
ฮีทปมพชวยลดปญหาสภาวะโลกรอนไดอยางไร 
โดย นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง  วก.485 

ปจจุบันภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงไปจากกอนหนานี้ไปอยางรวดเร็วและมีปรากฏการณธรรมชาติที่มีความรุนแรง 

ไดแกพายุไซโคลน ไตฝุน น้ําแข็งขั้วโลกละลาย หิมะในภูมิภาคที่ปกติไมละลายก็ละลายลงมา ทําใหเกิดอุทกภัยและวาต

ภัยที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน  นักวิทยาศาสตรทั่วโลกมีความเห็นรวมกันวาเหตุทั้งหมดนี้เกิดจากกาซเรือนกระจก (Green 

House Gas, GHG )  สหประชาชาติจึงจัดใหมีการทําขอตกลงเกียวโต (Kyoto Protocol) เพื่อจํากัดการปลอยกาซเรือน

กระจกของประเทศตางๆ   ฮีทปมพชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการใชเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตความรอนได

อยางไร? ลดปญหาสภาวะโลกรอนไดอยางไร?  และมีประโยชนอะไรที่อยูใกลตัวนอกเหนือไปจากการการแกไขปญหากาซ

เรือนกระจก เชิญทานผูสนใจติดตามไดจากบทความนี้ 

 

การเกิดสภาวะโลกรอน 

โดยปกติแสงอาทิตยใหพลังงานแกโลกสวนที่เปนกลางวัน  แตโลกจะระบายความรอนดวยการแผรังสีใหกับ

อวกาศจากบริเวณที่เปนเวลากลางคืน (Nocturnal Cooling) เปนการชวยรักษาสมดุลยของพลังงาน  แตกาซเรือนกระจก 

ที่ขึ้นไปอยูในบรรยากาศจะสะทอนรังสีความรอนจากโลกกลับลงมาจึงทําใหระบายความรอนไดนอยลง ทําใหมีความรอน

สะสมอยูในบรรยากาศ อุณหภูมิของบรรยากาศจึงสูงขึ้นและมีผลกับสภาพแวดลอมทั่วโลก 

 

กาซเรือนกระจก ( Green House Gas, GHG ) 

กาซเรือนกระจก ( Green House Gas, GHG )มีหลายชนิด ที่สําคัญ 5ประเภทไดแก คารบอนไดอ็อกไซด (CO2) 

มีเทน (CH4)  ไนตรัสอ็อกไซด (N2O)  Perfluorocarbons ( PFCs)   Sulfur hexafluoride (SF6) 

กาซคารบอนไดอ็อกไซด (CO2) เกิดจากการเผาไหมของเชื้อเพลิง กาซมีเทน (CH4) เกิดจากปฏิกิริยาไรอากาศใน

การยอยสลาย ที่มากที่สุดคือจากกาซธรรมชาติเนื่องจากเปนสวนประกอบหลักของกาซธรรมชาติ กาซไนตรัสอ็อกไซด 



(N2O)หรือ กาซหัวเราะเปน กาซที่ใชเปนยาสลบออนๆ  เกิดจากการเผาไหมที่อุณหภูมิสูงเชนจากรถยนตและการหมักการ

ยอยสลายดวยแบคทีเรีย จึงเกิดจากการเพาะปลูกที่ใชปุย การยอยสลายของมูลสัตว Perfluorocarbons ( PFCs) เกิดจาก

การที่อะตอมฟลูโอรายแทนที่อะตอมไฮโดรเจนในสารไฮโดรคารบอน จึงมีอยูหลายชนิดเชน Tetrafluoromethane และ 

Hexafluoroethane ซึ่งมีประโยชนมากทั้งในการแพทยและอุตสาหกรรมแตมีผลปญหาโลกรอนเปนุ 6500 และ 9200 เทา

ของคารบอนไดอ็อกไซด ถึงจะยังมีการใชนอยแตก็ถูกจํากดัตามขอตกลงฯ Sulfur hexafluoride (SF6) ใชเปนฉนวนไฟฟา

ในอุปกรณตัดตอนไฟฟา ในโรงผลิตไฟฟา มีผลปญหาโลกรอนเปนุ  22,000 เทาของคารบอนไดอ็อกไซด 

กาซบางอยางสามารถที่จะเลิกใชหรือควบคุมการใชไดงาย แตกาซคารบอนไดอ็อกไซดควบคุมไดยากเพราะเปน

กาซที่เกิดจากการเผาไหม การควบคุมกาซคารบอนไดอ็อกไซดจึงมีผลตอการใชพลังงานของประเทศนั้นๆ และกระทบไป

ถึงสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศดวย หลายประเทศจึงชะลอการใหสัตยาบรรณเพราะไมตองการใหกระทบแกสภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศตน 

 

ขอตกลง Kyoto Protocol 

 พ.ศ.2540 สหประชาชาติไดจัดประชุมขึ้นที่เมืองเกียวโต มีประเทศที่เขารวมประชุม 161 ประเทศสรุปผลการ

ประชุมวาประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาแลวตกลงที่จะควบคุมการเกิดกาซเรือนกระจกลดลง 5% จากปริมาณที่เกิดใน พ.ศ. 

2533 และไดตกลงในกลไกทางดานเศรษฐศาสตรที่จะชวยสนับสนุนใหประเทศที่กําลังพัฒนาควบคุมการเกิดกาซเรือน

กระจกดวยเรียกวา Clean Development  Mechanism (CDM) 

 CDM คือการยอมใหประเทศพัฒนาแลวตามตารางที่ 1 สามารถใหความชวยเหลือทางการเงินและทางเทคนิค

แกประเทศกําลังพัฒนาที่ไมอยูในตารางที่ 1 ควบคุมการเกิดกาซเรอืนกระจกในประเทศนั้นๆ  ปริมาณที่ลดไดนี้เมื่อผาน

คณะกรรมการควบคุมแลวเรียกวา Certified Emission Reduction(CER) สามารถถายโอนใหแกประเทศในตารางที่ 1 ได  

กลไกนี้จะทําใหเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยน CER ทํารายไดใหแกประเทศที่ลดการเกิดกาซเรือนกระจกไดเปนการชวย

ส่ิงแวดลอม 



 
 

การใชพลังงานในประเทศไทย 

 พลังงานที่ใชภายในประเทศเปนการนําเขาเชื้อเพลิงถึง 60 %  เชื้อเพลิงแตละชนิดมีคาความรอนไมเทากัน  มี

คาใชจายของอุปกรณและการบํารุงรักษาตลอดจนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตางกัน นอกจากนี้ราคาของเชื้อเพลิงบางชนิด

ยังมีการสนับสนุนในเรื่องราคาตามนโยบายของรัฐบาลอีกดวย 

พลังงานทั้งหมดที่ใชแบงออกเปน 3สวน สวนแรกผานโรงกลั่นเปนผลิตภัณฑตางๆใชในการขนสง การเกษตร

และใชเผาไหมเพื่อใหความรอนในงานอุตสาหกรรมตางๆ  อีกสวนหนึ่งใชในการผลิตไฟฟาเพื่อนําไฟฟาไปใชในบานพัก

อาศัยและในงานอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมภาคบริการ และการเกษตร  สวนสุดทายเชนถานหินบางสวนถูก

นําไปใชโดยตรงในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ตารางที่ 2. แสดงตนทุนพลังงานความรอน/คาความรอนของเชื้อเพลิงชนิดตางๆรวมทั้งไฟฟาที่ประสิทธฺภาพการ

ใชความรอนตางๆกัน  และตารางที่ 3.แสดงกาซคารบอนไดอ็อกไซดที่เกิดจากการเผาไหม/คาความรอนของเชื้อเพลิงชนิด

ตางๆที่ประสิทธฺภาพการใชความรอนตางๆกัน 



 

ตารางที3่. กาซคารบอนไดอ็อกไซดที่เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงตางๆ 

 

 



สําหรับการผลิตไฟฟาในประเทศไทยมีสัดสวนการใชเชื้อเพลิงดังตอไปนี้ 

กาซธรรมชาติ 70% 

ถานหิน 15% 

น้ํามัน 7% 

พลังงานทดแทนและอื่นๆ 2% 

 กาซธรรมชาติใชกับโรงไฟฟา Combined Cycle และCo-generation ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูง ถึง 50%  สวน

โรงไฟฟาที่ใชถานหินและน้ํามันเปนเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพต่ํากวาคือประมาณสูงสุด 30% โดยสัดสวนการใชเชื้อเพลิง

เพื่อผลิตไฟฟาและประสิทธิภาพของโรงไฟฟาโดยประมาณสามารถใชคาในตารางที่ 3 คํานวณปริมาณกาซคารบอนไดอ็

อกไซดที่เกิดจากการผลิตไฟฟาไดดังนี้ 

ปริมาณกาซคารบอนไดอ็อกไซดที่เกิดจากการผลิตไฟฟา  = 0.36x0.7+0.90x0.07+1.11x0.15  

      = 0.48  kg./kW-hr 

จากการสอบถามการไฟฟาฝายผลิต   = 0.51  kg./kW-hr 

 

