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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการเพิ่มสมรรถนะทางความรอนของทอความรอนชนิดคอยลลูปที่มีสารทํางาน

เปนของไหลนาโน ซึ่งเกิดจากการผสมของสารทําความเย็นชนิด R22 และอนุภาคของไทเทเนียมไดออกไซด 

(TiO2) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 21 นาโนเมตร ที่มีความเขมขนตางกัน คือ 5 ppm, 10 ppm, 30 ppm และ 60 

ppm โดยในการทดสอบจะทําการวางสวนระเหยของทอความรอน (Evaporator Section) ไวที่ดานหนาของอีวา

พอเรเตอร (Evaporator) ของระบบปรับอากาศ และวางสวนควบแนนของทอความรอน (Condenser Section) 

ไวที่ดานหลังของอีวาพอเรเตอร ในการทดลองจะทําการวัดคาความตานทานทางความรอนของทอความรอน 

(Rth), สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบปรับอากาศ และสัดสวนการประหยัดพลังงานที่ภาระการทําความเย็นของ

ระบบปรับอากาศ (Es1) จากผลการทดลองพบวาทอความรอนที่ใชสารทําเย็นชนิด R22 เปนสารทํางานซึ่งมีคา Rth 

= 3.859 oC/kW คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะในการทําความเย็น(COPR) และสัมประสิทธิ์สมรรถนะในการทําความ

รอน(COPH) เพิ่มขึ้นจากเดิม 9.28% และ 8.87% ตามลําดับ ในขณะที่ Es1 มีคา 10.55% เมื่อทําการเติมอนุภาค

นาโนของไทเทเนียมไดออกไซดลงในสารทํางานของทอความรอนจะพบวาที่ความเขมขน 10 ppm ระบบปรับ

อากาศจะมีคา COPR, COPH และ Es1  เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.79%, 2.66% และ 16.49% ตามลําดับ ในสวนของคา 

Rth ของทอความรอนจะพบวาการเติมอนุภาคของไทเทเนียมไดออกไซดจะชวยลดคาความตานทานทางความ

รอนลงได โดยที่ของไหลนาโนความเขมขน 5 และ 10 ppm สามารถลดคาความตานทานความรอนไดถึง 

12.31% และ 32.97% เมื่อเปรียบเทียบกับสารทํางานที่เปนสารทําความเย็นชนิด R22 เพียงอยางเดียว 

คําสําคัญ : ทอความรอน  ระบบปรับอากาศ  ของไหลนาโน  ไทเทเนียมไดออกไซด 

 

ABSTRACT 
The objective of this research is to study thermal performance improvement of coil-loop heat 

pipe with nanofluid as a working fluid in the air conditioning system. This nanofluid is made of 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140  

 Master Student, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology 

 Thonburi, Bangkok 10140 
2 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140  

 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s University of Technology 

 Thonburi, Bangkok 10140 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 336 

refrigerant R22 filling with titanium dioxide (TiO2) particles of 21 nm mean diameter. The 

concentrations of nanofluid used in the experiments are 5 ppm, 10 ppm, 30 ppm and 60 ppm. The 

evaporator section of the heat pipe is placed in front of the evaporator of an air conditioning system 

whereas the condenser section of the heat pipe is placed behind the evaporator. The thermal 

resistance of the heat pipe (Rth), the coefficient of performance of air conditioning systems (COPR and 

COPH) and the energy saving by cooling process of air conditioning system (Es1) are measured in this 

experiment. The test results showed that the COPR and the COPH of the air conditioning system can 

be improved by 9.28% and 8.87%, respectively, when the heat pipe with pure refrigerant R22 as 

working fluid is used. The thermal resistance of the heat pipe is 3.859 oC/kW. The energy 

consumption of the air conditioning system can be reduced by 10.55%. When the nanoparticles of 

TiO2 are added into refrigerant R22 of the heat pipe at the concentration of 10 ppm, the COPR and the 

COPH can be improved by 2.79% and 2.66%, respectively, in comparison with the heat pipe using 

pure refrigerant R22. The energy consumption of the air conditioning system can be reduced by 

16.49%. Addition of the TiO2 particles into refrigerant R22 of the heat pipe at the concentrations of 5 

ppm and 10 ppm, could reduce the thermal resistance of the coil-loop heat pipe by 12.31% and 

32.97% in comparison with the pure refrigerant R22. 

