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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในระบบหม้อไอน า้แบบ

ไฟฟ้าเพ่ืออบเคร่ืองมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรณีศึกษา โดยท าการศึกษาความแตกต่าง

ของอุณหภมูิน า้ป้อนหม้อไอน า้ เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการต้มน า้หม้อไอน า้แบบใช้ไฟฟ้า

โดยท าการศึกษาข้อมูลหม้อไอน ้าอาคารโรงพยาบาลจ านวน 3 เคร่ือง ซ่ึงท าการใช้งานอย่าง

ต่อ เ น่ื อ ง  พบ ว่ าก า ร ใ ช้พ ลั ง ง านของห ม้อ ไอน ้ า ดั งก ล่ า วมีป ริมาณสู งถึ ง  117 .822  

กโิลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี ในการศึกษาได้น าระบบป๊ัมความร้อนประเภทใช้อากาศเป็นแหล่งความร้อน

เพ่ือใช้อุ่นน า้ป้อนก่อนเข้าหม้อไอน า้ โดยทดสอบที่อุณภมิูแตกต่างกันคือ 40 50 และ 60 องศา

เซลเซียส ที่อัตราการไหลรวมของไอน ้าเท่ากับ 0.0625 กิโลกรัมต่อวินาที และสัมประสิทธิ์

สมรรถนะของป๊ัมความร้อนเท่ากับ 3.5 ตามมาตรฐาน จากผลการวิจัยพบว่าการติดตั้งป๊ัมความ

ร้อนที่อุณหภมิู 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส สามารถเพ่ิมความร้อนให้แก่หม้อต้มไอน า้ได้ถึง 

6.62 5.23 และ 7.85 กิโลจูลต่อวินาท ีในขณะเดียวกันระบบป๊ัมความร้อนยังให้ปริมาณความ

เยน็แก่พ้ืนที่ปรับอากาศได้ถึง 6,360 12,720 และ 19,200 บีทยูีต่อช่ัวโมง และพบว่าโครงการ

ติดตั้งป๊ัมความร้อนมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนเมื่อป๊ัมความร้อนสามารถเพ่ิมอุณหภมูิน า้ป้อนแก่

หม้อไอน า้ที่อุณหภมูิ 50 จนถึง 60 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ

เทา่กบัร้อยละ 23.07 และร้อยละ 35.91 และระยะเวลาการคืนทุนเท่ากับ 4 ปี 1 เดือน และ 2 ปี 

6 เดือน จึงจะสามารถประหยัดพลังงานให้หม้อไอน า้เพ่ืออบเคร่ืองมือแพทย์ได้อย่างคุ้มทุน 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the energy savings of electric boiler 

for sterilizing medical equipment in a hospital case study. The research studied the different 

feed water temperature of boiler for reducing electrical energy use in electric boiler. The 

study used and collected data from three continued operating boilers in hospital. It was 

found that the energy use in boiler was 117.822 kW-h per year. In this study, the air 

source heat pump was appiled to pre- heating feed water of boiler. The testing performed at 

different temperatures, including 40,50 and 60
o
C at the flow rate of 0.0625 kg per 

second, and the coefficient of performance of heat pump equal to 3.5 according to the 

standard. The experimental results found that the installed heat pump at 40,50 and 60
o
C 

which enable to add the heat to boiler at 6.62, 5.23 and 7.85 kJ per second. At the same 

time, the heat pump could provide free cooling of 6,360, 12,720 and 19,200 BTU/h. It 

was also found that the installation of heat pump has potential for investment, when heat 

pump can add the heat to boiler’s feed water at temperatures 50 to 60
o
C. The internal rate 

of return for the two cases is 23.07% and 35.91% with payback time period of 4.1 years 

and 2.6 years. This would able to achieve energy savings in sterilizing medical 
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บทน า 

 สัดส่วนการใช้พลังงานของโรงพยาบาลประกอบไปด้วยใช้พลังงานไฟฟ้าและความ

ร้อน ให้บริการ 24 ช่ัวโมง โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ให้บริการผู้ป่วยใน จ านวน 210 เตียง 

ซ่ึงใช้งานหม้อไอน า้พลังงานไฟฟ้าอบฆ่าเช้ือเคร่ืองมือแพทย์ ขนาด 700ลิตร จ านวน 3 เคร่ือง ใช้

พลังงานไฟฟ้าเฉล่ียเทา่กบั 30.65 กโิลวัตต์ต่อเคร่ือง ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ เท่ากับ 0.8 อุณหภมูิ

