
Water Tube Once Through Boiler 



ประเภทของหม้อน ำ้ 

หม้อน ำ้ท่อไฟ หม้อน ำ้ท่อน ำ้ 
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What is Once Through Boiler ? 

หมอ้น ้ำแบบท่อน ้ำไหลผำ่นทำงเดียว 
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Cross Section View of Once Through Boiler 
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คุณสมบัตขิองหม้อน ำ้ Once Through 
 ประสิทธิภำพกำรท ำงำนสูงตั้งแต่ 85-96% ช่วยประหยดัเช้ือเพลิง และลด

ควำมสูญเสียควำมร้อนได ้
 ผลิตไอน ้ำไปใชง้ำนไดอ้ยำ่งรวดเร็ว ภำยใน 3-5 นำท ีจึงช่วยประหยดัค่ำ

เช้ือเพลิงและเวลำกำรท ำงำน 
 ปริมำณน ้ำท่ีบรรจุนอ้ย จึงมีควำมปลอดภยัสูง ลดปัญหำกำรเกดิระเบิด ไม่

ท ำลำยชีวติและทรัพย์สิน 
 กำรติดตั้งง่ำยและประหยดัพืน้ที่ในกำรติดตั้ง  
 Test run มำจำกโรงงำน จึงง่ำยต่อกำรตดิตั้ง 
 ประหยดัเวลำในกำรตรวจสอบ และบ ำรุงรักษำ  
 ประหยดักำรลงทุนมำกกว่ำถึง 30% 
 ใช้ได้กบัเช้ือเพลงิหลำยชนิด 
 มีควำมเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เกิดมลภำวะนอ้ยเม่ือใชร้ะบบแก๊ส 
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กำรเปรียบเทยีบคุณสมบัติ Once Through Boiler & Fire Tube Boiler  

เปรียบเทียบหมอ้น ้ำขนำดก ำลงัผลิตไอน ้ำท่ี 500 kg/h  
1.  ประสิทธิภำพสูงกว่ำ จึงท ำให้ 

 ใชเ้ช้ือเพลิงนอ้ยกวำ่ 
 สูญเสียควำมร้อนนอ้ยกวำ่ 
 ถำ้หำกเพิ่ม MI System และ Economizer 

ประสิทธิภำพจะสูงถึง 96%  1 
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2.  ระยะเวลำเร่ิมผลติไอเร็วกว่ำ โดยใช้เวลำเพยีง 3-5 นำท ี

จึงท ำให้ 
 ผูค้วบคุมไม่ตอ้งรีบเร่งมำปฏิบติังำน 
 ประหยดัค่ำแรงกำรควบคุมเคร่ือง  
 ประหยดัเช้ือเพลิงในช่วงเร่ิมเดินเคร่ือง  
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3.  ปริมำณน ำ้ทีบ่รรจุในเคร่ืองน้อยกว่ำ  

กำรเปรียบเทยีบคุณสมบัติ Once Through Boiler & Fire Tube Boiler  

เปรียบเทียบหมอ้น ้ำขนำดก ำลงัผลิตไอน ้ำท่ี 500 kg/h  
จึงท ำให้ 
 ประหยดัพลงังำน 
  ผลิตไอน ้ำไดร้วดเร็วทนัเวลำ   
  ปลอดภยัไม่เกิดกำรระเบิดจำกแรงดนัไอน ้ำ   
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จึงท ำให้ 
 ประหยดัพื้นท่ีติดตั้ง           
 ประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรติดตั้ง 
 พื้นท่ีผวิถ่ำยเทควำมร้อนนอ้ยกวำ่ 
 กำรสูญเสียควำมร้อนนอ้ยกวำ่ 

4.  เป็นหม้อน ำ้ขนำดเลก็ใช้พืน้ทีต่ิดตั้งน้อยกว่ำ 25-30% 
MIURA Fire Tube 



ประสิทธิภำพหม้อน ำ้ 
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ประสิทธิภำพหม้อน ำ้ 
เปรียบเทียบประสิทธิภาพหม้อน า้ท่อไฟ และวนัซ์ทรู ตามสภาวะความต้องการใช้
ไอน า้ 

