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3.1 หม้อไอน้ํา 
 

3.1.1 กฎหมายที่เก่ียวข้องหม้อไอน้ํา 

กฎกระทรวงกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมให้คํานิยามไว้ ดังน้ี  
“หม้อไอนํ้า (boiler) หมายความว่า 

(1) ภาชนะปิดสําหรับบรรจุนํ้าที่มีปริมาณความจุเกิน 2 ลิตรขึ้นไปเมื่อได้รับความร้อนจากการสันดาป
ของเช้ือเพลิงหรือแหล่งพลังงานความร้อนอ่ืนนํ้าจะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนํ้าภายใต้ความดัน
มากกว่า 1.5 เท่าของความดันบรรยากาศที่ระดับนํ้าทะเล 

(2) ภาชนะปิดสําหรับบรรจุนํ้าซึ่งใช้ในการผลิตนํ้าร้อนที่มีพ้ืนที่ผิวรับความร้อนต้ังแต่ 8 ตารางเมตร
ขึ้นไป 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใช้คําว่าหม้อไอนํ้า (boiler) 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานใช้คําว่า “หม้อไอนํ้า (Steam boiler)” 
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ข้อบังคับสภาวิศวกร ใช้คําว่า “เครื่องกําเนิดไอนํ้า (Steam generator)” 
ในคู่มือน้ีขอใช้คําว่า “หม้อไอนํ้า (Steam boiler)” 

กฎหมายที่เก่ียวข้องหม้อไอนํ้าได้แก่ 
ก. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบ

ภายในหม้อไอนํ้า ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งคร้ัง พ.ศ. 
2555 

ข. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัตินํ้าสําหรับหม้อไอนํ้า พ.ศ.2549 ลงวันที่ 
31 ต.ค. 2549 

ค. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อไอนํ้าและหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2549 

ง. กฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเก่ียวกับหม้อไอนํ้า หม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และภาชนะแรงดันในโรงงาน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2549  

จ. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับหม้อไอนํ้าและหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2549 

ฉ. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอนํ้า หรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนที่มีความดันต่างจากบรรยากาศ พ.ศ.2548 

ช. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากปล่องของหม้อไอนํ้าของโรงงาน พ.ศ.2549 

ซ. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เก่ียวกับเคร่ืองจักร ป้ันจั่น และหม้อไอนํ้า พ.ศ.2552 

ฌ. กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยเป็นต้น 
ญ. มาตรฐานวิชาชีพ ระบบหม้อไอนํ้า สภาวิศวกร 
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3.1.2 งานวางโครงการในการเลือกใช้หม้อไอน้ํา 

หลักการและเหตุผลในการเลือกใช้ ไอนํ้าเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายพลังงาน ที่นิยมใช้ประโยชน์อย่าง
แพร่หลายหลายร้อยปีและปัจจุบันก็ยังคงได้รับความนิยมสูง ด้วยนํ้าและไอนํ้ามีคุณสมบัติเป็นสารที่ไม่อันตราย 
ไม่เป็นพิษเป็นวัตถุดิบที่มีทั่วไป เก็บรักษาง่าย ราคาไม่แพงน้ําและไอนํ้าเป็นตัวกลางที่สามารถในการถ่ายเท
ความร้อนดีมาก มีสัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนสูงนํ้าและไอนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาวะและคุณสมบัติ
ด้านพลังงานคงที่ทําให้ควบคุมง่ายนํ้าและไอนํ้าเป็นสารที่สะอาดสามารถใช้กับอาหารได้โดยตรง เป็นสารที่มี
โมเลกุลเล็กและสามารถแทรกซึมได้ดีสามารถกําจัดเช้ือโรคได้ 

การนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์ เน่ืองจากไอน้ําสามารถสะสมความร้อนได้มาก และค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
ตํ่ากว่าสารอ่ืน จึงถูกนํามาใช้เป็นตัวกลางส่งถ่ายความร้อนและความดันในอุตสาหกรรมมาแล้วนับร้อยปี 
เราสามารถนําไอนํ้าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการได้แก่ การใช้ด้านความร้อน-หม้ออบแห้ง, หม้อต้มนํ้าอ้อย, 
หม้อเคี่ยวกลั่นการใช้ด้านความเย็นใช้ผลิตนํ้าเย็น การใช้ด้านความช้ืน-น่ึง-ไอน้ําเพาะเห็ด การใช้ด้านพลังงาน
กล-Back Pressure Turbine และ Extraction Turbine 

วิธีการเลือกใช้หม้อไอน้ําต้องคํานึงถึงกิจกรรม และกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสอดรับกับวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมต้องมีรายละเอียดเพียงพอ การกําหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมท่ีสมเหตุสมผล และควรเป็น
กิจกรรมต่อเน่ือง 

3.1.2.1 สํารวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการปริมาณความร้อนและเง่ือนไขของแต่ละแผนก เช่น 
อัตราการใช้นํ้าร้อน อัตราการใช้ไอนํ้า อุณหภูมิ ความดัน ความช้ืน 

3.1.2.2 กําหนดขนาดของหม้อไอนํ้า 
3.1.2.3 ศึกษาคุณสมบัติ และศักยภาพเช้ือเพลิง 

ก. ระบบก๊าซธรรมชาติ (NG-Natural Gas) 
ข. ระบบก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) 
ค. ระบบนํ้ามันดีเซล นํ้ามันเตา 
ง. ถ่านหิน (Lignite หรือCoal ) 
จ. ชีวมวลหรือไม้ (Biomass) 

3.1.2.4 ระบบผลิตนํ้าป้อนหม้อไอนํ้า (Water Treatments) 
ก. แหล่งนํ้าและศักยภาพแหล่งนํ้า 
ข. ระบบผลิต นํ้าประปา นํ้าอ่อน 

3.1.2.5 ระบบเผาไหม้ (Incinerator) Grating, Circling Fluidize Bed, Pulverize, Burner 
3.1.2.6 ระบบหม้อไอนํ้า (Boiler) 

ก. แบบท่อไฟ (Fire Tube) มีขนาดเล็ก ความดันไอนํ้าไม่สูง  
ข. แบบท่อนํ้า (Water Tube) มีปริมาณไอน้ําสูงความดันไอนํ้าไม่สูง   

3.1.2.7 ระบบระบายความร้อน (Cooling) Exchanger, Evaporative 
ก. Cooling Tower 
ข. Evaporative  

3.1.2.8 ระบบท่อจ่ายไอนํ้า 
ก. แบบใช้โดยตรง (Direct Heating) แบบใช้โดยตรง ไอนํ้าจะถูกพ่นผสมกับสารที่มารับ

ความร้อนโดยตรง 
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ข. แบบผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Indirect Heating) ไอนํ้าจะไม่สัมผสักับสาร
ที่มารับความร้อน  

3.1.2.9 ระบบนํ้าร้อนกลับจากอุปกรณ์ใช้ไอนํ้า และนํ้าร้อน 
3.1.2.10 ระบบระบายนํ้าทิ้ง (Blow Down) 
3.1.2.11 ระบบกําจัดไอเสีย (Flue Gas)  

ก. ถุงกรองฝุ่น (Bag Filter) 
ข. กรวยดักฝุ่น (Cyclone) 
ค. เครื่องบําบัดอากาศชนิดเปียก (Wet scrubber) 
ง. เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP-Electrostatic Precipitator) 

3.1.2.12 ระบบกําจัดเถ้า (Ash) 
ก. Landfill,  
ข. Compress,  

3.1.2.13 ศึกษาและประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน 
ก. ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน (Investment Cost) 
ข. ค่าใช้จ่ายด้านการเดินเคร่ือง (Operating Cost) 
ค. ค่าใช้จ่ายด้านบํารุงรักษา (Maintenance Cost) 

3.1.2.14 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมลพิษและการควบคุมระบบเช้ือเพลิง กระบวนการผลิต 
ระบบการจัดการกากของเสียการประเมินผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองจากปล่อง ในกรณีที่มี
การเป่าเขม่า (Soot Blow) ผลกระทบด้านคุณภาพนํ้าผลกระทบด้านเสียงรบกวน 
 

3.1.3 การออกแบบระบบหม้อไอน้ํา 

หลักการและเหตุผลในการออกแบบระบบหม้อไอนํ้า (Design) หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบที่จะ
ดําเนินจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้เก่ียวข้องมีความเข้าใจตรงกันอย่าง ชัดเจนสามารถมองเห็นรับรู้หรือ
สัมผัสได้เพ่ือนําไปปฏิบัติแล้วต้องสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ การออกแบบเป็นการทํางานในขั้นตอน 
ลงรายละเอียดเพ่ือนําไปใช้ในการสร้างการออกแบบมิใช่การคํานวณเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการกําหนด 
(การคิด) และการคํานวณ โดยการใช้ความรู้หลายด้านมาผสมผสานกันเมื่อสร้างหรือผลิตออกมาได้รูปลักษณะ
ตามวัตถุประสงค์ แล้วพิสูจน์คุณภาพ หรือศักยภาพเบ้ืองต้น ด้วยการคํานวณด้วยการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ดังน้ันสามารถกล่าวได้ว่าการออกแบบเป็นศิลป์และศาสตร์ ในการออกแบบด้านวิศวกรรม
เราต้องคํานึงถึงสิ่งที่จะผลิตหรือจะสร้างขึ้นมาจะต้องปลอดภัยเป็นอันดับแรกปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและข้างเคียง 
มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าผลิต ค่าสร้าง ค่าการใช้งาน ค่าบํารุงรักษา 

แนวทางในการออกแบบระบบหม้อไอนํ้าการออกแบบแบ่งเป็น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ 
การใช้งานผลิตภัณฑ์การออกแบบผลิตให้ได้มาตรฐานต่างๆ เช่น มอก. ASME ในที่ น้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ 
การออกแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์ เพ่ือทราบกระบวนการต่างๆ  

3.1.3.1 การสํารวจ การรวบรวมข้อมูลความต้องการปริมาณความร้อนและเง่ือนไขของแต่ละแผนก
เช่น อัตราการใช้นํ้าร้อน อัตราการใช้ไอนํ้า อุณหภูมิ ความดัน ความช้ืนการสํารวจแหล่งเช้ือเพลิง การสํารวจ
แหล่งนํ้า และสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องระบบ 
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3.1.3.2 การกําหนดแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) เป็นการนําข้อมูลที่สํารวจ
นํามาสรุปและกําหนดแนวทางในการอกแบบ 

3.1.3.3 กําหนดเกณฑ์ในการออกแบบ (Design Criteria) 
ก. กําหนดขนาดหม้อไอนํ้าได้แก่ ปริมาณที่ผลิต ความดันที่ผลิต อุณหภูมิที่ผลิต 

ขนาดหม้อไอน้ําหมายถึงอัตราการผลิตไอน้ําที่หม้อไอน้ําสามารถผลิตได้ต่อหน่วยเวลา
เช่น กิโลกรัมต่อช่ัวโมง, ปอนด์ต่อช่ัวโมง หรือตันต่อช่ัวโมง เช่น หม้อไอนํ้าขนาด 1 ตันต่อช่ัวโมง หมายถึง 
หม้อไอนํ้า หม้อไอนํ้าอ่ิมตัวจากนํ้าร้อนที่อุณหภูมิ 100๐C จํานวน 1 ตัน กลายเป็นไอนํ้าที่ 100๐C หมดภายใน
เวลา 1 ช่ัวโมง ที่ความดันบรรยากาศ 

นอกจากน้ียังกําหนดเป็นแรงม้าหม้อไอน้ํา (Boiler Horsepower) หม้อไอนํ้าขนาด 
1 แรงม้าหม้อไอนํ้าตามมาตรฐาน ASME คือปริมาณความร้อนที่ทําให้นํ้าขนาด 34.5 ปอนด์ที่อุณหภูมิ 212๐F 
กลายเป็นไอนํ้าที่อุณหภูมิ 212๐Fหมดในเวลา 1 ช่ัวโมง ที่ ความดันบรรยากาศ อัตราการผลิตไอนํ้า 1 ตัน
(2200 lb) ต่อช่ัวโมงจะเท่ากับประมาณ 63.8 แรงม้าหม้อไอนํ้า 

ดังน้ัน การกําหนดขนาดหม้อไอนํ้าเป็นการกําหนดอัตราการผลิตไอนํ้าที่ความดันและ
อุณหภูมิต่อหน่วยเวลาเช่นอัตราการผลิตไอนํ้า 160 ตันต่อช่ัวโมง ที่ความดัน10บรรยากาศเกจอุณหภูมิ 180๐C  

ข. กําหนดข้อมูลเช้ือเพลิงได้แก่ การกําหนด-ชนิดของเช้ือเพลิงที่ใช้เพราะเช้ือเพลิงแต่ละ
ชนิดให้ค่าความร้อน (Heating Value หรือ Calorific Value) ที่แตกต่างกัน ค่าความร้อนดังกล่าวพิจารณาได้ 
2 ลักษณะได้แก่ 

ค่าความร้อนสูง (Higher Heating Value-HHV) จะคิดเมื่อสมมติให้ไอนํ้าที่ได้จาก 
การเผาไหม้กลั่นตัวเป็นของเหลวทั้งหมดโดยจะรวมเอาค่าความร้อนเนื่องจากการกลั่นตัว (Heat of 
Condensation) ไว้ด้วยซึ่งจะมีค่าประมาณ 10% ของค่าความร้อนทั้งหมด 

ค่าความร้อนตํ่า (Lower Heating Value - LHV) จะไม่รวมค่าความร้อนเนื่องจาก 
การกลั่นตัวของไอนํ้า (Heat of Condensation) 
 ในการคํานวณมักใช้ค่าความร้อนตํ่า (Lower Heating Value - LHV) นํามาคิดหาปริมาณเช้ือเพลิง 
ที่ใช้ 

ค. กําหนดปริมาณนํ้าป้อน ได้แก่ นํ้าระบายความร้อน cooling นํ้าป้อนหม้อไอนํ้าประปา 
3.1.3.4 การออกแบบเบ้ืองต้น (Preliminary Design) 
3.1.3.5 การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) 
3.1.3.6 รายการประกอบแบบ (Specification) 
3.1.3.7 Calculation  
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ข้อมูลท่ีต้องใช้ 

ปริมาณของไอน้ําท่ีผลิตต่อหน่วยเวลา 50ตันต่อชั่วโมง 

ปริมาณของเชื้อเพลิงท่ีใช้ต่อหน่วยเวลา 30,000 ตันต่อปี ชั่วโมงการใช้งาน 6,500 ชั่วโมงต่อปี 

ความดันและ/หรือ อุณหภูมิของไอน้ําท่ีผลิต 6 บาร์ 

อุณหภูมิของ Boiler Feed Water (BFW) 70 องศาเซลเซียส 

ค่าความร้อน (Enthalpy) ของเชื้อเพลิงจากผู้ขาย 40,070.00 เมกกะจูลต่อตัน (น้ํามันเตา) 

ค่าความร้อนของ BFW จาก Steam Table 314.03 กิโลจูลต่อกิโลกรัม 

ค่าความร้อนของไอน้ําจาก Steam Table  2,765.7 กิโลจูลต่อกิโลกรัม 

 
100

Value HeatingLower  Fuel x Flowrate Fuel

EnthalpyBFW  -Enthalpy  Steam Rate Production Steam
EfficiencyBoiler x

น้ําป้อน (Boiler Feed Water) 

ผลิตไอน้ํา 
(Saturated Steam)  

ชั่วโมงการใช้งาน 6,500 ชั่วโมงต่อ

ใช้น้ํามันเตาเผา จํานวน 
30,000 ตันต่อปี 

น้ํามันเตามีค่า Lower Heating 

Value เท่ากับ 40,070.00
เมกกะจูลต่อตัน  

จงคํานวณประสิทธิภาพหม้อไอน้ํา (Thermal Efficiency) 

ตัวอย่างการคํานวณหม้อไอนํ้า
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ตาราง ไอน้ําอิ่มตัว: ความดัน ท่ีใช้ในการคํานวณหม้อไอน้ํา 

ตาราง ไอน้ําอิ่มตัว:อุณหภูมิ ท่ีใช้ในการคํานวณหม้อไอน้ํา 
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ตัวอย่างการคํานวณขนาดหม้อไอน้ํา 

การวิเคราะห์ด้าน INPUT 

ช่ัวโมงการใช้งาน  = 6,500   ชม./ปี 

ใช้ปริมาณนํ้ามันเตา  = 14,914ตัน/ปี 

= 14,914/6,500 

= 3.53 ตัน/ชม. 

(ค่าความร้อนตํ่านํ้ามันเตา    = 40.07 MJ/Kg) 

ค่าพลังงานความร้อนจากนํ้ามันเตา (Input) = 3.53*1000*40.07    KJ/ชม. 

= 141,594MJ/ชม. 

การวิเคราะห์ด้าน OUTPUT 

การผลิตไอนํ้า (Saturated steam) ที่อัตรา    = 50   ตัน/ชม.ที่ 6 barg 

ความดันสัมบูรณ์ ที่ 6 barg  = 6+1atm  =   7  bar_  =700 Kpa 

นํ้าเติมหม้อไอนํ้า (Boiler Feed Water) ที่ 85 ๐C  = 50   ตัน/ชม.(50 CMH) 

จาก Table A-4Saturated Water: TEMPERATURE Table ณ ที่ 85 ๐C  

ค่าความร้อนของน้ําอ่ิมตัว (Sat. Liquid) ณ. ที่ 85 ๐C = 355.90    KJ/กก. 

จาก Table A-5Saturated Water: PRESSURE ณ.ที่ 700 Kpa 

ค่าความร้อนของไอนํ้าอ่ิมตัว (Sat. Vapor) ณ.ที่ 700 Kpa  = 2,763.5  KJ/กก. 

ค่าความร้อนของไอนํ้าอ่ิมตัว  = 2,763.5-355.90       =  2,407.10    KJ/กก. 

ค่าพลังงานไอนํ้า (Output)    =  50*1000*2407.10        KJ/ชม. = 120,355      MJ/ชม. 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหม้อไอน้ํา 

Boiler eff.  = Output/Input  =ค่าพลังงานไอนํ้า (Output) /ค่าพลังงานความร้อนจากนํ้ามันเตา (Input) 

=  120,355/141,594                  =   85  % 
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3.1.3.8 การออกแบบระบบท่อไอนํ้า 
ในการพิจารณาออกแบบระบบท่อไอนํ้าเพ่ือนําไอนํ้าจากหม้อไอนํ้าหรือถังพักไอ (Steam 

Header) ไปยังอุปกรณ์ใช้ไอนํ้าจําเป็นต้องพิจารณาขนาดท่อให้เหมาะสมโดยพิจารณาเทอมต่างๆ เพ่ือป้องกัน
การสูญเสียความดันผ่านท่อประธานท่อแยกข้อต่อและวาล์วไอน้ําต่างๆ เพ่ือให้ระบบมีความสมบูรณ์และ
ประหยัดพลังงานเป็นสําคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบติดต้ังระบบท่อไอนํ้าให้ระบบสามารถทํางานได้
อย่างปลอดภัยประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดในหน่วยน้ีจะกําหนดขอบเขตเฉพาะงานระบบท่อไอนํ้าซึ่งเป็น
การออกแบบหาขนาดการติดต้ังการเลือกอุปกรณ์ประกอบเพ่ือให้ข้อแนะนําในการเลือกวัสดุท่อเพ่ือให้
เหมาะสมกับงานโดยเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดการออกแบบติดต้ังระบบท่อไอนํ้าหมายถึงการเลือกใช้วัสดุ
ของท่อข้อต่อและวาล์วการกําหนดขนาดท่อเทคนิคการติดต้ังท่อไอนํ้าและท่อนํ้ากลั่นตัวในระบบไอนํ้าทั้งใน
โรงงานอุตสาหกรรมและในอาคารเช่นโรงแรมหรือโรงพยาบาลเป็นต้น 

 
3.1.3.9 วัสดุท่อข้อต่อและวาล์ว 

การเลือกวัสดุท่อข้อต่อและวาล์วในระบบควรใช้ 
ก. มาตรฐานท่อในระบบไอน้ําผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้มาตรฐาน ASME, API, ANSI ของ

อเมริกา, BS ของอังกฤษ, DIN ของยุโรป, JIS ของญี่ปุ่นหรืออ่ืนใดที่เป็นมาตรฐานสากล 
ข. มาตรฐาน ASME, ASTM, API, ANSI เป็นมาตรฐานท่อที่มีของครบถ้วนในท้องตลาด

และใช้งานแพร่หลายเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทย 
ค. ท่อไอนํ้าควรเป็นท่อเหล็กคาร์บอนดําและการต่อท่อทําโดยวิธีการเช่ือมไฟฟ้า 
ง. สําหรับท่อที่ใช้งานที่ความดันตํ่ากว่า 0.1 MPa : อาจจะใช้การเช่ือมต่อท่อแบบเกลียวได้

โดยเฉพาะท่อที่มีขนาดเล็กกว่า 50 mm 
 
3.1.3.10 การกําหนดขนาดส่งท่อไอนํ้า 

ก. การกําหนดของขนาดของท่อส่งไอนํ้าอ่ิมตัวกําหนดขนาดจากความเร็วของไอนํ้าที่ไหลใน
ท่อระหว่าง 15 – 40 m/sที่เหมาะสมควรจะมีความเร็ว 25 m/s 

