหมาะสมกับการเผาไหมไดโดยการปรับ
แดมเปอรที่ทอปอนอากาศเขา 

การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตัด-ตอ มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. ปดสวิตชการทํางานและเปดหัวเผาตรวจสอบหัวฉีด กระจังลม เขี้ยวสปารค และกรวยไฟ การ

ตรวจสอบและการปรับต้ังใหปฏิบัติตามหัวขอ 6.5 
2. ปดหัวเผาเขากับหมอน้ําแลวเปดสวิตชใหหัวเผาทํางานเพื่อตรวจสอบความดันและอุณหภูมิของ

น้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและปรับต้ังใหปฏิบัติตามตารางที่ 6-12 
3. ทําการวัดรอยละของออกซิเจน (%O2) คารอยละของคารบอนไดออกไซด (%CO2) และปริมาณ

คารบอนมอนอกไซด (CO เปน ppm) ในกาซไอเสีย 
4. พิจารณาผลการวัดกาซไอเสียและกําหนดแนวทางการปรับแดมเปอรตามกรณีและเกณฑใน

ตารางท่ี 6-14 
5. คลายนอตล็อคตําแหนงแดมเปอรไปในทิศทางที่ไดกําหนดไวในขอ 4 จนกวาคา %O2, %CO2, 

และ CO จะอยูในเกณฑที่กําหนด  
6. ทําการล็อคนอตที่ยึดแดมเปอร ที่ยึดแดมเปอรแสดงในรูปที่ 6-31 

 

 
 

รูปที่ 6-31  ทีย่ึดแดมเปอร 
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2) การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบไฟมาก-นอย 
หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบไฟมาก-นอย (Pressure atomized hi/lo-fire 

burner) หรือที่เรียกวาหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามันแบบ 2 จังหวะ (Pressure atomized two-stage 
tuning burner) เปนที่นิยมกันมาก เนื่องจากราคาไมแพงมาก และสามารถเรงหรี่ได 2 ระดับ คือทํางานที่
ตําแหนงไฟนอย (Low fire) เมื่อตองการอัตราการผลิตไอน้ํานอย และทํางานที่ตําแหนงไฟมาก (High fire) เมื่อ
ตองการอัตราการผลิตไอน้ํามาก หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบไฟมาก-นอย ควบคุมการ
จายน้ํามันโดยใชหัวฉีด 2 หัว และใชโซลินอยดวาลว 2 ชุด ควบคุมหัวฉีดท้ัง 2 หัว ดังแสดงในรูปที่ 6-32 หัวฉีด
ที่ใชกับหัวเผามี 2 ชนิด คือ แบบไมมีน้ํามันไหลกลับ (Non–oil return injector) ใชกับหัวเผาที่ใชน้ํามันดีเซล
เปนเชื้อเพลิง และแบบมีน้ํามันไหลกลับ (Oil return injector) มักใชกับหัวเผาที่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง และ
เปนแบบที่มีใชกันมากในประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 6-33 

 

 
 

รูปที่ 6-32  หวัฉีด 2 หัวในหวัเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดนัน้ํามัน ควบคุมแบบไฟมาก-นอย 
 

 
 

รูปที่ 6-33  วงจรน้ํามันของหวัฉีดแบบมีน้ํามันไหลกลับ 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 6  เชื้อเพลิงและการปรับแตงหัวเผา 

 6-50 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

การทํางานเริ่มจากหัวเผาไลอากาศในหองเผาไหม (Pre-purge period) น้ํามันจากปมผานฮีท
เตอรไปยังหัวฉีด และออกจากหัวฉีดผานโซลินอยดวาลว (10) ที่เปดอยู (Normally open, NO) กลับไปตามทอ
น้ํามันกลับ (8) จะเห็นวาหัวฉีดจะรอนพรอมที่จะพนน้ํามันออกมาตลอดเวลา ขณะที่วาลวหัวฉีด (3) ยังคงปด
สนิทอยู เมื่อไลอากาศเสร็จ โซลินอยดวาลว (10) ปด น้ํามันไมมีทางกลับความดันเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-25 
บาร ทําใหวาลวหัวฉีด (3) เปดออกได และน้ํามันฉีดออกจากหัวฉีด (1) จะมีน้ํามันเล็กนอยรั่วผานวาลวลูกสูบ 
(9) กลับไปตามทอ (7) และ (8) ปริมาณน้ํามันที่ฉีดออกจากหัวฉีด 1 เรียกกวาไฟนอย (Low fire หรือ Partial 
load) การทํางานที่ตําแหนงไฟมาก (High fire หรือ Full load) โซลินอยดวาลว (11) จะเปดน้ํามันใหไหลไปยัง
หัวฉีด (2) ผานบอลวาลว (4) ขณะที่หัวเผาจะทํางานดวยหัวฉีด 2 หัวพรอมกัน บอลวาลว (4) จะกักน้ํามัน
ระหวางโซลินอยดกับหัวฉีด (2) เมื่อไมทํางาน เปนการปองกันความดันน้ํามันตก เมื่อเปลี่ยนจากหัวฉีด 1 ไปยัง
หัวฉีด 2 เมื่อหัวเผาไมทํางานโซลินอยดวาลว (10) จะเปด ความดันน้ํามันจะผอนลงไปตามทอทางน้ํามันกลับ
และวาลวหัวฉีด (3) จะปดอยางรวดเร็ว 

สวนการควบคุมปริมาณอากาศเขาหัวเผา จะควบคุมโดยเซอรโวมอเตอรขับเพลาแดมเปอรใหเปด
ปดในตําแหนงที่ตองการ ตามตําแหนงการทํางานไฟนอยหรือไฟมาก ซึ่งการควบคุมมีกลไกที่นิยมใชกันอยู 2 
แบบ ไดแก แบบควบคุมดวยชุดสวิตชลูกเบี้ยว (Limit switch) ที่ขับดวยเซอรโวมอเตอร และแบบตัวหยุด 
(Stopper) 

การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบไฟมาก-นอย หรือที่เรียกวาหัว
เผาแบบ 2 จังหวะ มีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาหัวฉีด (Nozzle) ใหมีอุณหภูมิระหวาง 100-120 oC 
2. ตรวจสอบระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม (Air diffuser) ใหมีระยะตามที่กําหนดใน

คูมือ ดังแสดงในรูปที่ 6-34 

 
 

รูปที่ 6-34  การปรับต้ังระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม 
 

3. ปรับตั้งความดันของปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง (Fuel oil pump) ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
คูมือ ตามรุนของหัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิง สําหรับหัวฉีดแบบ 2 จังหวะ (Two-stage burner) จะใชความดัน
ประมาณ 20-25 บาร โดยทั่วไปจะขันสกรูเขาเมื่อตองการเพิ่มความดันน้ํามันเชื้อเพลิง และขันออกเพื่อลด
ความดัน ตําแหนงของสกรูปรับต้ังความดันน้ํามันเชื้อเพลิงแสดงดังในรูปที่ 6-35 

4. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มประมาณอากาศ จนไมมีควัน 
5. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2 โดยมีปริมาณ O2 ประมาณ 3.5-4.5% หรือปริมาณ CO2 

ประมาณ 12.5-13.5% 
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รูปที่ 6-35  ตําแหนงของสกรปูรับต้ังความดันน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

6. ตรวจวัดปริมาณ CO วาตํ่ากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม ถาเกินใหกลับไป
ตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และแรงดันน้ํามัน รวมทั้งหัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปรกติหรือไม 

7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดกาซ โดยตําแหนงนี้อยูที่ทางออกของปลองไอเสีย 
และตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน โดยที่อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากหมอน้ําตองเปนไป
ตามสมการ 

Tex = Tsat + 83 oC (150 oF) 
 
เชน ที่ความดันไอน้ํา 85 psi (หรือ 6 บาร) อุณหภูมิไอน้ําอิ่มตัว (Saturated temperature) เทากับ 

164 oC (ดูความสัมพันธระหวางความดันและอุณหภูมิไอน้ําอิ่มตัวในตารางที่ 6-15) อุณหภูมิปลองตองไมเกิน 
247 oC ถาอุณหภูมิสูงกวาคาที่คํานวณไดตามสมการ ใหหยุดหมอน้ํา แลวทําการตรวจสอบและทําความสะอาด
พื้นที่ผิวทางดานไฟและดานน้ํา เชน แยงเขมา ลางตะกรัน เปนตน 
 
ตารางที่ 6-15  ความสัมพันธระหวางความดันและอุณหภูมิไอน้ําอิ่มตัว 

ความดันเกจ อุณหภูมิไอน้ําอิ่มตัว ความรอนที่ใชในการถายเทความรอน 
kg/cm2 psi oC oF kcal/kg BTU/lb 
0.03 0.00 100 212 539 970 
0.35 5.00 109 228 533 960 
1.05 15.00 121 250 525 745 
2.50 35.00 138 281 513 724 
3.00 45.00 144 292 508 715 
6.00 85.00 164 328 493 888 
13.00 185.00 194 382 469 843 
20.00 285.00 214 417 449 809 

สกรูปรับความดัน 
น้ํามันเชื้อเพลิง 
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กรณีที่เกิดควันดําและเปนหัวเผาที่ควบคุมดวยชุดสวิตชลูกเบี้ยว ดังแสดงในรูปที่ 6-36 การ
ควบคุมแบบนี้ชองทางอากาศเขามีแดมเปอร และกานแดมเปอรตอกันกับเพลาเซอรโวมอเตอร ที่มีชุดสวิตชลูก
เบี้ยวทําหนาที่ควบคุมใหสวิตชตางๆ ทํางาน ลูกเบี้ยวทั้งหมด 4 ลกู แตละลูกใชควบคุมแดมเปอรและโซลินอยด
วาลวน้ํามัน โดยการเรียงลําดับจะขึ้นอยูกับยี่หอ แตสามารถดูไดอะแกรมที่ติดอยูกับฝาครอบชุดสวิตชลูกเบ้ียว 
ใหทําการปรับแตงหัวเผาเพิ่มเติมดังขั้นตอนตอไปนี้ 

1. ถาหากมีควันดําเกิดขึ้นตอนจังหวะหัวที่ 1 หรือหัวเล็กทํางาน (จังหวะ Low fire หรือ Partial 
load) ใหปรับลิมิตสวิตช (Limit switch) หมายเลข 2 ไปทางตําแหนงตัวเลขมากทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา 

2. ถาหากมีควันดําเกิดขึ้นตอนจังหวะหัวที่ 2 หรือหัวเล็กทํางาน (จังหวะ Full load หรือ High 
fire) ใหปรับลิมิตสวิตช หมายเลข 3 ไปทางตําแหนงตัวเลขมากทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา 

3. ถาหากมีควันดําระหวางการเปลี่ยนการทํางานจากหัวที่ 1 ไปเปนหัวที่ 2 (จังหวะเรง) ใหปรับ
ลิมิตสวิตช หมายเลข 1 ไปทางตําแหนงตัวเลขมากทีละนอยๆ จนไมมีควันดํา 

หมายเหตุ: สําหรับหัวเผาที่ใชตางผูผลิต ตางรุน ใหสังเกตรายละเอียดของลิมิตสวิตชที่ตัวมอเตอร 
4. ตัวอยางลิมิตสวิตชของหัวขับไฟฟาแบบเรงหรี่ (Servo drive) เพื่อกําหนดอากาศสวนเกินให

เหมาะสมกับการเผาไหมของหัวเผาเชื้อเพลิง ดังนี้ 
• ลิมิตสวิตช หมายเลข 1 (I) คือตําแหนงที่โซลินอยดวาลวหัวที่ 2 ทํางาน 
• ลิมิตสวิตช หมายเลข 2 (II) คือตําแหนงที่หัวเผาใหไฟนอย (partial load) 
• ลิมิตสวิตช หมายเลข 3 (III) คือตําแหนงที่หัวเผาใหไฟมากสุด (full load) 
• ลิมิตสวิตช หมายเลข 4 (IV) คือตําแหนงที่หัวเผาหยุดการทํางาน (close) 

 

 
 

รูปที่ 6-36  ตัวอยางลิมิตสวิตชบนมอเตอรเรงหรีน่้ํามันและลม (Servo motor) 
 

5. ตัวอยางการปรับลิมิตสวิทซแบบต้ังคาตายตัว โดยไมตองเปลี่ยนหรือต้ังคาบอยๆ เปนดังนี้ 
• ปรับลิมิตสวิทซ หมายเลข 1 (I) (ตําแหนงที่โซลินอยดวาลวหัวที่ 2 ทํางาน) ไปที่ตําแหนง

ประมาณ 25-30 องศา 

ลิมิตสวิตช หมายเลข 3(III) ตําแหนงที่หัวเผาใหไฟมากสุด 

ลิมิตสวิตช หมายเลข 1(I) ตําแหนงทีโ่ซลินอยดวาลวหัว 2 ทํางาน 

ลิมิตสวิตช หมายเลข 2(II) ตําแหนงที่หัวเผาใหไฟนอย 

ลิมิตสวิตช หมายเลข 4(IV) ตําแหนงที่หัวเผาหยุดการทํางาน 
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• ปรับลิมิตสวิทซ หมายเลข 2 (II) (ตําแหนงที่หัวเผาใหไฟนอย (Partial load)) ไปที่
ตําแหนงประมาณ 10-15 องศา 

• ปรับลิมิตสวิทซ หมายเลข 3 (III) (ตําแหนงที่หัวเผาใหไฟมากสุด (Full load)) ไปที่
ตําแหนงประมาณ 50-60 องศา 

• ปรับลิมิตสวิทซ หมายเลข 4 (IV) (ตําแหนงที่หัวเผาหยุดการทํางาน) ไปที่ตําแหนงศูนย 
6. ปรับแตงตําแหนงไฟนอย (Partial load) 2 (II) และ ไฟมากสุด (Full load) 3 (III) ใหไดคาดังนี้ 

• ปริมาณ O2 = 2-6 % 
• ปริมาณ CO2 = 11-14 % 
• เบอรเขมา (Soot No.) = 0-3 

 
สําหรับหัวเผาที่ควบคุมดวยตัวหยุด (Stopper) จะมีทางเขาอากาศมีแดมเปอรปด-เปด เพื่อ

ควบคุมปริมาณอากาศเขาเผาไหม โดยมีระดับการเปดและปด 2 ตําแหนง คือ ตําแหนงไฟนอย ระดับการเปด
ของตําแหนงทั้ง 2 มีนอตเปนตัวหยุด ตามรูปที่ 6-37 หัวเผาทํางานอยูในตําแหนงไฟนอย (ตัวหยุด ตําแหนงที่ 
1) เมื่อหัวเผาเปลี่ยนการทํางานจากไฟนอยไปเปนไฟมากเซอรโวมอเตอรจะขับแดมเปอรใหหมุนไปในทิศทางที่
เปดทางเขาอากาศใหมากขึ้น และจะไปหยุดเมื่อแขนไปชนกับตัวหยุด ตําแหนงที่ 2 ซึ่งเปนตําแหนงที่ชอง
อากาศเขาเปดมาก โดยการเปลี่ยนการทํางานจากไฟนอยไปเปนไฟมากนั้น จะอาศัยสัญญาณจากสวิตชความ
ดันไปสั่งใหมอเตอรขับแดมเปอรทํางาน พรอมกับส่ังใหโซลินอยดวาลวน้ํามันของหัวฉีดท่ี 2 ปด (สําหรับหัวฉีด
แบบมีน้ํามันยอนกลับ) และเมื่อความดันไอน้ําสูงถึงระดับที่กําหนด สวิตชความดันจะสงสัญญาณใหโซลินอยด
วาลวน้ํามันเปดทําใหหัวฉีดท่ี 2 ไมทํางาน และใหมอเตอรขับแดมเปอรไปในทิศทางเปดทางเขาอากาศ
จนกระทั่งแขนแดมเปอรไปชนตัวหยุดท่ีตําแหนงที่ 1 ซึ่งเปนตําแหนงที่ชองอากาศเขาเปดนอย 

 

 
 

รูปที่ 6-37  ตัวหยุดแขนปรับแดมเปอร 

ตัวหยุดตําแหนงที่ 1 
ตัวหยุดตําแหนงที่ 2 
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กรณีที่เกิดควันดําและเปนหัวเผาที่ควบคุมดวยตัวหยุด จะมีขั้นตอนในการปรับแตงหัวเผาดังนี้ 
1. ปดสวิตชการทํางาน และเปดหัวเผาเพื่อตรวจสอบหัวฉีด กระจังลม เขี้ยวสปารค และกรวยไฟ 

การตรวจสอบและการปรับต้ังใหปฏิบัติตามหัวขอ 6.5 
2. ปดหัวเผาเขาหมอน้ําแลวเปดสวิตชใหหัวเผาทํางาน เพื่อตรวจสอบความดันและอุณหภูมิของ

น้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและปรับตัวใหปฏิบัติตามตารางที่ 6-12 
3. เปดสวิตชล็อคตําแหนงใหชน  หัวเผาทํางานที่ตําแหนงไฟนอย (Low Fire) 
4. ทําการวัดคารอยละของออกซิเจน (%O2) คารอยละของคารบอนไดออกไซด (%CO2) และ

ปริมาณคารบอนมอนนอกไซด (CO เปน ppm) ในกาซไอเสีย 
5. พิจารณาผลการวัดกาซไอเสียและกําหนดแนวทางการปรับปริมาณอากาศตามกรณีและเกณฑ

ในตารางที่ 6-14 
6. ปรับระยะนอต ปรับระยะการเปดของแดมเปอรตําแหนงไฟนอย (Low fire) ใหมโดยการ

ขันนอตในทิศทางใหแดมเปอรเปดมากขึ้น ถาตองการปริมาณอากาศเพ่ิมขึ้น หรือในทิศทางใหแดมเปอรปดลง
มากขึ้น ในกรณีที่ตองการลดปริมาณอากาศ พรอมกับตรวจวัดคา คา %O2 คา %CO2 และ CO ปรับปริมาณ
อากาศจนกวาคาทั้งสามจะอยูในเกณฑ 

7. ปรับสวิตชใหหัวเผาทํางานที่ตําแหนงไฟมาก (High fire) 
8. ดําเนินการตามขอ 4 และ 5 
9. จากนั้นดําเนินการขันนอตปรับระยะการเปดของแดมเปอรตําแหนงไฟมาก ใหแดมเปอรเปด

มากข้ึน หรือนอยลงตามปริมาณอากาศที่ตองการโดยใหพิจารณาผลการวัด %O2, %CO2 และปริมาณ CO 
พรอมการปรับไปดวย ปรับระยะนอตทีละนอยจนกวา คาตรวจวัดท้ังสามอยูในเกณฑที่กําหนด 

 
3) การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบไฟมาก-กลาง-นอย 

หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบไฟมาก-กลาง-นอย (Pressure atomized 
high/medium/low-fire burner) หรือหัวเผาแบบ 3 จังหวะ (Pressure atomized three-stage tuning burner) มี
ใชกันนอยมากในประเทศไทย เมื่อเทียบกันแบบไฟมาก-นอย การทํางานเหมือนกันกับแบบไฟมาก-นอย 
เพียงแตเพิ่มระดับขั้นของการควบคุมเพิ่มอีกหนึ่งขั้น คือ ไฟกลาง การควบคุมน้ํามันจะเพิ่มจากใชโซลินอยด
วาลว 2 ตัว เปนใชโซลินอยด 3 ตัว สําหรับหัวฉีดท้ัง 3 ตัว การควบคุมอากาศจะเปนแบบใชสวิตชลูกเบี้ยว โดย
จะมสีวิตชลูกเบี้ยวเพิ่มจากแบบไฟมาก-นอย ขึ้นมาอีก 1 ตัว 

หลักการปรับแตงสามารถปฏิบัติทํานองเดียวกับการปรับแตงหัวเผาแบบไฟมาก-นอย โดยมีการ
เพิ่มเติมการปรับแตงในสวนของไฟกลาง (Medium fire) ขึ้นมาอีก 1 ขั้น แตวิธีการปรับแตงเหมือนเดิม 

 
4) การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตอเนื่องแบบสอง

ขั้นตอน 
หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตอเนื่องแบบสองขั้นตอน (Pressure 

atomized two-stage modulating burner) มีลักษณะกลไกการทํางานและอุปกรณตางๆ เหมือนกับการควบคุม
หัวเผาแบบตอเนื่อง (Modulating burner) เพียงแตไมมีบอรดหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิคสควบคุมการทํางาน
แบบตอเนื่อง แตใชเพียงสวิตชความดันควบคุม จึงมี 2 ระดับ คือ ไฟนอยและไฟมาก ทั้งนี้ชวงจุดติดเตาจะมี
สภาวะการเผาไหมคนละตําแหนงกับไฟนอย ซึ่งตางจากการควบคุมหัวเผาแบบไฟมาก-นอย การควบคุมน้ํามัน
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ของหัวเผาแบบนี้ใชเซอรโวมอเตอรขับวาลวควบคุมปริมาณน้ํามัน (Fuel regulating value) ใหจายน้ํามันให
หัวฉีดเพียงหัวเดียว ปริมาณน้ํามันที่ฉีดจะมากหรือนอยตามการเปดของวาลวควบคุม ซึ่งเซอรโวมอเตอรถูก
ควบคุมโดยสวิตชลูกเบี้ยวใหหยุดท่ีตําแหนงจุดเตา ตําแหนงไฟนอย และตําแหนงไฟมาก แตละตําแหนงวาลว
ควบคุมน้ํามันจะเปดใหน้ํามันผานในปริมาณที่มากนอยตางกันตามที่ปรับต้ังไว สวนการควบคุมปริมาณอากาศ
ใชการควบคุมเปด-ปดของแดมเปอรบริเวณทางเขาอากาศ แดมเปอรมีกลไกเชื่อมโยงกับลูกเบี้ยวควบคุม
อากาศ (Adjustable cam) ที่อยูบนแกนเพลาเดียวกันกับเซอรโวมอเตอรที่ขับวาลวควบคุมน้ํามัน ดังนั้นเมื่อ
เซอรโวมอเตอรทํางาน เชน เปลี่ยนสภาวะจากไฟนอยเปนไฟมาก เซอรโวมอเตอรจะขับวาลวน้ํามันใหเปด
พรอมกันกับขับลูกเบี้ยวควบคุมอากาศใหหมุนไปพรอมกัน ลูกเบี้ยวที่หมุนไปจะไปดันใหแขนกลไกทํางาน โดย
จะทําใหแดมเปอรเปดมากขึ้น เพื่อปอนอากาศเขาหองเผาไหมมากข้ึนตามปริมาณน้ํามัน สวิตชลูกเบ้ียวที่ใช
ควบคุมเซอรโวมอเตอรถูกกําหนดเปนมาตรฐานดังนี้ 

I  - แดมเปอรเปด 130 องศา 
II  - แดมเปอรปด 0 องศา 
III  - โหลดจุดติดไฟ (Ignition load) ที่ 30 องศา 
IV  - สวิตชตอที่จังหวะ 2 เพิ่มน้ํามันที่ 100 องศา 
V และ VI - ไมใช 
VII  - โหลดไฟนอย (Partial load) 50 องศา 
 
แดมเปอรจะเปดมากหรือนอยที่ตําแหนงนั้นๆ ขึ้นอยูกับรูปรางของ Cam ซึ่งสามารถปรับต้ังได 

สวิตชลูกเบี้ยวและลูกเบี้ยวควบคุมอากาศที่ใชในการปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุม
แบบตอเนื่องแบบสองขั้นตอน แสดงไดดังรูปที่ 6-38 สวนการปรับแตงสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ปดสวิตชการทํางาน และเปดหัวเผาเพื่อตรวจสอบหัวฉีด กระจังลม เขี้ยวสปารค และกรวยไฟ 
การตรวจสอบและการปรับต้ังใหปฏิบัติตามหัวขอ 6.5 

2. ปดหัวเผาเขากับหมอน้ําแลวเปดสวิตชใหหัวเผาทํางาน เพื่อตรวจสอบความดันและอุณหภูมิ
ของน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและปรับต้ังใหปฏิบัติตามตารางที่ 6-12 

3. เปดสวิตชล็อคตําแหนงใหหัวเผาที่ตําแหนงไฟนอย (Low fire) 
4. ทําการวัดคารอยละของออกซิเจน (%O2) คารอยละของคารบอนไดออกไซด (%CO2) และ

ปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO เปน ppm) ในกาซไอเสีย 
5. พิจารณาผลการวัดกาซไอเสียและกําหนดแนวทางการปรับปริมาณอากาศตามกรณี และเกณฑ

ในตารางที่ 6-14 
6. เปดฝากลองชุดสวิตชลูกเบี้ยว (Limit switch) และตรวจสอบตําแหนงลูกเบ้ียวที่ควบคุมแดม

เปอรในภาวะไฟนอย (Low fire) วาอยูในชวงองศาที่กําหนดไวในขอมูลจําเพาะ (Specification) หรือไม 
7. ปรับปริมาณอากาศใหมากขึ้นหรือนอยลงตามที่พิจารณาจากขอ 5 การปรับสามารถทําไดโดย

คลายสกรูล็อค สกรูปรับแตงแถบสปริง (Spring band) แลวใชประแจหกเหลี่ยมปรับที่ตัวสกรูใหขึ้นหรือลง เพื่อ
ปรับปริมาณอากาศใหมากขึ้นหรือนอยลง การปรับควรปรับทีละนอยพรอมกับตรวจสอบคา %O2 %CO2 และ 
CO ใหอยูในเกณฑ แลวทําการล็อคนอตเพื่อไมใหสกรูปรับแตงแถบสปริงเคล่ือนตัวได 

8. ปรับสวิตชควบคุมใหหัวเผาทํางานที่ตําแหนงไฟมาก 
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9. ตรวจสอบตําแหนงที่ลูกเบี้ยวที่ควบคุมแดมเปอรในภาวะไฟมากวาอยูในชององศาตามท่ีขอมูล
จําเพาะกําหนดหรือไม 

10. ปฏิบัติเหมือนกับขอ 4 ถึง ขอ 7 แตตําแหนงสกรูปรับแตงแถบสปริงที่ทําการปรับปริมาณ
อากาศคือตําแหนงที่ไฟมาก 

11. การปรับปริมาณอากาศทั้ง 2 ตําแหนง ตองปรับแตงที่ตําแหนงที่อยูระหวางกลางของไฟนอย 
และไฟมากดวย ซึ่งทําไดโดยการปรับไลระดับแถบสปริงใหมีลักษณะเรียบ ไมสูงโดง 

 

 
 

รูปที่ 6-38  สวิตชลูกเบี้ยวและลูกเบี้ยวควบคุมอากาศ 
 
5) การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตอเนื่อง 

หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตอเนื่อง (Pressure atomized modulating 
burner) มีลักษณะการทํางานเหมือนกับหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตอเนื่องแบบสอง
ขั้นตอน ทั้งในเรื่องของการทํางานของหัวฉีด การควบคุมน้ํามัน และการควบคุมอากาศ แตระดับการทํางานมี
มากกวา 10-20 ระดับ มีแผงวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสควบคุมการทํางาน โดยอาศัยสัญญาณไฟฟา
แบบตอเนื่องที่ไดรับจากอุปกรณวัดความดันไอน้ํา ทําใหสามารถควบคุมการทํางานไดอยางตอเนื่อง การ
ปรับแตงหัวเผาแบบตอเนื่อง มีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาหัวฉีด (Nozzle) ใหมีอุณหภูมิระหวาง 100-120 oC 
2. ตรวจสอบระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม (Air diffuser) ใหมีระยะตามที่กําหนดใน

คูมือ 
3. ปรับตั้งความดันของปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง (Fuel oil pump) ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

คูมือ ตามรุนของหัวเผาน้ํามันเชื้อเพลิง 
4. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มประมาณอากาศ จนไมมีควัน 
5. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2 โดยมีปริมาณ O2 ประมาณ 3.5-4.5% หรือปริมาณ CO2 12.5-

13.5% 

แขนปรับแดมเปอร 

ลูกเบี้ยวควบคุมอากาศ 

สวิตชลูกเบี้ยว 
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6. ตรวจวัดปริมาณ CO วาตํ่ากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม ถาเกินใหกลับไป
ตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และแรงดันน้ํามัน รวมทั้งหัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปรกติหรือไม 

7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดกาซ โดยตําแหนงนี้อยูที่ทางออกของปลองไอเสีย 
และตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน โดยที่อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากหมอน้ําตองเปนไป
ตามสมการขางตน 

 
กรณีที่เกิดควันดําใหทําการปรับแตงหัวเผาเพิ่มเติมดังขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุดนํา (ตําแหนงของลิมิตสวิตชหมายเลข 3 ปรกติต้ังไวประมาณ 

25-30 องศา) ใหทําการขันนอตที่แคมปรับลมเขา ดังแสดงในรูปที่ 6-39 และ 6-40 เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละ
นอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 

