
ระบบหมอ้ไอนํ้า



1 โครงการอนุรักษ์พลงังานในหม้อไอนํา้

ชนิดของหม้อไอน้ํา

Water Tube Boiler

Fire Tube Boiler

Hot Oil Boiler

Hot Water Boiler

Waste Heat Boiler

Once Through Boiler
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หม้อไอน้ําแบบท่อน้ํา

(Water Tube Boiler)

คณุลกัษณะ

ขนาดใหญ ่ผลติไอน้ํายิง่ยวด ความดนัสงูกวา่ 15 bar เพือ่ขบักงัหนัไอน้ําทีใ่ชผ้ลติไฟฟ้า 
หรอื เครือ่งจักรในอตุสาหกรรม

ขนาดปานกลางแบบแพ็คเกจใชใ้นกระบวนการผลติทีต่อ้งการไอน้ําเร็ว

ขนาดเล็กแบบไหลผา่นใชใ้นกระบวนการผลติทีต่อ้งการไอน้ําเร็ว แตใ่ชป้รมิาณนอ้ย 3



คณุลกัษณะ
ขนาดไมใ่หญม่าก ผลติไอน้ําอิม่ตัวความดนัไมเ่กนิ 15 barg
แกส๊รอ้นไหลภายในทอ่มทีัง้แบบ 2, 3, 4 กลับ

หมอ้ไอน้ําแบบทอ่ไฟ

(Fire Tube Boiler)
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 เชือ้เพลงิแข็ง ไดแ้ก ่ถา่นหนิ ฟืน ไมช้พิ แกลบ 
ชานออ้ย กะลาปาลม์ ฯลฯ

 เชือ้เพลงิเหลว ไดแ้ก ่น้ํามันเตา น้ํามันดเีซล 
ฯลฯ

 เชือ้เพลงิกา๊ซ ไดแ้ก ่กา๊ซธรรมชาต(ิNG) กา๊ซ
ปิโตรเลยีมเหลว(LPG)

เชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นหมอ้ไอน้ํา
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การสญูเสยีความรอ้นทีห่มอ้ไอน้ํา

การสญูเสยีความรอ้นทีห่มอ้ไอนํา้ = การสญูเสยีจาการแผร่งัส ี + การสญูเสยีจากปลอ่งไอเสยี 
+  การสญูเสยีจากการโบลวด์าวน ์

5 6
7

หมอ้ไอนํา้

ไอเสยี การสญูเสยีความรอ้นจาก
ปลอ่งไอเสยี

6

การสญูเสยีความรอ้นจาก
การแผรั่งสี

5

เชือ้เพลงิ 1

อากาศ 2

นํา้ป้อน 3

การสญูเสยีความรอ้นจากการ
โบวลด์าวน์

7

ไอนํา้ไปใชป้ระโยชน์

น้ําอิม่ตัว ไออิม่ตัว ไอยิง่ยวด

4
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การสูญเสีย

นํ้ามัน/ก๊าซ     ถ่านหิน*/ลิกไนท์

ไปทางปล่อง                                        10 - 15% 12 - 18%

เชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่หมด           ไม่มีการสูญเสีย                      5 - 8%

(ขี้เถ้า , เชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่หมด)

จากการแผ่รังสี                                                1.5 - 2.0%   2 - 5%

โบลดาวน์ (ตลอดเวลา) 2 - 5% 2 - 5%

หม้อนํ้า

ก.    =  (% สูญเสียไปทางปล่อง)

ข.    =  (% สูญเสียจากเช้ือเพลงิเผาไหม้ไม่หมด)                                                                                       

ค.    =  (% การสูญเสียจากการแผ่รังสี)

ง.    =  (% การสูญเสียจากการโบลดาวน์)

 ประสิทธิภาพหม้อนํา้สุทธิ = 100% - (ก+ข+ค+ง)
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ลกัษณะการทาํงานของหม้อไอน้ํา 

โรงงาน

นํา้โบลดาวน์

เครือ่งประหยดั
เชือ้เพลงิ

ไอนํา้

คอนเดนเสท

นํา้เลีย้ง
ป้อนเขา้

นํา้เลีย้งเย็น

นํา้รอ้น

กบัดกัไอนํา้

กา๊ซรอ้นทิง้ออกปลอ่ง

หมอ้ไอนํา้

หวัเผาเชือ้เพลงิ
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รปูแสดงระบบไอน้ําของหม้อไอน้ํา
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 ลดปริมาณอากาศส่วนเกิน (Excess Air) ท่ีใช้

ในการเผาไหม้

 หุ้มฉนวนกนัความรอ้น

 การปรบัคณุภาพน้ําป้อนหม้อไอน้ํา

 ลดการโบลว์ดาวน์

 นําคอนเดนเสทกลบัมาใช้กลบัมาใช้ประโยชน์

 นําความรอ้นท้ิงจากไอเสียกลบัมาใช้ประโยชน์

 เปล่ียนหม้อไอน้ํา

มาตรการอนรุกัษพ์ลงังาน
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เครือ่ง
วเิคราะห์

สว่นประกอบ
ของกา๊ซไอ

เสยี

ลดปรมิาณอากาศสว่นเกนิ 
(Excess Air) ทีใ่ชใ้นการเผาไหม้
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หลกัการเบือ้งตน้ของการเผาไหม ้

เช ื�อเพลงิ อากาศ กา๊ซไอเสยี ความรอ้น

คารบ์อน (C)
ไฮโดรเจน (H)

กํามะถนั(S)

ออกซเิจน(O2)

ไนโตรเจน(N2)

คารบ์อนไดออกไซด(์CO2)

ไอนํา้(H2O)

กํามะถนัไดออกไซด(์SO2)

หมายเหตุ สําหรบัการเผาไหมจ้รงิน ัน้อาจมแีกส๊ไอเสยีอืน่อกีคอื CO, HC, NOx, SOx, O2

