
การใชปมพความรอนในขบวนการทางอุตสาหกรรม 
       โดย นายปรเมธ ประเสริฐยิง่ วก.485 

 
ปมพความรอน.(Heat Pump)เปนอุปกรณที่ชวยเพิ่มศกัยภาพของความรอนจากแหลงความ

รอนที่มีอุณหภูมิตํ่าเชนจากแหลงความรอนสูญเสียซึง่ปกติไมสามารถนํากลบัไปใชไดดวยขบวนการ
แลกเปลี่ยนความรอนธรรมดามาทําใหมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนสามารถนํากลับไปใชได ปมพความรอน.จึง
เปนอุปกรณืทีม่ีประโยชนอยางยิง่ในการลดตนทุนในงานอุตสาหกรรม 

 
บทความนี้จะแนะนาํเทคโนโลยีของปมพความรอน. ตลอดจนแนวทางการใชโดยทั่วไป  และ

การศึกษาโอกาสในการนาํเทคโนโลยีปมพความรอน.มาใชในงานอื่นๆที่ซับซอนขึน้ในอนาคต 
 

หลักการทาํงานของปมพความรอน. 
 ปมพความรอนมีการทาํการตามวงจรทางเทอรโมไดนามกิที่รูจักกันวา Carnot Cycle เพื่อให
เขาใจงายขึ้นก็คือปมพความรอน.มีหลักการทํางานเหมอืนกับวงจรของเครื่องทาํความเย็นนัน่เอง 

 

 
รูปที่ 1.วงจรการทํางานของปมพความรอน. 

 
อีวาปอเรเตอร ทาํหนาที่ดึงความรอนจากภายนอกเขาสูวงจรปมพความรอน. โดยสารทํา

ความเย็นที่ความดันต่ําและอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิภายนอกจะคึงความรอนจากภายนอกและเปลี่ยน
สถานะเปนไอ 

 
 คอมเพรสเซอร ทําหนาที่เพิม่ความดนัใหสารทําความยน็ในสถานะไอที่อุณหภูมิตํ่าใหมีความ
ดันและอุณหภูมิสูงขึ้นกวาภายนอกและสงตอไปที่คอนเดนเซอร 
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 คอนเดนเซอร ทําหนาที่ระบายความรอนจากสารทําความเย็นที่ความดันและอุณหภูมิสูงกวา
ภายนอก  ทําใหสารทาํความเย็นเปลีย่นสถานะเปนของเหลวที่ความดนัสูงไหลตอไปยังเอ็กซแปนดชั่น
วาลว 
 
 เอ็กซแปนดชัน่วาลว ทําหนาที่ลดความดนัของสารทําความเย็นเพื่อปอนใหกับอีวาปอเรเตอร 
สารทําความเย็นจงึหมุนเวียนพาความรอนจากแหลงความรอนที่มีอุณหภูมิตํ่ามาใหแกดานที่ตองการ
อุณหภูมิสูงไดโดยใชพลังงานจากคอมเพรสเซอร 
 
 ความรอนที่ไดจากปมพความรอน เทากับ ความรอนที่ดึงจากอีวาปอเรเตอรรวมกับพลังงาน
ไฟฟาที่ใหกับคอมเพรสเซอร  ซึ่งในทางเทอรโมไดนามิกนั้นคาอัตราสวนความรอนสูงสุดที่ไดจากปมพ
ความรอนตอพลังงานที่ใหกบัคอมเพรสเซอรเทากับอัตราสวนของอุณหภูมิสมบูรณตามสมการตอไปนี้ 
  Q/W    =    Tc/(Tc-Te)    ………………………..(1) 
เมื่อ  Q = ความรอนสงูสดุที่ไดจากปมพความรอน 
  W = พลังงานไฟฟาที่ใหกบัคอมเพรสเซอร 
  Tc = อุณหภูมิสมบูรณที่คอนเดนเซอร 
  Te = อุณหภูมิสมบูรณที่อีวาปอเรเตอร 
  

ในกรณีที่ปมพความรอนใหพลังงานความรอน 1,000,000 BTUH และใหปมพความรอนมี
ประสิทธิภาพ 65% ของคาสูงสุดทางเทอรโมไดนามิก  อุณหภูมิอีวาปอเรเตอร 20 เซลเซียส จะสราง
กราฟแสดงคากระแสไฟฟาของปมพความรอนที่คากระแสไฟฟาและอณุหภูมิที่ปมพความรอนเพิ่มให
ตางๆกนัไดตามรูปตอไปนี้ 

HEAT PUMP'S HEATING COST

50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170

20 25 30 35 40 45 50 55

Temp. Rise (Celcius )