ท างานของหม้อต้มไอน ้าอยู่ที่ 135 ถึง 137 องศาเซลเซียส ระยะเวลาใช้งาน 80 นาทีต่อรอบ

จ านวน 5 คร้ังต่อเคร่ือง คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า  223,745 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี คิดเป็นพลังงาน

ความร้อนเทา่กบั 805,482 เมกะจูลต่อปี ค่าไฟฟ้ารวมเท่ากับ  875,756.58 บาทต่อปี ค่าไฟฟ้า

ปีฐาน (พ.ศ.2557) เท่ากับ 3.91 บาทต่อหน่วย จากจ านวนการให้บริการที่เพ่ิมข้ึน ท าให้ต้อง

เพ่ิมปริมาณการอบฆ่าเช้ือเคร่ืองมือแพทย์ เพ่ือให้เพียงพอต่อการบริการ  

 ดังน้ันโรงพยาบาลจึงมีต้นทุนในการผลิตไอน ้าส าหรับอบฆ่าเช้ือเคร่ืองมือแพทย์ 

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงขึ้น การศึกษาป๊ัมความร้อนประเภท 

Air to Water สามารถดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภมิูปกติ สะสมจนอุณหภมิูสูงและ

น ามาถ่ายเทความร้อนให้กับน ้าป้อนก่อนเข้าสู่หม้อไอน ้าแบบไฟฟ้า และยังสามารถน าเอาผล

พลอยได้จากการติดตั้งระบบป๊ัมความร้อน คืออากาศอุณหภมูิต ่าน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือจ่ายให้กับ

พ้ืนที่ปรับอากาศได้อีกด้วย โดยท าการศึกษาข้อมูลการใช้งานหม้อไอน ้าของโรงพยาบาล เพ่ือ

วิเคราะห์ค่าความร้อนที่ปล่อยออกมาจากเคร่ืองควบแน่นกับค่าพลังงานในการขับเคร่ือง

คอมเพรสเซอร์ และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance) ของป๊ัมความร้อน 

จนถึงหาขนาดป๊ัมความร้อนที่เหมาะสม วิเคราะห์ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ ป๊ัมความร้อน

สามารถถ่ายเทให้กับน า้ในหม้อไอน า้ได้ เพ่ือท าการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการ

น าเอาป๊ัมความร้อนมาใช้อุ่นน า้ป้อนก่อนเข้าหม้อต้มไอน า้แบบไฟฟ้า 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าป๊ัมความร้อนมาใช้อุ่นน า้ป้อนหม้อต้มไอน า้

ให้กบัอาคารโรงพยาบาลกรณีศึกษา 

 2. เพ่ือหาขนาดป๊ัมความร้อน ที่เหมาะสมกับการอุ่นน ้าป้อนหม้อต้มไอน ้าของ

โรงพยาบาลกรณีศึกษา 

 3. เปรียบเทยีบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้ป๊ัมความร้อนประเภท Air to 

Water ร่วมกบัหม้อต้มไอน า้ที่ใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลกรณีศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ศึกษาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของป๊ัมความร้อนชนิด Air to Water และข้อมูลปริมาณ

ใช้งานของหม้อไอน า้ไฟฟ้าขนาด 700 ลิตร จ านวน 3 เคร่ือง การท างานรวม 6.67 ช่ัวโมงต่อวัน
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ต่อเคร่ือง จ านวน 365 วันต่อปีต่อเคร่ือง ส าหรับการอบฆ่าเช้ือเคร่ืองมือแพทย์ของโรงพยาบาล

กรณีศึกษา โดยใช้ป๊ัมความร้อนอุ่นน า้ป้อนก่อนเข้าหม้อไอน า้ที่อุณหภมูิน า้ป้อนแตกต่างกัน 40 

50 และ 60 องศาเซลเซียส โดยวิเคราะห์ขนาด การใช้พลังงานไฟฟ้า และศึกษาผลพลอยได้ความ

เยน็จากการใช้ป๊ัมความร้อนชนิด Air to Water เพ่ือจ่ายในพ้ืนที่ปรับอากาศ โดยพิจารณาเกณฑ์

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการติดตั้งป๊ัมความร้อนชนิด Air to Water เพ่ือใช้

งานร่วมกับหม้อต้มไอน า้ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงพยาบาลกรณีศึกษาจากอัตราผลตอบแทน

ภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)และระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback 

Period: SPP) 

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือพิจารณาเลือกใช้ป๊ัมความร้อนอุ่นน ้าป้อนก่อนเข้าหม้อไอน ้า

