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ระบบไอน้ํา 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 

1. สถานที่ติดต้ัง 1. โรงเรือนมีโครงสรางและฐานรากที่แข็งแรงถูกตองตามหลักวิศวกรรม ผนัง 
    อาคารไมเกดิเสียงสะทอน  
2. มีอากาศถายเทไดสะดวก  
3. มีประตูเขาออกไมนอยกวา 2 ทางและอยูคนละดานกัน 
4. การติดต้ังหมอไอน้ําภายในโรงเรือนเดียวกันต้ังแต 2 เครื่องขึ้นไป ระยะหาง 
    ระหวางตัวตองไมนอยกวา 1.5 เมตร สําหรับตัวหมอไอน้ําที่อยูใกลกับผนัง 
    โรงเรือน ตองมีชองวางหางจากผนังไมนอยกวา 1.5 เมตร 
5. แสงสวางภายในโรงเรือนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยมีความเขมของการสอง 
   สวาง ไมนอยกวา 200 ลักซ  
6.  ตองมีไฟสํารองฉุกเฉิน 

 7. ภายในโรงเรือนตองไมใชเปนที่เก็บวัสดุเชื้อเพลิงอื่นๆ นอกจากถังบรรจุ 
     นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใชกับหมอไอน้ําเทาน้ัน 
8. ตองมีเครื่องดับเพลิงขนาดความจุ 15 lb ชนิด ABC อยางนอย 1 ถัง 
9. ภายในโรงเรือนที่ต้ังหมอไอน้ํา หากมีอุปกรณเสริม เชน อุปกรณปรับสภาพ 
     นํ้า, หมอทํานํ้ารอน เปนตน การติดต้ังอุปกรณอื่นตองหางจากหมอไอน้ําไม 
     นอยกวา 2.5 เมตร 
10. หมอไอน้ําที่มีความสงูต้ังแต 3 เมตร ขึ้นไปตองมีบันไดและทางเดินโดยรอบ 
     ดานบนหมอไอน้ํา 

11. ตองจัดใหมีระยะหางเปลอืกหมอไอน้ําดานบนถึงเพดาน หรือสวนต่ําสุดของ   
      หลังคาไมนอยกวา 1.5 เมตร 
12. พ้ืนภายในโรงเรือนที่ติดต้ังหมอไอน้ําตองใชวัสดุกันลื่น และชองเปดที่พ้ืน    
      ตองมีขอบกันของตก 
13. ตองมีปายแสดงขั้นตอนการทํางานและการใชงานของหมอไอน้ํา และวิธีการ   
     ที่ตองปฏิบัติระหวางที่หมอไอน้ํากําลังทํางานอยู 

