
หม้อนํา้ร้อน หม้อไอนํา้ และฮีทป๊ัม 

โดย นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง 

                 วก.485 

 แหลง่ความร้อนในขบวนการผลติของโรงงานมกัจะเป็นหม้อไอนํา้เป็นสว่นใหญ่ จะมีหม้อนํา้ร้อนบ้างเป็นสว่นน้อย 

สว่นเชือ้เพลงิก็เป็นเชือ้เพลิงธรรมชาตไิด้แก่ นํา้มนัเตาชัน้คณุภาพซี ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาต ิ ถ่านหิน ไม้ฟืน ก๊าซ

ชีวภาพ และเชือ้เพลิงชีวะมวล ทําให้ต้นทนุการผลิตแตกตา่งกนัไปตามความเหมาะสมของแตล่ะโรงงาน ในปัจจบุนัราคานํา้มนั

โลกขยบัขึน้เร่ือยๆ กระทบไปถึงราคาเชือ้เพลิงอ่ืนๆ จงึเกิดปัญหาการจดัหาเชือ้เพลงิธรรมชาติและปัญหาในด้านมลภาวะเพิ่ม

มากขึน้จากการใช้เชือ้เพลิงราคาถกู 

 ฮีทป๊ัมเป็นอปุกรณ์ท่ีให้พลงังานสะอาด เป็นอปุกรณ์ท่ีให้พลงังานทางเลือกจากอากาศ ให้พลงังานความร้อนในราคา

ถกูและยัง่ยืน จงึเป็นเทคโนโลยีท่ีจะมีความสาํคญัตอ่ต้นทนุของอตุสาหกรรมและสําคญัตอ่สภาวะสิ่งแวดล้อม บทความนีจ้ะ

อธิบายวธีิการใช้ฮีทป๊ัมกบัโรงงานท่ีมีการใช้หม้อนํา้หรือหม้อไอนํา้ เพื่อให้ผลประโยชน์สงูสดุแก่โรงงาน ลดการใช้เชือ้เพลิงของ

ประเทศและเพ่ือลดปัญหาสิง่แวดล้อมโลก 

ราคาและค่าความร้อนของเชือ้เพลิง 

 ตารางท่ี 1. แสดงราคาของเชือ้เพลงิ คา่ความร้อน และดชันีคา่ความร้อนของเชือ้เพลงิชนดิตา่งๆ ดชันีคา่ความร้อน

ของเชือ้เพลงิเป็นอตัราสว่นของราคากบัคา่ความร้อนของเชือ้เพลงิ ดชันีนีช้ว่ยบอกวา่เชือ้เพลิงใดมีแนวโน้มท่ีจะประหยดัคา่

เชือ้เพลิงได้มากกวา่ แต่ท่ีถกูต้องจะต้องคํานงึถงึประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้ และตวัประกอบอื่นๆมาประกอบด้วย ซึง่จะ

อธิบายตอ่ไปในภายหลงั 

ในขณะที่แหลง่นํา้มนัดิบก็กําลงัใกล้จะหมดไป ทําให้เกิดการขึน้ราคานํา้มนัดิบ นํา้มนัสําเร็จรูปจงึมีราคาเพิ่มขึน้ 

นอกจากนีโ้รงกลัน่ภายในประเทศก็ลงทนุปรับปรุงขบวนการกลัน่เพ่ือให้ได้ปริมาณผลติภณัฑ์ท่ีมีราคาสงูเพิ่มขึน้ และลด

ปริมาณนํา้มนัสว่นท่ีเป็นของเหลือได้แก่นํา้มนัเตาลง นอกจากนีรั้ฐบาลกําลงัจะยกเลกิการพยงุราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว

สําหรับงานอตุสาหกรรม จงึทําให้ราคาเชือ้เพลงิสงูขึน้และอาจมีปัญหาขาดแคลนตามมาด้วย  

เม่ือแหลง่นํา้มนัดิบหมดไป ก๊าซธรรมชาติหมดไปก็จะมีปัญหาการขาดแคลนเชือ้เพลิงธรรมชาติทําให้เกิดความ