การใชพลังงานความรอนในงานอุตสาหกรรมและการบริการ 

 ในบทความนี้จะเนนที่การใชความรอนที่อุณหภูมิต่ําทั้งในงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ซึ่งไดแกการ

อบแหง และการทําน้ํารอนเปนตน 

 ตารางที่ 4. สรุปคาประสิทธิภาพการใหความรอนของอุปกรณตางๆ ซึ่งคาดังกลาวเปนประสิทธิภาพขั้นตน

เทานั้น  ในงานอุตสาหกรรมนั้นประสิทธิภาพของพลังงานความรอนยังขึ้นกับลักษณะของงานดวย เชนการอบแหงใช

ความรอนจากการเผาไหมเชื้อเพลิงเพื่อใหความรอนแกอากาศแลวจึงนําอากาศรอนไปใชสําหรับการอบแหง  ความรอนจะ

สูญเสียไปกับอากาศที่ทิ้งออกจากเตาอบที่อุณหภูมิของเตา อุณหภูมิของเตาอบยิ่งสูงความสูญเสียก็ยิ่งมาก ประสิทธิภาพ

ของเตาอบแหงก็จะลดลง  ตารางที่ 5. สรุปประสิทธิภาพการใชความรอนทั้งหมดของการอบแหงและการทําน้ํารอน 



ตารางที4่. ประสิทธิภาพการใชความรอนของอุปกรณใหความรอนแบบตางๆ 

 

 

 

จากตารางที่ 5. การเผากาซธรรมชาติมีประสิทธิภาพของการเผาไหมเชื้อเพลิง 85%  และเมื่อนํากาซรอนมาใช

ในการอบแหงที่อุณหภูมิ 70 เซลเซียส ความรอนจะใชอุนอากาศภายนอกใหมีความชื้นสัมพัทธนอยลงแลวจึงปลอยเขา

เตาอบแหงเพื่อรับความชื้นแลวจึงปลอยทิ้งทําใหประสิทธิภาพการอบแหงมีเพียง  20%  ประสิทธิภาพโดยรวมจึงเทากับ 

0.85x0.20=.17 

 การทําน้ํารอนสําหรับสถานบริการ สปาและโรงแรม ถาใชหมอไอน้ําการสูญเสียความรอนจะมีประสิทธิภาพการ

เผาไหมสูงสุด 85% และยังใชพลังงานไฟฟามากเพื่อทําความดันใหกับน้ําและมีความรอนสูญเสียจากน้ําคอนเดนเสท 

ประสิทธิภาพในการทําน้ํารอนเหลือประมาณ   95%  ประสิทธิภาพรวมจึงเทากับ 0.85x0.95=0.8075   

ถาทําน้ํารอนดวยหมอน้ํารอนจะสูญเสียความรอนจากการเผาไหมเทานั้น ไมมีการสูญเสียจากคอนเดนเสท จึง

ทําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 85 %   

สําหรับการเตาอบแหงที่ใชไฟฟาจะมีการสูญเสียความรอนในลักษณะเดียวกันกับเตาอบที่ใชเชื้อเพลิง แต

เนื่องจากสามารถทําความรอนใหอากาศไดโดยตรง ประสิทธิภาพการอบโดยรวมจึงเทากับ 20%  แตสําหรับการทําน้ํารอน

แทงฮีทเตอรไฟฟาจุมอยูในน้ําจึงไมมีความรอนสูญเสีย ประสิทธิภาพจึงเทากับ 100%   



ฮีทปมพคืออะไร 

 ฮีทปมพคือเครื่องจักรกลที่ทําใหความรอนในธรรมชาติที่ปกติไมสามารถนํามาใชงานได มีศักยภาพสูงขึ้นและ

สามารถนํามาใชในการใหความรอนได จึงเปนพลังงานที่มีคุณภาพไมทําใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีราคาถูก 

 ฮีทปมพมีหลักการทํางานเหมือนเครื่องปรับอากาศ แตออกแบบใหดึงความรอนจากอากาศภายนอกอาคารแทน

การดึงความรอนจากภายในหอง  ความรอนสวนที่ดึงมานี้รวมทั้งพลังงานไฟฟาที่ใชกับฮีทปมพถูกมาใชทําความรอน

แทนที่จะระบายทิ้งเหมือนเครื่องปรับอากาศ ดงันั้นฮีทปมพจึงใหความรอนได 3-5 เทาของพลังงานไฟฟาที่นํามาใช

