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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในระบบหม้ อไอนา้ แบบ
ไฟฟ้ าเพื่ออบเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรณีศึกษา โดยทาการศึกษาความแตกต่าง
ของอุณหภูมินา้ ป้ อนหม้ อไอนา้ เพื่อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้ าในการต้ มนา้ หม้ อไอนา้ แบบใช้ ไฟฟ้ า
โดยทาการศึ ก ษาข้ อ มู ลหม้ อ ไอน้า อาคารโรงพยาบาลจานวน 3 เครื่ อง ซึ่ งทาการใช้ งานอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อง พบ ว่ าก าร ใช้ พลั งงานของหม้ อ ไอน้ า ดั ง กล่ าวมี ป ริ มาณสู ง ถึ ง 117.822
กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี ในการศึกษาได้ นาระบบปั๊ มความร้ อนประเภทใช้ อากาศเป็ นแหล่ งความร้ อน
เพื่อใช้ อุ่นนา้ ป้ อนก่อนเข้ าหม้ อไอนา้ โดยทดสอบที่อุณภูมิแตกต่างกันคือ 40 50 และ 60 องศา
เซลเซี ยส ที่อัตราการไหลรวมของไอน้าเท่ากับ 0.0625 กิโลกรั มต่ อวิ นาที และสัมประสิทธิ์
สมรรถนะของปั๊มความร้ อนเท่ากับ 3.5 ตามมาตรฐาน จากผลการวิจัยพบว่าการติดตั้งปั๊มความ
ร้ อนที่อุณหภูมิ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส สามารถเพิ่มความร้ อนให้ แก่หม้ อต้ มไอนา้ ได้ ถึง
6.62 5.23 และ 7.85 กิโลจูลต่อวินาที ในขณะเดียวกันระบบปั๊มความร้ อนยังให้ ปริมาณความ
เย็นแก่พ้ ืนที่ปรับอากาศได้ ถึง 6,360 12,720 และ 19,200 บีทยี ูต่อชั่วโมง และพบว่าโครงการ
ติดตั้งปั๊มความร้ อนมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนเมื่อ ปั๊ มความร้ อนสามารถเพิ่มอุณหภูมินา้ ป้ อนแก่
หม้ อไอนา้ ที่อุณหภูมิ 50 จนถึง 60 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
เท่ากับร้ อยละ 23.07 และร้ อยละ 35.91 และระยะเวลาการคืนทุนเท่ากับ 4 ปี 1 เดือน และ 2 ปี
6 เดือน จึงจะสามารถประหยัดพลังงานให้ หม้ อไอนา้ เพื่ออบเครื่องมือแพทย์ได้ อย่างคุ้ม ทุน

