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บทที่ 4 
ระบบปรับอากาศ 

 (Air Conditioning System) 
 
 
 

 
ความสําคัญ 

การปรับอากาศมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่ตั้งอยูในเขตซึ่งมี
ภูมิอากาศแบบรอนชื้น ภายในอาคารจําเปนตองมีการปรับอากาศ เพื่อใหเจาหนาท่ีหรือบุคลากรสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่ทราบกันดีวาการปรับอากาศโดยระบบปรับอากาศมีการใชพลังงานและคาใชจาย
ดานพลังงานที่สูง  

ระบบปรับอากาศ ประกอบดวยเครื่องจักรและอุปกรณจํานวนมาก อุปกรณเหลานี้หลายสวนสามารถ
ปรับปรุงเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนซึ่งจะชวยใหประหยัดพลังงานและลดคาใชจายสืบเนื่องของระบบปรับ
อากาศลงได อนึ่ง การใชงานระบบปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพก็เปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีสามารถลดการใช
พลังงานลงไดอยางมีประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค 
 วัตถุประสงคหลักของบทที่ 4 ระบบปรับอากาศ ตองการใหผูเขารับการอบรมมีความรูเบื้องตนและ
ทราบแนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศโดยวัตถุประสงคยอยของบทนี้มีดังตอไปนี้ 

1. รูจักอุปกรณและหลักการทํางาน ของระบบปรับอากาศ  
2. ทราบปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของระบบปรับอากาศ 
3. เขาใจวิธีตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ 
4. ทราบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบปรับอากาศ 
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4.1 บทนํา 
การปรับอากาศเปนกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพื่อใหเปนไปตามความตองการ โดยท่ัวไป

ปจจัยหรือพารามิเตอรของอากาศที่ตองควบคุมประกอบดวย อุณหภูมิ ความชื้น ความสะอาด การกระจายลม 
และปริมาณลม การปรับอากาศมุงใหเกิดความรูสึกสบายตอผูอยูอาศัย อยางไรก็ตามในอุตสาหกรรม การปรับ
อากาศอาจใชเพื่อควบคุมภาวะอากาศในกระบวนการผลิต 

สําหรับประเทศไทยซึ่งมีภูมิอากาศแบบรอนช้ืน หนาท่ีหลักของระบบปรับอากาศ คือ การทําความเย็น 
หรือการถายเทความรอนออกจากพื้นที่ดวยวิธีการดึงอากาศออกไปโดยตรง หรือดวยการหมุนเวียนอากาศภายใน
หองผานคอยลเย็นโดยใชพัดลม น้ํายาหรือสารทําความเย็นที่อยูในระบบปรับอากาศจะทําหนาท่ีเปนตัวกลางใน
การขนถายความรอนเพื่อออกไประบายทิ้งภายนอกผานคอยลรอน 

โดยปกติไมวาจะเปนอาคารพาณิชยหรือโรงงานอุตสาหกรรม ระบบปรับอากาศมีการใชพลังงานที่สูง
มาก การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของระบบปรับอากาศจึงสามารถประหยัดพลังงานและลดคาใชจาย
โดยรวมไดเปนอยางมาก 
 
4.2 หลักการทํางานของระบบปรับอากาศ 

สําหรับโรงงานและอาคารธุรกิจขนาดใหญ ระบบปรับอากาศที่นิยมติดตั้งและใชมักเปนระบบปรับ
อากาศแบบรวมศูนย (Central Air-conditioning System) โดยเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) เปนแบบระบายความ
รอนดวยน้ํา ซึ่งมีประสิทธิภาพการทํางานสูงกวาแบบระบายความรอนดวยอากาศ (รูปที่ 4.1) 

ดังแสดงในรูปที่ 4.1 เครื่องทําน้ําเย็นแบบอัดไอประกอบดวย คอมเพรสเซอร (Compressor) 
คอนเดนเซอร (Condenser) อีวาพอเรเตอร (Evaporator) และเอ็กแพนชั่นวาลว (Expansion Valve) โดยมีสารทํา
ความเย็น เชน R22 หรือ R134 a บรรจุอยูภายในวงจรสารทําความเย็น  

เมื่อปอนไฟฟาใหคอมเพรสเซอร คอมเพรสเซอรจะดูดไอสารทําความเย็นจากอีวาพอเรเตอรแลวอัด
สงไปที่คอนเดนเซอร ท่ีอีวาพอเรเตอร สารทําความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิต่ํา สารทําความเย็นจะดูดความ
รอนจากน้ําเย็นที่ไหลผานอีวาพอเรเตอรและระเหยกลายเปนไอ ในขณะเดียวกันที่คอนเดนเซอร สารทําความ
เย็นจะมีความดันและอุณหภูมิสูง ความรอนจากสารทําความเย็นจะถายเทใหกับน้ําหลอเย็นทําใหสารทําความ
เย็นกลั่นตัวกลายเปนของเหลวที่ความดันสูง เมื่อสารทําความเย็นไหลผานเอ็กแพนชั่นวาลวความดันก็จะลดลง
เทากับความดันต่ําท่ี อีวาพอเรเตอร สารทําความเย็นก็จะไหลครบ วัฏจักรสารทําความเย็น 

น้ําหลอเย็นเมื่อไดรับความรอนจากคอนเดนเซอรจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน เมื่อถูกเครื่องสูบน้ําหลอเย็นสงไป
ท่ีหอทําความเย็น (Cooling Tower) ก็จะถายเทความรอนใหกับอากาศโดยการระเหยน้ํา ทําใหน้ําท่ีเหลือเย็นลง 
แลวไหลกลับไปรับความรอนที่คอนเดนเซอรอีกทําใหครบ วัฏจักรน้ําหลอเย็น 

น้ําเย็นเมื่อถายเทความรอนใหกับอีวาพอเรเตอรก็มีอุณหภูมิต่ําลง เมื่อถูกเครื่องสูบน้ําเย็นสงไปที่
เครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit) ก็จะถายเทความรอนใหกับอากาศทําใหน้ํารอนขึ้นแลวไหลกลับไปถายเท
ความรอนใหกับอีวาพอเรเตอรอีกทําใหครบ วัฏจักรน้ําเย็น 

เครื่องสงลมเย็นจะดูดอากาศรอนจากหองปรับอากาศผานระบบทอลมไปถายเทความรอนใหกับน้ําเย็น
ทําใหอากาศมีอุณหภูมิต่ําลงแลวสงกลับไปที่หองปรับอากาศทําใหครบ วัฏจักรลมเย็น 
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รูปที่ 4.1 แผนภาพระบบปรับอากาศ 
 
4.3 อุปกรณหลักในระบบปรับอากาศ 
4.3.1 เคร่ืองทําน้ําเย็น (Water Chiller) 
 เครื่องทําน้ําเย็นแบบอัดไอ ประกอบดวย คอมเพรสเซอร (Compressor) คอนเดนเซอร (Condenser) อีวา
พอเรเตอร (Evaporator) และเอ็กแพนชั่นวาลว (Expansion Valve) มีสารทําความเย็น เชน R22 หรือ R134a 
บรรจุอยูภายใน โดยทําหนาท่ีผลิตน้ําเย็นสงไปใหกับเครื่องสงลมเย็น เครื่องทําน้ําเย็นใชคอมเพรสเซอรไดหลาย
แบบ  
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ก) เคร่ืองทําน้ําเย็นขนาดใหญประมาณ 500 ตันความเย็น (Ton) นิยมใชคอมเพรสเซอรแบบเซ็นทริฟว
เกิล (Centrifugal) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูง เชน 0.6 kW/Ton  

ข) เคร่ืองทําน้ําเย็นขนาดกลางประมาณ 300 ตันความเย็น จะใชคอมเพรสเซอรแบบสกรู (Screw) ซึ่ง
จะมีประสิทธิภาพปานกลาง เชน 0.8 kW/Ton และ 

ค) เคร่ืองทําน้ําเย็นขนาดเล็กประมาณ 100 ตันความเย็นจะใชคอมเพรสเซอรลูกสูบ (Piston) ซึ่งจะมี
ประสิทธิภาพต่ํา เชน 1.0 kW/Ton 

 

   
ก) เครื่องทําน้ําเย็นแบบเซ็นทริฟวเกิล (Centrifugal)  ข) เครื่องทําน้ําเย็นแบบสกรู (Screw) 

 

 
ค) เครื่องทําน้ําเย็นแบบลูกสูบ (Piston) 

รูปที่ 4.2 เครื่องทําน้ําเย็นแบบตางๆ ในระบบปรับอากาศ  
 
4.3.2 เคร่ืองสูบน้ํา (Water Pump) 

เปนอุปกรณหลักในการขับเคลื่อนของเหลวซึ่งในที่นี้คือน้ําโดยการปอนพลังงานเชิงกลเขาไป ทําใหน้ําท่ี
ถูกขับมีความดันสูงข้ึน ความดันดังกลาวจะทําหนาท่ีเอาชนะแรงเสียดทานที่เกิดข้ึนจากทอ ขอตอ วาลว และ
อุปกรณตางๆ เพื่อใหไดอัตราการไหลตามที่ตองการ การขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ํานั้นอาจจะใชแรงจากคนหรือจะ
อาศัยมอเตอรไฟฟาซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเปนพลังงานกล ในระบบปรับอากาศนั้นเครื่องสูบน้ําจะ
สามารถพบไดในทั้งระบบน้ําเย็นและระบบน้ําระบายความรอน (ระบบน้ําหลอเย็น) เครื่องสูบน้ําจะสามารถแบง
ไดเปน 2 แบบใหญๆ คือ 
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ก) แบบ Positive Displacement  เครื่องสูบน้ําแบบนี้จะอาศัยการกักน้ําในบริเวณที่มีปริมาตรจํากัด 
แลวอาศัยแรงดันเพื่อลดปริมาตรนั้นลง สงผลใหเกิดการไหลขึ้น ตัวอยางไดแก แบบลูกสูบ แบบโร
ตารีเวน แบบไดอะแฟรม เครื่องสูบน้ําประเภทนี้จะใหความดันสูงและอัตราการไหลต่ํา 

ข) แบบ Rotodynamic เครื่องสูบน้ําแบบนี้จะอาศัยหลักการเหวี่ยงของใบพัด เพื่อใหน้ํามีความเร็ว
เพิ่มข้ึนและพลังงานจลนท่ีไดจะถูกเปลี่ยนใหอยูในรูปของความดันของน้ําท่ีเพิ่มข้ึน ซึ่งจะสงผลให
เกิดการไหลขึ้นเชนกัน ตัวอยาง ไดแก แบบหอยโขง ซึ่งมีใชกันอยูอยางแพรหลายในที่อยูอาศัย
อาคารพาณิชยและโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องสูบน้ําประเภทนี้จะใหความดันต่ําถึงปานกลาง และ
อัตราการไหลสูง 

 

   
ก) เครื่องสูบน้ําแบบโรตารีเวน 

 

Impeller

Volute

Rotation

     
ข) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 

รูปที่ 4.3 เครื่องสูบน้ํา 
 
4.3.3 หอทําความเย็น (Cooling Tower) 
หอทําความเย็นเปนอุปกรณทางดานปลายทางของระบบน้ําหลอเย็น ซึ่งทําหนาท่ีลดอุณหภูมิของน้ําหลอเย็นสู
บรรยากาศ ดังนั้น ปริมาณของน้ําหลอเย็นที่ผานหอทําความเย็นจะมีปริมาณลดลง จากการระเหยและ Drift Loss 
จึงตองมีการเติมน้ําจากแหลงน้ําภายนอกเขาสูตัวหอทําความเย็นเพื่อรักษาปริมาณน้ําในระบบใหคงที่ หอทํา
ความเย็นนั้นสามารถแบงตามลักษณะทิศทางการไหลระหวางอากาศและน้ําจะสามารถแบงหอทําความเย็นได
เปน 2 ชนิดคือ 

ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow)  

ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow)  
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ก) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow) 
 

   
ข) แบบการไหลตั้งฉาก (Cross Flow) 

รูปที่ 4.4 หอทําความเย็นจําแนกตามการไหลของน้ําและอากาศ 
 
4.3.4 เคร่ืองสงลมเย็น (Air Handling Unit) 

เครื่องสงลมเย็นเปนอุปกรณทางดานปลายทางของระบบน้ําเย็น ซึ่งทําหนาท่ีแลกเปลี่ยนความรอน
ระหวางน้ําเย็นท่ีมาจากเครื่องทําน้ําเย็นกับอากาศสงผลใหอากาศที่ผานออกไปมีอุณหภูมิต่ําลงและนําไปใชเพื่อ
ปรับอากาศตอไป เครื่องสงลมเย็นเปนเครื่องชุดคอยลทําลมเย็นที่ประกอบดวย พัดลม คอยลทําความเย็น แดม
เปอร และแผงกรองอากาศรวมอยูในตัวเครื่องเดียวกัน เครื่องสงลมเย็นขนาดใหญมักจะนิยมเรียกสั้น ๆ วา AHU  
(Air Handling Unit) สําหรับเครื่องขนาดเล็ก จะเรียกวา FCU ( Fan Coil Unit) การติดตั้งเครื่องมักจะติดตั้งอยู
ภายในอาคาร โดยถาเปนเครื่องขนาดเล็ก มักจะติดตั้งโดยการแขวนใตฝาเพดาน ยึดติดกับผนัง ตั้งพื้น หรือซอน
ในฝาเพดาน สําหรับเครื่องขนาดใหญ มักจะจัดใหมีหองเครื่อง  และนําเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญมาตั้งภายใน
หองนี้ หากมีการใชระบบทอลมในการสงลมเย็น ก็จะตอทอลมมาเขากับเครื่อง ทอลมท่ีออกจากเครื่องเรียกวา 
ทอลมสง  (Supply Air Duct) ทอลมที่นําลมภายในหองกลับมาที่เครื่อง เรียกวา  ทอลมกลับ (Return Air Duct ) 
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 (ก) FCU (Fan Coil Unit)     (ข) AHU (Air Handling Unit) 

รูปที่ 4.5 เครื่องทําน้ําเย็นแบบตางๆ ในระบบปรับอากาศ  
 
4.4 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 
 โดยสวนใหญ ระบบปรับอากาศจะใชหนวยทําความเย็น (Refrigeration Unit) ท่ีทํางานโดยอาศัย
หลักการของวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression Cycle) จากรูปที่ 4.6 วัฏจักรการทําความ
เย็นแบบอัดไอประกอบดวยอุปกรณพื้นฐาน 4 ตัว ไดแก 
 1. อีวาโปเรเตอรหรือคอยลเย็น (Evaporator) ทําหนาท่ีดึงความรอนจากอากาศ (หรือน้ําในกรณีของ
เครื่องทําน้ําเย็น) ท่ีเคลื่อนผานคอยลเย็น โดยสารทําความเย็นซึ่งไหลอยูภายในคอยลเย็นจะเปลี่ยนสถานะจาก
ของผสมระหวางของเหลวและไอที่ความดันต่ํา อุณหภูมิต่ํา ไปเปนไอรอนยิ่งยวดที่ความดันและอุณหภูมิ
ใกลเคียงกัน 

2. คอมเพรสเซอร (Compressor) ทําหนาท่ีเพิ่มความดันและอุณหภูมิของสารทําความเย็น 
คอมเพรสเซอรจะอัดไอสารทําความเย็นซึ่งมีความดันและอุณหภูมิต่ําใหมีความดันและอุณหภูมิสูงข้ึน เพื่อสง
ตอไปยังคอนเดนเซอร คอมเพรสเซอรเปนอุปกรณท่ีทําใหสารทําความเย็นเกิดการไหลเวียนในระบบ และมี
อุณหภูมิสูงพอท่ีจะระบายความรอนทิ้งสูสิ่งแวดลอม 

3. คอนเดนเซอรหรือคอยลรอน (Condenser) ทําหนาท่ีระบายความรอนออกจากสารทําความเย็นที่มา
จากคอมเพรสเซอร โดยสารทําความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากไอที่ความดันสูง อุณหภูมิสูง เปนของเหลวที่ความ
ดันสูง อุณหภูมิสูง การระบายความรอนอาจใชวิธีระบายความรอนดวยอากาศหรือน้ําก็ได 
 4. วาลวลดความดัน (Expansion Valve) ทําหนาท่ีลดความดันของสารทําความเย็นที่มาจาก
คอนเดนเซอร สารทําความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวความดันสูง อุณหภูมิสูง เปนของผสมระหวาง
ของเหลวและไอที่ความดันต่ํา อุณหภูมิต่ํา กอนไหลเขาสูอีวาโปเรเตอรตอไป 

ไมวาจะเปนเครื่องปรับอากาศ ฮีตปม ตูเย็น ตูแช  เครื่องทําน้ําแข็ง และอีกหลายอยาง จะมีหลักการ
เดียวกันหมด  ดังแสดงในรูปที่ 4.6 คือ อาศัยกฎธรรมชาติทําใหสารเปลี่ยนแปลงสถานะ เชน ถาเปนของเหลวที่มี
ความดันสูงอยู ก็ทําใหความดันลดลงถึงคาหนึ่ง สารทําความเย็นจะกลายเปนไอ วิธีการลดความดันก็ใหไหลผาน
อุปกรณลดความดัน เชน ทอทองแดงขนาดเล็กเรียกวา หลอดรูเล็ก(Capillary tube) หรือวาลวลดความดัน 
(Expansion Valve) มวลที่กลายเปนไอสวนหนึ่ง เชน ในเครื่องปรับอากาศจะประมาณ 20-30% สารทําความเย็น
จะตองเอาความรอนแฝงใสตัวเองจํานวนมาก ก็โดยการดูดจากมวลสวนที่ยังเปนของเหลวอยูประมาณ 70-80% 
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ทําใหของเหลวเย็นลงอยางมาก (ไอก็เย็นตามไปดวย) ของเหลวที่เหลือซึ่งเย็นนี้ คือ สวนที่ใชในการทําความเย็น 
โดยจะใหไหลเขาไปในเครื่องระเหย (Evaporator) หรือคอยลทําความเย็น ของเหลวที่เย็นนี้จะดูดความรอน
จํานวน QL จากสิ่งท่ีตองการทําใหเย็น จนตัวเองกลายเปนไอไปหมด  
 

 
รูปที่ 4.6 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 

 
โดยอาศัยกฎธรรมชาติ ในทางกลับกัน คือ ถาสารนั้นเปนไออยู เมื่อเพิ่มความดันถึงคาหนึ่ง สารทําความ

เย็นตองกลายเปนของเหลว การเพิ่มความดันก็โดยใชคอมเพรสเซอรอัด การอัด คือ การเพิ่มพลังงานใหกับไอ ไอ
จะรอนข้ึนมาก จะยังเปลี่ยนเปนของเหลวไมได จึงตองปลอยไอรอนนี้เขาไประบายความรอนออกทิ้งท่ี
คอนเดนเซอร จนอุณหภูมิไอรอนลดลงถึงจุดจุดหนึ่ง ธรรมชาติจะบังคับใหเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว การ
เปลี่ยนสถานะจากไอเปนของเหลวได จะตองคายความรอนแฝงออกมามาก ซึ่งความรอนทั้งหมดที่คอนเดนเซอร
นี้คือท่ีตองระบายทิ้งจํานวน QH ของเหลวความดันสูงก็จะไหลผานอุปกรณลดความดันอีกวนเวียนเปนวัฏจักร  

จะเห็นวาระบบทําความเย็นเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็น คือ ความดันสูงก็จะ
กลายเปนของเหลวแมจะรอน (อุณหภูมิสูง) สําหรับความดันต่ําก็จะกลายเปนไอไดแมจะเย็น (อุณหภูมิต่ํา) นั่น
คือ ในวัฏจักรทําความเย็นจะมีสวนความดันต่ําและสวนความดันสูง ซึ่งคอมเพรสเซอร คือ หัวใจในการดูดสาร
ทําความเย็นจากความดันต่ําอัดใหเปนความดันสูง ซึ่งเปนตัวสําคัญที่ใชพลังงานสวนใหญ ถาตองการอัดมวล
จํานวนเดียวกัน ความดันดานสูงยิ่งสูงก็จะใชพลังงานในการอัดยิ่งมาก หรือความดันดานต่ําหรือความดันระเหย
ยิ่งต่ําก็จะใชพลังงานในการอัดยิ่งมากเชนกัน  
 
4.4.1 วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอแบบอุดมคติ 

วัฏจักรเครื่องทําความเย็นอุดมคติ เปนวัฏจักรที่เปนตนแบบของเครื่องทําความเย็นแบบอัดไอหรือ
เครื่องปรับอากาศที่ใชกันอยูทุกวันนี้ วัฏจักรนี้ประกอบดวยกระบวนการยอนกลับไดภายในเกือบหมด ยกเวน
เพียงกระบวนการเดียวท่ียอนกลับไมได คือ กระบวนการลดความดัน 
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วัฏจักรนี้ประกอบดวยกระบวนการตางๆ คือ 
1-2 การอัดแบบยอนกลับไดโดยไมมีการถายเทความรอนหรือกระบวนการไอเซนโทรปก 
2-3 การถายเทความรอนในคอนเดนเซอร(หรือทําความรอนกรณีใชเปนฮีตปม) ไมมีความเสียด

ทานภายในระบบ ความดันจึงคงที่ หรือยอนกลับไดภายใน (ภายนอกยอนกลับไมได) 
3-4 การลดความดันโดยไมมีการทํางาน จึงเปนกระบวนการยอนกลับไมได แตไมมีการถายเท

ความรอน 
4-1 การถายเทความรอน (ทําความเย็น) ในเครื่องระเหย ไมมีความเสียดทานภายในระบบ ความ

ดันจึงคงที่หรือยอนกลับไดภายใน (ภายนอกยอนกลับไมได) 
 

 
   (ก)     (ข) 

รูปที่ 4.7 T-S และ P-h ไดอะแกรมของวัฏจักรเครื่องทําความเย็นอุดมคติ 
 

สมมุติทอท่ีตอระหวางอุปกรณหรือเครื่องท้ังหมดไมมีความเสียดทาน นั่นคือ ความดันคงที่ขณะไหล
ผานทอ และสมมุติไมมีการถายเทความรอน  

จุดมุงหมายของวัฏจักรอุดมคตินี้เพื่อใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพ   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาวะ
ตางๆในวัฏจักร หรือการเปลี่ยนชนิดสารทําความเย็น และเปนการบอกถึงขอบเขตของประสิทธิภาพของเครื่อง
ทําความเย็นจริงท่ีใชกันอยู 

จากวัฏจักรทางอุณหพลวัต รูปที่ 4.7 (ข) จะเห็นไดวามีตัวแปรที่สําคัญ 2 ตัวเทานั้น คือ PC และ PE สวน
อีก 2 ตัวนั้นซึ่งตางก็ข้ึนกับมัน ซึ่งมีช่ือเรียกอื่น ๆ ดังตอไปนี้ 