Steam load (%)
0 20 40 60 80 10070

80

90
Boiler efficiency (%)

Lange type boiler
MI system
Fire Tube Boiler 

Once Through Boiler 
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1) ควำมร้อนสูญเสีย( Emission loss)จำกกำรแผ่
ควำมร้อนมีมำก เน่ืองจำกเคร่ืองมีพ้ืนผวิรับควำม
ร้อนมำก (Heating Surface) 

2) ในขณะหมอ้น ้ ำเผำไหมน้อ้ย จ ำเป็นตอ้งใชอ้ำกำศ
มำกข้ึน จึงท ำใหส้ดัส่วนอำกำศเพ่ิมข้ึน ควำมร้อน
จึงสูญเสียไปทำงไอเสียไดม้ำกข้ึน (Exhaust loss) 

3) สูญเสียควำมร้อน ในช่วงเวลำในกำรไล่แก๊ส
(Purge) มำก  

4) ขณะเคร่ืองหยดุ อำกำศสำมำรถน ำควำมร้อน
ออกไปไดม้ำก (ทำงปล่องไอเสีย) จึงท ำใหเ้คร่ือง
มีอุณหภูมิในหมอ้น ้ ำลดลงไดอ้ยำ่งมำก  

สำเหตุกำรสูญเสียพลงังำนของหม้อน ำ้ในสภำวะกำรผลติไอน ำ้ทีต่ ่ำ 

Steam 

Exhaust gas 
Loss 

Emission 
Loss 

Unfired  
Loss 

A 
B 

Boiler Efficiency =  B/A * 100 



กำรประหยดัเวลำและเช้ือเพลงิ 
ในช่วงเร่ิมผลติไอน ำ้ 
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7 kg/cm2 

คว
ำม
ดนั

ไอ
น ้ำ

 

เวลำ (นำที) 3 35 

เปรียบเทียบหมอ้น ้ำขนำดก ำลงัผลิตไอน ้ำ 1500 
kg/h มีอตัรำกำรใชเ้ช้ือเพลิงแก๊ส 75 kg/h             

เม่ือเปรียบเทียบค่ำใชจ่้ำยระหวำ่งกำรใชห้มอ้
น ้ำแบบท่อไฟ และหมอ้น ้ำวนัซ์ทรู สรุปไดด้งัน้ี 

   -หมอ้น ้ำแบบท่อไฟ = 75 * 35/60 =  44  kg 

   -หมอ้น ้ำวนัซ์ทรู     = 75 * 3/60  =  3.7  kg 

จำกข้อมูลดงักล่ำว หำกน ำมำพจิำรณำเป็นค่ำใช้จ่ำยต่อปี สำมำรถประหยดัได้ดงันี ้ 

  41.3 kg * 365 วนั * 17 บำท/kg    =   256,266 บำท       

ประหยดัได้กว่ำ  41.3 kg / คร้ัง / วนั 

กำรประหยดัเวลำและเช้ือเพลงิ ในช่วงเร่ิมผลติไอน ำ้   

หมอ้น ้ ำวนัซ์ทรู 

หมอ้น ้ ำแบบท่อไฟ 



ควำมปลอดภัยของหม้อน ำ้ 
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หม้อน ำ้แบบท่อไฟ (เปลอืกหม้อน ำ้) หม้อน ำ้ Once Through 

กำรเปรียบเทียบค่ำควำมปลอดภยั  
ระหว่ำงหม้อน ำ้แบบท่อไฟ และ หม้อน ำ้Once Through 
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 เปลอืกหม้อน ำ้ คอืโครงสร้ำงทรงกระบอกทีบ่รรจุท่อไฟใหญ่ ท่อไฟ
เลก็ น ำ้ และไอน ำ้  

 เป็นโครงสร้ำงใหญ่ทีสุ่ดของหม้อน ำ้ท่อไฟทีรั่บ Internal Pressure 

 D = 200 cm 

เปลอืกหนำ 3.0 มม. 