ของแข็ง, ของเหลว, 
หรอืกา๊ซ

นําไปใช้
ประโยชน์

O2 :N2 = 21:79 โดยปรมิาตร

O2 :N2 = 23.2:76.8 โดยมวล

LPG = โพรเพน+บวิเทน 70:30
NG = มเีทน
นํา้มนัดเีซล
นํา้มนัเตา = เกรด A, B, C
ถา่นหนิ = พที, ลกิไนต,์ บทิมูนิสั, แอนทราไซด์
อ ืน่ๆ
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อากาศสว่นเกนิทีใ่ชใ้นการเผาไหม ้
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อากาศสว่นเกนิทีใ่ชใ้นการ
เผาไหม ้

เช้ือเพลงิ

เช้ือเพลงิ

อากาศเผาไหม้

ทางทฤษฏี

อากาศเผาไหม้

ทางทฤษฏี

อากาศส่วนเกนิพอดี

อากาศส่วนเกินมาก

สูญเสีย

ความรอ้น
สงูสดุ

ความรอ้นสว่น
หนึง่สญูเสยี
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หลงัปรับปรุง

ออกซิเจนส่วนเกิน 10.9%

ก่อนปรับปรุง

ออกซิเจนส่วนเกิน 15.9%

เทคโนโลยแีละด้านเทคนิค
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รายละเอยีด ปรมิาณ หน่วย

ถา่นหนิบทิมูนัิสลดลง 583,331 ก.ก./ปี

คา่เชือ้เพลงิทีป่ระหยดัได ้ 1,458,277 บาท/ปี

สรปุผลการปรบัปรงุ

หมายเหตุ ราคาถา่นหนิบทิู
มนัิสทีใ่ชใ้นการคํานวณ 2.5 
บาท/ก.ก.

การลงทุน เปลีย่นหวัเผา

เพิม่ชุดควบคุม

อุปกรณ์ตรวจวดั
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การหุม้ฉนวนกนัความรอ้น
INSULATION

หนา้ทีข่องฉนวน
1. กนัความรอ้น
2. ดดูซบัเสยีง

3. กนัไฟ

19



Ceramic 
Fiber 

Glass 
wool 

Rock 
wool 

Calcium 
Silicate 

การนําความรอ้น 0.037-0.057 W/mK
อณุหภมูใิชง้าน 300-350 oC

การนําความรอ้น 0.039-0.048 W/mK
อณุหภมูใิชง้าน 400-600 oC

การนําความรอ้น 0.053-0.058 W/mK
อณุหภมูใิชง้าน 650 oC

การนําความรอ้น 0.07-0.12 W/mK
อณุหภมูใิชง้าน 1,000-1,600 oC

เป็นวสัดฉุนวนทีน่ยิมใชก้นัมากทีส่ดุ สภาพการนําความรอ้นตํา่ ความสามารถในการ
รกัษาอณุหภมูไิดด้ ี

เหมาะสมกบัอณุหภมูสิงู ใชเ้ป็นฉนวนของหมอ้ไอนํา้ ถงั ทอ่ และทางไฟ เป็นตน้ 

เหมาะสมกบัอณุหภมูสิงู ใชเ้ป็นฉนวนของเตาเผา (Al2O3+SiO2)

หุม้ฉนวนกนัความรอ้น
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ความหนาทีเ่หมาะสมทีส่ดุของฉนวน

ความหนาทีเ่หมาะสมทีส่ดุของฉนวน

ความหนาฉนวน

คา่
ใช

จ้า่
ยต

อ่ปี

คา่พลงังานสญูเสยี

r

ระยะเวลาคนืทนุ (ปี)     =     คา่ใชจ้า่ยของการหุม้ฉนวน
มลูคา่การประหยดัความรอ้น/ปี

เทคโนโลยแีละด้านเทคนิคฉนวนความรอ้นมอีายกุารใชง้าน
ประมาณ 5-15 ปี
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การสญูเสยีเนือ่งจากการพาความรอ้น (Heat Convection)
สมัประสทิธกิารพาความรอ้น  hc ≈ 6-12 W/m2 °C (สําหรับ Free 

Convection) 

การสญูเสยีเนือ่งจากการแผร่งัสี (Heat Radiation)
สมัประสทิธกิารแผรั่งส ี hr =                                                      

W/m2 °C

การสญูเสยีความรอ้นรวม
Q  =  As(hc + hr)(Ts - Tair)

( ) ( )[ ]
airs

airs
S TT

TT
−

+−+
× −

44
8 27327310675 ε.

r

ปรมิาณการสญูเสยีความรอ้นลดลง = 
(อตัราการสญูเสยีความรอ้นกอ่นหุม้ฉนวน – อตัราการ
สญูเสยีความรอ้นหลงัหุม้ฉนวน) x ความยาวทอ่ x ช ัว่โมง
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การตรวจสอบอุณหภมูิ
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การตรวจสอบอุณหภมูิ
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= ประหยดัไอนํา้หุม้ฉนวน
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Equipment System (Before) 

Equipment System (After) 
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Hot Oil Fitting System (Before) 

Hot Oil Fitting System (After) 
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พลงังานความรอ้นทีแ่ผส่ญูเสยีจากทอ่  วตัต/์เมตร 
อณุหภมู ิ
แตกตา่ง

0C

Pipe Size (ขนาดทอ่)

15
mm

20
mm

25
mm

32
mm

40
mm

50
mm

65
mm

80
mm

100
mm      

150
mm

W/m (วตัต ์/ เมตร)