Key Words : heat pipe, air conditioning system, nanofluid, titanium dioxide 
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คํานํา  
ระบบปรับอากาศ (Air conditioning system) ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของ

อากาศ ซึ่งหลักการโดยทั่วไปของระบบปรับอากาศคือการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น อากาศหมุนเวียน และความ

บริสุทธิ์ของอากาศในบริเวณที่ควบคุมใหมีคาคงที่และเหมาะสมตามวัตถุประสงคการใชงาน แตก็มีสถานที่ที่

ตองการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่มีความแมนยําสูง เชน หองในโรงพยาบาลและอุตสาหกรรม

ทางการแพทย หองอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส หองคอมพิวเตอร เปนตน จากสถานที่ที่กลาวมานี้ตองการความชื้น

สัมพัทธของอากาศที่ตองการควบคุมคอนขางต่ํา ซึ่งการควบคุมความชื้นสัมพัทธที่แมนยําสูงและมีความชื้น

สัมพัทธที่ออกมาต่ํา เมื่อนําเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไปมาใชจะไมสามารถทํางานไดดีและไดผลออกมาไมนา

พอใจ  เนื่องจากเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปถูกออกแบบใหความชื้นสัมพัทธของอากาศภายในพื้นที่ปรับอากาศอยู

ในชวงประมาณ 40-60%RH ซึ่งจะเปนการยากตอการควบคุมปริมาณน้ําแฝงในอากาศใหมีคาต่ําลงและมีคาคงที่

ตลอดโดยใชอีวาพอเรเตอรเพียงอยางเดียว และอากาศที่ผานอีวาพอเรเตอรจะมีอุณหภูมิที่ต่ํามากๆ เพื่อให

ปริมาณน้ําแฝงในอากาศกลั่นตัวเปนหยดน้ําเพื่อการลดความชื้น ดังนั้นตองมีการใหความรอนกับอากาศที่ออกมา

จากอีวาพอเรเตอรซ้ําเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของอากาศใหสูงขึ้นอยูในระดับที่พอเหมาะพรอมกับความชื้นสัมพัทธของ

อากาศที่ลดลง ซึ่งในกระบวนการดังกลาวจําเปนตองใชพลังงานไฟฟามาก ทําใหมีการสิ้นเปลืองพลังงาน 
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ตอมาไดมีการนําทอความรอน (Heat pipe) มาประยุกตใช โดยทอความรอนจะทําหนาที่ลดอุณหภูมิ

ของอากาศกอนเขาอีวาพอเรเตอรใหมีคาต่ําลงและอีวาพอเรเตอรก็สามารถลดปริมาณไอน้ําแฝงในอากาศไดมาก

ขึ้น และทอความรอนจะทําหนาที่เพิ่มอุณหภูมิของอากาศหลังออกจากอีวาพอเรเตอรใหสูงขึ้น ทําใหมีสัดสวนใน

การลดความชื้นในระบบปรับอากาศมากขึ้นตามไปดวย กระบวนการดังกลาวไมมีการใชพลังงานจากภายนอก 

ทําใหมีการประหยัดพลังงานที่ใชในการทําความเย็นและทําความรอนซ้ําได 

ทอความรอนสามารถพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นโดยการใชของไหลนาโนเปนสารทํางาน  ซึ่ง

ของไหลนาโนไดจากการผสมกันระหวางอนุภาคนาโนกับสารทํางานเดิม โดยอนุภาคนาโนนี้เปนอนุภาคของโลหะ

ที่มีคาการนําความรอนสูง ทําใหทอความรอนมีความสามารถในการระบายความรอนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการ

ดูแลรักษานอย ชวยประหยัดพลังงานไฟฟา ดังนั้นจึงเปนทางเลือกใหมอยางหนึ่งในการนําทอความรอนมา

ประยุกตใชในระบบปรับอากาศ โดยในงานวิจัยนี้ไดศึกษาถึงอิทธิพลของความเขมขนของไหลนาโนตอสมรรถนะ

การถายเทความรอนของทอความรอน สัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบปรับอากาศ และความสามารถในการ

ประหยัดพลังงานใหแกระบบปรับอากาศ 
 

งานวจิัยที่เกีย่วของ 
  Cosgrove ไดกลาวถึงการปรับปรุงระบบปรับอากาศโดยใชทอความรอนแบบคอยลลูปที่มีสารทําความ

เย็น R22 เปนสารทํางาน เพื่อปรับปรุงคาสัดสวนในการลดความชื้นใหมีคาสูงขึ้น ซึ่งคานี้จะเปนคาที่มี

ความสัมพันธกับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศกอนเขาอีวาพอเรเตอร ซึ่งสรุปผลการทดลองไดวาทอความ

รอนสามารถเพิ่มสัดสวนการลดความชื้นได 48% และสามารถลดขนาดเครื่องปรับอากาศลงได 30% เมื่อ

เปรียบเทียบกับการใชเครื่องลดความชื้นแบบอื่น ๆ ในเครื่องปรับอากาศ  

  Wan และคณะ ไดทําการศึกษาการประยุกตใชทอความรอนในระบบปรับอากาศโดยไดทําการทดลอง

ประยุกตใชทอความรอนกับอากาศนํากลับ (return air) สําหรับอาคารสํานักงาน โดยพบวาทอความรอนสามารถ