2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ Low fire (ตําแหนงของลิมิตสวิตชหมายเลข 7 ปรกติต้ังไว
ประมาณ 40-55 องศา) ใหทําการขันนอตตัวที่ 2-3 ที่แคมปรับลมลมเขา เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ 
จนกระทั่งไมมีควันดํา 

3. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ High fire (ตําแหนงของลิมิตสวิตชหมายเลข 1 ปรกติต้ังไว
ประมาณ 100-130 องศา) ใหทําการขันนอตที่ตําแหนงสูงสุดท่ีตรงกับลูกกล้ิงของแขนดึงแดมเปอร (Damper) 
เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 

4. ทําการปรับปริมาณลมท่ีนอตตําแหนงอื่นๆ ระหวางจังหวะ Low fire ถึง High fire โดยใชสวิตช
บังคับใหมอเตอรเรงหรี่หยุดทีละตําแหนงนอต ถามีควันดําใหขันปรับนอตที่ตําแหนงนั้นๆ ซึ่งตรงกับลูกกล้ิงของ
แขนดึงแดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 

5. ทําจนครบทุกตําแหนงนอต (7 ตําแหนง) 
หมายเหตุ: สําหรับหัวเผาที่มอเตอร เรงหรี่ และแคมลม ตางผูผลิต ตางรุน ใหสังเกตรายละเอียด

ของหัวเผานั้นประกอบ 
 

 
 

รูปที่ 6-39  นอตปรับแตงปรมิาณลม 
 

นอตปรับ 

ปริมาณลม 
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รูปที่ 6-40  การปรับนอตปรับปริมาณลม 
 

6. ตัวอยางการปรับลิมิตสวิทซแบบต้ังคาตายตัว ดังรูปที่ 6-41 โดยไมตองเปลี่ยนหรือต้ังคาบอยๆ 
เปนดังนี้ 

• ตําแหนงเริ่มจุดไฟ (Ignition) 25-30 องศา (นอตปรับตัวที่ #2-3) 
• ตําแหนงไฟนอย (Partial load) 40-55 องศา (นอตปรับตัวที่ #4) 
• ตําแหนงไฟมากสุด (Full load) 100-130 องศา (นอตปรับตัวที่ #6-7) 

 

 
 

รูปที่ 6-41  การปรับลิมิตสวิตช 
 
7. ทําการปรับปริมาณอากาศสวนเกินใหไดคาตางๆ ซึ่งสัมพันธกับตําแหนงการทํางานของหัวเผา 

และนอตปรับปริมาณลมดังตอไปนี้ 
7.1 ตําแหนงการจุดไฟ ใหปรับต้ังนอตปรับปริมาณลมตัวที่ 2-3 จนกระทั่งไดคา 

• CO2 ประมาณ 11-14 % 
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• O2 ประมาณ 2-6 % 
• เขมา (Soot No.) ประมาณ เบอร 3 

7.2 ตําแหนงที่หัวเผาใหไฟนอย ใหปรับต้ังนอตปรับปริมาณลมตัวที่ 4-5 จนกระทั่งไดคา 
• CO2 ประมาณ 11-14 % 
• O2 ประมาณ 2-6 % 
• เขมา (Soot No.) ประมาณ เบอร 3 

7.3 ตําแหนงที่หัวเผาใหไฟมากสุด ใหปรับต้ังนอตปรับปริมาณลมตัวที่ 6-7 จนกระทั่งไดคา 
• CO2 ประมาณ 11-14 % 
• O2 ประมาณ 2-6 % 
• เขมา (Soot No.) ประมาณ เบอร 3 

 
6) การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชอากาศหรือไอน้ํา ควบคุมแบบตอเนื่อง 

หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชอากาศหรือไอน้ํา เกือบทั้งหมดเปนการควบคุมแบบตอเนื่อง (Air or 
steam atomized modulating burner) มีการทํางานคลายกับหัวเผาชนิดพนฝอยดวยแรงดันน้ํามัน ควบคุม
แบบตอเนื่อง แตตางกันตรงที่กลไกการฉีดน้ํามันที่หัวฉีดใชแรงดันอากาศหรือไอน้ําชวยในการฉีดใหเปนฝอย มี
การจายน้ํามันผานหัวฉีดเพียงหัวเดียว การควบคุมปริมาณน้ํามันเปนแบบใชเซอรโวมอเตอรขับลูกเบี้ยวไปกด
วาลวควบคุมน้ํามัน (Metering cam) ใหเปดมากนอยตามที่ปรับต้ังไว สวนการควบคุมอากาศทําไดโดยกลไกที่
เชื่อมโยงกับเพลาของเซอรโวมอเตอร โดยแขนกลไกที่เชื่อมตอมาจะหมุนลูกเบี้ยวและเปด-ปดแดมเปอรลม 
(Rotary damper) ใหสอดคลองกับตําแหนงการเปดปดของวาลวน้ํามัน การปรับแตงหัวเผาแบบใชอากาศชนิด
ตอเนื่อง มีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาหัวฉีด (Nozzle) ใหมีอุณหภูมิระหวาง 95-105 oC 
2. ปรับต้ังแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil pressure) ใหเปนไปตามที่กําหนดในคูมือ ตามรุนของหัว

เผาเชื้อเพลิงที่กําหนด สําหรับหัวเผาแบบใชอากาศ แรงดันกอนเขาชุดจายน้ํามันมีคาประมาณ 70-90 psi 
3. ปรับต้ังแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ชุดควบคุมน้ํามัน ดังแสดงในรูปที่ 6-42 ใหเหลือ 35-45 psi 

และปรับต้ังแรงดันน้ํามันขากลับจากชุดควบคุมน้ํามันใหตํ่ากวาขาเขา 10 psi (อยูที่ประมาณ 25-35 psi) 
4. ตรวจสอบแรงดันลมจากปมลมที่เขาหัวพนไฟ จะตองไมตํ่ากวา 10 psi (ตอนเครื่องเรงสุด 

จะตองไมตํ่ากวา 15 psi) 
5. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มประมาณอากาศ จนไมมีควัน 
6. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2 โดยมีปริมาณ O2 ประมาณ 3.5-4.5% หรือปริมาณ CO2 12.5-

13.5% 
7. ตรวจวัดปริมาณ CO วาตํ่ากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม ถาเกินใหกลับไป

ตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และแรงดันน้ํามัน รวมทั้งหัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปรกติหรือไม 
8. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดกาซ โดยตําแหนงนี้อยูที่ทางออกของปลองไอเสีย 

และตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน โดยที่อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากหมอน้ําตองเปนไป
ตามสมการขางตน 
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รูปที่ 6-42  ชุดควบคุมความดันของน้ํามันเชือ้เพลิง 
 
กรณีที่เกิดควันดําใหทําการปรับแตงหัวเผาเพิ่มเติมดังขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุด ใหทําการขันนอตที่แคมปรับปริมาณน้ํามัน ดังแสดงในรูปที่ 6-

43 ตําแหนงที่ 1 เขา เพื่อลดปริมาณน้ํามันทีละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 
2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ Low fire (ตําแหนงของลิมิตสวิตชหมายเลข 7 ปรกติต้ังไว

ประมาณ 40-55 องศา) ใหทําการขันนอตตัวที่ 2-3 ที่แคมปรับปริมาณน้ํามันเขา เพื่อลดปริมาณน้ํามันทีละ
นอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 

3. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ High fire (ตําแหนงของลิมิตสวิตชหมายเลข 1 ปรกติต้ังไว
ประมาณ 100-130 องศา) ใหทําการขันนอตที่ตําแหนงสูงสุดท่ีตรงกับลูกกล้ิงของแขนดึงแดมเปอร เพื่อลด
ปริมาณน้ํามันทีละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 

4. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะเรง ใหทําการปรับปริมาณน้ํามันที่นอตตําแหนงอื่น (ตําแหนงที่ 2-
12) ระหวางจังหวะ Low fire ถึง High fire โดยใชสวิตซบังคับใหมอเตอรเรงหรี่หยุดทีละตําแหนงนอต ถาควัน
ดําที่ตําแหนงนอตใด ใหขันนอตที่ตําแหนงนั้นๆ ที่ตรงกับลูกกล้ิงของแขนดึงแดมเปอร เพื่อลดปริมาณน้ํามันที
ละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 

 

 
 

รูปที่ 6-43  นอตปรับปริมาณน้ํามัน 

นอตปรับ 
ปริมาณน้ํามัน 
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7) การปรับแตงหัวเผาแบบใชแรงเหวี่ยงของถวยหมุน ควบคุมแบบตอเนื่อง 
หัวเผาแบบใชแรงเหว่ียงของถวยหมุน เกือบทั้งหมดเปนการควบคุมแบบตอเนื่อง (Rotary cup 

modulating burner) มีลักษณะการทํางานเหมือนกับหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุม
แบบตอเนื่อง ทั้งในเรื่องของการควบคุมน้ํามันเปนแบบใชเซอรโวมอเตอรขับวาลวควบคุมน้ํามัน และเชื่อมโยง
กับกลไกการควบคุมอากาศดวยแดมเปอร หัวเผามีระดับการทํางาน 10-20 ระดับ มีแผงวงจรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสควบคุมการทํางาน โดยอาศัยสัญญาณไฟฟาแบบตอเนื่องที่ไดรับจากอุปกรณวัดความดันไอน้ํา 
ทําใหสามารถควบคุมการทํางานไดอยางตอเนื่อง แตตางกันตรงที่กลไกการทําใหน้ํามันใหเปนฝอยซึ่งใชถวย
หมุนสลัดน้ํามันเปนฝอยโดยอาศัยแรงเหวี่ยง การปรับแตงหัวเผาแบบใชแรงเหว่ียงของถวยหมุน ควบคุม
แบบตอเนื่อง มีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาถวยเหว่ียง ใหมีอุณหภูมิระหวาง 70-90 oC ขึ้นกับชนิด
ของน้ํามัน โดยที่น้ํามันเตา A ใชอุณหภูมิ 70-75 oC สวนน้ํามันเตา C ใชอุณหภูมิ 80-85 oC 

2. ปรับต้ังความดันน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือตามรุนของหัวเผา สําหรับหัว
เผาแบบใชแรงเหว่ียงของถวยหมุน โดยทั่วไปใชความดัน 2-3 bar 

3. เช็คความตึงของสายพาน และความเร็วรอบการหมุนของถวยใหไดประมาณ 3,500-4,000 รอบ
ตอนาที ทั้งนี้ขึ้นกับขอกําหนดของผูผลิต 

4. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มปริมาณอากาศตอไปจนไมมีควัน 
5. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2 โดยใหมีคา O2 ประมาณ 3.5-4.5% หรือให CO2 มีคาประมาณ 

12.5-13.5% 
6. ตรวจวัดปริมาณ CO มีปริมาณตํ่ากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม ถาสูงกวาให

กลับไปตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และความดันน้ํามันวาสูงกวาปรกติหรือไม รวมท้ังถวยเหว่ียงวามีสภาพ
ผิดปรกติหรือไม 

7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดกาซ โดยตําแหนงนี้อยูที่ทางออกของปลองไอเสีย 
และตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน โดยที่อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากหมอน้ําตองเปนไป
ตามสมการขางตน 

 
กรณีที่เกิดควันดําใหทําการปรับแตงหัวเผาเพิ่มเติมดังขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุด ใหขันนอตตําแหนงที่ 1 ในทิศทางที่เพิ่มอากาศทีละนอยๆ 

จนกระทั่งไมมีควันดํา วาลวปรับน้ํามันและนอตปรับปริมาณลมแสดงในรูปที่ 6-44 
2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ Low fire ใหขันนอตประมาณตัวที่ 2-3 ที่แคมปรับลม เพื่อเพิ่ม

ปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 
3. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ High fire ใหขันนอตที่ตําแหนง 8-10 ใหตรงกับลูกกล้ิงของแขนดึง

แดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 
4. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะเรง ใหทําการปรับปริมาณลมท่ีนอตตําแหนงอื่น (ตําแหนงที่ 2-10) 

ระหวางจังหวะ Low fire ถึง High fire โดยใชสวิตซบังคับใหมอเตอรเรงหรี่หยุดทีละตําแหนงนอต ถาเกิดควัน
ดําขึ้นที่ตําแหนงนอตใด ใหขันนอตที่ตําแหนงนั้นๆ ที่ตรงกับลูกกล้ิงของแขนดึงแดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณ
อากาศทีละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 
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รูปที่ 6-44  วาลวปรับน้ํามันและนอตปรับปริมาณลม 
 

6.4.4 การปรับแตงหัวเผาจากการสังเกตเปลวไฟดวยตาเปลา 
โรงงานเปนจํานวนมากที่ไมมีเครื่องวิเคราะหไอเสียออกจากปลองไอเสีย เจาหนาที่ดูแลหมอน้ําควร

เรียนรูวิธีสังเกตเปลวไฟดวยตาเปลาในกรณีที่ใชเชื้อเพลิงเปนน้ํามันเตา วาเมื่อเผาไหมสมบูรณดีหรือผิดปรกติ
เปลวไฟมีลักษณะเปนอยางไรบาง ซึ่งพอจะสรุปเปน 2 กรณีไดดังนี้ 

1) หมอน้ําที่ไมมีกระจกดูไฟทายเตา มีแตกระจกดานหนาเตารูเล็กๆ ดังรูปที่ 6-45 จะมองไมเห็นเปลว
ไฟทั้งหมด ดูไดแตเพียงวามีแสงสวางสองออกมาจากกระจก ถาการเผาไหมดี ปริมาณอากาศเหมาะสม แสงจะ
สวางมาก และแสงจะนิ่งไมมีกระพือ ถาปริมาณอากาศนอยกวาคาที่เหมาะสมแลว แสงจะออกสีคลํ้าๆ หรือดําๆ 
ถาปริมาณอากาศมากเกินพอ แสงจะออกสีขาวและมีการกระพือเปนแสงวับๆ ความจริงแลวกระจกชองเล็กๆ 
หนาเตานั้นมีไวใหรูวาเตาติดไฟอยูหรือเตาดับเทานั้น ไมสามารถสังเกตรายละเอียดของเปลวไฟไดมาก 

 

 
 

รูปที่ 6-45  กระจกดูไฟหนาเตา 
 

2) หมอน้ําที่มีกระจกดูไฟทายเตา ดังรูปที่ 4-39 วิธีดูใหไดชัดเจนและเปนประโยชนมากที่สุด คือ ตอง
ใหดวงตาที่ดูเขาไปชิดกระจกใหมากท่ีสุด การดูรูปรางและสีของเปลวไฟสามารถคาดคะเนปริมาณสวนอากาศ
เกินได ทั้งนี้ตองอาศัยประสบการณและการดูบอยๆ จนชํานาญ ปริมาณอากาศสวนเกินที่เกิดขึ้นและลักษณะ
เปลวไฟท่ีสังเกตได สามารถสรุปไดดังนี้ 

นอตปรับ 
ปริมาณลม 

วาลวปรับ
น้ํามัน 
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(ก) ถาการเผาไหมใชอากาศสวนเกินที่เหมาะสม ขณะเผาไหมที่ไฟมาก (High fire) เปลวไฟจะ
เปนพุมเต็มตา มีสีแสด และคอนขางนิ่งอยูตัว มองเห็นสวนลึกของเตาไดรางๆ ปลายเปลวไฟจะมีสีคลํ้านิดๆ 
และเมื่อหรี่การเผาไหมลงไปที่ไฟนอย (Low fire) เปลวไฟจะหดลงเหลือประมาณ 1/5 ของความยาวเตา 
ลักษณะเปลวยังคงเปนพุมเปลวมีสีแดงจาและนิ่ง นอกจากนี้ ควรสังเกตดวยวาเปลวไฟควรอยูกึ่งกลางเตาไม
เอียงไปซาย-ขวา หรือสูง-ตํ่า รวมทั้งจะเห็นอิฐทนไฟที่กอหนาเตารอบๆ กรวยไฟวามีสภาพดี หรือชํารุด อิฐรวง
หรือเปลา 

(ข) ถาการเผาไหมที่ใชอากาศสวนเกินนอยเกินไป ภายในเตาทั้งหมดมีสีแดงคลํ้าและมีควัน ดําที่
ปากปลอง การแกไขจะตองเพิ่มอากาศที่เกินโดยเปดแดมเปอรอากาศใหมากขึ้น หรือลดปริมาณน้ํามันลงให
นอยลงจนควันดําที่ปากปลองหายไป 

(ค) ถาการเผาไหมที่ใชอากาศสวนเกินมากเกินไป เปลวไฟเล็ก ส้ันลง มีสีขาวสวางจาและเปลวไฟ
ไมนิ่ง สะบัดไปมารุนแรง มีสะเก็ดไฟและเปนพะเนียงเพราะเม็ดน้ํามันโตๆ เผาไหมไมทันจึงดับลงกลายเปน
เขมา (Soot) และบางครั้งเม็ดน้ํามันโตๆ พุงตกสะสมในเตาหรือผนังขางเตา เกิดเปนกอนถานโคก (Coke 
deposit) สะสมโตขึ้นเรื่อยๆ จนอาจบังเปลวไฟ เกิดไฟตีกลับและไฟไหมได ขณะเผาไหมที่ไฟนอยเปลวไฟจะ
ส้ันลงอยางมากมีสีขาวจา มีสะเก็ดไฟและเปลวไฟสะบัดไปมารุนแรงไมนิ่ง การแกไขในกรณีนี้โดยหรี่อากาศลง
หรือเพิ่มปริมาณน้ํามันใหมากขึ้นถึงจุดท่ีพอเหมาะ เปลวไฟจะยาวขึ้นทันทีและมีสีแดงจา 

(ง) ในกรณีปอนอากาศมากเกินไป แตยังมีควันดํา อาจเปนเพราะการผสม (Mixing) อากาศและ
ฝอยน้ํามันไมดี ตองตรวจสอบระบบหัวเผา เชน อุณหภูมิการอุนน้ํามันเตา ความดันน้ํามันพนฝอย หรือความ
ดันอากาศหรือไอน้ําที่ใชพนฝอย หรือตําแหนงของแผนกระจายลม เปนตน 

 
 

6.5 ปญหาที่เกิดข้ึนในระบบหัวเผาและระบบเชื้อเพลิง 
การขาดการบํารุงรักษาอุปกรณหัวเผา หัวฉีดน้ํามันที่สกปรก สึกกรอนเสียรูป และการต้ังความดัน

น้ํามันไมถูกตอง ลวนมีผลทําใหความสามารถในการฉีดน้ํามันใหเปนละอองขนาดเล็กลดลง รวมทั้งการที่หัวเผา
มีขนาดใหญเกินไปทําใหตองดับหัวเผาบอยๆ จะทําใหประสิทธิภาพโดยรวมลดต่ําลงเชนกัน ในการเดินหมอน้ํา
และการควบคุมไอน้ํา อาจเกิดปญหาและขอขัดของขึ้นได ซึ่งสามารถหาแนวทางการแกไขไดดังตารางที่ 6-16 

เนื่องจากหัวเผาเปนอุปกรณที่ประกอบดวยอุปกรณยอยหลายๆ สวน ซึ่งทําหนาที่สนับสนุนใหเกิดการ
เผาไหม ดังนั้นจึงอาจเกิดปญหาขึ้นกับอุปกรณภายในหัวเผาดังตอไปนี้ดวย 

 
1) หัวฉีดเช้ือเพลิง 

ปญหา: คราบน้ํามันจับตัวบนหัวฉีด (ดังรูปที่ 6-46) 
เกิดจากสาเหตุ: 1. ทิศทางการฉีดน้ํามันไมเหมาะสม เชน น้ํามันฉีดโดนเขี้ยวสปารค หรือ

กระจังลม 
 2. หัวฉีดสึก (ควรพิจารณาควบคูกับอายุการใชงาน) 
 3. อุณหภูมิเชื้อเพลิงตํ่ากวาเกณฑ 
การแกไข: 1. ปรับต้ังระยะเขี้ยวสปารค หรือตําแหนงกระจังลมใหม 
 2. เปลี่ยนหัวฉีดใหม 
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 3. ทําความสะอาดฮีตเตอรและปรับอุณหภูมิระบบใหความรอนแกเชื้อเพลิง
ใหมใหเหมาะสมตามเกณฑ 

 

 
 

รูปที่ 6-46  คราบน้ํามันที่จับตัวบนหัวฉีดและเขี้ยวสปารค 
 

ปญหา: รูหัวฉีดเสียรูป 
เกิดจากสาเหตุ: 1. ใชงานมานาน 
 2. เชื้อเพลิงสกปรก 
 3. การบํารุงรักษาผิดวิธี 
การแกไข: 1. เปลี่ยนหัวฉีดใหม 
 2. เปลี่ยนแหลงจําหนายเชื้อเพลิง และติดต้ังตัวกรองเชื้อเพลิง 
 3. หามใชของแข็งหรือของมีคมแยงรูหัวฉีด 
คําแนะนํา: 1. หัวฉีดท่ีใชงาน 24 ชั่วโมงตอวัน ควรเปลี่ยนใหมเมื่อใชงานเกิน 6 เดือน 
 2. หัวฉีดท่ีใชงาน 8-12 ชั่วโมงตอวัน ควรเปล่ียนใหมเมื่อใชงานเกิน 12 

เดือน 
 

2) กระจังลม 
ปญหา: คราบน้ํามันจับตัวบนกระจังลม (ดังรูปที่ 6-47) 
เกิดจากสาเหตุ: ทิศทางการฉีดน้ํามันไมเหมาะสม เชน น้ํามันฉีดโดนกระจังลม 
การแกไข: ปรับต้ังระยะหรือตําแหนงกระจังลมใหมใหตรงตามที่ผูผลิตแนะนํา 
ปญหา: กระจังลมเบี้ยว หรือพบเปลวไฟเบี้ยว มีทิศทางไมเหมาะสม 
เกิดจากสาเหตุ: การปรับต้ังระยะหรือตําแหนงกระจังลมไมเหมาะสม หรือกระจังลมชํารุด 
การแกไข:  ปรับต้ังระยะหรือตําแหนงกระจังลมใหม ใหตรงตามที่ผูผลิตแนะนํา หรือ   

เปลี่ยนใหมหากการเบี้ยวเกิดจากการชํารุด 
คําแนะนํา: ปรับต้ังกระจังลมโดยทําการวัดระยะหางระหวางปากหัวเผาและกระจังลม

ทั้งหมด 3 จุดรอบตัวกระจังลม แลวปรับใหมีระยะดังกลาวเทากันทุกจุด 
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รูปที่ 6-47  คราบน้ํามันบนกระจังลม 
 

3) เขี้ยวสปารค 
ปญหา: คราบน้ํามันจับตัวบนเขี้ยวสปารค (ดังรูปที่ 6-48) 
เกิดจากสาเหตุ: ทิศทางการฉีดน้ํามันไมเหมาะสม เชน น้ํามันฉีดโดนเขี้ยวสปารค 
การแกไข: ปรับต้ังระยะเขี้ยวสปารคใหม ใหตรงตามที่ผูผลิตแนะนํา 
ปญหา: เขี้ยวสปารคไมทํางาน 
เกิดจากสาเหตุ: 1. กระแสไฟฟาเขาตัวเขี้ยวสปารคมีการรั่วไหลลงดิน 
 2. มีคราบน้ํามันจับบนเขี้ยวสปารคมาก 
การแกไข: 1. ตรวจสอบระบบไฟฟา 
 2. ทําความสะอาดคราบน้ํามัน และตั้งระยะเขี้ยวสปารคใหม 

 
4) กรวยไฟ 

ปญหา: รูปรางของกรวยไฟเสียรูปไปจากเดิม (ดังรูปที่ 6-49) 
เกิดจากสาเหตุ: เปลวไฟเผาปลายกรวยไฟ 
การแกไข: ปรับต้ังระยะหรือตําแหนงกระจังลมใหม ใหเปลวไฟพนกรวยไฟ 
ปญหา: คราบน้ํามันจับตัวบนกรวยไฟ (ดังรูปที่ 6-50) 
เกิดจากสาเหตุ: 1. หัวฉีดสึก 
 2. อุณหภูมิเชื้อเพลิงตํ่ากวาเกณฑ 
 3. เชื้อเพลิงสกปรก 
การแกไข: 1. เปลี่ยนหัวฉีดใหม 
 2. ทําความสะอาดฮีตเตอรและปรับอุณหภูมิระบบใหความรอนแกเชื้อเพลิง

ใหมใหเหมาะสมตามเกณฑ 
 3. เปลี่ยนแหลงจําหนายเชื้อเพลิง และติดต้ังตัวกรองเชื้อเพลิง 
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รูปที่ 6-49  กรวยไฟท่ีสึกหรอและเสียรูป 
 

 
 

รูปที่ 6-50  คราบน้ํามันบนกรวยไฟ 
5) ระบบควบคุมการเผาไหม 

ปญหา: ไมสามารถควบคุมการเผาไหมได 
เกิดจากสาเหตุ: 1. การตอวงจรไฟฟาไมถูกตอง 
 2. อุปกรณชุดควบคุมการเผาไหมชํารุด 
การแกไข: 1. ตรวจสอบระบบไฟฟา 
 2. ซอมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุด 

6) ระบบหมุนเวียนเปลวไฟและไอเสีย 
ปญหา: เปลวไฟเกิดการลัดทางไฟ 
เกิดจากสาเหตุ: 1. อุณหภูมิปลองไอเสียสูงมากกวา 300 oC 
 2. ผนังกั้นทางไฟเสียหาย 
การแกไข: 1. ปรับสวนสัดสวนผสมระหวางอากาศตอเชื้อเพลิงใหเหมาะสม 
 2. ทําผนังกั้นทางไฟใหม 
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ตารางที่ 6-16  สาเหตุ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบเผาไหม 

ปญหา สาเหตุ แนวทางการแกไข 
จุดไฟไมติด ไมมีน้ํามัน ตรวจสอบดูการจายน้ํามัน 

มีน้ําและตะกอนปนอยูในน้ํามัน
มากเกินไป 

ติดต้ังตัวกรองในทอจายน้ํามัน และทําการถายน้ํามัน
ในถังน้ํามันและปลายสายทิ้งเปนครั้งคราว 

การอุดตันของหัวเผา ทําความสะอาดหัวเผาสม่ําเสมอ 
ตรวจสอบการไหลของน้ํามันขณะที่จุดไฟ 

อุณหภูมิของน้าํมันไมสูงพอ ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งอุนน้ํามัน 
ใหอุนน้ํามันไดตามท่ีตองการ เพิ่มความดันน้ํามันเพื่อ
ชวยการพนฝอยของน้ํามัน 

ในกรณีที่น้ําและ Sludge เขาไป
ในทอ 

ติดต้ังตัวกรองน้ําและตรวจสอบอยูเสมอ เปดถายถัง
น้ํามันและสายทอเปนประจําอยูเสมอ 

Flash point สูงเกินไป จําเปนตองมีเปลวไฟสําหรับจุดติดไฟเพียงพอในบาง
กรณีตองเตรียมหัวเผา สําหรบัจุดติดไฟไว 

ไมมีอากาศ ตรวจสอบยืนยันแรงลมไหลผาน ตรวจสอบปริมาณการ
เปดของแดมเปอร 

ปลองควันอุดตัน ทําความสะอาดปากทางดูดเขา ปลองควัน และรูถายเท
อากาศเปนประจําอยูเสมอ 

มี Sludge น้ําและส่ิงเจือปนอื่นๆ 
อยูในน้ํามัน 

ตองติดต้ังตัวกรองน้ํามัน เปดถายถังน้ํามันและสายทอ
เปนประจําอยูเสมอ 

ความหนืดสูงเกินไป เพิ่มอุณหภูมิที่ทําใหรอน เพิ่มความดันที่ใชพน 
ขนาดของหัวเผาใหญเกินไป ติดต้ัง Burner tile ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมการแผรังสี

ความรอน 
ความดันของอากาศ น้ํามันไม
สม่ําเสมอ 

ติดต้ัง Pressure reduction valve และ Pressure 
relief valve เพื่อรักษาความดันใหสม่ําเสมอ 

อัตราการไหลของอากาศ 
ปฐมภูมิสูงเกินไป 

ปรับปริมาณอากาศตามขอกําหนดของหัวเผานั้นๆ 

เปลวไฟไม 
สมํ่าเสมอ 

มีน้ําและตะกอนปนอยูในน้ํามัน
มากเกินไป 

ติดต้ังตัวกรองในทอจายน้ํามัน และทําการถายน้ํามัน
ในถังน้ํามันและปลายสายทิ้งเปนครั้งคราว 

ความหนืดน้ํามันสูงเกินไป เพิ่มอุณหภูมิในการอุนน้ํามัน และ/หรอื 
เพิ่มความดันในการฉีดพนน้าํมัน 