B
ht

./1
,0

00
,0

00
 B

tu
h

2.5 Bht./kWH

3.0 Bht./kWH

3.5 Bht./kWH

 
รูปที่ 2 



 
 ในปจจุบันกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่ประหยัดและมีราคาถกูที่สุด  กาซธรรมชาติมีราคา
ขายอยูที่ 240 บาทตอ 1,000,000 Btu เมือ่ประสิทธิภาพการเผาไหมและสงความรอน 80% ตนทนุ
ความรอนจากกาซธรรมชาติจะเปน 300 บาทตอ 1,000,000 Btu ซึ่งแพงกวาตนทนุความรอนจาก
ปมพความรอนตามรูปที่ 2 แตเมื่อตองการอุณหภูมิสูงขึ้นตนทุนความรอนจากปมพความรอนก็จะ
สูงขึ้น  ขณะเดียวกนัถาคากระแสไฟฟาสงูขึ้นตนทนุความรอนก็จะสูงขึ้นตามไปดวย  ซึง่ตนทนุความ
รอนที่ลดลงนีจ้ะนาํมาจายใหกับการลงทนุซื้อปมพความรอน  
 

 ระยะเวลาคนืทุนของการลงทุนในงานอุตสาหกรรมขนาดใหญโดยปกติจะอยูในชวง 2-5 ป 
 

ประเภทของปมพความรอน 
คําอธิบายประเภทของปมพความรอนแบบตางๆ และหลักการทํางานอยางงายๆมีดังตอไปนี ้
 
ปมพความรอนเชิงกลแบบวงจรปด (Closed-Cycle Mechanical Heat Pumps) เปน

วงจรการทาํงานโดยใชคอมเพรสเซอรเชิงกล ขับดวยไฟฟา หรือ เทอรไบนไอน้ํา เครื่องยนต หรือ เทอร
ไบน  ขับสารทาํความเยน็ดูดความรอนจากแหลงความรอนสูญเสียมาใชงาน โดยไมสัมผัสกับแหลง
ความรอนสูญเสีย ไดแกปมพความรอนทีใ่ชทําน้ํารอน 
 
 ปมพความรอนเชิงกลแบบวงจรเปด  (Open-Cycle Mechanical Vapor Compression 
(MPV) Heat Pumps) ใชคอมเพรสเซอรเชิงกลเพิ่มความดันใหกับไอน้ําสูญเสยีโดยตรง  ซึง่ไอน้าํ
สูญเสียคือไอน้ําที่ความดันและอุณหภูมิตํ่าไมสามารถใชในขบวนการทางอุตสาหกรรมไดแลว  
 
 ปมพความรอนเชิงความรอนแบบวงจรเปด  (Open-Cycle Thermocompression Heat 
Pumps) ใชพลังงานจากไอน้ําที่ความดันสูงเพิม่ความคันใหกบัไอน้ําสญูเสียโดยใชอุปกรณที่เรียกวาอี
เจคเตอร (Jet Ejector) เนื่องจากไอน้าํที่ใชจะสัมผัสกับไอน้ําสูญเสียเชนเดียวกับปมพความรอนเชงิ
ความรอนแบบวงจรเปด จึงเปนระบบเปด 
 
 ปมพความรอนแอปซอบชั่นแบบวงจรปด  (Closed-Cycle Absorption Heat Pumps) มี
หลักการทาํงานเหมือนกับ เครื่องทําน้ําเยน็แบบแอปซอบชั่น  (Steam-Heated Absorption Chillers) 
คือใชสาร 2 ชนิดไดแก ลิเทยีมโบรไมด และน้ํา  ซึง่มีอุณหภูมิที่เดือดตางกนัทาํใหสามารถแยกสารทั้ง 
2 ออกจากกันไดดวยความรอน   
 



 ขอดีของปมพความรอนแอปซอบชั่นคือสามารถเพิ่มอุณหภูมิเพื่อนํามาใชไดมากกวาระบบ
อ่ืนๆ โดยที่ประสิทธิภาพการทํางานไมตกมากที่อุณหภมูิสูง  และยงัสามารถออกแบบใหทาํงานไดทั้ง
ความรอนและ 
ความเย็นพรอมกันอกีดวย 
 

 
รูปที่  3 ภาพจากแค็ตตาล็อก Dunham-Bush 

 
ปมพความรอนแอปซอบชั่นประกอบดวยอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 4 ชุด ไดแก  อีวาปอเร