ประหยัดพลังงานในการทําความเย็นและทําความรอนซ้ําได สําหรับชวงอุณหภูมิ 22– 260C และความชื้นสัมพัทธ 

50% อัตราการประหยัดพลังงาน (rate of energy saving) มีคาเทากับ 23.5–25.7% สําหรับภาระการทําความ

เย็น (cooling load) และ 38.1–40.9% สําหรับการใชพลังงานโดยรวมของระบบ   

  Kang และคณะ ไดศึกษาการใชของไหลนาโนกับทอความรอนแบบมีรองทั่วไป โดยใชอนุภาคเงินขนาด 

35 nm ที่ความเขมขน 1 mg/l ถึง 100 mg/l เติมเขาไปในน้ําปราศจากอิออน โดยพบวาคาความตานทานทาง

ความรอน (thermal resistance) ลดลง 10-80% เมื่อเปรียบเทียบกับนํ้าปราศจากอิออน ที่อัตราการระบายความ

รอน 30-60W นอกจากนี้ยังพบวาคาความตานทานทางความรอนของทอความรอนลดลงเมื่อความเขมขนของ

ของไหลนาโนเพิ่มขึ้น 

  สาโรช ไหวเคลื่อน [4] ไดศึกษาการใชเทอรโมไซฟอนในระบบควบคุมสภาวะอากาศภายในหอง โดย

เทอรโมไซฟอนที่ใชมีลักษณะเปนคอยลลูป (Coil-loop thermosyphon) โดยแบงเปน 2 แบบ คือ แบบ 4 ลูป ซึ่ง

คอยลแตละสวนมีจํานวนแถว 1 แถว และแบบ 8 ลูป ซึ่งคอยลแตละสวนมีจํานวน 2 แถว สารทํางานที่ใชคือ R-

134a อัตราสวนการเติมของสารทํางานเทากับ 50% ของปริมาตรของสวนการระเหยของทอความรอน ทําการ

ทดสอบดวยเครื่องปรับอากาศขนาดประมาณ 1 ตันความเย็น และเครื่องทําความรอนขนาดประมาณ 0.4 kW 
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จากผลการทดสอบ เทอรโมไซฟอนแบบ 4 ลูป สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาเทากับ 0.76 kW-hr ตอวัน หรือ 

6.6% เมื่อเทียบกับระบบที่ไมไดติดตั้งเทอรโมไซฟอน และมีคาประสิทธิผล (effectiveness) ของเทอรโมไซฟอน

แบบ 4 ลูป เทากับ 0.64 ขณะที่เทอรโมไซฟอนแบบ 8 ลูป สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดเทากับ 0.62 kW-hr 

ตอวัน หรือ 5.4% มีคาประสิทธิผลของเทอรโมไซฟอนแบบ 8 ลูปเทากับ 0.48 ดังนั้นเทอรโมไซฟอนแบบ 4 ลูป 

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาของระบบปรับอากาศมากกวาการใชเทอรโมไซฟอนแบบ 8 ลูป  

  Wang และ Sun ไดทําการศึกษาทดลอง และทําแบบจําลองทางคอมพิวเตอรในการศึกษาเพื่อทําการลด

ความชื้นในระบบปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงานในสวนที่จะตองเสียไปในการลดความชื้น โดยใชเทอรโมไซ

ฟอนแบบคอยลลูปเปนอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนระหวางดานลมจายกับดานลมกลับ ใชสารทํางานคือ R-22 

ทดลองกับเครื่องปรับอากาศแบบระบายความรอนดวยน้ําขนาด 3 ตันความเย็น ซึ่งทําการทดลองโดย

เปรียบเทียบการลดความชื้นโดยใชเครื่องปรับอากาศอยางเดียวและใชเทอรโมไซฟอนรวมกับเครื่องปรับอากาศ 

โดยทําการเปลี่ยนตัวแปรในการทดลองคือ อุณหภูมิกระเปาะแหง อุณหภูมิกระเปาะเปยก ความชื้นสัมพัทธ อัตรา

การไหลของอากาศ อุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ําระบายความรอนของเครื่องปรับอากาศ และทําการวัดคา

พลังงานที่ใชในระบบการทําความเย็นและพัดลมหมุนเวียนอากาศเพื่อที่จะนําไปหาคาอัตราสวนประสิทธิภาพ

พลังงาน (EER) ของระบบ ไดผลการทดลองคือสามารถเพิ่มคาสัดสวนการลดความชื้น (DF) ประมาณ 10-15% 

โดยที่ปริมาณความเย็นและอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานของระบบจะลดลง 1-6% และแบบจําลองโดย

โปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถทํานายคาสัดสวนการลดความชื้นที่เพิ่มขึ้นไดใกลเคียงกับการทดลองจริง 

  Paisarn ไดทําการทดลองปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศโดยใชทอความรอนลดอุณหภูมิ

