
การอบรมถายทอดความรู คร้ังที่ 1

เร่ือง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของระบบไอนํ้า

ในโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม
ภายใตโครงการวิศวกรรมเชิงลกึเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานความรอนในโรงงานอุตสาหกรรม

กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หัวขอที่ 1 พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบไอน้ําในโรงงานสกัดน้ํามันปาลม

โดย ดร.วสันต  โยคเสนะกุล

ผูเชี่ยวชาญดานระบบผลิตไอน้ํา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมทับทิม 1 ชั้นล็อบบี้ 

โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี
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ไอน้ําและคุณสมบัติของไอน้ํา  1.

หมอน้ํา และอุปกรณประกอบ2.

ระบบน้ําสําหรับหมอน้ํา3.

พื้นฐานการเผาไหม4.

หัวขอการนําเสนอ

ระบบไอน้ําทั้ง 4 สวน (สวนการผลิตไอน้ํา การสงจายไอน้ํา อุปกรณใชไอน้ํา 

และ การนําความรอนกลับ)
5

การประเมินระบบไอน้ําดวย SSST6.
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1. ไอนํ้าและคุณสมบัติของไอนํ้า 
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ไอนํ้า (steam) คืออะไร?

ไอน้ําเกิดจากน้ําท่ีไดรับความรอนจนถึงจุดเดือดและเดือดกลายเปนไอ ซ่ึง

ไอที่เกิดขึ้นจะสะสมอยูบริเวณเหนือผิวน้ําหรือสวนเก็บไอ ถาไมมีการระบายออก

จะอัดตัวเกิดเปนความดันขึ้น

อุปกรณ์ใช้ไอนํา้

คอนเดนเสท

ความร้อน

ที่ถูกถ่ายเท

ไอนํา้
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จุดเดือด

จุดเดือด หมายถึง อุณหภูมิของน้ําที่เดือดน้ํากลายเปนไอ จะขึ้นอยูกับความดันภายใน

ภาชนะที่ใชตม เชน 

 ตมน้ําที่ภาชนะเปด น้ําจะเดือดกลายเปนไอที่อุณหภูมิ 100 oC

 แตถาตมภายในภาชนะปดจดุเดือด จุดเดือดของจะสงูเปลีย่นแปลงตามความดัน

ไอน้ํา

ความรอน

ไอน้ําไปใชงาน
เกจวัด

ความดัน

นํา้
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 ความดันสัมบูรณ (Absolute pressure): เปนคาความดันจริงที่วัดอางอิงกับสูญญากาศ
สัมบูรณ (ความดันศูนยสัมบูรณ)

 ความดันเกจ (Gage pressure): : ผลตางของความดันระหวางความดันสัมบูรณกับความดัน
บรรยากาศ

 ความดันสุญญากาศ (Vacuum pressure): ความดันที่ตํ่ากวาความดันบรรยากาศ

ประเภทของความดัน
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จุดเดือด

ไอนํ้าอิ่มตัว

ไอแหง หรือไอดง

Tsuperheat

Tsat

นํ้าอ่ิมตวั

Saturated liquid

ของผสมระหวา่งนํ้าและไอนํ้าอ่ิมตวั

Liquid and vapour mixture
ไอนํ้าอ่ิมตวั

Saturated vapour

นํ้า

Compressed liquid
ไอแหง้

Superheated  steam

การเปลี่ยนสถานะของนํ้าภายใตความดันคงที่
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พลังงานของไอนํ้า

100 kcal/kg

539 kcal/kg

639 kcal/kg

ความรอนสัมผัสความรอนสัมผัส ความรอนแฝง
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Saturated steam table

Superheated steam table

การหาเอนทาลปของไอนํ้า (ใช app ในมือถือ)

9



"หมอน้ํา" หมายถึง ภาชนะปดสําหรับบรรจุน้ําท่ีมีปริมาณความจุเกิน 2 ลิตรขึ้นไปเม่ือ

ไดรับความรอนจากการสันดาปของเชื้อเพลิงหรือแหลงพลังงานความรอนอ่ืนน้ําจะ

เปลี่ยนสถานะกลายเปนไอน้ําภายใตความดันมากกวา 1.5 เทาของความดัน

บรรยากาศท่ีระดับน้ําทะเล หรือ ภาชนะปดสําหรับบรรจุน้ําซ่ึงใชในการผลิตน้ํารอนท่ีมี

พ้ืนที่ผิวรับความรอนต้ังแต 8 ตารางเมตรขึ้นไป

“หมอน้ํา” ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549

สวนผลิตไอนํ้า (หมอนํ้า)
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• กําลังการผลิตไอน้ํา (Steam rate)

