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Abstract
Water is an important resource for human life in terms of consumption, cultivation and industry.
Conserving water and search new water sources to respond usability, that was challenge for the
researchers. Therefore, this research aims to study and test the production of water from atmospheric
air by using two heat exchangers connected in series with compared to the air condensation test on the
freezer door and use a clear acrylic sheet to replace the thick glass freezer door. Temperature control
system was used refrigerator during testing and uses a 150 W blower fan to feed air into the system in a
range of 12-17 m3/h. The testing time of 24 h continuously, analysis results was of the morning, afternoon.
evening and Late night. The result was found that, the air water generator can produce water well and
highest efficiency of water production from air was of 54% that was happened in evening time. High air
humidity was resulted in higher condensation of water from air. In evening and late night was obtained
highest air humidity and lowest temperature and that was achieved of 75-84% and 24-28C respectively.
The maximum rate of water production from air in heat exchanger was obtained 31.17 gw/h while the
water production rate from condensation on clear acrylic sheet was calculated of 78.67 gw/h at evening
time. The results of this research will serve as the basis for design air water generators in support
agricultural sector.
Keywords: water extraction from atmospheric air, condensation reaction, heat exchanger, refrigerator

90

บทคัดยอ
น้ำเปนทรัพยากรที่สำคัญตอการดำรงชีวิตของมนุษยในดานการบริโภค การเพาะปลูกและอุตสาหกรรม การ
อนุรักษน้ำและการแสวงหาแหลงน้ำใหมเพื่อตอบสนองการใช งานเปนโจทย ที่ทาทายตอนั กวิจัย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึ งมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและทดสอบการผลิตน้ำจากอากาศโดยใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนตออนุกรมรวมกัน 2 ชุด เทียบ
กับการทดสอบการควบแนนของอากาศบริเวณฝาตูแชที่ใชแผนอะคริลิคใสทดแทนฝาตูแชแบบกระจกหนา และใชตูแชเปน
อุปกรณควบคุมอุณหภูมิระหวางการทดสอบ การปอนอากาศเขาระบบใชพัดลมโบเวอรขนาด 150W สามารถปอนอากาศ
เฉลี่ยในชวง 12-17 m3/h ระยะเวลาทดสอบ 24 h ตอเนื่อง แบงชวงเวลาการวิเคราะหเปนชวงหัวค่ำ ชวงดึก ชวงเชาและ
ชวงบาย ผลการทดลองพบวา เครื่องผลิตน้ำจากอากาศสามารถผลิตน้ำไดดี มีประสิทธิภาพการผลิตน้ำจากอากาศสูงสุด
54% ซึ่งเกิดขึ้นในชวงเวลาหัวค่ำ ปริมาณความชื้นในอากาศสูงมีผลใหการควบแนนน้ำจากอากาศไดสูงขึ้น ที่ชวงเวลาหัวค่ำ
และชวงดึกเปนชวงที่อากาศมีความชื้นสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุด มีคาอยูในชวง 75-84% และ 24-28C ตามลำดับ อัตรา
การผลิตน้ำจากอากาศที่เกิดขึ้นกับอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนสูงสุด 31.17 gw/h ในขณะที่อัตราการผลิตน้ำจากการ
ควบแนนบนแผนพลาสติกใสหนาตูแชคิดเปน 78.67 gw/h ซึ่งเกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกันคือชวงหัวค่ำ ซึ่งผลการทดสอบท่ี
ไดจะเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับการออกแบบเครื่องผลิตน้ำจากอากาศสำหรับสนับสนุนภาคเกษตรกรรม
คำสำคัญ: สกัดน้ำจากอากาศ ปฏิกิริยาการควบแนน หมอน้ำรถยนต ตูแชเย็น

