โรงซักรี ดและฮีทปั๊ ม
โดย นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง วก.485

บทนํา
โรงซักรี ดขนาดกลางมักจะเป็ นโรงซักรี ดที่ตงขึ
ั ้ ้นภายในสถานที่(OPL, On Premises Laundry)เพื่อ
สนับสนุนกิจการที่ตงขึ
ั ้ ้นเช่นในโรงแรม โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเป็ นต้ น โรงซักรี ดขนาดใหญ่เป็ นธุรกิจ
ส่วนกลางซึง่ รับงานจากกิจการต่างๆหลากหลาย เช่นรับงานซักเครื่ องแบบ ผ้ าปูโต๊ ะ ผ้ าปูเตียงเป็ นต้ น โรง
ซักรี ดทังขนาดกลางและใหญ่
้
เหล่านี ้จะใช้ นํ ้าร้ อนเพื่อการซักผ้ า และใช้ ไอนํ ้าจากหม้ อไอนํ ้าเพื่อใช้ กบั
เครื่ องอบผ้ าและเครื่ องรี ดผ้ า ซึง่ ไอนํ ้าจากหม้ อไอนํ ้านี ้จะนํามาใช้ ผลิตนํ ้าร้ อนสําหรับการซักด้ วย
แรกเริ่ มหม้ อไอนํ ้าจะใช้ นํ ้ามันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิง เมื่อนํ ้ามันมีราคาสูงขึ ้น(ปั จจุบนั ราคา/ค่าความ
ร้ อนสูงกว่าไฟฟ้า) จึงเริ่ มเปลี่ยนเชื ้อเพลิงมาเป็ นนํ ้ามันเตา และต่อมาเป็ นก๊ าซแอลพีจีซงึ่ ยังถูกควบคุมราคา
อยู่ แต่ก็มีแนวโน้ มที่จะปล่อยราคาตามกลไกตลาดในระยะเวลาอันใกล้ นี ้ การเปลี่ยนเชื ้อเพลิงแต่ละครัง้ จะ
มีการลงทุนเปลี่ยนเครื่ องและติดตังอุ
้ ปกรณ์เพิ่มเติม ดังนันถ้
้ าต้ องลงทุนเปลีย่ นเชื ้อเพลิงเพื่อควบคุมต้ นทุน
้ านพลังงานและการบํารุงรักษา
ควรพิจารณาการใช้ ฮีทปั๊ ม เพราะฮีทปั๊ มจะช่วยให้ ต้นทุนพลังงานตํา่ ลงทังด้
และมีเสถียรภาพการทํางานมากขึ ้น

การใช้ ฮีทปั๊ ม
ฮีทปั๊ มเป็ นเครื่องจักรพลังงานทางเลือกที่ทําให้ สามารถใช้ พลังงานความร้ อนจากบรรยากาศได้ จึง
มีต้นทุนความร้ อนตํ่า และช่วยลดปั ญหาสภาวะโลกร้ อน สามารถศึกษาเรื่ องหลักการทํางานของฮีทปั๊ มได้
จากฉบับก่อนหน้ านี ้
ฮีทปั๊ มที่ใช้ ทํานํ ้าร้ อนสําหรับงานซักรี ดเป็ นแบบ air to water heat pump ดึงความร้ อนจากอากาศ
มาทํานํ ้าร้ อน สามารถสรุปข้ อดีในการใช้ ฮีทปั๊ มกับการซักรี ดได้ ดงั นี ้
1. ใช้ นํ ้าร้ อนสําหรับการซักผ้ า เครื่ องซักผ้ าจะควบคุมอุณหภูมินํ ้าร้ อน เพื่อ ให้ นํ ้ายาซักผ้ าหรื อ
ผงซักฟอกทําปฏิกิริยากับสิง่ สกปรกต่างๆดีขึ ้น ผ้ าที่มีความสกปรกมากและต้ องการความปลอดภัย
ในด้ านสุขอนามัยจะต้ องใช้ อณ
ุ หภูมิสงู ขึ ้นสําหรับการซักผ้ า ลดการใช้ เชื ้อเพลิงสําหรับหม้ อไอนํ ้า
2. ใช้ นํ ้าร้ อนกับเครื่ องอบผ้ า การใช้ เชื ้อเพลิงสําหรับหม้ อไอนํ ้า

