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1. บทนํา 

ปญหาทางดานเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากวิกฤตการณทางดานพลังงาน ดานการเมืองภายในประเทศ และการ
แขงขันระหวางประเทศ ทําใหมีผลกระทบมาถึงธุรกิจการทองเที่ยวและธุรกิจโรงแรม  ผูประกอบการโรงแรมตางตองหา
มาตรการตางๆเพื่อเพิ่มรายได เพิ่มลูกคาใหมและรักษาลูกคาเกา  และการลดตนทุนเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน  
ซึ่งการประหยัดพลังงานหรือการลดตนทุนโดยไมใหมีกระทบกับการบริการลูกคาก็เปนหนึ่งในวิธีการสําคัญที่นํามาใช 

โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้  ซึ่งบริหารโดยบรษิัท ซี.บี. พรอพเพอรตี้ จํากัด ดําเนินธุรกิจโรงแรมขนาด 316 หอง ตั้งอยู
ที่  154  ถนนพังงา ตําบลตลาดใหญ  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ไดมีนโยบายในการลดคาใชจายดานพลังงาน จึง
มอบหมายใหบริษัทเอ็กเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (EEI) ผูใหบริการ ESCO (Energy Service 
Company) เขาสํารวจและเสนอโครงการมาตรการประหยัดพลังงาน โดยหนึ่งในมาตรการที่เสนอคือการใชปมพความรอน 
(Heat Pump) ในระบบทําน้ํารอน โดยที่บริษัทเอ็กเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เสนอบริการรับประกันผล
การประหยัดของโครงการดังกลาวดวย   
บริษัท ซี.บี. พรอพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทเอ็กเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  ไดพิจารณารวมกันและ
มอบหมายใหบริษัทการันตี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เปนผูดําเนินการติดตั้งระบบปมพความรอนดังกลาวโดยใชผลิตภัณฑของ 



ENERGY MASTER       

รูปที่ 1.โรงแรมรอยัลภูเก็ตซติี้ 
 



2. ระบบเดิมกอนการปรับปรงุ 
 
ระบบทําน้าํรอน 

ระบบทําน้ํารอนของโรงแรมใชหมอตมน้ํารอน (Boiler)  2เครื่อง  ผลิตน้ํารอนหมุนเวียนใหแกเครื่องทําน้ํารอน 
(Calorifier) 2 ชุดตามรูปที่ 2 ตูสีแดงดานหนาเปนหมอตมน้ํารอนซึ่งใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง ตูดานหลังเปนเครื่องทําน้ํา
รอน   

 
รูปที่ 2 ระบบทําน้ํารอนที่ตดิตั้งอยู 

 

 
รูปที่ 3 แผนผังระบบทําน้ํารอน 

 



รูปที่ 3 แสดงแผนผังระบบทําน้ํารอนสําหรับหองพักและการใชภายในโรงแรม   โดยระบบทําน้ํารอนของโรงแรม
ไดติดตั้งมิเตอรวัดน้ําที่เติมเขาระบบทําน้ํารอน และติดตั้งระดับวัดน้ํามันดีเซลที่ถังน้ํามันดีเซลที่สําหรับใชกับหมอตมน้ํา
รอน  จึงทําใหสามารถคํานวณอัตราการใชน้ํารอนและน้ํามันดีเซลของระบบทําน้ํารอนและตนทุนการผลิตน้ํารอนไดตามที่
แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ปริมาณการใชน้ํารอนและน้ํามนัดีเซลเมื่อใชหมอตมน้ํารอนผลิตน้ํารอน 

 
 
ขอมูลในตารางที่ 1 วัดในเดือนธันวาคมซึ่งมีอุณหภูมิอากาศต่ําและมีการใชน้ํารอนมาก การใชน้ํารอนอยูใน

ระหวาง 25.4-51.6 ลบ.ม./วัน หรือเฉลี่ย 33.9 ลบ.ม./วัน เฉล่ียใชน้ํามัน 3.65 ลิตร/ลบ.ม.น้ํารอน 
 

3. การเลือกขนาดปมพความรอน 
 
เนื่องจากทางโรงแรมมีระบบทํารอนอยูแลว  ดังนั้นการลงทุนติดตั้งปมพความรอนเพิ่มเติมเขาไปจะตองพิจารณา

ถึงผลตอบแทนจากการประหยัดใหคุมคาที่สุด  โดยไมกําหนดขนาดเผื่อสํารองหรือใหญจนเกินไป  และใหปมพความรอน
ทํางานผลิตน้ํารอนอยางตอเนื่อง  ทําใหการลงทุนไมสูงนัก และมีระยะเวลาคืนทุนส้ัน   สําหรับเดือนที่มีอุณหภูมิต่ําเชนใน
ฤดูหนาวและมีการใชน้ํารอนมากก็ยังสามารถใชระบบทําน้ํารอนเดิมเสริมไดอยางเพียงพอ   