PC - ความดันดานสูงหรือความดันในคอนเดนเซอร (High/Discharge/Head/ Condensing Pressure) 
PE - ความดันดานต่ําหรือความดันในเครื่องระเหย (Low/Suction/Back/ Evaporating Pressure) 
TC - อุณหภูมิอิ่มตัวดานความดันสูง (Condensing Temperature or Saturated Discharge Temperature) 
คืออุณหภูมิอิ่มตัว (Saturated Temperature) ท่ีตรงกับความดันดานสูง (PC) 
TE - อุณหภูมิอิ่มตัวดานความดันต่ําหรือดานดูด (Evaporating Temperature or Saturated Suction 
Temperature) คืออุณหภูมิอิ่มตัวท่ีตรงกับความดันดานต่ํา (PE) 
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ตามที่กลาวมาแลววา ในทางปฏิบัติจะสะดวกกวาถากลาวถึง TC และ TE แทนการกลาวถึง PC และ PE 
ดังนั้น ตารางไอรอนยิ่งยวดหรือไอซูเปอรฮีทบางตาราง จึงนําดวยคาอุณหภูมิอิ่มตัวแทนความดัน โดยความดัน
พิมพไวในวงเล็บ 

เราสามารถคํานวณสมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรความเย็นแบบอัดไอโดยใชกฎขอท่ีหนึ่งของ
เธอรโมไดนามิกส โดยสมมุติใหมีสารทําความเย็นไหลผาน 1 หนวยมวล เชน 1 kg (กก.) ถาตองการพลังงานตอ
หนวยเวลา (kJ/s = kW) ก็เอาอัตราไหลของมวลคูณกับพลังงานตอหนวยมวลนั้น จากรูปที่ 4.7 

 
 qL = h1 – h4  
และที่อุปกรณลดความดัน  h4 = h3 

qL = h1 – h3  
ถา m = อัตราไหลของมวล 

QL = m qL  = m (h1 – h3) 
ขนาดกําลังของมอเตอรท่ีฉุดคอมเพรสเซอร 

wC = h1 – h2  
wC =m wC  =m (h1 – h2) 

ความรอนที่ตองระบายทิ้งท่ีคอนเดนเซอร 
qH = h3 – h2  
QH =mqH  =m ( h3 – h2)  

และ  QH = QL + WC  
ประสิทธิภาพ (Coefficient of Performance) 

COP = QL / WC = qL / wC = (h1 – h3)/( h1 – h2 ) 
 
4.4.2 วัฏจักรเคร่ืองทําความเย็นแบบอัดไอทางปฏิบัติ 

ในทางปฏิบัติคอมเพรสเซอรท่ีใชในเครื่องปรับอากาศ มักจะเปนแบบหุมปดชิด (Hermetic 
Compressor) คือ ท้ังคอมเพรสเซอรและมอเตอรขับถูกหุมมิดชิดในกลองหรือถังโลหะ โดยไอสารทําความเย็นที่
ไหลเขาคอมเพรสเซอรจะดูดความรอนที่ถายออกจากมอเตอรและคอมเพรสเซอรเองกลับเขาไปสูสารทําความ
เย็น นั่นก็เปรียบเหมือนในกระบวนการ 1-2 ไมมีการถายเทความรอนดังแสดงในรูปท่ี 4.7 และในทางปฏิบัติจะมี
ความเสียดทาน จึงทําใหไมสมบูรณ เมื่อไมสมบูรณและก็ไมมีการถายเทความรอน 

เอนโทรปจะเพิ่มข้ึน เชนเดียวกับเอนทัลป นั่นก็หมายถึงวา สภาวะที่ 2’ จะรอน (มีอุณหภูมิสูง) กวาทาง
ทฤษฎีท่ีสมบูรณหรืออุดมคติ (สภาวะที่ 2) ดังนั้นกําลังท่ีตองใชจริงในทางปฏิบัติ WC-ACTUAL ท่ีวัดออกมาไดก็จะ
มากกวากําลังทางทฤษฎีท่ีสมบูรณ หรือ 

 
WC-ACTUAL= h2’- h1  
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นิยมใหนิยาม ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร ηC ดังนี้ 
 

ηC  = WC/ WC-ACTUAL = (h2- h1)/ (h2’- h1)  
 

T
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รูปที่ 4.8 T-S และ P-h ไดอะแกรมของวัฏจักรเครื่องทําความเย็นทางปฏิบัติ 
 
4.5 แผนภูมิไซโครเมตริก 

อากาศที่อยูโดยรอบตัวเราประกอบดวย 2 สวน คือ 1) อากาศแหงและ 2) ไอน้ํา (หรือความชื้น) เรา
สามารถทราบคาสมบัติของอากาศชื้นไดจากการอานแผนภูมิไซโครเมตริก (Psychrometric Chart)  

แผนภูมิไซโครเมตริกยังสามารถใชเพื่อแสดงสภาวะของอากาศที่เกิดข้ึนในกระบวนการปรับอากาศ
ตางๆ และสามารถใชประเมินภาระการทําความเย็น (Cooling Load) ของระบบปรับอากาศ ซึ่งจะนําไปสูการ
ประเมินคาของพลังงานที่ใชของระบบปรับอากาศไดตอไป 

จากรูปที่ 4.9 แผนภูมิไซโครเมตริกสามารถแสดงคาสมบัติท่ีสําคัญของอากาศชื้นไดดังนี้  
1. อุณหภูมิกระเปาะแหง (Dry-bulb Temperature) แสดงบนแกนนอนของแผนภูมิ อุณหภูมิกระเปาะ

แหงสามารถวัดและอานไดดวยเทอรโมมิเตอรแบบธรรมดา 
2. อุณหภูมิกระเปาะเปยก (Wet-bulb Temperature) แสดงบนเสนแนวทแยงของแผนภูมิ อุณหภูมิ

กระเปาะเปยกสามารถวัดและอานไดจากเทอรโมมิเตอรท่ีมีผาหรือสําลีชุบน้ําหุมอยูท่ีกระเปาะ 
3. อุณหภูมิจุดกลั่นตัว (Dew-point Temperature) คือ คาของอุณหภูมิท่ีทําใหไอน้ําเริ่มกลั่นตัว 

อุณหภูมิจุดกลั่นตัวท่ีภาวะหนึ่งๆ อานไดโดยการลากเสนแนวนอนจากสภาวะนั้นๆ ไปทางซายของแผนภูมิจน
ตัดเสนโคงความชื้นสัมพัทธ 100% และคาอุณหภูมิกระเปาะแหงท่ีอานได ณ จุดนั้นคืออุณหภูมิจุดกลั่นตัว 

4. ความชื้น 
4.1 ความชื้นสัมบูรณ (Absolute Humidity) หมายถึง มวลของไอน้ําตอหนึ่งหนวยปริมาตรอากาศ 

(กรัม/ลบ.ม.)  
4.2 ความชื้นจําเพาะหรือสัดสวนความชื้น (Humidity Ratio) หมายถึง มวลของไอน้ําตอมวลของ

อากาศแหงหนึ่งหนวย (g/kg) แสดงบนแกนตั้งของแผนภูมิ 
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4.3 ความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity) หมายถึง อัตราสวนของความดันไอที่ปริมาณไอน้ําจริง
ในอากาศตอความดันไอที่ปริมาณไอน้ําอิ่มตัวท่ีอุณหภูมิเดียวกัน คาความชื้นสัมพัทธแสดงบน
เสนโคงของแผนภูมิ 

5. เอนทาลป (Enthalpy) คือ ปริมาณพลังงานความรอนในอากาศ ซึ่งสามารถอานไดจากเสนทแยงใน
แผนภูมิท่ีมีความชันใกลเคียงกับเสนอุณหภูมิกระเปาะเปยก คาความรอนภายในของอากาศประกอบดวย 2 สวน 
คือ 

5.1 ความรอนสัมผัส (Sensible Heat) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระเปาะแหงของอากาศที่ความชื้น
จําเพาะคงที่ 

5.2 ความรอนแฝง (Latent Heat) การเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นในอากาศที่อุณหภูมิกระเปาะ
แหงคงที่ 
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รูปที่ 4.9 ก) คาสมบัติของอากาศชื้นบนแผนภูมิไซโครเมตริก 
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รูปที่ 4.9 ข) แผนภูมิไซโครเมตริกตาม
กระบวนการปรับอากาศในตารางที่ 4.1 
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4.5.1 กระบวนการปรับอากาศ 
 กระบวนการปรับอากาศมีอยูหลายลักษณะขึ้นอยูกับจุดประสงคของการใชงาน ตารางที่ 4.1 และ
แผนภูมิไซโครเมตริกในรูปที่ 4.9 ข) แสดงกระบวนการปรับอากาศในลักษณะตางๆ 
 
ตารางที่ 4.1 กระบวนการปรับอากาศ 

ตําแหนงใน
รูปท่ี 4.9 ข 

กระบวนการ 
 

วิธีการ อุณหภูมิกระเปาะ
แหง (oC) 

ความชื้น
สัมพัทธ (%) 

เอนทาลป  
(kJ/kg) 

การเปล่ียนแปลง
เอนทาลป(kJ/kg) 

1→2 การทําความเย็น คอยลเย็น 40→30 40→70 88→78.5 9.5 
2→3 การทําความเย็น

และลดความช้ืน 
คอยลเย็นทําความเย็น
และเกิดการกลั่นตัว 

30→15 70→93 78.5→40 38.5 

3+4→5 การผสมระหวาง
อากาศ 2 สภาวะ 

กระเปาะแหง 35oC 
กระเปาะเปยก 24oC 
7 อยูระหวาง 5 และ 6 
และใชสัดสวนของ
อากาศที่ไหล 

27 56 59 19 

5→6 การทําความเย็น
แบบระเหย 

ตัวทําความเย็นแบบ
ระเหยเชิงพาณิชย 
(อุณหภูมิกระเปาะเปยก
คงที่) ประสิทธิภาพ 
80% 

27→21.5 56→90 59 0 

5→7 การทําความเย็น 
แบบระเหยและเกิด
การกลั่นตัว 

บนเสนอิ่มตัว 
 

27→20.5 56→100 59 0 

 
 ประโยชนสําคัญประการหนึ่งของแผนภูมิไซโครเมตริก คือ การใชคํานวณภาระการทําความเย็น หรือ
ปริมาณความรอนที่ตองดึงออกจากอากาศในพื้นที่ปรับอากาศ ตัวอยางเชน จากตารางที่ 4.1 อากาศที่ผาน

กระบวนการทําความเย็นและลดความชื้น (2→3) ซึ่งเปนกระบวนการที่ เกิดข้ึนที่คอยลเย็นของ
เครื่องปรับอากาศ อากาศจะเปลี่ยนสภาวะจากอุณหภูมิ 30oC ความชื้นสัมพัทธ 70% เปนอากาศที่อุณหภูมิ 15oC 
ความชื้นสัมพัทธ 93% ภาระการทําความเย็นที่เกิดข้ึนตออากาศ 1 kg คือ คาเอนทาลปท่ีเปลี่ยนแปลงซึ่งเทากับ 
38.5 kJ/kg หากอัตราการไหลของอากาศที่ผานคอยลเย็นมีคาเทากับ 0.1 kJ/s หมายความวา เครื่องปรับอากาศ
สามารถทําความเย็นหรือดึงความรอนออกไดในอัตรา 3.85 kJ/s หรือ 3.85 kW (เทียบเทากับ 13,136 Btuh)  
 คาอัตราการทําความเย็นหรือความสามารถในการทําความเย็นนี้ สามารถนําไปใชคํานวณปริมาณ
พลังงานที่ใชและประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศตอไปได 
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4.6 การตรวจวัดและประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศ  
 ในการประเมินสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศแบบอัดไอ เราตองทราบภาระ
การทําความเย็นและความตองการใชพลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศหรือระบบปรับอากาศนั้นๆ 
 