เตอรแอบซอบเบอร (Absorber)  เย็นเนอรเรเตอร (Generator) และคอนเดนเซอร  ไอน้ําหรือไอรอน
จากการเผาไหมที่มีอุณหภูมิสูงจะใชเปนพลังงานสาํหรับตมสารละลายของลิเทียมโบรไมดและน้ําที่
ความดันสงูในเยนเนอเรเตอร  ทาํใหน้ํากลายเปนไอน้ําแยกตัวออกจากสารละลาย ไอน้ําจะคายความ
รอนแฝงใหแกตัวกลางที่จะนาํความรอนไปใชที่อุณหภูมิสูงที่คอนเดนเซอร และกลายเปนของเหลวไหล
ไปยังอีวาปอเรเตอร น้ําจะถกูลดความดนัทําใหมีจุดเดือดต่ําและดึงความรอนจากแหลงความรอน
สูญเสียและเปลี่ยนสถานะเปนไอน้ําที่ความดันต่ําในอวีาปอเรเตอร  จากนัน้ไอน้ําจะถกูสารละลาย
เขมขนของลิเทียมโบรไมดและน้ําจากเยน็เนอรเรเตอรละลายในแอบซอบเบอร ซึ่งเปนปฏิกริยาที่เกดิ
ความรอนจงึสามารถคายความรอนแฝงใหแกตัวกลางทีจ่ะนําความรอนไปใชที่อุณหภูมิสูงที่แอบซอบ
เบอรไดดวย   

 



สรุปไดวาความรอนสูญเสียที่อุณหภูมิตํ่าจะถูกดึงเขามาในวงจรที่อีวาปอเรเตอร และพลังงาน
ความรอนอุณหภูมิสูงที่ใชขับเคลื่อนจะนําเขามาในวงจรที่เยน็เนอรเรเตอร  ความรอนที่อุณหภูมิกลาง
จะนาํไปใชทางแอบซอบเบอร และคอนเดนเซอร โดยมีปริมาณรวมเทากับความรอนที่เขามาในวงจร
ทางอีวาปอเรเตอรและเย็นเนอรเรเตอร จึงสามารถใชความรอนไดมากกวาความรอนที่ใชที่เย็นเนอรเร
เตอร  ปมพความรอนแอปซอบชั่นสามารถเพื่มอุณหภูมไิด 100-150 C เนื่องจากใชปมพสงสารละลาย
ในสถานะของเหลวจงึไมเสียพลังงานมาก  ในขณะที่ปมพความรอนเชิงความรอนแบบวงจรเปด 
สามารถเพิ่มอุณหภูมิได 10-25 C เทานัน้  สวนปมพความรอนเชิงกลแบบวงจรปด สามารถเพิ่ม
อุณหภูมิไดสูงสุดแค 80 C เนื่องจากเปนอณุหภูมิสูงสุดที่คอมเพรสเซอรสามารถทํางานได  

 
ระหวางการทาํงานของปมพความรอนแอปซอบชั่น  จะตองรักษาความดันในอีวาปอเรเตอรให

เปนสุญญากาศเพื่อรักษาอณุหภูมิในอีวาปอเรเตอร โดยการเปลีย่นไอน้ําที่เกิดที่อีวาปอเรเตอรใหเปน
น้ําที่แอบซอบเบอร และดูดกาซที่ไมเปลี่ยนสถานะออกเปนระยะๆ 
 
แนวทางการใชปมพความรอน  
 ตารางตอไปนีเ้ปนตัวอยางการใชปมพความรอนในงานอตุสาหกรรมและชนิดของปมพความ
รอนทีน่าจะใช  การอบแหงไมเปนขบวนการที่สามารถใชปมพความรอนเชิงกลแบบวงจรปดดึงความ
รอนจากอากาศชื้นที่ออกจากเตาอบแหงเนื่องจากรับน้าํจากไมมาแลวมาใหความรอนกับอากาศทีจ่ะ
เขาเตาอบ  ซึ่งมีขอดีคือนอกจากจะประหยดัคาพลังงานแลว ยงัใชอุณหภูมิตํ่ากวาทาํใหคุณภาพไม
ดีกวา ไมทาํใหเกดิกาซและสารระเหยที่มผีลตอสภาพสิ่งแวดลอม 
 
 การเก็บไอน้าํสูญเสียจะนยิมใชปมพความรอนเชิงความรอนแบบวงจรเปด หรือ เทอรโม
คอมเพรสเซอร ตัวอยางเชน การอบแหงกระดาษจะใช เทอรโมคอมเพรสเซอร เก็บไอน้ําที่เกิดจากคอน
เดนเซทจากเตาอบ 
 

จากตารางจะเห็นไดวาใชปมพความรอนเชงิกลแบบวงจรปดแทบทั้งหมด สวนปมพความรอน
แอปซอบชั่นจะใชทําความเย็นมากกวาทีจ่ะใชเปนปมพความรอน   

 
ตารางที่ 1. ตัวอยางการใชปมพความรอนในขบวนการอุตสาหกรรม 

ประเภทอุตสาหกรรม กิจกรรม ขบวนการผลิต ประเภทปมพความรอน 
โรงกลั่นน้ํามันและป
โตรเคมิคัล 

