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ทั่วไปทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมและในสถานประกอบการภาคธุรกิจ เนื่องจากการท่ีหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอนทํางานภายใตอุณหภูมิของเหลวที่สูงมาก ประกอบกับการที่หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอนจะสามารถทํางานไดนั้นจําเปนตองระบบและอุปกรณขางเคียงอีกเปนจํานวนมาก เชน อุปกรณความ
ปลอดภัย สัญญาณเตือนภัย ระบบหมุนเวียนของเหลวเปนส่ือนําความรอน ระบบเชื้อเพลิงและการเผาไหม 
ระบบการจัดการพลังงาน เปนตน ดังนั้นผูควบคุมหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนจึงควรศึกษาหา
ความรู ทําความเขาใจ และเพิ่มประสบการณในการใชงาน และการควบคุมหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอนและระบบหมุนเวียนของเหลวที่ถูกตอง เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดความเสียหายแกตัวหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนและระบบตางๆ หรืออาจรายแรงถึงขั้นเปนอันตรายตอชีวิตของผูปฏิบัติงานหรือ
อาจเปนผูที่ไมเกี่ยวของกับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนแตอยูบริเวณใกลเคียง ตลอดจนทรัพยสิน
ที่อยูรอบขางหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีหนาที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการใช
งานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน จึงไดจัดทําคูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนเลมนี้ เพื่อใหโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยเนื้อหาประกอบไปดวยทั้งหมด 6 บท ไดแก บทที่ 1 พื้นฐานของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ
นําความรอนและระบบหมุนเวียนของเหลว โดยรายละเอียดของเนื้อหาจะกลาวถึงความรูพื้นฐานและหลักการ
เบื้องตนของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและระบบหมุนเวียนของเหลว บทที่ 2 การใชงานหมอตม
ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน กลาวถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการใชงาน การเก็บรักษา และการเคล่ือนยาย
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน บทที่ 3 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนการยืดอายุการใชงาน คงสภาพและประสิทธิภาพ และ
เพื่อความปลอดภัยและการปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการใชหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
บทที่ 4 อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน จะกลาวถึงความรู
พื้นฐาน หลักการทํางานเบื้องตน ขอบังคับ ความเหมาะสมในการใชงาน ตลอดจนการติดต้ัง การใชงาน การ
ตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษา ของอุปกรณและระบบความปลอดภัยตามที่ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 
2549 กําหนดไว บทที่ 5 ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน กลาวถึงคุณสมบัติของของเหลวที่ใชเปนส่ือนํา
ความรอน บทที่ 6 เชื้อเพลิงและการปรับแตงหัวเผา กลาวถึงเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ
การเผาไหม หัวเผา การปรับแตงหัวเผา ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบหัวเผาและระบบเชื้อเพลิง และการตรวจสอบ
สภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและระบบเชื้อเพลิง นอกจากนี้ตอนทายของคูมือเลมนี้ยังไดกลาวถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและสิ่งแวดลอม ระเบียบ 
เอกสาร และขั้นตอนตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนแบบฟอรมเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบและขึ้นทะเบียนตางๆ ที่อยูภายใตการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม  



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

 1-1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

บทที่ บทที่ 11  
พื้นฐานของหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่นําความรอนพื้นฐานของหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่นําความรอน  

และระบบหมุนเวียนของเหลวและระบบหมุนเวียนของเหลว  

 
 

หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน (Thermal oil boiler or heater) หรือที่นิยมเรียกกันวา  
หมอตมน้ํามันรอน (Hot oil boiler) เปนอุปกรณนําความรอนที่อาศัยน้ํามัน (Thermal oil) ที่มีอุณหภูมิสูงเปนส่ือ
นําความรอนจากหมอตมน้ํามันรอน น้ํามันที่ใชเปนส่ือนําความรอนจะไหลผานทอซึ่งขดเปนวง (Heating coil) 
อยูภายในหมอตมน้ํามันรอน วัสดุที่ใชทําขดทอตองทนอุณหภูมิไดสูงเกินกวา 350 oC และสามารถถายเทความ
รอนไดดี ขนาดของทอน้ํามันตองออกแบบใหเหมาะสมกับปริมาณความรอนที่ตองการใชงานและผานการ
ทดสอบความปลอดภัย 

โครงสรางภายนอกทั่วไปของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนจะเหมือนกับหมอน้ํามาก โดย
จะมีจุดแตกตางหรือขอสังเกต คือ หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนใชเกจวัดอุณหภูมิกับเกจวัดความ
ดันคูกัน สวนหมอน้ําจะใชเกจวัดความดันเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดปลีกยอยที่สามารถบง
บอกความแตกตางได แตตองอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ 

หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและหมอน้ําตางก็มีขอดี ขอเสียแตกตางกัน ดังนั้น การจะ
เลือกใชเครื่องจักรชนิดใดควรจะพิจารณาความเหมาะสมหลายๆ ดาน ในที่นี้จะขอกลาวถึงขอดีและขอเสียของ
หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเพื่อเปนขอมูลดังนี้ 

ขอดีของหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ไดแก 
 อันตรายจากการระเบิดนอยกวา 
 สามารถใชงานที่อุณหภูมิสูง แตความดันตํ่า ซึ่งหากเทียบกับการใชไอน้ําที่ผลิตจากหมอน้ํา 

พบวาไอน้ําตองมีความดันสูงกวามาก จึงจะมีอุณหภูมิใชงานท่ีเทากัน ดังแสดงในรูปที่ 1-1 
 ไมจําเปนตองมีระบบปรับคุณภาพน้ํา 
 อุณหภูมิคงที่สม่ําเสมอขณะใชงาน 
 ความส้ินเปลืองขณะเดินเครื่องนอยกวา 
 ไมมีปญหาเรื่องการกัดกรอน หรือการเกิดสนิม 
 ใชงานงาย สะดวก และรวดเร็ว 
 ราคาคากอสรางทั้งระบบถูกกวา 

สวนขอเสียของหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ไดแก 
 ราคาน้ํามันในระบบ (Thermal oil) แพงและตองเปลี่ยนทุก 3-5 ป 
 คาการถายเทความรอนของน้ํามันตํ่ากวาไอน้ํา ทําใหตองใชอุณหภูมิสูงกวาไอน้ํา 
 มีโอกาสเกิดเพลิงไหมสูง หากมีการรั่วซึมของน้ํามันในระบบ 
 การซอมแซมระบบทอ ทําไดยาก 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

 ตองมีการตรวจสอบสภาพน้ํามันในระบบ ณ หองปฏิบัติการ ทุก 6 เดือน 
 มีขอจํากัดในการใชงานมากกวา 

 

 
 

รูปที่ 1-1  อุณหภูมิใชงานของไอน้ําและของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน 
 
 

1.1 ประเภทของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และระบบหมุนเวียนของเหลว 
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ใชในอุตสาหกรรมสามารถแบงตามลักษณะโครงสราง

ภายนอกได 2 แบบคือ แบบต้ัง (Vertical type) ดังรูปที่ 1-2 และแบบนอน (Horizontal type) ดังรูปที่ 1-3 ให
เลือกใชตามความเหมาะสมของสถานท่ีติดต้ังและการใชงาน สวนระบบหมุนเวียนของเหลวสามารถแบงเปน 2 
ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบเปด 
ระบบเปด (Open circuit system) เปนระบบหมุนเวียนของเหลวที่น้ํามันในระบบมีโอกาสสัมผัส

โดยตรงกับอากาศที่บริเวณถังรับการขยายตัว (Expansion tank) ซึ่งจะมีผลทําใหน้ํามัน (Thermal oil) มีอายุ
การใชงานส้ันเนื่องจากออกซิเจนในอากาศจะละลายลงไปผสมในเนื้อน้ํามันทําใหน้ํามันเส่ือมสภาพ โดยทั่วไป
ระบบหมุนเวียนของเหลวแบบระบบเปดเหมาะจะใชงานท่ีอุณหภูมิน้ํามันไมเกิน 200 oC  ปญหาของการใช
ระบบเปด คือ น้ํามันรอนจะเสื่อมสภาพเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใชงานท่ีอุณหภูมิสูง และมีการสูญเสียน้ํามันเนื่องจาก
การระเหยตัว โรงงานทั่วไปนิยมใชหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และระบบหมุนเวียนของเหลว
แบบระบบเปดเนื่องจากการสรางทําไดงาย และราคาถูก 

 
2) ระบบปด 

ระบบปด (Close circuit system) เปนระบบหมุนเวียนของเหลวที่น้ํามันรอนในระบบไมมีโอกาส
สัมผัสโดยตรงกับอากาศ เพราะจะถูกปกคลุมหรือซีลปดดวยกาซเฉื่อย เชน ไนโตรเจน หรือน้ํามันเย็น จึงทําให
ออกซิเจนในอากาศไมสามารถละลายลงไปผสมในเนื้อน้ํามันได และทําใหน้ํามันภายในระบบมีความดันสูงกวา
บรรยากาศปกติเล็กนอย ซึ่งจะมีผลทําใหน้ํามันมีอายุการใชงานยาวนานกวาระบบเปด นอกจากนี้ระบบ
หมุนเวียนของเหลวแบบระบบปดยังสามารถใชงานท่ีอุณหภูมิน้ํามันสูงถึง 300 oC สวนใหญหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน และระบบหมุนเวียนของเหลวแบบระบบปดจะสรางโดยบริษัทตางประเทศ  

 1-2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

   
 

รูปที่ 1-2  หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนแบบต้ัง 
 

 
 

รูปที่ 1-3  หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนแบบนอน 
 
 

1.2 หลักการทํางานของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และระบบหมุนเวียน
ของเหลว 

ภายในหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนสวนใหญจะเปนพื้นที่วางของหองเผาไหม โดยมีหัว
เผา (Burner) ทําหนาที่ผสมเชื้อเพลิงและอากาศในสัดสวนที่เหมาะสมตอการสันดาปอยางสมบูรณ ความรอนที่
เกิดขึ้นจากการสันดาปจะถายเทสูของเหลวซึ่งเปนส่ือความรอน เชน น้ํามันที่ไหลอยูภายในขดทอน้ํามัน 
(Heating coil) ซึ่งติดต้ังอยูรอบบริเวณหองเผาไหม ทําใหน้ํามันภายในขดทอไดรับความรอนจนมีอุณหภูมิ
สูงขึ้น เมื่อเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนทํางาน (Circulating pump) น้ํามันในขดทอจะถูกพาใหเคลื่อนที่ออก
จากหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนไปสูระบบทอภายนอกหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

 1-3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

จากน้ันน้ํามันที่มีอุณหภูมิสูงจะสงไปยังอุปกรณที่ใชของเหลวรอน หรืออุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat 
exchanger) เพื่อถายเทความรอนใหกับผลิตภัณฑซึ่งจะทําใหอุณหภูมิน้ํามันลดลงประมาณ 30-50 oC ขึ้นอยู
กับการออกแบบ จากนั้นน้ํามันจะถูกสงไปที่ถังไลอากาศ (Deaerator) เพื่อไลฟองอากาศที่อาจปนอยูแลวสงไป
ยังถังรับการขยายตัว (Expansion tank) เพื่อรองรับการขยายตัวของน้ํามันที่อุณหภูมิสูง (ในบางแบบถังไล
อากาศและถังรับการขยายตัวจะอยูในชุดเดียวกัน) ปกติถังไลอากาศและถังรองรับการขยายตัวจะติดต้ังไวสูง
กวาระดับสูงสุดของระบบทอน้ํามัน สวนน้ํามันที่ออกจากถังรองรับการขยายตัวจะถูกสงไปยังไสกรอง 
(Strainer) เพื่อดักจับส่ิงสกปรก จากนั้นจะถูกดูดเขาเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนเพื่อสงตอไปยังหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนเพื่อรับความรอนอีกครั้ง โดยระบบจะทํางานเปนวงจรเชนนี้ตลอดเวลา ซึ่งจะเห็น
วาระบบการทํางานไมยุงยากซับซอนมาก แตความจริงแลวระบบการทํางานของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ
นําความรอนที่ดีจะตองมีอุปกรณควบคุมการทํางานอีกหลายชนิดเพื่อใหการทํางานถูกตอง แผนผังวงจรการ
ทํางานของหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและระบบหมุนเวียนของเหลว แสดงดังรูปที่ 1-4 

 

รายการอุปกรณ 

1-หมอตมฯ 5-ตูควบคุมระบบไฟฟา  9-ถังไลอากาศ 
2-ขดทอนํ้ามัน 6-เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน  10-ถังรับการขยายตัว 
3-หองเผาไหม 7-ทอหมุนเวียนของเหลว  11-ถังเก็บของเหลว 
4-หัวเผา 8-ไสกรอง  12-อุปกรณท่ีใชของเหลวรอน 
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รูปที่ 1-4  วงจรการทํางานของหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและระบบหมุนเวียนของเหลว 
 

 1-4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

 1-5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

1.3 อุปกรณในระบบหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและระบบหมุนเวียน
ของเหลว 

รูปที่ 1-4 และ 1-5 แสดงอุปกรณที่ใชในระบบหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและระบบ
หมุนเวียนของเหลว สามารถอธิบายรายละเอียดของแตละอุปกรณไดดังตอไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1-5  อุปกรณที่ใชในระบบหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและระบบหมุนเวียนของเหลว 
 
1) หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน (Hot oil boiler) (รูปที่ 1-4 และ 1-5 หมายเลข 1) 
จะมีทอขดน้ํามัน (Heating coil) (รูปที่ 1-4 หมายเลข 2 และรูปที่ 1-6) ติดต้ังอยูภายในเปลือกของหมอตมฯ ซึ่ง
เปนบริเวณของหองเผาไหม (Combustion chamber or furnace) (รูปที่ 1-4 และ 1-5 หมายเลข 3) ภายนอก
หุมทับดวยฉนวนกันความรอน วัสดุที่ใชทําขดทอน้ํามันจะตองสามารถทนอุณหภูมิไดสูงประมาณ 350 oC และ
สามารถถายเทความรอนไดดี ขนาดของขดทอน้ํามันตองออกแบบใหเหมาะสมกับปริมาณความรอนที่ตองการ 
และเมื่อติดต้ังสรางเสร็จตองตรวจทดสอบความปลอดภัยขดทอนั้น โดยใชกาซไนโตรเจนอัดท่ีความดันประมาณ 
1.3-1.5 เทาของความดันออกแบบ แลวใชน้ําสบูตรวจสอบเพื่อหารอยรั่ว 

 
2) หัวเผา 

หัวเผา (Burner) (รูปที่ 1-4 และ 1-5 หมายเลข 4) หรือระบบปอนเชื้อเพลิง คืออุปกรณฉีด
น้ํามันเชื้อเพลิง และควบคุมการเผาไหม สวนใหญทํางานโดยอัตโนมัติควบคูกับระบบควบคุมอุณหภูมิของเหลว
ที่ใชเปนส่ือนําความรอน เชน น้ํามัน และระบบควบคุมปริมาณลมเขาหองเผาไหม 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

  
 

รูปที่ 1-6  ทอขดน้ํามัน 
 

3) ตูควบคุมระบบไฟฟา 
ตูควบคุมระบบไฟฟา (Control panel) (รูปที่ 1-4 หมายเลข 5) เปนศูนยกลางการควบคุม

อุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณในระบบหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนทั้งหมด 
 

4) หองเผาไหม 
หองเผาไหม (Combustion chamber or furnace) (รูปที่ 1-4 และ 1-5 หมายเลข 3) เปนบริเวณ

ที่เชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม กอใหเกิดพลังงานความรอน กรณีที่ใชเชื้อเพลิงเหลว จะใชหัวฉีดเปนตัวควบคุม
ความรอนทั่วไป หองเผาไหมแบบนี้มักจะอยูภายในหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน แตถาใชเชื้อเพลิง
แข็ง หองเผาไหมมักจะแยกออกจากตัวหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ความรอนจากการเผาไหมจะ
ดีหรือไมดีขึ้นอยูกับการออกแบบเตาใหเหมาะสมกับเชื้อเพลิงตางละชนิด 

 
5) เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน 

เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน (Circulating pump) (รูปที่ 1-4 และ 1-5 หมายเลข 6 และรูปที่ 
1-7) มีหนาที่สงของเหลวที่เปนส่ือนําความรอนหรือน้ํามันใหหมุนเวียนในระบบอยางตอเนื่อง กลาวคือจะทํา
หนาท่ีสงน้ํามันจากหมอตมฯ ไปยังอุปกรณที่ใชของเหลวรอน หรือแลกเปลี่ยนความรอน จากนั้นก็จะนําน้ํามันที่
ผานการถายเทความรอนแลววนกลับไปรับความรอนใหม ดังนั้นเคร่ืองสูบของเหลวหมุนเวียนตองมีอัตราการ
ไหล (Flow rate) และความดัน (Discharge head) ที่เหมาะสม และสามารถเอาชนะความเสียดทาน (Friction 
loss) รวมที่เกิดขึ้นภายในทอและอุปกรณที่ใชของเหลวรอนทั้งหมดในวงจรได 

 
6) ทอหมุนเวียนของเหลว 

ระบบทอหมุนเวียนของเหลว (Circulating pipe system) (รูปที่ 1-4 และ 1-5 หมายเลข 7) ทาํ
หนาท่ีสงน้ํามันรอนจากขดทอน้ํามันไปยังอุปกรณที่ใชของเหลวรอนหรืออุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและสวน
อื่นๆ ของระบบ ทอหมุนเวียนของเหลวจะตองทนความรอนไดดี จะตองมีจุดรองรับทอเปนระยะ จะตองคํานึงถึง
การขยายของทอ หนาแปลนท่ียึดทอแตละทอนตองยึดแนนโดยมีปะเก็นกันรั่วทุกจุด ระบบทอหมุนเวียน
ของเหลวเมื่อติดต้ังเสร็จแลวตองมีการตรวจสอบการรั่วซึมและความปลอดภัยโดยการอัดอากาศดวยความดัน 
30 psi เขาไปในระบบแลวใชน้ําสบูตรวจดูการรั่วซึม 

 
 

 1-6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

 
 

รูปที่ 1-7  เครือ่งสูบของเหลวหมุนเวียน 
 

7) ไสกรอง 
ไสกรอง (Strainer) (รูปที่ 1-4 และ 1-5 หมายเลข 8 และรูปที่ 1-8) ทําหนาที่กรองส่ิงสกปรก

และตะกอนน้ํามันที่อยูในระบบทอหมุนเวียนของเหลว โดยตองติดต้ังไสกรองที่ทอทางดูดของเครื่องสูบ
ของเหลวหมุนเวียน โดยมีขนาดไมเล็กกวาทอหมุนเวียนของเหลว 

 

 
 

รูปที่ 1-8  ไสกรอง 
 

8) ถังไลอากาศ 
ถังไลอากาศ (Deaerator) หรือถังไลลม (รูปที่ 1-4 และ 1-5 หมายเลข 9) มีหนาที่ไลลมหรือ

ฟองอากาศที่ผสมกับน้ํามันรอนในระบบออกไป ถาฟองอากาศผสมอยูกับน้ํามันมากเกินไปจะมีผลให
ประสิทธิภาพในการรับและถายเทความรอนของน้ํามันลดลง 

 
9) ถังรับการขยายตัว 

ถังรับการขยายตัว (Expansion tank) (รูปที่ 1-4 และ 1-5 หมายเลข 10 และรูปที่ 1-9) ทํา
หนาที่รองรับการขยายตัวของน้ํามันรอนในระบบเมื่อน้ํามันอุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อน้ํามันอุณหภูมิลดลง น้ํามัน
ในถังรับการขยายตัวจะไหลออกมาเติมทําใหระบบมีน้ํามันเต็มตลอดเวลา โดยท่ัวไปเมื่อไดรับความรอน
จนกระทั่งมีอุณหภูมิใชงานท่ี 300 oC น้ํามันในระบบจะขยายตัวทําใหปริมาตรเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ถังรับการ

 1-7 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

ขยายตัวจะตองติดต้ังใหสูงกวาระบบทอน้ํามันรอนเสมอ นอกจากนี้ถังจะตองมีความจุเพียงพอที่จะรองรับการ
ขยายตัวของน้ํามันรอนไดทั้งหมด 

 

 
 

รูปที่ 1-9  ถังรบัการขยายตัว 
 

10) ถังเก็บของเหลว 
ถังเก็บของเหลว (Storage tank or drain tank) (รูปที่ 1-4 และ 1-5 หมายเลข 11) มีหนาที่

รองรับน้ํามันที่ลนจากถังรับการขยายตัว ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่น้ํามันรอนในระบบไดรับความรอนสูง
ผิดปกติทําใหเกิดการขยายตัวมากจนลนถังออกมา และยังมีหนาที่ถายน้ํามันรอนออกจากระบบมาเก็บสํารอง
ไวในกรณีมีการซอมบํารุงระบบ 

 
11) อุปกรณที่ใชของเหลวรอน 

อุปกรณที่ใชของเหลวรอน หรืออุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (Heat exchanger) (รูปที่ 1-4 
หมายเลข 12) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่รับความรอนจากน้ํามันรอนแลวถายเทความรอนตอไปยังผลิตภัณฑที่
ตองการความรอน เชน เครื่องอบปลา เตารีด คอยลตมน้ํา เปนตน 

 
12) อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ 

อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature sensor) (รูปที่ 1-5 หมายเลข 13) ทําหนาที่อานคา
และควบคุมอุณหภูมิของเหลว (Temperature indicator and controller) ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับอุณหภูมิที่
ทอทางเขาและออกของหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และที่ปลองไอเสีย 

 
13) มาตรวัดความดันของเหลว 

มาตรวัดความดันของเหลว (Pressure indicator or pressure gauge) (รูปที่ 1-5 หมายเลข 
14) ตองติดต้ังที่ทอทางเขาและทอทางออกของหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน โดยมาตรวัดความดัน
ตองอานคาไดอยางนอย 1.5 เทาของความดันอนุญาตใชงานสูงสุด และตองติดต้ังที่ทอทางดูดระหวางเครื่องสูบ
ของเหลวหมุนเวียนกับไสกรอง โดยมาตรวัดความดันตองอานคาไดทั้งคาความดันและคาสุญญากาศ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

14) ลิ้นนิรภัย  
ในกรณีที่ติดต้ังเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนที่ทอทางเขาของหมอตมน้ํามันรอน ตองติดต้ังลิ้น

นิรภัย (Safety relief valve) ที่ทอทางออกของหมอตมน้ํามันรอน (รูปที่ 1-5 หมายเลข 15) และตองตอทอ
ทางออกของล้ินนิรภัยเขาสูถังรับการขยายตัวหรือถังเก็บของเหลว รวมทั้งตองไมมีลิ้นปดเปดท่ีทอทางเขาและ
ออกของลิ้นนิรภัย และการติดต้ังลิ้นนิรภัยอยูในระดับท่ีสูงกวาถังรับการขยายตัวหรือถังเก็บของเหลว 

 
15) เครื่องวัดการไหลของของเหลว  

เครื่องวัดการไหลของของเหลว (Flow meter) (รูปที่ 1-5 หมายเลข 16) ตองติดต้ังที่ทอ
ทางออกของทอรับความรอนทุกทอของหมอตมน้ํามันรอน 

 
16) ฉนวนกันความรอน 

ฉนวนกันความรอน (Insulation) ตองจัดใหมีการหุมฉนวนกันความรอนที่ตัวหมอตมน้ํามัน
รอน ทอสงของเหลว และอุปกรณตางๆ ที่มีอุณหภูมิเกินกวา 85 oC โดยอุณหภูมิของผิวฉนวนตองไมสูงกวา 
60 oC ในขณะที่ใชงานหมอตมน้ํารอน ดังแสดงในรูปที่ 1-10 

 

  
 

รูปที่ 1-10  ฉนวนกันความรอน 
 

17) อุปกรณไลกาซ 
ทําหนาที่เปดไลอากาศระหวางท่ีมีการเตรียมของเหลวท่ีใชเปนส่ือนําความรอน เพื่อใหอากาศ

หมดไปจากของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนที่อยูในระบบ ตองติดต้ังอุปกรณไลกาซ (Air venting) (รูปที่ 1-5 
หมายเลข 17 และรูปที่ 1-11) ที่ระบบทอในบริเวณที่มีกาซสะสม 

 

 
 

รูปที่ 1-11  อปุกรณไลกาซ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

18) บันไดและทางเดิน 
ตองติดต้ังบันไดและทางเดินพรอมราวจับและขอบกันตกสําหรับหมอตมน้ํามันรอน หรือถังรับ

การขยายตัวท่ีมีความสูงเกิน 3 เมตร 
 

19) ฝานิรภัย 
ฝานิรภัย (Access door) มีหลักการทํางานเชนเดียวกับฝานิรภัยที่ใชในหมอน้ํา กลาวคือเมื่อ

มีกาซเชื้อเพลิงตกคางสะสมอยูในหองเตาเผาไหมมาก จนทําใหเกิดการระเบิดขึ้นภายในหองเผาไหม ฝานิรภัย
จะทําหนาที่ระบายความดันจากการระเบิดออกนอกหองเผาไหม เพื่อปองกันความเสียหายของโครงสรางและ
อุปกรณ ฉะนั้นหมอตมน้ํามันรอนที่ใชเชื้อเพลิงเหลวหรือกาซเปนเชื้อเพลิง ควรติดต้ังฝานิรภัยเพื่อความ
ปลอดภัยในการใชงาน 

 
20) ปลองไอเสีย 

ปลองไอเสีย (Chimney or stack) (รูปที่ 1-5 หมายเลข 18) ทําหนาที่ระบายไอเสียจากหอง
เผาไหมสูบรรยากาศ 

 
21) ปมเติมน้ํามันรอน 

ปมเติมน้ํามันรอน (Filling pump) ทําหนาที่เติมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนเมื่อเริ่ม
เดินเครื่องใหม และใชเติมเม่ือของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนในระบบขาดหายไป 

 
22) วาลวบายพาส 

วาลวบายพาส (By-pass valve) (รูปที่ 1-5 หมายเลข 19 และรูปที่ 1-12) ทําหนาที่ปรับแตง
ปริมาณการไหลของของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนในระบบใหเหมาะสม 

 

 
 

รูปที่ 1-12  วาลวบายพาส 
 

23) วาลวสามทาง 
วาลวสามทาง (Three-way valve) ทําหนาที่ควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณแลกเปลี่ยนความ

รอนใหไดอุณหภูมิตามท่ีตองการ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

24) วาลวเปดปด 
วาลวเปดปด (Stop valve) (รูปที่ 1-5 หมายเลข 20) ทําหนาที่เปดและปดก้ันการไหลของ

น้ํามันในระบบ 
 

25) วาลวระบายอากาศและกาซ 
วาลวระบายอากาศและกาซ (Heating up valve) ทําหนาที่เปดใหอากาศและกาซขึ้นไป

ระบายออกบนถังรับการขยายตัวในระหวางการระบายอากาศออกจากระบบ 
 

26) ทอใหของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนขยายตัว 
ทอใหของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนขยายตัว (Expansion line) (รูปที่ 1-5 หมายเลข 21) 

คือ ทอท่ีใหของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนที่ขยายตัวจากระบบทอจะไหลผานไปเก็บบนถังรับการขยายตัว
ของของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน 

 
27) ทอน้ํามันลน 

ทอน้ํามันลน (Over flow line) ทําหนาที่ระบายของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนที่ขยายตัว
มากเกินปรกติในถังรับการขยายตัว ใหระบายออกมายังถังเก็บของเหลว 

 
28) ทอตรวจระดับของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน 

ทอตรวจระดับของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน (Oil check line) (รูปที่ 1-5 หมายเลข 22) 
ใชสําหรับตรวจสอบการเติมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนกอนการอุน วาของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน
เต็มระบบหรือไม ทอนี้ติดต้ังอยูที่ถังรับการขยายตัว 

 
29) วาลวเติมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน 

วาลวเติมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน (Oil filing valve) (รูปที่ 1-5 หมายเลข 23) ใช
เพื่อเปดเติมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนเขาสูระบบ ตองปดใหสนิทในขณะเดินระบบใชงาน 

 
 

1.4 ระบบควบคุมหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนจําเปนตองมีระบบควบคุม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

สูงสุดตอชีวิตและทรัพยสินรวมทั้งตัวหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เพื่อเพิ่มความสะดวกและงาย
ตอการใชงาน ลดความเส่ียงในดานความเสียหายตออุปกรณ รักษาอุปกรณในมีอายุการใชงานที่ยาวนานมาก
ยิ่งขึ้น และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตลอดจนชวยเพิ่มการประหยัดพลังงานได ระบบควบคุมหมอ
ตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนแบงเปน 4 ระบบยอย ดังนี้ 
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1) ระบบรักษาความปลอดภัย 
ระบบรักษาความปลอดภัย (Safety control system) ประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้ 
(ก) ลูกลอยรักษาระดับของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน 

ลูกลอยรักษาระดับของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน (Level switch) (รูปที่ 1-5 
หมายเลข 24) ทําหนาท่ีปองกันของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนในระบบลดลง หรือมีปริมาณไมเพียงพอ โดย
จะติดต้ังไวในถังรับการขยายตัว 

(ข) สวิตชจํากัดอุณหภูมิของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน 
สวิตชจํากัดอุณหภูมิของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน (Safety thermostat) ใชเพื่อ

ปองกันของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนดานขาออกหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนมีอุณหภูมิสูง
เกินกวาคาท่ีกําหนดไวเปนมาตรฐาน 

(ค) สวิตชจํากัดอุณหภูมิไอเสีย 
สวิตชจํากัดอุณหภูมิไอเสีย (Flue gas safety thermostat) ทําหนาที่ปองกันไมให

อุณหภูมิไอเสียที่ปลองไอเสียมีคาสูงเกินกวาคาที่กําหนดไวตามกฎหมาย หากอุณหภูมิไอเสียสูงมากกวาปรกติ 
แสดงวาอาจเกิดความผิดปรกติในการถายเทความรอนจากหองเผาไหมไปยังของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน
ในทอขดน้ํามัน (Heating coil) 

(ค) สวิตชความดันแตกตาง 
สวิตชความดันแตกตาง (Differential pressure switch) ทําหนาที่ตรวจสอบและปองกัน

ไมใหอัตราการไหลของของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนตํ่ากวาคามาตรฐานที่กําหนดไว 
 

2) ระบบควบคุมอุณหภูมิของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ระบบควบคุมอุณหภูมิของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน (Temperature control 

system) ทําหนาที่ควบคุมอุณหภูมิของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนจากหมอตมฯ ใหอยูในระดับที่ตองการใช
งานตลอดเวลา โดยจะสงสัญญาณทางไฟฟาไปบังคับมอเตอร (Servomotor) ใหเรงหรือหรี่หัวเผา เชน ถา
อุณหภูมิสูงเกินกวาคามาตรฐานที่กําหนดไว ระบบควบคุมอุณหภูมิจะสงสัญญาณทางไฟฟาไปยังระบบควบคุม
การทํางานของหัวเผาเพื่อส่ังใหปดหัวเผา 

 
3) ระบบควบคุมการทํางานของหัวเผา 

ระบบควบคุมการทํางานของหัวเผา (Burner control system) ทําหนาที่ควบคุมการทํางาน
ของหัวเผาใหสอดคลองกับอุณหภูมิของของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนที่ตองการ และมีขั้นตอนในการ
ทํางานที่ถูกตอง ระบบควบคุมการทํางานของหัวเผาตองทํางานรวมกับระบบควบคุมอุณหภูมิของของเหลวที่ใช
เปนส่ือนําความรอน ระบบควบคุมเชื้อเพลิง และระบบรักษาความปลอดภัย รายละเอียดของระบบควบคุมการ
ทํางานของหัวเผาจะกลาวอยางละเอียดในบทที่ 6 

 
 
 
 
 

 1-12 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 1  พื้นฐานของหมอตมฯ และระบบหมุนเวียนของเหลว 

 1-13 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

4) ระบบควบคุมเช้ือเพลิง 
ระบบควบคุมเชื้อเพลิง (Fuel oil control system) ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ 
(ก) ขดลวดไฟฟาอุนเชื้อเพลิง 

ขดลวดไฟฟาอุนเชื้อเพลิง (Fuel oil preheater) ทําหนาที่อุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีความ
หนืดสูง ใหมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกอนจายเขาสูหัวเผา เพื่อลดความหนืดลงใหเหมาะสมกับหัวเผาแบบตางๆ 

(ข) ปมสงเชื้อเพลิง 
ปมสงเชื้อเพลิง (Fuel oil transfer pump) ทําหนาที่สงจายและควบคุมความดันน้ํามัน

เชื้อเพลิงที่ปอนใหหัวเผาใหเหมาะสม 
(ค) ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 

ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง (Fuel oil filter) ใชแยกสิ่งสกปรกหรือโคลนออกจากน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพื่อไมใหเล็ดลอดเขาไปทําความเสียหายแกหัวเผา 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 2  การใชงานหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน 

 2-1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

บทที่ บทที่ 22  
การใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  

 
 

โรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทที่ตองการใชความรอนในกระบวนการผลิตโดยทั่วไปแลวมักจะใชไอ
น้ําเปนส่ือนําความรอน แตหากตองการใชอุณหภูมิที่คอนขางสูง ไอน้ําจะมีขอจํากัดเรื่องความดันที่แปรผันตรง
กับอุณหภูมิไอน้ําอิ่มตัว กลาวคือ ถาตองการใชอุณหภูมิสูง ความดันไอน้ําก็ตองสูง และเมื่อใชไอน้ําภายใต
ความดันสูง ตัวหมอน้ําและอุปกรณที่ใชกับไอน้ําก็ตองออกแบบใหทนความดันสูงไปดวย ซึ่งหมายถึงความเส่ียง
ตอการเกิดอุบัติเหตุ ตนทุนเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ  ตองสูงตามไปดวย ดังนั้นจึงมีการนําหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือหมอตมน้ํามันรอนมาใชแทน ซึ่งสามารถใชงานท่ีอุณหภูมิสูงได โดยความดัน
ในระบบตํ่ากวาหมอน้ํามาก โดยสามารถใชงานที่อุณหภูมิสูงไดกวา 350 oC จึงทําใหเปนที่นิยมใชใน
อุตสาหกรรมตางๆ เชน โรงงานปลาปน โรงงานแปง โรงอบไม เปนตน 

แมวาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและระบบหมุนเวียนของเหลวมีความดันนอยกวาระบบ
ไอน้ําอยูมาก แตเนื่องจากของเหลวเปนส่ือนําความรอนซึ่งหมุนเวียนถายเทความรอนนั้นมีอุณหภูมิที่สูงมาก 
ดังนั้นหากใชงานโดยปราศจากความรู ความเขาใจ ทักษะในปฏิบัติงาน ก็อาจเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสิน
ที่อยูรอบขางหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนไดเทียบเทาเชนเดียวกับระบบไอน้ํา 
 
2.1 การเติมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน 

การเติมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนเขาในระบบ ควรระวังเรื่องน้ําหรือส่ิงสกปรกที่อาจหลุด
เขาไปปะปนได และควรปฏิบัติใหถูกตองตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

(ก) ควรเปดปล๊ักอุดและวาลวตางๆ ในระบบใหถูกตอง 
 เปดปล๊ักอุดบนถังรับการขยายตัว 
 เปดปล๊ักอุดบนถังเก็บของเหลว 
 เปดวาลวที่ทอตรวจระดับของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนที่ถังรับการขยายตัว 
 เปดอุปกรณไลกาซ (Air venting) ทุกจุด โดยการคลายสกรูออกใหหลวม 
 เปดวาลวประธาน (Main valve) วาลวบายพาส และวาลวเปดปด ที่ตัวอุปกรณที่ใช

ของเหลวรอน 
 เปดวาลวระบายอากาศ (Heating up valve) บนถังไลอากาศ 
 ตรวจสอบปมเติมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน และเปดวาลวใหทิศทางการไหลของ

ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนไหลเขาสูระบบอยางถูกตอง เนื่องจากปมเติมของเหลว
ที่ใชเปนส่ือนําความรอนไดออกแบบใหใชงานไดทั้งในการเติมของเหลวเขาและดูด
ของเหลวออกจากระบบ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบทิศทางการเปดวาลวใหถูกตอง กอนการ
ใชงานทุกครั้ง 
 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 2  การใชงานหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน 

(ข) ทําการไลอากาศ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 เริ่มเปดปมเติมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน เมื่อเติมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความ

รอนจนเต็มระบบ จะสังเกตไดวามีของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนลนออกมาจาก
อุปกรณไลอากาศ ใหปดอุปกรณไลอากาศและเติมน้ํามันตอไปจนกวาของเหลวที่ใชเปน
ส่ือนําความรอนจะลนลงมาทางทอตรวจระดับของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนในถังรับ
การขยายตัว ซึ่งถือวาของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนเต็มระบบแลว จากนั้นใหทําการ
ปดวาลวทอตรวจระดับของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน และหยุดปมเติมของเหลวที่ใช
เปนส่ือนําความรอน 

 เปดเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน ใหของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนในระบบเกิดการ
หมุนเวียนอยางตอเนื่อง คอยสังเกตดูความผิดปรกติที่อาจเกิดขึ้นจากอากาศที่ตกคางอยู
ในระบบโดยสังเกตจาก 

- เกจวัดความดันที่ดานขาออกของเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน หากยังมีอากาศ
ตกคางอยู เข็มของเกจวัดจะแกวงไปมา เนื่องจากความดันไมคงที่ หรือมีความ
ดันตํ่ามากกวาปรกติ (ความดันปรกติประมาณ 4 บาร) หรือสังเกตไดจากเสียงที่
ดังผิดปรกติ คลายกับการดูดของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนไมเขา เนื่องจาก
มีอากาศขังอยูในตัวเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน 

- สัญญาณไฟเตือนของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนมีระดับตํ่า ซึ่งติดต้ังอยูที่
ตูควบคุมระบบไฟฟา เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศถูกระบายออกไปทางอุปกรณไล
กาซและวาลวระบายอากาศ ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนในถังรับการ
ขยายตัวจึงไหลลงมาแทนที่ปริมาตรอากาศสวนที่ถูกระบายออกไป ดังนั้นจึงตอง
คอยเติมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนจนกวาไฟสัญญาณเตือนจะดับลง  

 ตองเดินเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนจนกระทั่งแนใจไดวาไมมีอากาศตกคางอยูในระบบ
จึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติในขั้นตอนตอไปได 
 

(ค) ทําการอุนของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน โดยเริ่มจุดหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอนพรอมกับไลอากาศตามอุปกรณไลกาซเปนระยะๆ เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเดือดของน้ํา (100 oC) น้ําจะระเหย
ออกจากระบบทางปลั๊กอุดของถังรับการขยายตัวที่เปดไว ควรควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีประมาณ 100-150 oC 
จนกวาจะไลอากาศและน้ําออกไปจนหมด ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง หรือมากกวา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ปริมาณของน้ําที่ปนอยูในของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน และความซับซอนของระบบ 

 
(ง) ในขณะอุนของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน ควรระวังเรื่องความดันผิดปรกติและปริมาณ

ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนในระบบนอย หากเกิดปญหาดังกลาวขึ้น ใหชะลอการเพิ่มอุณหภูมิจนกวาจะ
หาสาเหตุและแกไขปญหาใหส้ินไปกอน โดยการดําเนินการตามขอ (ข) 

 
(จ) หากไมเกิดความผิดปรกติดังที่กลาวมาขางตน สามารถเพ่ิมอุณหภูมิใหสูงขึ้นไดเรื่อยๆ โดย

เพิ่มอยางชาๆ จนกวาจะถึงระดับอุณหภูมิใชงาน 

 2-2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 2  การใชงานหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน 

(ฉ) เม่ือถึงอุณหภูมิใชงาน ใหคงอุณหภูมิไวสักระยะหนึ่ง จนกวาจะแนใจวาไมเกิดอาการผิดปรกติ
อีก แลวจึงทําการปดปลั๊กอุดทุกจุดใหแนน และปดวาลวระบายอากาศใหเรียบรอย จึงจะถือวาเปนการส้ินสุด
ขั้นตอนการอุนของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการใชงานตอไป 

 
 

2.2 ปญหาและการปองกันอันตรายการใชหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ซื้อมาจากตางประเทศ สวนใหญจะเปนแบบที่ใช

เชื้อเพลิงเหลว เชน น้ํามันเตา การออกแบบดานความปลอดภัยของระบบการทํางานเปนแบบอัตโนมัติ ทําให
ปญหาและอันตรายไมคอยจะเกิดขึ้น สวนหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่สรางขึ้นภายในประเทศ 
มักออกแบบใหใชเชื้อเพลิงแข็ง เชน แกลบ ขี้เลื่อย และฟน ผูสรางสวนใหญยังขาดประสบการณและความรู
เกี่ยวกับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน อีกท้ังยังขาดความตระหนักดานความปลอดภัยเมื่อมีการ
นําไปใชงาน จึงมีอุบัติเหตุเพลิงไหมเสมอ ปญหาและอันตรายที่อาจเกิดจากการใชหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ
นําความรอนที่สรางขึ้นในประเทศมีหลายอยาง ในที่นี้ไดรวบรวมไวบางสวน พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงสาเหตุ วิธี
ปองกันและแกไข ปญหาในการใชหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ดังแสดงในตารางที่ 2-1 และได
รวบรวมสาเหตุ วิธีปองกันและแกไข ความผิดปรกติของเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน ดังแสดงในตารางที่ 2-2 
 
ตารางที่ 2-1  สาเหตุ วิธีปองกันและแกไข ปญหาในการใชหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ลําดับ ปญหา สาเหตุ วิธีปองกนัและแกไข 

1 ความดันน้ํามันในระบบสูงหรอื
ตํ่ากวาที่ใชงานปกติ 

- ระบบทอน้ํามันอุดตัน - ตองลางทําความสะอาดระบบ
ทอน้ํามันดวยน้ํายาเคมี  

 
 
- 

- ติดต้ังลิ้นนิรภัยพรอมปรับต้ัง
ความดันใหเหมาะสม 

ไสกรองน้ํามันอุดตัน - ทําความสะอาดไสกรองน้ํามัน
อยางสม่ําเสมอ  

- มีการรั่วของน้ํามันในระบบ - ตรวจสอบการรั่วของระบบทอ
น้ํามัน 

- ตรวจสอบการทํางานของ
เครื่องสูบหมุนเวียนของเหลว 

2 การไหลของของเหลวที่ใชเปน
ส่ือนําความรอนหยุดลง
กะทันหัน 

- เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน
ทํางานผิดปรกติ 

- ตรวจสอบใบพัดของเครือ่งสูบ
ของเหลวหมนุเวียน ขอตอ 
มอเตอร และตลับลูกปน ถา
อุปกรณเสียหาย ควรเปลี่ยน
ใหมทันท ี

 
 
 
- วาลวยังไมไดเปด - ทําการเปดวาลว 
- เกิดการรั่วซึมภายในระบบ - ทําการซอมโดยผูชํานาญการ

ที่ไดรับการอบรม 

 2-3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 2  การใชงานหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน 

ลําดับ ปญหา สาเหตุ วิธีปองกนัและแกไข 
3 ขดทอน้ํามัน ทีอ่ยูในหมอตม

น้ํามันรอนรั่ว แตก ยุบตัว (อาจ
ทําใหเกิดเพลิงไหมได) 

- วัสดุที่ใชทําทอขดน้ํามันไมได
มาตรฐาน 

- ใชทอขดน้ํามันที่ออกแบบมา
โดยเฉพาะ 

- การออกแบบไมถูกตองตาม
หลักวิศวกรรม 

- ใชวิศวกรออกแบบการติดต้ัง
ขดทอน้ํามัน 

- มีส่ิงสกปรกจับภายในขดทอ
น้ํามัน 

- ใชน้ํายาเคมีลางขอทอน้ํามัน 
- 

- ขดทอน้ํามันหมดอายุการใช
งาน 

ตรวจสอบทุกเดือนเมื่อพบวา
ชํารุดตองซอมหรือเปลี่ยน
ใหมทันท ี

4 น้ํามันในระบบขยายตัวลนถัง
รับการขยายตัว (อาจทําใหเกิด
เพลิงไหมได) 

- ไฟฟาดับ ปมน้ํามันที่ใช
มอเตอรไฟฟาขับหยุดทํางาน 

- ติดต้ังปมน้ํามันที่ขับดวย
เครื่องยนต สํารองไว 

- เครื่องยนตสํารองที่ขับ
ปมน้ํามันไมทํางาน 

- ติดต้ังสัญญาณเตือนอัตโนมัติ
เม่ือไฟฟาดับ 

- ติดต้ังระบบการทํางาน
อัตโนมัติเม่ือความดันใน
ระบบตํ่ากวาปกติ ปมน้ํามันที่
ขับดวยเครื่องยนตตองทํางาน
ทันที 

- ตรวจสอบแบตเตอรี่และ
ทดสอบการทํางานของ
เครื่องยนตที่ใชขับปมน้ํามัน
เปนระยะๆ 

5 น้ํามันในระบบมีอุณหภูมิสูง
กวาที่ใชงานปกติ 

- ปมน้ํามันชํารุด - ตรวจสอบการทํางานของ
ปมน้ํามันอยางสม่ําเสมอ  

- ไสกรองน้ํามันอุดตัน - ลางไสกรองน้ํามันเปนระยะๆ 
ตามคําแนะนําของผูผลิต 

- ควรติดต้ังสัญญาณเตือน 
6 ของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน

หรือน้ํามัน 
 
 
- 

 
 
- - เส่ือมสภาพ ใชน้ํามันที่อณุหภูมิสูงเกิน

กําหนดของน้ํามันนั้น 
ควบคุมอุณหภูมิใชงานไมให
เกินกําหนด  

 
 
- 

- น้ํามันสัมผัสกับอากาศ - ใชระบบการทํางานหมอตมฯ 
และระบบทอน้าํมันแบบปด  

- ส้ินเปลืองหรอืสูญเสียมาก
ผิดปกติ 

เกิดการระเหยตัวถาเปนหมอ
ตม ฯ ระบบเปด 

- เปลี่ยนมาใชหมอตมฯ ระบบ
ปด 

- รั่วตามปะเก็น ระบบเปดหรือ
ขอตอในระบบทอน้ํามัน 

- ตรวจสอบรอยรั่วตางๆ เปน
ประจํา 

 2-4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 2  การใชงานหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน 

ลําดับ ปญหา สาเหตุ วิธีปองกนัและแกไข 
7 ความดันทางดานดูดของเครือ่ง

สูบของเหลวหมุนเวียนมีคาตํ่า
กวา 0 บาร 

มีส่ิงสกปรกอยูที่ไสกรอง
ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความ
รอน 

หยุดเดินเครื่องสูบของเหลว
หมุนเวียนแลวถอดไสกรอง
ออกมาทําความสะอาด 

8 ความดันไมคงที่ - มีกาซ อากาศ และน้ําใน
ระบบ 

- ทําการระบายกาซ อากาศ 
และน้ําออกจากระบบ 

- ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความ
รอนเสื่อมคุณภาพ 

- นําของเหลวที่ใชเปนส่ือนํา
ความรอนมาวิเคราะห หาก
เส่ือมสภาพใหเปลี่ยนใหม
ทันที 

9 หัวเผาถูกตัดการทํางาน และมี
สัญญาณเตือนจากอุปกรณ
ปองกันอุณหภูมิของเหลวที่ใช
เปนส่ือความรอนสูงเกิน 

- การปรับต้ังอุณหภูมิยังไม
เหมาะสม 

- แกไขการปรบัต้ังใหถูกตอง 
 
- - อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ

แสดงคาไมถูกตอง 
ตรวจสอบอุณหภูมิจริง 
ปรับต้ังใหเหมาะสม 

- หนาสัมผัสของอุปกรณ
ควบคุมสกปรก 

- ทําความสะอาดหนาสัมผัส 
 
- - อุปกรณควบคุมอุณหภูมิเสีย เปลี่ยนอุปกรณควบคุม
อุณหภูมิใหม 

10 หัวเผาถูกตัดการทํางาน และมี
สัญญาณเตือนจากอุปกรณ
ปองกันอุณหภูมิไอเสียสูงเกิน 

- ถึงอุณหภูมิทีป่รับต้ังไว - หากอุณหภูมิยังไมเหมาะสม
ใหปรับต้ังคาใหม  

- การปรับแตงการเผาไหมยัง
ไมเหมาะสม 

- แกไขการปรบัแตงหัวเผาให
ถูกตอง 

- อุปกรณปองกันอุณหภูมิเสีย - เปลี่ยนอุปกรณปองกัน
อุณหภูมิใหม 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 2  การใชงานหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน 

ตารางที่ 2-2  สาเหตุ วิธีปองกันและแกไข ความผิดปรกติของเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน 
ปญหา 
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วิธีการแกไข 

X        ทํางานที่ความแตกตางของความดันสูง ตรวจสอบหาจุดท่ีเหมาะสม 

X        
มีความดันยอนกลับสูงเกินไป ตรวจสอบความสกปรก เพิ่มขนาดใบพัด 

เพิ่มความเร็วรอบมอเตอร 

X        
ไลอากาศจากระบบไมหมด หรือเติมนํ้ามัน
ไมเต็มระบบ 

ไลอากาศออกใหหมด และเติมนํ้ามันให
เต็ม 

X      X X ใบพัดทางดานดูดอุดตัน เอาส่ิงอุดตันออก 
X        เกิดฟองอากาศภายในระบบทอ ตรวจสอบการติดต้ัง เพิ่มวาลวไลอากาศ 

คา NPSH ของระบบต่ําเกินไป 
X      X X 

ตรวจสอบระดับของเหลว ติดต้ังปมใหมี
ระดับต่ําลง เปดวาลวดานดูดใหเต็มที่ 
ตรวจสอบดูการอุดตันของไสกรองดานดูด 

X        ปมหมุนผิดทิศทาง สลับเปลี่ยนเฟสสายไฟ 
X        รอบมอเตอรต่ําเกินไป เพิ่มความเร็วรอบ 
X       X ความสึกหรอภายในปมสูงมาก เปลี่ยนชิ้นสวนที่สึกหรอ 
 X X     X ความดันไหลกลับต่ํากวามาตรฐาน หาจุดท่ีเหมาะสมที่จะทํางาน 

