
 

 

การเลือกหม้อไอน า้ (Boiler) ประสิทธิภาพสูง 
 

การใช้พลังงานและประเมินการใช้พลังงานอย่างมีนัยส าคัญ ถอืเป็นการมุ่งเน้นไปยงักระบวนการจัดการ และใช้งานอุปกรณ์
ที่มีการใช้พลังงานในสดัส่วนที่สูงให้มีการใช้พลงังานได้อย่างคุ้มค่า โดยเป็นไปตามข้อก าหนดที่ควรจะเป็นของแตล่ะอปุกรณ์ หากวา่ด้วย
เร่ืองของศกัยภาพการอนรัุกษ์พลงังาน หรือการประหยดัพลงังาน จะพบวา่หม้อไอน า้ (Boiler) นบัเป็นอปุกรณ์ส าคญัมากอีกอปุกรณ์หนึง่ใน
หลากหลายภาคอตุสาหกรรม ทีน่ าหม้อไอน า้ (Boiler) ไปประยกุต์ใช้ในขบวนการผลติ, การจดัการ หรือ การท าความสะอาด เป็นต้น ทัง้นี ้
หากแตล่ะภาคอตุสาหกรรม ได้มีการค านงึถึงและให้ความส าคญักบัหวัใจอปุกรณ์ชิน้นี ้ จะพบวา่ดชันีในการบง่บอกถงึต้นทนุทางพลงังานจะให้
สว่นตา่งที่เห็นภาพได้ชดัเจน และสร้างผลการอนรัุกษ์พลงังานท่ีสามารถวดัผลได้โดยตรงเป็นอยา่งมาก  
 

ปัจจบุนั หม้อไอน า้ (Boiler) มีการจดัหรือแบง่ประเภทตามความเหมาะสมของการน าไปใช้งาน โดยมีกลไกการท างานหลกัๆ ก็คือ การ
น าไอน า้, น า้ร้อน, ลมร้อน หรือความร้อนในลกัษณะตา่งๆ เพื่อไปประยกุต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม แม้กระทัง่ในภาคโรงพยาบาล หรือ โรงแรมก็
จ าเป็นต้องใช้หม้อไอน า้ในการฆา่เชือ้โรค, โภชนาการ, ซกัรีด และ ท าน า้อุน่ เป็นต้น 
 
  อยา่งไรก็ตาม การเลอืกใช้หม้อไอน า้เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ และสามารถตอบสนองกบัภาระการใช้งานไอน า้ที่เพยีงพอตอ่ความ
ต้องการในแตล่ะชัว่โมงของในแตล่ะวนันัน้ ถือเป็นแนวทางที่ส าคญัในการช่วยเร่ืองการประหยดัพลงังานได้ดีที่สดุ โดยทัว่ๆ ไป ผู้ใช้งานหม้อไอน า้
มกัจะให้ความส าคญั หรือบง่ประสทิธิภาพของหม้อไอน า้ ในขณะท่ีหม้อไอน า้สามารถมกีารใช้งานในภาระสงูสดุ แตใ่นการใช้งานจริงๆ ปัจจยัที่
ต้องค านงึคือ ได้มีการใช้และเกิดการสญูเสยีของพลงังานเกินความจ าเป็นโดยไมก่่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่  
 
การประหยดัพลังงานโดยใช้ หม้อไอน า้ระบบวนัซ์ทรู (Once Through)*    

 

จากสองกลุม่เป้าหมาย ได้แก ่โรงพยาบาล และ โรงแรม โดยทัง้ 2 หนว่ยงานเป้าหมายมีการใช้หม้อไอน า้โดยใช้หลกัการค านงึถงึดชันีการประหยดั
พลงังาน ความส าคญัของการอนรัุกษ์พลงังาน และการใช้พลงังานอยา่งเต็มประสทิธิภาพ ด้วยหลกัการวเิคราะห์การใช้พลงังาน ให้สามารถใช้
พลงังานได้อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ เพื่อตอบสนองภาระ (Load) หรือความต้องการใช้ได้อยา่งพอเพียง ควบคูก่นักบัการลดการสญูเสยีพลงังาน
โดยเปลา่ประโยชน์  
 