แบบไฟฟ้าอบฆ่าเช้ือเคร่ืองมือแพทย์ของโรงพยาบาลกรณีศึกษา 

 2. ใช้เป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของระบบหม้อไอน ้า

ส าหรับอบฆ่าเช้ือเคร่ืองมือแพทย์ของโรงพยาบาลกรณีศึกษา 

 3. ใช้เป็นข้อมูลในการเพ่ิมประสิทธิภาพหม้อไอน ้าแบบไฟฟ้าเพ่ืออบฆ่าเช้ือ

เคร่ืองมือแพทย์ของโรงพยาบาลกรณีศึกษาได้ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง 

 การถ่ายโอนความร้อนโดยใช้ป๊ัมความร้อนประเภท Air to Water จากแหล่งพลังงานที่

มีอุณภมูิต ่าสะสมจนมีอุณหภมูิสูงขึ้นตั้งแต่ 40 จนถึง 60 องศาเซลเซียส จากวัฎจักรป๊ัมความร้อน

สามารถให้ความร้อนสทุธแิก่เคร่ืองระเหย ดังสมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     QH =  m
o
CP(T2-T1)       

เมื่อ  

Q  คือ  ปริมาณความร้อนที่ป๊ัมความร้อนให้ระบบ   (kJ/s) 

m
o
 คือ  อตัราการไหลเชิงมวลของน า้    (kg/s) 

CP คือ  ค่าความจุความร้อนจ าเพาะของน า้   (kJ/kg.K) 

T1  คือ  อุณหภมูิน า้เดิมก่อนเข้าหม้อไอน า้   (
o
C) 

T2  คือ  อุณหภมูิน า้ใหม่ก่อนเข้าหม้อไอน า้   (
o
C) 

 

                                     COPHP  =  QCR/WC       

เมื่อ  

COPHP  คือ   ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของป๊ัมความร้อน 
QCR       คือ   ความร้อนท าความเยน็ดูดกลืนไวใ้นเคร่ืองระเหย   (kJ/kg) 
WC       คือ   พลงังานท่ีใหแ้ก่ป๊ัมความร้อน   (kJ/kg) 
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Enthalpy, kJ/kg 

 

ภาพที่ 1 ภาพจ าลองการพลอ็คในแผนภมูิแรงดันและ Enthalpy 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

 ท าการต้ังสมมุติฐานอุณหภมิูน า้ป้อนที่แตกต่างกันของป๊ัมความร้อนประเภท Air to 

Water เมื่อุณหภมูิน า้เข้าหม้อไอน า้เท่ากับ 40  50  และ 60 องศาเซลเซียส และอุณหภมูิน า้ก่อน

เข้าป๊ัมความร้อนเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส โดยป๊ัมความร้อนใช้สารท างานคือ R134a ในการ

แลกเปล่ียนความร้อน ท าการตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้าและตัวแปรต่างๆ จากสัมประสิทธิ์

สมรรถนะขั้นต ่าตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์

พลังงาน พ.ศ. 2552 (2) เคร่ืองท าน ้าร้อนชนิดฮีตป๊ัมแบบใช้อากาศเป็นแหล่งพลังงาน (Air 

Source Heat Pump Water Heater) สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance: COP) 

ค่าคงที่เท่ากับ 3.5 ท าการเกบ็บันทกึข้อมูลเพ่ือค านวณปริมาณความร้อนของระบบป๊ัมความร้อน

เปรียบเทยีบกบัต้นทุนการใช้หม้อไอน า้เดิมของโรงพยาบาล พร้อมทั้งหาขนาดป๊ัมความร้อน และ

ศึกษาผลพลอยได้จากการใช้ป๊ัมความร้อน พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึง

พิจารณาจากค่าอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of  Return: IRR ) และ

ระยะเวลาในการคืนทุน (Simple Payback Period: SPP) 
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โดยตัวแปรดังน้ี 

1. ตัวแปรต้น  =  อุณหภมูิน า้ป้อนของป๊ัมความร้อนเข้าหม้อไอน า้(T1) (
o
C) 

2. ตัวแปรควบคุม =  อตัราการไหลเชิงมวลของน า้ในหม้อไอน า้(m)  (kg/s) 

   =  อุณหภมูิน า้เดิมก่อนเข้าหม้อไอน า้(T2)   (
o
C) 

3. ตัวแปรอสิระ  =  ค่าความจุความร้อนจ าเพาะของน า้(Cp)  (kJ/kg.K) 

   =  ค่าสมัประสทิธิ์สมรรถนะของระบบป๊ัมความร้อน(COP) 

4. ตัวแปรตาม  =  ปริมาณความร้อนที่เกดิข้ึนในระบบหม้อไอน า้(QHeat) (kJ/s) 