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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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 60oC 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 60oC
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 60oC. 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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บทนา
สัดส่วนการใช้ พลังงานของโรงพยาบาลประกอบไปด้ วยใช้ พลังงานไฟฟ้ าและความ
ร้ อน ให้ บริ การ 24 ชั่ วโมง โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ให้ บริการผู้ป่วยใน จานวน 210 เตียง
ซึ่งใช้ งานหม้ อไอนา้ พลังงานไฟฟ้ าอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ ขนาด 700ลิตร จานวน 3 เครื่อง ใช้
พลังงานไฟฟ้ าเฉลี่ยเท่ากับ 30.65 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ เท่ากับ 0.8 อุณหภูมิ
ทางานของหม้ อต้ มไอน้าอยู่ ท่ี 135 ถึง 137 องศาเซลเซี ยส ระยะเวลาใช้ งาน 80 นาทีต่อรอบ
จานวน 5 ครั้งต่อเครื่อง คิดเป็ นพลังงานไฟฟ้ า 223,745 กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี คิดเป็ นพลังงาน
ความร้ อนเท่ากับ 805,482 เมกะจูลต่อปี ค่าไฟฟ้ ารวมเท่ากับ 875,756.58 บาทต่อปี ค่าไฟฟ้ า
ปี ฐาน (พ.ศ.2557) เท่ากับ 3.91 บาทต่อหน่วย จากจานวนการให้ บริ การที่เพิ่ มขึ้น ทาให้ ต้อง
เพิ่มปริมาณการอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ เพียงพอต่อการบริการ
ดัง นั้ น โรงพยาบาลจึ ง มี ต้น ทุ น ในการผลิ ตไอน้า สาหรั บ อบฆ่ า เชื้ อเครื่ อ งมื อ แพทย์
ปริมาณการใช้ พลังงานไฟฟ้ า และค่า ใช้ จ่ายด้ านพลังงานสูงขึ้น การศึกษาปั๊มความร้ อนประเภท
Air to Water สามารถดึงความร้ อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติ สะสมจนอุณหภูมิสูงและ
นามาถ่า ยเทความร้ อนให้ กับน้าป้ อนก่อนเข้ า สู่หม้ อไอน้า แบบไฟฟ้ า และยังสามารถน าเอาผล
พลอยได้ จากการติดตั้งระบบปั๊มความร้ อน คืออากาศอุณหภูมิต่านาไปใช้ ประโยชน์เพื่อจ่ายให้ กับ
พื้ นที่ปรั บอากาศได้ อีกด้ ว ย โดยทาการศึ กษาข้ อ มู ลการใช้ งานหม้ อไอน้าของโรงพยาบาล เพื่ อ
วิ เ คราะห์ ค่ า ความร้ อนที่ ป ล่ อ ยออกมาจากเครื่ อ งควบแน่ น กั บ ค่ า พลั ง งานในการขั บ เครื่ อ ง
คอมเพรสเซอร์ และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance) ของปั๊ มความร้ อน
จนถึ งหาขนาดปั๊ มความร้ อ นที่เ หมาะสม วิ เ คราะห์ ความแตกต่ า งของอุ ณ หภูมิท่ีป๊ั มความร้ อ น
สามารถถ่ายเทให้ กับนา้ ในหม้ อไอนา้ ได้ เพื่อทาการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการ
นาเอาปั๊มความร้ อนมาใช้ อุ่นนา้ ป้ อนก่อนเข้ าหม้ อต้ มไอนา้ แบบไฟฟ้ า
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการนาปั๊มความร้ อนมาใช้ อุ่นนา้ ป้ อนหม้ อต้ มไอนา้
ให้ กบั อาคารโรงพยาบาลกรณีศึกษา
2. เพื่ อ หาขนาดปั๊ ม ความร้ อ น ที่เ หมาะสมกั บ การอุ่ น น้า ป้ อนหม้ อ ต้ ม ไอน้า ของ
โรงพยาบาลกรณีศึกษา
3. เปรียบเทียบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในการใช้ ป๊ัมความร้ อนประเภท Air to
Water ร่วมกับหม้ อต้ มไอนา้ ที่ใช้ ไฟฟ้ าของโรงพยาบาลกรณีศึกษา
ขอบเขตของการวิจยั
ศึกษาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั๊ มความร้ อนชนิด Air to Water และข้ อมูลปริมาณ
ใช้ งานของหม้ อไอนา้ ไฟฟ้ าขนาด 700 ลิตร จานวน 3 เครื่อง การทางานรวม 6.67 ชั่วโมงต่อวัน
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ต่อเครื่อง จานวน 365 วันต่อปี ต่อเครื่อง สาหรับการอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล
กรณีศึกษา โดยใช้ ป๊ัมความร้ อนอุ่นนา้ ป้ อนก่อนเข้ าหม้ อไอนา้ ที่อุณหภูมินา้ ป้ อนแตกต่างกัน 40
50 และ 60 องศาเซลเซียส โดยวิเคราะห์ขนาด การใช้ พลังงานไฟฟ้ า และศึกษาผลพลอยได้ ความ
เย็นจากการใช้ ป๊ัมความร้ อนชนิด Air to Water เพื่อจ่ายในพื้นที่ปรับอากาศ โดยพิจารณาเกณฑ์