 X       
นํ้าหนักจําเพาะหรือความหนืดของ
ของเหลวสูงกวามาตรฐาน 

เปลี่ยนแหลงที่มาของเหลว 

 X X      ความเร็วรอบมากเกินไป ลดความเร็วรอบ 
    X    ซีลเสียหาย เปลี่ยนซีลระหวางเส้ือใบพัดกับฝาครอบ 
     X   ซีลที่เพลาสึกหรอ เปลี่ยนซีลที่เพลา 
   X  X X  ปมและมอเตอรไมอยูในแกนเดียวกัน ทําการปรับตั้งแนวแกนใหม 

   X  X X  
ปมบิดตัวหรือมีเสียงดังเน่ืองจากการ
ส่ันสะเทือนของระบบทอ 

ลดระยะฐานรองรับทอ เปลี่ยนวัสดุรองรับ
ทอเปนแบบปองกันการส่ันสะเทือน 
ตรวจสอบนอตยึดฐานรองปม 

   X     
มีแรงรุนตามแนวแกนมากเกินไป ทําความสะอาดรูรักษาสมดุลในใบพัด 

เปลี่ยนแหวนประคองใบพัด 

   X   X  
ปริมาณหรือคุณภาพนํ้ามันหลอลื่นไม
ถูกตอง 

เติมนํ้ามันหลอลื่นใหเต็ม หรือเปลี่ยน
นํ้ามันหลอลื่นใหไดคุณภาพ 

   X     ชองวางของ Coupling ไมถูกตอง ปรับใหไดตามคามาตรฐาน 
X X       ไฟฟาเขามอเตอรเพียง 2 เฟส เปลี่ยนฟวสที่ขาด ตรวจสอบข้ัวสายไฟ 
      X  Rotor ไมสมดุล ทําความสะอาดและสมดุล Rotor ใหม 
      X  ลูกปนเสียหาย เปลี่ยนใหม 
      X X อัตราการไหลนอย เพิ่มอัตราการไหล 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 2  การใชงานหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน 

2.3 สาเหตุของการเสื่อมสภาพของน้ํามันถายเทความรอน 
สาเหตุหลักที่ทําใหน้ํามันถายเทความรอนเกิดการเส่ือมสภาพ แบงเปน 2 สาเหตุใหญ ๆ ดังนี้ 
(ก) การแตกตัวของน้ํามัน 

โมเลกุลน้ํามันอาจจะเกิดการแตกตัวไดเมื่อไดรับความรอนสูงๆ เปนเวลานานๆ จุดท่ีอาจเกิด
การแตกตัว (Crack) จะเปนจุดท่ีใหความรอนแกน้ํามัน เชน บริเวณผิวทอน้ํามันที่อาจจะมีเปลวไฟมาสัมผัส เม่ือ
ปมหมุนเวียนน้ํามันหยุดทํางานแตเตาหรือหองเผาไหมยังคงมีความรอนสูงอยู การแตกตัวของโมเลกุลน้ํามันจะ
ทําใหเกิดการเขมาซึ่งจะตกคางและเคลือบที่ผิวทอดานสัมผัสน้ํามัน ซึ่งจะสงผลกระทบถึงการถายเทความรอน
ลดลงดวย และเมื่อเกิดการแตกตัวของน้ํามันจะทําใหความหนืดของน้ํามันลดลง 

(ข) การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน Oxidation 
โมเลกุลของน้ํามันรวมตัวกับออกซิเจนทําใหเกิดคราบตะกอนยางเหนียว กรด และความหนืด

เพิ่มขึ้นสงผลกระทบถึงการถายเทความรอนลดลง อายุของน้ํามันส้ัน วาลวระบายอากาศหรืออุปกรณไลอากาศ
ในระบบจึงมีความสําคัญมากซึ่งควรติดต้ังไวที่ทอน้ํามันสวนที่สูงที่สุดของทุก Loop และขอตอตางๆ ที่อากาศ
จะมีโอกาสไปสะสมไดนอกจากนี้ยังตองสังเกตเกจวัดความดันดวยเพราถามีอากาศอยูในระบบจะทําใหเข็มของ
เกจวันความดันสวิง 

นอกจากอากาศแลว น้ําก็เปนปจจัยสําคัญที่ชวยเรงปฏิกิริยานี้ใหเร็วขึ้น ซึ่งน้ําอาจจะเขาไปใน
ระบบในชวงลางหรือซอมระบบทอน้ํามัน ดังนั้นควรกําจัดน้ําในระบบใหหมดกอนเดินเครื่อง หรือหากพบวา
ขณะเดินเครื่องมีน้ําในระบบ สามารถกําจัดไดโดยเดินเครื่องที่อุณหภูมิ 100 oC หรือมากกวาเล็กนอย พรอม
เดินปมหมุนเวียนน้ํามันไปดวย จะทําใหน้ํามันเปลี่ยนสถานะเปนไอน้ําซึ่งจะสามารถระบายออกไดโดยวาลวไล
อากาศ 

 
 

2.4 การขยายตัวของทอนํ้ามันเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 
ตามปกติเม่ือระบบไมทํางาน อุณหภูมิของทอจะมีคาประมาณ 30 oC แตในขณะที่ใชงาน อุณหภูมิ

ของทอจะมีคาเทากับอุณหภูมิของสารที่อยูภายในทอ เชน น้ํามันมีอุณหภูมิ 170 oC จะทําใหอุณหภูมิของทอ
น้ํามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 30 o oC ซึ่งเทากับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิม 170 C – 30 o oC = 140 C ซึ่ง
อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนี้เองจะทําใหเกิดการขยายตัว โดยการขยายตัวของทอจะมีเฉพาะตามแนวความยาว
ของทอเทานั้น สวนการขยายตัวของทอตามแนวรัศมีมีผลนอยมาก จึงไมตองคํานึงถึง 

ในการติดต้ังระบบทอสวนใหญจะตองยึดทอเปนชวงๆ ตอความยาวหนึ่งๆ หากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงไปในทางสูงขึ้น การขยายตัวของทอก็จะสูงตามไปดวย ถาหากจุดยึดแข็งแรงเกินไป ทออาจโกงงอ
ได ซึ่งไมเปนที่ตองการของผูใชงาน ดังนั้นจึงควรมีการแกไขปญหาการขยายตัวของทอ ซึ่งมีอยูดวยกัน 2 วิธี 
ดังนี้ 

 แกไขโดยการติดต้ังขอตอรับการขยายตัว (Expansion joint) 
 แกไขโดยการเดินทางเปนรูปตัว U หรือรูปตัว L (Expansion loop or expansion offset) 

 
 
 

 2-7 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 2  การใชงานหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน 

 2-8 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

2.5 ขอควรระวังในการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
 ไมควรหยุดเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนในขณะที่ระบบมีความรอนสูง 
 ควรปรับต้ังคาในระบบควบคุมท้ังหมดใหเปนไปตามคูมือการใชงานของผูผลิต 
 ในกรณีที่มีสัญญาณเตือน ใหหาสาเหตุและควรแกปญหาที่ตนเหตุใหแลวเสร็จกอนเริ่มการใช

งานใหมอีกครั้ง 
 ไมควรตมของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนใหมีอุณหภูมิที่ สูงเกินกวาคาที่กําหนดไว 

เนื่องจากจะเกิดผลเสียตอคุณภาพของของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน ดังนั้นจึงควรปฏิบัติ
ตามคําแนะนําอยางเครงครัด 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอตมฯ 

 3-1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

บทที่ บทที่ 33  
การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษา  

หมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
 
 

การใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และระบบหมุนเวียนของเหลวอยางปลอดภัย ผู
ควบคุมจะตองทําการตรวจสอบการทํางานของอุปกรณอยางสมํ่าเสมอ ทั้งกอนเดินเครื่อง ขณะเดินเครื่อง และ
กอนหยุดเครื่อง พรอมปฏิบัติตามแผนตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําปเพื่อยืดอายุการใชงานไดยาวนานขึ้น 
ตามตารางที่ 3-1 

 
3.1 การตรวจสอบกอนเดินเคร่ือง 

ผูควบคุมจะตองตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของอุปกรณตางๆ ดังนี้ 
 ตรวจสอบระดับน้ํามันที่ถังรับการขยายตัว 
 ตรวจสอบระดับน้ํามันที่ถังเก็บ 
 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํามันในระบบ 
 เดินเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนกอนจุดไฟ แลวตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํามันในระบบ

และสังเกตความดันน้ํามันในระบบ อุณหภูมิของน้ํามันในระบบ และอุณหภูมิปลอง 
 ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ํามันในระบบ 
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุมระดับน้ํามัน และระบบสัญญาณเตือนภัยตางๆ 
 ตรวจสอบการต้ังคาของเครื่องมือวัด และระบบควบคุม 
 ตรวจสอบการต้ังคาการรับภาระไฟฟาท่ีถูกตองของมอเตอร 
 ทําการหลอล่ืนเพลาและกานหมุนของวาลวทุกตัว และตรวจสอบการเปดปดวาลวทุกตัว 
 ตรวจสอบวาลวทุกตัวในระบบใหอยูในสภาพที่ถูกตอง 
 ตรวจสอบระบบการหลอล่ืนของเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน และขอตอตางๆ 
 ตรวจสอบการหมุนของปมทุกตัว และจุดเชื่อมตอการสงถายกําลัง 
 ตรวจสอบทิศทางการหมุนของมอเตอรขับปม 
 ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํามันที่ปมทุกตัว จุดตอของวาลว และจุดตอของเกจตางๆ 
 ภายในระบบจะตองมีทอและวาลวไลอากาศ และจะตองติดต้ังอยูดานบนของทอ 
 การส่ันและเสียงของมอเตอรขับปมไมควรมีมาก ถามีเสียงดังหรือส่ันมากควรหยุดเพื่อ

ตรวจสอบหาสาเหตุโดยทันที 
 อุณหภูมิของของเหลวท่ีใชเปนส่ือนําความรอนในทอจายและทอกลับควรมีความแตกตาง

ประมาณ 15-20 oC 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอตมฯ 

 ความดันแตกตางในระบบไมควรเกิน 0.2-0.3 บาร ถาตํ่ากวานี้หามเดินเครื่องเด็ดขาด 
 ตรวจสอบตําแหนงการเปดวาลวบายพาส 
 ตรวจสอบความดันน้ํามันเชื้อเพลิง ควรมีความดันประมาณ 2.0-2.5 บาร เพื่อปองกัน

ไมใหน้ํามันเชื้อเพลิงเกิดการเดือดกลายเปนไอ ซึ่งทําใหมีผลกระทบตอปมจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงเขาสูหัวเผา 

 ทําการไลอากาศภายในระบบน้ํามันเชื้อเพลิงใหหมด 
 ตรวจสอบสภาพขดลวดไฟฟาที่ใชในการอุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 ตรวจสอบวาลวบายพาสที่ตอครอมไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง ตองสามารถทํางานไดในกรณี

ที่ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอุดตัน 
 
 

3.2 การตรวจสอบขณะเดินเครื่อง 
ผูควบคุมจะตองตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของอุปกรณตางๆ ดังนี้ 

 ตรวจสอบระดับน้ํามันที่ถังรับการขยายตัว พรอมจดในบันทึกรายงานประจําวัน ตาม
ตารางท่ี 3-2 

 ตรวจสอบระดับน้ํามันที่ถังเก็บ พรอมจดใบบันทึกรายงานประจําวัน ตามตารางที่ 3-2 
 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํามันในระบบ 
 ตรวจสอบความดันน้ํามันในระบบทั้งดานดูด และดานสงของปมหมุนเวียน พรอมจดใบ

บันทึกรายงานประจําวัน ตามตารางที่ 3-2 
 ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันในระบบทั้งดานกอนเขาหมอตมฯ และดานออกจากหมอตมฯ 

พรอมจดใบบันทึกรายงานประจําวัน ตามตารางที่ 3-2 
 ตรวจสอบอุณหภูมิที่ปลอง พรอมจดใบบันทึกรายงานประจําวัน ตามตารางที่ 3-2 
 ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ํามันในระบบ 
 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุมระดับน้ํามัน และระบบสัญญาณเตือนภัยตาง ๆ  
 ตรวจสอบสภาพการทํางานที่ผิดปกติ หากพบตองรีบหยุดการเผาไหมของเชื้อเพลิงทันที 

แตหามหยุดปมหมุนเวียนน้ํามันโดยเด็ดขาด จนกวาอุณหภูมิน้ํามันในระบบจะลดลงต่ํา
กวา 100 oC แลวแจงวิศวกรตรวจสอบกอนการใชงานโดยทันที 

 
 

3.3 การปฏิบัติกอนหยุดเครื่อง 
ใหหยุดเฉพาะการเผาไหมของเชื้อเพลิง แตหามหยุดเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนโดยเด็ดขาด 

จนกวาอุณหภูมิน้ํามันในระบบจะลดลงต่ํากวา 100 oC 
 
 
 

 3-2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอตมฯ 

ตารางที่ 3-1  ระยะเวลาการตรวจสอบและบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และระบบ
หมุนเวียนของเหลว 

รายการที่ตองตรวจสอบและบํารุงรักษา 1 วัน 7 วัน 1 เดือน 6 เดือน 1 ป 
1. หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

- ตรวจสอบหารอยรั่วที่ฝาหนาและฝาหลัง 
- สภาพฉนวนกันความรอนทีห่มอตมฯ 

 
O 

  
 

O 

  
 
E 

2. อุปกรณในระบบหมุนเวียนของเหลว 
- ความดันภายในถังรับการขยายตัว 
  (กรณีซีลดวยไนโตรเจน) 
- ระดับของเหลวที่ถังรับการขยายตัว 
- ระดับของเหลวที่ถังเก็บ 
- อุณหภูมิของเหลวในถังรับการขยายตัว 
- เครื่องควบคุมระดับของเหลวในถังรับการขยายตัว 
- สภาพถังรับการขยายตัว 
- สภาพถังเก็บของเหลว 
- สภาพอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

 
O 
 

O 
O 
O 
O 

   
 
 
 
 
 
 

O 
O 
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E 
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3. หองเผาไหม หัวเผา และระบบเชื้อเพลิง  
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- หัวเผา หรอืระบบปอนน้ํามันเชื้อเพลิง 
- สภาพขดทอของเหลวในหองเผาไหม 
- สภาพอิฐทนไฟในหองเผาไหม 
- ตรวจสอบภายในหองเผาไหม 
- ลางทําความสะอาดหองเผาไหม 
- ตรวจสอบความดันน้ํามันเชื้อเพลิงของหัวเผา 
- ตรวจสอบรอยรั่วซึมของน้ํามันเชื้อเพลิง 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการเผาไหม 
- ทําความสะอาดหัวฉีด 
- ทําความสะอาด Flame sensor 
- ทําความสะอาดเขี้ยวสปารค 
- ทําความสะอาดไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง 
- ทําความสะอาดอุปกรณของหัวเผา 
- ระบายตะกอนกนถงัเก็บและพักน้ํามันเชื้อเพลิง 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอตมฯ 

 
รายการที่ตองตรวจสอบและบํารุงรักษา 1 วัน 7 วัน 1 เดือน 6 เดือน 1 ป 

4. อุปกรณความปลอดภัยและเครื่องมือวัด 
- เกจวัดความดันของเหลวในระบบ 
- เกจวัดอุณหภูมิของเหลวในระบบ 
- เกจวัดอุณหภูมิปลอง 
- สัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ 
- ลิ้นนิรภัย 
- ตรวจทดสอบความปลอดภัยในการใชงาน 
- ตรวจสอบเทอรโมสตัท 
- ตรวจสอบสวิตชความดันแตกตาง 
- ตรวจสอบลูกลอยรักษาระดับของเหลว 
- เครื่องยนตสํารองขับเคลื่อนกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน 
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5. เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนและมอเตอร 
- เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนในระบบ 
- เครื่องเติมของเหลวเขาระบบ 
- ตรวจสอบลูกปน (ฟงจากเสียงผิดปรกติ) 
- ตรวจสอบรอยรั่วของชุดกันรุน 
- ตรวจสอบขอตอเพลา 
- ตรวจสอบนอตยึดสวนตางๆ ของเครื่องสูบ 

 
 
 

O 
O 

  
 
 
 
 

O 
O 

 
O 
O 
 

 
 

6. ระบบทอและอุปกรณประกอบทอ 
- วาลวไลอากาศในระบบทอทางสงของเหลว 
- สภาพทอทางของเหลว 
- วาลวปด เปด ของเหลวในระบบ 
- ไสกรองของเหลว 
- ตรวจสอบการรั่วไหลของของเหลว 
- ตรวจสอบชุดรองรับการขยายตัวของทอ 
- ตรวจสอบฉนวนกันความรอนของทอและวาลว 
- ทดสอบเปดปดวาลวเพื่อไมใหวาลวติดตาย 
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7. ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน  
 

O 

   
E 

 
- คุณภาพของเหลวที่ใชเปนส่ือความรอนในระบบ 
- ตรวจสอบความดันกาซเฉื่อย (ถามี) 

หมายเหตุ: 
 O หมายถึง การตรวจสอบการทํางานของอุปกรณตางๆ และบันทึกคาโดยผูควบคุม 

 E หมายถึง การตรวจสอบบํารุงรักษา การปรับปรุงแกไข การเปลี่ยนหรือซอม และอื่นๆ โดย
วิศวกร 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทที่ 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอตมฯ 

ตารางที่ 3-2  รายงานประจําวันในการควบคุมหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน 
วันที่ .........................................  หมอตมฯ หมายเลข .......................  ชนิดเชื้อเพลิง ............................  ชื่อ-นามสกุล ผูควบคุมหมอตมฯ ......................................................... 

ของเหลวที่ใชเปนสื่อนําความรอน เชื้อเพลิงและการเผาไหม ระบบความปลอดภัย 
ระดับ ระดับ

ของเหลว 
อุณหภูมิ
ของเหลว 

อุณหภูมิ
ของเหลว

หลังออกจาก 

ความดัน
เชื้อเพลิง 
ดานดูด  

ความดัน
เชื้อเพลิง
ดานสง 

มิเตอร อุณหภูมิ เครื่อง
ควบคุม
ระดับ

ของเหลว 

เครื่อง
ควบคุม
ความดัน
ของเหลว 

เครื่อง
ควบคุมอัตรา
การไหล
ของเหลว 

ของเหลว เชื้อเพลิง ไอเสีย 
เวลา 

ที่ถังรับการ
ขยายตัว 

ที่ถังเก็บ กอนเขา  
 

(              ) 

 
 

(              ) 
 

(              ) 
หมอตมฯ หมอตมฯ  

(              ) 
 

(              ) (              ) (              )  (              )  

สัญญาณ
เตือนภัย 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

อุณหภูมิของเหลวในระบบเฉลี่ย............................................................ สรุปการทํางานของหมอตมฯ และอุปกรณ:   ปรกติ   ไมปรกติ มีปญหา คือ....................................... 
ความดันเชื้อเพลิงในระบบเฉลี่ย............................................................ ................................................................................................................................................................. 
อุณหภูมิไอเสียเฉลี่ย............................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………... 
ปริมาณการใชเชื้อเพลิงเฉลี่ย................................................................. 
การรั่วไหลของของเหลวในระบบ............................................................ หมายเหตุ :  ใหกรอกขอมูลทุก 1 ชั่วโมง หากพบสิ่งผิดปกติตองดับไฟในหองเผาไหมทันที 
สภาพอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และระบบทอ..................................      แตหามหยุดปมหมุนเวียนน้ํามันโดยเด็ดขาด แลวแจงวิศวกรเพื่อตรวจสอบกอนใชงาน 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอตมฯ 

 
3.4 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาระบบเชื้อเพลิง 

ผูควบคุมจะตองตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของอุปกรณตางๆ ดังนี้ 
 ควรลางทําความสะอาดและตรวจสอบหัวเผาทุกๆ 7 วัน ถาพบวาหัวเผาสกปรก มีหยด

น้ํามันที่ปลายหัวฉีด มีการฉีดน้ํามันที่ไมสม่ําเสมอ หรือมีไอเสียออกมาดําผิดปรกติแมทํา
การปรับปริมาณอากาศแลวยังไมดีขึ้น ควรเปลี่ยนหัวฉีดหรือหัวเผาใหมทันที 

 ทําความสะอาดไสกรอง และเปดระบายส่ิงสกปรกที่กนตัวกรองน้ํามันทุกๆ 7 วัน ถา
พบวาไสกรองน้ํามันขาดเสียหาย ควรเปลี่ยนใหมทันที 

 ควรลางทําความสะอาด ปรับแตงเขี้ยวสปารคใหเหมาะสมทุกๆ 7 วัน 
 ควรตรวจสอบ ปรับแตงอุณหภูมิน้ํามันเชื้อเพลิง และความดันของเครื่องสูบของเหลว

หมุนเวียนใหเหมาะสมทุกวัน 
 ควรเปดระบายเศษวัสดุหรือส่ิงเจือปนที่ตกตะกอนอยูกนถังพักน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil day 

tank) ทุกๆ 1 ป พรอมกับลางทําความสะอาดดวยหากทําได 
 
 

3.5 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหองเผาไหม 
ผูควบคุมจะตองตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของอุปกรณตางๆ ดังนี้ 

 ควรตรวจสอบหัวฉีดภายในหัวเผาอยางนอยทุกๆ 3 เดือน หรือเมื่อพบวามีการเผาไหมที่
ผิดปรกติเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เชน หัวฉีดมีน้ํามันหยด หรืออาจตรวจสอบไดจากการวัด
ประสิทธิภาพการเผาไหม ทําการบํารุงรักษาโดยการถอดหัวฉีดออกมาลางทําความ
สะอาด และตรวจสอบสภาพดวยสายตาอีกครั้ง 

 หากหัวฉีดมีความผิดปรกติ จะทําใหหองเผาไหมสกปรก ควรตรวจสอบหองเผาไหมอยาง
นอยทุกๆ 6 เดือน ทําการตรวจสอบโดยเปดหัวเผาออกแลวใชไฟฉายสองดูเขมาภายใน
หองเผาไหม ดังแสดงในรูปที่ 3-1 ถามีเขมาใหรีบทําความสะอาดทันที 

 ในการเปดทําความสะอาดหองเผาไหม ควรหยุดการใชหองเผาไหมจนอุณหภูมิภายใน
หองเผาไหมลดลงตํ่ากวา 80 oC แลวเปดฝาหนาหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอนออก ทําความสะอาดดวยแปรงใหเสร็จกอนที่อุณหภูมิจะลดลง เนื่องจากจะทําให
เขมาแข็งตัวและทําความสะอาดไดยาก 

 การเปดฝาหนาควรทําดวยความระมัดระวัง เพราะอาจทําใหอุปกรณตางๆ เสียหายได 
เชน อิฐทนไฟแตกรวงหลน ปะเก็นฉีกขาด เปนตน 

 หามใชหินเจียรทําความสะอาดภายในหองเผาไหมโดยเด็ดขาด ควรใชแปรงลวดหรือ
ลูกปดลวดขัดทําความสะอาดแลวเปาดวยลมหรือใชน้ําฉีด 

 หากพบวาปะเก็นหนาหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเสียหาย ควรเปลี่ยนใหม
ทันที ไมควรนํากลับมาใชอีก 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 3  การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหมอตมฯ 

 กรณีที่ไมมีชางที่มีความชํานาญ ไมควรเปดฝาหนาทําความสะอาดเอง ควรติดตอหรือ
แจงชางผูชํานาญเฉพาะทางเขามาทําความสะอาดให เพราะขั้นตอนในการทําความ
สะอาดจะตองใชความระมัดระวังเปนอยางสูง ตองกระทําอยางถูกตองและแมนยํา เพื่อ
ปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมา 

 

 
 

รูปที่ 3-1  เขมาในหองเผาไหม 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

 4-1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

บทที่ บทที่ 44  
อุปกรณและระบบความปลอดภัยอุปกรณและระบบความปลอดภัย  

สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอนสําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
 
 

ในการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือใหความรอนใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดนั้น จําเปนตองมี
การติดต้ังอุปกรณและระบบความปลอดภัยใหครบถวนตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ
ความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 ไดกําหนดไว นอกจาก
การติดต้ังที่ถูกตองแลว ความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง ในการใชงาน การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษา ก็
เปนสวนสําคัญที่ไมสามารถละเลยได ดังนั้นผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือใหความ
รอนจึงจําเปนตองศึกษา ทบทวนความรู และเพิ่มพูนประสบการณ เก่ียวกับอุปกรณและระบบความปลอดภัยให
ละเอียดแมนยําที่สุดกอนที่จะดําเนินการใดๆ กับหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ตนเองรับผิดชอบ 

 
4.1 ถังรับการขยายตัว 

ถังรับการขยายตัว (Expansion tank) ทําหนาที่รองรับการขยายตัวของน้ํามันรอนในระบบเมื่อน้ํามัน
อุณหภูมิสูงขึ้น และเมื่อน้ํามันอุณหภูมิลดลง น้ํามันในถังรับการขยายตัวจะไหลออกมาเติมทําใหระบบมีน้ํามัน
เต็มตลอดเวลา โดยทั่วไปเมื่อไดรับความรอนจนกระทั่งมีอุณหภูมิใชงานที่ 300 oC น้ํามันในระบบจะขยายตัว
ทําใหปริมาตรเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ถังรับการขยายตัวจะตองติดต้ังใหสูงกวาระบบทอน้ํามันรอนเสมอ 
นอกจากนี้ถังจะตองมีความจุเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของน้ํามันรอนไดทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 4-1 

 

  
 

รูปที่ 4-1  ถังรบัการขยายตัว 
 
 
 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

4.1.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยท่ีเกี่ยวกับการติดต้ังถังรับการขยายตัวสําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา

ความรอนกําหนดไวดังนี้ 
 ปริมาณความจุของถัง 
- กรณีของเหลวในระบบทั้งหมด นอยกวา 1000 ลิตร ถังตองรองรับปริมาณของเหลวที่

ขยายตัวไดไมนอยกวารอยละ 50 ของปริมาณของเหลวในระบบทั้งหมด 
- กรณีของเหลวในระบบทั้งหมด ต้ังแต 1000 ลิตรขึ้นไป ถังตองรองรับปริมาณของเหลวที่

ขยายตัวไดไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณของเหลวในระบบทั้งหมด 
 ตองติดต้ังถังในตําแหนงที่สูงกวาทอหรืออุปกรณที่มีของเหลวและอยูสูงสุดในระบบ ไมนอย

กวา 1.5 เมตร ยกเวนระบบที่ใชกาซเฉื่อยเพิ่มความดันหนาเครื่องสูบของเหลว 
 ตองติดต้ังเครื่องควบคุมระดับของเหลวในถังรับการขยายตัว และใหสงสัญญาณเตือนภัย เปน

แสงหรือเสียง เม่ือระดับของเหลวตํ่ากวาปกติ 
 กรณีที่มีของเหลวในระบบตั้งแต 1000 ลิตรขึ้นไป ตองจัดใหมีทอระบายของเหลวไหลลน 

(Overflow pipe) จากถังรับการขยายตัวลงสูถังเก็บของเหลว 
 ตองติดต้ังทอสําหรับของเหลวขยายตัว(Expansion pipe) ระหวางจุดตํ่าสุดของถังรับการ

ขยายตัว กับ ทอทางดูดของเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน 
 

4.1.2 การใชงาน การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษา 
การใชงาน การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาถังรับการขยายตัว แสดงไวแลวในบทที่ 2 และ 3 
 
 

4.2 ถังเก็บของเหลว 
ถังเก็บของเหลว (Storage tank or drain tank) มีหนาที่รองรับน้ํามันที่ลนจากถังรับการขยายตัว ซึ่ง

อาจเกิดขึ้นไดในกรณีที่น้ํามันรอนในระบบไดรับความรอนสูงผิดปกติทําใหเกิดการขยายตัวมากจนลนถังออกมา 
และยังมีหนาที่ถายน้ํามันรอนออกจากระบบมาเก็บสํารองไวในกรณีมีการซอมบํารุงระบบ 

 
4.2.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต้ังและการใชงานถังเก็บของเหลวสําหรับหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนกําหนดไววา ตองติดต้ังถังเก็บของเหลวในกรณีที่มีของเหลวในระบบตั้งแต 1000 
ลิตรขึ้นไป และตองติดต้ังเครื่องสูบของเหลว สําหรับเติมของเหลวเขาสูระบบหรือถายของเหลวออกจากระบบสู
ถังเก็บ โดยใชสวิตชควบคุมการทํางานของเครื่องสูบของเหลวแบบปดเปดดวยมือ หามเติมของเหลวเขาสูระบบ 
ในขณะที่ของเหลวในระบบมีอุณหภูมิสูงเกินกวาจุดเดือดของน้ํา 

 
4.2.2 การใชงาน การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษา 

การใชงาน การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาถังเก็บของเหลว ไดแสดงไวแลวในบทที่ 2 และ 3 
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4.3 เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน 
เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน (Circulating pump) ทําหนาที่สูบของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน ให

ไหลเวียนจากหมอตมไปยังอุปกรณใชความรอน และไหลกลับมายังถังพักเพื่อนํากลับมาตมเพื่อใหความรอนอีก
ครั้ง เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนที่ใชงานกับหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนมีหลายชนิด โดยเฉพาะ
เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนแบบใชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางเปนที่นิยมใชกันแพรหลาย 

 
4.3.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการติดต้ังและการใชงานเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนสําหรับหมอ
ตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนกําหนดไวดังนี้ 

 ตองติดต้ังลิ้นปดเปดท่ีทอทางเขาและออกของเครื่องสูบของเหลว 
 ตองมีอัตราการไหลและความดันเพียงพอตอการหมุนเวียนของเหลวผานทอรับความรอน โดย

ไมทําใหอุณหภูมิที่ผิวของของเหลว (Film temperature) สูงเกินคาท่ียอมได 
 ในกรณีที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง ตองติดต้ังเครื่องสูบของเหลวที่ใชกําลังจากเครื่องยนต อยางนอย 1 

ชุด และตองสามารถสตารทเครื่องยนตไดทันทีเมื่อไฟฟาดับหรือตองจัดใหมีระบบไฟฟา
สํารอง สําหรับปอนมอเตอรเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน พรอมทั้งจัดใหมีอุปกรณแลกเปลี่ยน
ความรอนสําหรับควบคุมอุณหภูมิที่ผิวของของเหลวไมใหสูงกวาอุณหภูมิที่ของเหลวนั้น
สามารถรองรับได 

 กรณีที่เครื่องสูบของเหลวไมทํางาน ตองตัดระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4-2  เครือ่งสูบของเหลวหมุนเวียนแบบใชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง 

1 เรือนปม 
2 ใบพัด 
3 ซีลกันร่ัว 
4 เพลา และแบริ่ง 
5 ซีลนํ้ามัน 
6 เรือนยึดแบร่ิง 
7 เฟรมใสแบร่ิง 
8 ปลั๊กแมเหล็กถายนํ้ามัน 
9 ชองมอง 
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4.3.2 การใชงาน 

แบงตามชนิดของเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนไดดังนี้ 
1) เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนแบบลูกสูบ 

 เหมาะสมใชงานกับการสูบของเหลวหมุนเวียนเขาสูหมอตมฯ ที่มีความดันน้ํามันรอนสูง
มาก 

 ไมเหมาะสมใชงานกับการสูบของเหลวหมุนเวียนแบบตอเนื่องตลอดเวลา (Continuous 
feed) ที่ใชวาลวควบคุม (Control valve) เปนตัวปรับอัตราการไหลของของเหลว
หมุนเวียน เนื่องจากอัตราการไหลไมราบเรียบ 
 

2) เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนแบบใชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลางชนิดหลายขั้นตอน 

 เหมาะสมใชงานกับการสูบของเหลวหมุนเวียนแบบตอเนื่องตลอดเวลา (Continuous 
feed) ที่ใชวาลวควบคุม (Control valve) เปนตัวปรับอัตราการไหลของของเหลว
หมุนเวียน 

 เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนแบบใชแรงเหว่ียงหนีศูนยกลางชนิดหลายขั้นตอนจะ
เสียหายไดงาย ถามีการอุดตันหรือของเหลวหมุนเวียนไมไหล เพราะโครงสรางใบพัดและ
เส้ือ (Casing) ของเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนแบบนี้ มักจะขึ้นรูปจากแผนเหล็กกลาไร
สนิม (Sheet metal)  
 

3) เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนแบบเทอรไบน 

 เหมาะสมใชงานกับการสูบของเหลวหมุนเวียนแบบตัดตอ (On/off) หรือการทํางานแบบ
เปนชวง (Intermittent) 

 เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนแบบเทอรไบนสามารถทนอุณหภูมิไดสูง โดยเฉพาะใน
ระบบหมอตมฯ ที่มีถังไลอากาศ โดยทั่วไปแลวอายุการใชงานเครื่องสูบของเหลว
หมุนเวียนแบบเทอรไบนจะนานกวาเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนแบบใชแรงเหว่ียงหนี
ศูนยกลางชนิดหลายขั้นตอน 

 
ปญหาเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนที่พบบอย ไดแก 

 ลืมปดวาลวที่ทอสงหรือทอดูดของเหลวหมุนเวียน 
 เกิดการอุดตันในทอสงหรือทอดูดของเหลวหมุนเวียน 
 เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนชํารุด 
 เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนรอนจัดเมื่อหยุดทํางาน มีสาเหตุจากวาลวกันกลับที่ทอสง

ของเหลวหมุนเวียนชํารุด หรือล้ินติดคางเนื่องจากตะกรันหรือเศษวัสดุอื่นๆ 
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4.3.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

 หากเกิดปญหาอาการสูบของเหลวหมุนเวียนไมเขา เนื่องจากลิ้นกันกลับมีการรั่วซึมยอนกลับ 
ซึ่งเปนอันตรายมากเนื่องจากเปนสาเหตุทําใหน้ํามันในหมอตมฯ แหง และทําใหหมอตมฯ 
ระเบิดได ดังนั้นหากตรวจพบใหรีบซอมแซมโดยทันที  

 ควรทดสอบการทํางานของเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนทุกวัน และทําการบํารุงรักษาหรือทํา
ความสะอาดอุปกรณในระบบทุกป รายละเอียดการตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในเครื่อง
สูบของเหลวหมุนเวียน แสดงไดดังตารางที่ 4-1 
 

ตารางที่ 4-1  การตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน 
อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

แกนหมนุ (Rotor) ตรวจสอบความผิดปกติของ
เสียงและการสั่นสะเทือน 

ไมมีความผิดปกติของเสียง
และการส่ันสะเทือน 

ปะเก็นหรือปลอกกัน
ซึม (Gland) 

1) ถาเปนซีลทางกลตอง
ตรวจสอบการรั่วซึมของ
ของเหลวหมนุเวียน หรือ
ความผิดปกติของ
อุณหภูมิที่สูง 

2) ถาเปนปะเก็นเชือก ตอง
ตรวจสอบความผิดปกติ
ของอุณหภูมิทีสู่ง และการ
ทํางานของซีล 

1) ไมมีการรั่วซึมและความ
รอนสูงผิดปกติ 

2) ไมมีความรอนสูงผิดปกติ 

ตลับลูกปน 
(Bearing) 

ตรวจสอบการส่ันสะเทือนที่
ผิดปกติการรั่วซึมของน้ํามัน 
ความรอนที่ผิดปกติและ
สภาพการหลอลื่น 

ไมมีการส่ันสะเทือนที่ผิดปกติ 
ไมมีการรั่วซึมของน้ํามัน ไม
มีความรอนสูง ปริมาณและ
คุณภาพของน้ํามันหลอนลื่น
อยูในเกณฑเหมาะสม 

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

ไมมีการเย้ืองศูนยและหนี
ศูนย 

เครื่องสูบของเหลว
หมุนเวียน 

มาตรวัดการ 
ไหลและความดัน 

1) ตรวจสอบคากระแสและ
การเติมของเหลว
หมุนเวียนเขาระบบ 

2) ตรวจสอบแรงดันขาออก
จากปม 

1) คากระแสและการเติมเขา
ระบบตองอยูในเกณฑ
ปรกติ 

2) ตองอยูในเกณฑปรกติ 
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4.4 ไสกรอง 

ไสกรอง (Strainer) ทําหนาที่ดักจับอนุภาคของแข็งที่ลอยปะปนมากับของเหลว เชน ตะกรัน สนิม ผง
โลหะจากการเจาะหรือเชื่อม หรือของแข็งอื่นๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหอุปกรณที่อยูในระบบหมุนเวียน
ของเหลวไดรับอันตรายจากอนุภาคเหลานี้ ไสกรองสามารถแบงได 2 แบบ ไดแก ไสกรองแบบตัววาย (Y-type 
strainer) ดังแสดงในรูปที่ 4-3 และ ไสกรองแบบตะกรา (Basket type strainer) ดังแสดงในรูปที่ 4-4 

 

    
 

รูปที่ 4-3  ไสกรองแบบตัววาย 
 

   
 

รูปที่ 4-4  ไสกรองแบบตะกรา 
 

4.4.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต้ังไสกรองสําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน

กําหนดไววา ตองติดต้ังไสกรองที่ทอทางดูดของเครื่องสูบของเหลว โดยมีขนาดไมเล็กกวาทอของเหลว 
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4.4.2 การใชงาน 

 ควรติดต้ังไสกรองในระบบทอหมุนเวียนของเหลวในตําแหนงกอนเขา (Upstream) อุปกรณ
สําคัญตางๆ เชน อุปกรณที่ใชของเหลวนําความรอน มาตรวัดอัตราการไหล เปนตน 

 การติดต้ังไสกรองแบบตัววายเขากับระบบทอ ตองพิจารณาถึงแนวการวางตัวของทอ และ
ชนิดของของไหลที่ไหลอยูภายในทอดวย ในระบบหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
กรณีที่ทอวางตัวในแนวนอนและของไหลภายในทอเปนของเหลว ใหติดต้ังไสกรองในลักษณะ
หอยกระเปาะตัววายลงดานลาง สวนกรณีที่ทอวางตัวในแนวดิ่งและของไหลภายในทอเปน
ของเหลว ใหติดต้ังไสกรองในลักษณะหอยกระเปาะตัววายเฉียงลงดานลาง  

 
4.4.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

หม่ันตรวจดูสภาพของไสกรอง และทําความสะอาดไสกรองตามระยะที่ผูผลิตกําหนด 
 
 

4.5 อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ และเครื่องอานคาและควบคุมอุณหภูมิของเหลว 
อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature sensor) ทําหนาที่วัดอุณหภูมิของเหลวที่เปนส่ือนําความ

รอน และเปลี่ยนอุณหภูมิที่วัดไดเปนสัญญาณทางไฟฟา เพื่อสงตอไปยังเครื่องอานคาและควบคุมอุณหภูมิ
ของเหลว (Temperature reader and controller) ซึ่งทําหนาที่นําสัญญาณทางไฟฟาไปประมวลผลเพื่อแสดง
เปนตัวเลขใหผูปฏิบัติงานไดทราบ และนําคาที่ไดไปใชในการควบคุมอุปกรณตางๆ เชน ควบคุมการตัดตอของ
หัวพนไฟในระบบหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และระบบหมุนเวียนของเหลวแบบอัตโนมัติตามท่ี
ไดโปรแกรมไวในเครื่องควบคุมอุณหภูมิของเหลว ทั้งนี้เพื่อใหทุกอุปกรณทํางานสอดคลองกันโดยมีเปาหมาย 
คือ อุณหภูมิของเหลวตองคงที่ตลอดการทํางาน 

 
4.5.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต้ังอุปกรณตรวจจับอุณหภูมิและเครื่องอานคาและควบคุม
อุณหภูมิของเหลวสําหรับหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนกําหนดไวดังนี้  

 ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ ที่ทอทางเขาของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน ทอทางออกของหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและที่ปลองไอเสีย 

 ตองติดต้ังระบบตัดการเผาไหมเชื้อเพลิงและสงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ ในกรณีที่อุณหภูมิ
ของของเหลวที่ทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนสูงถึงจุดท่ีกําหนด 
สัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางาน
ดวยสวิตชตัดตอแบบอัตโนมัติ โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 

 ตองทําหนาที่สงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิปลองไอเสียสูงผิดปกติ สัญญาณ
เตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวยสวิตช
ตัดตอแบบอัตโนมัติ โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 
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4.5.2 การใชงาน 
การใชอุณหภูมิสูงเกิดความจําเปนทําใหสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน และยังสงผลกระทบตอ

คุณภาพของผลิตภัณฑอีกดวย ดังนั้นจึงควรปรับต้ังอุณหภูมิใหเหมาะสมกับความตองการอยางสมํ่าเสมอ 
นอกจากนี้ยังเพื่อเปนการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่งดวย 

 
การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 4.5.3 

 ตองการทําการตรวจสอบและทดสอบการทํางานของอุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ เครื่องอานคา
และควบคุมอุณหภูมิของเหลวทุก 1 เดือน โดยการทดสอบขณะใชงาน โดยการเพิ่มอุณหภูมิ
ของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน หากอุณหภูมิของเหลวสูงถึงจุดท่ีปรับต้ัง สวิตชจะตัดการ
ทํางานของหัวเผา หากสวิตชไมทํางาน อุณหภูมิของเหลวจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงระดับ
ที่ต้ังไว ระบบตัดการทํางานฉุกเฉินจะตัดการทํางานของทุกระบบทันที 

 การบํารุงรักษา คือ ตองทําการบํารุงรักษาหรือทําความสะอาดทุกป ดวยการใชผาทําความ
สะอาด พรอมตรวจการชํารุดของสายไฟหรือกระจกและเข็ม ทอที่ตอมายังสวิตชควบคุม
อุณหภูมิของเหลวก็ตองทําความสะอาดดวย 

 ตองทําการตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในระบบควบคุมอุณหภูมิของเหลวที่เปนส่ือนํา
ความรอนแบบอัตโนมัติใหครบ เพื่อใหการควบคุมอุณหภูมิของเหลวเปนไปดวยความถูกตอง
และแมนยํามากที่สุด รายละเอียดการตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในระบบควบคุม
อุณหภูมิของเหลวที่เปนส่ือนําความรอนแบบอัตโนมัติแสดงในตารางที่ 4-2 
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ตารางที่ 4-2  การตรวจสอบสภาพอุปกรณปลีกยอยในระบบควบคุมอุณหภูมิของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน

แบบอัตโนมัติ 
อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 

จุดเชื่อมตอทาง
ไฟฟา 

1) ตรวจสอบการหลุดหลวม
ของตะปูควง 

2) ตรวจสอบ ฝุนความชื้น 
คราบสนิมและการผุกรอน 

1) ไมมีการหลดุหลวม 
2) ไมมีฝุน ความชื้น คราบ

สนิม และการผุกรอน 

หลอดคาปลารี 
(Capillary tube) 

ตรวจสอบการเสียหายของ
หลอดคาปลารี และการรั่วซึม
ของของเหลวภายใน 

ไมมีความเสียหายของหลอด
คาปลารีและการรั่วซึมของ
ของเหลวภายใน 

อุปกรณควบคุม
อุณหภูมิของเหลวที่
เปนส่ือนําความรอน  
แบบเปด-ปด  
(On-off type 
temperature 
controller) 
 ระบบตัดเชื้อเพลิง ถาเปนอุปกรณกําหนด

อุณหภูมิน้ํารอนตอง
ตรวจสอบสภาพการทํางาน 
ถาจําเปนใหปรับลดอุณหภูมิ 

เพื่อหยุดการเผาไหมอยาง
รวดเร็วและใหระบบปองกัน
รองเตือน 

อุปกรณควบคุม
อุณหภูมิของเหลวที่
เปนส่ือนําความรอน  
แบบสัดสวน 
(Proportional type 
temperature 
controller) 
 

ตัวตานทานแปรคา
ได (Potentiometer) 

1) ตรวจสอบการหลุดขาด 
การลุกไหม การเปรอะ
เปอนบนตัวปด (Wiper) 
และผิวของขดลวด 

2) ตรวจสอบระยะระหวางตัว
ปดและขดลวด 

3) ตรวจสอบการเคลื่อนไหว
ของตัวปด เม่ืออุณหภูมิ
ไมคงที ่

1) ไมมีการหลดุขาด การลุก
ไหม การเปรอะเปอนบน
ตัวปด (Wiper) และผิว
ของขดลวด 

2) อยูในสภาพที่เหมาะสม 
3) ตองเคลื่อนไหวไดอยางไม

ติดขัด 

จุดเชื่อมตอทาง
ไฟฟา 

1) ตรวจสอบการหลุดหลวม
ของตะปูควง 

2) ตรวจสอบฝุนความชื้น 
คราบสนิมและการผุกรอน 

1) ไมมีการหลดุหลวม 
2) ไมมีฝุน ความชื้น คราบ

สนิม และการผุกรอน 

สวนตรวจจับ
อุณหภูมิ 

ตองตรวจสอบความเสียหาย
ของหลอดคาปลารี และการ
รั่วซึมของของเหลวภายใน 

ไมมีความเสียหายของหลอด
คาปลารีและการรั่วซึมของ
ของเหลวภายใน 

 

ทอไสไก (Siphon ตรวจสอบการรั่วซึมของ
tube) น้ํามันรอนบริเวณจุดยึดดวย 

ตะปูควง 

ตองไมมีการรั่วซึม 
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4.6 มาตรวัดความดันของเหลว 

มาตรวัดความดันของเหลว (Pressure indicator or pressure gauge) คือ อุปกรณที่ใชวัดและแสดงคา
ความดันของของเหลวที่ไหลผานบริเวณที่ติดต้ังมาตรวัด เพื่อใหผูใชทราบถึงสถานะของความดันภายในหมอ
ตมระบบทอน้ํามันรอน หรือระบบอื่นๆ ที่ตองการ มาตรวัดความดันแบงได 2 ประเภทตามลักษณะการทํางาน 
ไดแก 

 
1) มาตรวัดความดันเชิงกล 

มาตรวัดความดันเชิงกล (Mechanical pressure gauge) ทํางานโดยอาศัยการขยายตัวของ
กลไกที่ติดต้ังอยูภายในมาตรวัด แสดงคาความดันผานทางหนาปดแบบเข็มและตัวเลขพรอมสเกล นิยมใชมาก
ที่สุดในระบบหมอตมฯ เนื่องจากเปนแบบที่มีโครงสรางงาย ราคาถูก วัดความดันไดครอบคลุมถึงยานสูงๆ 
ความเที่ยงตรงดีเมื่อเทียบกับราคา สามารถแบงยอยไดเปน 3 แบบ คือ แบบไดอะแฟรม (Diaphragm) แบบ
บูรดอง (Bourdon) และแบบเบลโลว (Bellow) กลไกภายใน และลักษณะภายนอกของมาตรวัดความดันเชิงกล
แตละแบบแสดงในรูปที่ 4-5 ถึง 4-7 

 

คว
าม
ดัน

 

คว
าม
ดัน

 คว
าม
ดัน

 

 
 

รูปที่ 4-5  มาตรวัดความดันแบบไดอะแฟรม 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
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รูปที่ 4-6  มาตรวัดความดันแบบบูรดอง 
 

 
 

รูปที่ 4-7  มาตรวัดความดันแบบเบลโลว 
 

2) มาตรวัดความดันแบบไฟฟา 
มาตรวัดความดันแบบไฟฟา (Electrical pressure gauge) ทํางานโดยการแปลงคาความถี่ที่

สรางโดยขึ้นทรานสดิวเซอร (Transducer) เปนคาความดันและแสดงใหผูใชไดทราบผานทางหนาปดแบบเข็ม 
หรือแบบตัวเลขดิจิตอล ภายในทรานสดิวเซอรประกอบดวยไดอะแฟรมและผลึกควอรตสําหรับกําเนิดสัญญาณ
ความถี่ทางไฟฟา ซึ่งความถี่ทางไฟฟาที่สรางขึ้นจะมีคาเปลี่ยนแปลงไปตามความดันที่เปลี่ยนแปลงไป 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

เนื่องจากทรานสดิวเซอรเปลี่ยนความดันเปนสัญญาณทางไฟฟา ขอดีของการใชมาตรวัดความดันแบบไฟฟา 
คือ สามารถติดต้ังมาตรวัดและตัวแสดงคาความดันหางจากจุดวัดความดันไดไกล ตลอดจนสามารถนํา
สัญญาณไฟฟาที่วัดไดไปใชรวมกับระบบควบคุมทางไฟฟาอื่นๆ ตอไดทันที นอกจากนี้ยังมีคาความผิดพลาดใน
การวัดนอยถึง 0.01% ตลอดอายุการใชงานหลายสิบป กลไกภายใน และลักษณะภายนอกของทรานสดิวเซอร
และมาตรวัดความดันแบบไฟฟาแสดงไดดังรูปที่ 4-8 

 

 
รูปที่ 4-8  มาตรวัดความดันแบบไฟฟา 
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4.6.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต้ังและการใชงานมาตรวัดความดันของเหลวสําหรับหมอตมที่
ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนกําหนดไววา ตองมีการติดต้ังมาตรวัดความดันที่ทอทางเขาและทอทางออก
ของหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน โดยมาตรวัดความดันตองอานคาไดอยางนอย 1.5 เทาของความ
ดันอนุญาตใชงานสูงสุด ตองติดต้ังที่ทอทางดูด ระหวางเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนกับไสกรองโดยมาตรวัด
ความดัน และตองอานคาไดทั้งคาความดันและคาสุญญากาศ 

 
4.6.2 การใชงาน 

 สเกลตัวเลขที่หนาปทมควรอานคาไดระหวาง 1.5-2 เทา ของคาความดันใชงานสูงสุด 
 บนหนาปดตองมีเครื่องหมายแสดงระดับความดันอันตรายไวใหเห็นไดชัดเจน 
 ติดต้ังเกจวัดความดันไวใกลหมอตมฯ มากท่ีสุด 
 ติดต้ังเกจวัดความดันไวบริเวณที่ผูควบคุมหมอตมฯ มองเห็นไดชัดเจน 

o หมอตมฯ ที่อุณหภูมิของน้ํามันรอนสูงกวา 208 C ทอไสไกหรืออุปกรณอื่นๆ หามใชอุปกรณ
ที่ทํามาจากทองแดงและทองเหลือง 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

4.6.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 
ตองมีการสอบเทียบเกจวัดความดันของหมอตมฯ อยางนอยปละครั้งเพื่อความเท่ียงตรง 
 
 

4.7 ลิ้นนิรภัย 
ลิ้นนิรภัย (Safety relief valve) เปนอุปกรณที่สําคัญในหมอตมฯ ลิ้นนิรภัยจะเปดขึ้นเพื่อระบาย

ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนออกสูบรรยากาศภายนอกหากความดันในหมอตมฯ หรือในระบบทอ เกิน
พิกัดท่ีต้ังไว และจะปดเปดลงเมื่อความดันของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนลดลงตํ่ากวาพิกัดท่ีต้ังไว ดังนั้นลิ้น
นิรภัยจึงทําหนาที่รักษาระดับความดันไมใหเกินกวาพิกัดท่ีต้ังไว เปนการปองกันการระเบิดดวยเหตุอัน
เนื่องมาจากความดันของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนเกินพิกัด ทําใหเกิดความปลอดภัยตอการใชงาน ลิ้น
นิรภัยท่ีนิยมใชเปนแบบสปริงดันกลับ ดังแสดงในรูปที่ 4-9 

 

  
 

รูปที่ 4-9  ลิน้นิรภัยแบบสปริงดันกลับ 
 
 
 
 

4.7.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการติดต้ังลิ้นนิรภัยสําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือความรอน

กําหนดไววา ในกรณีที่ติดต้ังเครื่องสูบของเหลวที่ทอทางเขาของหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตอง
ติดต้ังลิ้นนิรภัย (Safety relief valve) ที่ทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และทอ
ทางออกของลิ้นนิรภัยใหตอเขาสูถังรับการขยายตัวหรือถังเก็บของเหลว รวมทั้งตองไมมีลิ้นปดเปดท่ีทอทางเขา
และออกของลิ้นนิรภัย และการติดต้ังลิ้นนิรภัยดังกลาวตองอยูในระดับที่สูงกวาถังรับการขยายตัวหรือถังเก็บ
ของเหลว 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

4.7.2 การใชงาน 

 ขนาดเสนผานศูนยกลางบาลิ้นไมควรเล็กกวา 15 มิลลิเมตร 
 ทอทางออกของลิ้นนิรภัยตองไมเล็กกวาทอทางเขา 
 ในกรณีที่ตองตอทอออกจากล้ินนิรภัยควรใช Dip pan เพื่อตัดไมใหน้ําหนักของทอกดลงท่ีตัว

ลิ้นนิรภัย และทอที่ตอออกไปตองยึดใหมั่นคงแข็งแรง 
 

4.7.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

 สํารวจสภาพของลิ้นนิรภัยดวยสายตาวาอยูในสภาพปกติหรือไม และทดลองดึงลวดยกล้ิน
นิรภัยดวยวาทํางานไดคลองหรือไม 

 ลิ้นนิรภัยตองทดสอบสภาพการใชงานอยูเสมอ อยางนอยสัปดาหละครั้ง 
 ตรวจสอบสภาพอุปกรณภายในและอุปกรณที่เกี่ยวของกับลิ้นนิรภัยสําหรับหมอตมที่ใช

ของเหลวเปนส่ือนําความรอน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4-3 
 
ตารางที่ 4-3  การตรวจสอบสภาพอุปกรณภายในและอุปกรณที่เก่ียวของกับล้ินนิรภัย 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
วาลว ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํามัน

รอน 
ไมมีการรั่วซึม 

สปริง ตรวจสอบการแตกหัก คราบ
สนิมและการเปรอะเปอน 

ไมมีการแตกหกั คราบสนิม
และรอยเปรอะที่สังเกตได 

ชิ้นสวนที่อยูกบัท่ี ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํามัน
รอน การหลุดหลวมของตะปู
ควง คราบสนิมและการเปรอะ
เปอน 

ไมมีการรั่วซึม การหลุดหลวม 
คราบสนิมและรอยเปรอะที่
สังเกตได 

ลิ้นนิรภัย 

ทอระบายของเหลว
ที่เปนส่ือนําความ
รอน 

ตรวจสอบสภาพของฉนวน
ความรอน การรั่วซึมของ
น้ํามันรอน และการอุดตัน 

ไมมีน้ํามันรอนหยด หรือความ
เสียหายท่ีฉนวนความรอน ไม
มีการรั่วซึมของน้ํามันรอน ไม
มีการอุดตันของทอ 

 
 กรณีที่พบความผิดปกติของการทํางานของลิ้นนิรภัย ในชวงทดสอบกอนหยุดเดินหมอตมฯ 

จะตองมีการดําเนินการแกไขโดยชางผูชํานาญงาน ดังตอไปนี้ 
- ตรวจสอบ Valve nozzle และ Disk seat ทําการบดบาวาลวตามคําแนะนําของผูผลิต 
- ตรวจสอบชิ้นสวนภายในของวาลว ดูสภาพ การกัดกรอน สึกกรอน และรอยขีดขวน 

แกไขหรือเปลี่ยนตามคําแนะนําของผูผลิต 
- ตรวจสอบสวนประกอบของสปริงวาลว ถึงการสึกกรอน แตกราว ความยืดหยุนของ 

สปริง 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

- ตรวจสอบแกนวาลววาไมคดงอ เสียรูป รวมทั้งเกลียวปรับสามารถทํางานไดตามที่
ออกแบบ 

- ตรวจสอบทอออกของนํ้ามันรอน และทอระบายน้ําวามีความปลอดภัย สามารถขยายตัว 
หดตัวไดปกติ 

- ทดสอบการทํางานของวาลวภายใตความดันใชงาน ปรับใหทํางานตามที่ออกแบบ บันทึก
คาความดันที่วาลวเปด 

 
 

4.8 เครื่องวัดการไหลของของเหลว 
เครื่องวัดการไหลของของเหลว (Flow meter) คือ อุปกรณที่ใชในการวัดและแสดงคาอัตราการไหล

ของของเหลวที่ไหลผานทอบริเวณที่ทําการติดต้ังเครื่องวัด อัตราการไหลบงบอกถึงปริมาตรของของเหลวที่ไหล
ผานพื้นที่หนาตัดใดๆ ในหนึ่งหนวยเวลา ดังนั้นอัตราการไหลจึงมีหนวยเปนปริมาตรตอเวลา เชน ลูกบาศก
เมตรตอวินาที ลิตรตอวินาที เปนตน เครื่องวัดอัตราการไหลสามารถแบงตามลักษณะและกลไกในการวัด
โดยเฉพาะเครื่องวัดอัตราการไหลแบบวัดความดันแตกตางเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย 

 

 
รูปที่ 4-10  เครื่องวัดอัตราการไหลแบบวัดความดันแตกตาง 

 
4.8.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยสําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนกําหนดไววา ตองติดต้ัง
เครื่องวัดการไหลของของเหลวที่ทอทางออกของทอรับความรอนทุกทอของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน เครื่องวัดการไหลของของเหลวตองสงสัญญาณใหตัดระบบเผาไหมเชื้อเพลิงและสงสัญญาณเตือนภัย
อัตโนมัติ เมื่อการไหลของของเหลวของทอรับความรอนทอใดทอหนึ่งตํ่าถึงจุดวิกฤต และในกรณีที่ของเหลวใน
ระบบมีอัตราการไหลต่ํากวารอยละ 90 ของอัตราการไหลออกแบบ ตองสงสัญญาณใหเครื่องควบคุมการทํางาน
ของระบบเผาไหมเชื้อเพลิงทํางานที่ตําแหนงไฟออนเทานั้น 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

4.8.2 การใชงาน 

 ติดต้ังเคร่ืองวัดอัตราการไหลของของเหลวใหถูกตองตามทิศทางการไหลของของเหลวท่ี
ตองการวัดอัตราการไหล 

 จัดวางแนวการติดต้ังของเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวใหถูกตองตามที่ผูผลิตกําหนด 
 หุมฉนวนกันความรอนรอบบริเวณหัววัด หรือบริเวณที่มีการเจาะทอเพื่อติดต้ังหัววัดใหมิดชิด 

 
4.8.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ํามันรอน ที่ไหลผานเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวโดย
สม่ําเสมอ หากอัตราการไหลลดลง ใหรีบตรวจสอบตําแหนงที่ติดต้ังหัววัดวามีการอุดตัน หรือยังทํางานไดตาม
ปรกติหรือไม เพื่อปองกันการระเบิดของทอและอุปกรณขางเคียง 
 
4.9 ฉนวนกันความรอน 

ฉนวนปองกันความรอน (Thermal Insulation) หมายถึง วัสดุที่ตานทานหรือปองกันมิใหพลังงานความ
รอนสงผานจากผนังดานที่มีอุณหภูมิสูงไปยังผนังดานที่มีอุณหภูมิตํ่า เชน ไมใหความรอนจากหมอตมฯ หรือ
ทอน้ํามันรอนออกสูภายนอกได จุดประสงคของการใชฉนวน เพื่อลดการถายเทความรอนจากแหลงอุณหภูมิสูง
ไอยังแหลงอุณหภูมิตํ่ากวา หรือกลาวอีกในหนึ่งคือใชฉนวนกันความรอนเพื่อรักษาอุณหภูมิน้ํามันรอน 
เนื่องจากทอน้ํามันรอนที่หุมฉนวนกันความรอน จะสามารถลดพลังงานความรอนที่สูญเสียจากผิวทอไดมากกวา 
95% เม่ือเทียบกับทอน้ํามันรอนที่ไมไดหุมฉนวนกันความรอน นอกจากนี้การใชฉนวนยังชวยลดการใชพลังงาน 
และยังชวยปองกันอันตรายจากการสัมผัสของผูปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีประโยชนในการปองกันการเกิดไอน้ํากล่ัน
ตัวบนผิวโลหะ เชน ในระบบทําความเย็น เปนตน ในระบบความรอนจะพบวาทอและอุปกรณที่หุมฉนวนที่มี
ความหนาเหมาะสม จะสูญเสียความรอนนอยกวาทอและอุปกรณที่ไมไดหุมฉนวน หรือหุมฉนวนหนาเกินไป
คอนขางมาก ตามปกติวัสดุกันความรอนที่อุณหภูมิไมเกิน 500 oC เรียกวา ฉนวนความรอน ถาอุณหภูมิใชงาน
สูงกวานี้จะเรียกวา วัสดุกันความรอน วัสดุที่ใชทําฉนวนกันความรอนมีทั้งแบบสารอินทรียและสารอนินทรีย 
การกันความรอนเกิดขึ้นไดโดยอากาศที่แทรกอยูตามชองวางในโครงสราง ลักษณะคลายฟองน้ําของตัววัสดุ
ฉนวน วัสดุที่ใชทําฉนวนแบงออกเปน 5 ชนิดหลัก ไดแก 

 
 
1) Flake insulation 

ฉนวนชนิดนี้มีลักษณะเปนปุย เม็ดเล็กๆ เพื่อแยกอากาศ ทําใหความรอนผานไปไดยาก เชน 
ไมกา 

 
2) Fibrous insulation 

ฉนวนชนิดนี้มีทั้งเปนสารอินทรีย เชนไม หรือชานออย และทําจากสารอนินทรีย เชน ใยแกว 
(Glass wool or fiber glass) (รูปที่ 4-25) ใยหิน (Rock wool) (รูปที่ 4-26) ใยเซรามิก (Ceramic wool) อลูมินา 
(Alumina) และ แอสเบสตอส (Asbestos) เปนตน วัสดุที่ใชทําฉนวนมีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และการ
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

เปนฉนวนที่แตกตางกัน เชนคาการนําความรอน และอุณหภูมิสูงสุดของฉนวนท่ีทนได คุณสมบัติทั้งสอง
ประการนี้ยังเปนตัวแปรของราคาที่แตกตางกันดวย คุณสมบัติของฉนวนที่ทําจากใยแกวมีดังตอไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติทางกายภาพ 
 เปนวัสดุสีเหลืองหรือขาว 
 รูปราง ความหนา สัดสวนคงที่ไมเปลี่ยนแปลง หยุนตัวไดถึง 90% 
 ไมติดไฟ ไมดูดซึมน้ํา และความชื้น 

3 น้ําหนักเบา ความหนาแนน 10-48 kg/m  สําหรับแบบมวนและแผน ถาเปนทอ
สําเร็จรูป ความหนาแนน 56-100 kg/m3 

 เปนเนื้อเดียวกัน ประกอบดวยใยแกวเล็กๆ เสนผานศูนยกลางของเสนใยประมาณ 
4-9 ไมครอน และยาวแตละเสน 150-220 mm 

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

(ค) คุณสมบัติทางฉนวน 
o ใยแกวไมมีเรซินทนความรอน ไดสูงถึง 540 C 

o o ใยแกวเหลืองชนิดมีเรซินทนความรอนไดต้ังแต -150 C ถึง 350 C 
o ใยแกวขาวมีเรซิ่นทนความรอนไดถึง 370 C 

 มีคาความตานทานความรอน 27-32 m K/W ตอความหนา 25.4 mm 
 มีคาการนําความรอน 0.031-0.037 W/m-K 

 

 
 

รูปที่ 4-11  ฉนวนใยแกว 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

สวนคุณสมบัติของฉนวนที่ทําจากใยหินมีดังตอไปนี้ 
(ก) คุณสมบัติทางกายภาพ 

 เปนวัสดุสีน้ําตาลปนเขียวออน 
 รูปราง ความหนา สัดสวนคงที่ไมเปลี่ยนแปลง 

o ไมติดไฟ ทนอุณหภูมิสูง 800 C เปนเวลา 30 นาที และไมดูดซับน้ํา 
3  น้ําหนักเบาปานกลาง ความหนาแนน 48-400 kg/m

 ไมเปนเนื้อเดียวกัน ประกอบดวยใยหินเล็กๆ เสนผานศูนยกลางของเสนหินประมาณ 
5-10 ไมครอน และยาวแตละเสน 50-100 mm 

(ข) คุณสมบัติทางเคมี 
 ทนตอกรด ดาง และการกัดกรอนของสารตางๆ ไดพอสมควร 
 มีสารคลอไรดไดไมเกิน 10 ppm ตาม ASTM D-512 
 ไมละลายน้ําและไมดูดซับน้ํา 
 คุณสมบัติทางเคมีไมเปลี่ยนแปลงตลอดอายุการใชงาน 

(ค) คุณสมบัติทางฉนวน 
o ใยหินไมมีสารเรซิ่นทนความรอนไดสูงถึง 1000 C 

o ใยหินมวนและแผนทนความรอนได 100-550 C 
o ใยหินสําเร็จรูปทนความรอนไดถึง 100-550 C 

 มีคาการนําความรอน 0.044-0.165 W/m-K 
 

 
รูปที่ 4-12  ฉนวนใยหิน 

 
พึงสังเกตวา ใยแกวและใยหินมีความแตกตางกันที่โครงสรางของเสนใย ใยแกวเกิดจากเสนใย

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

 
3) Granular insulation 

ฉนวนชนิดนี้ทําจากวัสดุพวกโฟมตางๆ และแคลเซียมซิลิเกต (Calcium silicate) ดังแสดงใน
รูปที่ 4-27 เปนตน คุณสมบัติของฉนวนที่ทําจากแคลเซียมซิลิเกต มีดังตอไปนี้ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

(ก) คุณสมบัติทางกายภาพ 
o สามารถใชงานไดถึงอุณหภูมิสูงสุด 650 C 

3  ความหนาแนน 190-230 kg/m
2  ความแข็งแรงตอการดัดโคงเขารูป 354 kN/m

 ความแข็งแรงตอแรงอัดขึ้นอยูกับอุณหภูมิดังตารางที่ 4-4 
 มีคาการนําความรอนขึ้นอยูกับอุณหภูมิดังตารางที่ 4-5 

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

(ค) คุณสมบัติทางฉนวน 
 ประกอบดวยเนื้อทรายและปูนเปนตัวประกอบ จึงเปนเซลแบบเปดท่ีมีที่วางของรู

อากาศระหวางเซล เปนตัวฉนวนไดดี 
o ทนอุณหภูมิไดสูง 650 C 

 มีคาการนําความรอน 0.052-0.085 W/m-K 
 มีคาความจุความรอนจําเพาะ 0.84 kJ/kg-K 

 
ตารางที่ 4-4  ความแข็งแรงตอแรงอัดของฉนวนที่ทําจากแคลเซียมซิลิเกต 

o 3อุณหภูมิ ( C) ความหนาลด (%) แรงอัด (kN/m ) 
400 1.5 690 
500 1.6 690 
600 1.7 620 

 
ตารางที่ 4-5  คาการนําความรอนของฉนวนที่ทําจากแคลเซียมซิลิเกต 

oอุณหภูมิ ( C) คาการนําความรอน (W/m-K) 
50 0.052 
100 0.056 
150 0.061 
200 0.066 
250 0.072 
300 0.078 
350 0.085 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

 
 

รูปที่ 4-13  ฉนวนแคลเซียมซิลิเกต 
 

4) Cellular insulation 
ฉนวนชนิดนี้ทําจากพวกแกว ยาง และพลาสติก 
 

5) Reflective insulation 
ฉนวนชนิดนี้ทําจากแผนโลหะบางๆ หรือฟอยดซึ่งทําจากอลูมิเนียม หรือ Stainless steel 

เพื่อท่ีจะสะทอนความรอนใหยอนกลับ เชน ฟลมกรองแสง อลูมิเนียมฟอยด 
 
สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติและจุดเดนในการใชงานของฉนวนแตละชนิดไดดังแสดงในตารางที่ 4-6 
 

4.9.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 
กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับฉนวนกันความรอนสําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน

กําหนดไววา ตองจัดใหมีการหุมฉนวนกันความรอนที่ตัวหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ทอสง
ของเหลว อุปกรณตางๆ ที่มีอุณหภูมิเกินกวา 85 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิของผิวฉนวนตองไมสูงกวา 60 
องศาเซลเซียส ในขณะใชงานหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
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ตารางที่ 4-6  การเปรียบเทียบคุณสมบัติและจุดเดนในการใชงานของฉนวนแตละชนิด 
ชนิดของฉนวน ประเภท อุณหภูมิ

ใชงานท่ี
ปลอดภัย 

(

คาการนํา
ความรอน
สูงสุด  

oC) (W/m-K) 

จุดเดน 

แอสเบสตอส 
(Asbestos) 

- ฉนวนทรงกระบอก 550 
350 
400 

0.053-0.056 
0.048-0.053 
0.055-0.065 

ติดต้ังสะดวก เหมาะสม 
- ฉนวนแผน กับบริเวณที่ส่ันสะเทือน 
- ผาหมทนความรอน 
- เชือกฉนวน 

สามารถถอดได เหมาะสมกับ
วาลว และหนาแปลน 

ใยหิน 
(Rock wool) 

- ฉนวนแผน 400-600 0.039-0.048 เหมาะสมกับอุณหภูมิสูงใช 
- ฉนวนทรงกระบอก เปนฉนวนของหมอตมฯ ถัง 
- ฉนวนแถบ ทอ และทางไฟ เปนตน 

Diatomaceous 
earth 

- ใสเสนใยพืช 250 
500 

0.062-0.097 
0.083-0.097 - ใสแอสเบสตอส 

ใชเปนฉนวนแบบปนขึ้นรูป
ไดตามตองการ 

ใยแกว 
(Glass wool) 

- ฉนวนแผน  
300-350 

 
0.054-0.040 
0.057-0.036 
0.040 
0.037 
0.045 

เปนวัสดุฉนวนที่นิยมใชกัน 
    แบบ 8K-24K มากท่ีสุด คาการนําความ 
    แบบ 10K-96K รอนตํ่า ความสามารถในการ 
    แบบ 96K 
- ฉนวนทรงกระบอก 
- ฉนวนแถบ 

รักษาอุณหภูมิดี 

แคลเซียมซิลิเกต - ฉนวนแผน 650 0.053 
0.065 

มีความแข็งแรงมาก แตถาทํา 
- ฉนวนทรงกระบอก เปนแบบสําเร็จรูปการติดต้ัง 

และความทนทานไมดี 
Pearlite - ฉนวนแผน 650 0.053  

- ฉนวนทรงกระบอก 
 
4.9.2 การใชงาน 

1) การเลือกใชฉนวนปอนกันความรอน 
ฉนวนปองกันความรอนเปนวัสดุที่ชวยลดการสูญเสียความรอนในระบบหมุนเวียนของเหลวที่

ใชเปนส่ือนําความรอน และยังทําใหระบบทอและผิวนอกรอบๆ อุปกรณที่ใชน้ํามันรอนไมรอนจนเกินไป ลด
อันตรายจากการท่ีคนหรือพนักงานไปจับหรือแตะตองทอหรืออุปกรณ ฉนวนปองกันความรอนที่ใชมีหลายชนิด 
หลายราคา ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของฉนวนและลักษณะงานท่ีจะนําไปใช หลักเกณฑในการเลือกใชฉนวนปองกัน
ความรอนมีดังตอไปนี้ 
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 มีคาการนําความรอน (Thermal conductivity, k) ตํ่าหรือคาความตานทานความรอน 
(Thermal resistance, R) สูง 

 ไมติดไฟหรือลุกติดไฟ สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดสําหรับฉนวนชนิดนั้นๆ 
ได 

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

 
2) ขอควรคํานึงในการหุมฉนวน 

ในการหุมฉนวนทอและอุปกรณความรอนตาง จําเปนตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ ตอไปนี้เปนส่ิงแรก 
ไดแก 

 ความชื้นของบรรยากาศและที่ต้ังของงาน ฉนวนที่นํามากันความรอนที่อุณหภูมิตํ่าๆ 
ตองคํานึงถึงความชื้นดวย เพราะอาจจะเกิดหยดน้ํารอบฉนวนที่ติดต้ังได 

 การขยายตัวเนื่องจากความรอนและการหดตัวของฉนวน โดยตรงรอยตอของวัสดุ
ฉนวนที่มีความยาวมากๆ จะเกิดชองวางขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของทอ วิธี
แกปญหาของชองวางนี้ทําไดโดยการใสฉนวนใยแกวเสริมอยูที่ทุกรอยตอของวัสดุ
ฉนวน 

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

 มีการปองกันน้ําจากภายนอก เชน น้ําฝน เปนตน 
 ควรหุมฉนวนตามวาลว หนาแปลน และของอตางๆ เนื่องจากอุปกรณเหลานี้จะ

สูญเสียความรอนหากปลอยทิ้งไวไมหุมฉนวน วิธีปองกันคือทําเปนกลองสําเร็จรูปที่
เปดปดได 

 ควรรักษาความหนาและแนวปองกันความรอน 
 การสูญเสียความรอนไปกับอุปกรณแขวนหรือติดต้ัง 
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ทอและอุปกรณความรอน แมไดรับการติดต้ังฉนวนกันความรอนอยางถูกตอง และสมบูรณ
แบบแลวก็ตาม ความรอนยังสูญเสียไดจากทอและอุปกรณไปเพียงแตนอยลงหรือนอยที่สุด แตคงไมอาจปองกัน
มิใหการสูญเสียเลย เนื่องจาก 

 ความรอนจากน้ํามันรอนสูญเสียโดยการถายเทไปยังอุปกรณและทอโดยการพา
ความรอน 

 ความรอนจากผิวดานในของทอหรืออุปกรณเคลื่อนที่มายังผิวดานนอกของทอโดย
การนําความรอน 

 ความรอนที่ผิวดานนอกของทอหรืออุปกรณเคลื่อนที่ผานวัสดุฉนวนกันความรอน 
โดยการนําความรอนมายังผิวดานนอกของวัสดุฉนวน 

 ที่ผิวดานนอกสุดของวัสดุฉนวนจะมีวัสดุหุมทับอีกชั้นหนึ่ง ความรอนผานไปยังผิว
นอกดวยการนําความรอนเชนกัน 

 ความรอนจากวัสดุหุมทับสูญเสียไปสูอากาศภายนอกดวยการแผรังสี 
 

3) การติดต้ังฉนวนปองกันความรอน 
เนื่องจากวัสดุฉนวนมีทั้งแบบเปนผล เปนแผนหรือทอและเปนมวน การติดต้ังก็มีกรรมวิธีที่

แตกตางกันออกไป 
 ชนิดเปนผง ผูใชตองนํามาผสมเอง เชน Diatomaceous Earth หรือ แคลเซียมซิลิ

เกตผง กรรมวิธีการติดต้ังคอนขางยุงยาก ตองอาศัยความสามารถหรือความชํานาญ
ของผูติดต้ังในการหลอใหไดขนาดของงาน ที่สําคัญคือตองรักษาความหนาของ
ฉนวนใหเทากันตลอด และเมื่อติดต้ังแลวอาจแตกราวหรือหดตัวเนื่องจากตองผสม
น้ํา เม่ือแหงเปนธรรมดาจะเกิดการหดตัวไดจึงเปนการยากมากทีเดียว 

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

 ชนิดเปนผืนหรือมวน ใชกับงานที่เปนถังหรือกระบอกใหญ เชน หมอตมฯ ถังยืนหรือ
นอน เปนชนิดท่ีติดต้ังงาย ปูทับกัน อาศัยตัวยึดท่ีเตรียมไวเปนชวงๆ เพื่อรักษารูป
ใหอยูตลอดไป 
 

ในการติดต้ัง ควรพิจารณาดูวาจะตองมีแผนสังกะสีหรืออลูมิเนียม มาหุมปองกันฉนวนหรือไม 
ฉนวนที่มีกําลังเชิงกลต่ํา อาจจะถูกกดจนเสียรูปทรงได จึงสมควรถูกหุม แตถาเปนสวนที่ติดต้ังอยูภายในและ
ไมมีใครมาทําความเสียหายได ก็อาจจะไมตองหุมโลหะ แตก็ตองพิจารณาอีกวา ฉนวนจะตกทองชางหรือไม 
แลวหาวิธีรัดหรือรองรับใหดี ฉนวนที่ติดต้ังกลางแจงตองปองกันไมใหโดนฝน 

 
4) การลดการแผรังสีความรอนที่ผิว 

การสูญเสียความรอนที่พื้นผิวโดยการแผรังสี และการนําความรอน ถาพื้นที่ผิวมีระดับความ
ตานทานความรอนตํ่าแลว จะเกิดการสูญเสียความรอนที่พื้นที่ผิวอยางแนนอน ยกตัวอยาง เชน บริเวณผิวของ
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ทอเหล็ก และขอตอตางๆ (Fitting) สวนการสูญเสียความรอนแบบการนําความรอนจะเกิดการสูญเสียอยางมาก
ที่อุณหภูมิตํ่า ในทางตรงกันขามจะเกิดการสูญเสียความรอนแบบแผรังสีเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณอยางตอเนื่อง
เชนเดียวกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ แตหากปริมาณพื้นที่ผิวทําความรอนในโรงงานนอย การสูญเสียความรอน
ทางพ้ืนผิวจะไมนํามาพิจารณา 

อุปกรณที่มีพื้นผิวรอน จะเผชิญกับการสูญเสียอันเนื่องจากการแผรังสีความรอนอยางมี
นัยสําคัญ เชน เมื่ออุปกรณดังกลาวทํางานที่อุณหภูมิ 2,200 oF พื้นผิวรอนจะแผรังสีความรอนไปยังพื้นผิวที่
เย็นกวาดวยอัตราการแผรังสีความรอนเทากับ 30,000 BTU/hr-ft2 และอัตราการแผรังสีความรอนนี้จะเพิ่มขึ้น
ตามอุณหภูมิสัมบูรณ (Absolute temperature) ของพื้นผิวรอนยกกําลังส่ี ดังแสดงในรูปที่ 4-14 

 

 
 

รูปที่ 4-14  ความสัมพันธระหวางอัตราการแผรังสีความรอนและอุณหภูมสัิมบูรณของพืน้ผิวรอน 
 
 

4.9.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 

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

 หมั่นทําความสะอาดฝุน แมลง หยากไย บนผิวโลหะครอบฉนวนหมอตมฯ 
 ถาโลหะครอบฉนวนมีการเปอยเปนสนิม ตองรีบตรวจสอบการรั่วของตัวหมอตมฯ บริเวณ

ดานใตผิวฉนวนกันความรอนนั้น วามีการรั่วซัมของตัวหมอตมฯ หรือไม และทําการแกไข 
เพราะการรั่วซึมนั้นอาจจะเปนการแตกราวของโครงสรางหมอตมฯ  ทําใหหมอตมฯ อาจจะ
ระเบิดได 

 ทําการเปลี่ยนโลหะครอบฉนวน หรือเปลี่ยนฉนวนใหม 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

 ถาเปนโลหะครอบฉนวนที่ทาสี ใหพนสีทนความรอนใหมใหหมอตมฯ ดูเรียบรอย และเพื่อ
เปนจุดบงชี้ของบริเวณการรั่วซึมของตัวหมอตมฯ ในอนาคต 

 ตรวจสอบสภาพฉนวนกันความรอนที่คอเตา (Burner throat) 
 ตรวจสอบส่ิงสกปรก (Slag) ที่เกาะหรือเกิดอยูบนผิวของฉนวนกันความรอน 
 ตรวจสอบและแกไขหากพบฉนวนกันความรอนหลุดหรือหักจากตําแหนงตางๆ 

 
4.10 อุปกรณไลกาซ 

อากาศหรือกาซที่เขาไปในระบบหมุนเวียนของเหลวจะทําใหประสิทธิภาพของการสงผานความรอนลด
นอยลง ทั้งนี้เนื่องจากอากาศเปนฉนวนความรอน การไลอากาศออกจากระบบดวยอุปกรณไลกาซ (Air 
venting) จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นและประหยัดปริมาณการใชเชื้อเพลิงของหัวเผาและหมอตมฯ  

 
4.10.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยสําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนกําหนดไววา ตองติดต้ัง
อุปกรณไลกาซที่ระบบทอ ในบริเวณที่มีกาซสะสม 

 
4.10.2 การใชงาน 

 ติดต้ังและจัดวางแนวการติดต้ังอุปกรณไลกาซใหถูกตองตามที่ผูผลิตกําหนด และคํานึงถึง
ทิศทางที่ตองการไลกาซออกจากระบบดวย 

 หุมฉนวนกันความรอนรอบทอที่ตอเขาสูอุปกรณไลกาซ 
 ตอทอระบายกาซจากอุปกรณไลกาซไปปลอยทิ้งยังบริเวณที่ไมสรางความรําคาญใหแก

ผูปฏิบัติงาน 
 

4.10.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 
ตรวจสอบสภาพและการทํางานของอุปกรณไลกาซอยางสมํ่าเสมอ และบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่

แนะนําโดยผูผลิตอยางเครงครัด 
 
 

4.11 บันไดและทางเดิน 
บันไดและทางเดินสําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เปนอุปกรณที่ติดต้ังเพื่ออํานวย

ความสะดวกและปองกันการเกิดอันตรายแกผูปฏิบัติงานในขณะตรวจสอบสภาพการทํางานของหมอตมฯ และ
อุปกรณขางเคียงตางๆ ที่ติดต้ังอยูในระดับที่สูงจากพื้นดินมากๆ ตลอดจนอํานวยความสะดวกและปองกันการ
เกิดอันตรายในขณะทําการตรวจวัดคาตางๆ เชน อุณหภูมิ ความดัน และระดับน้ํา จากมาตรวัดท่ีติดต้ังอยูใน
ระดับท่ีสูงจากพื้นดินมากๆ ลักษณะของบันไดและทางเดินแสดงไดดังรูปที่ 4-15 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 4  อุปกรณและระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมฯ 

บันได 

 ทางเดิน

 
 

รูปที่ 4-15  บันไดและทางเดิน 
4.11.1 ขอบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย 

กฎหมายความปลอดภัยของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนกําหนดไววา ตองติดต้ังบันได
และทางเดินพรอมราวจับและขอบกันตก สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือถังรับการ
ขยายตัวที่สูงเกิน 3 เมตร 

 
4.11.2 การใชงาน 

จับราวบันไดและราวทางเดินทุกครั้งขณะใชงาน 
 

4.11.3 การตรวจสอบสภาพและการบํารุงรักษา 
ตรวจสอบสภาพบันได ทางเดิน และราวจับดวยสายตา พิจารณารอยเชื่อมทุกจุดวามีการหลุด เคลื่อน 

แตกหักออกจากกันหรือไม นอกจากนี้ใหพิจารณาการเกิดสนิมดวย หากมีการชํารุดตองรีบซอมแซมทันที 
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บทที่ บทที่ 55  
ของเหลวที่ใชเปนสื่อนําความรอนของเหลวที่ใชเปนสื่อนําความรอน  

 
 

ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน หรือน้ํามัน (Thermal oil or thermal fluid) เปนตัวกลางในการ
ถายเทความรอน มีอายุการใชงานประมาณ 3-5 ป ขึ้นอยูกับชนิดและคุณภาพของน้ํามัน โดยทั่วไปตองมีการ
นําน้ํามันในระบบไปตรวจสอบสภาพทุกๆ 6 เดือน น้ํามันที่ใชในระบบถายเทความรอนสามารถแบงไดเปน 2 
ชนิดคือ 

(ก) Mineral oil เปนน้ํามันที่ไดจากขบวนการกลั่นน้ํามัน และเติมสารเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
เหมาะจะนําไปใชที่อุณหภูมิ 0-315 oC มีจําหนายหลายบริษัท เชน Mobil Therm 605 หรือ Esso Therm 500 
เปนตน รายละเอียดคุณสมบัติของของเหลวที่เปนส่ือนําความรอนแสดงไดดังตารางที่ 5-1 ถึง 5-10 

(ข) Synthetic fluid เปนน้ํามันที่ไดจากขบวนการสังเคราะห เหมาะจะนําไปใชกับงานอุณหภูมิตํ่า
กวาจุดเยือกแข็ง (Below freezing point) จนถึงงานท่ีมีอุณหภูมิสูง (อาจสูงกวา 375 oC) 

 
ตารางที่ 5-1  คุณสมบัติของของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน 

Density kg/m3 Kinematic 
viscosity  

m2 / s x106 

SP.HT kJ/kg-K Trade name 

20 oC 250 oC 

Flash point 
oC 

20 oC 250 oC 20 oC 250 oC 
Mobil Therm 605 
Esso Therm 500 
Shell Therm 23 
Shell Therm 27 

868 
858 
868 
869 

720 
716 
724 
725 

185 
215 
232 
220 

75 
80 
57 
80 

1.88 
1.93 
1.88 
1.88 

1.88 
1.93 
1.88 
1.88 

2.71 
2.80 
2.72 
2.71 

Trade name or  
typical characteristics 

Caltex Texatherm BP Transcal N 

Density (15 oC), kg/L 
Flash Point, oC 
Fire Point, oC 
Auto-ignition Temperature, oC 
Kinematic Viscosity (40 oC), cSt 
Kinematic Viscosity (100 oC), cSt 

0.812 
224 
- 

335 
43.3 
6.8 

0.872 
221 
243 
350 
30 
5.1 

 
 
 
 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 5  ของเหลวท่ีใชเปนสื่อนําความรอน 

ตารางที่ 5-2  คุณสมบัติของของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน Therminol® 55 Heat Transfer Fluid 
คุณสมบัติ      คา 
Operating Range      -25 °C to 290 °C (-15 °F to 550 °F) 
Appearance       Clear yellow liquid  
Composition       Synthetic hydrocarbon mixture  
Moisture Content, Maximum     250 ppm  
Flash Point (ASTM D-92)     177 °C (350 °F)  
Fire Point (ASTM D-92)      218 °C (425 °F)  
Autoignition Temperature (ASTM E-659)   343 °C (650 °F)  
Kinematic Viscosity, at 40 °C     19.0 cSt  
Kinematic Viscosity, at 100 °C     3.5 cSt  
Density at 25 °C      868 kg/m3 (7.25 lb/gal)  
Specific Gravity (60 °F/60 °F)     0.876  
Coefficient of Thermal Expansion at 200 °C   0.000961/°C (0.000534/°F)  
Average Molecular Weight     320  
Pour Point       -54 °C (-65 °F)  
Pumpability, at 2000 mm2/s (cSt)    -28 °C (-19 °F)  
Pumpability, at 300 mm2/s (cSt)     -8 °C (17 °F) 
Minimum Temperatures for   Fully Developed Turbulent Flow (Re = 10000) 
 10 ft/sec, 1-in tube     67 °C (152 °F)  
 20 ft/sec, 1-in tube     45 °C (114 °F)  
Transition Region Flow (Re = 2000) 
 10 ft/sec, 1-in tube    24 °C (75 °F)  
 20 ft/sec, 1-in tube     11 °C (52 °F)  
Boiling Range, 10%      340 °C (644 °F)  
Boiling Range, 90%      390 °C (734 °F)  
Normal Boiling Point      351 °C (664 °F)  
Heat of Vaporization at Max. Use Temp 290°C   228 kJ/kg (98.1 Btu/lb)  
Optimum Use Range      -25 °C to 290 °C (-15 °F to 550 °F) 
Extended Maximum Use Temperature    315 °C (600 °F)  
Maximum Film Temperature     335 °C (635 °F)  
Pseudocritical Temperature     512 °C (953 °F)  
Pseudocritical Pressure      13.2 bar (191 psia)  
Pseudocritical Density      258 kg/m3 (16.1 lb/ft3)  
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 5  ของเหลวท่ีใชเปนสื่อนําความรอน 

ตารางที่ 5-3  คุณสมบัติของของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน Therminol® 66 Heat Transfer Fluid 
คุณสมบัติ      คา 
Operating Range      0 °C to 345 °C (30 °F to 650 °F) 
Appearance       Clear, pale yellow liquid  
Composition       Modified terphenyl  
Moisture Content, Maximum     150 ppm  
Flash Point (ASTM D-92)     184 °C (363 °F)  
Fire Point (ASTM D-92)      212 °C (414 °F)  
Autoignition Temperature (ASTM E-659)   374 °C (705 °F)  
Kinematic Viscosity, at 40 °C     29.6 cSt  
Kinematic Viscosity, at 100 °C     3.8 cSt  
Density at 25 °C      1005 kg/m3 (8.39 lb/gal)  
Specific Gravity (60 °F/60 °F)     1.012  
Coefficient of Thermal Expansion at 200 °C   0.000819/°C (0.000455/°F)  
Average Molecular Weight     252  
Pour Point       -32 °C (-25 °F)  
Pumpability, at 2000 mm2/s (cSt)    -3 °C (27 °F)  
Pumpability, at 300 mm2/s (cSt)     11 °C (52 °F) 
Boiling Range, 10%      348 °C (658 °F)  
Boiling Range, 90%      392 °C (738 °F)  
Normal Boiling Point      359 °C (678 °F) 
Maximum Film Temperature     375 °C (705 °F) 
 

ตารางที่ 5-4  คุณสมบัติของของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน Therminol® FF Flush Fluid 
คุณสมบัติ      คา 
Appearance       Dark amber liquid  
Composition      Synthetic hydrocarbon  
Moisture Content     200 ppm  
Flash Point (ASTM D-92)     >250 °F (120° C)  
Fire Point (ASTM D-92)      >270 °F (130° C)  
Boiling Range (ASTM D20)     420 °F – 550 °F (215 °C – 287 °C)  
Viscosity, at 25 °C      2-5 cSt  
Density at 25°C      0.96 - 0.98 g/cm3 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 5  ของเหลวท่ีใชเปนสื่อนําความรอน 

ตารางที่ 5-5  คุณสมบัติของของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน ESSOTHERM 500 
คุณสมบัติ      คา 
Viscosity, ASTM D 445 
 cSt @ 40 ºC      30.4 
 cSt @ 100 ºC         5.4 
Pour Point, ºC, ASTM D 97,     max -6 
Flash Point, ºC, ASTM D 92     230 
Neutralisation Number, ASTM D 974, mg KOH/g,  max 0.05 
Specific Gravity, ASTM D 4057     0.857 
Micro-Conradson Residue, wt%, D 4530   0.05 max 

 
ตารางที่ 5-6  คุณสมบัติของของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน Mobiltherm 600 Series 

คุณสมบัติ      คา 
Mobiltherm 600 Series      603   605  
Viscosity, ASTM D 445      

cSt @ 40 ºC      20.2   30.4  
 cSt @ 100 ºC      4.2   5.4  
Pour Point, ºC, ASTM D 97     -6   -6  
Flash Point, ºC, ASTM D 92     190 (min)  230  
Specific Gravity @15 ºC kg/l, ASTM D 4052   -   0.857  
Micro-Conradson Residue, wt %, D4530   0.05 (max)  0.05 (max) 
 

ตารางที่ 5-7  คุณสมบัติของของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน Texatherm 
คุณสมบัติ      คา 
ISO Grade      32  46 
Autoignition Temperature, °C    350  360 
Flash Point, COC, °C     212  224 
Pour Point, C      -12  -9 
Viscosity, 
 mm²/s @ 40 °C     30.6  43.3 
 mm²/s@ 100 °C     5.3  6.5 
Viscosity Index      102  99 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา บทท่ี 5  ของเหลวท่ีใชเปนสื่อนําความรอน 

ตารางที่ 5-8  คุณสมบัติของของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน Shell Thermia Oil B 
คุณสมบัติ      คา 
Kinematic Viscosity @, (IP 71)  
 0°C cSt      229 
 40°C cSt     25.0 
 100°C cSt     4.65  
 200°C cSt     1.2  
 300°C cSt     0.5  
Viscosity Index, (IP 226)     100 
Density @ 15°C kg/l, (IP 365)    0.868 
Flash Point °C, (Pensky-Martens Closed Cup), (IP 34) 220 
Flash Point °C, (Cleveland Open Cup), (IP 36)  232 
Fire Point °C, (ISO 2592)    255 
Pour Point °C, (IP 15)     -18 
Initial Boiling Point °C Above    355 
Coefficient of Thermal Expansion per °C   0.00076 
Autogenous Ignition Temperature °C   375 
Neutralisation Number mg KOH/g, (IP 139)  0.05  
 

ตารางที่ 5-9  คุณสมบัติของของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน BP Heat Transfer Fluids 
คุณสมบัติ   คา 
Key properties Transcal N Transcal S-AB Transcal SA  
Product type Mineral oil base Synthetic base Synthetic base  
Specific gravity @15 °C 0.870 0.877 1.033 
KV @40oC (cSt) 30.0 17.9 15.2 
KV @100oC (cSt) 5.1 3.4 3.0 
Flash point PMCC (°C) 210 181 194 
Flash point COC (°C) 221 198 - 
Fire point (°C) 243 218 206 
Pour point (°C) -9 -60 <-21 
Auto ignition temp (°C) 350 350 385 
Bulk operating temp (°C) -10-320 -35-300 0-350 
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ตารางที่ 5-10  คุณสมบัติของของเหลวที่เปนส่ือนําความรอน Paratherm HE 
คุณสมบัติ      คา 
Optimum Use Range      150 °F to 600 °F (66 °C to 316 °C) 
Flash Point (coc) ASTM-D-92     440 °F (227 °C) 
Fire Point (coc) ASTM-D-92     500 °F (260 °C) 
Autoignition ASTM-D-2155     700 °F (371 °C) 
Atmospheric Boiling Point, 10% Fraction, ASTM-D-1160  779 °F (415 °C) 
Vapor Pressure, psia @  
 300 °F       0.00039 
 400 °F       0.0097 
 500 °F       0.1350 
 600 °F       0.8700 
Coefficient of Thermal Expansion   0.000592/°F 0.001066/°C 
Heat of Vaporization (Calculated)    77.19 Btu/lb 
Heat of Combustion     19,550 Btu/lb 
API Gravity ASTM D-287     31.7 
Specific Gravity @ 15 °C ASTM-D-1298   0.8651 
Density, lb/gal @ 60 °F (16 °C)     7.22 
Viscosity, cSt @ 40 °C ASTM-D-445    40.25 
Pour Point (Crystal Point) ASTM-D-97    5 °F (-15 °C) 
HE-L/PTM Fluid      -35 °F 
Pumpability: Centrifugal @ 2,000 cSt, nominal  20 °F (-7 °C) 
Color ASTM-D-1500      1.0 
Molecular Weight ASTM-D-2502    445 g/mole 
Corrosivity (3hr Cu Strip @ 100 °C) ASTM-D-130  1A 
Total Sulphur (Mass %) J-140     0.002 
Total Acid Number (T.A.N.) ASTM-D-974   0.01 
Dielectric Strength @ 20 °C, nominal    >30 KV/cm 
Refractive Index ASTM-D-1747     1.4722 
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ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน Therminol® Heat Transfer Fluid มีชวงอุณหภูมิทํางานที่แตกตาง
กัน ดังแสดงในรูปที่ 5-1 

 

 
 

รูปที่ 5-1  ชวงอุณหภูมิทํางานของของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน Therminol® Heat Transfer Fluid 
 

คุณสมบัติน้ํามันที่เปนส่ือนําความรอนที่ดีมีดังตอไปนี้ 
 จุดเดือดสูง 
 จุดเยือกแข็งตํ่า 
 มีเสถียรภาพดีไมแตกตัวขณะรอน 
 มีความหนืดตํ่า ในชวงการใชงาน 
 คาสัมประสิทธิการถายเทความรอนที่ดี 
 ไมกัดกรอน วัสดุ และอุปกรณตางๆ  
 ไมเปนพิษ ปลอดภัยตอผูใชทั้งน้ํามันใหมและน้ํามันที่ใชแลว 
 ละลายออกซิเจนไดตํ่า 
 มีความเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยตํ่า 
 ถารั่วมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย 
 มีขายแพรหลายในตลาด และราคาไมแพง 
 หาไดงายและขนยายสะดวก 
 การระเหยต่ํา 
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หากคุณสมบัติของน้ํามันรอนหรือของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป จะเกิดผล
ตามมาดังแสดงในตารางที่ 5-11 

 
ตารางที่ 5-11  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ํามันรอน 
คุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงแบบ ผลกระทบ 

ลดลง 
 

เกิดการ Cracking ในโครงสราง 
 

ความหนืด  
(Kinematic viscosity)  

เพิ่มขึ้น 
 

เกิดการ Polymerization  
 

จุดวาบไฟ (Flash point)  
 

ลดลง 
 

เกิดการ Cracking ในโครงสราง 
 

คาความเปนกรด (TAN)  
 

เพิ่มขึ้น 
 

เกิดการ Oxidation และน้ํามันเส่ือมคุณภาพ 
 

ปริมาณคารบอนตกคาง  
(ส่ิงเจือปน) 

เพิ่มขึ้น 
 

เกิดการสลายตัว ภายหลังเกิดการ Cracking และ 
Polymerization ในโครงสรางเปนเวลานาน 
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บทที่ บทที่ 66  
เช้ือเพลิงและการปรับแตงหัวเผาเช้ือเพลิงและการปรับแตงหัวเผา  

 
 
การปรับแตงหัวเผาของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผา

ไหมและการดูแลควบคุมหมอตมฯ ที่ถูกตองและเหมาะสมนั้น ผูควบคุมหมอตมฯ จะตองมีความรูในการ
ปฏิบัติการในดานการบํารุงรักษาและการปรับแตงหัวเผาที่ดีและถูกตอง เพื่อใหไดประสิทธิภาพทางความรอน
สูงสุดตามที่หมอตมฯ ไดถูกออกแบบไว อันจะสงผลใหเกิดการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และลดการ
ปลดปลอยมลพิษจากการเผาไหมสูบรรยากาศลง การควบคุมดูแลการเผาไหมของหัวเผาอยางถูกตองสม่ําเสมอ 
และการใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการเผาไหมจึงเปนส่ิงที่จําเปนในการ
ดําเนินการดานการประหยัดพลังงาน โดยการทําใหความรอนที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงจะถูกนําไปใชใน
การผลิตของเหลวรอนมากที่สุด การควบคุมดูแลการเผาไหมควรเริ่มจากปจจัยพื้นฐานที่อยูภายใตขอบเขตซึ่ง
สามารถปฏิบัติได โดยไมจําเปนตองใชเครื่องมือวัดท่ีมีราคาสูงก็สามารถทําไดมากพอสมควรดวยการสังเกตสี
ของเปลวไฟท่ีเกิดจากการเผาไหม ซึ่งหากทําการควบคุมดูแลการเผาไหมอยางถูกตองแลวก็จะเปนประโยชน
ตอท้ังความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และการปองกันมลพิษสภาวะแวดลอมอีกดวย 

 
6.1 เชื้อเพลิง 

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

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

นอกจากนี้ยังมีการใชพลังงานไฟฟาเปนตนกําลังผลิตความรอนใหแกหมอน้ําบางเครื่องดวย 
รายละเอียดของเชื้อเพลิงแตละชนิดมีดังตอไปนี้ 

 
6.1.1 เช้ือเพลิงแข็ง 

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

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

โดยมีกํามะถันปนอยูนอยมาก 
(ข) ถานพีท (Peat) เปนถานผงรวนๆ จะพบไดในบริเวณหนองบึง เปนขั้นตอนแรกของการ 

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

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

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

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

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

 

  
 (ก) แอนทราไซด (ข) บิทูมินัส 

 

  
 (ค) ซับบิทูมินสั (ง) ลิกไนต 

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

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

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

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

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

 
3) เช้ือเพลิงแข็งที่เปนผลพลอยไดจากเศษวัสดุจากการเกษตร 

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

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

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

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

(ง) กากปาลม กากนุน เปลือกละหุง เปนผลพลอยไดจากโรงงานน้ํามันพืช มักนํามาใชเปน
เชื้อเพลิงหมอน้ําในโรงงาน 

 
ในหมอน้ําอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดไมใหญมาก ยังมีการใชเชื้อเพลิงแข็งกันนอย แตปจจุบันเริ่มจะมีการ

ใชเชื้อเพลิงแข็งในหมอน้ําเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นและมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ไปตลอด 
ส่ิงที่ตองคํานึงถึงในการใชเชื้อเพลิงแข็งมีดังตอไปนี้ 

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

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

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

• เชื้อเพลิงถานหินจากบางแหงที่มีกํามะถันสูง อาจเกิดการลุกไหมขึ้นเองของถานหินไดในโรง
เก็บ จึงควรระวังและมีการเตรียมระบบทอฉีดพนน้ํา ไมใหถายหินลุกติดไฟขึ้นเองไดในโรง
เก็บ และควรติดต้ังระบบทอดับเพลิงไวดวย 

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

 
6.1.2 เช้ือเพลิงเหลว 

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

1) น้ํามันเบนซิน 
น้ํามันเบนซิน มีชวงจุดเดือด 35-180 oC ไมนิยมนํามาเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอน้ํา เนื่องจากราคา

แพง นิยมใชเปนเชื้อเพลิงในยานพาหนะ 
 

2) น้ํามันกาด 
น้ํามันกาด มีชวงจุดเดือด 150-275 oC ไมนิยมนํามาเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอน้ําเชนกัน 
 

