หม้ อนํา้ ร้ อน หม้ อไอนํา้ และฮีทปั๊ ม
โดย นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง
วก.485
แหล่งความร้ อนในขบวนการผลิตของโรงงานมักจะเป็ นหม้ อไอนํ ้าเป็ นส่วนใหญ่

จะมีหม้ อนํ ้าร้ อนบ้ างเป็ นส่วนน้ อย

ส่วนเชื ้อเพลิงก็เป็ นเชื ้อเพลิงธรรมชาติได้ แก่ นํ ้ามันเตาชั ้นคุณภาพซี ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน ไม้ ฟืน ก๊ าซ
ชีวภาพ และเชื ้อเพลิงชีวะมวล ทําให้ ต้นทุนการผลิตแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละโรงงาน ในปั จจุบนั ราคานํ ้ามัน
โลกขยับขึ ้นเรื่ อยๆ กระทบไปถึงราคาเชื ้อเพลิงอืน่ ๆ จึงเกิดปั ญหาการจัดหาเชื ้อเพลิงธรรมชาติและปั ญหาในด้ านมลภาวะเพิ่ม
มากขึ ้นจากการใช้ เชื ้อเพลิงราคาถูก
ฮีทปั๊ มเป็ นอุปกรณ์ที่ให้ พลังงานสะอาด เป็ นอุปกรณ์ที่ให้ พลังงานทางเลือกจากอากาศ ให้ พลังงานความร้ อนในราคา
ถูกและยัง่ ยืน จึงเป็ นเทคโนโลยีที่จะมีความสําคัญต่อต้ นทุนของอุตสาหกรรมและสําคัญต่อสภาวะสิ่งแวดล้ อม บทความนี ้จะ
อธิบายวิธีการใช้ ฮีทปั๊ มกับโรงงานที่มีการใช้ หม้ อนํ ้าหรื อหม้ อไอนํ ้า เพื่อให้ ผลประโยชน์สงู สุดแก่โรงงาน ลดการใช้ เชื ้อเพลิงของ
ประเทศและเพื่อลดปั ญหาสิง่ แวดล้ อมโลก
ราคาและค่ าความร้ อนของเชือ้ เพลิง
ตารางที่ 1. แสดงราคาของเชื ้อเพลิง ค่าความร้ อน และดัชนีคา่ ความร้ อนของเชื ้อเพลิงชนิดต่างๆ ดัชนีคา่ ความร้ อน
ของเชื ้อเพลิงเป็ นอัตราส่วนของราคากับค่าความร้ อนของเชื ้อเพลิง

ดัชนีนี ้ช่วยบอกว่าเชื ้อเพลิงใดมีแนวโน้ มที่จะประหยัดค่า

เชื ้อเพลิงได้ มากกว่า แต่ที่ถกู ต้ องจะต้ องคํานึงถึงประสิทธิภาพของหม้ อไอนํ ้า และตัวประกอบอื่นๆมาประกอบด้ วย ซึง่ จะ
อธิบายต่อไปในภายหลัง
ในขณะที่แหล่งนํ ้ามันดิบก็กําลังใกล้ จะหมดไป ทําให้ เกิดการขึ ้นราคานํ ้ามันดิบ นํ ้ามันสําเร็ จรูปจึงมีราคาเพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้โรงกลัน่ ภายในประเทศก็ลงทุนปรับปรุ งขบวนการกลัน่ เพื่อให้ ได้ ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงเพิ่มขึ ้น
ปริ มาณนํ ้ามันส่วนที่เป็ นของเหลือได้ แก่นํ ้ามันเตาลง

และลด

นอกจากนี ้รัฐบาลกําลังจะยกเลิกการพยุงราคาก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว

สําหรับงานอุตสาหกรรม จึงทําให้ ราคาเชื ้อเพลิงสูงขึ ้นและอาจมีปัญหาขาดแคลนตามมาด้ วย
เมื่อแหล่งนํ ้ามันดิบหมดไป

