
ฮีทป๊ัม vs. ฮีทไปป์สาํหรับควบคุมความชืน้ 

โดย นายปรเมธ ประเสริฐย่ิง 

วก.485 

เน่ืองจากผู้ เขียนมีสว่นเก่ียวข้องกบัการออกแบบ จดัหา ประกอบ ติดตัง้ และทดสอบระบบปรับอากาศควบคมุ

ความชืน้มาเป็นเวลานาน จงึได้รวบรวมประสบการณ์เร่ืองการควบคมุความชืน้ด้วยเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ฮีทไปป์ รวมทัง้

การใช้ฮีทป๊ัมซึง่เป็นเทคนิคใหม่ โดยจะอธิบายด้วยการใช้ตวัอยา่งเพ่ือให้เข้าใจถงึการออกแบบ ข้อจํากดั ข้อดีและข้อเสีย 

ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ออกแบบ และกําหนดความต้องการของระบบปรับอากาศสําหรับการเสนอราคาให้เทา่เทียม

กนั และสามารถควบคมุอณุหภมิูและความชืน้ได้ตามต้องการ 

ความต้องการและข้อมูลเบือ้งต้น 

 ยกตวัอยา่งโรงงานประกอบอปุกรณ์อีเลก็โทรนิกส์ มีห้องท่ีต้องควบคมุอณุหภมิูท่ี 25±1 oC และความชืน้สมัพทัธ์ 

50+5% ห้องนีอ้ยูส่ว่นในของอาคารจงึไมมี่ภาระความร้อนจากอณุหภมิูภายนอก คํานวณภาระภายในห้องสงูสดุ (จาก

คนงานและกิจกรรม เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ไฟฟ้า แสงสวา่ง) รวมทัง้สิน้ 150,000 วตัต์ SHF 0.97 ต้องการอากาศบริสทุธ์ิ

จากภายนอก 30% ภาระความร้อนนีล้ดลงตามการใช้เคร่ืองจกัรจํานวนคนในกะ และอ่ืนๆ 

 ความร้อนสว่นท่ีสําคญัมาจากอากาศบริสทุธ์ิจากภายนอก รูปท่ี 1. เป็นแผนภมิูไซโครเมตริกข้อมลูอณุหภมิูของ

อากาศ ของกรุงเทพจาก 2005 ASHRAE Handbook, Fundamental และอณุหภมิูห้องท่ีต้องการ 

 

รูปที่ 1. แผนภมิูไซโครเมตริกอณุหภมิูของกรุงเทพสําหรับการออกแบบและขอบเขตอณุหภมิูห้องท่ีต้องการ 

 Cooling เป็นอณุหภมิูร้อนสดุท่ีเกิดขึน้ 0.4% ของอณุหภมิูทัง้หมด ใช้สําหรับคํานวณภาระความร้อนเม่ือห้องอยู่

ติดผนงัภายนอก แตห้่องนีไ้มมี่ผลจากภายนอก 



 Dehumidification เป็นอณุหภมิูท่ีมีความชืน้สงูสดุเกิดขึน้ 0.4% ของอณุหภมิูทัง้หมด ใช้สําหรับตรวจสอบภาระ

ความร้อนและการระบายความร้อนของหอผึง่นํา้ 

 Evaporation และ Enthalpy เป็นอณุหภมิูเม่ือมีการะเหยของนํา้สงูสดุและเม่ือมี Enthalpy สงูสดุท่ีเกิดขึน้ 0.4% 

ของอณุหภมิูทัง้หมดตามลําดบั ซึง่ปรากฏวา่เป็นจดุเดียวกนั ควรใช้สําหรับการคํานวณหาขนาดเคร่ืองเป่าลมเยน็ในกรณีนี ้

 Humidification เป็นอณุหภมิูเม่ือมีความชืน้ต่ําสดุท่ีเกิดขึน้ 99.6% ของอณุหภมิูทัง้หมด จะเหน็ได้วา่มีความชืน้

