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บทนํา 
 
 ผูเขียนไดทําโปรแกรมจําลองการทํางานของระบบทําน้ํารอนโรงแรมขึ้น เพื่อคํานวณหาสาเหตุที่ทําใหเกิด
ปญหาขึ้นกับระบบทําน้ํารอนของโรงแรมแหงหนึ่ง ซึ่งโรงแรมนี้ใชเครื่องฮีทปมพแบบ AIR TO WATER และเพื่อหา
แนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้น ผูเขียนเห็นวาโปรแกรมนี้มีประโยชนในการแกปญหาที่เกิดขึ้นแกระบบทําน้ํารอนและทํา
ใหทราบปญหาที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่เลือกเครื่องฮีทปมพและถงเก็บน้ํารอนไมเหมาะสม  หรือการทํางานของระบบทํา
น้ํารอนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมตางๆ ในบทความนี้จึงจะอธิบายถึงสมมุติฐาน หลักการทํางานของ
โปรแกรม วิธีการใชโปรแกรม การดูผลการคํานวณ และการเปลี่ยนคาตัวประกอบตางๆ 
 

โปรแกรมนี้ไดใชในการแกปญหาระบบทําน้ํารอนของโรงแรมขนาด 102 หองมาแลว จึงนาจะเปนประโยชน
ตอ ผูสนใจทุกทานทั้งดานการออกแบบ การจัดซื้อ การติดตั้ง และการแกปญหาระบบทําน้ํารอน ซึ่งทางผูเขียนยินดีที่
จะใหคําแนะนําเพื่อการแกปญหาตางๆเกี่ยวกับระบบทําน้ํารอนและการใชโปรแกรม 

 
รายละเอียดของโปรแกรม 
 
 โปรแกรมนี้เขียนขึ้นโดยใชโปรแกรมกระดาษทดซึ่งเปนโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ทั่วไป  การเขียนใช  Mathematic function และ Logic function งายๆ เพื่อใชคํานวณอุณหภูมิน้ํารอนที่จาย และคา
อื่นๆ ที่จะอธิบายตอไป 
 
 โปรแกรมมี 2 หนา หนาแรกตามรูปที่ 1. ใชสําหรับแกไขขอมูลการใชน้ํารอนที่ทําการวัดจริง ซึ่งไดแกอัตรา
การใชน้ํารอนทุกครึ่งชั่วโมงหนวยเปน ลบ.ม.(Column B)  อุณหภูมิน้ําเย็นที่ใชผสมซึ่งสมมุติใหเทากับอุณหภุมิน้ําเย็น
ที่ใชเติมใหระบบทําน้ํารอน (Column C)  และอุณหภูมิน้ํารอนที่จายเขาสูระบบทอ (Column D)  อัตราการใชน้ํารอน
ที่ใชจริงจากการวัดจะถูกเปล่ียนเปนอัตราการใชน้ํารอน (Column E) ที่อุณหภมิูน้ําเย็นที่ใชผสม 30 เซลเซียส และ
อุณหภูมิน้ํารอน 60 เซลเซียส  ซึ่งทั้งหมดนี้มีอุณหภูมิน้ําผสม 39 เซลเซียส ( Cell B2)  อัตราการใชน้ํารอนที่ไดนี้จะ
นําไปใชในโปรแกรมหนาที่ 2  
 
 โปรแกรมหนาที่ 2 ตามรูปที่ 2.แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกจาก Column C-H ใชคํานวณอุณหภูมิน้ํารอนที่
จายเขาระบบทอจายในแตละชวงเวลา (Column H)  อุณหภูมิน้ํารอนที่จายเขาระบบทอจายต่ําสุดและสูงสุด (Cell  
F55, F66)  อุณหภูมิน้ํารอนเฉลี่ยที่จายเขาระบบทอจาย (Cell H56)  อัตราการใชน้ํารอนรวม (Cell H55) ซึ่งคาตางๆ
เหลานี้เปนส่ิงที่จะแสดงผลการทํางานของระบบน้ํารอนและคุณภาพของน้ํารอนที่ผลิตไดโดยการติดตั้งระบบทอน้ํา
รอนตามรูปที่ 3. ซึ่งเปนการติดตั้งมาตรฐานของบริษัทฯและจะเรียกวาการติดตั้งแบบขนานกับถังเก็บน้ํารอน 
 