2. ชุดผลิตไอน้ําและอุปกรณ 1. ตัวหมอไอน้ําตองเปนไปตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรรมสถานแหง 
    ประเทศไทย  
2. มาตรวัดความดันไอน้ําตองมีขนาดหนาปทมไมนอยกวา 4 น้ิวสามารถ 
     อานคาความดันใชงานสูงสุดระหวาง 1.5 – 2 เทาของความสามารถ  
     ในการผลิตไอน้ําของหมอไอน้ํา 
3. หลอดแกววัดระดับนํ้า การติดต้ังตองมองเห็นระดับนํ้าไดชัดเจน      
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2. ชุดผลิตไอน้ําและอุปกรณ 4. หมอไอน้ําที่มีพ้ืนที่รับความรอนตั้งแต 50 ตารางเมตรขึน้ไป ตองติดต้ังลิ้น 
   นิรภัยไมนอยกวา 2 ตัว โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลางบาลิ้นไมนอยกวา 15  
   มิลลิเมตร และสามารถระบายไอน้ําไดมากกวาอัตราการผลิตไอน้ําของหมอ 
   ไอน้ํา 
 5. การตอทอระบายไอน้ําจากลิ้นนิรภัย ตองไมควรมีของอเกิน 2 แหง 
6. ลิ้นนิรภัยแบบสปริงทีม่ีคานงัดสําหรับทดสอบการทาํงาน ตองทําการ    
    ทดสอบสภาพการทํางาน โดยการยกคานดวยมืออยางนอยสัปดาหละครั้ง 
 7. ลิ้นเปด-ปดทอระบายน้ําทิ้งตองอยูในตําแหนงที่เขาไปปฏิบัติงานไดงาย ถา   
     ติดต้ังอยูตํ่ามาก หรือในบริเวณที่คับแคบเขาไปเปด-ปดไมสะดวก ตองตอ   
     กานสําหรบัเปด-ปดใหสามารถเปด-ปดไดสะดวกปลอดภัย 
 8. ทอระบายตองติดต้ังใหระบายลงในที่ที่เห็นไดงายเมื่อเกิดการรั่ว และปลาย 
     ทอระบายตองตอลงในที่ที่ปลอดภัยและอยูในตําแหนงที่สามารถมองเห็น 
     และไดยินเสียงชัดเจน 
 9. สวิตชควบคุมความดันไอนํ้าตองสามารถปรับต้ัง ตัด และตอการทํางานของ   
    หัวพนไฟไดตามความเหมาะสมที่ตองการผลิตไอน้ํา 
10.อุปกรณเช็คระดับนํ้าในหมอไอน้ํา หากระดับนํ้าตํ่ากวาที่ต้ังไว สามารถตัด 
     ตอการทํางานของหัวพนไฟ และมีสัญญาณเตือนดวยเสียงและแสง 
11.ตองมีตัวกรองสิ่งสกปรกที่มาจากน้ํามันเชื้อเพลิง โดยติดต้ังไวที่ทอทางจาย   
12.นํ้ามันเชื้อเพลิงกอนจายเขาหัวพนไฟ และมีลิ้นเปด-ปดกอนจายน้ํามัน   
13. เชื้อเพลิงตองผานตัวกรอง 
14. ตองติดต้ังมาตรวัดปริมาณการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง ระหวางตัวกรองกับหัว 
     พนไฟ 
15. เครื่องสูบนํ้าเขาหมอไอน้ําตองสามารถทําความดันไดไมนอยกวาหนึ่งเทา 
      ครึ่งของอัตราการเกิดความดันไอสูงสุดที่หมอไอน้ําผลิตได 
16. ตองมีมาตรวัดความดันนํ้าติดอยูทางทอสงของเครื่องสบูนํ้า จากมาตรวัด    
      ความดันตองติดต้ังลิ้นกันกลับกอนสงนํ้าเขาหมอไอน้ํา 
17. ตองมีลิ้นเปด-ปดการสงจายน้ําทางดานจายเขาและสงออกของเครื่องสูบนํ้า 
18. หมอไอน้ําที่มีพ้ืนผิวรับความรอนมากกวา 50 ตารางเมตร ตองมีเครื่องสูบ 
     นํ้าอยางนอย 2 ชุด 
19. ตองมีลิ้นกันกลับติดต้ังไวที่ทอจายไอน้ําเหนือหมอไอน้ํา 
20. ถังพักไอน้ําตองหอหุมดวยฉนวนกันความรอน และติดต้ังลิ้นนิรภัย,    
      อุปกรณดักไออยางละ 1 ชุด 
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2. ชุดผลิตไอน้ําและอุปกรณ 21. ปลองควันตองมีมาตรวัดอุณหภูมิ สายยึดโยง มีโครงสรางที่แข็งแรง พรอม   
      ติดต้ังอุปกรณลอฟา 
22. ถังพักนํ้าเลี้ยงหมอไอน้ํา ตองมีปริมาณความจุเพียงพอกับขนาดการผลิต 
     ไอน้ํา 
23. ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง สถานที่ต้ังตองมีอากาศถายเทไดสะดวก พ้ืนฐานรองรับ 
      เทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตร 
24. ถังนํ้ามันเชื้อเพลิงตองมีความจุเพียงพอตอการใชงาน 

3. ระบบเสนทอจายไอน้ํา 1. ทอนํ้าและทอจายไอน้ํา ติดต้ังตามมาตรฐาน มีจุดยึดรองรับ หางจาก 
      ผนังอาคาร ฝาเพดานหลังคาไมนอยกวา 25 เซนติเมตร 
2. มีฉนวนหุมดวยโลหะเบาตามเสนทอจายไอน้ํา 
 3. ทอจายไอน้ําที่มีความยาว ตองติดต้ังตัวดักไอน้ําทุกระยะ 50 เมตร 