4.6.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบหนวยเดียว 
 ในทางปฏิบัติการประเมินสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบหนวยเดียว เราจะวัดภาระการทําความ
เย็นจากอากาศที่หมุนเวียนผานคอยลเย็น และความตองการไฟฟาของคอมเพรสเซอรรวมกับพัดลมของอีวาโพเร
เตอรและคอนเดนเซอร อยางไรก็ตาม ความตองการไฟฟาของพัดลมอีวาโพเรเตอรและคอนเดนเซอรจะมีคาต่ํา
เมื่อเทียบกับของคอมเพรสเซอร 
 
ก) การตรวจวัดภาระการทําความเย็น 
 ภาระการทําความเย็น (Cooling Load) ในที่นี้หมายถึง ปริมาณหรืออัตราของพลังงานความรอนที่ดูดซับ
โดยคอยลเย็นหรืออีวาโปเรเตอร ในพื้นที่ปรับอากาศหนึ่งๆ ซึ่งประกอบดวย 
 1. แหลงความรอนภายใน (Internal Heat Source) ไดแก คน ระบบแสงสวาง และอุปกรณตางๆ 
 2. แหลงความรอนภายนอก (External Heat Source) ไดแก การถายเทความรอนผานกรอบอาคาร
เนื่องจากความแตกตางระหวางอุณหภูมิภายนอกและภายใน และการแผรังสีความรอนโดยตรงจากแสงอาทิตย
ผานกรอบอาคารที่เปนกระจก 
 3. อากาศระบายและอากาศรั่วไหล (Ventilation and Infiltration Air) ไดแก อากาศภายนอกที่ปอนเขา
มาในพื้นที่ปรับอากาศเพื่อรักษาคุณภาพของอากาศ และอากาศภายนอกที่รั่วไหลเขามาตามรอยแยกของกรอบ
อาคารหรือวงกบประตูหนาตาง  
 อัตราการทําความเย็นที่คอยลเย็นสําหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน สามารถคํานวณไดจากสมการ
ท่ี (4.1)  
 

( )L a i eQ m h h= −& &         (4.1) 
เมื่อ LQ&  = อัตราการทําความเย็น, kW 
 am&  = อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศที่ผานคอยลเย็น, kg/s 
 hi = เอนทาลปของอากาศที่เขาคอยลเย็น, kJ/kg 
 he = เอนทาลปของอากาศที่ออกจากคอยลเย็น, kJ/kg 
 
 อัตราการไหลเชิงมวลของอากาศผานคอยลเย็นคํานวณไดจาก 
 
 a a a a a diffm V v Aρ ρ= =&&         (4.2) 

เมื่อ ρa = ความหนาแนนของอากาศ, kg/m3 

aV&  = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศที่ผานคอยลเย็น, m3/s 
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va = ความเร็วของอากาศที่หัวจายลม, m/s 
 Adiff = พื้นที่ของหัวจายลม, m2 
 
 และจากสมการที่ (4.1) และ (4.2) ขนาดการทําความเย็นในหนวยตันความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
แบบหนวยเดียวสามารถคํานวณไดจากสมการที่ (4.3) และ (4.4) 
 

35.707 10 ( )−= × × × −& &
L a i eQ V h h       (4.3) 

เมื่อ &
LQ  = ความสามารถในการทําความเย็น, Ton of Refrigeration (TR) 

aV&  = ปริมาณลมหมุนเวียนผานคอยลเย็น, m3/min 
 

4.5 ( )= × × −& &
L a i eQ V h h        (4.4) 

เมื่อ aV&  = ปริมาณลมหมุนเวียนผานคอยลเย็น, ft3/min 
หมายเหตุ &

LQ  มีหนวยเปน Ton of Refrigeration โดย 1 TR = 12,000 Btu/h = 3.517 kW 
 
 สําหรับสมการที่ (4.1) ถึง (4.4) สามารถใชคํานวณภาระความเย็นของพัดลม (Fan Coil Unit) และ
เครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit) ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยไดเชนกัน 
 
ข) การตรวจวัดความตองการไฟฟา 
 เราสามารถตรวจวัดความตองการไฟฟาของคอมเพรสเซอร (Ecomp) พัดลมที่อีวาโพเรเตอรและ
คอนเดนเซอรไดจากเครื่องมือวัดทางไฟฟาโดยตรงในขณะที่เครื่องปรับอากาศกําลังทํางาน 
 ดังนั้น ในการวิเคราะหสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศแบบหนวยเดียว รายการเครื่องมือวัดท่ีจําเปน  
ไดแก Power Meter หรือ kW Meter, Thermometer (เครื่องมือวัดอุณหภูมิ), Anemometer (เครื่องมือวัดความเร็ว
อากาศ), Hygrometer (เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ) และPsychometric Chart (แผนภูมิอากาศ) โดยมีแนว
ทางการเก็บขอมูล มีดังนี้ 

• บันทึกคาความเร็วลมผานหนาตัดของชองลมกลับ ในหนวย m/s โดยควรวัดหลาย ๆ จุดใหท่ัวท้ัง
หนาตัดแลวหาเปนคาเฉลี่ย 

• วัดขนาดพื้นที่หนาตัดของชองลมกลับ แลวนําไปคูณกับคาความเร็วลมเฉลี่ยเพื่อหาปริมาณลม
หมุนเวียนผานคอยลเย็นได  

• บันทึกคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของลมจาย (Supply Air) เพื่อนําไปหาคาเอนทาลปของลม
จาย (he) จากแผนภูมิ Psychometric 

• บันทึกคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของลมกลับ (Return Air) เพื่อนําไปหาคาเอนทาลปของลม
กลับ (hi) จากแผนภูมิ Psychometric 

• บันทึกคาการใชกําลังไฟฟาของพัดลมเปน kW ดวย Power Meter 
 



ตอนที่ 3 บทท่ี 4 ระบบปรับอากาศ  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 

 
4-20 

ค) สมรรถนะการทําความเย็น 
 ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศแสดงในรูปของคาสมรรถนะการทําความเย็น (Coefficient of 
Performance, COP) ซึ่งนิยามดวย อัตราสวนของพลังงานความรอนที่ถูกดูดซับโดยคอยลเย็น (ปริมาณความเย็น
ท่ีทําได) ตอพลังงานไฟฟาท่ีระบบใช 
 

 L

comp

QCOP
E

=
&

         (4.5) 

เมื่อ LQ&  = อัตราการทําความเย็น, kW 
 Ecomp = ความตองการไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ, kW 
 

คา COP สูงแสดงถึงประสิทธิภาพที่ดีของระบบปรับอากาศ สําหรับคา COP ท่ีพิจารณาเฉพาะพลังงาน
ท่ีใชในคอมเพรสเซอร เปนเพียงคาท่ีแสดงประสิทธิภาพของการทําความเย็นเทานั้น สวนคาสมรรถนะของทั้ง
ระบบ (System COP, SCOP) จะตองรวมพลังงานที่จายใหกับพัดลมและเครื่องสูบน้ําดวย คา SCOP สูงหมายถึง
ระบบปรับอากาศที่ใชพลังงานนอย 

ในทางปฏิบัติ  สมรรถนะของระบบปรับอากาศยังสามารถแสดงไดในรูปของ  คาอัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio, EER) และคากิโลวัตตตอตันความเย็น (kW/TR) โดยคา EER 
ซึ่งมีหนวยเปน บีทียูตอช่ัวโมง/วัตต นิยมใชแสดงคาประสิทธิภาพการทําความเย็นของเครื่องชนิดไดเร็คเอ็กส
แพนชั่นหรือเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก สวนคากิโลวัตตตอตันความเย็น นิยมใชแสดงคาประสิทธิภาพการทํา
ความเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ เชน ระบบน้ําเย็น 
 
 3.415EER COP= ⋅         (4.6) 
เมื่อ COP = สมรรถนะการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ 
 
ตัวอยางที่ 1 ในการตรวจวัดเครื่องปรับอากาศแบบ Split type เครื่องหนึ่ง บันทึกคาความเร็วลมกลับเฉลี่ยบริเวณ
ชองลมกลับไดเทากับ 0.5 m/s วัดขนาดของชองลมกลับไดพื้นที่เทากับ  0.9 m2 คาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
ของลมจายเทากับ  15.8oC และ 78.7%RH สําหรับลมกลับวัดได 25.1oC และ 58.2%RH คาการใชไฟของ
เครื่องปรับอากาศวัดไดเทากับ 2.4 kW คํานวณหาขนาดการทําความเย็นและสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ 
 
วิธีการคํานวณ 

จากขอมูลของลมจายและลมกลับ นําไปพล็อตในแผนภูมิอากาศ จะไดคาเอนทัลปของลมจายเทากับ 
38.1 kJ/kg สวนของลมกลับเทากับ 54.8 kJ/kg 

ปริมาณลมหมุนเวียนผานคอยลเย็นคิดเปน  0.5*60*0.9 = 27.0 ลบ.ม./นาที   
ขนาดทําความเย็นของเครื่องสงลมเย็นตัวนี้จะเทากับ 

35.707 10 ( )L a i eQ V h h−= × × × −& &  
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QL = 5.708 x 10-3 x 27.0 x (54.8 – 38.1) = 2.6  TR 
 หรือ 2.6 x 12000    = 30,879  Btu/h 
 หรือ 30,879 x 0.2928 / 1000  = 9.05 kW (1 Btu/h = 0.2928 W) 

 ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ 
EER  = (30,879)/(2.4 x 1000)  = 12.9 
COP  = (9.05)/(2.4)   = 3.77 

 
4.6.2 เคร่ืองทําน้ําเย็น 

เครื่องทําน้ําเย็น คือ เครื่องปรับอากาศที่ผลิตครบชุดในตัวจากโรงงาน โดยทําน้ําหรือน้ําเกลือใหเย็น
กอนแลวจึงใชปมสูบน้ําหรือน้ําเกลือท่ีเย็นไปทําอากาศใหเย็นอีกทอดหนึ่ง อุณหภูมิโดยประมาณที่ใชงานดัง
แสดงตามรูปที่ 4.1 สําหรับเครื่องทําน้ําเย็น อัตราการทําความเย็นสามารถคํานวณไดจาก 
 
 , , ,( )L w p w w in w outQ m c T T= −& &        (4.7) 

เมื่อ  &
LQ  = อัตราการทําความเย็น, kW 

wm&  = อัตราการไหลเชิงมวลของน้ําเย็น, kg/s 
 cp,w = คาความจุความรอนจําเพาะของน้ํา, kJ/kg.K 

 Tw,in = อุณหภูมิน้ําเย็นที่เขาเครื่องทําน้ําเย็น, °C 

 Tw,out = อุณหภูมิน้ําเย็นที่ออกจากเครื่องทําน้ําเย็น, °C 
 
 อัตราการไหลเชิงมวลของน้ําเย็นสามารถคํานวณไดจาก 
 
 w w wm Vρ= &&          (4.8) 

เมื่อ  ρw = ความหนาแนนของน้ํา, kg/m3 
 wV&  = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้ําเย็น, m3/s 
 

ในกรณีของน้ํา  ρW = 1000 kg/m3 (8.333 lb/gallon) และ Cp,w = 4.187 kJ/kg.oC (1 Btu/lb.oF) 
ภาระการทําความเย็นในหนวยอังกฤษ ตันความเย็น สามารถคํานวณไดจาก 

 

, ,( )
24

w w in w out
L

V T T
Q

−
=
&

&         (4.9) 

เมื่อ  &
LQ  = อัตราการทําความเย็น, TR 

wV&  = อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้ําเย็น, gpm 

 Tw,in = อุณหภูมิน้ําเย็นที่เขาเครื่องทําน้ําเย็น, °F 

 Tw,out = อุณหภูมิน้ําเย็นที่ออกจากเครื่องทําน้ําเย็น, °F 
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 จากสมการขางตน ในการวิเคราะหอัตราการทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น สิ่งท่ีจะตองทําการ
ตรวจวัด ไดแก 

• อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้ําเย็น โดยอานจากมิเตอร หรือใชเครื่องมือวัดแบบอุลตราโซนิค 
เพื่อนําไปคํานวณหาคาอัตราการไหลเชิงมวลของน้ําเย็น 

• อุณหภูมิน้ําเย็นดานเขาของเครื่องทําน้ําเย็น 
• อุณหภูมิน้ําเย็นดานออกของเครื่องทําน้ําเย็น 

 
ตัวอยางที่ 2 จากรูปที่ 4.1 น้ําเย็นไหลเขาเครื่องทําน้ําเย็นวัดไดในอัตรา 480 gpm อุณหภูมิน้ําเขา 55oF และไหล
ออก 45oF และวัดความตองการไฟฟาได 120 kW จงหาขนาดทําความเย็นและสมรรถนะการทําความเย็นของ
เครื่องทําน้ําเย็น 
วิธีการคํานวณ 

ขนาดทําความเย็น   , ,( )
24

w w in w out
L

V T T
Q

−
=
&

&  

= 480*(55-45)/24  
= 200  TR 

    = 2,400,000 Btu/h (=200 x 12000) 
    = 702.7 kW  (= 2,400,000 x 0.2928 / 1000) 

 ประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําเย็น 
EER  = (2,400,000)/(120 x 1000) = 20.0 
COP  = (702.7 x 1000)/(120 x 1000) = 5.85 
kW/Ton  = (120)/(200)   = 0.6 

 
4.7 มาตรการการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ  
 แนวทางในการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศดวยการลดปริมาณการใชพลังงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ สามารถทําไดหลายประการดังตอไปนี้ 
 
4.7.1 การเพิ่มอุณหภูมิระเหยดานดูดหรือความดันดานต่ํา (TE/PE) 

เราสามารถใชแผนภูมิ P-h ของวัฏจักรอุดมคติวิเคราะหใหเห็นวา อุณหภูมิระเหยหรืออุณหภูมิอิ่มตัว
ดานดูดหรือความดันดานต่ํายิ่งมีคาสูงประสิทธิภาพซีโอพียิ่งดี  

จากแผนภูมิ P-h จะเห็นวา ประสิทธิภาพที่ TE ตางๆดังนี้ 
COP  = (h1 - h3) / (h2 - h1) สําหรับ TE (อุณหภูมิระเหยเดิม) 

COP' = (h1' - h3) / (h2' - h1') สําหรับ T’E (อุณหภูมิระเหยเพิ่มข้ึน) 

COP" = (h1" - h3) / (h2" - h1" ) สําหรับ T”E (อุณหภูมิระเหยเพิ่มข้ึนมาก) 
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รูปที่ 4.10 การเพิ่มอุณหภูมิระเหยดานดูดหรอืความดันดานต่ํา 

 
จากแผนภูมิจะเห็นวา (h1 - h3)< (h1' - h3) < (h1" - h3) และ (h2 - h1) > (h2' - h1' ) > ( h2" - h1" ) 

ประสิทธิภาพดีข้ึน  เพราะ COP" > COP'> COP 
นอกจากนี้ จากแผนภูมิยังเห็นไดวา อุณหภูมิคอมเพรสเซอรเย็นลง T2" < T2'< T2 และปริมาตรจําเพาะ

ของไอที่คอมเพรสเซอรดูดเขาเล็กลง (ความหนาแนนมากขึ้น) v1" < v1' < v1 ขนาดคอมเพรสเซอรเล็กลงได 

 
4.7.2 การลดอุณหภูมิควบแนนความดันดานสูง  

เราสามารถวิเคราะหไดเชนกันวา ถาลดอุณหภูมิควบแนนหรือความดันดานสูง ประสิทธิภาพ ซีโอพียิ่ง
สูงข้ึน และความสามารถในการทําความเย็นก็เพิ่มข้ึน 

จากแผนภูมิ P-h จะเห็นไดวา 
COP = (h1 - h3) / (h2 - h1) สําหรับ TC (อุณหภูมิควบแนนเดิม) 

และ COP'  = (h1 - h3') / (h2' - h1) สําหรับ T’C (อุณหภูมิควบแนนลดลง) 

ซึ่ง (h1 - h3') > (h1 - h3) และ (h2' - h1) < (h2 - h1) 

ดังนั้น   COP' > COP 
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รูปที่ 4.11 การลดอุณหภูมิควบแนนความดันดานสูง 
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4.7.3 ระบบสงน้ําเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน (Variable Water Volume (VWV) System) 
ในระบบปรับอากาศขนาดใหญจะใชน้ําเย็นเปนตัวกลางในการดูดความรอนที่หองปรับอากาศรวมกับ

การใชเครื่องสงลมเย็น แลวนําความรอนกลับไประบายทิ้งท่ีเครื่องทําน้ําเย็น ในการหมุนเวียนน้ําเย็นจะใชเครื่อง
สูบน้ําขับดวยมอเตอรไฟฟา ซึ่งจะใชกําลังไฟฟาตามสมการ 

 
w

p
m P

Q HP γ
η η

=          (4.10) 

โดย Pp = กําลังไฟฟาท่ีมอเตอรของเครื่องสูบน้ํา, W 

γ = น้ําหนักจําเพาะของน้ํา, N/m3 
Qw = อัตราการไหลของน้ําเย็น, m3/s 
H = ความดันรวมของน้ํา (Total Dynamic Head), m 

 ηm  = ประสิทธิภาพของมอเตอร 

ηP  = ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา 
 

จากสมการที่ 4.10 เมื่อ Qw และ H มีคาสูง ระบบจะตองการกําลังไฟฟาสูง ในระบบที่อัตราการไหลของ
น้ําเย็นจะคงที่ โดยไมข้ึนกับภาระการทําความเย็น ระบบนี้เรียกวา ระบบปริมาตรคงที่ และเปนระบบที่ใช
พลังงานมาก สวนระบบที่ใชวาลว 2 ทาง อัตราการไหลจะเปลี่ยนไปตามภาระในการทําความเย็น เรียกวา ระบบ
ปริมาตรน้ําแปรเปลี่ยน (ดังแสดงในรูปที่ 4.13) ระบบนี้จะมีระบบควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําเพื่อปรับ
ลดความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ํา และสามารถประหยัดพลังงานไดเมื่อภาระในการทําความเย็นลดลง นอกจากนี้
การออกแบบระบบทอน้ําและอุปกรณตางๆ ในระบบทอน้ําท่ีดี จะชวยลด H ของเครื่องสูบน้ํา ซึ่งเปนการลด
พลังงานที่ใชกับเครื่องสูบน้ําดวย 
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รูปที่ 4.12 Three-Way Valve Control of a Coil 
 
 
 
 

Chiller water pump

Three-way valve control to a cooling coil

Chiller 
Plant 

Coil 1 

Diverting 
Valve 

Coil 2 Coil 3

Constant Volume Flow

Coil 1 
Coil 2 
Coil 3 

100 Units 
200 
100 

Total 400 Constant 

Flow quantities 

Chiller

T 

Chiller

T 

Coil

Pump 

C NO

NC 

Pump 

T 

Air Flow

From other 
coils To other 

coils 

3-way 
mixing 
valve 

Note: 
Constant chilled water flow at all conditions 
Must use all pumps regardless of load 
Difficult to keep chillers on line at light load 



ตอนที่ 3 บทท่ี 4 ระบบปรับอากาศ  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 

 
4-26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.13 Two-Way Value with Pump Bypass 

 
 
 

Chiller water pump 

System with two-way control valves

Chiller 
Plant 

Coil 1 

Throttling 
Valve 

Coil 2 Coil 3

Variable Volume Flow Flow quantities
Time (hrs)  

10 12 14 16 18 
Coil 1 
Coil 2 
Coil 3 

90 
160 
60 

100 
180 
70 

90 
200 
80 

80 
180 
100 

70 
150 
80 

Simultaneous 
flow 

310 350 370 360 300 

Note: 
• System chilled water flow decrease 

with load 
• Bypass valve modulates open to reduce 

P increase 
• Chiller #2 and pump shut down when 

bypass valve is nearly open 

Chiller 1 

T 

Chiller 2 

T 

Coil 

Pump 1 

Pump 2 

T 

Air Flow
From other 

coils To other 
coils

2-way 
valve 

Start-
Stop 

DP 

Bypass

Differential pressure 
controller 
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4.7.4 ระบบสงลมเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume (VAV) System) 
ในระบบสงลมเย็นจะใชอากาศเย็นเปนตัวกลางในการดูดความรอนในหองหรือโซนตางๆ โดยใชหัว

จายลมดังแสดงในรูปท่ี 4.14 จากนั้นจะนําความรอนกลับไปทิ้งท่ีเครื่องสงลมเย็น ในการหมุนเวียนลมเย็นจะใช
พัดลมที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา เมื่อภาระการทําความเย็นของหองตางๆ ลดลง ระบบควบคุมจะปรับลด
ความเร็วรอบของมอเตอรและปริมาณลมตาม ทําใหเกิดการประหยัดพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.14 VAV System Control 
 

Fan 

TC 

DT

T T

T T

Fan 

Cooling 
Coil 

Terminal Unit VAV – Pressure Independent
Reset 
Controller 

T-1

Cooling 
Air 

Differential 
Pressure 
Pickup 

C-1 Hi 

NC

Lo 

ISA COM 24H 24G
OP1

220 Vac

6-9 Vdc

Zone 
Sensor24 Vdc 
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4.7.5 การใชทอความรอน (Heat Pipe)  
 งานบางประเภท เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมยา ฯลฯ จําเปนตองมีการควบคุมท้ัง
อุณหภูมิและความชื้นของอากาศไปพรอมกัน วิธีการดั้งเดิม ไดแก วิธีลดอุณหภูมิใหต่ําแลวใหความรอนซ้ํา 
(Overcool and Reheat) ซึ่งมีหลักการทํางาน คือ คอยลเย็นจะลดอุณหภูมิของอากาศใหต่ํากวาคาท่ีตองการกอน 
เพื่อดึงความชื้นออกจนถึงระดับที่ตองการ จากนั้น จะใชขดลวดความรอนทําการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศเพื่อให
ลมจายมีอุณหภูมิสูงกลับขึ้นมาถึงคาท่ีตองการ 
 ทอความรอนเปนอุปกรณถายเทความรอนที่ไมตองใชพลังงานในการขับเคลื่อน สวนประกอบมีเพียง
ทอทองแดงหรือทอโลหะอื่นปลายปดสองขาง ภายในบรรจุสารทําความเย็นปริมาณเล็กนอย สารทําความเย็นที่
ปลายดานที่ต่ํากวาจะมีสถานะเปนของเหลว ทําหนาท่ีดูดความรอนจากภายนอก ซึ่งจะทําใหสารทําความเย็น
เปลี่ยนสถานะกลายเปนไอลอยขึ้นไปสูปลายดานที่สูงกวาและคายความรอนสูภายนอก จากนั้น สารทําความเย็น
จะควบแนนกลายเปนของเหลวไหลกลับลงสูปลายดานที่ต่ํากวา วนเวียนอยูอยางนี้เปนวัฏจักร 
 เมื่อนําทอความรอนไปติดตั้งภายในเครื่องสงลมเย็น จะใชสําหรับนําความรอนจากอากาศที่เขาคอยล
เย็นหรือลมกลับ (Return Air) ไปถายเทใหกับอากาศที่ออกจากคอยลเย็นหรือลมจาย (Supply Air) เพื่อควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นของอากาศในลักษณะที่คลายกับวิธีดั้งเดิม แตจะประหยัดพลังงานกวาเพราะไมตองลด
อุณหภูมิทํางานของคอยลเย็นใหต่ํากวาปกติ และไมตองใชขดลวดความรอนซึ่งตองการพลังงานไฟฟา ตัวอยาง
การทํางานของทอความรอนที่ติดตั้งในเครื่องสงลมเย็นแสดงไวในรูปที่ 4.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.15 การติดตั้งทอความรอนในเครื่องสงลมเย็น 
 
