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การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
 
 

1. หลักการทํางานของเทคโนโลย ี
 
ปมความรอน คืออะไร 
ปมความรอน คอืระบบที่ทํางานในการปมความรอนจากตําแหนงหนึ่งไปใชงานในอีกตําแหนงหนึ่ง โดยใชหลักการ
ทํางานตามวัฏจักรการทํางานทางเทอรโมไดนามิกสที่รูจักกันวา Carnot Cycle ทําใหสามารถดึงความรอนจากแหลง
ความรอนแลวนําไปถายเทในบริเวณที่ตองการความรอนได วัฏจักรการทํางานของปมความรอนมีลักษณะเชนเดียวกับ
ระบบการทําความเย็นแบบอัดไอ (Mechanical Vapour Compression System) ที่มีการประยุกตใชงานโดยทั่วไปใน
เครื่องปรับอากาศ ตางกันเพียงแตปมความรอนจะเลือกใชประโยชนจากดานความรอนเปนหลักและควบคุมอุณหภูมิ
ดานความรอนแทนดานความเย็น 
 
สวนประกอบการทํางานหลักของปมความรอน ประกอบดวย 

• อีวาพอเรเตอร ทําหนาที่ดึงความรอนจากภายนอกเขาสูวงจรปมความรอน. โดยสารทําความเย็นที่ความดันต่ํา
และอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิภายนอกจะดึงความรอนจากภายนอกและเปลี่ยนสถานะเปนไอ 

• คอมเพรสเซอร ทําหนาที่เพ่ิมความดันใหสารทําความเย็นในสถานะไอที่อุณหภูมิตํ่าใหมีความดันและอุณหภูมิ
สูงขึ้นกวาภายนอกและสงตอไปที่คอนเดนเซอร 

• คอนเดนเซอร ทําหนาที่ระบายความรอนจากสารทําความเย็นที่ความดันและอุณหภูมิสูงกวาภายนอก ทําใหสาร
ทําความเย็นเปล่ียนสถานะเปนของเหลวที่ความดันสูงไหลตอไปยังเอกซแพนชั่นวาลว 

• เอ็กซแพนชั่นวาลว ทําหนาที่ลดความดันของสารทําความเย็นเพ่ือปอนใหกับอีวาพอเรเตอร 
 

 
รูปที่ 1.1: แสดงวัฏจักรการทํางานของปมความรอน 

 
ในรูปที่ 1.1 แสดงใหเห็นการทํางานของปมความรอนซึ่งจะทํางานโดยใชการหมุนเวียนของสารทําความเย็นเพ่ือพา
ความรอนจากแหลงความรอนที่มีอุณหภูมิตํ่ามาใหแกดานที่ตองการอุณหภูมิสูง โดยใชพลังงานจากคอมเพรสเซอร  
ทั้งนี้ ความรอนที่ไดจากปมความรอนจึงมีคาเทากับ ความรอนจากภายนอกผานอีวาพอเรเตอรรวมกับพลังงานไฟฟาที่
ปอนใหกับคอมเพรสเซอร 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 2 จาก 90 

 
การประยุกตใชปมความรอนสําหรับการทําความรอนในกระบวนการผลิต 
จากหลักการทํางานของปมความรอนจะเห็นไดวาปมความรอนสามารถใชประโยชนจากความรอนจากแหลงความรอน
ที่มีอุณหภูมิตํ่า เชน ความรอนในอากาศหรือแหลงความรอนสูญเสียซึ่งไมสามารถนํากลับมาใชไดดวยกระบวนการ
แลกเปล่ียนความรอนตามปกติมาทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนสามารถนํากลับมาใชได 
 
ในระบบปมความรอนทั่วไปซึ่งมีคา COP (Heating) เทากับ 3 พลังงานไฟฟาที่ปอนเขาไปที่คอมเพรสเซอรเพียง 1 
สวนสามารถสรางความรอนไดถึง 3 สวน โดยพลังงานความรอนอีก 2 สวนจะดึงมาจากอากาศภายนอกหรือความรอน
สูญเสียจากกระบวนการอื่นได ดังนั้นปมความรอนจึงเปนเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพดานพลังงานสูงสําหรับการทํา
ความรอน และสามารถนํามาประยุกตใชในการกระบวนการทํางานตาง ๆ ไดแก การผลิตน้ํารอนสําหรับกระบวนการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในอาคาร รวมท้ังการอบแหงเพ่ือไลความชื้นในผลิตภัณฑตางๆ 
 

2. การใชทดแทนเทคโนโลยเีดิม 
 
เทคโนโลยีปมความรอนสามารถนํามาเปล่ียนใชแทนหมอตมน้ําหรือหมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงหรือไฟฟา เพ่ือผลิตน้ํารอน
ที่อุณหภูมิประมาณ 50 – 60 oC สําหรับกระบวนการผลิตหรือการใชงานตางๆในอาคาร และใชทดแทนการใชพลังงาน
จากเชื้อเพลิง ไอน้ํา หรือไฟฟา ในกระบวนการทําความรอนหรือการอบแหงผลิตภัณฑ เชน พืชผลทางการเกษตร 
อาหาร ไม ที่มีอุณหภูมิไมสูงนักประมาณไมเกิน 60 oC ซึ่งเมื่อพิจารณาในแงประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบคา
สัมประสิทธิ์การทํางาน (COP) แลว ปมความรอนโดยทั่วไปซึ่งมีคา COP มากกวา 3 จึงมีประสิทธิภาพมากกวาการ
ผลิตความรอนโดยใชกาซธรรมชาติหรือน้ํามันที่มีคา COP ประมาณ 0.75 – 0.95 มาก 
 

3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
จากผลการวิเคราะหการใชพลังงานของการใชปมความรอนในการผลิตความรอน เปรียบเทียบกับการใชหมอตมน้ําดวย
น้ํามันเตา LPG และไฟฟา ปมความรอนมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานไดมากกวา 60% โดยสามารถประเมิน
เปรียบเทียบในกรณีการผลิตน้ํารอนอุณหภูมิ 55 oC จากน้ําดิบอุณหภูมิ 27 oC ปริมาณ 16,000 ลิตรตอวัน (เทียบเทา
ปริมาณการใชน้ํารอนสําหรับโรงแรมขนาด 100 หอง) ดังนี้ 
 
พลังงานความรอนที่ตองใชในการผลิตน้ํารอน 448,000 กิโลแคลอรี่ 

ประเภทหมอตมน้ํา ประสิทธิภาพ 
การใหความรอน 

ปริมาณการใชพลังงาน 
(kcal) 

ปริมาณการใชเชื้อเพลิง 
 

ดวยนํ้ามันเตา 60% 746,666 79 ลิตร/วัน 
ดวยกาซ LPG 70% 640,000 53 กก./วัน 
ดวยขดลวดไฟฟา 100% 448,000 520 kWh 
ดวยปมความรอน 300% 149,333 173 kWh 
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กรณี การเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพ 

การใหความรอน 
ปริมาณพลังงาน 
ท่ีประหยัดได 

เปลี่ยนจากน้ํามันเตาเปนปมความรอน จาก 60% เปน 300% 80% 
เปลี่ยนจาก LPG เปนปมความรอน จาก 70% เปน 300% 76% 
เปลี่ยนจากขดลวดไฟฟาเปนปมความรอน จาก 100% เปน 300% 66% 

ตารางที่ 1: แสดงศักยภาพการประหยัดพลังงานของปมความรอน 

 
นอกจากนี้จากขอมูลการติดตั้งใชงานปมความรอนในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยังแสดงถึงปริมาณพลังงานที่
ประหยัดไดซึ่งมากกวา 30% ในหลายๆกระบวนการ 
 

4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
เทคโนโลยีปมความรอนเหมาะสําหรับการใชผลิตความรอน ไดแก น้ํารอน หรืออากาศรอน สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม
หรืออาคาร ในชวงอุณหภูมิของการทําความรอนไมเกิน 60 oC ซึ่งเปนชวงที่ปมความรอนทํางานที่ประสิทธิภาพสูง โดย
การผลิตความรอนที่อุณหภูมิสูงกวานี้จะทําใหปมความรอนมีประสิทธิภาพลดลงมาก รวมท้ังขอจํากัดของ
คอมเพรสเซอรที่ไมสามารถทํางานไดอุณหภูมิสูงกวาชวง 80 – 90 oC 
 

5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลย ี
 
กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 

• โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

• โรงงานเคมี 

• โรงงานสิ่งทอ 

• โรงงานผลิตชิ้นสวนโลหะ 

• โรงงานอบแหงไมแปรรูป 

• อาคารโรงแรม 

• อาคารโรงพยาบาล 

• ฯลฯ 
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6. ราคาของเทคโนโลย ี
 
ราคาของระบบปมความรอนสําหรับการทําความรอน จะขึ้นอยูกับขนาดติดตั้งของระบบและประเภทการติดตั้งใชงาน 
โดยจากขอมูลผูจําหนายระบบ และกรณีศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย พบวา คาใชจายของการติดตั้งระบบปมความ
รอนแบบวงจรปดจะอยูระหวาง 12,000 – 28,000 บาทตอกิโลวัตตความรอนหรือ 3,500,000 – 8,200,000 บาทตอ 
MMBtu 
 

7. ระยะเวลาคนืทุนของเทคโนโลย ี
 
จากขอมูลจากกรณีศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย เทคโนโลยีการใชปมความรอนในการทําความรอนสามารถใหผล
ประหยัดซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 – 5 ป ซึ่งในบางกรณีปมความรอนอาจใหระยะเวลาคืนทุนไมถึง 1 ป 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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กรณีศึกษาที ่1 เทคโนโลยกีารใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
   
ชื่อสถานประกอบการ   : บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
 
ประเภทอุตสาหกรรม  : ผลิตภัณฑจากโลหะ (ผลิตรถยนต) 
 
เทคโนโลยีเชงิลึก  : การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
 
เทคโนโลยีเดมิ : ผลิตน้ํารอนโดยใชไอนํ้าจากหมอไอน้ําซึ่งใชกาซ 

ปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง และผลติน้าํรอนโดยตรงจากฮีท
เตอรไฟฟา 

 
การประยุกตใชงานเทคโนโลยีเชิงลึก  : เปลี่ยนวิธีการผลิตน้ํารอนทีอุ่ณหภูมิ 60-70  

องศาเซลเซียส สําหรับใชงานในเครื่องลาง
ชิ้นงาน โดยใชปมความรอนในการผลิตนํ้า
รอนใชงานทดแทน 

 
ระยะเวลาในการติดตั้งเทคโนโลย ี  : 4 เดือน 
 
ชนิดของพลงังานที่ประหยัดได  : พลังงานความรอน และ พลังงานไฟฟา 
 
ผลประหยัดพลังงานรวม   : 1,987,534 เมกะจูลตอป 
 

ผลประหยัดคาใชจายดานพลังงานรวม : 616,617 บาทตอป 
 
เงินลงทุน     : 1,729,000 บาท 
 
ระยะเวลาคนืทุน    : 2.80  ป 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 6 จาก 90 

 

กรณีศึกษาที ่1  บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
 
1) ความเปนมาและขอมูลพื้นฐาน 
โรงงานบริษัทออโต อัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด เปนโรงงานในกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากโลหะ (ผลิต
รถยนต) ไดดําเนินการติดตั้งเทคโนโลยีการใชปมความรอนสําหรับการทําความรอนเพ่ือผลิตน้ํารอน ทดแทนการใช
ความรอนจากหมอไอนํ้า และจากขดลวดไฟฟา โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะหเทคโนโลยีเชิงลึกฯ ที่โรงงานฯ ได
เลือกดําเนินการแสดงไดดังนี้ 

 
2) สภาพการดําเนินการกอนและหลังปรับปรุง 

 
2.1) สภาพการดําเนินการกอนการปรับปรุง 
โรงงานบริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด มีการใชงานน้ํารอนในกระบวนการลางทําความสะอาด
เครื่องยนตและชิ้นสวนกอนทําการประกอบในฝายผลิต จํานวน 3 จุด โดยจุดลางที่ 1 ใชแหลงความรอนจากไอน้ําที่มา
จากหมอไอน้ําซึ่งใชกาซปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง จุดลางที่ 2 และจุดลางที่ 3 ใชแหลงความรอนจากขดลวดไฟฟา 
เพ่ือรักษาอุณหภูมิน้ําใหไดประมาณ 60 – 70 oC โดยรายละเอียดอุปกรณในระบบเดิมแสดงไดดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 หมอไอน้ําขนาด 20 แรงมา จํานวน 2 ชุด 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 7 จาก 90 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องลางที่ 1 ทําความรอนโดยใชขดทอไอน้ํา จํานวน 1 ชุด 
 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องลางที่ 2 ทําความรอนโดยใชขดลวดไฟฟา ขนาด 15 กิโลวัตต จํานวน 3 ชุด 
 

 
 

รูปที่ 4 เครื่องลางที่ 3 ทําความรอนโดยใชขดลวดไฟฟา ขนาด 15 กิโลวัตต จํานวน 3 ชุด 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 8 จาก 90 

 
• ไดอะแกรมของเครื่องจักร/อุปกรณเดิม 
 

 
 

รูปที่ 5 ไดอะแกรมกอนการปรับปรุง 

 

LPG 

Soft Water 

Washing Machine 
No.1 

Steam 
3 Bar.G 

Washing Machine 
No.2 

Washing Machine 
No.3 

Electric Heater Make up water 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 9 จาก 90 

 
2.2 ดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุง (Baseline Energy Index) 
 
ในการผลิตน้ํารอนเพ่ือใชในกระบวนการลางชิ้นงานของโรงงาน จะแตกตางกันไปตามลักษณะของเครื่องลางชิ้นงานซึ่ง
มีจํานวน 3 เครื่อง โดยเครื่องลางที่ 1 จะใชน้ํารอนที่ไดความรอนมาจากไอน้ําซึ่งผลิตจากหมอไอน้ําที่ใชเชื้อเพลิงกาซ
ปโตรเลียมเหลวเปนเชื้อเพลิง และมีการใชพลังงานไฟฟาสําหรับอุปกรณประกอบตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย ปมน้ํา และ
พัดลมอากาศเผาไหมของหมอไอน้ํา โดยชิ้นงานที่นํามาลางในเครื่องลางที่ 1 และใสไวในชั้นตะแกรงเหล็ก เรียกวา 
Rack  
 
 

 
 
สําหรับเคร่ืองลางที่ 2 และ 3 จะใชพลังงานไฟฟาในการผลิตน้ํารอนจากขดลวดไฟฟา เพ่ือใชลางชิ้นงานประเภทเสื้อสูบ
และเพลาขอเหวี่ยง 

 

 

รูปที่ 6 ลักษณะการนําชิ้นงานใสใน Rack 
และนําเขาลางในเครื่องลางที่ 1 

รูปที่ 7 ลักษณะการนําชิ้นงาน (เส้ือสูบและ
เพลาขอเหว่ียง) เขาลางในเครื่องลางที่ 2 
และ 3 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 10 จาก 90 

 
ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการใชน้ํารอนของเครื่องลางเปนการใชน้ํารอนแบบหมุนเวียน ประกอบกับชิ้นงานที่ไดจากเครื่อง
ลางทั้งสามเครื่องมีสองลักษณะ คือ Rack และ ชิ้น ดังนั้น ในการคํานวณดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุง จะ
แยกเปนดัชนีการใชพลังงานสําหรับเคร่ืองลางที่ 1 (เมกะจูลตอ Rack) และ ดัชนีการใชพลังงานสําหรับเคร่ืองลางที่ 2 
และ 3 (เมกะจูลตอชิ้น) โดยสามารถแสดงดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุงไดดังนี้ 

 
เครื่องลางเครื่องที่ 1 (ปริมาตรถังนํ้ารอน 3,000 ลิตร) 
 

ดัชนีการใชพลังงานฐาน   =  พลังงานที่ใชรวมของเครื่องลางเครื่องที่ 1 (3,000 ลิตร) 
                   ปริมาณ Rack 

         ดัชนีการใชพลังงานฐาน         =            303.06 / 4 
 

ดัชนีการใชพลังงานฐานของเครื่องที่ 1  = 75.77    เมกะจลู/Rack 
 

หมายเหตุ : คาดัชนีการใชพลังงานฐานขางตน ไดจากการวิเคราะหที่เง่ือนไขสภาวะตัวแปรที่ตองควบคุม คือ 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใชในเครื่องลาง  70  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติมที่ใชในเครื่องลาง  32  องศาเซลเซียส 