ดังนั้นจึงเลือกปมพความรอนขนาด 25 kW ความรอน จํานวน 2 เครื่อง และเพิ่มถังเก็บน้ํารอนขนาด 5000 ลิตร 
จํานวน 2 ถัง ติดตั้งพวงเขากับระบบทําน้ํารอนเดิม  ฮีทปมพขนาด 25 kW มีการทํางานและรายละเอียดอื่นๆตามตารางที่ 



2 สามารถผลิตน้ํารอนรวมกันไดสูงสุดวันละ 34 ลบ.ม. เมื่ออุณหภูมิน้ําเขาระบบ 30 oC ซึ่งใกลเคียงปริมาณการใชน้ํารอน
เฉล่ียตอวันของโรงแรม  และมีการใชไฟฟา 2 เครื่องรวมกันเพียง 12.8 kW เทานั้น 

หลังจากการติดตั้งแลวเสร็จ  จะทําการเก็บขอมูลการใชงานและคํานวนการประหยัดตอเนื่องไปอีกประมาณ 6 
เดือน เพื่อจะประเมินผลวาควรจะติดตั้งปมพความรอนเพิ่มอีกหรือไม และติดตั้งขนาดเทาใด  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในดานการบํารุงรักษาและผลการประหยัดโดยรวม 

 
 
 

 
ตารางที่ 2 รายละเอียดขอมูลของ Heat Pump 

MODEL HHPM25kW 
 HEATING CAPACITY kW 25 
 COOLING CAPACITY kW (Btu/h) 21.30(73,029) 
 HOT FLOW Lph 714 
 WATER SIDE ENTERING oC 30 
  LEAVING oC 60 

PERFORMANCE AIR SIDE FLOW M3/h(cfm) 5112(3000) 
DATA  ENTERING oC 37.1 

  LEAVING oC 25.4 
  TYPE SCROLL 
 COMPRESSOR QUATITY 1 
  REFRIGERATION R-134a 
 WATER PUMP TYPE END SUCTION CENTRIFUGAL 
  QUATITY 1 

ELECTRICAL TOTAL POWER CONSUMPTION kW 6.4 
DATA RATING Amp 16.1 

 CASING MATERIAL ENAMELED GALVANIZED STEEL 
PHYSICAL LENGTH mm. 1175 

DATA WIDTH mm. 940 
 HEIGHT mm. 655 
 WEIGHT ( approx.) Kg. 215 

 
4. ระบบหลังการปรับปรุงและการทาํงาน Heat Pump 

ปมพความรอนและถังเก็บน้ํารอนชุดใหมจะติดตั้งที่ชั้นดาดฟานอกหองระบบทําน้ํารอนเดิม แลวตอทอน้ําเติม
จากเครื่องสูบน้ําเดิมผานมิเตอรน้ํามาเขาปมพความรอน และตอทอจายน้ํารอนกลับมารวมกับทอจายน้ํารอนเดิมที่ 
Calorifier ตามรูปที่ 4 สวนลมเย็น (ผลพลอยไดจากปมพความรอน) จะนําไปเปาทําความเย็นที่โถงหนาครัวของภัตตาคาร
ชั้นบน ซึ่งเปนการใชประโยชนทั้งดานความรอนและความเย็นของเครื่องปมพความรอน 

รูปที่ 5 แสดงการติดตั้งปมพความรอนจํานวน 2 เครื่องและถังเก็บน้ํารอนขนาด 5000 ลิตรที่ดาดฟา พรอมตอทอ
ลมเขามาที่อาคาร  และรูปที่ 6 แสดงทอจายลมที่โถงหนาครัวเพื่อใหความเย็นใหกับหองครัวและทดแทนการระบาย
อากาศของ Kitchen Hood 

 



 
รูปที่ 4 แผนผังการทํางานระบบทําน้ํารอนเมื่อติดตั้งปมพความรอนและถังเก็บน้ํารอนเพิ่มเติม 

 
 

 
รูปที่ 5 ปมพความรอนและถงัเก็บน้ํารอนบนดาดฟา 



 

 
รูปที่ 6 ทอสงลมเย็นที่โถงหนาหองครัว 

 
5. คาใชจายดานพลังงานทีล่ดลงจากการติดต้ังระบบ Heat Pump 

 
เนื่องจากปมพความรอนที่ติดตั้งผลิตน้ํารอนสูงสุดไดเทากับปริมาณการใชน้ํารอนเฉลี่ย  ดังนั้นในวันที่มีการใชน้ํา