โปรแกรมหนาที่ 2. สวนที่ 2. จาก Column H-L ใชคํานวณอุณหภูมิน้ํารอนที่จายเขาระบบทอจายในแตละ
ชวงเวลา (Column K)  อุณหภูมิน้ํารอนที่จายเขาระบบทอจายต่ําสุดและสูงสุด (Cell  J55, J66)  อุณหภูมิน้ํารอน
เฉล่ียที่จายเขาระบบทอจาย (Cell L56)  อัตราการใชน้ํารอนรวม (Cell L55) ซึ่งคาตางๆเหลานี้เปนส่ิงที่จะแสดงผล
การทํางานของระบบน้ํารอนและคุณภาพของน้ํารอนที่ผลิตไดโดยการติดตั้งระบบทอน้ํารอนแบบที่ใชอยูทั่วไป คือดึง
น้ํารอนจากถังเก็บน้ํารอนมาผานเครื่องฮีทปมพทําใหรอนขึ้นแลวกลับไปที่ถังเก็บน้ํารอน  น้ํารอนที่จายไปใชตอออก
จากถังเก็บน้ํารอนตามรูปที่ 4. 

 
รูปที่ 1. โปรแกรมสวนที่ 1. แกไขขอมูลอัตราการใชน้ํารอนจากการวัด 

 
 

รูปที่ 2. โปรแกรมสวนที่ 2. จําลองการทํางานระบบน้ํารอน 

 



รูปที่ 3. การติดตั้งระบบทอน้ํารอนมาตรฐานบริษัทเอ็นเนอยี่มาสเตอรจํากัด 

 
 

 
รูปที่ 4. การติดตั้งระบบทอน้ํารอนทั่วไป 

 
ขอมูลที่ใชในโปรแกรมหนาที่ 2 นี้นอกจากอัตราการใชน้ํารอน (Column B) จากหนาแรกแลว  ยังสามารถ

ใสขอมูลของขนาดฮีทปมพเปนกิโลวัตตความรอนที่ผลิตได (Cell C4)  อุณหภูมิน้ํารอนที่ตั้งที่เครื่องฮีทปมพ (Cell  
F4)  ขนาดของถังเก็บน้ํารอน (Cell C3)  อุณหภูมิที่ตั้งที่ถังเก็บน้ํารอน (Cell F3) ซึ่งจะควบคุมการปดเปดของเครื่อง
ฮีทปมพ  อุณหภูมิน้ําผสมที่ใช (Cell L3)  ซึ่งคาเหลานี้สามารถปรับเปล่ียนเพื่อดผูลการทํางานของระบบทําน้ํารอน
และคุณภาพน้ํารอนขางตนได ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการออกแบบ และการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบทํา
น้ํารอน 
 



สมมุติฐานของโปรแกรม 
 
 โปรแกรมนี้ใชสําหรับคํานวณเครื่องฮีทปมพแบบที่มีวาลวควบคุมอุณหภูมิน้ํารอนทําหนาที่ปรับอัตราการ
ไหลของน้ําผาน PLATE HEAT EXCHANGER เพื่อใหน้ําที่ออกจากเครื่องฮีทปมพมีอุณหภูมิคงที่ตามที่ตั้งไวที่ชุด
ควบคุมของเครื่องฮีทปมพ  เมื่อน้ําเขาเครื่องมีอุณหภูมิ 30 เซลเซียส น้ําจะออกจากเครื่องที่ 60 เซลเซียส อัตราการ
ไหลของน้ําจะเทากับ 714 ลิตร/ชั่วโมง  เมื่อน้ําเขาเครื่องมีอุณหภูมิสูงขึ้นวาลวควบคุมอุณหภูมิจะเปดใหน้ําไหลผาน
เครื่องไดมากขึ้นทําใหสามารถใหความรอนไดเทาเดิมคือ 25kW ตลอดเวลาการทํางานของเครื่อง 

 
รูปที่ 5. การติดตั้งวาลวควบคุมอุณหภูมิน้ํารอน 

 
 