จํานวนการทํางาน 4 รอบการทํางานในหนึ่งชั่วโมง ที่ปริมาตรถังน้ํารอน  3,032.13  ลิตร  ที่อุณหภูมิสารละลาย 70oC  

 
เครื่องลางเครื่องที่ 2 (ปริมาตรถังนํ้ารอน 750 ลิตร) 
 

ดัชนีการใชพลังงานฐาน   =  พลังงานที่ใชรวมของเครื่องลางเครื่องที่ 2 (750 ลิตร) 
        ปริมาณชิ้นงาน (เส้ือสูบ) 

ดังนั้นคิดเปนดัชนีการใชพลังงานตอชิ้น   =      6,762.48 / 836  
 

ดัชนีการใชพลังงานฐานของเครื่องที่ 2  = 8.09    เมกะจลู/ชิ้น 
 

หมายเหตุ : คาดัชนีการใชพลังงานฐานขางตน ไดจากการวิเคราะหที่เง่ือนไขสภาวะตัวแปรที่ตองควบคุม คือ 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใชในเครื่องลาง  70  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติมที่ใชในเครื่องลาง  32  องศาเซลเซียส 
จํานวนการทํางาน 76 รอบการทํางานใน 19 ชั่วโมง ที่ปริมาตรถังน้ํารอน  752.22  ลิตร  ที่อุณหภูมิสารละลาย 70oC 
จํานวนชิ้นงานในรอบทํางาน  836  ชิ้น   
 

เครื่องลางเครื่องที่ 3 (ปริมาตรถังนํ้ารอน 750 ลิตร) 
 

ดัชนีการใชพลังงานฐาน   =   พลังงานที่ใชรวมของเครื่องลางเครื่องที่ 3 (750 ลิตร) 
           ปริมาณชิ้นงาน (เพลาขอเหว่ียง) 

ดังนั้นคิดเปนดัชนีการใชพลังงานตอชิ้น =  6,805.04 / 836  
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 11 จาก 90 

ดัชนีการใชพลังงานฐานของเครื่องที่ 3 = 8.14    เมกะจลู/ชิ้น 
 

หมายเหตุ : คาดัชนีการใชพลังงานฐานขางตน ไดจากการวิเคราะหที่เง่ือนไขสภาวะตัวแปรที่ตองควบคุม คือ 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใชในเครื่องลาง  60  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติมที่ใชในเครื่องลาง  32  องศาเซลเซียส 
จํานวนการทํางาน 76 รอบการทํางานใน 19 ชั่วโมง ที่ปริมาตรถังน้ํารอน  752.22  ลิตร  ที่อุณหภูมิสารละลาย 60oC 
จํานวนชิ้นงานในรอบทํางาน  836  ชิ้น  
 
ดังน้ัน 
รวมดัชนีการพลังงานที่ใชท้ังหมดของเครื่องลาง 2 และ 3   
 

=  ดัชนีการพลังงานที่ใชทั้งหมดของเครื่องลาง 2 + ดัชนีการพลังงานที่ใชทั้งหมดของเครื่องลาง 3 
=  8.09 + 8.14 
=  16.23  เมกะจูลตอชิ้น 
 

รวมดัชนีการใชพลังงานฐานของเครื่องที่ 2 และ 3 = 16.23    เมกะจลู/ชิ้น 
 

(ดูรายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุงใน ภาคผนวก ก.) 

 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

LPG 
(กก./ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงานรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ปริมาณการใชพลังงานกอน
การปรับปรุง 
 

23,019.36 
 

224,529.86   2,952,271.16 
 

948,245.32 
 

 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 12 จาก 90 

 

2.3 วิธีการปรับปรุงและรายละเอียดเครื่องจักร/อุปกรณที่ติดตั้งใหม 
 
• แนวทางการปรับปรุง 
 
โรงงานบริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด ไดดําเนินการติดตั้งปมความรอนขนาด 45 กิโลวัตตความรอน 
จํานวน 1 ชุด ในการทําความรอนใหกับเครื่องลางเครื่องที่ 1 เพ่ือทดแทนการใชความรอนจากไอน้ําซึ่งผลิตจากหมอไอ
น้ําที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว และขนาด 75 กิโลวัตตความรอน จํานวน 1 ชุด ในการทําความรอนใหกับเคร่ืองลางเครื่องที่ 
2 และ 3 เพ่ือทดแทนการใชขดลวดไฟฟาในการทําความรอน 
 

• รายละเอียดเครื่องจักรอุปกรณที่ติดตั้งใหม 
 

ปมความรอนเคร่ืองท่ี 1 

 ขอมูลการใชไฟฟา 

  - ย่ีหอ/รุน    Air Source MDH-AC 150S 
  - พิกัดทําความรอน   45  กิโลวัตต 
  - พิกัดทําความเย็น   153,500  Btu/h 

 - ชนิดสารทําความเย็น   R-22 
- จํานวน     1  ชุด 

  - แรงดันไฟฟา    380  โวลต 
 

ปมความรอนเคร่ืองท่ี 2 
 ขอมูลการใชไฟฟา 

  - ย่ีหอ/รุน    Air Source MDH-FD 250D 
  - พิกัดทําความรอน   75  กิโลวัตต 
  - พิกัดทําความเย็น   252,000  Btu/h 

 - ชนิดสารทําความเย็น   R-22 
- จํานวน     1  ชุด 

  - แรงดันไฟฟา    380  โวลต  
 
ปมหมุนเวียนนํ้ารอน 
  - กําลังไฟฟาของปมน้ํา   1.1  กิโลวัตต 
  - แรงดันไฟฟา    380  โวลต 

- จํานวน     3  ชุด 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 13 จาก 90 

 
รูปที่ 8 ไดอะแกรมหลังการปรับปรุง 

 

การดําเนินการและการติดต้ัง 

 

โรงงานบริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด เริ่มดําเนินโครงการติดตั้งเทคโนโลยีการใชปมความรอนสําหรับ
การทําความรอน ในเดือนตุลาคม 2551 และดําเนินการติดตั้งอุปกรณพรอมทดสอบการทํางานแลวเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2552 รวมระยะเวลาการดําเนินการทั้งส้ิน 8 เดือน สําหรับรูปภาพแสดงการติดตั้งใชงานปมความรอนแสดง
ไดดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 7 ปมความรอนขนาด 45 กิโลวัตตความรอน ใชทําความรอนทดแทนการใชไอน้ําในการทําความรอน 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 14 จาก 90 

 
 

 
 

รูปที่ 8  ปมความรอนขนาด 75 กิโลวัตตความรอน ใชทําความรอนทดแทนขดลวดไฟฟา 
ของเครื่องลางเครื่องที่ 2 และ 3 

 

2.4 ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Index)  
และผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลย ี

 

การคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง 
 

ระบบปมความรอนใชพลังงานไฟฟาเปนหลักในการทําความรอนและหมุนเวียนน้ํารอน ดังนั้น ในการคํานวณดัชนีการ
ใชพลังงานหลังการปรับปรุง จะคํานวณจากปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชของปมความรอนและปมหมุนเวียนน้ํารอน เทียบ
กับผลผลิตที่ไดจากเครื่องลางแตละเครื่อง โดยแสดงดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุงไดดังนี้ 
 

ดัชนีการใชพลังงาน (Specific Energy Consumption) 
 

ดัชนีการใชพลังงานของเครื่องลางเครื่องที่ 1 = พลังงานที่ใชรวม 

                   จํานวนการลางใน 1 ชั่วโมง (Rack) 

 
ดังน้ัน  คาดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 147.60 / 4 
       = 36.90  เมกะจูล/Rack 

  
 ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุงของเครื่องลางที่ 1  =    36.90              เมกะจูล/Rack 
 

 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 15 จาก 90 

 
ดัชนีการใชพลังงานของเครื่องลางเครื่องที่ 2 และ 3  =  3,261.92 / 836 
       =  3.90  เมกะจูล/ชิ้น 
 
รวมดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุงของเครื่องที่ 2 และ3 = 3.90    เมกะจูล/ชิ้น 
 
 

(ดูรายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุงใน ภาคผนวก ข.) 
 

 
ตารางที่ 2 รายละเอียดการใชพลังงานหลังการปรบัปรุง 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

LPG 
(กก./ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงานรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ปริมาณการใชพลังงานหลังการ
ปรับปรุง 

- 120,592.12 964,736.97 331,628.34 

 
ตารางที่ 3 รายละเอียดผลประหยัดพลังงานและคาใชจายพลังงาน 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

LPG 
(กก./ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงานรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ดัชนีการใชพลังงาน 
(เมกะจูล/ผลผลิต) 

การใชพลังงานกอน
การปรับปรุง 
 
 
 
 
 
การใชพลังงานหลัง
การปรับปรุง 
 
 
 

23,019.36 
 
 
 
 
 
 
- 

224,529.86 
 
 
 
 
 
 

120,592.12 

2,952,271.16 
 
 
 
 
 
 

964,736.97 

948,245.32 
 
 
 
 
 
 

331,628.34 

75.77  
เมกะจูล/Rack (เครื่อง

ลางที่ 1) 
16.23  

เมกะจูล/ชิ้น (เครื่อง
ลางที่ 2,3) 

36.90 
เมกะจูล/Rack (เครื่อง

ลางที่ 1) 
3.90 

เมกะจูล/ชิ้น (เครื่อง
ลางที่ 2,3) 

ผลประหยัด 
 
 

23,019.36 103,937.74 1,987,534.19 616,616.98 38.87 
เมกะจูล/Rack (เครื่อง

ลางที่ 1) 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 16 จาก 90 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

LPG 
(กก./ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงานรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ดัชนีการใชพลังงาน 
(เมกะจูล/ผลผลิต) 

 
 
 

12.33 
เมกะจูล/ชิ้น (เครื่อง

ลางที่ 2,3) 
 

 
ผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยี 
 

เคร่ืองลางเคร่ืองท่ี 1 
 

ดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง    = 75.77 เมกะจูล/Rack 
 
ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 36.90 เมกะจูล/Rack 
 
คิดเปนรอยละผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยี เทากับ  

 

=  (ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง – ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง) * 100 

                               ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 
 

=    (75.77 – 36.90) x 100 
                                                       75.77 
=        51.30% 

 
เคร่ืองลางเคร่ืองท่ี  2 และ 3 
 
ดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง    = 16.23 เมกะจูล/ชิ้น 
 
ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    =  3.90 เมกะจูล/ชิ้น 
 
คิดเปนรอยละผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยี เทากับ  

 
=  (ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง – ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง) * 100 
                               ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 
 
=    (16.23 – 3.90) x 100 
                                                       16.23 
=        75.97% 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 17 จาก 90 

 

• ผลการคํานวณระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนการลงทุน 
 
 คาใชจายในการลงทุนทั้งส้ิน   1,729,000  บาท 
 คาใชจายที่ประหยัดไดตอป   616,616.98  บาท/ป 
 คิดเปนระยะเวลาคืนทุน   2.80   ป 

 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 18 จาก 90 

 
กรณีศึกษาที ่2 เทคโนโลยกีารใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
   
ชื่อสถานประกอบการ   : บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) 

    จํากัด 
 
ประเภทอุตสาหกรรม  : อิเล็กทรอนิกส (ผลิตฮารดดิสคไดรฟ) 
 
เทคโนโลยีเชงิลึก  : การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
 
เทคโนโลยีเดมิ  : ผลิตน้ํารอนโดยใชไอนํ้าจากหมอไอน้ําซึ่งใชนํ้ามันดีเซลเปน 

เชื้อเพลิง 
 
การประยุกตใชงานเทคโนโลยีเชิงลึก  : เปลี่ยนวิธีผลติน้ํารอนที่อุณหภูมิ 50 องศา 

เซลเซียส เพ่ือใชงานในระบบซักผา โดยใชปม
ความรอนในการผลิตน้ํารอนใชงานทดแทน 

 
ระยะเวลาในการติดตั้งเทคโนโลย ี  : 4 เดือน 
 
ชนิดของพลงังานที่ประหยัดได  : พลังงานความรอน 
 
ผลประหยัดพลังงานรวม   : 4,248,973 เมกะจูลตอป 
 

ผลประหยัดคาใชจายดานพลังงานรวม : 3,391,782 บาทตอป 
 
เงินลงทุน     : 4,570,000 บาท 
 
ระยะเวลาคนืทุน    : 1.35  ป 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 19 จาก 90 

 
กรณีศึกษาที ่2  บริษัท ฮิตาช ิโกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

1) ความเปนมาและขอมูลพืน้ฐาน 
 
โรงงานบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด เปนโรงงานในกลุมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส ผลิตฮารดดิสคไดรฟ โดยโรงงานฯ ไดดําเนินการติดตั้งเทคโนโลยีการใชปมความรอนสําหรับการ
ทําความรอน เพ่ือผลิตน้ํารอน ทดแทนการผลิตน้ํารอนโดยใชความรอนที่ไดจากหมอไอน้ําซึ่งใชน้ํามันดีเซลเปน
เชื้อเพลิง โดยมีรายละเอียดการดําเนินการแสดงไดดังนี้ 

 
2) สภาพการดําเนินการกอนและหลังปรบัปรุง 

2.1) สภาพการดําเนินการกอนการปรับปรุง 
 
โรงงานบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด มีการใชงานน้ํารอนในกระบวนการซัก
ผาในฝายผลิต โดยใชแหลงความรอนจากไอน้ําที่มาจากหมอไอน้ํา เพ่ือแลกเปล่ียนความรอนกับน้ําในกระบวนการ
ซักผา ที่อุณหภูมิ 50oC ซึ่งหมอไอนํ้าจะใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิง โดยรายละเอียดอุปกรณในระบบเดิมแสดงได
ดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 หมอไอน้ําขนาด 77 แรงมา จํานวน 2 ชุด จากทั้งหมด 3 ชุด 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 20 จาก 90 

 
 

รูปที่ 2 เครื่องซักผา ขนาด 30 กิโลกรัม จํานวน 3 ชุด 
 

 
 

รูปที่ 3 เครื่องแลกเปล่ียนความรอน จํานวน 1 ชุด 
 
• รายละเอียดเคร่ืองจักร/อุปกรณเดิม  

หมอไอน้ํา 
 ย่ีหอ      MP Boiler 
 รุน      MP 801 
 ขนาดพิกัด     77  แรงมา 
 อัตราการระเหย     1,200  กิโลกรัม/ชั่วโมง 
 แรงดันไอน้ําพิกัด     10  บาร(เกจ) 
 อุณหภูมิไอน้ําพิกัด    177  องศาเซลเซียส 
 จํานวน      3  ชุด 
 
เครื่องซักผา 
 ย่ีหอ      ASAHI 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 21 จาก 90 

 รุน      WER-1030CS 
 ขนาด      30  กิโลกรัม/รอบ  
 อุณหภูมิน้ํารอนพิกัด    50  องศาเซลเซียส 
 ปริมาตรถังซัก     400  ลิตร 
 กําลังไฟฟาพิกัด     5.5  กิโลวัตต 
 แรงดันไฟฟา     380  โวลต 
 จํานวน      3  ชุด 

 
• ไดอะแกรมของเครื่องจักร/อุปกรณเดิม 
 

 
รูปที่ 4 ไดอะแกรมกอนการปรับปรุง 

 
UDI  คือ นํ้าที่ผานการกรองแบบแยกประจุ 
 
STR คือ ไอนํ้าที่ไหลกลบัไปยังถังเก็บ 
 
STS คือ ไอนํ้าที่จายผานคอยลรอน

A = 131.52 kW(th) 

B = 92.4 kW(th) 

A+B+C = 20,331.65 MJ/day 

Dryer 

Dryer 

Dryer 

STR 

STS Air 

Air 

Air 

1,800 m3/h, 80 ºC 

1,800 m3/h, 80 ºC 

1,800 m3/h, 80 ºC 

 
Shoe dryer 

40 ºC 

STR STS 

DI/UDI # 4 

UDI water supply 

Drain 

Washing 

Washing 

Washing 
STS 

STR 

16 m3/h, 
50 ºC 

200 liter/ time/ machine 
Every 4 minute / machine 

C = 11.4 kW(th) 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 22 จาก 90 

 
2.2) ดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุง (Baseline Energy Index) 