ความดันของอากาศหรือน้ํามัน
ไมสม่ําเสมอ 

ตรวจสอบหรือติดต้ังอุปกรณควบคุมความดัน และปรับ
ความดันและอัตราการไหลใหเหมาะสม 
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ปญหา สาเหตุ แนวทางการแกไข 
เปลวไฟไม 
สมํ่าเสมอ 
(ตอ) 

มีอากาศในทอจายน้ํามัน 
 

ติดต้ังตัวระบายอากาศในทอน้ํามัน 

น้ํามันที่ปมดูดไมพอ เพิ่มขนาดปมใหใหญขึน้ เพิ่มขนาดทอดูดน้ํามัน 
อุนเชื้อเพลิงอณุหภูมิสูงเกินไป ปองกันการเกดิของฟองอากาศโดยติดต้ังตัวระบาย

อากาศที่ทอ 
มีการสะสม
ของคารบอน 
ที่ปากหัวเผา 
 

ความหนืดน้ํามันสูงเกินไป เพิ่มอุณหภูมิในการอุนน้ํามัน และ/หรอื 
เพิ่มความดันในการฉีดพนน้าํมัน 

การฉีดน้ํามัน/อากาศไมดี ปรับปริมาณอากาศปฐมภูมิใหเหมาะสม 
น้ํามันไหลไมสม่ําเสมอ รักษาความดันและอุณหภูมิของน้ํามันใหคงที่ 
เกิดการรั่วซึมของน้ํามันหลงัจาก
ดับไฟแลว 

เปาน้ํามันที่ตกคางในหัวเผาทิ้งใหหมดจดที่สุด 
เทาที่จะทําได 

การพนฝอยน้ํามันไมสม่ําเสมอ ตรวจสอบการอุดตันหรือสึกกรอนของหัวฉดีน้ํามัน 
ความดันของน้าํมันสูงเกินไป ใชความดันที่เหมาะสมกับเครื่องพน 
อุณหภูมิน้ํามันใหสูงเกินไป ปรับอัตราการไหลของน้ํามันและไอน้ํา 
ความดันน้ํามันไมสม่ําเสมอ รักษาความดันใหคงที่โดยใช Relief valve และทําให

รอนจนมีความหนืดคงท่ี ทั้งนีต้องระวังเหตุขดัของที่ปม 
อากาศไมเพียงพอ เพิ่มอัตราการไหลของอากาศขั้นตน ปองกนัการ

ไหลวนของอากาศขั้นที่สองภายในชองหัวเผา 
Burner valve เกิดการรั่วไหล
หลังจากดับไฟแลว 

เปาน้ํามันที่เหลือคางอยูในหวัเผาทิ้งใหมากท่ีสุดเทาที่
จะทําได 

ปริมาณคารบอนในน้ํามันมาก
เกินไป 

เพิ่มความดันและอัตราการไหลของอากาศขั้นตน 

การติดต้ังหัวฉีดไมดี ตองต้ังไวที่ตรงกลางเสมอ 
เขมาควันมาก ปริมาณอากาศนอยเกินไป เพิ่มปริมาณอากาศใหเหมาะสม เพื่อใหน้ํามันมีขนาด

เม็ดเล็กลง 
การพนฝอยน้ํามันไมดี ตรวจสอบหัวฉีดใหอยูในสภาพสมบูรณ และ 

ควบคุมความดันและอุณหภูมนิ้ํามันใหถูกตอง 
ตามชนิดของน้าํมันที่ใช 

การเผาไหมไมดี ปรับการฉีดพนใหสมบูรณและเหมาะสม 
ปริมาณการเผาไหมมากเกินไป ระมัดระวังความสัมพันธระหวางขนาดของ ฉ

Combustion chamber กับปรมิาณน้ํามัน 
ดูดอากาศเขาไมดี เพิ่มพื้นที่ของชองระบายกาซเสีย หรือเพิ่มแรงลมไหล

ผาน 
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ปญหา สาเหตุ แนวทางการแกไข 
การเกาะสะสม
ของคารบอน
บนผนังเตา 

การพนเกิดการปะทะผนังเตา ต้ังมุมฉีดพนของหัวฉีดใหแคบลง หรือเพิ่มความกวาง
ของ Combustion chamber 

ความหนืดมากเกินไป เพิ่มอุณหภูมิที่ใช เพิ่มความดันของอากาศขั้นตน 
ความหนืดนอยเกินไป ลดเพิ่มอุณหภูมิที่ใช 
ความดันของน้าํมันสูงเกินไป ปองกันไมใหน้าํมันที่ยังไมเผาไหมไปเกาะผนังเตา 
ความดันของอากาศฉีดสูงเกินไป ปองกันไมใหน้าํมันที่ยังไมเผาไหมไปเกาะผนังเตา 
อุณหภูมิในเตาลดต่ําลง หลีกเหล่ียงการเผาไหมปริมาณสูงอยางกะทันหัน 
ความกวางของเตานอยไป ออกแบบใหปรมิาณการเผาไหมและมุมฉีดพนของหัว

เผาใหเหมาะสมกัน 
การอุดตันของ
ปากหัวเผา 

Sludge และสิ่งเจือปนอื่น ๆ  ปรังปรุงตัวกรอง และ Heater เปนตน ใหสมบูรณ 
การเกาะสะสมของคารบอนท่ี
ปากหัวเผา 

ทําความสะอาดหัวเผาเสมอเวลาดับไฟ ไมใหถูกความ
รอนจากการแผรังสี ภายในเตาเปนเวลานาน 

การอุดตันของ
ตัวกรอง 

Sludge และ Wax content ซึ่ง
เจือปนอื่นๆ ความหนืดสูงเกินไป 
อุณหภูมิของน้าํมันตํ่าเกินไป 

ติดต้ังตัวกรองที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของน้ํามัน 

Sludge และ Wax  การแข็งตัว
ของน้ํามันความหนืดสูงเกินไป 
เศษผา เศษไมสนิมเหล็ก และ
ส่ิงเจือปนอื่นๆ 

เปลี่ยนทอใหใหญขึน้ ลดความตานทานใหนอยลงใช
ฉนวนกันความรอน ติดต้ังตัวกรอง เปนตน 

ปมไมสามารถ
ดูดน้ํามันเขา
ได 

น้ํามันมีอุณหภูมิตํ่า ความหนืด
สูงเกินไป ไสกรองของทออุดตัน 
Sludge ทอดูดเขารั่ว ปมมีการ 
Slip  

อุนน้ํามันใหมีความหนืดท่ีเหมาะสม หมั่นทําความ
สะอาดไสกรอง และตรวจสอบการทํางานของปม 

น้ํามันมีการ
เจือปนของน้ํา 

ระบบทอสงน้ํามันมีรอยรั่ว การ
ควบแนนของความชื้นในอากาศ 
การรั่วไหลของทอใหความรอน 
น้ําฝนรั่วเขาเนือ่งจากความ
เสียหายของหลังคาของถังน้าํ 

ติดต้ังตัวแยกน้ําในน้ํามันออก  

การผุกรอน องคประกอบของขี้เถา กํามะถัน
และเกลือในน้ํามัน ไมเหมาะสม 

ตรวจสอบองคประกอบของเชื้อเพลิงใหเหมาะสม 

การเปลี่ยนสี
ของอิฐ 

องคประกอบกาํมะถัน เหล็ก 
และขี้เถาอื่นๆ ไมเหมาะสม 

ตรวจสอบองคประกอบของเชื้อเพลิงใหเหมาะสม 

กล่ินเหม็น
ผิดปรกติ 

องคประกอบกาํมะถัน ไม
เหมาะสม 

อุณหภูมิของการอุนสูงเกินไป องคประกอบกํามะถันมี
ส่ิงเจือปนผิดปรกติ 
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6.6 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและระบบเชื้อเพลิง 
ในการเผาไหมเชื้อเพลิงเหลวตองฉีดเชื้อเพลิงใหเปนละอองเพื่อทําการผสมกับอากาศ แตถาการ

บํารุงรักษาหัวเผาไมดีพอจะเกิดคารบอนตกคางที่ปลายของหัวเผา การแตกตัวเปนละอองดอยลง เชน ขนาด
ละอองโตขึ้น รูปแบบการกระจายละอองดอยลง ทําใหการผสมแยลง ผลก็คือกอใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ 
และเกิดบริเวณที่มีอากาศไมเพียงพอเนื่องจากการกระจายของละอองของเหลวไมสม่ําเสมอ ในกรณีที่เลวราย
กวานั้นคือ รูปรางเปลวไฟเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก อาจทําใหเปลวไฟไปกระทบกระเบื้องหัวเผา (Burner tile) 
โดยตรง เกิดการสะสมของคารบอนบนกระเบื้องและอาจทําใหหัวเผาเสียหาย ดังนั้นการตรวจสอบสภาพและ
การบํารุงรักษาหัวเผาอยางถูกตองและสม่ําเสมอจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งตอการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม
ของหมอน้ํา 

หากพบเห็นการเกาะติดของคารบอนท่ีบริเวณหัวเผา ประการแรกคือตองตรวจหาตนตอท่ีกอใหเกิด
คารบอนอยางถี่ถวน แลวทําการซอมแซมใหเรียบรอยแลวจึงใชงาน มิฉะนั้นแลวจะเกิดความเสียหายที่ไมอาจ
แกไขได การเกาะติดของคารบอนอาจมีสาเหตุหลักมาจาก อุณหภูมิและความดันน้ํามันเตาไมเหมาะสม เปนตน 
เมื่อทราบสาเหตุแลวใหปรับคาใหเหมาะสมและทําความสะอาดหัวเผาที่มีส่ิงสกปรกและคารบอนเกาะอยูดวย
น้ํามันลางแลวจึงเช็ดออกดวยผานิ่มๆ หามทําความสะอาดโดยใชของแข็งอยางเชนไขควงหรือมีด เนื่องจากอาจ
เกิดรอยสึกขึ้นที่ปลายหัวเผาและทําใหการพนฝอยยิ่งแยลงได 

จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดวา การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและอุปกรณชวยเหลือ
การเผาไหมตางๆ ดวยวิธีการท่ีถูกตอง ใหอยูในสภาพที่ดีเยี่ยมอยูเสมอ เปนส่ิงที่จําเปนตองปฏิบัติตามและ
ตองการความเอาใจใสดูแลจากผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช
งานหมอน้ําและเพื่อสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเปนการรักษาประสิทธิภาพของหมอน้ําและการ
เผาไหมไมใหลดลงไปตามกาลเวลา สงผลใหการใชพลังงานและตนทุนในการผลิตไอน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ขอแนะนําที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและอุปกรณ
ชวยเหลือการเผาไหมตางๆ โดยแบงตามประเภทของเชื้อเพลิงมีดังตอไปนี้ 

 
6.6.1 ระบบเผาไหมที่ใชเช้ือเพลิงแข็ง 

การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและอุปกรณชวยเหลือการเผาไหมตางๆ ในหมอน้ําที่ใช
เชื้อเพลิงแข็ง แสดงไดดังตารางที่ 6-17 และ 6-18  

 
ตารางที่ 6-17  การตรวจสอบสภาพและเกณฑการยอมรับของอุปกรณในระบบเผาไหมที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
เครื่องปอน
เชื้อเพลิง
และตะกรับ 

เครื่องปอนเชื้อเพลิง 
(Stoker) 

ตรวจสอบสภาพการ
เคลื่อนไหว 

ควรเคลื่อนที่ดวยความนุมนวลไมติดขัด 

ตะกรับ (Fire grate) ตรวจสอบการอุดตัน การ
ลุกไหม และการผิดรูป 

ควรเคลื่อนที่ดวยความนุมนวลไมติดขัด 
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ตารางที่ 6-18  การบํารุงรักษาอุปกรณในระบบเผาไหมที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง 
อุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 

อุปกรณเผา
ไหมที่ใช 
ถานหิน 
(Pulverized 
coal firing) 

อุปกรณปอนถาน 
เขาหมอน้ํา 

รายการตรวจสอบขึ้นกับบริษัทผูผลิต แตโดยทั่วไปตองทําการ
ตรวจสอบดังนี้ 
• อุปกรณขับชุดปอนถาน สภาพภายนอกและสภาพการทํางาน

ทั่วไป 
• การสึกกรอนและการกัดกรอนของแกนขับและลูกกล้ิง (Shaft and 

Roll) 
• การสึกกรอน และการรั่วของลมและถานของหองปอนถาน 

(Feeder housing) 
• สภาพทั่วไปและความแนนหนาของสลักยึด บุชชิ่ง เปนตน 

เครื่องบดถานหิน 
(Pulvarizer) 

แบงได 4 ประเภท คือ Ball-race mill, Bowl mill, Impact หรือ 
Attrition mill และ Ball mill รายการตรวจสอบจะเปนไป 
ตามบริษัทผูผลิต แตโดยทั่วไปตองทําการตรวจสอบดังนี ้
• สภาพภายในและภายนอกของ Housing ของเครื่องบด เพือ่ดูรอย

กัดกรอน และการรั่วไหล 
• สภาพและการทํางานของอุปกรณปรับแตง (Adjusting 

mechanism) ของหองบด และหัวบด ลูกกล้ิงอยูในสภาพปรกติ 
• ผิวหนาของตัวบด (Grinding surface) เพื่อดูการสึกกรอน ไม

เรียบ 
• ตรวจวัด ปรับแตงแรงกดของ Spring ของ Grinder 
• สภาพของอุปกรณที่หมุน เชน Bearing, Shaft Journal เปนตน 
• ระบบน้ํามันหลอลื่น 
• สภาพและการทํางานของผิวเคลือบในหองบดถานหิน และ

อุปกรณกวาดวัสดุ (Scraper) 
อุปกรณระบาย
อากาศในเครื่องบด
ถานหิน 
(Exhauster in 
pulvarizer) 

• สภาพทั่วไปของอุปกรณ ตัวขับ การประกอบ และการ Alignment 
อุปกรณ 

• ตรวจสอบสภาพ Bearing และตัวขับ 
• ตรวจสภาพลอ การสึกกรอน การกัดกรอน และการสมดุลในการ

หมุน 
• ตรวจสอบ Housing ของ Exhauster เพื่อดูสภาพ Liner การสึก

กรอน การกัดกรอน หรือการ Leak 
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อุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
อุปกรณเผา
ไหมที่ใชถาน
หิน 
(Pulverized 
coal firing) 
(ตอ) 

หัวเผาไหมถานหิน 
(Coal burner) 

• ตรวจสภาพของหัวพนถาน (Coal nozzle) เพื่อดูการสึกกรอน 
การเผาไหม รวมท้ังฉนวนกนัความรอนรอบๆ หัวเผา 

• ตรวจสอบสภาพของ Coal nozzle สภาพอิฐทนไฟ (Refractory 
throat) 

• ตรวจสอบทอสงผงถานในระบบเพื่อดูการรั่วไหลผิดปรกติ 

อุปกรณเผา
ไหมแบบ 
Stoker coal 
firing 

Underfeed stoker รายการตรวจสอบขึ้นอยูกับผูผลิต Underfeed stoker แต 
โดยทั่วไปตองตรวจสอบดังนี้ 
• ตรวจสอบและการทํางานของชุดกระทุงหลกัและรอง (Main ram 

and distribution ram) รวมทั้งขอตอตางๆ 
• ตรวจสอบการอุดตันของทอสงลม (Tuyeres) และปญหาการขยับ

เคลื่อน 
• ตรวจสอบสภาพและการทํางานของชองจายลมและแผนปด 

(Windbox and damper) 
• ตรวจสอบสภาพและการทํางานของเครือ่งบด (Clinker and ash 

grinding mechanism) เครื่องกระทุง (ram) ชองลมและแผนปด 
(Windbox damper) 

Spreader stoker รายการตรวจสอบขึ้นอยูกับผูผลิต Spreaders stoker แต 
โดยทั่วไปตองตรวจสอบดังนี้ 
• ชวงหางระหวาง Distributor blade และ Distributor tray 
• ตรวจสอบการเสียดสีของ Feeder และ Lining 
• ตรวจสอบชุดขับ เฟองขับ โซ ซี่เฟอง รวมทั้งการวางแนว 

(Alignment) 
• ตรวจสอบความเพียงพอของน้ําระบายความรอนที่ไปยังอปุกรณ

สวนตางๆ 
• ตรวจสอบ Over fire air fan และ Distribution nozzle 

ตะกรับเตาไฟแบบ
เคลื่อนที ่
(Traveling grate) 

• สภาพ Grate bar และการขยายตัวของสวนตางๆ 
• สภาพหลัก รอง ตะกรับเตาไฟ 
• สภาพ Dampers and frame และอุปกรณสนับสนุน 
• ตรวจสภาพ Fire door liner และ ทอสงลมสําหรับ Over fire 
• ตรวจสอบการกัดกรอน การสึกกรอนของชิน้สวนของตะกรับใน

เตาไฟ 
• ตรวจสอบระบบ Air seal 
• ตรวจสอบการสึกหรอทีห่ัวหนาชิ้นสวนตางๆ 
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อุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
อุปกรณเผา
ไหมแบบ 
Stoker coal 
firing (ตอ) 

ตะกรับเตาไฟแบบ
เคลื่อนที ่
(Traveling grate) 
(ตอ) 

• ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศจาก Windbox  
• ตรวจสอบ Air damper วาทํางานไดถูกตองและถูกตําแหนง 
• ตรวจสอบกลไกตางๆ ของ Damper ดูการสึกหรอและสภาพ

ผิดปรกติ 
• ตรวจสอบสวนที่สัมผัสความรอน หรือเปลวไฟ ดูความเสียหาย 

บิดตัว เปนตน 
• ตรวจสอบ Shear pin วาอยูในสภาพปรกติและทํางานได 
• ตรวจสอบกลไกการทํางานของชุดขับตะกรับเตาไฟ (Grate drive) 
• ตรวจสอบโครงสรางของเตาเผา ผนัง อิฐ กระเบื้องทนไฟ 

รอยแตก รอยแยกเปนชิ้นๆ 
ระบบการกําจัดขี้เถา  
(Ash removal system) 
สวนประกอบการทํางานของระบบที่
สําคัญ ไดแก 
• ระบบ Hydraulic ของระบบ 
• ระบบขนยายขี้เถา 

• การสึกรอน การกัดกรอน และการรั่วซึม 
• กลไกการจัดสง ขนยายขี้เถาอยางมีประสิทธิผล 
• สภาพของบอพัก บอเก็บขี้เถารวมทั้งอิฐ ผนังทนความรอน 
• การทํางานของระบบสุญญากาศในระบบและระบบกักเก็บ 
• การสึกกรอนของทอสง ในสวนของทอโคง ทอหักโคง เปนตน 
• สภาพปมขี้เถา 

เตาเผาไหม
และผนัง 

สภาพโดยทั่วไป • ตรวจสอบการขยายตัว และหดตัวของชิ้นสวนรับความดันระหวาง
การเริ่มเดินเครื่องและหยุดเดินเครื่อง 

• ตรวจสอบระบบยึดทอ ทอรวม (Header support hanger) อยู
ในชวงการทํางานตามที่ออกแบบ หากไมถูกตองอาจแสดงถึง
ปญหาท่ีเกิดจากการยืดตัว และหดตัวที่เกิดขึ้น 

อิฐคอเตา • คอยตรวจสอบวามีการทรุดตัวหรือไม 
• คอยตรวจสอบวามีการแตกราวหรือไม 
• คอยตรวจสอบวามีการบางลงถึง 50 มิลลิเมตร หรือไม 
• ถามีสภาพใน 3 กรณีแรก ตองเปลี่ยนอิฐคอเตาใหม เพราะเปลี่ยน

อิฐคอเตาพังถลมลงมาในขณะที่เดินเครื่องหมอน้ําไดโดยที่ไมมี
ผูใดทราบอันตรายกับหมอน้ํามากเพราะเปลวไฟจะสัมผัสทอไฟ
ใหญโดยตรง 

• พยายามอยาใหอิฐทนไฟถูกน้ําหรือความชืน้ 
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อุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
เตาเผาไหม
และผนัง 
(ตอ) 

อิฐทนไฟ 1) การบํารุงรักษาอิฐทนไฟ 
• ระวังอยาใหอิฐทนไฟถูกความรอนชืน้หรือน้าํ เพราะเมื่อน้ําในอิฐ

ทนความรอน ความรอน น้ําในอิฐทนความรอนจะระเหยอยาง
รวดเร็ว ทําใหดันอิฐทนรอนแตกราวมาก 

• ระวังอยาใหอิฐทนไฟเย็นหรือรอนขึน้ทันทีทนัใด เพราะอุณหภูมิที่
เปลี่ยนอยางรวดเร็ว อิฐทนความรอนจะมีการแตกราว 

• โดยปรกติ ถาอิฐทนไฟมีรอยแตกกวางไมมากกวา 3 มิลลิเมตร 
และไมมีการรั่วของกาซรอน ไมมีความจําเปนตองซอมแซมใด 
เนื่องจากเมื่ออฐิทนไฟรอนขึ้น จะมีการขยายตัวมาประสานปด
รอยราวนั่นเอง 

• แตถาอิฐทนไฟ มีรอยแตกราวกวางมากกวา 3 ม.ม. ตองทําการ
ซอมแซมอิฐทนไฟ เพื่อปองกันความเสียหายของหมอน้ํา 

2) การซอมบํารุงอิฐทนไฟ 
ถาอิฐทนไฟ มรีอยแตกราวกวางมากกวา 3 ม.ม. มีวิธีซอมทําได
หลายวิธี เชน 

• ใช Ceramic fiber ยัดลงไปในชองรอยแตกเล็กนั้น 
• เซาะรอยแตกเปนรองตัววี ใชน้ําทําความสะอาดผิว และเอาวัสดุ

ทนไฟเหมือนเดิม อุดลงไป 
• รื้ออิฐทนไฟทัง้หมดออก แลวทําอิฐทนไฟทั้งหมดหรือบางสวน

ใหม 
 
6.6.2 ระบบเผาไหมที่ใชเช้ือเพลิงเหลว 

การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและอุปกรณชวยเหลือการเผาไหมตางๆ ในหมอน้ําท่ีใช
เชื้อเพลิงเหลว แสดงไดดังตารางที่ 6-19 และ 6-20 
 
ตารางที่ 6-19  การตรวจสอบสภาพและเกณฑการยอมรับของอุปกรณในระบบเผาไหมที่ใชเชื้อเพลิงเหลว 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
กรองน้ํามัน ตาขายกรองน้ํามัน 

(Wire net) 
1) ตรวจสอบความ

เสียหาย 
2) ตรวจสอบการอุดตัน 
3) ตรวจสอบระยะหาง

ระหวางตาขายและจุด
ติดต้ัง 

4) ตรวจสอบการรั่วซึม
ของน้ํามัน 

1) ไมมีความเสียหาย 
2) ไมอุดตัน 
3) ไมมีชองวาง 
4) ไมมีการรั่วซึมของน้ํามัน 
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
เครื่องให 
ความรอน
น้ํามัน 

ตัวควบคุมอุณหภูมิ
(Temperature 
controller) 

1) ตรวจสอบสภาพการ 
ทํางาน 

2) ตรวจสอบหนาสัมผัส
การลัดวงจร และ
สภาพ ฉนวนของ
หนาสัมผัสทางไฟฟา 
(Electrical contact) 

1) อุณหภูมิของน้ํามันตองอยูในเกณฑที่
กําหนดไว 

2) หนาสัมผัสตองทํางานไดดี ไมมีการ
ลัดวงจร หรอืการเส่ือมสภาพของ
ฉนวน 

วาลวควบคุม 
(Control valve)  

ตรวจสอบสภาพการ
ทํางาน 

ตองทํางานปรกติ 

อุปกรณดักไอน้ํา ตรวจสอบการระบายของ
น้ํา 

น้ําควรระบายไดปรกติ 

ขอตอทอและวาลว ตรวจสอบการรั่วซึมของ 
ไอน้ําหรอืน้ํามัน 

ไมมีการรั่วซัมของน้ํามันเชื้อเพลิง 

ปมเชื้อเพลิง ทอและซีล (Sealing 
part and pipe) 

ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ไมมีการรั่วซึมของน้ํามันเชื้อเพลิง 

ปะเก็นเชือก (Gland 
packing) 

ตรวจสอบความเสียหาย
จากความรอนสูง 

ไมมีความเสียหายจากความรอนสูง 

ตลับลูกปน 
(Bearing) 

ตรวจสอบการสั่นสะเทือน 
การรั่วซึมของน้ํามัน และ
ความเสียหายจากความ
รอนสูง 

ไมมีการส่ันสะเทือน ไมมีการรั่วซึมของ
น้ํามัน ความเสียหายจากความรอน 

แกนหมนุ (Rotor) ตรวจสอบหาเสียงที่
ผิดปรกติ และการ
ส่ันสะเทือน 

ไมมีการส่ันสะเทือนและเสียงที่ผิดปรกติ 

มาตรวัดแรงดัน 
(Pressured gauge) 

ตรวจสอบแรงดัน 
ขาออกของปม 

แรงดันควรอยูในเกณฑที่กําหนด 

หัวเผาและ
กลไกสราง
ละอองน้ํามัน 

หัวฉีด (Nozzle) ตัว
ปรับสภาพน้ํามัน 
(Stabilizer) และถวย
สรางละอองน้ํามัน 
(Atomizing cup) 

ตรวจสอบความเสียหาย
จาการลุกไหม การผิดรูป 
การเส่ือมสภาพและเขมา
ดํา 

ไมมีความเสียหายจากการลุกไหม การ
ผิดรูป การเส่ือสภาพและเขมาดํา 

ปลายหัวฉีด (Nozzle 
tip) 

ตรวจสอบความสามารถ
ในการสรางละอองน้ํามัน 

สีและรูปรางของเปลวไฟควรจะ
เหมาะสม 
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
หัวเผาและ
กลไกสราง
ละอองน้ํามัน 
(ตอ) 

ตลับลูกปนของหัว
เผา 

ตรวจสอบการสั่นสะเทือน
ที่ผิดปรกติ การรั่วซึมของ
น้ํามัน ความรอนที่สูง
ผิดปรกติและการหลอลื่น
อุปกรณ 

ไมมีการส่ันสะเทือนที่ผิดปรกติ ไมมีการ
รั่วซึมของน้ํามัน ความรอนไมสูง
ผิดปรกติมีปริมาณและคุณภาพของ
น้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสม 

กลไกผสมอากาศและ
น้ํามัน (A/F ratio 
mechanism) 

1) ตรวจสอบการสราง
ละอองน้ํามันโดย
พิจารณาจากสีของ
เปลวไฟ 

2) ประเมินสัดสวนอากาศ
และน้ํามันโดยใชมาตร
วัดออกซิเจนหรือควัน 

1) สีของเปลวไฟควรปรกต ิ
2) คาจากการวัดออกซิเจนและ

คารบอนไดออกไซดควรอยูในเกณฑ
ปรกติ 

ขั้วไฟฟา (Electrode) 1) ตรวจสอบการเปรอะ
เปอน เส่ือมสภาพ 
หรือลุกไหม 

2) ตรวจสอบตําแหนงและ
ระยะหางระหวางขั้ว 

3) ตรวจสอบรอยแตกราว
ของฉนวน 

4) ตรวจสอบการ
เส่ือมสภาพของลวดนํา
ไฟฟาและการหลุด
หลวมที่จุดเชื่อมตอ 

1) ไมมีการเส่ือมสภาพ ความเสียหาย
จากการลุกไหมที่สังเกตได 

2) ตําแหนงและระยะหางควรอยูในระยะ
เหมาะสม 

3) ไมมีความเสียหายหรือรอยแตกราว 
4) ไมมีการเส่ือมสภาพของลวดตัวนํา

และการหลุดหลวมของจุดเชื่อมตอ 
 

หัวเผานํา
รอง 

หัวเผา (Burner) 1) ตรวจสอบความ
เสียหายจากการลุก
ไหม การผิดรปู เขมา
ดําและการเส่ือมสภาพ  

2) ตรวจสอบตําแหนง 
ทิศทาง และความยาว
ของเปลวไฟนาํรอง 

3) ตรวจสอบแรงดันกาซ
เชื้อเพลิงกรณีที่กาซ
เปนเชื้อเพลิง 

1) ไมมีความเสียหายจากการลุกไหม 
การผิดรูป การเส่ือมสภาพและเขมา
ดํา 

2) ตองอยูในระยะที่กําหนด 
3) ตองมีแรงดันตามเกณฑที่กําหนด 
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
หัวเผานํา
รอง (ตอ) 

ขั้วไฟฟา (Electrode) 1) ตรวจสอบการเปรอะ
เปอน เส่ือมสภาพหรือ
ลุกไหม 

2) ตรวจสอบตําแหนงและ
ระยะหางระหวางขั้ว 

3) ตรวจสอบรอยแตกราว
ของฉนวน 

4) ตรวจสอบการ
เส่ือมสภาพของลวดนํา
ไฟฟาและการหลุด
หลวมที่จุดเชื่อมตอ 

1) ไมมีการเส่ือมสภาพ ความเสียหาย
จากการลุกไหมที่สังเกตได 

2) ตําแหนงและระยะหางควรอยูในระยะ
เหมาะสม 

3) ไมมีความเสียหายหรือรอยแตกราว 
4) ไมมีการเส่ือมสภาพของลวดตัวนํา

และการหลุดหลวมของจุดเชื่อมตอ 
 

หองเผาไหม
และวัสดุทน
ความรอน 

วัสดุทนไฟและทน
ความรอน 
(Refractory material 
and burner tile) 