56 54 65 79 103 108 132 155 188 233 324

67 68 82 100 122 136 168 198 236 296 410

78 83 100 122 149 166 203 241 298 360 500

89 99 120 146 179 205 246 289 346 434 601

100 116 140 169 208 234 285 337 400 501 696

111 134 164 198 241 271 334 392 469 598 816

125 159 191 233 285 321 394 464 555 698 969

139 184 224 272 333 373 458 540 622 815 1133

153 210 255 312 382 429 528 623 747 939 1305

167 241 292 357 437 489 602 713 838 1093 1492

180 274 329 408 494 556 676 808 959 1190 1660

194 309 372 461 566 634 758 909 1080 1303 1852
28



พลงังานความรอ้นทีแ่ผส่ญูเสยีจากทอ่  วตัต/์เมตร 

การขาดการหุม้ฉนวนทีด่มีผีลทําใหเ้กดิคอนเดนเสทในทอ่ไอนํา้ และทําใหส้ ิน้เปลอืงการใช้
เชือ้เพลงิ
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อายกุารใชง้านของฉนวนความรอ้น

โดยท ัว่ไปฉนวนความรอ้นจะมอีายกุารใชง้านนาน ประมาณ 5 – 15 ปี ซึง่
ข ึน้อยูก่บัชนดิและสภาพการตดิต ัง้ใชง้าน ถา้การตดิต ัง้ใชง้านไมเ่หมาะสมจะ
ทาํใหอ้ายกุารใชง้านของฉนวนส ัน้ลง เชน่ การตดิต ัง้ในพืน้ทีท่ ีม่คีวามชืน้สงู
และไมม่วีสัดหุอ่หุม้ฉนวนความรอ้น ความชืน้จะทาํใหฉ้นวนความรอ้นเสือ่มอายุ
เร็วขึน้

ฉนวนความรอ้นเสือ่มสภาพ

1. หลงัจากการตดิต ัง้ใชง้านระยะหนึง่ อณุหภมูผิวิฉนวนสงูกวา่เดมิเกนิ 20
องศาเซลเซยีส 
2. การเกาะยดึตวัของเนือ้ฉนวนความรอ้น โดยปกตเิมือ่ฉนวนถกูใชง้านไป
นานๆ เนือ้ฉนวนจะเร ิม่เป่ือยยุย่ไมเ่กาะตดิกนั เมือ่ใชม้อืจบัดงึเนือ้ฉนวนจะหลดุ
ตดิมอืออกมาจํานวนมากไดง้า่ย โดยทีใ่ชแ้รงดงึนอ้ย หรอืสงัเกตจากการทีม่ ี
เศษฉนวนหลดุรว่งลงพืน้

อณุหภมูพิ ืน้ผวิฉนวนจะไมเ่กนิ 60 องศาเซลเซยีสขอ้สงัเกต
30



การปรับคณุภาพน้ําป้อน
หมอ้ไอน้ํา

 ตะกรนัทีห่นาขึน้ทกุๆ 1 มลิลเิมตร 
จะทําใหส้ ิน้เปลอืงเชือ้เพลงิเพิม่ข ึน้
ประมาณ 2%

 เขมา่ทีห่นาขึน้ 1 มลิลเิมตร จะทาํ
ใหเ้กดิการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ
เพิม่ข ึน้ประมาณ 15-20%

 อณุหภมูกิา๊ซไอเสยีจะสงูขึน้

สมั
ปร

ะส
ทิธ

ิก์า
รถ

า่ย
ทค

วา
มร

อ้น

ความหนาของ scale

ผลของความหนา สเกล ทมีตีอ่ สปส. การถา่ยเทความรอ้น

1.6 mm.

0.945
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น้ําป้อนหมอ้ไอน้ํา
การปรงุแตง่นํา้ (Water Treatment)

การปรงุแตง่นํา้โดยอาศยัสารเคมี
1. เพือ่ป้องกนัการเกาะตวัของตะกรนัในหมอ้ไอนํา้  ซึง่จะ

ทําใหก้ารถา่ยเทความรอ้นไมด่ ีและอณุหภมูขิองกา๊ซที่
ปลอ่งสงูมาก และเป็นการเสยีคา่เชือ้เพลงิเพิม่ข ึน้

2. เพือ่ควบคมุปรมิาณตะกอน (Sludge) (โคลนนอนกน้ที่
กน้หมอ้ไอนํา้) และตะกรนัในหมอ้ไอนํา้

3. เพือ่ลดการสกึหรอของหมอ้ไอนํา้  และทอ่ไอนํา้ (Steam 
Main) ซึง่เกดิจากคารบ์อนไดออกไซดใ์นนํา้ละลายตวั
เป็นกรด

4. เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งฟองลอยตวัไปกบัไอนํา้
5. เพือ่ลดการสกึกรอ่นเนือ่งจากออกซเิจนทีล่ะลายในนํา้
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น้ําป้อนหมอ้ไอน้ํา
1. pH เหมาะสมที ่7-9 ถา้ไมเ่หมาะสมจะเกดิการกดักรอ่น
2. ความกระดา้ง คา่ Ca+2, Mg+2 คาํนวณในรปูของ CaCO3 (ppm)
3. ไขมนัและนํา้มนั (ppm) สาเหตขุองของการเกดิฟอง
4. O2 สาเหตขุองการกดักรอ่นผวิถา่ยเทความรอ้น De-aerator
5. กรดคารบ์อนคิอสิระ เกลอืไบคารบ์อเนต CO2

CO2              กรดคารบ์อนคิ        pH ตํา่
6. pH ตํา่ เหล็กละลายออกมา          pH สงู ทองแดงละลายออกมา

กลายเป็น Fe(OH)2 และ Cu(OH)2 จบัเกาะทีผ่วิถา่ยเทความรอ้น 
(รอ้นจดัและกดักรอ่น)

7. Conductivity มสีารละลายมาก
8. ความเป็นดา่ง เกลอืไบคารบ์อเนต เกลอืคารบ์อเนต เกลอืซลิเิกต
ไฮดรอกไซด ์เกลอืฟอสเฟต         เกดิการกดักรอ่น

ละลาย
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น้ําป้อนหมอ้ไอน้ํา
9. ของแข็ง ระเหยนํา้จนเหลอืของแข็ง (Dissolved Solids) 

