
โรงซักรีดและฮีทป๊ัม 

  โดย นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง  วก.485 

บทนํา 

โรงซกัรีดขนาดกลางมกัจะเป็นโรงซกัรีดท่ีตัง้ขึน้ภายในสถานท่ี(OPL, On Premises Laundry)เพ่ือ

สนบัสนนุกิจการท่ีตัง้ขึน้เช่นในโรงแรม โรงพยาบาล มหาวิทยาลยัเป็นต้น โรงซกัรีดขนาดใหญ่เป็นธุรกิจ

สว่นกลางซึง่รับงานจากกิจการตา่งๆหลากหลาย เช่นรับงานซกัเคร่ืองแบบ ผ้าปโูต๊ะ ผ้าปเูตียงเป็นต้น โรง

ซกัรีดทัง้ขนาดกลางและใหญ่เหลา่นีจ้ะใช้นํา้ร้อนเพ่ือการซกัผ้า และใช้ไอนํา้จากหม้อไอนํา้เพ่ือใช้กบั

เคร่ืองอบผ้าและเคร่ืองรีดผ้า ซึง่ไอนํา้จากหม้อไอนํา้นีจ้ะนํามาใช้ผลตินํา้ร้อนสําหรับการซกัด้วย  

แรกเร่ิมหม้อไอนํา้จะใช้นํา้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลงิ เม่ือนํา้มนัมีราคาสงูขึน้(ปัจจบุนัราคา/คา่ความ

ร้อนสงูกวา่ไฟฟ้า) จงึเร่ิมเปลี่ยนเชือ้เพลงิมาเป็นนํา้มนัเตา และตอ่มาเป็นก๊าซแอลพีจีซึง่ยงัถกูควบคมุราคา

อยู ่แตก็่มีแนวโน้มท่ีจะปลอ่ยราคาตามกลไกตลาดในระยะเวลาอนัใกล้นี ้การเปล่ียนเชือ้เพลงิแตล่ะครัง้จะ

มีการลงทนุเปล่ียนเคร่ืองและตดิตัง้อปุกรณ์เพิ่มเตมิ ดงันัน้ถ้าต้องลงทนุเปลีย่นเชือ้เพลงิเพ่ือควบคมุต้นทนุ

ควรพิจารณาการใช้ฮีทป๊ัม เพราะฮีทป๊ัมจะช่วยให้ต้นทนุพลงังานต่ําลงทัง้ด้านพลงังานและการบํารุงรักษา 

และมีเสถียรภาพการทํางานมากขึน้ 

การใช้ฮีทป๊ัม 

ฮีทป๊ัมเป็นเคร่ืองจกัรพลงังานทางเลือกท่ีทําให้สามารถใช้พลงังานความร้อนจากบรรยากาศได้ จงึ

มีต้นทนุความร้อนต่ํา และช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน สามารถศกึษาเร่ืองหลกัการทํางานของฮีทป๊ัมได้

จากฉบบัก่อนหน้านี ้

ฮีทป๊ัมท่ีใช้ทํานํา้ร้อนสําหรับงานซกัรีดเป็นแบบ air to water heat pump ดงึความร้อนจากอากาศ

มาทํานํา้ร้อน สามารถสรุปข้อดีในการใช้ฮีทป๊ัมกบัการซกัรีดได้ดงันี ้

1. ใช้นํา้ร้อนสําหรับการซกัผ้า เคร่ืองซกัผ้าจะควบคมุอณุหภมูินํา้ร้อน เพ่ือ ให้นํา้ยาซกัผ้าหรือ

ผงซกัฟอกทําปฏิกิริยากบัสิง่สกปรกตา่งๆดีขึน้ ผ้าท่ีมีความสกปรกมากและต้องการความปลอดภยั

ในด้านสขุอนามยัจะต้องใช้อณุหภมูิสงูขึน้สําหรับการซกัผ้า ลดการใช้เชือ้เพลงิสําหรับหม้อไอนํา้ 

