
พัฒนาการอบแหงดวยฮีทปมพ 
โดย นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง  วก.485 

การอบแหงเปนกระบวนการพื้นฐานสําหรับการถนอมอาหารทั้งในอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร 

และยังเปนกระบวนการที่ใชในกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมตางๆ  แตการอบแหงในปจจุบันมีประสิทธิภาพต่ําจึง

ทําใหสูญเสียพลังงานมาก นอกจากจะทําใหตนทุนการผลิตสูงแลวยังทําใหเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซดเปนปริมาณมาก 

กาซคารบอนไดอ็อกไซดนี้เปนกาซเรือนกระจกซึ่งเปนสาเหตุของปญหาโลกรอนในปจจุบัน การปรับปรุงกระบวนการ

อบแหงจึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง การอบแหงแบบโดยใชฮีทปมพจะทําใหกระบวนการอบแหงมีประสิทธิภาพสูงมาก จึง

จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการลดทั้งตนทุนการผลิตและลดปญหาการเกิดกาซเรือนกระจก 

 

หลักการการอบแหง 

อากาศที่แหงหรือมีความชื้นสมัพัทธนอยจะสามารถรับความชื้นเขามาเก็บไวไดมากกวาอากาศที่มี

ความชื้นสัมพัทธสูง วัตถุดิบที่จะอบแหงก็จะคายน้ําใหกับอากาศในรูปของความชื้นไดตามอุณหภูมิ และความเร็ว

ลมที่เหมาะสม  หลักการการอบแหงที่ใชอยูทั่วไปจึงใชวิธใีหความรอนกับอากาศภายนอกใหมีอุณหภมูสูิงซึ่งจะทํา

ใหอากาศมีความชื้นสัมพัทธลดต่ําลง และสงอากาศนี้เขาตูอบแหงอยางตอเนื่องเพื่อใหรับความชื้นจากวัตถุดบิ 

อากาศที่รับความชื้นแลวจะมอีุณหภูมิลดลงเนื่องจากไดคายความรอนใหกับน้ําในวัตถุดบิ น้ําในวตัถุดิบจะใช

ความรอนนี้เปลี่ยนแปลงสถานะกลายเปนไอ กระจายเขาแทรกอยูในอากาศ ทําใหมีความชื้นสัมพัทธสูงขึ้นและถูก

ระบายทิ้งไปท่ีอุณหภูมิตูอบแหงนั่นเอง 

เมื่ออากาศภายนอกมีอุณหภมูิและความชื้นสัมพัทธเปล่ียนแปลงเชนหลังจากฝนตกหรือในเวลากลางคืน 

อากาศที่ไดรับความรอนเพื่อที่จะสงเขาตูอบแหงจะมีอุณหภูมิและความชืน้สัมพัทธเปล่ียนแปลงตามอากาศ

ภายนอกไปดวย ทําใหสภาวะในการอบแหงไมคงที่ จึงมีผลกระทบกับเวลา คุณภาพและตนทุนของการอบแหง 

 



รูปที่ 1. แสดงสภาวะอากาศในการอบแหงทั่วไป 

 
  

รูปที่ 1. แสดงการอบแหงใชอากาศที่อุณหภูมิ 30องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 67% อัตราการสงอากาศ 

0.815กก./วินาที ใหความรอน 46 kW อากาศจะมีอุณหภูมิ 84.3องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 5.1% และสงเขารับ

ความชื้นจากวัตถุดิบ การดึงความชื้นออกจากวัตถุดิบมีลักษณะเชนเดียวกับการฉีดน้ําเขาไปในอากาศ ถาอุณหภูมิเตา

อบแหง 80องศาเซลเซียส ความชื้นที่ดึงออกไดเทากับ 5.318กก./ชั่วโมง ความรอนที่ใชงานเพื่อดึงความชื้นออกเทากับ 

3.553 kW ประสิทธิภาพการอบแหงเทาความรอนที่ใชงาน/ความรอนที่ใหกับอากาศ 3.553/46x100 = 7.72%  

 จากรูปที่ 1. เพิ่มความรอนเปน 55 kW อากาศเขาเตาอบแหงเพิ่มขึ้นเปน 94.9องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิเตา

อบแหง 80องศาเซลเซียส ความชื้นที่ดึงออกเพิ่มขึ้นเปน 18.3กก./ชั่วโมง ความรอนที่ใชงานเพื่อดึงความชื้นออกเทากับ 

12.556 kW ประสิทธิภาพการอบแหงเทาความรอนที่ใชงาน/ความรอนที่ใหกับอากาศ 12.556/55x100 = 22.83% ตามรูป

ที่ 2. 