ตรวจสอบการผิดรูป การ
ลุกไหมและเขมาดํา 
ตลอดชองมองลอดและหัว
เผา 

ไมมีการผิดรูป การลุกไหมและคราบ
เขมาดําที่สังเกตได 

พัดลมดูด
อากาศ 

ตลับลูกปน 
(Bearing) 

ตรวจสอบการสั่นสะเทือน
ที่ผิดปรกติ การรั่วซึมของ
น้ํามัน ความรอนที่สูง
ผิดปรกติและการหลอลื่น
อุปกรณ 

ไมมีการส่ันสะเทือนทีผิดปรกติ ไมมีการ
รั่วซึมของน้ํามัน ความรอนไมสูง
ผิดปรกติมีปริมาณและคุณภาพของ
น้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสม 

ใบพัดและแผนปด
ชองลม (Vane and 
damper) 

ตรวจสภาพการทํางาน ทํางานไดอยางไมติดขัด การเปดปดเปน
ปรกติ 

ทออากาศและทอลม
ใหญ (Air duct and 
wind box) 

ตรวจสอบความผิดปรกติ
การรั่วซึมของอากาศและ
คราบน้ํามัน 

ไมมีความผิดปรกติที่สังเกตไดและการ
รั่วซึมของอากาศหรือคราบน้าํมัน 

ตาขายและชองลม 
ดูด (Wire net and 
suction port) 

ตรวจสอบความเสียหาย
และการยึดเกาะของส่ิง
แปลกปลอม 

ไมมีความเสียหายและการยึดเกาะของ
ส่ิงแปลกปลอม 

ประตูลดแรง
ระเบิด
(Explosion 
door) 

แผนปดและโครง
(Plate and frame) 

1) ตรวจสอบการผิด
รูปการลุกไหม 

2) ตรวจสอบการรั่วซึม
ของกาซ 

1) ไมมีการผิดรูป การลุกไหม และการ
ทํางานเปนปรกติ 

2) ไมมีการรั่วซึมของกาซ 

สปริง ตรวจสอบ การชํารุด สนิม
และความบกพรองอืน่ๆ 

ไมมีการชํารุดบกพรองหรือคราบสนิมที่
สามารถสังเกตเห็นได 
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
ทอกาซและ
ปลองควัน 

ผิวภายนอกและ
ภายใน 

1) ตรวจสอบการ
ผิดปรกติของสี 

2) ตรวจสอบความ
เสียหาย การผุกรอน
และรอยแตกราว 

3) ตรวจสอบเขมาดํา 
ขี้เถา คราบน้ํา และ
การผุกรอน 

4) ตรวจสอบการรั่วซึม
ของกาซ การไหลเขา
ของอากาศโดยใช
มาตรวัดลม 

1) ไมมีความผิดปรกติของสี 
2) ไมมีความเสียหายที่สังเกตได ไมมี

การผุกรอนและรอยแตกราว 
3) ไมมีเขมาดําและขี้เถา ไมมีคราบน้ํา

และการผุกรอน 
4) อากาศไหลผานอยางเหมาะสม ไมมี

การรั่วซึมของกาซและการเขามา
ปะปนของอากาศภายนอก 

อุปกรณปองกันฟาผา 
(Lightning rod) 

ตรวจการหลุดหรือขาด
ของลวดตัวนํา และการ
ทํางานของสายดิน 

ลวดตัวนําไมขาดและสายดินอยูในสภาพ
สมบูรณ 

ฐานราก
(Foundation) 

ตรวจสอบการทรุดตัวและ
การแตกราว 

ไมมีการทรุดตัวและการแตกราว 

ถังน้ํามัน 
เชื้อเพลิง 

ผิวภายนอกและ
ภายใน 

ตรวจสอบการแตกราว
และการผุกรอน 

ไมมีการแตกราวและการผุกรอนที่สังเกต
ได 

ขอตอของทอและ
วาลว 

ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ไมมีการรั่วซึมของน้ํามันเชื้อเพลิง 

สวนลางของถงั
(Bottom part) 

ตรวจสอบการสะสมตัว
ของคราบตะกอน 

ไมมีคราบตะกอนมีสังเกตเหน็ได 

ฐานราก
(Foundation) 

ตรวจสอบการทรุดตัวและ
รอยแตกราว 

ไมมีการทรุดตัวและรอยแตกราว 

ตัวควบคุมปริมาณ
น้ํามัน (Oil level 
controller) 

1) ตรวจสอบการทํางาน
ของสวิตซลูกลอย 

2) ตรวจสอบความ
เสียหายที่ตัวลูกลอย 

3) ตรวจสอบการแตกราว
ของลูกยางยน 
(Bellow) และการ
รั่วซึมของน้ํามัน 

1) สวิตซทํางานไดปรกติ 
2) ลูกลอยไมเสียหายและเคลื่อนที่ได

ปรกติ 
3) ไมมีการแตกราวที่ลูกยางยน และการ

รั่วซึมของน้ํามัน 

มาตรวัดระดับน้ํามัน 
(Oil level gauge) 

ตรวจสอบการทํางาน ตองทํางานไดปรกติ 
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
อุปกรณ 
ตัดเชื้อ 
เพลิง 
(โซลินอยด 
วาลว) 

ขดลวด (Coil) ตรวจสอบความผิดปรกติ
ของความรอน กล่ิน เสียง 
และการส่ันสะเทือน 

ไมมีความผิดปรกติของความรอน กล่ิน 
เสียง และการส่ันสะเทือน 

วาลว ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํามันผานบาวาลว 
ปะเก็นและหนาแปลน 

การรั่วซึมของน้ํามันผานบาวาลวตอง
นอยกวาที่กําหนดและไมมีการรั่วซึมของ
น้ํา มันผานปะเก็นและหนาแปลน 

กลไกการตัด
เชื้อเพลิง 

ตรวจสอบสภาพการ
ทํางาน 

ตองทํางานอยางสมบูรณและไมมีเสียง
ผิดปรกติ 

อุปกรณ 
ตัดเชื้อ 
เพลิง 
(วาลว 
มอเตอร 
และ 
น้ํามัน) 

ตนแรง (Driving 
source) 

ตรวจสอบความผิดปรกติ
ของอุณหภูมิกล่ิน และ
การรั่วซึมของน้ํามันตน
กําลัง 

ไมมีความผิดปรกติของอุณหภูมิ กล่ิน
และการรั่วซึมของน้ํามันตนกาํลัง 

วาลวและปะเก็น ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํา มันผานบาวาลว 
ปะเก็นและหนาแปลน 

ไมมีความผิดปรกติของอุณหภูมิ กล่ิน
และการรั่วซึมของน้ํามันตนกาํลัง 

การติดต้ัง (Fixing) ตรวจสอบลักษณะการ
ติดต้ัง 

ตองไมมีการเอนเอียงที่สังเกตได 

กลไกการตัด
เชื้อเพลิง 

ตรวจสอบสภาพการ
ทํางาน 

ทํางานไดอยางสมบูรณ ตําแหนงการ
เปดปดตองอยูในเกณฑปรกติ 

มอเตอร
ควบคุม 
การไหล 
ของอากาศ 
และน้ํามัน 

ตัวบงชี้มุมของแกน
หมุน (Indicator of 
rotary angle) 

ตรวจสอบวาตําแหนงการ
เผาไหมเปนไปอยาง
ปรกติ 

ตําแหนงการเผาไหมทั้งระดบัสูงและตํ่า
เปนไปอยางปรกติ 

ตัวตานทานปรับคา
ได (Potentiometer) 

1) ตรวจสอบการขาดหลุด 
การลุกไหม การเปรอะ
เปอนของตัวปด และ
ผิวหนาของขดลวด 

2) ตรวจสอบหนาเชื่อม
สัมผัสระหวางตัวปด 
และผิวหนาของ
ขดลวด 

1) ไมมีการขาดหลุด การลุกไหมและการ
เปรอะเปอน 

2) หนาสัมผัสมีสภาพปรกติ 

หนาสัมผัสของรีเลย
ถวงสมดุล (Contact 
of balancing relay) 

ตรวจสอบการเปรอะเปอน 
การเสียหายและการลุก
ไหมที่หนาสัมผัส 

ไมมีการเปรอะเปอน การเสียหายและ
การลุกไหมที่หนาสัมผัส 

ภายใน ตรวจสอบการเปรอะเปอน
และการสะสมของฝุน 

ไมมีการเปรอะเปอนและการสะสมของ
ฝุน 
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
มอเตอร
ควบคุม 
การไหล 
ของอากาศ 
และน้ํามัน 
(ตอ) 

จุดเชื่อมตอทางไฟฟา 1) ตรวจสอบการหลุด
หลวมของตะปูควง 

2) ตรวจสอบฝุน ความชื้น 
คราบสนิมและการผุ
กรอน 

1) ไมมีการหลดุหลวม 
2) ไมมีฝุน ความชื้น คราบสนิม และการ

ผุกรอน 

วาลว 
ควบคุม 
การไหล 
ของอากาศ 
และกาซ 
และแผน 
ปดอากาศ 

ขอตอวาลว ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ไมมีการรั่วซึม 

วาลวและแผนปด
อากาศ (Air damper) 

ตรวจสอบความผิดปรกติ
ของตําแหนงการเผาไหม
ทั้งในระดับสูงและตํ่า 

ไมมีความผิดปรกติ 

สวนเชื่อม 
โยงระบบ
ควบคุม
อากาศและ
น้ํามัน 

ตะปูควง ตรวจสอบการหลุดหลวม ไมมีการหลุดหลวม 

ชิ้นสวนที่ติดต้ัง ตรวจสอบตําแหนงการ
ติดต้ังวาถูกตอง 

ไมมีความผิดปรกติ ชิ้นสวนถกูติดต้ังใน
ตําแหนงที่เหมาะสม 

 
ตารางที่ 6-20  การบํารุงรักษาอุปกรณในระบบเผาไหมที่ใชเชื้อเพลิงเหลว 

อุปกรณอุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
หัวเผาทั่วไป • ตรวจความดันของน้ํามันเตา ความดันลม หรือไอน้ําวาไดตามขอ

บงใชหรือไม 
• ตรวจดูอุณหภูมิของน้ํามันที่เขาหัวฉีดวาไดตามขอบงใชหรือไม 
• ทําความสะอาดหัวเผาเปนประจํา สําหรับพวกหัวฉีดท่ีใชความดัน

ของน้ํามันเตาเองนั้นตองระวังอยาใหรองตางๆ ที่ปลายหัวฉีดเกิด
บิดเบี้ยวหรือชํารุดได ไมควรใชเหล็กแข็งขูดทําความสะอาด สวน
หัวเผาแบบถวยเหว่ียง ใชผาชุบน้ํามันสนเช็ดทําความสะอาด ถา
หากมีคราบคารบอนใหใชมีดอลูมิเนียมที่มากับหัวเผาทําความ
สะอาด หามใชวัสดุที่เปนเหล็กหรือสแตนเลส ทําความสะอาด
เพราะจะทําใหเกิดรอยภายในถวย 

• ตรวจดูสภาพของชองบังคับลมอยูเสมอ หากชํารุดใหรีบซอมแซม
ใหดีดังเดิม 

• ตรวจสภาพของชองหัวเผา หากอิฐทนไฟแตกหักและหลนลงมา
ใหรีบแกไข 
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อุปกรณอุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
หัวเผาทั่วไป (ตอ) • ตรวจดูขอตอที่เชื่อมคันบังคับชองลมกับวาลวน้ํามัน อยาใหหลวม

หรือหลุด 
• ตรวจดูปริมาณของอากาศที่เขาหัวเผา ไมควรเกินกวา 1.2 เทา

ของจํานวนอากาศตามทฤษฎีการเผาไหม โดยดูจากปริมาณ O2 
สวนเกินในกาซไอเสีย ซึ่งไมควรเกิน 3.5% หรือดูจากปริมาณ 
CO2 ซึ่งไมควรตํ่ากวา 12.5% 

• ตรวจสภาพการสึกหรอของหัวเผาไหมเชื้อเพลิง โดยสังเกตจาก
เปลวไฟท่ีออกจากหัวเผาไหม หรือดูจากความสมบูรณของการ
เผาไหม 

• ตรวจสอบปญหาจากการทํางานของ Burner vane และกลไกสวน
อื่น เพื่อใหทราบถึงความผิดปรกติที่อาจเกิดขึ้น 

หัวเผา แบบพนฝอยโดยใช
ความดันน้ํามัน 

หัวฉีดแบบไฟมาก-นอย และหัวฉีดแบบตอเนื่อง จะมีกรองละเอียด
เล็กๆอยูภายใน ตองทําความสะอาดออกใหหมด การฉีดน้ํามันจึงจะ
เปนปรกติ 

แบบพนฝอยโดยใช
อากาศหรือไอน้ํา 

• ปรกติแลวการอุดตันมีนอย เพราะอากาศหรือไอน้ํา ที่พนฝอยจะ
ไลส่ิง สกปรกออกตลอดเวลา แตใชไปนานๆ เขา อาจเกิดอุดตัน
ได ซึ่งจะสังเกตไดจากเปลวไฟไมเปนพุม ออกบาง ไมออกบาง 

• ถอดออกลางทาํความสะอาด และเอาคราบคารบอนแข็งตามรอง
ของ Swirler ออกใหหมด และประกอบเขาที่ใหสนิท ก็จะไดการ
ฉีดน้ํามันและเผาไหมเปนปรกติ 

แบบใชแรงเหว่ียง
ของถวยหมุน 

• ลักษณะการหมุนเหว่ียงของถวย จะทําใหมีตะกอนสะสมบนผิว
ถวย รวมทั้ง ถาอุนน้ํามันรอนจัดจนเกินไปจนไฟลุกในถวย 
ภายในถวยจะแหงเปนตะกรนั จึงตองทําความสะอาดทุกวัน 

• หลังจากหยุดหวัเผาทํางานแลว ใหอาหัวเผาออกมา จะสามารถ
ทําความสะอาดไดโดยใชผาชุบน้ํามันโซลา ลางเช็ดออกใหหมด 
หามใชของแขง็มีคมขุด เพราะจะเกิดรอย (ควรรักษาใหผิวเรียบ
ด่ังกระจก) และอยาใหปากขอบถวยเวาแหวง (ควรรักษาใหปาก
ขอบถวยคมด่ังใบมีด) 

• ทําสะอาดแลวปดฝา แลวเริ่มเดินหมอน้ําได 
ระบบจาย
เชื้อเพลิง 

มอเตอร ชุด Turbine 
drive และเกียรปม 

• ชองวาง (Clearance) ในสวนตางๆ 
• ส่ิงผิดปรกติภายในเนื่องจากชองวาง (Clearance) ในสวนตางๆ 

มากเกินไป 
• การสึกหรอของแบริ่ง 
• การรั่วไหล การซึมของน้ํามัน 
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อุปกรณอุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
ระบบจาย
เชื้อเพลิง 
(ตอ) 

ปมลูกสูบที่ขับดวยไอ
น้ํา (Steam driven 
reciprocating 
pump) 

• การสึกหรอของลูกสูบและกระบอกสูบ ทั้งในสวนที่สัมผัสไอน้ําและ
น้ํามัน 

• การทํางานของวาลวไอน้ํา และสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ 
• บาวาลวทั้งในสวนของระบบน้ํามัน และไอน้ํา 
• การรั่วไหล ซึมของน้ํามันในสวนตางๆ รวมทั้งขอตอทุกจุด 
• สภาพไสกรอง และอุปกรณเสริมอื่นๆ 

วาลวและทอสง
น้ํามัน 

• ตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมแรงดันออก และคา 
Setting ของ Relief Valve 

• ตรวจสอบ การทํางานและคาความดันน้ํามันขาออกที่ควบคุมอยู 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมความดันของไอน้าํที่จาย

เขา Oil heater 
• ตรวจสอบและทําความสะอาดไสกรองของระบบ ทั้งในระบบ

น้ํามันและระบบไอน้ํา 
• ตรวจสอบและตั้งคา (Calibration) ความดันทั้งในระบบไอน้ํามัน 

และไอน้ํา 
• ตรวจสอบการทํางานของ Trap drain valve ในระบบไอน้าํ 
• ตรวจสภาพ Shut off วาลว และ วาลวปรับ (ความดัน ปริมาณ 

และอื่นๆ) รวมทั้งการตรวจสอบการรั่วซึมของระบบผานวาลว 
• ตรวจสอบและทําความสะอาดหัวจายน้ํามัน ดูรองรอยของการ

รั่วซึม การสึกกรอน การเปลี่ยนสี เปลี่ยนสภาพของ Burner 
nozzle 

• ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํามันตามขอตอและจุดอื่นๆ ในระบบ 
ไสกรองน้ํามันทั่วไป 
(Oil strainer) 

• ควรตรวจและทําความสะอาดหมอกรองน้ํามันเปนประจําอยาให
อุดตัน ขนาดรไูส กรองน้ํามันตองเหมาะสม 

• ควรตรวจความดันปมน้ํามันวาปรกติหรือไม หากความดันตํ่าไป 
ตัวปมอาจชํารุดหรือผุกรอนหรือหมอกรองดานหนาปมอาจอุดตัน 

ไสกรองน้ํามันรอน • เปดฝาเอาตะกรากรองออกมา ใชมือเขาไปปาดกอบเอาตะกอน
โคลนออกมา ขยี้ดูถาเปนของแข็งดินทรายจะรูสึกได  

• ตรวจดูวาตะกรากรองมีรอยทะลุผานไดรึเปลา  
• เอาน้ํามันคางในไสกรองออก 
• ลางใหสะอาด 
• กอนประกอบเขาใหเติมน้ํามันเตาที่สะอาดใหเต็มปะเก็นฝาตองไม

ชํารุด ปดฝา ขนันอตใหแนน 
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อุปกรณอุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
ระบบจาย
เชื้อเพลิง 
(ตอ) 

ไสกรองน้ํามันเย็น • เปดฝาเอาตะกรากรองออกมา เทน้ํามันออกแลว จะรูสึกเหมือนส่ิง
สกปรกอุดตันกรอง (โดยเฉพาะในหนาหนาว) สวนใหญมันคือไข
ที่ปนอยูในน้ํามันเตาเกรดซี ใชมือเขาไปปาดกอบเอาตะกอนโคลน
ออกมาขย้ีดูถาเปนไข มันจะละลายออกไปหมด ทิ้งของแขง็เล็กๆ 
นอยๆ ใหรูสึกได 

• ในหนาหนาวไสกรองจะมีการอุดตันดวยไข แกไขโดยตองเอาทอ
ทองแดงไอน้ํามาพัน อุนใหรอนนิดหนอย การอุดตันดวยไขจะ
หมดไป 

ถังเก็บน้ํามันเตา • ควรตรวจ และถายน้ําและตะกอนเหนียวออกจากกนถังอยาง
สม่ําเสมอ 

• ระบายน้ํากนถัง 
• เปดวาลวระบายชาๆ ถาเปดเร็วจะไมรูวามีน้ํา 
• ตรวจสอบระบบการทํางานของลูกลอยบอกระดับ 

ในถังน้ํามัน 
ระบบอุนน้ํามัน (Fuel oil heater) • ตรวจสภาพผิวทอของ Oil heater วามีส่ิงสกปรก คราบที่ผิวทอ

หรือไม 
• ตรวจสภาพการกัดกรอน และการสึกกรอนในระบบ ทั้งในดาน

ของน้ํามันและไอน้ํา 
• ตรวจสภาพทอ Vent และ ทอ Drain วาอุดตันหรอืไม 
• ตรวจสอบการรั่วซึมของทอ และแผงยึด 
• ตรวจสภาพการทํางานและคา Setting ของ Relief Valve 
• ตรวจสภาพฉนวนที่ใชในระบบ 
• ตรวจดูวาหมออุนน้ํามันเตาทํางานเปนปรกติหรือไม อุณหภูมิของ

น้ํามันเตาที่ออกจากหมออุนสูงพอตามความตองการหรือไม 
 

ชองจายลม (Windbox) • ตรวจสอบการกัดกรอน สึกกรอนของแผนปดทางลม (Air 
damper) หรือแผนเปลี่ยนทิศทางลมในชองจายลม 

• ตรวจสอบความสมบูรณของฉนวนรอบหองชองจายลม 
• ตรวจสอบสภาพและการทํางานของชองเปด รูตรวจสอบ ประตู

ทางเขา ตลอดจนแผนปดรอบ Windbox วาไมมีลมรั่ว 
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อุปกรณอุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
อุปกรณปรับลมในหองเผาไหม 
(Damper) 

• ตรวจสอบกลไก คันบังคับ แผน Blade ทํางานไดถูกตองแมนยํา 
• ตรวจสอบตําแหนงของแผน Blade แสดงตําแหนงไดถูกตองตรง

กับตําแหนงทีแ่สดงคาดานนอก 
• ตรวจสอบกลไกการแสดงตําแหนงการใชงานของอุปกรณวาแสดง

ถูกตอง และสามารถยืดหดไดเมื่ออุณหภูมิอปุกรณเปลี่ยนแปลง 
• ตรวจสอบตําแหนงหยุดของ Damper ในทิศทางปดวาอยูใน

ตําแหนงตามที่ออกแบบไว 
• ตรวจสอบแผนกนัรั่วของลม (Seal strip) ของ Damper ไมบิดงอ

หรือเสียหาย 
• ตรวจสอบแผน Blade มีสภาพปรกติ ไมมีรองรอยการสึกกรอน

หรือการกัดกรอนหรือบิดงอ 
• ตรวจสอบแบริง่จุดตางๆ มีการหลอลืน่เพียงพอ 
• ตรวจสอบการสึกหรอของแบริ่งและจุดหมุนตางๆ 
• ตรวจสอบเสนทางของกาซที่ผานการเผาไหมแลว ไมมีส่ิงสกปรก

ตกคางอยู 
• กรณีเปน Damper ชนิดควบคุมระยะไกล ตองทําการตรวจสอบ

การส่ังการทํางาน และกลไกสามารถทํางานไดอยางถูกตองตลอด
ชวงการควบคุม 

• หากมีการออกแบบการทํางานของ Damper ในสวนของ Induced 
draft fan และ Forced draft fan ตองมั่นใจวาในชวงการ Purge 
เตาหมอน้ําตําแหนงของ Damper ได ถูกส่ังใหเคลื่อนไป อยูในตํา 
แหนงที่ออกแบบไว 

 
6.6.3 ระบบเผาไหมที่ใชเช้ือเพลิงกาซ 

การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและอุปกรณชวยเหลือการเผาไหมตางๆ ในหมอน้ําท่ีใช
เชื้อเพลิงกาซ แสดงไดดังตารางที่ 6-21 
 
ตารางที่ 6-21  การตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษาอุปกรณในระบบเผาไหมที่ใชเชื้อเพลิงกาซ 

อุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษา 
ระบบเผาไหมที่ ใช เชื้อ เพลิงกาซ 
(Gas firing) 

• ตรวจสภาพการกัดกรอน และการอุดตันของหัวฉีดกาซ 
• ตรวจสภาพและการทํางานของกลไกชุดควบคุม Damper 
• ตรวจสภาพการทํางานของวาลวควบคุมแรงดันในระบบ 
• ตรวจสอบการรั่วซึมในระบบตางๆ รวมทั้งการรั่วซึมของ

วาลวตางๆ ในระบบ 
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ภาคผนวกภาคผนวก  กก  
กฎหมายกฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําที่เกี่ยวของกับหมอน้ํา  

และหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่นําความรอนและหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่นําความรอน  
 
 

สวนสําคัญสวนหนึ่งที่เกี่ยวกับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนคือ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ซึ่งมีผลตอทั้งผูผลิตและผูใชหมอน้ําและหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ในประเทศไทยสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนจะเนนและแบงออกเปนสองหัวขอหลักคือหัวขอเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การเดินเครื่องหมอน้ํา และหัวขอเกี่ยวกับการรักษาสภาพแวดลอม รายละเอียดกฎหมายของประเทศไทยที่
เกี่ยวกับหมอน้ํามีดังนี้ 

 

1.1 กฎหมายดานความปลอดภัย 
  หนวยงานท่ีมีหนาที่กํากับดูแลดานความปลอดภัยในการใชหมอน้ําในในประเทศไทยมี 2 หนวยงาน
หลักดวยกัน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม และกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวงแรงงาน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
หนาที่กํากับดูแลหมอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น แตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีหนาที่กํากับ
ดูแลหมอน้ําท้ังในโรงงานอุตสาหกรรมและนอกโรงงานอุตสาหกรรม 
 
1.1.1 กฎหมายดานความปลอดภัยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ในป พ.ศ. 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดประกาศใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําขึ้นใหมโดยได
ยกเลิกกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําเดิมทั้งหมด ซึ่งในปจจุบันกฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมใชในการ
กํากับดูแลความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา เปนกฎหมายท่ีไดมีการประกาศขึ้นใหมในป พ.ศ. 2549 มีทั้งส้ิน 4 
ฉบับ คือ 

• กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา พ.ศ. 2549 
รายละเอียดของกฎหมายดานความปลอดภัยที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบแยกตาม

กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามขางตนแสดงไดดังนี้ 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

1) กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8 (2) (3) (4) (6) (7) และ (8) แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิก 
(1) (5) และ (6) ของขอ 6 ขอ 8 และขอ 9 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
(2) ขอ 2 และขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 
ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
“หมอน้ํา (boiler)” หมายความวา 
(1) ภาชนะปดสําหรับบรรจุน้ําที่มีปริมาณความจุเกิน 2 ลิตรขึ้นไป เมื่อไดรับความรอนจากการสันดาป

ของเชื้อเพลิงหรือแหลงพลังงานความรอนอื่น น้ําจะเปล่ียนสถานะกลายเปนไอน้ําภายใตความดันมากกวา 1.5 
เทาของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเล หรือ 

(2) ภาชนะปดสําหรับบรรจุน้ําซึ่งใชในการผลิตน้ํารอนที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนต้ังแต 8 ตารางเมตรขึ้น
ไป 

“หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน” หมายความวา ภาชนะปดท่ีภายในบรรจุของเหลวซึ่งมี
คุณสมบัติในการรับและถายเทความรอนได โดยรับความรอนจากการสันดาปของเชื้อเพลิงหรือแหลงพลังงาน
ความรอนอื่น เพื่อนําไปถายเทความรอนใหกับอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนโดยของเหลวจะไหลเวียน
ตลอดเวลาเพื่อรับและถายเทความรอนไดอยางตอเนื่อง 

“ภาชนะรับแรงดัน (pressure vessel)” หมายความวา 
(1) ภาชนะปดท่ีมีความกดดันภายในภาชนะและภายนอกภาชนะแตกตางกันมากกวา 1.5 เทาของ

ความดันบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเล และมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 103 มิลลิเมตร หรือ 
(2) ถังปฏิกิริยา (reactor) 

 
หมวด 1 

การออกแบบ การผลิต และการตรวจสอบการผลิต 
ขอ 3 ผูประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือสรางหมอน้ําหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ

นําความรอน หรือภาชนะรับแรงดัน ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) จัดใหมีการออกแบบ การผลิต และการตรวจสอบการผลิต 
(2) จัดทําเอกสารคูมือการใชงาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษา และ 
(3) จัดทํารายงานขอมูลการผลิต การตรวจสอบ และการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ทั้งนี้ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด 2 
การติดต้ัง 

ขอ 4 ผูประกอบกิจการโรงงานที่ใชหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือภาชนะรับ
แรงดัน ตองติดต้ังหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือภาชนะรับแรงดันที่ไดรับการออกแบบ 
การผลิต และการตรวจสอบการผลิตตามขอ 3 หมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือภาชนะ
รับแรงดันที่ติดต้ังตามวรรคหน่ึง หากนําเขาจากตางประเทศ ไมวาจะเปนภาชนะใหมหรือภาชนะที่ผานการใช
งานแลว ตองเปนไปตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 5 หมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือภาชนะรับแรงดันที่ติดต้ังเพื่อใชงาน ตอง
มีอุปกรณความปลอดภัยตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 6 สถานที่ติดต้ัง การติดต้ัง การตรวจสอบและทดสอบหลังการติดต้ัง และการเคลื่อนยาย 
หมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือภาชนะรับแรงดัน ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 7 ระบบทอตองไดรับการออกแบบ การคํานวณ และควบคุมการติดต้ังตามมาตรฐานท่ีรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยวิศวกรที่ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ 8 โรงงานที่มีการใชหมอน้ํา ตองติดต้ังอุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชในการบําบัดหรือปรับสภาพน้ําใน
ระบบหมอน้ํา หรือปรับสภาพน้ําเขาหมอน้ํา เพื่อใหน้ํามีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 9 โรงงานท่ีมีการติดต้ังหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือภาชนะรับแรงดัน 
ตองจัดทํารายงานขอมูลการติดต้ัง การตรวจสอบและทดสอบหลังการติดต้ัง และการเคลื่อนยายตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด 3 
การใชงาน 