 ถาในเครื่องฮีทปมพไมปรับอัตราการไหลของน้ําใหมากขึ้นตามอุณหภูมิของน้ําเขาเครื่องจะทําใหอุณหภูมิ
น้ําออกสูงขึ้นเรื่อยๆ และเครื่องจะตัดเร็วกวาที่ควรเพราะเมื่อน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้นความดันและอุณหภูมิของสารทํา
ความเย็นที่คอยลรอนก็จะสูงขึ้นตามไปดวย เมื่อระยะเวลาการทํางานนอยปริมาณน้ํารอนที่ผลิตก็จะนอยไปดวย 
 

นอกจากนี้วาลวควบคุมยังทําใหเครื่องฮีทปมพสามารถสงน้ํารอนไดอัตราคงที่คาหนึ่งๆในแตละคาของ
อุณหภูมิน้ําที่เขาเครื่องฮีทปมพตามสมการที่ 1. ที่อุณหภูมิน้ําเขาเครื่องคาหนึ่งจะไดคาอัตราการสงน้ําคาหนึ่งเสมอ 
เนื่องจากคาอื่นๆ ในสมการที่ 1. ถูกควบคุมใหคงที่ 

 Heat  = M x SH x Dth                                                                         (1) 
เมื่อ  Heat  = ความรอนที่เครื่องฮีทปมพผลิตไดซึ่งเปนคาคงที่ 

M  = อัตราการผลิตน้ํารอน 
SH  = คาความรอนจําเพาะของน้ําซึ่งเปนคาคงที่เชนเดียวกัน 
Dth  = อุณหภูมิแตกตางของน้ํา 
  = คาอุณหภูมิที่ตั้งที่เครื่องฮีทปมพ – อุณหภูมิน้ําเขาเครื่อง 

 



 อัตราการผลิตน้ํารอนที่คงที่ตามอุณหภูมิน้ําเติมนี้ทําใหการติดตั้งฮีทปมพแบบขนานกับถังเก็บน้ํารอน
สามารถทําใหการเติมน้ํารอนกลับเขาถังเก็บน้ํารอนทําไดโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชน้ํารอนหรือเมื่ออัตราการใชน้ํา
รอนนอยกวาอัตราการผลิตน้ํารอนของเครื่องฮีทปมพ  ทั้งนี้เพราะในเครื่องฮีทปมพมีปมพน้ําสรางความดันใหน้ํารอน
ที่จายออกจากเครื่องฮีทปมพทําใหความดันน้ํารอนนี้สามารถสงน้ํารอนที่ผลิตไดกลับเขาถังเก็บน้ํารอนหรือจายไป
ใชไดตามอัตราการใชที่ตองการ 
 

เนื่องจากเครื่องฮีทปมพทําน้ํารอนใหความรอนไดคงที่ตลอดการทํางาน   ความรอนที่ใหกับระบบทําน้ํารอน
จะทําใหน้ําที่เก็บในถังเก็บน้ํารอนและน้ําที่เติมมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีสมมุติฐานวาไมมีความรอนสูญเสียจากระบบน้ํา
รอน 

  
สมการที่ 2. เมื่อไมมีการใชน้ํารอน ความรอนที่ใหจะทําใหน้ําในถังเก็บน้ํารอนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 

             Dt   = HEAT / 4.187 x  T  / S                                                        (2) 
เมื่อ        1kW  = 1kJ/s =     1 / 4.187kcal/s     =     1 / 4.187kg C/s  
  T  =  Time interval(s)   
  S  = Storage Tank(l) 
  Dt  = Temp Rise (C) ในถังเก็บน้ํารอน 
 