เกดิ Carry Over และการกดักรอ่น
10. Cl- เกดิการกดักรอ่น ถา้หมอ้ไอนํา้ > 30 bar คา่ Chloride 

ตอ้งเป็น 0
11. Silica (ออิอนและ เกลอืซลิเิกต)  เกดิตะกรนัแข็ง
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น้ําป้อนหมอ้ไอน้ํา
การปรงุแตง่นํา้ (Water Treatment)

- วธิบํีาบดัน้ําภายนอกกอ่น  เพือ่กําจัดหรอืแกไ้ขปัญหาเกลอืแรต่า่ง ๆ
- เครือ่งแลกเปลีย่นออิอน 
- ระบบ Demineralization
- ระบบ Reverse Osmosis

- เตมิสารเคมโีดยตรงทีน้ํ่าในหมอ้ไอน้ําเพือ่ป้องกนัการเกดิตะกรันและการกดักรอ่น
- ป้องกนัการกดักรอ่นทีเ่กดิจากออกซเิจน
- เคลอืบพืน้ผวิโลหะไมใ่หเ้กดิการกดักรอ่นเนือ่งจากกรด  หรอือลัคาไลน์
- เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ตะกอนของเกลอืจะไมต่ดิอยูท่ีพ่ืน้ผวิการถา่ยเทความรอ้น

ซึง่จะเป็นสาเหตทํุาใหป้ระสทิธภิาพลดลง
- เพือ่ใหแ้น่ใจวา่เกลอืทีต่กตะกอนสามารถกําจัดไดอ้ยา่งงา่ย ๆ โดยการ

ระบายน้ําทิง้
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น้ําป้อนหมอ้ไอน้ํา

ออกซิเจนเป็นสาเหตุของการกดักร่อนในตัวหม้อไอนํา้ การอุ่นนํา้ป้อนให้ถึง 

100 oC จะช่วยลดออกซิเจนทีล่ะลายอยู่ในนํา้ 

- ใช้ซัลไฟต์เพ่ือไล่ออกซิเจนที่เป็นตวัต้นเหตุทําให้เกดิการกดักร่อน

- ใช้สารเคมีที่ผู้ผลติหม้อนํา้แนะนํา (เช่น ไตร-โซเดยีมฟอสเฟต)
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เทคโนโลยแีละด้านเทคนิค
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ลดการโบลวด์าวน์ (Blowdown)

• โบลวด์าวน ์เป็นสิง่ทีต่อ้งมเีป็นประจําเพือ่ลดระดบัความเขม้ขน้ของ
สารละลายในหมอ้นํา้ และเพือ่ป้องกนัการเกาะของตะกรนับนผวิ
ถา่ยเทความรอ้น และเพือ่หลกีเลีย่งฟองลอยตวัขึน้ไปกบัไอนํา้
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โบลวด์าวน์ (Blowdown)

Continuous Blowdown

Bottom Blowdown

ระดับโบลว์ดาวน์ทีค่วบคุม

ระดับโบลว์ดาวน์ทีค่วบคุม

เปิดโบลว์ดาวน์วาล์ว

ปิดโบลว์ดาวน์วาล์ว

เวลา

เวลา

ค่า TDS 

(ppm)

ค่า TDS 

(ppm)
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โบลวด์าวน์ (Blowdown)

Bottom Blowdown

Continuous Blowdown
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 เพ่ือป้องกนัการสญูเสียความร้อนมากเกินไป การโบลว์

ดาวน์ควรจะรกัษาระดบัให้ตํา่ท่ีสดุ ถ้ากรณีโบลวด์าวน์เป็น

แบบต่อเน่ือง อาจจะนําความร้อนจากโบลวด์าวน์ไปอุ่นน้ํา

ก่อนเข้าหม้อน้ําได้

Source : Sprirax Sarco
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ตารางมาตรฐาน
คณุสมบตัขิองนํา้

ปรมิาณการโบลวด์าวน ์(เทยีบกบัปรมิาณไอนํา้ทีผ่ลติ)

TDS นํา้ป้อน

TDSนํา้หมอ้ไอนํา้ - TDSนํา้ป้อน

โบลวดาวน์ (Blowdown)
ชนดิ pH TDS (ppm)

นํา้ป้อน 7-8 300-350

นํา้หมอ้ไอนํา้ 11-12 3500 (ไอนํา้ 0-20 บาร์ )

3000 (ไอนํา้ 21-30 บาร์ )

2500 (ไอนํา้ 31-40 บาร์ )
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ปรมิาณการโบลวด์าวน์

TDS นํา้ป้อน x  ปรมิาณไอนํา้ทีผ่ลติ

TDSนํา้หมอ้ไอนํา้ - TDSนํา้ป้อน

โบลวดาวน์ (Blowdown)
ชนดิ pH TDS (ppm)

นํา้ป้อน 7-8 300

นํา้หมอ้ไอนํา้
ขนาด 5,000 kg/hr

11-12 3000 

ตวัอยา่ง

300  x 5,000

3000 - 300
=

555.55 kg/hr=
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โบลวดาวน์ (Blowdown)

13%
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เทคโนโลยแีละด้านเทคนิคการนําคอนเดนเสท

กลบัมาใช้กลบัมาใช้ประโยชน์

กระบวนการ

ผลิตท่ีมีการ

นํากลบัของ

คอนเดนเสท
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การนําน้ําควบแน่นกลบัมาใช ้
ประโยชน์

การเกดิคอนเดนเสท

1. ไอนํา้ภายในระบบสง่ไอนํา้จะมนํีา้ปนอยู ่เนือ่งจาก
- ไอน้ํามน้ํีาตดิมาจากหมอ้ไอน้ํา (Carry-over of water particles) 
- น้ําทีเ่กดิจากการควบแน่นของไอน้ํา (คอนเดนเสท) เนือ่งจากการสญูเสยีความ
รอ้นในขณะอยูใ่นทอ่สง่ไอน้ํา 