ก๊ าซธรรมชาติหมดไปก็จะมีปัญหาการขาดแคลนเชื ้อเพลิงธรรมชาติทําให้ เกิดความ

เดือดร้ อนอย่างแท้ จริ ง การประหยัดการใช้ เชื ้อเพลิงธรรมชาติโดยเทคโนโลยีใดๆ รวมทั ้งการใช้ ฮีทปั๊ ม เพื่อยืดเวลาการขาด
แคลนเชื ้อเพลิงธรรมชาตินี ้ออกไปจึงเป็ นสิง่ ที่สําคัญที่สดุ ในปั จจุบนั และจะต้ องทําอย่างเร่งด่วนที่สดุ อีกด้ วย

ประสิทธิภาพของหม้ อไอนํา้
ประสิทธิภาพของหม้ อไอนํ ้าหรื อ ประสิทธิภาพเชื ้อเพลิงสูไ่ อนํ ้า (Fuel to Steam Efficiency) ในที่นี ้หมายถึง
ความสามารถของหม้ อนํ ้าที่จะเปลี่ยนพลังงานจากเชื ้อเพลิงมาเป็ นพลังงานความร้ อนของไอนํ ้าที่สง่ ออกจากหม้ อไอนํ ้าเพื่อไป
ใช้ งาน สิง่ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของหม้ อไอนํ ้าได้ แก่
 ลักษณะของเชื ้อเพลิงซึง่ จะมีผลต่อการเผาไหม้ ลักษณะเปลี่ยนไปเล็กน้ อยมีผลกับการเผาไหม้ และกระทบกับค่า
ความร้ อนที่เชื ้อเพลิงสามารถให้ ได้
 อุณหภูมิที่ปล่องควันซึง่ จะบอกปริมาณความร้ อนสูญเสียที่ปล่องควัน
 อากาศส่วนเกินซึง่ ได้ จากการวัดค่าออกซิเจนได้ ที่ปล่องควันจะบอกถึงประสิทธิภาพในการเผาไหม้ และการใช้ อากาศ
ในการเผาไหม้
 อุณหภูมิและความดันอากาศภายนอกมีผลต่อการเผาไหม้ ทําให้ ประสิทธิภาพของหม้ อไอนํ ้าแตกต่างออกไป
 การสูญเสียความร้ อนจากการพาและการแผ่รังสีของตัวถังหม้ อนํ ้าถึงแม้ จะมีฉนวนความร้ อน แต่ความร้ อนสูญเสียนี ้ก็
มีผลต่อประสิทธิภาพของหม้ อไอนํ ้า
ทังสิ
้ ้นที่กล่าวถึงนี ้จะต้ องมีบคุ ลากรที่มีความรู้และความใส่ใจดูแล หม้ อไอนํ ้าจึงจะมีประสิทธิภาพที่ดี
การคํานวณประสิทธิภาพของหม้ อไอนํ ้าสามารถคํานวณจากคําจํากัดความโดยตรง และการคํานวณจากความร้ อน
สูญเสีย การคํานวณโดยตรงทําด้ วยการวัดอัตราการผลิตไอนํ ้าและการใช้ เชื ้อเพลิง หรื อการวัดอัตราการเติมนํ ้า นํ ้ากลับ และ
อุณหภูมิเพื่อการคํานวณอัตราการผลิตไอนํ ้าแทนการวัดการผลิตไอนํ ้าโดยตรง
ส่วนการคํานวณจากความร้ อนสูญเสีย จะนําความร้ อนสูญเสียทังหมด
้
ได้ แก่ความร้ อนสูญเสียที่ปล่องควัน ความ
ร้ อนสูญเสียจากการปล่อยนํ ้าทิ ้ง(blow down) และความร้ อนสูญเสียจากตัวถังด้ วนการพาและการแผ่รังสีความร้ อน มาหักจาก
ความร้ อนที่ได้ จากเชื ้อเพลิงจะได้ เป็ นความร้ อนที่ผลิตไอนํ ้าได้