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ในการติดตั้งปั๊มความร้ อนชนิด Air to Water เพื่อใช้
งานร่ วมกับหม้ อต้ มไอนา้ ที่ใช้ พลั งงานไฟฟ้ าของโรงพยาบาลกรณีศึกษาจากอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)และระยะเวลาคืนทุน (Simple Payback
Period: SPP)
ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่ อพิ จารณาเลือกใช้ ป๊ั มความร้ อนอุ่น น้าป้ อนก่อนเข้ าหม้ อไอน้า
แบบไฟฟ้ าอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลกรณีศึกษา
2. ใช้ เป็ นแนวทางในการประหยัดพลั งงานและลดค่าใช้ จ่า ยของระบบหม้ อไอน้า
สาหรับอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลกรณีศึกษา
3. ใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพหม้ อ ไอน้า แบบไฟฟ้ าเพื่ อ อบฆ่ า เชื้ อ
เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลกรณีศึกษาได้
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
การถ่ายโอนความร้ อนโดยใช้ ป๊ัมความร้ อนประเภท Air to Water จากแหล่งพลังงานที่
มีอุณภูมิต่าสะสมจนมีอุณหภูมิสูงขึ้นตั้งแต่ 40 จนถึง 60 องศาเซลเซียส จากวัฎจักรปั๊มความร้ อน
สามารถให้ ความร้ อนสุทธิแก่เครื่องระเหย ดังสมการ
QH = moCP(T2-T1)
เมื่อ
Q คือ ปริมาณความร้ อนที่ป๊ัมความร้ อนให้ ระบบ
(kJ/s)
o
m คือ อัตราการไหลเชิงมวลของนา้
(kg/s)
CP คือ ค่าความจุความร้ อนจาเพาะของนา้
(kJ/kg.K)
T1 คือ อุณหภูมินา้ เดิมก่อนเข้ าหม้ อไอนา้
(oC)
T2 คือ อุณหภูมินา้ ใหม่ก่อนเข้ าหม้ อไอนา้
(oC)
COPHP = QCR/WC
เมื่อ
COPHP คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สมรรถนะของปั๊ มความร้อน
QCR คือ ความร้อนทาความเย็นดูดกลืนไว้ในเครื่ องระเหย
WC คือ พลังงานที่ให้แก่ปั๊มความร้อน
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Enthalpy, kJ/kg
ภาพที่ 1 ภาพจาลองการพล็อคในแผนภูมิแรงดันและ Enthalpy
วิธีดาเนินการวิจยั
ทาการตั้งสมมุติฐานอุณหภูมินา้ ป้ อนที่แตกต่างกันของปั๊ มความร้ อนประเภท Air to
Water เมื่อุณหภูมินา้ เข้ าหม้ อไอนา้ เท่ากับ 40 50 และ 60 องศาเซลเซียส และอุณหภูมินา้ ก่อน
เข้ าปั๊ มความร้ อนเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส โดยปั๊ มความร้ อนใช้ สารทางานคือ R134a ในการ
แลกเปลี่ ย นความร้ อ น ท าการตรวจวั ด ค่ า พลั ง งานไฟฟ้ าและตั ว แปรต่ า งๆ จากสั ม ประสิ ท ธิ์
สมรรถนะขั้นต่ าตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่ อการอนุ รักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2552 (2) เครื่องทาน้าร้ อนชนิ ดฮีตปั๊ มแบบใช้ อากาศเป็ นแหล่ งพลังงาน (Air
Source Heat Pump Water Heater) สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance: COP)
ค่าคงที่เท่ากับ 3.5 ทาการเก็บบันทึกข้ อมูลเพื่อคานวณปริมาณความร้ อนของระบบปั๊ มความร้ อน
เปรียบเทียบกับต้ นทุนการใช้ หม้ อไอนา้ เดิมของโรงพยาบาล พร้ อมทั้งหาขนาดปั๊มความร้ อน และ
ศึกษาผลพลอยได้ จากการใช้ ป๊ั มความร้ อน พร้ อมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ซ่ึง
พิจารณาจากค่าอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR ) และ
ระยะเวลาในการคืนทุน (Simple Payback Period: SPP)
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หม้ อไอนา้ ใช้ งาน 6.66 ชั่วโมงต่อวันต่อเครื่อง จานวน
3 เครื่ อ ง อบฆ่ า เชื้ อใช้ เวลา 1 ชั่ ว โมง 20นาที ที่
อุณหภูมิ 133 ถึง 135 องศาเซลเซียส ปริมาณการใช้
นา้ 75 ลิตรต่อชั่วโมง อุณหภูมินา้ ป้ อนเดิม 30 องศา
เซลเซียส และสัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั๊ มความร้ อน
แบบใช้ อากาศเป็ นแหล่ งหลังงานเท่า กับ 3.5 อัตรา
การไหลเชิ ง มวลของน้า ที่ ห ม้ อ ไอน้า ใช้ ง านเท่ า กั บ
0.0625 กิ โ ลกรั ม ต่ อ วิ น าที ค่ า ความจุ ค วามร้ อน
จาเพาะของนา้ เท่ากับ 4.187 กิโลจู ลต่อกิโลกรัมเคล
วิน
โดยตัวแปรดังนี้
1. ตัวแปรต้ น
2. ตัวแปรควบคุม
3. ตัวแปรอิสระ
4. ตัวแปรตาม