ข. การกําหนดของขนาดของท่อส่งไอนํ้ายวดย่ิงกําหนดขนาดจากความเร็วของไอน้ําที่ไหล
ในท่อระหว่าง 50 – 100 m/s 

 
การคํานวณหาขนาดท่อไอน้ํา 
สูตรการคํานวณหาขนาดท่อไอน้ํา 

      

D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ, m 
v = ความเร็วไอนํ้า, m/s 
m= อัตราการไหลของไอในท่อ, kg/s 
s = ปริมาตรจําเพาะของไอที่ความดันทํางาน, m3/kg 
ถ้าเป็นท่อไอนํ้าที่มีความยาวมากกว่า 30 m หรือจะต้องพิจารณาความดันไอนํ้าที่จะลดลงอันเน่ืองจาก 
แรงเสียดทานของท่อหรือเป็นท่อไอนํ้ายวดย่ิงอาจจะหาขนาดท่อไอนํ้าจากรูปที่ 3.1.3.10 
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3.1.3.11 การกําหนดของขนาดของท่อไอนํ้ากลั่นตัว 
ก. ถ้าท่อไอน้ํากลั่นตัวมีแต่นํ้าไม่มีไอนํ้าสามารถการกําหนดของขนาดของท่อไอนํ้ากลั่นตัว

จากความเสียดทานของนํ้าภายในท่อไอนํ้ากลั่นตัว 
ข. ถ้ามีไอนํ้าในท่อหรือไม่แน่ใจการกําหนดของขนาดของท่อไอนํ้ากลั่นตัว กําหนดขนาด

จากความดันในท่อไอนํ้าและความดันในท่อไอนํ้ากลั่นตัวจากรูปที่ 3.1.3.11 

 

รูปท่ี 3.1.3.10 รูปใช้หาขนาดท่อประธานท่ีมีขนาดยาว
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3.1.3.12 ความหนาท่อ 
ก. ความหนาท่อไอนํ้าควรใช้ตัวคูณความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 เน่ืองจากท่อไอน้ําอาจมี

การกระแทกไอนํ้าได้รุนแรง 
ข. ความหนาของท่อไอนํ้าและไอนํ้ากลั่นตัวควรใช้ท่อความหนาไม่น้อยกว่า Sch.40 
ค. ความหนาของท่อคํานวณได้จากสมการ 
 

t = ความหนาท่อตํ่าสุดที่ต้องการ, mm 
P = ความดันไออนุญาตใช้งานสูงสุด, MPa D = เส้นผ่านศูนย์กลางนอก, mm 
S = ความเค้นสูงสุดที่ยอมรับได้อุณหภูมิออกแบบ, MPa 
E = สัมประสทิธ์ิของรอยเช่ือม = 1 (สําหรับท่อไร้ตะเข็บหรือท่อเช่ือม) 
y = สัมประสทิธ์ิของอุณหภูมิ (ตามตารางที่ 3.1.3.12.1) 
C = ค่าคงตํ่าสุดที่สําหรับการต่อแบบต่างๆ (ตามตารางที่ 3.1.3.12.2) 

รูปท่ี 3.1.3.11 ความดันในท่อไอนํ้าและความดันในท่อไอน้ํากลั่นตัว 
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3.1.3.13 การออกแบบการรองรับการขยายตัวของท่อไอน้ํา 
ท่อไอนํ้าจะมีการขยายตัวเมื่อมีไอนํ้าดังน้ันการออกแบบท่อไอนํ้าจะต้องมีการออกแบบให้มี

การรองรับการขยายตัวของท่อจากอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นน้ีตามหลักทางวิศวกรรมโดยใช้การพิจารณาจากกราฟ 
รูปที่ 3.1.3.13 

 รูปท่ี 3.1.3.13 กราฟแสดงการขยายตัวของท่อต่ออุณหภูมิ 
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3.1.3.14 ท่อไอน้ําจะต้องให้มีการลาดเอียงลงในอัตราส่วน 1:100-1:250 เพ่ือให้นํ้ากลั่นตัวในท่อ 
ไอนํ้าสามารถไหลไปในท่อได้แม้ว่าจะไม่มีการไหลของไอน้ําดังแสดงในรูปที่ 3.1.2.14 

 
รูปท่ี 3.1.3.14 : ท่อไอน้ําควรลาดเอียง 1:100-1:250 

 
3.1.3.15 ถังดักนํ้าไอนํ้ากลั่นตัว (Pocket) และกับดักไอนํ้า (Stream trap) 

ท่อไอนํ้ายาวทุกๆ ระยะประมาณ 30-50 เมตร ควรมีจุดดักไอน้ํากลั่น (Pocket) ตัวสําหรับ 
ดักนํ้า Condensate พร้อมระบบอุปกรณ์กับดักไอน้ํา (Stream trap) ที่จะปล่อยนํ้ากลั่นตัวออกไปจาก 
ท่อไอนํ้าดังแสดงในรูปที่ 3.1.3.15.1 และ 3.1.3.15.2 ค่าแนะนําของถังดักไอนํ้ากลั่นตัว 

 
รูปท่ี 3.1.3.15.1   การติดต้ังถังดักไอน้ํา (Trap Pocket) ท่ีเหมาะสม 

 
รูปท่ี 3.1.3.15.2 ขนาดของถังดักไอน้ํากลั่นตัว 
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3.1.4 การสร้าง การติดต้ังหม้อไอน้ําและอุปกรณ์ 

การดําเนินการติดต้ังหม้อไอน้ําและอุปกรณ์ไอนํ้าในเชิงวิศวกรรมเครื่องกลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ในการประกอบและติดต้ังจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านเทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ได้ซึ่งระบบหม้อไอน้ํา 
ที่ทํางานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนาที่ต้ังไว้การติดต้ังหม้อไอนํ้าและอุปกรณ์ประกอบมีดังน้ี 

 
3.1.4.1 จัดให้มีการติดต้ังหม้อไอน้ําและอุปกรณ์ประกอบและทดสอบก่อนใช้งานโดยวิศวกร

เครื่องกลประเภทสามัญวิศวกรหรือวุฒิวิศวกรแล้วแต่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 

3.1.4.2 การติดต้ังหม้อไอนํ้าและอุปกรณ์แยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะออกจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์และ
วัสดุอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร 

3.1.4.3 กรณีติดต้ังหม้อไอนํ้าอยู่ในห้องโดยเฉพาะต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างตัวหม้อไอนํ้ากับผนัง
ห้องโดยรอบไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

3.1.4.4 ถ้าติดต้ังหม้อไอน้ํามากกว่า 1 เครื่อง ต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างเปลือกหม้อไอนํ้าของ 
แต่ละเครื่องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

3.1.4.5 ต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างเปลือกหม้อไอนํ้าด้านบนถึงเพดานหรือหลังคาไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร 

3.1.4.6 ต้องจัดให้มีเหล็กยึดโยงท่อที่ต่อจากหม้อไอน้ําที่มั่นคงแข็งแรงและอยู่ในลักษณะที่สามารถ
รับการขยายตัวและหดตัวของท่ออย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

3.1.4.7 หม้อไอนํ้าที่สูงเกิน 3 เมตรจากพ้ืนถึงเปลือกหม้อไอนํ้าด้านบนนายจ้างต้องจัดทําบันไดและ
ทางเดินเพ่ือให้ผู้ควบคุมซ่อมแซมหรือเดินได้สะดวกปลอดภัยพร้อมจัดให้มีราวจับและขอบกั้นของตกและพ้ืนที่
ทํางานทุกช้ันและต้องจัดให้มีทางออกอย่างน้อยสองทาง 

3.1.4.8 ห้องหม้อไอนํ้าหรือห้องควบคุมต้องจัดให้มีทางออกไม่น้อยกว่าสองทางซึ่งอยู่คนละด้านกัน 
3.1.4.9 พ้ืนห้องช้ันบันไดและพ้ืนต่างๆ ต้องใช้วัสดุกันลื่นและช่องเปิดที่พ้ืนต้องมีขอบก้ันของตก 
3.1.4.10 ห้องหม้อไอน้ําต้องจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอเคร่ืองวัดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบต้อง

มีแสงสว่างให้เพียงพอท่ีจะอ่านค่าและควบคุมได้สะดวกสิ่งกีดขวางทางเดินหรือสิ่งกีดขวางพาดตํ่ากว่าระดับ
ศีรษะต้องทําเคร่ืองหมายโดยทาสีหรือใช้เทปสะท้อนแสงติดไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

3.1.4.11 จัดให้มีระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินส่องไปยังทางออกและเคร่ืองวัดต่างๆ รวมทั้งแผงควบคุม 
ให้เห็นอย่างชัดเจนในกรณีเกิดไฟฟ้าดับ 

3.1.4.12 จัดให้มีฐานรากที่ต้ังของหม้อไอนํ้าที่มั่นคงแข็งแรงและทนต่อแรงดันและแรงกดรวมถึง
แรงดันจากการขยายตัวของหม้อไอนํ้าการออกแบบและคํานวณให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

3.1.4.13 จัดให้มีปล่องควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรงเป็นไปตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 
3.1.4.14 จัดให้มีฉนวนที่เหมาะสมหุ้มเปลือกหม้อไอนํ้าและท่อที่ร้อนทั้งหมด 
3.1.4.15 จัดให้มีลิ้นนิรภัยและการติดต้ังที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ISO ASME JIS DIN BS หรือ

มาตรฐานอ่ืนที่กรมแรงงานรับรองและต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมดังน้ี 
ก. หม้อไอน้ําทุกเครื่องต้องมีลิ้นนิรภัยอย่างน้อยหน่ึงตัวแต่ถ้ามีผิวรับความร้อนมากกว่า 

50 ตารางเมตรต้องมีลิ้นนิรภัยอย่างน้อยสองตัวและลิ้นนิรภัยตัวเล็กที่สุดบ่าลิ้นต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 
ไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
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ข. ลิ้นนิรภัยทุกตัวที่ต้ังความดันไอออกไว้สูงสุดต้องต้ังไม่เกินร้อยละสิบของความดันที่ใช้อยู่
สูงสุดและต้องไม่เกินร้อยละสามของความดันที่อนุญาตให้ใช้ได้สูงสุด 

ค. ห้ามติดต้ังลิ้นหรือสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ระหว่างหม้อไอนํ้ากับลิ้นนิรภัยและต้องติดต้ัง 
ลิ้นนิรภัยให้ใกล้หม้อไอนํ้ามากที่สุดหน้าตัดของท่อส่วนที่ต่อเข้ากับลิ้นนิรภัยต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าหน้าตัดของ 
รูลิ้นนิรภัย 

ง. ท่อระบายไอออกของลิ้นนิรภัยที่ต่อย่ืนออกไปให้ต่อประจําลิ้นแต่ละตัวพ้ืนที่หน้าตัดของ
ท่อระบายต้องมีขนาดเหมาะได้มาตรฐานและท่อต่อระบายไอออกต้องยึดให้แน่นและไม่แตะกับลิ้นนิรภัย
โดยตรงเพ่ือไม่ให้เกิดแรงดันกระทําบนตัวลิ้นนิรภัยไม่ว่าจะอยู่ในสภาพร้อนหรือเย็น 

จ. ท่อระบายไอออกที่ต่อจากลิ้นนิรภัยต้องมีส่วนโค้งงอ 90 หรือ 45 องศาไม่เกิน 2 โค้ง
ส่วนปลายท่อ 

ฉ. จุดที่ระบายไอออกต้องไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออุดตันและไอที่ระบายออกต้องไม่เป็น
อันตรายต่อบุคคลหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 

 
3.1.4.16 จัดให้มีมาตรวัดระดับนํ้าและการติดต้ังที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ASME JIS DIN BS หรือ

มาตรฐานอ่ืนที่กรมแรงงานรับรองและต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมดังน้ี 
ก. มาตรวัดระดับนํ้าแบบหลอดแก้วต้องเป็นหลอดแก้วนิรภัยมีครอบป้องกันซึ่งสามารถ 

ดูระดับนํ้าได้ชัดเจน 
ข. กรณีหม้อไอน้ํามีความสูงและห้องควบคุมจําเป็นต้องอยู่ห่างจากหม้อไอนํ้าและ 

การสังเกตระดับนํ้าในหลอดแก้วทําได้ลําบากจะต้องหาวิธีการที่สามารถสังเกตระดับนํ้าในหลอดแก้วได้อาจใช้
กระจกเงาสะท้อนระบบโทรทัศน์หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 

ค. ต้องติดต้ังสัญญาณแสงและเสียงเตือนเมื่อระดับนํ้าตํ่ากว่าขีดอันตราย 
ง. ท่อนํ้าและไอน้ําที่เข้ามาตรวัดระดับนํ้าต้องมีลิ้นปิด-เปิดคั่นระหว่างหม้อไอน้ํากับ 

มาตรวัดระดับนํ้า ปลายท่อระบายนํ้าของมาตรวัดระดับนํ้า ชุดควบคุมระดับนํ้าและก๊อกทดสอบต้องต่อในท่ี 
ที่ปลอดภัยและอยู่ในตําแหน่งที่สามารถเห็นหรือได้ยินเสียงได้ชัดเจน 

จ. ท่อหรืออุปกรณ์ประกอบที่ต่อระหว่างหม้อไอน้ํากับมาตรวัดระดับนํ้าต้องให้สั้นที่สุดและ
ต้องระบายนํ้าในท่อหรืออุปกรณ์ประกอบออกได้หมด ห้ามต่อเอาไอจากส่วนน้ีไปใช้งาน 

 
3.1.4.17 จัดให้มีมาตรวัดความดันไอนํ้าและการติดต้ังที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ASME JIS DIN BS

หรือมาตรฐานอ่ืนที่กรมแรงงานรับรองและปฏิบัติเพ่ิมเติมดังน้ี 
ก. จัดให้มีสเกลที่วัดได้ระหว่างหน่ึงเท่าครึ่งถึงสองเท่าของความดันที่ใช้งานสูงสุดและมีขีด 

สีแดงบอกความดันใช้งานสูงสุดของหม้อไอน้ําไว้ด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัทม์ของมาตรวัดไอนํ้าต้องไม่น้อย
กว่า 100มิลลิเมตร 

ข. จัดให้มีการติดต้ังมาตรวัดความดันไอนํ้าที่ไม่สัมผัสกับไอน้ําโดยตรงโดยให้มีท่อขดเป็น
วงกลมท่ีมีนํ้าขังอยู่หรืออุปกรณ์อ่ืนที่ทํางานคล้ายกันเป็นตัวถ่ายทอดแรงดันอีกต่อหน่ึง 

ค. ดูแลรักษามาตรวัดความดันไอนํ้าให้อยู่ในสภาพดีและอ่านค่าได้ถูกต้องชัดเจน 
ง. ติดต้ังมาตรวัดความดันไอนํ้าในตําแหน่งที่ไม่มีการสั่นสะเทือนและสะดวกในการเข้า

ปรับแต่งและอยู่ในตําแหน่งที่ควบคุมสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่มีสิ่งกีดขวางบังสายตาในขณะปฏิบัติงาน 
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จ. ติดต้ังมาตรวัดความดันไอนํ้าและข้อต่อในบริเวณที่มีอุณหภูมิไม่ตํ่ากว่า 4 องศาเซลเซียส
และไม่เกิน60 องศาเซลเซียส 

ฉ. ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเอียงมาตรวัดความดันไอน้ําให้เอียงหน้าลงเพ่ือให้เห็นได้ชัด
โดยทํามุมไม่เกิน 30 องศาจากแนวด่ิง 

3.1.4.18 จัดให้มีส่วนระบายนํ้าทิ้งและการติดต้ังที่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ASME JIS DIN BS หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่กรมแรงงานรับรองและต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมดังน้ี 

ก. ต้องติดต้ังลิ้นระบายที่หม้อไอนํ้าทุกเคร่ืองแต่ละท่อระบายต้องมีลิ้นระบายไม่น้อยกว่า 
2 ตัวโดยติดต้ังที่จุดตํ่าสุดของหม้อไอนํ้าท่อระบายนํ้าทิ้งที่ต่อระหว่างหม้อไอนํ้ากับลิ้นระบายต้องให้สั้นที่สุด 

ข. ท่อระบายและข้อต่อต้องติดต้ังในบริเวณท่ีไม่ช้ืนแฉะหรืออับอากาศอันอาจเกิดการผุ
กร่อนได้ 

ค. ลิ้นปิด-เปิดท่อระบายต้องอยู่ในตําแหน่งที่เข้าไปปฏิบัติงานได้ง่ายถ้าติดต้ังอยู่ตํ่ามากหรือ
ในบริเวณที่คับแคบเข้าไปปิด-เปิดไม่สะดวกต้องต่อก้านสําหรับปิด-เปิดให้สามารถปิด-เปิดได้สะดวกปลอดภัย 

ง. ติดต้ังท่อระบายลงในที่ที่เห็นได้ง่ายเมื่อเกิดการรั่วและปลายท่อระบายต้องต่อลงในท่ีที่
ปลอดภัยและอยู่ในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นและได้ยินเสียงได้ชัดเจน 

จ. ท่อที่ต่อจากท่อระบายต้องมีเหล็กยึดโยงให้มั่นคงแข็งแรงและต่อในลักษณะที่รับ 
การขยายตัวและหดตัวของท่ออย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการด้านวิศวกรรม 

3.1.4.19 จัดให้มีเครื่องสูบนํ้าเข้าหม้อไอนํ้าและอุปกรณ์ดังน้ี 
ก. เครื่องสูบนํ้าเข้าหม้อไอน้ําต้องสามารถทําความดันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงเท่าครึ่งของความ

ดันใช้งานสูงสุดและมีมาตรวัดความดันติดอยู่ทางท่อส่งของเครื่องสูบนํ้า 
ข. เครื่องสูบนํ้าเข้าหม้อไอน้ําต้องสามารถสูบนํ้าเข้าหม้อได้ปริมาณไม่น้อยกว่าหน่ึงเท่าครึ่ง

ของอัตราการผลิตไอสูงสุดของหม้อไอนํ้า 
ค. หม้อไอนํ้าที่มีผิวรับความร้อนมากกว่า 50 ตารางเมตรต้องมีเครื่องสูบนํ้าเข้าหม้อ 

ไอนํ้าอย่างน้อยสองชุด 
ง. ท่อนํ้าเข้าของหม้อไอน้ําแต่ละเครื่องต้องมีลิ้นกันกลับและลิ้นปิด-เปิดติดต้ังใกล้กับหม้อ

ไอนํ้าในกรณีที่มีอุปกรณ์ช่วยประหยัด (Economizer) ติดต้ังกับหม้อไอน้ําให้ติดต้ังลิ้นดังกล่าวตรงทางเข้า
อุปกรณ์ช่วยประหยัด 

 
3.1.4.20 ถ้าใช้ปลั๊กหลอมละลาย (Fusible plugs) ต้องปฏิบัติดังน้ี 

ก. โลหะผสมที่ใช้ทําปลั๊กหลอมละลายต้องมีคุณสมบัติหลอมละลายระหว่าง 230-232 
องศาเซลเซียส สําหรับหม้อไอนํ้าที่มีความดันไม่เกิน 10 บาร์ 

ข. ต้องหม่ันตรวจดูสภาพของปลั๊กอยู่เสมอหากพบว่าอยู่ในสภาพท่ีไม่ดีให้ถอดเปล่ียนใหม่
และห้ามใช้งานเกินกว่าหน่ึงปี 

ค. เกลียวที่ใช้ขันเข้าท่อไฟใหญ่ต้องเป็นลักษณะเรียวลงตรงจุดคอคอดโตไม่น้อยกว่า 
9 มิลลิเมตรความยาวส่วนที่หลอมละลายไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตรและปลายทางออกด้านไฟไม่น้อยกว่า 
12.5 มิลลิเมตร 

3.1.4.21 แผงควบคุมอัตโนมัติและเคร่ืองวัดต่างๆของหม้อไอนํ้าต้องติดต้ังไว้ ณ ที่ซึ่งผู้ควบคุม
สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนสายไฟฟ้าที่ต่อจากอุปกรณ์ไปยังแผงควบคุมอัตโนมัติและเครื่องวัดต้องร้อย
ในท่อให้เรียบร้อย 
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3.1.5 การพิจารณา ตรวจสอบและทดสอบ 

จัดให้มีการตรวจทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใช้งานของหม้อไอนํ้าอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
โดยวิศวกรเคร่ืองกลประเภทสามัญวิศวกรวุฒิวิศวกรหรือผู้ได้รับอนุญาตพิเศษให้ตรวจทดสอบหม้อไอน้ําได้
แล้วแต่กรณีตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการใช้งานและการตรวจสอบหม้อไอน้ํา หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํา
ความร้อนตามท่ีกฎหมายกําหนดผู้วิศวกรตรวจสอบต้องมีความรู้และเข้าใจถึงหลักการตรวจสอบการตรวจสอบ
แบ่งเป็นขั้นตอนดังน้ี 

3.1.5.1 การเตรียมการก่อนการตรวจทดสอบหม้อไอนํ้า 
ก. หยุดการใช้หม้อไอนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนล่วงหน้าก่อน 