ต่ํากวา่อณุหภมิูท่ีต้องการ ดงันัน้จงึต้องมีอปุกรณ์ฉีดไอนํา้เพิ่มความชืน้ในฤดหูนาว แตจ่ะไมอ่ธิบายในบทความนี ้

 อณุหภมิูท่ีต้องการมีขอบเขตตามรูปท่ี 1. ในการออกแบบเคร่ืองควรใช้คา่ต่ําสดุเพ่ือให้เคร่ืองมีขนาดใหญ่พอแต่

เวลาทํางานสามารถตัง้ระบบควบคมุให้อณุหภมิูอยูท่ี่จดุใดก็ได้ 

การควบคุมความชืน้เบือ้งต้น 

 การออกแบบระบบปรับอากาศท่ีเก่ียวข้องกบัอากาศภายนอกอาจเป็นแบบท่ีมี FAU(Fresh Air Unit) และแบบท่ี

ใช้อากาศบริสทุธ์ิผสมท่ีเคร่ืองเป่าลมเยน็  FAUเหมาะสําหรับห้องท่ีต้องการอากาศจากภายนอก 100% เช่นห้องปฏิบติั 

การทางปิโตรเคมีซึง่ต้องควบคมุอณุหภมิู ความชืน้สมัพทัธ์ และความดนัของห้อง และในกรณีท่ีจ่ายลมบริสทุธ์ิให้แฟน

คอยล์ขนาดเลก็เช่นห้องพกัโรงแรมเพ่ือปรับลดความชืน้โดยจ่ายอากาศท่ีความชืน้ต่ํากวา่อณุหภมิูของแตล่ะห้อง 

ถ้าจ่ายอากาศบริสทุธ์ิให้เคร่ืองเป่าลมเยน็ขนาดใหญ่ซึง่แตล่ะเคร่ืองก็ต้องมีระบบควบคมุความชืน้อีกก็เป็นการ

ซํา้ซ้อน ในตวัอย่างนีจ้งึใช้วิธีผสมอากาศท่ีเคร่ืองเป่าลมเยน็ตามรูปท่ี 2. ใช้ความชืน้สมัพทัธ์ควบคมุนํา้ผา่นคอยล์เยน็และ

อณุหภมิูห้องควบคมุฮีทเตอร์ไฟฟ้า 

 

รูปที่ 2. เคร่ืองเป่าลมเยน็ขนาดใหญ่ควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ 

 เม่ือใช้ข้อมลูตวัอยา่งเขียนลงในแผนภมิูไซโครเมตริกตามรูปท่ี 3. ท่ีภาระสงูสดุของห้องและอากาศภายนอก

สามารถควบคมุทัง้อณุหภมิูและความชืน้ได้โดยไมต้่องมีฮีทเตอร์ไฟฟ้า เม่ือปลอ่ยอากาศเยน็เข้าห้อง 24250 CFM ขนาด

คอยล์เย็น 325000 W จากรูปจะเหน็วา่เม่ืออณุหภมิูภายนอกเปล่ียนระบบควบคมุนํา้เยน็สามารถควบคมุได้ แต่ถ้ามีการ

เปล่ียนแปลงภาระความร้อนภายในห้องลดลงจากอะไรก็ตาม จะทําให้อณุหภมิูต่ํากวา่ท่ีต้องการจงึต้องใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้า

ทดแทนภาระความร้อนท่ีลดลงเพ่ือเพิ่มอณุหภมิูห้อง ขนาดของฮีทเตอร์ไฟฟ้าจงึต้องเทา่กบัการเปล่ียนแปลงของภาระ

ความร้อนภายในห้อง ถ้าภาระความร้อนต่ําสดุ 30% ฮีทเตอร์ไฟฟ้าควรมีขนาด 150000x0.7=105000W คา่ไฟฟ้าของฮีท