4.7.6 การปรับปรุงตัวอาคาร 

การปรับปรุงท่ีตัวอาคารเปนการลดภาระของการปรับอากาศลง อาจเปนการออกแบบอาคารใหมหรือ
ปรับปรุงอาคารเกาโดยคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ (อยางไรก็ตาม การประหยัดพลังงานจะไดผลมากที่สุดถาคํานึงถึง
ตั้งแตชวงเริ่มออกแบบ) 

• อาคารหันในทิศทางที่ถูกตอง 
• ฉนวนที่ใชถูกตองและเหมาะสม 
• อุดชองรอยรั่วท้ังหมด 
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• ติดตั้งชุดปดประตู (Door Closer) ท่ีประตู 
• หนาตางตองมีการบังแดดที่ดี 
• ปริมาณอากาศจากภายนอกที่เขามาในระบบปรับอากาศตองไมเกินความตองการ 
• การออกแบบที่เหมาะสมจะทําใหสามารถลดขนาดของเครื่องปรับอากาศ ลดตนทุนในการติดตั้ง 

และลดคาใชจายในการเดินระบบ 
 
4.7.7 การเลือกใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ 
 การเลือกใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพอาจทําไดหลายแนวทาง เชน 

• เลือกประเภทและขนาดใหถูกตองตามประเภทของงาน 
• ใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง 
• ใชอุปกรณปรับความเร็วรอบในการควบคุมภาระที่เปลี่ยนแปลงของเครื่องสูบน้ําและพัดลม 
• จัดอุปกรณและการควบคุมตามพื้นที่หรือโซนที่แตกตางกัน (ไมควรใหมีพื้นที่คาบเกี่ยวกัน) 

 
4.7.8 การควบคุมการทํางานที่เหมาะสม 
 แนวทางการการควบคุมการทํางานใหเหมาะสมอาจทําไดหลายประการ เชน  

• ตั้งคาอุณหภูมิใหถูกตองและเหมาะสม (อยาใหเย็นเกินไป) 
• อยาเดินระบบถาไมจําเปน 
• ติดตั้งอุปกรณสงสัญญาณชวยในการควบคุม 
• ใชอุปกรณสงสัญญาณที่มีคุณภาพดี 
• ใชโปรแกรมควบคุมเวลา 365 วัน สําหรับอุปกรณท่ีงายหรือเล็ก 
• สําหรับระบบที่มีความซับซอน ใชการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพสูง ในการตรวจสอบ บันทึกขอมูล

ของระบบพรอมรายงานผล 
 
4.7.9 การบํารุงรักษาที่เหมาะสม 

อุปกรณท้ังหมดตองทําการดูแลรักษาเปนประจํา ซึ่งความถี่ในการดูแลตรวจสอบจะแตกตางกันไป
ข้ึนอยูกับอุปกรณ การบํารุงรักษาที่ดีควรจะตอง 

• ถูกตองตามความตองการของอุปกรณ 
• ยืดอายุการใชงาน 
• ปองกันประสิทธิภาพไมใหต่ําลง 
• ใชพลังงานนอย  
โดยทั่วไปการบํารุงรักษาขึ้นอยูกับ 
• ชวงระยะเวลาที่กําหนดตามคําแนะนําของผูผลิต 
• จํานวนชั่วโมงในการทํางาน 
• ผลการตรวจสอบ 
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4.8 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาที่ 1: การปรับเพ่ิมอุณหภูมิน้ําเย็นจาก 7๐C เปน 10๐C (เพ่ิมความดันและอุณหภูมิสารทําความเย็นใน 

อีวาโปเรเตอร) และลดการเดินเครื่องทําน้ําเย็นและปมน้ําเย็นลงอยางละ 1 ชุด  
ในชวง 8:00–12:00 น. (การใชพลังงานอยางเหมาะสม) 

 โรงงานแหงหนึ่งมีระบบทําน้ําเย็นสําหรับการปรับอากาศ ประกอบดวยเครื่องทําน้ําเย็นแบบระบาย
ความรอนดวยอากาศ (Air cooled water chiller) 2 ชุด แตละตัวมีคาพิกัด 55 kW และปมน้ําเย็น (Chilled water 
pump) ขนาด 7.5 kW จํานวน 2 ชุด เดินใชงาน 8–9 ช่ัวโมง/วัน 312 วัน/ป ตั้งอุณหภูมิน้ําเย็นที่ 7๐C 
 จากการตรวจวัดพบวาในชวงเวลา 8:00–12:00 น. ภาระการทําความเย็นของระบบต่ํา แตโรงงานยังทํา
การเดินเครื่องทําน้ําเย็นทั้งหมดตลอดเวลา ซึ่งทําใหสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาเปนจํานวนมาก 
 
แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 
 หยุดเดินเครื่องทําน้ําเย็นและปมน้ําเย็นลงอยางละ 1 ชุด ในชวง 8:00–12:00 น. และปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ํา
เย็นจาก 7๐C เปน 10๐C โดยทดสอบวาระบบทําน้ําเย็นยังสามารถทํางานไดหรือไม ซึ่งจากการทดสอบพบวา
มาตรการขางตนสามารถดําเนินการไดโดยไมมีผลกระทบตอผูใชอาคารในโรงงาน 
 
กอนปรับปรุง 
 

รายละเอียด 
พิกัดพลังไฟฟา 

(kW) 
พลังไฟฟาที่ใช 

(kW) 
รายละเอียด 

พิกัดพลังไฟฟา 
(kW) 

พลังไฟฟาที่ใช 
(kW) 

เครื่องทําน้ําเย็น  1 
เครื่องทําน้ําเย็น  2 

55 
55 

44.20 
43.60 

ปมน้ําเย็น 1 
ปมน้ําเย็น 2 

7.5 
7.5 

5.90 
5.97 

รวม 110 87.80 รวม 15.0 11.87 
 

  
ภาพเครื่องทําน้ําเย็นสําหรับปรับอากาศและการตรวจวัดคากระแสไฟฟา 
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หลังปรับปรุง 
 เดินเครื่องทําน้ําเย็นเพียง 1 เครื่องในเวลา 08.00 – 12.00 น. หรือ 4 ช่ัวโมง/วัน คิดเปน 1,248 ช่ัวโมง/ป 
ซึ่งเครื่องทําน้ําเย็นและปมน้ําใชพลังงานไฟฟาดังแสดงในตาราง 
 

รายละเอียด พิกัดพลังไฟฟา 
(kW) 

พลังไฟฟา ท่ีใช 
(kW) 

รายละเอียด พิกัดพลังไฟฟา 
(kW) 

พลังไฟฟา ท่ีใช 
(kW) 

เครื่องทําน้ําเย็น  1 
เครื่องทําน้ําเย็น  2 

55 
55 

64.4 
0.0 

ปมน้ําเย็น 1 
ปมน้ําเย็น 2 

7.5 
7.5 

5.97 
0.0 

รวม 110 64.4 รวม 15.0 5.97 
 

  
 

ภาพแสดงการตั้งอุณหภูมิน้ําเย็นและการเดิน Comp. และ ปมน้ําเย็นอยางละชุด 
 

 
ภาพการตั้งอุณหภูมิน้ําเย็นและการเดิน Comp. และ ปมน้ําเย็นอยางละชุด 
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การวิเคราะหทางเทคนิค 
 จํานวนวันทํางาน    = 312  วัน/ป 
 พลังไฟฟาท่ีใชเดิม   = 99.67  kW     (87.80+11.87=99.67)  

 พลังไฟฟาท่ีใชใหม   = 70.37  kW     (64.4+9.97=70.73) 
 พลังไฟฟาท่ีประหยัดได   = 29.30  kW     (99.67-70.37=29.30) 
 ช่ัวโมงใชงานที่สามารถหยุดได On Peak = 1,000.00  ชม/ป 
 ช่ัวโมงใชงานที่สามารถหยุดได Off Peak = 248.00  ชม/ป 
 คาพลังงานไฟฟาชวง On Peak  = 2.695  บาท/kWh 
 คาพลังงานไฟฟาชวง Off Peak  = 1.1914  บาท/kWh 
 คาปรับปรุงตนทุนการผลิต Ft  = 0.4683  บาท/kWh 
 พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดไดชวง On peak = 29.30 x 1,000 
      = 29,300.00 kWh/ป 
 พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดไดชวง Off peak = 29.30 x 248 
      = 7,266.40  kWh/ป 
 พลังงานไฟฟาท่ีสามารถประหยัดได = 29,300 + 7,266.40  
      = 36,566.40 kWh/ป 
 คิดเปนเงินที่สามารถประหยัดได On peak = 29,300.00 x (2.695+0.4683) 
      = 92,684.69 บาท/ป 
 คิดเปนเงินที่สามารถประหยัดได Off peak = 7,266.40 x (1.1914+0.4683) 
    = 12,060.04 บาท/ป 

ภาษีมูลคาเพิ่มท่ีประหยัดได  = (92,684.69+12,060.04) x 0.07 
      = 7,332.13  บาท/ป 
 รวมเงินที่สามารถประหยัดได  = 92,684.69+12,060.04+7,332.13 
      = 112,076.86 บาท/ป 
 
การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 

เงินที่ประหยัดได   = 112,076.86 บาท/ป   
พลังงานที่ประหยัดได   = 36,566.40 kWh/ป 
เงินลงทนุ   = -  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน      = -      ป  
*ไมมีการลงทนุ 

 
 
 



ตอนที่ 3 บทท่ี 4 ระบบปรับอากาศ  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 

 
4-33 

กรณีศึกษาที่ 2: การลดการใชเคร่ืองปรับอากาศในอาคาร  
 มาตรการนี้เปนการลดการใชงานของเครื่องปรับอากาศเมื่อไมจําเปน เชน เวลาไมมีคนอยูหรือชวงพัก
รับประทานอาหารกลางวันซึ่งพนักงานสวนใหญไมอยูในหอง มาตรการดังกลาวสามารถลดการใชพลังงานไฟฟาใน
สวนของสํานักงานคอนขางมาก อีกทั้งยังไมมีการการลงทุน 

บริเวณสํานักงานของโรงงานแหงหนึ่งมีการใชระบบปรับอากาศ หลังจากเริ่มโครงการอนุรักษพลังงาน
ไดมีการกําหนดใหปดเครื่องปรับอากาศในชวงเวลาพักเที่ยงระหวาง 12.00-13.00 และปรับลดเวลาปดเครื่องให
เร็วข้ึนอีก 1 ช่ัวโมง รวมเวลาการปด 2 ช่ัวโมง โรงงานมีเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนจํานวน 29 เครื่อง  
 
กอนปรับปรุง 

โรงงานใชเครื่องปรับอากาศตั้งแต 8:00 และไมมีการปดกระทั่งเลิกงานเวลา 17:30 ทําใหมีการใช
พลังงานที่มากเกินความจําเปน  
 

 
เครื่องปรับอากาศที่ใชในสํานักงาน 

 
จากการตรวจวัดการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศทั้งหมดมีการใชพลังงานดังนี้ 
 