บทนำ
น้ำเปนสิ่งที่จำเปนสำหรับมนุษยสำหรับการใชเพื่อการบริโภค อุปโภคและการเพาะปลูก เปนตน การอนุรักษน้ำ
และการใชน้ำอยางประหยัดจึงมีความสำคัญและเปนสิ่งจำเปนที่ทุกคนตองรณรงครวมกัน ปจจุบันแหลงน้ำบนโลกแบ ง
ออกเปน 2 แบบ คือแหลงน้ำบนดินและแหลงน้ำใตดิน แหลงน้ำบนดินบางครั้งเรียกวาแหลงน้ำผิวดิน โดยแยกเปน 2
ประเภท คือแหลงน้ำจืดและน้ำเค็ม โดยปริมาณน้ำจืดมีสัดสวนเพียง 2.5% ของทรัพยากรน้ำทั้งหมดของโลก ในขณะที่น้ำ
ทะเลมีสัดสวนทั้งหมด 97.5% [1] อยางไรก็ตามสำหรับภาคเกษตร ดานการเพาะปลูกในปจจุบันกำลังไดรับผลกระทบอยาง
หนัก จากการขาดแคลนน้ ำในชวงฤดูกาลเพาะปลู ก ผลกระทบจากภั ยแลงที่ เกิ ดขึ้ นส งผลใหผลผลิ ตการเกษตรลดลง
เกษตรกรขาดรายไดและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม การอนุรักษน้ำ การพัฒนาแหลงน้ำ ตลอดจน
การคนหาแหลงน้ำใหมๆ จึงมีความจำเปนอยางยิ่งสำหรับภาคเกษตรกรรม ที่ผานมาการพัฒนาแหลงน้ำสวนใหญจะมุงเนน
ไปหาแหลงน้ำธรรมชาติเปนหลัก ซึ่งปริมาณน้ำที่ไดจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ำฝนที่กักเก็บไดเปนหลัก ในขณะที่การนำเอาน้ำ
ใตดินมาใชก็สงผลกระทบตอการทรุดตัวของพื้นดินและนำไปสูความเสียหายที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานตามมา [2] ซ่ึง
ในระยะยาวถามีการใชน้ำใตดินเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได จากขอจำกัดที่กลาว
อ าง งานวิจ ั ยนี้ จึ งมุงเน นแสวงหาแหลงน้ ำใหม จากอากาศเพื่ อนำมาใชสำหรับการนำมาใช บริโภค อุ ปโภครวมถึงการ
เพาะปลูก โดยใชหลักการนำอากาศที่มีความชื้นและอุณหภูมิสูงมาควบแนนในอุปกรณแลกเปลีย่ นความรอนเพื่อใหเกิดหยด
น้ำ โดยมีการทดลองประยุกตใชตูแชเย็นเปนเครื่องมือในการลดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ และใชประยุกใชหมอน้ำ
รถยนตเปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเพื่อการควบแนนอากาศกลายเปนน้ำ ผลการทดสอบที่ไดจะเปนตนแบบและเปน
ข อมู ลการนำไปสูการออกแบบเครื่อ งผลิตน้ ำจากอากาศสำหรั บการใชงานในภาคเกษตรตอไป ดังนั ้นงานวิ จั ยนี้ จึงมี
วัตถุประสงคในการประเมินสมรรถนะของเครื่องผลิตน้ำจากอากาศดวยชุดทดสอบอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนรวมกับตู
แชเย็น ภายใตสภาวะการทำงานจริงในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ศนู ยการเรียนรูกลุมเกษตรกรปลูกขาวชุมชน
ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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วิธีการวิจัย