 

 

 

 



รูปที่ 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของการอบแหงจากรูปที่ 1. โดยการเพิ่มความรอน 

 
 

ดวยการหมุนเวียนอากาศภายในเตาเพิ่มเติมเพื่อใหอากาศดึงน้ําออกจากวัตถุดิบมากขึ้น  สุดทายอุณหภูมิ

อากาศภายในเตาจะมีอุณหภูมิลดลงตามรูปที่ 3. ทําใหอุณหภูมิเตาลดลงเหลือ 65องศาเซลเซียส ความชื้นที่ดึงออกได

เทากับ 24.4 กก./ชั่วโมง ความรอนที่ใชงานเพื่อดึงความชื้นออกเทากับ 16.267 kW ประสิทธิภาพการอบแหงเทาความ

รอนที่ใชงาน/ความรอนที่ใหกับอากาศ 16.267/46x100 = 35.36% ยิ่งลดอุณหภูมิอากาศที่ออกจากเตาอบแหงไดมาก

เทาใดประสิทธิภาพการใชความรอนก็ยิ่งดีขึ้นเทานั้น 

รูปที่ 3 ปรับปรุงประสิทธิภาพของการอบแหงจากรูปที่ 1.  

 



ตนทุนการอบแหง 

 จากตัวอยางทั้ง 3รูปขางตน  ถาใชไฟฟาใหความรอนกับอากาศเพื่อใชในการอบแหง ประสิทธิภาพการใหความ

รอนจากการใชไฟฟาเทากับ 100% เพราะสามารถใหความรอนกับอากาศโดยตรงได แตถาใชเชื้อเพลิงอื่นๆที่ไมสามารถ

ใหความรอนโดยตรงไดเนื่องจากกลิ่น หรือเขมาจากการเผาไหมจะปนเปอนวัตถุดิบ ก็จะมีการสูญเสียอีกทอดหนึ่งตาม

อุณหภูมิที่ใช ซึ่งเชื้อเพลิงบางชนิดจะมีอุณหภูมิไอเสียสูงมาก ประสิทธิภาพการใหความรอนแกอากาศที่ใชอบแหงจึงมี

คาประมาณ 85% 

 เมื่อนําตัวเลขทั้งหมดมารวมกันตามตารางที่ 1. จะเห็นวาอุณหภูมิแตกตางของอากาศเขาและทิ้งจากเตาอบเปน

ตัวบอกประสิทธิภาพการอบแหงไดอยางหนึ่ง แตที่ดีที่สุดคือคาพลังงานตอน้ําหนักน้ําที่ดึงออกในชองสุดทายของตาราง 

 
 

 ตารางที่ 2. ในชองแรกเปนคาความรอนของเชื้อเพลิงโดยไมคํานึงถึงประสิทธิภาพการใหความรอน หนวยเปน 

บาทตอความรอน กิโลวัตต-ชั่วโมง ชองที่ 2 ปรับคาประสิทธิภาพการใหความรอนของเชื้อเพลิง 85% และไฟฟา 100%

ชองที่เหลือเปนการคํานวณตนทุนการอบแหงของเชื้อเพลิงตางๆตามรูปที่ 1-3 โดยใชคาพลังงานตอน้ําหนักน้ําที่ดึงออกใน

ชองสุดทายของตารางที่ 1.  

 
 



 ในทางปฏิบัตินั้นตนทุนการอบแหงมักจะคิดตามน้ําหนักวัตถุดิบหรือผลผลิต ยกตัวอยางการอบแหงลําไยทั้ง

เปลือก จะตองดึงน้ําออก 34.5% คํานวณตนทุนการอบลําไย/น้ําหนักโดยใชขอมูลจากตารางที่ 2.ไดตามตารางที่ 3. ถา

การอบแหงที่ทําอยูมีลักษณะเปนรูปที่ 1 หรือรูปที่ 2 ก็สามารถปรับปรุงเปนรุปที่ 3 ได หรือเปนรูปที่ 3 อยูก็สามารถ

ปรับปรุงใชเชื้อเพลิงที่ถูกกวาได  

 

 
 

  

 

ฮีทปมพทํางานอยางไร 

ฮีทปมพคือเครื่องจักรกลที่ทําใหความรอนในธรรมชาติที่ปกติไมสามารถนํามาใชงานได มีศักยภาพสูงขึ้นและ

สามารถนํามาใชในการใหความรอนได จึงเปนพลังงานที่มีคุณภาพไมทําใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีราคาถูก 

 ฮีทปมพมีหลักการทํางานเหมือนเครื่องปรับอากาศ แตออกแบบใหดึงความรอนจากอากาศภายนอกอาคารแทน

การดึงความรอนจากภายในหอง  ความรอนสวนที่ดึงมานี้รวมทั้งพลังงานไฟฟาที่ใชกับฮีทปมพถูกมาใชทําความรอน