=  ค่าพลังงานไฟฟ้าของป๊ัมความร้อน(W)  (kW) 

=  ปริมาณความเยน็ที่เกดิข้ึนจากระบบป๊ัมความร้อน(QCool)(TR) 

ผลการวิจยั 

 จากสมมุติฐานเมื่ออุณหภมูิน า้ป้อนของระบบปีมความร้อนแตกต่างกันเท่ากับ 40  50  

และ  60 องศาเซลเซียส พบตัวแปรและข้อมูลจากการตั้งสมมุติฐาน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 เคร่ือง Steam Sterilizer   

ขนาด 18 ถึง 72 กโิลวัตต์ (700 ลิตร) 

หม้อไอน า้ใช้งาน 6.66 ช่ัวโมงต่อวันต่อเคร่ือง จ านวน 

3 เคร่ือง อบฆ่าเช้ือใช้เวลา 1 ช่ัวโมง 20นาที ที่

อุณหภมูิ 133 ถึง 135 องศาเซลเซียส ปริมาณการใช้

น า้ 75 ลิตรต่อช่ัวโมง อุณหภมูิน า้ป้อนเดิม 30 องศา

เซลเซียส และสมัประสทิธิ์สมรรถนะของป๊ัมความร้อน

แบบใช้อากาศเป็นแหล่งหลังงานเท่ากับ 3.5 อัตรา

การไหลเชิงมวลของน ้าที่หม้อไอน ้าใช้งานเท่ากับ 

0.0625 กิโลกรัมต่อวินาที ค่าความจุความร้อน

จ าเพาะของน า้เท่ากับ 4.187 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเคล

วิน 
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ภาพที่ 3  แรงดันของหม้อไอน า้โรงพยาบาลกรณีศึกษา 

 

 
ภาพที่ 4  กระแสของหม้อไอน า้โรงพยาบาลกรณีศึกษา 

 

 จากสมมุติฐานเมื่ออุณหภมิูน า้ป้อนแตกต่างกันที่อุณหภมิูน า้ป้อนเท่ากับ 40 50 และ 

60 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิน ้าป้อนเดิมเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส พบว่าปริมาณพลังงาน

ความร้อนที่ให้กบัระบบหม้อไอน า้ และพลังงานที่ปีมความร้อนใช้งานผันแปร ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  ความสมัพันธอ์ุณหภมูิน า้ป้อน ปริมาณพลังงานและพลังงานไฟฟ้าของป๊ัมความ

ร้อน

สมัประสทิธิ์

สมรรถนะ

ป๊ัมความร้อน

อัตราการไหล

ความจุความ

ร้อนจ าเพาะ

ของน า้ (Cp)

อุณหภมูิ

น า้ป้อน

ป๊ัมความ

ร้อน

อุณหภมูิ

น า้ป้อน

หม้อไอน า้

  (เดิม)

  พลังงานที่

ให้กับหม้อไอน า้

พลังงานที ่

Heat Pump 

ใช้

COP kg/s kJ/kg.K
o
 C

o
 C   Qheat  ( kJ/s)  (kW) 

1 3.5 0.0625 4.187 40 30 2.62 0.75

2 3.5 0.0625 4.187 50 30 5.23 1.50

3 3.5 0.0625 4.187 60 30 7.85 2.24

ล าดับ

 

จากข้อมูลการตรวจวัดค่าพลังงาน

ไฟฟ้าของหม้อไอน ้าขนาด 700 

ลิตร จ านวน 3 เคร่ือง เปิดใช้งาน 

1 ช่ัวโมง 20 นาทีต่อคร้ัง  จ านวน 

5 คร้ังต่อวัน จ านวน 3 เคร่ือง 

ระยะเวลาใช้งานหม้อไอน า้รวม 20 

ช่ัวโมงต่อวัน จ านวน365 วันต่อปี 

ของโรงพยาบาลกรณีศึกษา พบว่า

แรงดันและกระแสเฉล่ียของทั้ง 3 

เค ร่ื อ ง  เท่ า กับ  393 .8  โ วลต์ 

กระแสเฉล่ียเท่ากับ 29.59 แอมป์ 

และเพาเวอร์แฟคเตอร์เท่ากับ0.8 

พลังงานไฟฟ้าที่หม้อไอน ้าใช้งาน

เท่ากับ 16.14 กิโลวัตต์ การใช้

พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ  117,822 

กโิลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี 
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 จะเหน็ได้ว่าปริมาณความร้อนที่เกิดข้ึนจากระบบป๊ัมความร้อนเท่ากับ  2.62 5.23 