หมายถึง ความสามารถของหมอน้ํา ในการผลิตไอน้ําในเวลา 1 ชั่วโมง ภายใต

ความดันบรรยากาศ (1 atm หรือ 0 barg)

• หมอน้ําขนาด 1 ตันตอชั่วโมง 

หมายถึง หมอน้ําที่สามารถทําใหน้ํา 1 ตัน (1,000 ลิตร) ระเหยกลายเปนไอน้ํา

ไดหมดภายในเวลา 1 ชั่วโมง ภายใตความดันบรรยากาศ (1 atm หรือ 0 barg)

• แรงมาหมอน้ํา (Boiler Horse Power)

เปนหนวยวัดกําลังการผลิตไอน้ําของหมอน้ํา คือ ปริมาณความรอนท่ีทําใหน้ํา

ขนาด 34.5 ปอนด ท่ีอุณหภูมิ 212 ºF กลายเปนไอน้ําท่ีอุณหภูมิ 212 ºF  หมดใน

เวลา 1 ชั่วโมง หรือ 1 แรงมาหมอน้ํา

กําลังการผลิตไอนํ้า
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2. หมอนํ้า และอุปกรณประกอบ

หมอน้ําแบงตามการจัดการไหลของน้ําและกาซไอเสียจะแบงได 2 แบบ คือ

1.  หมอน้ําแบบทอไฟ (Fire-tube Boiler)

หมอน้ําแบบนี้ภายในทอจะมีความรอนหรือเปลวไฟวิ่งอยู  สวนน้ําจะอยูภายนอกทอ  เปน

หมอน้ําที่พบวามีใชอยางกวางขวางในโรงงานอุตสาหกรรม  เชน หมอน้ําสําเร็จรูป หมอน้ํา

รถไฟ และหมอน้ําเรือ  เปนตน

2.  หมอน้ําแบบทอน้ํา (Water-tube Boiler)

หมอน้ําแบบนี้ภายในทอจะมีน้ําวิ่งอยู  สวนภายนอกจะมีความรอนหรือเปลวไฟลอมรอบ เชน 

หมอน้ําทอน้ําขวาง และหมอน้ําทอน้ํางอบางสวน เปนตน

ประเภทของหมอน้ํา
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3. ระบบน้ําสําหรับหมอน้ํา
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มลทินในนํ้า 

ก๊าซ สารแขวนลอย สารอินทรีย์ สารละลายนํ้า 

  

 

 

 

O2 CO2

NH3 H2S

CaCO3 Ca(HCO3)2

MgCO3 Mg(HCO3)2

CaCl2 CaSO4 CaNO3

MgCl2 MgSO4 MgNO3

NaSO4 NaNO3 NaCl

Mn(HCO3)2 Fe(HCO3)2

นํา้มนั

ไขมนั

จุลนิทรีย์

TDS

 

    

สารที�กระด้าง สารที�ไม่กระด้าง 

ชั�วคราว 

ถาวร 

 

นํ้าสําหรับหมอนํ้า
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ความกระดาง ตะกรัน

สนิมออกซิเจน

ถาใชหมอน้ําในสภาพนี้เรื่อยๆ ทอน้ําจะตัน และเกิดสนิม อาจทําใหทอน้ําแตกได

เกิดเปน

เปนสาเหตุ

ทอ่แตก 

ฉีกขาด

ผลกระทบตอหมอนํ้า หากใชนํ้าไมเหมาะสม
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O2 , CO2 pH Ca , Mg , Si

Pitting corrosion การกัดกรอนและการ

แตกราวเนื่องจาก คา pH

การเกิดตะกรันเนื่อง

ความกระดางของน้ํา

ผลกระทบตอหมอนํ้า หากใชนํ้าไมเหมาะสม
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หมอน้ําขนาดไมเกิน 20 ton/h ความดันไมเกิน 20 barg

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องคุณสมบัติของน้ําสาํหรับหมอน้ํา 

พ.ศ. 2549 เลม 123 ตอนพิเศษ 125 ง
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คา pH ที่เหมาะสมสําหรับหมอนํ้า
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4. พื้นฐานการเผาไหม
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การเผาไหมสําหรับหมอนํ้า
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• เชื้อเพลงิ และ อากาศ (ออกซิเจน)