=
=
=
=
=
=
=
=

ภาพที่ 2 เครื่อง Steam Sterilizer
ขนาด 18 ถึง 72 กิโลวัตต์ (700 ลิตร)

อุณหภูมินา้ ป้ อนของปั๊มความร้ อนเข้ าหม้ อไอนา้ (T1) (oC)
อัตราการไหลเชิงมวลของนา้ ในหม้ อไอนา้ (m)
(kg/s)
อุณหภูมินา้ เดิมก่อนเข้ าหม้ อไอนา้ (T2)
(oC)
ค่าความจุความร้ อนจาเพาะของนา้ (Cp)
(kJ/kg.K)
ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบปั๊มความร้ อน(COP)
ปริมาณความร้ อนที่เกิดขึ้นในระบบหม้ อไอนา้ (QHeat) (kJ/s)
ค่าพลังงานไฟฟ้ าของปั๊มความร้ อน(W)
(kW)
ปริมาณความเย็นที่เกิดขึ้นจากระบบปั๊มความร้ อน(QCool)(TR)

ผลการวิจยั
จากสมมุติฐานเมื่ออุณหภูมินา้ ป้ อนของระบบปี มความร้ อนแตกต่างกันเท่ากับ 40 50
และ 60 องศาเซลเซียส พบตัวแปรและข้ อมูลจากการตั้งสมมุติฐาน ดังนี้
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จากข้ อมูลการตรวจวัดค่าพลังงาน
ไฟฟ้ าของหม้ อ ไอน้า ขนาด 700
ลิตร จานวน 3 เครื่ อง เปิ ดใช้ งาน
1 ชั่วโมง 20 นาทีต่อครั้ ง จานวน
5 ครั้ งต่ อ วั น จ านวน 3 เครื่ อง
ระยะเวลาใช้ งานหม้ อไอนา้ รวม 20
ชั่วโมงต่อวัน จานวน365 วันต่อปี
ของโรงพยาบาลกรณีศึกษา พบว่ า
แรงดัน และกระแสเฉลี่ ยของทั้ง 3
เครื่ อง เท่ า กั บ 393. 8 โวล ต์
กระแสเฉลี่ ยเท่ากับ 29.59 แอมป์
และเพาเวอร์ แฟคเตอร์เท่ากับ0.8
พลั ง งานไฟฟ้ าที่ห ม้ อ ไอน้า ใช้ ง าน
เท่ า กั บ 16.14 กิ โ ลวั ต ต์ การใช้
พลั งงานไฟฟ้ าเท่า กับ 117,822
กิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี

ภาพที่ 3 แรงดันของหม้ อไอนา้ โรงพยาบาลกรณีศึกษา

ภาพที่ 4 กระแสของหม้ อไอนา้ โรงพยาบาลกรณีศึกษา

จากสมมุติฐานเมื่ออุณหภูมินา้ ป้ อนแตกต่างกันที่อุณหภูมินา้ ป้ อนเท่ากับ 40 50 และ
60 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิน้า ป้ อนเดิมเท่ากับ 30 องศาเซลเซียส พบว่ าปริมาณพลังงาน
ความร้ อนที่ให้ กบั ระบบหม้ อไอนา้ และพลังงานที่ปีมความร้ อนใช้ งานผันแปร ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์อุณหภูมินา้ ป้ อน ปริมาณพลังงานและพลังงานไฟฟ้ าของปั๊มความ
ร้ อน
อุณหภูมิ อุณหภูมิ
ความจุ ความ
สัมประสิทธิ์
พลังงานที่
นา้ ป้ อน นา้ ป้ อน
พลังงานที่
สมรรถนะ อัตราการไหล ร้ อนจาเพาะ
Heat Pump
ปั๊มความ หม้ อไอนา้ ให้ กับหม้ อไอนา้
ลาดับ
ปั๊มความร้ อน
ของนา้ (Cp)
ใช้
ร้ อน
(เดิม)