เดือดร้อนอย่างแท้จริง การประหยดัการใช้เชือ้เพลงิธรรมชาติโดยเทคโนโลยีใดๆ รวมทัง้การใช้ฮีทป๊ัม เพ่ือยืดเวลาการขาด

แคลนเชือ้เพลงิธรรมชาตินีอ้อกไปจงึเป็นสิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุในปัจจบุนั และจะต้องทําอย่างเร่งด่วนท่ีสดุอีกด้วย 



 

ประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้ 

 ประสทิธิภาพของหม้อไอนํา้หรือ ประสทิธิภาพเชือ้เพลิงสูไ่อนํา้ (Fuel to Steam Efficiency) ในท่ีนีห้มายถงึ

ความสามารถของหม้อนํา้ท่ีจะเปลี่ยนพลงังานจากเชือ้เพลงิมาเป็นพลงังานความร้อนของไอนํา้ท่ีสง่ออกจากหม้อไอนํา้เพ่ือไป

ใช้งาน สิง่ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้ได้แก ่

 ลกัษณะของเชือ้เพลงิซึง่จะมีผลต่อการเผาไหม้ ลกัษณะเปล่ียนไปเลก็น้อยมีผลกบัการเผาไหม้ และกระทบกบัค่า

ความร้อนท่ีเชือ้เพลิงสามารถให้ได้ 

 อณุหภมิูท่ีปลอ่งควนัซึง่จะบอกปริมาณความร้อนสญูเสยีท่ีปลอ่งควนั 

 อากาศสว่นเกินซึง่ได้จากการวดัคา่ออกซิเจนได้ท่ีปลอ่งควนัจะบอกถงึประสทิธิภาพในการเผาไหม้และการใช้อากาศ

ในการเผาไหม้ 

 อณุหภมิูและความดนัอากาศภายนอกมีผลตอ่การเผาไหม้ทําให้ประสทิธิภาพของหม้อไอนํา้แตกต่างออกไป 

 การสญูเสียความร้อนจากการพาและการแผ่รังสีของตวัถงัหม้อนํา้ถงึแม้จะมีฉนวนความร้อน แตค่วามร้อนสญูเสยีนีก้็

มีผลตอ่ประสทิธิภาพของหม้อไอนํา้ 

 ทัง้สิน้ท่ีกลา่วถึงนีจ้ะต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้และความใสใ่จดแูล หม้อไอนํา้จงึจะมีประสทิธิภาพท่ีดี 

การคํานวณประสิทธิภาพของหม้อไอนํา้สามารถคํานวณจากคําจํากดัความโดยตรง และการคํานวณจากความร้อน

สญูเสีย การคํานวณโดยตรงทําด้วยการวดัอตัราการผลิตไอนํา้และการใช้เชือ้เพลงิ หรือการวดัอตัราการเตมินํา้ นํา้กลบั และ

อณุหภมิูเพ่ือการคํานวณอตัราการผลิตไอนํา้แทนการวดัการผลติไอนํา้โดยตรง   

สว่นการคํานวณจากความร้อนสญูเสีย จะนําความร้อนสญูเสียทัง้หมด ได้แก่ความร้อนสญูเสยีท่ีปลอ่งควนั ความ

ร้อนสญูเสียจากการปลอ่ยนํา้ทิง้(blow down) และความร้อนสญูเสียจากตวัถงัด้วนการพาและการแผรั่งสีความร้อน มาหกัจาก

ความร้อนท่ีได้จากเชือ้เพลงิจะได้เป็นความร้อนท่ีผลติไอนํา้ได้ 



ตารางท่ี 2. และ 3. แสดงค่าการันตีประสิทธิภาพเชือ้เพลงิสูไ่อนํา้ของหม้อไอนํา้ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติและนํา้มนัเตาเป็น
เชือ้เพลิง จากข้อมลูในเอกสารอ้างองิ 1. คา่การันตีใช้สําหรับการทดสอบซึง่ระหวา่งการทดสอบจะมีตวัแทนผู้ผลิตคอยปรับแต่ง 
เม่ือทํางานจริงการบํารุงรักษาไมดี่เทา่ท่ีควรและไม่มีผู้ เช่ียวชาญคอยปรับแต่ง ประสิทธิภาพหม้อไอนํา้จงึมีคา่ต่ํากวา่ค่าการันตี
เป็นธรรมดา จงึไม่ควรใช้คา่ในตารางนีส้ําหรับการศกึษาการทํางานของทัง้ปี 

