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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้เปนการออกแบบสรางและศึกษาสมรรถนะของระบบทําความเย็นแบบระเหยโดยลดความชื้นดวย

ฮีตไปป  ระบบประกอบดวยหองปรับอากาศขนาด  80 x 80 x 80 ซม. หุมฉนวนปองกันความรอนอยางด ี พัดลมดดู
อากาศขนาด  40 วัตต  จํานวน 4 ตัว แผนคูลลิ่งแพดขนาด 33 x 33 x 10 ซม.  ติดตั้งฮีทไปปทองแดงขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 9.5 มม. ความยาว 40 ซม. จํานวน 5 แทงติดครีบระบายความรอนภายในบรรจุสารทําความเย็น R-134a 
เปนสารถายเทความรอนเพื่อลดความชื้นของอากาศกอนเขาหองปรับอากาศ โดยใชฮีทไปปเปนตัวแลกเปลี่ยนความ
รอนระหวางอากาศกอนเขาหองปรับอากาศ ผลการทดลองพบวา อุณหภูมอิากาศภายนอกหองปรับอากาศมี
คาเฉลี่ยเทากับ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในหองปรับอากาศเฉลี่ยเทากับ 26-28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยกอนผานฮีทไปปเทากับ 78-79% และหลังผานฮีทไปปมีคาความชื้นสัมพัทธลดลงเหลือเทากับ  69-70% โดยที่
ฮีทไปปสามารถลดความชื้นออกจากอากาศไดประมาณ  10 เปอรเซ็นต 
 
คําสําคัญ : สมรรถนะ  ระบบทําความเย็นแบบระเหย  การลดความช้ืน  ฮีตไปป 
 

Abstract 
The objective of this work is to design and performance study dehumidity in evaporative cooling 

system using heat pipes.  The system consist of 80 x 80 x 80 cm3of air conditioning room, as well as 
insulation system, install the 4 electric fans of 40 watt, and 33 x 33 x 10 cm3of cooling pack.  The system 
install the 4 vertically parallel heat pipes with fins and 9.5 cm of diameter, and contain R-134a for  
reduction the humidity in fresh air before entry to air conditioning room.  The result of the experiment has 
shown that the average ambient temperature about 32 °C and the average room temperature about 26-
28 °C.  The average relative humidity before pass through heat pipes about 78-79% and reduced to 69-
70%  after pass to the heat pipes. The average efficiency of the dehumidity is 10%. 
 
Keywords : Performance, Evaporative cooling system, Dehumidity, Heat pipe 
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คํานํา 
ประเทศไทยเปนประเทศที่ตั้งอยูในสภาวะภูมิอากาศแบบรอนชื้นหรืออยูในเขตรอนชื้น ดังนั้นสภาพอากาศ

ตลอดป โดยเฉลี่ยแลวจัดอยูในเกณฑรอน โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูประมาณ 90-95 F ในอนาคตมีแนวโนมวา
สภาพอากาศวาสภาพอากาศของโลกจะรอนขึ้นมากกวาเดิมเนื่องจากการที่ธรรมชาติถูกทําลายและการเอาชนะ
ธรรมชาติของมนุษย ผลกระทบที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ การเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) และชั้น
บรรยากาศถูกทําลาย (Ozone Depletion Potential) ซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งมีชีวิตในโลก ในขณะนี้มี
องคกรพิทักษสิ่งแวดลอม (Environmental Protection Agency -EPA) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย 
ขอกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตางๆเพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมของโลกในขณะนี้ และ
เครื่องปรับอากาศจึงนับวาเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งของมนุษยที่จะขาดเสียมิได เพื่อที่จะบรรเทาความรอนจาก
สภาวะของอากาศทั้งในดานอุตสาหกรรม รวมไปถึงไดมีการนําไปใชในกระบวนการทางการเกษตร โดยการทํางาน
ของระบบทําความเย็นโดยทั่วไป จะเปนการทําความเย็นที่ใชระบบกระบวนการทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor 
compression refrigeration) ดังนั้นในระบบดังกลาวชวงระยะเวลาที่ผานมาเกิดปญหาเกี่ยวกับความเสียหาย
ทางดานสภาวะแวดลอม เนื่องจากการนําสารทําความเย็นมาใชในกระบวนการ จากกรณีดังกลาวทําใหระบบการทํา
ความเย็นแบบอัดไอมีราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากการนําสารทําความเย็นที่มีผลกระทบตอสภาวะแวดลอมนอยมาใช 
รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากความสิ้นเปลืองพลังงานในการทําความเย็นที่สูง ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงเปนการหา
แนวทาง และปรับปรุงการลดอุณหภูมิ โดยวิธีการลดความชื้นในอากาศที่สูงลง ซึ่งวิธีการนี้จะนําไปใชรวมกับ
กระบวนการทําความเย็นแบบระเหย 