เครื่องผลิตน้ำจากอากาศ
ชุดทดสอบการผลิตน้ำจากอากาศเปนการประยุกตใชตูแชเย็นเปนแหลงลดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่
ปอนเขาระบบ ภายในตูแ ชตดิ ตั้งอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนจำนวน 2 ชุด และตอทอการไหลอากาศเปนแบบอนุกรม แต
ละชุดมีการตอทอเพื่อดึงน้ำออกมาจากภายนอกตู ดังรูปที่ 1. ประตูตูแชเย็นถูกนำออกและติดตั้งแผนพลาสติกใส ชนิด
อะคริลิค ความหนา 5 mm กวาง 0.6m และยาว 1.2m การปอนอากาศเขาระบบจะปอนใหกับชุดแลกเปลี่ยนความรอน
ดานลางและออกทางดานบนชุดแลกเปลี่ยนความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเปนวัสดุอลูมิเนียมผสมพรอมติดต้งั
ครีบระบายความรอน ทอปอนอากาศทางเขาและทางออกมีขนาด 25.4 mm ตูแชเย็นมีขนาด 248L ขนาด 220V 2.16A
50Hz (475W) พัดลมที่ใชปอนอากาศมีขนาด 150W ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 25.4 mm สรางอัตราการไหลอากาศได
ในชวง 12-17 m3/h
เครื่องมือวัดและวิธีการทดลอง
เครื่องมือวัดไดติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิทั้งหมด 4 จุด ประกอบดวยจุดวัดอุณหภูมิอากาศเขาและออก อุณหภูมิ
ภายในตูแชเย็นและอุณหภูมิแวดลอม การวัดความชื้นไดติดตั้งเครื่องความชื้นอากาศขาเขา ขาออกและอากาศแวดลอม
การวัดอัตราการไหลอากาศใชเครื่องวัดอากาศแบบใบพัดวัดความเร็วลมปอนเขาและบริเวณทางออก เครื่องวัดอุณหภูมิ
ความชื้นมีช วงการวัด -50 -70C และ 10-99% ความแมนยำในการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้ น  1C และ  5%
ความละเอียดในการแสดงผลหนาจอ 0.1C และ 1% ตามลำดับ เครื่องวัดความเร็วลมเปนแบบใบพัดแยกมีชวงการวัด
ความเร็วลม 0-45m/s และความแมนยำในการวัด  3% เครื่องวัดปริมาณน้ำจากการควบแนนใชเครื่องชั่งน้ำหนักแบบ
ดิจิทัล ขนาด30 kg ความละเอียดในการ 10 kg

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมการทดสอบผลิตน้ำจากอากาศ
สถานที่ทดสอบไดทำการทดสอบที่ศูนยเรียนรูกลุมเกษตรกรตำบลขุนคงซึ่งตั้งอยูที่ หมูที่ 3 ตำบลขุนคง อำเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 3-5 กันยายน พ.ศ. 2564 อุณหภูมิและความชื้นอากาศท่ที ดสอบวัดไดอยูในชวง 2434 C และ47-86% ตามลำดับ ความดันบรรยากาศสถานที่ทดสอบ 100.91 kPa การเก็บบันทึกขอมูลอุณหภูมิ ความชื้น
และอัตราการไหลอากาศ ดำเนินการเก็บทุก ๆ 30 min มีการเก็บปริมาณน้ำทุก ๆ 3 h เก็บขอมูลรวมท้งั หมด 2 วัน และมี
การนำเสนอขอมูลทั้งหมด 4 ชวง คือ ชวงหัวค่ำ (18.01-24.00 น.) ชวงดึก (00.01-06.00 น.) ชวงเชา (06.01-12.00 น.)
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และชวงบาย (12.01-18.00 น.) การเก็บขอมูลอัตราการผลิตน้ำทำการเก็บจำนวน 2 แหลง คือ น้ำจากการควบแนนของ
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและน้ำจากการควบแนนบริเวณดานหนาตูแชเย็น การวิเคราะหประสิทธิภาพการผลิตน้ำหา
ไดจากปริมาณน้ำที่ผลิตไดจริงเทียบกับปริมาณน้ำที่ไดจากผลการคำนวณกับแผนภูมิไซโครเมทริก ซึ่งสมการวิเคราะห
ประสิทธิภาพการผลิตน้ำจากอากาศมีดังตอไปนี้


W

WCon
100
WPsy

WPsy  1000(w in  w out )m air

(1)
(2)

เมื่อ WCon คือ อัตราการผลิตน้ำจากการควบแนนที่อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน (gw/h) และ WPsy อัตราการ
ผลิตน้ำที่ไดจากผลการคำนวณจากแผนภูมิไซโครเมทริก (gw/h) w in และ w out คือ อัตราสวนควาชื้นสัมพัทธอากาศ
ทางเขาและทางออกจากระบบผลิตน้ำ (kgW/kgAir) และ m air คืออัตราการไหลของอากาศในระบบ (kgAir/h)