ขับเคลื่อนฮีทปมพ  จากตารางที่ 2. มูลคาของพลังงานจากฮีทปมพจะเทากับคาไฟฟาหารควย 4 จึงมีมูลคาพลังงานต่ํา

กวาเชื้อเพลิงทุกชนิดในดานการใหความรอนยกเวนถานหินเทานั้น  นอกจากนี้ฮีทปมพยังใหอากาศเย็นหรือน้ําเย็นมาใช

ฟรีเนื่องจากไดดึงความรอนมาใช ถาสามารถนําความเย็นที่ไดฟรีนี้มาใชไดจะทําใหสามารถประหยัดพลังงานไดเปน

เทาตวั 

 ดานการเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซดก็จะนอยลงเหลือ 1/4 ของที่เกิดจากการใชไฟฟาคือเทากับ 0.51/4=0.26 

kg./kW-hr เนื่องจากที่ความรอนเทากัน ฮีทปมพใชไฟฟาเพียง 1/4 ของความรอนจากไฟฟาเทานั้น 

 

การใชฮีทปมพ 

 ฮีทปมพสามารถใหความรอนสูงสุดได 80 เซลเซียส เนื่องจากเปนขอจํากัดของคอมเพรสเซอรซึ่งเปนอุปกรณ

สําคัญ ความรอนที่ไดจากฮีทปมพจึงสามารถนํามาใชใหความรอนอุณหภูมิต่ํา ไดแกการทําน้ํารอนสําหรับโรงแรม สถาน

ประกอบการ แมกระทั่งในงานอุตสหกรรมไดแกการอบแหง การทําน้ํารอนและน้ําเย็นเปนตน 

 



 เนื่องจากฮีทปมพใหความรอน 4 เทาของพลังงานที่ใช จึงสามารถสรุปมูลคาพลังงานและกาซคารบอนไดอ็อก

ไซดที่เกิดจากการอบแหงและการทําน้ํารอนไดตามตารางที่ 6. โดยใชคาจากตารางที่ 2, 3 และ 5  จะเห็นไดวาฮีทปมพมี

ตนทุนพลังงานต่ําที่สุดในทุกๆกรณีและทําใหเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซดต่ําสุดอีกดวย 

 การอบแหงในตารางที่ 6. เปนการใชฮีทปมพใหความรอนตามแบบที่ใชทั่วไป ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ํา แตฮีทปมพ

สามารถอบแหงไดประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากฮีทปมพสามารถดึงน้ําออกจากอากาศไดโดยออกแบบใหดึงความรอนที่

มีอุณหภูมต่ํากวาจุดน้ําคาง  ทําใหความชื้นสมบูรณของอากาศต่ําลงแลวจึงนําความรอนนั้นมาเพิ่มอุณหภูมิใหกับอากาศ 

ทําใหมีความชื้นสัมพัทธลดลงจากนั้นจึงสงกลับไปตูอบแหงดึงน้ําออกจากงานแลวกลับมาดึงน้ําออกจากอากาศที่ฮีทปมพ

วนเวียนอยูเชนนี้ทําใหใชพลังงานคงที่เทากับพลังงานที่ฮีทปมพใชเทานั้น ประสิทธิภาพการใชความรอนของการอบแหงที่

เคยทํามานั้นสูงถึง 132 % ซึ่งจะอธิบายในบทความฉบับตอไป 

ตัวอยางที ่1. 

 การอบแหงที่โรงงานตะขาบ 5ตัวมีตนทุนฮีมปมพประมาณ 7 แสนบาท มีฮีทปมพ 2ชุด แตละชุดดึงความชื้นได 

25 กก./ชั่วโมง เทากับความรอนที่ใชงาน 18.0 kW  ใชไฟฟา 13.7kW . 

ใชไฟฟาทั้งส้ิน   13.7kWx24hx3days/weekx48weeks/year  = 47,347.2kWh/yr 

    มูลคาพลังงาน 2.8 บาท/kWh (ตารางที่ 2) = 132,572.16 Bht./yr 

ทําใหเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซด        47,347.2x0.51    = 24.15 tons/yr           

ถาใชกาซ LPG ในการอบแหงที่อุณหภูมิ 70เซลเซียสจะตองใชความรอน     

   18kW/.17(Table 5)x24hx3days/weekx48weeks/year  = 365,929.4 kWh/yr 

    มูลคาพลังงาน 0.8 บาท/kWh (ตารางที่ 2) = 292,743.53 Bht./yr  

ทําใหเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซด       365,929.4x0.22 (ตารางที่ 3.)  = 80.50 tons/yr 

โรงงานตะขาบ 5ตัวมีฮีทปมพ 2ชุด สามารถประหยัดคาเชื้อเพลิงได  = 320,342.74 Bht./yr 

เทากับ ระยะเวลาการคืนทุน    700,000/320,342.74   = 2 ป 



และลดการเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซด (CO2 credit)   = 112.7 tons/yr 

ตัวอยางที ่2. 