แทนที่จะระบายทิ้งเหมือนเครื่องปรับอากาศ ดงันั้นฮีทปมพจึงใหความรอนได 3-5 เทาของพลังงานไฟฟาที่นํามาใช

ขับเคลื่อนฮีทปมพ  มูลคาของพลังงานจากฮีทปมพจะเทากับคาไฟฟาหารควย 4 จึงมีมูลคาพลังงานต่ํากวาเชื้อเพลิงทุก

ชนิดในดานการใหความรอน  นอกจากนี้ฮีทปมพยังใหอากาศเย็นหรือน้ําเย็นมาใชฟรีเนื่องจากไดดึงความรอนมาใช ถา

สามารถนําความเย็นที่ไดฟรีนี้มาใชไดจะทําใหสามารถประหยัดพลังงานไดเกือบครึ่ง 



 ขอจํากัดของฮีทปมพคือสามารถทําอุณหภูมิสูงสุดไดแค 70 เซลเซียส ดังนั้นจึงสามารถใชเสริมเพื่อทําอุณหภูมิ

อากาศไดจนถึง 70 เซลเซียส แลวจึงใชเชื้อเพลิงอื่นทําอุณหภูมิตอไปถึงอุณหภูมิที่ตองการ เปนการลดตนทุนเชื้อเพลิงลง 

หรืออาจใชฮีทปมพแทนในการอบแหงทั้งหมดไดถาสามารถลดอุณหภูมิที่ใชในการอบแหงได ซึ่งในการอบแหงผลผลิต

ทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมหลายชนิดก็สามารถจะทําไดเพราะมีขอดีคอืคุณสมบัติบางอยางของวัตถุดิบเชนสี เปน

ตนไมเปล่ียนแปลง ทําใหไดผลผลิตที่ดีขึ้น นอกเหนือไปจากเรื่องการประหยัดพลังงาน 

ถารูปที่ 3. เปนการอบแหงลําไย จะใชฮีทปมพอุนอากาศจาก 30 เซลเซียสไปจนถึง 70 เซลเซียส แลวจึงใชน้ํามัน

เตาเผาตอจนอุณหภูมิเปน 84.3 เซลเซียส ความรอนที่ใชน้ํามันเตาเทากับ (84.3-70)/(84.3-30)=.26 ความรอนที่ใชฮีท

ปมพเทากับ 1-.26=0.74 ตนทุนความรอนที่ใชเทากับ .9x0.26+0.74x1.82/4=0.57 บาท/กก.ลําไยดิบ ซึ่งถูกกวาการใช

น้ํามันเตาทั้งหมดเกือบครึ่ง(จากตารางที่ 3. คาความรอนของน้ํามันเตา 0.90 บาท/กก.ลําไยดิบ) 

 

หลักการอบแหงแบบควบคุมสภาวะอากาศ 

 การอบแหงแบบควบคุมสภาวะอากาศหรือระบบปดโดยใชฮีทปมพเปนวิธีการที่สามารถอบแหงไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เตาอบแหงจะมีลักษณะเปนตูปด อากาศจะถูกหมุนเวียนผานตูโดยไมทิ้งหรือเติมอากาศใหมแตอยาง

ใด  จากรูปที่ 4. น้ําในอากาศจะถูกคอยลเย็นดึงความรอนแฝงออกไปทําใหเปล่ียนสถานะเปนของเหลวเกาะที่คอยลเย็น

และไหลลงไปที่ถาดน้ําทิ้งกอนถูกระบายออกนอกเตาอบแหง อัตราการดึงน้ําออก 31.11 กก./ชั่วโมง เทากับรูปที่ 3. และ

ดึงความรอนออก 62.27 kW จากนั้นอากาศสวนนี้จะไดรับความรอนจากคอยลรอนจนมีอุณหภูมิ 80.2 เซลเซียสโดยใช

ความรอนจากฮีทปมพ 61 kW เพื่อใหมีความชื้นสัมพัทธนอยที่สุด แลวจึงปลอยเขาไปรับความชื้นจากวัตถุดิบในเตา

อบแหงตามรูปที่ 4. อากาศจะรับความชื้นจากวัตถุดิบจนมีความชื้นสัมพัทธสูงขึ้นและมีอุณหภูมิต่ําลง เหลือ 59.5 

เซลเซียส  จากนั้นจึงวนมาคายความรอนใหกับคอยลเย็น  จึงเปนการหมุนเวียนความรอนใชสําหรับการอบแหง ซึ่งฮีท

ปมพใชไฟฟา 3-5 เทาของความรอนที่ผลิตได จึงใชไฟฟาเทากับ 61/4=15.25 kW  ซึ่งเปนคาความรอนเทากับ 