ข้อสงัเกตจากตารางท่ี 2.และ3.คือประสทิธิภาพของหม้อไอนํา้ซึง่ทํางานท่ีความดนัต่ําจะสงูกวา่ประสทิธิภาพของ
หม้อไอนํา้ซึง่ทํางานท่ีความดนัสงู 

ตารางที่ 2. คา่การันตีประสทิธิภาพ เชือ้เพลิงแปลงเป็นไอนํา้ของหม้อไอนํา้ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลงิ (ข้อมลูจาก 
Cleaver brooks) 

 

ตารางที่ 3. คา่การันตี เชือ้เพลงิแปลงเป็นไอนํา้ของหม้อไอนํา้ท่ีใช้นํา้มนัเตาเป็นเชือ้เพลิง (ข้อมลูจาก Cleaver brooks) 

 

 Cibo (Council of Industrial Boiler Owners) เป็นสมาคมท่ีตัง้ขึน้ในสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกเป็นผู้ใช้หม้อไอนํา้
อตุสาหกรรม สถาปนิก วิศวกร มหาวิทยาลยั และผู้ผลติอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ทําหน้าท่ีผลกัดนัอปุกรณ์ด้านพลงังานและ
สิง่แวดล้อม เทคโนโลยี การทํางาน ผลกัดนันโยบายและกฎหมายท่ีมีผลต่อการใช้พลงังานในอตุสาหกรรม Cibo เสนอให้ใช้คา่



ประสทิธิภาพหม้อไอนํา้ตามตารางท่ี 4. เพ่ือใช้ในการศกึษาเปรียบเทียบ การปรับปรุง การใช้งาน การเปลี่ยนเชือ้เพลิง ซึง่คา่
ประสทิธิภาพนีส้ามารถใช้เป็นตวัแทนคา่เฉลี่ยของทัง้ปีได้ 

ตารางที่ 4. ประสทิธิภาพหม้อไอนํา้ใหม่สําหรับการศกึษาเปรียบเทียบ (ข้อมลูจาก CIBO,Council of Industrial Boiler 

Owners) 

 

ต้นทุนไอนํา้ 

 ต้นทนุไอนํา้คือคา่ใช้จ่ายทัง้หมดสําหรับการผลิตไอนํา้มีหน่วยเป็น บาท/กก. และถ้าให้สะดวกสาํหรับการเปรียบเทียบ

พลงังานควรมีหนว่ยเป็น บาท/kW.hr ทัง้นีค้่าเชือ้เพลงิเป็นเพียงสว่นหนึง่ของต้นทนุไอนํา้เทา่นัน้ 

 ต้นทนุไอนํา้ประกอบไปด้วยราคาคา่เชือ้เพลิง ราคาค่าไฟฟ้าในการขบัเคลื่อนอปุกรณ์ประกอบทัง้หมด คา่สารเคมี 

เงินเดือนบคุลากร คา่บํารุงรักษาเพ่ือรักษาประสิทธิภาพ คา่ซอ่มแซม รวมไปถงึการตรวจสอบความปลอดภยัตามกฎหมายอีก

ด้วย 

 ETSAP (ENERGY TECHNOLOGY SYSTEM ANALYSIS PROGRAM) ตัง้ขึน้จากข้อตกลงโดย IEA (International 

Energy Agency)ในปี พ.ศ.2519 เพ่ือความร่วมมือในกลุม่ประเทศสมาชิก เพ่ือจดัตัง้ รักษา และเพ่ิมความสามารถในการ

วิเคราะห์ปัญหาด้าน พลงังาน เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมและวศิวกรรม  

 สําหรับเร่ืองหม้อไอนํา้ ETSAP ได้สรุปข้อมลูไว้ตามตารางท่ี 5. ซึง่มีข้อมลูท่ีใช้อ้างองิได้ดงันี ้