ตารางที่ 2. และ 3. แสดงค่าการันตีประสิทธิภาพเชื ้อเพลิงสูไ่ อนํ ้าของหม้ อไอนํ ้าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติและนํ ้ามันเตาเป็ น
เชื ้อเพลิง จากข้ อมูลในเอกสารอ้ างอิง 1. ค่าการันตีใช้ สําหรับการทดสอบซึง่ ระหว่างการทดสอบจะมีตวั แทนผู้ผลิตคอยปรับแต่ง
เมื่อทํางานจริ งการบํารุงรักษาไม่ดีเท่าที่ควรและไม่มีผ้ เู ชี่ยวชาญคอยปรับแต่ง ประสิทธิภาพหม้ อไอนํ ้าจึงมีคา่ ตํ่ากว่าค่าการันตี
เป็ นธรรมดา จึงไม่ควรใช้ คา่ ในตารางนี ้สําหรับการศึกษาการทํางานของทังปี
้
ข้ อสังเกตจากตารางที่ 2.และ3.คือประสิทธิภาพของหม้ อไอนํ ้าซึง่ ทํางานที่ความดันตํ่าจะสูงกว่าประสิทธิภาพของ
หม้ อไอนํ ้าซึง่ ทํางานที่ความดันสูง
ตารางที่ 2. ค่าการันตีประสิทธิภาพ เชื ้อเพลิงแปลงเป็ นไอนํ ้าของหม้ อไอนํ ้าที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็ นเชื ้อเพลิง (ข้ อมูลจาก
Cleaver brooks)

ตารางที่ 3. ค่าการันตี เชื ้อเพลิงแปลงเป็ นไอนํ ้าของหม้ อไอนํ ้าที่ใช้ นํ ้ามันเตาเป็ นเชื ้อเพลิง (ข้ อมูลจาก Cleaver brooks)

Cibo (Council of Industrial Boiler Owners) เป็ นสมาคมที่ตงขึ
ั ้ ้นในสหรัฐอเมริ กา มีสมาชิกเป็ นผู้ใช้ หม้ อไอนํ ้า
อุตสาหกรรม สถาปนิก วิศวกร มหาวิทยาลัย และผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง ทําหน้ าที่ผลักดันอุปกรณ์ด้านพลังงานและ
สิง่ แวดล้ อม เทคโนโลยี การทํางาน ผลักดันนโยบายและกฎหมายที่มีผลต่อการใช้ พลังงานในอุตสาหกรรม Cibo เสนอให้ ใช้ คา่

ประสิทธิภาพหม้ อไอนํ ้าตามตารางที่ 4. เพื่อใช้ ในการศึกษาเปรี ยบเทียบ การปรับปรุง การใช้ งาน การเปลี่ยนเชื ้อเพลิง ซึง่ ค่า
ประสิทธิภาพนี ้สามารถใช้ เป็ นตัวแทนค่าเฉลี่ยของทั ้งปี ได้
ตารางที่ 4. ประสิทธิภาพหม้ อไอนํ ้าใหม่สําหรับการศึกษาเปรี ยบเทียบ (ข้ อมูลจาก CIBO,Council of Industrial Boiler
Owners)

ต้ นทุนไอนํา้
ต้ นทุนไอนํ ้าคือค่าใช้ จ่ายทังหมดสํ
้
าหรับการผลิตไอนํ ้ามีหน่วยเป็ น บาท/กก. และถ้ าให้ สะดวกสําหรับการเปรี ยบเทียบ
พลังงานควรมีหน่วยเป็ น บาท/kW.hr ทังนี
้ ้ค่าเชื ้อเพลิงเป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของต้ นทุนไอนํ ้าเท่านัน้
ต้ นทุนไอนํ ้าประกอบไปด้ วยราคาค่าเชื ้อเพลิง ราคาค่าไฟฟ้าในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ประกอบทังหมด
้
ค่าสารเคมี
เงินเดือนบุคลากร ค่าบํารุงรักษาเพื่อรักษาประสิทธิภาพ ค่าซ่อมแซม รวมไปถึงการตรวจสอบความปลอดภัยตามกฎหมายอีก
ด้ วย
ETSAP (ENERGY TECHNOLOGY SYSTEM ANALYSIS PROGRAM) ตังขึ
้ ้นจากข้ อตกลงโดย IEA (International
Energy Agency)ในปี พ.ศ.2519 เพื่อความร่วมมือในกลุม่ ประเทศสมาชิก เพื่อจัดตัง้ รักษา และเพิ่มความสามารถในการ
วิเคราะห์ปัญหาด้ าน พลังงาน เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้ อมและวิศวกรรม
สําหรับเรื่ องหม้ อไอนํ ้า ETSAP ได้ สรุปข้ อมูลไว้ ตามตารางที่ 5. ซึง่ มีข้อมูลที่ใช้ อ้างอิงได้ ดงั นี ้
1. ราคาหม้ อไอนํ ้าแบบท่อไฟที่ใช้ ก๊าซ หรื อนํ ้ามันทํางานที่ความดันไอนํ ้า 10 บาร์ ผลิตไอนํ ้าได้ 4695 กก./ชัว่ โมง มีราคา
ประมาณ 1.8 ล้ านบาท และเพิ่มขึ ้น 165,000บาท ทุกๆ 1565 กก./ชัว่ โมงของไอนํ ้าที่ผลิตเพิ่มขึ ้น (3% ของค่าใช้ จา่ ย
ตลอดอายุหม้ อไอนํ ้า)
2. ค่าควบคุมการทํางาน ค่าไฟฟ้า เคมี และอื่นๆ 1% ของค่าใช้ จา่ ยตลอดอายุหม้ อไอนํ ้า
3. ค่าเชื ้อเพลิงตลอดอายุการใช้ งานของหม้ อไอนํ ้าสูงสุดถึง 96%ของค่าใช้ จา่ ยตลอดอายุหม้ อไอนํ ้า
4. ช่วงเวลาที่สามารถใช้ งานสูงสุดของหม้ อไอนํ ้า(Availability) อยู่ที่ 86.6-94.2%
5. อายุการใช้ งานของหม้ อไอนํ ้าเท่ากับ 25-40 ปี