3. ใช้ อากาศเย็นซึง่ เป็ นผลพลอยได้ มาลดอุณหภูมิของห้ องซักรี ดเพื่อสภาพการทํางานที่ดีขึ ้น
ตัวอย่างร้ านซักผ้ าหยอดเหรียญในน็อกส์วลิ ล์ สหรัฐอเมริ กา ใช้ ฮีทปั๊ มสําหรับการทํานํ ้าร้ อน โดยมี
บริษัทผลิตไฟฟ้าเทนเนสซี่ (TVA) เสนอที่จะทําการตรวจวัดการทํางานตลอด 1ปี (IEA Heat Pump Center
NEWSLETTER VOLUME 16 No.1/1998) ฮีทปั๊ มที่ใช้ เป็ นแบบ air-to-water ทํานํ ้าร้ อนและปรับอากาศ
ให้ กบั ร้ านโดยใช้ หม้ อนํ ้าร้ อนที่ใช้ ไฟฟ้าและเครื่ องปรับอากาศเดิมเป็ นตัวเสริม ฮีทปั๊ มทํานํ ้าร้ อน 49
เซลเซียส แล้ วหม้ อนํ ้าร้ อนไฟฟ้าจึงปรับอุณหภูมิเป็ น 54-57 เซลเซียส การทํางานของฮีทปั๊ มมี COPรวม 7.6
โดยเป็ น COP ความร้ อน 4.3 และ COP ความเย็น 3.3 สามารถทํางานที่ COP นี ้ 45% ของการทํางาน
ทังหมด
้
จึงมีระยะเวลาคุ้มทุน 3.3ปี รูปที่ 1 แสดงวงจรการติดตังฮี
้ ทปั๊ มตามตัวอย่าง

ประเภทของผ้ า
ตารางที่ 1. แสดงการดูแลรักษา การซักรี ดผ้ าประเภทต่างๆ จะเห็นได้ วา่ ผ้ าฝ้ายและผ้ าลินินเท่านัน้
ที่ใช้ นํ ้าร้ อนในการซัก และอบแห้ งด้ วยอุณหภูมิสงู ได้ และเป็ นผ้ าที่ใช้ แพร่หลาย มีปริมาณที่ซกั รี ดมากที่สดุ
ส่วนผ้ าประเภทอื่นๆมีข้อควรระวังมาก

ตารางที่ 1 วิธีการดูแลรักษาผ้ าประเภทต่ างๆ
การซัก
ผ้าฝ้ าย

ไม่มีขอ้ กําหนดเรื่ อง
อุณหภูมิแยกผ้าสี ไม่ตอ้ ง
แช่ผา้

ข้ อควรระวัง

การอบแห้ ง

การรีด

การเก็บ

เตารี ดอุณหภูมิปานกลาง เตารี ดไอ
นํ้า ใช้น้ าํ ยารี ดผ้า

เสื่ อมสภาพและสี ซีดในสภาพ
อากาศ เก็บในที่สะอาด/ใน
กระดาษที่ไม่มีสภาพเป็ นกรด
หรื อถุงผ้าฝ้ าย

ไม่ใช้น้ าํ ยาฟอกผ้าขาวเพราะจะ
ทําให้เส้นใยอ่อนแอ

ใช้อุณหภูมิสูง หรื อ
ตากผ้า

ผงซักฟอกเป็ นกลาง ต้อง
กลับผ้า ซักด้วยมือ/ เครื่ อง
ซักมีโปรแกรมสําหรับขน
สัตว์ ใส่ ถุงซัก แยกสี
เดียวกัน
ผงซักฟอกเป็ นกลาง แช่
ผ้าไม่เกิน 30นาที ซัก
ด้วยมือ/ เครื่ องซักมี
โปรแกรมสําหรับขนสัตว์
ใส่ ถุงซัก แยกสี เดียวกัน

อุณหภูมิน้ าํ ไม่เกิน 40C ไม่
ใช้น้ าํ ยาปรับผ้านุ่ม ไม่ใช้น้ าํ ยา
ฟอกผ้าขาว ไม่ให้ถูก
แสงอาทิตย์ ไม่เก็บใน
ถุงพลาสติก