2. ใช้นํา้ร้อนกบัเคร่ืองอบผ้า การใช้เชือ้เพลงิสําหรับหม้อไอนํา้ 



3. ใช้อากาศเย็นซึง่เป็นผลพลอยได้มาลดอณุหภมูิของห้องซกัรีดเพ่ือสภาพการทํางานท่ีดีขึน้ 

ตวัอยา่งร้านซกัผ้าหยอดเหรียญในน็อกส์วลิล์ สหรัฐอเมริกา ใช้ฮีทป๊ัมสําหรับการทํานํา้ร้อน โดยมี

บริษัทผลติไฟฟ้าเทนเนสซ่ี (TVA) เสนอท่ีจะทําการตรวจวดัการทํางานตลอด 1ปี (IEA Heat Pump Center 

NEWSLETTER VOLUME 16 No.1/1998) ฮีทป๊ัมท่ีใช้เป็นแบบ air-to-water ทํานํา้ร้อนและปรับอากาศ

ให้กบัร้านโดยใช้หม้อนํา้ร้อนท่ีใช้ไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศเดมิเป็นตวัเสริม  ฮีทป๊ัมทํานํา้ร้อน 49

เซลเซียส แล้วหม้อนํา้ร้อนไฟฟ้าจงึปรับอณุหภมูิเป็น 54-57 เซลเซียส การทํางานของฮีทป๊ัมมี COPรวม 7.6 

โดยเป็น COP ความร้อน 4.3  และ COP ความเย็น 3.3  สามารถทํางานท่ี COP นี ้45% ของการทํางาน

ทัง้หมด จงึมีระยะเวลาคุ้มทนุ 3.3ปี รูปท่ี 1 แสดงวงจรการตดิตัง้ฮีทป๊ัมตามตวัอยา่ง 

 

ประเภทของผ้า 

 ตารางท่ี 1. แสดงการดแูลรักษา การซกัรีดผ้าประเภทตา่งๆ  จะเห็นได้วา่ผ้าฝ้ายและผ้าลนิินเท่านัน้

ท่ีใช้นํา้ร้อนในการซกั และอบแห้งด้วยอณุหภมูิสงูได้ และเป็นผ้าท่ีใช้แพร่หลาย มีปริมาณท่ีซกัรีดมากท่ีสดุ 

สว่นผ้าประเภทอ่ืนๆมีข้อควรระวงัมาก 

 

 



ตารางที่ 1 วิธีการดแูลรักษาผ้าประเภทต่างๆ 

 

การซ้กผ้า 

การซกัผ้ามีจดุประสงค์เพ่ือทําความสะอาดผ้าให้ปราศจากสิง่สกปรกและท่ีสําคญัคือปลอดภยัจาก

เชือ้โรค โดยรักษาคณุภาพของผ้าไว้ทัง้ด้านความแข็งแรงและสี  ผ้าท่ีสง่โรงซกัรีดมกัจะสกปรกกวา่ผ้าท่ีซกั

ตามบ้าน อาจมีทัง้คราบอาหาร สารเคมี แบคทีเรีย คราบนํา้มนั จารบ ีและอ่ืนๆฝังอยูใ่นใยผ้า โรงซกัรีดจงึ

จําเป็นต้องใช้นํา้ร้อนในการซกั คา่พลงังานสําหรับการทํานํา้ร้อน ปริมาณการใช้นํา้และการบําบดันํา้จงึเป็น

   การซัก  ข้อควรระวงั  การอบแห้ง  การรีด  การเกบ็ 

ผา้ฝ้าย  ไม่มีขอ้กาํหนดเร่ือง
อุณหภูมิแยกผา้สี  ไม่ตอ้ง
แช่ผา้ 

ไม่ใชน้ํ้ายาฟอกผา้ขาวเพราะจะ
ทาํใหเ้ส้นใยอ่อนแอ 

ใชอุ้ณหภูมิสูง    หรือ
ตากผา้ 

เตารีดอุณหภูมิปานกลาง  เตารีดไอ
นํ้า ใชน้ํ้ายารีดผา้ 

เส่ือมสภาพและสีซีดในสภาพ
อากาศ   เกบ็ในท่ีสะอาด/ใน
กระดาษท่ีไม่มีสภาพเป็นกรด
หรือถุงผา้ฝ้าย ผา้ลินิน  รึดขณะช้ืน ใชน้ํ้ายารีดผา้ 