เตอร์ไฟฟ้าขึน้อยูก่บัเปอร์เซนต์การทํางาน 



 

รูปที่ 3. แผนภมิูไซโครเมตริกควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ท่ีภาระความร้อนของห้องและอากาศภายนอกสงูสดุ 

การใช้ฮีทไปป์ควบคุมความชืน้ 

 จากตวัอยา่งข้างต้นฮีทไปป์จะติดตัง้เพ่ือช่วยลดการทํางานของฮีทเตอร์ไฟฟ้าเม่ือภาระความร้อนของห้องลดลง 

เน่ืองจากฮีทไปป์ทํางานโดยธรรมชาติ ไม่สามารถควบคมุเร่งให้ทํางานได้แตส่ามารถใช้วิธีลดปริมาณลมผา่นฮีทไปป์เพ่ือ

ลดการทํางานของฮีทไปป์แทนได้ จงึต้องใช้อปุกรณ์ควบคมุอตัราการไหลของอากาศผา่นฮีทไปป์ ฮีทไปป์คลอ่มคอยล์เยน็

ไมส่ามารถปรับการทํางานได้จงึไมค่วรอยา่งย่ิงท่ีจะติดตัง้ 

 เคร่ืองเป่าลมเย็นท่ีใช้ฮีทไปป์ควรเป็นตามรูปท่ี 4. เพ่ือให้สามารถควบคมุปริมาณลมผา่น HPevap (ฮีทไปป์

อีแวป) ซึง่จะดงึความร้อนจากอากาศผสมระหว่างลมกลบัและอากาศบริสทุธ์ิ (Precooled)  ลดภาระของคอยล์เยน็และนํา

ความร้อนมาอุน่อากาศ(Preheated) ท่ี HPcond (ฮีทไปป์คอนเดนเซอร์) ช่วยฮีทเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มอณุหภมิูอากาศก่อนจ่าย

เข้าห้อง 

         

รูปที่ 4. เคร่ืองเป่าลมเยน็ควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ท่ีติดตัง้ฮีทไปป์ช่วยลดการทํางานของฮีทเตอร์ไฟฟ้า 



 ประสทิธิภาพของฮีทไปป์ประมาณ 30% ของอณุหภมิูแตกตา่ง จากแผนภมิูไซโครเมตริกในรูปท่ี 5. ฮีทไปป์

สามารถลดภาระคอยล์เยน็ได้สงูสดุ 55000 W  และ ลดฮีทเตอร์ไฟฟ้าได้สงูสดุ 55000 W ใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าต่ําสดุ 75000-

55000=20000 W แตข่นาดฮีทเตอร์ไฟฟ้าควรมีขนาดเทา่เดิมเพ่ือให้ระบบสามารถทํางานได้แม้ระบบควบคมุอากาศของ

ฮีทไปป์จะไมทํ่างาน 

 

รูปที่ 5. แผนภมิูไซโครเมตริกเคร่ืองเป่าลมเยน็ท่ีใช้ฮีทไปป์ช่วยควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ท่ีอากาศภายนอก

สงูสดุ 

 ระบบควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ใช้เช่นเดียวกบัระบบของฮีทเตอร์ไฟฟ้าแตต้่องเพิ่มระบบควบคมุ

อากาศผา่นฮีทไปป์เข้าไปเพ่ือให้สามารถควบคมุการทํางานของระบบได้เตม็ศกัยภาพซึง่เปล่ียนไปตามอณุหภมิูอากาศ

ภายนอกและการเปล่ียนแปลงภาระความร้อนของห้อง 

 ในช่วงท่ีภาระความร้อนภายในห้องลดลงเลก็น้อยโดยท่ีไมเ่กินความร้อนตามประสทิธิภาพของฮีทไปป์ สามารถ

ลดลมผา่นฮีทไปป์เพ่ือควบคมุความร้อนจากฮีทไปป์ให้ทดแทนภาระความร้อนท่ีลดลงโดยไมต้่องใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้า เม่ือ