 
ระบบผลิตน้ํารอนเดิมของโรงงานบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด มีการใช
พลังงานความรอนจากไอน้ําซึ่งไดจากหมอไอน้ําที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเชื้อเพลิงในการผลิตน้ํารอน และมีการใช
พลังงานไฟฟาในพัดลมปอนอากาศเผาไหมของหมอไอนํ้า ปมน้ําปอนของหมอไอนํ้า และปมหมุนเวียนน้ํา
รอน เพ่ือผลิตน้ํารอนใชงานในเครื่องซักผา ทั้งนี้ ในการคํานวณดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุงนั้น
เนื่องจากในการซักผาแตละรอบจะมีการใชพลังงานที่ใกลเคียงกันตามโปรแกรมการซัก ไมไดแปรเปล่ียนตาม
ปริมาณผาที่นําเขาซักในหนึ่งรอบ ประกอบกับลักษณะการใชน้ํารอนของเครื่องซักผาเปนแบบไมหมุนเวียน
(ใชแลวทิ้ง) ดังนั้น จะพิจารณาพลังงานทั้งหมดของระบบทําน้ํารอนเดิมที่ใชในการทําน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร ให
มีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 1 องศาเซลเซียส เปนดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุงตามรายละเอียดแสดงได
ดังนี้ 
 

พลังงานที่ใชรวม       = 3,185.30  เมกะจูล 
ปริมาณน้ํารอนรวมท่ีใชในชวงเวลาตรวจวัด   = 23.17  ลบ.ม ตอชั่วโมง 
ชวงเวลาตรวจวัดการใชพลังงาน    = 4.7  ชั่วโมง 
อุณหภูมิแตกตางของน้ํารอน    =    5.20      องศาเซลเซียส 
      
ดังนั้น  
านดัชนีการใชพลังงานฐาน = 3,185.30 / (4.7 x 23.17 x 5.20)  เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 

ดัชนีการใชพลังงานฐาน = 5.63   เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
*คาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใชของเครื่องซัก   50  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ํารอนหมุนเวียนในระบบ  45  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิน้ําเติม (UDI Water)    30  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิแตกตางของน้ํารอน   5.20  องศาเซลเซียส 
ปริมาณการใชน้ํารอนตอชั่วโมง   23.17  ลบ.ม. 
กําลังไฟฟาที่ใชของปมน้ําหมุนเวยีน DI  2.86  kW 
 

(ดูรายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุงใน ภาคผนวก ก.) 

 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 23 จาก 90 

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

นํ้ามันดีเซล 
(ลิตร/ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงานรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ปริมาณการใชพลังงานกอน
ปรับปรุง 
 

145,414.57 
 

49,392.00   5,691,134.75 
 

3,851,470.88 
 

 
 
2.3) วิธีการปรับปรุงและรายละเอียดเครือ่งจักร/อุปกรณที่ติดตั้งใหม 
 
โรงงานบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด ไดดําเนินการติดตั้งปมความรอนขนาด 16 
กิโลวัตตความรอน จํานวน 6 ชุด เพ่ือผลิตน้ํารอน ทดแทนการผลิตน้ํารอนโดยใชความรอนจากไอน้ําซึ่งผลิตจากหมอ
ไอน้ําที่ใชน้ํามนัดีเซลเปนเชื้อเพลิง สําหรับรายละเอียดของอุปกรณที่ติดตั้งใหมแสดงไดดังนี้ 
 
• รายละเอียดเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีติดต้ังใหม 

 
ปมความรอน 
 
 ขอมูลการใชไฟฟา 
  - ย่ีหอ/รุน    Solaris HP 16D 
  - พิกัดทําความรอน   16  กิโลวัตต 
  - พิกัดทําความเย็น   11.7  กิโลวัตต 
  - พิกัดกําลังไฟฟา    5  กิโลวัตต 
  - ชนิดสารทําความเย็น   R-134a 

- จํานวน     6  ชุด 
   
ปมหมุนเวียนนํ้ารอนของปมความรอน 
 
  - กําลังไฟฟาของปมน้ํา   2.2  กิโลวัตต 
  - แรงดันไฟฟา    380  โวลต 

- จํานวน     2  ชุด 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 24 จาก 90 

 
 

ขอมูลในการเลือกการใชงานของเคร่ือง 
 
  - อุณหภูมิน้ํารอน (Hot water)  50  องศาเซลเซียส 
  - อุณหภูมิน้ําเติม (Make-up Water)  30  องศาเซลเซียส 
  - ปริมาณน้ํารอนที่ใชตอวัน   11,060  ลิตร/วัน 
  - % การทํางานของปมความรอน  43.04  % 
  - ชั่วโมงใชงานตอวัน   24  ชั่วโมง/วัน 
  - วันทํางานตอป    350  วัน/ป 

 

Hot Water Tank
0.8 m3

Steam Inlet
PHEx

Washing 3 Washing 2 Washing 1

UDI Water

UDI Water 30 oCCirculate Hot Water

 Hot Water Supply to Washing 1,2,3

Drain
Hot Water Temp. 45 oC

Step 1 Circulate Hot Water Flow Rate  381 L/min (not washing)

Step 2 Hot Water Supply Flow Rate to Washing 101 L/min

Pre Measuring Point

Heat Pump Hot Water
System DiagramHP1 HP2 HP3

Existing Hot Water System
Diagram

HP4 HP5 HP6

Hot Water Tank
1 m3

PHEx

Post Measuring Point

Temp. SP 55oC

Hot Water Temp. 50 oC

Hot Water Temp. 45 oC

Cooling air to office
Flow rate 9,000 CFM, 19.8 Tonr

Hot Water Temp. 50 oC

Specification
Heat Pump 16 kWt x 6 units
Power input 5 kWe
COP = 3.2 kWt/kWe

Condensate

Heating capacity is based on air
ambient 35oC / 72%RH
Water temp. inlet 30 oC

Temperature
gauges
Post

Measuring
point

UDI Water

Step 1 Circulate Hot Water Flow Rate
         254 L/min (not washing)

Step 2 Hot Water Supply Flow Rate
         to Washing 100 L/min

 
รูปที่  5 แผนผังระบบทําน้ํารอนดวยปมความรอน 

สําหรับ โรงงานบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 
 
 
สําหรับรูปภาพการติดตั้งใชงานระบบปมความรอน ของทางโรงงานฯ สามารถแสดงดังตอไปนี้ 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 25 จาก 90 

 
 

 
รูปที่ 6 ปมความรอนซึ่งติดตั้งใชงาน ณ โรงงานบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 

 
 

 
รูปที่ 7  ปมหมนุเวียนน้ํารอนของระบบปมความรอน 

 
 

 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 26 จาก 90 

 
รูปที่ 8 ปมความรอน จํานวน 6 ชุด  

ติดตั้งใชงาน ณ โรงงานบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

2.4) ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Index) และผลประหยดัพลังงานของ
เทคโนโลย ี

 
ระบบปมความรอนซึ่งติดตั้งใชงานเพื่อผลิตน้ํารอนจายใหกับเครื่องซักผาของโรงงานฯ มีการใชพลังงานไฟฟาในเครื่อง
ปมความรอนและปมหมุนเวียนน้ํารอนเปนหลัก โดยในการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง จะพิจารณา
จากพลังงานไฟฟาทั้งหมดของระบบผลิตน้ํารอนใหมท่ีใชในการทําน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร ใหมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 1 องศา
เซลเซียส เปนดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง เพ่ือใชในการเทียบผลประหยัดพลังงานกับดัชนีการใชพลังานฐาน
กอนการปรับปรุง ตามรายละเอียดแสดงไดดังนี้ 
 
พลังงานที่ใชทั้งหมด    =  222.93   เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ดังนั้น  คาดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 222.93 / (23.17 x 5.20) 
      = 1.85  เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
 ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  =    1.85              เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
 

(ดูรายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุงใน ภาคผนวก ข.) 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 27 จาก 90 

 

ตารางที่ 2 รายละเอียดการใชพลังงานหลังการปรบัปรุง 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

นํ้ามันดีเซล 
(ลิตร/ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงานรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ปริมาณการใชพ ลังงานหลัง
ปรับปรุง 

- 180,270.17    1,442,161.40 459,688.94 

 

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลประหยัดพลังงานและคาใชจายพลังงาน 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

นํ้ามันดีเซล 
(ลิตร/ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงานรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ดัชนีการใช
พลังงาน 

(เมกะจูล/ลบ
ม.องศา
เซลเซียส) 

การใชพลังงานกอน
ปรับปรุง 
การใชพ ลังงานหลั ง
ปรับปรุง 

145,414.57 
 
- 

49,392.00   
 

180,270.17    

5,691,134.75 
 

1,442,161.40 

3,851,470.88 
 

459,688.94 

5.63 
 

1.85 

ผลประหยัด 145,414.57 -130,878.17 4,248,973.35 3,391,781.94 3.78 

 
 

ผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยี 
 
ดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง    = 5.63 เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 1.85 เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
คิดเปนรอยละผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยี เทากับ  

 
=  (ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง – ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง) * 100 
                               ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 
 
=    (5.63 – 1.85) x 100 
                                                     5.63 
=        67.14% 

 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 28 จาก 90 

 
• ผลการคํานวณระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนการลงทุน 
 คาใชจายในการลงทุนทั้งส้ิน   4,570,000  บาท 
 คาใชจายที่ประหยัดไดตอป   3,391,781.94  บาท/ป 
 คิดเปนระยะเวลาคืนทุน   1.35   ป 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 29 จาก 90 

 
กรณีศึกษาที ่3 เทคโนโลยกีารใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
   
ชื่อสถานประกอบการ   : บริษัท เพรสิเดนท โฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด 
 
ประเภทอาคาร   : โรงแรม 
 
เทคโนโลยีเชงิลึก  : การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
 
เทคโนโลยีเดมิ  : ผลิตน้ํารอนโดยใชไอนํ้าจากหมอไอน้ําซึ่งใชนํ้ามันเตาเปน 

เชื้อเพลิง และใชเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนในการปรับ
อากาศใหกับหองเครื่องลิฟท 

 
การประยุกตใชงานเทคโนโลยีเชิงลึก : เปลี่ยนวิธีการผลิตน้ํารอนทีอุ่ณหภูมิประมาณ 55  

องศาเซลเซียส โดยใชปมความรอนสําหรับผลติน้ํา
รอนใชงานทดแทน พรอมกับใชความเย็นที่ไดจาก
ระบบปมความรอนในการปรับอากาศใหกับหองเครื่อง
ลิฟตทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนเดิม 

 
ระยะเวลาในการติดตั้งเทคโนโลย ี  : 4 เดือน 
 
ชนิดของพลงังานที่ประหยัดได  : พลังงานความรอน และพลังงานไฟฟา 
 
ผลประหยัดพลังงานรวม   : 8,408,270 เมกะจูลตอป 
 

ผลประหยัดคาใชจายดานพลังงานรวม : 3,715,462 บาทตอป 
 
เงินลงทุน     : 16,400,000 บาท 
 
ระยะเวลาคนืทุน    : 4.41  ป 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 30 จาก 90 

 
กรณีศึกษาที ่3  บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด 
 

1) ความเปนมาและขอมูลพืน้ฐาน 
 
บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด (โรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล กรุงเทพฯ และโรงแรมฮอลิเดยอิน) 
สมัครเขารวมโครงการฯ โดยไดดําเนินการติดตั้งเทคโนโลยีการใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน เพ่ือผลิต
น้ํารอนทดแทนการผลิตน้ํารอนจากความรอนที่ไดจากหมอไอน้ํา โดยมีรายละเอยีดการดําเนินการแสดงไดดังนี้ 

 
2) สภาพการดําเนินการกอนและหลังปรบัปรุง 

2.1) สภาพการดําเนินการกอนการปรับปรุง 

 
อาคารโรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล และอาคารโรงแรมฮอลิเดยอิน มีการใชงานน้ํารอนภายในอาคารฯ จากการตม
น้ําในถัง Calorifier โดยใชแหลงความรอนจากไอน้ําที่มาจากหมอไอนํ้าซึ่งใชน้ํามันเตาเกรดเอเปนเชื้อเพลิง เพ่ือ
ตมน้ําในถังใหมีอุณหภูมิประมาณ 55oC โดยรายละเอียดอุปกรณในระบบเดิมสามารถแสดงไดดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 หมอไอน้ําขนาด 300 แรงมา จํานวน 2 ชุด 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 31 จาก 90 

 
 

รูปที่ 2 หมอตมน้ํา Calorifier ขนาดปริมาตร 15,878 ลิตร จํานวน 2 ชุด 
 

 
 

รูปที่ 3 หมอตมน้ํา Calorifier ขนาดปริมาตร 3,899 ลิตร จํานวน 1 ชุด 
 
• รายละเอียดเคร่ืองจักร/อุปกรณเดิม  

หมอไอนํ้า 
 ย่ีหอ      Clever Brooks 
 รุน      CB600-300 
 ขนาดพิกัด     300  แรงมา 
 อัตราการระเหย     4,700  กิโลกรัม/ชั่วโมง 
 แรงดันไอน้ําพิกัด     10  บาร (เกจ) 
 อุณหภูมิไอน้ําพิกัด    177  องศาเซลเซียส 
 จํานวน      2  ชุด 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 32 จาก 90 

หมอตมนํ้ารอน Calorifier 
 ย่ีหอ      Adamson 
 รุน      P192H 
 ขนาดความจุของถัง    15,878  ลิตร 
 แรงดันไอน้ําพิกัด     10  บาร (เกจ) 
 อุณหภูมิไอน้ําพิกัด    177  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิน้ํารอนพิกัด    60  องศาเซลเซียส 
 ปริมาณน้ํารอนพิกัด    14,000  ลิตร/ชั่วโมง 
 จํานวน      2  ชุด 
 
หมอตมนํ้ารอน Calorifier 
 ย่ีหอ      Adamson 
 รุน      K96V 
 ขนาดความจุของถัง    3,899  ลิตร 
 แรงดันไอน้ําพิกัด     10  บาร (เกจ) 
 อุณหภูมิไอน้ําพิกัด    170  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิน้ํารอนพิกัด    60  องศาเซลเซียส 
 ปริมาณน้ํารอนพิกัด    -  ลิตร/ชั่วโมง 
 จํานวน      1  ชุด 
 
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน 

สถานที่ ยี่หอ ขนาดทําความเย็น 
(บีทียู/ชั่วโมง) 

กําลังไฟฟา 
(กิโลวัตต) 

1. หองเครื่องลิฟท 
2. หองเครื่องลิฟท 
3. หองเครื่องลิฟท 
4. หองเครื่องลิฟท  
5. หองเครื่องลิฟท  
6. หองเครื่องลิฟท 

TRANE 
TRANE 
TRANE 
TRANE 
TRANE 
TRANE 

123,200 
123,200 
86,900 
86,900 
123,200 
123,200 

14.48 
14.48 
7.80 
7.80 
14.48 
14.48 

รวม 666,600 73.52 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 33 จาก 90 

 
• ไดอะแกรมของเครื่องจักร/อุปกรณเดิม 
 

 
 

รูปที่ 4 ไดอะแกรมกอนการปรับปรุง 
 

 
2.2) ดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุง (Baseline Energy Index) 

 
ระบบผลิตน้ํารอนเดิมของ อาคารอินเตอรคอนเนนตัล และอาคารฮอลิเดยอิน มีการใชพลังงานความรอนจากไอน้ําที่ได
จากหมอไอน้ําที่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง และใชพลังงานไฟฟาสําหรับพัดลมปอนอากาศเผาไหมของหมอไอน้ํา ปมน้ํา
ปอนของหมอไอน้ํา และปมหมุนเวียนน้ํารอน โดยลักษณะการใชน้ํารอนเปนแบบไมหมุนเวียนกลับมาใชใหม ดังนั้น จะ
พิจารณาพลังงานทั้งหมดของระบบทําน้ํารอนเดิมที่ใชในการทําน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร ใหมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 1 องศา
เซลเซียส เปนดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุงตามรายละเอียดแสดงไดดังนี้ 

 
 
ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานที่ใชรวม 

ปริมาณน้ํารอน x (อุณหภูมินํ้าเติม – อุณหภูมินํ้ารอนท่ีใช) 
 
ปริมาณการผลิตน้ํารอน   = 9.953   ลบ.ม./ชั่วโมง 
 
พลังงานที่ใชรวม     = 1,488.19  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ใชพลังงานในการทําน้ํารอนจากอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปน 55 องศาเซลเซียส (25 องศาเซลเซียส) 
 
ดัชนีการใชพลังงานฐาน   = 1,488.19 / 9.953 / 25 

= 5.98  เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 34 จาก 90 

 
ดังน้ัน  

ดัชนีการใชพลังงานฐาน = 5.98   เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส 
*คาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใช    55  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติม    30  องศาเซลเซียส 
ปริมาณการใชน้ํารอน    9.953  ลบ.ม./ชั่วโมง 
จํานวนหองที่เขาพักวันที่ 8-15/08/08 เฉล่ีย  306  หอง 

 
(ดูรายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุงใน ภาคผนวก ก.) 