ผา้ขนสัตวแ์คช
เมียร์ โมแฮร์  อนั
โกล่าร์ 

ผงซกัฟอกเป็นกลาง   ตอ้ง
กลบัผา้ ซกัดว้ยมือ/ เคร่ือง
ซกัมีโปรแกรมสาํหรับขน
สัตว ์ใส่ถุงซกั แยกสี
เดียวกนั 

อุณหภูมินํ้าไม่เกิน 40C    ไม่
ใชน้ํ้ายาปรับผา้นุ่ม  ไม่ใชน้ํ้ายา
ฟอกผา้ขาว ไม่ใหถู้ก
แสงอาทิตย ์ ไม่เกบ็ใน
ถุงพลาสติก 

ไม่ใชเ้คร่ืองอบผา้ 
ไม่ใหถู้กแสงอาทิตย ์

ใชเ้ฉพาะเตารีดไอนํ้า    เตารีดจะ
ทาํใหเ้ส้นใยเสียหาย 

อาจเกิดราและแมลง    เกบ็ในท่ี
สะอาด     สเปรยก์าํจดักล่ินไล่
แมลง  เกบ็ในถุงผา้ฝ้ายท่ีมีซิป 

ผา้ไหม และไหม
ผสม 

ผงซกัฟอกเป็นกลาง    แช่
ผา้ไม่เกิน 30นาที   ซกั
ดว้ยมือ/ เคร่ืองซกัมี
โปรแกรมสาํหรับขนสัตว ์ 
ใส่ถุงซกั แยกสีเดียวกนั 

ไม่ใชน้ํ้าร้อน      ไม่ใชน้ํ้ายา
ปรับผา้นุ่ม  ไม่ใชน้ํ้ายาฟอกผา้
ขาวไม่ใหถู้กแสงอาทิตย ์ ไม่
เกบ็ในถุงพลาสติก 

ไม่ใชเ้คร่ืองอบผา้   
ตากแหง้ไม่ใหถู้ก
แสงอาทิตย ์ไม่บิด ไม่
พบั  

ใชเ้ตารีดไอนํ้า     หรือเตารีด
อุณหภูมิตํ่า   รีดจากดา้นใน      
ใชอุ้ณหภูมิสูงรีดจะเป็นรอย 

เสียในแสงอาทิตย ์    ป้องกนั
จากแมลง  ไม่ใส่พลาสติก เกบ็
ในท่ีสะอาด ในกระดาษท่ีไม่มี
สภาพเป็นกรดหรือถุงผา้ฝ้าย 

ผา้เรยอนมกัจะ
ผสมกบั Poly, 
lycra & 
nylon 

ผงซกัฟอกเป็นกลาง   แช่ผา้
ไม่เกิน 30นาที   ซกัดว้ย
มือ/ เคร่ืองซกัมีโปรแกรม
สาํหรับขนสัตว ์ใส่ถุงซกั 
แยกสีเดียวกนั 

ไม่ใชน้ํ้าร้อน      ไม่ใชน้ํ้ายา
ปรับผา้นุ่ม  ไม่ใชน้ํ้ายาฟอกผา้
ขาวไม่ใหถู้กแสงอาทิตย ์ ไม่
เกบ็ในถุงพลาสติก  ไม่ใช้
นํ้าส้มสายชู 

ไม่ใชเ้คร่ืองอบผา้   
ตากแหง้ ไม่บิด ไม่พบั 

รีดอุณหภูมิปานกลางเม่ือช้ืนรีดจาก   
ดา้นใน      หรือใชเ้ตารีดไอนํ้า 

เกบ็ในท่ีสะอาด 

ผา้ไลคร้าสแปน
เดก็ซ์ 

ไม่มีขอ้กาํหนดเร่ือง
อุณหภูมิซกัดว้ยมือหรือ
เคร่ือง  แยกผา้สี 

ไม่ใชน้ํ้ายาฟอกผา้ขาวเพราะจะ
ทาํใหเ้ส้นใยอ่อนแอ 

อบผา้ท่ีอุณหภูมิตํ่า  
เพราะจะทาํใหเ้สีย
ความยดืหยุน่ 

รีดอุณหภูมิตํ่า/ใชเ้ตารีดไอนํ้า  เกบ็ในท่ีสะอาด 

ผา้รามี 
ไม่ใชน้ํ้าร้อน       ซกัดว้ย
มือ/ เคร่ืองซกัมีโปรแกรม 
ใส่ถุงซกั    แยกสีเดียวกนั 