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหสภาพอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ
ภาพที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหอุณหภูมิและความชื้นในอากาศสิ่งแวดลอมการทดลองในชวงเวลา 24 h ในชวง
วันของเดือนกันยายน 2564 โดยแบงเวลาการวิเคราะห 4 ชวง คือ ชวงบาย ชวงค่ำ ชวงกลางคืน และชวงเชา ในดาน
อุณหภูมิอากาศแวดลอมพบวาอุณหภูมิอากาศสูงสุดเทากับ 33.8 C และต่ำสุดเทากับ 24.9C ซึ่งเกิดขึ้นในชวงบายและ
ชวงเชาของวัน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตลอดทั้งวันประมาณไมเกิน 9C ในดานของความชื้นอากาศ ความชื้นจะเริ่มสูงขึ้น
ในชวงค่ำของวันจนถึงชวงเชาของอีกวันซึ่งไมเกินเวลา 07.30 น. ความชื้นชวงนี้มีเฉลี่ยอยูในชวง 75.83-84.42% ในขณะที่
ชวงกลางวัน ชวงบายและหัวค่ำมีความชื้นเฉลี่ยอยูในชวง 51-68.67% ในสภาวะชวงอุณหภูมิต่ำปริมาณความชื้นในอากาศ
จะสูง จากรูป ภาพการเปลี่ ย นแปลงจะเริ่ มขึ้นตั้ งแตช ว งหัวค่ ำจนถึงชว งเช า ของอี กวั น ปริมาณความชื ้ นในอากาศสูง
หมายความวาในอากาศมีไอน้ำอยูเปนปริมาณมาก ดังนั้นถาตองการดึงน้ำมาจากอากาศ ชวงเวลาดังกลาวจะเปนชวงที่
ไดรับปริมาณน้ำสูงสุด [3] ปริมาณน้ำในอากาศที่สภาวะความชื้นสูงสุดและต่ำสุดเทากับ 0.0188 kgW/kgdry air และ 0.016
kgW/kgdry air ตามลำดับ

ภาพที่ 2 อุณหภูมิและความชื้นอากาศในชวงวันการทดลอง
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การเปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นระหวางกระบวนการควบแนนอากาศ
ภาพที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่ปอนเขาอุปกรณแลกเปลี่ยนความร อนที่
ติดตั้งไวในตูแชที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 7.45 C หรืออยูในชวง 4.20-11.70 C ในดานอุณหภูมจิ ะพบวาอุณหภูมปิ อนเขาระบบจะ
มีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิปกติเฉลี่ย 3.22 C เนื่องจากการปอนอากาศจะใชพัดลมและความรอนจากชุดมอเตอรบางสวน
ถายเทใหกับอากาศที่ปอนเขาทำใหอุณหภูมิสูงขึ้น อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับอุณหภูมิดานออกจากระบบ อุณหภูมิ
จะลดลงต่ำกวาอุณหภูมิปอนเขาเฉลี่ย 2.77 C ความชื้นของอากาศที่ปอนเขาสูงกวาความชื้นที่ออกจากระบบเนื่องจาก
ปริมาณน้ำที่อยูในอากาศบางสวนเกิดการควบแนนในอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน การเย็นตัวลงของอากาศเปนการ
สูญเสียพลังงานความรอน สงผลใหอนุภาคในองคประกอบของไอน้ำหรือสสารในสถานะของกาซเคลื่อนที่ไดชาลง ทำใหเกิด
แรงดึงดูดหรือแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลสูงขึ้นและเกิดเปนหยดน้ำ [4] จากภาพที่ 3 ความชื้นในอากาศจะเริ่มสูงขึ้น
ตั้งแตเวลา 17.00 น. จนถึงเวลาชวงเชาประมาณ 07.00 น. ความชื้นอยูระหวาง 56-78% หลังจากนั้นชวงกลางวันจะมี
ความชื้นอยูในชวง 41-56%