1. ราคาหม้อไอนํา้แบบทอ่ไฟท่ีใช้ก๊าซ หรือนํา้มนัทํางานท่ีความดนัไอนํา้ 10 บาร์ผลิตไอนํา้ได้ 4695 กก./ชัว่โมง มีราคา
ประมาณ 1.8 ล้านบาท และเพิ่มขึน้ 165,000บาท ทกุๆ 1565 กก./ชัว่โมงของไอนํา้ท่ีผลติเพิ่มขึน้ (3% ของคา่ใช้จา่ย
ตลอดอายหุม้อไอนํา้) 

2. คา่ควบคมุการทํางาน คา่ไฟฟ้า เคมี และอื่นๆ 1% ของคา่ใช้จา่ยตลอดอายหุม้อไอนํา้ 

3. คา่เชือ้เพลงิตลอดอายกุารใช้งานของหม้อไอนํา้สงูสดุถงึ 96%ของคา่ใช้จา่ยตลอดอายหุม้อไอนํา้ 

4. ช่วงเวลาท่ีสามารถใช้งานสงูสดุของหม้อไอนํา้(Availability) อยู่ท่ี 86.6-94.2% 

5. อายกุารใช้งานของหม้อไอนํา้เทา่กบั 25-40 ปี 



ตารางที่ 5. ข้อมลูทัว่ไปของหม้อไอนํา้โรงงานโดย ETSAP 

 

แผนภมิูท่ี 1.การกระจายค่าใช้จ่ายของหม้อไอนํา้โรงไฟฟ้าทัว่ไป ซึง่มีสดัสว่นของค่าใช้จ่ายตา่งไปจากหม้อไอนํา้ของ

โรงงานมากเน่ืองจากโรงไฟฟ้าต้องการความมัน่คงในการทํางานสงู คา่ใช้จ่ายในบคุลากรและอ่ืนๆ จงึมีสดัสว่นท่ีสงูมาก 

สดัสว่นเชือ้เพลงิเหลือเพียง 38% ดงันัน้สดัสว่นเชือ้เพลิงใน ITSAP จงึอยูใ่นระหวา่ง 38-96% สดัสว่นของคา่ O&M จะขยบั

ตาม 

 

แผนภมูทิี่ 1. การกระจายค่าใช้จ่ายของหม้อไอนํา้โรงไฟฟ้าทัว่ไป 



หม้อนํา้ร้อน 

 สําหรับโรงงานท่ีใช้หม้อนํา้ร้อนต้นทนุนํา้ร้อนมีหลกัการเดียวกนักบัหม้อไอนํา้ แตคํ่านวณงา่ยกว่าเพราะไม่มีการ

เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนํา้ ความดนัอณุหภมิูไมส่งูนกั 

การนําไอนํา้และนํา้ร้อนมาใช้งาน 

 โรงงานท่ีใช้หม้อไอนํา้จะผลติไอนํา้ท่ีความดนัมากกวา่ความดนัสงูสดุของอปุกรณ์ท่ีใช้งาน ทัง้นีเ้พ่ือใช้ความดนัไอนํา้

สง่ตวัเองไปยงัอปุกรณ์นัน้ๆ แล้วจงึใช้วาล์วลดความดนัหรือรักษาความดนัตามท่ีอปุกรณ์ต้องการ 

 ไอนํา้จะเคลื่อนท่ีผ่านทอ่ไปยงัอปุกรณ์ท่ีใช้งาน ถ้าฉนวนไมมี่ประสทิธิภาพก็จะสญูเสียความร้อนทําให้ประสิทธิภาพ

การใช้ไอนํา้ลดลง จงึควรตรวจสอบและซอ่มแซมระบบทอ่และฉนวนเพ่ือการประหยดัพลงังาน 

 บางอปุกรณ์มีการปนเปือ้นกบังานไอนํา้ก็จะสญูเสียไป บางอปุกรณ์ไม่ปนเปือ้นเม่ือไอนํา้กลัน่ตวัเป็นนํา้ร้อนก็จะต้อง