ไม่ใช้เครื่ องอบผ้า
ไม่ให้ถูกแสงอาทิตย์

ใช้เฉพาะเตารี ดไอนํ้า เตารี ดจะ
ทําให้เส้นใยเสี ยหาย

อาจเกิดราและแมลง เก็บในที่
สะอาด สเปรย์กาํ จัดกลิ่นไล่
แมลง เก็บในถุงผ้าฝ้ ายที่มีซิป

ไม่ใช้น้ าํ ร้อน ไม่ใช้น้ าํ ยา
ปรับผ้านุ่ม ไม่ใช้น้ าํ ยาฟอกผ้า
ขาวไม่ให้ถูกแสงอาทิตย์ ไม่
เก็บในถุงพลาสติก

ไม่ใช้เครื่ องอบผ้า
ตากแห้งไม่ให้ถูก
แสงอาทิตย์ ไม่บิด ไม่
พับ

ใช้เตารี ดไอนํ้า หรื อเตารี ด
อุณหภูมิต่าํ รี ดจากด้านใน
ใช้อุณหภูมิสูงรี ดจะเป็ นรอย

เสี ยในแสงอาทิตย์ ป้ องกัน
จากแมลง ไม่ใส่ พลาสติก เก็บ
ในที่สะอาด ในกระดาษที่ไม่มี
สภาพเป็ นกรดหรื อถุงผ้าฝ้ าย

ผ้าเรยอนมักจะ
ผสมกับ Poly,
lycra &
nylon

ผงซักฟอกเป็ นกลาง แช่ผา้
ไม่เกิน 30นาที ซักด้วย
มือ/ เครื่ องซักมีโปรแกรม
สําหรับขนสัตว์ ใส่ ถุงซัก
แยกสี เดียวกัน

ไม่ใช้น้ าํ ร้อน ไม่ใช้น้ าํ ยา
ปรับผ้านุ่ม ไม่ใช้น้ าํ ยาฟอกผ้า
ขาวไม่ให้ถูกแสงอาทิตย์ ไม่
เก็บในถุงพลาสติก ไม่ใช้
นํ้าส้มสายชู

ไม่ใช้เครื่ องอบผ้า
ตากแห้ง ไม่บิด ไม่พบั

รี ดอุณหภูมิปานกลางเมื่อชื้นรี ดจาก
ด้านใน หรื อใช้เตารี ดไอนํ้า

เก็บในที่สะอาด

ผ้าไลคร้าสแปน
เด็กซ์

ไม่มีขอ้ กําหนดเรื่ อง
อุณหภูมิซกั ด้วยมือหรื อ
เครื่ อง แยกผ้าสี

ไม่ใช้น้ าํ ยาฟอกผ้าขาวเพราะจะ
ทําให้เส้นใยอ่อนแอ

อบผ้าที่อุณหภูมิต่าํ
เพราะจะทําให้เสี ย
ความยืดหยุน่

รี ดอุณหภูมิต่าํ /ใช้เตารี ดไอนํ้า

เก็บในที่สะอาด

ผ้ารามี

ไม่ใช้น้ าํ ร้อน
ซักด้วย
มือ/ เครื่ องซักมีโปรแกรม
ใส่ ถุงซัก แยกสี เดียวกัน

ไม่ใช้น้ าํ ร้อน ไม่ใช้น้ าํ ยา
ปรับผ้านุ่ม ไม่ใช้น้ าํ ยาฟอกผ้า
ขาว

ไม่บิดผ้า ใช้อุณหภูมิ
สู ง ตากผ้าหรื อใช้
เครื่ องที่อุณหภูมิต่าํ

รี ดอุณหภูมิต่าํ /ใช้เตารี ดไอนํ้า ถ้าใช้
ไฟกลางหรื อสู งให้รีดขณะชื้น

เก็บในที่สะอาด

ผ้าอะซิเตท

ไม่ใช้น้ าํ ร้อน
ซักด้วย
มือ/ เครื่ องซักมีโปรแกรม
ใส่ ถุงซัก แยกสี เดียวกัน

ไม่ใช้น้ าํ ยาปรับผ้านุ่ม ไม่ลง
แป้ ง
นํ้าหอมทําให้ซีด

ไม่ใช้เครื่ องอบ

รี ดขณะชื้นด้วยไฟตํ่า

เก็บในที่สะอาด

โมดาล (ผ้าฝ้ าย
สังเคราะห์)