ภำระกำรรับแรงของหม้อน ้ำแบบท่อไฟ (เปลอืกหม้อน ้ำ) 
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 ก ำหนดให้  

    ควำมดนัใช้งำน (P) = 10 kg/cm2  (~150 PSI) 

    เปลอืกหม้อน ำ้ (D)  200 cm  ยำว (L) 100 cm หนำ 3.00 mm  

P = 10 kg/cm2 200 

cm 

L = 100 cm 

ค ำนวณหำภำระกำรรับแรงของเปลอืกหม้อน ำ้ 
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     ค ำนวณหำภำระกำรรับแรงของเปลอืกหม้อน ำ้  
         1) หำ Area รับแรงผ่ำนศูนย์กลำงเปลอืกหม้อน ำ้  
          = D * L 
          = 200 cm * 100 cm 
          = 20,000 cm2 

2) ค ำนวณหำภำระกำรรับแรงของเปลอืกหม้อน ำ้ ที่ควำมหนำ 3.0 mm 
  = P * Area/Thickness * 2  
  = 10 * 20,000/3.0 * 2  

  = 33,333 kg/cm2 

 

ค ำนวณหำภำระกำรรับแรงของเปลอืกหม้อน ำ้ 



19 

 ท่อน ำ้หมำยถงึ โครงสร้ำงทรงกระบอกทีรั่บควำมดนัจำกภำยใน 
โดยมีน ำ้และไอน ำ้บรรจุอยู่ภำยในท่อ 

 ก ำหนดให้  

     ควำมดนัใช้งำน (P) = 10 kg/cm2  (~150 PSI)  

     ท่อน ำ้ (D)  5 cm ยำว (L) 100 cm หนำ 3.00 mm 

P = 10 kg/cm2 

 10 cm 

L = 100 cm 

ภำระกำรรับแรงของหม้อน ้ำOnce Through 
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     ค ำนวณหำภำระกำรรับแรงของของท่อน ำ้  

         1) หำ Area รับแรงผ่ำนศูนย์กลำงท่อน ำ้  

          = D * L 

          = 5 cm * 100 cm  = 500 cm2 

2) ค ำนวณหำภำระกำรรับแรงของท่อน ำ้ ที่ควำมหนำ 3.0 mm. 

  = P * Area/Thickness * 2  

  = 10* 500/3.0 * 2  

  = 833 kg/cm2 

กำรค ำนวณหำภำระกำรรับแรงของท่อน ้ำ 
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สรุปกำรเปรียบเทียบภำระกำรรับแรงของเหลก็ระหว่ำง 
หม้อน ำ้แบบท่อไฟ & หม้อน ำ้Once Through 

• เม่ือใชเ้หลก็หนำ 3.0 มม.เท่ำกนั 

• หมอ้น ้ำแบบท่อไฟซ่ึงเปลือกหมอ้น ้ำ (D)  200 cm มีภำระกำร
รับแรงมำกกวำ่หมอ้น ้ำ MIURA ซ่ึงใชท่้อน ้ำ  5.0 cm 

    = 33,333 / 833      =  40 เท่ำ 

∴ ค่ำควำมปลอดภัยต่ำงกนั 40 เท่ำ 
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Fire Tube Boiler Once Through Boiler 
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        เกิดจำกสำเหตุ กำรเกดิตะกรัน ใน
ระบบควบคุมปริมำณน ำ้ในเคร่ือง ท ำให้
กำรท ำงำนขดัขอ้ง จนน ้ำในเคร่ืองแหง้ 
เหลก็โครงสร้ำงบิดตวั ท ำใหร้ะบบควบคุม
ปริมำณน ้ำสั่งงำน ปล่อยน ้ำเขำ้มำในขณะท่ี
มีควำมร้อนสูงมำก น ้ำเม่ือถกูควำมร้อนจะ
ขยำยตวัเป็นไอน ้ำ 1700 เท่ำ จึงท ำใหมี้
แรงดนัขนำดใหญ่ กระแทกโครงสร้ำงให้
แตกออกมำ  อีกสำเหตุเกดิจำกโครงสร้ำง
ของหม้อน ำ้ไม่สำมำรถรับแรงดันไดจึ้งท ำ
ใหเ้กิดแรงดนัขนำดใหญ่ (ปริมำณควำมจุ
ของน ้ำในเคร่ืองมำก)  