การตรวจทดสอบโดยการหยุดการเผาไหม้ของเช้ือเพลิง (ปิด Burner กรณีหม้อไอนํ้าใช้เช้ือเพลิงเหลวหากใช้
เช้ือเพลิงแข็งเช่นฟืนขี้เลื่อยแกลบถ่านหิน ฯลฯ ให้นําเช้ือเพลิงพร้อมขี้เถ้าออกจากเตาให้หมด 

ข. ระบายไอน้ําออกจากหม้อไอนํ้าให้หมดและลดอุณหภูมิภายในหม้อไอนํ้าหรือหม้อต้ม 
ที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนให้มีอุณหภูมิไม่เกิน 490oC ทั้งน้ีการลดอุณหภูมิหม้อไอนํ้าไม่ควรถ่ายนํ้าร้อน
ทั้งหมดทิ้งแล้วเติมนํ้าเย็นทันที 

ค. เปิดประตูเตาหรือฝาด้านหน้า-หลังหรือช่องเปิดต่างๆของหม้อไอนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้อง
เหลวเป็นสื่อนําความร้อนเพ่ือให้เห็นผิวด้านสัมผัสไฟและทําความสะอาดผิวด้านสัมผัสไฟทั้งหมดให้ปราศจาก
เขม่าขี้เถ้า 

ง. ระบายนํ้าออกจากหม้อไอนํ้าให้หมดเปิดช่องคนลอดช่องมือลอดช่องทําความสะอาด
และทําความสะอาดภายในหม้อไอนํ้า 

จ. จัดเตรียมปะเก็นของส่วนต่างๆ เช่น ช่องคนลอดช่องมือลอดฝาหน้า-หลังและหน้าแปลน
ต่างๆเพ่ือสําหรับเปลี่ยนใหม่ภายหลังจากการเปิดตรวจทดสอบหรือทําความสะอาด 

ฉ. จัดให้ผู้ควบคุมประจําหม้อไอนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนและผู้ที่
เก่ียวข้องอยู่อํานวยความสะดวกหรือให้ข้อมูลแก่วิศวกรและรับทราบคําแนะนําจากวิศวกรในวันตรวจทดสอบ 

ช. กรณีที่มีการใช้หม้อไอน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนต้ังแต่ 2 เครื่อง
ขึ้นไปโดยมีระบบท่อร่วมกันให้ตัดแยกระบบท่อไอนํ้าของหม้อไอนํ้าหรือท่อนํ้ามันของหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สื่อนําความร้อนที่กําลังใช้งานออกจากระบบหม้อไอนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนที่จะตรวจ
ทดสอบ 

ซ. จัดเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องเช่นบันทึกประจําวันการใช้งานหม้อไอนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนประวัติการซ่อมแซมหรือบํารุงรักษารายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเข้าหม้อ
ไอนํ้ารายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพของเหลวที่ใช้เป็นสื่อนําความร้อนหรือเอกสารที่จําเป็นเพ่ือประกอบการ
ตรวจทดสอบ 

 
3.1.5.2 การตรวจสอบสภาพภายนอก (External Inspection)  

ก. ตรวจดูสภาพการติดต้ังหม้อไอน้ําหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนและ
ระบบท่อความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมความเหมาะสมของพ้ืนที่ติดต้ัง 

ข. ตรวจสอบสภาพภายนอกหากพบสิ่งผิดปกติให้ถอดฉนวนออกบางส่วนเพ่ือตรวจสภาพ
เปลือกหม้อไอนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนหรือโครงสร้างภายในฉนวน 

ค. ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของส่วนต่างๆ ของหม้อไอนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็น
สื่อนําความร้อน 
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ง. ตรวจสอบสภาพรอยร้าวในส่วนต่างๆของหม้อไอนํ้าหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํา
ความร้อน5ตรวจสอบจํานวนขนาดการติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัยเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ตามหลักวิศวกรรม
และถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 

3.1.5.3 การตรวจสอบสภาพภายใน (Internal Inspection)  
การตรวจสอบสภาพผิวด้านสัมผัสไฟและด้านสัมผัส นํ้าเช่นผนังเตาห้องเผาไหม้ 

(Combustion Chamber) ท่อไฟใหญ่ท่อไฟเล็ก (Smoke Tube) ผนังหน้า-หลัง (End Plate) ท่อนํ้า (Water 
Tube) ท่อของเหลวอุปกรณ์อุ่นนํ้า (Economizer) อุปกรณ์อุ่นอากาศ (Air Pre-heater) ของหม้อไอนํ้าหรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อนโดยให้ตรวจสอบดังต่อไปน้ี 

ก. ตรวจสอบการบิดเบ้ียวการยุบตัวหรือการเสียรูปการแตกร้าวของรอยเช่ือมการร่ัวซึม
และต้องตรวจสอบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวความหนาเพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสร้าง 
รับความดัน 

ข. ตรวจสอบการบิดเบ้ียวการเสียรูปหรือความผิดปกติเน่ืองจากความร้อน (Overheat)  
ค. ตรวจสอบสภาพการผุกร่อนการกัดกร่อนของผิวด้านสัมผัสนํ้าและด้านสัมผัสไฟ 
ง. สําหรับหม้อไอน้ําตรวจสอบสภาพของตะกรันและการสะสมของโคลนตะกอนโดย 

ความหนาของตะกรันที่ตรวจพบต้องไม่มากกว่า 1/16 น้ิว (1.5 มิลลิเมตร)  
จ. ตรวจสอบสภาพปูนทนไฟอิฐทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน 
ฉ. ตรวจสอบความหนาและความแข็งแรงของโครงสร้างรับความดันและสภาพรอยเช่ือม

ต่างๆ โดยวิธีการและเคร่ืองมือตรวจสอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ 
ช. ตรวจสอบสภาพเหล็กยึดโยงต่างๆ 
ซ. ตรวจสอบการอุดตันของท่อทางเข้าและออกต่างๆ 

 
การตรวจทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างรับความดันของหม้อไอนํ้าด้วยการอัดนํ้า (Hydrostatic Test) 
โดยนํ้าที่ใช้อัดทดสอบหม้อไอนํ้าต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 49๐C ในการตรวจทดสอบให้ดําเนินการดังน้ี 

ก. กรณีหม้อไอนํ้าสร้างใหม่หรือมีการดัดแปลงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนโครงสร้างรับความดัน
โดยให้วิศวกรผู้ตรวจทดสอบทําการอัดนํ้าที่ความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันอนุญาตให้ใช้งานสูงสุด 
(Maximum Allowable Working Pressure หรือ MAWP) และคงความดันไว้ไม่น้อยกว่า 10 นาทีจากน้ันให้
ลดความดันลงเหลือเท่ากับ 1 เท่าหรือไม่เกิน 1.25 เท่าของความดันอนุญาตให้ใช้งานสูงสุด (MAWP) แล้ว
ตรวจสอบการรั่วซึมในส่วนต่างๆ 

ข. กรณีการตรวจทดสอบความดันด้วยการอัดนํ้าประจําปี (Annual Hydrostatic Test) 
ให้วิศวกรผู้ตรวจทดสอบทําการอัดนํ้าที่ความดันไม่ตํ่ากว่า 1 เท่าหรือไม่เกิน 1.25 เท่าของความดันอนุญาตให้
ใช้งานสูงสุด (MAWP) และต้องมีการตรวจสอบการร่ัวซึมโดยในการนี้ให้คงความดันไว้จนกว่าการตรวจสอบ
การร่ัวซึมจะแล้วเสร็จ 

ค. ในการดําเนินการตามข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2 หากไม่ทราบข้อมูลความดันอนุญาตให้ใช้งาน
สูงสุด (MAWP) ให้วิศวกรอัดนํ้าทดสอบที่ความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันใช้งานสูงสุด Maximum 
Working Pressure หรือ MWP) และคงความดันไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาทีเพ่ือตรวจสอบการร่ัวซึมในส่วนต่างๆ 

ง. ปรับต้ังการทํางานลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ของหม้อไอน้ําให้ระบายไอนํ้าที่ความดัน 
ไม่เกิน 1.03 เท่าของความดันอนุญาตให้ใช้งานสูงสุด (MAWP) 
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3.1.6 การใช้งานการบํารุงรักษาและการซ่อมแซม 
หลักการและเหตุผลในศึกษาการใช้งานการบํารุงรักษาหม้อไอนํ้าเพ่ือให้ปลอดภัยตลอดการใช้งาน 

จากศึกษาข้อมูลที่เป็นสาเหตุที่ทําให้หม้อไอนํ้าระเบิดเกิดจาก นํ้าแห้งหม้อ เน่ืองจากช่างไม่เอาใจใส่ เลินเล่อ
หม้อไอนํ้ามีสภาพเก่ามาก ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ไม่ทํางานมีตะกรัน (Scale) จับตาผิวเตาด้านสัมผัสกันนํ้า
มากเกินไป ช่องทางที่ก๊าซร้อนผ่านออกแคบลง ดังน้ันวิศวกรควบคุมในการใช้งานการบํารุงรักษาหม้อไอนํ้า 
จําเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับระบบหม้อไอนํ้า เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน เครื่องจักร อุปกรณ์ เพ่ือ
ประหยัดพลังงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง) ปรับปรุงเคร่ืองจักร อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูง เครื่องจักร 
อุปกรณ์ชม.ทํางานประสิทธิภาพสูงสุด การใช้งานการบํารุงรักษา หม้อไอนํ้าดังน้ี 

 
3.1.6.1 การเตรียมการใช้งาน 

ก. มีความรู้ที่ดีพอสําหรับหม้อไอนํ้าและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ที่ทํางานสนับสนุนหม้อไอนํ้า 
ควรขอ manual, drawing และข้อมูลที่จําเป็นอ่ืนๆ จากผู้ผลิต หรือผู้ติดต้ัง เก็บข้อมูลเหล่าน้ันไว้ในสถานที่ที่
สามารถหยิบใช้ได้สะดวก ฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหม้อไอนํ้า และควรฝึก
ให้เปิด manual ทุกคร้ังที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานกับหม้อไอนํ้า 

ข. บันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ และควรจําแนกอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการการ
บํารุงรักษาออกมาเป็นหัวข้ออาจจะเขียนใน Index card หรือเก็บไว้ในฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือ 
กล่าวง่ายๆ ก็คือควรทําประวัติเครื่องจักรอย่างละเอียดน่ันเอง 

ค. ควรสร้างแผนการดูแล แผนการบํารุงรักษาในแต่ละช่วงเวลา ต้ังแต่การบํารุงรักษา
รายวัน, สัปดาห์, เดือน, ครึ่งปี และ 1 ปี ว่าจะต้องทําอะไรบ้าง ควรจําแนกออกมาให้ชัดเจน 

ง. ควรออกแบบ log sheet หรือ check sheet  ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ
หม้อไอนํ้าและอุปกรณ์ประกอบในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ได้เขียนแผนเอาไว้แล้วว่าจะทําอะไรบ้าง อน่ึง log 
sheet ที่จะออกแบบน้ีจะต้องสื่อให้เห็นถึงข้อมูลที่สําคัญที่เก่ียวกับการทํางานของหม้อไอนํ้า หลังจากออกแบบ 
และนําไปใช้จริงแล้ว ควรปรับปรุงเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเก็บบันทึกข้อมูลที่
สําคัญๆ ได้ครบถ้วนตามท่ีต้องการ 

จ. ควรเขียน คู่มือการทํางาน (อาจจะเรียกว่า work instruction: WI) ต่างๆ ที่สําคัญ
สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับหม้อไอนํ้า เช่น คู่มือการเริ่มทํางานสําหรับหม้อไอนํ้า เป็นต้น  คู่มือการทํางาน
ที่ได้เขียนขึ้นทั้งหมด จะทําให้การทํางานเก่ียวข้องกับหม้อไอนํ้าของฝ่ายต่างๆ มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และช่วยให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้ในการทํางานกับหม้อไอนํ้าสามารถอ่านทําความเข้าใจ เพ่ือ
ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ฉ. การทําความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบหม้อไอนํ้า จะต้องทําอย่างสมํ่าเสมอและอย่าง
เข้มแข็ง  เพ่ือทําให้การซ่อมบํารุงและการบํารุงรักษาหม้อไอนํ้าเป็นไปด้วยดีและอย่างมีคุณภาพ 

ช. ทําความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่าให้มีฝุ่นเกาะ เพราะจะส่งผลต่อการควบคุม
การทํางานของอุปกรณ์น้ัน ให้ทํางานผิดพลาดได้ 

ซ. ต้องมั่นใจว่ามีอากาศสะอาดเพียงพอสําหรับห้องหม้อไอนํ้า เพราะอากาศเป็น
ส่วนประกอบหน่ึงของการเผาไหม้เช้ือเพลิงของหม้อไอนํ้า ตัวกรองอากาศต้องหม่ันดูแลทําความสะอาด 
ในฤดูฝนที่อากาศเย็น อาจจําเป็นต้องติดต้ังเคร่ืองให้ความร้อน เพ่ือทําให้อากาศมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิ 
ห้องปกติ (ประมาณ 30 oC) 
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ฌ. บันทึกข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงอย่างรัดกุม ซึ่งข้อมูลน้ีจะแสดงให้เห็นอาการผิดปกติของ
หม้อไอนํ้าได้ เมื่ออัตราการใช้เช้ือเพลิงเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

ในขณะที่หม้อไอน้ําหยุดการทํางาน หรืออยู่ในช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน ควรปฏิบัติตามเทคนิควิธีที่
ปลอดภัยดังต่อไปน้ีคือ ปิดการเช่ือมต่อของแหล่งจ่ายพลังงานต่างๆ ที่เข้าสู่หม้อไอนํ้า และปิดสวิตช์ต่างๆ 
ไปยังตําแหน่ง off หากมีหม้อไอนํ้ามากกว่าหน่ึงลูกที่ต่ออยู่กับ header ให้ปิดวาล์วทางเข้าของไอนํ้าจากหม้อ
ไอนํ้าลูกน้ันๆ อาจจะเพ่ือทําการตรวจเช็คหรือเพ่ือการซ่อมบํารุงก็ตาม ควรปิด damper ทางออกของแก๊ส 
ไอเสียทุกจุด และควรปฏิบัติตาม manual ของหม้อไอนํ้าอย่างเคร่งครัด 

 
3.1.6.2 การบํารงุรักษาประจําวัน 

ก. เช็คระดับนํ้าใน Gauge glass หากพบว่าระดับนํ้าไม่คงที่ สามารถจะเกิดจากปัญหา
ต่างๆ ได้ เช่น การปนเป้ือนของน้ํามัน, การทํางานเกินตัว (overload), การทํางานผิดพลาดของระบบควบคุม
การจ่ายนํ้า เป็นต้น นอกเหนือจากเช็คระดับนํ้าแล้ว จะต้องมั่นใจว่ามีนํ้าอยู่ใน gauge glass ทุกครั้งที่ทํา 
การตรวจเช็ค  

ข.  ทําการ blow down หม้อไอนํ้า โดยจะต้องเป็นไปตามคําแนะนําของที่ปรึกษาทางด้าน
ระบบนํ้าป้อน ทุกคร้ังที่ทําการ blow down จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพนํ้าและส่วนประกอบทางเคมีด้วย 

ค. ตรวจสอบการเผาไหม้ด้วยสายตา โดยการดูลักษณะของเปลวไฟ หากลักษณะของ 
เปลวไฟเปลี่ยนแปลงไป แสดงว่าต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว จะต้องทําการสืบหาต้นเหตุของปัญหาต่อไป 

ง. ปรับสภาพน้ําให้เป็นไปตามโปรแกรมที่ต้ังเอาไว้ และต้องมีการสุ่มตรวจเช็คทุกวัน 
จ. บันทึกความดันหรืออุณหภูมิของน้ําในหม้อไอนํ้า (อาจบันทึกมากกว่าหน่ึงครั้ง 

ในหน่ึงวัน) เพราะค่าทั้งสองหากเปล่ียนแปลงไปจากปกติหรือค่าที่ต้ังเอาไว้ แสดงว่าต้องเกิดความผิดปกติกับ
หม้อไอนํ้า 

ฉ. บันทึกอุณหภูมิและความดันของนํ้าป้อน หากอุณหภูมิและความดันมีค่าเปลี่ยนแปลงไป 
แสดงว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นในกระบวนการทํางาน เช่น ป๊ัมน้ําป้อน เป็นต้น 

ช. บันทึกอุณหภูมิของปล่องไอเสีย หากอุณหภูมิของปล่องไอเสียเปลี่ยนแปลงไป แสดงว่า
ปล่องไอเสียมีเขม่าจับมากมีหินปูนเกาะภายในหม้อไอนํ้าเกิดปัญหากับอิฐทนไฟหุ้มหม้อไอนํ้า เป็นต้น 

ซ. บันทึกอุณหภูมิและความดันของนํ้ามันเช้ือเพลิง (หม้อไอน้ําที่ใช้นํ้ามันเป็นเช้ือเพลิง) 
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและความดัน จะส่งผลต่อการเผาไหม้ โดยปัญหาอาจจะเกิดจาก oil heater 
หรือ oil regulator 

ฌ. บันทึกความดันของ oil atomizer เพราะการเปลี่ยนแปลงของความดันจะส่งผลกระทบ
ต่อการเผาไหม้ของหม้อไอนํ้า 

ญ. บันทึกค่าความดันของแก๊ส (หม้อไอนํ้าที่ใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิง) การเปลี่ยนแปลงของ
ความดัน จะส่งผลต่อการเผาไหม้ โดยปัญหาอาจจะเกิดจากระบบการจ่ายแก๊ส 

ฎ. เช็คการทํางานโดยท่ัวๆ ไปของหม้อไอน้ําและระบบการเผาไหม้ พยายามให้ 
การทํางานอยู่ที่ระดับประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ หากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ต้องตอบให้ได้ว่าเพราะ
อะไร และจะส่งผลต่ออะไรบ้าง 

ฏ. บันทึกอุณหภูมิของไอนํ้าที่ผลิตได้และนํ้าที่กลับสู่หม้อไอน้ํา เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง 
การทํางานของหม้อไอนํ้า 
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ฐ. บันทึกปริมาณการเติมนํ้าเข้าสู่หม้อไอน้ํา หากปริมาณการเติมนํ้ามากเกินไป แสดงว่า
เกิดปัญหาขึ้นภายในระบบ ต้องรีบหาต้นตอของปัญหาและรีบแก้ไข 

ฑ. เช็คการทํางานของอุปกรณ์เสริมต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็น (หมายถึงว่าจะต้อง
ทํางานได้ตาม Spec ที่อุปกรณ์น้ันๆ ถูกต้ังค่าเอาไว้) เพราะการทํางานที่ผิดปกติของอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 
สามารถทําให้หม้อไอนํ้าเกิดปัญหาขึ้นได้ 

 
3.1.6.3 การบํารุงรักษาทุกสัปดาห์ 

ก. ตรวจสอบวาล์วของท่อจ่ายเช้ือเพลิงปิดได้แน่นสนิทดีหรือไม่ เพ่ือความม่ันใจว่าหาก 
หม้อไอนํ้าหยุดการใช้งานจะไม่มีเช้ือเพลิงรั่วไหลจากวาล์วได้ 

ข. ตรวจสอบรอยต่อ หรือ หน้าแปลนที่ยึดท่อต่างๆ ให้มั่นใจได้ว่าสกรูขันแน่นสนิทดี ไม่มี
การร่ัวไหลของเช้ือเพลิงหรืออากาศออกมาตามหน้าแปลนเหล่าน้ัน 

ค. ตรวจสอบการทํางานของไฟส่องสว่างฉุกเฉินและสัญญาณเตือน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
ขึ้นในห้องหม้อไอน้ํา ว่ายังทํางานปกติดีอยู่หรือไม่  ตรวจสอบไฟสัญญาณทุกหลอดและสัญญาณเตือนอ่ืนๆ 
ที่จะต้องทํางานสัมพันธ์กับหม้อไอนํ้า ว่ายังทํางานปกติดีอยู่หรือไม่ 

ง. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมว่ายังทํางานตามค่า set point ที่ได้ต้ังเอาไว้
หรือไม่ และควรสอบทานการทํางานของเกจวัดความดันและอุณหภูมิของหม้อไอนํ้าว่ายังแสดงค่าที่ถูกต้องอยู่
หรือไม่ 

จ. ตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยและ Interlock เพ่ือความแน่ใจได้ว่า 
หากเกิดเหตุผิดปกติกับหม้อไอนํ้า อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยและ interlock จะยังทํางานได้ตามปกติ 

ฉ. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมระดับนํ้า 
ช. ตรวจสอบการร่ัว, เสียงดัง, การสั่นสะเทือน และการทํางานอ่ืนๆ ที่ผิดไปจากปกติ เป็น

ต้น เน่ืองจากหากทําการตรวจสอบเป็นประจําแล้วจะทราบได้ทันทีว่าหม้อไอนํ้าทํางานผิดปกติ ซึ่งจะได้รีบ
ดําเนินการแก้ไขต่อไป ก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โต 