อุณหภูมิไม่มีขอ้ กําหนด
แยกผ้าสี

ไม่ใช้น้ าํ ยาฟอกผ้าขาวเพราะจะ
ทําให้เส้นใยอ่อนแอ

ใช้อุณหภูมิสูง หรื อ
ตากผ้า ผ้าหดมาก

รี ดที่อุณหภูมิสูง/เตารี ดไอนํ้ารี ดชื้น
สะดวกกว่า ลงแป้ งตามต้องการ

เสื่ อมสภาพและซีดในอากาศ
เก็บในที่สะอาด ในกระดาษที่
ไม่มีสภาพเป็ นกรดหรื อถุงผ้า
ฝ้ าย

โพลีเอสเตอร์
ไนลอน

อุณหภูมิน้ าํ ร้อนปานกลาง
เครื่ องซักผ้าปกติ แยกผ้า
สี

ไม่ใช้น้ าํ ยาฟอกผ้าขาวเพราะจะ
ทําให้เส้นใยอ่อนแอและซีด

ใช้อุณหภูมิต่าํ หรื อ
ตากผ้า เอาออกจาก
เครื่ องอบทันที

รี ดที่อุณหภูมิต่าํ ถึงกลาง หรื อเตา
รี ดไอนํ้า

เก็บในที่สะอาด

ผ้าลินิน
ผ้าขนสัตว์แคช
เมียร์ โมแฮร์ อัน
โกล่าร์

ผ้าไหม และไหม
ผสม

รึ ดขณะชื้น ใช้น้ าํ ยารี ดผ้า

การซ้ กผ้ า
การซักผ้ ามีจดุ ประสงค์เพื่อทําความสะอาดผ้ าให้ ปราศจากสิง่ สกปรกและที่สําคัญคือปลอดภัยจาก
เชื ้อโรค โดยรักษาคุณภาพของผ้ าไว้ ทงด้
ั ้ านความแข็งแรงและสี ผ้ าที่สง่ โรงซักรี ดมักจะสกปรกกว่าผ้ าที่ซกั
ตามบ้ าน อาจมีทงคราบอาหาร
ั้
สารเคมี แบคทีเรี ย คราบนํ ้ามัน จารบี และอื่นๆฝั งอยูใ่ นใยผ้ า โรงซักรี ดจึง
จําเป็ นต้ องใช้ นํ ้าร้ อนในการซัก ค่าพลังงานสําหรับการทํานํ ้าร้ อน ปริมาณการใช้ นํ ้าและการบําบัดนํ ้าจึงเป็ น

ต้ นทุนที่สงู สําหรับโรงซักรี ด การประหยัดนํ ้าจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ ปั จจุบนั มีเครื่ องซักผ้ าแบบประหยัดนํ ้าดังนัน้
การเลือกเครื่ องซักผ้ าใหม่จงึ ควรคํานึงถึงประสิทธิภาพการใช้ นํ ้าด้ วย
ุ สมบัตเิ ป็ นด่าง ผงซักฟอกที่มี PH
ผงซักฟอกเป็ นต้ นทุนอีกอย่างหนึง่ ของโรงซักรี ด ผงซักฟอกมีคณ
สูงสามารถทําความสะอาดได้ ดีกว่าแต่อาจทําปฏิกริยากับโลหะ ถ้ านํ ้าที่ใช้ มีความกระด้ าง(มีอนุมลู แค
้
ง
ลเซี่ยมและแมกนีเซียม) ผงซักฟอกจะทําปฏิกิริยากับนํ ้าบางส่วนแทนที่จะไปทําความสะอาดผ้ าทังหมดจึ
ทําให้ เปลืองผงซักฟอกและผ้ าไม่สะอาด โรงซักรี ดขนาดใหญ่จะมีบคุ คลากรดูแลเรื่ องต้ นทุนเหล่านี ้โดยตรง
ในขณะที่โรงซักรี ด OPLจะทําสัญญากับบริษัทผู้ขายเพื่อจัดหาผงซักฟอก สารเคมี บํารุงรักษา และจัดสูตร
การซัก รอบการซัก กําหนดอุณหภูมินํ ้า ปริ มาณนํ ้า ระยะเวลาการซัก ปริมาณผ้ าและการคัดผ้ า เพื่ออาศัย
ความรู้และความเชี่ยวชาญของบริ ษัทเหล่านัน้
เมื่อประเภทของผ้ าที่จะซักสามารถทนอุณหภูมิได้ สงู พอโดยไม่ทําให้ ความแข็งแรงของเส้ นใยเสีย
ไปควรซักผ้ าด้ วยอุณหภูมิดงั ต่อไปนี ้
1. สําหรับผ้ าที่ต้องการให้ ปลอดเชื ้อ เช่นผ้ าปูที่นอน กางเกงใน ผ้ าคนป่ วย จากโรงพยาบาล ควรซักที่
อุณหภูมิ 90 ถึง 95 เซลเซียส
2. ผ้ าขาวหรื อผ้ าสีที่สกปรกมาก ควรซักที่อณ
ุ หภูมิ 60 เซลเซียส
3. ผ้ าทัว่ ไปควรซักที่อณ
ุ หภูมิ 40 เซลเซียส ซึง่ จะซักผ้ าได้ สะอาด รักษาคุณภาพของเส้ นใยและสีได้