4. อุปกรณที่ใชในการตอเขากับ 
    เครื่อง/ตูที่ใชไอน้ําจากหมอ 
   ไอน้ํา 

อยางนอยตองประกอบไปดวย 
1. วาลวเปด – ปดการจายไอน้ํา 
2. วาลวปรับลดความดันไอน้ํา 
3. ตัวดักไอนํ้า 
4. Y – Strainer 
5. Check Valve 
6. Flexible Tube 

5. สาเหตุของหมอไอน้ําระเบิด 1.สาเหตุมาจากโครงสราง   
  - ตนเหตุของการระเบิด เน่ืองจากโครงสรางไมดี ขาดเทคนิคและเครื่องมือที่   
     เหมาะสมใชเหล็กผิดเกรดและความหนาไมเหมาะกับแรงอัด หรือเกิดการ 
     ผุกรอน เพราะเกาเกินไป  
  - ลักษณะของการเชื่อมไมดี มีรอยราวและตามด ซึ่งเกิดจากความเครียดของ 
      รอยเชื่อมขณะทําการเชือ่ม  
  - ชนิดของลวดเชื่อมไมเหมาะสมกับเหล็ก ที่ทําตัวหมอไอน้ํา ทําใหรอยเชื่อม 
      เกิดการราว และการผุกรอนริมรอยเชือ่ม  
  - มีความเขมขนของทางแรธาตุภายในหมอไอน้ํามากเกินไป  
  - นํ้าในหมอไอน้ํามีออกซิเจนมาก ขาดเครื่องมือในการไลออกซิเจนในน้ํา  
  - รอยเชื่อมมีรอยรั่ว ทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ที่รอยรัว่จนเกิดการผุกรอน  

-  นํ้าที่ปอนใหหมอไอน้ํามีคุณสมบัติและคุณภาพที่ไมถูกตอง   ตามที่หมอ 
     ไอน้ําตองการ และมีคา PH ตํ่ามีสภาพเปนกรด  
  - วาลวนิรภัยสรางไมถูกขนาด จึงระบายความดันออกไมทัน     
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5. สาเหตุของหมอไอน้ําระเบิด   - ระบบอัตโนมัติหยุด  เชื้อเพลิงไมทํางาน หรือไมมีระบบอัตโนมัติ ทําใหเมื่อ   

     เกิดเปลวไฟดับลง แตภายในหองเผาไหมจะมีไอของเชื้อเพลิง จํานวนมาก    
     สะสมอยูพอจุดไฟใหมจึงระเบิดขึ้น 
2. สาเหตุมาจากผูควบคุม 
   - เปดเตาแลวทิ้งไวโดยมิไดเปดประตูจายไอน้ํา หรือไมไดเอาไอน้ําไปใช และ  
      ไมไดลดเชื้อเพลิงลง 
   - ไมไดตรวจเช็ควาลวนิรภัยทุกวัน  
   - ไมไดตรวจเช็คและทําความสะอาดเครื่องวัดระดับนํ้า และตรวจสอบ 
      แรงอัด Booster Pump ทุกวัน  
   -ไมไดตรวจเช็คเกจวัดแรงอัด ( ควรมีเกย วัด 2 ตัวเพื่อเปรียบเทียบ )  
   - ไมไดตรวจคุณสมบัติและคุณภาพของน้ํา  
   - ไมไดตรวจความเขมขนของแรธาตุในน้ํา ทําใหเกิดรอยราว ในลักษณะ 
      ลายขาไก  
   - ภายในหมอไอน้ํามีหินปูนเกาะหนา เน่ืองจากไมไดตรวจหมอนํ้านาน  
     ( ควรตรวจทุก 3 เดือน )  
   - มีนํ้ามันหลงเขาไปในหมอไอน้ํา หรือนํ้าแหง  
   - หมอไอน้ําเย็นตัวเร็วเกินไปทําใหเกิดความเครียดและรอยราวขึ้น  
   - ไมไดทําการตรวจซอมใหญอยางนอยปละครั้ง 