ขนาด (Btu/h) kW ขนาด (Btu/h) kW 
10640 1 18000 1.75 
12000 1.5 20000 1.3 
12000 0.95 22000 1.24 
12000 0.93 22000 0.94 
12000 1.21 22000 2.33 
12000 2.3 22000 1.58 
12500 1.01 30000 2.06 
13000 1.26 30000 1.61 
13000 1.05 30000 2.36 
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ขนาด (Btu/h) kW ขนาด (Btu/h) kW 
13000 1.46 30000 4.34 
13000 3.99 36000 2.66 
18000 2.11 36000 3.15 
18000 1.94 36000 2.3 
18000 1.21 36000 3.66 

48000 2.37 
  พลังไฟฟารวม 55.57 

 
หลังปรับปรุง 
 การดําเนินการทําไดทันทีโดยการออกระเบียบใหมีการปดเครื่องปรับอากาศทั้ง 29 ชุดในชวงเวลาเที่ยง
ถึงบายโมงและในชวงเย็นจะมีการปดเครื่องตอน 16:30 รวมเวลาปดเครื่อง 2 ช่ัวโมงครึ่งตอวัน การกําหนดใหปด
เครื่องท้ัง 29 เครื่อง ลดการใชพลังงานรวม 55.57 kW 
 
การวิเคราะห 
พลังงานไฟฟาท่ีใชของเครื่องปรับอากาศ  =   (พลังไฟฟารวมของเครือ่ง) x (ช่ัวโมงทํางานตอป) x  
           (เปอรเซ็นตการทํางานของเครื่อง) 
เปอรเซ็นตการทํางานของเครื่อง      =   0.8 x (ขอมูลจากการตรวจวัดเครื่องปรับอากาศ) 

 
ช่ัวโมงการหยุดทํางานของเครื่อง   = 297 x 2.5   

= 742.5 ช่ัวโมง/ป 
พลังงานไฟฟาใชของเครื่องปรับอากาศ = 55.7 kW x 742.5 ช่ัวโมง/ป x 0.8 

= 33,085.8  kWh/ป 
ผลประหยัดตอป      = 33,085.8 kWh/ป x 2.5 บาท/kWh 

= 82,714.5 บาท/ป 
 
ความคุมคาทางการลงทุน 
 เงินที่ประหยัดได  = 82,714.5  บาท/ป   

พลังงานที่ประหยัดได = 33,085.8  kWh/ป 
เงินลงทุน  =     -  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน  =     -  ป  
*ไมมีการลงทนุ 
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กรณีศึกษาที่ 3: การปรับปรุงการทํางานของเครื่องทําน้ําเย็นของระบบปรับอากาศ 
จากการสํารวจโรงงานแหงหนึ่งพบวา โรงงานมีระบบทําน้ําเย็นซึ่งประกอบดวยเครื่องสงลม 6 ชุด หอ

ระบายความรอน 2 ชุด เครื่องสูบน้ําเย็น 2 ชุด เครื่องสูบน้ําระบายความรอน 2 ชุด เครื่องทําน้ําเย็น 2 ชุด ซึ่งปกติ
เปดใชงานท้ังหมด โรงงานนี้ทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวัน 25 วันตอเดือน และ 300 วันตอป 

 
กอนปรับปรุง 

เครื่องทําน้ําเย็นยังทํางานไดไมเหมาะสมเทาท่ีควร เพราะ ขาดการบํารุงรักษาที่ดี ทอมีการรั่วและอุดตัน 
อุณหภูมิน้ําท่ีออกจากเครื่องทําน้ําเย็นต่ําเกินไป 
 

 
แผนภาพการทํางานของระบบปรับอากาศ (กอนปรับปรุง) 

 

หลังปรับปรุง 
เพื่อลดการสูญเสียพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น ควรมีการปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นจากเครื่องทําน้ําเย็น 

ใหสูงข้ึนอีก จากการเก็บขอมูลพบวาเครื่องทําน้ําเย็นสามารถลดการใชพลังงานลงไดจาก 121,080 kWh เหลือ 
106,680 kWh ภายใน 15 วัน ซึ่งเกิดจากการหยุดเครื่องทําน้ําเย็น 1 ชุด ตั้งแต 17:00 น. จนถึง 7:00 น. ของอีกวัน 

และปรับเพิ่มอุณหภูมิน้ํา จาก 44°F เปน 46°F ดังนั้น สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงได 28,800 kWh / 
เดือน (เปนขอมูลจากการวัดไฟฟาจริงของโรงงาน เนื่องจากมีการใชระบบการวัดแสดงปริมาณการใชไฟฟาผาน
เครื่องคอมพิวเตอรตรวจวัดไวตลอดเวลา) 
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แผนภาพแสดงระบบการทํางานของ Air Chiller (หลังปรับปรุง) 

 
แสดงดังรูปขางลาง คาพลังงานไฟฟาท่ีลดลงจากการปรับปรุงการทํางานของระบบปรับอากาศเทากับ 

28,800 kWh/เดือน [(121,080-106,680) x 2] = 28,800 kWh 
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กอนทําการปรับปรุง หลังทําการปรับปรุง

เฉลีย่ใช =  102,140/เดือน =   3,404.67/day

 
การใชพลังงานไฟฟาของระบบปรับอากาศ Air Chiller หลังปรับปรุง 15 วนั 

 
มาตรการนี้เปนมาตรการบํารุงรักษาเครื่องทําน้ําเย็นใหมีประสิทธิภาพดีและลดการใชไฟฟาของระบบ

ปรับอากาศ 
 

พลังงานไฟฟาท่ีลดลง    =  พลังไฟฟาท่ีระบบ Chillerใช ตอเดือน x 12 เดือน  
     = 28,800 kWh / เดือน x 12 เดือน /ป 
     = 345,600  kWh / ป  
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คิดเปนคาไฟฟา (หนวยละ 3 บาท)  = 345,600 x 3   
= 1,036,800  บาท/ป 

สามารถประหยัดพลังงานได =  345,600 / 11,628 x103 
     = 0.0297  ktoe/ป 
 
การวิเคราะหผลความคุมคาทางการลงทุน 
 เงินที่ประหยัดได  = 1,036,800 บาท/ป   

พลังงานที่ประหยัดได   = 345,600  kWh/ป 
เงินลงทุน   = -  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน      = -      ป  
*ไมมีการลงทนุเนื่องจากใชบุคลากรของทางโรงงานดําเนินการ 

 
บทสรุป 
 ระบบปรับอากาศเปนระบบที่มีใชงานที่แทบทุกสถานประกอบการไมวาจะเปนโรงงานหรืออาคาร อีก
ท้ังเปนระบบที่มีสัดสวนการใชพลังงานที่สูง ระบบปรับอากาศมีหลากหลายประเภทและรูปแบบ ข้ึนอยูกับการ
ออกแบบของวิศวกรผูออกแบบ สําหรับหนังสือเลมนี้ใหความสําคัญกับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยซึ่งเปน
ระบบปรับอากาศขนาดใหญ 
 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนยชนิดระบายความรอนดวยน้ํา ประกอบดวยอุปกรณหลักดังนี้ เครื่องทํา
น้ําเย็น เครื่องสงลมเย็น (AHU และ FCU) หอผึ่งลมเย็น เครื่องสูบน้ําเย็นและเครื่องสูบน้ําระบายความรอน ดัง
แสดงในรูปที่ 4.1 
 ในระบบปรับอากาศ อุปกรณท่ีมีการใชพลังงานสูงไดแก เครื่องทําน้ําเย็น เครื่องทําน้ําเย็นทําหนาท่ีผลิต
น้ําเย็น เพื่อสงจายไปยังพื้นที่ปรับอากาศตางๆ โดยเครื่องสูบน้ําเย็น การทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นอาศัย
หลักการวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอ ดังแสดงในรูปที่ 4.7 และ 4.8 กระบวนการทํางานของวัฏจักร
ประกอบดวย 
 

1-2 การอัดแบบยอนกลับไดโดยไมมีการถายเทความรอนหรือกระบวนการไอเซนโทรปก 
2-3 การถายเทความรอนในคอนเดนเซอร(หรือทําความรอนกรณีใชเปนฮีตปม) ไมมีความเสียด

ทานภายในระบบ ความดันจึงคงที่ หรือยอนกลับไดภายใน (ภายนอกยอนกลับไมได) 
3-4 การลดความดันโดยไมมีการทํางาน จึงเปนกระบวนการยอนกลับไมได แตไมมีการถายเท

ความรอน 
4-1 การถายเทความรอน (ทําความเย็น) ในเครื่องระเหย ไมมีความเสียดทานภายในระบบ ความ

ดันจึงคงที่หรือยอนกลับไดภายใน (ภายนอกยอนกลับไมได) 
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 การประเมินสมรรถนะการทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นที่ใชงานอยูจําเปนตองมีการจัดเก็บขอมูล 
โดยขอมูลท่ีตองการประกอบดวย อัตราการไหลของน้ําเย็นผานเครื่องทําน้ําเย็น และอุณหภูมิเขาและออกของน้ํา
เย็น ขอมูลท้ัง 3 คานี้สามารถใชคํานวณอัตราการทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็น (โดยใชสมการที่ 4.7 และ 4.8) 
ขอมูลท่ีตองการอีกตัวหนึ่งคือกําลังไฟฟาท่ีใชในขณะนั้นๆ ของเครื่องทําน้ําเย็น ขอมูลท้ังหมดนี้มักมีการ
แสดงผลผานจอแสดงผลของเครื่องทําน้ําเย็นรุนใหม เมื่อทราบอัตราการทําความเย็นและกําลังไฟฟาท่ีใชใน
ขณะนั้นๆ เราสามารถคํานวณคา COP ของเครื่องทําน้ําเย็นได 
 มาตรการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศมีมากมายหลายวิธี ซึ่งสามารถปรับใชใหเหมาะกับแตละ
สถานะการณโดยพอสรุปไดดังนี้ 

- การเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นจายออกจากเครื่องทําน้ําเย็น (การเพิ่มอุณหภูมิระเหยของสารทําความเย็น) 
- การลดอุณหภูมิน้ําระบายความรอนเขาเครื่องทําน้ําเย็น (การลดอุณหภูมิควบแนนของสารทําความ

เย็น) 
- การใชระบบสงน้ําเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน (Variable Water Volume: VWV) 
- การใชระบบสงลมเย็นแบบปริมาตรแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume: VAV) 
- การใชทอความรอน (Heat Pipe) 
- การปรับปรุงตัวอาคาร 
- การเลือกใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
- การควบคุมการทํางานที่เหมาะสม 
- การบํารุงรักษาที่เหมาะสม 
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4.9 เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน 
 

เทคโนโลยีการลดความชื้นดวยฮีทไปป 
 (Heat Pipe Dehumidification) 

 
 

1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1) 
 
ฮีทไปป คือ อะไร 
ฮีทไปปคืออุปกรณที่ใชในการแลกเปลี่ยนความรอนหรือสงถายความรอนไดโดยไมตองใชพลังงานจากภายนอก 
สวนประกอบของฮีทไปปจะเปนทอโลหะที่ปดหัวทายภายในเปนสุญญากาศที่มีสารทํางาน (Working Fluid) บรรจุอยู
ภายใน ซึ่งมักจะเปนสารทําความเย็น (Refrigerant) ฟรีออน 22 หรือ 134a การทํางานของฮีทไปปอาศัยหลักการเปลี่ยน
สถานะจากการระเหยและควบแนนรวมกับแรงโนมถวงของสารทํางาน โดยไมใชพลังงานจากภายนอก (Passive) 
กลาวคือสารทํางานในทอดานที่ตํ่ากวาเมื่อไดรับความรอนก็จะระเหยเปนไอลอยขึ้นอีกดานที่สูงกวาแลวคายความรอน
ออก ทําใหไอของสารทํางานมีอุณหภูมิลดลงถึงจุดควบแนน แลวกลายเปนของเหลวตกลงสูดานที่ตํ่ากวาอีกครั้ง และ
ดวยเหตุนี้จึงเรียกดานที่อยูตํ่ากวาวาดานระเหย (Evaporation Section) และเรียกดานที่อยูสูงกวาวาดานควบแนน 
(Condensation Section) ดังแสดงในรูปที่ 1.1 
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cylinder filled with a vaporizable 
liquid.
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A. Heat is absorbed in the evaporating
section.