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

นํ้ามันเตา 
(ลิตร/ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงาน
ข้ันตนรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ปริมาณการใชพลังงานกอนปรับปรุง 
    

286,781.86 474,452.12 15,200,931.65 6,305,163.72 

 
2.3) วิธีการปรับปรุงและรายละเอียดเครือ่งจักร/อุปกรณที่ติดตั้งใหม 
 

บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด (อาคารอินเตอรคอนติเนนตัล และอาคารฮอลิเดยอิน) ได
ดําเนินการติดตั้งปมความรอนขนาด 50 กิโลวัตตความรอน จํานวน 8 ชุด เพ่ือทําน้ํารอนใหกับอาคารฯ และ
ยกเลิกการใชไอน้ําในการทําน้ํารอน  ทําใหสามารถลดการใชน้ํามันเตาเกรดเอที่ใชในการผลิตไอน้ําได 

 
• รายละเอียดเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีติดต้ังใหม 

 
ปมความรอน 
 
 ขอมูลการใชไฟฟา 
  - ย่ีหอ/รุน    Colmac HPA 18+ 
  - พิกัดทําความรอน   50  กิโลวัตต 
  - พิกัดทําความเย็น   40  กิโลวัตต 
  - พิกัดกําลังไฟฟา    11.6  กิโลวัตต 
  - ชนิดสารทําความเย็น   134a 

- จํานวน     8  ชุด 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 35 จาก 90 

ปมหมุนเวียนนํ้ารอน 
  -  กําลังไฟฟาของปมหมุนเวียนน้ํารอน ไมระบุ  กิโลวัตต  
     (ใชชุดเดิมกําลังไฟฟาของปมหมุนเวียนน้ํารอน 10.42 kW) 
  -  จํานวน    2  ชุด  
  - แรงดันไฟฟา    380  โวลต 

 
 
• แผนผังระบบทํานํ้ารอนดวยเคร่ืองปมความรอน 

Steam Header

To User

Tank
2

Hot Water
Tank 3

Hot Water
Tank 4

HP 1HP 2HP 3HP 4HP 5HP 6HP 7HP 8

Make Up Water

HWR4

HWR3
HWR2

HWR1

HWS

Existing Hot Water

Heat Pump System HP Hot Water  Supply
Temp. Supply     52.63  oC

Advance Tech. President Hotel
Heat Pump

HWS

Specification Heat Pump
Trane Colmac HPA18+
Heating  50 kWt
Cooling  136,480  Btu/h
Power input 11.6 kWe
COP = 4.31 kWt/kWe

Tank 1
10,000
Liter

Temp. Make Up Water  26.32  oC
Water Flow Rate 4.82 m3/h

 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 36 จาก 90 

 
รูปที่  4 แสดงการติดตั้งปมความรอนจํานวน 8 ชุด  
ของ บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด 

 
2.4) ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Index) และผลประหยดัพลังงานของ

เทคโนโลย ี
 
ระบบปมความรอนซึ่งติดตั้งใชงานเพื่อผลิตน้ํารอนจายใชงานภายในอาคารโรงแรมอินเตอรคอนติเนนตัล และอาคาร
โรงแรมฮอลิเดยอิน มีการใชพลังงานไฟฟาในเครื่องปมความรอนและปมหมุนเวียนน้ํารอนเปนหลัก โดยในการคํานวณ
ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง จะพิจารณาจากพลังงานไฟฟาทั้งหมดของระบบผลิตน้ํารอนใหมที่ใชในการทําน้ํา 
1 ลูกบาศกเมตร ใหมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 1 องศาเซลเซียส เปนดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง เพ่ือใชในการเทียบ
ผลประหยัดพลังงานกับดัชนีการใชพลังานฐานกอนการปรับปรุง ตามรายละเอียดแสดงไดดังนี้ 

 
 
ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานที่ใชรวม 

ปริมาณน้ํารอน x (อุณหภูมิน้ําเติม – อุณหภูมิน้ํารอนที่ใช) 
 

พลังงานที่ใชทั้งหมด   =  773.30    เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ผลตางอุณหภูมิของน้ํา    25  องศาเซลเซียส 
ปริมาณการใชน้ํารอน    9.953  ลบ.ม./ชั่วโมง 
 
ดังนั้น  คาดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 773.30 / (9.953 x 25) 
      = 3.11  เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 37 จาก 90 

 
ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  =    3.11              เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 

(ดูรายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุงใน ภาคผนวก ข.) 
 
 

ตารางที่ 2 รายละเอียดการใชพลังงานหลังการปรบัปรุง 
 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

นํ้ามันเตา 
(ลิตร/ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงาน
ข้ันตนรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ปริมาณการใชพลังงานหลังปรับปรุง 
   

- 849,082.65   6,792,661.20 
 

2,589,702.08   

 
ตารางที่ 3 รายละเอียดผลประหยัดพลังงานและคาใชจายพลังงาน 
 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

นํ้ามันเตา 
(ลิตร/ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงาน
ข้ันตนรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ดัชนีการใช
พลังงาน 

(เมกะจูล/ลบม.
องศาเซลเซียส) 

การใชพลังงานกอน
ปรับปรุง 
    

286,781.86 
 

474,452.12 
 

15,200,931.65 
 

6,305,163.72 
 

5.98 

การใชพลังงานหลังปรับปรุง 
 

- 849,082.65   6,792,661.20 
 

2,589,702.08   3.11 

ผลประหยัด 286,781.86 -374,630.53 8,408,270.45 3,715,461.64 2.87 

 

ผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยี 
 
ดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง    = 5.98 เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 3.11 เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
คิดเปนรอยละผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยี เทากับ  

=  (ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง – ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง) * 100 
                               ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 38 จาก 90 

=    (5.98 – 3.11) x 100 
                                                      5.98 
=         47.99% 

 
 
• ผลการคํานวณระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนการลงทุน 
 คาใชจายในการลงทุนทั้งส้ิน   16,400,000  บาท 
 คาใชจายที่ประหยัดไดตอป     3,715,461.64  บาท/ป 
 คิดเปนระยะเวลาคืนทุน     4.41   ป 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 39 จาก 90 

 
กรณีศึกษาที ่4 เทคโนโลยกีารใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
   
ชื่อสถานประกอบการ   : บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด 
 
ประเภทอาคาร   : โรงแรม 
 
เทคโนโลยีเชงิลึก  : การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
 
เทคโนโลยีเดมิ  : ผลิตน้ํารอนโดยใชไอนํ้าจากหมอไอน้ําซึ่งใชนํ้ามันเตาเปน 

เชื้อเพลิง 
 
การประยุกตใชงานเทคโนโลยีเชิงลึก  : เปลี่ยนวิธีการผลิตน้ํารอนทีอุ่ณหภูมิประมาณ 55  

องศาเซลเซียส โดยใชปมความรอนสําหรับผลติน้ํา
รอนใชงานทดแทน พรอมกับใชความเย็นที่ไดจาก
ระบบปมความรอนในการปรับอากาศใหกับหองเครื่อง
ลิฟตทดแทนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนเดิม 

 
ระยะเวลาในการติดตั้งเทคโนโลย ี  : 4 เดือน 
 
ชนิดของพลงังานที่ประหยัดได  : พลังงานความรอน และพลังงานไฟฟา 
 
ผลประหยัดพลังงานรวม   : 4,059,313 เมกะจูลตอป 
 

ผลประหยัดคาใชจายดานพลังงานรวม : 1,779,056 บาทตอป 
 
เงินลงทุน     : 7,778,621 บาท 
 
ระยะเวลาคนืทุน    : 4.37  ป 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 40 จาก 90 

 
กรณีศึกษาที ่4  บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

1) ความเปนมาและขอมูลพืน้ฐาน 
 

บริษัท โรงแรม รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สมัครเขารวมโครงการฯ โดยไดดําเนินการติดตั้ง
เทคโนโลยีการใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน เพ่ือผลิตน้ํารอนทดแทนการผลิตน้ํารอนจากความรอนที่ได
จากหมอไอน้ํา โดยมีรายละเอียดการดําเนินการแสดงไดดังนี้ 
 

2) สภาพการดําเนินการกอนและหลังปรบัปรุง 
 

2.1) สภาพการดําเนินการกอนการปรับปรุง 
 

ทางโรงแรมฯ มีการใชงานน้ํารอนภายในอาคารฯ จากการตมน้ําในถัง Calorifier โดยใชแหลงความรอนจากไอน้ํา
ที่มาจากหมอไอน้ําซึ่งใหน้ํามันเตาเกรดเอเปนเชื้อเพลิง เพ่ือตมน้ําในถังใหมีอุณหภูมิประมาณ 55oC โดย
รายละเอียดอุปกรณในระบบเดิมสามารถแสดงไดดังนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1 หมอไอน้ําขนาด 300 แรงมา จํานวน 1 ชุด และขนาด 350 แรงมา จํานวน 1 ชุด 
 

  



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 41 จาก 90 

 
รูปที่ 2 หมอตมน้ํา Calorifier ขนาดปริมาตร 3,500 ลิตร จํานวน 5 ชุด 

 

 
 

รูปที่ 3 หมอตมน้ํา Calorifier ขนาดปริมาตร 8,000 ลิตร จํานวน 3 ชุด 
 

• รายละเอียดเคร่ืองจักร/อุปกรณเดิม  
หมอไอนํ้า 
 ย่ีหอ      Clever Brooks 
 รุน      CB600-300 
 ขนาดพิกัด     300  แรงมา 
 อัตราการระเหย     4,700  กิโลกรัม/ชั่วโมง 
 แรงดันไอน้ําพิกัด     10  บาร (เกจ) 
 อุณหภูมิไอน้ําพิกัด    177  องศาเซลเซียส 
 จํานวน      1  ชุด 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 42 จาก 90 

 
หมอไอนํ้า 
 ย่ีหอ      Clever Brooks 
 รุน      CB600-350 
 ขนาดพิกัด     350  แรงมา 
 อัตราการระเหย     5,500  กิโลกรัม/ชั่วโมง 
 แรงดันไอน้ําพิกัด     10  บาร (เกจ) 
 อุณหภูมิไอน้ําพิกัด    177  องศาเซลเซียส 
 จํานวน      1  ชุด 
 
หมอตมนํ้ารอน Calorifier 
 ย่ีหอ      - 
 รุน      - 
 ขนาดความจุของถัง    3,500  ลิตร 
 แรงดันไอน้ําพิกัด     -  บาร(เกจ) 
 อุณหภูมิไอน้ําพิกัด    -  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิน้ํารอนพิกัด    -  องศาเซลเซียส 
 ปริมาณน้ํารอนพิกัด    -  ลิตร/ชั่วโมง 
 จํานวน      5  ชุด 
 
หมอตมนํ้ารอน Calorifier 
 ย่ีหอ      - 
 รุน      - 
 ขนาดความจุของถัง    8,000  ลิตร 
 แรงดันไอน้ําพิกัด     -  บาร(เกจ) 
 อุณหภูมิไอน้ําพิกัด    -  องศาเซลเซียส 
 อุณหภูมิน้ํารอนพิกัด    -  องศาเซลเซียส 
 ปริมาณน้ํารอนพิกัด    -  ลิตร/ชั่วโมง 
 จํานวน      3  ชุด 
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน 

สถานที่ ยี่หอ ขนาดทําความเย็น 
(บีทียู/ชั่วโมง) 

กําลังไฟฟา 
(กิโลวัตต) 

1. หองเครื่องลิฟตชั้นหลังคา 
2. หองเครื่องลิฟตชั้นหลังคา 
3. หองเครื่องลิฟตชั้นหลังคา 
4. หองเครื่องลิฟตชั้นหลังคา 
5. หองเครื่องลิฟตชั้นหลังคา 
6. หองเครื่องลิฟตชั้นหลังคา 
7. หองเครื่องลิฟตชั้นหลังคา 

Carrier 
Carrier 
Carrier 
Uni Air 
Uni Air 
Trane 
Trane 

24,000 
24,000 
24,000 
36,000 
36,000 
48,000 
48,000 

2.35 
2.35 
2.35 
3.50 
3.50 
5.25 
5.25 

รวม 240,000 24.55 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 43 จาก 90 

  
• ไดอะแกรมของเครื่องจักร/อุปกรณเดิม 

 
 

รูปที่ 4 ไดอะแกรมระบบน้ํารอนของโรงแรมกอนการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 44 จาก 90 

 
2.2) ดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุง (Baseline Energy Index) 

 
ระบบผลิตน้ํารอนเดิมของโรงแรมรอยัล ออคิด มีการใชพลังงานความรอนจากไอน้ําที่ไดจากหมอไอนํ้าที่ใช
น้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิง และใชพลังงานไฟฟาสําหรับพัดลมปอนอากาศเผาไหมของหมอไอน้ํา ปมน้ําปอนของ
หมอไอน้ํา และปมหมุนเวียนน้ํารอน โดยลักษณะการใชน้ํารอนเปนแบบไมหมุนเวียนกลับมาใชใหม ดังนั้น จะ
พิจารณาพลังงานทั้งหมดของระบบทําน้ํารอนเดิมที่ใชในการทําน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร ใหมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น 1 
องศาเซลเซียส เปนดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุงตามรายละเอียดแสดงไดดังนี้ 

 
ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานที่ใชรวม 

ปริมาณน้ํารอน x (อุณหภูมิน้ําเติม – อุณหภูมิน้ํารอนที่ใช) 
 
ปริมาณการผลิตน้ํารอน   = 4.369   ลบ.ม./ชั่วโมง 
      
พลังงานที่ใชรวม     = 686.83   เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ดัชนีการใชพลังงานฐาน   = 686.83/4.369/25 

= 6.28  เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส 
ดังนั้น  

ดัชนีการใชพลังงานฐาน = 6.28   เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส 
 
*คาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใช    55  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติม    30  องศาเซลเซียส 
ปริมาณการใชน้ํารอน    4.369  ลบ.ม./ชั่วโมง  
จํานวนหองที่เขาพักเฉล่ีย      497    หอง    

 
(ดูรายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุงใน ภาคผนวก ก.) 