2. การระบายนํา้ออกจากอปุกรณ์ทาํความรอ้น (Heat transfer unit) 
- เมือ่ไอน้ําคายความรอ้นแฝงออกในอปุกรณ์ทําความรอ้นแลว้ไอน้ําจะกลัน่ตวั

กลายเป็นคอนเดนเสทหรอืฟิลม์คอนเดนเสท ซึง่ทําใหส้มัประสทิธิก์ารถา่ยเท
ความรอ้นลดลง
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 น้ํานีจ้ะไหลภายในทอ่ดว้ยความเร็วเทา่กบัไอน้ํา จงึเป็นสาเหตใุหเ้กดิคอ้นน้ํา 
(Water hammer) กระแทกทําความเสยีหายใหอ้ปุกรณ์ตา่ง ๆ

 หยดน้ําเล็ก ๆ ทีป่นอยูใ่นไอน้ํากอ่ใหเ้กดิปัญหาการกัดเซาะตามวาลว์ตา่ง ๆ
 น้ํานีจ้ะเกาะและเคลอืบผวิแลกเปลีย่นความรอ้นของอปุกรณ์ทีใ่ชไ้อน้ํา ทําให ้

สมัประสทิธิก์ารถา่ยเทความรอ้นของผวิตํา่ลง
 อตัราสว่นความแหง้ของไอน้ําจะลดลง ทําใหป้รมิาณความรอ้นในไอน้ําลดลงดว้ย

นํา้ทีป่นอยูใ่นไอนํา้มผีลเสยีดงันี้

การนํานํา้ควบแนน่กลบัมาใชป้ระโยชน์
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 ใช้เป็นน้ําป้อนเข้าหม้อไอน้ํา

 ใช้ผสมกบัน้ําป้อนเข้าหม้อไอน้ํา

 ผลิตเป็นไอน้ําความดนัตํา่ (Flash steam) 

คอนเดนเสทท่ีไม่ปนเป้ือนเป็นทรพัยากรท่ีมีค่า เพราะ

มีพลงังานความรอ้นเหลืออยู่ และมีคณุภาพท่ีดี 

ปรมิาณความรอ้นของไอนํา้ทีค่วบแนน่นีม้ปีรมิาณ 
20% ของปรมิาณความรอ้นเดมิทีเ่กดิขึน้เนือ่งจาก
เชือ้เพลงิ 

ทิง้ไอนํา้ทีค่วบแนน่ไปก็เทา่กบัทิง้เงนิไป
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ความสําคญัของการนําคอนเดนเสท
กลบัมาใช้

- ลดปรมิาณไอนํา้ส ิน้เปลอืง

- ลดการใชเ้ชือ้เพลงิตอ่หนว่ย

- เพิม่ประสทิธภิาพโดยรวมของโรงงานหมอ้ไอนํา้

- ลดขบวนการบําบดันํา้ได ้ลดคา่ใชจ้า่ย
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วธินํีาคอนเดนเสทกลบัมาใช้

 ใชป้ั๊มซึง่ออกแบบมาสาํหรบั Drain recover โดยเฉพาะ
ปั๊มนีจ้ะสามารถตดิต ัง้ไวก้ลาง ทางทอ่ Drain recovery
ได ้และสบูอดัสง่ไปยงัถงันํา้เลีย้งหมอ้ไอนํา้ หรอืสง่ไปยงั 
หมอ้ไอนํา้โดยตรง 

 ใช ้Back pressure ของ Drain สง่กลบัดว้ยทอ่ Recovery ไปยงัถงัจา่ย
นํา้เลีย้งหมอ้ไอนํา้     

วธินี ีม้ปีระสทิธผิลดใีนกรณีที่
- ความดนัใชง้านของอปุกรณ์ไอนํา้ตา่งๆ มคีา่คอ่นขา้งสงู 
- ระยะทางไปยงัถงัจา่ยนํา้เลีย้งหมอ้ไอนํา้มรีะยะทางไมไ่กลมาก

 รวบรวม Drain ใสถ่งัเปิด (Recovery tank) 
กอ่นแลว้ใชป้ั๊มสบูไปยงัถงัจา่ยนํา้เลีย้งหมอ้ไอนํา้
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HEAT
RECOVERY

การนําความร้อนท้ิงจากกา๊ซเผาไหม้มาใช้

ประโยชน์ (Heat recovery from flue gas) 
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ECONOMIZER

การนําความรอ้นทิง้จากกา๊ซเผาไหมม้าใชป้ระโยชน ์
(Heat recovery from flue gas) 

นําความรอ้นจากไอเสียมา

อุ่นน้ําป้อน

ปริมาณ Sulphur กบั Dew Point
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การนําความรอ้นทิง้จากกา๊ซเผาไหมม้าใชป้ระโยชน ์
(Heat recovery from flue gas) 

ECONOMIZER
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เครือ่งประหยดัเชือ้เพลงิ หรอื เครือ่งอุน่นํา้เลีย้ง (Economizer)

โหลดของหม้อไอนํา้

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ประสิทธิภาพ

มีเคร่ืองประหยดัเช้ือเพลงิ

ไม่มีเคร่ืองประหยดัเช้ือเพลงิ

แหล่งท่ีมา : จากประสบการณ์หมอ้ไอนํ้ ามากกวา่ 500 ลูก

แสดงประสทิธภิาพของหมอ้ไอนํา้ขนาดใหญ่

การนําความรอ้นทิง้จากกา๊ซเผาไหมม้าใชป้ระโยชน ์
(Heat recovery from flue gas) 
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การเปลีย่นหมอ้ไอนํา้ / 
เปลีย่นเชือ้เพลงิ
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ราคาเช้ือเพลิง

 ค่าความร้อนของเช้ือเพลิง

ปริมาณไอน้ําท่ีใช้ทัง้ปี

ปริมาณเช้ือเพลิงท่ีใช้ทัง้ปี

 เวลาการใช้งานในรอบปี

ราคาหม้อไอน้ําใหม่

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์
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ชนดิเชือ้เพลงิ ราคา
ดเีซล 26 บาท/ลติร
น้ํามนัเตา 18 บาท/ลติร
LPG 20 บาท/ก.ก.
NG 300 บาท/MMBTU
แกลบ 1.3 บาท/ก.ก.
ขีเ้ลือ่ย 1.8 บาท/ก.ก.
กากออ้ย 1.0 บาท/ก.ก.
กะลาปาลม์ 2.5 บาท/ก.ก.
บทิมูนัิส 2.5 บาท/ก.ก.