6. คําแนะนําในการใชหมอไอน้ํา 1. กอนติดเตาทุกครั้งใหตรวจกอนวา ในหมอนํ้ามีระดับที่เพียงพอหรือไม  การ  
    ตรวจนี้ เปนการทดสอบไปในตัวดวยวา ทางเขา - ออก ของหลอด แกวตัน  
    หรือไม  
2. หมอนํ้าที่ใชกาซหรือนํ้ามันเปนเชื้อเพลิง ใหระบายลมภายในเตากอน เพ่ือ 
    ไลกาซที่อาจตกคางอยู ในหมอนํ้าออกเสยีกอนจึงคอยติดไฟ เพ่ือปองกัน 
    การลุกไหมโดยฉับพลันที่เกิดจากกาซที่ตกคางอยูในเตา  
3. ถาเกิดรั่วที่ลิ้นนิรภัย โดยที่ยังอยูภายใตความดันปกติ หาม ใชวิธี เพ่ิม 
    นํ้าหนักถวง หรือต้ังลิ้นนิรภัยใหแข็งขึ้น  
4. ถาเกิดรั่วที่หมอนํ้า ใหหยดุใชหมอนํ้าทันที และตองแกไขกอนใชงาน ตอง 
    ไดรับการตรวจเพื่อความปลอดภัย จากเจาหนาที่ตรวจหมอนํ้า ของ กรม 
    โรงงานอุตสาหกรรม หรอืจาก วิศวกรที่ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
    วิศวกรรม ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม  
5. ลิ้นนิรภัยที่ใช ควรเปนแบบที่ทดสอบไดงาย อยางนอยควรมีการทดสอบ 
    เดือนละครั้ง วา ลิ้นนิรภัยยังทํางานไดดีหรือไม  
6. หลังเลิกงาน เมื่อหยุดใชหมอนํ้าทุกวัน ควรระบายน้ําทิ้งบาง โดยเปดวาลว 
    นํ้าทิ้งแลว นับ 1 - 10 เร็ว ๆ แลวปด เฉพาะแหลงที่มีตะกอนมากควรระบาย   
    ใหถี่กวาน้ี 
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6. คําแนะนําในการใชหมอไอน้ํา   
   (ตอ) 

 

7. ตรวจสอบความดัน ของเกจวัดความดันของน้ําที่สูบเขาหมอนํ้า ที่สูบเขาหมอ 
    นํ้า ถาความดันขึ้นสูงผิดปกติแสดงวาทอสูบนํ้า เขาหมอนํ้าจะตันแลว ตอง 
    รีบแกไข ถาใชตอไปนํ้าอาจจะแหงได  
8. ใหใชหมอนํ้าไมเกินความดันตามที่กําหนด  
9. หมอนํ้าที่มีตะกรันเกาะหนา 1/ 8 น้ิว อาจจะตองเปลืองเชื้อเพลิงในการทําให 
   รอนไปเปลาๆ ถึง 15 % ดังน้ัน ถาลางหมอนํ้าบอย ๆ ก็จะดี  
10. ถาเกิดนํ้าแหงตํ่ากวาระดับหลอดแกว ตองรีบดับไฟ และ หามสูบนํ้า เขา 
      หมอนํ้าอยางเด็ดขาด ตองปลอยใหเยน็ลง และตรวจทดสอบ เพ่ือ ความ 
      ปลอดภัยกอนใชงานตอไป  
11. หมอนํ้าที่ใชนํ้ามันเปนเชื้อเพลิง ควันดําที่เกิดขึ้นเน่ืองจากปรับหัวฉีด และ 
      สวนของอากาศไมถูกตอง ทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ จึงควร หมั่น 
      ปรับแตง หัวฉีด เพ่ือใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณ  
12. หมอนํ้าทุกลูกควรจะไดรับการตรวจทดสอบ เพ่ือความปลอดภัยอยางนอย 
      ปละครั้ง  