 เมื่อติดตั้งระบบทอน้ํารอนโดยเครื่องฮีทปมพขนานกับถังเก็บน้ํารอน ใชสมการที่ 3. เมื่อมีการใชน้ํารอน แต
ใชน้ํารอนนอยกวาอัตราการผลิตน้ํารอนของเครื่องฮีทปมพ จะมีน้ํารอนวนเวียนเขาเก็บในถังเก็บน้ํารอนดวยซึ่งเมื่อคิด
รวมทั้งระบบจะเปนสมการดังตอไปนี้ 
  Heat / 4.187 x T   =       th  x Q - tc x Q + S x Dt 
  Dt  = (Heat / 4.187 x T – (th-tc) x Q) / S         (3) 
เมื่อ   Q  = อัตราการใชน้ํารอน  =           อัตราการเติมน้ํา 
  th  = อุณหภูมิน้ํารอนจากเครื่องฮีทปมพ 

tc  = อุณหภูมิน้ําเติมเขาระบบ 
   
 สมการที่ 4. และ 5. ในกรณีที่ใชน้ํารอนมากกวาอัตราการผลิตน้ํารอนจะใชน้ํารอนจากถังเก็บน้ํารอนดวย
อัตราการผลิตน้ํารอนของฮีทปมพคงที่ตามสมการที่ 1. เทากับ M ลิตร/ชั่วโมง และน้ําที่ใชจากถังเก็บน้ํารอนจะเทากับ
น้ําที่เติมเขาไปอุณหภูมิน้ําในถังเก็บน้ํารอนลดลง 
  Dt  = ( (S – (Q – M) ) x t + (Q – M) x tc ) / S 
    = (S x t – (Q – M) x ( t – tc) ) / S        (4) 
เมื่อ  t  = อุณหภูมิของน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอน  
  อุณหภูมิน้ํารอนที่จาย =         (M  x T x th + (Q – M) x t ) / Q       (5) 
    
 สําหรับกรณีที่ติดตั้งเครื่องฮีทปมพทําน้ํารอนวนเก็บเขาถัง ใชสมการที่ 2 เมื่อไมมีการใชน้ํารอน และ ใช
สมการที่ 6. เมื่อมีการใชน้ํารอน 



Dt  = (Heat / 4.187 x T – (t-tc) x Q) / S         (6) 
 ในกรณีที่เครื่องฮีทปมพไมทํางานแตมีการใชน้ํารอนใชสมการที่ 7. เมื่อและ 8. 
  Dt  = ((S-Q) x t + Q x tc) / S          (7) 
  อุณหภูมิน้ํารอนที่จาย =        t            (8) 
 
หลักการคํานวณของโปรแกรม 
  
 การคํานวณของโปรแกรมใชสมการที่ 1-8 โดยที่อุณหภูมิน้ําในถังเก็บน้ํารอนตอนทายวันจะถูกวนกลับมา
เปนอุณหภูมิเริ่มตนของอีกวันหนึ่งเพื่อดูวาอุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอนและอุณหภูมิน้ํารอนที่จายจะคงที่ที่คาใด
โดยทํางานไมเกิน 100 รอบ หรือจนกวาคาจะไมเปล่ียนแปลง 
 
รูปที่ 2. จากการวัดอัตราการใชน้ํารอนที่เวลาตางๆของโรงแรมแหงหนึ่งซึ่งมีหองพัก 300 หอง อัตราการใชน้ํารอนมี
ลักษณะที่การใชคอนขางมากรวมเวลา 4 ชั่วโมงใน 1 วัน อุณหภูมิน้ําในถังเริ่มที่ 60.1 เซลเซียส ขนาดถังเก็บน้ํารอน 
36000 ลิตร  ตั้งใหเครื่องฮีทปมพเปดเมื่ออุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอนต่ํากวา 60 เซลเซียส ตั้งอุณหภูมิน้ํารอน
จากเครื่องฮีทปมพ 60 เซลเซียส อุณหภูมิน้ําเติม 30 เซลเซียส อุณหภูมิน้ําผสม 39 เซลเซียส ใชเครื่องฮีทปมพที่ให
ความรอน 75 kW 
 
สวนที่ 1. การติดตั้งแบบขนาน(Column C-H) 
 ที่อุณหภูมิน้ําเติม 30 เซลเซียส เครื่องฮีทปมพสามารถทําน้ํารอนได 2.15 ลบ.ม./ชั่วโมง (สมการที่ 1.)   
แถวที่ 7.   

