ฮีทปั๊ ม vs. ฮีทไปป์สําหรั บควบคุมความชืน้
โดย นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง
วก.485
เนื่องจากผู้เขียนมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการออกแบบ จัดหา ประกอบ ติดตัง้ และทดสอบระบบปรับอากาศควบคุม
ความชื ้นมาเป็ นเวลานาน จึงได้ รวบรวมประสบการณ์เรื่ องการควบคุมความชื ้นด้ วยเครื่ องปรับอากาศที่ใช้ ฮีทไปป์ รวมทัง้
การใช้ ฮีทปั๊ มซึง่ เป็ นเทคนิคใหม่ โดยจะอธิบายด้ วยการใช้ ตวั อย่างเพื่อให้ เข้ าใจถึงการออกแบบ ข้ อจํากัด ข้ อดีและข้ อเสีย
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการใช้ ออกแบบ และกําหนดความต้ องการของระบบปรับอากาศสําหรับการเสนอราคาให้ เท่าเทียม
กัน และสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นได้ ตามต้ องการ

ความต้ องการและข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ยกตัวอย่างโรงงานประกอบอุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ มีห้องที่ต้องควบคุมอุณหภูมิที่ 25±1 oC และความชื ้นสัมพัทธ์
50+5% ห้ องนี ้อยูส่ ว่ นในของอาคารจึงไม่มีภาระความร้ อนจากอุณหภูมิภายนอก คํานวณภาระภายในห้ องสูงสุด (จาก
คนงานและกิจกรรม เครื่ องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง) รวมทังสิ
้ ้น 150,000 วัตต์ SHF 0.97 ต้ องการอากาศบริสทุ ธิ์
จากภายนอก 30% ภาระความร้ อนนี ้ลดลงตามการใช้ เครื่ องจักรจํานวนคนในกะ และอื่นๆ
ความร้ อนส่วนที่สําคัญมาจากอากาศบริสทุ ธิ์จากภายนอก รูปที่ 1. เป็ นแผนภูมิไซโครเมตริ กข้ อมูลอุณหภูมิของ
อากาศ ของกรุงเทพจาก 2005 ASHRAE Handbook, Fundamental และอุณหภูมิห้องที่ต้องการ

รู ปที่ 1. แผนภูมิไซโครเมตริ กอุณหภูมิของกรุงเทพสําหรับการออกแบบและขอบเขตอุณหภูมิห้องที่ต้องการ
Cooling เป็ นอุณหภูมิร้อนสุดที่เกิดขึ ้น 0.4% ของอุณหภูมิทงหมด
ั้
ใช้ สําหรับคํานวณภาระความร้ อนเมื่อห้ องอยู่
ติดผนังภายนอก แต่ห้องนี ้ไม่มีผลจากภายนอก

Dehumidification เป็ นอุณหภูมิที่มีความชื ้นสูงสุดเกิดขึ ้น 0.4% ของอุณหภูมิทงหมด
ั้
ใช้ สําหรับตรวจสอบภาระ
ความร้ อนและการระบายความร้ อนของหอผึง่ นํ ้า
Evaporation และ Enthalpy เป็ นอุณหภูมิเมื่อมีการะเหยของนํ ้าสูงสุดและเมื่อมี Enthalpy สูงสุดที่เกิดขึ ้น 0.4%
าดับ ซึง่ ปรากฏว่าเป็ นจุดเดียวกัน ควรใช้ สําหรับการคํานวณหาขนาดเครื่ องเป่ าลมเย็นในกรณีนี ้
ของอุณหภูมิทงหมดตามลํ
ั้
Humidification เป็ นอุณหภูมิเมื่อมีความชื ้นตํ่าสุดที่เกิดขึ ้น 99.6% ของอุณหภูมิทงหมด
ั้
จะเห็นได้ วา่ มีความชื ้น
้ งต้ องมีอปุ กรณ์ฉีดไอนํ ้าเพิ่มความชื ้นในฤดูหนาว แต่จะไม่อธิบายในบทความนี ้
ตํ่ากว่าอุณหภูมิที่ต้องการ ดังนันจึ
อุณหภูมิที่ต้องการมีขอบเขตตามรูปที่ 1. ในการออกแบบเครื่ องควรใช้ คา่ ตํ่าสุดเพื่อให้ เครื่ องมีขนาดใหญ่พอแต่
เวลาทํางานสามารถตังระบบควบคุ
้
มให้ อณ
ุ หภูมิอยูท่ ี่จดุ ใดก็ได้