ขอ 10 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือ
ภาชนะรับแรงดัน ตองจัดทําและดําเนินการตามแผนการบํารุงรักษาหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน หรือภาชนะรับแรงดัน รวมถึงอุปกรณประกอบตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 11 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา หรือภาชนะรับแรงดัน ตองใชงานท่ีความดันไมเกิน
กวาความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด (maximum allowable working pressure) สําหรับหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนตองใชงานท่ีอุณหภูมิไมเกินกวาอุณหภูมิอนุญาตใหใชงานสูงสุด 

ขอ 12 หมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ถังพักไอน้ํา ระบบทอและอุปกรณตางๆ 
ตองหุมฉนวนกันความรอน 

ขอ 13 หมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือภาชนะรับแรงดันที่โครงสรางรับแรงดัน
หรืออุปกรณความปลอดภัยชํารุดไมสามารถใชงานได หรือไมปลอดภัยตอการใชงานตองหยุดการใชงานทันที
และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสิบวันนับแตวันที่พบความชํารุดเสียหาย กรณีที่โครงสรางรับแรงดัน
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หรืออุปกรณความปลอดภัยชํารุดและจะนํากลับมาใชงานใหม ตองไดรับการซอมแซมและตรวจสอบตามวิธีการ
ที่กําหนดในขอ 16 

ขอ 14 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือ
ภาชนะรับแรงดัน ตองจัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบความปลอดภัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 15 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือ
ภาชนะรับแรงดัน ตองจัดสงรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทําการตรวจสอบหรือทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด 4 
การซอมแซมและดัดแปลง 

ขอ 16 การดําเนินการซอมแซมและดัดแปลง การตรวจสอบและทดสอบหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน หรือภาชนะรับแรงดัน ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 17 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดสงรายงานผลการดําเนินการซอมแซม และดัดแปลงและผลการ
ตรวจสอบและทดสอบหลังจากที่ไดซอมแซมและดัดแปลงหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หรือภาชนะรับแรงดัน ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนการใชงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด 5 
การยกเลกิการใชงาน 

ขอ 18 การยกเลิกการใชงานหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือภาชนะรับแรงดัน 
ผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 

หมวด 6 
บุคลากรประจําโรงงาน 

ขอ 19 คนงาน วิศวกร หรือสถาปนิกท่ีปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการควบคุม การออกแบบ การผลิต 
การใชงาน การตรวจสอบหรือทดสอบ หรือการซอมแซมหรือดัดแปลงหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน หรือภาชนะรับแรงดัน ตองมีคุณสมบัติและตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 3 ขอ 4 ขอ 6 ขอ 9 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 ขอ 17 ขอ 18 และ ขอ 19 แหง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และ
ภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“ผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน” หมายความวา คนงานประจํา

โรงงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางาน การตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําหมอน้ําหรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

“วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา” หมายความวา วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกรที่
รับผิดชอบการใชหมอน้ําซึ่งมีอัตราการผลิตไอน้ําต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป ควบคุมดูแลผูควบคุมประจํา
หมอน้ําและจัดทําแผนการใชงาน การบํารุงรักษาใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและขอกําหนดสําหรับ
หมอน้ํา 

“วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน” หมายความวา วิศวกร
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ังและควบคุมการติดต้ังตรวจทดสอบ 
วิเคราะหและจัดทํารายงานความปลอดภัยในการใชงานของหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน พรอมท้ังแนะนําวิธีการแกไขใหถูกตอง เปนไปตามหลักวิศวกรรม 

“วิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน”หมายความ
วา วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ที่ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองแบบ ควบคุมตรวจสอบ กํากับดูแลการ
สราง การซอมแซม หรือการดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ใหเปนไปตาม
แบบและรายละเอียดที่ผานการรับรอง 

“หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน” หมายความวา 
นิติบุคคลท่ีมีขอบเขตการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบและรับรองแบบหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 

(2) ตรวจพิสูจนหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ที่นําเขาจากตางประเทศตาม
ขอ 12 

(3) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลการสราง การซอมแซม หรือการดัดแปลง หมอน้ําหรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนใหเปนไปตามแบบ และรายละเอียด ที่ผานการรับรองจากหนวยรับรองวิศวกรรม
ดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

(4) ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง และการติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน และเครื่องอุปกรณสวนควบใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม 

(5) ตรวจทดสอบ วิเคราะหและจัดทํารายงานความปลอดภัยในการใชงานของหมอน้ําหรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน พรอมทั้งแนะนําวิธีการแกไขใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
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หมวด 1 
บุคลากรประจําโรงงาน วิศวกร และหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  

หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ขอ 2 ผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน วิศวกรควบคุมและ

อํานวยการใชหมอน้ํา วิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ที่ระบุในประกาศกระทรวงนี้ ตองมีคุณสมบัติหนาที่ความ
รับผิดชอบเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก 1 และตองขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ประกาศกําหนด 

ขอ 3 การจัดฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรม และการสอบมาตรฐานของผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือ
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก 2 
 

หมวด 2 
การออกแบบ 

ขอ 4 ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตองจัดใหมี
การออกแบบและคํานวณหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่จะทําการสรางใหเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล ไดแก มาตรฐาน ASME, JIS, EN หรือ
มาตรฐานเทียบเทา และตองจัดใหมีหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน หรือวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนทําการ
ตรวจสอบและรับรองแบบ พรอมทั้งเก็บรักษาแบบและหนังสือรับรองแบบนั้นไวภายในโรงงานเพื่อใหเจาหนาที่
สามารถตรวจสอบไดความในวรรคแรก มิใหใชบังคับกับหมอน้ําประเภทไหลผานทางเดียว (Once Through 
Boiler) ที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนไมเกิน 10 ตารางเมตร ความดันใชงานสูงสุด (Maximum Allowable Working 
Pressure) ไมเกิน 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร แตการคํานวณ การออกแบบ ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม
โดยมีหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือวิศวกรควบคุมการ
สราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนทําการตรวจสอบและรับรองแบบ 
 

หมวด 3 
การสรางและการตรวจสอบการสราง 

ขอ 5 ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองทําการ
สราง หรือดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ไดรับการออกแบบและตรวจรับรอง
แบบ โดยหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือวิศวกรควบคุม
การสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเทานั้น 

ขอ 6 ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองใชวัสดุ
ในการสรางตามมาตรฐานตามที่ไดรับการออกแบบนั้น และมีเอกสารรับรองคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใชใน
การสราง (Mill Certificate) เฉพาะสวนที่รับแรงดันที่สามารถสอบกลับแหลงที่มาได 
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ขอ 7 ลวดเชื่อมที่ใชในการสราง ตองเหมาะสมกับประเภทของวัสดุที่ใชในการสรางและเปนไปตาม
มาตรฐานลวดเชื่อม 

ขอ 8 ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตอง
ดําเนินการควบคุมและตรวจสอบการสราง ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีชางเชื่อม ที่มีความชํานาญในการเชื่อมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอนโดยเฉพาะและไดรับการรับรองตามมาตรฐานการเชื่อม 

(2) จัดใหมีเอกสารแสดงขั้นตอนการเชื่อม (Welding Procedure) เพื่อใหเจาหนาที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได 

(3) จัดทําเอกสารบันทึกการดําเนินการทุกขั้นตอนในกระบวนการสรางและการตรวจสอบพรอมให
เจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได และตองเก็บรักษาไวอยาง
นอย 10 ป 

(4) จัดใหมีการตรวจสอบกระบวนการสราง หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนโดย
หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือวิศวกรควบคุมการสราง 
หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ทั้งนี้ตองไมเปนวิศวกรรายเดียวกับที่
ดําเนินการรับรองแบบในขอ 4 

(5) หลังจากผานการตรวจสอบตาม (4) แลว ใหติดต้ังแผนโลหะ (Name Plate) ที่ตัวหมอน้ํา หรือหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนอยางหนาแนนถาวรในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน และอยางนอยที่สุดตองมี
การแสดงขอมูลตอไปนี้เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษลงบนแผนโลหะ ดังนี้ 

ก. สําหรับหมอน้ํา 
(1) ชื่อและประเทศของบริษัทผูผลิต 
(2) เลขทะเบียน วิศวกรหรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ

นําความรอน และตรวจสอบการสราง 
(3) เดือน ป ที่ผลิต 
(4) มาตรฐานการสราง 
(5) ความดันอนุญาตใชงานสูงสุด (Maximum allowable working pressure) 
(6) อัตราการผลิตไอน้ํา 
(7) ความดันทดสอบ 
(8) หมายเลขเครื่อง (Serial Number) 
(9) รุน (Model) 

ข. สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
(1) ชื่อและประเทศของบริษัทผูผลิต 
(2) เลขทะเบียน วิศวกร หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ

นําความรอนและตรวจสอบการสราง 
(3) เดือน ป ที่ผลิต 
(4) มาตรฐานการสราง 
(5) คาความรอนที่สามารถผลิตได (Capacity Output) 
(6) อัตราการไหลต่ําสุด (Minimum Flow Rate) 
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(7) หมายเลขเครื่อง (Serial Number) 
(8) รุน (Model) 

ขอ 9 ในการสราง หากกระบวนการสรางทําใหคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป เชน การเชื่อม หรือ
การดัดโคง ใหทําการอบคลายเครียดผลิตภัณฑ (Stress relief) 

ขอ 10 ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตอง
จัดทํารายงานการสราง (Manufacturing Data Report) และสงรายงานการไดรับการรับรองแบบ และรายงาน
การตรวจสอบการสรางใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมประกาศกําหนด 
 

หมวด 4 
การติดต้ัง 

ขอ 11 ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีจะติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตอง
จัดใหมีวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอนเปนผูตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง รวมถึงระบบทอตางๆ 

ขอ 12 การนําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่นําเขาจากตางประเทศมาใชใน
โรงงาน ตองเปนหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(มอก.) หรือมาตรฐานสากล ไดแก มาตรฐาน ASME, JIS, EN หรือเทียบเทาและไดรับการตรวจพิสูจนจาก
หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนหมอน้ํา 
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ใชงานแลวตองมีเอกสารประวัติการใชงาน การซอมแซมและ
การตรวจสอบดวยความในวรรคแรก มิใหใชบังคับกับหมอน้ําประเภทไหลผานทางเดียว (Once Through 
Boiler) ที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนไมเกิน 10 ตารางเมตร ความดันใชงานสูงสุด (Maximum Allowable Working 
Pressure) ไมเกิน 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร แตการคํานวณ การออกแบบ การสราง ใหเปนไปตามหลัก
วิศวกรรม โดยมีวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ําหรือหมอน้ําที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือ
หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ทําการตรวจพิสูจน 

ขอ 13 สถานที่ติดต้ังและฐานรากหมอน้ํา และหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(1) หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ติดต้ังในอาคารตองมีระยะหางจาก
เครื่องจักร อุปกรณและวัสดุอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับระบบหมอน้ําและหมอตม ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน
ไมนอยกวา 2.5 เมตร และหางจากผนังอาคาร หมอน้ํา และหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และ
เพดานไมนอยกวา 1.5 เมตร ยกเวนหมอน้ําแบบไหลผานทางเดียว (Once Through Boiler) ที่มีพื้นที่ผิวรับ
ความรอนไมเกิน 10 ตารางเมตร และความดันใชงานสูงสุด ไมเกิน 10 กิโลกรัม ตอตารางเซนติเมตร ทั้งนี้ 
ระยะดังกลาวตองเพียงพอตอการบํารุงรักษาและตรวจสอบ 

(2) สถานที่ติดต้ังตองมีทางเขาออกอยางนอย 2 ทาง มีความกวางอยางนอย 0.6 เมตร ความสูงอยาง
นอย 2 เมตร และตองปราศจากส่ิงกีดขวางทางเขาออก 

(3) ในกรณีที่จําเปนตองเก็บเชื้อเพลิงไวในบริเวณสถานที่ติดต้ัง ตองเก็บอยูหางจากหมอน้ําและหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมนอยกวา 1 เมตร 
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(4) ฐานรากสถานที่ติดต้ังหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและอุปกรณที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดตองมั่นคงแข็งแรง 

ขอ 14 การทดสอบกอนการใชงาน 
(1) ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตอง

จัดใหมีการตรวจสอบภายนอกภายใน และการทํางานของระบบการควบคุมกอนการใชงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในภาคผนวก 3 โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตม
ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และจัดสงตนฉบับรายงานใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน 
หลังจากทําการตรวจสอบความปลอดภัย 

(2) หมอน้ําที่นําชิ้นสวนมาประกอบ ณ สถานที่ใชงานตองทําการตรวจสอบตามแนวเชื่อมสวนรับ
แรงดัน ภายใตการควบคุมดูแลของวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอม หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา 
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
 

หมวด 5 
การใชงาน 

ขอ 15 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ตองจัดใหมีผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเปนผูดูแลรับผิดชอบการใช
งานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ขอ 16 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน
ตองแสดงใบอนุญาตผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ไว ณ ที่เปดเผย
และเห็นไดงายในบริเวณที่ติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ขอ 17 ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใชงานหมอน้ําที่มีกําลังการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต 20 ตันตอ
ชั่วโมงขึ้นไป นอกจากจะตองดําเนินการตามขอ 16 แลว ตองจัดใหมีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา
เปนผูดูแลรับผิดชอบการใชงานหมอน้ําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

ขอ 18 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา ตองจัดใหมีการตรวจสอบหมอน้ําโดยวิศวกร
ตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในเรื่องตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบภายนอก 
(2) ตรวจสอบภายใน 
(3) ตรวจสอบการทํางานของระบบการควบคุม และอุปกรณความปลอดภัย 
ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก 3 
สําหรับหมอน้ําที่มีอัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป ที่มีการออกแบบ

โครงสราง การสรางและใชอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงคจะตรวจสอบภายใน ทุก
ระยะเวลาเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ปตอการตรวจสอบหนึ่งครั้งก็ใหกระทําได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กอน 
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ขอ 19 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัดใหมี
การตรวจทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงาน โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดาน
หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในเรื่องตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบภายนอก 
(2) ตรวจสอบภายใน 
(3) ตรวจสอบการทํางานของระบบการควบคุม และอุปกรณความปลอดภัย 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก 3 
สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่มีการออกแบบ การสรางและมีการใชอุปกรณ

ปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงคจะตรวจสอบภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 3 ป
ตอการตรวจทดสอบหนึ่งครั้ง ก็ใหกระทําได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 

ขอ 20 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัดใหมี
การตรวจสอบคุณภาพของของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนเปนประจําทุก 6 เดือน และเก็บรักษาไวในโรงงาน 
เพื่อใหเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได 

ขอ 21 หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ที่หยุดใชงานติดตอกันนานกวา 6 เดือน 
หากจะนํามาใชอีกครั้ง ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบตามที่กําหนดในภาคผนวก 3 กอนทํา
การใชงาน 

ขอ 22 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงาน หรือสวนราชการ มีความประสงคใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมดําเนินการตรวจทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงานของหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแลว เห็นวามีความเหมาะสมใหวิศวกรเครื่องกลผูซึ่ง
เปนวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกรมีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบได โดยวิศวกรเครื่องกลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวไดรับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียนตามขอ 2 

ขอ 23 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามขอ 18 ขอ 19 หรือ
ขอ 21 ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และจัดสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน นับแต
วันที่เสร็จส้ินการตรวจสอบ 
 

หมวด 6 
การซอมแซมและดัดแปลง 

ขอ 24 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หากประสงคจะทําการซอมแซม หรือดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนสวนที่มี
ผลกระทบตอโครงสรางสวนที่รับความดัน ตองดําเนินการดังนี้ 

(1) จัดใหมีวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอม หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน ควบคุมดูแลการซอมแซม หรือ ดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน 

(2) ดําเนินการใหเปนไปตามหมวด 3 
(3) ภายหลังการซอมแซมหรือดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัด

ใหมีการตรวจสอบและทดสอบภายใตการควบคุม ดูแลของหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
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ของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือวิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก 3 

(4) จัดสงรายงานผลการดําเนินงานซอมแซม ดัดแปลงและผลการตรวจสอบหลังการซอมแซมและ
ดัดแปลงไปใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน หลังจากซอมแซมและดัดแปลงแลวเสร็จ ท้ังนี้ใหเปนไป
ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 
 

หมวด 7 
การยกเลกิการใชหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ขอ 25 การยกเลิกการใชงานหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เพื่อเคล่ือนยายหรือ
ทําลาย ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบกอนดําเนินการเคลื่อนยายหรือ
ทําลายไมนอยกวา 30 วันทําการ 
 

ภาคผนวก 1 
หนาที่และคุณสมบัติของบุคลากรประจําโรงงาน วิศวกร 

และหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
สวนที่ 1 ผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

หนาที่ 
(1) ควบคุม ดูแลประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

ในหนาท่ี 
(2) ตรวจความเรียบรอยของหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนกอนเดินเครื่องและ

ขณะเดินเครื่อง 
(3) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ และคาควบคุมตางๆ ตามชวงระยะเวลา พรอมจัดทําและเก็บ

รักษาบันทึกรายงานประจําวัน พรอมที่จะใหเจาหนาที่ตรวจดูไดตลอดเวลา 
(4) ควบคุม ดูแลคุณภาพน้ําปอน และน้ําภายในหมอน้ําใหเปนไปตามประกาศ เรื่องคุณสมบัติของน้ํา

สําหรับหมอน้ํา 
(5) ใหหยุดใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนทันที เมื่อพบขอบกพรองของ

หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายรายแรงและแจงให
วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที 

คุณสมบัติ 
(1) ตองผานการอบรมและสอบตามหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ

นําความรอนที่ระบุในภาคผนวก 2 หรือ 
(2) ตองมีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางกลโรงงาน หรือชางยนต หรือชาง

เทคนิคอุตสาหกรรม หรือชางเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
เกี่ยวกับไอน้ํา ความรอน การเผาไหม การประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไมนอยกวา 9 
หนวยกิต 
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สวนที่ 2 วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา มีหนาที่ดังนี้ 
หนาที่ 
(1) ควบคุม กํากับดูแลใหบุคลากรตางๆ ที่ทํางานเกี่ยวของกับหมอน้ํา ปฏิบัติงานตามมอบหมาย 
(2) อํานวยการ วางแผน จัดทําแผน และดําเนินการตามแผนในการใชงาน การตรวจสอบและ

บํารุงรักษาหมอน้ําใหมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
(3) จัดใหมีการตรวจทดสอบเพื่อความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(4) ควบคุมการแกไข และซอมแซมหมอน้ําใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตอการใชงาน 
(5) ใหหยุดการใชงานหมอน้ําทันที เมื่อพบขอบกพรองของหมอน้ําซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดอันตราย

รายแรง และแจงใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที 
(6) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ 
คุณสมบัติ 
(1) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูในระหวางพักใช

ใบอนุญาต 
(2) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพนกําหนดระยะเวลา 3 

ปนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
 

สวนที่ 3 วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หนาที่ 
(1) ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง รวมถึงระบบทอตางๆ สําหรับหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว

เปนส่ือนําความรอนใหมกอนการติดต้ัง พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 
(2) ตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลังการติดต้ังและตรวจทดสอบความปลอดภัยประจําปของหมอ

น้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยถูกตองตามหลัก
วิศวกรรม และเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุในภาคผนวก 3 พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการตรวจทดสอบตามแบบ
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 

(3) หากตรวจสอบพบวา หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน ตองแจงผูประกอบกิจการโรงงาน และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทราบทันที 

(4) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ 
คุณสมบัติ 
(1) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูในระหวางพักใช

ใบอนุญาต 
(2) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพนกําหนดระยะเวลา 3 

ปนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
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สวนที่ 4 วิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หนาที่ 
(1) ตรวจพิสูจนความถูกตองในการออกแบบสําหรับการผลิต หรือซอมแซมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช

ของเหลวเปนส่ือนําความรอนของวิศวกรผูออกแบบ พรอมจัดทําหนังสือรับรองแบบ สงใหผูประกอบกิจการ
โรงงานสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนโดยอยางนอยตองมีการระบุ
มาตรฐานการออกแบบ วิศวกรผูออกแบบ อัตราการผลิตไอหรือคาความรอนที่ผลิตได ชนิดของเชื้อเพลิง รุน 
(Model) ในหนังสือรับรองแบบ ทั้งนี้ผูออกแบบและผูตรวจพิสูจนแบบตองไมเปนบุคคลเดียวกัน และไมเปน
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน 

(2) ตรวจสอบการสราง หรือซอมแซมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พรอม
จัดทํารายงานการตรวจสอบการสรางสงใหผูประกอบกิจการโรงงานสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน โดย 

(ก) ตรวจสอบวัสดุที่ใชในการผลิต ขั้นตอนการผลิตหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(ข) ตรวจสอบสภาพโรงงานที่สรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนรวมทั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

(ค) ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรใหเหมาะสมกับขอกําหนดในงานท่ีปฏิบัติ 
(3) ตรวจพิสูจนการคํานวณ การออกแบบ การสราง หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา

ความรอนที่นําเขาจากตางประเทศ พรอมจัดทําหนังสือรับรองการตรวจพิสูจน สงใหผูประกอบกิจการโรงงานท่ี
มีความประสงคใชหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนดังกลาว 

(4) จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการตาม (1) ถึง (3) ตามแบบท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศ
กําหนด จัดสงกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน ทั้งนี้ กรณีมีการดําเนินการตาม (1) ใหแนบสําเนาหนังสือ
รับรองแบบดวย 

(5) หากตรวจสอบพบวา การออกแบบ การผลิต หรือการซอมแซม หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน ตองแจงผูออกแบบ หรือผู
ประกอบกิจการโรงงานทราบทันที 

(6) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ 
คุณสมบัติ 
(1) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูในระหวางพักใช

ใบอนุญาต 
(2) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและยังไมพนกําหนดระยะเวลา 3 

ปนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
 

สวนที่ 5 หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หนาที่ 
(1) ตรวจพิสูจนความถูกตองในการออกแบบสําหรับการผลิต หรือซอมแซมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช

ของเหลวเปนส่ือนําความรอนของวิศวกรผูออกแบบ พรอมจัดทําหนังสือรับรองแบบ สงใหผูประกอบกิจการ
โรงงานสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน โดยอยางนอยตองมีการระบุ
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มาตรฐานการออกแบบ วิศวกรผูออกแบบ อัตราการผลิตไอหรือคาความรอนที่ผลิตได ชนิดของเชื้อเพลิง รุน
(Model) ในหนังสือรับรองแบบ ทั้งนี้ผูออกแบบและผูตรวจพิสูจนแบบตองไมเปนบุคคลเดียวกัน และไม 
เปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน 

(2) ตรวจสอบการสราง หรือซอมแซมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พรอม
จัดทํารายงานการตรวจสอบการสรางสงใหผูประกอบกิจการโรงงานสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน โดย 

(ก) ตรวจสอบวัสดุที่ใชในการผลิต ขั้นตอนการผลิต การทดสอบรอยบกพรองจากกระบวนการผลิต
หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(ข) ตรวจสอบสภาพโรงงานท่ีผลิตหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนรวมทั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

(ค) ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรใหเหมาะสมกับขอกําหนดในงานท่ีปฏิบัติ 
(3) ตรวจพิสูจนการคํานวณ การออกแบบ การสราง หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา

ความรอนที่นําเขาจากตางประเทศ พรอมจัดทําหนังสือรับรองการตรวจพิสูจน สงใหผูประกอบกิจการโรงงานท่ี
มีความประสงคใชหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนดังกลาว 

(4) ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง รวมถึงระบบทอตางๆ สําหรับหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนใหมกอนการติดต้ัง พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 

(5) ตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลังการติดต้ัง และตรวจทดสอบความปลอดภัยประจําปของหมอ
น้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยถูกตองตามหลัก
วิศวกรรม และเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุในภาคผนวก 3 พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการตรวจทดสอบตามแบบ
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 

(6) สรุปรายงานผลการดําเนินการตาม (1) ถึง (3) ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 
จัดสงกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน ทั้งนี้กรณีมีการดําเนินการตาม (1) ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองแบบ
ดวย 

(7) หากตรวจสอบพบวา การออกแบบ การผลิต การซอมแซม หรือการติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน ตองแจง
ผูออกแบบ หรือผูประกอบกิจการโรงงานทราบทันที 

(8) รับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ 
คุณสมบัติ 
(1) เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 1 ลานบาท 
(2) มีสํานักงานที่แนนอน สถานที่ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและมีพื้นที่เพียงพอเพื่อใชในการเก็บเครื่องมือ

และอุปกรณในการทดสอบและตรวจสอบ 
(3) มีวิศวกรเครื่องกลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิดังนี้ จํานวนไมนอยกวา 1 คน 

(ก) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูระหวางการพัก
ใชใบอนุญาต 

(ข) มีประสบการณดานงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมนอยกวา 3 ป 
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(4) มีผูชํานาญการที่ผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบแบบไมทําลาย ไดแก การทดสอบดวยคล่ืน
เสียงความถี่สูง การทดสอบดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม จากสถาบันที่เชื่อถือได จํานวนไม
นอยกวา 1 คน 

(5) มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบดังนี้ 
(ก) ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก 
(ข) เครื่องมือวัดความหนาโลหะ 
(ค) เครื่องมือทดสอบล้ินนิรภัย 
(ง) เครื่องมือทดสอบเกจวัดความดัน 
(จ) เครื่องอัดน้ําความดันสูง 

(6) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกร 
(7) ไมเปนหนวยงานที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและยังไมพนกําหนด

ระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
(8) เปนหนวยงานที่ผูบริหารไมเปนบุคคลเดียวกับผูบริหารของหนวยงานที่ถูกเพิกถอนการขึ้น

ทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพนกําหนดระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการข้ึน
ทะเบียน 

 
ภาคผนวก 2 

การจัดฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรมและการสอบมาตรฐาน 
สวนที่ 1 การจัดฝกอบรม 

1. การจัดฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ตองดําเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย หรือ
หนวยงานจัดฝกอบรมที่ขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. คุณสมบัติของหนวยงานจัดฝกอบรม หนวยงานจัดฝกอบรม ตองเปนมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน
ภาครัฐ หรือองคกรเอกชน ที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายไทยที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) มีประสบการณในการจัดฝกอบรมใหบุคคล หรือหนวยงานภายนอกตางๆ ไมนอยกวา 1 ป 
(2) มีวิทยากรท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 ทั้งนี้ตองมีจํานวนเพียงพอในการบรรยายตาม

หลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ําไมนอยกวา 24 ชั่วโมง 
(3) มีบุคลากรท่ีทําหนาที่บริหารจัดการการฝกอบรม ซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีอยางนอย 1 

คน 
(4) ไมใชหนวยงานท่ีถูกเวียนชื่อเปนผูละทิ้งงาน 
(5) ไมมีปญหาดานการเงิน 
(6) ไมเปนหนวยงานท่ีถูกเพิกถอนสิทธิหรือใบรับรองการจัดฝกอบรม 

3. คุณสมบัติของวิทยากร 
(1) ตองจบปริญญาตรีขึ้นไปในดานวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตรที่มีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและมีประสบการณในหัวขอที่บรรยาย
ไมนอยกวา 3 ป หรือ 
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(2) ตองจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม 
หรือชางไฟฟาโดยมีประสบการณเกี่ยวกับหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และหัวขอท่ี
บรรยายไมนอยกวา 5 ป หรือ 

(3) ชางชํานาญการโดยมีประสบการณเกี่ยวกับหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน และหัวขอที่บรรยายไมนอยกวา 10 ป หรือ 

(4) เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวของกับหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนและมีประสบการณในหัวขอที่บรรยายไมนอยกวา 3 ป 

4. การย่ืนคําขอเปนหนวยงานจัดฝกอบรมใหยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบดวยหลักฐาน
ดังตอไปนี้ 

(1) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(2) รายชื่อกรรมการบริหาร 
(3) รายชื่อบุคลากรท่ีทําหนาที่บริหารจัดการการฝกอบรม พรอมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ 
(4) รายชื่อวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของวิทยากรและหนังสือยืนยันการเปน

วิทยากรใหกับหนวยงาน 
(5) เอกสารประกอบการฝกอบรมที่มีเนื้อหาวิชาตรงกับหัวขอและวัตถุประสงคในหลักสูตรผูควบคุม

หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
(6) แผนการดําเนินการและเปาหมายการจัดอบรมประจําป โดยระบุสถานที่จัดฝกอบรม 
(7) อัตราคาลงทะเบียน 
(8) แผนที่หรือเอกสารแสดงท่ีต้ังของหนวยงานโดยสังเขป 
(9) อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

5. หนวยงานจัดฝกอบรมตองแจงแผนการดําเนินการประจําป ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกป 
6. หนวยงานจัดฝกอบรมตองแจงกําหนดการจัดฝกอบรม พรอมแนบรายชื่อวิทยากรตอกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ทุกครั้งไมนอยกวา 15 วันทําการกอนการจัดฝกอบรม 
7. หนวยงานจัดฝกอบรม ตองจัดใหมีผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือ

หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ครั้งละไมเกิน 70 คน และจัดใหผูเขารับการฝกอบรมมีการลงชื่อเขา
อบรมทั้งภาคเชาและบายตลอดหลักสูตรการฝกอบรม 

8. ใหพนักงานเจาหนาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีจัดฝกอบรมของ
หนวยงานจัดฝกอบรม เพื่อประโยชนในการควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด 

9. หนวยงานจัดฝกอบรม ตองจัดใหมีการฝกอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่
ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตามที่กําหนดในสวนที่ 2 

10. หนวยงานจัดฝกอบรมตองออกใบรับรองใหผูเขารับการอบรมที่ผานการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู
ควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนโดยใหระบุชื่อหนวยงานจัดฝกอบรมเลข
ทะเบียนหนวยงานจัดฝกอบรม ชื่อหลักสูตร ชื่อสกุลผูผานการอบรม วันเดือนปที่อบรม ลงในใบรับรอง 

11. หนวยงานฝกอบรม ตองรายงานสรุปผลการฝกอบรมพรอมแนบรายชื่อ และขอมูลผูสําเร็จการ
ฝกอบรมตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เสร็จส้ินการฝกอบรม 
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12. การขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานจัดฝกอบรมผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน มีผลใชบังคับ 3 ปนับต้ังแตวันที่ขึ้นทะเบียน หากหนวยงานจัดฝกอบรมมีความประสงคจะ
ดําเนินการตอไป ใหยื่นคําขอตออายุทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม กอนวันที่หมดอายุไมนอยกวา 30 วัน 

13. กรณีที่ตรวจสอบพบวา หนวยงานจัดฝกอบรมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ใหอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจส่ังการดังตอไปนี้ 

(1) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(2) เพิกถอนสิทธิการจัดฝกอบรมเปนการชั่วคราว 
(3) เพิกถอนใบรับรองการเปนหนวยงานจัดฝกอบรม 
 

สวนที่ 2 หลักสูตรการฝกอบรมผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
1. หลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน มีระยะเวลาการ

ฝกอบรมจํานวน 36 ชั่วโมง ประกอบดวยภาคทฤษฎี 30 ชั่วโมง การดูงานภาคสนาม 3 ชั่วโมง และการสอบ
มาตรฐาน 3 ชั่วโมง 

2. หัวขอ ระยะเวลาในการฝกอบรมและวัตถุประสงค ของหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

 
สวนที่ 3 การสอบมาตรฐาน 

1. การสอบมาตรฐานหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน
ตองดําเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย 

2. ผูเขาสอบมาตรฐานตองเปนผูที่เขาอบรมหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนตามหลักสูตรทั้งหมด 

3. ผูเขาสอบมาตรฐาน ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะถือวาผานการสอบมาตรฐาน 
 

ภาคผนวก 3 
หลักเกณฑ และวิธีการตรวจทดสอบหมอน้ํา และหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

สวนที่ 1 การเตรียมการกอนการตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
1. ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเตรียมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนกอน

การตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและบุคลากร ดังนี้ 
1.1 หยุดการใชหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ลวงหนากอนการตรวจ

ทดสอบ โดยการหยุดการเผาไหมของเชื้อเพลิง (ปด Burner กรณีหมอน้ําใชเชื้อเพลิงเหลว หากใชเชื้อเพลิงแข็ง 
เชน ฟน ขี้เลื่อย แกลบ ถานหิน ฯลฯ ใหนําเชื้อเพลิงพรอมขี้เถาออกจากเตาใหหมด) 

1.2 ระบายไอน้ําออกจากหมอน้ําใหหมด และลดอุณหภูมิภายในหมอน้ําหรือ หมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนใหมีอุณหภูมิไมเกิน 490C ทั้งนี้ การลดอุณหภูมิหมอน้ําไมควรถายน้ํารอนทั้งหมดท้ิงแลว
เติมน้ําเย็นทันที 

1.3 เปดประตูเตาหรือฝาดานหนา-หลัง หรือชองเปดตางๆ ของหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน เพื่อใหเห็นผิวดานสัมผัสไฟและทําความสะอาดผิวดานสัมผัสไฟทั้งหมดใหปราศจากเขมา
ขี้เถา 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-18 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

1.4 ระบายน้ําออกจากหมอน้ําใหหมด เปดชองคนลอด ชองมือลอด ชองทําความสะอาดและทํา
ความสะอาดภายในหมอน้ํา 

1.5 จัดเตรียมปะเก็นของสวนตางๆ เชน ชองคนลอด ชองมือลอด ฝาหนา-หลัง และหนาแปลน
ตางๆ เพื่อสําหรับเปลี่ยนใหมภายหลังจากการเปดตรวจทดสอบหรือทําความสะอาด 

1.6 จัดใหผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และผูที่เกี่ยวของ
อยูอํานวยความสะดวกหรือใหขอมูลแกวิศวกร และรับทราบคําแนะนําจากวิศวกรในวันตรวจทดสอบ 

1.7 กรณีที่มีการใชหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ต้ังแต 2 เครื่องขึ้นไป 
โดยมีระบบทอรวมกันใหตัดแยกระบบทอไอน้ําของหมอน้ํา หรือทอน้ํามันของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน ที่กําลังใชงานออกจากระบบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่จะตรวจทดสอบ 

1.8 จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ เชน บันทึกประจําวันการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน ประวัติการซอมแซมหรือบํารุงรักษา รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําเขาหมอน้ํา 
รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน หรือเอกสารท่ีจําเปนเพื่อประกอบการตรวจ
ทดสอบ 

1.9 ถอดชิ้นสวนอื่นๆ ที่จําเปนตอการตรวจทดสอบตามคํารองขอของผูตรวจทดสอบ 
2. ผูตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน จะตองทบทวนประวัติหมอน้ํา

หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจทดสอบ การสืบคนปญหาและ
การวิเคราะหหาสาเหตุ โดยใหพิจารณาจากขอมูลตามขอ 1.8 

3. ผูประกอบกิจการโรงงานและวิศวกรผูตรวจทดสอบจะตองคํานึงถึงอันตรายตางๆ และดําเนินการให
เกิดความปลอดภัยสวนบุคคลในขณะตรวจสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

3.1 ตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอตอการใชงาน และตองระมัดระวัง
อันตรายตางๆ ในบริเวณทํางาน และอันตรายที่อาจเกิดจากการตรวจทดสอบ 

3.2 ตองจัดใหมีการปองกันการเริ่มทํางานของหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน โดยการตัดแยกระบบพลังงานเพื่อปองกันอันตรายจากการจายพลังงานความรอน พลังงานไฟฟา หรือ
พลังงานอื่นๆ ที่อาจเปนอันตรายตอผูตรวจทดสอบในระหวางการตรวจทดสอบ 

3.3 ตองจัดใหมีการระบายอากาศภายในหองเผาไหมหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน หรือบริเวณที่อับอากาศ (Confined Space) อยางเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอผูตรวจ
ทดสอบ 

 
สวนที่ 2 การตรวจสอบสภาพภายนอก (External Inspection) 

ผูตรวจทดสอบตองดําเนินการดังนี้ 
1. ตรวจดูสภาพการติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และระบบทอ ความ

ถูกตองตามหลักวิศวกรรม ความเหมาะสมของพื้นที่ติดต้ัง 
2. ตรวจสอบสภาพภายนอก หากพบส่ิงผิดปกติใหถอดฉนวนออกบางสวนเพื่อตรวจสภาพเปลือกหมอ

น้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือโครงสรางภายในฉนวน 
3. ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของสวนตางๆ ของหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
4. ตรวจสอบสภาพรอยราวในสวนตางๆ ของหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
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5. ตรวจสอบจํานวน ขนาด การติดต้ังอุปกรณความปลอดภัย เพื่อใหมีความสมบูรณตามหลัก
วิศวกรรมและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด 

 
สวนที่ 3 การตรวจสอบสภาพภายใน (Internal Inspection) 

ผูตรวจทดสอบตองดําเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบสภาพผิวดานสัมผัสไฟ และดานสัมผัสน้ํา เชน ผนังเตา หองเผาไหม (Combustion 

Chamber) ทอไฟใหญ ทอไฟเล็ก (Smoke Tube) ผนังหนา-หลัง (End Plate) ทอน้ํา (Water Tube) ทอ
ของเหลว อุปกรณอุนน้ํา (Economizer) อุปกรณอุนอากาศ (Air Pre-heater) ของหมอน้ําหรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน โดยใหตรวจสอบดังตอไปนี้ 

1.1 ตรวจสอบการบิดเบี้ยว การยุบตัวหรือการเสียรูป การแตกราวของรอยเชื่อม การรั่วซึม และ
ตองตรวจสอบขนาดเสนผาศูนยกลาง ความยาว ความหนา เพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสรางรับความ
ดัน 

1.2 ตรวจสอบการบิดเบี้ยว การเสียรูปหรือความผิดปกติเนื่องจากความรอน(Overheat) 
1.3 ตรวจสอบสภาพการผุกรอน การกัดกรอนของผิวดานสัมผัสน้ํา และดานสัมผัสไฟ 
1.4 สําหรับหมอน้ํา ตรวจสอบสภาพของตะกรันและการสะสมของโคลนตะกอน โดยความหนาของ

ตะกรันที่ตรวจพบตองไมมากกวา 1/16 นิ้ว (1.5 มิลลิเมตร) 
1.5 ตรวจสอบสภาพปูนทนไฟ อิฐทนไฟ หรือฉนวนกันความรอน 
1.6 ตรวจสอบความหนาและความแข็งแรงของโครงสรางรับความดัน และสภาพรอยเชื่อมตางๆ 

โดยวิธีการและเครื่องมือตรวจสอบใหอยูในดุลยพินิจของผูตรวจสอบ 
1.7 ตรวจสอบสภาพเหล็กยึดโยงตางๆ 
1.8 ตรวจสอบการอุดตันของทอทางเขาและออกตางๆ 

2. ตรวจทดสอบความแข็งแรงของโครงสรางรับความดันของหมอน้ํา ดวยการอัดน้ํา (Hydrostatic 
Test) โดยน้ําที่ใชอัดทดสอบหมอน้ําตองมีอุณหภูมิไมเกิน 490C ในการตรวจทดสอบใหดําเนินการดังนี้ 

2.1 กรณีหมอน้ํา สรางใหม หรือมีการดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนโครงสรางรับความดัน ให
วิศวกรผูตรวจทดสอบทําการอัดน้ําที่ความดันไมนอยกวา 1.5 เทาของความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด 
(Maximum Allowable Working Pressure หรือ MAWP) และคงความดันไวไมนอยกวา 10 นาที จากนั้นใหลด
ความดันลงเหลือเทากับ 1 เทา หรือไมเกิน 1.25 เทาของความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด (MAWP) แลว
ตรวจสอบการรั่วซึมในสวนตางๆ 

2.2 กรณีการตรวจทดสอบความดันดวยการอัดน้ําประจําป (Annual Hydrostatic Test) ใหวิศวกร
ผูตรวจทดสอบทําการอัดน้ําที่ความดันไมตํ่ากวา 1 เทา หรือไมเกิน 1.25 เทาของความดันอนุญาตใหใชงาน
สูงสุด (MAWP) และตองมีการตรวจสอบการรั่วซึม โดยในการนี้ใหคงความดันไวจนกวาการตรวจสอบการ
รั่วซึมจะแลวเสร็จ 

2.3 ในการดําเนินการตามขอ 2.1 หรือขอ 2.2 หากไมทราบขอมูลความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด 
(MAWP) ใหวิศวกรอัดน้ําทดสอบที่ความดันไมนอยกวา 1.5 เทาของความดันใชงานสูงสุด (Maximum 
Working Pressure หรือ MWP) และคงความดันไวไมนอยกวา 30 นาที เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมในสวนตางๆ 

2.4 ปรับต้ังการทํางานลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ของหมอน้ําใหระบายไอน้ําที่ความดันไมเกิน 1.03 
เทาของความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด (MAWP) 
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สวนที่ 4 การตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบการควบคุมและอุปกรณความปลอดภัย (Functional 
Test) 

ผูตรวจทดสอบจะตองตรวจสอบสภาพ ความเหมาะสม ความครบถวน ความถูกตองในการทํางานของ
อุปกรณสวนควบ อุปกรณ ระบบความปลอดภัยตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ
ความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

 
สวนที่ 5 การดําเนินการภายหลังการตรวจสอบ และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบ 

1. ผูตรวจทดสอบตองจัดใหมีการถายภาพท่ีแสดงถึงการตรวจทดสอบภายใน และหรือภายนอกหมอ
น้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนซึ่งกระทําโดยผูตรวจทดสอบ โดยใหแนบภาพถายทาย
รายงานผลการตรวจทดสอบ 

2. ผูตรวจทดสอบ ตองจัดทําเอกสารรายงานผลการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอน้ําหรือหมอตมที่
ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน แลวจัดสงใหผูประกอบกิจการโรงงานพรอมกับสําเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสําเนาหนังสืออนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรอง
วิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนโดยรับรองสําเนาถูกตอง 

3. กรณีพบวาโครงสราง สวนประกอบหรือระบบการทํางานของหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดมีขอบกพรอง หรือไมสมบูรณเชิงวิศวกรรม วิศวกรตรวจทดสอบ 
หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองบันทึกขอบกพรอง 
หรือความไมสมบูรณพรอมคําแนะนําวิธีการแกไขขอบกพรองและความไมสมบูรณนั้นใหแกผูประกอบกิจการ
โรงงาน 

     
 

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมที่
ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา 
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ตามประกาศนี้ อุปกรณหรือระบบความปลอดภัยและการติดต้ัง ตองเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานหมอน้ํา มาตรฐานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวของ 
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานใดกําหนดใหใชอุปกรณหรือระบบความปลอดภัยและการติดต้ังตามหลักวิศวกรรมใน
กรณีที่อุปกรณ หรือระบบความปลอดภัย หรือการติดต้ังไมเปนไปตามประกาศนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

หมวด 1 
อุปกรณ และระบบความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา 

ขอ 2 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการติดต้ังหรือใชหมอน้ํา ตองจัดใหมีอุปกรณและระบบความ
ปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา ดังนี้ 
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2.1 เครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ํา 
2.1.1 ตองสามารถสูบน้ําปอนหมอน้ําที่ปริมาณไมนอยกวาอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุด 
2.1.2 ตองสามารถสูบน้ําปอนหมอน้ําที่ความดันไมนอยกวา 1.1 เทาของความดันอนุญาตใช

งานสูงสุด (Maximum Allowable Working Pressure: MAWP) 
2.2 ลิ้นนิรภัย 

2.2.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด และในกรณีที่หมอน้ํามีพื้นที่ผิวรับความรอนมากกวา 50 
ตารางเมตร ตองติดต้ังอยางนอย 2 ชุด 

2.2.2 ตองสามารถระบายไอน้ําที่ความดันออกแบบหมอน้ําไดไมนอยกวาอัตราการผลิตไอน้ํา
สูงสุดและตองระบายไอน้ําไดมากกวาอัตราการเผาไหมเชื้อเพลิงสูงสุด (Maximum Firing Rate) 

2.2.3 ตองสามารถทดสอบการทํางานไดในขณะใชงาน 
2.2.4 ตองไมมีลิ้นปดเปดคั่นระหวางหมอน้ํากับลิ้นนิรภัยและตองไมมีลิ้นปดเปด หรือปลั๊กอุด

ที่ทอทางออกของล้ินนิรภัย 
2.2.5 ตองปรับต้ังลิ้นนิรภัยใหระบายไอน้ําที่ความดันไมเกิน 1.03 เทาของความดันอนุญาต

ใชงานสูงสุดของหมอน้ํา (MAWP) 
2.2.6 การตอทอระบายไอน้ําออกจากลิ้นนิรภัย ตองมีขนาดและวิธีการติดต้ังที่ถูกตองตาม

หลักวิศวกรรม 
2.2.7 ตองจัดใหมีการปองกันอันตรายหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ เนื่องจากความดัน ความ

รอนและเสียงซึ่งเกิดจากการระบายไอน้ําของลิ้นนิรภัย 
2.3 อุปกรณแสดงระดับน้ํา เชน หลอดแกว แทงแกว แถบแมเหล็ก เปนตน 

2.3.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด 
2.3.2 ตองติดต้ังครอบปองกันอันตราย ในกรณีอุปกรณแสดงระดับน้ําเปนแบบหลอดแกว

และหลอดแกวตองเปนชนิดนิรภัย 
2.3.3 ตองมีเครื่องหมายแสดงระดับน้ําตํ่าสุด ระดับน้ําปกติและระดับน้ําสูงสุดใหเห็นชัดเจน 
2.3.4 ตองติดต้ังลิ้นปดเปด ที่ทอระหวางหมอน้ํากับอุปกรณแสดงระดับน้ําโดยขนาดของทอ

และลิ้นปดเปดตองไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร 
2.3.5 ตองติดต้ังลิ้นปดเปดและตอทอระบายใตอุปกรณแสดงระดับน้ําไปยังที่ที่ปลอดภัยและ

สามารถมองเห็นน้ําหรือไอน้ําที่ระบายออก 
2.4 ลิ้นกันกลับ (Check Valve หรือ Non Return Valve) 

2.4.1 ตองติดต้ังที่ทอปอนน้ําระหวางเครื่องสูบน้ํากับหมอน้ํา อยางนอย 1 ชุด โดยใหอยูใกล
หมอน้ํามากที่สุด และมีขนาดไมเล็กกวาทอปอนน้ํา ในกรณีที่หมอน้ํามีการติดต้ังอุปกรณอุนน้ํา (Economizer) 
ใหติดต้ังลิ้นกันกลับระหวางเครื่องสูบน้ําและอุปกรณอุนน้ํา 

2.4.2 ในกรณีที่หมอน้ําใชเครื่องสูบน้ํา 2 เครื่องตอทอปอนน้ําเขาหมอน้ํารวมกันตองติดต้ัง
ลิ้นกันกลับเพิ่มอีก 1 ชุด ที่ทอสงน้ําของเครื่องสูบน้ําแตละเครื่อง 

2.4.3 ในกรณีที่หมอน้ํา 2 เครื่องตอทอจายไอน้ํารวมกันตองติดต้ังลิ้นกันกลับที่ทอจายไอน้ํา
ของหมอน้ําแตละเครื่อง 

2.5 มาตรวัดความดันไอน้ํา (Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge) 
2.5.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด 
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2.5.2 ตองติดต้ังทอไสไก (Siphon) หรือทอรูปตัวยู (U-Shape) ระหวางหมอน้ําและมาตรวัด
ความดันไอน้ํา 

2.6 ลิ้นระบายใตหมอน้ํา (Blow down Valve) 
2.6.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด 
2.6.2 ตองมีขนาดไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร และไมมากกวา 65 มิลลิเมตร 
2.6.3 ตองติดต้ังบริเวณจุดตํ่าสุดของหมอน้ํา และอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน 
2.6.4 ตองจัดใหมีการปองกันอันตรายหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ เนื่องจากความดัน ความ

รอนและเสียง ซึ่งเกิดจากการระบายน้ํารอนออกจากลิ้นระบายใตหมอน้ํา 
2.7 ฉนวนกันความรอน 

2.7.1 ตองหุมฉนวนกันความรอนที่ตัวหมอน้ํา ลิ้นจายไอน้ํา (Main Steam Valve) ทอจายไอ
น้ํา ถังพักไอน้ํา ผนังหองเผาไหมเชื้อเพลิง (ในกรณีหองเผาไหมอยูนอกหมอน้ํา) รวมทั้งถังเก็บน้ํารอน ปลองไอ
เสียและอุปกรณที่เกี่ยวของกับหมอน้ํา ซึ่งมีอุณหภูมิผิวต้ังแต 85 องศาเซลเซียสขึ้นไป และติดต้ังอยูในระดับ
ความสูงหรือบริเวณที่อาจเปนอันตรายตอผูอยูใกลเคียง 

2.7.2 ผิวฉนวนกันความรอน ตองมีอุณหภูมิไมเกิน 60 องศาเซลเซียส ในขณะใชหมอน้ํา 
2.8 ลิ้นจายไอน้ํา 

2.8.1 ตองเปนชนิดปดเปดชา เชน โกลบวาลว (Globe Valve) 
2.8.2 ตองติดต้ังที่ดานบนของตัวหมอน้ํา ถังพักไอน้ํา (Steam Header) โดยติดต้ังใหใกลกับ

โครงสรางรับความดันมากที่สุด 
2.9 เครื่องควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ 

2.9.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด 
2.9.2 ตองติดต้ังใหมีหนาที่การทํางานอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย เมื่อระดับน้ําตํ่าผิดปกติ (Low Water 
Alarm) โดยสัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวย
สวิตชตัดตอแบบอัตโนมัติจากเครื่องควบคุมระดับน้ํา โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 

(2) ตองตัดวงจรพัดลมชวยเผาไหมเชื้อเพลิง เมื่อระดับน้ําตํ่าถึงจุดวิกฤต (Low Water 
Cut-off) ในกรณีที่ใชเชื้อเพลิงแข็งใชพัดลมชวยเผาไหมและปอนเชื้อเพลิงแบบควบคุมดวยคน 

(3) ตองตัดวงจรการทํางานทั้งหมดของอุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิง เมื่อระดับน้ําตํ่าถึงจุด
วิกฤตในกรณีที่ใชเครื่องพนไฟ (Burner) หรืออุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งแบบปอนเชื้อเพลิงและอากาศ
อัตโนมัติ 

2.10 สวิตชควบคุมความดัน (Pressure Switch) 
2.10.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด โดยไมมีลิ้นปดเปดคั่นระหวางหมอน้ํากับสวิตชควบคุม

ความดัน 
2.10.2 ตองติดต้ังใหมีหนาที่การทํางานอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตองตัดวงจรการทํางานทั้งหมดของเครื่องพนไฟ หรืออุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงแข็ง
แบบปอนเชื้อเพลิงและปอนอากาศ (Force Draft Fan) อัตโนมัติ เมื่อความดันไอน้ําสูงถึงจุดวิกฤต (High 
Pressure Cut off) ในกรณีนี้เมื่อความดันไอน้ําตํ่าลงถึงจุดท่ีต้ังไว สวิตชควบคุมความดันตองไมสามารถตอ
วงจรใหอุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงทํางานใหมแบบอัตโนมัติ 
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(2) ตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย เมื่อความดันไอน้ําสูงถึงจุดวิกฤต 
โดยสัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวยสวิตชตัดตอ
แบบอัตโนมัติจากสวิตชควบคุมความดันโดยตรงและตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 

2.11 อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) สําหรับเชื้อเพลิงเหลวหรือกาซ 
2.11.1 ตองเปนชนิดท่ีสามารถตรวจจับรังสีความรอนหรือคล่ืนแสงหรืออุณหภูมิของหองเผา

ไหม ตรงตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใชกับหมอน้ํา 
2.11.2 ตองติดต้ังที่เครื่องพนไฟหรือหองเผาไหมและใหทําหนาที่ตัดวงจรการทํางานของ

เครื่องพนไฟ ในกรณี ดังนี้ 
(1) เมื่อตรวจพบเปลวไฟในหองเผาไหม ในขณะวงจรไลอากาศอัตโนมัติของเครื่องพน

ไฟกําลังทํางาน (Pre Purge) 
(2) เมื่อตรวจไมพบเปลวไฟในหองเผาไหม ในขณะที่วงจรไลอากาศอัตโนมัติทํางาน

ส้ินสุดลง และวงจรปอนเชื้อเพลิงกําลังทํางานแตจุดไฟไมติด หรือจุดไฟติดแลวแตเปลวไฟดับไป 
2.12 มาตรวัดอุณหภูมิปลองไอเสีย 

ตองติดต้ังที่ปลองไอเสียบริเวณใกลทางออกของหมอน้ํามากที่สุด อยางนอย 1 ชุด 
2.13 อุปกรณควบคุมอุณหภูมิปลองไอเสีย (Flue Gas Thermostat) 

2.13.1 ตองติดต้ังที่ปลองไอเสียบริเวณใกลทางออกของหมอน้ํามากที่สุดอยางนอย 1 ชุด 
2.13.2 ตองติดต้ังใหมีหนาที่การทํางาน เมื่ออุณหภูมิปลองไอเสีย สูงเกินอุณหภูมิที่กําหนด

โดยตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย โดยสัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจร
แสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวยสวิตชตัดตอแบบอัตโนมัติจากสวิตชควบคุมอุณหภูมิโดยตรง โดยตองไม
มีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 

2.14 บันไดและทางเดินสําหรับหมอน้ํา 
หมอน้ําที่สูงเกิน 3 เมตรจากพื้นถึงเปลือกดานบน ตองติดต้ังบันไดและทางเดินพรอมราวจับ

และขอบกันตก 
 

หมวด 2 
อุปกรณ และระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ขอ 3 ในหมวดนี้ 
“ของเหลว” หมายถึง ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน (Heat Transfer Medium หรือ Thermal Fluid 

หรือ Thermo Fluid หรือ Thermic Fluid หรือ Thermal Oil หรือ Thermo Oil หรือ Hot Oil) เชน น้ํามันจาก
ปโตรเลียม (Mineral Oil) ของเหลวกึ่งสังเคราะห (Semi-synthetic Fluid) ของเหลวสังเคราะห (Synthetic 
Fluid) หรือของเหลวอื่นๆ ที่ไมมีสวนผสมของน้ําและจุดเดือดสูงกวาน้ํา โดยทําหนาที่เปนตัวกลางในการสงผาน
ความรอน 

ขอ 4 ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการติดต้ังหรือใชหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตองจัดให
มีอุปกรณและระบบความปลอดภัยอยางนอย ดังนี้ 

4.1 ถังรับการขยายตัว (Expansion Tank) 
4.1.1 ปริมาณความจุของถัง 
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กรณีของเหลวในระบบทั้งหมด นอยกวา 1000 ลิตร ถังตองรองรับปริมาณของเหลวที่
ขยายตัวไดไมนอยกวารอยละ 50 ของปริมาณของเหลวในระบบทั้งหมด 

กรณีของเหลวในระบบทั้งหมด ต้ังแต 1000 ลิตรขึ้นไป ถังตองรองรับปริมาณของเหลวที่
ขยายตัวไดไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณของเหลวในระบบทั้งหมด 

4.1.2 ตองติดต้ังถังในตําแหนงที่สูงกวาทอหรืออุปกรณที่มีของเหลวและอยูสูงสุดในระบบ ไม
นอยกวา 1.5 เมตร ยกเวนระบบที่ใชกาซเฉื่อยเพิ่มความดันหนาเครื่องสูบของเหลว 

4.1.3 ตองติดต้ังเครื่องควบคุมระดับของเหลวในถังรับการขยายตัว และใหสงสัญญาณเตือน
ภัย เปนแสงหรือเสียง เมื่อระดับของเหลวตํ่ากวาปกติ 

4.1.4 กรณีที่มีของเหลวในระบบตั้งแต 1000 ลิตรขึ้นไป ตองจัดใหมีทอระบายของเหลวไหล
ลน (Overflow Pipes) จากถังรับการขยายตัวลงสูถังเก็บของเหลว 

4.1.5 ตองติดต้ังทอสําหรับของเหลวขยายตัว(Expansion Pipe) ระหวางจุดตํ่าสุดของถังรับ
การขยายตัว กับ ทอทางดูดของเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน 

4.2 ถังเก็บของเหลว (Storage Tank หรือ Drain Tank) 
4.2.1 ตองติดต้ังถังเก็บของเหลวในกรณีที่มีของเหลวในระบบตั้งแต 1000 ลิตรขึ้นไป 
4.2.2 ตองติดต้ังเครื่องสูบของเหลว สําหรับเติมของเหลวเขาสูระบบหรือถายของเหลวออก

จากระบบสูถังเก็บ โดยใชสวิตชควบคุมการทํางานของเครื่องสูบของเหลวแบบปดเปดดวยมือ หามเติม
ของเหลวเขาสูระบบ ในขณะที่ของเหลวในระบบมีอุณหภูมิสูงเกินกวาจุดเดือดของน้ํา 