Column C แสดงวาไมมีน้ํารอนเติมเขาถังเก็บน้ํารอน เนื่องจากอุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอนสูงกวา 60 
เซลเซียส (Cell D5) เครื่องฮีทปมพจึงไมทํางาน 

Column D แสดงวาน้ํารอนที่ใชทั้งหมดจายออกมาจากถังเนื่องจากเครื่องฮีทปมพไมทํางาน 
Column E อุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอนลดลงเนื่องจากน้ําเติมที่ 30 เซลเซียสเขาไปผสมในถังเก็บน้ํา

รอน (สมการที่ 3.) 
Column F  อุณหภูมิน้ํารอนที่จายเทาอุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอน (Cell D5) 
Column G แสดงเวลาการทํางานของเครื่องฮีทปมพ เนื่องจากเครื่องฮีทปมพไมทํางานเวลาจึงเปนศูนย 
Column H แสดงปริมาณการใชน้ํารอนที่แทจริง จากสมการที่แสดงในรูปที่ 1.  

แถวที่ 8. 
Column C แสดงวามีน้ํารอนเติมเขาถังเก็บน้ํารอน 0.4 ลบ.ม. เนื่องจากอุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอนต่ํา

กวา 60 เซลเซียส (Cell E7) เครื่องฮีทปมพจึงเริ่มทํางาน 
Column D แสดงวาน้ํารอนที่ใชทั้งหมดจายจากเครื่องฮีทปมพ จึงไมมีน้ํารอนออกมาจากถังเก็บน้ํารอน 
Column E อุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอนเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ําเติมที่ 30 เซลเซียสและน้ํารอนในถังเก็บน้ํา

รอนอีกสวนหนึ่งถูกดึงมาผานเครื่องฮีทปมพทั้งหมดแลวจึงจายไปใชและเติมเขาเก็บในถังเก็บน้ํารอน (สมการที่ 3.) 
Column F  อุณหภูมิน้ํารอนที่จายเทาอุณหภูมิน้ํารอนที่ออกจากเครื่องฮีทปมพ (Cell F4) 
Column G แสดงเวลาการทํางานของเครื่องฮีทปมพ ในชวงเวลา 0.5 ชั่วโมง 



Column H แสดงปริมาณการใชน้ํารอนที่แทจริง จากสมการที่แสดงในรูปที่ 1.  
แถวที่ 45. 

Column C แสดงวาไมมีน้ํารอนเติมเขาถังเก็บน้ํารอน ถึงแมอุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอนต่ํากวา 60 
เซลเซียส (Cell E7) เครื่องฮีทปมพทํางานอยู แตการใชน้ํารอนมากกวาที่เครื่องฮีทปมพผลิตได 

Column D แสดงวาน้ํารอนที่จายมาจากเครื่องฮีทปมพ ผสมกับน้ํารอนจากถังเก็บน้ํารอน 0.426 ลบ.ม. 
Column E อุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอนลดลงเนื่องจากน้ําเติมที่ 30 เซลเซียสจะเขาไปผสมกับน้ํารอน

ในถังเก็บน้ํารอนอีก (สมการที่ 4.) 
Column F  อุณหภูมิน้ํารอนที่จายเทาอุณหภูมิน้ํารอนที่ออกจากเครื่องฮีทปมพ (Cell F4) ผสมกับน้ํารอน

จากถังเก็บน้ํารอน (Cell E44) โดยใชสมการที่ 5 
Column G แสดงเวลาการทํางานของเครื่องฮีทปมพ ในชวงเวลา 0.5 ชั่วโมง 
Column H แสดงปริมาณการใชน้ํารอนที่แทจริง จากสมการที่แสดงในรูปที่ 1. สําหรับในกรณีนี้มีคา

มากกวาใน Column B เนื่องจากอุณหภูมิน้ํารอนจาย (Cell F44) ลดลงเล็กนอย ทําใหตองใชน้ํารอนมากขึ้น 
สรุป 
 การติดตั้งฮีทปมพขนานกับถังเก็บน้ํารอน จายน้ํารอนที่อุณหภูมิเฉล่ีย 59.8 เซลเซียส (Cell H56) อุณหภูมิ
น้ํารอนต่ําสุด 59.1 เซลเซียส (Cell F55) และอุณหภูมิน้ํารอนสูงสุด 60.5 เซลเซียส เครื่องฮีทปมพทํางาน 13 ชั่วโมง 
(cell G55) และใชน้ํารอนรวม 28.936 ลบ.ม./วัน (Cell H55) 
 
สวนที่ 2. เปนการติดตั้งทําน้ํารอนวนในถังเก็บน้ํารอน (Column I-L) 
แถวที่ 7.   