การควบคุมความชืน้ เบือ้ งต้ น
การออกแบบระบบปรับอากาศที่เกี่ยวข้ องกับอากาศภายนอกอาจเป็ นแบบที่มี FAU(Fresh Air Unit) และแบบที่
ใช้ อากาศบริสทุ ธิ์ผสมที่เครื่ องเป่ าลมเย็น FAUเหมาะสําหรับห้ องที่ต้องการอากาศจากภายนอก 100% เช่นห้ องปฏิบตั ิ
การทางปิ โตรเคมีซงึ่ ต้ องควบคุมอุณหภูมิ ความชื ้นสัมพัทธ์ และความดันของห้ อง และในกรณีที่จ่ายลมบริ สทุ ธิ์ให้ แฟน
คอยล์ขนาดเล็กเช่นห้ องพักโรงแรมเพื่อปรับลดความชื ้นโดยจ่ายอากาศที่ความชื ้นตํ่ากว่าอุณหภูมิของแต่ละห้ อง
ถ้ าจ่ายอากาศบริ สทุ ธิ์ให้ เครื่ องเป่ าลมเย็นขนาดใหญ่ซงึ่ แต่ละเครื่ องก็ต้องมีระบบควบคุมความชื ้นอีกก็เป็ นการ
ซํ ้าซ้ อน ในตัวอย่างนี ้จึงใช้ วิธีผสมอากาศที่เครื่ องเป่ าลมเย็นตามรูปที่ 2. ใช้ ความชื ้นสัมพัทธ์ควบคุมนํ ้าผ่านคอยล์เย็นและ
อุณหภูมิห้องควบคุมฮีทเตอร์ ไฟฟ้า

รู ปที่ 2. เครื่ องเป่ าลมเย็นขนาดใหญ่ควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์
เมื่อใช้ ข้อมูลตัวอย่างเขียนลงในแผนภูมิไซโครเมตริกตามรูปที่ 3. ที่ภาระสูงสุดของห้ องและอากาศภายนอก
สามารถควบคุมทังอุ
้ ณหภูมิและความชื ้นได้ โดยไม่ต้องมีฮีทเตอร์ ไฟฟ้า เมื่อปล่อยอากาศเย็นเข้ าห้ อง 24250 CFM ขนาด
คอยล์เย็น 325000 W จากรูปจะเห็นว่าเมื่ออุณหภูมิภายนอกเปลี่ยนระบบควบคุมนํ ้าเย็นสามารถควบคุมได้ แต่ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงภาระความร้ อนภายในห้ องลดลงจากอะไรก็ตาม จะทําให้ อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่าที่ต้องการจึงต้ องใช้ ฮีทเตอร์ ไฟฟ้า
ทดแทนภาระความร้ อนที่ลดลงเพื่อเพิ่มอุณหภูมิห้อง ขนาดของฮีทเตอร์ ไฟฟ้าจึงต้ องเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของภาระ
ความร้ อนภายในห้ อง ถ้ าภาระความร้ อนตํ่าสุด 30% ฮีทเตอร์ ไฟฟ้าควรมีขนาด 150000x0.7=105000W ค่าไฟฟ้าของฮีท
เตอร์ ไฟฟ้าขึ ้นอยูก่ บั เปอร์ เซนต์การทํางาน