และ 7.85 กโิลจูลต่อวินาท ีพลังงานที่คอมเพรซเซอร์ใช้หรือขนาดของป๊ัมความร้อนเท่ากับ 0.75  

1.49  และ 2.24 กโิลวัตต์ ตามล าดับ 

 

การวิเคราะหก์ารวิจยั 

1. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธอุ์ณหภูมิน ้ าป้อนและปริมาณพลงังานความรอ้น (QH) 

 ความสัมพันธ์เมื่ออุณหภูมิน ้าป้อนก่อนเข้าหม้อไอน า้แตกต่างกันและมีปริมาณเพ่ิม

สูงขึ้ น ส่งผลให้ปริมาณความร้อน (QH) ที่ป๊ัมความร้อนให้กับระบบหม้อไอน ้า และพลังงานที่

คอมเพรสเซอร์ใช้งาน รวมไปถึงขนาดของป๊ัมความร้อน มีแนวโน้มสงูขึ้น (ดังตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2  ความสมัพันธข์องอุณหภมิูน า้ป้อนและพลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด (kWh/yr) 

อุณหภมูิ

น า้ป้อน

ป๊ัมความ

ร้อน

อุณหภมูิ

น า้ป้อน

หม้อไอน า้

  (เดิม)

  พลังงานที่

ให้กับหม้อไอน า้

พลังงานที ่

Heat Pump 

ใช้

o
 C

o
 C   Qheat  ( kJ/s)  (kW) 

1 40 30 2.62 0.75 1.87 13,645.13     54,580.54     

2 50 30 5.23 1.50 3.74 27,290.27     109,161.07   

3 60 30 7.85 2.24 5.61 40,935.40     163,741.61   

ล าดับ
   Saving    

  (kW)
Saving (kWh/yr) Saving (Bath/yr)

 
 

 จากข้อมูลดังกล่าวหากน ้าในระบบหม้อไอน ้าสะสมความร้อนเพ่ิมขึ้ น จะท าให้ใช้

พลังงานไฟฟ้าในการท าความร้อนหม้อไอน า้น้อยลง และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 

13,645.13  27,290.27 และ 40,935.40 kW-h/yr  และประหยัดค่าใช้จ่ายเท่ากับ 

54,580.54  109,161.07  163,741.61 บาทต่อปี ตามล าดับ 

 

2. การวิเคราะหค์วามสมัพนัธอุ์ณหภูมิน ้ าป้อนและปริมาณความเย็น (QC) 

 นอกจากป๊ัมความร้อนสามารถสะสมความร้อนเพ่ือให้กับระบบได้แล้ว ยังมีผลพลอย

ได้ซ่ึงเป็นปริมาณความเยน็ที่เกดิข้ึนจากระบบป๊ัมความร้อน ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  ความสมัพันธข์องอุณหภมูิน า้ป้อนและปริมาณความเยน็ (QC) 

อุณหภมูิ

น า้ป้อน

ป๊ัมความ

ร้อน

อุณหภมูิ

น า้ป้อน

หม้อไอน า้

  (เดิม)

  พลังงานที่

ให้กับหม้อไอน า้
QCool

ปริมาณความเยน็

เมื่อคิดเป็น

พลังงานไฟฟ้า

ปริมาณความเยน็

เมื่อคิดเป็นค่า

พลังงานไฟฟ้า

ผลประหยดัของ 

Qheat + Qcool

o
 C

o
 C   Qheat  ( kJ/s)  (kW) Btu/hr Ton kWh บาท บาท

1 40 30 2.62 1.869 6,374.95      0.53  3,895.94      15,583.78    70,164.31    

2 50 30 5.23 3.738 12,749.90    1.06  7,791.89      31,167.56    140,328.63   

3 60 30 7.85 5.608 19,124.85    1.59  11,687.83    46,751.34    210,492.94   

ล าดับ
ปริมาณความเยน็

 
 

 จากความสัมพันธ์ของอุณหภมิูน า้ป้อนที่แตกต่างกันของป๊ัมความร้อนเมื่อมีอุณหภูมิ

เท่ากับ  40  50และ 60 องศาเซลเซียส และปริมาณพลังงานที่ให้กับหม้อต้มไอน ้าเพ่ิมสูงข้ึน 

ส่งผลให้ปริมาณความเย็นซ่ึงเป็นผลพลอยได้เพ่ิมสูงขึ้ นโดยแปรผันตามอุณหภูมิและปริมาณ

พลังงานความร้อนที่ให้กบัระบบหม้อไอน า้มีค่าเทา่กบั  0.53  1.06  และ  1.59 ตันความเยน็ 