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

นํ้ามันเตา 
(ลิตร/ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงาน
ข้ันตนรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ปริมาณการใชพลังงานกอนปรับปรุง 
 

122,966.23   292,598.98 7,231,159 2,948,674.33 

 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 45 จาก 90 

 
2.3) วิธีการปรับปรุงและรายละเอียดเครือ่งจักร/อุปกรณที่ติดตั้งใหม 
 
บริษัท โรงแรม รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการติดตั้งปมความรอนขนาด 55 กิโลวัตตความ
รอน จํานวน 5 ชุด เพ่ือทําน้ํารอนใหกับอาคารฯ และยกเลิกการใชไอน้ําในการทําน้ํารอน  ทําใหสามารถลดการใช
น้ํามันเตาเกรดเอที่ใชในการผลิตไอน้ําได 
 
• รายละเอียดเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีจะติดต้ังใหม 

 
ปมความรอน 
 ขอมูลการใชไฟฟา 
  - ย่ีหอ/รุน    Turbora THP 550S 
  - พิกัดทําความรอน   55  กิโลวัตต 
  - พิกัดทําความเย็น   52.7  กิโลวัตต 
  - พิกัดกําลังไฟฟา    14.06  กิโลวัตต 
  - ชนิดสารทําความเย็น   134a 

- จํานวน     5  ชุด 
 
ปมหมุนเวียนนํ้ารอน 

   - กําลังไฟฟาของปมหมุนเวียนน้ํารอน  1.95  กิโลวัตต 
  - แรงดันไฟฟา    380  โวลต 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 46 จาก 90 

 
• แผนผังระบบทํานํ้ารอนดวยปมความรอน 
 

 
 
 
สําหรับการติดตั้งใชงานเครื่องทําน้ํารอนดวยปมความรอน ของทางอาคารฯ สามารถแสดงดังตอไปนี้ 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 47 จาก 90 

 
รูปที่ 5 การติดตั้งเคร่ืองปมความรอนขนาด 55 กิโลวัตตความรอน จํานวน 5 เครื่อง 

ของ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
 

 
รูปที่ 6 เครื่องปมความรอนที่ติดตั้งเสร็จแลว 

 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 48 จาก 90 

 

2.4) ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Index) และผลประหยดั 
พลังงานของเทคโนโลย ี

 
ภายหลังการติดตั้งระบบปมความรอน โรงแรมสามารถยกเลิกการผลิตน้ํารอนโดยใชความรอนจากหมอไอน้ําลงได 
พรอมกับใชความเย็นที่ไดจากระบบปมความรอนในการปรับอากาศใหกับหองเครื่องลิฟททดแทนการปรับอากาศโดยใช
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนไดอีกดวย ทั้งนี้ ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุงแสดงไดดังนี้ 
 
ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานที่ใชรวม 

ปริมาณน้ํารอน x (อุณหภูมิน้ําเติม – อุณหภูมิน้ํารอนที่ใช) 
 

 
พลังงานที่ใชทั้งหมด   =  492.03   เมกะจูลตอชั่วโมง 
ผลตางอุณหภูมิของน้ํา   =  25  องศาเซลเซียส 
ปริมาณการใชน้ํารอน   =  4.369  ลบ.ม./ชั่วโมง 
 
ดังน้ัน  คาดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 492.03 / (4.369 x 25) 
       = 4.50  เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  =    4.50              เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 

(ดูรายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุงใน ภาคผนวก ข.) 
 

ตารางที่ 2 รายละเอียดการใชพลังงานหลังการปรบัปรุง 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

นํ้ามันเตา 
(ลิตร/ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงาน
ข้ันตนรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ปริมาณการใชพลังงานหลังปรับปรุง 
   

- 396,480.72   3,171,845.76 1,169,618.12  

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 49 จาก 90 

 
 

ตารางที่ 3 รายละเอียดผลประหยัดพลังงานและคาใชจายพลังงาน 
 

เชื้อเพลิง รายละเอียด 

นํ้ามันเตา 
(ลิตร/ป) 

ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงาน
ข้ันตนรวม 
(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ดัชนีการใช
พลังงาน 

(เมกะจูล/ลบม.
องศาเซลเซียส) 

การใชพลังงานกอน
ปรับปรุง 
    

122,966.23   292,598.98 7,231,159 2,948,674.33 6.28 

ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น ห ลั ง
ปรับปรุง 
   

- 396,480.72   3,171,845.76 1,169,618.12  4.50 

ผลประหยัด 122,966.23   -103,881.74 4,059,313.24 1,779,056.21 1.78 
 
 

ผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยี 
 
ดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง    = 6.28 เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 4.50 เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
คิดเปนรอยละผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยี เทากับ  

=  (ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง – ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง) * 100 
                               ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 
=    (6.28 – 4.50) x 100 
                                                      6.28 
=         28.27% 

 
• ผลการคํานวณระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนการลงทุน 
 คาใชจายในการลงทุนทั้งส้ิน   7,778,621.28  บาท 
 คาใชจายที่ประหยัดไดตอป   1,779,056.21  บาท/ป 
 คิดเปนระยะเวลาคืนทุน   4.37   ป 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 50 จาก 90 

 
กรณีศึกษาที ่5   เทคโนโลยีการใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
   
ชื่อสถานประกอบการ   : มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ประเภทอาคาร   : โรงพยาบาล 
 
เทคโนโลยีเชงิลึก  : การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน 
 
เทคโนโลยีเดมิ  : ผลิตน้ํารอนโดยใชฮีทเตอรไฟฟา 
 
การประยุกตใชงานเทคโนโลยีเชิงลึก : เปลี่ยนวิธีการผลิตน้ํารอนทีอุ่ณหภูมิประมาณ  

40-80 องศาเซลเซียส โดยใชปมความรอนในการผลิต 
นํ้ารอนทดแทน 

 
ระยะเวลาในการติดตั้งเทคโนโลย ี  : 4 เดือน 
 
ชนิดของพลงังานที่ประหยัดได  : พลังงานไฟฟา 
 
ผลประหยัดพลังงานรวม   : 1,522,849 เมกะจูลตอป 
 

ผลประหยัดคาใชจายดานพลังงานรวม : 571,068 บาทตอป 
 
เงินลงทุน     : 1,613,599 บาท 
 
ระยะเวลาคนืทุน    : 2.83  ป 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
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การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 51 จาก 90 

 
กรณีศึกษาที ่5  มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 

1) ความเปนมาและขอมูลพืน้ฐาน 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินการติดตั้งเทคโนโลยีการใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน เพ่ือผลิตน้ํารอนใช
ภายในอาคารบุญสม มารติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ทดแทนการผลิตน้ํารอนโดยใชเครื่องทําน้ํารอนดวย
ไฟฟา โดยมีรายละเอียดการดําเนินการแสดงไดดังนี้ 

 
2) สภาพการดําเนินการกอนและหลังปรบัปรุง 

2.1) สภาพการดําเนินการกอนการปรับปรุง 
 
• สภาพการใชงานปจจุบัน 
 
อาคารบุญสม มารติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เปนอาคารสูง 7 ชั้น มีการใชงานน้ํารอนภายในอาคารฯ 
สําหรับชั้น 2 ถึงชั้น 6 (มีแผนที่จะขยายการใชน้ํารอนสําหรับชั้น 7) โดยการใชเครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟาในการทําน้ํา
รอนเพื่อใชในงานตางๆ ของอาคารฯ โดยมีอุณหภูมิใชงานระหวาง 40 ถึง 80 oC ตามประเภทการใชงานของแตละ
บริเวณ อุณหภูมิน้ําเฉล่ียกอนเขาเครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟาเทากับ 28 oC โดยรายละเอียดอุปกรณในระบบทําน้ํารอน
เดิมกอนการปรับปรุงสามารถแสดงไดดังนี้ 
 
• รายละเอียดเคร่ืองจักรอุปกรณเดิม  
 

 
 

รูปที่ 1 เครื่องทําน้ํารอน 2 กิโลวัตต สําหรับ แผนกศัลยกรรมฉุกเฉิน ชั้น 2 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 52 จาก 90 

 
                         

 รูปที่ 2 เครื่องทําน้ํารอน 2 กิโลวัตต สําหรับ แผนกศัลยกรรมอุบัติเหตุ ชั้น 2  
 
• รายละเอียดเครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟาที่ใชเดิมกอนปรับปรุง 
 

ลําดับ ยีห่อ รุน พกิัด จํานวนเครือ่ง
กําลังไฟฟา ท่ีติดตั้งใชงาน

(kW) (เคร่ือง)
1 Siemen BK-52000 2.0 4
2 Siemen SO-1574 4.0 3
3 National DOT-154 2.1 2
4 National DH-A6500 6.0 2
5 National DH-6BT1 6.0 5
6 National DH-6BS2 6.0 2
7 National DG-1242 12.0 1
8 National DH-777 6.0 1
9 National DH-5100 5.5 1
10 National DH-100 5.5 1
11 National DOT-1030 2.1 2
12 Stiebel DHA4/8L 8.0 1
13 (N/A) - 4.5 39

เครือ่งทําน้ํารอนรวมท้ังส้ิน 64  
 

หมายเหตุ : (N/A) หมายถึง เครื่องทําน้ํารอนที่ชั้น 7 ซึ่งยังไมมีการใชน้ํารอนกอนเริ่มโครงการฯ โดยจํานวนเครื่องทํา
น้ํารอนที่แสดงขางตนเปนประมาณการจากลักษณะการใชน้ํารอนที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
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การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 53 จาก 90 

 
• ไดอะแกรมของเครื่องจักร/อุปกรณเดิม 
  

 
 

 หมายเหตุ          เครื่องเสีย 
 

รูปที่ 3 ไดอะแกรมกอนการปรับปรุง 
 

 จากการเขาดําเนินการตรวจวัดการใชพลังงานสําหรับเคร่ืองทําน้ํารอนดวยไฟฟาในแตละชั้นพบวา  ที่ชั้น 6 
เครื่องทําน้ํารอนเสียหนึ่งเคร่ืองและที่ชั้น 5 เครื่องทําน้ํารอนเสียหนึ่งเครื่อง  ดังนั้นจํานวนเครื่องทําน้ํารอนที่มีการใชงาน
อยูเทากับ  23  เครื่อง  ในสวนของชั้นที่ 7 เดิมไมมีการติดตั้งเคร่ืองทําน้ํารอนแตโรงพยาบาลมีแผนที่จะติดตั้งจุดจาย
น้ํารอนจํานวน 39 จุด โดยใชน้าํรอนจากปมความรอนที่จะทําการติดตั้งใหม ดังนั้น ขอมูลที่ใชในการจัดทําคาฐานการใช
พลังงานกอนการปรับปรุงสําหรับชั้น 7 จะไดจากการประมาณปริมาณการใชน้ํารอนและอุณหภูมิน้ํารอนในการใชงาน 
จากลักษณะงานเดียวกันที่มีใชงานในชั้นอื่น ๆ ของโรงพยาบาล เพ่ือใชในการคํานวณคาการใชพลังงานรวมกับชั้น 2 
ถึง 6 

 
2.2) ดัชนีการใชพลังงานฐานกอนการปรับปรุง (Baseline Energy Index) 

 
ในการคํานวณคาการใชพลังงานฐานจะใชขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดอุณหภูมิน้ําเขาและออกจากเครื่องทําน้ํารอนดวย
ไฟฟาและปริมาณการใชน้ํารอนของเครื่องทําน้ํารอนในแตละลักษณะการใชงาน เพ่ือคํานวณปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใช
ในการทําน้ํารอนกอนปรับปรุงสําหรับชั้น 2 ถึงชั้น 6 และประเมินพลังงานที่ใชในการทําน้ํารอนสําหรับชั้น 7 โดย
คํานวณจากปริมาณการใชน้ํารอนและอุณหภูมิน้ํารอนจากลักษณะงานเดียวกันที่มีใชงานในชั้นอื่น ๆ ของโรงพยาบาล 
เพ่ือใชในการคํานวณคาการใชพลังงานรวมกับชั้น 2 ถึง 6 
 
 

ชั้น 7 

ชั้น 6 

ชั้น 5 

ชั้น 4 

ชั้น 3 
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ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานความรอนที่ใชรวม 

ปริมาณน้ํารอน x ผลตางอุณหภูมิในการทําน้ํารอน 
 
ปริมาณการใชน้ํารอน (M hot water)  = 8.682  ลบ.ม./วัน 
      
พลังงานความรอนที่ใช (Q thermal)  = 598.25   เมกะจูล/วัน 
 
 
อุณหภูมิของน้ํารอนเฉล่ียทุกเครื่อง   44.13   องศาเซลเซียส (oC)  
อุณหภูมิของน้ํากอนเขาเครื่อง   28   องศาเซลเซียส (oC) 
อุณหภูมิแตกตางระหวางน้ําเขาและออก  16.13   องศาเซลเซียส (oC) 

 
ดัชนีการใชพลังงานฐาน  = 598.25 / (8.682 x 16.13) 

= 4.27  เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส (MJ/m3/oC) 
 
ดังนั้น  

ดัชนีการใชพลังงานฐาน = 4.27   เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส 
 
*คาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนเฉล่ีย    44.13  องศาเซลเซียส (oC) 
อุณหภูมิของน้ํากอนเขาเครื่อง   28  องศาเซลเซียส (oC) 
ปริมาณการใชน้ํารอน    8.682  ลบ.ม./วัน  
จํานวนเตียงวันคนไขในเฉล่ีย  304  หองตอวัน ณ วันที่ทําการตรวจวัด  

 
(ดูรายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุงใน ภาคผนวก ก.) 
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 
 

รายละเอียด ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงานรวม 
ข้ันตน 

(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ปริมาณการใชพลังงานกอน
ปรับปรุง 
 

213,251.25 
 

1,706,010 
 

639,753.75    
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2.3) วิธีการปรับปรุงและรายละเอียดเครือ่งจักร/อุปกรณที่ติดตั้งใหม 
 
อาคารบุญสม มารติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ดําเนินการติดตั้งปมความรอนขนาด 30 กิโลวัตตความรอน 
จํานวน 2 ชุด และติดตั้งทอน้ํารอนใหมเพ่ือจายน้ํารอนใหกับจุดใชงานเดิมในชั้น 2 ถึง 6 และยกเลิกการใชงานเครื่องทํา
น้ํารอนดวยไฟฟาเดิม พรอมกับติดตั้งทอน้ํารอนเพ่ือจายน้ํารอนใหกับจุดใชงานใหมในชั้น 7 จํานวน 39 จุด 
 
• รายละเอียดเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีจะติดต้ังใหม 

 
ปมความรอน 
 
 ขอมูลการใชไฟฟา 
  - ย่ีหอ/รุน     
  - พิกัดทําความรอน   30  กิโลวัตต 
  - พิกัดกําลังไฟฟา    12  กิโลวัตต 
  - ชนิดสารทําความเย็น   R-22 

- จํานวน     2  ชุด 
  - แรงดันไฟฟา    380  โวลต 
 รายละเอียดการทํางาน  
  - อุณหภูมิน้ํารอน (Hot water)  55  องศาเซลเซียส 
  - อุณหภูมิน้ําเติม (Make-up Water)  28  องศาเซลเซียส 
  - ชั่วโมงใชงานตอวัน   24  ชั่วโมง/วัน 
  - วันทํางานตอป    365  วัน/ป 
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• แผนผังระบบทํานํ้ารอนดวยปมความรอน 
 

 

 
 
 
รูปภาพการติดตั้งใชงานเครื่องทําน้ํารอนดวยปมความรอน ของทางโรงพยาบาลฯ สามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

ชั้น 7 

ชั้น 6 

ชั้น 5 

ชั้น 4 

ชั้น 3 

ชั้น 2 

ชั้น 1 

ดาดฟา 

Heat pump 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 57 จาก 90 

 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงปมความรอนและถังเก็บน้ํารอนของระบบปมความรอน 
 

 
 

รูปที่ 5 การติดตั้งปมความรอน ขนาด 30 กิโลวัตตความรอน 
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2.4) ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง (Post Energy Index) และผลประหยดัพลังงานของ

เทคโนโลย ี
 
ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานที่ใชรวม 

                ปริมาณน้ํารอน x ผลตางอุณหภูมิน้ํา 
 

พลังงานที่ใชทั้งหมด   =  403.17    เมกะจูลตอวัน 
 
ดังนั้น  คาดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง   = 403.17 / (8.68 x 16.13) 
     = 2.88  เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
 ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  =    2.88              เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 

 
(ดูรายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุงใน ภาคผนวก ข.) 