1
2
3

COP
3.5
3.5
3.5

kg/s
0.0625
0.0625
0.0625

kJ/kg.K
4.187
4.187
4.187

1038

o

C
40
50
60

o

C
30
30
30

Qheat ( kJ/s)
2.62
5.23
7.85

(kW)
0.75
1.50
2.24
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จะเห็นได้ ว่า ปริ มาณความร้ อนที่เกิดขึ้นจากระบบปั๊ มความร้ อนเท่ากับ 2.62 5.23
และ 7.85 กิโลจูลต่อวินาที พลังงานที่คอมเพรซเซอร์ใช้ หรือขนาดของปั๊มความร้ อนเท่ากับ 0.75
1.49 และ 2.24 กิโลวัตต์ ตามลาดับ
การวิเคราะห์การวิจยั
1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อุณหภูมิน้ าป้อนและปริมาณพลังงานความร้อน (QH)
ความสัมพันธ์เมื่ออุณหภูมิน้าป้ อนก่อนเข้ าหม้ อไอนา้ แตกต่างกันและมีปริ มาณเพิ่ ม
สูงขึ้น ส่งผลให้ ป ริ มาณความร้ อน (QH) ที่ป๊ั มความร้ อนให้ กับระบบหม้ อไอน้า และพลั งงานที่
คอมเพรสเซอร์ใช้ งาน รวมไปถึงขนาดของปั๊ มความร้ อน มีแนวโน้ มสูงขึ้น (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมินา้ ป้ อนและพลังงานไฟฟ้ าที่ประหยัด (kWh/yr)
อุณหภูมิ อุณหภูมิ
พลังงานที่
นา้ ป้ อน นา้ ป้ อน
พลังงานที่
Heat Pump
ลาดับ ปั๊มความ หม้ อไอนา้ ให้ กับหม้ อไอนา้
ใช้
ร้ อน
(เดิม)
o

1
2
3

C
40
50
60

o

C
30
30
30

Qheat ( kJ/s)
2.62
5.23
7.85

(kW)
0.75
1.50
2.24

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

1.87
3.74
5.61

13,645.13
27,290.27
40,935.40

54,580.54
109,161.07
163,741.61

จากข้ อ มู ลดัง กล่ า วหากน้า ในระบบหม้ อ ไอน้า สะสมความร้ อ นเพิ่ มขึ้น จะทาให้ ใ ช้
พลังงานไฟฟ้ าในการทาความร้ อนหม้ อ ไอนา้ น้ อยลง และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ าได้ ถึง
13,645.13 27,290.27 และ 40,935.40 kW-h/yr
และประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยเท่า กับ
54,580.54 109,161.07 163,741.61 บาทต่อปี ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อุณหภูมิน้ าป้อนและปริมาณความเย็น (QC)
นอกจากปั๊มความร้ อนสามารถสะสมความร้ อนเพื่อให้ กับระบบได้ แล้ ว ยังมีผลพลอย
ได้ ซ่ึงเป็ นปริมาณความเย็นที่เกิดขึ้นจากระบบปั๊มความร้ อน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของอุณหภูมินา้ ป้ อนและปริมาณความเย็น (QC)
อุณหภูมิ อุณหภูมิ
นา้ ป้ อน นา้ ป้ อน
พลังงานที่
ปั
๊
ม
ความ
หม้
อ
ไอน
า
้
ให้
ก
ับหม้ อไอนา้
ลาดับ
ร้ อน
(เดิม)
o

1
2
3

C
40
50
60

o

C
30
30
30

Qheat ( kJ/s)
2.62
5.23
7.85

QCool

(kW)
1.869
3.738
5.608

ปริมาณความเย็น

Btu/hr
6,374.95
12,749.90
19,124.85

Ton
0.53
1.06
1.59

ปริมาณความเย็น ปริมาณความเย็น
ผลประหยัดของ
เมื่อคิดเป็ น
เมื่อคิดเป็ นค่า
Qheat + Qcool
พลังงานไฟฟ้ า
พลังงานไฟฟ้ า
kWh
3,895.94
7,791.89
11,687.83