ตารางที่ 5. ข้ อมูลทัว่ ไปของหม้ อไอนํ ้าโรงงานโดย ETSAP

แผนภูมิที่ 1.การกระจายค่าใช้ จ่ายของหม้ อไอนํ ้าโรงไฟฟ้าทัว่ ไป ซึง่ มีสดั ส่วนของค่าใช้ จ่ายต่างไปจากหม้ อไอนํ ้าของ
โรงงานมากเนื่องจากโรงไฟฟ้าต้ องการความมัน่ คงในการทํางานสูง

ค่าใช้ จ่ายในบุคลากรและอื่นๆ

จึงมีสดั ส่วนที่สงู มาก

สัดส่วนเชื ้อเพลิงเหลือเพียง 38% ดังนันสั
้ ดส่วนเชื ้อเพลิงใน ITSAP จึงอยูใ่ นระหว่าง 38-96% สัดส่วนของค่า O&M จะขยับ
ตาม

แผนภูมทิ ่ ี 1. การกระจายค่าใช้ จ่ายของหม้ อไอนํ ้าโรงไฟฟ้าทัว่ ไป

หม้ อนํา้ ร้ อน
สําหรับโรงงานที่ใช้ หม้ อนํ ้าร้ อนต้ นทุนนํ ้าร้ อนมีหลักการเดียวกันกับหม้ อไอนํ ้า