4.3 เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน (Circulating Pump) 
4.3.1 ตองติดต้ังลิ้นปดเปดท่ีทอทางเขาและออกของเครื่องสูบของเหลว 
4.3.2 ตองมีอัตราการไหลและความดันเพียงพอตอการหมุนเวียนของเหลวผานทอรับความ

รอน โดยไมทําใหอุณหภูมิที่ผิวของของเหลว (Film Temperature) สูงเกินคาที่ยอมได 
4.3.3 ในกรณีที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง ตองติดต้ังเครื่องสูบของเหลวที่ใชกําลังจากเครื่องยนต อยาง

นอย 1 ชุด และตองสามารถสตารทเครื่องยนตไดทันทีเมื่อไฟฟาดับหรือตองจัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับ
ปอนมอเตอรเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน พรอมทั้งจัดใหมีอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนสําหรับควบคุม
อุณหภูมิที่ผิวของของเหลวไมใหสูงกวาอุณหภูมิที่ของเหลวนั้นสามารถรองรับได 

4.3.4 กรณีที่เครื่องสูบของเหลวไมทํางาน ตองตัดระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ 
4.4 ไสกรอง (Strainer) 

ตองติดต้ังไสกรองที่ทอทางดูดของเครื่องสูบของเหลว โดยมีขนาดไมเล็กกวาทอของเหลว 
4.5 อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เครื่องอานคาและควบคุมอุณหภูมิ

ของเหลว (Temperature Indicator and Controller) 
4.5.1 ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ ที่ทอทางเขาของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา

ความรอน ทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและที่ปลองไอเสีย 
4.5.2 ตองติดต้ังใหตัดระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและสงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ เมื่อ

อุณหภูมิของของเหลวที่ทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนสูงถึงจุดท่ีกําหนด สัญญาณ
เตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวยสวิตชตัดตอแบบ
อัตโนมัติ โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 
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4.5.3 ตองทําหนาที่สงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิปลองไอเสียสูงผิดปกติ 
สัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวยสวิตชตัดตอ
แบบอัตโนมัติ โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 

4.6 มาตรวัดความดันของเหลว 
4.6.1 ตองติดต้ังที่ทอทางเขาและทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

โดยมาตรวัดความดันตองอานคาไดอยางนอย 1.5 เทาของความดันอนุญาตใชงานสูงสุด 
4.6.2 ตองติดต้ังที่ทอทางดูด ระหวางเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนกับไสกรองโดยมาตรวัด

ความดัน ตองอานคาไดทั้งคาความดันและคาสุญญากาศ 
4.7 ลิ้นนิรภัย 

4.7.1 ในกรณีที่ติดต้ังเครื่องสูบของเหลวที่ทอทางเขาของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน ตองติดต้ังลิ้นนิรภัย (Safety Relief Valve) ที่ทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน และทอทางออกของลิ้นนิรภัยใหตอเขาสูถังรับการขยายตัวหรือถังเก็บของเหลว รวมทั้งตองไมมีลิ้นปดเปด
ที่ทอทางเขาและออกของลิ้นนิรภัย 

4.7.2 การติดต้ังลิ้นนิรภัยตามขอ 4.7.1 ตองอยูในระดับที่สูงกวาถังรับการขยายตัวหรือถัง
เก็บของเหลว 

4.8 เครื่องวัดการไหลของของเหลว 
4.8.1 ตองติดต้ังที่ทอทางออกของทอรับความรอนทุกทอของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา

ความรอน 
4.8.2 ตองสงสัญญาณใหตัดระบบเผาไหมเชื้อเพลิงและสงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ เมื่อ

การไหลของของเหลวของทอรับความรอนทอใดทอหนึ่งตํ่าถึงจุดวิกฤต 
4.8.3 ในกรณีที่ของเหลวในระบบมีอัตราการไหลต่ํากวารอยละ 90 ของอัตราการไหล

ออกแบบ ตองสงสัญญาณใหเครื่องควบคุมการทํางานของระบบเผาไหมเชื้อเพลิงทํางานที่ตําแหนงไฟออน
เทานั้น 

4.9 ฉนวนกันความรอน 
4.9.1 ตองจัดใหมีการหุมฉนวนกันความรอนที่ตัวหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ทอสงของเหลว อุปกรณตางๆ ที่มีอุณหภูมิเกินกวา 85 องศาเซลเซียส 
4.9.2 อุณหภูมิของผิวฉนวนตองไมสูงกวา 60 องศาเซลเซียส ในขณะใชงานหมอตมที่ใช

ของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
4.10 อุปกรณไลกาซ (Air Venting) 

ตองติดต้ังที่ระบบทอ ในบริเวณที่มีกาซสะสม 
4.11 บันไดและทางเดิน 

ตองติดต้ังบันไดและทางเดินพรอมราวจับและขอบกันตก สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน หรือถังรับการขยายตัวที่สูงเกิน 3 เมตร 
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4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา พ.ศ. 2549 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา 

หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใชงานหมอน้ําตองปรับสภาพน้ําสําหรับหมอน้ํา ดังนี้ 
1. คุณภาพน้ําปอนหมอน้ํา (Boiler feed water) ใหเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ 

รายการ คาเกณฑควบคุม หนวย 
pH value 5.8 - 9.5 - 

Total Hardness ไมเกิน 10 ppm as CaCO3 
 

2. คุณภาพน้ําในหมอน้ํา (Boiler water) ใหเปนไปตามเกณฑดังนี้ 
รายการ คาเกณฑควบคุม หนวย 

pH value 8.5 - 11.8 - 
Total Dissolved Solid 

(TDS) 
ไมเกิน 3,500 ppm 

     
 

1.1.2 กฎหมายดานความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
  กฎหมายที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานใชในการกํากับดูแลความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา มี 1 
ฉบับ คือ กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2552 ไดรับการประกาศเมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดของกฎกระทรวงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอน้ํา ไดดังนี้ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
  ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “หมอน้ํา” หมายความวา ภาชนะปดท่ีผลิตน้ํารอนหรือไอน้ําที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศ โดยใช
ความรอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง หรือความรอนจากพลังงานอื่น 
  “ผูควบคุมหมอน้ํา” หมายความวา ผูซึ่งนายจางจัดใหมีหนาที่ควบคุมการทํางานและการใชหมอน้ํา 
  “การตรวจสอบ” หมายความวา การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของช้ินสวนหรือกลไกการทํางาน
ของเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา ตามท่ีกําหนดไวในคูมือของผูผลิต 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-27 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

  “การทดสอบ” หมายความวา การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางาน
ของอุปกรณเพื่อความถูกตองโดยวิศวกร 
  “วิศวกร” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกร 
 

หมวด 3 
หมอน้ํา 

สวนที่ 1 บททั่วไป 
  ขอ 82 กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกหมอน้ําทําความรอนที่ใชผลิตไอน้ําความดันไมเกิน 1 บาร หรือ
ไอน้ําอุณหภูมิไมเกิน 120 องศาเซลเซียส หรือน้ํารอนความดันไมเกิน 10 บาร แบบทอขดที่ไมมีที่พักไอนํ้า เวน
แต 
  (1) มีที่พักไอน้ําและขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกทอน้ําหรือหลอดน้ําเกิน 19 มิลลิเมตร 
  (2) มีความจุของน้ําเกิน 23 ลิตร 
  (3) มีอุณหภูมขิองน้ําเกิน 177 องศาเซลเซียส 
  (4) มีไอน้ําเกิดขึ้นในทอน้ําหรือหลอดน้ํา 
  ขอ  83 นายจ างตองใชหมอน้ํ าและอุปกรณประกอบต างๆ  ที่มี คุณสมบั ติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD 
มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  ขอ 84 นายจางที่ใชหมอน้ําที่ผานการใชงานแลวหรือหมอน้ําที่ยายที่ติดต้ังตองจัดใหวิศวกรรับรองผล
การทดสอบความดันที่อนุญาตใหใชไดสูงสุดใหม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และเก็บ
ผลการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 
  ขอ 85 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบตอการใชงานของหมอน้ําซึ่งอาจทําใหเกิดความไมปลอดภัย
แกลูกจาง หรือเกิดอุบัติเหตุรายแรง นายจางตองแจงใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบโดยทันที 
  ขอ 86 นายจางตองจัดทําปายประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจางเกี่ยวกับการใชหมอน้ําการ
ตรวจสอบอุปกรณประกอบ และการแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน ติดไวบริเวณที่ลูกจางเห็นไดชัดเจน 
  ขอ 87 นายจางตองจัดใหมีผูควบคุมหมอน้ําที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ผานการอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมหมอน้ําจากสถาบันของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน
อื่น ทั้งนี้ ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
  (2) มีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางกลโรงงาน สาขาชางยนต สาขาชางเทคนิค
อุตสาหกรรม สาขาชางเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน้ํา 
การเผาไหม ความรอน การประหยัดพลังงาน หรือความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไมนอยกวาเกาหนวยกิต 
  ขอ 88 นายจางตองใชน้ําสําหรับหมอน้ําที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  (1) น้ําที่เขาหมอน้ํา (Boiler Feed Water) ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) และคาความกระดาง
อยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
  (2) น้ําที่ใชภายในหมอน้ํา (Boiler Water) ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) และมีตะกอน
แขวนลอยและสารละลายอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลักวิชาการดาน
วิศวกรรม 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-28 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

  ขอ 89 ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทําการตรวจสอบหรือซอมแซมหมอน้ํา นายจางตองจัดใหมีการ
ระบายอากาศเพื่อไลกาซพิษหรือกาซไวไฟตลอดเวลา 
 
สวนที่ 2 การติดต้ัง การซอมบํารุง การซอมแซม และการใช 
  ข อ  90  ในการ ติด ต้ั งหม อน้ํ าและอุ ปกรณประกอบ  นายจ า งต อ งป ฏิบั ติ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD 
มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN และตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม ทั้งนี้ ตองจัดใหมีวิศวกรเปนผูรับรองตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
  ขอ 91 นายจางตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมหมอน้ําและอุปกรณประกอบ 
ใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
ตามขอ 90 
  ขอ 92 นายจางตองจัดสถานท่ีที่ติดต้ังหมอน้ําใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (1) พื้นที่การทํางานและหองหมอน้ําตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง มีความกวางอยางนอย 60 
เซนติเมตร ความสูงอยางนอย 2 เมตร และปราศจากสิ่งกีดขวางทางเขาออก 
  (2) ชองเปดท่ีพื้นที่การทํางานตองมีขอบกันตก และวัสดุกันลื่นที่พื้นที่การทํางาน ขั้นบันได และพื้น
ตางๆ 
  (3) พื้นที่การทํางานตองมีแสงสวางอยางเพียงพอ เครื่องวัดตางๆ และอุปกรณประกอบตองมีแสงสวาง
ใหเพียงพอที่จะอานคาและควบคุมไดสะดวก 
(4) ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออก และเครื่องวัดตางๆ รวมทั้งแผงควบคุมใหเห็นอยางชัดเจนใน
กรณีไฟฟาดับ 
  (5) ทางเดินตองไมมีส่ิงกีดขวาง ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได ตองทําเครื่องหมาย ทาสี หรือใช
เทปสะทอนแสง ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน 
  (6) ฐานรากที่ต้ังของหมอน้ําและอุปกรณประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงดันและแรงกด การ
ออกแบบและคํานวณใหเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
  (7) ปลองควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรง เปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
  (8) จัดใหมีฉนวนกันความรอนหุมหมอน้ํา ลิ้นจายไอน้ํา ทอจายไอน้ํา ถังพักไอน้ํา ถังเก็บน้ํารอน 
ปลองไอเสีย ทอที่ตอจากหมอน้ํา และอุปกรณประกอบที่มีความรอนซึ่งติดต้ังอยูในระดับหรือบริเวณที่ลูกจาง
ผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายได 
  ขอ 93 ในกรณีหมอน้ําที่สูงเกินสามเมตรจากพื้นถึงเปลือกหมอน้ําดานบน นายจางตองจัดทําบันได
และทางเดินเพื่อใหผูควบคุมหมอน้ําซอมแซมหรือเดินไดสะดวกปลอดภัย พรอมจัดใหมีราวจับและขอบกันตก 
และพื้นที่การทํางานทุกชั้นจะตองจัดใหมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง 
 
สวนที่ 3 การควบคุม 
  ขอ 94 นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง โดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษใหทดสอบหมอน้ําได แลวแตกรณี ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร แลว
เก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได เวนแตหมอน้ําที่มี
อัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป อาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความ
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ปลอดภัยในการใชหมอน้ําเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป หากปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนดเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  ขอ 95 การซอมแซมหรือการดัดแปลงหมอน้ําหรือสวนหนึ่งสวนใดของหมอน้ํา ที่อาจมีผลกระทบตอ
ความแข็งแรงของหมอน้ําหรือความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา นายจางตองจัดใหมีวิศวกรทําหนาที่ออกแบบ 
ควบคุม ทดสอบ และรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํากอนใชงาน แลวเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัย
ในการใชหมอน้ําไวเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 
 

หมวด 4  
การคุมครองความปลอดภยัสวนบุคคล 

  ขอ 96 นายจางตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอยูในลักษณะที่ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง หากนายจางไมสามารถดําเนินการปองกันแกไขอันตรายได 
นายจางตองจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีสามารถปองกันอันตรายนั้นใหลูกจางสวมใส 
  ขอ 97 นายจางตองจัดและดูแลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐาน
และเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาที่ทํางาน สําหรับงานหมอน้ํา ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือ
หนากากชนิดใส ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียงชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกันความรอน และ
รองเทาพื้นยางหุมสน นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวขางตน ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดกับลูกจางดวย 

     
 
 

1.2 กฎหมายดานสิ่งแวดลอม 
  กฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลส่ิงแวดลอมในการใชหมอน้ํานั้น ทั้งหมดเปนเรื่องเกี่ยวกับการควบคุม
คามลพิษในไอเสียจากการเผาไหมภายในหมอน้ําที่ระบายออกสูบรรยากาศ ซึ่งหนวยงานท่ีมีหนาที่กํากับดูแล
ดานส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการใชหมอน้ําในในประเทศไทยมี 2 หนวยงานหลักดวยกัน คือ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่กํากับดูแลส่ิงแวดลอมของหมอ
น้ําในโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น แตกรมควบคุมมลพิษมีหนาที่กํากับดูแลส่ิงแวดลอมของหมอน้ําทั้งในโรงงาน
อุตสาหกรรมและนอกโรงงานอุตสาหกรรม 

 
1.2.1 กฎหมายดานส่ิงแวดลอมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

กฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมใชในการกํากับดูแลส่ิงแวดลอมจากการใชหมอน้ํา ในปจจุบันมี
ทั้งส้ิน 3 ฉบับ คือ 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากปลองของหมอน้ําโรงสีขาวที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2549 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ. 2549 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-30 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

• ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2549 
 

รายละเอียดของกฎหมายดานส่ิงแวดลอมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบแยกตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมตามขางตนแสดงไดดังนี้ 

 
1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่

ระบายออกจากปลองของหมอน้ําโรงสีขาวที่ใชแกลบเปนเช้ือเพลิง พ.ศ. 2549 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“หมอน้ํา (Boiler)” หมายความวา หมอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและหรือพลังงานความรอนที่ใช

แกลบเปนเชื้อเพลิง 
“โรงสีขาว” หมายความวา โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการสี ฝด หรือขัดขาวทุกขนาด 
“คาความทึบแสงของเขมาควัน” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควัน

ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
ขอ 2 อากาศที่ระบายออกจากปลองตองมีเขมาควันเจือปนอยูในปริมาณท่ีทําใหเกิดคาความทึบแสง 

เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน ไมเกินคาที่กําหนดดังตอไปนี้ 
(1) รอยละยี่สิบ ในกรณีที่ตรวจวัดกอนวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
(2) รอยละสิบ ในกรณีที่ตรวจวัดต้ังแตวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เปนตนไป 
ขอ 3 การตรวจวัดความทึบแสงใหตรวจวัดในขณะประกอบกิจการโรงงานและหมอน้ํามีการทํางาน

ปกติ 
ขอ 4 วิธีการตรวจวัด การคํานวณ การเปรียบเทียบ และการสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ใหใช

วิธีดังตอไปนี้ 
(1) วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

(ก) การตรวจวัดแตละครั้ง ตองมีผูตรวจวัด 2 คน และทําการตรวจวัดพรอมกัน 
(ข) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟาในบริเวณที่จะตรวจวัดกอนดําเนินการตรวจวัด และพิจารณา

วามีแสงสวางเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสีกลุมควันที่เกิดขึ้นและสีของฉากหลังที่มีความเขมแตกตางกัน
โดยชัดเจน (Contrasting background) 

(ค) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองระบายอากาศของหมอน้ํา ไมนอยกวาสามเทาของระยะความสูง
จากระดับตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนอยูจนถึงระดับปากปลอง แตไมเกิน 400 เมตร และอยูในทิศที่ต้ังฉากกับการ
เคล่ือนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากท่ีสุด 

(ง) ใหใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่จัดทํา โดยกรมควบคุมมลพิษ หรือที่มีมาตรฐาน
เทียบเทา 

(จ) ใหผูตรวจวัดถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควันผานชองตรงกลางของแผนภูมิ โดย
สังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดท่ีกลุมควันมีความหนาแนนมากที่สุดและไมมีการควบแนนของไอน้ํา 
เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควัน เพื่อหาคาความทึบแสงที่ใกลเคียงกับความทึบแสงของ



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-31 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

กลุมเขมาควันที่เกิดขึ้นจริงและบันทึกผลการตรวจวัดทุก ๆ 15 วินาที จนกระทั่งครบ 15 นาที ลงในแบบ ขค. 
01-49 ทายประกาศ ดังรูปที่ ก-1 

(2) การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสงใหดําเนินการ ดังนี้ 
(ก) ใหหาคาเฉล่ียความทึบแสงของเขมาควันตาม (1) (จ) 
(ข) ใหนําคาเฉล่ียของผูตรวจวัดแตละคนตาม (ก) มาเปรียบเทียบกัน หากแตกตางกันเกิน 3 ใหทํา

การตรวจวัดใหม ถาแตกตางกันไมเกิน 3 ใหนําคาเฉล่ียความทึบแสงของผูตรวจวัด 2 คน มาหาคาเฉล่ียอีกครั้ง 
ผลลัพธที่ไดเปนคาความทึบแสงของเขมาควันในครั้งนั้น 

(3) การสรุปผลการตรวจวัดใหบันทึกขอมูลลงในแบบ ขค. 02-49 ทายประกาศ ดังรูปที่ ก-2 
     

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-32 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

 
รูปที่ ก-1  แบบ ขค. 01-49 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-33 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

 
รูปที่ ก-2  แบบ ขค. 02-49 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-34 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ. 2549 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“หมอน้ํา (Boiler)” หมายความวา หมอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและหรือพลังงานความรอน แต

ไมรวมถึงหมอน้ําที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) หรือกาซธรรมชาติ (Natural Gas) เปน
เชื้อเพลิง 

“คาความทึบแสงของเขมาควัน” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควัน
ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 

ขอ 2 อากาศที่ระบายออกจากปลองหมอน้ําโรงงานจําพวกที่ 3 ที่มีขนาดกําลังการผลิตไอน้ําต้ังแต 1 
ตันตอชั่วโมงขึ้นไป ตองมีเขมาควันเจือปนอยูในปริมาณที่ทําใหเกิดคาความทึบแสง เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิ
เขมาควันของริงเกิลมานนไมเกินรอยละสิบ 

ขอ 3 การตรวจวัดความทึบแสงใหตรวจวัดในขณะประกอบกิจการโรงงาน และหมอน้ํามีการทํางาน
ปกติ 

ขอ 4 วิธีการตรวจวัด การคํานวณ การเปรียบเทียบ และการสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ใหใช
วิธีดังตอไปนี้ 

(1) วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
(ก) การตรวจวัดแตละครั้ง ตองมีผูตรวจวัด 2 คน และทําการตรวจวัดพรอมกัน 
(ข) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟาในบริเวณที่จะตรวจวัดกอนดําเนินการตรวจวัดและพิจารณาวา

มีแสงสวางเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสีกลุมควันที่เกิดขึ้นและสีของฉากหลังที่มีความเขมแตกตางกันโดย
ชัดเจน (Contrasting background) 

(ค) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองระบายอากาศของหมอน้ํา ไมนอยกวาสามเทาของระยะความสูง
จากระดับตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนอยูจนถึงระดับปากปลอง แตไมเกิน 400 เมตร และอยูในทิศที่ต้ังฉากกับการ
เคล่ือนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากท่ีสุด 

(ง) ใหใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่จัดทํา โดยกรมควบคุมมลพิษหรือที่มีมาตรฐาน
เทียบเทา 

(จ) ใหผูตรวจวัดถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควันผานชองตรงกลางของแผนภูมิ โดย
สังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดท่ีกลุมควันมีความหนาแนนมากที่สุดและไมมีการควบแนนของไอน้ํา 
เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควัน เพื่อหาคาความทึบแสงที่ใกลเคียงกับความทึบแสงของ
กลุมเขมาควันที่เกิดขึ้นจริง และบันทึกผลการตรวจวัดทุก ๆ 15 วินาที จนกระทั่งครบ 15 นาที ลงในแบบ ขค. 
01-49 ดังรูปที่ ก-1 

(2) การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสง ใหดําเนินการดังนี้ 
(ก) ใหหาคาเฉล่ียความทึบแสงของเขมาควันตาม (1) (จ) 
(ข) ใหนําคาเฉล่ียของผูตรวจวัดแตละคนตาม (ก) มาเปรียบเทียบกัน หากแตกตางกันเกิน 3 ใหทํา

การตรวจวัดใหม ถาแตกตางกันไมเกิน 3 ใหนําคาเฉล่ียความทึบแสงของผูตรวจวัด 2 คน มาหาคาเฉล่ียอีกครั้ง 
ผลลัพธที่ไดเปนคาความทึบแสงของเขมาควันในครั้งนั้น 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-35 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

(3) การสรุปผลการตรวจวัด ใหบันทึกขอมูลลงในแบบ ขค. 02-49 ดังรูปที่ ก-2 
ขอ 5 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับประเภทโรงงานใด ๆ ที่ไมไดกําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปน

ในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําไวเปนการเฉพาะ 
     

 
3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย

ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่

ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
ขอ 2 ในประกาศนี้ 
“อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” หมายความวา อากาศที่ระบายออกจากปลองหรือชองหรือทอระบาย

อากาศของโรงงานไมวาจะผานระบบบําบัดหรือไมก็ตาม 
“น้ํามันหรือน้ํามันเตา” ใหหมายความรวมถึง ผลพลอยไดที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหม

ดวย 
“ถานหิน” ใหหมายความรวมถึง ผลพลอยไดที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหมดวย 
“เชื้อเพลิงชีวมวล” หมายความวา เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือส่ิงมีชีวิต รวมทั้งผลผลิตจาก

การเกษตร การปศุสัตวและการทําปาไม เชน ไมฟน เศษไม แกลบ ฟาง ชานออย ตนและใบออย ใยปาลม 
กะลาปาลม ทะลายปาลม กะลามะพราว ใยมะพราว เศษพืช มูลสัตว กาซชีวภาพ กากตะกอน หรือของเสียจาก
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน 

“เชื้อเพลิงอื่น ๆ” หมายความวา เชื้อเพลิงอื่นใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวในประกาศนี้ แตไมรวมถึง
เชื้อเพลิงที่ไดกําหนดคาการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไวเปนการเฉพาะ 

“ระบบปด” หมายความวา ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่มีการออกแบบใหมีการควบคุม
ปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม เชน หมอเผาปูนซีเมนต หมอน้ํา เปนตน 

“ระบบเปด” หมายความวา ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่ไมมีการออกแบบเพื่อควบคุม
ปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม เชน เตาเผาปูนขาว เตาหลอมโลหะแบบคิวโปลา (Cupola) 
เปนตน 

ขอ 3 อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ตองมีคาปริมาณของสารเจือปนแตละชนิดไมเกินที่กําหนดไว 
ดังตอไปนี้ 
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ชนิดของสารเจอืปน  
(หนวยวัด) 

แหลงที่มาของสารเจือปน 
 

คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ 
ไมมีการเผาไหม

เชื้อเพลิง 
มีการเผาไหม
เชื้อเพลิง 

1. ฝุนละออง (Total Suspended 
Particulate) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ก. แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
- น้ํามันหรือน้ํามันเตา 
- ถานหิน 
- เชื้อเพลิงชีวมวล 
- เชื้อเพลิงอื่น ๆ 
ข. การถลุง หลอหลอม รีดดึง 
และ/หรือผลิต อลูมิเนียม 
ค. การผลิตทั่วไป 

 
- 
- 
- 
- 
 

300 
400 

 
240 
320 
320 
320 

 
240 
320 

2. พลวง (Antimony) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป 20 16 
 

3. สารหนู (Arsenic) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป 20 16 

4. ทองแดง (Copper) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป 30 24 

5. ตะกั่ว (Lead) การผลิตทั่วไป 30 24 
6. ปรอท 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป 3 2.4 

7. คลอรนี (Chlorine) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป 30 24 

8. ไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen 
chloride) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

การผลิตทั่วไป 200 160 

9. กรดกํามะถัน (Sulfuric acid) 
(สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป 25 - 

10. ไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen 
sulfide) 
(สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป 100 80 

11. คารบอนมอนอกไซด (Carbon 
monoxide) 
(สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป 870 690 
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ชนิดของสารเจอืปน  
(หนวยวัด) 

แหลงที่มาของสารเจือปน 
 

คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ 
ไมมีการเผาไหม

เชื้อเพลิง 
มีการเผาไหม
เชื้อเพลิง 

12. ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur 
dioxide) 
(สวนในลานสวน) 

ก. แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
- น้ํามันหรือน้ํามันเตา 
- ถานหิน 
- เชื้อเพลิงชีวมวล 
- เชื้อเพลิงอื่น ๆ 
ข. การผลิตทั่วไป 

 
- 
- 
- 
- 

500 

 
950 
700 
60 
60 
- 

13. ออกไซดของไนโตรเจน 
(Oxides of nitrogen) 
(สวนในลานสวน) 

แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
- น้ํามันหรือน้ํามันเตา 
- ถานหิน 
- เชื้อเพลิงชีวมวล 
- เชื้อเพลิงอื่น ๆ 

 
- 
- 
- 
- 

 
200 
400 
200 
200 

14. ไซลนี (Xylene) 
(สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป 200 - 

15. ครซีอล (Cresol) 
(สวนในลานสวน) 

การผลิตทั่วไป 5 - 

 
ขอ 4 กรณีโรงงานใชเชื้อเพลิงรวมกันต้ังแต 2 ประเภทขึ้นไป อากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน ตองมี

คาปริมาณสารเจือปนในอากาศไมเกินคาที่กําหนด สําหรับเชื้อเพลิงประเภทที่มีสัดสวนการใชมากท่ีสุด 
ขอ 5 การตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน แตละชนิดใหใชวิธี

ดังตอไปนี้ 
(1) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง ใหใชวิธี Determination of Particulate Emissions from 

Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States environmental 
Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(2) การตรวจวัดคาปริมาณพลวง สารหนู ทองแดง ตะกั่ว และสารปรอท ใหใชวิธี Determination of 
Metals Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United 
States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(3) การตรวจวัดคาปริมาณคลอรีน และไฮโดรเจนคลอไรด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen 
Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources Non-Isokinetic หรือวิธี Determination of 
Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources Isokinetic ที่องคการพิทักษ
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) 
กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(4) การตรวจวัดคาปริมาณกรดกํามะถัน ใหใชวิธี Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur 
Dioxide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United 
States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 
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(5) การตรวจวัดคาปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Sulfuric, 
Carbonyl Sulfide and Carbon Disulfide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอม
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือ
ใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(6) การตรวจวัดคาปริมาณคารบอนมอนอกไซด ใหใชวิธี Determination of Carbon Monoxide 
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States 
Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไวหรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(7) การตรวจวัดคาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ใหใชวิธี Determination of Sulfur Dioxide Emissions 
from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from 
Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental 
Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(8) การตรวจวัดคาปริมาณออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด ใหใชวิธี Determination 
of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตาม
มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(9) การตรวจวัดคาปริมาณไซลีน และครีซอล ใหใชวิธี Measurement of Gaseous Organic 
Compound Emissions by Gas Chromatography ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไวหรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเทา 

ขอ 6 การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ ใหรายงานผลดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตร

ปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียสภาวะจริง
ในขณะตรวจวัด 

(2) ในกรณีที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง 
(ก) ระบบปดใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (Excess Air) รอยละ 50 
หรือ มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ 7 