3) น้ํามันดีเซล 
น้ํามันดีเซล มี 2 ประเภท คือ น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และน้ํามันดีเซลหมุนชา ในที่นี้จะกลาวถึง

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

มากเมื่อเทียบกับน้ํามันเตา (ประมาณ 2 เทา) 
• หมอน้ําที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง มักจะใชในหมอน้ําขนาดเล็กกําลังผลิตไอน้ําไมควร

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

อากาศที่มีนอยกวาการใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง 
• เชื้อเพลิงน้ํามันดีเซลสะอาดและทําความสะอาดงายกวาน้ํามันเตา ถามีการรั่วไหลของ

น้ํามันเมื่อเทียบกับน้ํามันเตา 
• เชื้อเพลิงน้ํามันดีเซลมีความหนืดตํ่า ไมตองการอุนน้ํามัน ก็สามารถพนออกจากหัวพน

ไฟไดทันที 
• ระบบทอน้ํามันดีเซลสามารถออกแบบเปนระบบทอเด่ียวได โดยไมตองมีทอน้ํามันเวียน

กลับถัง 
• น้ํามันดีเซลเปนน้ํามันใสที่สามารถไหลเองไดดวยแรงโนมถวง สามารถออกแบบระบบทอ

น้ํามันใหไหลดวยแรงโนมถวง ไปที่หัวพนไฟไดเองโดยไมตองมีปมน้ํามันสงไป 
 

4) น้ํามันเตา 
น้ํามันเตาถือเปนผลผลิตจากหอกล่ันปโตรเลียมที่หนักท่ีสุด มีจุดเดือดเกิน 350 oC ซึ่งไมระเหย

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

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

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

(ค) น้ํามันเตา C (MFO 1500) หรือ FO4 จัดเปนน้ํามันเตาขนปานกลาง (Medium fuel oil) มี
คาความรอนเฉลี่ย 41.28 MJ/L มีสีดํา สกปรกและมีความหนืดสูงกวาน้ํามันเตา A ตองการการอุนใหมีความ
หนืดลดลงกอนดวยอุณหภูมิที่สูงกวาน้ํามันเตา A เล็กนอยจึงจะสามารถพนออกไปเผาไหมได น้ํามันเตา C ใช
งานกับหมอน้ําเชื้อเพลิงเหลวมากที่สุด เนื่องจากมีราคาจะตํ่าที่สุดในเชื้อเพลิงเหลวดวยกัน น้ํามันเตา C 
พอท่ีจะควบคุมมลพิษทางอากาศใหอยูในขอกําหนดของทางราชการได หากใชหัวพนไฟแบบที่เหมาะสม แตไม
ควรท่ีจะใชงานกับหมอน้ําที่มีหัวพนไฟแบบหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามัน 
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(ง) น้ํามันเตา D (HFO 2500) หรือ FO5 หรือ FO6 จัดเปนน้ํามันเตาขน (Heavy fuel oil) มี
คาความรอนเฉลี่ย 43.45 MJ/L มีราคาถูกกวาน้ํามันเตาเกรด C เล็กนอย แตมีหมอน้ําบางเครื่องเทานั้นที่มีหัว
พนไฟที่จะสามารถเผาไหมน้ํามันเตา D ไดดี ปจจุบันไดมีการเลิกการจําหนายน้ํามันเตา D แลว 

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อเพลิงเหลวมีดังตอไปนี้ 
• มีจํานวนหมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลวมากที่สุดในประเทศไทย เมื่อเทียบกับหมอน้ําที่ใช

เชื้อเพลิงชนิดอื่น 
• หมอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลวควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติงายและสะดวก 
• การขนสงเชื้อเพลิงเหลวมีคาใชจายตํ่ากวาเชื้อเพลิงชนิดอื่น 
• เชื้อเพลิงเหลวใชพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงนอยเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น 
• เชื้อเพลิงเหลวมีคาความรอนของเชื้อเพลิงสูง แตราคาเชื้อเพลิงแพงเมื่อเปรียบเทียบกับ

เชื้อเพลิงชนิดอื่น ยกเวนหมอน้ําไฟฟา 
• เชื้อเพลิงมีโอกาสเกิดมลภาวะจากเขมาควัน ถาเปนน้ํามันเตาจะมีสารกํามะถันสูงกวา

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

 
6.1.3 เช้ือเพลิงกาซ 

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

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

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

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

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

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

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

 
เชื้อเพลิงกาซจากธรรมชาติราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลมาก แตถูกกวาน้ํามันเตาไมมากนัก เชื้อเพลิง

กาซจากธรรมชาติเผาไหมงาย มีประสิทธิภาพสูง และมีมลภาวะต่ํา แตอาจเกิดการระเบิดไดงายถามีการรั่วไหล
ของเชื้อเพลิงกาซ 

 
2) เช้ือเพลิงกาซที่ผลิตขึ้น 

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

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

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

• หมอน้ําที่ใชกาซชีวภาพจึงมักเปนหัวพนไฟแบบ 2 ชนิดเชื้อเพลิง (Dual fuel burner) 
เพื่อปองกันการดับของหัวพนไฟเมื่อกาซชีวภาพไมพอใชงาน 

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

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

• คาความรอนของกาซชีวภาพประมาณ 21-23 MJ/m3 
 

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

ของพลังงาน (Energy) ซึ่งสามารถนําไปใชเปนพลังงานตนกําลังในการผลิตความรอนใหแกหมอน้ําแบบที่ใช
ขดลวดไฟฟาในการผลิตไอน้ํา ขอดีและขอเสียของหมอน้ําที่ใชพลังงานไฟฟา ไดแก 

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

ดันไมเกิน 2 MPa 
 

6.1.5 คุณสมบัติและคาความรอนของเช้ือเพลิง 
จากเชื้อเพลิงทั้งสามประเภทที่กลาวมาขางตน สามารถเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย และความเหมาะสม

ของเชื้อเพลิงแตละประเภท ในการนํามาใชกับหมอน้ําอุตสาหกรรมไดดังตารางที่ 6-1 
คุณสมบัติของเชื้อเพลิงที่ดี ตองมีลักษณะและคุณภาพเปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งใน

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

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

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

 
คาความรอน คือ ปริมาณความรอนที่ไดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง วัดปริมาณความรอนนี้ไดโดย

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

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

 
LHV  =  HHV – mwhfg  =  HHV – 9mH2hfg 
 

โดยที่ mw  คือ มวลของไอน้ําในสารที่ไดจากการเผาไหมตอหนึ่งหนวยของเชื้อเพลิง 
 hfg คือ คาความรอนแฝงของการระเหยกลายเปนไอหรือการควบแนนของไอน้ําที่ความดันยอยในสาร

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

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

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

ปริมาณความรอนที่ไดจากการเผาไหม หาไดจาก 
 

= ⋅&C FQ m LHV  
 

เมื่อ CQ  คือ ปริมาณความรอนที่ไดจากการเผาไหม, MJ/hr 

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

พลังงานความรอนที่ไดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงในหมอน้ําอุตสาหกรรมขึ้นอยูกับปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช
และคาความรอนของเชื้อเพลิง ซึ่งเชื้อเพลิงแตละชนิดจะมีคาความรอนที่แตกตางกันดังแสดงในตารางที่ 6-5  
 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน   
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 6  เชื้อเพลิงและการปรับแตงหัวเผา 

 6-10 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

ตารางที่ 6-1  การเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย และความเหมาะสมของเชื้อเพลิงแตละประเภท 
หัวขอ เชื้อเพลิงแขง็ เชื้อเพลิงเหลว เชื้อเพลิงกาซ 

คุณสมบัติทั่วไป คาความรอนตอ
น้ําหนัก 

ปานกลาง-ตํ่า สูง ขึ้นอยูกับชนิดของ
เชื้อเพลิง 

คุณภาพเชื้อเพลิง ผันแปรมาก
โดยเฉพาะความชื้น
และสิ่งเจือปน 

สม่ําเสมอ คงที่ 

ปริมาณขี้เถา ตํ่า-สูงมาก นอยมาก ไมมี 
การเผาไหมและ
การควบคุม 

ปริมาณอากาศ
สวนเกิน 

ปานกลาง-สูง นอย-ปานกลาง ไมตองใช-ตํ่า 

การควบคุมการเผา
ไหม 

ควบคุมลําบาก ควบคุมไดงาย ควบคุมงายมาก 

การปรับอัตราการ
ปอนเชื้อเพลิง 

พอกระทําได 
แตตอบสนองชา 

กระทําไดงายและ
การตอบสนองเร็ว 

กระทําไดงายและ
ตอบสนองเร็วมาก 

การปอนเชื้อเพลิง
อัตโนมัติ 

ยุงยาก สามารถทําได สามารถทําได 

อุปกรณเผาไหม ขนาดเล็ก ไม
ซับซอน 

ขนาดเล็ก ขนาดคอยขางใหญ 

ประสิทธิภาพการ
เผาไหม 

ตํ่า สูง สูงสุด 

ไอเสียและ
มลพิษ 

ไอเสีย อาจมีเขมาควัน และ
มีกาซซัลเฟอรได
ออกไซด 

คอนขางสะอาด สะอาด 

อุปกรณกําจัดและ
ปองกันมลพิษ 

ตองใช อาจตองใช 
 

ไมตองใช 

ขนาดของอุปกรณในระบบเผาไหม ขนาดเล็ก-ใหญมาก ขนาดเล็ก-ปาน
กลาง 

ขนาดเล็ก-ปาน
กลาง 

ความเหมาะสมในการนําไปใชงาน อุตสาหกรรมขนาด
ใหญ หรือโรงไฟฟา 

อุตสาหกรรมทัว่ไป อุตสาหกรรมทัว่ไป 

การขนสงและการจัดเก็บ เปลืองเนื้อที่ในการ
เก็บและขนสง เก็บ
ในที่เปดได 

ขนสงงาย เก็บงาย 
และตองใชถัง 

ขนสงยุงยาก 
การเก็บตองใช
ภาชนะพิเศษ 

โอกาสในการเกิดอันตราย อาจเกิดลุกไหมได
เองขณะกองเก็บ 

มีไมมาก อาจเกิดระเบิดได 

ราคาเชื้อเพลิงตอหนวยความรอน ถูกท่ีสุด คอนขางแพง ถูก 
 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน   
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ตารางที่ 6-2  ลักษณะและคุณภาพของน้ํามันดีเซล (พ.ศ. 2553) 

ขอกําหนด อัตราสูงตํ่า 
น้ํามันดีเซล 

วิธีทดสอบ1 หมุนเร็ว 
หมุนชา 

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

ไมตํ่ากวา 
และ 

ไมสูงกวา 
 
 

ไมตํ่ากวา 
ไมตํ่ากวา 

 
 

ไมตํ่ากวา 
และ 

ไมสูงกวา 
 

ไมสูงกวา 
ไมสูงกวา 

 
 

ไมสูงกวา 
ไมสูงกวา 
ไมสูงกวา 

 
ไมสูงกวา 

 
 

ไมสูงกวา 
 

ไมสูงกวา 
 

ไมสูงกวา 
 

ไมตํ่ากวา 

0.81 
 

0.87 
 
 

47 
50 
 
 

1.8 
 

4.1 
 
- 

10 
 
 

0.035 
0.005 

หมายเลข 
1 
- 
 
 

0.05 
 

0.05 
 

0.01 
 

52 

0.81 
 

0.87 
 
 

47 
50 
 
 

1.8 
 

4.1 
 
- 

10 
 
 

0.035 
0.005 

หมายเลข 
1 
25 
 
 

0.05 
 

0.05 
 

0.01 
 

52 

- 
 

0.920 
 
 

45 
45 
 
 
- 
 

8.0 
 

6.0 
16 
 
 

1.5 
1.5 
- 
 
- 
 
 
- 
 

0.3 
 

0.02 
 

52 

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

วิธีทดสอบ1 หมุนเร็ว 
หมุนชา 

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

 
ไมสูงกวา 

 
 
 
 
 
- 

ไมสูงกวา 
 
 

ไมตํ่ากวา 
และ 

ไมสูงกวา 
 
 
 

ไมตํ่ากวา 
และ 

ไมสูงกวา 
ไมสูงกวา 

 

 
357 

 
 
 
 
 
- 

11 
 

เหลือง 
- 
 

4.0 
 
 
 

1.5 
 
2 

460 

 
357 

 
 
 
 
 
- 

11 
 

แดง 
เทียบเทาสี
มาตรฐาน2 

 
 
 
 
4 
 
5 

460 

 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
 

น้ําตาล 
4.5 

 
7.5 

 
 
 
- 
 
 
- 

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

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

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

 3 และ 4 เปรียบเทียบความเขมของสีตามมาตรฐาน ASTM D 1500 
 5 เปรียบเทียบความเขมของสีกับน้ํามันมาตรฐานที่เตรียมขึ้นใหมโดยใชสีละลายในน้ํามันกอนการ

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

ขอกําหนด อัตราสูงตํ่า 
น้ํามันเตา 

วิธี
ทดสอบ ชนิด

ที่ 1 
ชนิด
ที่ 2 

ชนิด
ที่ 3 

ชนิด
ที่ 4 

ชนิด
ที่ 5 

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

ไมสูงกวา 2.0 2.0 2.0 2.0 0.5 ASTM  
D 4294 

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

ไมสูงกวา 0.985 0.990 0.995 0.995 0.995 ASTM  
D 1298 

3. ความหนืด, เซนติสโตกส 
(Viscosity, cSt) 

      ASTM  
D 445 

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

ไมตํ่ากวา 60 60 60 60 60 ASTM  
D 93 

5. จุดไหลเท, oC 
(Pour point, oC) 

ไมสูงกวา 24 24 30 30 57 ASTM  
D 97 

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

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

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

ไมสูงกวา 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ASTM  
D 482 

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

ไมสูงกวา 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 ASTM  
D 1796 

9. สี 
(Colour) 

ไมตํ่ากวา 8.0 - - - - ASTM  
D 1500 

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

ขอกําหนด อัตราสูงตํ่า วิธีทดสอบ 

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

ไมสูงกวา 1,380 ASTM D 1267 

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

ไมสูงกวา 2.2 ASTM D 1837 

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

ไมสูงกวา 2.0 ASTM D 2163 

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

ไมสูงกวา 140 ASTM D 2784 

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

ไมสูงกวา 0.05 
 

ASTM D 2158 
 

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

 ไมมี 
มี 

ตรวจพินิจดวยสายตา 
 ตรวจดวยวิธีดมกล่ิน 

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

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

26.37 
10.47 
10.88 
7.53 

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

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

  

เชื้อเพลิงเหลว น้ํามันเตากํามะถันตํ่า 
 
น้ํามันเตากํามะถันสูง 
 
น้ํามันดีเซล 
 
น้ํามันเบนซิน 
 

42.72 
44.50 
41.18 
42.90 
38.60 
45.95 
34.48 
46.59 

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

40.11 
41.78 
38.67 
40.28 
36.24 
43.14 
32.38 
43.76 

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

เชื้อเพลิงกาซ กาซธรรมชาติ 
 
กาซปโตรเลียมเหลว 
 

38.45 
51.27 
26.50 
50.00 

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

34.33 
45.77 
23.67 
44.66 

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

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

ของเชื้อเพลิงและกรรมวิธีในการหาคาความรอน 
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6.2 การเผาไหม 
พลังงานที่ใชทั้งหมดในโลกปจจุบันกวา 90 เปอรเซ็นต (ทั้งที่เปนเชื้อเพลิงฟอสซิล และไมใชเชื้อเพลิง

ฟอสซิล เชน ชีวมวล) อาศัยขบวนการเผาไหมเปนหลักเพื่อแปรรูปเปนความรอนหรืองานมาใชประโยชน การ
ควบคุมดูแลการเผาไหมของหมอน้ําอยางถูกตองสม่ําเสมอเพื่อลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการเผาไหม
เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการดําเนินการดานการประหยัดพลังงานและยังสามารถชวยลดมลพิษตอสภาวะ
แวดลอมอีกดวย 

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

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

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

• การผสมระหวางอากาศกับเชื้อเพลิงไมสมบูรณทุกโมเลกุล 
• การเผาไหมอากาศกับเชื้อเพลิงตองการเวลาในการเกิดปฏิกิริยา 
• คุณสมบัติของเชื้อเพลิงในการเกิดปฏิกิริยา 
• ระบบการเผาไหม 

 
จากสาเหตุดังกลาวขางตน หากปอนอากาศเขาเผาไหมในปริมาณที่พอดีกับคาทางทฤษฎีแลว เปน

การยากที่จะทําใหออกซิเจนทุกตัวผสมผสานกับธาตุตางๆ ในเชื้อเพลิงไดหมดและท่ัวถึงกัน จึงเปนผลใหเกิด
การเผาไหมในลักษณะอากาศไมเพียงพอ ปฏิกิริยาการสันดาปขางตนจึงเปลี่ยนเปน 

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

 

อากาศ 
- ออกซิเจน (O2) 
- ไนโตรเจน (N2) 

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

 

ความรอน 

 
กาซพิษ 

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

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

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

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

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

ชนิดเชื้อเพลิง ชนิดของหัวเผาหรือหองเผาไหม อากาศสวนเกิน 
ถานหินบดละเอียด - หองเผาไหมแบบผนังเปยกทุกดาน 

- หองเผาไหมผนังเปยกบางสวน 
15-20% 
15-40% 

ถานหิน - หองเผาไหมที่ใชเครื่องปอนถานหินแบบกระจาย 
- หองเผาไหมที่ใชเครื่องปอนถานหินแบบตะแกรงสั่น 
- หองเผาไหมที่ใชเครื่องปอนถานหินแบบสายพานตะแกรง 
- หองเผาไหมที่ใชเครื่องปอนถานหินดานลาง 

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

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

- หัวเผาที่ใชเชื้อเพลิงหลายชนิด และหัวเผาแบบเปลวไฟแบน 
5-10% 
10-20% 

กาซธรรมชาติ - หัวเผากาซ 
- หัวเผาที่ใชเชื้อเพลิงหลายชนิด 

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

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

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

1) หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามัน 
หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามัน (Pressure atomized burner) ทํางานไดโดยอาศัยความ

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

หัวฉีดท่ีใชในหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชความดันน้ํามัน สามารถแบงตามลักษณะการไหลของ
น้ํามันผานหัวฉีดไดเปน 2 แบบ คือ 

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

 
ขอดีของหัวเผาแบบใชความดันน้ํามัน ไดแก 

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

ถาจะใหภาระการสันดาปเปลี่ยนแปลงไดในชวงกวาง จําเปนตองเพิ่มจํานวน Atomizer 
ใหมากขึ้น 

• ทํางานในลักษณะ On-off เทานั้น และใชงานในสภาวะภาระทางความรอนไม
เปลี่ยนแปลง 

• ใชปมน้ํามันความดันสูง และตองการอุณหภูมิในการอุนน้ํามันที่สูง 
• น้ํามันที่สกปรกจะทําใหหัวเผาอุดตันจึงตองมีการกรองน้ํามันอยางละเอียด 
• เกิดความเสียหายไดงายระหวางการทําความสะอาด 

 

 

 

 
 

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

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

 

   
 

 
 

 
รูปที่ 6-4  หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชไอน้ําหรืออากาศ 
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หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชไอน้ําหรืออากาศแบงออกไดเปน 3 ประเภทตามความดันของลมหรือไอ
น้ําท่ีใชในการเปากระทบใหน้ํามันเปนฝอย ดังนี้ 

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

ของอากาศที่ตองการใชเพื่อทําใหการเผาไหมที่สมบูรณ เหมาะสําหรับหมอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
และขนาดกลาง 

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

กระทบเทากับ 3-5% ของอากาศทั้งหมดที่ตองการใชในการเผาไหมที่สมบูรณ หัวเผาประเภทนี้สวนใหญจะ
นํามาใชกับเตาถลุงโลหะ 

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

3% ของอากาศทั้งหมดที่ตองการใชในการเผาไหมที่สมบูรณ 
 

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

ตัวของคารบอนลงได โดยที่ประสิทธิภาพของการเผาไหมเกือบจะไมเปลี่ยนแปลงเมื่อใช
ปริมาณของไอน้ําตํ่ากวา 9% ของอากาศที่ใชในการเผาไหม 

 
สวนขอเสีย คือคาใชจายแพงกวาเนื่องจากมีการใชพลังงานเพื่ออัดอากาศหรือไอน้ํา 

 
3) หัวเผาแบบใชแรงเหวี่ยงของถวยหมุน 

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

 

   
 

 
 

 
 

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

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

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

รอบของถวยหมุน เพราะขนาดเฉล่ียของหยดเชื้อเพลิงเปนสัดสวนผกผันกับความเร็วรอบ
ของการหมุนของถวย 

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

 
หัวเผาเชื้อเพลิงเหลวที่ใชในประเทศไทยโดยสวนใหญแลวนําเขาจากประเทศตางๆ หลายประเทศ และ

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

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

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

Ray เปนตน 
 

6.3.2 หัวเผาเช้ือเพลิงกาซ 
หัวเผาเชื้อเพลิงกาซ (Gas fuel burner) คือหัวเผาที่ออกแบบมาสําหรับใชในการสันดาปเชื้อเพลิงกาซ 

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

burner) 
หัวเผาลักษณะนี้จะมีหองผสมเชื้อเพลิงกาซใหเขากันกับอากาศกอนที่จะปอนเขาสูหอง

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

เชื้อเพลิงกาซและอากาศเขาพรอมกันที่บริเวณดานหนาหัวเผา ดังนั้นเชื้อเพลิงและอากาศจะผสมกันและเกิด
การสันดาปขึ้นที่บริเวณหนาหัวเผา ลักษณะ และหลักการทํางานของหัวเผาเชื้อเพลิงกาซแบบผสมกันภายใน
หัวเผาแสดงไดดังรูปที่ 6-7 

 

   
 

 
 

รูปที่ 6-6  หัวเผาเชื้อเพลิงกาซแบบผสมเชื้อเพลิงกับอากาศกอนปอนเขาเผาไหม 
 

   
 

รูปที่ 6-7  หัวเผาเชื้อเพลิงกาซแบบผสมกันภายในหัวเผา 
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6.3.3 การควบคุมหัวเผา 
นอกจากจะแบงประเภทของหัวเผาตามชนิดเชื้อเพลิงแลว ยังสามารถแบงไดตามลักษณะการควบคุม

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

 
1) หัวเผาแบบตัด-ตอ 

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

 

 
 

รูปที่ 6-8  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงของหวัเผาแบบตัด-ตอ 
 

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

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

ปริมาณการจายเชื้อเพลิง 

เวลา 

ตอ (On)

ตัด (Off)

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

 

 
 

รูปที่ 6-9  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงของหวัเผาแบบไฟมาก-นอย 
 

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

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

 

ปริมาณการจายเชื้อเพลิง 
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รูปที่ 6-10  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงของหัวเผาแบบไฟมาก-กลาง-นอย 
 

4) หัวเผาแบบควบคุมตอเนื่อง  
หัวเผาแบบควบคุมตอเนื่อง (Modulating burner) เปนหัวเผาที่มีหัวฉีดหัวเดียว มีหลักการทํางาน 

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

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

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

 

ปริมาณการจายเชื้อเพลิง 

เวลา 

ไฟมาก (High fire)

ไฟกลาง (Medium fire)

ไฟนอย (Low fire)

ตัด (Off)

ระดับการทํางาน 
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รูปที่ 6-11  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงของหัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องแบบสองขั้นตอน 
 

(ข) หัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องแบบสัดสวน 
หัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องแบบสัดสวน (Proportional modulating burner) สามารถ

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

 

 
 

รูปที่ 6-12  การเปลี่ยนแปลงปริมาณการจายเชื้อเพลิงของหัวเผาแบบควบคุมตอเนื่องแบบสัดสวน 
 
การเลือกใชหัวเผาและระบบควบคุมการทํางานของหัวเผากับหมอน้ําจําเปนตองพิจารณาใหเหมาะสม

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

ปริมาณการจายเชื้อเพลิง 

เวลา 

ไฟมาก (High fire)

ไฟนอย (Low fire)
ตอ (On)

ตัด (Off)

ระดับการทํางาน 

ปริมาณการจายเชื้อเพลิง 

เวลา 

ไฟมาก (High fire)

ไฟกลาง (Medium fire)

ไฟนอย (Low fire)
ตอ (On)

ตัด (Off)

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

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

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

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

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

(ก) เครื่องวัดเขมาควันไฟแบบติดต้ังอยูกับที่ 
เครื่องวัดเขมาควันไฟแบบติดต้ังอยูกับที่ (Stationary smoke tester) มักจะติดต้ังอยูใน

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

 

 
 

รูปที่ 6-14  เครื่องวัดเขมาควันไฟแบบติดต้ังอยูกับที่ 
 

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

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

2) เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกิน 
เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกิน (Excess air tester) ใชในการวัดเพื่อหาปริมาณกาซออกซิเจน 

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

(ก) เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณออกซิเจนแบบน้ํายาเคมี 
เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณออกซิเจนแบบน้ํายาเคมี (O2 absorber 

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

 

    
 

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

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

 
(ค) เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณออกซิเจนแบบอิเลคทรอนิกส 

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

 

 
 

รูปที่ 6-17  เครื่องวัดปริมาณอากาศสวนเกินจากปริมาณออกซิเจนแบบอิเลคทรอนิกส 
 

เครื่องมือวัดปริมาณกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดเพื่อหาปริมาณอากาศสวนเกิน ควรมี
การสอบเทียบความเที่ยงตรง (Calibration) อยูเสมอ โดยอาจมีขวดกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซด
มาตรฐานท่ีมีเปอรเซ็นตความเขมขนที่แนนอน เอาไวใชสําหรับตรวจสอบเครื่องมือวัดอยางสม่ําเสมอ มี
ขอแนะนํา คือ ขวดกาซมาตรฐานที่ใชควรมีเปอรเซ็นตความเขมขนของกาซ ใกลเคียงกันกับเปอรเซ็นตความ
เขมขนของกาซออกซิเจนและคารบอนไดออกไซดในไอเสียที่จะทําการวัดจริง 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน   
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 6  เชื้อเพลิงและการปรับแตงหัวเผา 

 6-34 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

3) เครื่องวัดและวิเคราะหไอเสีย 
เครื่องวัดและวิเคราะหไอเสีย (Flue gas analyzer) คือ เครื่องวัดท่ีสามารถวัดปริมาณออกซิเจน 

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

 

 
 

รูปที่ 6-18  เครื่องวัดและวิเคราะหไอเสีย 
 

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

อุณหภูมิของไอเสียที่ออกปลองไอเสีย (Flue gas temperature) สามารถบงบอกถึงปริมาณความ
รอนที่สูญเสียไปกับไอเสียไดดังนี้ 

• ถาไอเสียมีอุณหภูมิสูงแสดงไดถึงความรอนที่สูญเสียออกไปทางปลองไฟมีปริมาณมาก 
• แตถาอุณหภูมิไอเสียตํ่า อาจจะมีการความรอนที่สูญเสียออกไปจากปลองไฟนอยหรือ

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

 
2) ความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสีย 

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

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

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

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

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

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

• ทําการวัดอุณหภูมิของไอเสียที่ปลองไอเสีย แลวลบดวยอุณหภูมิหอง (คาอุณหภูมิใน
ตารางเปนผลตางของอุณหภูมิไอเสียกับอุณหภูมิหองโดยมีหนวยเปน oF) 

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

หมายเหตุ: 
• ตารางนี้เปนตารางที่คิดจากคาความรอนสูงของน้ํามันเตา หากตองการคิดจากคาความ

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

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

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

 
4) การหาอากาศสวนเกินจากรอยละของออกซิเจนและรอยละของคารบอนไดออกไซด 

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

 
5) ประสิทธิภาพการเผาไหม 

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

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

 
 
 
ตารางที่ 6-8  รอยละของความรอนที่สูญเสียไปจากปลองไอเสีย ของหมอน้ําที่ใชน้ํามันเตา C 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

รูปที่ 6-26  ประสิทธิภาพการเผาไหม ของหมอน้ําที่ใชไมความชื้น 17% 
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รูปที่ 6-27  ประสิทธิภาพการเผาไหม ของหมอน้ําที่ใชถานหิน 
 

 
 

รูปที่ 6-28  ประสิทธิภาพการเผาไหม ของหมอน้ําที่ใชน้ํามันดีเซล 
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รูปที่ 6-29  ประสิทธิภาพการเผาไหม ของหมอน้ําที่ใชน้ํามันเตา C 
 

 
 

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

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

 
6.4.3 วิธีการปรับแตงหัวเผา 

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

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

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

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

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

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

• ระบบการปรับสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ มีดังนี้ 
- ระบบปรับการเผาไหมแบบใชวิธีการปรับปริมาณอากาศเขาหาปริมาณเชื้อเพลิง 
- ระบบปรับการเผาไหมแบบใชวิธีการปรับปริมาณเชื้อเพลิงเขาหาปริมาณอากาศ 
- ระบบปรับการเผาไหมที่ปรับทั้งปริมาณอากาศและปรับปริมาณเชื้อเพลิงเปนอิสระตอกัน 

ซึ่งเปนระบบที่ทําการปรับยุงยากที่สุดในระบบทั้งหมด 
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การปรับแตงหัวเผาที่ถูกวิธี นอกจากจะชวยใหสวนผสมระหวางอากาศและเชื้อเพลิงมีคาอยูในชวงที่
เหมาะสมแลว ยังทําใหประสิทธิภาพในการเผาไหมเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้การปรับแตงหัวเผาที่ถูกวิธีนั้นยัง
ชวยลดเวลาและขั้นตอนในการปรับแตงหัวเผาของผูปฏิบัติงานหรือผูควบคุมหมอน้ําอีกดวย การปรับแตงหัว
เผาที่ถูกวิธีตองเริ่มจากการรวบรวมและพิจารณาสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

• ความสัมพันธระหวางปริมาณไอน้ําที่ตองการและการทํางานของหัวเผา 
หมอน้ําที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปจะถูกปรับต้ังใหมีการปอนเชื้อเพลิงในปริมาณที่

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

ปริมาณเชื้อเพลิง การทํางานของหัวเผา การปรับแตงหวัเผา 
เพียงพอตอการผลิต
ปริมาณไอน้ําที่ตองการ 

หัวเผาทํางานตอเนื่อง มีการเรงหรี่ตาม
ภาระความตองการใชไอน้ํา ไมตัด-ตอ
การทํางานบอยครั้ง 

ปรับแตงเฉพาะปริมาณอากาศให
เหมาะสมกับปริมาณเชื้อเพลิง 

มากเกินพอตอการผลิต
ปริมาณไอน้ําที่ตองการ 

สามารถผลิตไอน้ําไดอยางรวดเร็ว หัว
เผาตัด-ตอการทํางานบอยครั้ง 

ลดปริมาณเชื้อเพลิงใหเหมาะสมกับ
ปริมาณความตองการไอ นํ้า  โดย
พิจารณาในชวงที่มีการใชไอน้ํามาก
ที่สุด และปรับปริมาณอากาศตามให
เหมาะสมกับปริมาณเชื้อเพลิง 

ไมเพียงพอตอการผลิต
ปริมาณไอน้ําที่ตองการ 

หัวเผาทํางานในจังหวะเรง หรือ High 
fire ตลอดเวลา แตความดันไอน้ํายังคง
ตํ่ากวาความดันที่ตองการใชงาน 

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

 
• ชนิดและอุณหภูมิของเชื้อเพลิง 

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

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

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

ชนิดหัวเผา Air atomized Pressure atomized Steam atomized Rotary cup 

ชนิ
ดเ
ชื้อ

เพ
ลิง

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

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

 
• ปริมาณกาซตางๆ ในไอเสีย 

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

น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา เชื้อเพลิงกาซ 
ดีที่สุด 12.8 13.8 10.0 
ดี 11.5 13.0 9.0 

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

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

ใชอากาศสวนเกินมากเกินไป ทํา
ใหความรอนสูญเสียไปกับไอเสีย
มาก 

ปรับลดอากาศปอนเขาหองเผา
ไหม 

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

การเผาไหมมีประสิทธิภาพดี ไมตองปรับแตง ควรตรวจสอบเปน
ประจํา เพื่อรักษาใหหัวเผาทํางาน
ที่สภาวะนี้ตลอด 

คา %O2 สูงกวาเกณฑ 
คา %CO2 ตํ่ากวาเกณฑ 
คา CO สูงกวาเกณฑ 

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

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

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

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

 
1) การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตัด-ตอ 

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

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

ตรวจสอบและการปรับต้ังใหปฏิบัติตามหัวขอ 6.5 
2. ปดหัวเผาเขากับหมอน้ําแลวเปดสวิตชใหหัวเผาทํางานเพื่อตรวจสอบความดันและอุณหภูมิของ

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

คารบอนมอนอกไซด (CO เปน ppm) ในกาซไอเสีย 
4. พิจารณาผลการวัดกาซไอเสียและกําหนดแนวทางการปรับแดมเปอรตามกรณีและเกณฑใน

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

และ CO จะอยูในเกณฑที่กําหนด  
6. ทําการล็อคนอตที่ยึดแดมเปอร ที่ยึดแดมเปอรแสดงในรูปที่ 6-31 

 

 
 

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

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

 

 
 

รูปที่ 6-32  หวัฉีด 2 หัวในหวัเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดนัน้ํามัน ควบคุมแบบไฟมาก-นอย 
 

 
 

รูปที่ 6-33  วงจรน้ํามันของหวัฉีดแบบมีน้ํามันไหลกลับ 
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การทํางานเริ่มจากหัวเผาไลอากาศในหองเผาไหม (Pre-purge period) น้ํามันจากปมผานฮีท
เตอรไปยังหัวฉีด และออกจากหัวฉีดผานโซลินอยดวาลว (10) ที่เปดอยู (Normally open, NO) กลับไปตามทอ
น้ํามันกลับ (8) จะเห็นวาหัวฉีดจะรอนพรอมที่จะพนน้ํามันออกมาตลอดเวลา ขณะที่วาลวหัวฉีด (3) ยังคงปด
สนิทอยู เมื่อไลอากาศเสร็จ โซลินอยดวาลว (10) ปด น้ํามันไมมีทางกลับความดันเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-25 
บาร ทําใหวาลวหัวฉีด (3) เปดออกได และน้ํามันฉีดออกจากหัวฉีด (1) จะมีน้ํามันเล็กนอยรั่วผานวาลวลูกสูบ 
(9) กลับไปตามทอ (7) และ (8) ปริมาณน้ํามันที่ฉีดออกจากหัวฉีด 1 เรียกกวาไฟนอย (Low fire หรือ Partial 
load) การทํางานที่ตําแหนงไฟมาก (High fire หรือ Full load) โซลินอยดวาลว (11) จะเปดน้ํามันใหไหลไปยัง
หัวฉีด (2) ผานบอลวาลว (4) ขณะที่หัวเผาจะทํางานดวยหัวฉีด 2 หัวพรอมกัน บอลวาลว (4) จะกักน้ํามัน
ระหวางโซลินอยดกับหัวฉีด (2) เมื่อไมทํางาน เปนการปองกันความดันน้ํามันตก เมื่อเปลี่ยนจากหัวฉีด 1 ไปยัง
หัวฉีด 2 เมื่อหัวเผาไมทํางานโซลินอยดวาลว (10) จะเปด ความดันน้ํามันจะผอนลงไปตามทอทางน้ํามันกลับ
และวาลวหัวฉีด (3) จะปดอยางรวดเร็ว 

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

การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบไฟมาก-นอย หรือที่เรียกวาหัว
เผาแบบ 2 จังหวะ มีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 

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

คูมือ ดังแสดงในรูปที่ 6-34 

 
 

รูปที่ 6-34  การปรับต้ังระยะหางระหวางหัวฉีดกับแผนกระจายลม 
 

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

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

ประมาณ 12.5-13.5% 
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รูปที่ 6-35  ตําแหนงของสกรปูรับต้ังความดันน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

6. ตรวจวัดปริมาณ CO วาตํ่ากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม ถาเกินใหกลับไป
ตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และแรงดันน้ํามัน รวมทั้งหัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปรกติหรือไม 

7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดกาซ โดยตําแหนงนี้อยูที่ทางออกของปลองไอเสีย 
และตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน โดยที่อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากหมอน้ําตองเปนไป
ตามสมการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 

รูปที่ 6-36  ตัวอยางลิมิตสวิตชบนมอเตอรเรงหรีน่้ํามันและลม (Servo motor) 
 

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

ประมาณ 25-30 องศา 

ลิมิตสวิตช หมายเลข 3(III) ตําแหนงที่หัวเผาใหไฟมากสุด 

ลิมิตสวิตช หมายเลข 1(I) ตําแหนงทีโ่ซลินอยดวาลวหัว 2 ทํางาน 

ลิมิตสวิตช หมายเลข 2(II) ตําแหนงที่หัวเผาใหไฟนอย 

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

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

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

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

 
สําหรับหัวเผาที่ควบคุมดวยตัวหยุด (Stopper) จะมีทางเขาอากาศมีแดมเปอรปด-เปด เพื่อ

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

 

 
 

รูปที่ 6-37  ตัวหยุดแขนปรับแดมเปอร 

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

การตรวจสอบและการปรับต้ังใหปฏิบัติตามหัวขอ 6.5 
2. ปดหัวเผาเขาหมอน้ําแลวเปดสวิตชใหหัวเผาทํางาน เพื่อตรวจสอบความดันและอุณหภูมิของ

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

ปริมาณคารบอนมอนนอกไซด (CO เปน ppm) ในกาซไอเสีย 
5. พิจารณาผลการวัดกาซไอเสียและกําหนดแนวทางการปรับปริมาณอากาศตามกรณีและเกณฑ

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

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

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

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

 
3) การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบไฟมาก-กลาง-นอย 

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

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

 
4) การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตอเนื่องแบบสอง

ขั้นตอน 
หัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตอเนื่องแบบสองขั้นตอน (Pressure 

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

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

สวิตชลูกเบี้ยวและลูกเบี้ยวควบคุมอากาศที่ใชในการปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุม
แบบตอเนื่องแบบสองขั้นตอน แสดงไดดังรูปที่ 6-38 สวนการปรับแตงสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ปดสวิตชการทํางาน และเปดหัวเผาเพื่อตรวจสอบหัวฉีด กระจังลม เขี้ยวสปารค และกรวยไฟ 
การตรวจสอบและการปรับต้ังใหปฏิบัติตามหัวขอ 6.5 

2. ปดหัวเผาเขากับหมอน้ําแลวเปดสวิตชใหหัวเผาทํางาน เพื่อตรวจสอบความดันและอุณหภูมิ
ของน้ํามันเชื้อเพลิง การตรวจสอบและปรับต้ังใหปฏิบัติตามตารางที่ 6-12 

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

ปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO เปน ppm) ในกาซไอเสีย 
5. พิจารณาผลการวัดกาซไอเสียและกําหนดแนวทางการปรับปริมาณอากาศตามกรณี และเกณฑ

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

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

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

8. ปรับสวิตชควบคุมใหหัวเผาทํางานที่ตําแหนงไฟมาก 
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9. ตรวจสอบตําแหนงที่ลูกเบี้ยวที่ควบคุมแดมเปอรในภาวะไฟมากวาอยูในชององศาตามท่ีขอมูล
จําเพาะกําหนดหรือไม 

10. ปฏิบัติเหมือนกับขอ 4 ถึง ขอ 7 แตตําแหนงสกรูปรับแตงแถบสปริงที่ทําการปรับปริมาณ
อากาศคือตําแหนงที่ไฟมาก 

11. การปรับปริมาณอากาศทั้ง 2 ตําแหนง ตองปรับแตงที่ตําแหนงที่อยูระหวางกลางของไฟนอย 
และไฟมากดวย ซึ่งทําไดโดยการปรับไลระดับแถบสปริงใหมีลักษณะเรียบ ไมสูงโดง 

 

 
 

รูปที่ 6-38  สวิตชลูกเบี้ยวและลูกเบี้ยวควบคุมอากาศ 
 
5) การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุมแบบตอเนื่อง 

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

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

คูมือ 
3. ปรับตั้งความดันของปมฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง (Fuel oil pump) ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

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

13.5% 

แขนปรับแดมเปอร 

ลูกเบี้ยวควบคุมอากาศ 

สวิตชลูกเบี้ยว 
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6. ตรวจวัดปริมาณ CO วาตํ่ากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม ถาเกินใหกลับไป
ตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และแรงดันน้ํามัน รวมทั้งหัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปรกติหรือไม 

7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดกาซ โดยตําแหนงนี้อยูที่ทางออกของปลองไอเสีย 
และตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน โดยที่อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากหมอน้ําตองเปนไป
ตามสมการขางตน 

 
กรณีที่เกิดควันดําใหทําการปรับแตงหัวเผาเพิ่มเติมดังขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุดนํา (ตําแหนงของลิมิตสวิตชหมายเลข 3 ปรกติต้ังไวประมาณ 

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

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

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

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

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

ของหัวเผานั้นประกอบ 
 

 
 

รูปที่ 6-39  นอตปรับแตงปรมิาณลม 
 

นอตปรับ 
ปริมาณลม 
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รูปที่ 6-40  การปรับนอตปรับปริมาณลม 
 

6. ตัวอยางการปรับลิมิตสวิทซแบบต้ังคาตายตัว ดังรูปที่ 6-41 โดยไมตองเปลี่ยนหรือต้ังคาบอยๆ 
เปนดังนี้ 

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

 

 
 

รูปที่ 6-41  การปรับลิมิตสวิตช 
 
7. ทําการปรับปริมาณอากาศสวนเกินใหไดคาตางๆ ซึ่งสัมพันธกับตําแหนงการทํางานของหัวเผา 

และนอตปรับปริมาณลมดังตอไปนี้ 
7.1 ตําแหนงการจุดไฟ ใหปรับต้ังนอตปรับปริมาณลมตัวที่ 2-3 จนกระทั่งไดคา 

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

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

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

 
6) การปรับแตงหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชอากาศหรือไอน้ํา ควบคุมแบบตอเนื่อง 

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

1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาหัวฉีด (Nozzle) ใหมีอุณหภูมิระหวาง 95-105 oC 
2. ปรับต้ังแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil pressure) ใหเปนไปตามที่กําหนดในคูมือ ตามรุนของหัว

เผาเชื้อเพลิงที่กําหนด สําหรับหัวเผาแบบใชอากาศ แรงดันกอนเขาชุดจายน้ํามันมีคาประมาณ 70-90 psi 
3. ปรับต้ังแรงดันน้ํามันเชื้อเพลิง ที่ชุดควบคุมน้ํามัน ดังแสดงในรูปที่ 6-42 ใหเหลือ 35-45 psi 

และปรับต้ังแรงดันน้ํามันขากลับจากชุดควบคุมน้ํามันใหตํ่ากวาขาเขา 10 psi (อยูที่ประมาณ 25-35 psi) 
4. ตรวจสอบแรงดันลมจากปมลมที่เขาหัวพนไฟ จะตองไมตํ่ากวา 10 psi (ตอนเครื่องเรงสุด 

จะตองไมตํ่ากวา 15 psi) 
5. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มประมาณอากาศ จนไมมีควัน 
6. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2 โดยมีปริมาณ O2 ประมาณ 3.5-4.5% หรือปริมาณ CO2 12.5-

13.5% 
7. ตรวจวัดปริมาณ CO วาตํ่ากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม ถาเกินใหกลับไป

ตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และแรงดันน้ํามัน รวมทั้งหัวฉีดของตัวหัวพนวาผิดปรกติหรือไม 
8. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดกาซ โดยตําแหนงนี้อยูที่ทางออกของปลองไอเสีย 

และตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน โดยที่อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากหมอน้ําตองเปนไป
ตามสมการขางตน 
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รูปที่ 6-42  ชุดควบคุมความดันของน้ํามันเชือ้เพลิง 
 
กรณีที่เกิดควันดําใหทําการปรับแตงหัวเผาเพิ่มเติมดังขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุด ใหทําการขันนอตที่แคมปรับปริมาณน้ํามัน ดังแสดงในรูปที่ 6-

43 ตําแหนงที่ 1 เขา เพื่อลดปริมาณน้ํามันทีละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 
2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ Low fire (ตําแหนงของลิมิตสวิตชหมายเลข 7 ปรกติต้ังไว

ประมาณ 40-55 องศา) ใหทําการขันนอตตัวที่ 2-3 ที่แคมปรับปริมาณน้ํามันเขา เพื่อลดปริมาณน้ํามันทีละ
นอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 

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

4. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะเรง ใหทําการปรับปริมาณน้ํามันที่นอตตําแหนงอื่น (ตําแหนงที่ 2-
12) ระหวางจังหวะ Low fire ถึง High fire โดยใชสวิตซบังคับใหมอเตอรเรงหรี่หยุดทีละตําแหนงนอต ถาควัน
ดําที่ตําแหนงนอตใด ใหขันนอตที่ตําแหนงนั้นๆ ที่ตรงกับลูกกล้ิงของแขนดึงแดมเปอร เพื่อลดปริมาณน้ํามันที
ละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 

 

 
 

รูปที่ 6-43  นอตปรับปริมาณน้ํามัน 

นอตปรับ 
ปริมาณน้ํามัน 
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7) การปรับแตงหัวเผาแบบใชแรงเหวี่ยงของถวยหมุน ควบคุมแบบตอเนื่อง 
หัวเผาแบบใชแรงเหว่ียงของถวยหมุน เกือบทั้งหมดเปนการควบคุมแบบตอเนื่อง (Rotary cup 

modulating burner) มีลักษณะการทํางานเหมือนกับหัวเผาแบบพนฝอยโดยใชแรงดันน้ํามัน ควบคุม
แบบตอเนื่อง ทั้งในเรื่องของการควบคุมน้ํามันเปนแบบใชเซอรโวมอเตอรขับวาลวควบคุมน้ํามัน และเชื่อมโยง
กับกลไกการควบคุมอากาศดวยแดมเปอร หัวเผามีระดับการทํางาน 10-20 ระดับ มีแผงวงจรและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสควบคุมการทํางาน โดยอาศัยสัญญาณไฟฟาแบบตอเนื่องที่ไดรับจากอุปกรณวัดความดันไอน้ํา 
ทําใหสามารถควบคุมการทํางานไดอยางตอเนื่อง แตตางกันตรงที่กลไกการทําใหน้ํามันใหเปนฝอยซึ่งใชถวย
หมุนสลัดน้ํามันเปนฝอยโดยอาศัยแรงเหวี่ยง การปรับแตงหัวเผาแบบใชแรงเหว่ียงของถวยหมุน ควบคุม
แบบตอเนื่อง มีขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ตรวจสอบอุณหภูมิน้ํามันเตา กอนเขาถวยเหว่ียง ใหมีอุณหภูมิระหวาง 70-90 oC ขึ้นกับชนิด
ของน้ํามัน โดยที่น้ํามันเตา A ใชอุณหภูมิ 70-75 oC สวนน้ํามันเตา C ใชอุณหภูมิ 80-85 oC 

2. ปรับต้ังความดันน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือตามรุนของหัวเผา สําหรับหัว
เผาแบบใชแรงเหว่ียงของถวยหมุน โดยทั่วไปใชความดัน 2-3 bar 

3. เช็คความตึงของสายพาน และความเร็วรอบการหมุนของถวยใหไดประมาณ 3,500-4,000 รอบ
ตอนาที ทั้งนี้ขึ้นกับขอกําหนดของผูผลิต 

4. สังเกตควันดําดวยตาเปลา ถามีควันดําใหเพิ่มปริมาณอากาศตอไปจนไมมีควัน 
5. ตรวจวัดปริมาณ O2 หรือ CO2 โดยใหมีคา O2 ประมาณ 3.5-4.5% หรือให CO2 มีคาประมาณ 

12.5-13.5% 
6. ตรวจวัดปริมาณ CO มีปริมาณตํ่ากวาคามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษหรือไม ถาสูงกวาให

กลับไปตรวจสอบ อุณหภูมิน้ํามัน และความดันน้ํามันวาสูงกวาปรกติหรือไม รวมท้ังถวยเหว่ียงวามีสภาพ
ผิดปรกติหรือไม 

7. วัดอุณหภูมิปลองไอเสีย ที่ตําแหนงตรวจวัดกาซ โดยตําแหนงนี้อยูที่ทางออกของปลองไอเสีย 
และตองไมมีการรั่วซึมของอากาศภายนอกเขามาเจือปน โดยที่อุณหภูมิไอเสียที่ออกจากหมอน้ําตองเปนไป
ตามสมการขางตน 

 
กรณีที่เกิดควันดําใหทําการปรับแตงหัวเผาเพิ่มเติมดังขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะจุด ใหขันนอตตําแหนงที่ 1 ในทิศทางที่เพิ่มอากาศทีละนอยๆ 

จนกระทั่งไมมีควันดํา วาลวปรับน้ํามันและนอตปรับปริมาณลมแสดงในรูปที่ 6-44 
2. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ Low fire ใหขันนอตประมาณตัวที่ 2-3 ที่แคมปรับลม เพื่อเพิ่ม

ปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 
3. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะ High fire ใหขันนอตที่ตําแหนง 8-10 ใหตรงกับลูกกล้ิงของแขนดึง

แดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณอากาศทีละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 
4. ถาหากมีควันดําตอนจังหวะเรง ใหทําการปรับปริมาณลมท่ีนอตตําแหนงอื่น (ตําแหนงที่ 2-10) 

ระหวางจังหวะ Low fire ถึง High fire โดยใชสวิตซบังคับใหมอเตอรเรงหรี่หยุดทีละตําแหนงนอต ถาเกิดควัน
ดําขึ้นที่ตําแหนงนอตใด ใหขันนอตที่ตําแหนงนั้นๆ ที่ตรงกับลูกกล้ิงของแขนดึงแดมเปอร เพื่อเพิ่มปริมาณ
อากาศทีละนอยๆ จนกระทั่งไมมีควันดํา 
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รูปที่ 6-44  วาลวปรับน้ํามันและนอตปรับปริมาณลม 
 

6.4.4 การปรับแตงหัวเผาจากการสังเกตเปลวไฟดวยตาเปลา 
โรงงานเปนจํานวนมากที่ไมมีเครื่องวิเคราะหไอเสียออกจากปลองไอเสีย เจาหนาที่ดูแลหมอน้ําควร