ภาพที่ 3 อุณหภูมิและความชื้นอากาศในสภาวะเขา-ออกจากเครื่องควบแนนเทียบกับสภาพแวดลอม
การวิเคราะหอัตราการผลิตน้ำจากอากาศ
ภาพที่ 4 แสดงปริมาณน้ำที่ไดจากการสกัดน้ำจากอากาศชวงระยะเวลา 24 ชั่วโมง และพบวาอัตราการผลิตน้ำ
ในชวงหัวค่ำและชวงดึกใหอัตราการผลิตน้ำจากอากาศสูงสุด 31.17 gW/h และ 27.95 gW/h ตามลำดับ ปริมาณความชื้น
ในอากาศเปนตัวแปรหลักสำคัญของการเกิดน้ำ กลาวคือ ถาปริมาณความชื้นปอนเขาสูงจะทำใหอุปกรณแลกเปลี่ยนความ
รอนผลิตน้ำไดสูง [5] สาเหตุที่ชวงหัวค่ำ กลางคืนและชวงเชามีความชื้นสูงเนื่องจากชวงเวลา หัวค่ำและกลางคืน อุณหภูมิ
อากาศจะต่ำทำใหรับไอน้ำในอากาสไดนอย ในขณะที่กลางวันอุณหภูมิสูงทำใหรับไอน้ำไดมากขึ้น โดยทั่วไปอากาศสามารถ
รับปริมาณไอน้ำไดจำกัดที่อุณหภูมิและปริมาตรหนึ่งและเมื่ออุณหภูมิระบบลดต่ำลง ปริมาณไอน้ำที่รับไดสูงสุดก็จะมีคา
ลดลง ดังนั้นในชวงเชาอุณหภูมิของอากาศต่ำปริมาณไอน้ำในอากาศมีคาใกลถึงคาปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศรับได อากาศ
จึงรับไอน้ำไดอีกเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งหมายความวาอากาศจะมีความชื้นสูง สวนชวงกลางวันมีปริมาณไอน้ำในอากาศต่ำ
เมื่อเทียบกับปริมาณไอน้ำสูงสุดที่อากาศสามารถรับไดหมายความวาอากาศมีความชื้นต่ำ
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การเปรียบเทียบอัตราการผลิตน้ำจากอากาศกับปริมาณน้ำจากแผนภูมิไซโครเมทริก
ภาพที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราการผลิตน้ำจากอากาศที่ไดจากอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับ
ปริมาณน้ำที่คำนวณไดจากแผนภูมิไซโครเมทริก การเปรียบเทียบพบวาอัตราการผลิตน้ำที่ไดจากการควบแนนในอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอนใหปริมาณน้ำต่ำกวาปริมาณน้ำที่ไดจากทฤษฎีแผนภูมิไซโครเมทริก ชวงเวลาหัวค่ำและดึกสามารถ
คำนวณอัตราการผลิตน้ำไดอยูในชวง 57.20-59.53 gW/h ในขณะที่อัตราการผลิตน้ำจริงทดสอบและวัดไดสูงสุดอยูในชวง
27.95-31.17 gW/h การผลิตน้ำจากอากาศในชวงเวลาหัวค่ำ ชวงดึก ชวงเชาเปนชวงเวลาที่ใหอัตราการผลิตน้ำไดสู งสุด
ตามลำดับ ในขณะที่ชวงบายใหอัตราการผลิตน้ำต่ำสุด โดยความปริมาณความชื้น อุณหภูมิและความดันเปนตัวแปรหลัก
สำคัญในการเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำจากอากาศ [6] ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตน้ำในแตละ
ชวงเวลา ชวงเวลาหัวค่ำใหประสิทธิภาพสูงสุด 54.83% ถัดมาเปนชวงดึก 46.91% ชวงเชา 43.71% และชวงบาย 43.16%
ตามลำดับ
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ภาพที่ 4 อัตราการผลิตน้ำจากอากาศดวยการอนุกรมหมอน้ำรถยนตภายในตูแชเย็น
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ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบการผลิตน้ำจากอากาศกับปริมาณน้ำจากแผนภูมไิ ซโครเมทริก
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Water extraction efficiancy from air (%)