ตวัอย่างราคาเช้ือเพลิง
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ชนดิเชือ้เพลงิ คา่ความรอ้น
ดเีซล 36.42 MJ/ลติร
น้ํามนัเตา 39.77 MJ/ลติร
LPG 49.00 MJ/ก.ก.
NG 1055 MJ/MMBTU
แกลบ 14.40 MJ/ก.ก.
ขีเ้ลือ่ย 10.88 MJ/ก.ก.
กากออ้ย 7.53 MJ/ก.ก.
กะลาปาลม์ 12.68 MJ/ก.ก.
บทิมูนัิส 26.37 MJ/ก.ก.

คา่ความรอ้นของเชือ้เพลงิ
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ชนดิเชือ้เพลงิ ราคา คา่ความรอ้น บาท/MJ
ดเีซล 26 บาท/ลติร 36.42 MJ/ลติร 0.71
น้ํามนัเตา 18 บาท/ลติร 39.77 MJ/ลติร 0.45
LPG 20 บาท/ก.ก. 49.00 MJ/ก.ก. 0.41
NG 300 บาท/MMBTU 1055 MJ/MMBTU 0.28
แกลบ 1.3 บาท/ก.ก. 14.40 MJ/ก.ก. 0.09
ขีเ้ลือ่ย 1.8 บาท/ก.ก. 10.88 MJ/ก.ก. 0.17
กากออ้ย 1.0 บาท/ก.ก. 7.53 MJ/ก.ก. 0.13
กะลาปาลม์ 2.5 บาท/ก.ก. 12.68 MJ/ก.ก. 0.20
บทิมูนัิส 2.5 บาท/ก.ก. 26.37 MJ/ก.ก. 0.09

ตน้ทนุเชือ้เพลงิ
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ชนดิเชือ้เพลงิ ราคา บาท/MJ %
ดเีซล 26 บาท/ลติร 0.71 -57.73
น้ํามนัเตา 18 บาท/ลติร 0.45 0
LPG 20 บาท/ก.ก. 0.41 9.82
NG 300 บาท/MMBTU 0.28 37.17
แกลบ 1.3 บาท/ก.ก. 0.09 80.05
ขีเ้ลือ่ย 1.8 บาท/ก.ก. 0.17 63.45
กากออ้ย 1.0 บาท/ก.ก. 0.13 70.66
กะลาปาลม์ 2.5 บาท/ก.ก. 0.20 56.44
บทิมูนัิส 2.5 บาท/ก.ก. 0.09 79.05

ตน้ทนุเชือ้เพลงิ
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กรณีศกึษา!!
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 ประเภทธรุกจิ : อตุสาหกรรมอาหาร
 เปลีย่นหมอ้ไอน้ําจากใชน้ํ้ามนัเตาซเีป็นเชือ้เพลงิเป็นถา่นหนิบทิมูนัิส
 คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน

พลงังานทีใ่ช ้ ปรมิาณทีใ่ชต้อ่ปี มลูคา่ตอ่ปี
พลงังานไฟฟ้า 1,725,432 kWh/ปี 5,762,943 บาท/ปี

น้ํามนัเตาซี 963,000 ลติร/ปี 16,525,080 บาท/ปี
รวม 22,288,023 บาท/ปี

กรณศึีกษาที ่1กรณีศกึษาที่ 1
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 การวเิคราะหท์างการเงนิกอ่นดําเนนิการปรับปรงุ

ตวัแปร หน่วย กรณีที ่1 กรณีที ่2
เงนิลงทนุ บาท 15,000,000 15,000,000

ผลประหยดั บาทตอ่ปี 11,622,051 11,622,051
อายโุครงการ ปี 20 7
อตัราดอกเบีย้ % 7 4

NPV บาท 108,124,174 54,756,185
IRR % 77.47 76.00
BCR - 8.21 4.65

D PBP ปี 1-2 1-2
S PBP ปี 1.29 1.29
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ระบบกอ่นการปรับปรงุ
กรณศึีกษาที ่1
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หมอ้ไอน้ํา 5 t/h และ 3 t/h ถังเก็บน้ํามันเตาซี

ถังน้ําป้อน มเิตอรว์ดัอณุหภมูน้ํิาป้อน

กรณศึีกษาที ่1
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Pressure Gauge 

มเิตอรว์ดัไฟฟ้าของหมอ้ไอน้ํา

มเิตอรว์ดัปรมิาณน้ําป้อน มเิตอรว์ดัปรมิาณน้ํามันเตาซี

หมอ้ไอน้ําขนาด 3 และ 5 t/h

กรณศึีกษาที ่1
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ระบบหลงัการปรับปรงุ
กรณศึีกษาที ่1
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หมอ้ไอน้ํา 8 t/h ถังน้ําป้อน

มเิตอรว์ดัอณุหภมูน้ํิาป้อน Pressure Gauge 

กรณศึีกษาที ่1
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มเิตอรว์ดัไฟฟ้าของหมอ้ไอน้ํามเิตอรว์ดัปรมิาณน้ําป้อน

ระบบป้อนถา่นหนิเขา้หมอ้ไอน้ําหอ้งเก็บเชือ้เพลงิถา่นหนิ

กรณศึีกษาที ่1
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ผลประหยดัดา้นเชือ้เพลงิ