 

3. การวิเคราะหด์า้นเศรษฐศาสตร ์

 เกณฑ์การตัดสินใจลงทุนลงทุนโครงการติดตั้งป๊ัมความร้อนประเภท Air to Water 

เพ่ืออุ่นน า้ป้อนก่อนเข้าหม้อไอน า้ของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 210 เตียง ในสภาวะอุณหภมูิน า้

ป้อนแตกต่างกนัดังน้ี 

3.1. สภาวะที่ 1 อุณหภมูิน า้ป้อนเดิม 40 oC อุณหภมูิน า้ป้อนเมื่อผ่านป๊ัมความร้อน 

40 
o
C  อตัราการไหลน า้ 0.0625 kg/s และความร้อนจ าเพาะของน า้เท่ากับค่าคงที่ (Cp) 4.187 

kJ/kg.K สัมประสิทธิ์สมรรถนะปีมความร้อน COP= 3.5 เงินลงทุน 400,000 บาท ประหยัด

พลังงาน 70,164.31 บาทต่อปี ค่าด าเนินการรายปี21,900 บาท อายุการใช้งานของระบบ 15 ปี 

อตัราผลตอบแทนภายใน 8.65% ระยะเวลาคืนทุน 8 ปี 1 เดือน 

3.2. สภาวะที่ 2 อุณหภมิูน า้ป้อนเดิม 50 oC อุณหภมูิน า้ป้อนเมื่อผ่านป๊ัมความร้อน 

40 
o
C  อตัราการไหลน า้ 0.0625 kg/s และความร้อนจ าเพาะของน า้เท่ากับค่าคงที่ (Cp) 4.187 

kJ/kg.K สัมประสิทธิ์สมรรถนะปีมความร้อน COP= 3.5 เงินลงทุน 400,000 บาท ประหยัด

พลังงาน 140,328.63 บาทต่อปี ค่าด าเนินการรายปี 43,800 บาท อายุการใช้งานของระบบ 15 

ปี อตัราผลตอบแทนภายใน 23.07% ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 1 เดือน 

3.3. สภาวะที่ 3 อุณหภมูิน า้ป้อนเดิม 60 oC อุณหภมูิน า้ป้อนเมื่อผ่านป๊ัมความร้อน 

40 
o
C  อตัราการไหลน า้ 0.0625 kg/s และความร้อนจ าเพาะของน า้เท่ากับค่าคงที่ (Cp) 4.187 

kJ/kg.K สัมประสิทธิ์สมรรถนะปีมความร้อน COP= 3.5 เงินลงทุน 400,000 บาท ประหยัด

พลังงาน 210,492.94 บาทต่อปี ค่าด าเนินการรายปี 65,408 บาท อายุการใช้งานของระบบ 15 

ปี อตัราผลตอบแทนภายใน 35.91% ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 6 เดือน 
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สรุปผล 

 จากการศึกษาอุณหภูมิน า้ป้อนที่แตกต่างกันของป๊ัมความร้อนเม่ือมีอุณหภูมิเท่ากับ 

40 50 และ 60 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน า้ป้อนเดิมเท่ากับ 30 
o
C อัตราการไหลน า้ 0.0625 

kg/s และความร้อนจ าเพาะของน า้เท่ากับค่าคงที่ (Cp) 4.187 kJ/kg.K สัมประสิทธิ์สมรรถนะ

ป๊ัมความร้อน COP = 3.5 โดยสารท างาน R134a ระยะเวลาในการท างานหม้อไอน า้รวม 20 

ช่ัวโมงต่อวัน วันท างาน 365 วันต่อปี จึงท าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 117,822 กิโลวัตต์

ช่ัวโมงต่อปี มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 471,288 บาทต่อปี คิดเป็นพลังงานความร้อน 424,159.2 

เมกะจูลต่อปี  

 พบว่าหากติดตั้งป๊ัมความร้อนเมื่ออุ่นน า้ป้อนก่อนเข้าหม้อไอน า้ส าหรับอบเคร่ืองมือ

แพทย์จ านวน 3 เคร่ือง อุณหภมูิน า้ป้อนเมื่อผ่านป๊ัมความร้อนอุณหภมูิเท่ากับ 60 
o
C ให้ปริมาณ

พลังงานความร้อนกบัหม้อไอน า้สงูว่าสภาวะอื่นคือ 7.85 kJ/s และได้ปริมาณความเยน็จากระบบ

ป๊ัมความร้อนสูงกว่าสภาวะอื่นคือ 19,200 บีทียูต่อช่ัวโมง โดยสามารถน าความเยน็ที่ได้ไปใช้