ของอากาศกอนเขาสูคอนเดนเซอร ทอความรอนทําจากทอทองแดงขนาดเสนผาศูนยกลาง 10 mm . ยาว  600 

mm. ประกอบไปดวยแบบ 1 แถว, 2 แถว และ 3 แถว สารทํางานที่ใชในทอความรอนคือ R-134a  บรรจุ 50% 

โดยปริมาตรของทอความรอน ในการทดลองจะทําการเปรียบเทียบกับระบบปรับอากาศแบบที่ไมใชทอความรอน, 

ใชทอความรอนกับระบบปรับอากาศ จากผลการทดลองพบวา ที่อุณหภูมิหอง 25 -26 °C  ระบบปรับอากาศที่ใช

ทอความรอนแบบ 3 แถว จะมีคา  COP และคา EER เพิ่มขึ้น 6.4% และ 17.5% ตามลําดับ  

  ชานนท สรสิทธิ์รุงสกุล ไดศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของความเขมขนและชนิดของของไหลนาโนเพื่อเพิ่ม

สมรรถนะทางความรอนของทอความรอนแบบแบน โดยของไหลนาโนที่ใชในการทดลองมี 2 ชนิด คือ ของไหลนา

โนชนิดไทเทเนียมไดออกไซด (TiO 2 ) มีขนาดเสนผานศูนยกลางของอนุภาคเทากับ 21 nm ผสมอยูในน้ํา

ปราศจากอิออน และของไหลนาโนชนิดเงิน (Ag) ขนาดเสนผานศูนยกลางของอนุภาคของแข็งเทากับ 5-20 nm 

ผสมในน้ําปราศจากอิออน ที่ความเขมขนตางๆ กัน คือ 1 ppm 10 ppm 50 ppm และ 100 ppm ตามลําดับ ผล

การทดลองพบวา อุณหภูมิที่ผิวของทอความรอนที่ใชของไหลนาโนเปนสารทํางานมีคาต่ํากวาอุณหภูมิที่ผิวของ

ทอความรอนที่ใชน้ําปราศจากอิออนเปนสารทํางาน และทอความรอนที่ใชของไหลนาโนชนิดไทเทเนียมได

ออกไซดที่มีความเขมขน 10 ppm สามารถลดคาความตานทานความรอนไดถึง 53% และทอความรอนที่ใชของ

ไหลนาโนชนิดเงินที่ความเขมขน 1 ppm สามารถลดคาความตานทานไดถึง 58% เมื่อเปรียบเทียบกับสารทํางาน

ที่เปนน้ําปราศจากอิออน  

  Huiying  และ Jian ทําการศึกษาประสิทธิภาพทางความรอนของทอความรอน oscillating heat pipes 

โดยใชสารทํางานเปนของไหลนาโน SiO2/Water และ Al2O3/Water  เปรียบเทียบกับสารทํางานที่เปนน้ําบริสุทธิ์ 
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ในการทดลองจะใชความเขมขนของของไหลนาโนที่แตกตางกันคือ 0-0.6% โดยมวล สําหรับของไหลนาโน 

SiO2/Water และ 0-1.2% โดยมวล สําหรับของไหลนาโน Al2O3/Water  และในการเติมสารทํางานจะทําการเติมที่ 

50% ของปริมาตรของสวนการระเหยของทอความรอน จากผลการทดลองการใชของไหลนาโน Al2O3/Water 

แทนน้ําบริสุทธิ์จะเพิ่มประสิทธิภาพทางความรอนใหแกทอความรอน โดยที่อุณหภูมิผนังของสวนอีวาพอเรตอร 

และคาความตานทานทางความรอนจะมีคาลดลงอยูที่ประมาณ 5.6°C (หรือ 8.7%) และ 0.057 °C/W (หรือ 

25.7%) ตามลําดับ ในขณะที่ของไหลนาโน SiO2/Water จะทําใหประสิทธิภาพทางความรอนของทอความรอนมี

คานอยลง โดยอุณหภูมิที่ผนังของสวนอีวาพอเรเตอรและคาความตานทานทางความรอนของทอความรอนมีคา

เพิ่มขึ้นอยูที่ 3.5°C (หรือ 5.5%) และ 0.075 °C/W (หรือ 23.7%) ตามลําดับ จะเห็นไดวาการเปลี่ยนสารทํางาน

จากน้ําบริสุทธิ์มาเปนของไหลนาโนมีผลตอการเพิ่มหรือลดประสิทธิภาพทางความรอนของทอความรอน 

 
อุปกรณทดลองและวธิีการทดลอง 

  งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการเพิ่มสมรรถนะทางความรอนของทอความรอนแบบคอยลลูป โดยศึกษา

เปรียบเทียบระหวางระบบปรับอากาศที่ไมมีการติดตั้งทอความรอน และระบบปรับอากาศที่ติดตั้งทอความรอน 

ในสวนของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งทอความรอนก็จะทําการเปรียบเทียบระหวางสารทํางานของทอความรอน 

คือ สารทําความเย็นชนิด R22 กับสารทํางานที่เปนของไหลนาโนที่เกิดจากสารทําความเย็นผสมอนุภาคนาโน

ไทเทเนียมไดออกไซด ที่ความเขมขน 5 ppm, 10 ppm, 30 ppm และ 60 ppm โดยงานวิจัยนี้จะทําการศึกษาถึง

คา อุณหภูมิและความชื้นสัมบูรณของอากาศซึ่งจะมีผลตอคาสมรรถนะทางความรอน และสัมประสิทธิ์สมรรถนะ

ของระบบปรับอากาศ โดยไดทดสอบกับระบบปรับอากาศจําลองที่ไมไดติดตั้งทอความรอนดังรูปท่ี 1 และ

เปรียบเทียบกับระบบปรับอากาศที่ติดตั้งทอความรอนดังรูปที่ 2 ซึ่งวางสวนระเหยของทอความรอนไวดานหนาอี

วาพอเรเตอรของระบบปรับอากาศ และวางสวนควบแนนของทอความรอนไวดานหลังอีวาพอเรเตอรของระบบ

ปรับอากาศ 

 

              
 

รูปที่ 1  ระบบปรับอากาศที่ไมมีการติดตั้งทอความรอน  รูปที่ 2  ระบบปรับอากาศที่มกีารติดตั้งทอความรอน 

 

 ทอความรอนแบบคอยลลูปที่ใชทดสอบเปนทอความรอนที่ทําจากทองแดงเนื่องจากเปนวัสดุที่มีการนําความ

รอนที่ดี เสนผานศูนยกลางขนาด 12.7 mm ประกอบไปดวยลูปดานใน 3 ลูป และลูปดานนอก 3 ลูป ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3  ทอความรอนแบบคอยลลูปที่ใชในงานวิจัย  

 

 การบรรจุสารทํางานของทอความรอนจะมีอัตราสวนการเติมของสารทํางานเทากับ 50% ของปริมาตรของ
สวนการระเหยของทอความรอน สําหรับการทดสอบสมรรถนะของทอความรอนนั้นจะทําการวัดอุณหภูมิผิวที่สวน
ตางๆ ของทอความรอนเพียง 1 ลูป โดยใชเทอรโมคัปเปล (thermocouple) ชนิด T จํานวน 8 ตําแหนง โดย
ตําแหนงของเทอรโมคัปเปล จะติดตั้งที่สวนระเหยของความรอน, สวนอะเดียแบติก (adiabatic) และสวน
ควบแนนของทอความรอน ซึ่งจะทําการบันทึกขอมูลโดยใชเครื่องวัดและบันทึกขอมูล (Data logger) เพื่อนําไป
วิเคราะหตอไป 
 ในขั้นตอนของการทดสอบระบบปรับอากาศทําโดยการเปดพัดลมชนิดไหลตามแนวแกน (axial fan) โดยจะ
ควบคุมอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศไวที่ 0.684 kg/s ซึ่งคํานวณจากการวัดความเร็วลมโดยใชเครื่องวัด
ความเร็วลม (anemometer) จากนั้นทําการทดสอบระบบปรับอากาศที่ไมไดติดตั้งทอความรอน กับระบบปรับ
อากาศที่ไดติดตั้งทอความรอนที่มีสารทํางานเปนสารทําความเย็น R22 และสารทําความเย็น R22 ผสมอนุภาค
นาโนที่ความเขมขนตางๆ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ และความชื้นสัมพันธของอากาศที่ตําแหนงตางๆจะถูก
บันทึกดวยเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศ (humidity/temperature transmitter) ในสวนของ
พลังงานไฟฟาที่ใชในระบบปรับอากาศจะถูกบันทึกโดยเครื่องวัดกําลังไฟฟา (Power & Harmonics Analyzer) 
 

การวิเคราะหขอมูล 
สําหรับขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลจะนํามาคํานวณหาคาตางๆ โดยใชทฤษฏีวิเคราะหที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี  

สัดสวนการลดความชื้นสัมบูรณ (DF) เปนคาที่บงบอกถึงการลดความชื้นสัมบูรณของอากาศหลังผานอีวา

พอเรเตอรเมื่อเปรียบเทียบกับคาความชื้นสัมบูรณกอนผานอีวาพอเรเตอร สามารถคํานวณไดจากสมการ (1) 

 
w - woiDF = ×100%

wi
 (1) 

เมื่อ 

DF  คือ สัดสวนการลดความชื้นสัมบูรณ (%) 

wi   คือ ความชื้นสมับูรณของอากาศกอนผานอีวาพอเรเตอร (g/kg) 

wo  คือ ความชื้นสมับูรณของอากาศหลังผานอีวาพอเรเตอร (g/kg) 