=

ผลประหยดัดา้นไฟฟ้า

=
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ผลประหยดัทีเ่กดิขึน้
= ผลประหยดัดา้นเชือ้เพลงิ + ผลประหยดัดา้นไฟฟ้า

กรณศึีกษาที ่1
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ดา้นเชือ้เพลงิ
ปรมิาณน้ํามันเตาซตีอ่ตนัไอน้ํา = 73.42 ลติร/ตนั
ตน้ทนุเชือ้เพลงิ = 1,259.88 บาท/ตนั

ดา้นไฟฟ้า
ปรมิาณไฟฟ้าตอ่ตนัไอน้ํา = 3.90 kWh/ตนั
ตน้ทนุไฟฟ้า = 13.04 บาท/ตนั

ตน้ทนุรวม = 1,259.88 + 13.04
= 1,272.92 บาท/ตนั

ปรมิาณไอน้ําทีใ่ชทั้ง้ปี = ปรมิาณไอน้ําเฉลีย่ตอ่วันกอ่นการปรับปรงุ x
วันทํางานของหมอ้ไอน้ําทัง้ปี

= 46.88 ตนั/วัน x 300 วัน/ปี
= 14,062.98 ตนั/ปี

คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานทัง้ปี = 1,272.92 x 14,062.98
= 17,901,048 บาท/ปี

สรปุผลการวเิคราะหก์อ่นการปรบัปรงุ

หมายเหตุ ราคาน้ํามันเตาซ ี17.16 บาท/ลติร,คา่ไฟเฉลีย่ 3.34 บาท/kWh, 
โรงงานทํางาน 300 วนั/ปี

กรณศึีกษาที ่1
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ดา้นเชือ้เพลงิ
ปรมิาณบทิมูนัิสตอ่ตนัไอน้ํา = 164.87 กโิลกรัม/ตนั
ตน้ทนุเชือ้เพลงิ = 585.28 บาท/ตนั
ดา้นไฟฟ้า
ปรมิาณไฟฟ้าตอ่ตนัไอน้ํา = 5.25 kWh/ตนั
ตน้ทนุไฟฟ้า = 17.55 บาท/ตนั
ตน้ทนุรวม = 585.28 + 17.55

= 602.83 บาท/ตนั

คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานทัง้ปี = 602.83 x 14,062.98
= 8,477,586 บาท/ปี

ผลประหยดั = 17,901,048 – 8,477,586
= 9,423,462 บาท/ปี (save 52.64%)

เงนิลงทนุ = 16,047,017 บาท
ระยะเวลาคนืทนุ = 16,047,017 / 9,423,462

= 1.70 ปี

สรปุผลการตรวจวดัหลงัการปรบัปรงุ

หมายเหตุ ราคาถา่นหนิบทิมูนัิส 3.55 บาท/ก.ก.

กรณศึีกษาที ่1
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 การวเิคราะหท์างการเงนิหลงัดําเนนิการปรับปรงุ

ตวัแปร หน่วย กรณีที ่1 กรณีที ่2
ประเมนิ เกดิจรงิ ประเมนิ เกดิจรงิ

เงนิลงทนุ บาท 15,000,000 16,047,017 15,000,000 16,047,017
ผลประหยัด บาทตอ่ปี 11,622,051 9,423,462 11,622,051 9,423,462
อายโุครงการ ปี 20 20 7 7
อตัราดอกเบีย้ % 7 7 4 4

NPV บาท 108,124,174 83,785,274 54,756,185 40,513,117
IRR % 77.47 58.67 76.00 56.13
BCR - 8.21 6.22 4.65 3.52

D PBP ปี 1-2 1-2 1-2 1-2
S PBP ปี 1.29 1.70 1.29 1.70

กรณศึีกษาที ่1
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 ประเภทธรุกจิ : อตุสาหกรรมอาหาร
 เปลีย่นหมอ้ไอน้ําประสทิธภิาพสงู
 คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน

พลงังานทีใ่ช ้ ปรมิาณทีใ่ชต้อ่ปี มลูคา่ตอ่ปี
พลงังานไฟฟ้า 19,929,146 kWh/ปี 55,203,734 บาท/ปี
กา๊ซธรรมชาติ 245,651 MMBTU/ปี 65,367,731 บาท/ปี

รวม 120,571,465 บาท/ปี

กรณีศกึษาที่ 2

เงนิลงทนุ  9,316,490 บาท
ผลประหยดั 3,372,107 บาท/ปี
ระยะเวลาคนืทนุ 2.76 ปี 74
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หมอ้ไอน้ําขนาด 10 ตัน/ชัว่โมง และ6.3 ตัน/ชัว่โมง

Pressure 
Guage

เกจวดัความ
ดันแกส๊ NG 
จากทอ่สง่

เกจวดัความ
ดันแกส๊ NG

ภายใน
โรงงาน 76



Boiler 

16 Ton/hr

Super heat Boiler 1.945 Ton/hr

Thermal oil Heater 500,000 kcal/hr

Thermal oil Heater 325,000 kcal/hr

กระบวนการแยกไข 

หอกลั่นน้ํามันปาล์ม

ให้ความร้อนน้ํามันปาล์ม

Condensat Return

Condensat Return

Steam Flow meter

Meter น้ําป�อน

NG Stantion

น้ําป�อน

กับดักไอน้ํา

ป��มน้ําป�อน

กับดักไอน้ํา

มิเตอร์ก๊าซธรรมชาติ

น้ําออกจาก Economizer
Economizer

น้ําเข้า Economizer

Deaerator
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หมอ้ไอน้ํา 16 ตนั/ชัว่โมง 