Column I อุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอนลดลงเนื่องจากน้ําเติมที่ 30 เซลเซียสเขาไปผสมในถังเก็บน้ํา
รอน (สมการที่ 6.) 

Column J  อุณหภูมิน้ํารอนที่จายเทาอุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอน (Cell K5) 
Column K แสดงเวลาการทํางานของเครื่องฮีทปมพ  
Column L แสดงปริมาณการใชน้ํารอนที่แทจริง จากสมการที่แสดงในรูปที่ 2 

สรุป 
 การติดตั้งฮีทปมพเพื่อวนน้ํารอนในถังเก็บน้ํารอน จายน้ํารอนที่อุณหภูมิเฉล่ีย 59.1 เซลเซียส (Cell L56) 
อุณหภูมิน้ํารอนต่ําสุด 55 เซลเซียส (Cell J55) และอุณหภูมิน้ํารอนสูงสุด 60.7 เซลเซียส (Cell J56) เครื่องฮีทปมพ
ทํางาน 16 ชั่วโมง (cell K55) และใชน้ํารอนรวม 29.498 ลบ.ม./วัน (Cell L55) 
 
คุณภาพน้ํารอน 
 
 ระบบน้ํารอนที่ดีจะตองมีคุณภาพน้ํารอนที่ดี ไดแกอุณหภูมิน้ํารอนที่สมํ่าเสมอ จายน้ํารอนไดพอเพียง ใน
กรณีที่คํานวณตามรูปที่ 2. การติดตั้งระบบน้ํารอนแบบที่เครื่องฮีทปมพขนานกับถังเก็บน้ํารอน (รูปที่ 3.) ดีกวาการ
ติดตั้งแบบวนน้ํารอนเก็บในถังเก็บน้ํารอน (รูปที่ 4.) เนื่องจากอุณหภูมิน้ํารอนเฉลี่ย อุณหภูมิน้ํารอนต่ําสุด และสูงสุด 
ของการติดตั้งแบบขนานดีกวาการติดตั้งแบบวนเวียน และเมื่ออุณหภูมิน้ํารอนเฉลี่ยสูงกวาก็จะทําใหความตองการ
น้ํารอนนอยกวาตามที่เห็น ทําใหเครื่องฮีทปมพทํางานนอยกวาจึงเสียคาไฟฟานอยกวาอีกดวย 



 เนื่องจากอุณหภูมิน้ําเติมเปล่ียนแปลงไปตามเวลาและฤดูกาลไดคุณภาพของน้ํารอนจึงอาจเปลี่ยนแปลงไป
ได จึงจะตองทําการวิเคราะหการทํางานของระบบน้ํารอนโดยการใชโปรแกรมจําลองการทํางานซึ่งจะอธิบายตอไป 
 
การวิเคราะหการทาํงาน 
 
 การออกแบบระบบน้ํารอนมีตัวแปรที่มีผลตอการออกแบบไดหลายตัว ไดแก ขนาดของเครื่องฮีทปมพ 
ขนาดของถังเก็บน้ํารอน การตั้งอุณหภูมิน้ํารอนของเครื่องฮีทปมพ การตั้งอุณหภูมิที่ถังเก็บน้ํารอน และ อุณหภูมิน้ํา
เติม ซึ่งโปรแกรมจําลองการทํางานจะชวยใหสามารถตัดสินใจเลือกระบบและคาดเดาปญหาที่จะเกิดขึ้นไดสะดวกขึ้น 
โดยเพียงแตเปล่ียนคาในโปรแกรมและดุผลการคํานวณของโปรแกรมเทานั้น 
  

รูปที่ 6. อุณหภูมิน้ําเติมลดลง 

 
 