อัตราการถายเทความรอนทั้งหมดจะประกอบไปดวยภาระการทําความเย็นที่สวนของการทําความเย็นและ

ภาระการทําความรอนที่สวนของการทําความรอน ในสวนของภาระการทําความเย็นจะประกอบไปดวยภาระการ

ทําความเย็นที่อีวาพอเรเตอร และอัตราการถายเทความรอนที่สวนระเหยของทอความรอน (Evaporater section 

of heatpipe) และที่สวนของการทําความรอนจะประกอบไปดวยอัตราการถายเทความรอนที่สวนควบแนนของ

ทอความรอน (Condenser section of heatpipe) และภาระการทําความรอนที่คอนเดนเซอรของระบบปรับ

อากาศ ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสมการดังตอไปน้ี 
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อัตราการถายเทความรอนที่สวนระเหยของทอความรอน สามารถคํานวณไดจากสมการ (2) 

 Q = m (h - h )heva a 1 2  (2) 

เมื่อ 

Qhevaคือ อัตราการถายเทความรอนที่สวนระเหยของทอความรอน (kW) 

ma    คือ อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ (kg/s) 

h1    คือ เอนทัลปของอากาศกอนผานสวนระเหยของทอความรอน (kJ/kg) 

h2    คือ เอนทัลปของอากาศหลังผานสวนระเหยของทอความรอน (kJ/kg) 

ภาระการทําความเย็นที่อีวาพอเรเตอรสามารถคํานวณไดจากสามการ (3) 

 Q = m (h - h )evap a 2 3  (3) 

อัตราการถายเทความรอนที่สวนควบแนนของทอความรอน สามารถคํานวณไดจากสมการ (4) 

 Q = m (h - h )hcon a 3 4   (4) 

ภาระการทําความรอนที่คอนเดนเซอรสามารถคํานวณไดจากสามการ (5) 

 Q = m (h - h )con a 5 6  (5) 

เมื่อ 

Qevap  คือ ภาระการทําความเย็นของอีวาพอเรเตอร (kW) 

Qhcon คือ อัตราการถายเทความรอนที่สวนควบแนนของทอความรอน (kW) 

Qcon  คือ ภาระการทําความรอนของคอนเดนเซอร (kW) 

h3     คือ เอนทัลปของอากาศหลังผานอีวาพอเรเตอร (kJ/kg) 

h4     คือ เอนทัลปของอากาศหลังผานสวนควบแนนของทอความรอน (kJ/kg) 

h5    คือ เอนทัลปของอากาศกอนผานคอนเดนเซอร (kJ/kg) 

h6     คือ เอนทัลปของอากาศหลังผานคอนเดนเซอร (kJ/kg) 

 สําหรับระบบท่ีมีการติดตั้งทอความรอนจะสามารถประหยัดพลังงานในสวนการทําความเย็นที่ไดจากสวน

ระเหยของทอความรอนซึ่งจะลดอุณหภูมิอากาศกอนเขาอีวาพอเรเตอร ทําใหระบบปรับอากาศมีภาระการทํา

ความเย็นโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบท่ีไมติดตั้งทอความรอนโดยไมใชพลังงานจากภายนอก ซึ่งการ

ประเมินการประหยัดพลังงานจากการติดตั้งทอความรอน จะประกอบไปดวยสัดสวนการประหยัดพลังงานสําหรับ

ภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ (Es1) และ สัดสวนการประหยัดพลังงานโดยรวมของระบบปรับ

อากาศ (Es2 ) 

  สัดสวนการประหยัดพลังงานสําหรับภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ (Es1) สามารถคํานวณได

จากสมการ (6) 

 
m (h - h )a 1 2E = ×100%s1 m (h - h )+ m (h - h )a a1 2 2 3

 (6) 

สัดสวนการประหยัดพลังงานโดยรวมของระบบปรับอากาศ (Es2 ) สามารถคํานวณไดจากสมการ (7)  

 
m (h -h )+m (h -h )a a1 2 3 4E = ×100%s2 m (h -h )+m (h -h )+m (h -h )a a a1 2 2 3 3 4

 (7) 
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 คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบปรับอากาศ มักอธิบายในเทอมของ Coefficient of Performance หรือ 

COP ซึ่งจะประกอบดวยสวนการทําความเย็นและสวนการทําความรอน  

สัมประสิทธิ์สมรรถนะในการทําความเย็นจะอธิบายถึงการนําความรอนออกจากพื้นที่การทําความเย็น 

( Qevap ) เปรียบเทียบกับงานทั้งหมดที่ระบบตองการ (W) สามารถคํานวณไดจากสมการ (8) 

 
QevapCOP =R W

  (8) 

สัมประสิทธิ์สมรรถนะในการทําความรอนจะอธิบายถึงการปริมาณความรอนที่ไดออกมา ( Qcon ) 

เปรียบเทียบกับงานทั้งหมดที่ระบบตองการ (W) สามารถคํานวณไดจากสมการ (9) 