รู ปที่ 3. แผนภูมิไซโครเมตริ กควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ที่ภาระความร้ อนของห้ องและอากาศภายนอกสูงสุด

การใช้ ฮที ไปป์ควบคุมความชืน้
จากตัวอย่างข้ างต้ นฮีทไปป์จะติดตังเพื
้ ่อช่วยลดการทํางานของฮีทเตอร์ ไฟฟ้าเมื่อภาระความร้ อนของห้ องลดลง
เนื่องจากฮีทไปป์ทํางานโดยธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมเร่งให้ ทํางานได้ แต่สามารถใช้ วิธีลดปริมาณลมผ่านฮีทไปป์เพื่อ
ลดการทํางานของฮีทไปป์แทนได้ จึงต้ องใช้ อปุ กรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศผ่านฮีทไปป์ ฮีทไปป์คล่อมคอยล์เย็น
ไม่สามารถปรับการทํางานได้ จงึ ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะติดตัง้
เครื่ องเป่ าลมเย็นที่ใช้ ฮีทไปป์ควรเป็ นตามรูปที่ 4. เพื่อให้ สามารถควบคุมปริมาณลมผ่าน HPevap (ฮีทไปป์
อีแวป) ซึง่ จะดึงความร้ อนจากอากาศผสมระหว่างลมกลับและอากาศบริสทุ ธิ์ (Precooled) ลดภาระของคอยล์เย็นและนํา
ความร้ อนมาอุน่ อากาศ(Preheated) ที่ HPcond (ฮีทไปป์คอนเดนเซอร์ ) ช่วยฮีทเตอร์ ไฟฟ้าเพิ่มอุณหภูมิอากาศก่อนจ่าย
เข้ าห้ อง

รู ปที่ 4. เครื่ องเป่ าลมเย็นควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ที่ติดตังฮี
้ ทไปป์ช่วยลดการทํางานของฮีทเตอร์ ไฟฟ้า

ประสิทธิภาพของฮีทไปป์ประมาณ 30% ของอุณหภูมิแตกต่าง จากแผนภูมิไซโครเมตริ กในรูปที่ 5. ฮีทไปป์
สามารถลดภาระคอยล์เย็นได้ สงู สุด 55000 W และ ลดฮีทเตอร์ ไฟฟ้าได้ สงู สุด 55000 W ใช้ ฮีทเตอร์ ไฟฟ้าตํ่าสุด 7500055000=20000 W แต่ขนาดฮีทเตอร์ ไฟฟ้าควรมีขนาดเท่าเดิมเพื่อให้ ระบบสามารถทํางานได้ แม้ ระบบควบคุมอากาศของ
ฮีทไปป์จะไม่ทํางาน

รู ปที่ 5. แผนภูมิไซโครเมตริ กเครื่ องเป่ าลมเย็นที่ใช้ ฮีทไปป์ช่วยควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ที่อากาศภายนอก
สูงสุด
ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ใช้ เช่นเดียวกับระบบของฮีทเตอร์ ไฟฟ้าแต่ต้องเพิ่มระบบควบคุม
อากาศผ่านฮีทไปป์เข้ าไปเพื่อให้ สามารถควบคุมการทํางานของระบบได้ เต็มศักยภาพซึง่ เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกและการเปลี่ยนแปลงภาระความร้ อนของห้ อง
ในช่วงที่ภาระความร้ อนภายในห้ องลดลงเล็กน้ อยโดยที่ไม่เกินความร้ อนตามประสิทธิภาพของฮีทไปป์ สามารถ
ลดลมผ่านฮีทไปป์เพื่อควบคุมความร้ อนจากฮีทไปป์ให้ ทดแทนภาระความร้ อนที่ลดลงโดยไม่ต้องใช้ ฮีทเตอร์ ไฟฟ้า เมื่อ
ภาระความร้ อนภายห้ องลดลงมากว่าความสามารถของฮีทไปป์ที่ปริมาณลมสูงสุดแล้ วจึงจะใช้ ความร้ อนจากฮีทเตอร์
ไฟฟ้าเพื่อควบคุมอุณหภูมิอากาศ
ขนาดของฮีทไปป์จะต้ องเลือกจากตอนที่ภาระความร้ อนของห้ องลดลงตํ่าสุดเพราะที่จดุ นี ้จะมีอณ
ุ หภูมิแตกต่างค
ล่อมฮีทไปป์ตํ่าสุด เพื่อความสะดวกในบทความนี ้จะใช้ ประสิทธิภาพคงที่ 30%ของอุณหภูมิแตกต่างในการคํานวณ