นํานํา้ร้อนผา่นอปุกรณ์ท่ีดกัไอนํา้กลบัมาท่ีหม้อไอนํา้เพ่ือช่วยอุน่นํา้สําหรับเติมหม้อไอนํา้เป็นการประหยดัพลงังานและ

ประหยดันํา้ 

 บางโรงงานผลตินํา้ร้อนโดยใช้ไอนํา้จากหม้อไอนํา้มาลดความดนัให้ได้อณุหภมิูท่ีต้องการซึง่สญูเสียพลงังานมาก(ดู

จากตวัอย่างการศกึษาเปรียบเทียบ) 

 การติดตัง้ทอ่นํา้ร้อนจากหม้อนํา้ร้อนมายงัอปุกรณ์มีความร้อนสญูเสียน้อยกวา่การเดินท่อไอนํา้ท่ีมีอณุหภมิูสงูกวา่

และมีคา่ใช้จา่ยมากกวา่ 

เทคโนโลยีฮทีป๊ัม 

 ฮีทป๊ัมเป็นอปุกรณ์ท่ีให้พลงังานสะอาด เป็นอปุกรณ์ท่ีให้พลงังานทางเลือกจากอากาศ ฮีทป๊ัมมีวงจรการทํางานแบบ

เดียวกบัเคร่ืองปรับอากาศแตมี่จดุประสงค์เพ่ือนําความร้อนจากคอนเดนเซอร์ไปใช้ท่ีอณุหภมิู 50-70 องศาเซลเซียส โดยความ

ร้อนสว่นใหญ่นํามาจากอากาศซึง่นบัวนัมีแตจ่ะร้อนขึน้เน่ืองมาจากปัญหาโลกร้อน การใช้ฮีทป๊ัมจงึได้พลงังานความร้อนใน

ราคาถกูและยัง่ยืน ช่วยลดปัญหาโลกร้อน 

 รูปท่ี 1. หลกัการทํางานของฮีทป๊ัม สารทําความเย็นในสภาพของเหลวอณุหภมิูต่ําความดนัต่ําจะรับความร้อนท่ีอีวา

ปอเรเตอร์จนกลายเป็นไอ คอมเพรสเซอร์จะอดัไอจนกลายเป็นไอท่ีอณุหภมูิสงูความดนัสงูสง่ตอ่ไปท่ีคอนเดนเซอร์ซึง่เป็นแบบ 

Plate heat exchanger ท่ีคอนเดนเซอร์ ไอจะคายความร้อนให้กบันํา้และเปลี่ยนเป็นของเหลวท่ีอณุหภมิูสงูและความดนัสงู 

เอก็ส์แปนด์ชัน่วาล์วจะลดความดนัของเหลวลงทําให้ของเหลวบางสว่นกลายเป็นไอและดงึความร้อนออกจากของเหลวสว่น



ใหญ่ทําให้อณุหภมิูของเหลวต่ําความดนัตํ่าสง่ไปท่ีอีวาปอเรเตอร์ ซึง่จะดงึความร้อนจากอากาศไปทํานํา้ร้อนท่ีคอนเดนเซอร์ 

โดยใช้คอมเพรสเซอร์เป็นตวัขบัเคลื่อนสารทําความเย็น ประสิทธิภาพในการดงึความร้อนท่ีอีวาปอเรเตอร์ =3 ประสทิธิภาพใน

การทํานํา้ร้อน =4 หรือใช้ไฟฟ้า 1 หนว่ย ทําอากาศเยน็ได้ 3 กิโลวตัต์-ชัว่โมง ทํานํา้ร้อนได้ 4 กิโลวตัต์-ชัว่โมง 

อากาศเย็นท่ีเป็นผลพลอยได้ของฮีทป๊ัม เทียบกบัเคร่ืองปรับอากาศระบบแยกสว่นความเย็นมาฟรีและลดคา่ไฟฟ้า

เคร่ืองปรับอากาศได้ 0.4 kW ไฟฟ้า/kW ความเย็น 

รูปที่ 1. หลกัการทํางานของฮีทป๊ัม 

 

 

 