ประโยชน์กับพ้ืนที่ปรับอากาศใกล้เคียงได้ โดยขนาดของป๊ัมความร้อนใหญ่ข้ึนและใช้พลังงาน

สูงขึ้นตามความสามารถในการให้ปริมาณความร้อนกับระบบหม้อไอน า้ ในขณะที่ความคุ้มค่าใน

การลงทุนติดตั้งป๊ัมความร้อนต้องสะสมอุณหภูมิตั้งแต่ 50
o
C  จนถึง 60 

o
C ขึ้ นไป จึงมีความ

คุ้มค่าในการลงทุน โดยสภาวะที่ 3 อุณหภมูิ 60 
o
C มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดคือ 

35.91% และระยะเวลาการคืนทุนสั้นที่สดุ 2 ปี 6 เดือน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 5.1  การค านวณค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งป๊ัมความร้อน ควรรวมมูลค่าการลงทุน

อุปกรณ์ และเคร่ืองจักรอื่นๆมีความจ าเป็นต้องติดตั้งให้ระบบมีประสิทธิภาพ และป้องกันความ

เสียหายที่อาจเกิดกับระบบ เช่น ถังเกบ็น ้าส ารอง ป๊ัม วัสดุอุปกรณ์งานท่อ ฉนวน ระบบไฟฟ้า  

และปรับอากาศ เพ่ือแสดงมูลค่าการลงทุนที่แท้จริง 

 5.2  การติดตั้งระบบป๊ัมความร้อนน้ีสามารถขอเงินทุนสนับสนุนจากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สงักดักระทรวงพลังงานได้ร้อยละ 20 ส าหรับการลงทุนการ

ติดตั้งอุปกรณ์การประหยัดพลังงาน ดังน้ัน โครงการจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสงูขึ้น 

 5.3  สามารถเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน

ทดแทน (ESCO Fund) ส าหรับผู้ที่ขาดปัจจัยการลงทุน และช่วยผู้ประกอบการให้ได้ประโยชน์

จากการขายคาร์บอนเครดิต โดยไม่ต้องลงทุนเองเพ่ือสนับสนุนและกระตุ้นโครงการประหยัด

พลังงาน 

 5.4  สามารถขอคืนภาษีจากการติดตั้งป๊ัมความร้อน โดยจัดท าเอกสารและยืนขอกับ

กรมสรรพกรในค่าใช้จ่ายในปีของการลงทุน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ฉบับที่ 145 ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธกีาร และเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ส าหรับเงินได้ที่จ่ายเป็น
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ค่าใช้จ่ายเพ่ือการได้มาซ่ึงทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ซ่ึงเป็นการ

ปรับเปล่ียนแทนอุปกรณ์เดิม 

 5.5  ส าหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการศึกษาเกี่ยวกับป๊ัมความร้อนประเภท Air to Water 

สามารถน าไปพัฒนาร่วมกบัระบบหรืออปุกรณ์อื่นที่ต้องการใช้ความร้อน และสามารถออกแบบให้

ใช้ได้กบัระบบร่วมหรือไฮบริดต่อไป 

 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2553). คู่มือผูร้บัผิดชอบดา้นพลงังานและ

กฏหมายและความรูพ้ื้ นฐานดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน. (พิมพ์คร้ังที่ 1). กรุงเทพฯ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2553). คู่มือผูร้บัผิดชอบดา้นพลงังานการ

จดัการพลงังานความรอ้น. (พิมพ์คร้ังที่ 1). กรุงเทพฯ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2553). คู่มือผูร้บัผิดชอบดา้นพลงังานการ

จดัการพลงังานไฟฟ้าอนุรกัษพ์ลงังาน. (พิมพ์คร้ังที่ 1). กรุงเทพฯ  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.  (ม.ป.ป.). การใชป๊ั้มความรอ้นส าหรบัท า

ความรอ้น. สบืค้นเมื่อ 25 มกราคม 2558, จาก

http://www2.dede.go.th/km_berc/downloads/menu4/… 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.  (ม.ป.ป.). การอนุรกัษพ์ลงังานใน

โรงพยาบาล. สบืค้นเมื่อ 26 มกราคม 2558, จาก 

http://www2.dede.go.th/km_berc/downloads/menu4... 