E. Van Den Bulck, J.W. Mitchell, S.A. Klein [1] ไดทําการศึกษาระบบการทําความเย็นโดยวิธีลด
ความชื้นแบบวงลอ ใชในระบบระบายอากาศ และระบบหมุนเวียนอากาศ โดยทั้งสองระบบจะใชพลังงานความรอน
จากแสงอาทิตย และแหลงพลังงานเสริมมาใชในการคายความชื้น Ronato M. Lazzarin และ Andrea Gasparella  
[2] เสนอแนวคิดในการทําความเย็น ความเย็นแบบใหม และลดขนาดในการติดตั้งระบบปรับอากาศ โดยใชติดตั้ง
ระบบแบบรวม ซึ่งอาศัยอุปกรณลดอุณหภูมิรวมภายในระบบ แนวคิดดังกลาวไดนําระบบการทําความเย็นแบบ
ระเหย ทั้งโดยตรง และโดยออม เขารวมกับระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเย็นรวม  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อออกแบบและวิเคราะหสมรรถนะการลดความชื้นในระบบทําความเย็นแบบระเหยดวยฮีตไปป 
 

ทฤษฎีงานวิจัย 
สมดุลพลังงานและมวลในกระบวนการทําความเย็นแบบระเหย บริเวณสวนที่เพิ่มความชื้นถูกหุม

ฉนวน กระบวนการที่เกิดขึ้นจะเปนเอเดียเบติกอุณหภูมิของอากาศจะอิ่มตัวเรียกวา อุณหภูมิอิ่มตัวแบบเอเดียเบติก 
(Adiabatic saturation temperature) และเนื่องจากมีปริมาณน้ําบางสวนระเหยไป ดังนั้นเพื่อใหกระบวนการเปน
แบบกระบวนการคงที่ (Steady state) จําเปนตองมีน้ํามาชดเชย และความดันที่เกิดขึ้นภายในถือไดวาคงที่ ดังนั้น
เมื่อไมคิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักยและพลังงานจลน สมดุลมวล และสมดุลพลังงานสามารถเขียนไดดังนี ้
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และเมื่ออากาศไหลผานกระบวนการ ดังนั้นสมดุลมวลของอากาศคือ 
                                                                                                                       (3) 

 
รูปที่ 1   กระบวนการทําความเย็นโดยการระเหยและสมดุลมวลความชื้น 

 

                                                                                              (4) 
ดังนั้นปริมาณน้ําที่ระเหย สามรถพิจารณาไดจากสมการ  
                                                                                                       (5)                  
และจากสมการ จะเขียนไดวา 
                                                                                      โดยที ่            (6)                 
           และ   คือ อัตราการไหลของอากาศชื้น          คือ อัตราการไหลของอากาศแหง    

 
     คือเอนทัลปของน้ําที่ผิวเปยก       คือเอนทัลปของอากาศกอนผานผิวเปยก       คือ

เอนทัลปของอากาศหลังผานผิวเปยก     คือเอนทัลปของอากาศชื้นกอนผานผิวเปยก     
  คือ เอนทัลปของอากาศชื้นหลังผานผิวเปยก           คืออัตราสวนความชื้นเขา    