ไม่ใชน้ํ้าร้อน      ไม่ใชน้ํ้ายา
ปรับผา้นุ่ม  ไม่ใชน้ํ้ายาฟอกผา้
ขาว 

ไม่บิดผา้ ใชอุ้ณหภูมิ
สูง ตากผา้หรือใช้
เคร่ืองท่ีอุณหภูมิตํ่า 

รีดอุณหภูมิตํ่า/ใชเ้ตารีดไอนํ้า ถา้ใช้
ไฟกลางหรือสูงใหรี้ดขณะช้ืน 

เกบ็ในท่ีสะอาด 

ผา้อะซิเตท 
ไม่ใชน้ํ้าร้อน       ซกัดว้ย
มือ/ เคร่ืองซกัมีโปรแกรม 
ใส่ถุงซกั   แยกสีเดียวกนั 

ไม่ใชน้ํ้ายาปรับผา้นุ่ม  ไม่ลง
แป้ง       นํ้าหอมทาํใหซี้ด 

ไม่ใชเ้คร่ืองอบ  รีดขณะช้ืนดว้ยไฟตํ่า  เกบ็ในท่ีสะอาด 

โมดาล  (ผา้ฝ้าย
สังเคราะห์) 

อุณหภูมิไม่มีขอ้กาํหนด  
แยกผา้สี 

ไม่ใชน้ํ้ายาฟอกผา้ขาวเพราะจะ
ทาํใหเ้ส้นใยอ่อนแอ 

ใชอุ้ณหภูมิสูง หรือ
ตากผา้ ผา้หดมาก 

รีดท่ีอุณหภูมิสูง/เตารีดไอนํ้ารีดช้ืน
สะดวกกวา่     ลงแป้งตามตอ้งการ 

เส่ือมสภาพและซีดในอากาศ
เกบ็ในท่ีสะอาด ในกระดาษท่ี
ไม่มีสภาพเป็นกรดหรือถุงผา้
ฝ้าย 

โพลีเอสเตอร์ 
ไนลอน 

อุณหภูมินํ้าร้อนปานกลาง 
เคร่ืองซกัผา้ปกติ    แยกผา้
สี 

ไม่ใชน้ํ้ายาฟอกผา้ขาวเพราะจะ
ทาํใหเ้ส้นใยอ่อนแอและซีด 

ใชอุ้ณหภูมิตํ่า หรือ
ตากผา้ เอาออกจาก
เคร่ืองอบทนัที 

รีดท่ีอุณหภูมิตํ่าถึงกลาง   หรือเตา
รีดไอนํ้า 

เกบ็ในท่ีสะอาด 



ต้นทนุท่ีสงูสําหรับโรงซกัรีด การประหยดันํา้จงึเป็นเร่ืองสําคญั ปัจจบุนัมีเคร่ืองซกัผ้าแบบประหยดันํา้ดงันัน้

การเลือกเคร่ืองซกัผ้าใหมจ่งึควรคํานงึถึงประสทิธิภาพการใช้นํา้ด้วย 

ผงซกัฟอกเป็นต้นทนุอีกอยา่งหนึง่ของโรงซกัรีด  ผงซกัฟอกมีคณุสมบตัเิป็นดา่ง ผงซกัฟอกท่ีมี PH 

สงูสามารถทําความสะอาดได้ดีกวา่แตอ่าจทําปฏิกริยากบัโลหะ ถ้านํา้ท่ีใช้มีความกระด้าง(มีอนมุลูแค

ลเซี่ยมและแมกนีเซยีม) ผงซกัฟอกจะทําปฏิกิริยากบันํา้บางสว่นแทนท่ีจะไปทําความสะอาดผ้าทัง้หมดจงึ