กรวิภา  รัตนตรัยวงค์ และคณะ.  (2535). การตดัสินใจลงทุนสรา้งอพารท์เมน้หรือหอพกัใน

จงัหวดั นครสวรรคแ์ละล าปาง : รายงานผลการวิจยัทางการตลาด. เชียงใหม่ : 

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

จรรยา  โทะ๊นาบุตร.  (2553). การเปรียบเทียบคุณภาพของชาใบบวัทีท่ าแหง้โดยเครือ่งอบ

แบบป๊ัมความรอ้นร่วมกบัรงัสีอลัตราไวโอเลตและเครือ่งอินฟราเรดภายใต้

สุญญากาศ. วิทยานิพนธร์ะดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีหารอาหาร.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ชายชาญ  นาวิกนิเวท.  (2541). การศึกษาฮีตพมัป์ในการท าน ้ ารอ้นโดยใชพ้ลงังาน

แสงอาทิตยแ์ละสารเก็บความรอ้นแบบเปลีย่นสถานะ. วิทยานิพนธร์ะดับปริญญา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

1042



12 

 
 

นครินทร์ กนัติเกตุ. (2522). การออกแบบระบบอบแหง้และหอ้งเย็นสาหรบัสมุนไพรไทยดว้ย

เทคนคิป๊ัมความรอ้น. วิทยานิพนธร์ะดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรม

พลังงาน. เชียงใหม่:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

บุญมั่น  แสงสขุีลักษณ์. (2555). การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครือ่งอบแหง้แบบป๊ัมความ

รอ้นระหว่างชนดิป๊ัมความรอ้นเดีย่วและป๊ัมความรอ้นคู่. วิทยานิพนธร์ะดับ

ปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล.  เชียงใหม่ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

บัญชา ยาทพิย์. (2537). การศึกษาความเป็นไปไดข้องการนาป๊ัมความรอ้นมาใชใ้นการ

อบแหง้และ ทาความเย็นขา้วเปลือก. วิทยานิพนธร์ะดับปริญญามหาบัณฑติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี. 

พัชรินทร์  ตาด้วง. (2522). การอบแหง้เมล็ดงาโดยเครือ่งอบแหง้ทีใ่ชฟ้ลูอิดไดซเ์บดร่วมกบั

ป้ัมความรอ้น. วิทยานิพนธร์ะดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล. 

เชียงใหม่:  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

พัชรี จันทนบุบผา. (2536). การใชป๊ั้มความรอ้นเพือ่เพิม่คุณภาพพลงังานความรอ้น. 

วิทยานิพนธร์ะดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน. 

กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี. 

วิชัย เทยีมประชา. (2536). การจัดการพลงังานในโรงพยาบาลของรฐั. วิทยานิพนธร์ะดับ

ปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน. กรุงเทพฯ: สถาบัน

เทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี. 

วันชัย  ริจิรวนิช และชอุ่ม พลอยมีค่า.  (2550). เศรษฐสาตร์วิศวกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ศรีธร  อุปค า. (2541). การวิเคราะหส์มรรถนะระบบท าน ้ ารอ้นแสงอาทิตยร่์วมกบัป๊ัมความ

รอ้น. ส าหรับอาคารที่อยู่อาศัย. วิทยานิพนธร์ะดับปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชา

วิศวกรรมเคร่ืองกล.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

สรวิศ  สอนสารี. (2554). การวิเคราะหส์มรรถนะป๊ัมความรอ้นแบบอดัไอในการเพิม่ความ

รอ้นทีไ่ดจ้ากตวัเก็บรงัสีอาทิตยเ์พือ่ผลิตน ้ ารอ้นอุณหภูมิสูง. วิทยานิพนธร์ะดับ

ปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล.  เชียงใหม่ : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เอกกฤษ  แก้วเจริญ. (2554). การเปรียบเทียบสมรรถนะของเครือ่งอบแหง้ชนดิป๊ัมความรอ้น

ทีม่ีวิธีทีต่่างกนัของการควบคุมอุณหภูมิลมรอ้น. วิทยานิพนธร์ะดับปริญญา

มหาบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน.  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

1043



13 

 
 

Compleatesengineering. (ม.ป.ป.). เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้น Heat exchangers. สบืค้นเมื่อ 

25 มกราคม 2558, จาก 

http://www.completesengineering.com/style/article_heat%20… 

 

ภาษาต่างประเทศ 

Andersonfloorwarming. (n.d.). Air Source Heat Pump. Retrieved  January  20 2015, 

from http://www.andersonfloorwarming.co.uk/heating/heat-pumps/air-

source-heat-pumps/ 

Stoecker, Wilbert F. Jones, Jerold W. (1982). Refrigeration and Air Conditioning2nd 

Edition. Singapore. McGraw-Hill  

You Tube (2009, 1 February). How Heat Pump Work. Retrieved  January  22 2015, 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=g39nM7GbSJA 

1044