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ภาพที่ 6 ประสิทธิภาพการผลิตน้ำการอนุกรมหมอน้ำรถยนตในตแู ชเย็น
การผลิตน้ำจากจากหมอน้ำรถยนตเทียบกับการผลิตน้ำจากการควบแนนแผนพลาสติกใส
ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบการสกัดน้ำที่ไดจากอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนเทียบกับการควบแนนของน้ำที่
ฝาของตูแชเย็นดวยแผนพลาสติกใส การควบแนนที่ฝาตูแช อากาศจะสัมผัสกับผนังที่มีอุณหภูมิต่ำกวาจุดน้ำคางและเกิด
เปนฝาและขยายกลายกอนเหยดน้ำและไหลลงตามแรงโนมถวงของโลกในที่สุด ผนังของตแู ชมีพื้นที่รวม 0.572 m 2 ผลจาก
การเก็บมวลน้ำที่ระยะเวลาเดียวกันในแตละชวงเวลาพบวา การควบแนนของน้ำบริเวณฝาตูแชเย็นใหอัตราการผลิตน้ำสูง
กวาการควบแนนดวยอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนประมาณ 41-152% โดยชวงหัวค่ำ ชวงดึก ชวงเชาและชวงบาย ให
อัตราการผลิตน้ำสูงตามลำดับ สาเหตุที่การควบแนนของน้ำบริเวณฝาตูแชเย็นสูงกวาสวนหนึ่งนาจะเกิดจากพื้นผิวสัมผัส
ของฝาตูแชเย็นมากกวาประมาณ 2.27 เทา สงผลใหเกิดการคายไอน้ำไดมากและทำใหเกิดการควบแนนไดมากกวา [7]
สวนประเด็นที่สองสวนหนึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากปริมาณอากาศที่ปอนเขาไมสามารถเขาสัมผัสพื้นที่ไดอยางทั่วถึง ดวย
ลักษณะของทอกระจายอากาศที่มีขนาดเล็ก ประกอบกับชองทางเขาอากาศจะติดตั้งอยูตรงกลาง เมื่อลมปอนเขาบางสวน
อาจไมทั่วถึงพื้นที่ตรงบริเวณดานขางของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนทั้งสองขางหรือชองอากาศแถวที่สองได [8] จึงเปน
สาเหตใหไดปริมาณการควบแนนท่ตี ำ่ กวา การผลิตน้ำจากอากาศสูงสุดเกิดขึ้นชวงค่ำเทากับ 78.67 g/h ในขณะที่ชวงบาย
ใหอัตราการผลิตต่ำสุด 24.88 g/h
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ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบการผลิตน้ำจากอากาศของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนและการควบแนนฝาเปดตูแช
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สรุปผลการวิจัย
ผลการทดสอบและวิเคราะหขอมูลสรุปได ดังนี้ อุณหภูมิและความชื้นอากาศระหวางการทดสอบอยูในชวง 24.933.8 C และความชื้นอยูในชวง 51-84.42% ชวงเวลาหัวค่ำและชวงดึกของวันใหปริมาณความชื้นสูงสุดและอุณหภูมิ
อากาศต่ำสุด ในขณะที่กลางวันจะมีปริมาณความช้นื ในอากาศอยูในชวง 41-50% เทานั้น ดานอัตราการผลิตน้ำจากอากาศ
สู งสุ ดเกิดขึ้ นในช วงเวลาหัวค่ ำ โดยมี อัตราการผลิต 31.17 g/h ประสิท ธิ ภาพการผลิตน้ ำสูงสุดเทากั บ 54.83% เมื่ อ
เปรียบเทียบอัตราการผลิตน้ำกับแผนภูมิไซโครเมทริกและเกิดขึ้นในสภาวะความชื้นสูงสุดชวงหัวค่ำ การเปรียบเทียบกับ
ลักษณะการควบแนน การควบแนนของน้ำที่บริเวณฝาของตูแชเย็นใหอัตราการผลิตน้ำสูงกวาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
โดยใหอัตราการผลิตสูงสุด 78.67 g/h ซึ่งสูงกวาประมาณ 1.52 เทา เมื่อเทียบกับการใชอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
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