เครื่ องซักสลัด
เครื่ องซักผ้ าสําหรับโรงซักรีดเป็ นเครื่ องซักสลัด Washer-extractor หลังช่วงซักจะหมุนเหวี่ยงด้ วย
ความเร็ วรอบสูงเพื่อแยกนํ ้าผงซักฟอกออกจากผ้ า ประสิทธิภาพของเครื่ องซักสลัดวัดจากปริ มาณการใช้ นํ ้า
ต่อนํ ้าหนักผ้ าแห้ ง โดยทัว่ ไปจะมีประสิทธิภาพ 25 - 33.4 ลิตร/กก.ผ้ าแห้ ง สําหรับเครื่ องซักสลัดที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีอปุ กรณ์เก็บนํ ้าล้ างผ้ าสุดท้ าย(Rinse)มาใช้ ในการซักผ้ าชุดต่อไป มีประสิทธิภาพการใช้
นํ ้าตํ่ากว่า 21 ลิตร/กก.ผ้ าแห้ ง
ข้ อมูลจาก Multi-housing Laundry Association สําหรับอพาร์ ทเมนท์ คอนโดมิเนียม เครื่ องซัก
แบบหยอดเหรี ยญขนาดใหญ่ ใช้ นํ ้าทังหมด
้
129 ลิตร/รอบการซัก ใช้ นํ ้าร้ อนเฉลี่ย 42 ลิตร/รอบการซัก

เครื่ องซักผ้ าใช้ ไฟฟ้า 0.3 kW.hr/รอบการซัก โดยคิดเฉลีย่ 4 รอบการซักใช้ นํ ้าร้ อนซัก 68 ลิตร/รอบการซัก (2
รอบการซัก) ใช้ นํ ้าอุน่ ซัก 30.3 ลิตร/รอบการซัก(1รอบการซัก) และใช้ นํ ้าเย็นซัก 1 รอบการซัก ต้ องใช้ ความ
ร้ อน 3.2 kW.hr เพื่อทํานํ ้าร้ อนเฉลี่ย 42 ลิตร/รอบการซัก
เครื่ องซักผ้ า แบบประหยัดพลังงานใช้ นํ ้า 95 ลิตร/รอบการซัก เครื่ องซักขนาดเล็กใช้ นํ ้าเพียง 37.85
ลิตร/รอบการซัก