รอนมากและในฤดูหนาวจึงตองใชหมอตมน้ํารอนรวมกับปมพความรอน   การประเมินผลการประหยัดของปมพความรอน
จึงใชการวัดปริมาณการใชน้ํารอนที่ผลิตได ซึ่งมีตนทุนเดิมเมื่อใชหมอตมน้ํารอนเพียงอยางเดียวคือน้ํามันดีเซล แตเมื่อ
เปล่ียนมาใชปมพความรอนแลว ตนทุนใหมก็คือคาไฟฟาของปมพความรอนและคาน้ํามันดีเซลที่ใชกับหมอตมน้ํารอนเดิม 
เมื่อนําคาทั้งสองมาลบกันก็จะไดคาการประหยัดพลังงานของระบบน้ํารอนเมื่อปมพความรอน  โดยไดผลบันทึกและการ
คํานวณตามตารางที่ 1  

 
ปริมาณน้ํารอนที่ผลิต 
ปริมาณการใชน้ํารอนในเดือนมกราคม 
 = 4,631(อานมิเตอร 31มกราคม) – 3,370(อานมิเตอร 1มกราคม) 
 = 1,261 ลบ.ม. 
คาน้ํามันดีเซลกอนการติดตั้ง 
ปริมาณน้ํามันที่ใชผลิตน้ํารอนดวยหมอตมน้ํารอนกอนการใชปมพความรอน 

= 3.65 ลิตร/ลบ.ม.น้ํารอน   
คาน้ํามันดีเซลเทากับ  21.94 บาท/ลิตร (เดือน มกราคม 2550) 

 คิดเปนคาใชจายน้ํามันเทากับ  
= 1,261 x 21.94 x 3.65   



=  100,982 บาท 
 

คาไฟฟาสําหรับปมพความรอนและน้ํามันดีเซลที่ใชจริง 
คาไฟฟาที่ ปมพความรอน ใชในเดือนมกราคม คาไฟฟา 2.8 บาท/kW-hr 
 = (3,560(อานมิเตอร 31มกราคม) –2,793(อานมิเตอร 1มกราคม)) x 2.8  

  = 2,147  บาท 
 คาน้ํามันดีเซลที่ใชในเดือนมกราคม 1,760 ลิตร ราคาน้ํามัน ดีเซล 21.94 บาท/ลิตร 
   = 1,760 x 21.94 
  =  38,614  บาท 

ผลประหยัดคาผลิตน้ํารอนเดอืนมกราคม  
 = 100,982 - 2,147 – 38,614 
 =  60,220 บาท 

 
ตารางที่ 3 สรุปการประหยัดพลังงานของระบบทําน้ํารอนเดือนมกราคม-มีนาคม 

 
  

จากผลการประหยัดพลังงานไตรมาสแรกประหยัดไดรวม 161,771 บาท ซึ่งคาติดตั้งปมพความรอนและอุปกรณ
ทั้งส้ินเปนเงิน 1,348,000 บาท จะทําใหคุมทุนภายในเวลา 2 ป  ทั้งนี้อากาศเย็นที่นําไปทําความเย็นที่หองครัวไมไดนํามา
ประเมินรวมเปนผลการประหยัดพลังงานนี้ดวย 

 
6. บทสรุป 

 
ปมพความรอนหรือ Heat pump สามารถผลิตทั้งความรอนและความเย็น เพื่อใชทําน้ํารอนใชไดอยางคุมคา 

นอกจากจะเปนการประหยัดพลังงาน ลดตนทุนของโรงแรมแลว  ยังเปนการลดการใชเชื้อเพลิงของหมอตมน้ํารอนซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหเกิดกาซเรือนกระจก(กาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหม)   จึงเหมาะอยางยิ่งสําหรับกิจการโรงแรมและ
กิจการอื่นๆ ที่มีลักษณะการทํางานคลายคลึงกัน   

สุดทายนี้ตองขอขอบคุณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้  ซึ่งบริหารโดยบริษัท ซี.บี. พรอพเพอรตี้ ที่มีความเชื่อม่ันใน
บริษัทเอ็กเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการ ESCO สําหรับโครงการนี้ และบริษัทการันตี 



เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ซึ่งเปนผูดําเนินการผลิตและติดตั้งปมพความรอน และที่สําคัญที่สุดคือเปนการยอมรับในเทคโนโลยี่ของ
คนไทย ซึ่งจะทําใหการประหยัดพลังงานโดยใชปมพความรอนเปนธุรกิจของคนไทยที่จะเจริญเติบโตตอไปในอนาคต 