เรียนรูวิธีสังเกตเปลวไฟดวยตาเปลาในกรณีที่ใชเชื้อเพลิงเปนน้ํามันเตา วาเมื่อเผาไหมสมบูรณดีหรือผิดปรกติ
เปลวไฟมีลักษณะเปนอยางไรบาง ซึ่งพอจะสรุปเปน 2 กรณีไดดังนี้ 

1) หมอน้ําที่ไมมีกระจกดูไฟทายเตา มีแตกระจกดานหนาเตารูเล็กๆ ดังรูปที่ 6-45 จะมองไมเห็นเปลว
ไฟทั้งหมด ดูไดแตเพียงวามีแสงสวางสองออกมาจากกระจก ถาการเผาไหมดี ปริมาณอากาศเหมาะสม แสงจะ
สวางมาก และแสงจะนิ่งไมมีกระพือ ถาปริมาณอากาศนอยกวาคาที่เหมาะสมแลว แสงจะออกสีคลํ้าๆ หรือดําๆ 
ถาปริมาณอากาศมากเกินพอ แสงจะออกสีขาวและมีการกระพือเปนแสงวับๆ ความจริงแลวกระจกชองเล็กๆ 
หนาเตานั้นมีไวใหรูวาเตาติดไฟอยูหรือเตาดับเทานั้น ไมสามารถสังเกตรายละเอียดของเปลวไฟไดมาก 

 

 
 

รูปที่ 6-45  กระจกดูไฟหนาเตา 
 

2) หมอน้ําที่มีกระจกดูไฟทายเตา ดังรูปที่ 4-39 วิธีดูใหไดชัดเจนและเปนประโยชนมากที่สุด คือ ตอง
ใหดวงตาที่ดูเขาไปชิดกระจกใหมากท่ีสุด การดูรูปรางและสีของเปลวไฟสามารถคาดคะเนปริมาณสวนอากาศ
เกินได ทั้งนี้ตองอาศัยประสบการณและการดูบอยๆ จนชํานาญ ปริมาณอากาศสวนเกินที่เกิดขึ้นและลักษณะ
เปลวไฟท่ีสังเกตได สามารถสรุปไดดังนี้ 

นอตปรับ 
ปริมาณลม 

วาลวปรับ
น้ํามัน 
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(ก) ถาการเผาไหมใชอากาศสวนเกินที่เหมาะสม ขณะเผาไหมที่ไฟมาก (High fire) เปลวไฟจะ
เปนพุมเต็มตา มีสีแสด และคอนขางนิ่งอยูตัว มองเห็นสวนลึกของเตาไดรางๆ ปลายเปลวไฟจะมีสีคลํ้านิดๆ 
และเมื่อหรี่การเผาไหมลงไปที่ไฟนอย (Low fire) เปลวไฟจะหดลงเหลือประมาณ 1/5 ของความยาวเตา 
ลักษณะเปลวยังคงเปนพุมเปลวมีสีแดงจาและนิ่ง นอกจากนี้ ควรสังเกตดวยวาเปลวไฟควรอยูกึ่งกลางเตาไม
เอียงไปซาย-ขวา หรือสูง-ตํ่า รวมทั้งจะเห็นอิฐทนไฟที่กอหนาเตารอบๆ กรวยไฟวามีสภาพดี หรือชํารุด อิฐรวง
หรือเปลา 

(ข) ถาการเผาไหมที่ใชอากาศสวนเกินนอยเกินไป ภายในเตาทั้งหมดมีสีแดงคลํ้าและมีควัน ดําที่
ปากปลอง การแกไขจะตองเพิ่มอากาศที่เกินโดยเปดแดมเปอรอากาศใหมากขึ้น หรือลดปริมาณน้ํามันลงให
นอยลงจนควันดําที่ปากปลองหายไป 

(ค) ถาการเผาไหมที่ใชอากาศสวนเกินมากเกินไป เปลวไฟเล็ก ส้ันลง มีสีขาวสวางจาและเปลวไฟ
ไมนิ่ง สะบัดไปมารุนแรง มีสะเก็ดไฟและเปนพะเนียงเพราะเม็ดน้ํามันโตๆ เผาไหมไมทันจึงดับลงกลายเปน
เขมา (Soot) และบางครั้งเม็ดน้ํามันโตๆ พุงตกสะสมในเตาหรือผนังขางเตา เกิดเปนกอนถานโคก (Coke 
deposit) สะสมโตขึ้นเรื่อยๆ จนอาจบังเปลวไฟ เกิดไฟตีกลับและไฟไหมได ขณะเผาไหมที่ไฟนอยเปลวไฟจะ
ส้ันลงอยางมากมีสีขาวจา มีสะเก็ดไฟและเปลวไฟสะบัดไปมารุนแรงไมนิ่ง การแกไขในกรณีนี้โดยหรี่อากาศลง
หรือเพิ่มปริมาณน้ํามันใหมากขึ้นถึงจุดท่ีพอเหมาะ เปลวไฟจะยาวขึ้นทันทีและมีสีแดงจา 

(ง) ในกรณีปอนอากาศมากเกินไป แตยังมีควันดํา อาจเปนเพราะการผสม (Mixing) อากาศและ
ฝอยน้ํามันไมดี ตองตรวจสอบระบบหัวเผา เชน อุณหภูมิการอุนน้ํามันเตา ความดันน้ํามันพนฝอย หรือความ
ดันอากาศหรือไอน้ําที่ใชพนฝอย หรือตําแหนงของแผนกระจายลม เปนตน 

 
 

6.5 ปญหาที่เกิดข้ึนในระบบหัวเผาและระบบเชื้อเพลิง 
การขาดการบํารุงรักษาอุปกรณหัวเผา หัวฉีดน้ํามันที่สกปรก สึกกรอนเสียรูป และการต้ังความดัน

น้ํามันไมถูกตอง ลวนมีผลทําใหความสามารถในการฉีดน้ํามันใหเปนละอองขนาดเล็กลดลง รวมทั้งการที่หัวเผา
มีขนาดใหญเกินไปทําใหตองดับหัวเผาบอยๆ จะทําใหประสิทธิภาพโดยรวมลดต่ําลงเชนกัน ในการเดินหมอน้ํา
และการควบคุมไอน้ํา อาจเกิดปญหาและขอขัดของขึ้นได ซึ่งสามารถหาแนวทางการแกไขไดดังตารางที่ 6-16 

เนื่องจากหัวเผาเปนอุปกรณที่ประกอบดวยอุปกรณยอยหลายๆ สวน ซึ่งทําหนาที่สนับสนุนใหเกิดการ
เผาไหม ดังนั้นจึงอาจเกิดปญหาขึ้นกับอุปกรณภายในหัวเผาดังตอไปนี้ดวย 

 
1) หัวฉีดเช้ือเพลิง 

ปญหา: คราบน้ํามันจับตัวบนหัวฉีด (ดังรูปที่ 6-46) 
เกิดจากสาเหตุ: 1. ทิศทางการฉีดน้ํามันไมเหมาะสม เชน น้ํามันฉีดโดนเขี้ยวสปารค หรือ

กระจังลม 
 2. หัวฉีดสึก (ควรพิจารณาควบคูกับอายุการใชงาน) 
 3. อุณหภูมิเชื้อเพลิงตํ่ากวาเกณฑ 
การแกไข: 1. ปรับต้ังระยะเขี้ยวสปารค หรือตําแหนงกระจังลมใหม 
 2. เปลี่ยนหัวฉีดใหม 
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 3. ทําความสะอาดฮีตเตอรและปรับอุณหภูมิระบบใหความรอนแกเชื้อเพลิง
ใหมใหเหมาะสมตามเกณฑ 

 

 
 

รูปที่ 6-46  คราบน้ํามันที่จับตัวบนหัวฉีดและเขี้ยวสปารค 
 

ปญหา: รูหัวฉีดเสียรูป 
เกิดจากสาเหตุ: 1. ใชงานมานาน 
 2. เชื้อเพลิงสกปรก 
 3. การบํารุงรักษาผิดวิธี 
การแกไข: 1. เปลี่ยนหัวฉีดใหม 
 2. เปลี่ยนแหลงจําหนายเชื้อเพลิง และติดต้ังตัวกรองเชื้อเพลิง 
 3. หามใชของแข็งหรือของมีคมแยงรูหัวฉีด 
คําแนะนํา: 1. หัวฉีดท่ีใชงาน 24 ชั่วโมงตอวัน ควรเปลี่ยนใหมเมื่อใชงานเกิน 6 เดือน 
 2. หัวฉีดท่ีใชงาน 8-12 ชั่วโมงตอวัน ควรเปล่ียนใหมเมื่อใชงานเกิน 12 

เดือน 
 

2) กระจังลม 
ปญหา: คราบน้ํามันจับตัวบนกระจังลม (ดังรูปที่ 6-47) 
เกิดจากสาเหตุ: ทิศทางการฉีดน้ํามันไมเหมาะสม เชน น้ํามันฉีดโดนกระจังลม 
การแกไข: ปรับต้ังระยะหรือตําแหนงกระจังลมใหมใหตรงตามที่ผูผลิตแนะนํา 
ปญหา: กระจังลมเบี้ยว หรือพบเปลวไฟเบี้ยว มีทิศทางไมเหมาะสม 
เกิดจากสาเหตุ: การปรับต้ังระยะหรือตําแหนงกระจังลมไมเหมาะสม หรือกระจังลมชํารุด 
การแกไข:  ปรับต้ังระยะหรือตําแหนงกระจังลมใหม ใหตรงตามที่ผูผลิตแนะนํา หรือ   

เปลี่ยนใหมหากการเบี้ยวเกิดจากการชํารุด 
คําแนะนํา: ปรับต้ังกระจังลมโดยทําการวัดระยะหางระหวางปากหัวเผาและกระจังลม

ทั้งหมด 3 จุดรอบตัวกระจังลม แลวปรับใหมีระยะดังกลาวเทากันทุกจุด 
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รูปที่ 6-47  คราบน้ํามันบนกระจังลม 
 

3) เขี้ยวสปารค 
ปญหา: คราบน้ํามันจับตัวบนเขี้ยวสปารค (ดังรูปที่ 6-48) 
เกิดจากสาเหตุ: ทิศทางการฉีดน้ํามันไมเหมาะสม เชน น้ํามันฉีดโดนเขี้ยวสปารค 
การแกไข: ปรับต้ังระยะเขี้ยวสปารคใหม ใหตรงตามที่ผูผลิตแนะนํา 
ปญหา: เขี้ยวสปารคไมทํางาน 
เกิดจากสาเหตุ: 1. กระแสไฟฟาเขาตัวเขี้ยวสปารคมีการรั่วไหลลงดิน 
 2. มีคราบน้ํามันจับบนเขี้ยวสปารคมาก 
การแกไข: 1. ตรวจสอบระบบไฟฟา 
 2. ทําความสะอาดคราบน้ํามัน และตั้งระยะเขี้ยวสปารคใหม 

 
4) กรวยไฟ 

ปญหา: รูปรางของกรวยไฟเสียรูปไปจากเดิม (ดังรูปที่ 6-49) 
เกิดจากสาเหตุ: เปลวไฟเผาปลายกรวยไฟ 
การแกไข: ปรับต้ังระยะหรือตําแหนงกระจังลมใหม ใหเปลวไฟพนกรวยไฟ 
ปญหา: คราบน้ํามันจับตัวบนกรวยไฟ (ดังรูปที่ 6-50) 
เกิดจากสาเหตุ: 1. หัวฉีดสึก 
 2. อุณหภูมิเชื้อเพลิงตํ่ากวาเกณฑ 
 3. เชื้อเพลิงสกปรก 
การแกไข: 1. เปลี่ยนหัวฉีดใหม 
 2. ทําความสะอาดฮีตเตอรและปรับอุณหภูมิระบบใหความรอนแกเชื้อเพลิง

ใหมใหเหมาะสมตามเกณฑ 
 3. เปลี่ยนแหลงจําหนายเชื้อเพลิง และติดต้ังตัวกรองเชื้อเพลิง 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน   
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  บทท่ี 6  เชื้อเพลิงและการปรับแตงหัวเผา 

 6-66 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

 
 

รูปที่ 6-49  กรวยไฟท่ีสึกหรอและเสียรูป 
 

 
 

รูปที่ 6-50  คราบน้ํามันบนกรวยไฟ 
5) ระบบควบคุมการเผาไหม 

ปญหา: ไมสามารถควบคุมการเผาไหมได 
เกิดจากสาเหตุ: 1. การตอวงจรไฟฟาไมถูกตอง 
 2. อุปกรณชุดควบคุมการเผาไหมชํารุด 
การแกไข: 1. ตรวจสอบระบบไฟฟา 
 2. ซอมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณที่ชํารุด 

6) ระบบหมุนเวียนเปลวไฟและไอเสีย 
ปญหา: เปลวไฟเกิดการลัดทางไฟ 
เกิดจากสาเหตุ: 1. อุณหภูมิปลองไอเสียสูงมากกวา 300 oC 
 2. ผนังกั้นทางไฟเสียหาย 
การแกไข: 1. ปรับสวนสัดสวนผสมระหวางอากาศตอเชื้อเพลิงใหเหมาะสม 
 2. ทําผนังกั้นทางไฟใหม 
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ตารางที่ 6-16  สาเหตุ และแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบเผาไหม 

ปญหา สาเหตุ แนวทางการแกไข 
จุดไฟไมติด ไมมีน้ํามัน ตรวจสอบดูการจายน้ํามัน 

มีน้ําและตะกอนปนอยูในน้ํามัน
มากเกินไป 

ติดต้ังตัวกรองในทอจายน้ํามัน และทําการถายน้ํามัน
ในถังน้ํามันและปลายสายทิ้งเปนครั้งคราว 

การอุดตันของหัวเผา ทําความสะอาดหัวเผาสม่ําเสมอ 
ตรวจสอบการไหลของน้ํามันขณะที่จุดไฟ 

อุณหภูมิของน้าํมันไมสูงพอ ตรวจสอบการทํางานของเครือ่งอุนน้ํามัน 
ใหอุนน้ํามันไดตามท่ีตองการ เพิ่มความดันน้ํามันเพื่อ
ชวยการพนฝอยของน้ํามัน 

ในกรณีที่น้ําและ Sludge เขาไป
ในทอ 

ติดต้ังตัวกรองน้ําและตรวจสอบอยูเสมอ เปดถายถัง
น้ํามันและสายทอเปนประจําอยูเสมอ 

Flash point สูงเกินไป จําเปนตองมีเปลวไฟสําหรับจุดติดไฟเพียงพอในบาง
กรณีตองเตรียมหัวเผา สําหรบัจุดติดไฟไว 

ไมมีอากาศ ตรวจสอบยืนยันแรงลมไหลผาน ตรวจสอบปริมาณการ
เปดของแดมเปอร 

ปลองควันอุดตัน ทําความสะอาดปากทางดูดเขา ปลองควัน และรูถายเท
อากาศเปนประจําอยูเสมอ 

มี Sludge น้ําและส่ิงเจือปนอื่นๆ 
อยูในน้ํามัน 

ตองติดต้ังตัวกรองน้ํามัน เปดถายถังน้ํามันและสายทอ
เปนประจําอยูเสมอ 

ความหนืดสูงเกินไป เพิ่มอุณหภูมิที่ทําใหรอน เพิ่มความดันที่ใชพน 
ขนาดของหัวเผาใหญเกินไป ติดต้ัง Burner tile ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมการแผรังสี

ความรอน 
ความดันของอากาศ น้ํามันไม
สม่ําเสมอ 

ติดต้ัง Pressure reduction valve และ Pressure 
relief valve เพื่อรักษาความดันใหสม่ําเสมอ 

อัตราการไหลของอากาศ 
ปฐมภูมิสูงเกินไป 

ปรับปริมาณอากาศตามขอกําหนดของหัวเผานั้นๆ 

เปลวไฟไม 
สมํ่าเสมอ 

มีน้ําและตะกอนปนอยูในน้ํามัน
มากเกินไป 

ติดต้ังตัวกรองในทอจายน้ํามัน และทําการถายน้ํามัน
ในถังน้ํามันและปลายสายทิ้งเปนครั้งคราว 

ความหนืดน้ํามันสูงเกินไป เพิ่มอุณหภูมิในการอุนน้ํามัน และ/หรอื 
เพิ่มความดันในการฉีดพนน้าํมัน 

ความดันของอากาศหรือน้ํามัน
ไมสม่ําเสมอ 

ตรวจสอบหรือติดต้ังอุปกรณควบคุมความดัน และปรับ
ความดันและอัตราการไหลใหเหมาะสม 
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ปญหา สาเหตุ แนวทางการแกไข 
เปลวไฟไม 
สมํ่าเสมอ 
(ตอ) 

มีอากาศในทอจายน้ํามัน 
 

ติดต้ังตัวระบายอากาศในทอน้ํามัน 

น้ํามันที่ปมดูดไมพอ เพิ่มขนาดปมใหใหญขึน้ เพิ่มขนาดทอดูดน้ํามัน 
อุนเชื้อเพลิงอณุหภูมิสูงเกินไป ปองกันการเกดิของฟองอากาศโดยติดต้ังตัวระบาย

อากาศที่ทอ 
มีการสะสม
ของคารบอน 
ที่ปากหัวเผา 
 

ความหนืดน้ํามันสูงเกินไป เพิ่มอุณหภูมิในการอุนน้ํามัน และ/หรอื 
เพิ่มความดันในการฉีดพนน้าํมัน 

การฉีดน้ํามัน/อากาศไมดี ปรับปริมาณอากาศปฐมภูมิใหเหมาะสม 
น้ํามันไหลไมสม่ําเสมอ รักษาความดันและอุณหภูมิของน้ํามันใหคงที่ 
เกิดการรั่วซึมของน้ํามันหลงัจาก
ดับไฟแลว 

เปาน้ํามันที่ตกคางในหัวเผาทิ้งใหหมดจดที่สุด 
เทาที่จะทําได 

การพนฝอยน้ํามันไมสม่ําเสมอ ตรวจสอบการอุดตันหรือสึกกรอนของหัวฉดีน้ํามัน 
ความดันของน้าํมันสูงเกินไป ใชความดันที่เหมาะสมกับเครื่องพน 
อุณหภูมิน้ํามันใหสูงเกินไป ปรับอัตราการไหลของน้ํามันและไอน้ํา 
ความดันน้ํามันไมสม่ําเสมอ รักษาความดันใหคงที่โดยใช Relief valve และทําให

รอนจนมีความหนืดคงท่ี ทั้งนีต้องระวังเหตุขดัของที่ปม 
อากาศไมเพียงพอ เพิ่มอัตราการไหลของอากาศขั้นตน ปองกนัการ

ไหลวนของอากาศขั้นที่สองภายในชองหัวเผา 
Burner valve เกิดการรั่วไหล
หลังจากดับไฟแลว 

เปาน้ํามันที่เหลือคางอยูในหวัเผาทิ้งใหมากท่ีสุดเทาที่
จะทําได 

ปริมาณคารบอนในน้ํามันมาก
เกินไป 

เพิ่มความดันและอัตราการไหลของอากาศขั้นตน 

การติดต้ังหัวฉีดไมดี ตองต้ังไวที่ตรงกลางเสมอ 
เขมาควันมาก ปริมาณอากาศนอยเกินไป เพิ่มปริมาณอากาศใหเหมาะสม เพื่อใหน้ํามันมีขนาด

เม็ดเล็กลง 
การพนฝอยน้ํามันไมดี ตรวจสอบหัวฉีดใหอยูในสภาพสมบูรณ และ 

ควบคุมความดันและอุณหภูมนิ้ํามันใหถูกตอง 
ตามชนิดของน้าํมันที่ใช 

การเผาไหมไมดี ปรับการฉีดพนใหสมบูรณและเหมาะสม 
ปริมาณการเผาไหมมากเกินไป ระมัดระวังความสัมพันธระหวางขนาดของ ฉ

Combustion chamber กับปรมิาณน้ํามัน 
ดูดอากาศเขาไมดี เพิ่มพื้นที่ของชองระบายกาซเสีย หรือเพิ่มแรงลมไหล

ผาน 
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ปญหา สาเหตุ แนวทางการแกไข 
การเกาะสะสม
ของคารบอน
บนผนังเตา 

การพนเกิดการปะทะผนังเตา ต้ังมุมฉีดพนของหัวฉีดใหแคบลง หรือเพิ่มความกวาง
ของ Combustion chamber 

ความหนืดมากเกินไป เพิ่มอุณหภูมิที่ใช เพิ่มความดันของอากาศขั้นตน 
ความหนืดนอยเกินไป ลดเพิ่มอุณหภูมิที่ใช 
ความดันของน้าํมันสูงเกินไป ปองกันไมใหน้าํมันที่ยังไมเผาไหมไปเกาะผนังเตา 
ความดันของอากาศฉีดสูงเกินไป ปองกันไมใหน้าํมันที่ยังไมเผาไหมไปเกาะผนังเตา 
อุณหภูมิในเตาลดต่ําลง หลีกเหล่ียงการเผาไหมปริมาณสูงอยางกะทันหัน 
ความกวางของเตานอยไป ออกแบบใหปรมิาณการเผาไหมและมุมฉีดพนของหัว

เผาใหเหมาะสมกัน 
การอุดตันของ
ปากหัวเผา 

Sludge และสิ่งเจือปนอื่น ๆ  ปรังปรุงตัวกรอง และ Heater เปนตน ใหสมบูรณ 
การเกาะสะสมของคารบอนท่ี
ปากหัวเผา 

ทําความสะอาดหัวเผาเสมอเวลาดับไฟ ไมใหถูกความ
รอนจากการแผรังสี ภายในเตาเปนเวลานาน 

การอุดตันของ
ตัวกรอง 

Sludge และ Wax content ซึ่ง
เจือปนอื่นๆ ความหนืดสูงเกินไป 
อุณหภูมิของน้าํมันตํ่าเกินไป 

ติดต้ังตัวกรองที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของน้ํามัน 

Sludge และ Wax  การแข็งตัว
ของน้ํามันความหนืดสูงเกินไป 
เศษผา เศษไมสนิมเหล็ก และ
ส่ิงเจือปนอื่นๆ 

เปลี่ยนทอใหใหญขึน้ ลดความตานทานใหนอยลงใช
ฉนวนกันความรอน ติดต้ังตัวกรอง เปนตน 

ปมไมสามารถ
ดูดน้ํามันเขา
ได 

น้ํามันมีอุณหภูมิตํ่า ความหนืด
สูงเกินไป ไสกรองของทออุดตัน 
Sludge ทอดูดเขารั่ว ปมมีการ 
Slip  

อุนน้ํามันใหมีความหนืดท่ีเหมาะสม หมั่นทําความ
สะอาดไสกรอง และตรวจสอบการทํางานของปม 

น้ํามันมีการ
เจือปนของน้ํา 

ระบบทอสงน้ํามันมีรอยรั่ว การ
ควบแนนของความชื้นในอากาศ 
การรั่วไหลของทอใหความรอน 
น้ําฝนรั่วเขาเนือ่งจากความ
เสียหายของหลังคาของถังน้าํ 

ติดต้ังตัวแยกน้ําในน้ํามันออก  

การผุกรอน องคประกอบของขี้เถา กํามะถัน
และเกลือในน้ํามัน ไมเหมาะสม 

ตรวจสอบองคประกอบของเชื้อเพลิงใหเหมาะสม 

การเปลี่ยนสี
ของอิฐ 

องคประกอบกาํมะถัน เหล็ก 
และขี้เถาอื่นๆ ไมเหมาะสม 

ตรวจสอบองคประกอบของเชื้อเพลิงใหเหมาะสม 

กล่ินเหม็น
ผิดปรกติ 

องคประกอบกาํมะถัน ไม
เหมาะสม 

อุณหภูมิของการอุนสูงเกินไป องคประกอบกํามะถันมี
ส่ิงเจือปนผิดปรกติ 
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6.6 การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและระบบเชื้อเพลิง 
ในการเผาไหมเชื้อเพลิงเหลวตองฉีดเชื้อเพลิงใหเปนละอองเพื่อทําการผสมกับอากาศ แตถาการ

บํารุงรักษาหัวเผาไมดีพอจะเกิดคารบอนตกคางที่ปลายของหัวเผา การแตกตัวเปนละอองดอยลง เชน ขนาด
ละอองโตขึ้น รูปแบบการกระจายละอองดอยลง ทําใหการผสมแยลง ผลก็คือกอใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ 
และเกิดบริเวณที่มีอากาศไมเพียงพอเนื่องจากการกระจายของละอองของเหลวไมสม่ําเสมอ ในกรณีที่เลวราย
กวานั้นคือ รูปรางเปลวไฟเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก อาจทําใหเปลวไฟไปกระทบกระเบื้องหัวเผา (Burner tile) 
โดยตรง เกิดการสะสมของคารบอนบนกระเบื้องและอาจทําใหหัวเผาเสียหาย ดังนั้นการตรวจสอบสภาพและ
การบํารุงรักษาหัวเผาอยางถูกตองและสม่ําเสมอจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งตอการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม
ของหมอน้ํา 

หากพบเห็นการเกาะติดของคารบอนท่ีบริเวณหัวเผา ประการแรกคือตองตรวจหาตนตอท่ีกอใหเกิด
คารบอนอยางถี่ถวน แลวทําการซอมแซมใหเรียบรอยแลวจึงใชงาน มิฉะนั้นแลวจะเกิดความเสียหายที่ไมอาจ
แกไขได การเกาะติดของคารบอนอาจมีสาเหตุหลักมาจาก อุณหภูมิและความดันน้ํามันเตาไมเหมาะสม เปนตน 
เมื่อทราบสาเหตุแลวใหปรับคาใหเหมาะสมและทําความสะอาดหัวเผาที่มีส่ิงสกปรกและคารบอนเกาะอยูดวย
น้ํามันลางแลวจึงเช็ดออกดวยผานิ่มๆ หามทําความสะอาดโดยใชของแข็งอยางเชนไขควงหรือมีด เนื่องจากอาจ
เกิดรอยสึกขึ้นที่ปลายหัวเผาและทําใหการพนฝอยยิ่งแยลงได 

จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดวา การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและอุปกรณชวยเหลือ
การเผาไหมตางๆ ดวยวิธีการท่ีถูกตอง ใหอยูในสภาพที่ดีเยี่ยมอยูเสมอ เปนส่ิงที่จําเปนตองปฏิบัติตามและ
ตองการความเอาใจใสดูแลจากผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใช
งานหมอน้ําและเพื่อสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเปนการรักษาประสิทธิภาพของหมอน้ําและการ
เผาไหมไมใหลดลงไปตามกาลเวลา สงผลใหการใชพลังงานและตนทุนในการผลิตไอน้ําเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ขอแนะนําที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและอุปกรณ
ชวยเหลือการเผาไหมตางๆ โดยแบงตามประเภทของเชื้อเพลิงมีดังตอไปนี้ 

 
6.6.1 ระบบเผาไหมที่ใชเช้ือเพลิงแข็ง 

การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและอุปกรณชวยเหลือการเผาไหมตางๆ ในหมอน้ําที่ใช
เชื้อเพลิงแข็ง แสดงไดดังตารางที่ 6-17 และ 6-18  

 
ตารางที่ 6-17  การตรวจสอบสภาพและเกณฑการยอมรับของอุปกรณในระบบเผาไหมที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
เครื่องปอน
เชื้อเพลิง
และตะกรับ 

เครื่องปอนเชื้อเพลิง 
(Stoker) 

ตรวจสอบสภาพการ
เคลื่อนไหว 

ควรเคลื่อนที่ดวยความนุมนวลไมติดขัด 

ตะกรับ (Fire grate) ตรวจสอบการอุดตัน การ
ลุกไหม และการผิดรูป 

ควรเคลื่อนที่ดวยความนุมนวลไมติดขัด 
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ตารางที่ 6-18  การบํารุงรักษาอุปกรณในระบบเผาไหมที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง 
อุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 

อุปกรณเผา
ไหมที่ใช 
ถานหิน 
(Pulverized 
coal firing) 

อุปกรณปอนถาน 
เขาหมอน้ํา 

รายการตรวจสอบขึ้นกับบริษัทผูผลิต แตโดยทั่วไปตองทําการ
ตรวจสอบดังนี้ 
• อุปกรณขับชุดปอนถาน สภาพภายนอกและสภาพการทํางาน

ทั่วไป 
• การสึกกรอนและการกัดกรอนของแกนขับและลูกกล้ิง (Shaft and 

Roll) 
• การสึกกรอน และการรั่วของลมและถานของหองปอนถาน 

(Feeder housing) 
• สภาพทั่วไปและความแนนหนาของสลักยึด บุชชิ่ง เปนตน 

เครื่องบดถานหิน 
(Pulvarizer) 

แบงได 4 ประเภท คือ Ball-race mill, Bowl mill, Impact หรือ 
Attrition mill และ Ball mill รายการตรวจสอบจะเปนไป 
ตามบริษัทผูผลิต แตโดยทั่วไปตองทําการตรวจสอบดังนี ้
• สภาพภายในและภายนอกของ Housing ของเครื่องบด เพือ่ดูรอย

กัดกรอน และการรั่วไหล 
• สภาพและการทํางานของอุปกรณปรับแตง (Adjusting 

mechanism) ของหองบด และหัวบด ลูกกล้ิงอยูในสภาพปรกติ 
• ผิวหนาของตัวบด (Grinding surface) เพื่อดูการสึกกรอน ไม

เรียบ 
• ตรวจวัด ปรับแตงแรงกดของ Spring ของ Grinder 
• สภาพของอุปกรณที่หมุน เชน Bearing, Shaft Journal เปนตน 
• ระบบน้ํามันหลอลื่น 
• สภาพและการทํางานของผิวเคลือบในหองบดถานหิน และ

อุปกรณกวาดวัสดุ (Scraper) 
อุปกรณระบาย
อากาศในเครื่องบด
ถานหิน 
(Exhauster in 
pulvarizer) 

• สภาพทั่วไปของอุปกรณ ตัวขับ การประกอบ และการ Alignment 
อุปกรณ 

• ตรวจสอบสภาพ Bearing และตัวขับ 
• ตรวจสภาพลอ การสึกกรอน การกัดกรอน และการสมดุลในการ

หมุน 
• ตรวจสอบ Housing ของ Exhauster เพื่อดูสภาพ Liner การสึก

กรอน การกัดกรอน หรือการ Leak 
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อุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
อุปกรณเผา
ไหมที่ใชถาน
หิน 
(Pulverized 
coal firing) 
(ตอ) 

หัวเผาไหมถานหิน 
(Coal burner) 

• ตรวจสภาพของหัวพนถาน (Coal nozzle) เพื่อดูการสึกกรอน 
การเผาไหม รวมท้ังฉนวนกนัความรอนรอบๆ หัวเผา 

• ตรวจสอบสภาพของ Coal nozzle สภาพอิฐทนไฟ (Refractory 
throat) 

• ตรวจสอบทอสงผงถานในระบบเพื่อดูการรั่วไหลผิดปรกติ 

อุปกรณเผา
ไหมแบบ 
Stoker coal 
firing 

Underfeed stoker รายการตรวจสอบขึ้นอยูกับผูผลิต Underfeed stoker แต 
โดยทั่วไปตองตรวจสอบดังนี้ 
• ตรวจสอบและการทํางานของชุดกระทุงหลกัและรอง (Main ram 

and distribution ram) รวมทั้งขอตอตางๆ 
• ตรวจสอบการอุดตันของทอสงลม (Tuyeres) และปญหาการขยับ

เคลื่อน 
• ตรวจสอบสภาพและการทํางานของชองจายลมและแผนปด 

(Windbox and damper) 
• ตรวจสอบสภาพและการทํางานของเครือ่งบด (Clinker and ash 

grinding mechanism) เครื่องกระทุง (ram) ชองลมและแผนปด 
(Windbox damper) 

Spreader stoker รายการตรวจสอบขึ้นอยูกับผูผลิต Spreaders stoker แต 
โดยทั่วไปตองตรวจสอบดังนี้ 
• ชวงหางระหวาง Distributor blade และ Distributor tray 
• ตรวจสอบการเสียดสีของ Feeder และ Lining 
• ตรวจสอบชุดขับ เฟองขับ โซ ซี่เฟอง รวมทั้งการวางแนว 

(Alignment) 
• ตรวจสอบความเพียงพอของน้ําระบายความรอนที่ไปยังอปุกรณ

สวนตางๆ 
• ตรวจสอบ Over fire air fan และ Distribution nozzle 

ตะกรับเตาไฟแบบ
เคลื่อนที ่
(Traveling grate) 

• สภาพ Grate bar และการขยายตัวของสวนตางๆ 
• สภาพหลัก รอง ตะกรับเตาไฟ 
• สภาพ Dampers and frame และอุปกรณสนับสนุน 
• ตรวจสภาพ Fire door liner และ ทอสงลมสําหรับ Over fire 
• ตรวจสอบการกัดกรอน การสึกกรอนของชิน้สวนของตะกรับใน

เตาไฟ 
• ตรวจสอบระบบ Air seal 
• ตรวจสอบการสึกหรอทีห่ัวหนาชิ้นสวนตางๆ 
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อุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
อุปกรณเผา
ไหมแบบ 
Stoker coal 
firing (ตอ) 

ตะกรับเตาไฟแบบ
เคลื่อนที ่
(Traveling grate) 
(ตอ) 

• ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศจาก Windbox  
• ตรวจสอบ Air damper วาทํางานไดถูกตองและถูกตําแหนง 
• ตรวจสอบกลไกตางๆ ของ Damper ดูการสึกหรอและสภาพ

ผิดปรกติ 
• ตรวจสอบสวนที่สัมผัสความรอน หรือเปลวไฟ ดูความเสียหาย 

บิดตัว เปนตน 
• ตรวจสอบ Shear pin วาอยูในสภาพปรกติและทํางานได 
• ตรวจสอบกลไกการทํางานของชุดขับตะกรับเตาไฟ (Grate drive) 
• ตรวจสอบโครงสรางของเตาเผา ผนัง อิฐ กระเบื้องทนไฟ 

รอยแตก รอยแยกเปนชิ้นๆ 
ระบบการกําจัดขี้เถา  
(Ash removal system) 
สวนประกอบการทํางานของระบบที่
สําคัญ ไดแก 
• ระบบ Hydraulic ของระบบ 
• ระบบขนยายขี้เถา 

• การสึกรอน การกัดกรอน และการรั่วซึม 
• กลไกการจัดสง ขนยายขี้เถาอยางมีประสิทธิผล 
• สภาพของบอพัก บอเก็บขี้เถารวมทั้งอิฐ ผนังทนความรอน 
• การทํางานของระบบสุญญากาศในระบบและระบบกักเก็บ 
• การสึกกรอนของทอสง ในสวนของทอโคง ทอหักโคง เปนตน 
• สภาพปมขี้เถา 

เตาเผาไหม
และผนัง 

สภาพโดยทั่วไป • ตรวจสอบการขยายตัว และหดตัวของชิ้นสวนรับความดันระหวาง
การเริ่มเดินเครื่องและหยุดเดินเครื่อง 

• ตรวจสอบระบบยึดทอ ทอรวม (Header support hanger) อยู
ในชวงการทํางานตามที่ออกแบบ หากไมถูกตองอาจแสดงถึง
ปญหาท่ีเกิดจากการยืดตัว และหดตัวที่เกิดขึ้น 

อิฐคอเตา • คอยตรวจสอบวามีการทรุดตัวหรือไม 
• คอยตรวจสอบวามีการแตกราวหรือไม 
• คอยตรวจสอบวามีการบางลงถึง 50 มิลลิเมตร หรือไม 
• ถามีสภาพใน 3 กรณีแรก ตองเปลี่ยนอิฐคอเตาใหม เพราะเปลี่ยน

อิฐคอเตาพังถลมลงมาในขณะที่เดินเครื่องหมอน้ําไดโดยที่ไมมี
ผูใดทราบอันตรายกับหมอน้ํามากเพราะเปลวไฟจะสัมผัสทอไฟ
ใหญโดยตรง 

• พยายามอยาใหอิฐทนไฟถูกน้ําหรือความชืน้ 
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อุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
เตาเผาไหม
และผนัง 
(ตอ) 

อิฐทนไฟ 1) การบํารุงรักษาอิฐทนไฟ 
• ระวังอยาใหอิฐทนไฟถูกความรอนชืน้หรือน้าํ เพราะเมื่อน้ําในอิฐ

ทนความรอน ความรอน น้ําในอิฐทนความรอนจะระเหยอยาง
รวดเร็ว ทําใหดันอิฐทนรอนแตกราวมาก 

• ระวังอยาใหอิฐทนไฟเย็นหรือรอนขึน้ทันทีทนัใด เพราะอุณหภูมิที่
เปลี่ยนอยางรวดเร็ว อิฐทนความรอนจะมีการแตกราว 

• โดยปรกติ ถาอิฐทนไฟมีรอยแตกกวางไมมากกวา 3 มิลลิเมตร 
และไมมีการรั่วของกาซรอน ไมมีความจําเปนตองซอมแซมใด 
เนื่องจากเมื่ออฐิทนไฟรอนขึ้น จะมีการขยายตัวมาประสานปด
รอยราวนั่นเอง 

• แตถาอิฐทนไฟ มีรอยแตกราวกวางมากกวา 3 ม.ม. ตองทําการ
ซอมแซมอิฐทนไฟ เพื่อปองกันความเสียหายของหมอน้ํา 

2) การซอมบํารุงอิฐทนไฟ 
ถาอิฐทนไฟ มรีอยแตกราวกวางมากกวา 3 ม.ม. มีวิธีซอมทําได
หลายวิธี เชน 

• ใช Ceramic fiber ยัดลงไปในชองรอยแตกเล็กนั้น 
• เซาะรอยแตกเปนรองตัววี ใชน้ําทําความสะอาดผิว และเอาวัสดุ

ทนไฟเหมือนเดิม อุดลงไป 
• รื้ออิฐทนไฟทัง้หมดออก แลวทําอิฐทนไฟทั้งหมดหรือบางสวน

ใหม 
 
6.6.2 ระบบเผาไหมที่ใชเช้ือเพลิงเหลว 

การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและอุปกรณชวยเหลือการเผาไหมตางๆ ในหมอน้ําท่ีใช
เชื้อเพลิงเหลว แสดงไดดังตารางที่ 6-19 และ 6-20 
 
ตารางที่ 6-19  การตรวจสอบสภาพและเกณฑการยอมรับของอุปกรณในระบบเผาไหมที่ใชเชื้อเพลิงเหลว 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
กรองน้ํามัน ตาขายกรองน้ํามัน 

(Wire net) 
1) ตรวจสอบความ

เสียหาย 
2) ตรวจสอบการอุดตัน 
3) ตรวจสอบระยะหาง

ระหวางตาขายและจุด
ติดต้ัง 

4) ตรวจสอบการรั่วซึม
ของน้ํามัน 

1) ไมมีความเสียหาย 
2) ไมอุดตัน 
3) ไมมีชองวาง 
4) ไมมีการรั่วซึมของน้ํามัน 
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
เครื่องให 
ความรอน
น้ํามัน 

ตัวควบคุมอุณหภูมิ
(Temperature 
controller) 

1) ตรวจสอบสภาพการ 
ทํางาน 

2) ตรวจสอบหนาสัมผัส
การลัดวงจร และ
สภาพ ฉนวนของ
หนาสัมผัสทางไฟฟา 
(Electrical contact) 

1) อุณหภูมิของน้ํามันตองอยูในเกณฑที่
กําหนดไว 

2) หนาสัมผัสตองทํางานไดดี ไมมีการ
ลัดวงจร หรอืการเส่ือมสภาพของ
ฉนวน 

วาลวควบคุม 
(Control valve)  

ตรวจสอบสภาพการ
ทํางาน 

ตองทํางานปรกติ 

อุปกรณดักไอน้ํา ตรวจสอบการระบายของ
น้ํา 

น้ําควรระบายไดปรกติ 

ขอตอทอและวาลว ตรวจสอบการรั่วซึมของ 
ไอน้ําหรอืน้ํามัน 

ไมมีการรั่วซัมของน้ํามันเชื้อเพลิง 

ปมเชื้อเพลิง ทอและซีล (Sealing 
part and pipe) 

ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ไมมีการรั่วซึมของน้ํามันเชื้อเพลิง 

ปะเก็นเชือก (Gland 
packing) 

ตรวจสอบความเสียหาย
จากความรอนสูง 

ไมมีความเสียหายจากความรอนสูง 

ตลับลูกปน 
(Bearing) 

ตรวจสอบการสั่นสะเทือน 
การรั่วซึมของน้ํามัน และ
ความเสียหายจากความ
รอนสูง 

ไมมีการส่ันสะเทือน ไมมีการรั่วซึมของ
น้ํามัน ความเสียหายจากความรอน 

แกนหมนุ (Rotor) ตรวจสอบหาเสียงที่
ผิดปรกติ และการ
ส่ันสะเทือน 

ไมมีการส่ันสะเทือนและเสียงที่ผิดปรกติ 

มาตรวัดแรงดัน 
(Pressured gauge) 

ตรวจสอบแรงดัน 
ขาออกของปม 

แรงดันควรอยูในเกณฑที่กําหนด 

หัวเผาและ
กลไกสราง
ละอองน้ํามัน 

หัวฉีด (Nozzle) ตัว
ปรับสภาพน้ํามัน 
(Stabilizer) และถวย
สรางละอองน้ํามัน 
(Atomizing cup) 

ตรวจสอบความเสียหาย
จาการลุกไหม การผิดรูป 
การเส่ือมสภาพและเขมา
ดํา 

ไมมีความเสียหายจากการลุกไหม การ
ผิดรูป การเส่ือสภาพและเขมาดํา 

ปลายหัวฉีด (Nozzle 
tip) 

ตรวจสอบความสามารถ
ในการสรางละอองน้ํามัน 

สีและรูปรางของเปลวไฟควรจะ
เหมาะสม 
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
หัวเผาและ
กลไกสราง
ละอองน้ํามัน 
(ตอ) 

ตลับลูกปนของหัว
เผา 

ตรวจสอบการสั่นสะเทือน
ที่ผิดปรกติ การรั่วซึมของ
น้ํามัน ความรอนที่สูง
ผิดปรกติและการหลอลื่น
อุปกรณ 

ไมมีการส่ันสะเทือนที่ผิดปรกติ ไมมีการ
รั่วซึมของน้ํามัน ความรอนไมสูง
ผิดปรกติมีปริมาณและคุณภาพของ
น้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสม 

กลไกผสมอากาศและ
น้ํามัน (A/F ratio 
mechanism) 

1) ตรวจสอบการสราง
ละอองน้ํามันโดย
พิจารณาจากสีของ
เปลวไฟ 

2) ประเมินสัดสวนอากาศ
และน้ํามันโดยใชมาตร
วัดออกซิเจนหรือควัน 

1) สีของเปลวไฟควรปรกต ิ
2) คาจากการวัดออกซิเจนและ

คารบอนไดออกไซดควรอยูในเกณฑ
ปรกติ 

ขั้วไฟฟา (Electrode) 1) ตรวจสอบการเปรอะ
เปอน เส่ือมสภาพ 
หรือลุกไหม 

2) ตรวจสอบตําแหนงและ
ระยะหางระหวางขั้ว 

3) ตรวจสอบรอยแตกราว
ของฉนวน 

4) ตรวจสอบการ
เส่ือมสภาพของลวดนํา
ไฟฟาและการหลุด
หลวมที่จุดเชื่อมตอ 

1) ไมมีการเส่ือมสภาพ ความเสียหาย
จากการลุกไหมที่สังเกตได 

2) ตําแหนงและระยะหางควรอยูในระยะ
เหมาะสม 

3) ไมมีความเสียหายหรือรอยแตกราว 
4) ไมมีการเส่ือมสภาพของลวดตัวนํา

และการหลุดหลวมของจุดเชื่อมตอ 
 

หัวเผานํา
รอง 

หัวเผา (Burner) 1) ตรวจสอบความ
เสียหายจากการลุก
ไหม การผิดรปู เขมา
ดําและการเส่ือมสภาพ  

2) ตรวจสอบตําแหนง 
ทิศทาง และความยาว
ของเปลวไฟนาํรอง 

3) ตรวจสอบแรงดันกาซ
เชื้อเพลิงกรณีที่กาซ
เปนเชื้อเพลิง 

1) ไมมีความเสียหายจากการลุกไหม 
การผิดรูป การเส่ือมสภาพและเขมา
ดํา 

2) ตองอยูในระยะที่กําหนด 
3) ตองมีแรงดันตามเกณฑที่กําหนด 
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
หัวเผานํา
รอง (ตอ) 

ขั้วไฟฟา (Electrode) 1) ตรวจสอบการเปรอะ
เปอน เส่ือมสภาพหรือ
ลุกไหม 

2) ตรวจสอบตําแหนงและ
ระยะหางระหวางขั้ว 

3) ตรวจสอบรอยแตกราว
ของฉนวน 

4) ตรวจสอบการ
เส่ือมสภาพของลวดนํา
ไฟฟาและการหลุด
หลวมที่จุดเชื่อมตอ 

1) ไมมีการเส่ือมสภาพ ความเสียหาย
จากการลุกไหมที่สังเกตได 

2) ตําแหนงและระยะหางควรอยูในระยะ
เหมาะสม 

3) ไมมีความเสียหายหรือรอยแตกราว 
4) ไมมีการเส่ือมสภาพของลวดตัวนํา

และการหลุดหลวมของจุดเชื่อมตอ 
 

หองเผาไหม
และวัสดุทน
ความรอน 

วัสดุทนไฟและทน
ความรอน 
(Refractory material 
and burner tile) 

ตรวจสอบการผิดรูป การ
ลุกไหมและเขมาดํา 
ตลอดชองมองลอดและหัว
เผา 

ไมมีการผิดรูป การลุกไหมและคราบ
เขมาดําที่สังเกตได 

พัดลมดูด
อากาศ 

ตลับลูกปน 
(Bearing) 

ตรวจสอบการสั่นสะเทือน
ที่ผิดปรกติ การรั่วซึมของ
น้ํามัน ความรอนที่สูง
ผิดปรกติและการหลอลื่น
อุปกรณ 

ไมมีการส่ันสะเทือนทีผิดปรกติ ไมมีการ
รั่วซึมของน้ํามัน ความรอนไมสูง
ผิดปรกติมีปริมาณและคุณภาพของ
น้ํามันหลอลื่นที่เหมาะสม 

ใบพัดและแผนปด
ชองลม (Vane and 
damper) 

ตรวจสภาพการทํางาน ทํางานไดอยางไมติดขัด การเปดปดเปน
ปรกติ 

ทออากาศและทอลม
ใหญ (Air duct and 
wind box) 

ตรวจสอบความผิดปรกติ
การรั่วซึมของอากาศและ
คราบน้ํามัน 

ไมมีความผิดปรกติที่สังเกตไดและการ
รั่วซึมของอากาศหรือคราบน้าํมัน 

ตาขายและชองลม 
ดูด (Wire net and 
suction port) 

ตรวจสอบความเสียหาย
และการยึดเกาะของส่ิง
แปลกปลอม 

ไมมีความเสียหายและการยึดเกาะของ
ส่ิงแปลกปลอม 

ประตูลดแรง
ระเบิด
(Explosion 
door) 

แผนปดและโครง
(Plate and frame) 

1) ตรวจสอบการผิด
รูปการลุกไหม 

2) ตรวจสอบการรั่วซึม
ของกาซ 

1) ไมมีการผิดรูป การลุกไหม และการ
ทํางานเปนปรกติ 

2) ไมมีการรั่วซึมของกาซ 

สปริง ตรวจสอบ การชํารุด สนิม
และความบกพรองอืน่ๆ 

ไมมีการชํารุดบกพรองหรือคราบสนิมที่
สามารถสังเกตเห็นได 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน   
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อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
ทอกาซและ
ปลองควัน 

ผิวภายนอกและ
ภายใน 

1) ตรวจสอบการ
ผิดปรกติของสี 

2) ตรวจสอบความ
เสียหาย การผุกรอน
และรอยแตกราว 

3) ตรวจสอบเขมาดํา 
ขี้เถา คราบน้ํา และ
การผุกรอน 

4) ตรวจสอบการรั่วซึม
ของกาซ การไหลเขา
ของอากาศโดยใช
มาตรวัดลม 

1) ไมมีความผิดปรกติของสี 
2) ไมมีความเสียหายที่สังเกตได ไมมี

การผุกรอนและรอยแตกราว 
3) ไมมีเขมาดําและขี้เถา ไมมีคราบน้ํา

และการผุกรอน 
4) อากาศไหลผานอยางเหมาะสม ไมมี

การรั่วซึมของกาซและการเขามา
ปะปนของอากาศภายนอก 

อุปกรณปองกันฟาผา 
(Lightning rod) 

ตรวจการหลุดหรือขาด
ของลวดตัวนํา และการ
ทํางานของสายดิน 

ลวดตัวนําไมขาดและสายดินอยูในสภาพ
สมบูรณ 

ฐานราก
(Foundation) 

ตรวจสอบการทรุดตัวและ
การแตกราว 

ไมมีการทรุดตัวและการแตกราว 

ถังน้ํามัน 
เชื้อเพลิง 

ผิวภายนอกและ
ภายใน 

ตรวจสอบการแตกราว
และการผุกรอน 

ไมมีการแตกราวและการผุกรอนที่สังเกต
ได 

ขอตอของทอและ
วาลว 

ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ไมมีการรั่วซึมของน้ํามันเชื้อเพลิง 

สวนลางของถงั
(Bottom part) 

ตรวจสอบการสะสมตัว
ของคราบตะกอน 

ไมมีคราบตะกอนมีสังเกตเหน็ได 

ฐานราก
(Foundation) 

ตรวจสอบการทรุดตัวและ
รอยแตกราว 

ไมมีการทรุดตัวและรอยแตกราว 

ตัวควบคุมปริมาณ
น้ํามัน (Oil level 
controller) 

1) ตรวจสอบการทํางาน
ของสวิตซลูกลอย 

2) ตรวจสอบความ
เสียหายที่ตัวลูกลอย 

3) ตรวจสอบการแตกราว
ของลูกยางยน 
(Bellow) และการ
รั่วซึมของน้ํามัน 

1) สวิตซทํางานไดปรกติ 
2) ลูกลอยไมเสียหายและเคลื่อนที่ได

ปรกติ 
3) ไมมีการแตกราวที่ลูกยางยน และการ

รั่วซึมของน้ํามัน 

มาตรวัดระดับน้ํามัน 
(Oil level gauge) 