การอบผ้ า
การอบผ้ ามีหลักการเช่นเดียวกับเตาอบแห้ งด้ วยอากาศร้ อน อากาศเมื่อได้ รับความร้ อนอุณหภูมิจะ
สูงขึ ้นและความชื ้นสัมพัทธ์จะลดลงทําให้ อากาศร้ อนสามารถรับไอนํ ้าได้ มากขึ ้นกว่าอากาศปกติ เมื่อส่ง
อากาศร้ อนเข้ าไปในเครื่ องอบอากาศจะถ่ายเทความร้ อนให้ ผ้าทําให้ อากาศมีอณ
ุ หภูมิลดลงและรับ
ความชื ้นจากผ้ าทําให้ อากาศมีความชื ้นสัมพัทธ์สงู ขึ ้นแล้ วจึงทิ ้งไปที่ด้านนอก อากาศใหม่จะถูกทําให้ ร้อน
และส่งเข้ าไปรับความชื ้นจากผ้ ามาเรื่ อยๆจนผ้ าแห้ ง
รู ปที่ 2. การไหลของอากาศภานในเครื่องอบผ้ าแบบต่ างๆ

นํ ้าเดือดเป็ นไอที่ 100 เซลเซียส นํ ้าในผ้ าก็เช่นเดียวกัน ดังนันอุ
้ ณหภูมิในเครื่ องอบจึงไม่จําเป็ นต้ อง
สูงมาก อุณหภูมิสงู สุดของเครื่ องอบผ้ าที่ใช้ ไอนํ ้าสูงสุด 150 เซลเซียส สิง่ ที่สาํ คัญที่สดุ ในการอบจึงเป็ น
อัตราการไหลของอากาศร้ อน เมื่ออบผ้ าไประยะหนึง่ ฝุ่ นผ้ าจะสะสมอยูท่ ี่พดั ลมและท่อต่างๆกีดขวางทาง
ไหลของอากาศ ทําให้ อตั ราการไหลของอากาศร้ อนลดลงและดึงนํ ้าได้ ลดลง จึงต้ องเพิม่ อุณหภูมอิ ากาศ
ร้ อนมากขึ ้น สําหรับเครื่ องอบผ้ าที่ใช้ ไฟฟ้าอุณหภูมิจะสูงขึ ้นเมื่ออัตราการไหลของอากาศลดลงจนอาจทําให้
เกิดไฟไหม้ ได้
รู ปที่ 3. ฝุ่ นผ้ าสะสมอยู่ท่ที ่ อทิง้ อากาศจากเครื่องอบผ้ า

ข้ อมูลจาก Multi-housing Laundry Association เครื่ องอบแห้ งใช้ ก๊าซ 5.0 kW.hr/รอบการอบ
โดยคิดเฉลี่ยจาก 4 รอบการอบ ที่อณ
ุ หภูมสิ งู 2 รอบการอบใช้ ความร้ อน 5.5 kW/รอบการอบ ที่อณ
ุ หภูมิ
ปานกลางและอุณหภูมิตํ่า 2 รอบการอบใช้ ความร้ อน 4.4 kW/รอบการอบ คิดที่รอบการอบ 45นาที ไฟฟ้า
สําหรับเครื่ องอบแห้ งที่ใช้ ก๊าซ 0.5 kW.hr/รอบการซัก ส่วนเครื่ องอบผ้ าไฟฟ้านันใช้
้ ไฟฟ้า 3.3 kW.hr/รอบ
การอบ 45 นาที

ตัวอย่ างการคํานวณ
โรงซักรี ด OPL ของโรงแรมแห่งหนึง่ ใช้ หม้ อไอนํ ้าผลิตไอนํ ้าให้ อปุ กรณ์ซกั รี ดทังหมดโดยใช้
้
ก๊าซแอล
พีจีเป็ นเชื ้อเพลิง เครื่ องซักสลัด 4 เครื่ อง ทํางานวันละ 3 รอบ เครื่ องอบผ้ า 3 เครื่ อง ทํางานวันละ 5 รอบ
ใช้ ฮีทปั๊ มผลิตนํ ้าร้ อน 60 เซลเซียสเพื่อใช้ ซกั ผ้ าและใช้ นํ ้าร้ อนอุน่ อากาศเป็ น 50 เซลเซียส ก่อนเข้ า
เครื่ องอบผ้ า เพื่อทดแทนการใช้ ก๊าซแอลพีจี
ปริ มาณนํ ้าร้ อนที่ใช้ กบั เตรื่ องซักสลัด

=

4 x 42 x 3

=

504

ลิตร/วัน

ฮีทปั๊ มทํานํ ้าร้ อน 60 เซลเซียส จากนํ ้า 28 เซลเซียส
= 504 x 4.18 x (60-28)/3600 =