 QconCOP =H W
 (9) 

สําหรับสมรรถนะทางความรอนของทอความรอนนั้นจะไดจากการคํานวณคาความตานทานทางความรอน

ของทอความรอน ซึ่งคํานวณไดจากสมการ (10) 

 
( )

T - Te cR =th Q + Q 2heva hcon
  (10) 

เมื่อ  

COPR   คือ คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะในการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ 

COPH  คือ คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะในการทําความรอนของระบบปรับอากาศ 

W  คือ พลังงานไฟฟาที่ใชในระบบปรับอากาศ (kW) 

Rth  คือ คาความตานทานทางความรอนของทอความรอน (0C/kW) 

Te    คือ อุณหภมูิผิวของทอความรอนในสวนการระเหย (0C)  

Tc    คือ อุณหภมูิผิวของทอความรอนในสวนการควบแนน (0C) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

1. อุณหภูมิและความชื้นสัมบูรณในระบบปรับอากาศ 
 ผลการทดสอบเมื่อทําการติดตั้งทอความรอน ท่ีสวนการระเหยของทอความรอนจะลดอุณหภูมิของอากาศ

กอนเขาอีวาพอเรเตอร ทําใหอีวาพอเรเตอรของระบบปรับอากาศสามารถลดอุณหภูมิไดมากกวาระบบที่ไมติดตั้ง

ทอความรอน และเมื่อเปล่ียนสารทํางานเปนของไหลนาโนก็จะพบวาอีวาพอเรเตอรของระบบปรับอากาศสามารถ

ลดอุณหภูมิไดมากกวาทอความรอนที่มีสารทําความเย็นเปนสารทํางาน ดังแสดงในรูปท่ี 4 ในสวนของความชื้น

สัมบูรณ การที่ทอความรอนลดอุณหภูมิอากาศกอนเขาอีวาพอเรเตอรไดมากขึ้น ก็สงผลใหอีวาพอเรเตอรสามารถ

ลดความชื้นสัมบูรณไดมากขึ้นดวย สัดสวนการลดความชื้นสัมบูรณก็จะแนวโนมเพิ่มขึ้นดวยดังแสดงในรูปท่ี 5 ซึ่ง

ท่ีความเขมขนของไหลนาโน 10 ppm จะพบอีวาพอเรอรสามารถลดความชื้นสัมบูรณไดถึง 12.22 g/kg และมี

สัดสวนการลดความชื้นมากที่สุด คือ 32.97% 
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รูปที ่4  อุณหภูมิอากาศที่ตําแหนงตางๆ         รูปที ่5  ความชื้นสัมบูรณและคาสัดสวนในการลด     

                                                                           ความชื้น 
2. การประหยัดพลังงานในระบบปรบัอากาศ 
 เมื่อทําการติดตั้งทอความรอน ท่ีสวนระเหยของทอความรอนจะทําหนาที่ลดอุณหภูมิของอากาศใหมีคา

ลดลง จึงมีผลใหอีวาพอเรเตอรของระบบปรับอากาศมีภาระการทําความเย็นลดลง แตเมื่อนําการถายเทความ

รอนที่สวนระเหยของทอความรอน รวมกับภาระการทําความเย็นของอีวาพอเรเตอร จะพบวาระบบที่ทําการติดตั้ง

ทอความรอนจะมีภาระการทําความเย็นโดยรวมมากกวาระบบที่ไมติดตั้งทอความรอน และที่สวนการทําความ

รอน สวนควบแนนของทอความรอนจะทําหนาที่อุนอากาศที่ออกมาจากอีวาพอเรเตอรใหสูงขึ้น เพื่อลดภาระการ

ระบายความรอนที่คอนเดนเซอรของระบบปรับอากาศ   

 เมื่อเปล่ียนสารทํางานเปนของไหลนาโนที่ความเขมขนตางๆ จะพบวาทอความรอนมีคาอัตราการถายเท

ความรอนเพิ่มขึ้น ภาระโดยรวมของระบบปรับอากาศมากขึ้นทั้งในสวนการทําความเย็นและในสวนการทําความ

รอน ดังแสดงในรูปท่ี 6 และ 7 เนื่องจากทอความรอนที่มีของไหลนาโนสามารถทําใหอัตราการถายเทความรอน

ในสวนการระเหยและสวนการควบแนนเพิ่มขึ้น 

 สัดสวนการประหยัดพลังงานสําหรับภาระการทําความเย็น (Es1) และสัดสวนการประหยัดพลังงานโดยรวม

ของระบบปรับอากาศ (Es2) จะมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อใชของไหลนาโนเปนสารทํางาน โดยที่ความเขมขนของไหลนาโน 

10 ppm จะมีคา Es1 และคา Es2 มากที่สุด คือ 12.29% และ 21.66% ตามลําดับ เนื่องจากภาระการทําความเย็น