การใช้ ฮที ปั๊ มควบคุมความชืน้
ฮีทปั๊ มเป็ นเครื่ องจักรทางเลือกที่ทําให้ สามารถดึงความร้ อนจากแหล่งพลังงานที่มีศกั ยภาพตํ่ามาทําให้ มี
ศักยภาพสูงขึ ้นสามารถใช้ ให้ ความร้ อน แก่งานที่ต้องการได้ เป็ นเครื่ องจักรเพียงประเภทเดียวที่ให้ ความร้ อนได้ มากกว่า

พลังงานที่ใช้ หลายเท่าจึงเป็ นเครื่ องจักรทางเลือกในการลดปั ญหาโลกร้ อน การแก้ ปัญหาพลังงาน และการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
เครื่ องเป่ าลมเย็นที่ใช้ ฮีทปั๊ มทําหน้ าที่ Precool คอยล์เย็นและ Reheat แทนฮีทเตอร์ ไฟฟ้าจะมีลกั ษณะการ
ทํางานตามรูปที่ 6. ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์เหมือนระบบที่ใช้ กบั ฮีทเตอร์ ไฟฟ้าเนื่องจากฮีทปั๊ มทํางาน
ในลักษณะปิ ดเปิ ดเหมือนกับฮีทเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดฮีทปั๊ มควรทําความร้ อนสูงสุดได้ เท่ากับขนาดของฮีทเตอร์ ไฟฟ้า ทังนี
้ ้ไม่
้ อเป็ นผล
จําเป็ นต้ องมีฮีทเตอร์ ไฟฟ้ายกเว้ นแต่จะเผื่อไว้ สําหรับทดแทนในกรณีที่ฮีทปั๊ มเสีย ส่วนทางด้ าน Precool นันถื
พลอยได้ ซงึ่ จะช่วยลดค่าไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ

รู ปที่ 6. เครื่ องเป่ าลมเย็นควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ที่ติดตังฮี
้ ทปั๊ มช่วยลดการทํางานของคอยล์และทดแทนฮีท
เตอร์ ไฟฟ้า
จากรูปที่ 7. แผนภูมิไซโครเมตริ กของระบบฮีทปั๊ มควบคุมความชื ้น จะเห็นได้ วา่ อุณหภูมิอากาศ Precool อยู่
ุ หภูมิอากาศReheatอยูร่ ะหว่าง 13.3ระหว่าง 18.2-26.7oC อุณหภูมิของคอยล์ Precool จึงอยูท่ ี่ 15oC ในขณะที่อณ
18.5oC อุณหภูมิคอยล์ Reheat จึงอยูท่ ี่ 40oC ทําให้ COP(Coefficient of Performance)ของฮีทปั๊ มด้ านร้ อนสูงถึง 7.0
และด้ านเย็นสูงถึง 6.0 ทําให้ ในรูปนี ้ฮีทปั๊ มให้ ความร้ อนทดแทนฮีทเตอร์ ไฟฟ้าทังหมดได้
้
โดยใช้ ไฟฟ้าทังสิ
้ ้น 10714W และ
ช่วยลดภาระคอยล์เย็นได้ 62746W จะเห็นว่าคอยล์ Precool มีขนาดเล็ก การออกแบบคอยล์จะต้ องไม่ให้ มีการดึงนํ ้าและ
มีการผสมอากาศจึงจะได้ อุณหภูมิคอยล์ Precool อยูท่ ี่ 15oC