7. อุปกรณปองกันอันตราย   
   สําหรับหมอไอน้ํา 
 

1. ตองติดต้ังวาลวนิรภัย (Safety Valve ) อยางนอย 2 ชุด ขนาดเสนผาน   
    ศูนยกลาง ของบาลิ้นนิรภัย ไมนอยกวา 15 มิลลิเมตรทีส่ามารถตรวจ   
    ทดสอบการใชงานไดงาย สําหรบัหมอไอน้ําที่มีพ้ืนที่ผิว รับความรอนนอย 
    กวา 50 ตารางเมตร จะมีลิ้นนิรภัยเพียงหน่ึงชุดก็ได ในการติดต้ังลิ้นนิรภัย     
    ตองไมมีลิ้นปดเปด คั่นระหวางหมอนํ้ากบัลิ้นนิรภัย และตองมีทอ 
    ระบายหมอไอน้ําจากลิ้นนิรภัย ไปยังที่ทีเ่หมาะสมและปลอดภัย  
2. ตองติดต้ังเครื่องวัดระดับนํ้าชนิดหลอดแกว  ไวในที่เห็นไดชัด พรอมลิ้นปด 
    เปด เพ่ือตรวจสอบระดับนํ้า และตองมีทอระบายที่เหมาะสม ทั้ง น้ีตองจัด 
    ใหมีเครื่องปองกันหลอดแกวดวย  
3. ตองติดต้ังเครื่องวัดความดันไอนํ้า ขนาดหนาปทม เสนผานศูนยกลางไม 
    นอยกวา 100 มิลลิเมตร มสีเกลทีส่ามารถวัดความดันไดถึง 1.5 - 2 เทาของ 
    ความดันใชงานสูงสุดและตองมีเครื่องหมายแสดง ระดับความดันอันตราย  
    ไวใหเห็นโดยชัดเจน  
3. ตองติดต้ังเครื่องสูบนํ้าเขาหมอไอน้ํา ขนาดความสามารถอัดนํ้าได อยาง 
    นอย 1.5 เทา ของความดันใชงานสูงสุด และความสามารถในการสูบนํ้า 
    เขาตองมากกวา อัตราการผลิตไอน้ํา  
4. ตองติดต้ังลิ้นกันกลับ ที่ทอนํ้าเขา หมอไอน้ํา โดยติดต้ังใหใกลหมอไอน้ํา  
    มากที่สุด และมีขนาดเทากับทอนํ้าเขา  
5. ตองติดต้ังลิ้นจายไอน้ํา ทีตั่วหมอไอน้ํา  
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7. อุปกรณปองกันอันตราย   
   สําหรับหมอไอน้ํา (ตอ) 

6. โรงพยาบาลที่มีหมอไอน้ําต้ังแตสองเครือ่งขึ้นไป ที่ใชทอจายไอน้ํารวมกัน  
    ตองติดต้ังลิ้นกันกลับ ที่ทอหลังลิ้นจายไอน้ํา ของหมอไอน้ํา แตละเครื่อง 
7. หมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงเหลว เชน นํ้ามัน กาซ ตองติดต้ังเครื่องควบคุม  
    ความดัน และเครื่องควบคุมระดับนํ้าอัตโนมัติ  
8. ตองติดต้ังสัญญาณเตือนอัตโนมัติ แจงอันตราย เมื่อระดับนํ้าในหมอไอน้ํา    
    ตํ่ากวาระดับใชงานปกติ  
9. ตองจัดใหมีฉนวนหุมทอจายไอน้ําโดยตลอด  
10.ทอนํ้า ทอจายไอน้ํา ลิ้นปดเปด ทุกตัว และอุปกรณอื่น ๆ ที่ใชกับหมอ 
      ไอน้ํา ตองเปนชนิดที่ใชกับหมอไอน้ําเทาน้ัน  
11.หมอไอน้ําที่สูงกวาพ้ืน 3 เมตรขึ้นไป ตองติดต้ังบันไดและทางเดินไวรอบ 
     หมอไอนํ้า  
12.ตองจัดใหมีลิ้นปดเปด เพ่ือระบายน้ํา จากสวนลางสุดของหมอไอน้ํา ให 
     สามารถระบายไดสะดวกไปยังที่ที่เหมาะสมปลอดภัย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