ต้นทุนและต้นทุนความร้อนของฮีทป๊ัม 

 สามารถประมาณการทํางานของฮีทป๊ัม (ข้อมลูจากผู้ผลิตฮีทป๊ัม ENERGY MASTER) ในลกัษณะเดียวกนักบั 
ETSAP ได้ดงันี ้

1. ราคาฮีทป๊ัมรวมการติดตัง้ประมาณ 26,000 บาท/kW ความร้อน ( 26%ของคา่ใช้จา่ยตลอดอายขุองฮีทป๊ัม) 

2. คา่ควบคมุการทํางาน คา่ซอ่มแซมบํารุงรักษา ค่านํา้ ค่าเคมี และอื่นๆ 13% ของคา่ใช้จา่ยตลอดอายขุองฮีทป๊ัม 

3. คา่ไฟฟ้าของฮีทป๊ัม 0.75 บาท/kW รวมคา่ไฟฟ้าเทา่กบั 61%ของคา่ใช้จา่ยตลอดอายขุองฮีทป๊ัม 

4. ช่วงเวลาท่ีสามารถใช้งานสงูสดุของฮีทป๊ัม(Availability) อยู่ท่ี 97% 

5. อายกุารใช้งานของฮีทป๊ัมเทา่กบั 15-20ปี 

 



การใช้ฮีทป๊ัมในโรงงาน 

 สําหรับโรงงานท่ีใช้นํา้ร้อนท่ีอณุหภมิู ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียล สามารถใช้ฮีทป๊ัมทดแทนหม้อนํา้ร้อนได้ หรือทดแทน

การนําไอนํา้มาผลตินํา้ร้อน ในกรณีท่ีต้องการนํา้ร้อนท่ีอณุหภมิูสงูกวา่ 70 องศาเซลเซียส สามารถใช้ฮีทป๊ัมทํานํา้ร้อนเติมหม้อ

นํา้ร้อนเพ่ือลดการใช้นํา้มนัเชือ้เพลงิธรรมชาติ 

สําหรับโรงงานท่ีใช้หม้อนํา้ร้อนหรือหม้อไอนํา้ท่ีใช้อณุหภมิูเกิน 70 องศาเซลเซียส สามารถใช้ฮีทป๊ัมเพิ่มอณุหภมิูนํา้

ร้อนให้เติมหม้อนํา้ร้อนหรือหม้อไอนํา้ได้เพ่ือลดการใช้นํา้มนัเชือ้เพลิงธรรมชาติ และไลอ่อกซเิจนในนํา้ ลดการใช้สารเคมี

ป้องกนัการผกุร่อนของอปุกรณ์ต่างๆ 

การศึกษาเปรียบเทยีบ 

ราคาคา่เชือ้เพลงิ ราคาคา่ไฟฟ้าในการขบัเคล่ือนอปุกรณ์ประกอบทัง้หมด ค่าสารเคมี เงินเดือนบคุลากร คา่

บํารุงรักษาเพ่ือรักษาประสทิธิภาพ คา่ซอ่มแซม รวมไปถงึการตรวจสอบความปลอดภยั สามารถรวบรวมได้จากข้อมลูการ

ทํางานท่ีผ่านมาของโรงงาน แตถ้่าไม่สามารถรวบรวมข้อมลูได้ก็สามารถใช้ข้อมลูประมาณการจาก Cibo และ ETSAP ได้

ตามท่ีจะอธิบายในตวัอยา่งต่อไป 

 ในตวัอยา่งตอ่ไปนีเ้ป็นการนําฮีทป๊ัมไปใช้ในโรงงานท่ีติดตัง้หม้อนํา้ร้อนหรือหม้อไอนํา้อยู่แล้ว จงึไม่นําราคาของระบบ

หม้อนํา้หรือหม้อไอนํา้มาคํานวณ แตถ้่าเป็นการคํานวณเปรียบเทียบระบบท่ีจะติดตัง้ใหม่จะต้องนําราคาหม้อนํา้ร้อนหรือหม้อ

ไอนํา้พร้อมอปุกรณ์ประกอบตา่งๆ ได้แก่ระบบเชือ้เพลิง ระบบบําบดัคณุภาพนํา้ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น เข้ามารวมในการคํานวณ