ซ. ตรวจสอบการทํางานของมอเตอร์ขับทุกตัวที่ทํางานเกี่ยวข้องกับหม้อไอนํ้า เช่น 
ฟังเสียง  ตรวจเช็คอุณหภูมิของมอเตอร์  ดูการสั่นสะเทือน หากผิดปกติจะต้องรีบดําเนินการแก้ไข 

ฌ. ตรวจสอบระดับของน้ํามันหล่อลื่นของอุปกรณ์ทุกตัวตามที่คู่มือกําหนดเอาไว้ ว่ายังมี
ปริมาณที่เพียงพอสําหรับการใช้งานหรือไม่ 

ญ. ตรวจสอบ gauge glass เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าไม่มีรอยแตกร้าวขึ้น และต้องไม่มีรอยรั่ว
โดยรอบ 

 
3.1.6.4 การบํารุงรักษาประจําเดือน 

ก. ตรวจสอบการทํางานของ burner โดยดูจากลักษณะของเปลวไฟท่ีเผาไหม้ และอ่ืนๆ 
ตามท่ีคู่มือระบุ 

ข. วิเคราะห์การเผาไหม้ โดยทําการสุ่มวิเคราะห์จากแก๊สไอเสีย และจะต้องทํา 
การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับเดือนที่ผ่านมา ว่าผลเป็นอย่างไร การเผาไหม้ปกติดี เหมือนเดิม หรือ 
ไม่ปกติ จะได้รีบดําเนินการหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป 

ค. ตรวจสอบท่อไอเสีย ไม่ให้มีรอยรั่ว มิฉะน้ันจะมีแก๊สไอเสียรั่วไหลเข้ามาภายในห้อง 
หม้อไอนํ้าได้ 
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ง. ตรวจสอบจุดที่ร้อนผิดปกติ  บริเวณเปลือกหม้อไอนํ้าโดยรอบ ซึ่งหากเจอจุดที่ร้อน
ผิดปกติอาจจะเกิดจากผนังอิฐทนไฟภายในแตกร้าว เป็นต้น  จะต้องรีบดําเนินการหาสาเหตุและแก้ไข 

จ. ตรวจสอบนํ้าที่ใช้กับหม้อไอนํ้า ว่าได้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนํ้ามาหรือยัง และ
คุณภาพนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 

ฉ. ตรวจสอบว่ามีปริมาณอากาศที่เพียงพอสําหรับการเผาไหม้ โดยดูจากพ้ืนที่โดยรอบห้อง
หม้อไอนํ้าที่จะต้องโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

ช. ตรวจสอบตัวกรองต่างๆ ทําความสะอาดหรือหากจําเป็นก็เปลี่ยนเมื่อถึงอายุการใช้งาน  
ซ. ตรวจสอบระบบการจ่ายเช้ือเพลิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ป๊ัมจ่ายเชื้อเพลิง, 

เกจวัดต่างๆ เป็นต้น ว่ามีการทํางานผิดปกติไปบ้างหรือไม่ 
ฌ. ตรวจสอบสายพานขับอุปกรณ์ต่างๆ ว่ายังอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้อยู่ และเช็คความตึง

หย่อนของสายพานว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ หากไม่ตึง ต้องปรับต้ังให้กลับสู่สภาพพร้อมใช้งาน 
ญ. ตรวจสอบการหล่อลื่น bearing ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการหมุนว่ามีปริมาณจารบี

เพียงพอหรือไม่ bearing มีการทํางานผิดปกติหรือไม่ มีเสียงดังหรือไม่ หากมีต้องรีบดําเนินการแก้ไข เช่น
เปลี่ยน bearing ใหม่ 

 
3.1.6.5 การบํารุงรักษาทุก 6 เดือน  

ก. ทําความสะอาดอุปกรณ์ตัดการทํางานของหม้อไอนํ้า ในกรณีที่มีระดับของนํ้าใน 
หม้อไอนํ้าตํ่ากว่าค่าที่กําหนดเอาไว้ ตรวจสอบว่ามีตะกอน หรือสิ่งสกปรกมาอุดตันในอุปกรณ์ดังกล่าวบ้าง
หรือไม่ ทําความสะอาดให้หมดและหาสาเหตุว่าความสกปรกเหล่าน้ีมาจากไหน และแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

ข. ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองอุ่นนํ้ามันเช้ือเพลิง และตรวจเช็คว่ามีคราบตะกรันหรือ
สิ่งสกปรกเกาะติดอยู่ภายในเคร่ืองบ้างหรือไม่ 

ค. ตรวจซ่อมอิฐทนไฟหรือผนังด้านในของหม้อไอน้ํา ตรวจเช็คว่ามีอิฐหรือผนังหม้อไอน้ํา
ส่วนใดเสียหายให้รีบดําเนินการซ่อม โดยจะต้องเป็นไปตามที่กําหนดเอาไว้ในคู่มือ 

ง. ทําความสะอาดป๊ัมนํ้ามันและไส้กรองนํ้ามัน เพ่ือป้องกันไม่ให้มีสิ่งสกปรกอุดตัน อันจะ
ส่งผลให้อัตราการไหลของน้ํามันไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

จ. ทําความสะอาด Air cleaner 
ฉ. ตรวจสอบ Alignment ของการหมุนของ coupling ของป๊ัม จะต้องไม่เบ่ียงเบนไป

มากกว่าที่คู่มือกําหนดเอาไว้ 
ช. ปรับต้ังระบบการเผาไหม้ใหม่  ทั้งน้ีก็ต้องทําหลังจากได้มีการตรวจสอบปริมาณของแก๊ส

ต่างๆ ที่มีเหลืออยู่ในไอเสีย โดยจะต้องปรับต้ังการเผาไหม้ให้ค่าอัตราส่วนของแก๊สต่างๆ เป็นไปตามที่คู่มือ
กําหนดเอาไว้ และควรบันทึกค่าปริมาณแก๊สต่างๆ ในไอเสียอยู่ทุกเดือน เพ่ือเป็นข้อมูลเอาไว้เปรียบเทียบ 

ซ. ตรวจสอบสภาพของ Mercury switch ว่าอยู่ในสภาพที่แตกหักหรือมีรอยร้าวหรือไม่ 
และปริมาณของ mercury พร่องไปบ้างหรือไม่ จะต้องเติมให้ครบตามปริมาณที่ควรจะเป็น 
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3.1.6.6 การบํารงุรักษาประจําป ี
ก. ทําความสะอาดผนังด้านที่สัมผัสโดยตรงกับไฟ ด้วยแปรง หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ตาม 

ความเหมาะสม เพ่ือขจัดคราบและเขม่าสกปรก หลังจากล้างทําความสะอาดแล้ว ให้ฉีดด้วยนํ้ายาป้องกัน 
การกัดกร่อน 

ข. ตรวจสอบสภาพของปล่องไอเสีย พร้อมทําความสะอาด 
ค. ตรวจสอบสภาพของถังบรรจุนํ้ามัน และตรวจดูว่ามีนํ้าอยู่ภายในถังหรือไม่ ควรเติม

นํ้ามันให้เต็มถังเสมอ เพ่ือป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดนํ้าภายในถัง 
ง. ตรวจเช็ควาล์วต่างๆ ไม่ควรให้มีการร่ัวซึมของของเหลวได้ 
จ. ตรวจเช็ค Gauge glass ว่าอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ หรือควรเปลี่ยนใหม่แล้ว 
ฉ. ตรวจสอบการทํางานของ Safety valve หากไม่มั่นใจควรเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานเสมอ 
ช. หากเป็นกรณีหม้อไอนํ้าที่ใช้นํ้ามันเป็นเช้ือเพลิง ควรตรวจสอบสภาพของปั๊มนํ้ามัน 

ว่าอยู่ในสภาพการทํางานอย่างไร ควรตรวจซ่อมประจําปีป๊ัมนํ้ามันตามคู่มือที่ระบุเอาไว้ 
ซ. ตรวจสอบสภาพและการทํางานของป๊ัมนํ้าป้อนหม้อไอนํ้า ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน 
ฌ. ทําความสะอาด Condensate receiver และตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของ receiver 

ด้วย 
ญ. กวดขันน็อตยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แน่น 

 
3.2 ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessels) 

ในวงการอุตสาหกรรมภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessels) ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญใน
กระบวนการผลิตโดยติดต้ังอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทภาชนะรับแรงดันที่มีใช้ในโรงงานทั่วไป
เช่น หม้ออัดก๊าซ หม้ออัดอากาศ ถังเก็บสารเคมี อุปกรณ์รองรับปฏิกิริยาเคมี (Reactor) หอ-กลั่น (Retort) 
อุปกรณ์ น่ึงฆ่าเ ช้ือโดยความร้อนความดันสูง (Autoclave) อุปกรณ์ควบแน่น (Condenser) อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) 

“ข้อ 2 ในกฎกระทรวงน้ีภาชนะรับแรงดัน (pressure vessel) หมายความตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ว่า 

(1) ภาชนะปิดที่มีความกดดันภายในภาชนะและภายนอกภาชนะแตกต่างกันมากกว่า 1.5 เท่าของ
ความดันบรรยากาศที่ระดับนํ้าทะเลและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 103 มิลลิเมตร หรือ 

(2) ถังปฏิกิริยา (reactor)” 
 
ภาชนะรับแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่แตกต่างจากอุปกรณ์หรือเครื่องจักรอ่ืนๆ อย่างมากเน่ืองจากเป็น

อุปกรณ์ที่เมื่ออยู่ในสภาวะใช้งานจะสะสมพลังงานภายใน (Stored Energy) สูงตามความดันที่เกิดขึ้นและมี
โอกาสเกิดการระเบิดหรือเกิดอันตรายกับบุคคลและทรัพย์สินได้มากกว่าเครื่องจักรที่ไม่มีความดันดังตัวอย่าง 
ที่เกิดขึ้น เช่น ถังความดันระเบิดในโรงงานต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต,ทรัพย์สินและเครื่องจักร
เสียหายปัจจัยที่ ก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ ความดันใช้งาน (P-Working Pressure) อุณหภูมิใช้งาน 
(T-Working Temperature) และปริมาตรของภาชนะรับแรงดัน (Volume) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ตามสภาวะต่างๆ เป็นตามกฎของบอยล์ (Boyle's Law) กล่าวว่า 

ถ้าอุณหภูมิ (T) คงตัว ความดันของแก๊ส (P) จะแปรผกผันกับปริมาตร (V) ของแก๊สน้ัน ๆ 
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กฎของชาร์ล (Charles's Law) 
ถ้าความดัน (P) คงตัว ปริมาตร (V) ของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ (T) อุณหภูมิพลวัตของแก๊ส

น้ันๆ 
ดังน้ัน ในการติดต้ังภาชนะรับแรงดันจําเป็นต้องมีการวางโครงการเพ่ือพิจารณาศึกษาก่อนตัดสินใจ

นํามาใช้งาน  การออกแบบให้เกิดความปลอดภัย การติดต้ังให้เกิดความม่ันคงแข็งแรง การตรวจสอบความ
แข็งแรงก่อนใช้งานและขณะใช้งาน การใช้งานและบํารุงรักษาเป็นต้น 

 

3.2.1 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับถังความดัน 
ก. ประกาศกระทรวงพลังงาน  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการเก็บรักษาการกําหนดบุคลากรท่ี

รับผิดชอบและการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สําหรับสถานท่ีใช้ก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554 

ข. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ พ.ศ. 2554 
 

3.2.2 งานวางโครงการ 
ก่อนตัดสินใจท่ีจะนําภาชนะรับแรงดันมาใช้งานในโครงการ ต้องศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัจจัยที่

เก่ียวข้อง ต่างๆ ตลอดจน ข้อจํากัดต่างๆ ในการดําเนินการปัจจัยที่ต้องพิจารณาดังน้ี 
3.2.2.1 รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องได้แก่ 

ความดันใช้งาน (Working Pressure) ความดันใช้งานสูงสุด และความดันใช้งานตํ่าสุด 
อุณหภูมิใช้งาน (Working Temperature) อุณหภูมิใช้งานสูงสุดและอุณหภูมิใช้งานตํ่าสุด 
ปริมาตรของภาชนะรับแรงดัน (Volume) ที่ต้องการบรรจุ 
คุณสมบัติของสารที่บรรจุภายใน (Property) สารแต่ละชนิดคุณสมบัติแตกต่างกัน 
สถานะของสารท่ีบรรจุภายใน (Status) สถานะของสารท่ีบรรจุเป็นของเหลว ก๊าซ หรือ 
ปนกัน 

3.2.2.2 รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยรอบและ จุดเช่ือมต่อระบบต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 
3.2.2.3 เสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโครงการ 

แนวทางอ่ืนๆ (Approach) พิจารณาศึกษาแนวทางที่ใช้หลายวิธีการ 
รูปแบบถัง (Shape) มีรูปลักษณะต่างๆ กันตามความเหมาะสมใช้งานเช่นถังทรงกลม 
(Sphere Tank) ถังทรงแค็ปซูล (Capsule) ถังทรงกระบอก (Cylinder) 

3.2.2.4 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการติดต้ังอุปกรณ์ภาชนะรับแรงดัน 
มลพิษทางอากาศจากก๊าซที่เกิดจากการร่ัวไหล 
มลพิษทางนํ้าจากเหลวที่เกิดจากการร่ัวไหลปนเป้ือนทางน้ํา 
มลพิษทางดินจากเหลวที่เกิดจากการร่ัวไหลปนเป้ือนซึมลงดิน 
มลพิษทางเสียงจากการร่ัวไหลหรือการขนถ่าย 
มาตรการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ 

3.2.2.5 ศึกษาและประเมินความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน 
ระยะเวลาคืนทุน (Pay Back) 
อัตราผลตอบแทน (Interest rate return) 
การคํานวณต้นทุนทั้งหมดตลอดอายุใช้งาน (Life cycle cost) 
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3.2.3 งานออกแบบ (Design and Calculation) 
ภาชนะรับแรงดันที่ นํามาใช้ต้องทําให้เกิดความม่ันใจว่ามีความปลอดภัยสําหรับการใช้งาน 

ในการออกแบบจึงต้องมีข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน และกําหนดแนวคิดในการออกแบบ ดังน้ี 
3.2.3.1 ความต้องการของโครงการ โดยดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลัก 

ความดันใช้งาน (Working Pressure) ความดันสูงสุด และความดันใช้งานตํ่าสุด 
อุณหภูมิใช้งาน (Working Temperature) อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิใช้งานตํ่าสุด 
ปริมาตรของภาชนะรับแรงดัน (Volume) ที่ต้องการบรรจุ 
คุณสมบัติของสารที่บรรจุภายใน (Property) สารแต่ละชนิดคุณสมบัติแตกต่างกัน 
สถานะของสารท่ีบรรจุภายใน (Status) สถานะของสารท่ีบรรจุเป็นของเหลว ก๊าซหรือ 
ปนกัน 

 
3.2.3.2 เกณฑ์ในการออกแบบ (Design Criteria) โดยการใช้ข้อมูลอ้างอิงต่าง 

เกณฑ์ตามกฎหมายกําหนด (Regulation) จากเป็นข้อมูลที่ราชการท้องถิ่นได้ศึกษาและ
บังคับใช้เพ่ือความปลอดภัยของส่วนรวม 

 เกณฑ์ตามมาตรฐานท่ีใช้กําหนด (Standard) เป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ย่อมรับในข้อมูล
น้ัน ซึ่งอาจจะนอกเหนือจากกฎหมายกําหนด เช่น มาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standards) 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TIS-Thai Industrial Standards Institute) มาตรฐาน ASME (American 
Society of Mechanical Engineer) 

ส่วนใหญ่นิยมใช้ ASME Boiler and pressure vessel code เป็นหมวดที่เก่ียวข้องกับถัง
ความดันASME boiler and pressure vessel codeสามารถแบ่งเป็นหมวดย่อยอีก 11 Section เช่น 

Section II (Material) กล่าวถึงคุณสมบัติของวัสดุ 
Section V (Nondestructive Examination) กล่าวถึงการทดสอบแบบไม่ทําลาย 
Section VIII (Rule for Construction of Pressure Vessel) กล่ า ว ถึ ง กฎก า ร ส ร้ า ง 
ถังความดัน 

 
3.2.3.3 การคํานวณ เพ่ือหาค่าการใช้งานที่เหมาะสม (Calculation sheet) 

จากการกําหนดรูปแบบต่างๆ แล้ว วิศวกรต้องนําข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาคํานวณ
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ข้อมูลประกอบการคํานวณได้แก่ 

ก. ความดันในการออกแบบ (Design Pressure - P) เ ป็นความดันสัมบูรณ์ ดัง น้ัน 
ในการคํานวณต้องคิดค่าความดันจากการวัดรวมกับค่าความดันบรรยากาศด้วย (Pg+Patm) 

ข. อุณหภูมิในการออกแบบ (Design Temperature - T) ต้องคํานึงถึง อุณหภูมิสูงสุดและ
อุณหภูมิใช้งานตํ่าสุด 

ค. ขนาดและรูปร่างของถัง (Dimension) ต้องคํานึงถึงระยะที่ใช้ในการคํานวณว่าใช้ระยะ
ศูนย์กลางภายในถัง หรือระยะศูนย์กลางภายนอกถัง เพราะต้องใช้สูตรคํานวณที่แตกต่างกัน 

ง. ชนิดและรูปร่างของหัวถัง (Type of Dished Heads) ซึ่งมีหลายลักษณะ และแต่ละ
ลักษณะมีความสามารถรับแรงดันที่ต่างกัน ดังน้ัน สูตรการคํานวณ จึงแตกต่างกันด้วย 

จ. วัสดุที่ ใ ช้  (Material) หมายถึง  ความสามารถในการทนต่อความเค้น  (Tensile 
Strength) ของเหล็กซึ่งขึ้นกับอุณหภูมิ ความแข็งแรงจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและอุณหภูมิใช้งานที่ตํ่ามากๆ 
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(ตํ่ากว่า 20  ํC หรือติดลบ) เหล็กจะมีความเปราะ (Brittleness) นอกจากน้ีต้องคํานึงถึงการกัดกร่อนต่อ
สารเคมีด้วย 

ฉ. ค่าการกัดกร่อนของสารในถัง (Corrosion Allowance - C) ขึ้นอยู่กับสารที่สัมผัส 
จะทําให้เกิดอัตราการผุกร่อนมากหรือน้อย ทําให้อายุใช้งานสั้นลงช้าหรือเร็ว ดังน้ันในการคํานวณจําเป็นต้อง
นํามาพิจารณาเพ่ิมความหนาจากความหนารับแรงดันด้วย 

 
 

ช. รูปแบบของจุดรับถัง (Support) 
ซ. ขนาดและจํานวนของอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับถัง (Nozzle Size) 

 
3.2.3.4 สูตรที่ใช้ในการคํานวณหาความหนาของช้ินส่วนประกอบภาชนะรับแรงดัน ดังน้ี 

ก. การหาความหนาส่วนตัวถัง (SHELL) 
t  = ความหนา (thickness) ช้ินส่วนประกอบภาชนะรับแรงดัน 
P = ความดันในการออกแบบ (Design Pressure) เป็นความดันสัมบูรณ์ (Pg+Patm) 
R = รัศมีของถัง (Radius) ถ้ารัศมีถังกว้างมาก ความหนาของถังจะมากตามด้วยและ 
ในการคํานวณมี 2 วิธีคือเลือกใช้สูตรรัศมีภายใน (Ri) หรือรัศมีภายนอก (Ro) ได้ขึ้นอยู่
กับลักษณะงาน 
Ri = รัศมีภายในของถัง 
Ro = รัศมีภายนอกของถัง 
E = ประสิทธิภาพแนวเช่ือม 
Ca = ความหนาเผื่อการกัดกร่อน (Corrosion allowance) ในช้ินส่วนประกอบภาชนะ

รับแรงดัน 
S = ความแข็งแรงในขณะรับแรงดันของวัสดุที่ใช้ทําถัง (Tensile Strength of 

Material) เป็นค่าความแรงดึงของวัสดุในในขณะรับแรงดัน โดยท่ัวไปมักจะบอก
ค่าความแรงดึงสูงสุด ในภาวะปกติ และการออกแบบ Working Design และ 
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Ultimate Design+ Safety Factor  เช่น เหล็ก ASTM A 516 -70 ค่าแรงดึง
สูงสุด = 70,000 psi (240 MPa) ในการเลือกต้องพิจารณา ค่าแรงดึงใช้งานที่
อุณหภูมิ  

 
    ที่อุณหภูมิ (F)                                             ค่าแรงดึงใช้งาน (PSI) 
    -20 ถึง 650     17,500 

700     16,500 
800     12,000 
900       6,500 

 

 
 

ก.1 ความหนาที่รับความเค้นในแนวตะเข็บตามยาวของส่วนตัวถัง (Longitudinal 
Thickness) 
(ใช้รัศมีภายใน ของส่วนตัวถังส่วนตัวถัง)   t = P*Ri/(S*E - 0.6*P) + Ca 
(ใช้รัศมีภายนอก ของส่วนตัวถังส่วนตัวถัง) t = P*Ro/(S*E - 0.4*P) + Ca 

ก.2 ความหนาท่ีรับความเค้นในแนวตะเข็บรอบวงของส่วนตัวถัง(Circumferential 
Thickness) 
(ใช้รัศมีภายใน ของส่วนตัวถังส่วนตัวถัง)   t = P*Ri/(2S*E - 0.4*P) + Ca 
(ใช้รัศมีภายนอก ของส่วนตัวถังส่วนตัวถัง) t = P*Ro/(2S*E – 1.6*P) + Ca 

 
ข. การหาความหนาส่วนหัวถัง (HEAD) 

เป็นส่วนที่ปิดปลายทั้งสองด้านของถังความดันลักษณะที่นิยมใช้ได้แก่ 

ตารางท่ี 3.2.3.4.ก ค่าความแข็งแรงของวัสดุท่ีกําหนด ณ อุณหภูมิต่างๆ โดย ASME 
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ข.1 หัวถังลักษณะทรงรี (Ellipsoidal heads) ความหนาที่รับความเค้นของส่วนหัวถัง 

(ใช้รัศมีภายใน ของส่วนหัวถังทรงรี)   t = KP*Di/(2S*E - 0.2*P) + Ca 
(ใช้รัศมีภายนอก ของส่วนหัวถังทรงรี) t = KP*Do/(2S*E –2*P(K-0.1)) + Ca 
ค่าคงที่ K หาได้จาก ตารางที่ 3.2.3.4.ข1 

 

 
 
ข.2 หัวถังลักษณะเสี้ยวทรงกลม (Tori sphere) ความหนาที่รับความเค้นของส่วน 

หัวถัง 
(ใช้รัศมีภายใน ของส่วนหัวถังเสี้ยวทรงกลม)   t = M*P*Ri/(2S*E - 0.2*P) + Ca 
(ใช้รัศมีภายนอก ของส่วนหัวถังเสี้ยวทรงกลม) t = M*P*Ro/(2S*E +(M- 0.2)*P) 
+ Ca 
ค่าคงที่ M หาได้จาก ตารางที่ 3.2.3.4.ข2   

 

 
 
 

ตารางท่ี 3.2.3.4.ข2  ค่าคงท่ี M ของส่วนหัวถังทรงTori sphere โดย ASME 

ตารางท่ี 3.2.3.4.ข1  ค่าคงท่ี K ของส่วนหัวถังทรงรี โดย ASME 

รูปท่ี 3.2.3.4.ข หัวถังลักษณะต่างๆ โดย ASME
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Di=4.0m. 