รู ปที่ 7. แผนภูมิไซโครเมตริ กเครื่ องเป่ าลมเย็นที่ใช้ ฮีทปั๊ มควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ที่อากาศภายนอกสูงสุด

เปรียบเทียบการทํางาน
จากตัวอย่างการทํางานที่ผา่ นมาเป็ นการอธิบายหลักการเลือกขนาดอุปกรณ์เพื่อรองรับการทํางานที่ภาระสูงสุด
ของทังอากาศภายนอกและภาระความร้
้
อนต่างๆของห้ อง แต่การเปรี ยบเทียบการทํางานระหว่างระบบที่ใช้ ฮีทเตอร์ ไฟฟ้า
ระบบที่ใช้ ฮีทไปป์ และระบบที่ใช้ ฮีทปั๊ ม จะต้ องคํานวณการทํางานของระบบตลอดทังปี
้ ที่ภาระความร้ อนต่างๆกัน โดยมี
สมมุติฐานดังนี ้
การเปลี่ยนแปลงภาระความร้ อนของคอยล์เย็นเนื่องจากอุณหภูมิอากาศภายนอกเฉลี่ยเป็ นตัวแทนของอุณหภูมิ
ทังปี
้ ในการคํานวณ ส่วนการเปลี่ยนแปลงของภาระความร้ อนของห้ องจะสมมุติให้ มีการเปลี่ยนแปลงรวมทังปี
้ เป็ น 40, 50,
60, 70, 80, และ90% ของภาระความร้ อนสูงสุด
้ คือ 29.16oCdb 25.41oCwb เมื่อนํามา
จากข้ อมูลภูมิอากาศของกรุงเทพเมื่อปี ค.ศ. 2002 อุณหภูมิเฉลี่ยทังปี
เขียนลงในแผนภูมิไซโครเมตริกของฮีทเตอร์ ไฟฟ้า ฮีทไปป์ และฮีทปั๊ มตามรูปที่ 8., 9., 10. เช่นเดียวกับตัวอย่างข้ างต้ น

รู ปที่ 8. แผนภูมิไซโครเมตริ กเครื่ องเป่ าลมเย็นที่ใช้ ฮีทเตอร์ ควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ที่อากาศภายนอกเป็ น
อุณหภูมิเฉลี่ยของทังปี
้ ภาระความร้ อนของห้ อง 40%ของภาระความร้ อนสูงสุด

รู ปที่ 9. แผนภูมิไซโครเมตริ กเครื่ องเป่ าลมเย็นที่ใช้ ฮีทไปป์และฮีทเตอร์ ควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ที่อากาศ
ภายนอกเป็ นอุณหภูมิเฉลี่ยของทังปี
้ ภาระความร้ อนของห้ อง 40%ของภาระความร้ อนสูงสุด

รู ปที่ 10. แผนภูมิไซโครเมตริ กเครื่ องเป่ าลมเย็นที่ใช้ ฮีทปั๊ มควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ ที่อากาศภายนอกเป็ น
อุณหภูมิเฉลี่ยของทังปี
้ ภาระความร้ อนของห้ อง 40%ของภาระความร้ อนสูงสุด

ตารางที่ 1. ผลคํานวณเปรี ยบเทียบการทํางานของระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ที่ใช้ ฮีทเตอร์
ไฟฟ้า ฮีทไปป์ร่วมกับฮีทเตอร์ ไฟฟ้า และฮีทปั๊ มจากตัวอย่างการคํานวณรูปที่ 8., 9. และ 10.