ทําให้เปลืองผงซกัฟอกและผ้าไมส่ะอาด โรงซกัรีดขนาดใหญ่จะมีบคุคลากรดแูลเร่ืองต้นทนุเหลา่นีโ้ดยตรง

ในขณะท่ีโรงซกัรีด OPLจะทําสญัญากบับริษัทผู้ขายเพ่ือจดัหาผงซกัฟอก สารเคมี บํารุงรักษา และจดัสตูร

การซกั รอบการซกั กําหนดอณุหภมูินํา้ ปริมาณนํา้ ระยะเวลาการซกั ปริมาณผ้าและการคดัผ้า เพ่ืออาศยั

ความรู้และความเช่ียวชาญของบริษัทเหลา่นัน้ 

เม่ือประเภทของผ้าท่ีจะซกัสามารถทนอณุหภมูิได้สงูพอโดยไมทํ่าให้ความแข็งแรงของเส้นใยเสีย

ไปควรซกัผ้าด้วยอณุหภมูิดงัตอ่ไปนี ้

1. สําหรับผ้าท่ีต้องการให้ปลอดเชือ้ เช่นผ้าปท่ีูนอน กางเกงใน ผ้าคนป่วย จากโรงพยาบาล ควรซกัท่ี

อณุหภมูิ 90 ถึง 95 เซลเซียส  

2. ผ้าขาวหรือผ้าสีท่ีสกปรกมาก ควรซกัท่ีอณุหภมูิ 60 เซลเซียส  

3. ผ้าทัว่ไปควรซกัท่ีอณุหภมู ิ40 เซลเซียส ซึง่จะซกัผ้าได้สะอาด รักษาคณุภาพของเส้นใยและสีได้ 

 

เคร่ืองซักสลัด 

 เคร่ืองซกัผ้าสําหรับโรงซกัรีดเป็นเคร่ืองซกัสลดั Washer-extractor หลงัช่วงซกัจะหมนุเหว่ียงด้วย

ความเร็วรอบสงูเพ่ือแยกนํา้ผงซกัฟอกออกจากผ้า ประสทิธิภาพของเคร่ืองซกัสลดัวดัจากปริมาณการใช้นํา้

ตอ่นํา้หนกัผ้าแห้ง โดยทัว่ไปจะมีประสทิธิภาพ 25 - 33.4 ลติร/กก.ผ้าแห้ง สําหรับเคร่ืองซกัสลดัท่ีมี

ประสทิธิภาพสงู มีอปุกรณ์เก็บนํา้ล้างผ้าสดุท้าย(Rinse)มาใช้ในการซกัผ้าชดุตอ่ไป มีประสทิธิภาพการใช้

นํา้ต่ํากวา่ 21 ลติร/กก.ผ้าแห้ง 

ข้อมลูจาก Multi-housing Laundry Association สําหรับอพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม เคร่ืองซกั

แบบหยอดเหรียญขนาดใหญ่ ใช้นํา้ทัง้หมด 129 ลติร/รอบการซกั ใช้นํา้ร้อนเฉล่ีย 42 ลติร/รอบการซกั 



เคร่ืองซกัผ้าใช้ไฟฟ้า 0.3 kW.hr/รอบการซกั โดยคดิเฉล่ีย 4 รอบการซกัใช้นํา้ร้อนซกั 68 ลติร/รอบการซกั (2 

รอบการซกั) ใช้นํา้อุน่ซกั 30.3 ลติร/รอบการซกั(1รอบการซกั) และใช้นํา้เย็นซกั 1 รอบการซกั ต้องใช้ความ

ร้อน 3.2 kW.hr เพ่ือทํานํา้ร้อนเฉล่ีย 42 ลติร/รอบการซกั 

เคร่ืองซกัผ้า แบบประหยดัพลงังานใช้นํา้ 95 ลติร/รอบการซกั เคร่ืองซกัขนาดเลก็ใช้นํา้เพียง 37.85 

ลติร/รอบการซกั   

การอบผ้า 

การอบผ้ามีหลกัการเช่นเดียวกบัเตาอบแห้งด้วยอากาศร้อน อากาศเม่ือได้รับความร้อนอณุหภมูิจะ