 รูปที่ 6.เปล่ียนอุณหภูมิน้ําเติม(Cell I3)ลดลงเรื่อยๆ และขณะที่ลดอุณหภูมิใหสังเกตุที่ชั่วโมงการทํางานของ
เครื่องฮีทปมพ (Cell G55) ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเชนกัน และที่อุณหภูมิน้ําเติม 22 เซลเซียสเครื่องฮีทปมพทํางานถึง 24 
ชั่วโมง ถาในฤดูหนาวมีอุณหภูมิน้ําเย็นต่ํากวา 22 เซลเซียสจะมีผลใหระบบน้ํารอนไมสามารถทําอุณหภูมิได ซึ่งผล
การคํานวณจากรูปที่ 6. จะเห็นวาอุณหภูมิน้ํารอนเฉลี่ยเหลือเพียง 57.5 เซลเซียส และอุณหภูมิน้ํารอนต่ําสุด 53.9 
เซลเซียส และทําใหการใชน้ํารอนเพิ่มขึ้นเปน 45.346 ลบ.ม./วันซึ่งเทากับเกือบ 2 เทาของรูปที่ 2. ดังนั้นในฤดูหนาว
ควรแกไขโดยการเพิ่มฮีทปมพเปน 100 kW ซึ่งเมื่อแทนคาลงในโปรแกรม (Cell C4) รูปที่ 7. เปล่ียนอุณหภูมิน้ําเติม
(Cell I3)ลดลงเรื่อยๆ และขณะที่ลดอุณหภูมิใหสังเกตุที่ชั่วโมงการทํางานของเครื่องฮีทปมพ (Cell G55) ซึ่งจะเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆเชนกัน ที่อุณหภูมิน้ําเติม 16 เซลเซียสเครื่องฮีทปมพทํางาน 24 ชั่วโมง  ถาในฤดูหนาวมีอุณหภูมิน้ําเย็นต่ําสุด 
18 เซลเซียส ควรติดตั้งเครื่องฮีทปมพเพิ่มขึ้นหรือพิจารณาใช Auxiliary heater ทดแทนเนื่องจากเครื่องฮีทปมพมี
ราคาสูง หรือทั้งสองอยางเพื่อใชเปนเครื่องทดแทนเมื่อมีเครื่องฮีทปมพชํารุด   
 



รูปที่ 7. เพิ่มเครื่องฮีทปมพเปน 100kW 

 
 

 การเลือกขนาดถังเก็บน้ํารอนที่ถูกตอง ทดลองเปลี่ยนขนาดถังเก็บน้ํารอน (Cell C3) ในรูปที่ 6. ลดลงทีละ
นอยพบวาลดขนาดถังเก็บน้ํารอนลงเหลือ 13 ลบ.ม. ตามรูปที่ 8. มีอุณหภูมิน้ํารอนเฉลี่ยเหลือเพียง 55.5 เซลเซียส 
และอุณหภูมิน้ํารอนต่ําสุด 49.1 เซลเซียส และทําใหการใชน้ํารอนเพิ่มขึ้นเปน 47.933 ลบ.ม./วัน  ซึ่งคุณภาพน้ํารอน
ดอยกวาในรูปที่ 6. มาก 
 

รูปที่ 8. ลดขนาดถังเก็บน้ํารอนลงจนเหลือ 13 ลบ.ม. 

 
 



 การเปลี่ยนการตั้งอุณหภูมิที่ถังเก็บน้ํารอน และอุณหภูมิน้ํารอนจากเครื่องฮีทปมพ เพียงเปลี่ยนคาที่ Cell 
F3 และ F4 เทานั้น ควรตั้งอุณหภูมิไวสูงสุดที่จะทําได ดังนั้นอุณหภูมิทั้งสองที่แนะนําคือ 60 เซลเซียส เนื่องจากการ
ติดตั้งฮีทปมพแบบขนานกับถังเก็บน้ํารอนจะทําใหอุณหภูมิน้ํารอนในถังเก็บต่ํา รูปที่ 9. ทดลองตั้งอุณหภูมิน้ํารอนที่
ถังเกบ็น้ํารอนเปน 65 เซลเซียส ผลทําใหมีอุณหภูมิน้ํารอนเฉลี่ย 57.4 เซลเซียส อุณหภูมิน้ํารอนต่ําสุด 51.5 เซลเซียส 
อุณหภูมิน้ํารอนสูงสุด 62 เซลเซียส และทําใหการใชน้ํารอนเพิ่มขึ้นเปน 45.294 ลบ.ม./วัน.  ซึ่งคุณภาพน้ํารอนดีขึ้น
กวาในรูปที่ 8. มาก 
 