กลั่นน้ํามันและผลิตปโตร
เคมี 

แยกโพรเปน/พร็อพพีรีน  
บูเทน/บูทีลีน และอีเทน /
เอ็ททีลีน 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 



อุตสาหกรรมเคมี ผลิตเกลืออนินทรียรวมทั้ง
เกลือ โซเดียมซลัเฟต 
โซเดียมคารโบเนต กรด
บอริก 

ทําสารละลายเกลือเขมขน -ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 

อุตสาหกรรมเคมี บําบัดของเสียจาก
ขบวนการผลิต 

ลดปริมาณของเสียโดยทํา
ใหเขมขน 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 

อุตสาหกรรมเคมี รวบรวมความรอนสูญเสีย เพิ่มความดันใหไอน้ํา
สูญเสียเพื่อใชเปนแหลง
ความรอน 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 

อุตสาหกรรมเคมี เภสัชกรรม ใหความรอนน้าํใน
ขบวนการผลิต 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรปด 

ผลิตภัณฑไม ผลิตเยื่อไม ทําน้ําเยื่อเขมขน -ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 

ผลิตภัณฑไม ผลิตกระดาษ ใหความรอนน้าํใน
ขบวนการผลิต 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรปด 

ผลิตภัณฑไม ผลิตกระดาษ เก็บไอนํ้าแฟลช -เทอรโมคอมเพรสชั่น 
ผลิตภัณฑไม ผลิตไม อบแหง -ปมพความรอนเชิงกล

แบบวงจรปด 
อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตสุรา ลดปริมาณของเสียโดยทํา

ใหเขมขน 
-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 

อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตเบียร ลดปริมาณของเสียโดยทํา
ใหเขมขน 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 

อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตขาวโพดเหลว/ซุป
ขาวโพด 

ทําใหเขมขน -ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 
-เทอรโมคอมเพรสชั่น 

อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตน้ําตาล ทําสารละลายเขมขน -ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 
-เทอรโมคอมเพรสชั่น 

อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตนม ทํานมเขมขน -ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 
-เทอรโมคอมเพรสชั่น 

อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตน้ําผลไม ทําน้ําผลไมเขมขน -ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 



อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตอาหาร ใหความรอนน้าํใน
ขบวนการผลิตและน้ําลาง 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรปด 

อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตเคร่ืองดื่ม ลดปริมาณของเสียโดยทํา
ใหเขมขน 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรปด 

โรงไฟฟา ปรมณ ู ลดปริมาณของเสีย(กาก)
โดยทําใหเขมขน 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 

โรงไฟฟา ปรมณ ู ลดปริมาณน้ําทิ้งหอผ่ึงน้ํา
โดยทําใหเขมขน 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 

อื่นๆ ผลิตน้ําดื่ม กลั่นน้ําทะเล -ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 

อื่นๆ ชุบโลหะ ใหความรอนสารละลาย -ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรปด 

อื่นๆ ชุบโลหะ ทําสารละลายเขมขน -ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรเปด 

อื่นๆ ทอผา ใหความรอนน้าํใน
ขบวนการผลิตและน้ําลาง 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรปด 

อื่นๆ ทอผา ดึงน้ําออก ทําใหเขมขน -ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรปด 

อื่นๆ การผลิตทั่วไป ทําน้ํารอนในขบวนการ 
ผลิตและการลาง 

-ปมพความรอนเชิงกล
แบบวงจรปด 

 
ตัวอยางการใชปมพความรอน 

การอบแหงไมแปรรูป โดยทั่วไปการอบแหงไมแปรรูปจะใชไอน้ําเปนแหลงความรอน ไมแปร
รูปจะถูกเรียงเปนชั้นอยูภายในหองอบไม อากาศภายนอกจะไดรับความรอนจากไอน้ําเพื่อใหมี
อุณหภูมิสูงขึ้นและความชืน้สัมพัทธนอยลงแลวจึงปลอยเขาไปรับความชื้นออกจากไมแปรรูป แลวจึง
ปลอยออกไปภายนอกหองอบไม ความชืน้สัมพทัธของอากาศในหองอบจะถูกควบคุมมิใหไมแหงเร็ว
เกินไปซึง่จะทาํใหไมแตกได 

 
รูปที่ 5 เปนหองอบไมแปรรูปซึ่งใชปมพความรอนใหความรอนกับอากาศในหองอบทีผ่าน

คอนเดนเซอร และดึงความชืน้ออกจากอากาศที่เขาสูปมพความรอนจงึไมจําเปนตองใชอากาศภาย 
นอก  อุณหภมูิที่ใขตํ่ากวาทาํใหไมไมแตก คาไฟฟาถูกกวาการใชเชื้อเพลิงอืน่ๆเพื่อผลิตไอน้ํา 
  