H=4.45  
m. 

 

h=1.0m. 

H=2.45  
m. 

 

ข.3 หัวถังลักษณะครึ่งทรงกลม (Hemi sphere) ความหนาท่ีรับความเค้นของส่วนหัว
ถัง 
(ใช้รัศมีภายใน ของส่วนหัวถังครึ่งทรงกลม)   t = P*Ri/(2S*E - 0.2*P) + Ca 
(ใช้รัศมีภายนอก ของส่วนหัวถังครึ่งทรงกลม) t = P*Ro/(2S*E - 0.8*P) + Ca 

 
3.2.3.5 ตัวอย่างการคํานวณ  

ถังความดันรับการระบายไอนํ้า (Steam Blow down) ที่อุณหภูมิ 250 C ความดันสูงสุด 
9.5 บาร์ ขนาดปริมาตร 50 ลูกบาศก์เมตรขนาดถังเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 เมตร โดยหัวถัง (Cylinder 
Head) ต้องการลักษณะเป็นรูปรีรูปไข่ (Ellipsoidal Type) ที่ความลึก 1.0 เมตร เลือกวัสดุประกอบถัง 
เป็นเหล็ก ASTM SA516 Gr.70 โดยประสิทธิภาพการเช่ือมที่ 100% ต้องใช้เหล็กความหนาเท่าไรมาประกอบ
ถังความดันรับการระบายไอนํ้า (Steam Blow down) 

ปริมาตรที่ต้องการ (Volume Required -Vr)    =      50    Cu.M 
ถังเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (Inner Diameter-Di)       =    4.0   M. 
ถังรัศมีกลางภายใน (Inner Radius-Ri)    =   2,000   mm. 
ประสิทธิภาพการเช่ือม (Joint Efficiency-E)  =      100   % 
ความดันสูงสุด (Max. Design Pressure- P) ที่9.5 bar =     0.95   MPa 
ความแข็งแรงของวัสดุ (Material Strength) 
สําหรับเหล็ก ASTM A516 Gr70 = 71,300 PSI   =     485     MPa 
ค่าความแข็งแรงของวัสดุช่วงใช้งาน (Material Strength allowable-S) 
ที่อุณหภูมิ 250C (-20 F to 650 F) ให้ใช้ค่า  17,500 PSI  = 119  MPa 

 (ตามตารางที่ 3.2.3.4.ก) 
ค่าความเผื่อการกัดกร่อนของการระบายไอนํ้า (Corrosion allowance -Ca)  =   1.5 mm. 
(จาก NACE- international The Corrosion Society ตารางที่ 3.2.3.3.ฉ) 
ความหนาใช้งาน (จากUG-27 -Thickness of shells under internal pressure-t)  

ความหนาตัวถังรับแรงแนวเส้นรอบวง (Circumferential Thickness) 
t  =PRi/(SE-0.6P)+Ca 

= 0.95*2000/(119*1-0.6*0.95)+1.5 =        17.54 mm. 
ความหนาตัวถังรับแรงแนวยาวถัง (Longitudinal Thickness) 

t  =PRi/(2SE-0.4P)+Ca 
= 0.95*2000/(2*119*1-0.4*0.95)+ 1.5 = 9.50 mm. 

ความหนาตัวถังรับแรงแนวหัวถัง (Cylinder Head Thickness (For Ellipsoidal Type) 
t  =KPDi/(2SE-0.2P)+Ca 

    Di/2h  =  4/(2*1)  = 2 
K=1 (for D/2h=2- ตามตารางที่ 3.2.3.4.ข1)  
     = 1*0.95*4000/(2*119*1-0.2*0.95)+ 1.5 = 17.48 mm. 
ความหนาที่รัศมีดัดโค้งใช้ความหนาเท่ากับความหนาตัวถังความดัน 
(at small radius R2)  tnk.=tnk. Of shell  = 17.54 mm. 
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3.2.4 งานผลิต และติดต้ัง (Construction and Installation) 
3.2.4.1 กรรมวิธีในการผลิต (Production) 

ความปลอดภัยของถังความดันขึ้นอยู่กับการขึ้นรูป (Forming), การประกอบ (Assembly), 
และการเช่ือม (Welding) ถังความดัน 

ก. กรรมวิธีการข้ึนรูป (Forming) ประกอบด้วย 
การม้วนตัวถัง (Shell) ม้วนโดยใช้เคร่ืองม้วน (Rolling Machine) 

ข. การประกอบหัวถังประเภท  Ellipsoidal Type 
Pressing 
Flanging 
Bevel Preparation 
Pre-Bending 
Rolling 

ค. การขึ้นรูปหัวถัง (Dished heads) 
เป็นส่วนที่สําคัญและยากต่อการขึ้นรูปที่สุดการขึ้นรูปหัวถัง (Dished heads) น้ันมีหลาย

รูปแบบ รูปแบบที่ใช้กับงานถังความดัน ได้แก่ 2:1 Ellipsoidal เมื่อขึ้นรูปเสร็จต้องมีการตรวจสอบค่าต่างๆ 
แล้วลงบันทึก 

ง. การประกอบและแนวการประกอบถังความดัน (Fit up and alignment) 
การประกอบและแนวการประกอบถังความดันต้องรู้ว่าควรประกอบอะไรก่อนและหลัง 

การประกอบต้องสามารถอยู่ในรูปแบบเดิมระหว่างการเช่ือมการใช้วิธีการที่เหมาะสมจะช่วยยึดการประกอบให้
อยู่ในแนวระหว่างการเช่ือม 

จ. การเช่ือม (Welding) เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากในการผลิตถังความดันช่างเช่ือมต้องผ่าน
การทดสอบการเช่ือมตามมาตรฐาน ASME Section IX กรรมวิธีการเช่ือมมีหลายวิธี เช่น GTAW (Gas 
Tungsten-Arc Welding)  SMAW (Shielded Metal Arc Welding)  SAW (Submerged Arc Welding) 

 
3.2.5 งานพิจารณาตรวจสอบ และ การทดสอบ (Test and Name Plate) 

 การทดสอบระหว่างการผลิตถังความดันการทดสอบแบบไม่ทําลาย (Nondestructive Testing) 
LIQUID PENETRANT TEST (PT) 
RADIO GRAPHIC TEST (RT) 
MAGNETIC PARTICLE TEST (MT) 
ULTRASONIC TEST (UT) 
PRESSURE TEST แบ่งเป็น 2 ชนิดได้แก่ 
ก . การทดสอบด้วยนํ้า  (Hydrostatic Test) ทดสอบความดันด้วยความดันนํ้าควรทดสอบ 

ที่ความดัน 1.5 เท่าของความดันออกแบบ (ตามประกาศกรมโรงงาน) และทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาที 
ข. การทดสอบด้วยลมหรือก๊าซ (Pneumatic test) ทดสอบความดันด้วยความดันลมหรือก๊าซ 

ควรทดสอบที่ความดัน 1.1 เท่าของความดันออกแบบ (ASME) และทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 30 นาทีแผ่นป้ายประจํา 
ถังความดัน (Name Plate) บอกรายละเอียดเกี่ยวกับถังความดันแต่ละใบข้ันตอนการเช่ือมส่งผลต่อ 
ความปลอดภัยของถังความดัน 
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3.2.6 งานอํานวยการใช้งาน และการบํารุงรักษา (Operation and Maintenance) 

หลักการและเหตุผลในศึกษาการใช้งานการบํารุงรักษาภาชนะรับแรงดันเพ่ือให้ปลอดภัยตลอด 
การใช้งาน ลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ไม่ทํางาน ดังน้ันวิศวกรควบคุมในการใช้งานการบํารุงรักษาภาชนะรับ
แรงดันจําเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับระบบภาชนะรับแรงดันเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน เครื่องจักร 
อุปกรณ์ เพ่ือประหยัดพลังงาน (ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง) ปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูง 
เครื่องจักร อุปกรณ์ ชม.ทํางานประสิทธิภาพสูงสุด การใช้งานการบํารุงรักษา ภาชนะรับแรงดันดังน้ี 

3.2.6.1 การเตรียมการใช้งาน 

ก. มีความรู้ที่ดีพอสําหรับภาชนะรับแรงดันและอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ที่ทํางานสนับสนุน
ภาชนะรับแรงดันควรขอ manual, drawing และข้อมูลที่จําเป็นอ่ืนๆ จากผู้ผลิต หรือผู้ติดต้ัง เก็บข้อมูล
เหล่าน้ันไว้ในสถานที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวก ฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ภาชนะรับแรงดันและควรฝึกให้เปิด manual ทุกคร้ังที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานกับหม้อไอนํ้า 

ข. บันทึกข้อมูลต่างๆ  อย่างสมํ่าเสมอ และควรจําแนกอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ ต้องการ 
การบํารุงรักษาออกมาเป็นหัวข้ออาจจะเขียนใน Index card หรือเก็บไว้ในฐานข้อมูลของคอมพิวเตอร์ หรือ
กล่าวง่ายๆ ก็คือควรทําประวัติเครื่องจักรอย่างละเอียดน่ันเอง 

ค. ควรสร้างแผนการดูแล แผนการบํารุงรักษาในแต่ละช่วงเวลาต้ังแต่ การบํารุงรักษา
รายวัน, สัปดาห์, เดือน, ครึ่งปี และ 1 ปี ว่าจะต้องทําอะไรบ้าง ควรจําแนกออกมาให้ชัดเจน 

ง. ควรออกแบบ log sheet หรือ check sheet ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูลการตรวจสอบ
หม้อไอนํ้าและอุปกรณ์ประกอบในแต่ละช่วงเวลา ตามท่ีได้เขียนแผนเอาไว้แล้วว่าจะทําอะไรบ้าง อน่ึง  
 log sheet ที่จะออกแบบนี้จะต้องสื่อให้เห็นถึงข้อมูลที่สําคัญที่เก่ียวกับการทํางานของ
ภาชนะรับแรงดันหลังจากออกแบบ และนําไปใช้จริงแล้ว ควรปรับปรุงเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถใช้งานได้ง่าย
และสามารถเก็บบันทึกข้อมูลที่สําคัญๆ ได้ครบถ้วนตามท่ีต้องการ 

จ. ควรเขียน คู่มือการทํางาน (อาจจะเรียกว่า work instruction:  WI) ต่างๆ ที่สําคัญ
สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับภาชนะรับแรงดันเช่นคู่มือการเริ่มทํางานสําหรับภาชนะรับแรงดันเป็น
ต้น คู่มือการทํางานที่ได้เขียนขึ้นทั้งหมด จะทําให้การทํางานเกี่ยวข้องกับภาชนะรับแรงดันของฝ่ายต่างๆ  
มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และช่วยให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้ในการทํางานกับหม้อไอน้ํา
สามารถอ่านทําความเข้าใจ เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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ฉ. การทําความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบภาชนะรับแรงดันจะต้องทําอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือทําให้
การซ่อมบํารุงและการบํารุงรักษาภาชนะรับแรงดันเป็นไปด้วยดีและอย่างมีคุณภาพ 

ช. ทําความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่าให้มีฝุ่นเกาะ เพราะจะส่งผลต่อการควบคุม
การทํางานของอุปกรณ์น้ัน ให้ทํางานผิดพลาดได้ 

 
3.2.6.2 การบํารุงรักษาทุกสัปดาห์ 

ก. ตรวจสอบว่าวาล์วของท่อจ่ายสารบรรจุแน่นสนิทดีหรือไม่  
ข. ตรวจสอบรอยต่อ หรือ หน้าแปลนที่ยึดท่อ ต่างๆ ให้มั่นใจได้ว่าสกรูขันแน่นสนิทดี ไม่มี

การร่ัวไหลหรืออากาศออกมาตามหน้าแปลนเหล่าน้ัน 
ค. ตรวจสอบการทํางานของไฟส่องสว่างฉุกเฉินและสัญญาณเตือน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ขึ้นในห้องภาชนะรับแรงดันว่ายังทํางานปกติดีอยู่หรือไม่  ตรวจสอบไฟสัญญาณทุกหลอดและสัญญาณเตือน
อ่ืนๆ ที่จะต้องทํางานสัมพันธ์กับภาชนะรับแรงดันว่ายังทํางานปกติดีอยู่หรือไม่ 

ง. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมว่ายังทํางานตามค่า set point ที่ได้ต้ังเอาไว้
หรือไม่ และควรทวนสอบการทํางานของเกจวัดความดันและอุณหภูมิยังแสดงค่าที่ถูกต้องอยู่หรือไม่ 

จ. ตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยและ Interlock เพ่ือความแน่ใจได้ว่าหากเกิด
เหตุผิดปกติกับภาชนะรับแรงดันอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยและ interlock จะยังทํางานได้ตามปกติ 

ฉ. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ 
ช. ตรวจสอบการร่ัวเสียงดังการสั่นสะเทือน และ การทํางานอ่ืนๆ ที่ผิดไปจากปกติ เป็นต้น 

เน่ืองจากหากทําการตรวจสอบเป็นประจําแล้วจะทราบได้ทันทีว่าหม้อไอนํ้าทํางานผิดปกติ ซึ่งจะได้รีบ
ดําเนินการแก้ไขต่อไป ก่อนที่จะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โต 

ซ. ตรวจสอบ Gauge glass เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าไม่มีรอยแตกร้าวขึ้น และต้องไม่มีรอยรั่ว
โดยรอบ 

 

3.2.6.3 การบํารุงรักษาทุก 6 เดือน  
ก. ทําความสะอาดอุปกรณ์ตัดการทํางานของภาชนะรับแรงดันตรวจสอบว่ามีตะกอน หรือ

สิ่งสกปรกมาอุดตันในอุปกรณ์ดังกล่าวบ้างหรือไม่ ทําความสะอาดให้หมดและหาสาเหตุว่าความสกปรกเหล่าน้ี
มาจากไหน และแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

ข. ตรวจสอบสภาพของ Mercury switch ว่าอยู่ในสภาพที่แตกหักหรือมีรอยร้าวหรือไม่ 
และปริมาณของ mercury พร่องไปบ้างหรือไม่ จะต้องเติมให้ครบตามปริมาณที่ควรจะเป็น 

 

3.2.6.4 การบํารุงรักษาทุกป ี

ก. ทําความสะอาดด้วยแปรง หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือขจัดคราบและ
เขม่าสกปรก หลังจากล้างทําความสะอาดแล้ว ให้ฉีดด้วยนํ้ายาป้องกันการกัดกร่อน 

ข. ตรวจสอบสภาพของท่อที่ต่อกับถัง พร้อมทําความสะอาด 

ค. ตรวจเช็ควาล์วต่างๆ ไม่ควรให้มีการร่ัวซึมของของเหลวได้ 

ง. ตรวจเช็ค Gauge glass ว่าอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้ หรือควรเปลี่ยนใหม่แล้ว 

จ. ตรวจสอบการทํางานของ Safety valve หากไม่มั่นใจควรเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานเสมอ 

ฉ. กวดขันน็อตยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แน่น 
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3.3. เตาอุตสาหกรรม 
เตาอุตสาหกรรม จัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานความร้อนมากอุปกรณ์หน่ึงในโรงงานอุตสาหกรรม 

เตาอุตสาหกรรมมีใช้งานในโรงงานหลายประเภท เช่น โรงงานถลุงเหล็ก โรงงานหล่อโรงงานรีดเหล็ก 
โรงงานแก้ว โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานเคมีตลอดจนโรงงานกําจัดขยะ เป็นต้น 
 

เตาอุตสาหกรรมที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท จะมีลักษณะและการทํางานแตกต่าง
กันไป เช่นเตาถลุงเหล็ก (Blast Furnace) มีลักษณะเป็นปล่อง สินแร่และถ่านโค้กถูกป้อนจากด้านบน ขณะที่
อากาศเข้าเผาไหม้ช่วงกลาง นํ้าเหล็กลงสู่ถาดด้านล่างเตาอุ่นเหล็กก่อนรีด แท่งเหล็กถูกเลื่อนเข้าไปในเตาอย่าง
ต่อเน่ืองเตาเผาเซรามิก ช้ินงานจะบรรจุบนรถเข็นเคลื่อนที่เข้าไปในเตาหรือเตาเผาซีเมนต์ที่เป็นทรงกระบอก
หมุนมีหัวเผาอยู่ที่แกนกลาง เป็นต้น 

 
3.3.1 งานวางโครงการเตาอุตสาหกรรม 

การก่อสร้างหรือติดต้ังเตาอุตสาหกรรมมาใช้งานในโครงการ ต้องศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัจจัยที่
เก่ียวข้อง ต่างๆ ตลอดจน ข้อจํากัดต่างๆ ในการดําเนินการในงานวิศวกรรมที่มีส่วนร่วมในการวางโครงการน้ัน
ต้องใช้ความรู้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยดําเนินการ รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยกา สํารวจ ศึกษา
ความต้องการปริมาณการใช้งาน จัดลําดับความสําคัญในการผลิตพลังงานของโครงการจัดประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นและช้ีแจงรายละเอียดเทคโนโลยีการผลิตคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตศึกษา 
ความเหมาะสมทางด้าน เทคนิค เศรษฐกิจ สังคม ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ดังน้ันในด้านวิศวกรรมจึงต้อง
ศึกษารายละเอียดในด้านเทคนิคของระบบเตาอุตสาหกรรมเช่น 

3.3.1.1 โครงสร้างของเตาอุตสาหกรรม 
เตาอุตสาหกรรมเม่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบพ้ืนฐานแล้วเตาอุตสาหกรรมจะมี

องค์ประกอบ 6 ส่วน ได้แก่ 
ก. ฐานเตา เปลือกเตาเป็นโครงสร้างเพ่ือยึดฉนวนความร้อน 
ข. ฉนวนความร้อนได้แก่อิฐทนไฟ ฯลฯ 
ค. ห้องเผาไหม้ 
ง. ส่วนลําเลียงช้ินงานมีทั้งแบบต่อเน่ือง และแบบทํางานเป็นรอบ 
จ. ส่วนควบคุมทําหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และลําเลียงช้ินงาน 
ฉ. อุปกรณ์นําความร้อนทิ้งกลับมาใช้ 

 
3.3.1.2 คุณลักษณะท่ีสําคัญของเตาเผาทุกประเภทที่ต้องคํานึงถึงมีดังนี้  

ก. การควบคุมแหล่งของความร้อนไว้ได้ดี  
ข. ตัวเตาต้องใช้วัตถุทนความร้อนและทนไฟ สามารถกักความร้อนได้ดี  
ค. หลักการถ่ายเทความร้อนให้แก่ผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพ 
ง. ส่วนที่ใช้รองรับผลิตภัณฑ์เพ่ือเรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผาต้องใช้วัสดุที่เหมาะสม  

 
เตาอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจะทํางานที่อุณหภูมิแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน ดังตาราง 