ภาระความร้อนภายห้องลดลงมากวา่ความสามารถของฮีทไปป์ท่ีปริมาณลมสงูสดุแล้วจงึจะใช้ความร้อนจากฮีทเตอร์

ไฟฟ้าเพ่ือควบคมุอณุหภมิูอากาศ 

 ขนาดของฮีทไปป์จะต้องเลือกจากตอนท่ีภาระความร้อนของห้องลดลงต่ําสดุเพราะท่ีจดุนีจ้ะมีอณุหภมิูแตกตา่งค

ลอ่มฮีทไปป์ต่ําสดุ เพ่ือความสะดวกในบทความนีจ้ะใช้ประสทิธิภาพคงท่ี 30%ของอณุหภมิูแตกตา่งในการคํานวณ 

การใช้ฮีทป๊ัมควบคุมความชืน้ 

 ฮีทป๊ัมเป็นเคร่ืองจกัรทางเลือกท่ีทําให้สามารถดงึความร้อนจากแหลง่พลงังานท่ีมีศกัยภาพต่ํามาทําให้มี

ศกัยภาพสงูขึน้สามารถใช้ให้ความร้อน แก่งานท่ีต้องการได้ เป็นเคร่ืองจกัรเพียงประเภทเดียวท่ีให้ความร้อนได้มากกวา่



พลงังานท่ีใช้หลายเทา่จงึเป็นเคร่ืองจกัรทางเลือกในการลดปัญหาโลกร้อน การแก้ปัญหาพลงังาน และการเปล่ียนแปลง

ภมิูอากาศ 

เคร่ืองเป่าลมเย็นท่ีใช้ฮีทป๊ัมทําหน้าท่ี Precool คอยล์เย็นและ Reheat แทนฮีทเตอร์ไฟฟ้าจะมีลกัษณะการ

ทํางานตามรูปท่ี 6. ระบบควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์เหมือนระบบท่ีใช้กบัฮีทเตอร์ไฟฟ้าเน่ืองจากฮีทป๊ัมทํางาน

ในลกัษณะปิดเปิดเหมือนกบัฮีทเตอร์ไฟฟ้า ขนาดฮีทป๊ัมควรทําความร้อนสงูสดุได้เทา่กบัขนาดของฮีทเตอร์ไฟฟ้า  ทัง้นีไ้ม่

จําเป็นต้องมีฮีทเตอร์ไฟฟ้ายกเว้นแตจ่ะเผ่ือไว้สําหรับทดแทนในกรณีท่ีฮีทป๊ัมเสีย สว่นทางด้าน Precool นัน้ถือเป็นผล

พลอยได้ซึง่จะช่วยลดคา่ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ 

  

รูปที่ 6. เคร่ืองเป่าลมเยน็ควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ท่ีติดตัง้ฮีทป๊ัมช่วยลดการทํางานของคอยล์และทดแทนฮีท

เตอร์ไฟฟ้า 

จากรูปท่ี 7. แผนภมิูไซโครเมตริกของระบบฮีทป๊ัมควบคมุความชืน้ จะเหน็ได้วา่อณุหภมิูอากาศ Precool อยู่

ระหวา่ง 18.2-26.7oC อณุหภมิูของคอยล์ Precool จงึอยูท่ี่ 15oC ในขณะท่ีอณุหภมิูอากาศReheatอยูร่ะหวา่ง 13.3-

18.5oC อณุหภมิูคอยล์ Reheat จงึอยูท่ี่ 40oC ทําให้ COP(Coefficient of Performance)ของฮีทป๊ัมด้านร้อนสงูถึง 7.0 

และด้านเยน็สงูถงึ 6.0 ทําให้ในรูปนีฮี้ทป๊ัมให้ความร้อนทดแทนฮีทเตอร์ไฟฟ้าทัง้หมดได้โดยใช้ไฟฟ้าทัง้สิน้ 10714W และ