 

 
รูปที่  4 หองอบไมแปรรูปใชไอน้ํา 

 

 
รูปที่  5 หองอบไมแปรรูปใชปมพความรอน 

 
 การดึงน้าํจากสารละลายน้ําตาล ในอุตสาหกรรมน้ําตาลจะตองดงึน้าํออกจากสารละลาย
น้ําตาลเปนจาํนวนมากกอนที่จะใหน้าํตาลตกผลึกเปนเมด็ โดยทัว่ไปจะใชไอน้ําตมในถงัแรกและใชไอ
น้ําที่ไดจากถังแรกไปใหความรอนกับถงัตอไปที่ลดความดันลงเพื่อใหน้ําในสารละลายกลายเปนไองาย
ข้ึนดังในรูปที่ 6  
 

ปมพความรอนเชิงกลแบบวงจรเปดจะนาํมาใชดังในรูปที่ 6 โดยจะอัดไอที่เกิดจากสารละลาย
ทําใหมีความดันและอุณหภูมิสูงเพื่อใหความรอนแกสารละลายอีกทหีนึง่ ซึง่คาไฟฟาสาํหรับปมพ
ความรอนเชิงกลแบบวงจรเปดนั้นถกูกวาการใชไอน้ําดงึน้าํจากสารละลายที่ใชกนัอยู 



 
รูปที่  6 การดึงน้ําออกจากสารละลายดวยไอน้ําและดวยปมพความรอน 

  
 อุตสาหกรรมกระดาษ ใชเทอรโมคอมเพรสชั่นเพื่อดึงเอาไอน้ําแฟลชจากการไลน้ําดวยไอน้ํา
ความดันสงูกลับมาใชอีกครัง้หนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลงังานตามรูปที่ 7 สวน A จะใชไอน้ําที่
ความดันต่าํลงมาเนื่องจากเปนไอน้ําที่เกิดจากการใชไอน้ําความดนัสงูผานอีเจกเตอรเพื่อดึงเอาไอน้ํา
แฟลชจากสวน B ที่ใชไอน้ําความดันสงูมาผสมทาํใหสามารถใชไอน้ําไดประโยชนสูงสุด   

 
 
รูปที่7การดึงน้ําออกจากสารละลายดวยไอน้ําและดวยเทอรโมคอมเพรสเซอร 



การประเมินการใชปมพความรอน 
 การประเมนิการใชปมพความรอนมี 4 ข้ันตอนไดแก 

• ดูความเหมาะสมที่จะใชปมพความรอนสาํหรับการนาํพลังงานในขบวนการ
กลับมาใช 

• เลือกประเภทของปมพความรอนที่จะนาํมาใช 
• วิเคราะหราคาและคาใชจายเบื้องตน 
• ศึกษาความคุมทุนของโครงการอยางละเอียด 

 
ความเหมาะสมที่จะใชปมพความรอน ขอมูลเบื้องตนที่จะตองรูคือมีความรอนที่สามารถ

นํากลบัมาใชที่จุดใดบาง ความรอนนี้จะใชไดที่ใดบาง เมื่อนํามาใชจะประเมินคาไดอยางไรและจะ
ประหยัดพลงังานไดเทาไร และมีประโยชนอ่ืนนอกเหนอืไปจากดานพลังงานเชนมผีลตอคุณภาพสินคา 
ผลตอสภาพแวดลอมหรือไม 

 
ตารางที่ 2 & 3 ตอไปนี้แสดงขอดีและขอเสียของปมพความรอนเพื่อใชในการเปรียบเทียบเพื่อ

พิจารณาความเปนไปไดในการใชปมพความรอนและความเหมาะสม 
 
ตารางที่ 2. ขอดีของการใชปมพความรอน 

  เหตุผล 
ขบวนการผลิต   

1 ขบวนการกลายเปนไอ โอกาสสูงที่จะใชไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
2 มีของไหลที่อุณหภูมิ 70-100 C ที่

ตองการระบายความรอนหรือตองทิ้ง 
ที่อุณหภูมินี้สามารถใชเปนแหลงความรอน
เพื่อนํากลับมาใชไดงาย 

3 ตองใชความรอนใหของไหลเพื่อสราง
อุณหภูมิ 65-120 C 

ปมพความรอนสามารถใหความรอนที่
อุณหภูมินี้ไดงาย 

4 มีไอน้ําความดนัต่ําปลอยทิ้ง มีไอน้ําที่
ความดันสูงกลั่นตัว 

ปมพความรอนสามารถดึงกลับมาใชไดงาย 

5 มีขบวนการกลัน่ที่ชวงอุณหภูมิแคบๆ ปมพความรอนมีประสิทธิภาพสูงมากที่ชวง
อุณหภูมิแคบๆ 