สวนระบบฮีมปมพทําน้ํารอนมีตนทุนประมาณ 2 ลานบาทสําหรับโรงแรม 300 หองใชน้ํารอน 30 ลบ.ม./วัน 

เทากับความรอน ที่ตองใหกับน้ํา                      30ลบ.ม./วันx360x30เซลเซียส/.252/3414 =  376,600 kWh/yr 

 ตารางที่ 6. อีทปมพทําน้ํารอนใชมูลคาความรอน  376,600x0.7   = 263,620 Bht./yr 

     ทําใหไดความเย็น  3/4 ของความรอน 376,600x0.75   = 282,450 kWh/yr

     ลดไฟฟาสําหรับเครื่องทําความเย็น     282,450x0.28   = 79,086 kWh/yr 

          = 221,440 Bht./yr 

     เกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซด               376,600x0.13   =  48.96 tons/yr 

     ลดกาซคารบอนไดอ็อกไซดของเครื่องทําความเย็น   79,086x0.51  =  40.33 tons/yr            

 ตารางที่ 6. หมอรอนใชน้ํามันดีเซล มูลคาความรอน  376,600x2.88   = 1,084,608 Bht./yr

     เกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซด               376,600x0.29   =  109.21 tons/yr 

 ฮีทปมพทําน้ํารอนสําหรับโรงแรม 300หอง ประหยัดคาพลังงานได 

   22,1440+1,084,608-263,620    = 1,042,428 Bht./yr 

 เทากับ ระยะเวลาการคืนทุน    2,000,000/1,042,428   = 1.9 ป 

และลดการเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซด (CO2 credit)     

   40.33+109.21-48.96     = 100.58 tons/yr 

  

บทสงทาย 

  



 แนวทางที่จะชวยกันลดการเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซดที่งายที่สุดคือการประหยัดพลังงาน ใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ เมื่อใชพลังงานนอยลงกาซคารบอนไดอ็อกไซดที่เกิดจากการผลิตพลังงานก็จะลดลงไปตาม  การใชอยางมี

ประสิทธิภาพจะตองมีเทคโนโลยี่เขาชวยซึ่งฮีทปมพก็เปนเทคโนโลยี่ที่เหมาะสม 

ฮีทปมพทํางานโดยการเพิ่มศักยภาพใหแกพลังงานความรอนเพื่อใหสามารถใชในกระบวนการที่ตองการ

อุณหภูมิสูงขึ้นได จึงทําใหประหยดัพลังงานไดมากถึงแมจะมีการลงทุนสูง แตก็มีระยะเวลาคืนเร็วคือประมาณ  2 ป และ

ยังสามารถลดการเกิดกาซคารบอนไดอ็อกไซดจากการใชเชื้อเพลิงอื่นๆได 

จากประสบการณที่ผานมาโรงงานและผูประกอบการไมสนใจลงทุนอะไรงายๆ ถึงแมการลงทุนจากใหผลคืนทุน

เร็ว อาจเนื่องมาจากการขาดวิสัยทัศน  ความมั่นใจในกิจการของตนเอง สถานะทางการเงินของโรงงานไปจนถึง ความ

ม่ันใจในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเมือง และอื่นๆ ทําใหไมสามารถที่จะใหผูประกอบการพรอมใจกันลงทุนเองได 

ทําใหไมสามารถแกไขทั้งปญหาดานพลังงานและปญหาสิ่งแวดลอมเนื่องมาจากสภาวะโลกรอนไดทันเวลา 

เพื่อใหมีการปรับเปล่ียนใชเทคโนโลยี่ตางๆที่มีประสิทธิภาพอยางรวดเร็ว ควรมีกองทุนชวยผลักดันซึ่งจะทําให

ผูประกอบการไดผลโดยตรงจากการใชเทคโนโลยี่นี้ประหยัดพลังงาน  และกองทุนอาจจะไดผลประโยชนเพิ่มเติมจาก 

CO2 credit อีกดวย 