ช่วยลดภาระคอยล์เยน็ได้ 62746W  จะเหน็วา่คอยล์ Precool มีขนาดเลก็ การออกแบบคอยล์จะต้องไมใ่ห้มีการดงึนํา้และ

มีการผสมอากาศจงึจะได้ อณุหภมิูคอยล์ Precool อยูท่ี่ 15oC 

 

รูปที่ 7. แผนภมิูไซโครเมตริกเคร่ืองเป่าลมเยน็ท่ีใช้ฮีทป๊ัมควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ท่ีอากาศภายนอกสงูสดุ 



เปรียบเทยีบการทาํงาน 

 จากตวัอยา่งการทํางานท่ีผา่นมาเป็นการอธิบายหลกัการเลือกขนาดอปุกรณ์เพ่ือรองรับการทํางานท่ีภาระสงูสดุ

ของทัง้อากาศภายนอกและภาระความร้อนตา่งๆของห้อง แตก่ารเปรียบเทียบการทํางานระหวา่งระบบท่ีใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้า 

ระบบท่ีใช้ฮีทไปป์ และระบบท่ีใช้ฮีทป๊ัม จะต้องคํานวณการทํางานของระบบตลอดทัง้ปีท่ีภาระความร้อนตา่งๆกนั โดยมี

สมมติุฐานดงันี ้

 การเปล่ียนแปลงภาระความร้อนของคอยล์เยน็เน่ืองจากอณุหภมิูอากาศภายนอกเฉล่ียเป็นตวัแทนของอณุหภมิู

ทัง้ปีในการคํานวณ สว่นการเปล่ียนแปลงของภาระความร้อนของห้องจะสมมติุให้มีการเปล่ียนแปลงรวมทัง้ปี เป็น 40, 50, 

60, 70, 80, และ90% ของภาระความร้อนสงูสดุ 

 จากข้อมลูภมิูอากาศของกรุงเทพเม่ือปี ค.ศ. 2002 อณุหภมิูเฉล่ียทัง้ปีคือ 29.16oCdb 25.41oCwb เม่ือนํามา

เขียนลงในแผนภมิูไซโครเมตริกของฮีทเตอร์ไฟฟ้า ฮีทไปป์ และฮีทป๊ัมตามรูปท่ี 8., 9., 10. เช่นเดียวกบัตวัอยา่งข้างต้น 

 

รูปที่ 8. แผนภมิูไซโครเมตริกเคร่ืองเป่าลมเยน็ท่ีใช้ฮีทเตอร์ควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ท่ีอากาศภายนอกเป็น

อณุหภมิูเฉล่ียของทัง้ปี ภาระความร้อนของห้อง 40%ของภาระความร้อนสงูสดุ 



 

รูปที่ 9. แผนภมิูไซโครเมตริกเคร่ืองเป่าลมเยน็ท่ีใช้ฮีทไปป์และฮีทเตอร์ควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ท่ีอากาศ

ภายนอกเป็นอณุหภมิูเฉล่ียของทัง้ปี ภาระความร้อนของห้อง 40%ของภาระความร้อนสงูสดุ 

 

รูปที่ 10. แผนภมิูไซโครเมตริกเคร่ืองเป่าลมเยน็ท่ีใช้ฮีทป๊ัมควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ ท่ีอากาศภายนอกเป็น

อณุหภมิูเฉล่ียของทัง้ปี ภาระความร้อนของห้อง 40%ของภาระความร้อนสงูสดุ 

 



ตารางที่ 1. ผลคํานวณเปรียบเทียบการทํางานของระบบปรับอากาศควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ท่ีใช้ฮีทเตอร์

ไฟฟ้า ฮีทไปป์ร่วมกบัฮีทเตอร์ไฟฟ้า และฮีทป๊ัมจากตวัอยา่งการคํานวณรูปท่ี 8., 9. และ 10. 