วิธีการหน่ึงที่จะท าให้ประสิทธิภาพหม้อไอน า้สูงตลอดเวลา โดยไม่สูญเสียพลังงานเกินความจ าเป็นคอื การวิเคราะห์ภาระ และ
เลือกใช้หม้อไอน า้ขนาดเล็กหลายตัวเพื่อตอบสนองและตัง้ค่าการท างานตามแต่ละช่วงเวลาของภาระ (Load) ด้วยความอจัฉริยะของ
ระบบ MUILTIPLE INSTALLATION (MI) ที่ติดตัง้ในระบบเคร่ืองผลติไอน า้ ซึง่สามารถควบคมุกระบวนการผลติไอน า้ในระบบให้มีประสทิธิภาพ
มากขึน้ถึง 100% โดยใช้หลกัการของการปรับเพิ่มหรือลดกระบวนการผลติไอน า้ของเคร่ืองผลติไอน า้ในระบบให้สอดคล้องกบัปริมาณที่ใช้จริงใน
การผลติ   
 

 



 

 

 
 
การใช้ระบบ MUILTIPLE INSTALLATION (MI) ควบคุมประสิทธิภาพของระบบ 
 

- ความสามารถในการปรับเพิ่มหรือลดการผลติไอน า้ให้เหมาะสมตอ่ความต้องการ ท าให้ประสทิธิภาพสงูขึน้ 
- เคร่ืองผลติไอน า้เคร่ืองอื่นๆ เมือ่ความดนัของเคร่ืองผลติไอน า้เคร่ืองใดเคร่ืองหนึง่เกิดความผิดปกติ ระบบ MI TERMINAL จะเร่ิม

ด าเนินการสง่ค าสัง่ไปยงัชดุควบคมุ 
- เพียงเช่ือมตอ่ระบบ MI TERMINAL ก็สามารถเพิม่ประสทิธิภาพในการผลติของระบบให้สงูขึน้ได้  

 

           
รูปภาพจ าลองตัวอย่างของระบบ MI                       

 
 
 
ถึงแม้หม้อไอน า้ระบบวนัซ์ทรูจะเป็นหม้อไอน า้ที่มีขนาดเลก็ แตก็่ได้มีการน ามาใช้ในหลากหลายภาคอตุสาหกรรม  แม้ในบางอตุสาหกรรมที่มี
ความต้องการใช้ไอน า้ในปริมาณที่มาก ก็สามารถประยกุต์และเลอืกติดตัง้หม้อไอน า้แบบใช้หลายเคร่ืองเข้าชว่ยกนัในการท างาน  ท าให้การใช้งาน
มีประสทิธิภาพสงูตลอดเวลา เนือ่งจากหม้อไอน า้แตล่ะเคร่ืองที่ใช้งานจะท างานท่ีภาระสงู และถ้าหากความต้องการไอน า้ลดต า่ลง หม้อไอน า้บาง
เคร่ืองก็สามารถตัง้คา่ให้หยดุใช้งานไปเลยได้ มากกวา่นัน้ เมื่อมีความต้องการไอน า้ครัง้แรกของในแตล่ะวนั ตวัเคร่ืองก็สามารถผลติไอน า้ขึน้มาได้
ในช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ท าให้ประหยดัเชือ้เพลงิ ประหยดัเวลา และประหยดัแรงงาน จากลกัษณะดงักลา่วนี ้จึงท าให้การใช้งานในแบบดงักลา่ว มี
ความเหมาะสมเป็นอยา่งมาก ซึง่สามารถก าหนดปริมาณไอน า้ทีต้่องการและแปรเปลีย่นไปได้ตลอดทัง้วนั และช่วยท าให้หนว่ยงานท่ีใช้ เกิดการ
ประหยดัพลงังานท่ีเป็นต้นทนุ 
 
 



 

 

 
 
 
 