กำรระเบิดของหม้อน ำ้แบบท่อไฟ 
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          ผวิท่อน ้ำในเคร่ืองไดรั้บควำมร้อนสูง 
เกินควำมสำมำรถทนได ้เน่ืองจำกมตีะกรันหนำ
ในท่อ จึงท ำใหผ้วิเหลก็ขยำยตวั โคง้งอ จนผวิ
ท่อแตก ท ำใหน้ ้ ำ และไอน ้ำร่ัวเขำ้ไปในหอ้งเผำ
ไหม ้กำรท ำงำนของเคร่ืองกจ็ะเผำไหมต่้อไม่ได ้ 

          ผนงัท่อน ้ำในเคร่ืองมีควำมหนำลดลง 
ซ่ึงมสีำเหตุจำกกำรกดักร่อนของสนิม ทีเ่ป็น
ลกัษณะรูพรุน จนท ำใหผ้วิบริเวณนั้นมีควำม
หนำท่ีไม่สำมำรถรับแรงดนัได ้จึงท ำใหเ้กิดรอย
แตกของท่อน ้ำ น ้ ำและไอน ้ำ จึงร่ัวเขำ้ไปในหอ้ง
เผำไหม ้

กำรระเบิดของหม้อน ำ้แบบวนัซ์ทรู 



25 Safety Device 

FUEL PRESSURE SWITCH 
(FURNACE SIDE) 

ตัดระบบเผำไหม้ กรณคีวำมดนัในห้องเผำ
ไหม้ สูงเกนิทีก่ ำหนด 

EMERGENCY SHUT OFF VALVE 
ปิดวำล์วเช้ือเพลงิอตัโนมตัิ กรณเีคร่ืองม ี

ปัญหำทีผ่ดิปกติต่ำงๆ 

FUEL PRESSURE SWITCH  
(FUEL SUPPLY SIDE) 

ตัดระบบเผำไหม้ กรณคีวำมดนัเช้ือเพลงิ 
ด้ำนจ่ำยมคีวำมดนัสูงต ่ำมำตรฐำน 

FUEL SUPPLY  
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COMBUSTION 

AIR PRESSURE SWITCH 
กรณ ีระบบ PRE-PURGE หรือ 

POST-PURGE  
ไม่ท ำงำน เคร่ืองจะส่ังตัดระบบกำร

ท ำงำน 
พร้อมสัญญำณเตือนจะดงัขึน้  

(ตรวจสอบควำมดนัลมขณะเผำไหม้
ด้วยเช่นกนั) 

UV SENSOR 
ตรวจจับเปลวไฟกำรเผำไหม้ หำกกำร 

เผำไหม้ผดิปกติ จะส่ังปิด 
วำล์วเช้ือเพลงิ และระบบให้หยุด 

กำรท ำงำน  

Safety Device 
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COMBUSTION Safety Device 

EXHAUST GAS ALARM 
ตัดกำรท ำงำน กรณอุีณหภูม ิ
แก๊สไอเสียสูงเกนิก ำหนด 



28 STEAM PRESSURE Safety Device 

HIGH 2 PRESSURE SWITCH 
กรณคีวำมดนัไอน ำ้ภำยใน BOILER 
สูงเกนิควำมดนัใช้งำนสูงสุดทีก่ ำหนด 
ระบบจะส่ังให้เคร่ืองตัดกำรเผำไหม้ 
และหยุดกำรท ำงำนอุปกรณ์ทั้งหมด 



29 STEAM PRESSURE 

SAFETY PRESSURE SWITCH 
กรณคีวำมดนัไอน ำ้ภำยใน BOILER สูงเกนิ 
ควำมดนัใช้งำนสูงสุดทีก่ ำหนด (10 kg/cm2) 

ระบบจะส่ังให้เคร่ืองตัดกำรเผำไหม้ และหยุดกำร
ท ำงำนอุปกรณ์ทั้งหมด 

SAFETY VALVE 
กรณคีวำมดนัไอน ำ้ภำยใน BOILER สูงเกนิ 
ควำมดนัใช้งำนสูงสุดทีก่ ำหนด (10 kg/cm2) 