 
 
ตารางที่ 2 รายละเอียดการใชพลังงานหลังการปรบัปรุง 
 

รายละเอียด ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงานรวม 
ข้ันตน 

(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ปริมาณการใชพ ลังงานหลัง
ปรับปรุง 

22,895.14     183,161.09 68,685.42   

 
ตารางที่ 3 รายละเอียดผลประหยัดพลังงานและคาใชจายพลังงาน 
 

รายละเอียด ไฟฟา 
(kWh/ป) 

พลังงานรวม 
ข้ันตน 

(เมกะจูล/ป) 

คาใชจายรวม 
(บาท/ป) 

ดัชนีการใช
พลังงาน 

(เมกะจูล/ลบ
ม.องศา
เซลเซียส) 

การใชพลังงานกอนปรับปรุง 
การใชพลังงานหลังปรับปรุง 

213,251.25 
22,895.14     

1,706,010 
183,161.09 

639,753.75    
68,685.42   

4.27 
2.88 

ผลประหยัด 190,356.11 1,522,848.89 571,068.33 1.39 
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ผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยี 
 
ดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง    = 4.27 เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 2.88 เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
คิดเปนรอยละผลประหยัดพลังงานของเทคโนโลยี เทากับ  

 
=  (ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง – ดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง) * 100 
                               ดัชนีการใชพลังงานกอนการปรับปรุง 
 
=    (4.27 – 2.88) x 100 
                                                     4.27 
=        32.55% 

 
• ผลการคํานวณระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนการลงทุน 
 
 คาใชจายในการลงทุนทั้งส้ิน   1,613,599.25  บาท 
 คาใชจายที่ประหยัดไดตอป     571,068.33  บาท/ป 
 คิดเปนระยะเวลาคืนทุน        2.83   ป 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง 
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รายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง  
บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

พลังงานไฟฟาและความรอนที่ใชของเครื่องลางเครื่องที่ 1 
  
 เชื้อเพลิงที่ใชของเครื่องลางที่ 1 = อัตราการใช LPG x ชั่วโมงการทํางาน x คาความรอนของ LPG 
     = 5.46 x 1 x 50.22 

    = 274.20 เมกะจูล 
  

พลังงานไฟฟาของหมอไอน้ํา  = กําลังไฟฟา x ชั่วโมงการทํางาน x 100% 
= 1.037 x 1 x 100% 

      = 1.037  กิโลวัตตชั่วโมง 
 พลังงานขั้นตน    = 8.30  เมกะจูล 
  

พลังงานไฟฟาปมน้ําของเครื่องลางที่ 1 = กําลังไฟฟา x ชั่วโมงการทํางาน x 100% 
= 2.57 x 1 x  100% 

      = 2.57  กิโลวัตตชั่วโมง 
 พลังงานขั้นตน    = 20.56  เมกะจูล 
 
ลักษณะชิ้นงานที่นําเขามาลางจะใสในชั้นตะแกรงเหล็ก  เรียกวา Rack โดยปริมาณชิ้นงานที่ไดตอชั่วโมงเทากับ  4  
Rack 

 
            ดัชนีการใชพลังงานฐาน         =            303.06  / 4 
 

     ดัชนีการใชพลังงานฐาน       = 75.77   เมกะจูล/Rack 
 
*คาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใชในเครื่องลาง  70  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติมที่ใชในเครื่องลาง  32  องศาเซลเซียส 
จํานวนการทํางาน 4 รอบการทํางานในหนึ่งชั่วโมง ที่ปริมาณน้ํารอน  3,032.13  ลิตร  ที่อุณหภูมิสารละลาย 70oC  

 
พลังงานไฟฟาที่ใชของเคร่ืองลางเครือ่งที่ 2  
 
คิดจํานวนชิ้นงานที่ผลิตไดใน 19 ชั่วโมง  เทากับ 836  ชิ้น (ชิ้นงานคือ  เส้ือสูบ) 
 

พลังงานไฟฟารวมของเครื่องลางที่ 2   = กําลังไฟฟา x ชั่วโมงการทํางาน x 3.6 
= 44.49  x 19 x 3.6 

       = 3,043.12   เมกะจูล 
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 คิดเปนพลังงานขั้นตน    = 6,762.48    เมกะจูล 
 
ดังนั้นคิดเปนพลังงานตอชิ้น   = 6,762.48 / 836  

     
= 8.09    เมกะจูล/ชิ้น 

 
*คาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใชในเครื่องลาง  70  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติมที่ใชในเครื่องลาง  32  องศาเซลเซียส 
การทํางาน 19 ชั่วโมง ที่ปริมาณน้ํารอน  752.22  ลิตร  ที่อุณหภูมิสารละลาย 70oC จํานวนชิ้นงานในรอบทํางาน  836  
ชิ้น   
 
พลังงานไฟฟาที่ใชของเคร่ืองลางเครือ่งที่ 3 

 
จํานวนชิ้นงานที่ผลิตไดใน  19  ชั่วโมง  เทากับ  836  ชิ้น (ชิ้นงานคือ  เพลาขอเหว่ียง) 
 

พลังงานไฟฟารวมของเครื่องลางที่ 3   = กําลังไฟฟา x ชั่วโมงการทํางาน x 3.6 
= 44.77 x 19 x 3.6 

       = 3,062.27   เมกะจูล 
คิดเปนพลังงานขั้นตน    = 6,805.04   เมกะจูล 
 
ดังนั้นคิดเปนพลังงานตอชิ้น   =  6,805.04 / 836  

    =  8.14   เมกะจูล/ชิ้น 
 
*คาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมขิองน้ํารอนที่ใชในเครื่องลาง  60  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติมที่ใชในเครื่องลาง  32  องศาเซลเซียส 
การทํางาน 19 ชั่วโมง ที่ปริมาณน้ํารอน  752.22  ลิตร  ที่อุณหภูมิสารละลาย 60 oC จํานวนชิ้นงานในรอบทํางาน  
836  ชิ้น  
 
พลังงานที่ใชรวมของเครื่องลางเคร่ืองท่ี 2 และ 3    =   8.09 + 8.14    เมกะจูล/ชิ้น 
       =   16.23   เมกะจูล/ชิ้น 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 63 จาก 90 

 
รายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง  
บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

พลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาท่ีใชในระบบทํานํ้ารอน 
 
 พลังงานความรอนท่ีใชในการผลิตนํ้ารอนใชงานในเคร่ืองซักผา 
 พลังงานความรอนในการทําน้ํารอน  =  M hot water x 4.186 x (T hot water, out -  Twater, in) 
 (Q hot water)    = 1,464.5 x  4.186 x (50 - 30) / 1,000 

     =  122.61 เมกะจูล 
 
คิดเปนพลังงานความรอนที่ใช  = Q hot water  

          ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา 
=     122.61 

              80% 
      =    153.26 เมกะจูล 
 พลังงานความรอนท่ีใชในการรักษาอุณหภูมิของนํ้ารอนท่ีหมุนเวียนในระบบ 
 พลังงานความรอนในการทําน้ํารอน  =  M hot water x 4.186 x (T hot water, out -  T hot water, in) 
 (Q hot water )    = 107,442 x 4.186 x (50 - 45) / 1,000 

     =  2,248.76 เมกะจูล 
 

คิดเปนพลังงานความรอนที่ใช  = Q hot water 
          ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา 

=    2,248.76 
              80% 
      =   2,810.95  เมกะจูล 
 

เวลาที่ใชในการตรวจวัดปริมาณน้ํารอนที่ใชในเครื่องซักผาและน้ํารอนหมุนเวียนในระบบเทากับ  4.7 ชั่วโมง   
 
 
 
พลังงานไฟฟา 
 
เนื่องจากระบบผลิตน้ํารอนเดิมของโรงงานบริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 
มีการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟารวมกันในระบบ ดังนั้น ในการคํานวณการใชพลังงานกอนการ
ปรับปรุง จะแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานขั้นตน โดยใชคาประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานความรอน
เปนพลังงานไฟฟาเทากับ 0.45  
 
พลังงานไฟฟาของพัดลมปอนอากาศเผาไหม  = กําลังไฟฟา x ชั่วโมงการทํางาน x 100% 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 64 จาก 90 

= 1.42 x 4.7 x 100% 
       = 6.67  กิโลวัตตชั่วโมง 
 คิดเปนพลังงานขั้นตน    = 53.39     เมกะจูล 
 

พลังงานไฟฟาของปมน้ําปอนและปมน้ําหมุนเวียน 
 = (PFeed water  x 100% + PDI Pump x 100%) x ชั่วโมงการทํางาน  

= (1.60 x 100% + 2.86 x 100%) x 4.7 
     = 20.96  กิโลวัตตชั่วโมง 
 คิดเปนพลังงานขั้นตน  = 167.70     เมกะจูล 
 
พลังงานที่ใชรวม    = พลังงานไฟฟาข้ันตน +  พลังงานความรอน 
(เมื่อแปลงเปนพลังงานขั้นตน)  = 53.39 + 167.70 + 153.26 + 2,810.95    

= 3,185.30  เมกะจูล 
 
ปริมาณน้ํารอนที่ใชที่ใชในเครื่องซักผา   = 0.31  ลบ.ม ตอชั่วโมง 
ปริมาณน้ํารอนหมุนเวียนในระบบ    = 22.86  ลบ.ม ตอชั่วโมง 
ปริมาณน้ํารอนรวมท่ีใชในชวงเวลาตรวจวัด   = 23.17  ลบ.ม ตอชั่วโมง 
ชวงเวลาตรวจวัดการใชพลังงาน    = 4.7  ชั่วโมง 
อุณหภูมิน้ําเขาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน   = 45  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิน้ําออกจากเครื่องแลกเปล่ียนความรอน   = 50  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิน้ําเติม (UDI Water)     = 30  องศาเซลเซียส 
 
การคํานวณหาอุณหภูมิแตกตางของนํ้ารอน 
อุณหภูมิแตกตางของน้ํารอน  =   ((0.31 x (50 – 30) + 22.86 x (50 – 45)) / 23.17 
     =   5.20     องศาเซลเซียส 
      
ดังนั้น  
านดัชนีการใชพลังงานฐาน = 3,185.30 / (4.7 x 23.17 x 5.20)  เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 

ดัชนีการใชพลังงานฐาน = 5.63   เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
 
*คาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใชของเครื่องซัก   50  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ํารอนหมุนเวียนในระบบ  45  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิน้ําเติม (UDI Water)    30  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิแตกตางของน้ํารอน   5.20  องศาเซลเซียส 
ปริมาณการใชน้ํารอนตอชั่วโมง   23.17  ลบ.ม. 
กําลังไฟฟาที่ใชของปมน้ําหมนุเวียน DI  2.86  kW 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 65 จาก 90 

 
รายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง  
บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด 
 

พลังงานไฟฟาและความรอนที่ใช 
 
 พลังงานความรอนในการทําน้ํารอน  = Mwater x Cp x (T hot water, out  -   T hot water, in) 

(Q Hot Water)    = 9,953 x 4.187 x (55 - 30) / 1,000 
     = 1,041.83 เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานความรอนที่ใช  =    Q Hot Water 
           ประสิทธิภาพของหมอไอนํ้า 

=      1,041.83  
              79.80% 
      = 1,305.55 เมกะจูลตอชั่วโมง 
 

เนื่องจากระบบผลิตน้ํารอนเดิมของอาคาร มีการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟารวมกันในระบบ 
ดังนั้น ในการคํานวณการใชพลังงานกอนการปรับปรุง จะแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานขั้นตน โดยใชคา
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทากบั 0.45  
 
พลังงานไฟฟาของพัดลมปอนอากาศเผาไหม = PBlower Boiler x OH  

= 6.91 x 1 
      = 6.91  กิโลวัตตชั่วโมง 

คิดเปนพลังงานขั้นตน   = 55.28  เมกะจูล 
 
   พลังงานไฟฟาของปมน้ํา  =  (PFeed Water Pump x 100% + PHot Water Pump x 100%) x OH  

=  (5.50 x 100% + 10.42 x 100%) x 1 
     =  15.92  กิโลวัตตชั่วโมง 

คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  127.36  เมกะจูล 
 
พลังงานที่ใชรวม     = พลังงานไฟฟาที่ใช/ 0.45+ พลังงานความรอนที่ใช 
(เมื่อแปลงเปนพลังงานขั้นตน)  = 55.28 + 127.36 + 1,305.55  

= 1,488.19  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 

ดัชนีการใชพลังงาน (Specific Energy Consumption) 
 
ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานที่ใชรวม 

ปริมาณน้ํารอน x (อุณหภูมินํ้าเติม – อุณหภูมินํ้ารอนท่ีใช) 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 66 จาก 90 

ปริมาณการผลิตน้ํารอน   = 9.953   ลบ.ม./ชั่วโมง 
 
พลังงานที่ใชรวม     = 1,488.19  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ใชพลังงานในการทําน้ํารอนจากอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปน 55 องศาเซลเซียส (25 องศาเซลเซียส) 
 
ดัชนีการใชพลังงานฐาน   = 1,488.19 / 9.953 / 25 

= 5.98  เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส 
ดังน้ัน  

ดัชนีการใชพลังงานฐาน = 5.98   เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส 
*คาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใช    55  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติม    30  องศาเซลเซียส 
ปริมาณการใชน้ํารอน    9.953  ลบ.ม./ชั่วโมง 
จํานวนหองที่เขาพักวันที่ 8-15/08/08 เฉล่ีย  306  หอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 67 จาก 90 

 
รายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง  
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

พลังงานไฟฟาและความรอนที่ใช 
 
 พลังงานความรอนในการทําน้ํารอน  = Mwater x Cp x (T hot water, out  -   T hot water, in) 
 (Q Hot Water)    = 4,369.25 x 4.187 x (55 - 30) / 1,000 

     = 457.35 เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานความรอนที่ใช  =      Q Hot Water  
         ประสิทธิภาพของหมอไอน้ํา 

=       457.35 
               81.9% 
      = 558.43 เมกะจูลตอชั่วโมง 
 

เนื่องจากระบบผลิตน้ํารอนเดิมของโรงแรม มีการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟารวมกันในระบบ 
ดังนั้น ในการคํานวณการใชพลังงานกอนการปรับปรุง จะแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานขั้นตน โดยใชคา
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานความรอนเปนพลังงานไฟฟาเทากับ 0.45  

  
พลังงานไฟฟาของพัดลมปอนอากาศเผาไหม = PFan x ชั่วโมงการทํางาน  

= 8.75 x 1 
      = 8.75  กิโลวัตตชั่วโมง 

คิดเปนพลังงานขั้นตน   = 70  เมกะจูล 
 

พลังงานไฟฟาของปมน้ํา = (PPump Feed x 100% x ชั่วโมงกรทํางาน + PHot Water x 100% 
x ชั่วโมงการทํางาน) 
= (5.35 x 100% x 1 + 1.95 x 100% x 1)  

      = 7.30  กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นตน   = 58.4  เมกะจูล 

 
 

พลังงานที่ใชรวม    = พลังงานไฟฟาที่ใช/ 0.45+ พลังงานความรอนที่ใช 
(เมื่อแปลงเปนพลังงานขั้นตน) = 70 + 58.4 + 558.43 เมกะจูลตอชั่วโมง 

= 686.83  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ใชพลังงานในการทําน้ํารอนจากอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปน 55 องศาเซลเซียส (25 องศาเซลเซียส) 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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ดัชนีการใชพลังงาน (Specific Energy Consumption) 
 
ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานที่ใชรวม 

ปริมาณน้ํารอน x (อุณหภูมิน้ําเติม – อุณหภูมิน้ํารอนที่ใช) 
 
ปริมาณการผลิตน้ํารอน   = 4.369   ลบ.ม./ชั่วโมง 
      
พลังงานที่ใชรวม     = 686.83   เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ดัชนีการใชพลังงานฐาน   = 686.83/4.369/25 

= 6.28  เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส 
ดังนั้น  

ดัชนีการใชพลังงานฐาน = 6.28   เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส 
 
*คาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใช    55  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติม    30  องศาเซลเซียส 
ปริมาณการใชน้ํารอน    4.369  ลบ.ม./ชั่วโมง  
จํานวนหองที่เขาพักเฉล่ีย      497    หอง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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รายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานกอนปรับปรุง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
พลังงานไฟฟาท่ีใชในการทํานํ้ารอน 
 
คํานวณพลังงานที่ใชในการทํานํ้ารอน โดยใชความสัมพันธดังน้ี 
 
พลังงานในการทําน้ํารอน = M hot water x Cp x (T hot water, out  -   T water, in) / Heater eff. 
 