การเผาไหม
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 เชื้อเพลิง

• Gas

• LPG or NG

• Liquid

• น้ํามันเตา A, C

• น้ํามันดีเซล

• Solid

• ถานหิน

• ชีวมวล เชน ใยปาลม กะลาปาลม หรือ กากออย

เช้ือเพลิงที่ใชในหมอนํ้า
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• เชื้อเพลงิกาซ

• เชื้อเพลงิเหลว

Liquid 
fuel

Air

ระเหย

ลักษณะการเผาไหม
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• เชื้อเพลงิแขง็

Char
10-20 %

Heat consumption

Heat 
production

Char
burning

Ignition

800

200-
300

105
Moisture 
evaporation

Pyrolysis

Volatiles
80-90 %

OC

Char
10-20 %

Heat consumption

Heat 
production

Char
burning

Ignition

800

200-
300

105
Moisture 
evaporation

Pyrolysis

Volatiles
80-90 %

OC

ลักษณะการเผาไหม
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• เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล

เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล มีขั้นตอนการเผาไหมหลายขั้นตอน โดยขั้นแรกสุดและเปนขั้นตอนที่สําคัญ

มาก คือ การระเหยความชื้นในเชื้อเพลิง (Moisture evaporation) ถามีความชื้นในเชื้อเพลิงมากจะ

ทําใหตองใชพลังงานและเวลามาก และถาความชื้นมากเกินไปอาจทําใหการเผาไหมลมเหลวได 

เมื่อเชื้อเพลิงถูกระเหยความชื้นหมดแลว ขั้นตอนที่สอง คือ การปลดปลอยสารระเหยในเชื้อเพลิง 

(Pyrolysis) ซึ่งสารระเหยเหลาน้ีจะลอยออกมาจากเชื้อเพลิง และจะถูกผสมกับอากาศและเร่ิมติดไฟ 

(ignition of volatiles) ซึ่งก็คือขั้นตอนที่สาม และในขั้นตอนที่ส่ี คือ การเผาไหมของสารระเหยนั้น

ใหเห็นเปนเปลวไฟ (burning of volatiles (flaming)) เมื่อสารระเหยถูกเผาไหมหมด ขั้นตอนที่หา

จะเกิดขึ้น คือ มองไมเห็นเปลวไฟ หรือเปลวไฟดับ (flame extinguish) และขั้นตอนสุดทาย คือ 

การเผาไหมถาน (คารบอน) ที่เหลืออยู โดยใชการแพรของออกซิเจนเขาสูผิวถานท่ีพรุน เพ่ือสงเสริม

การเผาไหมของถาน (Char burning) 

ดังนั้น ยิ่ง ความชื้น (moisture) ในเชื้อเพลิงมีมากเทาไร ยิ่งตองใชความรอนแฝงในการระเหยนํ้า

มากเทานั้น

ลักษณะการเผาไหม
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1. การวิเคราะหโดยประมาณ 

(proximate analysis) FC

VC

A

M

การวิเคราะหองคประกอบเช้ือเพลิงแข็ง

2. การวิเคราะหโดยละเอียด

(ultimate analysis) 

มี 2 แบบ
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ตัวแปรชี้วัด

อากาศสวนเกินท่ียอมรับไดโดยเฉลี่ย ตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี

ชนิดเช้ือเพลิง %O2ในก๊าซไอเสีย
CO ในก๊าซไอเสีย (ppm)

based on 7% O2

อากาศส่วนเกิน (%)

ก๊าซ 1-2 <690* 5-10

เหลว 3-4 <690 10-20

แขง็ 7-10 <690 50-70

*ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน 

พ.ศ. 2459 เลม 123 ตอนพิเศษ 125 ง

อากาศสวนเกินในการเผาไหม

27



1. Inclined/Fixed Grate ตะกรับเตาอยูกับที่ และตะกรับเอียง

2. Traveling Grate ตะกรับเตาเคลื่อนที่

3. Spreader Stoker 

4. Step Grate or Pushing Grate เตาแบบขั้นบันได

5. Bubbling Fluidized Bed or Circulating Fluidized Bed

6. Vibrating Grate Stoker

7. Under Feed Stoker เตาแบบปอนเชื้อเพลิงจากดานลาง

เทคโนโลยีการเผาไหมเช้ือเพลิงแข็ง
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• ความชื้นในเชื้อเพลิง

• ขนาดของเชื้อเพลิงแข็ง 

• การกระจายของเชื้อเพลิงในเตา

• อัตราการปอนเชื้อเพลิง

• ลักษณะการปอนอากาศ 

ปจจัยที่มีผลตอการเผาไหมของเช้ือเพลิงแข็ง
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1. สวนผลิตไอน้ํา (Generation)