6 ความรอนที่สามารถใชได >150kW  ขนาดใหญพอที่จะมีความคุมทุนไดเร็ว 
7 แหลงความรอนสอาด ทําใหนําความรอนกลับมาใชไดงาย 
8 ขบวนการผลิตใชเวลานานและตอเนื่อง ทําใหประหยัดพลังงานไดมากและคุมทุนเร็ว 



คาพลังงาน   
1 คาไฟฟา/คาเชือ้เพลิง < 3 คาไฟฟาของปมพจะต่ํากวาคาเชื้อเพลิง 
2 คาไฟฟาและคาเชื้อเพลิงมีราคาแพง ทําใหการลงทุนมีการคุมทุนเร็ว ลงทุนงายขึ้น 

ระบบเสริม   
1 ลดการใชไอน้ําหรือเชื้อเพลิงเพื่อทําความ

รอน แตจะตองเพิ่มการใชไฟฟาไมมาก
นัก 

ลดการทําใหเกิดคารบอนไดออกไซด และเมือ่
ใชไฟฟาไมเพิม่ขึ้นมากก็จะทําใหคืนทุนเร็ว
ยิ่งขึ้น 

  
 ตารางที่ 3. ขอเสียของการใชปมพความรอน 

  เหตุผล 
ขบวนการผลิต   

1 อุณหภูมิแตกตางของจุดใชงานกับแหลง
ความรอนสูงกวา 28 C 

อุณหภูมิแตกตางสูงจะทําใหตนทุนของปมพ
ความรอนสูงขึ้น 

2 แหลงความรอนสูญเสียมีนอย ปมความรอนไมสามารถใหความรอนไดตาม
ตองการ 

3 คาบํารุงรักษาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีอปุกรณเพิ่ม 
คาพลังงาน   

1 คาไฟฟา/คาเชือ้เพลิง > 6 ทําใหคาไฟฟาสําหรับปมพความรอนสูงขึ้น 
2 คาไฟฟาและคาเชื้อเพลิงต่ํา คาพลังงานต่ําทําใหมูลคาของการประหยัด

พลังงานลดลง 
ระบบเสริม   

1 ลดการใชไอน้ําหรือเชื้อเพลิงเพื่อทําความ
รอน แตกระทบกับการที่ตองเพิ่มการใช
ไฟฟามากขึ้น 

ลดการทําใหเกิดคารบอนไดออกไซด แตเมื่อ
ใชไฟฟามากขึน้มาก จะทําใหมูลคาการ
ประหยัดพลังงานลดลง 

 
เลือกประเภทของปมพทีจ่ะนํามาใช เมื่อมีความเปนไปไดที่จะใชปมพความรอน ตอไปก็

จะตองเลือกประเภทของปมพความรอนทีจ่ะนาํมาใชโดยมีเงนิลงทนุและประสิทธิภาพการทาํงานที่
เหมาะสม ปมพความรอนสวนใหญจะทํางานยกอุณหภมูิไดไมเกิน 38 C สําหรับอุณหภูมิสูงกวานีจ้ะ
เปนแบบที่ออกแบบพิเศษ ตารางที4่ ตอไปนี้เปนแนวทางขั้นตนในการเลือกปมพความรอนแบบตางๆที่
อธิบายไวทั้งหมด  4 แบบในตอนตน  

 
ตารางที่ 4. แนะนําการเลือกประเภทของปมพความรอน 



 
อุณหภูมิเพิ่มขึน้ แหลงความรอน จุดที่ใชความรอน ปมพความรอนที่แนะนํา 

<38 C -ระบายความรอนใหน้ํา -ใหความรอนน้ําหรือกาซ 
-ตมน้ํา ของเหลว 

-ปมพความรอนเชิงกลแบบ
วงจรปด 
-ปมพความรอนแอป
ซอบชั่นแบบวงจรปด 

<38 C -กลั่นไอเปนบางสวน -ใหความรอนน้ําหรือกาซ 
-ตมน้ํา ของเหลว 

-ปมพความรอนเชิงกลแบบ
วงจรปด 
-ปมพความรอนแอป
ซอบชั่นแบบวงจรปด 

<38 C -ไอน้ําอิม่ตัว -ตมน้ําเปนไอ -ปมพความรอนเชิงกลแบบ
วงจรเปด 
-เทอรโมคอมเพรสชั่น 