ตรวจสอบการทํางาน ตองทํางานไดปรกติ 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน   
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 6-79 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
อุปกรณ 
ตัดเชื้อ 
เพลิง 
(โซลินอยด 
วาลว) 

ขดลวด (Coil) ตรวจสอบความผิดปรกติ
ของความรอน กล่ิน เสียง 
และการส่ันสะเทือน 

ไมมีความผิดปรกติของความรอน กล่ิน 
เสียง และการส่ันสะเทือน 

วาลว ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํามันผานบาวาลว 
ปะเก็นและหนาแปลน 

การรั่วซึมของน้ํามันผานบาวาลวตอง
นอยกวาที่กําหนดและไมมีการรั่วซึมของ
น้ํา มันผานปะเก็นและหนาแปลน 

กลไกการตัด
เชื้อเพลิง 

ตรวจสอบสภาพการ
ทํางาน 

ตองทํางานอยางสมบูรณและไมมีเสียง
ผิดปรกติ 

อุปกรณ 
ตัดเชื้อ 
เพลิง 
(วาลว 
มอเตอร 
และ 
น้ํามัน) 

ตนแรง (Driving 
source) 

ตรวจสอบความผิดปรกติ
ของอุณหภูมิกล่ิน และ
การรั่วซึมของน้ํามันตน
กําลัง 

ไมมีความผิดปรกติของอุณหภูมิ กล่ิน
และการรั่วซึมของน้ํามันตนกาํลัง 

วาลวและปะเก็น ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํา มันผานบาวาลว 
ปะเก็นและหนาแปลน 

ไมมีความผิดปรกติของอุณหภูมิ กล่ิน
และการรั่วซึมของน้ํามันตนกาํลัง 

การติดต้ัง (Fixing) ตรวจสอบลักษณะการ
ติดต้ัง 

ตองไมมีการเอนเอียงที่สังเกตได 

กลไกการตัด
เชื้อเพลิง 

ตรวจสอบสภาพการ
ทํางาน 

ทํางานไดอยางสมบูรณ ตําแหนงการ
เปดปดตองอยูในเกณฑปรกติ 

มอเตอร
ควบคุม 
การไหล 
ของอากาศ 
และน้ํามัน 

ตัวบงชี้มุมของแกน
หมุน (Indicator of 
rotary angle) 

ตรวจสอบวาตําแหนงการ
เผาไหมเปนไปอยาง
ปรกติ 

ตําแหนงการเผาไหมทั้งระดบัสูงและตํ่า
เปนไปอยางปรกติ 

ตัวตานทานปรับคา
ได (Potentiometer) 

1) ตรวจสอบการขาดหลุด 
การลุกไหม การเปรอะ
เปอนของตัวปด และ
ผิวหนาของขดลวด 

2) ตรวจสอบหนาเชื่อม
สัมผัสระหวางตัวปด 
และผิวหนาของ
ขดลวด 

1) ไมมีการขาดหลุด การลุกไหมและการ
เปรอะเปอน 

2) หนาสัมผัสมีสภาพปรกติ 

หนาสัมผัสของรีเลย
ถวงสมดุล (Contact 
of balancing relay) 

ตรวจสอบการเปรอะเปอน 
การเสียหายและการลุก
ไหมที่หนาสัมผัส 

ไมมีการเปรอะเปอน การเสียหายและ
การลุกไหมที่หนาสัมผัส 

ภายใน ตรวจสอบการเปรอะเปอน
และการสะสมของฝุน 

ไมมีการเปรอะเปอนและการสะสมของ
ฝุน 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน   
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 6-80 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

อุปกรณที่ตองตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เกณฑการยอมรับ 
มอเตอร
ควบคุม 
การไหล 
ของอากาศ 
และน้ํามัน 
(ตอ) 

จุดเชื่อมตอทางไฟฟา 1) ตรวจสอบการหลุด
หลวมของตะปูควง 

2) ตรวจสอบฝุน ความชื้น 
คราบสนิมและการผุ
กรอน 

1) ไมมีการหลดุหลวม 
2) ไมมีฝุน ความชื้น คราบสนิม และการ

ผุกรอน 

วาลว 
ควบคุม 
การไหล 
ของอากาศ 
และกาซ 
และแผน 
ปดอากาศ 

ขอตอวาลว ตรวจสอบการรั่วซึมของ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ไมมีการรั่วซึม 

วาลวและแผนปด
อากาศ (Air damper) 

ตรวจสอบความผิดปรกติ
ของตําแหนงการเผาไหม
ทั้งในระดับสูงและตํ่า 

ไมมีความผิดปรกติ 

สวนเชื่อม 
โยงระบบ
ควบคุม
อากาศและ
น้ํามัน 

ตะปูควง ตรวจสอบการหลุดหลวม ไมมีการหลุดหลวม 

ชิ้นสวนที่ติดต้ัง ตรวจสอบตําแหนงการ
ติดต้ังวาถูกตอง 

ไมมีความผิดปรกติ ชิ้นสวนถกูติดต้ังใน
ตําแหนงที่เหมาะสม 

 
ตารางที่ 6-20  การบํารุงรักษาอุปกรณในระบบเผาไหมที่ใชเชื้อเพลิงเหลว 

อุปกรณอุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
หัวเผาทั่วไป • ตรวจความดันของน้ํามันเตา ความดันลม หรือไอน้ําวาไดตามขอ

บงใชหรือไม 
• ตรวจดูอุณหภูมิของน้ํามันที่เขาหัวฉีดวาไดตามขอบงใชหรือไม 
• ทําความสะอาดหัวเผาเปนประจํา สําหรับพวกหัวฉีดท่ีใชความดัน

ของน้ํามันเตาเองนั้นตองระวังอยาใหรองตางๆ ที่ปลายหัวฉีดเกิด
บิดเบี้ยวหรือชํารุดได ไมควรใชเหล็กแข็งขูดทําความสะอาด สวน
หัวเผาแบบถวยเหว่ียง ใชผาชุบน้ํามันสนเช็ดทําความสะอาด ถา
หากมีคราบคารบอนใหใชมีดอลูมิเนียมที่มากับหัวเผาทําความ
สะอาด หามใชวัสดุที่เปนเหล็กหรือสแตนเลส ทําความสะอาด
เพราะจะทําใหเกิดรอยภายในถวย 

• ตรวจดูสภาพของชองบังคับลมอยูเสมอ หากชํารุดใหรีบซอมแซม
ใหดีดังเดิม 

• ตรวจสภาพของชองหัวเผา หากอิฐทนไฟแตกหักและหลนลงมา
ใหรีบแกไข 
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อุปกรณอุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
หัวเผาทั่วไป (ตอ) • ตรวจดูขอตอที่เชื่อมคันบังคับชองลมกับวาลวน้ํามัน อยาใหหลวม

หรือหลุด 
• ตรวจดูปริมาณของอากาศที่เขาหัวเผา ไมควรเกินกวา 1.2 เทา

ของจํานวนอากาศตามทฤษฎีการเผาไหม โดยดูจากปริมาณ O2 
สวนเกินในกาซไอเสีย ซึ่งไมควรเกิน 3.5% หรือดูจากปริมาณ 
CO2 ซึ่งไมควรตํ่ากวา 12.5% 

• ตรวจสภาพการสึกหรอของหัวเผาไหมเชื้อเพลิง โดยสังเกตจาก
เปลวไฟท่ีออกจากหัวเผาไหม หรือดูจากความสมบูรณของการ
เผาไหม 

• ตรวจสอบปญหาจากการทํางานของ Burner vane และกลไกสวน
อื่น เพื่อใหทราบถึงความผิดปรกติที่อาจเกิดขึ้น 

หัวเผา แบบพนฝอยโดยใช
ความดันน้ํามัน 

หัวฉีดแบบไฟมาก-นอย และหัวฉีดแบบตอเนื่อง จะมีกรองละเอียด
เล็กๆอยูภายใน ตองทําความสะอาดออกใหหมด การฉีดน้ํามันจึงจะ
เปนปรกติ 

แบบพนฝอยโดยใช
อากาศหรือไอน้ํา 

• ปรกติแลวการอุดตันมีนอย เพราะอากาศหรือไอน้ํา ที่พนฝอยจะ
ไลส่ิง สกปรกออกตลอดเวลา แตใชไปนานๆ เขา อาจเกิดอุดตัน
ได ซึ่งจะสังเกตไดจากเปลวไฟไมเปนพุม ออกบาง ไมออกบาง 

• ถอดออกลางทาํความสะอาด และเอาคราบคารบอนแข็งตามรอง
ของ Swirler ออกใหหมด และประกอบเขาที่ใหสนิท ก็จะไดการ
ฉีดน้ํามันและเผาไหมเปนปรกติ 

แบบใชแรงเหว่ียง
ของถวยหมุน 

• ลักษณะการหมุนเหว่ียงของถวย จะทําใหมีตะกอนสะสมบนผิว
ถวย รวมทั้ง ถาอุนน้ํามันรอนจัดจนเกินไปจนไฟลุกในถวย 
ภายในถวยจะแหงเปนตะกรนั จึงตองทําความสะอาดทุกวัน 

• หลังจากหยุดหวัเผาทํางานแลว ใหอาหัวเผาออกมา จะสามารถ
ทําความสะอาดไดโดยใชผาชุบน้ํามันโซลา ลางเช็ดออกใหหมด 
หามใชของแขง็มีคมขุด เพราะจะเกิดรอย (ควรรักษาใหผิวเรียบ
ด่ังกระจก) และอยาใหปากขอบถวยเวาแหวง (ควรรักษาใหปาก
ขอบถวยคมด่ังใบมีด) 

• ทําสะอาดแลวปดฝา แลวเริ่มเดินหมอน้ําได 
ระบบจาย
เชื้อเพลิง 

มอเตอร ชุด Turbine 
drive และเกียรปม 

• ชองวาง (Clearance) ในสวนตางๆ 
• ส่ิงผิดปรกติภายในเนื่องจากชองวาง (Clearance) ในสวนตางๆ 

มากเกินไป 
• การสึกหรอของแบริ่ง 
• การรั่วไหล การซึมของน้ํามัน 
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อุปกรณอุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
ระบบจาย
เชื้อเพลิง 
(ตอ) 

ปมลูกสูบที่ขับดวยไอ
น้ํา (Steam driven 
reciprocating 
pump) 

• การสึกหรอของลูกสูบและกระบอกสูบ ทั้งในสวนที่สัมผัสไอน้ําและ
น้ํามัน 

• การทํางานของวาลวไอน้ํา และสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ 
• บาวาลวทั้งในสวนของระบบน้ํามัน และไอน้ํา 
• การรั่วไหล ซึมของน้ํามันในสวนตางๆ รวมทั้งขอตอทุกจุด 
• สภาพไสกรอง และอุปกรณเสริมอื่นๆ 

วาลวและทอสง
น้ํามัน 

• ตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมแรงดันออก และคา 
Setting ของ Relief Valve 

• ตรวจสอบ การทํางานและคาความดันน้ํามันขาออกที่ควบคุมอยู 
• ตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมความดันของไอน้าํที่จาย

เขา Oil heater 
• ตรวจสอบและทําความสะอาดไสกรองของระบบ ทั้งในระบบ

น้ํามันและระบบไอน้ํา 
• ตรวจสอบและตั้งคา (Calibration) ความดันทั้งในระบบไอน้ํามัน 

และไอน้ํา 
• ตรวจสอบการทํางานของ Trap drain valve ในระบบไอน้าํ 
• ตรวจสภาพ Shut off วาลว และ วาลวปรับ (ความดัน ปริมาณ 

และอื่นๆ) รวมทั้งการตรวจสอบการรั่วซึมของระบบผานวาลว 
• ตรวจสอบและทําความสะอาดหัวจายน้ํามัน ดูรองรอยของการ

รั่วซึม การสึกกรอน การเปลี่ยนสี เปลี่ยนสภาพของ Burner 
nozzle 

• ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ํามันตามขอตอและจุดอื่นๆ ในระบบ 
ไสกรองน้ํามันทั่วไป 
(Oil strainer) 

• ควรตรวจและทําความสะอาดหมอกรองน้ํามันเปนประจําอยาให
อุดตัน ขนาดรไูส กรองน้ํามันตองเหมาะสม 

• ควรตรวจความดันปมน้ํามันวาปรกติหรือไม หากความดันตํ่าไป 
ตัวปมอาจชํารุดหรือผุกรอนหรือหมอกรองดานหนาปมอาจอุดตัน 

ไสกรองน้ํามันรอน • เปดฝาเอาตะกรากรองออกมา ใชมือเขาไปปาดกอบเอาตะกอน
โคลนออกมา ขยี้ดูถาเปนของแข็งดินทรายจะรูสึกได  

• ตรวจดูวาตะกรากรองมีรอยทะลุผานไดรึเปลา  
• เอาน้ํามันคางในไสกรองออก 
• ลางใหสะอาด 
• กอนประกอบเขาใหเติมน้ํามันเตาที่สะอาดใหเต็มปะเก็นฝาตองไม

ชํารุด ปดฝา ขนันอตใหแนน 
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อุปกรณอุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
ระบบจาย
เชื้อเพลิง 
(ตอ) 

ไสกรองน้ํามันเย็น • เปดฝาเอาตะกรากรองออกมา เทน้ํามันออกแลว จะรูสึกเหมือนส่ิง
สกปรกอุดตันกรอง (โดยเฉพาะในหนาหนาว) สวนใหญมันคือไข
ที่ปนอยูในน้ํามันเตาเกรดซี ใชมือเขาไปปาดกอบเอาตะกอนโคลน
ออกมาขย้ีดูถาเปนไข มันจะละลายออกไปหมด ทิ้งของแขง็เล็กๆ 
นอยๆ ใหรูสึกได 

• ในหนาหนาวไสกรองจะมีการอุดตันดวยไข แกไขโดยตองเอาทอ
ทองแดงไอน้ํามาพัน อุนใหรอนนิดหนอย การอุดตันดวยไขจะ
หมดไป 

ถังเก็บน้ํามันเตา • ควรตรวจ และถายน้ําและตะกอนเหนียวออกจากกนถังอยาง
สม่ําเสมอ 

• ระบายน้ํากนถัง 
• เปดวาลวระบายชาๆ ถาเปดเร็วจะไมรูวามีน้ํา 
• ตรวจสอบระบบการทํางานของลูกลอยบอกระดับ 

ในถังน้ํามัน 
ระบบอุนน้ํามัน (Fuel oil heater) • ตรวจสภาพผิวทอของ Oil heater วามีส่ิงสกปรก คราบที่ผิวทอ

หรือไม 
• ตรวจสภาพการกัดกรอน และการสึกกรอนในระบบ ทั้งในดาน

ของน้ํามันและไอน้ํา 
• ตรวจสภาพทอ Vent และ ทอ Drain วาอุดตันหรอืไม 
• ตรวจสอบการรั่วซึมของทอ และแผงยึด 
• ตรวจสภาพการทํางานและคา Setting ของ Relief Valve 
• ตรวจสภาพฉนวนที่ใชในระบบ 
• ตรวจดูวาหมออุนน้ํามันเตาทํางานเปนปรกติหรือไม อุณหภูมิของ

น้ํามันเตาที่ออกจากหมออุนสูงพอตามความตองการหรือไม 
 

ชองจายลม (Windbox) • ตรวจสอบการกัดกรอน สึกกรอนของแผนปดทางลม (Air 
damper) หรือแผนเปลี่ยนทิศทางลมในชองจายลม 

• ตรวจสอบความสมบูรณของฉนวนรอบหองชองจายลม 
• ตรวจสอบสภาพและการทํางานของชองเปด รูตรวจสอบ ประตู

ทางเขา ตลอดจนแผนปดรอบ Windbox วาไมมีลมรั่ว 
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อุปกรณอุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การบํารุงรักษา 
อุปกรณปรับลมในหองเผาไหม 
(Damper) 

• ตรวจสอบกลไก คันบังคับ แผน Blade ทํางานไดถูกตองแมนยํา 
• ตรวจสอบตําแหนงของแผน Blade แสดงตําแหนงไดถูกตองตรง

กับตําแหนงทีแ่สดงคาดานนอก 
• ตรวจสอบกลไกการแสดงตําแหนงการใชงานของอุปกรณวาแสดง

ถูกตอง และสามารถยืดหดไดเมื่ออุณหภูมิอปุกรณเปลี่ยนแปลง 
• ตรวจสอบตําแหนงหยุดของ Damper ในทิศทางปดวาอยูใน

ตําแหนงตามที่ออกแบบไว 
• ตรวจสอบแผนกนัรั่วของลม (Seal strip) ของ Damper ไมบิดงอ

หรือเสียหาย 
• ตรวจสอบแผน Blade มีสภาพปรกติ ไมมีรองรอยการสึกกรอน

หรือการกัดกรอนหรือบิดงอ 
• ตรวจสอบแบริง่จุดตางๆ มีการหลอลืน่เพียงพอ 
• ตรวจสอบการสึกหรอของแบริ่งและจุดหมุนตางๆ 
• ตรวจสอบเสนทางของกาซที่ผานการเผาไหมแลว ไมมีส่ิงสกปรก

ตกคางอยู 
• กรณีเปน Damper ชนิดควบคุมระยะไกล ตองทําการตรวจสอบ

การส่ังการทํางาน และกลไกสามารถทํางานไดอยางถูกตองตลอด
ชวงการควบคุม 

• หากมีการออกแบบการทํางานของ Damper ในสวนของ Induced 
draft fan และ Forced draft fan ตองมั่นใจวาในชวงการ Purge 
เตาหมอน้ําตําแหนงของ Damper ได ถูกส่ังใหเคลื่อนไป อยูในตํา 
แหนงที่ออกแบบไว 

 
6.6.3 ระบบเผาไหมที่ใชเช้ือเพลิงกาซ 

การตรวจสอบสภาพ และการบํารุงรักษาหัวเผาและอุปกรณชวยเหลือการเผาไหมตางๆ ในหมอน้ําท่ีใช
เชื้อเพลิงกาซ แสดงไดดังตารางที่ 6-21 
 
ตารางที่ 6-21  การตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษาอุปกรณในระบบเผาไหมที่ใชเชื้อเพลิงกาซ 

อุปกรณที่ตองบํารุงรักษา การตรวจสอบสภาพ และบํารุงรักษา 
ระบบเผาไหมที่ ใช เชื้อ เพลิงกาซ 
(Gas firing) 

• ตรวจสภาพการกัดกรอน และการอุดตันของหัวฉีดกาซ 
• ตรวจสภาพและการทํางานของกลไกชุดควบคุม Damper 
• ตรวจสภาพการทํางานของวาลวควบคุมแรงดันในระบบ 
• ตรวจสอบการรั่วซึมในระบบตางๆ รวมทั้งการรั่วซึมของ

วาลวตางๆ ในระบบ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

ภาคผนวก กภาคผนวก ก  
กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ํากฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ํา  

และหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่นําความรอนและหมอตมที่ใชของเหลวเปนสือ่นําความรอน  
 
 

สวนสําคัญสวนหนึ่งที่เกี่ยวกับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนคือ กฎหมายที่
เก่ียวของกับหมอน้ําและหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ซึ่งมีผลตอทั้งผูผลิตและผูใชหมอน้ําและหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ในประเทศไทยสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอ
ตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนจะเนนและแบงออกเปนสองหัวขอหลักคือหัวขอเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การเดินเครื่องหมอน้ํา และหัวขอเก่ียวกับการรักษาสภาพแวดลอม รายละเอียดกฎหมายของประเทศไทยที่
เก่ียวกับหมอน้ํามีดังนี้ 

 

1.1 กฎหมายดานความปลอดภัย 
  หนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแลดานความปลอดภัยในการใชหมอน้ําในในประเทศไทยมี 2 หนวยงาน
หลักดวยกัน คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวงอุตสาหกรรม และกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวงแรงงาน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมี
หนาที่กํากับดูแลหมอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น แตกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีหนาที่กํากับ
ดูแลหมอน้ําท้ังในโรงงานอุตสาหกรรมและนอกโรงงานอุตสาหกรรม 
 
1.1.1 กฎหมายดานความปลอดภัยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ในป พ.ศ. 2549 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดประกาศใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําขึ้นใหมโดยได
ยกเลิกกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําเดิมทั้งหมด ซึ่งในปจจุบันกฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมใชในการ
กํากับดูแลความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา เปนกฎหมายท่ีไดมีการประกาศขึ้นใหมในป พ.ศ. 2549 มีทั้งส้ิน 4 
ฉบับ คือ 

 กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา พ.ศ. 2549 
รายละเอียดของกฎหมายดานความปลอดภัยที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบแยกตาม

กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามขางตนแสดงไดดังนี้ 

 ก-1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

1) กฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 8 (2) (3) (4) (6) (7) และ (8) แหงพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหยกเลิก 
(1) (5) และ (6) ของขอ 6 ขอ 8 และขอ 9 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
(2) ขอ 2 และขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 

พ.ศ. 2535 
ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
“หมอน้ํา (boiler)” หมายความวา 
(1) ภาชนะปดสําหรับบรรจุน้ําที่มีปริมาณความจุเกิน 2 ลิตรขึ้นไป เมื่อไดรับความรอนจากการสันดาป

ของเชื้อเพลิงหรือแหลงพลังงานความรอนอื่น น้ําจะเปล่ียนสถานะกลายเปนไอน้ําภายใตความดันมากกวา 1.5 
เทาของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเล หรือ 

(2) ภาชนะปดสําหรับบรรจุน้ําซึ่งใชในการผลิตน้ํารอนที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนต้ังแต 8 ตารางเมตรขึ้น
ไป 

“หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน” หมายความวา ภาชนะปดท่ีภายในบรรจุของเหลวซึ่งมี
คุณสมบัติในการรับและถายเทความรอนได โดยรับความรอนจากการสันดาปของเชื้อเพลิงหรือแหลงพลังงาน
ความรอนอื่น เพื่อนําไปถายเทความรอนใหกับอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนโดยของเหลวจะไหลเวียน
ตลอดเวลาเพื่อรับและถายเทความรอนไดอยางตอเนื่อง 

“ภาชนะรับแรงดัน (pressure vessel)” หมายความวา 
(1) ภาชนะปดท่ีมีความกดดันภายในภาชนะและภายนอกภาชนะแตกตางกันมากกวา 1.5 เทาของ

ความดันบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเล และมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 103 มิลลิเมตร หรือ 
(2) ถังปฏิกิริยา (reactor) 

 
หมวด 1 

การออกแบบ การผลิต และการตรวจสอบการผลิต 
ขอ 3 ผูประกอบกิจการโรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือสรางหมอน้ําหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ

นําความรอน หรือภาชนะรับแรงดัน ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) จัดใหมีการออกแบบ การผลิต และการตรวจสอบการผลิต 
(2) จัดทําเอกสารคูมือการใชงาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษา และ 
(3) จัดทํารายงานขอมูลการผลิต การตรวจสอบ และการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ทั้งนี้ 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 ก-2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

หมวด 2 
การติดต้ัง 

ขอ 4 ผูประกอบกิจการโรงงานที่ใชหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือภาชนะรับ
แรงดัน ตองติดต้ังหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือภาชนะรับแรงดันที่ไดรับการออกแบบ 
การผลิต และการตรวจสอบการผลิตตามขอ 3 หมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือภาชนะ
รับแรงดันที่ติดต้ังตามวรรคหน่ึง หากนําเขาจากตางประเทศ ไมวาจะเปนภาชนะใหมหรือภาชนะที่ผานการใช
งานแลว ตองเปนไปตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 5 หมอน้ํา หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือภาชนะรับแรงดันที่ติดต้ังเพื่อใชงาน ตอง
มีอุปกรณความปลอดภัยตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 6 สถานที่ติดต้ัง การติดต้ัง การตรวจสอบและทดสอบหลังการติดต้ัง และการเคลื่อนยาย 
หมอน้ํา หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือภาชนะรับแรงดัน ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 7 ระบบทอตองไดรับการออกแบบ การคํานวณ และควบคุมการติดต้ังตามมาตรฐานท่ีรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยวิศวกรที่ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ 8 โรงงานที่มีการใชหมอน้ํา ตองติดต้ังอุปกรณหรือเครื่องมือที่ใชในการบําบัดหรือปรับสภาพน้ําใน
ระบบหมอน้ํา หรือปรับสภาพน้ําเขาหมอน้ํา เพื่อใหน้ํามีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 9 โรงงานท่ีมีการติดต้ังหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือภาชนะรับแรงดัน 
ตองจัดทํารายงานขอมูลการติดต้ัง การตรวจสอบและทดสอบหลังการติดต้ัง และการเคลื่อนยายตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด 3 
การใชงาน 

ขอ 10 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือ
ภาชนะรับแรงดัน ตองจัดทําและดําเนินการตามแผนการบํารุงรักษาหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน หรือภาชนะรับแรงดัน รวมถึงอุปกรณประกอบตางๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 11 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา หรือภาชนะรับแรงดัน ตองใชงานท่ีความดันไมเกิน
กวาความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด (maximum allowable working pressure) สําหรับหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนตองใชงานท่ีอุณหภูมิไมเกินกวาอุณหภูมิอนุญาตใหใชงานสูงสุด 

ขอ 12 หมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ถังพักไอน้ํา ระบบทอและอุปกรณตางๆ 
ตองหุมฉนวนกันความรอน 

ขอ 13 หมอน้ํา หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือภาชนะรับแรงดันที่โครงสรางรับแรงดัน
หรืออุปกรณความปลอดภัยชํารุดไมสามารถใชงานได หรือไมปลอดภัยตอการใชงานตองหยุดการใชงานทันที
และแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในสิบวันนับแตวันที่พบความชํารุดเสียหาย กรณีที่โครงสรางรับแรงดัน
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

หรืออุปกรณความปลอดภัยชํารุดและจะนํากลับมาใชงานใหม ตองไดรับการซอมแซมและตรวจสอบตามวิธีการ
ที่กําหนดในขอ 16 

ขอ 14 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือ
ภาชนะรับแรงดัน ตองจัดใหมีการตรวจสอบหรือทดสอบความปลอดภัยตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 15 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือ
ภาชนะรับแรงดัน ตองจัดสงรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทําการตรวจสอบหรือทดสอบตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด 4 
การซอมแซมและดัดแปลง 

ขอ 16 การดําเนินการซอมแซมและดัดแปลง การตรวจสอบและทดสอบหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน หรือภาชนะรับแรงดัน ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 17 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดสงรายงานผลการดําเนินการซอมแซม และดัดแปลงและผลการ
ตรวจสอบและทดสอบหลังจากที่ไดซอมแซมและดัดแปลงหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หรือภาชนะรับแรงดัน ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบกอนการใชงาน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด 5 
การยกเลกิการใชงาน 

ขอ 18 การยกเลิกการใชงานหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือภาชนะรับแรงดัน 
ผูประกอบกิจการโรงงานตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 

หมวด 6 
บุคลากรประจําโรงงาน 

ขอ 19 คนงาน วิศวกร หรือสถาปนิกท่ีปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการควบคุม การออกแบบ การผลิต 
การใชงาน การตรวจสอบหรือทดสอบ หรือการซอมแซมหรือดัดแปลงหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน หรือภาชนะรับแรงดัน ตองมีคุณสมบัติและตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําและหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 3 ขอ 4 ขอ 6 ขอ 9 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 ขอ 17 ขอ 18 และ ขอ 19 แหง
กฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ําหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และ
ภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“ผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน” หมายความวา คนงานประจํา

โรงงานที่ทําหนาที่ในการควบคุมการทํางาน การตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําหมอน้ําหรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

“วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา” หมายความวา วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกรที่
รับผิดชอบการใชหมอน้ําซึ่งมีอัตราการผลิตไอน้ําต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป ควบคุมดูแลผูควบคุมประจํา
หมอน้ําและจัดทําแผนการใชงาน การบํารุงรักษาใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและขอกําหนดสําหรับ
หมอน้ํา 

“วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน” หมายความวา วิศวกร
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ังและควบคุมการติดต้ังตรวจทดสอบ 
วิเคราะหและจัดทํารายงานความปลอดภัยในการใชงานของหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน พรอมท้ังแนะนําวิธีการแกไขใหถูกตอง เปนไปตามหลักวิศวกรรม 

“วิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน”หมายความ
วา วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ที่ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองแบบ ควบคุมตรวจสอบ กํากับดูแลการ
สราง การซอมแซม หรือการดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ใหเปนไปตาม
แบบและรายละเอียดที่ผานการรับรอง 

“หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน” หมายความวา 
นิติบุคคลท่ีมีขอบเขตการปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบและรับรองแบบหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล 

(2) ตรวจพิสูจนหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ที่นําเขาจากตางประเทศตาม
ขอ 12 

(3) ตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลการสราง การซอมแซม หรือการดัดแปลง หมอน้ําหรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนใหเปนไปตามแบบ และรายละเอียด ที่ผานการรับรองจากหนวยรับรองวิศวกรรม
ดานหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

(4) ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง และการติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน และเครื่องอุปกรณสวนควบใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม 

(5) ตรวจทดสอบ วิเคราะหและจัดทํารายงานความปลอดภัยในการใชงานของหมอน้ําหรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน พรอมทั้งแนะนําวิธีการแกไขใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

หมวด 1 
บุคลากรประจําโรงงาน วิศวกร และหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา  

หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ขอ 2 ผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน วิศวกรควบคุมและ

อํานวยการใชหมอน้ํา วิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ที่ระบุในประกาศกระทรวงนี้ ตองมีคุณสมบัติหนาที่ความ
รับผิดชอบเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก 1 และตองขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ประกาศกําหนด 

ขอ 3 การจัดฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรม และการสอบมาตรฐานของผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือ
หมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก 2 
 

หมวด 2 
การออกแบบ 

ขอ 4 ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตองจัดใหมี
การออกแบบและคํานวณหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่จะทําการสรางใหเปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล ไดแก มาตรฐาน ASME, JIS, EN หรือ
มาตรฐานเทียบเทา และตองจัดใหมีหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน หรือวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนทําการ
ตรวจสอบและรับรองแบบ พรอมทั้งเก็บรักษาแบบและหนังสือรับรองแบบนั้นไวภายในโรงงานเพื่อใหเจาหนาที่
สามารถตรวจสอบไดความในวรรคแรก มิใหใชบังคับกับหมอน้ําประเภทไหลผานทางเดียว (Once Through 
Boiler) ที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนไมเกิน 10 ตารางเมตร ความดันใชงานสูงสุด (Maximum Allowable Working 
Pressure) ไมเกิน 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร แตการคํานวณ การออกแบบ ใหเปนไปตามหลักวิศวกรรม
โดยมีหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือวิศวกรควบคุมการ
สราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนทําการตรวจสอบและรับรองแบบ 
 

หมวด 3 
การสรางและการตรวจสอบการสราง 

ขอ 5 ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองทําการ
สราง หรือดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ไดรับการออกแบบและตรวจรับรอง
แบบ โดยหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือวิศวกรควบคมุ
การสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเทานั้น 

ขอ 6 ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองใชวัสดุ
ในการสรางตามมาตรฐานตามที่ไดรับการออกแบบนั้น และมีเอกสารรับรองคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใชใน
การสราง (Mill Certificate) เฉพาะสวนที่รับแรงดันที่สามารถสอบกลับแหลงที่มาได 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

ขอ 7 ลวดเชื่อมที่ใชในการสราง ตองเหมาะสมกับประเภทของวัสดุที่ใชในการสรางและเปนไปตาม
มาตรฐานลวดเชื่อม 

ขอ 8 ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตอง
ดําเนินการควบคุมและตรวจสอบการสราง ดังตอไปนี้ 

(1) จัดใหมีชางเชื่อม ที่มีความชํานาญในการเชื่อมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอนโดยเฉพาะและไดรับการรับรองตามมาตรฐานการเชื่อม 

(2) จัดใหมีเอกสารแสดงขั้นตอนการเชื่อม (Welding Procedure) เพื่อใหเจาหนาที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบได 

(3) จัดทําเอกสารบันทึกการดําเนินการทุกขั้นตอนในกระบวนการสรางและการตรวจสอบพรอมให
เจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบได และตองเก็บรักษาไวอยาง
นอย 10 ป 

(4) จัดใหมีการตรวจสอบกระบวนการสราง หมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนโดย
หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือวิศวกรควบคุมการสราง 
หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ทั้งนี้ตองไมเปนวิศวกรรายเดียวกับที่
ดําเนินการรับรองแบบในขอ 4 

(5) หลังจากผานการตรวจสอบตาม (4) แลว ใหติดต้ังแผนโลหะ (Name Plate) ที่ตัวหมอน้ํา หรือหมอ
ตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนอยางหนาแนนถาวรในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน และอยางนอยที่สุดตองมี
การแสดงขอมูลตอไปนี้เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษลงบนแผนโลหะ ดังนี้ 

ก. สําหรับหมอน้ํา 
(1) ชื่อและประเทศของบริษัทผูผลิต 
(2) เลขทะเบียน วิศวกรหรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ

นําความรอน และตรวจสอบการสราง 
(3) เดือน ป ที่ผลิต 
(4) มาตรฐานการสราง 
(5) ความดันอนุญาตใชงานสูงสุด (Maximum allowable working pressure) 
(6) อัตราการผลิตไอน้ํา 
(7) ความดันทดสอบ 
(8) หมายเลขเครื่อง (Serial Number) 
(9) รุน (Model) 

ข. สําหรับหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
(1) ชื่อและประเทศของบริษัทผูผลิต 
(2) เลขทะเบียน วิศวกร หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ

นําความรอนและตรวจสอบการสราง 
(3) เดือน ป ที่ผลิต 
(4) มาตรฐานการสราง 
(5) คาความรอนที่สามารถผลิตได (Capacity Output) 
(6) อัตราการไหลต่ําสุด (Minimum Flow Rate) 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

(7) หมายเลขเครื่อง (Serial Number) 
(8) รุน (Model) 

ขอ 9 ในการสราง หากกระบวนการสรางทําใหคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป เชน การเชื่อม หรือ
การดัดโคง ใหทําการอบคลายเครียดผลิตภัณฑ (Stress relief) 

ขอ 10 ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตอง
จัดทํารายงานการสราง (Manufacturing Data Report) และสงรายงานการไดรับการรับรองแบบ และรายงาน
การตรวจสอบการสรางใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมประกาศกําหนด 
 

หมวด 4 
การติดต้ัง 

ขอ 11 ผูประกอบกิจการโรงงานที่จะติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตอง
จัดใหมีวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอนเปนผูตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง รวมถึงระบบทอตางๆ 

ขอ 12 การนําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่นําเขาจากตางประเทศมาใชใน
โรงงาน ตองเปนหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(มอก.) หรือมาตรฐานสากล ไดแก มาตรฐาน ASME, JIS, EN หรือเทียบเทาและไดรับการตรวจพิสูจนจาก
หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนหมอน้ํา 
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ใชงานแลวตองมีเอกสารประวัติการใชงาน การซอมแซมและ
การตรวจสอบดวยความในวรรคแรก มิใหใชบังคับกับหมอน้ําประเภทไหลผานทางเดียว (Once Through 
Boiler) ที่มีพื้นที่ผิวรับความรอนไมเกิน 10 ตารางเมตร ความดันใชงานสูงสุด (Maximum Allowable Working 
Pressure) ไมเกิน 10 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร แตการคํานวณ การออกแบบ การสราง ใหเปนไปตามหลัก
วิศวกรรม โดยมีวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ําหรือหมอน้ําที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือ
หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ทําการตรวจพิสูจน 

ขอ 13 สถานที่ติดต้ังและฐานรากหมอน้ํา และหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(1) หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ติดต้ังในอาคารตองมีระยะหางจาก
เครื่องจักร อุปกรณและวัสดุอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับระบบหมอน้ําและหมอตม ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน
ไมนอยกวา 2.5 เมตร และหางจากผนังอาคาร หมอน้ํา และหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และ
เพดานไมนอยกวา 1.5 เมตร ยกเวนหมอน้ําแบบไหลผานทางเดียว (Once Through Boiler) ที่มีพื้นที่ผิวรับ
ความรอนไมเกิน 10 ตารางเมตร และความดันใชงานสูงสุด ไมเกิน 10 กิโลกรัม ตอตารางเซนติเมตร ทั้งนี้ 
ระยะดังกลาวตองเพียงพอตอการบํารุงรักษาและตรวจสอบ 

(2) สถานที่ติดต้ังตองมีทางเขาออกอยางนอย 2 ทาง มีความกวางอยางนอย 0.6 เมตร ความสูงอยาง
นอย 2 เมตร และตองปราศจากส่ิงกีดขวางทางเขาออก 

(3) ในกรณีที่จําเปนตองเก็บเชื้อเพลิงไวในบริเวณสถานที่ติดต้ัง ตองเก็บอยูหางจากหมอน้ําและหมอ
ตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมนอยกวา 1 เมตร 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

(4) ฐานรากสถานที่ติดต้ังหมอน้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและอุปกรณที่เก่ียวของ
ทั้งหมดตองมั่นคงแข็งแรง 

ขอ 14 การทดสอบกอนการใชงาน 
(1) ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตอง

จัดใหมีการตรวจสอบภายนอกภายใน และการทํางานของระบบการควบคุมกอนการใชงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในภาคผนวก 3 โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตม
ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และจัดสงตนฉบับรายงานใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน 
หลังจากทําการตรวจสอบความปลอดภัย 

(2) หมอน้ําที่นําชิ้นสวนมาประกอบ ณ สถานที่ใชงานตองทําการตรวจสอบตามแนวเชื่อมสวนรับ
แรงดัน ภายใตการควบคุมดูแลของวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอม หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา 
หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
 

หมวด 5 
การใชงาน 

ขอ 15 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ตองจัดใหมีผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเปนผูดูแลรับผิดชอบการใช
งานหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ขอ 16 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน
ตองแสดงใบอนุญาตผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ไว ณ ที่เปดเผย
และเห็นไดงายในบริเวณที่ติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ขอ 17 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ําที่มีกําลังการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต 20 ตันตอ
ชั่วโมงขึ้นไป นอกจากจะตองดําเนินการตามขอ 16 แลว ตองจัดใหมีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา
เปนผูดูแลรับผิดชอบการใชงานหมอน้ําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

ขอ 18 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา ตองจัดใหมีการตรวจสอบหมอน้ําโดยวิศวกร
ตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เปน
ประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในเรื่องตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบภายนอก 
(2) ตรวจสอบภายใน 
(3) ตรวจสอบการทํางานของระบบการควบคุม และอุปกรณความปลอดภัย 
ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก 3 
สําหรับหมอน้ําที่มีอัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป ที่มีการออกแบบ

โครงสราง การสรางและใชอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงคจะตรวจสอบภายใน ทุก
ระยะเวลาเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ปตอการตรวจสอบหนึ่งครั้งก็ใหกระทําได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กอน 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

ขอ 19 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัดใหมี
การตรวจทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงาน โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดาน
หมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในเรื่องตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบภายนอก 
(2) ตรวจสอบภายใน 
(3) ตรวจสอบการทํางานของระบบการควบคุม และอุปกรณความปลอดภัย 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก 3 
สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่มีการออกแบบ การสรางและมีการใชอุปกรณ

ปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงคจะตรวจสอบภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 3 ป
ตอการตรวจทดสอบหนึ่งครั้ง ก็ใหกระทําได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 

ขอ 20 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัดใหมี
การตรวจสอบคุณภาพของของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอนเปนประจําทุก 6 เดือน และเก็บรักษาไวในโรงงาน 
เพื่อใหเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่เก่ียวของสามารถตรวจสอบได 

ขอ 21 หมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ที่หยุดใชงานติดตอกันนานกวา 6 เดือน 
หากจะนํามาใชอีกครั้ง ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการตรวจสอบตามที่กําหนดในภาคผนวก 3 กอนทํา
การใชงาน 

ขอ 22 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงาน หรือสวนราชการ มีความประสงคใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมดําเนินการตรวจทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงานของหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน เม่ือกรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแลว เห็นวามีความเหมาะสมใหวิศวกรเครื่องกลผูซึ่ง
เปนวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกรมีอํานาจในการดําเนินการตรวจสอบได โดยวิศวกรเครื่องกลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวไดรับการยกเวนไมตองขึ้นทะเบียนตามขอ 2 

ขอ 23 ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามขอ 18 ขอ 19 หรือ
ขอ 21 ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด และจัดสงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน นับแต
วันที่เสร็จส้ินการตรวจสอบ 
 

หมวด 6 
การซอมแซมและดัดแปลง 

ขอ 24 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หากประสงคจะทําการซอมแซม หรือดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนสวนที่มี
ผลกระทบตอโครงสรางสวนที่รับความดัน ตองดําเนินการดังนี้ 

(1) จัดใหมีวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอม หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน ควบคุมดูแลการซอมแซม หรือ ดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน 

(2) ดําเนินการใหเปนไปตามหมวด 3 
(3) ภายหลังการซอมแซมหรือดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัด

ใหมีการตรวจสอบและทดสอบภายใตการควบคุม ดูแลของหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

ของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือวิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ทั้งนี้ หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบ ใหเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก 3 

(4) จัดสงรายงานผลการดําเนินงานซอมแซม ดัดแปลงและผลการตรวจสอบหลังการซอมแซมและ
ดัดแปลงไปใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน หลังจากซอมแซมและดัดแปลงแลวเสร็จ ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 
 

หมวด 7 
การยกเลกิการใชหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ขอ 25 การยกเลิกการใชงานหมอน้ํา หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เพื่อเคล่ือนยายหรือ
ทําลาย ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบกอนดําเนินการเคลื่อนยายหรือ
ทําลายไมนอยกวา 30 วันทําการ 
 

ภาคผนวก 1 
หนาที่และคุณสมบัติของบุคลากรประจําโรงงาน วิศวกร 

และหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
สวนที่ 1 ผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

หนาที่ 
(1) ควบคุม ดูแลประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

ในหนาท่ี 
(2) ตรวจความเรียบรอยของหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนกอนเดินเครื่องและ

ขณะเดินเครื่อง 
(3) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ และคาควบคุมตางๆ ตามชวงระยะเวลา พรอมจัดทําและเก็บ

รักษาบันทึกรายงานประจําวัน พรอมที่จะใหเจาหนาที่ตรวจดูไดตลอดเวลา 
(4) ควบคุม ดูแลคุณภาพน้ําปอน และน้ําภายในหมอน้ําใหเปนไปตามประกาศ เรื่องคุณสมบัติของน้ํา

สําหรับหมอน้ํา 
(5) ใหหยุดใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนทันที เมื่อพบขอบกพรองของ

หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดอันตรายรายแรงและแจงให
วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที 

คุณสมบัติ 
(1) ตองผานการอบรมและสอบตามหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ

นําความรอนที่ระบุในภาคผนวก 2 หรือ 
(2) ตองมีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางกลโรงงาน หรือชางยนต หรือชาง

เทคนิคอุตสาหกรรม หรือชางเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
เกี่ยวกับไอน้ํา ความรอน การเผาไหม การประหยัดพลังงาน ความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไมนอยกวา 9 
หนวยกิต 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

สวนที่ 2 วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา มีหนาที่ดังนี้ 
หนาที่ 
(1) ควบคุม กํากับดูแลใหบุคลากรตางๆ ที่ทํางานเกี่ยวของกับหมอน้ํา ปฏิบัติงานตามมอบหมาย 
(2) อํานวยการ วางแผน จัดทําแผน และดําเนินการตามแผนในการใชงาน การตรวจสอบและ

บํารุงรักษาหมอน้ําใหมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
(3) จัดใหมีการตรวจทดสอบเพื่อความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(4) ควบคุมการแกไข และซอมแซมหมอน้ําใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตอการใชงาน 
(5) ใหหยุดการใชงานหมอน้ําทันที เมื่อพบขอบกพรองของหมอน้ําซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดอันตราย

รายแรง และแจงใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที 
(6) รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ 
คุณสมบัติ 
(1) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูในระหวางพักใช

ใบอนุญาต 
(2) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพนกําหนดระยะเวลา 3 

ปนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
 

สวนที่ 3 วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หนาที่ 
(1) ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง รวมถึงระบบทอตางๆ สําหรับหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว

เปนส่ือนําความรอนใหมกอนการติดต้ัง พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 
(2) ตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลังการติดต้ังและตรวจทดสอบความปลอดภัยประจําปของหมอ

น้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยถูกตองตามหลัก
วิศวกรรม และเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุในภาคผนวก 3 พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการตรวจทดสอบตามแบบ
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 

(3) หากตรวจสอบพบวา หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน ตองแจงผูประกอบกิจการโรงงาน และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทราบทันที 

(4) รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ 
คุณสมบัติ 
(1) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูในระหวางพักใช

ใบอนุญาต 
(2) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพนกําหนดระยะเวลา 3 

ปนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

สวนที่ 4 วิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หนาที่ 
(1) ตรวจพิสูจนความถูกตองในการออกแบบสําหรับการผลิต หรือซอมแซมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช

ของเหลวเปนส่ือนําความรอนของวิศวกรผูออกแบบ พรอมจัดทําหนังสือรับรองแบบ สงใหผูประกอบกิจการ
โรงงานสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนโดยอยางนอยตองมีการระบุ
มาตรฐานการออกแบบ วิศวกรผูออกแบบ อัตราการผลิตไอหรือคาความรอนที่ผลิตได ชนิดของเชื้อเพลิง รุน 
(Model) ในหนังสือรับรองแบบ ทั้งนี้ผูออกแบบและผูตรวจพิสูจนแบบตองไมเปนบุคคลเดียวกัน และไมเปน
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน 

(2) ตรวจสอบการสราง หรือซอมแซมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พรอม
จัดทํารายงานการตรวจสอบการสรางสงใหผูประกอบกิจการโรงงานสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน โดย 

(ก) ตรวจสอบวัสดุที่ใชในการผลิต ขั้นตอนการผลิตหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

(ข) ตรวจสอบสภาพโรงงานที่สรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนรวมทั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณที่เก่ียวของ 

(ค) ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรใหเหมาะสมกับขอกําหนดในงานท่ีปฏิบัติ 
(3) ตรวจพิสูจนการคํานวณ การออกแบบ การสราง หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา

ความรอนที่นําเขาจากตางประเทศ พรอมจัดทําหนังสือรับรองการตรวจพิสูจน สงใหผูประกอบกิจการโรงงานท่ี
มีความประสงคใชหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนดังกลาว 

(4) จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการตาม (1) ถึง (3) ตามแบบท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศ
กําหนด จัดสงกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน ทั้งนี้ กรณีมีการดําเนินการตาม (1) ใหแนบสําเนาหนังสือ
รับรองแบบดวย 

(5) หากตรวจสอบพบวา การออกแบบ การผลิต หรือการซอมแซม หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน ตองแจงผูออกแบบ หรือผู
ประกอบกิจการโรงงานทราบทันที 

(6) รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ 
คุณสมบัติ 
(1) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูในระหวางพักใช

ใบอนุญาต 
(2) ไมเปนผูถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและยังไมพนกําหนดระยะเวลา 3 

ปนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
 

สวนที่ 5 หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หนาที่ 
(1) ตรวจพิสูจนความถูกตองในการออกแบบสําหรับการผลิต หรือซอมแซมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช

ของเหลวเปนส่ือนําความรอนของวิศวกรผูออกแบบ พรอมจัดทําหนังสือรับรองแบบ สงใหผูประกอบกิจการ
โรงงานสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน โดยอยางนอยตองมีการระบุ
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

มาตรฐานการออกแบบ วิศวกรผูออกแบบ อัตราการผลิตไอหรือคาความรอนที่ผลิตได ชนิดของเชื้อเพลิง รุน
(Model) ในหนังสือรับรองแบบ ทั้งนี้ผูออกแบบและผูตรวจพิสูจนแบบตองไมเปนบุคคลเดียวกัน และไม 
เปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานเดียวกัน 

(2) ตรวจสอบการสราง หรือซอมแซมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พรอม
จัดทํารายงานการตรวจสอบการสรางสงใหผูประกอบกิจการโรงงานสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน โดย 

(ก) ตรวจสอบวัสดุที่ใชในการผลิต ขั้นตอนการผลิต การทดสอบรอยบกพรองจากกระบวนการผลิต
หมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(ข) ตรวจสอบสภาพโรงงานท่ีผลิตหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนรวมทั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณที่เก่ียวของ 

(ค) ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากรใหเหมาะสมกับขอกําหนดในงานท่ีปฏิบัติ 
(3) ตรวจพิสูจนการคํานวณ การออกแบบ การสราง หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา

ความรอนที่นําเขาจากตางประเทศ พรอมจัดทําหนังสือรับรองการตรวจพิสูจน สงใหผูประกอบกิจการโรงงานท่ี
มีความประสงคใชหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนดังกลาว 

(4) ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ัง รวมถึงระบบทอตางๆ สําหรับหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนใหมกอนการติดต้ัง พรอมจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 

(5) ตรวจทดสอบความปลอดภัยภายหลังการติดต้ัง และตรวจทดสอบความปลอดภัยประจําปของหมอ
น้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยถูกตองตามหลัก
วิศวกรรม และเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุในภาคผนวก 3 พรอมทั้งจัดทํารายงานผลการตรวจทดสอบตามแบบ
ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด สงใหผูประกอบกิจการโรงงาน 

(6) สรุปรายงานผลการดําเนินการตาม (1) ถึง (3) ตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 
จัดสงกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน ทั้งนี้กรณีมีการดําเนินการตาม (1) ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองแบบ
ดวย 

(7) หากตรวจสอบพบวา การออกแบบ การผลิต การซอมแซม หรือการติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด หรือไมปลอดภัยตอการใชงาน ตองแจง
ผูออกแบบ หรือผูประกอบกิจการโรงงานทราบทันที 

(8) รับผิดชอบตอความเสียหายท่ีเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหนาที่ 
คุณสมบัติ 
(1) เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนภายใตกฎหมายไทย และมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 1 ลานบาท 
(2) มีสํานักงานที่แนนอน สถานที่ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและมีพื้นที่เพียงพอเพื่อใชในการเก็บเครื่องมือ

และอุปกรณในการทดสอบและตรวจสอบ 
(3) มีวิศวกรเครื่องกลที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิดังนี้ จํานวนไมนอยกวา 1 คน 