โดยที่ 

Q            =   ปริมาณความรอนที่ใชในการทําน้ํารอน (MJ/วัน) 
         M hot water    =   ผลรวมอัตราการไหลของน้ํารอนจากการตรวจวัด (ลิตร/วัน) 
         Cp   =   ความรอนจําเพาะของน้ํา เทากับ 4.186  kJ/kg.oC 
         T water, in   =   อุณหภูมิของน้ําเขาเครื่องทําน้ํารอนจากการตรวจวัดเฉล่ีย (oC) 
         T hot water, out   =   อุณหภูมิของน้ํารอนที่ออกจากเครื่องทําน้ํารอน (oC) เฉล่ียแบบถวงน้ําหนัก   

    รวมกับปริมาณน้ํารอนที่ใชในแตละอุณหภูมิ 
   =   [(M1T1) + (M2T2) + (M3T3) + (MnTn)] / M hot water 
 
        Heater eff   =   ประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟา เทากับ 98 % 

 
โดยสามารถสรุปปริมาณพลังงานที่ตองใชในการทํานํ้ารอนดวยเคร่ืองทํานํ้ารอนดวยไฟฟากอนปรับปรุง
สําหรับแตละชั้นแสดงไดดังน้ี 
 

1. พลังงานในการทําน้ํารอนของชั้นที่ 2  เทากับ    15.74  เมกะจูล/วัน 
2. พลังงานในการทําน้ํารอนของชั้นที่ 3  เทากับ    85.61  เมกะจูล/วัน 
3. พลังงานในการทําน้ํารอนของชั้นที่ 4  เทากับ    34.97  เมกะจูล/วัน 
4. พลังงานในการทําน้ํารอนของชั้นที่ 5  เทากับ    27.86  เมกะจูล/วัน 
5. พลังงานในการทําน้ํารอนของชั้นที่ 6 เทากับ   176.22  เมกะจูล/วัน 
6. พลังงานในการทําน้ํารอนของชั้นที่ 7  เทากับ    257.85    เมกะจูล/วัน 
 
รวมพลังงานที่ใชในการทําน้ํารอนทั้งหมดเทากับ   598.25   เมกะจูล/วัน  

 
ปริมาณการใชน้ํารอนตอวันเทากับ   8.682  ลบ.ม.ตอวัน (8,682 ลิตรตอวัน)  
 
หมายเหตุ : เนื่องจากยังไมมีการใชน้ํารอนสําหรับชั้น 7 ในปจจุบัน พลังงานที่ใชในการทําน้ํารอนจึงคํานวณจาก
ปริมาณการใชน้ํารอนและอุณหภูมิน้ํารอนในการใชงาน จากลักษณะงานเดียวกันที่มีใชงานในชั้นอื่น ๆ ของโรงพยาบาล 
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ดัชนีการใชพลังงาน (Specific Energy Consumption) 
 
ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานความรอนที่ใชรวม 

ปริมาณน้ํารอน x ผลตางอุณหภูมิในการทําน้ํารอน 
 
ปริมาณการใชน้ํารอน (M hot water) = รวมปริมาณการใชน้ํารอนสําหรับชั้น 2 - 7 

= 184 + 1,634 + 426 + 400 + 1,622 + 4,416 
= 8,682  ลิตร/วัน 
= 8.682  ลบ.ม./วัน 

      
พลังงานความรอนที่ใช (Q thermal)  = รวมปริมาณพลังงานความรอนที่ใชสําหรับชั้น 2 - 7 
     = 15.74 + 34.97 + 27.86 + 176.22 + 41.67 

= 598.25   เมกะจูล/วัน 
 
การใชพลังงาน/ปริมาณการใชน้ํารอน = 598.25 / 8.682 

= 68.91  เมกะจูล/ลบ.ม. 
 
ในการคํานวณดัชนีการใชพลังงานฐาน จะตองคํานวณคาการใชพลังงานเทียบกับผลตางของอุณหภูมิของน้ําเขาและน้ํา
รอนที่ออกจากเครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟา ซึ่งในกรณีของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม อุณหภูมิน้ําเขามีคาไม
แตกตางกัน โดยมีคาเฉล่ียที่ 28 องศาเซลเซียส แตอุณหภูมิน้ํารอนที่ออกจากเครื่องทําน้ํารอนดวยไฟฟา จากการ
ตรวจวัดพบวามีคาแตกตางกันไปตามลักษณะการใชงาน (ระหวาง 36.7 ถึง 87.20 องศาเซลเซียส) รวมท้ังปริมาณการ
ใชน้ํารอนในแตละอุณหภูมิมีคาแตกตางกันมาก ดังนั้น จึงกําหนดคาอุณหภูมิน้ํารอนออกจากเครื่องฯ โดยใชวิธีคํานวณ
จากอุณหภูมิน้ํารอนที่ไดจากเครื่องทําน้ํารอนทุกเครื่องเฉล่ียแบบถวงน้ําหนัก โดยพิจารณาอุณหภูมิของน้ํารอนเฉล่ีย
และปริมาณน้ํารอนที่ใชในแตละชั้น ประกอบในการคํานวณคาอุณหภูมิน้ํารอนเฉล่ียของทั้งอาคาร ดังนี้ 
 
T hot water, out =  [(Mช้ันที่2Tช้ันที่2)+(Mช้ันที่3Tช้ันที่3)+(Mช้ันที่4Tช้ันที่4)+(Mช้ันที่5Tช้ันที่5)+(Mช้ันที่6Tช้ันที่6)+(Mช้ันที่7Tช้ันที่7)]      

M hot water 
= (184x48.02)+(1,632x40.26)+(426x47.21)+(100x44.3)+(1,622x53.43)+(4,416x41.67) 

8,682 
= 44.13 องศาเซลเซียส (oC) 

 
อุณหภูมิของน้ํารอนเฉล่ียทุกเครื่อง   44.13   องศาเซลเซียส (oC)  
อุณหภูมิของน้ํากอนเขาเครื่อง   28   องศาเซลเซียส (oC) 
อุณหภูมิแตกตางระหวางน้ําเขาและออก  16.13   องศาเซลเซียส (oC) 

 
ดัชนีการใชพลังงานฐาน  = 598.25 / (8.682 x 16.13) 

= 4.27  เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส (MJ/m3/oC) 
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ดังนั้น  
ดัชนีการใชพลังงานฐาน = 4.27   เมกะจูล/ลบ.ม./องศาเซลเซียส 

 
*คาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนเฉล่ีย    44.13  องศาเซลเซียส (oC) 
อุณหภูมิของน้ํากอนเขาเครื่อง   28  องศาเซลเซียส (oC) 
ปริมาณการใชน้ํารอน    8.682  ลบ.ม./วัน  
จํานวนเตียงวันคนไขในเฉล่ีย  304  หองตอวัน ณ วันที่ทําการตรวจวัด  
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รายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  
บริษัท ออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด 
 

การคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังการปรับปรุง 
 

ระบบปมความรอนใชพลังงานไฟฟาเปนหลักในการทําความรอนและหมุนเวียนน้ํารอน ดังนั้น ในการคํานวณดัชนีการ
ใชพลังงานหลังการปรับปรุง จะคํานวณจากปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชของปมความรอนและปมหมุนเวียนน้ํารอน เทียบ
กับผลผลิตที่ไดจากเครื่องลางแตละเครื่อง โดยแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 

พลังงานไฟฟาที่ใชของเครื่องลางที่ 1  
 

   -   กําลังไฟฟาเฉล่ียของปมความรอน (Pปมความรอน)  = 14.80   กิโลวัตต 
 
พลังงานไฟฟาของปมความรอน 

=  P ปมความรอนx จํานวนชั่วโมงในการตรวจวัด   
    =  14.80 x 1 
    =  14.80    กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย  =  53.28  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  118.40 เมกะจูลตอชั่วโมง 

 
พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนของปมความรอน  

   = PHP Pump #2  x  จํานวนชั่วโมงในการตรวจวัด   
= 1.51 x 1 

    = 1.51   กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย  =  5.44  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  12.08  เมกะจูลตอชั่วโมง 

 
พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนในระบบ   

   = PCirculating Pump#3 x จํานวนชั่วโมงในการตรวจวัด   
= 2.14 x 1 

    = 2.14   กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย  =  7.70  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  17.12  เมกะจูลตอชั่วโมง  

 
พลังงานที่ใชรวม    
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(เมื่อแปลงเปนพลังงานขั้นตน)  = 118.40 + 12.08 + 17.12 
= 147.60    
= 147.60  เมกะจูลตอชั่วโมง 

 
ดัชนีการใชพลังงาน (Specific Energy Consumption) 
 

ดัชนีการใชพลังงานของเครื่องลางเครื่องที่ 1 = พลังงานที่ใชรวม 

                   จํานวนการลางใน 1 ชั่วโมง (Rack) 

 
ดังน้ัน  คาดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 147.60 / 4 
       = 36.90  เมกะจูล/Rack 

  
 ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุงของเครื่องลางที่ 1  =    36.90              เมกะจูล/Rack 
 

 
พลังงานไฟฟาที่ใชของเครื่องลางที่ 2 และ 3  
 

   -   กําลังไฟฟาเฉล่ียของปมความรอน (PHeat Pump)   16.84   กิโลวัตต 
 -   จํานวนชั่วโมงการทํางาน  (OH)    17 ชั่วโมง 

 
 
พลังงานไฟฟาของปมความรอน 

=  P ปมความรอนx OH  
    =  16.84 x 17 
    =  286.28   กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย  =  1,030.61 เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  2,290.24 เมกะจูลตอชั่วโมง 

 
พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนของปมความรอน  

   = PHP Pump #1  x  OH  
= 1.63 x 17 

    =  27.71   กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย  =  99.76  เมกะจูลตอชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  221.68 เมะกจูลตอชั่วโมง 

 
พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนในระบบของเครื่องลาง (เสื้อสูบ)   

   = PCirculating Pump#1 x OH 
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=  1.47 x 17 
    =  24.99   กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย  =  89.96  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  199.92 เมกะจูลตอชั่วโมง  

 
พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนในระบบของเครื่องลาง (เพลาขอเหวี่ยง)   

   = PCirculating Pump#2 x OH 
= 1.52 x 17 

    =  25.84   กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย  =  93.02  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  206.72 เมกะจูลตอชั่วโมง  
 
พลังงานที่ใชรวม    = 
(เมื่อแปลงเปนพลังงานขั้นตน) = 2,290.24 + 221.68 + 199.92 + 206.72 

= 2,918.56    
= 2,918.56  เมกะจูลตอชั่วโมง 

 

 
คาปรับปรุงการใชพลังงาน   
 

คาปรับปรุงการใชพลังงาน   เนื่องจากชั่วโมงการทํางานที่ลดลงในสวนของปมความรอน 
จากคาฐานตัวแปรของการทํา Baseline ชั่วโมงการทํางานของเครื่องลางเครื่องที่ 2 และ 3 จะเทากับ 19  ชั่วโมง โดยที่
ปริมาณชิ้นงานที่ใชลางหลังจากที่ไดประกอบเปนเครื่องแลวเทากับ  836 เครื่อง    
 

ตัวแปรควบคุมการใชพลังงาน กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

ชั่วโมงการทํางาน 19 17 

จํานวนรอบการทํางาน 76 68 

ปริมาณชิ้นงาน 836 748 
 

ดังนั้นคิดเปนชิ้นงานที่ลดลง  =  836 – 748 
    =  88 ชิ้น 
 

เครื่องลางทํางานชั่วโมงละ  4  รอบ โดยในแตละรอบจะไดชิ้นงาน  11 ชิ้น  ดังนั้นในหนึ่งชั่วโมงจะไดชิ้นงานทั้งหมด  
44 ชิ้น  พลังงานไฟฟาที่ใชของเครื่องปมความรอนตอหนึ่งชั่วโมงในการลางชิ้นงานเทากับ 16.84 kWh (จากการ
ตรวจวัด) 
 
คิดเปนปริมาณชิ้นงานที่ลางใน 2 ชั่วโมง   =  44 x 2 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 76 จาก 90 

     =  88   ชิ้น   
 

พลังงานไฟฟาของปมความรอน 
=  P ปมความรอนx  จํานวนชั่วโมงที่ลดลง 

    =  16.84 x 2  
    =  33.68    กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย  =  121.25      เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  269.44      เมกะจูลตอชั่วโมง 
 

ดังนั้น  คิดเปนคาปรับปรุงการใชพลังงาน เนื่องจากชั่วโมงการทํางานลดลงของปมความรอนเทากับ  269.44  MJ/h 
โดยที่ปริมาณชิ้นงานที่ลางจะเทากับ 88 ชิ้น 
 

คาปรับปรุงการใชพลังงาน   เน่ืองจากชั่วโมงการทํางานที่ลดลงในสวนของปมน้ํา 
 

พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนของปมความรอน  
   = PHP Pump #1  x  OH  

= 1.63 x 2 
    =  3.26   กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย  =  11.74  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  26.08  เมกะจูลตอชั่วโมง  

 
พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนในระบบของเครื่องลาง (เสื้อสูบ)   

   = PCirculating Pump#1 x OH 
=  1.47 x 2 

    =  2.94   กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย  =  10.58  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  23.52  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนในระบบของเครื่องลาง (เพลาขอเหวี่ยง)   

   = PCirculating Pump#2 x OH 
= 1.52 x 2 

    =  3.04   กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย  =  10.94  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  24.32  เมกะจูลตอชั่วโมง  
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 77 จาก 90 

ดังน้ัน  คิดเปนคาปรับปรุงการใชพลังงานของระบบปมนํ้า  

 

=  พลังงานของปมหมุนเวียนน้ํารอนของปมความรอน+ พลังงานของปมหมุนเวียนน้ํารอนในระบบของเครื่อง
ลาง (เส้ือสูบ) + พลังงานของปมหมุนเวียนน้ํารอนในระบบของเครื่องลาง (เพลาขอเหว่ียง)  

 
 =  26.08 + 23.52 + 24.32  
 =  73.92  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ดัชนีการใชพลังงานของเครื่องลางเครื่องที่ 2 และ 3  = พลังงานที่ใชรวม 

                                      ปริมาณชิ้นงาน 
 

-  พลังงานที่ใชหลังปรับปรุง ของเครื่องลางเครื่องที่  2 และ 3 กอนปรับคา  2,918.56   เมกะจูลตอชั่วโมง 
- คาปรับปรุงการใชพลังงาน เนื่องจากชั่วโมงการทํางานลดลงของปมความรอน   269.44   เมกะจูลตอชั่วโมง 
- คาปรับปรุงการใชพลังงานของระบบปมน้ํา       73.92    เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ดังนั้นคิดเปนพลังงานหลังปรับปรุงที่ใชรวม  =  2,918.56 + 269.44 + 73.92  
      =  3,261.92   เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ดัชนีการใชพลังงานของเครื่องลางเครื่องที่ 2 และ 3  =  3,261.92 / 836 
       =  3.90  เมกะจูล/ชิ้น 
 
รวมดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุงของเครื่องที่ 2 และ3 = 3.90    เมกะจูล/ชิ้น 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 78 จาก 90 

 
รายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  
บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด 
 
ผลการตรวจวัดการใชพลังงานหลังการปรับปรุง แสดงไดดังน้ี 
 
  กําลังไฟฟาเฉล่ียของเครื่องปมความรอน (P Heat Pump)  = 4.60    กิโลวัตต 
  จํานวนการใชงานของเครื่องปมความรอน  = 3  เครื่อง 
  เปอรเซ็นตภาระการทํางานของระบบปมความรอน = 58.81  % 
  จํานวนวันในการทํางาน (DY)   =   350    วันตอป 
  ราคาคาไฟฟา      =  2.55    บาทตอหนวย 
 
พลังงานไฟฟาของเคร่ืองปมความรอน 

=  P Heat Pump x เปอรเซ็นตภาระการทํางานของระบบปมความรอน  x จํานวนเครื่องปม
ความรอน x จํานวนชั่วโมงในการตรวจวัด   

   =  4.60 x 58.81% x 3 x 5 
   =  40.58   กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นตน = 324.64 เมกะจูล ใน 5 ชั่วโมง 
 
พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนของเคร่ืองปมความรอน  

     = กําลังไฟฟา  x 100% x จํานวนชั่วโมงในการตรวจวัด   
= 1.34 x 5 

      =  6.70   กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นตน    =   53.6    เมกะจูล ใน 5 ชั่วโมง 
 
 
พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนในระบบน้ํา DI    

     = กําลังไฟฟา x 100% x จํานวนชั่วโมงในการตรวจวัด   
= 2.86 x 5 

      =  14.30  กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นตน    =  114.4    เมกะจูล ใน 5 ชั่วโมง 
 