บาท
15,583.78
31,167.56
46,751.34

บาท
70,164.31
140,328.63
210,492.94

จากความสัมพันธ์ของอุณหภูมินา้ ป้ อนที่แตกต่างกันของปั๊ มความร้ อนเมื่อมีอุณหภูมิ
เท่ากับ 40 50และ 60 องศาเซลเซี ยส และปริ มาณพลั งงานที่ให้ กับหม้ อต้ มไอน้าเพิ่ มสูงขึ้ น
ส่งผลให้ ป ริ มาณความเย็นซึ่ งเป็ นผลพลอยได้ เพิ่ มสูงขึ้นโดยแปรผัน ตามอุณ หภูมิแ ละปริ มาณ
พลังงานความร้ อนที่ให้ กบั ระบบหม้ อไอนา้ มีค่าเท่ากับ 0.53 1.06 และ 1.59 ตันความเย็น
3. การวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐศาสตร์
เกณฑ์การตัดสินใจลงทุนลงทุนโครงการติดตั้งปั๊ มความร้ อนประเภท Air to Water
เพื่ออุ่นนา้ ป้ อนก่อนเข้ าหม้ อไอนา้ ของโรงพยาบาลชุมชนขนาด 210 เตียง ในสภาวะอุณหภูมินา้
ป้ อนแตกต่างกันดังนี้
3.1. สภาวะที่ 1 อุณหภูมินา้ ป้ อนเดิม 40 oC อุณหภูมินา้ ป้ อนเมื่อผ่านปั๊มความร้ อน
40 oC อัตราการไหลนา้ 0.0625 kg/s และความร้ อนจาเพาะของนา้ เท่ากับค่าคงที่ (Cp) 4.187
kJ/kg.K สัมประสิทธิ์สมรรถนะปี มความร้ อน COP= 3.5 เงินลงทุน 400,000 บาท ประหยัด
พลังงาน 70,164.31 บาทต่อปี ค่าดาเนินการรายปี 21,900 บาท อายุการใช้ งานของระบบ 15 ปี
อัตราผลตอบแทนภายใน 8.65% ระยะเวลาคืนทุน 8 ปี 1 เดือน
3.2. สภาวะที่ 2 อุณหภูมินา้ ป้ อนเดิม 50 oC อุณหภูมินา้ ป้ อนเมื่อผ่านปั๊มความร้ อน
40 oC อัตราการไหลนา้ 0.0625 kg/s และความร้ อนจาเพาะของนา้ เท่ากับค่าคงที่ (Cp) 4.187
kJ/kg.K สัมประสิทธิ์สมรรถนะปี มความร้ อน COP= 3.5 เงินลงทุน 400,000 บาท ประหยัด
พลังงาน 140,328.63 บาทต่อปี ค่าดาเนินการรายปี 43,800 บาท อายุการใช้ งานของระบบ 15
ปี อัตราผลตอบแทนภายใน 23.07% ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 1 เดือน
3.3. สภาวะที่ 3 อุณหภูมินา้ ป้ อนเดิม 60 oC อุณหภูมินา้ ป้ อนเมื่อผ่านปั๊ มความร้ อน
40 oC อัตราการไหลนา้ 0.0625 kg/s และความร้ อนจาเพาะของนา้ เท่ากับค่าคงที่ (Cp) 4.187
kJ/kg.K สัมประสิทธิ์สมรรถนะปี มความร้ อน COP= 3.5 เงินลงทุน 400,000 บาท ประหยัด
พลังงาน 210,492.94 บาทต่อปี ค่าดาเนินการรายปี 65,408 บาท อายุการใช้ งานของระบบ 15
ปี อัตราผลตอบแทนภายใน 35.91% ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 6 เดือน
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สรุปผล
จากการศึกษาอุณหภูมินา้ ป้ อนที่แตกต่ างกันของปั๊ มความร้ อนเมื่อมีอุณหภูมิเท่ากับ
40 50 และ 60 องศาเซลเซียส อุณหภูมินา้ ป้ อนเดิมเท่ากับ 30 oC อัตราการไหลนา้ 0.0625
kg/s และความร้ อนจาเพาะของนา้ เท่ากับค่าคงที่ (Cp) 4.187 kJ/kg.K สัมประสิทธิ์สมรรถนะ
ปั๊มความร้ อน COP = 3.5 โดยสารทางาน R134a ระยะเวลาในการทางานหม้ อไอนา้ รวม 20
ชั่วโมงต่อวัน วันทางาน 365 วันต่อปี จึงทาให้ มีการใช้ พลังงานไฟฟ้ ารวม 117,822 กิโลวัตต์
ชั่วโมงต่อปี มีค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงาน 471,288 บาทต่อปี คิดเป็ นพลังงานความร้ อน 424,159.2