สงูขึน้และความชืน้สมัพทัธ์จะลดลงทําให้อากาศร้อนสามารถรับไอนํา้ได้มากขึน้กวา่อากาศปกต ิเม่ือสง่

อากาศร้อนเข้าไปในเคร่ืองอบอากาศจะถ่ายเทความร้อนให้ผ้าทําให้อากาศมีอณุหภมูิลดลงและรับ

ความชืน้จากผ้าทําให้อากาศมีความชืน้สมัพทัธ์สงูขึน้แล้วจงึทิง้ไปท่ีด้านนอก อากาศใหมจ่ะถกูทําให้ร้อน

และสง่เข้าไปรับความชืน้จากผ้ามาเร่ือยๆจนผ้าแห้ง 

รูปที่ 2. การไหลของอากาศภานในเคร่ืองอบผ้าแบบต่างๆ 

 



นํา้เดือดเป็นไอท่ี 100 เซลเซียส นํา้ในผ้าก็เช่นเดียวกนั ดงันัน้อณุหภมูิในเคร่ืองอบจงึไมจํ่าเป็นต้อง

สงูมาก อณุหภมูิสงูสดุของเคร่ืองอบผ้าท่ีใช้ไอนํา้สงูสดุ 150 เซลเซียส สิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุในการอบจงึเป็น

อตัราการไหลของอากาศร้อน เม่ืออบผ้าไประยะหนึง่ฝุ่ นผ้าจะสะสมอยูท่ี่พดัลมและท่อตา่งๆกีดขวางทาง

ไหลของอากาศ ทําให้อตัราการไหลของอากาศร้อนลดลงและดงึนํา้ได้ลดลง จงึต้องเพิม่อณุหภมูอิากาศ

ร้อนมากขึน้ สําหรับเคร่ืองอบผ้าท่ีใช้ไฟฟ้าอณุหภมูิจะสงูขึน้เม่ืออตัราการไหลของอากาศลดลงจนอาจทําให้

เกิดไฟไหม้ได้ 

รูปที่ 3. ฝุ่นผ้าสะสมอยู่ที่ท่อทิง้อากาศจากเคร่ืองอบผ้า 

 

ข้อมลูจาก Multi-housing Laundry Association เคร่ืองอบแห้งใช้ก๊าซ 5.0 kW.hr/รอบการอบ 

โดยคดิเฉล่ียจาก 4 รอบการอบ ท่ีอณุหภมูสิงู 2 รอบการอบใช้ความร้อน 5.5 kW/รอบการอบ ท่ีอณุหภมูิ

ปานกลางและอณุหภมูิต่ํา 2 รอบการอบใช้ความร้อน 4.4 kW/รอบการอบ คดิท่ีรอบการอบ 45นาที  ไฟฟ้า

สําหรับเคร่ืองอบแห้งท่ีใช้ก๊าซ 0.5 kW.hr/รอบการซกั สว่นเคร่ืองอบผ้าไฟฟ้านัน้ใช้ไฟฟ้า 3.3 kW.hr/รอบ

การอบ 45 นาที 

ตวัอย่างการคาํนวณ  

โรงซกัรีด OPL ของโรงแรมแห่งหนึง่ ใช้หม้อไอนํา้ผลติไอนํา้ให้อปุกรณ์ซกัรีดทัง้หมดโดยใช้ก๊าซแอล

พีจีเป็นเชือ้เพลงิ เคร่ืองซกัสลดั 4 เคร่ือง ทํางานวนัละ 3 รอบ เคร่ืองอบผ้า 3 เคร่ือง ทํางานวนัละ 5 รอบ 

ใช้ฮีทป๊ัมผลตินํา้ร้อน 60 เซลเซียสเพ่ือใช้ซกัผ้าและใช้นํา้ร้อนอุน่อากาศเป็น 50 เซลเซียส ก่อนเข้า