แต่คํานวณง่ายกว่าเพราะไม่มีการ

เปลี่ยนสถานะกลายเป็ นไอนํ ้า ความดันอุณหภูมิไม่สงู นัก
การนําไอนํา้ และนํา้ ร้ อนมาใช้ งาน
้ ้เพื่อใช้ ความดันไอนํ ้า
โรงงานที่ใช้ หม้ อไอนํ ้าจะผลิตไอนํ ้าที่ความดันมากกว่าความดันสูงสุดของอุปกรณ์ที่ใช้ งาน ทังนี
ส่งตัวเองไปยังอุปกรณ์นนๆ
ั ้ แล้ วจึงใช้ วาล์วลดความดันหรื อรักษาความดันตามที่อปุ กรณ์ต้องการ
ไอนํ ้าจะเคลื่อนที่ผ่านท่อไปยังอุปกรณ์ที่ใช้ งาน ถ้ าฉนวนไม่มีประสิทธิภาพก็จะสูญเสียความร้ อนทําให้ ประสิทธิภาพ
การใช้ ไอนํ ้าลดลง จึงควรตรวจสอบและซ่อมแซมระบบท่อและฉนวนเพื่อการประหยัดพลังงาน
บางอุปกรณ์มีการปนเปื อ้ นกับงานไอนํ ้าก็จะสูญเสียไป บางอุปกรณ์ไม่ปนเปื อ้ นเมื่อไอนํ ้ากลัน่ ตัวเป็ นนํ ้าร้ อนก็จะต้ อง
นํานํ ้าร้ อนผ่านอุปกรณ์ที่ดกั ไอนํ ้ากลับมาที่หม้ อไอนํ ้าเพื่อช่วยอุน่ นํ ้าสําหรับเติมหม้ อไอนํ ้าเป็ นการประหยัดพลังงานและ
ประหยัดนํ ้า
บางโรงงานผลิตนํ ้าร้ อนโดยใช้ ไอนํ ้าจากหม้ อไอนํ ้ามาลดความดันให้ ได้ อณ
ุ หภูมิที่ต้องการซึง่ สูญเสียพลังงานมาก(ดู
จากตัวอย่างการศึกษาเปรี ยบเทียบ)
การติดตังท่
้ อนํ ้าร้ อนจากหม้ อนํ ้าร้ อนมายังอุปกรณ์มีความร้ อนสูญเสียน้ อยกว่าการเดินท่อไอนํ ้าที่มีอณ
ุ หภูมิสงู กว่า
และมีคา่ ใช้ จา่ ยมากกว่า
เทคโนโลยีฮที ปั๊ ม
ฮีทปั๊ มเป็ นอุปกรณ์ที่ให้ พลังงานสะอาด เป็ นอุปกรณ์ที่ให้ พลังงานทางเลือกจากอากาศ ฮีทปั๊ มมีวงจรการทํางานแบบ
เดียวกับเครื่ องปรับอากาศแต่มีจดุ ประสงค์เพื่อนําความร้ อนจากคอนเดนเซอร์ ไปใช้ ที่อณ
ุ หภูมิ 50-70 องศาเซลเซียส โดยความ
ร้ อนส่วนใหญ่นํามาจากอากาศซึง่ นับวันมีแต่จะร้ อนขึ ้นเนื่องมาจากปั ญหาโลกร้ อน

การใช้ ฮีทปั๊ มจึงได้ พลังงานความร้ อนใน

ราคาถูกและยัง่ ยืน ช่วยลดปั ญหาโลกร้ อน
รูปที่ 1. หลักการทํางานของฮีทปั๊ ม สารทําความเย็นในสภาพของเหลวอุณหภูมิตํ่าความดันตํ่าจะรับความร้ อนที่อีวา
ปอเรเตอร์ จนกลายเป็ นไอ คอมเพรสเซอร์ จะอัดไอจนกลายเป็ นไอที่อณ
ุ หภูมิสงู ความดันสูงส่งต่อไปที่คอนเดนเซอร์ ซงึ่ เป็ นแบบ
Plate heat exchanger ที่คอนเดนเซอร์ ไอจะคายความร้ อนให้ กบั นํ ้าและเปลี่ยนเป็ นของเหลวที่อณ
ุ หภูมิสงู และความดันสูง
เอ็กส์แปนด์ชนั่ วาล์วจะลดความดันของเหลวลงทําให้ ของเหลวบางส่วนกลายเป็ นไอและดึงความร้ อนออกจากของเหลวส่วน

ใหญ่ทําให้ อณ
ุ หภูมิของเหลวตํ่าความดันตํ่าส่งไปที่อีวาปอเรเตอร์

ซึง่ จะดึงความร้ อนจากอากาศไปทํานํ ้าร้ อนที่คอนเดนเซอร์

โดยใช้ คอมเพรสเซอร์ เป็ นตัวขับเคลื่อนสารทําความเย็น ประสิทธิภาพในการดึงความร้ อนที่อีวาปอเรเตอร์ =3 ประสิทธิภาพใน
การทํานํ ้าร้ อน =4 หรื อใช้ ไฟฟ้า 1 หน่วย ทําอากาศเย็นได้ 3 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง ทํานํ ้าร้ อนได้ 4 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
อากาศเย็นที่เป็ นผลพลอยได้ ของฮีทปั๊ ม

เทียบกับเครื่ องปรับอากาศระบบแยกส่วนความเย็นมาฟรี และลดค่าไฟฟ้า

เครื่ องปรับอากาศได้ 0.4 kW ไฟฟ้า/kW ความเย็น
รู ปที่ 1. หลักการทํางานของฮีทปั๊ ม