รูปที่ 9. ตั้งอุณหภูมิที่ถังเก็บน้ํารอนเปน 65 เซลเซียส 

 
 
การวิเคราะหปญหาระบบน้ํารอน 
  

เมื่อมีปญหาเรื่องระบบน้ํารอนและจําเปนตองใชโปรแกรมจําลองการทํางาน ควรวัดอัตราการใชน้ํารอน
พรอมทั้งอุณหภูมิน้ํารอนจายและอุณหภูมิน้ําเติมทุกๆครึ่งชั่วโมง เพื่อใสในโปรแกรมหนาที่ 1. ปรับคาการใชน้ํารอน
เพื่อนํามาใสในโปรแกรมหนาที่ 2. เปล่ียนคาตางๆที่เปล่ียนได และตรวจสอบผลการคํานวณของโปรแกรมที่เกี่ยวกับ
คุณภาพของน้ํารอน หาวิธีแกไขที่เหมาะสมที่สุดของแตละงาน 

 
เวลาการทํางานของเครื่องเปนคาที่จะบอกวาเครื่องฮีทปมพทํางานเต็มที่แลวจึงควรตรวจสอบในทุกครั้งที่ทํา

การเปลี่ยนแปลงคาตางๆ นอกจากนี้คาอุณหภูมิน้ําเติมและอุณหภูมิอากาศขณะที่เกิดปญหาก็เปนส่ิงที่สําคัญ เพราะ
ทําใหตองใชน้ํารอนมากและมีผลตอการทํางานของเครื่องฮีทปมพดวย 

 
เนื่องจากตองใชขอมูลอัตราการใชน้ํารอนพรอมทั้งอุณหภูมิน้ํารอนจายและอุณหภูมิน้ําเติม ในการติดตั้ง

ระบบทําน้ํารอนจึงจะตองติดตั้งมิเตอรวัดการใชน้ําเติมระบบทําน้ํารอน เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิน้ํารอนจายและ



อุณหภูมิน้ําเติมระบบทําน้ํารอนดวย ในขณะที่มีปญหาเรื่องการใชน้ํารอน อาจวัดคาการใชน้ํารอนที่แทจริงไมได 
เพราะอัตราการผสมอาจผิดไปมาก การใชโปรแกรมอาจตองอาศัยวิจารณญาณของผูใชโปรแกรม 

 
สรุป 
 
 โปรแกรมจําลองการทํางานของระบบน้ํารอนนี้ ใชกับเครื่องฮีทปมพแบบที่มีระบบควบคุมใหน้ํารอนที่จายออก
จากเครื่องฮีทปมพมีอุณหภูมิคงที่ตลอดเวลาการทํางาน สามารถใชในการชวยออกแบบระบบน้ํารอน และการแกปญหา
ของระบบทําน้ํารอนที่ใชอยู โดยเฉพาะในบทความนี้ไดอธิบายถึงการออกแบบโปรแกรม สมมุติฐานและสมการที่ใชใน
การคํานวณ ตัวอยางพรอมทั้งอธิบายการทํางานของโปรแกรม เรื่องคุณภาพของน้ํารอน การวิเคราะหการทํางานของ
ระบบน้ํารอนพรอมตัวอยาง  ซึ่งจะเปนแนวทางใหสามารถใชโปรแกรมจําลองการทํางานของระบบน้ํารอนไดอยาง
ถูกตอง  และจะเปนแนวทางสําหรับผูที่จะเขียนโปรแกรมสําหรับฮีทปมพแบบอื่นๆตอไป 
 
 และถามีปญหาเรื่องระบบน้ํารอน ผูเขียนยินดีที่จะใหคําปรึกษาและใชโปรแกรมจําลองการทํางานของระบบ
น้ํารอนนี้ เพื่อหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกปญหาที่เหมาะสม 
 