(ก) ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และไมอยูระหวางการพัก
ใชใบอนุญาต 

(ข) มีประสบการณดานงานหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมนอยกวา 3 ป 

 ก-14 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

(4) มีผูชํานาญการที่ผานการฝกอบรมเกี่ยวกับการทดสอบแบบไมทําลาย ไดแก การทดสอบดวยคล่ืน
เสียงความถี่สูง การทดสอบดวยผงแมเหล็ก การทดสอบดวยสารแทรกซึม จากสถาบันที่เชื่อถือได จํานวนไม
นอยกวา 1 คน 

(5) มีเครื่องมือทดสอบและตรวจสอบดังนี้ 
(ก) ชุดเครื่องมือตรวจสอบแนวเชื่อมเหล็ก 
(ข) เครื่องมือวัดความหนาโลหะ 
(ค) เครื่องมือทดสอบลิ้นนิรภัย 
(ง) เครื่องมือทดสอบเกจวัดความดัน 
(จ) เครื่องอัดน้ําความดันสูง 

(6) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกร 
(7) ไมเปนหนวยงานที่ถูกเพิกถอนการข้ึนทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมและยังไมพนกําหนด

ระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
(8) เปนหนวยงานที่ผูบริหารไมเปนบุคคลเดียวกับผูบริหารของหนวยงานที่ถูกเพิกถอนการขึ้น

ทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม และยังไมพนกําหนดระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ถูกเพิกถอนการข้ึน
ทะเบียน 

 
ภาคผนวก 2 

การจัดฝกอบรม หลักสูตรการฝกอบรมและการสอบมาตรฐาน 
สวนที่ 1 การจัดฝกอบรม 

1. การจัดฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ตองดําเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย หรือ
หนวยงานจัดฝกอบรมที่ขึ้นทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. คุณสมบัติของหนวยงานจัดฝกอบรม หนวยงานจัดฝกอบรม ตองเปนมหาวิทยาลัย หรือหนวยงาน
ภาครัฐ หรือองคกรเอกชน ที่จดทะเบียนภายใตกฎหมายไทยที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(1) มีประสบการณในการจัดฝกอบรมใหบุคคล หรือหนวยงานภายนอกตางๆ ไมนอยกวา 1 ป 
(2) มีวิทยากรท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 3 ทั้งนี้ตองมีจํานวนเพียงพอในการบรรยายตาม

หลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ําไมนอยกวา 24 ชั่วโมง 
(3) มีบุคลากรท่ีทําหนาที่บริหารจัดการการฝกอบรม ซึ่งมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีอยางนอย 1 

คน 
(4) ไมใชหนวยงานท่ีถูกเวียนชื่อเปนผูละท้ิงงาน 
(5) ไมมีปญหาดานการเงิน 
(6) ไมเปนหนวยงานท่ีถูกเพิกถอนสิทธิหรือใบรับรองการจัดฝกอบรม 

3. คุณสมบัติของวิทยากร 
(1) ตองจบปริญญาตรีขึ้นไปในดานวิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตรที่มีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหมอน้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและมีประสบการณในหัวขอที่บรรยาย
ไมนอยกวา 3 ป หรือ 

 ก-15 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

(2) ตองจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม 
หรือชางไฟฟาโดยมีประสบการณเกี่ยวกับหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และหัวขอท่ี
บรรยายไมนอยกวา 5 ป หรือ 

(3) ชางชํานาญการโดยมีประสบการณเกี่ยวกับหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน และหัวขอที่บรรยายไมนอยกวา 10 ป หรือ 

(4) เจาหนาที่จากหนวยงานของรัฐซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวของกับหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนและมีประสบการณในหัวขอที่บรรยายไมนอยกวา 3 ป 

4. การย่ืนคําขอเปนหนวยงานจัดฝกอบรมใหยื่นตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบดวยหลักฐาน
ดังตอไปนี้ 

(1) หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(2) รายชื่อกรรมการบริหาร 
(3) รายชื่อบุคลากรท่ีทําหนาที่บริหารจัดการการฝกอบรม พรอมเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติ 
(4) รายชื่อวิทยากร เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของวิทยากรและหนังสือยืนยันการเปน

วิทยากรใหกับหนวยงาน 
(5) เอกสารประกอบการฝกอบรมที่มีเนื้อหาวิชาตรงกับหัวขอและวัตถุประสงคในหลักสูตรผูควบคุม

หมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
(6) แผนการดําเนินการและเปาหมายการจัดอบรมประจําป โดยระบุสถานที่จัดฝกอบรม 
(7) อัตราคาลงทะเบียน 
(8) แผนที่หรือเอกสารแสดงที่ต้ังของหนวยงานโดยสังเขป 
(9) อื่นๆ ที่เก่ียวของ 

5. หนวยงานจัดฝกอบรมตองแจงแผนการดําเนินการประจําป ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกป 
6. หนวยงานจัดฝกอบรมตองแจงกําหนดการจัดฝกอบรม พรอมแนบรายชื่อวิทยากรตอกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ทุกครั้งไมนอยกวา 15 วันทําการกอนการจัดฝกอบรม 
7. หนวยงานจัดฝกอบรม ตองจัดใหมีผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือ

หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ครั้งละไมเกิน 70 คน และจัดใหผูเขารับการฝกอบรมมีการลงชื่อเขา
อบรมทั้งภาคเชาและบายตลอดหลักสูตรการฝกอบรม 

8. ใหพนักงานเจาหนาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีจัดฝกอบรมของ
หนวยงานจัดฝกอบรม เพื่อประโยชนในการควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด 

9. หนวยงานจัดฝกอบรม ตองจัดใหมีการฝกอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่
ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตามที่กําหนดในสวนที่ 2 

10. หนวยงานจัดฝกอบรมตองออกใบรับรองใหผูเขารับการอบรมที่ผานการสอบมาตรฐานหลักสูตรผู
ควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนโดยใหระบุชื่อหนวยงานจัดฝกอบรมเลข
ทะเบียนหนวยงานจัดฝกอบรม ชื่อหลักสูตร ชื่อสกุลผูผานการอบรม วันเดือนปที่อบรม ลงในใบรับรอง 

11. หนวยงานฝกอบรม ตองรายงานสรุปผลการฝกอบรมพรอมแนบรายชื่อ และขอมูลผูสําเร็จการ
ฝกอบรมตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทราบภายใน 15 วัน นับแตวันที่เสร็จส้ินการฝกอบรม 

 ก-16 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

12. การขึ้นทะเบียนเปนหนวยงานจัดฝกอบรมผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน มีผลใชบังคับ 3 ปนับต้ังแตวันที่ขึ้นทะเบียน หากหนวยงานจัดฝกอบรมมีความประสงคจะ
ดําเนินการตอไป ใหยื่นคําขอตออายุทะเบียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม กอนวันที่หมดอายุไมนอยกวา 30 วัน 

13. กรณีที่ตรวจสอบพบวา หนวยงานจัดฝกอบรมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ใหอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือผูซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมายมีอํานาจส่ังการดังตอไปนี้ 

(1) มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 
(2) เพิกถอนสิทธิการจัดฝกอบรมเปนการชั่วคราว 
(3) เพิกถอนใบรับรองการเปนหนวยงานจัดฝกอบรม 
 

สวนที่ 2 หลักสูตรการฝกอบรมผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
1. หลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน มีระยะเวลาการ

ฝกอบรมจํานวน 36 ชั่วโมง ประกอบดวยภาคทฤษฎี 30 ชั่วโมง การดูงานภาคสนาม 3 ชั่วโมง และการสอบ
มาตรฐาน 3 ชั่วโมง 

2. หัวขอ ระยะเวลาในการฝกอบรมและวัตถุประสงค ของหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอ
ตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ใหเปนไปตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด 

 
สวนที่ 3 การสอบมาตรฐาน 

1. การสอบมาตรฐานหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน
ตองดําเนินการโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือหนวยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบหมาย 

2. ผูเขาสอบมาตรฐานตองเปนผูที่เขาอบรมหลักสูตรผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนตามหลักสูตรทั้งหมด 

3. ผูเขาสอบมาตรฐาน ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะถือวาผานการสอบมาตรฐาน 
 

ภาคผนวก 3 
หลักเกณฑ และวิธีการตรวจทดสอบหมอน้ํา และหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

สวนที่ 1 การเตรียมการกอนการตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
1. ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเตรียมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนกอน

การตรวจทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและบุคลากร ดังนี้ 
1.1 หยุดการใชหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ลวงหนากอนการตรวจ

ทดสอบ โดยการหยุดการเผาไหมของเชื้อเพลิง (ปด Burner กรณีหมอน้ําใชเชื้อเพลิงเหลว หากใชเชื้อเพลิงแขง็ 
เชน ฟน ขี้เล่ือย แกลบ ถานหิน ฯลฯ ใหนําเชื้อเพลิงพรอมขี้เถาออกจากเตาใหหมด) 

1.2 ระบายไอน้ําออกจากหมอน้ําใหหมด และลดอุณหภูมิภายในหมอน้ําหรือ หมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนใหมีอุณหภูมิไมเกิน 490C ทั้งนี้ การลดอุณหภูมิหมอน้ําไมควรถายน้ํารอนทั้งหมดทิ้งแลว
เติมน้ําเย็นทันที 

1.3 เปดประตูเตาหรือฝาดานหนา-หลัง หรือชองเปดตางๆ ของหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน เพื่อใหเห็นผิวดานสัมผัสไฟและทําความสะอาดผิวดานสัมผัสไฟทั้งหมดใหปราศจากเขมา
ขี้เถา 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

1.4 ระบายน้ําออกจากหมอน้ําใหหมด เปดชองคนลอด ชองมือลอด ชองทําความสะอาดและทํา
ความสะอาดภายในหมอน้ํา 

1.5 จัดเตรียมปะเก็นของสวนตางๆ เชน ชองคนลอด ชองมือลอด ฝาหนา-หลัง และหนาแปลน
ตางๆ เพื่อสําหรับเปลี่ยนใหมภายหลังจากการเปดตรวจทดสอบหรือทําความสะอาด 

1.6 จัดใหผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และผูที่เกี่ยวของ
อยูอํานวยความสะดวกหรือใหขอมูลแกวิศวกร และรับทราบคําแนะนําจากวิศวกรในวันตรวจทดสอบ 

1.7 กรณีที่มีการใชหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ต้ังแต 2 เครื่องขึ้นไป 
โดยมีระบบทอรวมกันใหตัดแยกระบบทอไอน้ําของหมอน้ํา หรือทอน้ํามันของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน ที่กําลังใชงานออกจากระบบหมอน้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่จะตรวจทดสอบ 

1.8 จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ เชน บันทึกประจําวันการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน ประวัติการซอมแซมหรือบํารุงรักษา รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําเขาหมอน้ํา 
รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน หรือเอกสารท่ีจําเปนเพื่อประกอบการตรวจ
ทดสอบ 

1.9 ถอดชิ้นสวนอื่นๆ ที่จําเปนตอการตรวจทดสอบตามคํารองขอของผูตรวจทดสอบ 
2. ผูตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน จะตองทบทวนประวัติหมอน้ํา

หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจทดสอบ การสืบคนปญหาและ
การวิเคราะหหาสาเหตุ โดยใหพิจารณาจากขอมูลตามขอ 1.8 

3. ผูประกอบกิจการโรงงานและวิศวกรผูตรวจทดสอบจะตองคํานึงถึงอันตรายตางๆ และดําเนินการให
เกิดความปลอดภัยสวนบุคคลในขณะตรวจสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

3.1 ตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอตอการใชงาน และตองระมัดระวัง
อันตรายตางๆ ในบริเวณทํางาน และอันตรายที่อาจเกิดจากการตรวจทดสอบ 

3.2 ตองจัดใหมีการปองกันการเริ่มทํางานของหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน โดยการตัดแยกระบบพลังงานเพื่อปองกันอันตรายจากการจายพลังงานความรอน พลังงานไฟฟา หรือ
พลังงานอื่นๆ ที่อาจเปนอันตรายตอผูตรวจทดสอบในระหวางการตรวจทดสอบ 

3.3 ตองจัดใหมีการระบายอากาศภายในหองเผาไหมหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน หรือบริเวณที่อับอากาศ (Confined Space) อยางเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอผูตรวจ
ทดสอบ 

 
สวนที่ 2 การตรวจสอบสภาพภายนอก (External Inspection) 

ผูตรวจทดสอบตองดําเนินการดังนี้ 
1. ตรวจดูสภาพการติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และระบบทอ ความ

ถูกตองตามหลักวิศวกรรม ความเหมาะสมของพื้นที่ติดต้ัง 
2. ตรวจสอบสภาพภายนอก หากพบส่ิงผิดปกติใหถอดฉนวนออกบางสวนเพื่อตรวจสภาพเปลือกหมอ

น้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน หรือโครงสรางภายในฉนวน 
3. ตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของสวนตางๆ ของหมอน้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
4. ตรวจสอบสภาพรอยราวในสวนตางๆ ของหมอน้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

5. ตรวจสอบจํานวน ขนาด การติดต้ังอุปกรณความปลอดภัย เพื่อใหมีความสมบูรณตามหลัก
วิศวกรรมและถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด 

 
สวนที่ 3 การตรวจสอบสภาพภายใน (Internal Inspection) 

ผูตรวจทดสอบตองดําเนินการดังนี้ 
1. ตรวจสอบสภาพผิวดานสัมผัสไฟ และดานสัมผัสน้ํา เชน ผนังเตา หองเผาไหม (Combustion 

Chamber) ทอไฟใหญ ทอไฟเล็ก (Smoke Tube) ผนังหนา-หลัง (End Plate) ทอน้ํา (Water Tube) ทอ
ของเหลว อุปกรณอุนน้ํา (Economizer) อุปกรณอุนอากาศ (Air Pre-heater) ของหมอน้ําหรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน โดยใหตรวจสอบดังตอไปนี้ 

1.1 ตรวจสอบการบิดเบี้ยว การยุบตัวหรือการเสียรูป การแตกราวของรอยเชื่อม การรั่วซึม และ
ตองตรวจสอบขนาดเสนผาศูนยกลาง ความยาว ความหนา เพื่อประเมินความแข็งแรงของโครงสรางรับความ
ดัน 

1.2 ตรวจสอบการบิดเบ้ียว การเสียรูปหรือความผิดปกติเนื่องจากความรอน(Overheat) 
1.3 ตรวจสอบสภาพการผุกรอน การกัดกรอนของผิวดานสัมผัสน้ํา และดานสัมผัสไฟ 
1.4 สําหรับหมอน้ํา ตรวจสอบสภาพของตะกรันและการสะสมของโคลนตะกอน โดยความหนาของ

ตะกรันที่ตรวจพบตองไมมากกวา 1/16 นิ้ว (1.5 มิลลิเมตร) 
1.5 ตรวจสอบสภาพปูนทนไฟ อิฐทนไฟ หรือฉนวนกันความรอน 
1.6 ตรวจสอบความหนาและความแข็งแรงของโครงสรางรับความดัน และสภาพรอยเชื่อมตางๆ 

โดยวิธีการและเครื่องมือตรวจสอบใหอยูในดุลยพินิจของผูตรวจสอบ 
1.7 ตรวจสอบสภาพเหล็กยึดโยงตางๆ 
1.8 ตรวจสอบการอุดตันของทอทางเขาและออกตางๆ 

2. ตรวจทดสอบความแข็งแรงของโครงสรางรับความดันของหมอน้ํา ดวยการอัดน้ํา (Hydrostatic 
Test) โดยน้ําที่ใชอัดทดสอบหมอน้ําตองมีอุณหภูมิไมเกิน 490C ในการตรวจทดสอบใหดําเนินการดังนี้ 

2.1 กรณีหมอน้ํา สรางใหม หรือมีการดัดแปลง ซอมแซม หรือเปล่ียนโครงสรางรับความดัน ให
วิศวกรผูตรวจทดสอบทําการอัดน้ําที่ความดันไมนอยกวา 1.5 เทาของความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด 
(Maximum Allowable Working Pressure หรือ MAWP) และคงความดันไวไมนอยกวา 10 นาที จากนั้นใหลด
ความดันลงเหลือเทากับ 1 เทา หรือไมเกิน 1.25 เทาของความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด (MAWP) แลว
ตรวจสอบการรั่วซึมในสวนตางๆ 

2.2 กรณีการตรวจทดสอบความดันดวยการอัดน้ําประจําป (Annual Hydrostatic Test) ใหวิศวกร
ผูตรวจทดสอบทําการอัดน้ําที่ความดันไมตํ่ากวา 1 เทา หรือไมเกิน 1.25 เทาของความดันอนุญาตใหใชงาน
สูงสุด (MAWP) และตองมีการตรวจสอบการรั่วซึม โดยในการนี้ใหคงความดันไวจนกวาการตรวจสอบการ
รั่วซึมจะแลวเสร็จ 

2.3 ในการดําเนินการตามขอ 2.1 หรือขอ 2.2 หากไมทราบขอมูลความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด 
(MAWP) ใหวิศวกรอัดน้ําทดสอบที่ความดันไมนอยกวา 1.5 เทาของความดันใชงานสูงสุด (Maximum 
Working Pressure หรือ MWP) และคงความดันไวไมนอยกวา 30 นาที เพื่อตรวจสอบการรั่วซึมในสวนตางๆ 

2.4 ปรับต้ังการทํางานลิ้นนิรภัย (Safety Valve) ของหมอน้ําใหระบายไอน้ําที่ความดันไมเกิน 1.03 
เทาของความดันอนุญาตใหใชงานสูงสุด (MAWP) 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

สวนที่ 4 การตรวจสอบสภาพการทํางานของระบบการควบคุมและอุปกรณความปลอดภัย (Functional 
Test) 

ผูตรวจทดสอบจะตองตรวจสอบสภาพ ความเหมาะสม ความครบถวน ความถูกตองในการทํางานของ
อุปกรณสวนควบ อุปกรณ ระบบความปลอดภัยตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณ
ความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

 
สวนที่ 5 การดําเนินการภายหลังการตรวจสอบ และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบ 

1. ผูตรวจทดสอบตองจัดใหมีการถายภาพท่ีแสดงถึงการตรวจทดสอบภายใน และหรือภายนอกหมอ
น้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนซึ่งกระทําโดยผูตรวจทดสอบ โดยใหแนบภาพถายทาย
รายงานผลการตรวจทดสอบ 

2. ผูตรวจทดสอบ ตองจัดทําเอกสารรายงานผลการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอน้ําหรือหมอตมที่
ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน แลวจัดสงใหผูประกอบกิจการโรงงานพรอมกับสําเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสําเนาหนังสืออนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรอง
วิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนโดยรับรองสําเนาถูกตอง 

3. กรณีพบวาโครงสราง สวนประกอบหรือระบบการทํางานของหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดมีขอบกพรอง หรือไมสมบูรณเชิงวิศวกรรม วิศวกรตรวจทดสอบ 
หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองบันทึกขอบกพรอง 
หรือความไมสมบูรณพรอมคําแนะนําวิธีการแกไขขอบกพรองและความไมสมบูรณนั้นใหแกผูประกอบกิจการ
โรงงาน 

     
 

3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อุปกรณความปลอดภัยสําหรับหมอน้ําและหมอตมที่
ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พ.ศ. 2549 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา 
หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ตามประกาศนี้ อุปกรณหรือระบบความปลอดภัยและการติดต้ัง ตองเปนไปตามขอกําหนดของ
มาตรฐานหมอน้ํา มาตรฐานหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนหรือมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวของ 
ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานใดกําหนดใหใชอุปกรณหรือระบบความปลอดภัยและการติดต้ังตามหลักวิศวกรรมใน
กรณีที่อุปกรณ หรือระบบความปลอดภัย หรือการติดต้ังไมเปนไปตามประกาศนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

หมวด 1 
อุปกรณ และระบบความปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา 

ขอ 2 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการติดต้ังหรือใชหมอน้ํา ตองจัดใหมีอุปกรณและระบบความ
ปลอดภัยสําหรับหมอน้ํา ดังนี้ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

2.1 เครื่องสูบน้ําปอนหมอน้ํา 
2.1.1 ตองสามารถสูบน้ําปอนหมอน้ําที่ปริมาณไมนอยกวาอัตราการผลิตไอน้ําสูงสุด 
2.1.2 ตองสามารถสูบน้ําปอนหมอน้ําที่ความดันไมนอยกวา 1.1 เทาของความดันอนุญาตใช

งานสูงสุด (Maximum Allowable Working Pressure: MAWP) 
2.2 ลิ้นนิรภัย 

2.2.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด และในกรณีที่หมอน้ํามีพื้นที่ผิวรับความรอนมากกวา 50 
ตารางเมตร ตองติดต้ังอยางนอย 2 ชุด 

2.2.2 ตองสามารถระบายไอน้ําที่ความดันออกแบบหมอน้ําไดไมนอยกวาอัตราการผลิตไอน้ํา
สูงสุดและตองระบายไอน้ําไดมากกวาอัตราการเผาไหมเชื้อเพลิงสูงสุด (Maximum Firing Rate) 

2.2.3 ตองสามารถทดสอบการทํางานไดในขณะใชงาน 
2.2.4 ตองไมมีลิ้นปดเปดคั่นระหวางหมอน้ํากับล้ินนิรภัยและตองไมมีลิ้นปดเปด หรือปลั๊กอุด

ที่ทอทางออกของล้ินนิรภัย 
2.2.5 ตองปรับต้ังลิ้นนิรภัยใหระบายไอน้ําที่ความดันไมเกิน 1.03 เทาของความดันอนุญาต

ใชงานสูงสุดของหมอน้ํา (MAWP) 
2.2.6 การตอทอระบายไอน้ําออกจากลิ้นนิรภัย ตองมีขนาดและวิธีการติดต้ังที่ถูกตองตาม

หลักวิศวกรรม 
2.2.7 ตองจัดใหมีการปองกันอันตรายหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ เนื่องจากความดัน ความ

รอนและเสียงซึ่งเกิดจากการระบายไอน้ําของลิ้นนิรภัย 
2.3 อุปกรณแสดงระดับน้ํา เชน หลอดแกว แทงแกว แถบแมเหล็ก เปนตน 

2.3.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด 
2.3.2 ตองติดต้ังครอบปองกันอันตราย ในกรณีอุปกรณแสดงระดับน้ําเปนแบบหลอดแกว

และหลอดแกวตองเปนชนิดนิรภัย 
2.3.3 ตองมีเครื่องหมายแสดงระดับน้ําตํ่าสุด ระดับน้ําปกติและระดับน้ําสูงสุดใหเห็นชัดเจน 
2.3.4 ตองติดต้ังลิ้นปดเปด ที่ทอระหวางหมอน้ํากับอุปกรณแสดงระดับน้ําโดยขนาดของทอ

และลิ้นปดเปดตองไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร 
2.3.5 ตองติดต้ังลิ้นปดเปดและตอทอระบายใตอุปกรณแสดงระดับน้ําไปยังที่ที่ปลอดภัยและ

สามารถมองเห็นน้ําหรือไอน้ําที่ระบายออก 
2.4 ลิ้นกันกลับ (Check Valve หรือ Non Return Valve) 

2.4.1 ตองติดต้ังที่ทอปอนน้ําระหวางเครื่องสูบน้ํากับหมอน้ํา อยางนอย 1 ชุด โดยใหอยูใกล
หมอน้ํามากที่สุด และมีขนาดไมเล็กกวาทอปอนน้ํา ในกรณีที่หมอน้ํามีการติดต้ังอุปกรณอุนน้ํา (Economizer) 
ใหติดต้ังล้ินกันกลับระหวางเครื่องสูบน้ําและอุปกรณอุนน้ํา 

2.4.2 ในกรณีที่หมอน้ําใชเครื่องสูบน้ํา 2 เครื่องตอทอปอนน้ําเขาหมอน้ํารวมกันตองติดต้ัง
ลิ้นกันกลับเพิ่มอีก 1 ชุด ที่ทอสงน้ําของเครื่องสูบน้ําแตละเครื่อง 

2.4.3 ในกรณีที่หมอน้ํา 2 เครื่องตอทอจายไอน้ํารวมกันตองติดต้ังลิ้นกันกลับที่ทอจายไอน้ํา
ของหมอน้ําแตละเครื่อง 

2.5 มาตรวัดความดันไอน้ํา (Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge) 
2.5.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

2.5.2 ตองติดต้ังทอไสไก (Siphon) หรือทอรูปตัวยู (U-Shape) ระหวางหมอน้ําและมาตรวัด
ความดันไอน้ํา 

2.6 ลิ้นระบายใตหมอน้ํา (Blow down Valve) 
2.6.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด 
2.6.2 ตองมีขนาดไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร และไมมากกวา 65 มิลลิเมตร 
2.6.3 ตองติดต้ังบริเวณจุดตํ่าสุดของหมอน้ํา และอยูในตําแหนงที่สะดวกตอการใชงาน 
2.6.4 ตองจัดใหมีการปองกันอันตรายหรือเหตุเดือดรอนรําคาญ เนื่องจากความดัน ความ

รอนและเสียง ซึ่งเกิดจากการระบายน้ํารอนออกจากลิ้นระบายใตหมอน้ํา 
2.7 ฉนวนกันความรอน 

2.7.1 ตองหุมฉนวนกันความรอนที่ตัวหมอน้ํา ลิ้นจายไอน้ํา (Main Steam Valve) ทอจายไอ
น้ํา ถังพักไอน้ํา ผนังหองเผาไหมเชื้อเพลิง (ในกรณีหองเผาไหมอยูนอกหมอน้ํา) รวมทั้งถังเก็บน้ํารอน ปลองไอ
เสียและอุปกรณที่เกี่ยวของกับหมอน้ํา ซึ่งมีอุณหภูมิผิวต้ังแต 85 องศาเซลเซียสขึ้นไป และติดต้ังอยูในระดับ
ความสูงหรือบริเวณที่อาจเปนอันตรายตอผูอยูใกลเคียง 

2.7.2 ผิวฉนวนกันความรอน ตองมีอุณหภูมิไมเกิน 60 องศาเซลเซียส ในขณะใชหมอน้ํา 
2.8 ลิ้นจายไอน้ํา 

2.8.1 ตองเปนชนิดปดเปดชา เชน โกลบวาลว (Globe Valve) 
2.8.2 ตองติดต้ังที่ดานบนของตัวหมอน้ํา ถังพักไอน้ํา (Steam Header) โดยติดต้ังใหใกลกับ

โครงสรางรับความดันมากท่ีสุด 
2.9 เครื่องควบคุมระดับน้ําอัตโนมัติ 

2.9.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด 
2.9.2 ตองติดต้ังใหมีหนาที่การทํางานอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย เมื่อระดับน้ําตํ่าผิดปกติ (Low Water 
Alarm) โดยสัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวย
สวิตชตัดตอแบบอัตโนมัติจากเครื่องควบคุมระดับน้ํา โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 

(2) ตองตัดวงจรพัดลมชวยเผาไหมเชื้อเพลิง เมื่อระดับน้ําตํ่าถึงจุดวิกฤต (Low Water 
Cut-off) ในกรณีที่ใชเชื้อเพลิงแข็งใชพัดลมชวยเผาไหมและปอนเชื้อเพลิงแบบควบคุมดวยคน 

(3) ตองตัดวงจรการทํางานทั้งหมดของอุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิง เมื่อระดับน้ําตํ่าถึงจุด
วิกฤตในกรณีที่ใชเครื่องพนไฟ (Burner) หรืออุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงแข็งแบบปอนเชื้อเพลิงและอากาศ
อัตโนมัติ 

2.10 สวิตชควบคุมความดัน (Pressure Switch) 
2.10.1 ตองติดต้ังอยางนอย 1 ชุด โดยไมมีลิ้นปดเปดคั่นระหวางหมอน้ํากับสวิตชควบคุม

ความดัน 
2.10.2 ตองติดต้ังใหมีหนาที่การทํางานอยางนอย ดังนี้ 

(1) ตองตัดวงจรการทํางานทั้งหมดของเครื่องพนไฟ หรืออุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงแข็ง
แบบปอนเชื้อเพลิงและปอนอากาศ (Force Draft Fan) อัตโนมัติ เมื่อความดันไอน้ําสูงถึงจุดวิกฤต (High 
Pressure Cut off) ในกรณีนี้เมื่อความดันไอน้ําตํ่าลงถึงจุดท่ีต้ังไว สวิตชควบคุมความดันตองไมสามารถตอ
วงจรใหอุปกรณเผาไหมเชื้อเพลิงทํางานใหมแบบอัตโนมัติ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

(2) ตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย เมื่อความดันไอน้ําสูงถึงจุดวิกฤต 
โดยสัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวยสวิตชตัดตอ
แบบอัตโนมัติจากสวิตชควบคุมความดันโดยตรงและตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 

2.11 อุปกรณตรวจจับเปลวไฟ (Flame Detector) สําหรับเชื้อเพลิงเหลวหรือกาซ 
2.11.1 ตองเปนชนิดท่ีสามารถตรวจจับรังสีความรอนหรือคล่ืนแสงหรืออุณหภูมิของหองเผา

ไหม ตรงตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใชกับหมอน้ํา 
2.11.2 ตองติดต้ังที่เครื่องพนไฟหรือหองเผาไหมและใหทําหนาที่ตัดวงจรการทํางานของ

เครื่องพนไฟ ในกรณี ดังนี้ 
(1) เมื่อตรวจพบเปลวไฟในหองเผาไหม ในขณะวงจรไลอากาศอัตโนมัติของเครื่องพน

ไฟกําลังทํางาน (Pre Purge) 
(2) เมื่อตรวจไมพบเปลวไฟในหองเผาไหม ในขณะที่วงจรไลอากาศอัตโนมัติทํางาน

ส้ินสุดลง และวงจรปอนเชื้อเพลิงกําลังทํางานแตจุดไฟไมติด หรือจุดไฟติดแลวแตเปลวไฟดับไป 
2.12 มาตรวัดอุณหภูมิปลองไอเสีย 

ตองติดต้ังที่ปลองไอเสียบริเวณใกลทางออกของหมอน้ํามากที่สุด อยางนอย 1 ชุด 
2.13 อุปกรณควบคุมอุณหภูมิปลองไอเสีย (Flue Gas Thermostat) 

2.13.1 ตองติดต้ังที่ปลองไอเสียบริเวณใกลทางออกของหมอน้ํามากที่สุดอยางนอย 1 ชุด 
2.13.2 ตองติดต้ังใหมีหนาที่การทํางาน เมื่ออุณหภูมิปลองไอเสีย สูงเกินอุณหภูมิที่กําหนด

โดยตองตอวงจรการทํางานของสัญญาณเตือนภัย โดยสัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจร
แสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวยสวิตชตัดตอแบบอัตโนมัติจากสวิตชควบคุมอุณหภูมิโดยตรง โดยตองไม
มีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 

2.14 บันไดและทางเดินสําหรับหมอน้ํา 
หมอน้ําที่สูงเกิน 3 เมตรจากพื้นถึงเปลือกดานบน ตองติดต้ังบันไดและทางเดินพรอมราวจับ

และขอบกันตก 
 

หมวด 2 
อุปกรณ และระบบความปลอดภัยสําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ขอ 3 ในหมวดนี้ 
“ของเหลว” หมายถึง ของเหลวที่ใชเปนส่ือนําความรอน (Heat Transfer Medium หรือ Thermal Fluid 

หรือ Thermo Fluid หรือ Thermic Fluid หรือ Thermal Oil หรือ Thermo Oil หรือ Hot Oil) เชน น้ํามันจาก
ปโตรเลียม (Mineral Oil) ของเหลวกึ่งสังเคราะห (Semi-synthetic Fluid) ของเหลวสังเคราะห (Synthetic 
Fluid) หรือของเหลวอื่นๆ ที่ไมมีสวนผสมของน้ําและจุดเดือดสูงกวาน้ํา โดยทําหนาที่เปนตัวกลางในการสงผาน
ความรอน 

ขอ 4 ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการติดต้ังหรือใชหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตองจัดให
มีอุปกรณและระบบความปลอดภัยอยางนอย ดังนี้ 

4.1 ถังรับการขยายตัว (Expansion Tank) 
4.1.1 ปริมาณความจุของถัง 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

กรณีของเหลวในระบบทั้งหมด นอยกวา 1000 ลิตร ถังตองรองรับปริมาณของเหลวที่
ขยายตัวไดไมนอยกวารอยละ 50 ของปริมาณของเหลวในระบบทั้งหมด 

กรณีของเหลวในระบบทั้งหมด ต้ังแต 1000 ลิตรขึ้นไป ถังตองรองรับปริมาณของเหลวที่
ขยายตัวไดไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณของเหลวในระบบทั้งหมด 

4.1.2 ตองติดต้ังถังในตําแหนงที่สูงกวาทอหรืออุปกรณที่มีของเหลวและอยูสูงสุดในระบบ ไม
นอยกวา 1.5 เมตร ยกเวนระบบที่ใชกาซเฉื่อยเพิ่มความดันหนาเครื่องสูบของเหลว 

4.1.3 ตองติดต้ังเครื่องควบคุมระดับของเหลวในถังรับการขยายตัว และใหสงสัญญาณเตือน
ภัย เปนแสงหรือเสียง เม่ือระดับของเหลวตํ่ากวาปกติ 

4.1.4 กรณีที่มีของเหลวในระบบตั้งแต 1000 ลิตรขึ้นไป ตองจัดใหมีทอระบายของเหลวไหล
ลน (Overflow Pipes) จากถังรับการขยายตัวลงสูถังเก็บของเหลว 

4.1.5 ตองติดต้ังทอสําหรับของเหลวขยายตัว(Expansion Pipe) ระหวางจุดตํ่าสุดของถังรับ
การขยายตัว กับ ทอทางดูดของเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน 

4.2 ถังเก็บของเหลว (Storage Tank หรือ Drain Tank) 
4.2.1 ตองติดต้ังถังเก็บของเหลวในกรณีที่มีของเหลวในระบบตั้งแต 1000 ลิตรขึ้นไป 
4.2.2 ตองติดต้ังเครื่องสูบของเหลว สําหรับเติมของเหลวเขาสูระบบหรือถายของเหลวออก

จากระบบสูถังเก็บ โดยใชสวิตชควบคุมการทํางานของเครื่องสูบของเหลวแบบปดเปดดวยมือ หามเติม
ของเหลวเขาสูระบบ ในขณะที่ของเหลวในระบบมีอุณหภูมิสูงเกินกวาจุดเดือดของน้ํา 

4.3 เครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน (Circulating Pump) 
4.3.1 ตองติดต้ังลิ้นปดเปดท่ีทอทางเขาและออกของเครื่องสูบของเหลว 
4.3.2 ตองมีอัตราการไหลและความดันเพียงพอตอการหมุนเวียนของเหลวผานทอรับความ

รอน โดยไมทําใหอุณหภูมิที่ผิวของของเหลว (Film Temperature) สูงเกินคาท่ียอมได 
4.3.3 ในกรณีที่ใชเชื้อเพลิงแข็ง ตองติดต้ังเครื่องสูบของเหลวที่ใชกําลังจากเครื่องยนต อยาง

นอย 1 ชุด และตองสามารถสตารทเครื่องยนตไดทันทีเมื่อไฟฟาดับหรือตองจัดใหมีระบบไฟฟาสํารอง สําหรับ
ปอนมอเตอรเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียน พรอมทั้งจัดใหมีอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนสําหรับควบคุม
อุณหภูมิที่ผิวของของเหลวไมใหสูงกวาอุณหภูมิที่ของเหลวนั้นสามารถรองรับได 

4.3.4 กรณีที่เครื่องสูบของเหลวไมทํางาน ตองตัดระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงโดยอัตโนมัติ 
4.4 ไสกรอง (Strainer) 

ตองติดต้ังไสกรองที่ทอทางดูดของเครื่องสูบของเหลว โดยมีขนาดไมเล็กกวาทอของเหลว 
4.5 อุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor) เครื่องอานคาและควบคุมอุณหภูมิ

ของเหลว (Temperature Indicator and Controller) 
4.5.1 ตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับอุณหภูมิ ที่ทอทางเขาของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา

ความรอน ทอทางออกของหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนและที่ปลองไอเสีย 
4.5.2 ตองติดต้ังใหตัดระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและสงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ เมื่อ

อุณหภูมิของของเหลวที่ทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนสูงถึงจุดท่ีกําหนด สัญญาณ
เตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวยสวิตชตัดตอแบบ
อัตโนมัติ โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

4.5.3 ตองทําหนาที่สงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิปลองไอเสียสูงผิดปกติ 
สัญญาณเตือนภัยใหแสดงเปนแสงและเสียง สําหรับวงจรแสงเตือนภัย ตองติดต้ังใหทํางานดวยสวิตชตัดตอ
แบบอัตโนมัติ โดยตองไมมีสวิตชตัดตอการทํางานแบบปดเปดดวยมือ 

4.6 มาตรวัดความดันของเหลว 
4.6.1 ตองติดต้ังที่ทอทางเขาและทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

โดยมาตรวัดความดันตองอานคาไดอยางนอย 1.5 เทาของความดันอนุญาตใชงานสูงสุด 
4.6.2 ตองติดต้ังที่ทอทางดูด ระหวางเครื่องสูบของเหลวหมุนเวียนกับไสกรองโดยมาตรวัด

ความดัน ตองอานคาไดทั้งคาความดันและคาสุญญากาศ 
4.7 ลิ้นนิรภัย 

4.7.1 ในกรณีที่ติดต้ังเครื่องสูบของเหลวที่ทอทางเขาของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน ตองติดต้ังลิ้นนิรภัย (Safety Relief Valve) ที่ทอทางออกของหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน และทอทางออกของลิ้นนิรภัยใหตอเขาสูถังรับการขยายตัวหรือถังเก็บของเหลว รวมทั้งตองไมมีลิ้นปดเปด
ที่ทอทางเขาและออกของลิ้นนิรภัย 

4.7.2 การติดต้ังลิ้นนิรภัยตามขอ 4.7.1 ตองอยูในระดับที่สูงกวาถังรับการขยายตัวหรือถัง
เก็บของเหลว 

4.8 เครื่องวัดการไหลของของเหลว 
4.8.1 ตองติดต้ังที่ทอทางออกของทอรับความรอนทุกทอของหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนํา

ความรอน 
4.8.2 ตองสงสัญญาณใหตัดระบบเผาไหมเชื้อเพลิงและสงสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ เมื่อ

การไหลของของเหลวของทอรับความรอนทอใดทอหนึ่งตํ่าถึงจุดวิกฤต 
4.8.3 ในกรณีที่ของเหลวในระบบมีอัตราการไหลต่ํากวารอยละ 90 ของอัตราการไหล

ออกแบบ ตองสงสัญญาณใหเครื่องควบคุมการทํางานของระบบเผาไหมเชื้อเพลิงทํางานที่ตําแหนงไฟออน
เทานั้น 

4.9 ฉนวนกันความรอน 
4.9.1 ตองจัดใหมีการหุมฉนวนกันความรอนที่ตัวหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ทอสงของเหลว อุปกรณตางๆ ที่มีอุณหภูมิเกินกวา 85 องศาเซลเซียส 
4.9.2 อุณหภูมิของผิวฉนวนตองไมสูงกวา 60 องศาเซลเซียส ในขณะใชงานหมอตมที่ใช

ของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
4.10 อุปกรณไลกาซ (Air Venting) 

ตองติดต้ังที่ระบบทอ ในบริเวณที่มีกาซสะสม 
4.11 บันไดและทางเดิน 

ตองติดต้ังบันไดและทางเดินพรอมราวจับและขอบกันตก สําหรับหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน หรือถังรับการขยายตัวที่สูงเกิน 3 เมตร 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ําสําหรับหมอน้ํา พ.ศ. 2549 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 แหงกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา 

หมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ําตองปรับสภาพน้ําสําหรับหมอน้ํา ดังนี้ 
1. คุณภาพน้ําปอนหมอน้ํา (Boiler feed water) ใหเปนไปตามเกณฑ ดังนี้ 

รายการ คาเกณฑควบคุม หนวย 
pH value 5.8 - 9.5 - 

Total Hardness ไมเกิน 10 ppm as CaCO3 
 

2. คุณภาพน้ําในหมอน้ํา (Boiler water) ใหเปนไปตามเกณฑดังนี้ 
รายการ คาเกณฑควบคุม หนวย 

pH value 8.5 - 11.8 - 
Total Dissolved Solid 

(TDS) 
ไมเกิน 3,500 ppm 

     
 

1.1.2 กฎหมายดานความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
  กฎหมายที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานใชในการกํากับดูแลความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา มี 1 
ฉบับ คือ กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2552 ไดรับการประกาศเมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดของกฎกระทรวงเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอน้ํา ไดดังนี้ 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 
  ขอ 2 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “หมอน้ํา” หมายความวา ภาชนะปดท่ีผลิตน้ํารอนหรือไอน้ําที่มีความดันสูงกวาบรรยากาศ โดยใช
ความรอนจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง หรือความรอนจากพลังงานอื่น 
  “ผูควบคุมหมอน้ํา” หมายความวา ผูซึ่งนายจางจัดใหมีหนาที่ควบคุมการทํางานและการใชหมอน้ํา 
  “การตรวจสอบ” หมายความวา การตรวจพิจารณาความเรียบรอยของช้ินสวนหรือกลไกการทํางาน
ของเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา ตามท่ีกําหนดไวในคูมือของผูผลิต 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

  “การทดสอบ” หมายความวา การตรวจสอบและทดลองใชงานชิ้นสวนอุปกรณหรือกลไกการทํางาน
ของอุปกรณเพื่อความถูกตองโดยวิศวกร 
  “วิศวกร” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกร 
 

หมวด 3 
หมอน้ํา 

สวนที่ 1 บททั่วไป 
  ขอ 82 กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกหมอน้ําทําความรอนที่ใชผลิตไอน้ําความดันไมเกิน 1 บาร หรือ
ไอน้ําอุณหภูมิไมเกิน 120 องศาเซลเซียส หรือน้ํารอนความดันไมเกิน 10 บาร แบบทอขดที่ไมมีที่พักไอนํ้า เวน
แต 
  (1) มีที่พักไอน้ําและขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกทอน้ําหรือหลอดน้ําเกิน 19 มิลลิเมตร 
  (2) มีความจุของน้ําเกิน 23 ลิตร 
  (3) มีอุณหภูมิของน้ําเกิน 177 องศาเซลเซียส 
  (4) มีไอน้ําเกิดขึ้นในทอน้ําหรือหลอดน้ํา 
  ขอ  83 นายจ างตองใชหมอน้ํ าและอุปกรณประกอบต างๆ  ที่มี คุณสมบั ติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD 
มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  ขอ 84 นายจางที่ใชหมอน้ําที่ผานการใชงานแลวหรือหมอน้ําที่ยายที่ติดต้ังตองจัดใหวิศวกรรับรองผล
การทดสอบความดันที่อนุญาตใหใชไดสูงสุดใหม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด และเก็บ
ผลการทดสอบไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 
  ขอ 85 ในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบตอการใชงานของหมอน้ําซึ่งอาจทําใหเกิดความไมปลอดภัย
แกลูกจาง หรือเกิดอุบัติเหตุรายแรง นายจางตองแจงใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบโดยทันที 
  ขอ 86 นายจางตองจัดทําปายประกาศกําหนดวิธีการทํางานของลูกจางเกี่ยวกับการใชหมอน้ําการ
ตรวจสอบอุปกรณประกอบ และการแกไขขอขัดของในการปฏิบัติงาน ติดไวบริเวณที่ลูกจางเห็นไดชัดเจน 
  ขอ 87 นายจางตองจัดใหมีผูควบคุมหมอน้ําที่มีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (1) ผานการอบรมตามหลักสูตรผูควบคุมหมอน้ําจากสถาบันของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบัน
อื่น ทั้งนี้ ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
  (2) มีคุณวุฒิไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาชางกลโรงงาน สาขาชางยนต สาขาชางเทคนิค
อุตสาหกรรม สาขาชางเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน้ํา 
การเผาไหม ความรอน การประหยัดพลังงาน หรือความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไมนอยกวาเกาหนวยกิต 
  ขอ 88 นายจางตองใชน้ําสําหรับหมอน้ําที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  (1) น้ําที่เขาหมอน้ํา (Boiler Feed Water) ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) และคาความกระดาง
อยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
  (2) น้ําที่ใชภายในหมอน้ํา (Boiler Water) ตองมีคาความเปนกรดเปนดาง (pH) และมีตะกอน
แขวนลอยและสารละลายอยูในเกณฑที่เหมาะสมกับชนิดและประเภทของหมอน้ําตามหลักวิชาการดาน
วิศวกรรม 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

  ขอ 89 ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทําการตรวจสอบหรือซอมแซมหมอน้ํา นายจางตองจัดใหมีการ
ระบายอากาศเพื่อไลกาซพิษหรือกาซไวไฟตลอดเวลา 
 
สวนที่ 2 การติดต้ัง การซอมบํารุง การซอมแซม และการใช 
  ข อ  90  ในการ ติด ต้ั งหม อน้ํ าและอุ ปกรณประกอบ  นายจ า งต อ งป ฏิบั ติ ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO มาตรฐาน ASME มาตรฐาน JIS มาตรฐาน DIN มาตรฐาน TRD 
มาตรฐาน BS มาตรฐาน EN และตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม ทั้งนี้ ตองจัดใหมีวิศวกรเปนผูรับรองตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
  ขอ 91 นายจางตองจัดใหมีการซอมบํารุงหรือการซอมแซมหมอน้ําและอุปกรณประกอบ 
ใหอยูในสภาพปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ใชงาน ทั้งนี้ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
ตามขอ 90 
  ขอ 92 นายจางตองจัดสถานท่ีที่ติดต้ังหมอน้ําใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
  (1) พื้นที่การทํางานและหองหมอน้ําตองมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง มีความกวางอยางนอย 60 
เซนติเมตร ความสูงอยางนอย 2 เมตร และปราศจากส่ิงกีดขวางทางเขาออก 
  (2) ชองเปดท่ีพื้นที่การทํางานตองมีขอบกันตก และวัสดุกันลื่นที่พื้นที่การทํางาน ขั้นบันได และพื้น
ตางๆ 
  (3) พื้นที่การทํางานตองมีแสงสวางอยางเพียงพอ เครื่องวัดตางๆ และอุปกรณประกอบตองมีแสงสวาง
ใหเพียงพอที่จะอานคาและควบคุมไดสะดวก 
(4) ระบบไฟแสงสวางฉุกเฉินสองไปยังทางออก และเครื่องวัดตางๆ รวมทั้งแผงควบคุมใหเห็นอยางชัดเจนใน
กรณีไฟฟาดับ 
  (5) ทางเดินตองไมมีส่ิงกีดขวาง ในกรณีที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได ตองทําเครื่องหมาย ทาสี หรือใช
เทปสะทอนแสง ติดไวใหเห็นไดอยางชัดเจน 
  (6) ฐานรากที่ต้ังของหมอน้ําและอุปกรณประกอบที่มั่นคงแข็งแรงและทนตอแรงดันและแรงกด การ
ออกแบบและคํานวณใหเปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
  (7) ปลองควันและฐานที่มั่นคงแข็งแรง เปนไปตามหลักวิชาการดานวิศวกรรม 
  (8) จัดใหมีฉนวนกันความรอนหุมหมอน้ํา ลิ้นจายไอน้ํา ทอจายไอน้ํา ถังพักไอน้ํา ถังเก็บน้ํารอน 
ปลองไอเสีย ทอที่ตอจากหมอน้ํา และอุปกรณประกอบที่มีความรอนซึ่งติดต้ังอยูในระดับหรือบริเวณที่ลูกจาง
ผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายได 
  ขอ 93 ในกรณีหมอน้ําที่สูงเกินสามเมตรจากพื้นถึงเปลือกหมอน้ําดานบน นายจางตองจัดทําบันได
และทางเดินเพื่อใหผูควบคุมหมอน้ําซอมแซมหรือเดินไดสะดวกปลอดภัย พรอมจัดใหมีราวจับและขอบกันตก 
และพื้นที่การทํางานทุกชั้นจะตองจัดใหมีทางเขาออกอยางนอยสองทาง 
 
สวนที่ 3 การควบคุม 
  ขอ 94 นายจางตองจัดใหมีการทดสอบและรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง โดยวิศวกรหรือผูไดรับอนุญาตพิเศษใหทดสอบหมอน้ําได แลวแตกรณี ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร แลว
เก็บเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําไวใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได เวนแตหมอน้ําท่ีมี
อัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป อาจขยายระยะเวลาการทดสอบและรับรองความ
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

ปลอดภัยในการใชหมอน้ําเกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป หากปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนดเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ําใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
  ขอ 95 การซอมแซมหรือการดัดแปลงหมอน้ําหรือสวนหนึ่งสวนใดของหมอน้ํา ที่อาจมีผลกระทบตอ
ความแข็งแรงของหมอน้ําหรือความปลอดภัยในการใชหมอน้ํา นายจางตองจัดใหมีวิศวกรทําหนาที่ออกแบบ 
ควบคุม ทดสอบ และรับรองความปลอดภัยในการใชหมอน้ํากอนใชงาน แลวเก็บเอกสารรับรองความปลอดภัย
ในการใชหมอน้ําไวเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได 
 

หมวด 4  
การคุมครองความปลอดภยัสวนบุคคล 

  ขอ 96 นายจางตองจัดใหสภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอยูในลักษณะที่ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง หากนายจางไมสามารถดําเนินการปองกันแกไขอันตรายได 
นายจางตองจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่สามารถปองกันอันตรายนั้นใหลูกจางสวมใส 
  ขอ 97 นายจางตองจัดและดูแลใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐาน
และเหมาะสมกับประเภทและชนิดของงาน ตลอดเวลาที่ทํางาน สําหรับงานหมอน้ํา ใหสวมแวนตาชนิดใสหรือ
หนากากชนิดใส ปลั๊กลดเสียงหรือครอบหูลดเสียงชุดปองกันความรอนหรืออุปกรณปองกันความรอน และ
รองเทาพื้นยางหุมสน นอกจากอุปกรณที่กําหนดไวขางตน ใหนายจางจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน
บุคคลอื่นใหลูกจางตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและอันตรายที่อาจเกิดกับลูกจางดวย 

     
 
 