ต้ นทุนและต้ นทุนความร้ อนของฮีทปั๊ ม
สามารถประมาณการทํางานของฮีทปั๊ ม (ข้ อมูลจากผู้ผลิตฮีทปั๊ ม ENERGY MASTER) ในลักษณะเดียวกันกับ
ETSAP ได้ ดงั นี ้
1. ราคาฮีทปั๊ มรวมการติดตังประมาณ
้
26,000 บาท/kW ความร้ อน ( 26%ของค่าใช้ จา่ ยตลอดอายุของฮีทปั๊ ม)
2. ค่าควบคุมการทํางาน ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ค่านํ ้า ค่าเคมี และอื่นๆ 13% ของค่าใช้ จา่ ยตลอดอายุของฮีทปั๊ ม
3. ค่าไฟฟ้าของฮีทปั๊ ม 0.75 บาท/kW รวมค่าไฟฟ้าเท่ากับ 61%ของค่าใช้ จา่ ยตลอดอายุของฮีทปั๊ ม
4. ช่วงเวลาที่สามารถใช้ งานสูงสุดของฮีทปั๊ ม(Availability) อยู่ที่ 97%
5. อายุการใช้ งานของฮีทปั๊ มเท่ากับ 15-20ปี

การใช้ ฮีทปั๊ มในโรงงาน
สําหรับโรงงานที่ใช้ นํ ้าร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียล สามารถใช้ ฮีทปั๊ มทดแทนหม้ อนํ ้าร้ อนได้ หรื อทดแทน
การนําไอนํ ้ามาผลิตนํ ้าร้ อน ในกรณีที่ต้องการนํ ้าร้ อนที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 70 องศาเซลเซียส สามารถใช้ ฮีทปั๊ มทํานํ ้าร้ อนเติมหม้ อ
นํ ้าร้ อนเพื่อลดการใช้ นํ ้ามันเชื ้อเพลิงธรรมชาติ
สําหรับโรงงานที่ใช้ หม้ อนํ ้าร้ อนหรื อหม้ อไอนํ ้าที่ใช้ อณ
ุ หภูมิเกิน 70 องศาเซลเซียส สามารถใช้ ฮีทปั๊ มเพิ่มอุณหภูมินํ ้า
ร้ อนให้ เติมหม้ อนํ ้าร้ อนหรื อหม้ อไอนํ ้าได้ เพื่อลดการใช้ นํ ้ามันเชื ้อเพลิงธรรมชาติ

และไล่ออกซิเจนในนํ ้า

ลดการใช้ สารเคมี

ป้องกันการผุกร่อนของอุปกรณ์ต่างๆ
การศึกษาเปรียบเทียบ
ราคาค่าเชื ้อเพลิง ราคาค่าไฟฟ้าในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ประกอบทั ้งหมด ค่าสารเคมี เงินเดือนบุคลากร ค่า
บํารุงรักษาเพื่อรักษาประสิทธิภาพ ค่าซ่อมแซม รวมไปถึงการตรวจสอบความปลอดภัย สามารถรวบรวมได้ จากข้ อมูลการ
ทํางานที่ผ่านมาของโรงงาน แต่ถ้าไม่สามารถรวบรวมข้ อมูลได้ ก็สามารถใช้ ข้อมูลประมาณการจาก Cibo และ ETSAP ได้
ตามที่จะอธิบายในตัวอย่างต่อไป
้ อนํ ้าร้ อนหรื อหม้ อไอนํ ้าอยู่แล้ ว จึงไม่นําราคาของระบบ
ในตัวอย่างต่อไปนี ้เป็ นการนําฮีทปั๊ มไปใช้ ในโรงงานที่ติดตังหม้
หม้ อนํ ้าหรื อหม้ อไอนํ ้ามาคํานวณ แต่ถ้าเป็ นการคํานวณเปรี ยบเทียบระบบที่จะติดตั ้งใหม่จะต้ องนําราคาหม้ อนํ ้าร้ อนหรื อหม้ อ
ไอนํ ้าพร้ อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ได้ แก่ระบบเชื ้อเพลิง ระบบบําบัดคุณภาพนํ ้า ระบบไฟฟ้า เป็ นต้ น เข้ ามารวมในการคํานวณ
ต้ นทุนด้ วย
ตัวอย่ างที่ 1. โรงงานแห่งหนึง่ ใช้ หม้ อนํ ้าร้ อน 500 kW ใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื ้อเพลิง ทํานํ ้าร้ อนให้ ขบวนการบรรจุที่ 60
องศาเซลเซียส เป็ นความร้ อน 400 kW โรงงานทํางาน 24 ชัว่ โมงการใช้ ฮีทปั๊ มทําได้ ดงั นี ้
เนื่องจากขบวนการบรรจุใช้ นํ ้าร้ อนที่อณ
ุ หภูมิไม่สงู นักจึงสามารถใช้ ฮีทปั๊ มผลิตนํ ้าร้ อนทดแทนหม้ อนํ ้าร้ อนได้
จากตารางที่ 1. ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวมีดชั นีคา่ ความร้ อน 1.33 บาท/kW.hr
จากตารางที่ 4. ประสิทธิภาพหม้ อนํ ้าร้ อนใหม่เท่ากับ 70% เนื่องจากติดตั ้งใช้ อยู่เดิมจึงให้ ประสิทธิภาพลดเหลือ 65%
จากตารางที่ 5. Availability 0.9; ใช้ เชื ้อเพลิง 90%; ค่า O&M 11% ของค่าใช้ จา่ ยตลอดอายุการใช้ งาน : อายุการใช้ งาน 30 ปี
หม้ อนํ ้าร้ อนใช้ เชื ้อเพลิง