<38 C -ไออิม่ตัว(ไมใชใไอนํ้า) -ตมของเหลว 
-อุนกาซหรือของเหลว 

-ปมพความรอนเชิงกลแบบ
กึ่งวงจรเปด 

>38 C -แหลงความรอนอื่นๆที่
ไมใชไอน้ํา 

-จุดใชความรอนอื่นๆที่ไมใช
ไอน้ํา 

-ปมพความรอนแอป
ซอบชั่นแบบวงจรปดที่ใช
สารอุณหภูมิสูง 
-ปมพความรอนเชิงกลแบบ
วงจรเปดหลายชั้น 

>38 C -ไอน้ําความดันต่ํา -ไอน้ําความดันสูงกวา -ปมพความรอนเชิงกลแบบ
วงจรเปด 
-ปมพความรอนแอป
ซอบชั่นแบบวงจรปดที่ใช
สารอุณหภูมิสูง 
-ปมพความรอนเชิงกลแบบ
วงจรเปดหลายชั้น 

 
วิเคราะหราคาและคาใชจายเบื้องตน 

 
 การศึกษาโครงการประหยัดพลังงานจะตองคํานวณการประหยัดพลงังานที่ไดหรือคาใชจาย
ทั้งหมดที่ลดไดจากการใชอุปกรณประหยดัพลังงานแบบใหมกับระบบที่ใชอยูในปจจุบัน  ซึ่งคาใชจาย
ของระบบความรอนจากเชื้อเพลิงที่ใชอยูเปนขอมูลที่มีอยูแลว สวนคาพลังงานของปมพความรอนนั้น



ข้ึนอยูกับลักษณะของงานและประสิทธิภาพของปมพความรอน ซึง่ตัวอยางตอไปนีเ้ปนตัวอยางการ
ประมาณคาพลังงานของปมพความรอนแบบเชิงกล ซึ่งเปนวิธกีารที่ใชคํานวณสรางกราฟแสดงคา
กระแสไฟฟาของปมพความรอนที่คากระแสไฟฟาและอณุหภูมิที่ปมพความรอนเพิ่มใหตางๆกนัไดตาม
รูปที่ 2  
 
 ประสิทธิภาพของปมพความรอน COP(Co-efficient of Performance) คืออัตราสวนของ
ความรอนที่ไดจากปมพความรอนตอพลังงานไฟฟาที่ใช 

COP  =  Q/W    ………………………..(2) 
เมื่อ  COP = ประสิทธิภาพของปมพความรอน 
  Q = ความรอนที่ไดจากปมพความรอน 
  W = พลังงานไฟฟาที่ใช 
 ในทางทฤษฎ ีการทาํงานของปมพความรอนเปนวงจรการทํางานเทอรโมไดนามิกทีเ่รียกวา  
Carnot Cycle ซึ่งมีคาประสทิธิภาพสูงสุดเปนอัตราสวนของอุณหภูมิตามสมการที ่1 โดยที่
ประสิทธิภาพของปมพความรอนจะมีคา 65-75% ของประสิทธิภาพสูงสุดตามทฤษฎี  
 
 รูปที่ 8 ปมพความรอนที่ดึงความรอนจากอากาศมาทําน้าํรอน อากาศที่อุณหภูมิ 35 C จะถูก
ดึงความรอนทีอี่วาปอเรเตอรจนมีอุณหภูมเิหลือ 25 C โดยสารทาํความเย็นที่ใชดึงความรอนจะมี
อุณหภูมิ 20 C และน้ําที่อุณหภูมิ 30 C จะไดรับความรอนจากคอนเดนเซอรจนมีอุณหภูมิ 60 C 
โดยสารทาํความเยน็ที่คอนเดนเซอรมีอุณหภูมิ 65 C ความรอนที่ไดจากปมพความรอน 1.0 MM 
BTUH 
 
 จากสมการที ่1  COP = (273+65) / ((273+65)-(273+20)) 
    =          7.5 
 ประสิทธิภาพของปมพความรอน  65% ของประสิทธิภาพสูงสุดทางทฤษฎี 
    = 4.9 
 พลังงานไฟฟาของปมพความรอนที่ใช 
    = ความรอนที่ไดจากปมพความรอน/COP 
    = 1.0 MM BTUH /4.9 
    = 0.204 MM BTUH 
    = 59.75 kW 



คากระแสไฟฟา 3 บาท/kW-hr  ในขณะทีค่ากาซธรรมชาติ 240 บาทตอ 1 MM Btu ประสิทธิภาพการ
เผาไหม 90% 

เมื่อเปรียบเทยีบกับการใชกาซธรรมชาติจะสามารถประหยัดได 
    = 1.0*240/0.9 – 59.75*3 
    =       87.42 บาท/ชั่วโมง 

ถาเครื่องทํางาน 8,500 ชั่วโมง/ป จะประหยัดได 0.74 ลานบาท/ป ซึ่งเปนแนวทางทีจ่ะ
นํามาใชตัดสินใจใชปมพความรอนในดานเศรษฐศาสตร 
 