18.73 kW.hr/วัน

เครื่ องอบผ้ าขนาด 55 กก.ใช้ พดั ลมส่งลมได้ 900 cfm
เป็ นปริมาณอากาศทังสิ
้ ้น

= 3 x 900 x5

=

13500 cfm

ความร้ อนที่ใช้ อนุ่ อากาศจาก 30 เซลเซียส เป็ น 50 เซลเซียส (รอบละ 45 นาที)
= 3 x 900 x 1.1 x (50 – 30) x 1.8 / 3414 x 0.75
=

117.44

kW.hr/วัน

เป็ นค่าความร้ อนทังสิ
้ ้น

= (117.44+18.73) x 365

= 49702.05 kW.hr/ปี

ขนาดฮีทปั๊ มทํานํ ้าร้ อน 18 ชัว่ โมง

= (117.44+18.73) /18

=

7.6

kW

หม้ อไอนํ ้าใช้ ก๊าซแอลพีจีมีคา่ ความร้ อน 24903 บีทีย/ู ลิตร ประสิทธิภาพหม้ อไอนํ ้า 85% ค่าบํารุงรักษา
20% ราคาก๊ าซแอลพีจี 11.5 บาท/ลิตร
ประหยัดก๊ าซแอลพีจีได้

= 49702.05 x 3414 / 24903 x 11.5 /.85 x 1.2
=

110623

บาท/ปี

ฮีทปั๊ มมี COP ความร้ อน 4.0 มี COP ความเย็น 3.0 ค่าไฟฟ้า 3.00 บาท/kW.hr
ค่าไฟฟ้าชองฮีทปั๊ ม

= 49702.05 /4 x 3

=

37276.5 บาท/ปี

ได้ ความเย็นทดแทนเครื่ องปรับอากาศ

= 49702.05 /4 x 3

=

37276.5 kW.hr/ปี

=

44731.8 บาท/ปี

= 110623-37276.5+44731.8 =

118078 บาท/ปี

เครื่ องปรับอากาศระบบแยกส่วน COP 2.5
ทดแทนการทํางานของเครื่ องปรับอากาศ = 37276.5 / 2.5 x 3.0
ประหยัดทังสิ
้ ้น
ประมาณการราคาฮีทปั๊ มและระบบท่อ

400000 บาท

ระยะเวลาคุ้มทุน

= 400000/118078

=

3.4

ปี

เนื่องจากฮีทปี๊ มไม่ได้ ใช้ ทดแทนหม้ อไอนํ ้า นํ ้าร้ อนที่ผลิตด้ วยฮีทปั๊ มนอกจากจะใช้ กบั เครื่ องซักสลัด
และเครื่ องอบผ้ าแล้ ว ยังสามารถนําไปเติมหม้ อไอนํ ้า ช่วยลดการใช้ ก๊าซได้ อีกด้ วย

บทส่ งท้ าย
ตัวอย่างการคํานวณนี ้เป็ นกรณีที่สมมุตขิ ึ ้น จึงอาจมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้ ซึง่ ในระยะเวลา
อันใกล้ นี ้ ราคาก๊ าซแอลพีจีจะถูกปล่อยลอยตัว ระยะเวลาคุ้มทุนจะเร็วขึ ้นจากตัวอย่างการคํานวณ และถ้ า
ใช้ ดีเซลระยะเวลาคุ้มทุนจะเร็วขึ ้น (ประมาณ 1.7 ปี )
ฮีทปั๊ มจะช่วยลดต้ นทุนเชื ้อเพลิงในการซักรี ด ลดการใช้ พลังงานความร้ อนเหลือ 25% และได้ ความ
เย็นมาฟรี จึงช่วยประเทศในเรื่ องวิกฤตการณ์พลังงานและปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
โรงซักรี ดก็เป็ นอีกธุรกิจหนึง่ ที่สามารถนําฮีทปั๊ มมาใช้ งานได้ หวังว่าบทความนี ้จะช่วยจุดประกาย
ให้ กบั ผู้ประกอบการธุรกิจซักรี ดและธุรกิจอื่นๆได้ หนั มามองการประยุกต์ใช้ ฮีทปั๊ มในกิจการของท่านใน
อนาคต