ท่ีอีวาพอเรเตอรลดลงมากที่สุด ดังแสดงในรูปท่ี 8  

 

                           
รูปที ่6  อัตราการถายเทความรอนในสวนของ  รูปที ่7  อัตราการถายเทความรอนในสวนของ  

                        การทําความเย็น              การทําความรอน  
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รูปที ่8  สัดสวนการประหยัดพลังงาน Es1 และ Es2  รูปที ่9  COPR และ COPH  

 
3. คาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะในการทําความเย็นและการทําความรอน 
 จากผลการทดลองจะพบวา เมื่อทําการติดตั้งชุดทอความรอนคา COPR และ COPH มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

ระบบที่ไมติดตั้งทอความรอน และเมื่อเปล่ียนสารทํางานภายในทอความรอนเปนของไหลนาโนจะพบวาคา  

COPR และ COPH จะมีคามากกวาทอความรอนที่มีสารทําความเย็นเปนสารทํางาน โดยที่ความเขมขน 10 ppm 

จะมีคา COPR และ COPH มากที่สุด ดังรูปท่ี 9 

 ในสวนของการใชพลังงานไฟฟาที่ใชในระบบปรับอากาศ ทอความรอนที่มีของไหลนาโนเปนสารทํางานที่

ความเขมขน 10 ppm จะมีการใชพลังงานไฟฟาต่ําสุด คือ 5.84 kW เนื่องจากมีภาระการทําความเย็นที่อีวาพอเร

เตอรตํ่าที่สุด ดังรูป 10 

 
4. ความตานความรอนของทอความรอน 
 จากผลการวัดอุณหภูมิผิวที่สวนตางๆ ของทอความรอน จะพบวาเมื่อเปล่ียนสารทํางานเปนของไหลนาโนจะ

สงผลใหอุณหภูมิท่ีสวนตางๆ ของทอความรอนมีคาลดลง 

 ซึ่งผลจากอุณหภูมิท่ีสวนตางๆ ลดลง ก็จะสงผลใหคาความตานทานความรอนของทอความรอน (Rth) มีคา

ลดลงดวยเชนกัน ดังรูปท่ี 11 เมื่อเปรียบเทียบระหวางสารทํางานในทอความรอนจะพบวา ทอความรอนที่มีความ

เขมขนของไหลนาโน 10 ppm จะมีคา Rth ตํ่าที่สุดคือ 2.59 (oC/kW)  เนื่องจากการเติมอนุภาคนาโนจะชวยเพิ่ม

การถายเทความรอนของทอความรอนไดมากขึ้น แตก็ตองเติมท่ีความเขมขนและในอัตราสวนที่เหมาะสมกับ

สภาวะการใชงานและขนาดของทอความรอน หากเพิ่มคาความเขมขนของอนุภาคนาโนที่มากเกินไปจะทําให

ความสามารถของการถายเทความรอนลดลง 
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รูปที ่10  พลังงานไฟฟาที่ใชในระบบปรับอากาศ รูปที ่11  คาความตานทานทางความรอนของ 

     ทอความรอน 

 

สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาการเพิ่มสมรรถนะทางความรอนของทอความรอนชนิดคอยลลูปสําหรับระบบปรับอากาศโดย

ใชของไหลนาโนเปนสารทํางาน จะพบวาเมื่อติดตั้งทอความรอนเขากับระบบปรับอากาศ จะสามารถลดอุณหภูมิ

กอนเขาอีวาพอเรเตอรใหมีคาต่ําลง สงผลใหอุณหภูมิอากาศหลังผานอีวาพอเรเตอรจะมีคาต่ําลงกวาระบบปรับ

อากาศที่ไมไดติดตั้งทอความรอน และเมื่อเปลี่ยนสารทํางานเปนของไหลนาโน คาสัดสวนในการลดความชื้นจะ

มากกวาระบบปรับอากาศที่ไมไดติดตั้งทอความรอน การใชพลังงานไฟฟาก็จะนอยลง เนื่องจากภาระการทํา

ความเย็นที่อีวาพอเรเตอรลดลง โดยที่ความเขมขน 10 ppm จะมีการใชพลังงานไฟฟานอยที่สุดคือ 5.84 kW มี

คา COPR และ COPH สูงที่สุดคือ 3.42 และ 4.30 ตามลําดับ และสัดสวนการประหยัดพลังงานก็จะมีคาสูงสุด Es1 

มีคาเทากับ 12.29% และ Es2 มีคา 21.66% และความเขมขนของของไหลนาโนก็มีผลตอคา Rth โดยที่ความ

เขมขนของไหลนาโน 10 ppm จะใหคา Rth ตํ่าสุด และสามารถลดคา Rth ไดถึง 32.90% เมื่อเปรียบเทียบกับทอ

ความรอนที่ใชสารทําความเย็น R22 เพียงอยางเดียว  
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