=

400/0.65x24x1.33x360x0.9

=

6,364,356

บาท/ปี

ค่าควบคุมการทํางานและอื่นๆ

=

6,364,356x30/90x11/30

รวมค่าใช้ จา่ ยหม้ อนํ ้าทังสิ
้ ้น

=

875,099

บาท/ปี

=

7,239,455

บาท/ปี

ข้ อมูลฮีทปั๊ ม(ดูจากหัวข้ อ:ต้ นทุนและต้ นทุนความร้ อนของฮีทปั๊ ม)
ค่าติดตังฮี
้ ทปั๊ ม

=

26000x400

=

10,400,000

บาท

ค่าไฟฟ้าฮีทปั๊ ม

=

400x24x.7x.75x30x12x.9

=

1,632,960

บาท/ปี

ค่าควบคุมการทํางานและอื่นๆ

=

1,632,960 x15/.61x.13/15

=

424,569

บาท/ปี

ประหยัดการปรับอากาศได้

=

400x24x.7x3/4x30x12x.9x.4x3

=

1,959,552

บาท/ปี

ระยะเวลาคุ้มทุนเมื่อไม่สามารถใช้ ความเย็นได้ = 10,400,000/(7,239,455-1,632,960-424,569)
ระยะเวลาคุ้มทุนเมื่อใช้ ความเย็นได้

= 2.0

ปี

= 10,400,000/(7,239,455-1,632,960-424,569+1,959,552)
=

1.5

ปี

ตัวอย่ างที่ 2. โรงงานตามตัวอย่างที่ 1. ใช้ หม้ อไอนํ ้าความดัน 10 บาร์ แทนหม้ อนํ ้าร้ อนค่าความร้ อน การใช้ ฮีทปั๊ มเหมือนใน
ตัวอย่างที่ 1. แต่จะมีระยะเวลาคุ้มทุนเร็ วขึ ้นเนื่องการใช้ ไอนํ ้าความดันสูงมีการสูญเสียความร้ อนมากขึ ้น ทังสู
้ ญเสียจากฉนวน
ท่อ สูญเสียจากนํ ้าคอนเดนเสท ที่ดกั ไอนํ ้า การเปลี่ยนแปลงความดัน เป็ นต้ น
ตัวอย่ างที่ 3. โรงงานใช้ หม้ อไอนํ ้าขนาด 2000 กก./ชัว่ โมง ความดัน 10 บาร์ ใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื ้อเพลิง อุปกรณ์
ต่างๆใช้ อณ
ุ หภูมิมากกว่า 100 องศาเซลเซียส ไม่มีระบบนํ ้ากลับ โรงงานทํางาน 24 ชัว่ โมง การใช้ ไอนํ ้าสูงสุด 1500 กก./ชัว่ โมง
การใช้ ฮีทปั๊ มทําได้ ดงั นี ้
เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆใช้ อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 100 องศาเซลเซียส จึงใช้ ฮีทปั๊ มผลิตนํ ้าร้ อนเพื่อเติมหม้ อไอนํ ้า
จากตารางที่ 1. ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวมีดชั นีคา่ ความร้ อน 1.33 บาท/kW.hr
จากตารางที่ 4. ประสิทธิภาพหม้ อนํ ้าร้ อนใหม่เท่ากับ 70% เนื่องจากติดตั ้งใช้ อยู่เดิมจึงให้ ประสิทธิภาพลดเหลือ 65%
จากตารางที่ 5. Availability 0.9; ใช้ เชื ้อเพลิง 90%; ค่า O&M 11% ของค่าใช้ จา่ ยตลอดอายุการใช้ งาน; อายุการใช้ งาน 30 ปี
ความร้ อนที่ทําให้ นํ ้าเติมหม้ อไอนํ ้าเพิ่มอุณหภูมิจาก 28 เป็ น 70 องศาเซลเซียส
= 1500x4.186x(70-28)/3600