ค านิยามของหม้อไอน า้แบบวนัซ์ทรู*  

  หม้อไอน า้แบบวนัซ์ทรูมกัจะมีโครงสร้างงา่ยๆ มีน า้อยูใ่นทอ่ โดยมีทอ่ขดเป็นคอยล์หรืออาจจะเป็นทอ่ตรง มีปริมาณน า้น้อย ท าให้การ
ระเหยกลายเป็นไอน า้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว ราวกบัวา่น า้ที่ป้อนเข้ามาแล้วระเหยไปทนัที จึงได้ตัง้ช่ือเรียกหม้อไอน า้แบบนีว้า่ วนัซ์ทรูบอยเลอร์  
 
  สาเหตุที่ท าให้วนัซ์ทรูบอยเลอร์เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากวา่ไมจ่ าเป็นต้องมีผู้ควบคมุหม้อไอน า้ที่รับใบอนญุาต 
และได้รับการยกเว้นไมต้่องมกีารตรวจสอบประจ าปีถ้าหากหม้อไอน า้ดงักลา่วสร้างขึน้ และใช้งานในลกัษณะ ดงันี ้ 
 
1. เป็นระบบแบบทอ่น า้ ท าให้พลงังานท่ีสะสมอยูม่ีปริมาณน้อย สร้างไอน า้ได้เร็ว  
2. อปุกรณ์ถือมีความปลอดภยั เนื่องจากพืน้ผิวรับความร้อนน้อย  
3. เทคนิคใหมใ่นการออกแบบ ลดผู้บาดเจ็บจากการใช้หม้อน า้แบบวนัซ์ทรูลง เพราะมีปริมาณของน า้ที่น้อย  
4. ความเสยีหายต า่ ความปลอดภยัสงู  
5. ประหยดัพืน้ท่ี  
 
 

 
รูปภาพจ าลองการใช้งานระหว่าง หม้อไอน า้ แบบ FIRE TUBE และ ONCE THROUGH 

 
  



 

 

 
นอกจากนี ้ผู้ใช้ยงัสามารถเลอืกน าระบบ Economizer มาใช้ได้อกีด้วย (ในบางรุ่น) 

 ระบบ Economizer เป็นเทคโนโลยีระบบที่น าเอาของเสยีทีม่ีความร้อนในสว่นของการระบาย หรือ ป้อนทิง้ น ากลบัมาใช้ใหม่  โดยช่วย

ให้ลดการใช้เชือ้เพลงิในการผลติไอน า้ลงได้ และยงัลดอณุหภมูิของไอเสยีที่ปลอ่ยสู้สิง่แวดล้อมอีกด้วย จึงเห็นได้วา่ Economizer ช่วยลดการใช้

เชือ้เพลงิลงได้และยงัเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมอกีด้วย และยงัลดการสญูเสยีความร้อนทิง้อนัเป็นผลเสยีตอ่สิง่แวดล้อมอีกด้วย 

 

รวมถงึ ผู้ใช้ยงัสามารถเลือกรับบริการระบบงานซ่อมบ ารุงแบบออนไลน์ โดยเทคโนโลยีปัจจบุนั สามารถส ารวจเร่ืองสภาพของเคร่ืองผลติไอ

น า้แบบเคร่ืองตอ่เคร่ือง โดยการวิเคราะห์ข้อมลู การแจ้งความผดิปกติ รวมถงึสภาพของหม้อไอน า้ให้แก่ผู้ใช้ทราบ ผลลพัธ์ที่ได้จะแจ้งให้ลกูค้า

ทราบทางโทรศพัท์ พร้อมทัง้ให้ค าปรึกษาและหาทางแก้ไข รวมไปถึงหากบางกรณีไมส่ามารถแก้ไขทางโทรศพัท์ได้ ผู้ให้บริการก็จะได้รับรู้ถึงสาเหตุ

และอาการเบือ้งต้นก่อนเข้าไปท่ีหนว่ยงานนัน้ๆ เพื่อท าการแก้ไข ซอ่มแซม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