 
รูปที่  8 การทํางานของปมพความรอนตัวอยาง 

 
 นอกจากดานเศรษฐศาสตรแลว ยงัจะตองคํานึงถึงขอดีขอเสียอื่นๆไดแก 

• คุณภาพของงานที่ได ซึ่งในกรณีที่ใชอบแหงไมแปรรูป อบแหงผลไม หรือผลิตภัณท
อาหาร ผลิตภัณทที่ไดจะไมสูญเสียคุณภาพเพราะปมพความรอนใหอุณหภูมิตํ่ากวา 

• การใชปมพความรอนจะชวยลดการลงทุนซือ้หมอไอน้ํา ลดการเผาไหมซึ่งจะทําให
เกิดกาซตางๆ ไดแก คารบอนไดอ็อกไซด ไนตรัสอ็อกไซด ซึ่งเปนอันตรายตอ
บรรยากาศ 

แตปมพความรอนก็มีตนทนุในการทํางานอื่นๆที่ตองคํานึงถึงไดแก 
• คาไฟฟาสําหรับเครื่องสูบน้ํา และพัดลมซึง่ตองใชพรอมกบัปมพความรอน ซึง่ในการ

เผาไหมกาซธรรมชาติก็ตองใชพัดลมเชนเดียวกนั 



• คาบํารุงรักษาของปมพคามรอนซึ่งมกีารบาํรุงรักษาเชนเดียวกับการบาํรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ  ในขณะที่การบาํรุงรักษาหมอไอน้ําหรือหัวเผากม็คีวามยุงยาก
และคาใชจาย ซึ่งสาํหรับหมอไอน้ําจะมีคาบํารุงรักษามากกวาปมพความรอนอีกดวย 

สําหรับปมพความรอนประเภทอื่นไดแก เทอรโมคอมเพรสชั่น นัน้จะตองศึกษาการทํางานจาก
ผูผลิต เทอรโมคอมเพรสชั่น แตละราย 

 
ราคาของปมพความรอน 
 สําหรับปมความรอนเชงิกลแบบวงจรปดมีราคาอยูระหวาง 12,000-28,000 บาท/kW ความ
รอน หรือ 3,500,000-8,200,000 บาท/MM Btu แตสําหรับปมพความรอนแบบอื่นๆนั้นไมมีแนวทาง
ตายตัว ไมสามารถจะประมาณราคาได จาํเปนที่จะตองสอบถามจากผูผลิตเปนกรณีๆไป 
 ระยะเวลาคุมทุนโดยทัว่ไปสําหรับงานอุตสาหกรรมควรอยูระหวาง 2-5 ป ซึ่งในบางกรณีปมพ
ความรอนอาจใหระยะเวลาคุมทุนไมถึง 1 ป 
 
สรุปขัน้ตอนการพจิารณาโครงการที่ใชปมพความรอน 
 สําหรับโครงการที่ใชความรอน เมื่อพบวามีแนวโนมที่จะสามารถใชปมพความรอนได ควรที่
จะทาํการศึกษาความคุมทนุทางดานเศรษฐศาสตร และรายละเอยีดการออกแบบทางวิศวกรรม โดย
จะตองใหความสนใจเปนพิเศษในหวัขอตอไปนี้ 

• ขนาดเครื่องปมพความรอน ควรเลือกเครื่องขนาดเลก็เพือ่ใหการทํางานสม่ําเสมอ
ตอเนื่องเปนเวลานาน ดีกวาเลือกเครื่องขนาดใหญเกนิความจาํเปนทาํใหเครื่องเดิน
ไมเต็มที ่

• การสํารองเครือ่ง เพื่อใหสามารถใหความรอนกับขบวนการผลิตไดแมเครื่องปมพ
ความรอนจะไมสามารถทาํงานได การสํารองนี้อาจเลือกขนาดของเครือ่งปมพความ
รอน 2 เครื่องใหมีขนาดเพยีงพอสําหรับทัง้ขบวนการหรือใหสามารถใชในขบวนการ
บางสวนที่มีความสาํคัญเมือ่ปมพความรอนเครื่องใดเครื่องหนึง่ขัดของ 

• เครื่องปมพความรอนมกัจะมีราคาแพง จงึควรจะแหลงความรอนจากเชื้อเพลิงอืน่
เพื่อใชทดแทนตามความเหมาะสม 

ถึงแมวาการศึกษาโครงการจะไดผลวาการใชปมพความรอนเปนวิธกีารที่ดีที่สุด แตก็ไมควร
มองขามขัน้ตอนโดยไมคํานงึถึงแหลงความรอนหรือการแลกเปลี่ยนความรอนดวยวิธกีารอื่นๆดวย ซึ่ง
จะเปนการทาํใหเสียโอกาสไป 
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