ที่ 3.3.1.2 ซึ่งจะส่งผลให้มีการใช้พลังงานที่แตกต่างกันโดยเตาอุตสาหกรรมที่ต้องการอุณหภูมิสูงจะเกิด 
การสูญเสียความร้อนสูงกว่าเตาที่ใช้อุณหภูมิตํ่า 
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ตารางท่ี 3.3.1.2 อุณหภูมิทํางานของเตาอุตสาหกรรม 

ประเภทเตา อุณหภูมิภายในเตา (OC) 

เตาอบเหล็ก 
เตาหลอมแก้ว 
เตาเผาเซรามิคส์ 
เตาเผาซีเมนต์ 
เตาเผากําจัดของเสีย 

600----------------1,100 
1,000--------------1,300 
700----------------1,100 
650-----------------700 
650 -1,000 

 
อุณหภูมิที่สูงมีผลให้ก๊าซไอเสียที่ปล่อยทิ้งมีอุณหภูมิสูงตามไปด้วยส่งผลให้เตาอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพตํ่า
โดยทั่วไปเตาอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ 20-40 เท่าน้ันหมายความว่า พลังงานที่ป้อนให้  
เตาอุตสาหกรรม 100 ส่วนจะให้ความร้อนกับช้ินงาน 20-40 ส่วน ที่เหลือเป็นพลังงานสูญเสีย 
 

การใช้พลังงานของเตาอบเหล็กซึ่งมีประสิทธิภาพร้อยละ 20-25 โดยสูญเสียพลังงานไปกับก๊าซไอเสียและ
ความช้ืนที่ปล่อยทิ้งร้อยละ 51-54 สูญเสียทางพ้ืนและผิวเตาร้อยละ 3 และการสูญเสียผ่านช่องเปิดร้อยละ 9 
และการสูญเสียอ่ืนๆ ร้อยละ 8-15 
 

 

การส่งผ่านความร้อนโดยทั่วไปเกิดขึ้นด้วย 3 กระบวนการคือการนํา การพา และการแผ่รังสี  
ดังน้ันจากสมดุลพลังงาน 
เช้ือเพลิง + อากาศ  = พลังงานท่ีช้ินงานได้รับ + พลังงานท่ีสูญเสียไปกับก๊าซไอเสีย + พลังงานสูญเสียผ่าน
พ้ืนผิว + พลังงานสูญเสียทางช่องเปิด + พลังงานสูญเสียจากนํ้าระบายความร้อน + พลังงานสูญเสียจาก
สายพานลําเลียงช้ินงาน + พลังงานสูญเสียอ่ืนๆ 
เตาอุตสาหกรรมใช้หลักการของการเผาไหม้เช่น-เดียวกับหม้อไอนํ้า กล่าวคือประสิทธิภาพของการเผาไหม้ 
ขึ้นอยู่กับชนิดของเช้ือเพลิง ปริมาณอากาศเข้าเผาไหม้ และลักษณะการเผาไหม้ 
ปริมาณอากาศเข้าเผาไหม้ที่เหมาะสม และเทคโนโลยีการเผาไหม้เช้ือเพลิงชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกับหม้อไอนํ้า
และระบบส่งจ่ายไอนํ้า จะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหัวเผาประสิทธิภาพสูงที่มีใช้เฉพาะในเตาอุตสาหกรรม? 
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3.3.1.3 ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้กับเตาเผา  
แหล่งความร้อนที่ใช้ในเตาเผา หากเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กในระดับครัวเรือน มักใช้ฟืน 

หรือสิ่งที่เหลือใช้ซึ่งสามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงได้น้ันจะไม่ขอกล่าวถึง อย่างไรก็ดี ขอกล่าวถึง เช้ือเพลิงที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมสองประเภท ที่นิยมใช้กัน คือ เช้ือเพลิงธรรมชาติ (แก๊สและนํ้ามัน) และเตาไฟฟ้า สําหรับการผลิต
เซรามิก แบบต่อเน่ืองโดยเน้นที่เตาประเภทอุโมงค์ ดังน้ี  

ก. การเผาไหม้โดยใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิง แล้วพาความร้อนไปสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือก่อสร้างตํ่า, ถ่ายเทความร้อนให้ผลิตภัณฑ์ได้ดี, เผาได้เร็วและมีอุณหภูมิสูงกว่า และประสิทธิภาพ
ของความร้อนที่ได้สูง หากเปรียบเทียบกับชนิด ห้องเผาไหม้แล้ว ข้อดีคือ ใช้หัวเผาน้อย ข้อเสียคือใช้เช้ือเพลิง
มาก และมีอุณหภูมิที่จํากัด รวมทั้งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงอีกด้วยตอนต้นค่าก่อสร้างตํ่า  

ข. เตาเผาที่ใช้ไฟฟ้า ได้ความร้อนที่มีคุณภาพและสะอาด, ควบคุมอุณหภูมิได้ดี, วัตถุทนไฟ
ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และประสิทธิภาพของความร้อนสูง ข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายพลังงานสูง  
 

3.3.1.4 เชื้อเพลิงที่ป้อนให้เตาอุตสาหกรรมให้ความร้อนเท่าใด 
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เช้ือเพลิงในเตาอุตสาหกรรมจะขึ้นอยู่กับปริมาณ

เช้ือเพลิงที่ใช้และค่าความร้อนของเช้ือเพลิงซึ่งเช้ือเพลิงแต่ละชนิดจะมีค่าความร้อนที่แตกต่างกันดังตารางที่ 
3.3.1.4  
 
ตารางท่ี 3.3.1.4 ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง 
ประเภท ชนิดเชื้อเพลงิ ค่าความร้อน (หน่วยอังกฤษ) ค่าความร้อน (หน่วย SI) 
เช้ือเพลิงแข็ง ถ่านหินบิทูมินัส 

ถ่านหินลิกไนท ์
ขี้เลื่อย 
แกลบ 
ชานอ้อย 

 6,297.16 kcal/kg 
2,500.24 kcal/kg 
2,598.14 kcal/kg 
3,438.72 kcal/kg
1,798.16 kcal/kg 

26,,366.21 kJ/kg
10,468.50 kJ/kg
10,878.41 kJ/kg
14,397.92 kJ/kg
7,528.90 kJ/kg 

เช้ือเพลิงเหลว นํ้ามันเบนซิน 
นํ้ามันดีเซล 
นํ้ามันเตาเอ 
นํ้ามันเตาซี 

8,245.76 kcal/L
8,697.10 kcal/L 
9,857.66 kcal/L 
9,117.38 kcal/L  

34,525.00 kJ/L
36,414.76 kJ/L
41,274.02 kJ/L
38,174.47 kJ/L 

เช้ือเพลิงก๊าซ ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

8,763.96 kcal/Nm3
11,992.53 kcal/kg 

36,694.47 kJ/Nm3
50,220 kJ/kg 

สูตรคํานวณ        
o

c r LQ =M ×H  

เมื่อ cQ  = ปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ ; MJ/month  

 
o

rM  = อัตราการใช้เช้ือเพลิง ; LJ/month หรือ kg/month  
 LH  = ค่าความร้อนตํ่าของเช้ือเพลิง ; MJ/L หรือ MJ/kg หรือ Nm3 /kg  
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ตัวอย่างการหาปริมาณความร้อน 
โรงงานแห่งหน่ึงมีการใช้นํ้ามันดีเซลกับเตาอบเหล็ก 12,000 ลิตรต่อเดือน จะคิดเป็นพลังงานความร้อนที่ป้อน
ให้เตาอบเหล็ก = 12,000 L x 36.415 MJ/L คิดเป็นพลังงาน = 436,980 MJ/month 
 

3.3.1.5 หลักการของหัวเผา 
หัวเผาที่ใช้เพ่ือเผาไหม้เช้ือเพลิงแล้วให้ความร้อนน้ัน ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันคือ หัวเผา

แก๊ส (Gas burners) และหัวเผานํ้ามัน (Oil burners) ดังต่อไปน้ี 
ก. หัวเผาแก๊สง่ายต่อการออกแบบและมีข้อกําหนดด้านความปลอดภัยที่ต้องควบคุมอย่างดี

สิ่งที่ต้องคํานึงถึงคือการรั่วบริเวณรอบๆ เตาเผาจะดูดอากาศภายนอกเข้าห้องเผาไหม้ ทําให้อากาศผสมกับ
แก๊สได้ไม่ดีนักซึ่งเป็นประเด็นที่มักพบกันบ่อยๆ 

ข. หัวเผานํ้ามันการออกแบบจะยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าหัวเผาแก๊สเพราะปัจจัยที่มีผลต่อ
การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ มีหลายประการ กล่าวคือค่าความหนืดของน้ํามันเช้ือเพลิงเน่ืองจากอุณหภูมิเช้ือเพลิง 
ไม่เหมาะสมปริมาณอากาศส่วนเกินที่นําไปใช้เพ่ือการเผาไหม้และการคลุกเคล้าของน้ํามันเช้ือเพลิงกับอากาศ
หัวเผานํ้ามันเช้ือเพลิงแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังน้ี 

หัวเผาแบบพ่นด้วยความดัน 
หัวเผาแบบเป่าด้วยอากาศหรือไอนํ้า 
หัวเผาแบบใช้ถ้วยหมุนสลัดนํ้ามัน 

วิธีการหาค่าพลังงานท่ีช้ินงานต้องการ 
สูตร     (Load x Temperature x Constant Energy x Time)/24hr. 
Load นํ้าหนักช้ินงาน (kg) 
Temp อุณหภูมิ oC (Celsius) 
Constant energy (ของช้ินงาน) = 0.24 kcal/c/kg 
Time ระยะเวลาในการเผา (Hr.) 

ตัวอย่างการเลือกขนาดหัวเผา เช่นถ้าช้ินงานนํ้าหนัก 1500 kg ต้องการเผาที่ 900 องศา ระยะเวลาการเผา 
8 ช่ัวโมง จะใช้หัวเผาขนาดเท่าใด 
วิธีทํา   สูตร     (Load x Temperature x Constant Energy x Time)/24hr. 

(1500x900x0.24x8 )/24  =  108,000 kcal/hr.      
 

หัวเผามีให้เลือกหลายขนาด ต้ังแต่ 25,000 kcal/hrไปจนถึง หลายล้าน kcal/hr. ดังน้ันจึงไม่ควรใช้
หัวเผาหัวเดียว มีหลายหัวดีกว่าหัวเดียว จะได้Uniform Temperature ที่ดีกว่าส่วนจะใช้ก่ีหัวน้ันก็แล้วแต่
เทคนิคการออกแบบเตาว่าจะจัดวางตําแหน่งหัวเผาอย่างไรให้อุณหภูมิเท่ากันทั่วทั้งเตาค่าที่คํานวณมาได้น้ีคือ
ค่าทางทฤษฏี ในการทํางานจริงหัวเผาไม่ควรเดินที่ 100% ควรเดินสัก 50-60% ฉะนั้นก็คูณค่า safety factor 
1.5 

 
ปัจจุ บันมีการพัฒนาหัวเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเ พ่ือใช้กับการเผาไหม้ อุณหภูมิสูง เ ช่น 

เตาอุตสาหกรรมโดยอาศัยหลักการนําความร้อนเหลือทิ้งจากก๊าซไอเสียกลับมาอุ่นอากาศก่อนเข้าเผาไหม้ 
หัวเผาประเภทน้ีมี 2 แบบ คือ แบบอุ่นตัวเอง (Self Recuperative Burner) ซึ่งจะดึงก๊าซร้อนจากการเผาไหม้
ไหลสัมผัสผิวท่อของอากาศใหม่ที่เข้าเผาไหม้หัวเผาแบบน้ีติดต้ังทดแทนหัวเผาเดิมได้ง่ายและสามารถประหยัด
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เช้ือเพลิงได้ถึงร้อยละ 30 (ดูรูปที่ ก) และอีกแบบหน่ึงคือ แบบรีเจนเนอร์เรทีฟ (Regenerative Burner) 
ซึ่งจะเป็นหัวเผาคู่ทํางานสลับกัน ขณะที่หัวเผาชุดที่ 1 ทํางานก๊าซไอเสียจากชุดที่ 1 จะถูกดูดเข้าไปอุ่นอากาศ
ก่อนเข้าเผาไหม้ของชุดที่ 2 ซึ่งจะมีอุปกรณ์สะสมความร้อนไว้ใช้เมื่อหัวเผาชุดที่ 2 ติดขึ้นและทํางานสลับกัน 
ไปมา (ดูรูปที่ ข) หัวเผาแบบนี้จะประหยัดเช้ือเพลิงได้ถึงร้อยละ 50 แต่จะมีใช้เฉพาะในเตาขนาดใหญ่ เช่น 
เตาหลอมแก้ว เตาหลอมเหล็ก เป็นต้น 

 
 

               ก . หัวเผาแบบอุ่นตัวเอง          ข . หัวเผาแบบรีเจนเนอร์เรทีฟ 

รูปท่ี 3.3.1.5 หัวเผาประสิทธิภาพสูง 
 
ปัญหาท่ีมักขัดข้องในระบบการเผาไหม้มักมีดังต่อไปนี้ 

ก. สตาร์ทติดยาก สาเหตุถังพักมีโคลนนํ้ามันและนํ้าปน, นํ้ามันมีค่าความหนืดสูง, กรองนํ้ามันตันหรือ
มีสิ่งกีดขวางในหัวเผา 

ข. เปลวไฟไม่สม่ําเสมอ สาเหตุมีโคลนนํ้ามันและนํ้าปน, ความดันนํ้ามันและอากาศในหัวเผา 
ไม่สม่ําเสมอ, ความดันนํ้ามันสูงทําให้ได้ฝอยละอองของน้ํามันที่ละเอียดมากเกินไปทําให้เปลวดับ, มีอากาศใน
ท่อส่งนํ้ามันและมีรอยร่ัวที่ท่อดูดของป๊ัมและเปลือกหัวเผาแตกร้าว 

ค. เปลวไฟย้อนกลับ สาเหตุเวลาหยุดเคร่ืองไม่ปิดวาล์วจ่ายนํ้ามันก่อนปิดวาล์วจ่ายอากาศ, ห้องเผา
ไหม้มีค่าความดันสูงเกินไป, ระหว่างสตาร์ทเครื่องเตาเผาเย็นเกินไป (เมื่ออุณหภูมิห้องเผาไหม้สูงขึ้นการเผา
นํ้ามันน้อยลง) และน้ํามันมีค่าความดันตํ่าเกินไป 

ง. เกิดควันและเขม่า สาเหตุปริมาณลมน้อย, นํ้ามันไหลมากเกินไป, นํ้ามันมีค่าความหนืดสูง เพราะ 
ไม่อุ่นนํ้ามัน, ท่อดูดอากาศอุดตัน และเคร่ืองส่งลมมีความเร็วรอบตํ่าเกินไป 

จ. อิฐทนไฟภายในเตาเผาละลาย สาเหตุเปลวไฟกระทบกับอิฐทนไฟโดยตรง หรือขนาดของหัวเผา 
ไม่เหมาะสม, นํ้าหยดที่หัวฉีดหยดแล้วเกิดการลุกไหม้และเวลาหยุดเคร่ืองไม่ปิดวาล์วจ่ายนํ้ามันก่อนปิดวาล์ว
จ่ายอากาศ 

ฉ. สิ้นเปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง สาเหตุอัตราส่วนผสมระหว่างนํ้ามันกับอากาศไม่ถูกต้อง, หัวฉีดใหญ่
เกินไป, ส่งลมมากเกินไป, ส่วนผสมระหว่างนํ้ามันกับอากาศที่หัวพ่นไม่เหมาะสม, ความดันอากาศและน้ํามัน 
ไม่ถูกต้อง, นํ้ามันไม่ได้อุ่นให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสม, ค่าความหนืดของนํ้ามันไม่เหมาะสมกับหัวพ่นและมีการร่ัว
ของน้ํามันที่ท่อส่งและที่ท่ออุ่นนํ้ามัน 
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3.3.1.8 กระบวนการเผาไหม้ (The Combustion Process) 
การไหม้ที่สมบูรณ์ในส่วนที่ติดไฟได้ของนํ้ามันเช้ือเพลิงส่วนใดก็ตามกับปริมาณออกซิเจน 

ซึ่งอยู่ในอุดมคติ ดังน้ันปริมาณอากาศทางอุดมคติจึงเป็นที่ต้องการ ภายใต้เง่ือนไขจริง การไร้ประสิทธิภาพ 
ในการเผาไหม้ต้องการให้มีอากาศเพ่ิมเติมเพ่ือให้แน่ใจว่ามีการเผาไหม้สมบูรณ์ จํานวนปริมาณมากกว่าและ
เหนือปริมาณของอากาศทางอุดมคติ (Stoichiometric) เรียกว่า "อากาศเกิน" (Excess Air) บนพ้ืนฐาน
ปริมาตรอากาศประกอบด้วยออกซิเจน 0.21 และไนโตรเจน 0.79 (สําหรับบนพ้ืนฐานของมวลประกอบด้วย 
ออกซิเจน 0.232 และไนโตรเจน 0.768) สําหรับตัวอย่างเช่นในการเผาไหม้ของก๊าซมีเทน (CH4) จํานวน 
อุดมคติของอากาศที่จําเป็นต่อปอนด์เป็น 4/0.232 เท่ากับ 17.24 ปอนด์ และในหน่วยปริมาตร, ปริมาณ
อากาศท่ีจําเป็นต่อลูกบาศก์ฟุตของก๊าซมีเทนเป็น 2/0.21 เท่ากับ 9.52 ลูกบาศก์ฟุต 

 
ก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้มีผลต่อสิ่งแวดล้อม มี 4 ชนิดดังน้ี 

ก. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้สมบูรณ์หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก๊าซน้ีจะทํา
ให้โลกร้อนขึ้น หรือที่เรียกว่าก๊าซเรือนกระจก 

ข. ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่เกิดเฉพาะการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ผู้สูดดม 

ค. ก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOx) เกิดจากเช้ือเพลิงที่มี กํามะถัน (ซัลเฟอร์) เป็น
องค์ประกอบ เช่น นํ้ามันเตา นํ้ามันดีเซล ถ่านหินก๊าซน้ีมีผลให้เกิดฝนกรดสามารถแก้ไขโดยการใช้เช้ือเพลิงที่มี
กํามะถันตํ่าหรือติดต้ังระบบบําบัดก๊าซ 

ง. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) เกิดจากการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง หรือมีก๊าซออกซิเจน
เข้าเผาไหม้มาก ก๊าซน้ีจะทําให้เกิดฝนกรดเช่นเดียวกันและมีผลต่อสุขภาพประชาชน สามารถแก้ไขโดย
หลีกเลี่ยงสภาวะที่ทําให้เกิด NOx หรืออาจใช้หัวเผาพิเศษชนิด NOx ตํ่า 
 

3.3.1.9 ประสิทธิภาพการเผาไหม้และอากาศส่วนเกิน (Combustion Efficiency and Excess 
Air) 
โดยใช้การอ่านค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซที่ปล่องควันสําหรับคาร์บอนมอนอกไซด์

หรือ CO (Carbon Monoxide) ปริมาณอากาศที่จ่ายให้ กับเตาเผาสามารถปรับเปลี่ยนไปเพ่ือรักษา
ประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดีที่สุดเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุดของออกซิเจนส่วนเกินเป็นเปอร์เซ็นต์บางส่วนที่มากกว่า
บางส่ิงที่ต้องการทางทฤษฎีสําหรับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่สํารองไว้ (Margin) น้ีมักจะอยู่
ระหว่าง 2% และ 4% สําหรับเตาเผาเกือบทั้งหมด สําหรับระบบตรวจสอบมลพิษอย่างต่อเน่ือง (CEMS) เพ่ือ
จุดประสงค์ในการวัดความเข้มข้นของสารมลพิษจะคํานวณอ้างอิงกับพ้ืนฐานของออกซิเจน 3% บนพ้ืนฐาน
อากาศแห้งปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ทั้งหมดในปล่องปล่อยควันสามารถวัดเพ่ือหาจุดกําหนดที่เหมาะสม
สําหรับการควบคุมออกซิเจนส่วนเกิน ค่าระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่แสดงว่านํ้ามันเช้ือเพลิงบางส่วนไม่ได้ถูก
เผาไหม้ จึงไม่ได้ความร้อนทั้งหมดที่ควรจะได้จากการเผาไหม้และมีความเสี่ยงอันตรายจากการระเบิดที่อาจ
เกิดขึ้นเมื่อมีระดับคาร์บอนมอนอกไซด์สูง ในการติดต้ังบางคร้ังแทนการตรวจสอบคาร์บอนมอนอกไซด์อย่าง
ต่อเนื่องจะเป็นการวัดเพียงคร้ังเดียวทําเพ่ือสร้างจุดข้าม (Crossover) ระหว่างการมีออกซิเจนมากเกินไปและ
ส่วนที่เกิน เช้ือเพลิงที่ไม่ถูกเผาไหม้ 