ต้นทนุด้วย 

ตัวอย่างที่ 1. โรงงานแหง่หนึง่ใช้หม้อนํา้ร้อน 500 kW ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ ทํานํา้ร้อนให้ขบวนการบรรจท่ีุ 60 

องศาเซลเซียส เป็นความร้อน 400 kW โรงงานทํางาน 24 ชัว่โมงการใช้ฮีทป๊ัมทําได้ดงันี ้

 เน่ืองจากขบวนการบรรจใุช้นํา้ร้อนท่ีอณุหภมูิไม่สงูนกัจงึสามารถใช้ฮีทป๊ัมผลตินํา้ร้อนทดแทนหม้อนํา้ร้อนได้ 

จากตารางท่ี 1. ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีดชันีคา่ความร้อน 1.33 บาท/kW.hr 

จากตารางท่ี 4. ประสทิธิภาพหม้อนํา้ร้อนใหม่เท่ากบั 70% เน่ืองจากตดิตัง้ใช้อยู่เดิมจงึให้ประสทิธิภาพลดเหลือ 65% 

จากตารางท่ี 5. Availability 0.9; ใช้เชือ้เพลิง 90%; คา่ O&M 11% ของคา่ใช้จา่ยตลอดอายกุารใช้งาน : อายกุารใช้งาน 30 ปี 

หม้อนํา้ร้อนใช้เชือ้เพลงิ  =      400/0.65x24x1.33x360x0.9  =       6,364,356 บาท/ปี 



คา่ควบคมุการทํางานและอื่นๆ =    6,364,356x30/90x11/30  =       875,099 บาท/ปี 

รวมคา่ใช้จา่ยหม้อนํา้ทัง้สิน้       =    7,239,455 บาท/ปี 

ข้อมลูฮีทป๊ัม(ดจูากหวัข้อ:ต้นทนุและต้นทนุความร้อนของฮีทป๊ัม) 

คา่ตดิตัง้ฮีทป๊ัม   = 26000x400   =  10,400,000 บาท 

คา่ไฟฟ้าฮีทป๊ัม   = 400x24x.7x.75x30x12x.9  =    1,632,960   บาท/ปี 

 คา่ควบคมุการทํางานและอื่นๆ =  1,632,960 x15/.61x.13/15  =       424,569 บาท/ปี 

ประหยดัการปรับอากาศได้  = 400x24x.7x3/4x30x12x.9x.4x3 =    1,959,552 บาท/ปี 

ระยะเวลาคุ้มทนุเม่ือไม่สามารถใช้ความเย็นได้ = 10,400,000/(7,239,455-1,632,960-424,569)      = 2.0  ปี 

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

     =               1.5 ปี 

ตัวอย่างที่ 2. โรงงานตามตวัอย่างท่ี 1. ใช้หม้อไอนํา้ความดนั 10 บาร์แทนหม้อนํา้ร้อนคา่ความร้อน การใช้ฮีทป๊ัมเหมือนใน

ตวัอยา่งท่ี 1. แตจ่ะมีระยะเวลาคุ้มทนุเร็วขึน้เน่ืองการใช้ไอนํา้ความดนัสงูมีการสญูเสียความร้อนมากขึน้ ทัง้สญูเสียจากฉนวน

ทอ่ สญูเสียจากนํา้คอนเดนเสท ท่ีดกัไอนํา้ การเปลี่ยนแปลงความดนั เป็นต้น 

ตัวอย่างที่ 3. โรงงานใช้หม้อไอนํา้ขนาด 2000 กก./ชัว่โมง ความดนั 10 บาร์ ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ อปุกรณ์

ตา่งๆใช้อณุหภมิูมากกวา่ 100 องศาเซลเซียส ไม่มีระบบนํา้กลบั โรงงานทํางาน 24 ชัว่โมง การใช้ไอนํา้สงูสดุ 1500 กก./ชัว่โมง 