เซพตีว้ำล์วจะเปิดอตัโนมตัิ เพือ่ระบำยไอน ำ้ออก
ภำยนอก จะท ำให้สำมำรถลดควำมดนัภำยใน

เคร่ืองกลบัสู่ควำมดนัปกต ิ

Safety Device 



30 Water Control  Safety Device 

MACDONNELL 
ตัดกำรท ำงำนของป๊ัมน ำ้กรณรีะบบ

ควบคุมระดบัน ำ้ไม่สำมำรถตรวจจับค่ำ 
Electric conductivity ได้ 
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INTERLOCK 
ควำมดนัของเช้ือเพลงิ หรืออำกำศ ต ่ำเกนิก ำหนด 

LOW WATER LEVEL 
ระดบัน ำ้ในเคร่ืองต ่ำกว่ำก ำหนด หำกไม่ได้แก้ไขอำจ

ท ำให้ท่อน ำ้ได้รับควำมร้อนสูงจนท่อแตกได้ 

MISFIRE 
เคร่ืองไม่สำมำรถจุดกำรเผำไหม้ได้ เน่ืองจำก

ส่วนผสมไม่สมบูรณ์ 

OVERLOAD  
กระแสไฟฟ้ำอุปกรณ์สูงเกนิมำตรฐำน 

หลอดไฟแสดงสัญญำณเตือนกรณต่ีำงๆ  

Safety Monitor 
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OVERHEAT 
กรณทีีผ่วิท่อน ำ้มอุีณหภูมสูิงเกนิก ำหนด  

เคร่ืองจะตัดระบบเผำไหม้โดยอตัโนมตัิ พร้อม 
เสียงเตือน เพือ่เป็นกำรป้องกนัท่อน ำ้แตก   

Safety Monitor 
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FALSE FLAME 
กรณทีีเ่คร่ืองจะท ำกำรจุดกำรเผำไหม้  

หำกภำยในห้องเผำไหม้ ยงัมเีปลวไฟติดอยู่  
เคร่ืองจะไม่ส่ังกำรท ำงำน และจะมสัีญญำณ 

เตือนดงัขึน้ 

Safety Monitor 
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SCALES MONITOR 
ในกรณทีี่ ท่อน ำ้ภำยในเคร่ืองมตีะกรัน

สะสมควำมหนำมำกกว่ำ 0.3 mm. 
สำยเทอร์โมคบัเป้ิล จะตรวจวดั

อุณหภูมไิด้สูงกว่ำทีก่ ำหนดไว้ ซ่ึงจะ
ท ำให้หลอดไฟสีส้มแสดงขึน้มำ พร้อม

สัญญำณเสียงเตือนดงัขึน้  
(ระบบเผำไหม้ไม่ตัดกำรท ำงำน) 

Safety Monitor 



กำรติดตั้งหม้อน ำ้ 
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           เม่ือเปรียบเทียบพ้ืนท่ีติดตั้ง
ระหวำ่งหมอ้น ้ำวนัซ์ทรู และหมอ้น ้ำ
แบบท่อไฟ จะพบวำ่หมอ้น ้ำขนำดใหญ่ 
ใชพ้ื้นท่ี 120 ตำรำงเมตร แต่หมอ้น ้ำ
วนัซ์ทรูใชพ้ื้นท่ี 81 ตำรำงเมตร
(ประหยดัพ้ืนท่ี 39 m2)  

ค่ำพ้ืนท่ี 6,000 บำทต่อตำรำงเมตร 

ประหยดัค่ำลงทุน 
พืน้ที่ได้   234,000  บำท 

ภำพดำ้นบนเปรียบเทียบหมอ้น ้ ำวนัซ์ทรู กบัหมอ้น ้ ำ
แบบท่อไฟในขนำดก ำลงัผลิตเท่ำกนั (3 ตนั/ช่ัวโมง) 

กำรประหยดัพืน้ที่ในกำรติดตั้งหม้อน ำ้  
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กฎหมำยกำรติดตั้งหม้อน ำ้ 