พลังงานที่ใชรวม     = พลังงานไฟฟาขั้นตน  
(เมื่อแปลงเปนพลังงานขั้นตน)  = (324.64 + 53.6 + 114.4) / 5  

= 492.64 / 5   
= 98.53  เมกะจูลตอชั่วโมง 

 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 79 จาก 90 

คาตัวแปรที่ไดจากการตรวจวัดหลังปรับปรุง 
ปริมาณน้ํารอนที่ใชที่ใชในเครื่องซักผา  = 0.28  ลบ.ม ตอชั่วโมง 
ปริมาณน้ํารอนหมุนเวียนในระบบ   = 14.53  ลบ.ม ตอชั่วโมง 
ปริมาณน้ํารอนรวมท่ีใชในชวงเวลาตรวจวัด  = 14.81  ลบ.ม ตอชั่วโมง 
อุณหภูมิน้ําเขาเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน  = 45  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิน้ําออกจากเครื่องแลกเปล่ียนความรอน  = 50  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิน้ําเติม (UDI Water)    = 30  องศาเซลเซียส 
 
 
ดัชนีการใชพลังงาน (Specific Energy Consumption) หลังการปรับปรุง 
 
ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานที่ใชรวม 

                ปริมาณน้ํารอน x ผลตางอุณหภูมิน้ํา 
 

-  พลังงานที่ใชหลังปรับปรุงกอนรวมคาปรับปรุงการใชพลังงาน   98.53 เมกะจูลตอชั่วโมง 
-  คาปรับปรุงการใชพลังงาน เนื่องจากปริมาณน้ํารอนที่ลดลง 8.36 ลบ.ม/ชั่วโมง      128 เมกะจลูตอชั่วโมง 
-  คาปรับปรุงการใชพลังงาน เนื่องจากผลตางอุณหภูมิของน้ํารอน       3.60 เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ดังน้ันคิดเปนพลังงานที่ใชท้ังหมด  =  98.53 + 128 – 3.60 
     =  222.93   เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ดังนั้น  คาดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 222.93 / (23.17 x 5.20) 
      = 1.85  เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
 ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  =    1.85              เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 

 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 80 จาก 90 

 
รายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  
บริษัท เพรสิเดนทโฮเต็ลและทาวเวอร จํากัด 
 

พลังงานไฟฟา 
   
  กําลังไฟฟาเฉล่ียของเครื่องปมความรอน   8.58    กิโลวัตต 
  จํานวนเครื่องปมความรอนที่ใชงาน     6   เครื่อง 
  ชั่วโมงการใชงานที่ใชในการคํานวณ (OH)    1    ชั่วโมง  
 
พลังงานไฟฟาของเคร่ืองปมความรอน (P Heat Pump) 

=  P Heat Pump x 6 x ชั่วโมงการทํางาน 
      =  8.58 x 6 x 1 
      =  51.18   กิโลวัตตชั่วโมง 
 คิดเปนพลังงานขั้นตน    = 409.44 เมกะจูลตอชั่วโมง 
  
 
พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนของระบบเดิม  

= (PHWRP x 100%) x ชั่วโมงการทํางาน 
= (10.42 x 100%) x 1 

      = 10.42  กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นตน    = 83.36   เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
พลังงานที่ใชรวม    = พลังงานไฟฟาของ Heat Pump + พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนน้ํารอนของระบบเดิม 
(เมื่อแปลงเปนพลังงานขั้นตน) = 409.44 + 83.6 เมกะจูลตอชั่วโมง  

= 493.04  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
 
ตารางที่ 1 ตัวแปรตัวแปรควบคุมการใชพลังงาน 

ตัวแปรควบคุมการใชพลังงาน กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใช (องศาเซลเซียส) 55  52.63 
อุณหภูมิน้ําเติม (องศาเซลเซียส) 30 26.32 
ผลตางของอุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 25 26.31 
จํานวนหองที่เขาพัก (หอง) 627 292 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 81 จาก 90 

 
 
ดัชนีการใชพลังงาน (Specific Energy Consumption) 
 
ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานที่ใชรวม 

ปริมาณน้ํารอน x (อุณหภูมิน้ําเติม – อุณหภูมิน้ํารอนที่ใช) 
 

-  พลังงานที่ใชหลังปรับปรุงกอนรวมคาปรับการใชพลังงาน  493.04  เมกะจูลตอชั่วโมง 
-  คาปรับปรุงการใชพลังงาน  เนื่องจากปริมาณการใชน้ํารอนที่เพ่ิมขึ้น 294.74  เมกะจูลตอชั่วโมง 
-  คาปรับปรุงการใชพลังงาน  เนื่องจากผลตางอุณหภูมิของน้ํารอน     14.48  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ดังน้ันคิดเปนพลังงานที่ใชท้ังหมด  =  493.04 + 294.74 – 14.48 
     =  773.30    เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ท่ีคาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใช    55  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติม    30  องศาเซลเซียส 
ผลตางอุณหภูมิของน้ํา    25  องศาเซลเซียส 
ปริมาณการใชน้ํารอน    9.953  ลบ.ม./ชั่วโมง 
จํานวนหองที่เขาพักวันที่ 8-15/08/08 เฉล่ีย  627  หอง 
 
ดังนั้น  คาดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 773.30 / (9.953 x 25) 
      = 3.11  เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  =    3.11              เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 82 จาก 90 

 
รายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  
บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 
ผลการตรวจวัดกําลังไฟฟาของปมความรอน ภายหลังการติดต้ังแลวเสร็จ แสดงไดดังน้ี 
 

Heat Pump  %Load 
 Average 

kW 

1 43.17 18.69 
2 59.21 18.49 
3 25.54 18.13 
4 54.00 18.89 
5 0.67 18.08 

Average 36.52 18.46 

 
 โดยสามารถคํานวณการใชพลังงานตอชั่วโมงสําหรับระบบปมความรอนที่ติดตั้งใหมไดดังนี้ 
 
พลังงานไฟฟาของเคร่ืองปมความรอน เคร่ืองท่ี 1  

=  P Heat Pump#1  x ชั่วโมงการทํางาน x เปอรเซ็นตภาระการทํางานของเครื่องปม
ความรอน 

    =  18.69 x 1 x 43.17% 
    =  8.07    กิโลวัตตชั่วโมง 
 คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  64.55  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
พลังงานไฟฟาของเคร่ืองปมความรอน เคร่ืองท่ี 2  

=  P Heat Pump#2  x ชั่วโมงการทํางาน x เปอรเซ็นตภาระการทํางานของเครื่องปม
ความรอน 

    =  18.49 x 1 x 59.21% 
    =  10.95   กิโลวัตตชั่วโมง 
 คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  87.58  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
 พลังงานไฟฟาของเคร่ืองปมความรอน เคร่ืองท่ี 3  

=  P Heat Pump#3  x ชั่วโมงการทํางาน x เปอรเซ็นตภาระการทํางานของเครื่องปม
ความรอน 

    =  18.13 x 1 x 25.54% 
    =  4.63    กิโลวัตตชัวโมง 
 คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  37.04  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 83 จาก 90 

พลังงานไฟฟาของเคร่ืองปมความรอน เคร่ืองท่ี 4  
=  P Heat Pump#4  x ชั่วโมงการทํางาน x เปอรเซ็นตภาระการทํางานของเครื่องปม
ความรอน 

    =  18.89 x 1 x 54% 
    =  10.20    กิโลวัตตชั่วโมง 
 คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  81.60  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
พลังงานไฟฟาของเคร่ืองปมความรอน เคร่ืองท่ี 5  

=  P Heat Pump#5  x ชั่วโมงการทํางาน x เปอรเซ็นตภาระการทํางานของเครื่องปม
ความรอน 

    =  18.08 x 1 x 0.67% 
    =  0.12    กิโลวัตตชั่วโมง 
 คิดเปนพลังงานขั้นตน  =  0.97  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้ารอนของระบบเดิม 

= (PHWRP x 100%) x ชั่วโมงการทํางาน 
= (1.95 x 100%) x 1 

    = 1.95  กิโลวัตตชั่วโมง 
คิดเปนพลังงานขั้นตน  = 15.60   เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
พลังงานที่ใชรวม      = พลังงานไฟฟาของปมความรอน + พลังงานไฟฟาของปมหมุนเวียนนํ้า
(เมื่อแปลงเปนพลังงานขั้นตน)  รอนของระบบเดิม 
    = 64.55 + 87.58 + 37.04 + 81.60 + 0.97 + 15.60 

= 287.35  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ดัชนีการใชพลังงาน (Specific Energy Consumption) 
 
ดัชนกีารใชพลังงาน   = พลังงานที่ใชรวม 

ปริมาณน้ํารอน x (อุณหภูมิน้ําเติม – อุณหภูมิน้ํารอนที่ใช) 
 

-  พลังงานที่ใชหลังปรับปรุงกอนรวมคาปรับการใชพลังงาน  287.35  เมกะจูลตอชั่วโมง 
-  คาปรับปรุงการใชพลังงาน เนื่องจากปริมาณการใชน้ํารอน  190.82  เมกะจูลตอชั่วโมง 
-  คาปรับปรุงการใชพลังงาน เนื่องจากผลตางอุณหภูมิของน้ํารอน     13.86  เมกะจูลตอชั่วโมง 
 
ดังนั้นคิดเปนพลังงานที่ใชทั้งหมด  =  287.35 + 190.82 + 13.86 
     =  492.03   เมกะจูลตอชั่วโมง 
ท่ีคาฐานตัวแปรของการทํา Base line 
อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใช    55  องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิของน้ําเติม    30  องศาเซลเซียส 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 84 จาก 90 

ผลตางอุณหภูมิของน้ํา    25  องศาเซลเซียส 
ปริมาณการใชน้ํารอน    4.369  ลบ.ม./ชั่วโมง 
จํานวนหองที่เขาพักวันที่ 8-14/08/08 เฉล่ีย 497 หอง 
 
 
ดังน้ัน  คาดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง    = 492.03 / (4.369 x 25) 
       = 4.50  เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  =    4.50              เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 85 จาก 90 

 
รายละเอียดการคํานวณดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
พลังงานไฟฟา 
ขอมูลจากการตรวจวัดการทํางานของเคร่ือง Heat Pump เคร่ืองท่ี 1 และ 2 
 
Heat Pump จํานวนเวลาที่ทํางาน จํานวนเวลาทั้งหมด เปอรเซ็นตภาระการทํางาน

นาที นาที
เคร่ืองท่ี 1 373 1440 26%
เคร่ืองท่ี 2 174 1440 12%  
 
  เคร่ืองปมความรอน เคร่ืองท่ี 1 
  -  กําลังไฟฟาเฉล่ียของเครื่องปมความรอนเครื่องที่ 1 เทากับ  10.66   กิโลวัตต (P Heat Pump1) 
  -  เปอรเซ็นตภาระการทํางาน 26 % 
  เคร่ืองปมความรอน เคร่ืองท่ี 2 
  -  กําลังไฟฟาเฉล่ียของเครื่องปมความรอน เครื่องที่ 2 เทากับ  9.85 กิโลวัตต (P Heat Pump2) 
  -  เปอรเซ็นตภาระการทํางาน 12 % 
  -  จํานวนวันในการทํางาน  365  วันตอป 
  -  ราคาคาไฟฟา  3.00  บาทตอหนวย 
 
พลังงานไฟฟาของปมนํ้ารอน 

=  PHWP#1 x 100% x 24  
      =  0.71 x 100% x 24  
      =  17.04   กิโลวัตตชั่วโมงตอวัน 
  
คิดเปนพลังงานสุดทาย    =  17.04 x 3.6  

=  61.34    เมกะจูลตอวัน 
คิดเปนพลังงานขั้นตน    =  61.34 / 0.45   
      = 136.32  เมกะจูลตอวัน 
 
พลังงานไฟฟาของเคร่ืองปมความรอน เคร่ืองท่ี 1  

=  P Heat Pump1 x เปอรเซ็นตภาระการทํางาน x ชั่วโมงทํางาน 
     =  10.66 x 26% x 24  
     =  66.52    กิโลวัตตชั่วโมงตอวัน 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย   =  66.52 x 3.6  

=  239.47    เมกะจูลตอวัน 
คิดเปนพลังงานขั้นตน   =  239.47 / 0.45   
     = 532.15   เมกะจูลตอวัน 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 86 จาก 90 

 
 
พลังงานไฟฟาของเคร่ืองปมความรอน เคร่ืองท่ี 2  

=  P Heat Pump2 x เปอรเซ็นตภาระการทํางาน x ชั่วโมงการทํางาน 
     =  9.85 x 12% x 24  
     =  28.37     กิโลวัตตชั่วโมงตอวัน 
คิดเปนพลังงานขั้นสุดทาย   =  28.37 x 3.6  

=  102.12    เมกะจูลตอวัน 
คิดเปนพลังงานขั้นตน   =  102.12 / 0.45   
     =  226.94   เมกะจูลตอวัน 
 
 
พลังงานที่ใชรวม       
(เมื่อแปลงเปนพลังงานขั้นตน) =  พลังงานไฟฟาของเครื่องปมความรอน เครื่องที่ 1 +  พลังงานไฟฟา

ของเครื่องปมความรอน เครื่องที่ 2 + พลังงานไฟฟาของปมน้ํารอน 
 

=   532.15 +  226.94 + 136.32  
= 895.41   เมกะจูลตอวัน 

 
คาตัวแปรที่ไดจากการตรวจวัดหลังปรับปรุง 
-  อุณหภูมิของน้ํารอนที่ออกจากเครื่องปมความรอนเฉล่ีย 41.96  องศาเซลเซียส 
-  อุณหภูมิของน้ํารอนที่เขาเครื่องปมความรอนเฉล่ีย  23.91  องศาเซลเซียส 
-  ผลตางของอุณหภูมิน้ําเทากับ     18.05    องศาเซลเซียส 
-  ปริมาณน้ํารอนที่ใชตอวัน     14.27  ลูกบาศกเมตร 
-  จํานวนเตียงผูปวยในเฉล่ีย    292  เตียง 
 
ตัวแปรตัวแปรควบคุมการใชพลังงานกอนและหลังปรับปรุง 
 

ตัวแปรควบคุมการใชพลังงาน กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

อุณหภูมิของน้ํารอนที่ใช (องศาเซลเซียส) 44.13 41.96 
อุณหภูมิน้ําเติม (องศาเซลเซียส) 28 23.96 
ผลตางของอุณหภูมิน้ํา (องศาเซลเซียส) 16.13 18.05 
จํานวนเตียงวันคนไขในเฉล่ีย (เตียง) 304 292 
ปริมาณน้ํารอนรวม (ลบ.ม ตอวัน) 8.682 14.27 
 
 
 
 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 87 จาก 90 

 
 
ดัชนีการใชพลังงาน (Specific Energy Consumption) 
 
ดัชนีการใชพลังงาน   = พลังงานที่ใชรวม 

                ปริมาณน้ํารอน x ผลตางอุณหภูมิน้ํา 
 

-  พลังงานที่ใชหลังปรับปรุงกอนรวมคาปรับการใชพลังงาน  895.41  เมกะจูลตอวัน 
-  ปริมาณน้ํารอนที่เพ่ิมขึ้น  8.36  ลบ.ม./ชั่วโมง  ใชพลังงาน   377.52  เมกะจูลตอวัน 
-  คาปรับปรุงการใชพลังงาน  เนื่องจากผลตางอุณหภูมิของน้ํารอน     114.72  เมกะจูลตอวัน 
 
ดังน้ันคิดเปนพลังงานที่ใชท้ังหมด  =  895.41 – 377.52 – 114.72 
     =  403.17    เมกะจูลตอวัน 
 
ดังน้ัน  คาดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง   = 403.17 / (8.68 x 16.13) 
      = 2.88  เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 
 
 ดัชนีการใชพลังงานหลังปรับปรุง  =    2.88              เมกะจูล/ลบ.ม.องศาเซลเซียส 

 
 



โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการอนุรักษพลังงาน  กรณีศึกษา 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

การใชปมความรอนสําหรับการทําความรอน (5 พ.ย. 52)  หนา 88 จาก 90 
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