การใช้ฮีทป๊ัมทําได้ดงันี ้

 เน่ืองจากอปุกรณ์ต่างๆใช้อณุหภมูิสงูกวา่ 100 องศาเซลเซียส จงึใช้ฮีทป๊ัมผลตินํา้ร้อนเพ่ือเติมหม้อไอนํา้ 

จากตารางท่ี 1. ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีดชันีคา่ความร้อน 1.33 บาท/kW.hr 

จากตารางท่ี 4. ประสทิธิภาพหม้อนํา้ร้อนใหม่เท่ากบั 70% เน่ืองจากตดิตัง้ใช้อยู่เดิมจงึให้ประสทิธิภาพลดเหลือ 65% 

จากตารางท่ี 5. Availability 0.9; ใช้เชือ้เพลิง 90%; คา่ O&M 11% ของคา่ใช้จา่ยตลอดอายกุารใช้งาน;  อายกุารใช้งาน 30 ปี 

ความร้อนท่ีทําให้นํา้เติมหม้อไอนํา้เพิ่มอณุหภมิูจาก 28 เป็น 70 องศาเซลเซียส 

    =   1500x4.186x(70-28)/3600 = 75.3  kW 



คา่เชือ้เพลงิของหม้อไอนํา้  =   75.3/.65x24x1.33x30x12x.9 = 1,198,090 บาท/ปี 

ข้อมลูฮีทป๊ัม(ดจูากหวัข้อ:ต้นทนุและต้นทนุความร้อนของฮีทป๊ัม) 

คา่ตดิตัง้ฮีทป๊ัม   = 26000x75.3   =  1.957,800 บาท 

คา่ไฟฟ้าฮีทป๊ัม   = 75.3x24x.75x30x12x.9  =     439,150   บาท/ปี 

คา่ควบคมุการทํางานและอื่นๆ =  439,150x15/.61x.13/15  =       93,589 บาท/ปี 

ประหยดัการปรับอากาศได้  = 75.3x24x3/4x30x12x.9x.4x3 =      526,980 บาท/ปี 

ระยะเวลาคุ้มทนุเม่ือไม่สามารถใช้ความเย็นได้ = 1.957,800/(1,198,090-439,150-93,589)      = 2.9  ปี 

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

     =               1.6 ปี 

จากตวัอย่างทัง้สองจะเห็นได้วา่การศกึษาโดยการประมาณค่าใช้จ่ายตามข้อมลู Cibo และ ETSAP นัน้ได้ผลในทางท่ี

ดี แตถ้่าจะให้การศกึษาดีท่ีสดุจะต้องใช้ข้อมลูจริงซึง่สว่นใหญ่จะขาดการบนัทกึ 

บทส่งท้าย 

 ราคานํา้มนัขึน้ไปแล้วหลายรอบ ราคาก๊าซก็จะขึน้ในเร็วๆนี ้ ตนัทนุเชือ้เพลิงสําหรับอตุสาหกรรมขยบัไปแล้ว โรงงาน

อตุสาหกรรมจะต้องรีบปรับตวั ลงทนุเพ่ือรักษาความสามารถในการแขง่ขนัไว้ อย่ามวัแตห่าเชือ้เพลงิราคาถกูซึง่จะมีผลตอ่

สภาพแวดล้อม ควรใช้เทคโนโลยีสะอาดท่ีชว่ยลดค่าพลงังานและลดปัญหาสภาพแวดล้อมไปในเวลาเดียวกนั 

 เทคโนโลยีฮีทป๊ัมเป็นเทคโนโลยีท่ียอมรับทัว่โลกวา่เป็นเทคโนโลยีสะอาด เป็นแหลง่พลงังานทางเลือกท่ีให้ผลตอบ 

แทนคุ้มคา่ทัง้ในด้านเศรษฐศาสตร์ (จากตวัอย่างการคํานวณ) และด้านสภาพแวดล้อม  

 หวงัวา่ข้อมลูและแนวทางการคํานวณในบทความนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การคํานวณเปรียบเทียบของโรงงานเพ่ือช่วย

ในการตดัสินใจในการลงทนุ และหวงัวา่ทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐจะช่วยสนบัสนนุการใช้ฮีทป๊ัมอย่างจริงจงั 
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