ตารางที่ 1. ได้ มาจากการคํานวณโดยใช้ ไซโครเมตริกแก้ การทํางานของตัวอย่างห้ องประกอบอุปกรณ์อิเลกโทร
นิกควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์ที่อณ
ุ หภูมิอากาศภายนอกเฉลี่ยของทังปี
้ และเปลี่ยนภาระความร้ อนของห้ องไป
โดยรูปที่ 8. ใช้ ฮีทเตอร์ ไฟฟ้าและภาระความร้ อนของห้ อง 40% รูปที่ 9. ใช้ ฮีทไปป์ร่วมกับฮีทเตอร์ ที่ภาระความร้ อนของห้ อง
40% ซึง่ เกินความสามารถของฮีทไปป์ที่จะให้ ความร้ อนจึงต้ องใช้ ฮีทเตอร์ ไฟฟ้าด้ วย และรูปที่ 10. ใช้ ฮีทปั๊ มที่ภาระความ
ร้ อนของห้ อง 40%
จากตารางที่ 1. ราคาเครื่ องเป่ าลมเย็นที่ใช้ ฮีทเตอร์ ไฟฟ้าเพียง 300000 บาท แต่ระบบที่ใช้ ฮีทไปป์ร่วมกับฮีทเตอร์
ไฟฟ้ามีราคามากกว่า6เท่าเนื่องจากเครื่ องเป่ าลมเย็นต้ องเป็ นแบบ 2ชันและมี
้
ระบบควบคุมเพิ่มขึ ้นนอกเหนือไปจากฮีท
ไปป์ที่ใหญ่แต่เนื่องจากสามารถลดค่าไฟฟ้าเครื่ องปรับอากาศและลดค่าไฟฟ้าฮีทเตอร์ ได้ (COP เครื่ องปรับอากาศ 3.0 และ
ค่าไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า 3.0บาท/หน่วย) ทําให้ มีระยะเวลาคืนทุนเมื่อเทียบกับฮีทเตอร์ ไฟฟ้าเพียง 0.89-3.36ปี ส่วนเครื่ อง
เป่ าลมเย็นที่ใช้ ฮีทปั๊ มนันเนื
้ ่องจากเครื่ องมี COPสูงทําให้ อปุ กรณ์ตา่ งๆมีขนาดเล็กทําให้ ราคาตํ่ากว่าฮีทไปป์ได้ และทําให้ มี
ระยะเวลาคืนทุนเพียง 0.50-3.22ปี เท่านัน้

บทส่ งท้ าย

การคํานวณในบทความนี ้อาจมีความคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากสมมุติฐานที่ใช้ เพื่อให้ การคํานวณทําได้ สะดวก
แต่จะเห็นได้ วา่ มีแนวโน้ มที่จะสามารถใช้ ฮีทปั๊ มในการควบคุมความชื ้นได้ อย่างดีทงเรื
ั ้ ่ องระยะเวลาคืนทุน และในทาง
้ ากับท่อลมสําหรับงานปรับปรุงระบบปรับ
ปฏิบตั ิสามารถติดตังเข้
้ ากับเครื่ องเป่ าลมเย็นได้ ง่ายกว่าฮีทไปป์ สามารถติดตังเข้
อากาศ
การใช้ ฮีทไปป์ในปั จจุบนั ยังต้ องปรับปรุงตังแต่
้ การออกแบบ การกําหนดข้ อมาตรฐานและความต้ องการเพื่อให้ ได้
ประโยชน์สงู สุดจากการใช้ ฮีทไปป์ หวังว่าบทความนี ้จะช่วยจุดประกายความคิดและเกิดการพัฒนาการควบคุมอุณหภูมิ
และความชื ้นสัมพัทธ์ให้ มีความแม่นยําและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์ มากยิ่งขึ ้น
และในท้ ายที่สดุ คงจะได้ เห็นการใช้ ฮีทปั๊ มสําหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื ้นสัมพัทธ์มากยิ่งขึ ้นในโอกาศอัน
ไกล้ นี ้