    คืออัตราสวนความชื้นออก    
                    ประสิทธิภาพของการทําความเย็นแบบระเหย  ขึ้นอยูกับสภาวะของอากาศที่ใกลสภาวะอิ่มตัว ซึ่งจะ
เปนตัววัดสมรรถนะในการทํางานของระบบการทําความเย็นแบบระเหย โดยทั่วไปแลวจะแสดงในรูปประสิทธิภาพ
อิ่มตัว ซึ่งจะเปนการพิจารณาจากผลของอุณหภูมิจากการระเหยของน้ําเมื่อมีอากาศไหลผานผิวเปยก ดังนั้นการ
พิจารณาระบบการทําความเย็นสามารถประเมินไดจากประสิทธิภาพดังนี ้  
                                                                                                         (7)                                            
               โดยที่        คือ  ประสิทธิภาพการทําความเย็น (%)     คือ อุณหภูมิกระเปาะแหงของอากาศ
กอนผานผิวเปยก         คือ อุณหภูมิกระเปาะแหงของอากาศหลังผานผิวเปยก         คือ 
อุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศกอนผานผิวเปยก        อัตราการถายเทความรอนผานฮีทไปปไรวิกค จาก
ผลตางอุณหภูมิทางเขาและออกและอัตราการไหลเชิงมวล ดังนี ้ชวงการระเหย: ความรอนที่ของไหลรอนคายออกมา 

                                                                                (8) 
ชวงการควบแนน: ความรอนที่ของไหลเย็นไดรับ ][ TTcFQ cicopccc

−= ρ                                        (9) 
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และสมรรถนะของฮีทไปปแทงเดียว ไดทดสอบฮีทไปปที่บรรจุของไหลใชงานในปริมาณที่ตางๆ กัน โดย
เปลี่ยนอัตราการไหลของของไหลภายนอกมุมเอียง และผลตางอุณภูมิ พารามิเตอรที่ศึกษาในที่นี้ตัวเลขเรยโนลด 
(Re) มีนิยามดังนี้ดานของไหลเย็น:  

                                                                                                        (12) 
ดานของไหลรอน : 

                                                                                                       (13)
     

อุปกรณการวิจัย 
 

 
รูปที่ 2   ระบบทําความเย็นแบบระเหยโดยลดความชื้นดวยฮีทไปป 

 
ระบบทําความเย็นแบบระเหยโดยลดความชื้นดวยฮีทไปป ประกอบดวยหองปรับอากาศมีขนาด 80x80x80 

cm โครงสรางเหล็กและผุผนังดวยไมอัดสองชั้น ภายในหองติดตั้งฉนวนกันความรอนความหนา 5 ซม.และพัดลมดูด
อากาศ พรอมตดิตั้งหลอดไฟฟาแสงสวางขนาด 40 W และ 60 W จํานวน 2 หลอด  ระบบทําความเย็นแบบระเหย 
ใชแผนคูลลิ่งแพดขนาด 33x33x10 เซนติเมตร และพัดลมขนาด 12 โวลท จํานวน 2 ตัว  โดยทีส่วนประกอบตางๆ 
ของฮีทไปปแบบเทอรโมไซฟอน ใชทอทองแดง ขนาด 3/8 นิ้ว และใชสารทํางานคือ  R 134a ดังแสดงในรูปที ่2 

การทดลองปรับปริมาณอัตราการไหลของน้ําผานระบบระเหย และความเร็วลมของอากาศที่ไหลผาน และ
ภาระการปรับอากาศภายในหองทดสอบ  สามารถวัดอุณหภูมิโดยเทอรโมคัปเปลชนิด K  และเครื่องบันทึกผล
อุณหภูมิชนิดบันทึกคาอัตโนมัต ิความดันภายในระบบโดยเกจความดัน   โดยการบันทึกคาทุกๆ 30 นาท ี 
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ผลการวิจัย 
การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศภายนอกหองปรับอากาศ อุณหภูมิกอนเขา อุณหภูมิ

กอนเขาหองปรับอากาศ และอุณหภูมิภายในหองปรับอากาศดวยระบบทําความเย็นแบบระเหย กอนติดต้ัง
ระบบฮีตไปป ดังรูปที ่ 3  พบวามีคาอุณหภูมอิากาศกอนเขาหองปรับอากาศและอุณหภูมิเฉลี่ยภายในหอง
ใกลเคียงกัน 

 

รูปที่ 3   การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเทียบกับเวลากอนติดตั้งฮีตไปป 

 

รูปที่ 4   การเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธเทียบกับเวลากอนติดตั้งฮีตไปป 
 

การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธของอากาศภายนอกหองปรับอากาศ และความชื้นสัมพัทธ
ของอากาศภายในหองปรับอากาศดวยระบบทําความเย็นแบบระเหย กอนติดตั้งระบบฮีตไปป ดังรูปที ่ 4 พบวามีคา
ความชื้นสัมพัทธของอากาศกอนเขาหองปรับอากาศมีคาต่ํากวาภายในหองปรับอากาศ เนื่องจากอากาศในหองปรับ
อากาศมีปริมาณน้ําที่เพิม่ขึ้นจากการระเหยของน้ําในแผนคูลลิ่งแพ็ค 

การพิจารณาอุณหภูมิอากาศภายนอกหองปรับอากาศ อุณหภูมิกอนเขาระบบฮีตไปป อุณหภูมิกอนเขา
หองปรับอากาศ และอุณหภูมิภายในหองปรับอากาศดวยระบบทําความเย็นแบบระเหย จากรูปที ่3 ก  
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รูปที่ 5   การเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิเทียบกับเวลา  
(ก) ความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ย 600 วัตต/ตารางเมตร 
(ข) ความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ย 750 วัตต/ตารางเมตร 

 
ที่ความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ย 600 วัตต/ตารางเมตร และรูปที ่3 ข  ความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ย 750 วัตต/ตารางเมตร 
พบวาอุณหภูมิอากาศภายนอกมีคาเพิ่มขึน้ในวันที่มีคารังสีอาทิตยเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิของอากาศหลังจากผาน
ระบบฮีตไปปจะมีคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ําในอากาศที่ไดรับจากน้ําระเหยในแผนคูลลิ่งแพ็ค จํานวนหนึ่งถูก
นําไปใชในการเดือดหรือระเหยของสารทําความเย็น R-134a ในฮีตไปปที่ตองใชความรอนแฝงในการเปลี่ยนสถานะ 
และอุณหภูมิภายในหองปรับอากาศมีคาเพิ่มขึ้นหลังจากรับภาระการทําความเย็นภายในหองปรับอากาศ 

การพิจารณาความชื้นสัมพัทธของอากาศภายนอกหองปรับอากาศ ความชื้นสัมพัทธของกอนเขาระบบ 
ฮีตไปป ความชื้นสัมพัทธของกอนเขาหองปรับอากาศ และความชื้นสัมพัทธของภายในหองปรับอากาศดวยระบบ 
ทําความเย็นแบบระเหย จากรูปที ่ 6 ก ที่ความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ย 600 วัตต/ตารางเมตร และรูปที ่ 6 ข ความเขม
แสงอาทิตยเฉลี่ย 750 วัตต/ตารางเมตร พบวาความชื้นสัมพัทธของอากาศภายนอกมีคาต่ําสุด และความชื้นสัมพัทธ
ของของอากาศหลังจากผานระบบฮีตไปปจะมีคาลดลง เนื่องจากปริมาณน้ําในอากาศที่ไดรับจากน้ําระเหยในแผน
คูลลิ่งแพ็คจํานวนหนึ่งถูกนําไปใชในการเดือดหรือระเหยของสารทําความเย็น R-134a ในฮีตไปปที่ตองใชความรอน
แฝงในการเปลี่ยนสถานะ  
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รูปที่ 6   การเปลี่ยนแปลงความชื้นสัมพัทธเทียบกับเวลา  
(ก) ความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ย 600 วัตต/ตารางเมตร 
(ข) ความเขมแสงอาทิตยเฉลี่ย 750 วัตต/ตารางเมตร 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาสมรรถนะระบบทําความเย็นแบบระเหยโดยลดความชื้นดวยฮีทไปป พบวาความสามารถ

ในการลดความชื้นของฮีทไปปแบบเทอรโมไซฟอนในระบบทําความเยน็แบบระเหย  โดยใชสารทําความเย็น R134a  
บรรจุอยูในฮีทไปป พบวาเมื่อติดตั้ง ฮีทไปปจะสามารถดึงความชื้นออกจากอากาศ ไดประมาณ 6-10%  แตจะทําให
อุณหภูมิที่ออกจาก คูลลิ่งแพด มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น เกิน  25 C เล็กนอยเปนคาอุณหภูมิที่มนุษยรูสึกสบาย  
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