ประสิทธิภาพของเตาเขียนในรูปแบบความร้อนด้านเข้าและด้านออก ตามกฎสมดุล
พลังงาน  แสดงเป็นสมการได้ดังน้ี 
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        HI = HO + HL ......... (1) 
เมื่อ   HI  อัตราความร้อนด้านเข้า 
       HO อัตราความร้อนด้านออก 
         HL  อัตราความร้อนสูญเสีย 
ประสิทธิภาพเตาเผาสามารถหาได้จากสามวิธีการดังน้ี 
วิธีการด้านเข้า/ด้านออก 
     EFF = 100 x (HO/ HI) ……………… (2) 
วิธีการด้านเข้า/การสูญเสีย 
     EFF = 100 x (1-HL/ HI)………………(3) 
 วิธีการด้านออก/การสูญเสีย 
     EFF = 100 x [1/(1+HL/ HI)]……… (4) 
แทนค่าความร้อนเข้าและออกได้สมการดังน้ี 
     Q  ความร้อนที่ดูดซับโดยของไหล (Heat Absorbed by Fluid) 
     W  อัตรา การใช้เช้ือเพลิง (Fuel Rate) 
     I    ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง (Heating Value of Fuel) 
     L   ความร้อนสูญเสียรวม (Total Heat Loss) 
จากสมการข้างต้นสามารถเขียนใหม่ได้เป็นดังน้ี 
  EFF = Q/(W x I) x 100 (5) 
  EFF = 1-L/I x 100  .....  (6) 
  EFF = Q/(Q+W x L) x 100 (7) 

ถึงแม้ว่าในทางทฤษฎีสมการใด ๆ เหล่าน้ีจะให้ผลลัพธ์เดียวกัน ประสบการณ์แสดงให้เห็น
ว่าวิธีความสูญเสียด้านเข้า [สมการ (3) และ (6)] ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าเช่ือถือที่สุดเพราะวิธีการอ่ืนๆ มีความไว
ต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการวัดตัวแปรกระบวนการ 

เตาเผาทั้งหลายจะเผาไหม้ก๊าซเป็นเช้ือเพลิงหลักเท่าน้ันและใช้นํ้ามันเป็นเช้ือเพลิงสํารอง
พร้อมใช้ (Stand by) การควบคุมค่า NOX ที่ปล่อยออกมาจากปล่องควันจะเป็นที่ยอมรับได้เป็นเรื่องง่ายหาก
มีการเผาไหม้เช้ือเพลิงที่เป็นก๊าซเพียงอย่างเดียวเราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้ดีขึ้นได้ด้วย
วิธีการต่อไปน้ี 

ก. ทําความสะอาดหัวเผาเช้ือเพลิงนํ้ามันทุกสัปดาห์ และเช้ือเพลิงก๊าซทุกเดือนเขม่าหรือสิ่ง
สกปรกจะทําให้เช้ือเพลิงและอากาศไหลไม่สะดวกไม่สามารถฉีดเป็นละอองได้ 

ข. ตรวจสอบสภาพการเผาไหม้ และปรับต้ังอากาศให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กล่าวถึงในตาราง
ที่ 3 ทุกเดือน 
 
ตารางท่ี 3.3.1.9.ข ปริมาณอากาศส่วนเกินท่ีเหมาะสม 
ชนิด
เช้ือเพลิง 

ก๊าซออกซิเจนใน
ก๊าซไอเสีย (%) 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
ก๊าซไอเสีย (%) 

ก๊าซคาร์บอนมอนนอก
ไซด์ในก๊าซไอเสีย(ppm) 

อากาศ
ส่วนเกิน  (%) 

เหลว 
ก๊าซ 
แข็ง 

3-4 
1-2 
7-10 

12-14 
9-10 
12-13 

<200 
<200 
<200 

10-20 
10-20 
50-70 
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ค. ควรทําเคร่ืองหมายไว้ที่เกจวัดความดันนํ้ามันเช้ือเพลิง และหมั่นตรวจสอบว่าความดัน
ยังใกล้เคียงค่าเดิม 

ง. ควบคุมอุณหภูมินํ้ามันเช้ือเพลิงที่เข้าเผาไหม้ให้เหมาะสมแนะนําตามตารางที่ 3.3.1.9.ง 
เช้ือเพลิงที่หนืดเกินไปจะกระจายเป็นละอองได้ไม่ดีส่งผลให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดตํ่าลงขณะเดียวกันอุ่น
ร้อนเกินไปก็จะสิ้นเปลืองพลังงานและส่วนประกอบในเช้ือเพลิงจะกลายเป็นไอก่อนเข้าเผาไหม้อีกทั้งทําให้ 
หัวเผาสกปรก 

 
ตารางท่ี 3.3.1.9.ง อุณหภูมิอุ่นน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสม 
เชื้อเพลงิ อุณหภูมิอุ่นเชือ้เพลิงทีเ่หมาะสม (oC) 
นํ้ามันเตาเอ 
นํ้ามันเตาซี 

90------------------------100 
110 -120 

 
จ. ล้างกรองนํ้ามันเช้ือเพลิงเป็นประจํา และปล่อยนํ้าก้นถังอย่างน้อยปีละคร้ัง 
ฉ. กรณีเช้ือเพลิงแข็ง ควรลดความช้ืนและขนาดของเช้ือเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้ 
ช. ควรลดขนาดหัวเผา หากพบว่าหัวเผาทํางานที่ภาระตํ่าอยู่ตลอด หรือหยุดบ่อย 
ซ. ปรับต้ังทิศทางของหัวเผาให้เหมาะสม อย่าให้เปลวไฟสัมผัสวัตถุภายในเตาโดยตรงเพ่ือ

ไม่ให้เกิดปัญหาเขม่า และปรับความยาวของเปลวให้เหมาะสมอย่าให้ลอดออกทางปล่องควันหรือประตู 
ฌ. ถ้าใช้งานหัวเผาแบบธรรมดาควรพิจารณาเปล่ียนเป็นหัวแบบรีคูปเปอเรทีฟหรือ 

รีเจนเนอร์เรทีฟที่มีการนําความร้อน 
 

3.3.1.10 อัตราส่วนอากาศ(Air Ratio) 
อัตราส่วนอากาศ เป็นค่าที่บอกว่าอากาศเข้าเผาไหม้มากกว่าอากาศที่พอดีเท่าไร หรือ 

ก่ีเท่าเช่น เช้ือเพลิงเหลวเราควบคุมให้อากาศส่วนเกินจากพอดีมาร้อยละ 20 หมายความว่า อัตราส่วนอากาศ
เท่ากับ 120/100 =1.2 เป็นต้นซึ่งสามารถคํานวณจากร้อยละของปริมาณก๊าซออกซิเจนในก๊าซไอเสียดังน้ี 
 

2

21
m =

21-O
 

เมื่อ         m  = อัตราส่วนอากาศ 
       O2 = ร้อยละของก๊าซออกซิเจนในก๊าซไอเสีย (%) 

 
ตัวอย่างการหาอัตราส่วนอากาศ 
โรงงานแห่งหน่ึงใช้เตาอบชุบเหล็กแบบทํางานต่อเน่ืองซึ่งจากการตรวจวัดก๊าซออกซิเจนในก๊าซไอเสียพบว่ามี
ปริมาณก๊าซออกซิเจน 8% จงหาอัตราส่วนอากาศว่าเกินมาตรฐานของเตาหรือไม่ 

2

21
m =

21-O
 

21
m =

21-8
 

= 1.615  
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ค่าอัตราส่วนอากาศ 1.615 เกินมาตรฐานอัตราส่วนอากาศจากตารางที่ 3.3.1.10 ควรมีค่าไม่เกิน 
1.3 ดังน้ันโรงงานควรลดปริมาณอากาศที่เข้าเผาไหม้ลง 

 
ตารางท่ี 3.3.1.10   มาตรฐานอัตราส่วนอากาศของเตาอุตสาหกรรม 

 
ชนิดของเตา 

อัตราส่วนอากาศ 
ทํางานต่อเนื่อง ทํางานไม่ต่อเนื่อง 

เตาหลอมโลหะ 
เตาให้ความร้อนแก่แท่งเหล็กและแผ่นเหล็ก
เตาให้ความร้อนโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
เตาอบชุบโลหะ 
เตาเผาซีเมนต์ 
เตาอบแห้ง 

1.30 
1.25 
1.25 
1.25 
1.30 
1.30 

1.40 
 
1.35 
1.3 
- 
1.50 

หมายเหตุ :ไม่รวมเตาท่ีใช้เชื้อเพลิงแข็ง และเตาท่ีเล็กกว่า 2,100 MJ/h 
 

3.3.2 การออกแบบเตาอุตสาหกรรม 
 ต้องเป็นไปตามมาตรการ OSHA ของกฎระเบียบ: 40CFR1910.119 "การจัดการด้านความปลอดภัย" 
มาตรฐาน ANSI/ISA-84.01-1996 “การประยุกต์ใช้ความปลอดภัยของระบบวัดคุมนิรภัย หรือ SIS (Safety 
Instrumented System) สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต” โดยทั่วไปในการควบคุมลําดับการหยุดทํางานของ
ระบบจ่ายเช้ือเพลิงจะใช้ระบบ PLC (Programmable Logic Controller) 
 ความต้องการในระดับความน่าเช่ือถือได้ จะต้องพิจารณาจากการวิเคราะห์ความต้องการระดับความ
สมบูรณ์ด้านความปลอดภัยหรือ SIL (Safety Integrity Level) ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดบางส่วนในมาตรฐาน 
ISA TR84.02-2002 ระดับ SIL มีการกําหนดโดยใช้การวิเคราะห์ความอันตรายของกระบวนการ (Process 
Hazard Analysis) ซึ่งกําหนดว่าจะออกแบบระบบ PLC เป็นแบบใด สําหรับมาตรฐานระหว่างประเทศที่
สามารถนํามาใช้ในการการตัดสินใจในการออกแบบนี้จะเป็น IEC 61508/61511 “ความปลอดภัย 
ที่เก่ียวข้องกับระบบการทํางานเพ่ือความปลอดภัย” นอกจากน้ีการควบคุมการออกแบบและติดต้ังจะต้อง
เป็นไปตามมาตรการเฉพาะพ้ืนที่และข้อปฏิบัติในอุตสาหกรรมและกําหนดโดยบริษัทประกันภัยของโรงงาน
อุตสาหกรรม  

3.3.2.1 ทฤษฏีและการออกแบบเตาเผาเบ้ืองต้น 
ในการคํานวณ หาค่าการไหลของอากาศทางทฤษฎี (Theoretical draft) และแรงขับ 

(Driving force) ในเตาเผาน้ันจําเป็นต้องทราบความดันสูญเสียภายในเตาเผาน้ันซึ่งปกติแล้วเตาเผาน้ันจะมี
การสูญเสียความดันในการไหลอยู่ค่าหน่ึงเน่ืองจากมีท่อควันที่คดเคี้ยวซับซ้อนแต่ต้องระวังค่าการไหลของ
อากาศจริงของเตาเผาไม่ให้ น้อยกว่าค่าที่ควรจะเป็นการออกแบบโดยท่ัวๆ ไปน้ัน จําเป็นต้องใช้ค่าการไหลของ
อากาศทางทฤษฎีที่ความดันสูงกว่าค่าความดันสูญเสียในเตาเผาเพ่ือให้การไหลของอากาศชนะความดันสูญเสีย
และทําให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์โดยการออกแบบจะกําหนดให้การไหลของอากาศตามทฤษฎีเท่ากับ 
ค่าความดันสูญเสียรวมของระบบจากการไหลเพ่ือนําค่าที่ได้มาหาขนาดและความสูงของปล่องควันที่เหมาะสม
ซึ่งทฤษฎีต่างๆ ในการคํานวณมีดังน้ี 
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3.3.2.2 การออกแบบความสูงของปล่องควัน 
ในการคํานวณหาความสูงของปล่องควันที่เหมาะสมเพ่ือให้ควันสามารถถูกดูดออกไปยัง

ปล่องได้สามารถทฤษฎีต่างๆ ดังต่อไปนี้การคํานวณความหนาแน่นและอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศภายในท่อใช้
สมการ 

                    สูตร  s
m o

m o

T B
ρ =ρ

T B
 

 
mρ = ความหนาแน่นเฉลี่ยของก๊าซภายในท่อ (kg/m3) 

oρ = ความหนาแน่นของอากาศท่ีอุณหภูมิและความดันปกติ (1.225 kg/m3) 

sT  = อุณหภูมิปกติ (288.15 K) 

mT = อุณหภูมิเฉลี่ยของก๊าซภายในท่อทางเข้าและทางออก (K) 
B  = ความดัน ณ ตําแหน่งพ้ืนที่ที่ต้ัง (Pa) 
oB = ความดันปกติ (101,325 Pa) 

 
การคํานวณการไหลอากาศทางทฤษฎีเมื่อได้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของก๊าซภายในท่อทางเข้าและทางออก ( mT ) 
และค่าความดัน ณ พ้ืนที่ที่ต้ัง (B) แล้วสามารถคํานวณหาค่าการไหลอากาศทางทฤษฎีได้จากสมการ 

 
 
 

t
o m

1 1
D =0.03413BH -

T T
 

 
tD = ความดันในการดูดทางทฤษฎี (Pa) 
B= ความดัน ณ ตําแหน่งพ้ืนที่ที่ต้ัง (Pa) 
H  = ความสูงของท่อจากระดับทางเข้า (m) 
oT  = อุณหภูมิสมดุล (K)  

mT = อุณหภูมิเฉลี่ยของก๊าซภายในท่อทางเข้าและทางออก (K) 
 
การคํานวณการสูญเสียความดันในการไหลก่อนที่จะคํานวณหาค่าความสูงของปล่องที่เหมาะสมเราต้อง
คํานวณหาการสูญเสียความดันในการไหลก่อนเพ่ือนํามาใช้ในสมการของหลักการคํานวณการสูญเสียความดัน
ในการไหลโดยสมการที่ใช้คือ 

2

m

v
Δp=kρ

2
 

 
Δp  = ความดันสูญเสียในระบบ (Pa) 
k= สัมประสิทธ์ิความต้านทานรวมของท่อ 
mρ = ความหนาแน่นเฉลี่ยของก๊าซภายในท่อ (kg/m3) 
v    = ความเร็วของก๊าซโดยเฉล่ีย (m/s) 
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สัมประสิทธ์ิความต้านทานรวมของท่อน้ันสามารถหาได้จากการวิเคราะห์ข้อต่อ ข้องอสิ่งกีดขวางในการไหล
ของอากาศและควันซึ่งสามารถวิเคราะห์จากหลักการการออกแบบท่อได้โดยทั่วไปส่วนค่าความเร็วของก๊าซโดย
เฉลี่ยหาได้จากสมการ 

2
m i

1000×4w
v =

πρ d
 

 
v    = ความเร็วของก๊าซ (m/s) 
w   = อัตราการเผาไหม้ (g/s) 
mρ  = ความหนาแน่นเฉลี่ยของก๊าซภายในท่อ (kg/m3) 

id   = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (mm) 
π    = Pi 
และค่าอัตราการเผาไหม้ที่นํามาใช้แทนในสมการหาค่าความเร็วสามารถหาได้จากสมการ  
w=1000IM  
 
w  = อัตราการเผาไหม้ (g/s) 
I    = อัตราการให้ความร้อนของเตาเผา (MW) 
M  = สัดส่วนของอัตราการเผาไหม้และความร้อนที่ให้ (0.697 kg/MJ) 
ค่า tD และΔpที่คํานวณจากสมการถูกนํามาใช้คํานวณหาความสูงของปล่องควันที่เหมาะสมได้โดยแทนค่า
ดังกล่าวลงในสมการคํานวณความดันสูญเสียดังน้ี 

t aΔp=D -D  
 
Δp= ความดันสูญเสียในระบบ (Pa) 

tD   = ความดันในการดูดทางทฤษฎี (Pa) 

aD   = ความดันในการดูดที่สามารถใช้ได้ (Pa) 
ค่า aD ที่เหมาะสมที่ทําให้ควันถูกดูดออกไปทางปล่องได้อยู่ในช่วง 12.5 Pa< aD < 50 Paโดยในการคํานวณ 
หาความสูงของปล่องควันที่เหมาะสมนั้น ความสูงของปล่องควันที่คํานวณได้จะต้องให้ค่าอยู่ในช่วงที่สูงพอ
ระบายควันได้ 
 

3.3.2.3 การตรวจสอบปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้ดีขึ้น 
 เราสามารถตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้ดีขึ้น ได้ด้วยวิธีการต่อไปน้ี 

ก. ทําความสะอาดหัวผาเช้ือเพลิงเหลวทุกสัปดาห์และเช้ือเพลิงก๊าซทุกเดือนเขม่าหรือสิ่งสกปรกจะทํา
ให้อากาศและเช้ือเพลิงไหลไม่สะดวกไม่สามารถฉีดเป็นละอองได้ 

ข. ตรวจสอบสภาพการเผาไหม้และปรับต้ังอากาศให้เป็นไปตามหลักการเผาไหม้ที่สมบรูณ์ทุกเดือน 
ค. ควรทําเคร่ืองหมายไว้ที่เกจวัดความดันนํ้ามันเช้ือเพลิง หมั่นตรวจสอบว่าความดันยังมีค่าใกล้เคียง

กับค่าเดิม 
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ง. ควบคุมอุณหภูมินํ้ามันเช้ือเพลิงที่เข้าเผาไหม้ให้เหมาะสมเช้ือเพลิงที่หนืดเกินไปจะกระจายเป็น
ละอองได้ไม่ดีส่งผลให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดตํ่าลง ขณะเดียวกันถ้าอุ่นร้อนเกินไป จะสิ้นเปลื้องพลังงาน
และเกิดคราบเขม่าที่หัวเผา 

จ. ควรอุ่นนํ้ามันเตาด้วยไอนํ้าแทนการอุ่นด้วยไฟฟ้า เน่ืองจากต้นทุนไฟฟ้าสูงกว่าเช้ือเพลิงประมาณ 
30 %  

ฉ. ล้างกรองนํ้ามันเช้ือเพลิงเป็นประจําและปล่อยนํ้าก้นถังนํ้ามันเช้ือเพลิงอย่างน้อยปีละคร้ัง 
ช. ควรลดขนาดหัวเผาให้เหมาะสมกับการผลิตไอน้ํา หากพบว่าหัวเผาทํางานที่ภาระตํ่าตลอดเวลา

หรือเดินหยุดบ่อย 
ซ. อุปกรณ์อุ่นนํ้ามันควรมีฉนวนหุ้ม 
ฌ. ในกรณีของเช้ือเพลิงแข็ง ควรลดความช้ืนและลดขนาดของเช้ือเพลงิก่อนเข้าเผาไหม้ 

 
3.3.2.4 การเลือกใช้ฉนวนทนความร้อน 

การสูญเสียความร้อนผ่านพ้ืนผิวของวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อม
โดยวัตถุจะถ่ายเทความร้อนให้กับบรรยากาศแวดล้อม ทําให้วัตถุมีอุณหภูมิลดลงส่งผลให้อุปกรณ์มีคุณภาพ
ลดลงดังน้ันโรงงานควรหุ้มฉนวนอุปกรณ์ใช้โดยใช้ชนิดและขนาดความหนาที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการสูญเสีย
ความร้อนผ่านพ้ืนผิวทําได้โดยการนําวัสดุที่มีสมบัติเป็นฉนวนความร้อนมาทําการห่อหุ้มพ้ืนผิวที่มีอุณหภูมิ
แตกต่างจากอุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อม ดังน้ันการเลือกฉนวนกันความร้อนที่ดี เราจะต้องรู้ถึงหลักพ้ืนฐาน
ของการถ่ายเทความร้อนจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งมี 3 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 

ก. การนําความร้อนคือการส่งผ่านความร้อนโดยผ่านตัวกลางที่อยู่น่ิงกับที่ เช่น โลหะ
สามารถนําความร้อนได้ดี และ อากาศ จะนําความร้อนได้น้อยมากโดยวัตถุแต่ละชนิดน้ัน สามารถบ่งช้ี
ความสามารถในการนําความร้อนได้ด้วยค่า Thermal Conductivity (k-value) ซึ่งวัตถุที่มีค่า k-value มาก
จะนําความร้อนได้ดี ในทางกลับกัน วัตถุที่มีค่า k-value น้อยจะนําความร้อนได้น้อย 

ข. การพาความร้อนคือการที่ความร้อนอยู่ในโมเลกุลของตัวกลางชนิดหน่ึงแล้วตัวกลางน้ัน
เคลื่อนที่ซึ่งจะส่งผลให้ความร้อนในโมเลกุลน้ันเคลื่อนที่ไปด้วยกัน เช่น อากาศและนํ้าพาความร้อนได้ดี 
เพราะโมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย 

ค. การแผ่รังสีความร้อนคือการส่งผ่านความร้อนโดยไม่มีตัวกลาง แต่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
เช่นการส่งความร้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก โดยแสง หรือรังสีอินฟราเรด  