1.2 กฎหมายดานสิ่งแวดลอม 
  กฎหมายท่ีใชในการกํากับดูแลส่ิงแวดลอมในการใชหมอน้ํานั้น ทั้งหมดเปนเรื่องเกี่ยวกับการควบคุม
คามลพิษในไอเสียจากการเผาไหมภายในหมอน้ําที่ระบายออกสูบรรยากาศ ซึ่งหนวยงานท่ีมีหนาที่กํากับดูแล
ดานส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับการใชหมอน้ําในในประเทศไทยมี 2 หนวยงานหลักดวยกัน คือ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหนาที่กํากับดูแลส่ิงแวดลอมของหมอ
น้ําในโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น แตกรมควบคุมมลพิษมีหนาที่กํากับดูแลส่ิงแวดลอมของหมอน้ําทั้งในโรงงาน
อุตสาหกรรมและนอกโรงงานอุตสาหกรรม 

 
1.2.1 กฎหมายดานส่ิงแวดลอมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

กฎหมายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมใชในการกํากับดูแลส่ิงแวดลอมจากการใชหมอน้ํา ในปจจุบันมี
ทั้งส้ิน 3 ฉบับ คือ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากปลองของหมอน้ําโรงสีขาวที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2549 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ. 2549 

 ก-29 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2549 
 

รายละเอียดของกฎหมายดานส่ิงแวดลอมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบแยกตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมตามขางตนแสดงไดดังนี้ 

 
1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่

ระบายออกจากปลองของหมอน้ําโรงสีขาวที่ใชแกลบเปนเช้ือเพลิง พ.ศ. 2549 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“หมอน้ํา (Boiler)” หมายความวา หมอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและหรือพลังงานความรอนที่ใช

แกลบเปนเชื้อเพลิง 
“โรงสีขาว” หมายความวา โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการสี ฝด หรือขัดขาวทุกขนาด 
“คาความทึบแสงของเขมาควัน” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควัน

ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 
ขอ 2 อากาศที่ระบายออกจากปลองตองมีเขมาควันเจือปนอยูในปริมาณท่ีทําใหเกิดคาความทึบแสง 

เม่ือตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน ไมเกินคาท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 
(1) รอยละยี่สิบ ในกรณีที่ตรวจวัดกอนวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 
(2) รอยละสิบ ในกรณีที่ตรวจวัดต้ังแตวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 เปนตนไป 
ขอ 3 การตรวจวัดความทึบแสงใหตรวจวัดในขณะประกอบกิจการโรงงานและหมอน้ํามีการทํางาน

ปกติ 
ขอ 4 วิธีการตรวจวัด การคํานวณ การเปรียบเทียบ และการสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ใหใช

วิธีดังตอไปนี้ 
(1) วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควันใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

(ก) การตรวจวัดแตละครั้ง ตองมีผูตรวจวัด 2 คน และทําการตรวจวัดพรอมกัน 
(ข) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟาในบริเวณที่จะตรวจวัดกอนดําเนินการตรวจวัด และพิจารณา

วามีแสงสวางเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสีกลุมควันที่เกิดขึ้นและสีของฉากหลังที่มีความเขมแตกตางกัน
โดยชัดเจน (Contrasting background) 

(ค) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองระบายอากาศของหมอน้ํา ไมนอยกวาสามเทาของระยะความสูง
จากระดับตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนอยูจนถึงระดับปากปลอง แตไมเกิน 400 เมตร และอยูในทิศที่ต้ังฉากกับการ
เคล่ือนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากท่ีสุด 

(ง) ใหใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่จัดทํา โดยกรมควบคุมมลพิษ หรือที่มีมาตรฐาน
เทียบเทา 

(จ) ใหผูตรวจวัดถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควันผานชองตรงกลางของแผนภูมิ โดย
สังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดท่ีกลุมควันมีความหนาแนนมากที่สุดและไมมีการควบแนนของไอน้ํา 
เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควัน เพื่อหาคาความทึบแสงที่ใกลเคียงกับความทึบแสงของ

 ก-30 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

กลุมเขมาควันที่เกิดขึ้นจริงและบันทึกผลการตรวจวัดทุก ๆ 15 วินาที จนกระทั่งครบ 15 นาที ลงในแบบ ขค. 
01-49 ทายประกาศ ดังรูปที่ ก-1 

(2) การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสงใหดําเนินการ ดังนี้ 
(ก) ใหหาคาเฉล่ียความทึบแสงของเขมาควันตาม (1) (จ) 
(ข) ใหนําคาเฉล่ียของผูตรวจวัดแตละคนตาม (ก) มาเปรียบเทียบกัน หากแตกตางกันเกิน 3 ใหทํา

การตรวจวัดใหม ถาแตกตางกันไมเกิน 3 ใหนําคาเฉล่ียความทึบแสงของผูตรวจวัด 2 คน มาหาคาเฉล่ียอีกครั้ง 
ผลลัพธที่ไดเปนคาความทึบแสงของเขมาควันในครั้งนั้น 

(3) การสรุปผลการตรวจวัดใหบันทึกขอมูลลงในแบบ ขค. 02-49 ทายประกาศ ดังรูปที่ ก-2 
     

 
 

 ก-31 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 
รูปที่ ก-1  แบบ ขค. 01-49 

 ก-32 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 
รูปที่ ก-2  แบบ ขค. 02-49 

 ก-33 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากปลองของหมอน้ําของโรงงาน พ.ศ. 2549 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“หมอน้ํา (Boiler)” หมายความวา หมอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและหรือพลังงานความรอน แต

ไมรวมถึงหมอน้ําที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) หรือกาซธรรมชาติ (Natural Gas) เปน
เชื้อเพลิง 

“คาความทึบแสงของเขมาควัน” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควัน
ที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปลอง 

ขอ 2 อากาศที่ระบายออกจากปลองหมอน้ําโรงงานจําพวกที่ 3 ที่มีขนาดกําลังการผลิตไอน้ําต้ังแต 1 
ตันตอชั่วโมงขึ้นไป ตองมีเขมาควันเจือปนอยูในปริมาณที่ทําใหเกิดคาความทึบแสง เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิ
เขมาควันของริงเกิลมานนไมเกินรอยละสิบ 

ขอ 3 การตรวจวัดความทึบแสงใหตรวจวัดในขณะประกอบกิจการโรงงาน และหมอน้ํามีการทํางาน
ปกติ 

ขอ 4 วิธีการตรวจวัด การคํานวณ การเปรียบเทียบ และการสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ใหใช
วิธีดังตอไปนี้ 

(1) วิธีการตรวจวัดคาความทึบแสงของเขมาควัน ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
(ก) การตรวจวัดแตละครั้ง ตองมีผูตรวจวัด 2 คน และทําการตรวจวัดพรอมกัน 
(ข) ใหผูตรวจวัดสังเกตสีของทองฟาในบริเวณที่จะตรวจวัดกอนดําเนินการตรวจวัดและพิจารณาวา

มีแสงสวางเพียงพอหรือไม โดยสังเกตจากสีกลุมควันที่เกิดขึ้นและสีของฉากหลังที่มีความเขมแตกตางกันโดย
ชัดเจน (Contrasting background) 

(ค) ใหผูตรวจวัดยืนหางจากปลองระบายอากาศของหมอน้ํา ไมนอยกวาสามเทาของระยะความสูง
จากระดับตําแหนงที่ผูตรวจวัดยืนอยูจนถึงระดับปากปลอง แตไมเกิน 400 เมตร และอยูในทิศที่ต้ังฉากกับการ
เคล่ือนที่ของกลุมควันโดยใหดวงอาทิตยอยูดานหลังของผูตรวจวัดใหมากท่ีสุด 

(ง) ใหใชแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานนที่จัดทํา โดยกรมควบคุมมลพิษหรือที่มีมาตรฐาน
เทียบเทา 

(จ) ใหผูตรวจวัดถือแผนภูมิไวในระดับสายตาและมองเขมาควันผานชองตรงกลางของแผนภูมิ โดย
สังเกตความทึบแสงของเขมาควันตรงจุดท่ีกลุมควันมีความหนาแนนมากที่สุดและไมมีการควบแนนของไอน้ํา 
เปรียบเทียบกับคาความทึบแสงของแผนภูมิเขมาควัน เพื่อหาคาความทึบแสงที่ใกลเคียงกับความทึบแสงของ
กลุมเขมาควันที่เกิดขึ้นจริง และบันทึกผลการตรวจวัดทุก ๆ 15 วินาที จนกระทั่งครบ 15 นาที ลงในแบบ ขค. 
01-49 ดังรูปที่ ก-1 

(2) การคํานวณและการเปรียบเทียบคาความทึบแสง ใหดําเนินการดังนี้ 
(ก) ใหหาคาเฉล่ียความทึบแสงของเขมาควันตาม (1) (จ) 
(ข) ใหนําคาเฉล่ียของผูตรวจวัดแตละคนตาม (ก) มาเปรียบเทียบกัน หากแตกตางกันเกิน 3 ใหทํา

การตรวจวัดใหม ถาแตกตางกันไมเกิน 3 ใหนําคาเฉล่ียความทึบแสงของผูตรวจวัด 2 คน มาหาคาเฉล่ียอีกครั้ง 
ผลลัพธที่ไดเปนคาความทึบแสงของเขมาควันในครั้งนั้น 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

(3) การสรุปผลการตรวจวัด ใหบันทึกขอมูลลงในแบบ ขค. 02-49 ดังรูปที่ ก-2 
ขอ 5 ประกาศนี้ใหใชบังคับสําหรับประเภทโรงงานใด ๆ ที่ไมไดกําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปน

ในอากาศที่ระบายออกจากปลองของหมอน้ําไวเปนการเฉพาะ 
     

 
3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย

ออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
อาศัยอํานาจตามความในขอ 16 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดออกประกาศไวดังตอไปนี้ 
ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่

ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 
ขอ 2 ในประกาศนี้ 
“อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน” หมายความวา อากาศที่ระบายออกจากปลองหรือชองหรือทอระบาย

อากาศของโรงงานไมวาจะผานระบบบําบัดหรือไมก็ตาม 
“น้ํามันหรือน้ํามันเตา” ใหหมายความรวมถึง ผลพลอยไดที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหม

ดวย 
“ถานหิน” ใหหมายความรวมถึง ผลพลอยไดที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการเผาไหมดวย 
“เชื้อเพลิงชีวมวล” หมายความวา เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือส่ิงมีชีวิต รวมทั้งผลผลิตจาก

การเกษตร การปศุสัตวและการทําปาไม เชน ไมฟน เศษไม แกลบ ฟาง ชานออย ตนและใบออย ใยปาลม 
กะลาปาลม ทะลายปาลม กะลามะพราว ใยมะพราว เศษพืช มูลสัตว กาซชีวภาพ กากตะกอน หรือของเสียจาก
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน 

“เชื้อเพลิงอื่น ๆ” หมายความวา เชื้อเพลิงอื่นใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวในประกาศนี้ แตไมรวมถึง
เชื้อเพลิงที่ไดกําหนดคาการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไวเปนการเฉพาะ 

“ระบบปด” หมายความวา ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบท่ีมีการออกแบบใหมีการควบคุม
ปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม เชน หมอเผาปูนซีเมนต หมอน้ํา เปนตน 

“ระบบเปด” หมายความวา ระบบการเผาไหมเชื้อเพลิงและหรือวัตถุดิบที่ไมมีการออกแบบเพื่อควบคุม
ปริมาตรอากาศและสภาวะแวดลอมในการเผาไหม เชน เตาเผาปูนขาว เตาหลอมโลหะแบบคิวโปลา (Cupola) 
เปนตน 

ขอ 3 อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ตองมีคาปริมาณของสารเจือปนแตละชนิดไมเกินที่กําหนดไว 
ดังตอไปนี้ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ 
ชนิดของสารเจอืปน  แหลงที่มาของสารเจือปน 

ไมมีการเผาไหม
เชื้อเพลิง 

(หนวยวัด)  
มีการเผาไหม
เชื้อเพลิง 

1. ฝุนละออง (Total Suspended 
Particulate) 

ก. แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
- น้ํามันหรือน้ํามันเตา 

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) - ถานหิน 
- เชื้อเพลิงชีวมวล 
- เชื้อเพลิงอื่น ๆ 
ข. การถลุง หลอหลอม รีดดึง 
และ/หรือผลิต อลูมิเนียม 
ค. การผลิตทั่วไป 

 
- 
- 
- 
- 
 

300 
400 

 
240 
320 
320 
320 

 
240 
320 

2. พลวง (Antimony) การผลิตทั่วไป 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

20 16 
 

3. สารหนู (Arsenic) การผลิตทั่วไป 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

20 16 

4. ทองแดง (Copper) การผลิตทั่วไป 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

30 24 

5. ตะกั่ว (Lead) การผลิตทั่วไป 30 24 
6. ปรอท การผลิตทั่วไป 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

3 2.4 

7. คลอรนี (Chlorine) การผลิตทั่วไป 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

30 24 

8. ไฮโดรเจนคลอไรด (Hydrogen 
chloride) 

การผลิตทั่วไป 

(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

200 160 

9. กรดกํามะถัน (Sulfuric acid) การผลิตทั่วไป 
(สวนในลานสวน) 

25 - 

10. ไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen 
sulfide) 

การผลิตทั่วไป 

(สวนในลานสวน) 

100 80 

11. คารบอนมอนอกไซด (Carbon 
monoxide) 

การผลิตทั่วไป 870 690 

(สวนในลานสวน) 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

คาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ 
ชนิดของสารเจอืปน  แหลงที่มาของสารเจือปน 

ไมมีการเผาไหม
เชื้อเพลิง 

(หนวยวัด)  
มีการเผาไหม
เชื้อเพลิง 

12. ซัลเฟอรไดออกไซด (Sulfur 
dioxide) 

ก. แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
- น้ํามันหรือน้ํามันเตา 

(สวนในลานสวน) - ถานหิน 
- เชื้อเพลิงชีวมวล 
- เชื้อเพลิงอื่น ๆ 
ข. การผลิตทั่วไป 

 
- 
- 
- 
- 

500 

 
950 
700 
60 
60 
- 

13. ออกไซดของไนโตรเจน แหลงกําเนิดความรอนที่ใช 
(Oxides of nitrogen) 
(

- น้ํามันหรือน้ํามันเตา 
สวนในลานสวน) - ถานหิน 

- เชื้อเพลิงชีวมวล 
- เชื้อเพลิงอื่น ๆ 

 
- 
- 
- 
- 

 
200 
400 
200 
200 

14. ไซลนี (Xylene) การผลิตทั่วไป 
(สวนในลานสวน) 

200 - 

15. ครซีอล (Cresol) การผลิตทั่วไป 5 - 
(สวนในลานสวน) 
 

ขอ 4 กรณีโรงงานใชเชื้อเพลิงรวมกันต้ังแต 2 ประเภทขึ้นไป อากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ตองมี
คาปริมาณสารเจือปนในอากาศไมเกินคาท่ีกําหนด สําหรับเชื้อเพลิงประเภทที่มีสัดสวนการใชมากท่ีสุด 

ขอ 5 การตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน แตละชนิดใหใชวิธี
ดังตอไปนี้ 

(1) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง ใหใชวิธี Determination of Particulate Emissions from 
Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States environmental 
Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(2) การตรวจวัดคาปริมาณพลวง สารหนู ทองแดง ตะกั่ว และสารปรอท ใหใชวิธี Determination of 
Metals Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United 
States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(3) การตรวจวัดคาปริมาณคลอรีน และไฮโดรเจนคลอไรด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen 
Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources Non-Isokinetic หรือวิธี Determination of 
Hydrogen Halide and Halogen Emissions from Stationary Sources Isokinetic ที่องคการพิทักษ
ส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) 
กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(4) การตรวจวัดคาปริมาณกรดกํามะถัน ใหใชวิธี Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur 
Dioxide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United 
States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

(5) การตรวจวัดคาปริมาณไฮโดรเจนซัลไฟด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Sulfuric, 
Carbonyl Sulfide and Carbon Disulfide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอม
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือ
ใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(6) การตรวจวัดคาปริมาณคารบอนมอนอกไซด ใหใชวิธี Determination of Carbon Monoxide 
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States 
Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไวหรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(7) การตรวจวัดคาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ใหใชวิธี Determination of Sulfur Dioxide Emissions 
from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric Acid Mist and Sulfur Dioxide Emissions from 
Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental 
Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเทา 

(8) การตรวจวัดคาปริมาณออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด ใหใชวิธี Determination 
of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา (United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไว หรือใชวิธีตาม
มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

(9) การตรวจวัดคาปริมาณไซลีน และครีซอล ใหใชวิธี Measurement of Gaseous Organic 
Compound Emissions by Gas Chromatography ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา 
(United States Environmental Protection Agency : U.S. EPA) กําหนดไวหรือใชวิธีตามมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเทา 

ขอ 6 การรายงานผลการตรวจวัดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศ ใหรายงานผลดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตร

ปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียสภาวะจริง
ในขณะตรวจวัด 

(2) ในกรณีที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง 
(ก) ระบบปดใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (Excess Air) รอยละ 50 
หรือ มีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ 7 

(ข) ระบบเปดใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด 

ขอ 7 ประกาศฉบับนี้ใชบังคับสําหรับประเภทโรงงานใด ๆ ที่เปนแหลงกําเนิดสารเจือปนในอากาศที่
ไมไดกําหนดคาการระบายปริมาณสารเจือปนในอากาศไวเปนการเฉพาะ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

1.2.2 กฎหมายดานส่ิงแวดลอมของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  กฎหมายที่กรมควบคุมมลพิษใชในการกํากับดูแลส่ิงแวดลอมจากการใชหมอน้ํา ในปจจุบันมีทั้งส้ิน 4 
ฉบับ คือ 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงจาก
ปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวท่ีใชหมอน้ํา พ.ศ. 2548 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของ
เขมาควันจากสถานประกอบกิจการท่ีใชหมอไอน้ํา พ.ศ. 2548 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดใหสถานประกอบกิจการที่ใช
หมอไอน้ําเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ พ.ศ. 
2548 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
 

รายละเอียดของกฎหมายดานส่ิงแวดลอมที่กรมควบคุมมลพิษรับผิดชอบแยกประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามขางตนแสดงไดดังนี้ 

 
1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบ

แสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอน้ํา พ.ศ. 2548 
เพื่อกําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
แกไขโดยมาตรา 114 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ การโอนอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติจึง
ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“โรงสีขาว” หมายความวา โรงงานที่ประกอบกิจการสี ฝด หรือขัดขาว ทุกขนาดตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน 
“หมอไอน้ํา” หมายความวา หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดของพลังงานในการประกอบกิจการโรงสีขาว 

โดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิง 
“คาความทึบแสง” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควันจากปลอง

ปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาวท่ีใชหมอไอน้ํา 
ขอ 2 โรงสีขาวที่ใชหมอไอน้ํา ตองมีคาความทึบแสงของเขมาควันจากปลองปลอยทิ้งอากาศเสีย 

ดังตอไปนี้ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

(1) ไมเกินรอยละยี่สิบ เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน นับแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 

(2) ไมเกินรอยละสิบ เมื่อตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน เมื่อพนกําหนดเวลาสองป 
นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ 3 การสังเกตคาความทึบแสงของเขมาควัน ตามขอ 2 (1) และ (2) ใหใชเวลา 15 นาที 
ขอ 4 วิธีการตรวจวัด คํานวณ เปรียบเทียบและสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ 5 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคาความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจาก

ปลองปลอยทิ้งอากาศเสียของโรงสีขาว รวมทั้งลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของแผนภูมิริงเกิลมานน 
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     
 
2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบ

แสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา พ.ศ. 2548 
เพื่อกําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการ ที่ใชหมอไอน้ํา อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
แกไขโดยมาตรา 114 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบ
กับมาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“สถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา” หมายความวา สถานที่ซึ่งผูประกอบการมีและใชหมอไอน้ําเพื่อ

การประกอบกิจการของตน โดยมีขนาดกําลังการผลิตไอน้ําต้ังแต 1 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป เวนแตสถานประกอบ
กิจการท่ีมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษเปนการเฉพาะไวแลว 

“หมอไอน้ํา” หมายความวา หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและ/หรือพลังงานความรอน แตไม
รวมถึงหมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซหุงตม (LPG) กาซธรรมชาติ (NG) หรือพลังงานไฟฟา 

“คาความทึบแสง” หมายความวา จํานวนรอยละของแสงที่ไมสามารถสองผานเขมาควันจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของสถานประกอบกิจการท่ีใชหมอไอน้ํา 

ขอ 2 เขมาควันที่ปลอยทิ้งจากสถานประกอบกิจการท่ีใชหมอไอน้ํา ตามขอ 1 จะตองมีคาความทึบแสง
ไมเกินรอยละสิบ เม่ือตรวจวัดดวยแผนภูมิเขมาควันของริงเกิลมานน 

ขอ 3 การสังเกตคาความทึบแสงของเขมาควัน ตามขอ 2 ใหใชเวลา 15 นาที 
ขอ 4 วิธีการตรวจวัด คํานวณ เปรียบเทียบ และสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสง ใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

ขอ 5 แบบบันทึกผลการตรวจวัดความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงจากปลอง
ปลอยทิ้งอากาศเสียของสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา รวมทั้งลักษณะและหนวยวัดคาความทึบแสงของ
แผนภูมิริงเกิลมานน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     
 
3) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดใหสถานประกอบ

กิจการที่ใชหมอไอน้ําเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่ตองถูกควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย
ออกสูบรรยากาศ พ.ศ. 2548 

เพื่อกําหนดใหสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ําเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม การ
ปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 แกไขโดยมาตรา 114 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“สถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา” หมายความวา สถานที่ซึ่งผูประกอบการมีและใชหมอไอน้ําเพื่อ

การประกอบกิจการของตน โดยมีขนาดกําลังการผลิตไอน้ําต้ังแต 1 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป เวนแตสถานประกอบ
กิจการท่ีมีประกาศของรัฐมนตรีกําหนดใหเปนแหลงกําเนิดมลพิษเปนการเฉพาะไวแลว 

“หมอไอน้ํา” หมายความวา หมอไอน้ําที่เปนตนกําเนิดพลังงานกลและ/หรือพลังงานความรอน แตไม
รวมถึงหมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงจากกาซหุงตม (LPG) กาซธรรมชาติ (NG) หรือพลังงานไฟฟา 

ขอ 2 ใหสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา ดังตอไปนี้ เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

(1) โรงงานจําพวกที่ 3 ทุกประเภทโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานประกอบการสี 
ฝด หรือขัดขาว และโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา 

(2) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
(3) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
(4) สถานอาบน้ํา นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผูใหบริการแกลูกคาตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(5) สนามบิน ตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ 
(6) สถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
ขอ 3 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองสถานประกอบกิจการท่ีใชหมอไอน้ําตามขอ 2 ปลอยทิ้งอากาศ

เสียออกสูบรรยากาศ เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการท่ีใชหมอไอน้ํา 
แตทั้งนี้ ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง (dilution) 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

ขอ 4 ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวนแตสถานประกอบ
กิจการท่ีใชหมอไอน้ําดังกลาวจะไดรับอนุญาตใหประกอบการอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ จะตองจัดใหมีการ
ควบคุมการปลอยทิ้งเขมาควันตามมาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานคาความทึบแสงของเขมาควันจากสถานประกอบกิจการที่ใชหมอไอน้ํา เมื่อ
พนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

     
 
4) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ

ปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
เพื่อกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อาศัยอํานาจตามความ

ในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 แกไขโดยมาตรา 
114 แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบญัญติั
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 
มาตรา 50 และมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออกประกาศไว 
ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ในประกาศนี้ 
“โรงงานอุตสาหกรรม” หมายความวา โรงงานจําพวกที่ 2 และโรงงานจําพวกที่ 3 ตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน 
“การประกอบกิจการโรงงาน” หมายความวา การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ 

ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายส่ิงใด ๆ ตามลักษณะกิจการของโรงงาน แตไมรวมถึง การ
ทดลองเดินเครื่องจักร 

“กระบวนการผลิต” หมายความวา การประกอบกิจการโรงงานอยางใดอยางหนึ่งที่มีการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

“กระบวนการผลิตที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง” หมายความวา การประกอบกิจการโรงงานในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งที่มีกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิง หรือการสันดาป และมีการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

“เชื้อเพลิงชีวมวล” หมายความวา เชื้อเพลิงที่ไดมาจากอินทรียสารหรือส่ิงมีชีวิต รวมทั้งผลผลิตจาก
การเกษตร การปศุสัตว และการทําปาไม เชน ไมฟน เศษไม แกลบ ฟาง ชานออย ตนออย ใบออย ใยปาลม 
กะลาปาลม ทะลายปาลม กะลามะพราว ใยมะพราว เศษพืช มูลสัตว กาซชีวภาพ กากตะกอน หรือของเสียจาก
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน 

ขอ 2 อากาศเสียแตละชนิดท่ีปลอยทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตองมีคาไมเกินกวามาตรฐานควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่กําหนดไว ดังตอไปนี้ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 
คาปริมาณของอากาศเสียท่ีปลอยทิ้งจาก 
กระบวนการผลิตที่
ไมมีการเผาไหม

เชื้อเพลิง 

กระบวนการผลิตที่ 
ชนิดของอากาศเสีย แหลงที่มาของอากาศเสีย 

มีการเผาไหม
เชื้อเพลิง 

1. ฝุนละออง 1.1 หมอไอน้ํา หรอื
แหลงกําเนิด 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

(Total Suspended 
Particulate) 
(

ความรอนที่ใชเชื้อเพลิง ดังนี ้
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร)      (1) น้ํามันเตา ไมเกิน 240 

     (2) ถานหนิ ไมเกิน 320 
     (3) ชีวมวล ไมเกิน 320 
     (4) เชื้อเพลิงอื่นๆ ไมเกิน 320 
1.2 การถลุง หลอหลอม รีดดึง ไมเกิน 300 ไมเกิน 240 
และ/หรือผลิต อะลูมิเนียม   
1.3 กระบวนการผลิต ไมเกิน 400 ไมเกิน 320 

2. กาซซัลเฟอรไดออกไซด 2.1 หมอไอน้ํา หรอื
แหลงกําเนิด 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

(Sulfur dioxide) 
(สวนในลานสวน) ความรอนที่ใชเชื้อเพลิง ดังนี ้

     (1) น้ํามันเตา ไมเกิน 950 
     (2) ถานหนิ ไมเกิน 700 
     (3) ชีวมวล ไมเกิน 60 
     (4) เชื้อเพลิงอื่นๆ ไมเกิน 60 
2.2 กระบวนการผลิต ไมเกิน 500 - 

3. กาซออกไซดของไนโตรเจน
ซึ่งคํานวณในรปูของกาซ
ไนโตรเจนไดออกไซด 
(Oxides of nitrogen as 

หมอไอน้ํา หรอืแหลงกําเนิด
ความรอน 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 ที่ใชเชื้อเพลิง ดังนี้ 

     (1) น้ํามันเตา ไมเกิน 200 
Nitrogen dioxide) 
(

     (2) ถานหนิ ไมเกิน 400 
สวนในลานสวน)      (3) ชีวมวล ไมเกิน 200 

     (4) เชื้อเพลิงอื่นๆ ไมเกิน 200 
4. กาซคารบอนมอนอกไซด กระบวนการผลิต ไมเกิน 870 
(Carbon monoxide) 
(สวนในลานสวน) 

ไมเกิน 690 

5. กาซไฮโดรเจนซัลไฟด กระบวนการผลิต ไมเกิน 100 
(Hydrogen sulfide) 
(สวนในลานสวน) 

ไมเกิน 80 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
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คาปริมาณของอากาศเสียท่ีปลอยทิ้งจาก 
กระบวนการผลิตที่
ไมมีการเผาไหม

เชื้อเพลิง 

กระบวนการผลิตที่ 
ชนิดของอากาศเสีย แหลงที่มาของอากาศเสีย 

มีการเผาไหม
เชื้อเพลิง 

6. กาซไฮโดรเจนคลอไรด กระบวนการผลิต ไมเกิน 200 
(Hydrogen Chloride) 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ไมเกิน 160 

7. กรดกํามะถัน กระบวนการผลิต ไมเกิน 25 
(Sulfuric acid) 
(สวนในลานสวน) 

- 

8. ไซลีน (Xylene) กระบวนการผลิต ไมเกิน 200 
(สวนในลานสวน) 

- 

9. ครซีอล (Cresol) กระบวนการผลิต ไมเกิน 5 
(สวนในลานสวน) 

- 

10. พลวง (Antimony) กระบวนการผลิต ไมเกิน 20 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ไมเกิน 16 

11. สารหนู (Arsenic) กระบวนการผลิต ไมเกิน 20 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ไมเกิน 16 

12. ทองแดง (Copper) กระบวนการผลิต ไมเกิน 30 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ไมเกิน 24 

13. ตะกั่ว (Lead) กระบวนการผลิต ไมเกิน 30 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ไมเกิน 24 

14. คลอรีน (Chlorine) กระบวนการผลิต ไมเกิน 30 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ไมเกิน 24 

15. ปรอท (Mercury) กระบวนการผลิต ไมเกิน 3 
(มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ไมเกิน 2.4 

 
 
ขอ 3 การรายงานผลการตรวจวัดอากาศเสีย ใหรายงานผล ดังตอไปนี้ 
(1) กระบวนการผลิตที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 

มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน 
(%O ) ณ สภาวะจริงในขณะตรวจวัด 2

(2) กระบวนการผลิตที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง ใหคํานวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 
มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจน 
(%O ) รอยละ 7 2
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ขอ 4 การตรวจวัดอากาศเสียแตละชนิดตามขอ 2 ใหใชวิธี ดังตอไปนี้ 
(1) การตรวจวัดคาปริมาณฝุนละออง ใหใชวิธี Determination of Particulate Matter Emissions from 

Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Environmental 
Protection Agency) กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

(2) การตรวจวัดคากาซซัลเฟอรไดออกไซด ใหใชวิธี Determination of Sulfur Dioxide Emissions 
from Stationary Sources หรือวิธี Determination of Sulfuric Acid and Sulfur Dioxide Emissions from 
Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(3) การตรวจวัดคากาซออกไซดของไนโตรเจน ใหใชวิธี Determination of Nitrogen Oxide 
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือ
วิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(4) การตรวจวัดคากาซคารบอนมอนอกไซด ใหใชวิธี Determination of Carbon Monoxide 
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือ
วิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนซัลไฟด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Sulfide, Carbonyl 
Sulfide and Carbon Disulfide Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

(6) การตรวจวัดคากาซไฮโดรเจนคลอไรด ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Halide and 
Halogen Emissions from Stationary Sources Non-Isokinetic หรือวิธี Determination of Hydrogen Halide 
and Halogen Emissions from Stationary Sources Isokinetic ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(7) การตรวจวัดคากรดกํามะถัน ใหใชวิธี Determination of Sulfuric Acid and Sulfur Dioxide 
Emissions from Stationary Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือ
วิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(8) การตรวจวัดคาไซลีน ใหใชวิธี Measurement of Gaseous Organic Compound Emissions by 
Gas Chromatography ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(9) การตรวจวัดคาครีซอล ใหใชวิธี Measurement of Gaseous Organic Compound Emissions by 
Gas Chromatography ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่
คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(10) การตรวจวัดคาพลวง ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary Sources 
ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

(11) การตรวจวัดคาสารหนู ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary Sources 
ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(12) การตรวจวัดคาทองแดง ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary 
Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(13) การตรวจวัดคาตะกั่ว ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary Sources 
ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(14) การตรวจวัดคาคลอรีน ใหใชวิธี Determination of Hydrogen Halide and Halogen Emissions 
from Stationary Sources Non-Isokinetic หรือวิธี Determination of Hydrogen Halide and Halogen 
Emissions from Stationary Sources Isokinetic ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
กําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(15) การตรวจวัดคาสารปรอท ใหใชวิธี Determination of Metals Emissions from Stationary 
Sources ที่องคการพิทักษส่ิงแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดไว หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุม
มลพิษเห็นชอบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ 5 ประกาศนี้ไมใชบังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีการกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศ
เสีย ตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติไวเปนการเฉพาะแลว 

ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
     

 
 
1.3 ระเบียบ เอกสาร และขั้นตอนตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ในการสราง ใชงาน ควบคุม ตรวจสอบ ซอมแซม และยกเลิกการใช หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอน จําเปนตองมีการขึ้นทะเบียนผูที่มีหนาที่ดังกลาวของตน ตลอดจนตองมีการขึ้นทะเบียน
หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนในกรณีที่มีการติดต้ังใหมหรือยายสถานที่ติดต้ัง ระเบียบ 
เอกสาร และขั้นตอนท่ีเกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนในสวนที่รับผิดชอบ
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีดังตอไปนี้ 

 
1.3.1 การขึ้นทะเบียนโรงงานที่มีการใชหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัด
ใหมีการตรวจสอบภายนอกภายใน และการทํางานของระบบการควบคุมกอนการใชงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในภาคผนวก 3 โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตม
ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน และจัดสงตนฉบับรายงานใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 30 วัน 
หลังจากทําการตรวจสอบความปลอดภัย หากหมอน้ําที่นําชิ้นสวนมาประกอบ ณ สถานที่ใชงานตองทําการ
ตรวจสอบตามแนวเชื่อมสวนรับแรงดัน ภายใตการควบคุมดูแลของวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอม หรือ
หนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

1.3.2 การตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา ตองจัดใหมีการตรวจสอบหมอน้ําโดยวิศวกรตรวจ

ทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เปนประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง สําหรับหมอน้ําที่มีอัตราการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมงขึ้นไป ที่มีการ
ออกแบบโครงสราง การสรางและใชอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หากประสงคจะตรวจสอบ
ภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ปตอการตรวจสอบหนึ่งครั้งก็ใหกระทําได ทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกอน 

ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัดใหมีการตรวจ
ทดสอบความปลอดภัยระหวางการใชงาน โดยวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา 
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง สําหรับหมอตมที่ใชของเหลว
เปนส่ือนําความรอนที่มีการออกแบบ การสรางและมีการใชอุปกรณปองกันอันตรายตามมาตรฐานสากล หาก
ประสงคจะตรวจสอบภายใน ทุกระยะเวลาเกินกวา 1 ปแตไมเกิน 3 ปตอการตรวจทดสอบหนึ่งครั้ง ก็ใหกระทํา
ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศกําหนด และไดรับความ
เห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกอน 

ในสวนของผูตรวจทดสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบหลังการดําเนินการตรวจสอบหมอน้ํา หรือหมอ
ตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ดังนี้ 

(ก) ผูตรวจทดสอบตองจัดใหมีการถายภาพท่ีแสดงถึงการตรวจทดสอบภายใน และหรือภายนอกหมอ
น้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนซึ่งกระทําโดยผูตรวจทดสอบ โดยใหแนบภาพถายทาย
รายงานผลการตรวจทดสอบ แบบฟอรมเอกสารรับรองความปลอดภัยการใชหมอน้ํา และรายงานผลการตรวจ
ทดสอบหมอน้ํา และแบบฟอรมเอกสารรับรองความปลอดภัยการใชหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
และรายงานผลการตรวจทดสอบหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  

(ข) ผูตรวจทดสอบ ตองจัดทําเอกสารรายงานผลการตรวจทดสอบความปลอดภัยหมอน้ําหรือหมอตม
ที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน แลวจัดสงใหผูประกอบกิจการโรงงานพรอมกับสําเนาใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสําเนาหนังสืออนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรตรวจทดสอบ หรือหนวยรับรอง
วิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนโดยรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) กรณีพบวาโครงสราง สวนประกอบหรือระบบการทํางานของหมอน้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดมีขอบกพรอง หรือไมสมบูรณเชิงวิศวกรรม วิศวกรตรวจทดสอบ 
หรือหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองบันทึกขอบกพรอง 
หรือความไมสมบูรณพรอมคําแนะนําวิธีการแกไขขอบกพรองและความไมสมบูรณนั้นใหแกผูประกอบกิจการ
โรงงาน 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-49 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-50 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-51 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-52 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-53 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-54 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-55 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-56 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-57 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-58 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-59 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 
1.3.3 การหยุดใชงานช่ัวคราวและการยกเลิกการใชงานหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา

ความรอน 
การยกเลิกการใชงานหมอน้ํา และหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน เพื่อเคล่ือนยายหรือ

ทําลาย ผูประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบกอนดําเนินการเคลื่อนยายหรือ
ทําลายไมนอยกวา 30 วันทําการ 

 
1.3.4 การขึ้นทะเบียนและตออายุทะเบียนผูควบคุมประจําหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือ

นําความรอน 
ผูประกอบกิจการโรงงานท่ีมีการใชงานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ตองจัด

ใหมีผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเปนผูดูแลรับผิดชอบการใชงานหมอ
น้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน นอกจากนี้ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ํา 
หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนตองแสดงใบอนุญาตผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน ไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในบริเวณที่ติดต้ังหมอน้ํา หรือหมอตมฯ 
แบบฟอรมคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน สวน
การตออายุทะเบียนเปนผูควบคุมหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนนั้น ใหใชแบบฟอรมคํา
ขอตออายุทะเบียนเปนผูควบคุมประจําหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  

 
1.3.5 การขึ้นทะเบียนและตออายุทะเบียนวิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา 

ผูประกอบกิจการโรงงานที่มีการใชงานหมอน้ําที่มีกําลังการผลิตไอน้ําเครื่องละต้ังแต 20 ตันตอชั่วโมง
ขึ้นไป นอกจากจะตองดําเนินการใหมีผูควบคุมประจําหมอน้ําแลว ตองจัดใหมีวิศวกรควบคุมและอํานวยการใช
หมอน้ําเปนผูดูแลรับผิดชอบการใชงานหมอน้ําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศ
กําหนด แบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํา สวนการตออายุทะเบียนเปน
วิศวกรควบคุมและอํานวยการใชหมอน้ํานั้น ใหใชแบบฟอรมคําขอตออายุทะเบียนเปนวิศวกรควบคุมและ
อํานวยการใชหมอน้ํา  

 
1.3.6 การขึ้นทะเบียนและตออายุทะเบียนวิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน

ส่ือนําความรอน 
วิศวกรตรวจทดสอบหมอน้ําหรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน คือ วิศวกรตามกฎหมายวา

ดวยวิศวกรที่ทําหนาที่ตรวจสอบแบบแปลนการติดต้ังและควบคุมการติดต้ังตรวจทดสอบ วิเคราะหและจัดทํา
รายงานความปลอดภัยในการใชงานของหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน พรอมท้ัง
แนะนําวิธีการแกไขใหถูกตอง เปนไปตามหลักวิศวกรรม แบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรตรวจทดสอบ
หมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน สวนการตออายุทะเบียนเปนวิศวกรตรวจทดสอบหมอ
น้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ใหใชแบบฟอรมคําขอตออายุทะเบียนเปนวิศวกรตรวจ
ทดสอบหมอน้ํา หรือหมอตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  

 ก-60 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-61 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-62 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-63 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-64 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 

 ก-65 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-66 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 



โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ก  กฎหมายที่เกี่ยวของกับหมอน้ําและหมอตมฯ 

 ก-67 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

 
1.3.7 การข้ึนทะเบียนและตออายุทะเบียนวิศวกรควบคุมการสรางหรือซอมหมอน้ําหรือหมอตมที่ใช
ของเหลวเปนส่ือนําความรอน 

วิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน คือ วิศวกร
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ที่ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองแบบ ควบคุมตรวจสอบ กํากับดูแลการสราง การ
ซอมแซม หรือการดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ใหเปนไปตามแบบและ
รายละเอียดที่ผานการรับรอง ผูประกอบกิจการโรงงานสรางหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความ
รอน ตองทําการสราง หรือดัดแปลงหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนที่ไดรับการออกแบบ
และตรวจรับรองแบบ โดยหนวยรับรองวิศวกรรมดานหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน 
หรือวิศวกรควบคุมการสราง หรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอนเทานั้น 
แบบฟอรมคําขอขึ้นทะเบียนเปนวิศวกรควบคุมการสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนํา
ความรอน สวนการตออายุทะเบียนเปนวิศวกรควบคุมการสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอตมที่ใชของเหลวเปน
ส่ือนําความรอน ใหใชแบบฟอรมคําขอตออายุทะเบียนเปนวิศวกรควบคุมการสรางหรือซอมหมอน้ํา หรือหมอ
ตมท่ีใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน  

 
1.3.8 ขั้นตอนการจัดการเอกสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ในการย่ืนเอกสารท้ังหมดที่เก่ียวของกับการสราง ใชงาน ควบคุม ตรวจสอบ ซอมแซม และยกเลิกการ
ใช หมอน้ําและหมอตมที่ใชของเหลวเปนส่ือนําความรอน ดังที่กลาวมาขางตนกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม มีขั้นตอนการย่ืนเอกสาร และการดําเนินการที่เก่ียวของกับเอกสารดังแสดงในรูปที่ ก-3 

 

 
รูปที่ ก-3  ขั้นตอนการย่ืนเอกสาร และการดําเนินการที่เก่ียวของกับเอกสาร 

รับคําขอฯ / บันทึกในระบบ 
ตรวจสอบคําขอฯ / พิมพใบอนุญาตฯ 

ผูควบคุม / ผูรับมอบอํานาจ 
ยื่นคําขอฯ / เอกสาร 

ผูมีอํานาจลงนาม 

สง สล. ออกเลขหนังสือใบอนุญาตฯ 
ข้ึนทะเบียนฯ / ตออายุทะเบียนฯ 
แลวจัดสงใหผูขอทางไปรษณีย 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีดานความปลอดภัยแกสถานประกอบการ คูมือการใชงานและดูแลบํารุงรักษาหมอตมท่ีใชของเหลวเปนสื่อนําความรอน  
: ความปลอดภัยในการใชงานหมอน้ํา  ภาคผนวก ข  ตารางแปลงหนวย 

ภาคผนวก ขภาคผนวก ข  
ตารางแปลงหนวยตารางแปลงหนวย  

 
 
ตารางที่ ข-1  ตารางแปลงหนวยความดัน 
หนวย PSI kPa kg/cm2 cm H2O feet H2O inch Hg mm Hg inch H2O Atm Bar mPa 

PSI 1 6.894757 0.070307 70.306927 2.306723 2.03602 51.71486 27.68068 0.068046 0.0689476 0.00689 

kPa 0.1450377 1 0.0101972 10.19745 0.33456180.2952997 7.50061 4.01472 0.0096692 0.01 0.001 

kg/cm2 14.223343 98.06694 1 1,000.026 32.809312 28.95901 735.5588 393.711810.96784160.9806649 0.09806 

cm H2O 0.01422290.0980634 0.001 1 0.032808 0.02895810.7355372 0.3937 0.00096780.0009806 0.00098 

feet H2O 0.433515 2.968961 0.0304791 30.48 1 0.882646 22.4192 12 0.029499 0.0296896 0.00298 

inch Hg 0.4911542 3.386389 0.0345316 34.53253 1.132957 1 25.4 13.5954840.03342110.0338639 0.00386 

mm Hg 0.01933680.13332250.0013595 1.359554 0.04460460.0393701 1 0.535255 0.00131580.0013332 0.00013 

inch H2O 0.03612630.24908190.0025422 2.54 0.08333 0.07355391.8682683 1 0.00245830.0024908 0.000249 

Atm 14.696 101.32535 1.033231 1,033.263 33.8995 29.9213 760 406.794 1 1.0132535 0.1013 

Bar 14.5038 100 1.019716 1019.7466 33.4833 29.53 750.0626 401.8596 0.986923 1 0.1 

mPa 145.0377 1,000 10.197 10,197.45 334.56 295.299 7500.61 4014.74 9.669 10 1 
o o o oหมายเหตุ: น้ํา (H O) ที่อุณหภูมิมาตรฐาน 68 F (20 C) และปรอท (Hg) ที่อุณหภูมิมาตรฐาน 32 F (0 C) 2

 ตารางนี้นอกจากใชในการแปลงหนวยความดัน ยังใชไดกับการแปลงหนวยความแข็งแรงและ
ความเคนของวัสดุ (Strength & Stress) ดวย 
 
ตารางที่ ข-2  ตารางแปลงหนวยอุณหภูมิ 

หนวย Celsius Fahrenheit Kelvin Rankine Réaumur 

Celsius - oF = (oC x 1.8) + 32 K = oC + 273.15 
Ra = (oC x 1.8) + 

32 + 459.67 
oRe = oC x 0.8 

Fahrenheit oC = (oF - 32) / 1.8 - K = (oF + 459.67) / 
1.8 

Ra = oF + 459.67 
oRe = (oF - 32) / 

2.25 

Kelvin oC = K - 273.15 
oF = (K x 1.8) - 

459.67 
- Ra = K x 1.8 

oRe = (K - 273.15) x 
0.8 

Rankine 
oC = (Ra - 32 - 

459.67) / 1.8 
oF = Ra - 459.67 K = Ra / 1.8 - 

oRe = (Ra - 32 - 
459.67) / 2.25 

Réaumur oC = oRe x 1.25 
oF = (oRe x 2.25) + 

32 
K = (oRe x 1.25) + 

273.15 
Ra = (oRe x 2.25) + 

32 + 459.67 
- 

 

 ข-1 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 
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ตารางที่ ข-3  ตารางแปลงหนวยปริมาตร 

หนวย US gallon UK gallon inch3 ft3 liter m3 barrel 
US gallon 1 0.83267 231 0.13368 3.7853 0.00378 0.02381 
UK gallon 1.2009 1 277.42 0.16054 4.5459 0.00455 0.02859 

inch3 0.004329 0.003604 1 0.000579 0.0164 0.000016 0.0001 
ft3 7.4805 6.2288 1728 1 28.316 0.02832 0.17813 

liter 0.26418 0.21997 61.024 0.0353 1 0.001 0.00629 
m3 264.17 219.97 61,023.74 35.3147 1,000 1 6.2899 

barrel 42 34.977 9702 5.614 158.983 0.15876 1 
หมายเหตุ: หนวย barrel ในที่นี้เปนหนวยตวงน้ํามัน (Oil barrel), 1 Barrel = 42 US Gallon 
 
ตารางที่ ข-4  ตารางแปลงหนวยอัตราการไหล 

หนวย GPM (US) GPM (UK) ft3/min ft3/sec m3/hr m3/min liter/sec 
GPM (US) 1 0.8327 0.1337 0.00223 0.2271 0.003785 0.06308 
GPM (UK) 1.201 1 0.1605 0.002676 0.27275 0.004545 0.0758 

ft3/min 7.481 6.229 1 0.01667 1.699 0.02832 0.4719 
ft3/sec 448.83 373.7 60 1 101.94 1.699 28.32 
m3/hr 4.403 3.666 0.5886 0.00981 1 0.01667 0.2778 

m3/min 0.2642 0.22 35.3147 0.5886 60 1 16.667 
liter/sec 15.85 13.2 2.119 0.0353 3.6 0.06 1 

 
ตารางที่ ข-5  ตารางแปลงหนวยกําลัง 

หนวย HP ft-lb/sec Watt kW Btu/hr 
HP 1 550 745.7 0.7457 2,544 

ft-lb/sec 0.00182 1 1.3558 0.00136 4.626 
Watt 0.00134 1 1 0.001 3.412 
kW 1.34 737.6 1,000 1 3,412 

Btu/hr 0.00039 0.2161 0.2931 0.00029 1 
 

 ข-2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 
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ตารางที่ ข-6  ตารางแปลงหนวยพื้นที่ 

หนวย inch2 ft2 acre cm2 m2 
inch2 1 0.006944  6.4516 0.0006452 
ft2 144 1  929.0304 0.0929 

acre  43,560 1  4,047 
cm2 0.155 6.2288  1 0.0001 
m2 1,550.003 10.76391 0.000247 10,000 1 

 
ตารางที่ ข-7  ตารางแปลงหนวยความเร็ว 

หนวย mm/s ft/min cm/s ft/s m/s 
mm/s 1 0.19685 0.1 0.003281 0.001 
ft/min 5.08 1 0.508 0.016667 0.00508 
cm/s 10 1.9685 1 0.032808 0.01 
ft/s 304.8 60 30.48 1 0.3048 
m/s 1,000 196.85 100 3.2808 1 

 
ตารางที่ ข-8  ตารางแปลงหนวยความยาว 

หนวย inch ft yard mile cm m km 
inch 1 0.08333 0.027778  2.54 0.0254  
ft 12 1 0.333333  30.48 0.3048  

yard 36 3 1 0.0005682 91.44 0.9144 0.0009144 
mile 63,360 5,280 1,760 1  1,609.344 1.609344 
cm 0.3937 0.032808 0.010936  1 0.01  

metre 39.3701 3.28084 1.093613 0.0006214 100 1 0.001 
km 39,370 3,280.8 1,093.613 0.62137 100,000 1,000 1 

 
ตารางที่ ข-9  ตารางแปลงหนวยความหนาแนน 

หนวย lb/inch3 lb/ft3 gram/cm3 kg/m3 slug/ft3 
lb/inch3 1 1,728 27.6799 27,679.9 53.708 
lb/ft3 0.0005787 1 0.01602 16.01846 0.31081 

gram/cm3 0.03613 62.4281 1 1,000 1.9403 
kg/m3 0.0000361 0.06243 0.001 1 0.00194 
slug/ft3 0.019 32.17 0.51538 515.379 1 

 

 ข-3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 
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 ข-4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 2553 

 

 
ตารางที่ ข-10  ตารางแปลงหนวยน้ําหนัก (มวล) 

หนวย pound ounce gram kg slug stone tonne 
pound 1 16 453.6 0.453597 0.031 0.0135 0.0004536 
ounce 0.0625 1 28.3495 0.028349  0.0019  
gram 0.0022 0.0353 1 0.001    
kg 2.2046 35.274 1,000 1 0.0685 0.157 0.001 

slug 32.174 514.785 14,593.9 14.5939 1 2.29825 0.014594 
stone 13.988 223.99 6,350.0 6.35 0.4351 1 0.00635 
tonne 2,204.6   1,000 68.5213 157.48 1 

หมายเหตุ: Metric tonne เรียกท่ัวไปวา Tonne มีคา = 1,000 kg 
 US ton เรียกท่ัวไปวา Short ton มีคา = 0.907185 Metric Tonne 
 UK ton เรียกท่ัวไปวา Long ton มีคา = 1.01605 Metric Tonne 
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