=

75.3

kW

ค่าเชื ้อเพลิงของหม้ อไอนํ ้า

= 75.3/.65x24x1.33x30x12x.9

=

1,198,090

บาท/ปี

ข้ อมูลฮีทปั๊ ม(ดูจากหัวข้ อ:ต้ นทุนและต้ นทุนความร้ อนของฮีทปั๊ ม)
ค่าติดตังฮี
้ ทปั๊ ม

=

26000x75.3

=

1.957,800

บาท

ค่าไฟฟ้าฮีทปั๊ ม

=

75.3x24x.75x30x12x.9

=

439,150

บาท/ปี

ค่าควบคุมการทํางานและอื่นๆ

=

439,150x15/.61x.13/15

=

93,589

บาท/ปี

ประหยัดการปรับอากาศได้

=

75.3x24x3/4x30x12x.9x.4x3

=

526,980

บาท/ปี

ระยะเวลาคุ้มทุนเมื่อไม่สามารถใช้ ความเย็นได้ = 1.957,800/(1,198,090-439,150-93,589)
ระยะเวลาคุ้มทุนเมื่อใช้ ความเย็นได้

=

2.9

ปี

= 1.957,800/(1,198,090-439,150 -93,589+526,980)
=

1.6

ปี

จากตัวอย่างทั ้งสองจะเห็นได้ วา่ การศึกษาโดยการประมาณค่าใช้ จ่ายตามข้ อมูล Cibo และ ETSAP นันได้
้ ผลในทางที่
ดี แต่ถ้าจะให้ การศึกษาดีที่สดุ จะต้ องใช้ ข้อมูลจริงซึง่ ส่วนใหญ่จะขาดการบันทึก
บทส่ งท้ าย
ราคานํ ้ามันขึ ้นไปแล้ วหลายรอบ ราคาก๊ าซก็จะขึ ้นในเร็ วๆนี ้ ตันทุนเชื ้อเพลิงสําหรับอุตสาหกรรมขยับไปแล้ ว โรงงาน
อุตสาหกรรมจะต้ องรี บปรับตัว ลงทุนเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ อย่ามัวแต่หาเชื ้อเพลิงราคาถูกซึง่ จะมีผลต่อ
สภาพแวดล้ อม ควรใช้ เทคโนโลยีสะอาดที่ชว่ ยลดค่าพลังงานและลดปั ญหาสภาพแวดล้ อมไปในเวลาเดียวกัน
เทคโนโลยีฮีทปั๊ มเป็ นเทคโนโลยีที่ยอมรับทัว่ โลกว่าเป็ นเทคโนโลยีสะอาด

เป็ นแหล่งพลังงานทางเลือกที่ให้ ผลตอบ

แทนคุ้มค่าทังในด้
้ านเศรษฐศาสตร์ (จากตัวอย่างการคํานวณ) และด้ านสภาพแวดล้ อม
หวังว่าข้ อมูลและแนวทางการคํานวณในบทความนี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การคํานวณเปรี ยบเทียบของโรงงานเพื่อช่วย
ในการตัดสินใจในการลงทุน และหวังว่าทังภาคเอกชนและภาครั
้
ฐจะช่วยสนับสนุนการใช้ ฮีทปั๊ มอย่างจริ งจัง
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