เมกะจูลต่อปี
พบว่าหากติดตั้งปั๊ มความร้ อนเมื่ออุ่นนา้ ป้ อนก่อนเข้ าหม้ อไอนา้ สาหรับอบเครื่องมือ
แพทย์จานวน 3 เครื่อง อุณหภูมินา้ ป้ อนเมื่อผ่านปั๊มความร้ อนอุณหภูมิเท่ากับ 60 oC ให้ ปริมาณ
พลังงานความร้ อนกับหม้ อไอนา้ สูงว่าสภาวะอื่นคือ 7.85 kJ/s และได้ ปริมาณความเย็นจากระบบ
ปั๊ มความร้ อนสูงกว่ าสภาวะอื่นคือ 19,200 บีทียูต่อชั่วโมง โดยสามารถนาความเย็นที่ได้ ไปใช้
ประโยชน์กับพื้ นที่ปรั บอากาศใกล้ เคียงได้ โดยขนาดของปั๊ มความร้ อนใหญ่ ข้ ึนและใช้ พลั งงาน
สูงขึ้นตามความสามารถในการให้ ปริมาณความร้ อนกับระบบหม้ อไอนา้ ในขณะที่ความคุ้มค่าใน
การลงทุนติดตั้งปั๊ มความร้ อนต้ องสะสมอุณหภูมิต้ังแต่ 50 oC จนถึง 60 oC ขึ้นไป จึงมีความ
คุ้มค่าในการลงทุน โดยสภาวะที่ 3 อุณหภูมิ 60 oC มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนมากที่สุดคือ
35.91% และระยะเวลาการคืนทุนสั้นที่สดุ 2 ปี 6 เดือน
ข้อเสนอแนะ
5.1 การคานวณค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการติดตั้งปั๊ มความร้ อน ควรรวมมูลค่ า การลงทุ น
อุปกรณ์ และเครื่องจักรอื่นๆมีความจาเป็ นต้ องติดตั้งให้ ระบบมีประสิทธิภาพ และป้ องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดกับระบบ เช่ น ถังเก็บน้าสารอง ปั๊ ม วั สดุอุปกรณ์งานท่อ ฉนวน ระบบไฟฟ้ า
และปรับอากาศ เพื่อแสดงมูลค่าการลงทุนที่แท้ จริง
5.2 การติ ดตั้งระบบปั๊ ม ความร้ อนนี้ สามารถขอเงิ น ทุ น สนั บ สนุ น จากกรมพั ฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สังกัดกระทรวงพลังงานได้ ร้อยละ 20 สาหรับการลงทุนการ
ติดตั้งอุปกรณ์การประหยัดพลังงาน ดังนั้น โครงการจะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงขึ้น
5.3 สามารถเข้ าร่ วมโครงการส่งเสริ มการลงทุนด้ านอนุ รักษ์พลังงานและพลังงาน
ทดแทน (ESCO Fund) สาหรับผู้ท่ขี าดปั จจัยการลงทุน และช่วยผู้ประกอบการให้ ได้ ประโยชน์
จากการขายคาร์ บอนเครดิต โดยไม่ต้องลงทุนเองเพื่ อสนับสนุ นและกระตุ้นโครงการประหยัด
พลังงาน
5.4 สามารถขอคืนภาษีจากการติดตั้งปั๊มความร้ อน โดยจัดทาเอกสารและยืนขอกับ
กรมสรรพกรในค่าใช้ จ่ายในปี ของการลงทุน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
ฉบับที่ 145 กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการยกเว้ นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้ ท่จี ่ายเป็ น
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ค่าใช้ จ่ายเพื่ อการได้ มาซึ่งทรั พย์สินประเภทอุปกรณ์ท่มี ีผลต่ อการประหยัดพลั งงาน ซึ่ งเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนแทนอุปกรณ์เดิม
5.5 สาหรับผู้ท่สี นใจหรือต้ องการศึกษาเกี่ยวกับปั๊ มความร้ อนประเภท Air to Water
สามารถนาไปพัฒนาร่วมกับระบบหรืออปุกรณ์อ่นื ที่ต้องการใช้ ความร้ อน และสามารถออกแบบให้
ใช้ ได้ กบั ระบบร่วมหรือไฮบริดต่อไป
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