2. ระบบสงจายไอน้ํา (Distribution)

3. สวนใชไอน้ํา (End use)

4. การนํากลับมาใชใหม (Recovery)

ส่วนผลติไอนํา้ ระบบส่งจ่ายไอนํา้ ส่วนใช้ไอนํา้ การนํากลบัมาใช้ใหม่ 

5. ระบบไอนํ้า
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ระบบไอนํ้าของโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบ
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1. สวนผลิตไอน้ํา (Generation)

ระบบไอนํ้าของโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบ (ตอ)
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2. ระบบสงจายไอน้ํา (Distribution)

ระบบไอนํ้าของโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบ (ตอ)
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3. สวนใชไอน้ํา (End use)

ระบบไอนํ้าของโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบ (ตอ)
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4. การนํากลับมาใชใหม (Recovery)

ระบบไอนํ้าของโรงสกัดนํ้ามันปาลมดิบ (ตอ)

การประเมินระบบไอน้ําดวย SSST
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6. การประเมินไอนํ้าดวยระบบ SSST
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 SSST เปนซอฟแวรที่มีพื้นฐานจากคําถามที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อเพิม่ความตระหนัก 

ในการจัดการระบบไอน้ํา

 ผลที่ไดจาก SSST จะเปนเคร่ืองมือที่บงชี้โอกาสในการปรับปรุงระบบไอน้ําทีมี่ศักยภาพ

 ผลที่ไดจาก SSST ไมใชการคํานวณผลประหยัดพลงังาน

 เหมาะสําหรับ โรงงานอุตสาหกรรม (ผูจัดการโรงงานและวิศวกรโรงงาน)

 แหลงขอมูลมาจาก การตรวจวัดจริง บันทึกยอนหลังและจากผูควบคุมหมอน้ํา

• มี 26 คําถาม และไมควรใชเวลาทํามากกวา 30 นาที 

• คะแนนที่ไดจากการประเมิน ไมไดมีความสําคัญเทากับการมองหาโอกาสปรับปรุง

ระบบ 

Steam System Scoping Tool (SSST) คืออะไร
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ประกอบไปดวย 

1. บทนํา (Introduction)

2. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับระบบไอน้ํา (Steam system basic data) 

3. ภาวะการณเกี่ยวกับระบบไอน้ํา (Steam system profile)

4. การทํางานของระบบโดยรวม (Overall system operating practices) 

5. การทํางานของหมอน้ํา (Boiler plant operating practices) 

6. ระบบจายไอน้ํา การใชไอน้ํา และการนํากลับมาใชใหม (Distribution, 

end use and recovery operating practices) 

7. สรุปผลการประเมิน (Summary results) 

8. ขั้นถัดไป (Next step) 

โครงสรางของ SSST
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ตัวอยางผลการใชโปรแกรม SSST
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ตัวอยางผลการใชโปรแกรม SSST (ตอ)
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ตัวอยางผลการใชโปรแกรม SSST (ตอ)
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ตัวอยางผลการใชโปรแกรม SSST (ตอ)
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ตัวอยางผลการใชโปรแกรม SSST (ตอ)
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 คะแนนเต็มที่เปนไปได ทั้งหมด : 340 คะแนน

 คะแนนที่ไดรับ 

การแปรผลลัพธ โปรแกรม SSST

 ภาวะการณเกี่ยวกับระบบไอน้ํา (Steam system profile) : 2.2 %

(2 คะแนน)

 การทํางานของระบบโดยรวม : 62.1 % (87 คะแนน)

 การทํางานของหมอน้ํา : 19 % (15 คะแนน)

 ระบบจายไอน้ํา การใชไอน้ํา และการนํากลับมาใชใหม : 67 %

(20คะแนน)

 คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 36.5 % คิดเปน  124 คะแนน
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 มีความผันแปรที่สังเกตไดจากคะแนนในแตละหัวขอ

การแปรผลลัพธ โปรแกรม SSST (ตอ)

 ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีที่สุด คือ หัวขอ การทํางานของระบบโดยรวม 

(62.1 %)

 ประสิทธิภาพการทํางานที่ตํ่าที่สุด คือ หัวขอ ภาวะการณเก่ียวกับระบบไอน้ํา 

(2.2%)

 คะแนนเฉลี่ยท่ีคาตํ่า แสดงถึงโอกาสในการปรับปรุงระบบไอน้ําอยางมี

นัยสําคัญ
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