   *** หมอ้น ้ำท่ีติดตั้งในอำคำรตอ้งมีระยะห่ำงจำก
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์และวสัดุอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
ระบบหมอ้น ้ำ ไม่นอ้ยกวำ่ 2.5 เมตร และห่ำงจำกผนงั
อำคำร หมอ้น ้ำ และเพดำนไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 เมตร ยกเว้น
หม้อน ำ้แบบไหลผ่ำนทำงเดยีว (Once Through Boiler) 
ทีม่ีพืน้ที่ผวิรับควำมร้อนไม่เกนิ 10 ตำรำงเมตร และ
ควำมดนัใช้งำนสูงสุดไม่เกนิ 10 กโิลกรัมต่อตำรำง
เซนติเมตร ทั้งน้ีระยะดงักล่ำวตอ้งเพียงพอต่อกำร
บ ำรุงรักษำและตรวจสอบ 

กฎหมำยประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม พ.ศ. 2549 

หมวด 4 (กำรติดตั้ง) ขอ้13 



กำรประหยดักำรลงทุน 
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กำรประหยดักำรลงทุน 

Fire Tube 

6t/h x 2 units 

Once Through 

2t/h x 4 units 

ต้องการผลิตไอน า้ 6 ตันต่อช่ัวโมง และมีหม้อน า้ส ารองกรณีขดัข้อง 1 เคร่ือง 

12 tons 8 tons 
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กำรประหยดัพืน้ที่ 

ก่อนหน้ำนี ้

ต่อมำ 

ปัจจุบัน 

กำรประหยัดพืน้ที่ 
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Fire Tube Boiler -->  5 tons x 3 sets, 8 tons, 10 tons x 2 sets   =  43 tons 

Once Through Boiler --> 2 tons x 12 sets  =  24 tons 

Before 

After 

กำรประหยดัในกำรตดิตั้ง 



Multiple Installation System 
(MI System) 
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 ระบบ MI System เป็นระบบติดตั้งและควบคุมการท างานของหมอ้น ้า
หลายเคร่ือง เพื่อท่ีจะใหห้มอ้น ้าท างานไดเ้ตม็ความสามารถ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดความสูญเสีย 

 มีความปลอดภยัต่อการใชง้าน 
 สามารถขยายก าลงัการผลิตในอนาคตไดง่้ายและสะดวก 
 สามารถตอบสนองความตอ้งการภาระการใชง้านจริงไดส้ม ่าเสมอโดย
อตัโนมติั 

 สามารถรองรับความตอ้งการไอน ้าในสภาวะต่างๆ โดยสามารถติดตั้งหมอ้
น ้าไดม้ากถึง 15 เคร่ืองต่อ 1 ระบบ 
 

Multiple Installation System (MI System) 
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MI-System Diagram and Control Pattern 

STEAM HEADER BOILER  No.1 BOILER  No.2

MT1-200MT1-200

BOILER  No.3

MT1-200

Max. 15 units

MT1-200

Control line
Twisted pair shielded cable

MP1-200

(Within 2.0 m.)

Total max. lenght:300 m.

Pressure
sensor

Pressure

No.1

No.2

No.3

Boilers stop in different
order from the start up

Set number of boilers start
up to keep low combustion
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• ไอเสียท่ีออกจำกหมอ้ไอน ้ำ มีอุณหภมิูสูงมำกประมำณ 300 C น่ำเสียดำยท่ีจะตอ้ง
ท้ิงควำมร้อนไป เพรำะเหตุผลเช่นน้ีจึงควรน ำควำมร้อนน้ีมำท ำใหน้ ้ำร้อนก่อนจะ
ป้อนเขำ้หมอ้ไอน ้ำ  

อุปกรณ์อุ่นน ำ้ป้อนเข้ำหม้อน ำ้ (Economizer) 
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 ระบบภำยในหอ้งหมอ้น ้ำ 
 ระบบ Steam Trap 
 ระบบ Heat Exchanger 
 ระบบ Heat Recovery 
 ระบบกำรเดินท่อทุกชนิดภำยในโรงงำน 

กำรออกแบบและตดิตั้งระบบ 
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