เคร่ืองอบผ้า เพ่ือทดแทนการใช้ก๊าซแอลพีจี 

ปริมาณนํา้ร้อนท่ีใช้กบัเตร่ืองซกัสลดั = 4 x 42 x 3  = 504 ลติร/วนั 



ฮีทป๊ัมทํานํา้ร้อน 60 เซลเซยีส จากนํา้ 28 เซลเซียส 

     =  504 x 4.18 x (60-28)/3600 = 18.73 kW.hr/วนั 

เคร่ืองอบผ้าขนาด 55 กก.ใช้พดัลมสง่ลมได้ 900 cfm 

เป็นปริมาณอากาศทัง้สิน้   =  3 x 900 x5   = 13500  cfm 

ความร้อนท่ีใช้อุน่อากาศจาก 30 เซลเซียส เป็น 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/วนั 

เป็นคา่ความร้อนทัง้สิน้   =  (117.44+18.73) x 365 =     49702.05  kW.hr/ปี 

ขนาดฮีทป๊ัมทํานํา้ร้อน 18 ชัว่โมง  =   (117.44+18.73) /18  =  7.6 kW 

หม้อไอนํา้ใช้ก๊าซแอลพีจีมีคา่ความร้อน  24903 บีทีย/ูลติร ประสทิธิภาพหม้อไอนํา้ 85% คา่บํารุงรักษา 

20% ราคาก๊าซแอลพีจี 11.5 บาท/ลติร 

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

     = 110623    บาท/ปี 

ฮีทป๊ัมมี COP ความร้อน 4.0 มี COP ความเยน็ 3.0 คา่ไฟฟ้า 3.00 บาท/kW.hr 

คา่ไฟฟ้าชองฮีทป๊ัม   =  49702.05 /4 x 3  = 37276.5 บาท/ปี 

ได้ความเยน็ทดแทนเคร่ืองปรับอากาศ =  49702.05 /4 x 3   = 37276.5 kW.hr/ปี 

เคร่ืองปรับอากาศระบบแยกสว่น COP 2.5 

ทดแทนการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ =  37276.5 / 2.5 x 3.0  = 44731.8 บาท/ปี 

ประหยดัทัง้สิน้    =  110623-37276.5+44731.8 = 118078 บาท/ปี 

ประมาณการราคาฮีทป๊ัมและระบบท่อ      400000 บาท 



ระยะเวลาคุ้มทนุ    =  400000/118078  = 3.4 ปี 

เน่ืองจากฮีทป๊ีมไมไ่ด้ใช้ทดแทนหม้อไอนํา้ นํา้ร้อนท่ีผลติด้วยฮีทป๊ัมนอกจากจะใช้กบัเคร่ืองซกัสลดั

และเคร่ืองอบผ้าแล้ว ยงัสามารถนําไปเตมิหม้อไอนํา้ ชว่ยลดการใช้ก๊าซได้อีกด้วย  

บทส่งท้าย 

  ตวัอยา่งการคํานวณนีเ้ป็นกรณีท่ีสมมตุขิึน้ จงึอาจมีข้อมลูท่ีคลาดเคล่ือนได้ ซึง่ในระยะเวลา

อนัใกล้นี ้ราคาก๊าซแอลพีจีจะถกูปลอ่ยลอยตวั ระยะเวลาคุ้มทนุจะเร็วขึน้จากตวัอยา่งการคํานวณ และถ้า

ใช้ดีเซลระยะเวลาคุ้มทนุจะเร็วขึน้ (ประมาณ 1.7 ปี) 

 ฮีทป๊ัมจะช่วยลดต้นทนุเชือ้เพลงิในการซกัรีด ลดการใช้พลงังานความร้อนเหลือ 25% และได้ความ

เย็นมาฟรี จงึชว่ยประเทศในเร่ืองวิกฤตการณ์พลงังานและปัญหาสิง่แวดล้อม 

 โรงซกัรีดก็เป็นอีกธุรกิจหนึง่ท่ีสามารถนําฮีทป๊ัมมาใช้งานได้ หวงัวา่บทความนีจ้ะชว่ยจดุประกาย

ให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจซกัรีดและธุรกิจอ่ืนๆได้หนัมามองการประยกุต์ใช้ฮีทป๊ัมในกิจการของทา่นใน

อนาคต 