15.25/31.11=0.49 kW-hr/กก.น้ํา  ในกรณีที่เปนการอบแหงลําไยที่ตองดึงความชื้นออก 34.5% มีตนทุนความรอนเทากับ 

0.49x2.8Baht/kW-hrx0.345=0.47บาท/กก.ลําไยดิบ  

 

รูปที่ 4. การอบแหงแบบควบคุมสภาวะอากาศหรือระบบปด 

 
 

 การอบแหงแบบควบคุมสภาวะอากาศหรือระบบปดนี้มีขอดีคือไมขึ้นกับสภาวะอากาศภายนอกเหมือนการ

อบแหงแบบเปด ซึ่งเมื่ออากาศภายนอกเปลี่ยนแปลงเชนเมื่อฝนตกความชื้นเริ่มตนของอากาศที่ใชสําหรับการอบแหงก็จะ

สูงตามไปดวยทําใหมีผลกับระยะเวลาและคุณภาพของการอบแหง การอบแหงแบบควบคุมสภาวะอากาศหรือระบบปดจึง

สามารถควบคุมคุณภาพและระยะเวลาการอบแหงไดอีกดวย 

 

กาซเรือนกระจก 

 เนื่องจากฮีทปมพทําความรอนได 4 เทาของไฟฟาที่ใช การเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซดจึงนอยลงเหลือ 1/4 ของ

กาซที่เกิดจากการใชไฟฟาที่ใหความรอนเทากัน  การไฟฟาฝายผลิตฯใชเชื้อเพลิงหลายชนิดในการผลิตไฟฟาทําใหเกิด

กาซคารบอนไดอ็อไซดในการผลิตไฟฟา 0.51 kg./kW-hr  ฮีทปมพจึงทําใหเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซดเทากับ 



0.51/4=0.26 kg./kW-hr ความรอนที่ใช  ตารางที่ 4.แสดงปริมาณการเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซดจากการอบแหงดวย

เชื้อเพลิงตางๆ จะเห็นวาการใชฮีทปมพในการอบแหงจะชวยลดการเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซดไดอยางมาก 

 

 

 

บทสงทาย 

 พลังงานที่ใชภายในประเทศเปนการนําเขาเชื้อเพลิงถึง 60 %  เชื้อเพลิงแตละชนิดมีคาความรอนไมเทากัน  มี

คาใชจายของอุปกรณและการบํารุงรักษาตลอดจนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตางกัน นอกจากนี้ราคาของเชื้อเพลิงบางชนิด

ยังมีการสนับสนุนในเรื่องราคาตามนโยบายของรัฐบาลอีกดวย 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบแหงจะตองพยายามลดอุณหภูมิของอากาศที่จะตองทิ้งใหนอยที่สุด เพื่อลดการ

สูญเสียพลังงาน การอบแหงในหลายหลายประเภทอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรไมจําเปนตองใช

อุณหภูมิสูง เพื่อรักษาคุณคาและลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ จึงสามารถที่จะใชฮีทปมพในการอบแหงได 

ฮีทปมพสามารถใหความรอนไดในราคาที่ถูกกวาเชื้อเพลิงทุกชนิดแตมีขอจํากัดที่ทําอุณหภูมิสูงสุดไดเพียง 70 

เซลเซียส ในกรณีที่ใชการอบแหงแบบเปดที่มีอุณหภูมิสูงกวา 70 เซลเซียส ก็สามารถใชฮีทปมพทําความรอนกอนที่จะใช

เชื้อเพลิงอื่นทําอุณหภูมิตอซึ่งสามารถลดคาใชจายในดานพลังงานลงไดอยางมากทําใหตนทุนการอบแหงต่ํากวา 0.50 

บาท/กิโลกรัมของลําไยสด 



การอบแหงแบบควบคุมสภาวะอากาศหรือแบบปดโดยใชฮีทปมพมีขอดีที่สามารถอบแหงไดโดยไมมีผลกระทบ

จากสภาวะอากาศภายนอก สามารถควบคุมคุณภาพและเวลาการอบแหงไดดี และยังมีตนทุนพลังงานต่ําสามารถอบแหง

ลําไยโดยตนทุนต่ํากวา 0.5บาท/กิโลกรัม 

เมื่อฮีทปมพใชพลังงานในการอบแหงนอย การเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซดจากการอบแหงจึงนอยลงไปอยาง

มาก(0.13กิโลกรัมของกาซคารบอนไดอ็อกซด/กิโลวัตต-ชั่วโมงความรอน) จึงมีสวนในการแกปญหาเรื่องสภาวะโลกรอนที่

มีประสิทธิภาพ 

 