(ข) ระบบเปดใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด 

ขอ 7 ประกาศฉบับนี้ใชบังคับสําหรับประเภทโรงงานใด ๆ ที่เปนแหลงกําเนิดสารเจือปนในอากาศที่
ไมไดกําหนดคาการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไวเปนการเฉพาะ 
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1.2.2 กฎหมายดานส่ิงแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  กฎหมายที่กรมควบคุมมลพิษใชในการกํากับดูแลส่ิงแวดลอมจากการใชหมอน้ํา ในปจจุบันมีทั้งส้ิน 4 
ฉบับ คือ 

• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงจาก
ปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอน้ํา พ.ศ. 2548 

• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของ
เขมาควันจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา พ.ศ. 2548 

• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหสถานประกอบกิจการที่ใช
หมอไอน้ําเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ พ.ศ. 
2548 

• ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
 

รายละเอียดของกฎหมายดานส่ิงแวดลอมที่กรมควบคุมมลพิษรับผิดชอบแยกประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามขางตนแสดงไดดังนี้ 

 
1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบ

แสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอน้ํา พ.ศ. 2548 
เพื่อกําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
แกไขโดยมาตรา 114 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ การโอนอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติจึง
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“โรงสีขาว” หมายความวา โรงงานที่ประกอบกิจการสี ฝด หรือขัดขาว ทุกขนาดตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน 
“หมอไอน้ํา” หมายความวา หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดของพลังงานในการประกอบกิจการโรงสีขาว 

โดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิง 
“คาความทึบแสง” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควันจากปลอง

ปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา 
ขอ 2 โรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา ตองมีคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสีย 

ดังตอไปนี้ 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-40 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

(1) ไมเกินรอยละยี่สิบ เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน นับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 

(2) ไมเกินรอยละสิบ เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน เมื่อพนกําหนดเวลาสองป 
นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 3 การสังเกตคาความทึบแสงของเขมาควัน ตามขอ 2 (1) และ (2) ใหใชเวลา 15 นาที 
ขอ 4 วิธีการตรวจวัด คํานวณ เปรียบเทียบและสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ 5 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจาก

ปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาว รวมทั้งลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิริงเกิลมานน 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     
 
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบ

แสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา พ.ศ. 2548 
เพื่อกําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการ ที่ใชหมอไอน้ํา อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
แกไขโดยมาตรา 114 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“สถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา” หมายความวา สถานที่ซึ่งผูประกอบการมีและใชหมอไอน้ําเพื่อ

การประกอบกิจการของตน โดยมีขนาดกําลังการผลิตไอน้ําต้ังแต 1 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป เวนแตสถานประกอบ
กิจการที่มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษเปนการเฉพาะไวแลว 

“หมอไอน้ํา” หมายความวา หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและ/หรือพลังงานความรอน แตไม
รวมถึงหมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซหุงตม (LPG) กาซธรรมชาติ (NG) หรือพลังงานไฟฟา 

“คาความทึบแสง” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควันจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา 

ขอ 2 เขมาควันที่ปลอยทิ้งจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา ตามขอ 1 จะตองมีคาความทึบแสง
ไมเกินรอยละสิบ เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 

ขอ 3 การสังเกตคาความทึบแสงของเขมาควัน ตามขอ 2 ใหใชเวลา 15 นาที 
ขอ 4 วิธีการตรวจวัด คํานวณ เปรียบเทียบ และสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 
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ขอ 5 แบบบันทึกผลการตรวจวัดความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา รวมทั้งลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของ
แผนภูมิริงเกิลมานน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     
 
3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดใหสถานประกอบ

กิจการที่ใชหมอไอน้ําเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย
ออกสูบรรยากาศ พ.ศ. 2548 

เพื่อกําหนดใหสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ําเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม การ
ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 แกไขโดยมาตรา 114 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“สถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา” หมายความวา สถานที่ซึ่งผูประกอบการมีและใชหมอไอน้ําเพื่อ

การประกอบกิจการของตน โดยมีขนาดกําลังการผลิตไอน้ําต้ังแต 1 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป เวนแตสถานประกอบ
กิจการที่มีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษเปนการเฉพาะไวแลว 

“หมอไอน้ํา” หมายความวา หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและ/หรือพลังงานความรอน แตไม
รวมถึงหมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซหุงตม (LPG) กาซธรรมชาติ (NG) หรือพลังงานไฟฟา 

ขอ 2 ใหสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา ดังตอไปนี้ เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

(1) โรงงานจําพวกที่ 3 ทุกประเภทโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานประกอบการสี 
ฝด หรือขัดขาว และโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา 

(2) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(3) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(4) สถานอาบน้ํา นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผูใหบริการแกลูกคาตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(5) สนามบิน ตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ 
(6) สถานประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
ขอ 3 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ําตามขอ 2 ปลอยทิ้งอากาศ

เสียออกสูบรรยากาศ เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการท่ีใชหมอไอน้ํา 
แตทั้งนี้ ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (dilution) 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 
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ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวนแตสถานประกอบ
กิจการที่ใชหมอไอน้ําดังกลาวจะไดรับอนุญาตใหประกอบการอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ จะตองจัดใหมีการ
ควบคุมการปลอยทิ้งเขมาควันตามมาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา เมื่อ
พนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

     
 
4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ

ปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
เพื่อกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 แกไขโดยมาตรา 
114 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 
มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความวา โรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3 ตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน 
“การประกอบกิจการโรงงาน” หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ 

ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายส่ิงใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงาน แตไมรวมถึง การ
ทดลองเดินเครื่องจักร 

“กระบวนการผลิต” หมายความวา การประกอบกิจการโรงงานอยางใดอยางหนึ่งที่มีการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

“กระบวนการผลิตที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง” หมายความวา การประกอบกิจการโรงงานในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งที่มีกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิง หรือการสันดาป และมีการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

“เชื้อเพลิงชีวมวล” หมายความวา เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือส่ิงมีชีวิต รวมทั้งผลผลิตจาก
การเกษตร การปศุสัตว และการทําปาไม เชน ไมฟน เศษไม แกลบ ฟาง ชานออย ตนออย ใบออย ใยปาลม 
กะลาปาลม ทะลายปาลม กะลามะพราว ใยมะพราว เศษพืช มูลสัตว กาซชีวภาพ กากตะกอน หรือของเสียจาก
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน 

ขอ 2 อากาศเสียแตละชนิดท่ีปลอยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตองมีคาไมเกินกวามาตรฐานควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่กําหนดไว ดังตอไปนี้ 
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ชนิดของอากาศเสีย แหลงที่มาของอากาศเสีย 

คาปริมาณของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจาก 
กระบวนการผลิตที่
ไมมีการเผาไหม

เชื้อเพลิง 

กระบวนการผลิตที่ 
มีการเผาไหม
เชื้อเพลิง 

1. ฝุนละออง 
(Total Suspended 
Particulate) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

1.1 หมอไอน้ํา หรอื
แหลงกําเนิด 
ความรอนที่ใชเชื้อเพลิง ดังนี ้
     (1) น้ํามันเตา 
     (2) ถานหนิ 
     (3) ชีวมวล 
     (4) เชื้อเพลิงอื่นๆ 
1.2 การถลุง หลอหลอม รีดดึง 
และ/หรือผลิต อะลูมิเนียม 
1.3 กระบวนการผลิต 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

ไมเกิน 300 
 

ไมเกิน 400 

 
 
 

ไมเกิน 240 
ไมเกิน 320 
ไมเกิน 320 
ไมเกิน 320 
ไมเกิน 240 

 
ไมเกิน 320 

2. กาซซัลเฟอรไดออกไซด 
(Sulfur dioxide) 
(สวนในลานสวน) 

2.1 หมอไอน้ํา หรอื
แหลงกําเนิด 
ความรอนที่ใชเชื้อเพลิง ดังนี ้
     (1) น้ํามันเตา 
     (2) ถานหนิ 
     (3) ชีวมวล 
     (4) เชื้อเพลิงอื่นๆ 
2.2 กระบวนการผลิต 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

ไมเกิน 500 

 
 
 

ไมเกิน 950 
ไมเกิน 700 
ไมเกิน 60 
ไมเกิน 60 

- 
3. กาซออกไซดของไนโตรเจน
ซึ่งคํานวณในรปูของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด 
(Oxides of nitrogen as 
Nitrogen dioxide) 
(สวนในลานสวน) 

หมอไอน้ํา หรอืแหลงกําเนิด
ความรอน 
ที่ใชเชื้อเพลิง ดังนี้ 
     (1) น้ํามันเตา 
     (2) ถานหนิ 
     (3) ชีวมวล 
     (4) เชื้อเพลิงอื่นๆ 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

ไมเกิน 200 
ไมเกิน 400 
ไมเกิน 200 
ไมเกิน 200 

4. กาซคารบอนมอนอกไซด 
(Carbon monoxide) 
(สวนในลานสวน) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 870 ไมเกิน 690 

5. กาซไฮโดรเจนซัลไฟด 
(Hydrogen sulfide) 
(สวนในลานสวน) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 100 ไมเกิน 80 
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ชนิดของอากาศเสีย แหลงที่มาของอากาศเสีย 

คาปริมาณของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจาก 
กระบวนการผลิตที่
ไมมีการเผาไหม

เชื้อเพลิง 

กระบวนการผลิตที่ 
มีการเผาไหม
เชื้อเพลิง 

6. กาซไฮโดรเจนคลอไรด 
(Hydrogen Chloride) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 200 ไมเกิน 160 

7. กรดกํามะถัน 
(Sulfuric acid) 
(สวนในลานสวน) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 25 - 

8. ไซลีน (Xylene) 
(สวนในลานสวน) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 200 - 

9. ครซีอล (Cresol) 
(สวนในลานสวน) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 5 - 

10. พลวง (Antimony) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 20 ไมเกิน 16 

11. สารหนู (Arsenic) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 20 ไมเกิน 16 

12. ทองแดง (Copper) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 30 ไมเกิน 24 

13. ตะกั่ว (Lead) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 30 ไมเกิน 24 

14. คลอรีน (Chlorine) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 30 ไมเกิน 24 

15. ปรอท (Mercury) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

กระบวนการผลิต ไมเกิน 3 ไมเกิน 2.4 

 
 
ขอ 3 การรายงานผลการตรวจวัดอากาศเสีย ใหรายงานผล ดังตอไปนี้ 
(1) กระบวนการผลิตที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 

มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน 
(%O2) ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด 

(2) กระบวนการผลิตที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 
มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน 
(%O2) รอยละ 7 
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ขอ 4 การตรวจวัดอากาศเสียแตละชนิดตามขอ 2 ใหใชวิธี ดังตอไปนี้ 
(1) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง ใหใชวิธี Determination of Particulate Matter Emissions from 

Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental 
Protection Agency) กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

(2) การตรวจวัดคากาซซัลเฟอรไดออกไซด ใหใชวิธี Determination of Sulfur Dioxide Emissions 
from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric Acid and Sulfur Dioxide Emissions from 
Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(3) การตรวจวัดคากาซออกไซดของไนโตรเจน ใหใชวิธี Determination of Nitrogen Oxide 
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือ
วิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(4) การตรวจวัดคากาซคารบอนมอนอกไซด ใหใชวิธี Determination of Carbon Monoxide 
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือ
วิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนซัลไฟด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Sulfide, Carbonyl 
Sulfide and Carbon Disulfide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

(6) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนคลอไรด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Halide and 
Halogen Emissions from Stationary Sources Non-Isokinetic หรือวิธี Determination of Hydrogen Halide 
and Halogen Emissions from Stationary Sources Isokinetic ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(7) การตรวจวัดคากรดกํามะถัน ใหใชวิธี Determination of Sulfuric Acid and Sulfur Dioxide 
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือ
วิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(8) การตรวจวัดคาไซลีน ใหใชวิธี Measurement of Gaseous Organic Compound Emissions by 
Gas Chromatography ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(9) การตรวจวัดคาครีซอล ใหใชวิธี Measurement of Gaseous Organic Compound Emissions by 
Gas Chromatography ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(10) การตรวจวัดคาพลวง ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary Sources 
ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(11) การตรวจวัดคาสารหนู ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary Sources 
ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(12) การตรวจวัดคาทองแดง ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary 
Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(13) การตรวจวัดคาตะกั่ว ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary Sources 
ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(14) การตรวจวัดคาคลอรีน ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions 
from Stationary Sources Non-Isokinetic หรือวิธี Determination of Hydrogen Halide and Halogen 
Emissions from Stationary Sources Isokinetic ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(15) การตรวจวัดคาสารปรอท ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary 
Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 5 ประกาศนี้ไมใชบังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีการกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ
เสีย ตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติไวเปนการเฉพาะแลว 

ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
     

 
 
1.3 ระเบียบ เอกสาร และขั้นตอนตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ในการสราง ใชงาน ควบคุม ตรวจสอบ ซอมแซม และยกเลิกการใช หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน จําเปนตองมีการขึ้นทะเบียนผูที่มีหนาที่ดังกลาวของตน ตลอดจนตองมีการขึ้นทะเบียน
หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนในกรณีที่มีการติดต้ังใหมหรือยายสถานที่ติดต้ัง ระเบียบ 
เอกสาร และขั้นตอนท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนในสวนที่รับผิดชอบ
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีดังตอไปนี้ 

 
1.3.1 การขึ้นทะเบียนโรงงานที่มีการใชหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัด
ใหมีการตรวจสอบภายนอกภายใน และการทํางานของระบบการควบคุมกอนการใชงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในภาคผนวก 3 โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตม
ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และจัดสงตนฉบับรายงานใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน 
หลังจากทําการตรวจสอบความปลอดภัย หากหมอน้ําที่นําชิ้นสวนมาประกอบ ณ สถานที่ใชงานตองทําการ
ตรวจสอบตามแนวเชื่อมสวนรับแรงดัน ภายใตการควบคุมดูแลของวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอม หรือ
หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
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1.3.2 การตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา ตองจัดใหมีการตรวจสอบหมอน้ําโดยวิศวกรตรวจ

ทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง สําหรับหมอน้ําที่มีอัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป ที่มีการ
ออกแบบโครงสราง การสรางและใชอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงคจะตรวจสอบ
ภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ปตอการตรวจสอบหนึ่งครั้งก็ใหกระทําได ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกอน 

ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัดใหมีการตรวจ
ทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงาน โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา 
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง สําหรับหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนที่มีการออกแบบ การสรางและมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หาก
ประสงคจะตรวจสอบภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 3 ปตอการตรวจทดสอบหนึ่งครั้ง ก็ใหกระทํา
ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 

ในสวนของผูตรวจทดสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบหลังการดําเนินการตรวจสอบหมอน้ํา หรือหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ดังนี้ 

(ก) ผูตรวจทดสอบตองจัดใหมีการถายภาพท่ีแสดงถึงการตรวจทดสอบภายใน และหรือภายนอกหมอ
น้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนซึ่งกระทําโดยผูตรวจทดสอบ โดยใหแนบภาพถายทาย
รายงานผลการตรวจทดสอบ แบบฟอรมเอกสารรับรองความปลอดภัยการใชหมอน้ํา และรายงานผลการตรวจ
ทดสอบหมอน้ํา และแบบฟอรมเอกสารรับรองความปลอดภัยการใชหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
และรายงานผลการตรวจทดสอบหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  

(ข) ผูตรวจทดสอบ ตองจัดทําเอกสารรายงานผลการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอน้ําหรือหมอตม
ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน แลวจัดสงใหผูประกอบกิจการโรงงานพรอมกับสําเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสําเนาหนังสืออนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรอง
วิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนโดยรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) กรณีพบวาโครงสราง สวนประกอบหรือระบบการทํางานของหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดมีขอบกพรอง หรือไมสมบูรณเชิงวิศวกรรม วิศวกรตรวจทดสอบ 
หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองบันทึกขอบกพรอง 
หรือความไมสมบูรณพรอมคําแนะนําวิธีการแกไขขอบกพรองและความไมสมบูรณนั้นใหแกผูประกอบกิจการ
โรงงาน 
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 ก-55 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-56 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-57 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-58 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-59 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-60 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

 
1.3.3 การหยุดใชงานช่ัวคราวและการยกเลิกการใชงานหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา

ความรอน 
การยกเลิกการใชงานหมอน้ํา และหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เพื่อเคล่ือนยายหรือ

ทําลาย ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบกอนดําเนินการเคลื่อนยายหรือ
ทําลายไมนอยกวา 30 วันทําการ 

 
1.3.4 การขึ้นทะเบียนและตออายุทะเบียนผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ

นําความรอน 
ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัด

ใหมีผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเปนผูดูแลรับผิดชอบการใชงานหมอ
น้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน นอกจากนี้ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา 
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตองแสดงใบอนุญาตผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน ไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในบริเวณที่ติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมฯ 
แบบฟอรมคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน สวน
การตออายุทะเบียนเปนผูควบคุมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนนั้น ใหใชแบบฟอรมคํา
ขอตออายุทะเบียนเปนผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  

 
1.3.5 การขึ้นทะเบียนและตออายุทะเบียนวิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา 

ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ําที่มีกําลังการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมง
ขึ้นไป นอกจากจะตองดําเนินการใหมีผูควบคุมประจําหมอน้ําแลว ตองจัดใหมีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช
หมอน้ําเปนผูดูแลรับผิดชอบการใชงานหมอน้ําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศ
กําหนด แบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา สวนการตออายุทะเบียนเปน
วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํานั้น ใหใชแบบฟอรมคําขอตออายุทะเบียนเปนวิศวกรควบคุมและ
อํานวยการใชหมอน้ํา  

 
1.3.6 การขึ้นทะเบียนและตออายุทะเบียนวิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน

ส่ือนําความรอน 
วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน คือ วิศวกรตามกฎหมายวา

ดวยวิศวกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ังและควบคุมการติดต้ังตรวจทดสอบ วิเคราะหและจัดทํา
รายงานความปลอดภัยในการใชงานของหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พรอมทั้ง
แนะนําวิธีการแกไขใหถูกตอง เปนไปตามหลักวิศวกรรม แบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรตรวจทดสอบ
หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน สวนการตออายุทะเบียนเปนวิศวกรตรวจทดสอบหมอ
น้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ใหใชแบบฟอรมคําขอตออายุทะเบียนเปนวิศวกรตรวจ
ทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-61 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-62 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-63 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-64 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-65 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-66 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-67 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

 
1.3.7 การข้ึนทะเบียนและตออายุทะเบียนวิศวกรควบคุมการสรางหรือซอมหมอน้ําหรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

วิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน คือ วิศวกร
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ที่ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองแบบ ควบคุมตรวจสอบ กํากับดูแลการสราง การ
ซอมแซม หรือการดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ใหเปนไปตามแบบและ
รายละเอียดที่ผานการรับรอง ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน ตองทําการสราง หรือดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ไดรับการออกแบบ
และตรวจรับรองแบบ โดยหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หรือวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเทานั้น 
แบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรควบคุมการสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน สวนการตออายุทะเบียนเปนวิศวกรควบคุมการสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน ใหใชแบบฟอรมคําขอตออายุทะเบียนเปนวิศวกรควบคุมการสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  

 
1.3.8 ขั้นตอนการจัดการเอกสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ในการย่ืนเอกสารท้ังหมดที่เกี่ยวของกับการสราง ใชงาน ควบคุม ตรวจสอบ ซอมแซม และยกเลิกการ
ใช หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ดังที่กลาวมาขางตนกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม มีขั้นตอนการย่ืนเอกสาร และการดําเนินการที่เกี่ยวของกับเอกสารดังแสดงในรูปที่ ก-3 

 

 
รูปที่ ก-3  ขั้นตอนการย่ืนเอกสาร และการดําเนินการที่เกี่ยวของกับเอกสาร 

รับคําขอฯ / บันทึกในระบบ 
ตรวจสอบคําขอฯ / พิมพใบอนุญาตฯ 

ผูควบคุม / ผูรับมอบอํานาจ 
ยื่นคําขอฯ / เอกสาร 

ผูมีอํานาจลงนาม 

สง สล. ออกเลขหนังสือใบอนุญาตฯ 

ข้ึนทะเบียนฯ / ตออายุทะเบียนฯ 
แลวจัดสงใหผูขอทางไปรษณีย 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-68 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ  คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอน้ํา  
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ภาคผนวกภาคผนวก  ขข  
ตารางแปลงหนวยตารางแปลงหนวย  

  
 
ตารางที่ ข-1  ตารางแปลงหนวยความดัน 
หนวย PSI kPa kg/cm2 cm H2O feet H2O inch Hg mm Hg inch H2O Atm Bar mPa 

PSI 1 6.894757 0.070307 70.306927 2.306723 2.03602 51.71486 27.68068 0.068046 0.0689476 0.00689 

kPa 0.1450377 1 0.0101972 10.19745 0.33456180.2952997 7.50061 4.01472 0.0096692 0.01 0.001 

kg/cm2 14.223343 98.06694 1 1,000.026 32.809312 28.95901 735.5588 393.711810.96784160.9806649 0.09806 

cm H2O 0.01422290.0980634 0.001 1 0.032808 0.02895810.7355372 0.3937 0.00096780.0009806 0.00098 

feet H2O 0.433515 2.968961 0.0304791 30.48 1 0.882646 22.4192 12 0.029499 0.0296896 0.00298 

inch Hg 0.4911542 3.386389 0.0345316 34.53253 1.132957 1 25.4 13.5954840.03342110.0338639 0.00386 

mm Hg 0.01933680.13332250.0013595 1.359554 0.04460460.0393701 1 0.535255 0.00131580.0013332 0.00013 

inch H2O 0.03612630.24908190.0025422 2.54 0.08333 0.07355391.8682683 1 0.00245830.0024908 0.000249 

Atm 14.696 101.32535 1.033231 1,033.263 33.8995 29.9213 760 406.794 1 1.0132535 0.1013 

Bar 14.5038 100 1.019716 1019.7466 33.4833 29.53 750.0626 401.8596 0.986923 1 0.1 

mPa 145.0377 1,000 10.197 10,197.45 334.56 295.299 7500.61 4014.74 9.669 10 1 

หมายเหตุ: น้ํา (H2O) ที่อุณหภูมิมาตรฐาน 68 oF (20 oC) และปรอท (Hg) ที่อุณหภูมิมาตรฐาน 32 oF (0 oC) 
 ตารางนี้นอกจากใชในการแปลงหนวยความดัน ยังใชไดกับการแปลงหนวยความแข็งแรงและ
ความเคนของวัสดุ (Strength & Stress) ดวย 
 
ตารางที่ ข-2  ตารางแปลงหนวยอุณหภูมิ 

หนวย Celsius Fahrenheit Kelvin Rankine Réaumur 

Celsius - oF = (oC x 1.8) + 32 K = oC + 273.15 
Ra = (oC x 1.8) + 

32 + 459.67 
oRe = oC x 0.8 

Fahrenheit oC = (oF - 32) / 1.8 - K = (oF + 459.67) / 
1.8 

Ra = oF + 459.67 
oRe = (oF - 32) / 

2.25 

Kelvin oC = K - 273.15 
oF = (K x 1.8) - 

459.67 
- Ra = K x 1.8 

oRe = (K - 273.15) x 
0.8 

Rankine 
oC = (Ra - 32 - 

459.67) / 1.8 
oF = Ra - 459.67 K = Ra / 1.8 - 

oRe = (Ra - 32 - 
459.67) / 2.25 

Réaumur oC = oRe x 1.25 
oF = (oRe x 2.25) + 

32 
K = (oRe x 1.25) + 

273.15 
Ra = (oRe x 2.25) + 

32 + 459.67 
- 
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ตารางที่ ข-3  ตารางแปลงหนวยปริมาตร 

หนวย US gallon UK gallon inch3 ft3 liter m3 barrel 
US gallon 1 0.83267 231 0.13368 3.7853 0.00378 0.02381 
UK gallon 1.2009 1 277.42 0.16054 4.5459 0.00455 0.02859 

inch3 0.004329 0.003604 1 0.000579 0.0164 0.000016 0.0001 
ft3 7.4805 6.2288 1728 1 28.316 0.02832 0.17813 

liter 0.26418 0.21997 61.024 0.0353 1 0.001 0.00629 
m3 264.17 219.97 61,023.74 35.3147 1,000 1 6.2899 

barrel 42 34.977 9702 5.614 158.983 0.15876 1 
หมายเหตุ: หนวย barrel ในที่นี้เปนหนวยตวงน้ํามัน (Oil barrel), 1 Barrel = 42 US Gallon 
 
ตารางที่ ข-4  ตารางแปลงหนวยอัตราการไหล 

หนวย GPM (US) GPM (UK) ft3/min ft3/sec m3/hr m3/min liter/sec 
GPM (US) 1 0.8327 0.1337 0.00223 0.2271 0.003785 0.06308 
GPM (UK) 1.201 1 0.1605 0.002676 0.27275 0.004545 0.0758 

ft3/min 7.481 6.229 1 0.01667 1.699 0.02832 0.4719 
ft3/sec 448.83 373.7 60 1 101.94 1.699 28.32 
m3/hr 4.403 3.666 0.5886 0.00981 1 0.01667 0.2778 

m3/min 0.2642 0.22 35.3147 0.5886 60 1 16.667 
liter/sec 15.85 13.2 2.119 0.0353 3.6 0.06 1 

 
ตารางที่ ข-5  ตารางแปลงหนวยกําลัง 

หนวย HP ft-lb/sec Watt kW Btu/hr 
HP 1 550 745.7 0.7457 2,544 

ft-lb/sec 0.00182 1 1.3558 0.00136 4.626 
Watt 0.00134 1 1 0.001 3.412 
kW 1.34 737.6 1,000 1 3,412 

Btu/hr 0.00039 0.2161 0.2931 0.00029 1 
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ตารางที่ ข-6  ตารางแปลงหนวยพื้นที่ 

หนวย inch2 ft2 acre cm2 m2 
inch2 1 0.006944  6.4516 0.0006452 
ft2 144 1  929.0304 0.0929 

acre  43,560 1  4,047 
cm2 0.155 6.2288  1 0.0001 
m2 1,550.003 10.76391 0.000247 10,000 1 

 
ตารางที่ ข-7  ตารางแปลงหนวยความเร็ว 

หนวย mm/s ft/min cm/s ft/s m/s 
mm/s 1 0.19685 0.1 0.003281 0.001 
ft/min 5.08 1 0.508 0.016667 0.00508 
cm/s 10 1.9685 1 0.032808 0.01 
ft/s 304.8 60 30.48 1 0.3048 
m/s 1,000 196.85 100 3.2808 1 

 
ตารางที่ ข-8  ตารางแปลงหนวยความยาว 

หนวย inch ft yard mile cm m km 
inch 1 0.08333 0.027778  2.54 0.0254  
ft 12 1 0.333333  30.48 0.3048  

yard 36 3 1 0.0005682 91.44 0.9144 0.0009144 
mile 63,360 5,280 1,760 1  1,609.344 1.609344 
cm 0.3937 0.032808 0.010936  1 0.01  

metre 39.3701 3.28084 1.093613 0.0006214 100 1 0.001 
km 39,370 3,280.8 1,093.613 0.62137 100,000 1,000 1 

 
ตารางที่ ข-9  ตารางแปลงหนวยความหนาแนน 

หนวย lb/inch3 lb/ft3 gram/cm3 kg/m3 slug/ft3 
lb/inch3 1 1,728 27.6799 27,679.9 53.708 
lb/ft3 0.0005787 1 0.01602 16.01846 0.31081 

gram/cm3 0.03613 62.4281 1 1,000 1.9403 
kg/m3 0.0000361 0.06243 0.001 1 0.00194 
slug/ft3 0.019 32.17 0.51538 515.379 1 
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ตารางที่ ข-10  ตารางแปลงหนวยน้ําหนัก (มวล) 

หนวย pound ounce gram kg slug stone tonne 
pound 1 16 453.6 0.453597 0.031 0.0135 0.0004536 
ounce 0.0625 1 28.3495 0.028349  0.0019  
gram 0.0022 0.0353 1 0.001    
kg 2.2046 35.274 1,000 1 0.0685 0.157 0.001 

slug 32.174 514.785 14,593.9 14.5939 1 2.29825 0.014594 
stone 13.988 223.99 6,350.0 6.35 0.4351 1 0.00635 
tonne 2,204.6   1,000 68.5213 157.48 1 

หมายเหตุ: Metric tonne เรียกท่ัวไปวา Tonne มีคา = 1,000 kg 
 US ton เรียกท่ัวไปวา Short ton มีคา = 0.907185 Metric Tonne 
 UK ton เรียกท่ัวไปวา Long ton มีคา = 1.01605 Metric Tonne 
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