 

 ตารางท่ี 1. ได้มาจากการคํานวณโดยใช้ไซโครเมตริกแก้การทํางานของตวัอยา่งห้องประกอบอปุกรณ์อิเลกโทร

นิกควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์ท่ีอณุหภมิูอากาศภายนอกเฉล่ียของทัง้ปีและเปล่ียนภาระความร้อนของห้องไป 

โดยรูปท่ี 8. ใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าและภาระความร้อนของห้อง 40% รูปท่ี 9. ใช้ฮีทไปป์ร่วมกบัฮีทเตอร์ท่ีภาระความร้อนของห้อง 

40% ซึง่เกินความสามารถของฮีทไปป์ท่ีจะให้ความร้อนจงึต้องใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าด้วย และรูปท่ี 10. ใช้ฮีทป๊ัมท่ีภาระความ

ร้อนของห้อง 40% 

 จากตารางท่ี 1. ราคาเคร่ืองเป่าลมเยน็ท่ีใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าเพียง 300000 บาท แตร่ะบบท่ีใช้ฮีทไปป์ร่วมกบัฮีทเตอร์

ไฟฟ้ามีราคามากกวา่6เทา่เน่ืองจากเคร่ืองเป่าลมเยน็ต้องเป็นแบบ 2ชัน้และมีระบบควบคมุเพิ่มขึน้นอกเหนือไปจากฮีท

ไปป์ท่ีใหญ่แตเ่น่ืองจากสามารถลดคา่ไฟฟ้าเคร่ืองปรับอากาศและลดคา่ไฟฟ้าฮีทเตอร์ได้(COP เคร่ืองปรับอากาศ 3.0 และ

คา่ไฟฟ้า และคา่ไฟฟ้า 3.0บาท/หน่วย) ทําให้มีระยะเวลาคืนทนุเม่ือเทียบกบัฮีทเตอร์ไฟฟ้าเพียง 0.89-3.36ปี สว่นเคร่ือง

เป่าลมเยน็ท่ีใช้ฮีทป๊ัมนัน้เน่ืองจากเคร่ืองมี COPสงูทําให้อปุกรณ์ตา่งๆมีขนาดเลก็ทําให้ราคาต่ํากวา่ฮีทไปป์ได้ และทําให้มี

ระยะเวลาคืนทนุเพียง 0.50-3.22ปีเทา่นัน้ 

บทส่งท้าย 



 การคํานวณในบทความนีอ้าจมีความคลาดเคล่ือนได้เน่ืองจากสมมติุฐานท่ีใช้เพ่ือให้การคํานวณทําได้สะดวก 

แตจ่ะเหน็ได้วา่มีแนวโน้มท่ีจะสามารถใช้ฮีทป๊ัมในการควบคมุความชืน้ได้อยา่งดีทัง้เร่ืองระยะเวลาคืนทนุ และในทาง

ปฏิบติัสามารถติดตัง้เข้ากบัเคร่ืองเป่าลมเยน็ได้ง่ายกวา่ฮีทไปป์ สามารถติดตัง้เข้ากบัทอ่ลมสําหรับงานปรับปรุงระบบปรับ

อากาศ 

การใช้ฮีทไปป์ในปัจจบุนัยงัต้องปรับปรุงตัง้แตก่ารออกแบบ การกําหนดข้อมาตรฐานและความต้องการเพ่ือให้ได้

ประโยชน์สงูสดุจากการใช้ฮีทไปป์ หวงัวา่บทความนีจ้ะช่วยจดุประกายความคิดและเกิดการพฒันาการควบคมุอณุหภมิู

และความชืน้สมัพทัธ์ให้มีความแมน่ยําและคุ้มคา่ในเชิงเศรษฐศาสตร์มากย่ิงขึน้ 

และในท้ายท่ีสดุคงจะได้เหน็การใช้ฮีทป๊ัมสําหรับควบคมุอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์มากย่ิงขึน้ในโอกาศอนั

ไกล้นี ้