Pressure 
Guage

เกจวดัความ
ดันแกส๊ NG 
จากทอ่สง่

เกจวดัความ
ดันแกส๊ NG

ภายใน
โรงงาน 78



ดา้นเชือ้เพลงิ
ปรมิาณน้ํามัน NG ตอ่ตนัไอน้ํา = 2,943 MJ/ตนั

= 2,943 / 1,055
= 2.79 MMBTU/ตนั

ตน้ทนุเชือ้เพลงิ = 742.42 บาท/ตนั
ดา้นไฟฟ้า
ปรมิาณไฟฟ้าตอ่ตนัไอน้ํา = 4.20 kWh/ตนั
ตน้ทนุไฟฟ้า = 11.63 บาท/ตนั
ตน้ทนุรวม = 742.42 + 11.42

= 753.84 บาท/ตนั

ปรมิาณไอน้ําทีใ่ชทั้ง้ปี = ปรมิาณไอน้ําเฉลีย่ตอ่วันกอ่นการปรับปรงุ x
วันทํางานของหมอ้ไอน้ําทัง้ปี

= 216.8 ตนั/วัน x 350 วัน/ปี
= 75,880 ตนั/ปี

คา่ใชจ้า่ยพลงังานทัง้ปี = 753.84 x 75,880
= 57,201,379 บาท/ปี

สรปุผลการวเิคราะหก์อ่นการปรบัปรงุ

หมายเหตุ ราคากา๊ซธรรมชาต ิ266.10 บาท/MMBTU,คา่ไฟเฉลีย่ 2.77
บาท/kWh, โรงงานทํางาน 350 วนั/ปี 79



ดา้นเชือ้เพลงิ
ปรมิาณ NG ตอ่ตนัไอน้ํา = 2,779 MJ/ตนั

= 2.63 MMBTU/ตนั
ตน้ทนุเชือ้เพลงิ = 699.84 บาท/ตนั
ดา้นไฟฟ้า
ปรมิาณไฟฟ้าตอ่ตนัไอน้ํา = 3.452 kWh/ตนั
ตน้ทนุไฟฟ้า = 9.56 บาท/ตนั
ตน้ทนุรวม = 699.84 + 9.56

= 709.40 บาท/ตนั

คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังานทัง้ปี = 709.40 x 75,880
= 53,829,272 บาท/ปี

ผลประหยดั = 57,201,379 – 53,829,272
= 3,372,107 บาท/ปี (save 5.89%)

เงนิลงทนุ = 9,316,490 บาท
ระยะเวลาคนืทนุ = 9,316,490 / 3,372,107

= 2.76 ปี

สรปุผลการตรวจวดัหลงัการปรบัปรงุ
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 ประเภทธรุกจิ : อตุสาหกรรมเซรามคิ
 นําความรอ้นทิง้จากเตาเผากลบัมาใชใ้หม่
 คา่ใชจ้า่ยดา้นพลงังาน

กรณีศกึษาที่ 3

เงนิลงทนุ  1,440,000 บาท
ผลประหยดั 2,926,201 บาท/ปี
ระยะเวลาคนืทนุ 0.49 ปี

พลังงานทีใ่ช ้ ปรมิาณทีใ่ชต้อ่ปี มลูคา่ตอ่ปี
พลังงานไฟฟ้า 51,450,986  kWh 117,149,114 บาท
พลังงานความรอ้น
• กา๊ซธรรมชาติ
• น้ํามันดเีซล

1,377,026  ลา้นบทียีู
5,987 ลติร (5 เดอืน)

323,493,006 บาท
91,897 บาท (5 

เดอืน)

81



Dryer
เตาอบ 

2 เครือ่ง

Klin
เตาเผา

NG

ปลอ่ยลมรอ้นทิง้

กระเบือ้งออก กระเบือ้งเขา้

กอ่นการปรบัปรงุ
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หลงัการปรบัปรงุ
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กอ่นการปรบัปรงุ

หลงัการปรบัปรงุ

มเิตอร ์NG
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เตาอบที ่1
ปรมิาณการใช ้ Natural Gas =  52,222.8    ลบ.ม./ปี
โดยจํานวนผลผลติกระเบือ้งตอ่ปี =  2,731,960.8 ตร.ม./ปี
ดัชนกีารใชพ้ลังงาน =    ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิใน Dryer (ลบ.ม.)

จํานวนผลผลติกระเบือ้ง (ตร.ม.)
=   0.0191       ลบ.ม./ตร.ม.

เตาอบที ่2
ปรมิาณการใช ้ Natural Gas สําหรับ =  40,383.6  ลบ.ม./ปี
โดยจํานวนผลผลติกระเบือ้งตอ่ปี =  2,752,028.4 ตร.ม./ปี
ดัชนกีารใชพ้ลังงาน =     ปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลงิใน Dryer (ลบ.ม.)

จํานวนผลผลติกระเบือ้ง (ตร.ม.)
=  0.0147          ลบ.ม./ตร.ม.

หลงัการปรบัปรงุ
ไมม่กีารใชง้าน Natural Gas
ดัชนกีารใชพ้ลังงาน =   0 ลบ.ม./ตร.ม.

วเิคราะหผ์ลประหยดั
ปรมิาณ Natural Gas ทีใ่ชล้ดลง = 52,222.8 + 40,383.6 = 92,606.4 ลบ.ม./ปี

กอ่นการปรบัปรงุ
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จาก P1V1 = P2V2 ไดว้า่ V2 = P1V1 / P2

ปรมิาตรกา๊ซธรรมชาตทิีค่วามดันมาตรฐาน(1bar) = 3.2 x 92,606.4 / 1.0

= 296,340.48 ลบ.ม./ปี

หรอืคดิเป็น = 10,223.75 MMBTU/ปี

ผลประหยดั = ปรมิาณ NG ทีป่ระหยดัได ้x ราคา NG
= 10,223.75 x 286.23 
= 2,926,201 บาท/ปี

เงนิลงทนุ = 1,440,000 บาท
ระยะเวลาคนืทนุ = 1,440,000  / 2,926,201

= 0.49 ปี
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