ในการถ่ายเทความร้อนโดยทั่วไปในชีวิตประจําวันน้ันจะเกิดขึ้นทั้งสามวิธีพร้อมๆ กัน ดังน้ัน
ฉนวนที่ดีจึงควรป้องกันความร้อนได้ทั้งสามวิธีข้างต้นโดยการแผ่รังสีความร้อน ใช้วัตถุมันวาวสะท้อนได้ เช่น
อลูมิเนียมฟอยล์ ที่สะท้อนได้ถึง 95% ซึ่งควรคํานึงถึงความแข็งแรงด้วยไม่ขาดง่าย การนําและการพา 
ความร้อนอากาศเป็นตัวกลางที่นําความร้อนได้น้อยที่สุดซึ่งหากอากาศสามารถอยู่น่ิงกับที่ได้จะเป็นฉนวนที่นํา
และพาความร้อนได้น้อยมากดังน้ันฉนวนที่ดีจึงมีอากาศอยู่ภายในโดยย่ิงเซลล์ที่ให้อากาศอยู่มีขนาดเล็กเท่าไหร่
อากาศก็จะเคลื่อนที่ยากด้วยเช่นกัน นอกจากน้ีวัสดุที่ใช้ก็ต้องนําความร้อนได้น้อยด้วย ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น  
ความทนทาน อายุการใช้งานช่วงอุณหภูมิที่ใช้ได้การกันนํ้าและไอนํ้า การติดไฟ ปริมาณควันการบ้องกัน
สารเคมี แบคทีเรียการปราศจากสารพิษ สารก่อมะเร็ง ฯลฯ ต่างขึ้นอยู่กับวัสดุและลักษณะการผลิตเป็นฉนวน
ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น 

อิฐทนไฟสําหรับเตาเผาอุตสาหกรรม  มีทั้งอิฐหนัก ที่เหมาะสําหรับใช้เป็นฉนวนพ้ืนเตาหรือส่วนที่ต้อง
รับนํ้าหนัก ส่วนที่ปะทะเปลวไฟจากเบอร์เนอร์โดยตรงและอิฐเบาสําหรับทําฉนวนผนังหรือหลังคาเตา 
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ทนได้สูงสุด 1,400 องศาเซลเซียสรวมถึงคอนกรีตทนไฟ สําหรับทําฉนวนหลากหลายชนิดแล้วแต่การใช้งาน
น้ัน ๆ ได้แก่ SK, C1, C2 หรือคอนกรีตทนไฟเบอร์ 13, 17, 18 ที่ใช้ก่อ หล่อหรือฉาบผนังได้ 

BSF (Glass wool) ฉนวนใยแก้ว BSF สําหรับหุ้มท่อลม, กันความร้อนใต้หลังคา และเก็บเสียง  
มีทั้งชนิดม้วน แผ่น ท่อและแผ่นฝ้า อุณหภูมิใช้งานสูงถึง 450°C 

ROXUL (Rockwool) ฉนวนใยหิน ROXUL กันความร้อน กันไฟ และดูดซับเสียงสําหรับอาคาร 
โรงงานอุตสาหกรรมมีทั้งชนิดม้วน แผ่น ท่อและแผ่นฝ้า ใช้งานกับอุณหภูมิได้สูงถึง 750 °C Roxul Wire Mats 
เป็นใยหินชนิดม้วนมีลวดตาข่ายหุ้มมีความยืดหยุ่นและแข็งแรง กันความร้อนได้ดีกันไฟและดูดซับเสียงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเหมาะกับงานที่มีอุณหภูมิการใช้งานสูง หรืองานที่ต้องการการดูดซับเสียง เช่น ระบบงานท่อ 
ถังท่อลม หรือ boiler เป็นต้น 

CF (Ceramic Fiber) เซรามิคไฟเบอร์เป็นฉนวนท่ีมีความแข็งแรงทนทาน ยืดหยุ่นสูงมีประสิทธิภาพ
ความเป็นฉนวนดีเย่ียม เก็บกักความร้อนตํ่ามากอีกทั้งยังป้องกันการเกิด thermal shock ทนต่ออุณหภูมิได้ 
1260 °C จนถึง 1400 °C Ceramic Fiber มีประสิทธิภาพความเป็นฉนวนดีเย่ียม เก็บกักความร้อนตํ่ามาก 
อีกทั้งยังป้องกันการเกิด thermal shock ทนต่อการกัดกร่อนทุกชนิด ยกเว้นกรดโฟสฟอริค (Phosphoric 
acids) กรดไฮโดรฟลูออริค (Hydrofluoric acids) และสารที่มีฤทธ์ิเป็นด่าง นอกจากน้ียังป้องกันการเกิด 
oxidation และ reduction และสามารถกันไฟได้เป็นอย่างดี เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูง เช่น 
งานเตาหลอม, เตาอบ เป็นต้น 

ASK (Calcium Silicate) แคลเซียมซิลิเกต มีคุณสมบัติไม่เผาไหม้ ไม่ติดไฟไม่มีสารพิษ ไม่ผสม
Asbestosเส้นใยแร่และเส้นใยสังเคราะห์อ่ืนๆ ทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 1050 °C เป็นฉนวนที่มีนํ้าหนักเบา 
แข็งแรงทนทานไม่เกิดการกัดกร่อน เหมาะกับงานเตาอบ เตาหลอมในโรงงานอุตสาหกรรมหรืองานที่มี
อุณหภูมิการใช้งานสูงช่วยป้องกันการสูญเสียพลังงานได้เป็นอย่างดี 
 
3.3.3 การใช้งาน และ การบํารุงรักษา 

3.3.3.1 การบํารงุรักษาหัวเผา 
ข้อแนะนําในการบํารุงรักษาหัวเผามีดังน้ี 
ก. ทําความสะอาดหัวเผาที่มีสิ่งสกปรกและคาร์บอนเกาะอยู่หัวเผาที่มีสิ่งสกปรกและคาร์บอนเกาะอยู่

ทําให้ละอองของเหลวท่ีพ่นฝอยมีขนาดโตขึ้น และเกิดการกระจายของละอองเหลวไม่สม่ําเสมอ 
ผลก็คือเกิดบริเวณที่มีการสันดาปไม่สมบูรณ์และเกิดบริเวณที่มีอากาศเกินพอดังน้ันจึงควรทํา  
ความสะอาดหัวเผาที่มีสิ่งสกปรกและคาร์บอนเกาะอยู่ด้วยนํ้ามันล้างแล้วจึงเช็ดออกด้วยผ้าน่ิมๆ 
ไม่ควรทําความสะอาดด้วยของแข็ง เช่น ไขควงหรือมีดเพราะอาจทําให้เกิดรอยแผลขึ้นที่ปลาย 
หัวเผา ทําให้การพ่นฝอยเลวลงได้อีก 

ข. ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ํามันเตาและความดันพ่นฝอยว่าเป็นไปตามข้อกําหนดของหัวเผาหรือไม่ 
การอุ่นนํ้ามันเตาที่ไม่เพียงพอและความดันพ่นฝอยที่น้อยเกินไปเป็นสาเหตุของการพ่นฝอยที่เลว
และนํามาซึ่งการเกาะติดของสิ่งสกปรกและคาร์บอนที่หัวเผา 

ค. ล้างกรองนํ้ามันเช้ือเพลิงเป็นประจําและปล่อยนํ้าก้นถังอย่างน้อยปีละคร้ัง 
ง. กรณีเช้ือเพลิงแข็งควรลดความช้ืนและขนาดของเช้ือเพลิงก่อนเข้าเผาไหม้ 
จ. ควรลดขนาดหัวเผาหากพบว่าหัวเผาทํางานที่ภาระตํ่าอยู่ตลอดหรือหยุดบ่อย 
ฉ. ปรับต้ังทิศทางของหัวเผาให้เหมาะสมอย่าให้เปลวไฟสัมผัสวัตถุภายในเตาโดยตรงเพ่ือไม่ให้เกิด

ปัญหาเขม่าและปรับความยาวของเปลวให้เหมาะสมอย่าให้ลอดออกทางปล่องควันหรือประตู 
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ช. ถ้าใช้งานหัวเผาแบบธรรมดาควรพิจารณาเปล่ียนเป็นหัวแบบรีคูปเปอเรทีฟหรือรีเจนเนอร์เรทีฟที่
มีการนําความ 

 
3.3.3.2 การบํารุงรักษาเพื่อลดความสูญเสียความร้อนทางปล่องไอเสีย 
ก. ปริมาณอากาศท่ีใช้เผาไหม้ไม่เหมาะสมถ้าใช้ปริมาณอากาศมากเกินไปอากาศส่วนที่ไม่ได้ช่วยใน 

การเผาไหม้จะนําความร้อนจากห้องเผาไหม้ทิ้งทางปล่องไอเสียมากขึ้นโดยสังเกตจากอุณหภูมิ 
ไอเสียที่สูงขึ้นดังน้ันจะต้องทําการปรับอัตราส่วนอากาศ (Air Ratio) ให้เหมาะสมกับชนิดของ 
เตาอุตสาหกรรม 

ข. ความดันภายในเตาไม่สมดุลกับความดันบรรยากาศถ้าความดันภายในเตาตํ่ากว่าความดัน
บรรยากาศอากาศเย็นจากภายนอกจะเข้าสู่เตาส่งผลให้อุณหภูมิเตาลดลงและการสูญเสีย 
ความร้อนออกทาง  

ปล่องจะสูงขึ้นดังน้ันควรควบคุมความดันภายในเตาโดยการติดต้ังบานปรับ (Damper) ที่ปล่องไอเสีย
เพ่ือให้ความดันสูงกว่าบรรยากาศเล็กน้อยประมาณ 1 มม. นํ้า 

ค. อุณหภูมิภายในเตาไม่เหมาะสมโดยท่ัวไปมาตรฐานจะควบคุมอุณหภูมิที่แกนกลาง (Core 
Temperature) ของช้ินงานดังน้ัน ถ้าอุณหภูมิที่ใช้สูงกว่ามาตรฐานจะส่งผลให้คุณภาพลดลงและ
การสูญเสียความร้อนทางปล่องจะมากขึ้นเน่ืองจากอุณหภูมิไอเสียสูงขึ้น 

 
3.3.3.3 การบํารุงรักษาเพื่อลดความสูญเสียความร้อนที่ผิวเตาโดยการติดต้ังฉนวน 

ผิวเตาเป็นแหล่งหน่ึงของการสูญเสียความร้อนและส่งผลให้ประสิทธิภาพของเตาลดลง 
การติดต้ังฉนวนกับผนังของเตาสามารถลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิผิวภายนอกเตาและอากาศแวดล้อม
ทําให้ลดการสูญเสียความร้อนและประสิทธิภาพเตาเพ่ิมขึ้นได้อย่างไรก็ตามในท้องตลาดฉนวนมีอยู่หลาย
ประเภทและมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันดังน้ันในการเลือกใช้ฉนวนเราจะต้องพิจารณาด้วย
ความระมัดระวัง เพ่ือให้้การใช้้ฉนวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งมีอายุการใช้งานท่ี
ยาวนาน 

ก) การสังเกตดูสภาพฉนวนความร้อนที่เสื่อมสภาพ 
ฉนวนความร้อนที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพดูได้จาก 

ก.1 อุณหภูมิผิวฉนวนที่สูงเกินกว่าเกณฑ์์อุณหภูมิผิวนอกเตามีความหนาใช้งานที่
เหมาะสมหรืออุณหภูมิผิวฉนวนสูง กว่าตอนหลังการติดต้ังใช้งานใหม่ๆ เกินกว่า 20 องศา๐ อาจเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ มาตรฐาน 

ก.2 การเกาะยึดตัวของเนื้อฉนวนความร้อนโดยปกติเมื่อฉนวนความร้อนถูกใช้งานไป
นานๆ เน้ือฉนวนความร้อนจะเริ่มเป่ือยยุ่ยไม่เกาะติดกันเมื่อใช้มือจับดึงเน้ือฉนวนความร้อนจะหลุดติดมือ
ออกมาจํานวนมากได้ง่ายโดยที่ ใ ช้ แรงดึงน้อยหรือสังเกตจากการที่มี เศษฉนวนความร้อนหลุดร่วง 
ลงพ้ืน 

ข) การป้องกันฉนวนความร้อนเสื่อมสภาพและมลพิษจากฉนวนความร้อน 
ในการป้องกันฉนวนความร้อนเสื่อมสภาพ สามารถทําได้โดยการใช้วัสดุห่อหุ้มฉนวนอีก

ช้ันหน่ึง โดยมากมักหุ้มด้วยแผ่นอะลูมิเน่ียมฟลอยด์ แผ่นเหล็กอาบสังกะสีบาง หรือแผ่นอะลูมิเนียมบาง 
ซึ่งเรียกว่า หุ้มแจ็คเก็ต หลังจากหุ้มแล้วต้องยาแนวรอยต่อด้วยซิลิโคน เพ่ือป้องกันความช้ืนและนําเข้าสู่ฉนวน
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ความร้อนและป้องกันเศษฉนวนความร้อนหลุดร่วงทําอันตรายแก่คน หรือหลุดร่วงลงสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น 
การป้องกันการเกิดมลพิษจากฉนวนความร้อน 
 

3.3.3.4 การบํารุงรักษาเพื่อลดการสูญเสียความร้อนจากช่องเปิดหรือรูรั่วของเตา 
พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงนอกจากจะส่งถ่ายให้กับช้ินงานแล้ว 

ยังมีการสูญเสียอ่ืนๆ เช่น ก๊าซไอเสียออกปล่องผนังเตานํ้าระบายความร้อนรวมท้ังการสูญเสียความร้อนออกไป
ทาง ช่องเปิด หรือรูรั่วต่างๆ ของผนังเตา ดังน้ันผู้ใช้ควรอุดรูรั่วและลดขนาดพ้ืนที่ช่องเปิดให้เหลือน้อยที่สุด
รวมท้ังควบคุมความดันภายในเตาให้ใกล้เคียงกับความดันบรรยากาศมากที่สุด ปัจจัยที่ทําให้เกิดการสูญเสีย
ความร้อนการสูญเสียความร้อน 

ก. ขนาดของพ้ืนที่ช่องเปิดหรือรูรั่วถ้ามีขนาดใหญ่การสูญเสียจะมากข้ึนดังน้ันควรลดขนาด
ให้เล็กที่สุดหรืออุดรูรั่วทั้งหมด 

ข. อุณหภูมิของก๊าซภายในเตาถ้าอุณหภูมิสูงการสูญเสียจะมากขึ้นดังน้ันควรลดอุณหภูมิ 
ให้ใกล้อุณหภูมิที่ช้ืนงานต้องการที่สุด 

ค. อุณหภูมิบรรยากาศแวดล้อมที่ลดตํ่าลงจะส่งผลให้อัตราอากาศหรือก๊าซที่รั่วผ่านช่อง
เปิดมากขึ้นและสูญเสียมากขึ้น 

ง. การควบคุมความดันภายในเตาความดันภายในเตาควรควบคุมให้ใกล้เคียงกับความดัน
บรรยากาศโดยค่าที่เหมาะสมควรจะให้สูงกว่าบรรยากาศเล็กน้อยประมาณ 1 มม. นํ้า 
ถ้าความดันภายในเตาสูงกว่าความดันบรรยากาศมาก จะส่งผลให้ก๊าซร้อนรั่วออกทาง
ช่อง เปิดหรือรูรั่วมากขึ้นและถ้าความดันตํ่ากว่าบรรยากาศจะส่งผลให้อากาศเย็นจาก
ภายนอกถูกดูดเข้าไปในเตาส่งผลให้อุณหภูมิในเตาไม่สม่ําเสมอโดยจุดที่ใกล้รูรั่วจะมี
อุณหภูมิตํ่ากว่าจุดอ่ืนซึ่งอาจทําให้คุณภาพของช้ินงานลดตํ่าลง 

 
3.3.3.5 การบํารุงรักษาเพื่อลดการสูญเสียพลังงานจากการระบายความร้อน 

ก. ลดอัตราการไหลของน้ําระบายความร้อนเม่ืออุณหภูมินํ้าที่ออกจากเตาตํ่ากว่ามาตรฐาน
ของผู้้ผลิตซึ่งสามารถทําได้โดย 

การหรี่วาล์วทางออกของน้ําที่ออกจากป๊ัมนํ้า 
การลดขนาดใบพัดของป๊ัมนํ้า 
การลดความเร็วรอบของปั๊มนํ้า 
การเปลี่ยนขนาดของป๊ัมนํ้าจะส่งผลให้การสูญเสียความร้อนลดลงและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับ

ป๊ัมนํ้าลดลง 
ข. เพ่ิมประสิทธิภาพของหอผึ่งเย็นหอผึ่งเย็นเมื่อขาดการบํารุงรักษาที่ดีจะส่งผลให้นํ้าที่ได้มี

อุณหภูมิสูงขึ้นทําให้ต้องเดินหอผึ่งเย็นในจํานวนมากขึ้นส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานในพัดลมที่ใช้มากขึ้น ดังน้ัน
ผู้ใช้จะต้องทําความสะอาดหัวฉีดและแผ่นพลาสติกที่ใช้แลกเปลี่ยนความร้อนเป็นประจํา 

 
3.3.3.6 ข้อกําหนดเพื่อตรวจสอบและบํารุงรักษา 

การตรวจสอบเพ่ือบํารุงรักษาเตาเผาหรือระบบการเผาไหม้ หัวใจหลักอยู่ที่การควบคุม 
การเผาไหม้ โดยมากมักทําการวิเคราะห์์จากผลท่ีเกิดจากการเผาไหม้โดยตรงก็คือแก๊สไอเสียที่ปล่อยออกไป
ทางปล่องและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในห้องเผาไหม้โดยตรง ซึ่งต้องใช้เครื่องมือเพ่ือวัดและวิเคราะห์แก๊ส
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ประกอบการตัดสินใจ เครื่องมือพ้ืนฐานที่มักใช้กันทั่วคือ Gas Chromatograph หรือชุดวิเคราะห์แก๊สที่ 
เรียกว่า Orsat Apparatus เป็นต้น 

การตรวจสอบโดยดูลักษณะของเปลวไฟที่เกิดขึ้นก็เป็นอีกหนทางหน่ึงที่จะทําให้การทํางาน
น้ัน ดําเนินการได้รวดเร็วขึ้น และจัดเป็นวิธีการตรวจสอบเบ้ืองต้นที่ต้องอาศัยทักษะและความชํานาญ สําหรับ
เปลวไฟที่สมบูรณ์น้ีจะต้องประกอบด้วยความสมบรูณ์ของหัวเผาและปริมาณของนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือก๊าซและ
ปริมาณของอัตราส่วนอากาศที่ป้อนให้กับการเผาไหม้ หากดูด้วยสายตาเปลวไฟจะมีลักษณะรูปร่างคงตัว 
อาจมีสีแสดที่ทําให้มองเห็นส่วนของห้องเผาไหม้ได้ลางๆ ควันที่ได้จากการเผาไหม้อาจจะไม่มีสีหรือเป็น 
สีเทาอ่อน ลักษณะน้ีถือว่าเป็นเปลวไฟที่เผาไหม้ได้สมบูรณ์ 
 
ลักษณะของเปลวไฟ จุดที่ต้องตรวจสอบ 
1. เปลวไฟมีความยาวกว่าปกติ - ข้อบกพร่องที่ปลายหัวฉีด 

- ความดันของนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือก๊าซ 
- อัตราส่วนของอากาศที่ป้อนให้กับการเผาไหม้ 

2. เปลวไฟมีสแีดงและมองไม่เห็นภายในสว่นของ
เตาเผา 

- ข้อบกพร่องที่ปลายหัวฉีด 
- อัตราส่วนของอากาศที่ป้อนให้กับการเผาไหม้ 

3. เปลวไฟมีเขม่ามากโดยสังเกตจากบริเวณรอบๆ
เปลวไฟ 

- ข้อบกพร่องที่ปลายหัวฉีด 
- อัตราส่วนของอากาศที่ป้อนให้กับการเผาไหม้
โดยเฉพาะค่าความดันอากาศหรือไอนํ้าที่สเปรย์เข้า
เผาไหม้ 

4. เปลวไฟไม่คงรูปได้สัดส่วน โดยมีระยะห่างจาก
ปลายหัวเผามากกว่าปกติ 

- ข้อบกพร่องที่ปลายหัวฉีด 

 
ก. การตรวจสอบประจําวัน 

ก.1 ตรวจสภาพของเปลวไฟ และการเสียหายของหัวเผา 
ก.2 ตรวจสอบความดันของก๊าซหรือนํ้ามันเช้ือเพลิง และอากาศที่ใช้กับหัวเผา 
ก.3 ตรวจสอบการเปิดของวาล์วปีกผีเสื้อควบคุมอากาศ และวาล์วควบคุมของก๊าซ 

หรือนํ้ามันเช้ือเพลิง 
ข. การตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําเดือน 

ข.1 ถอดเช็ดทําความสะอาดท่อหัวเผา (Pilot Burner) และหัวเทียน 
ข.2 ถอดเช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์ตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) 
ข.3 ตรวจสอบอัตราส่วนของอากาศกับเช้ือเพลิง 
ข.4 ทําความสะอาดช่องมอง เพ่ือสังเกตการเผาไหม้ของเปลวไฟ 

ค. การตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี 
ค.1 ตรวจสอบหัวเผา การทํางานสภาพการเผาไหม้ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ค.2 ตรวจสอบภายในเตาเผา 

ตรวจการแตกของฉนวนความร้อนและซ่อมบํารุงรักษาผนังอิฐ 
การบวมของ Radiant tube 
การร่ัวไหลบริเวณช่องทางเข้าเพ่ือบํารุงรักษา 