BB

B. Fluid boils to vapor phase.
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of cylinder to the environment;
vapor condenses to liquid phase.
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D. Liquid returns by gravity to the
lower part of cylinder (evaporating
section).
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รูปที่ 1.1: แสดงโครงสรางภายในของฮีทไปป (1) 

 
 
การใชฮีทไปปในการลดความชื้น 
ฮีทไปปสามารถใชในการลดความชื้นในระบบปรับอากาศ โดยการติดตั้งฮีทไปปครอมคอยลเย็น (Cooling Coil) ของ
ระบบปรับอากาศ ฮีทไปปที่ติดตั้งจะแบงเปน 2 สวน สวนแรก เรียกวา สวนใหความเย็นเบื้องตน (Precool Heat Pipe 
Section) ซึ่งอยูทางชองลมเขากอนที่ที่จะผานคอยลเย็น เมื่ออากาศรอนผานฮีทไปปสวนนี้ อากาศรอนก็จะถายเทความ
รอนใหแกฮีทไปป อากาศที่ผานไปยังคอยลเย็นจึงมีอุณหภูมิลดลงกวาปกติ ทําใหคอยลเย็นทํางานไดอยางมี
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ประสิทธิภาพเนื่องจากไอน้ํากลั่นตัวไดมาก อุณหภูมิของอากาศที่ผานคอยลเย็นจะเย็นกวาเครื่องปรับอากาศทั่วไป 
(Overcooled Air) 
 
ในขณะที่ฮีทไปปสวนแรกรับพลังงานจากลมรอน สารทําความเย็นภายในตัวฮีทไปปจะระเหยและพาความรอนที่ไดรับ
จากอากาศรอนนั้นไปยังฮีทไปปสวนที่สอง (Reheat Heat Pipe Section) เมื่ออากาศจากคอยลเย็นผานฮีทไปปสวนที่สอง 
ก็จะไดรับความรอนจากฮีทไปปสวนนี้ ทําใหอากาศที่ผานระบบมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ 
 
ขั้นตอนทั้งหมดเกิดขึ้นโดยไมอาศัยพลังงานจากภายนอก และผลที่ไดคือ เครื่องปรับอากาศสามารถดึงเอาความชื้นจาก
อากาศไดสูงถึง 50%-100% กวาปกติ 
 

Increased Condensate

Precool                                            Reheat

 
รูปที่ 1.2: ระบบลดความชื้นดวยฮีทไปป (1) 

 
 
 

2. การใชทดแทนเทคโนโลยีเดิม 
 
การควบคุมความชื้นในระบบปรับอากาศโดยทั่วไปจะใชคอยลเย็นเพื่อทําหนาที่ในการดึงความชื้นออกจากอากาศ โดย
อากาศภายนอกที่รอนช้ืนเมื่อผานคอยลเย็นก็จะคายความรอนสัมผัส (Sensible Heat) ทําใหอุณหภูมิตํ่าลง ถาคอยลเย็นมี
อุณหภูมิตํ่ากวาจุดกลั่นตัวของไอน้ํา (Dew Point) ไอน้ําบางสวนจะคายความรอนแฝง (Latent Heat) พรอมทั้งควบแนน
เปนหยดน้ํา ในกรณีนี้อากาศที่ผานการดึงความชื้นออกแลวจะเย็นจัด (Overcooled Air) ไมเหมาะสมที่จะสงผานเขาไป
ยังพื้นที่ทํางานได จึงตองใชขดลวดไฟฟาหรือทอแกสรอนทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นกวาเดิม เพื่อใหไดอากาศที่อุณหภูมิสบาย 
(Comfortable Air) ทําใหตองใชพลังงานสูงเพื่อทําใหอากาศเย็นและรอนในภายหลัง ดังแสดงในรูปที่ 2.1 และแผนภูมิ 
Psychrometric ในรูป 2.2 
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รูปที่ 2.1: แสดงการลดความชื้นในระบบปรับอากาศทั่วไป (1) 
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รูปที่ 2.2: แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความชื้นในระบบปรับอากาศทั่วไป (2) 

 
เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเดิม การติดตั้งฮีทไปปจึงสามารถลดความชื้นของอากาศ โดยไมตองใชพลังงานในการลด
อุณหภูมิอากาศใหเย็นกวาปกติเพื่อดึงความชื้น (Overcool) และไมตองใชไฟฟาหรือพลังงานความรอนในการเพิ่ม
อุณหภูมิของอากาศ (Reheat) ใหเปนไปตามที่ตองการ ดังแสดงในรูปที่ 2.3 และแผนภูมิ Psychrometric ในรูป 2.4 
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รูปที่ 2.3: แสดงการลดความชื้นดวยฮีทไปป (1) 
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รูปที่ 2.4: แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความชื้นดวยฮีทไปป (2) 
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3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
จากขอมูลกรณีศึกษาการติดตั้งในตางประเทศ (3) และกรณีศึกษาในประเทศไทย (4) การลดความชื้นดวยฮีทไปปสามารถ
ลดการใชพลังงานที่ใชในกระบวนการลดความชื้นของอากาศที่เติมเขาสูระบบปรับอากาศ ไดประมาณ 30%-50% เมื่อ
เทียบกับระบบลดความชื้นเดิมที่ทําใหอากาศเย็นลงกวาปกติ (Overcool) และใชพลังงานไฟฟาหรือพลังงานความรอนใน
การเพิ่มอุณหภูมิของอากาศในภายหลัง (Reheat) 
 
ทั้งนี้ศักยภาพการประหยัดพลังงานสามารถแสดงใหเห็นไดดังกรณีตัวอยางการติดตั้งระบบลดความชื้นดวยฮีทไปปกับ
ระบบปรับอากาศของโรงพยาบาล (6) เพื่อตองการควบคุมสภาวะอากาศในพื้นที่หองผาตัดใหอยูที่ 22 oC 50% RH โดย
ระบบลดความชื้นดวยฮีทไปปสามารถใหผลประหยัดเมื่อเทียบกับระบบเดิมที่ใชการทําความเย็นและการใชขดลวดให
ความรอนดวยไฟฟาขนาด 3.5 kW ดังนี้ 
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 รายละเอียด การปรับอากาศและควบคุมความชื้น 

  ระบบเดิมท่ีติดตั้ง Heater ระบบที่ติดตั้ง Heat Pipe 

 อากาศเขา (oFDB/oFWB) - 80.2 / 69.6 

PRECOOL อากาศออก (oFDB/oFWB) - 70.5 / 66.6 

 ปริมาณการถายเทความรอน (Btu/h) - 11,807 (0.98 Ton) 

 กําลังไฟฟาที่ใช (kW) - - 

 อากาศเขา (oFDB/oFWB) 80.2 / 69.6 70.5 / 66.6 

COOLING COIL อากาศออก (oFDB/oFWB) 51 / 50 51 / 50 

 ขนาดทําความเย็น (Btu/h) 66,511 (5.5 Ton) 54,704 (4.6 Ton) 

 กําลังไฟฟาที่ใช (kW) 6.6 5.5 

 อากาศเขา (oFDB/oFWB) 51 / 50 51 / 50 

REHEAT อากาศออก (oFDB/oFWB) 60.8 / 54.1 60.8 / 54.1 

 ขนาดทําความรอน (Btu/h) 11,807 (0.98 Ton) 11,807 (0.98 Ton) 

 กําลังไฟฟาที่ใช (kW) 3.5 - 

 กําลังไฟฟาท่ีใชรวม (kW) 10.1 5.5 

 กําลังไฟฟาท่ีประหยัดได (kW) - 4.6 (46%) 

 
พลังงานที่ประหยัดไดเทากับพลังงานที่ลดลงในการทําความเย็นและพลังงานที่ลดลงในการใหความรอนกับอากาศ ซึ่ง
รวมกันไดเทากับ 4.6 kW หรือคิดเปนประมาณ 46% เมื่อเทียบกับระบบเดิม 
 
 
 

4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
เทคโนโลยีการลดความชื้นดวยฮีทไปปเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารปรับอากาศที่ตองการควบคุม
ความชื้นในพื้นที่หรือกระบวนการผลิตใหอยูในชวงความชื้นสัมพัทธ 40%-60%RH เพื่อทดแทนระบบควบคุมความชื้น
เดิมที่มีการใชพลังงานสูง โดยสามารถออกแบบติดตั้งฮีทไปปเขากับคอยลเย็นของเครื่องเติมอากาศ (Fresh Air Unit) 
หรือเครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit) ระบบปรับอากาศไดทันที่ และยกเลิกการใชขดลวดความรอนในการเพิ่ม
อุณหภูมิของอากาศ 
 
ในกรณีออกแบบติดตั้งระบบปรับอากาศใหมการใชระบบฮีทไปปในการลดความชื้นก็จะชวยใหลดขนาดคอยลเย็นลงได 
เนื่องจาก Cooling Load ที่ลดลง จากการ Precool อากาศดวยฮีทไปป 
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รูปที่ 4.1: แสดงการติดตั้งฮีทไปปกับคอยลเย็นของเครื่องเติมอากาศ (1) 

 
 

5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี (3) (5) (6)  
 
กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
 

• โรงงานผลิตช้ินสวนเครื่องจักร 

• โรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

• โรงงานผลิตอาหาร 

• โรงงานผลิตยา 

• หองเก็บผลิตภัณฑ 

• หองควบคุมกระบวนการผลิต (Control Room) 

• หองเครื่องมือสื่อสาร (Communication Room) 

• หองผาตัดในโรงพยาบาล 

• หองพักของโรงแรม 

• ฯลฯ 
 
 

6. ราคาของเทคโนโลย ี
 
จากขอมูลของผูจําหนายในประเทศไทย ราคาเฉลี่ยของอุปกรณรวมการติดตั้งของฮีทไปปซึ่งติดตั้งกับคอยลเย็นของ
เครื่องสงลมเย็นหรือเครื่องเติมอากาศของระบบปรับอากาศ จะอยูที่ประมาณ 15,000 บาทตอตันความเย็น โดยมีอายุใช
งานประมาณ 20 ป 
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7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี 
 
จากขอมูลจากกรณีศึกษาในตางประเทศ (3) และกรณีศึกษาการติดตั้งใชระบบลดความชื้นดวยฮีทไปปในประเทศไทย (4) 
เทคโนโลยีการลดความชื้นดวยฮีทไปปสามารถใหผลประหยัดซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณไมเกิน 1 ป 
 
 

8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

เนื่องจากฮีทไปปเปนทอปดและไมมีสวนเคลื่อนที่ มีโอกาสนอยมากที่จะเกิดการรั่วไหลของสารทําความเย็นออกสู
สิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามผูผลิตสวนใหญในปจจุบันไดเปลี่ยนมาใชสารทําความเย็น R-134a ทดแทน R-22 ในการผลิต
ฮีทไปป เพื่อใหเปนไปตามพิธีสารมอนทรีออลในการควบคุมปริมาณการใชสารทําความเย็นที่มีผลตอการทําลายโอโซน
ในชั้นบรรยากาศ 
 
 

9. ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
 

จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการวามีการนําเทคโนโลยีการลด
ความชื้นดวยฮีทไปปไปประยุกตใชแลวกับสถานประกอบการประมาณไมเกิน 4% ของจํานวนสถานประกอบการที่
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ได (ประมาณ 101 แหงจาก 2,223 แหง) 
 
โดยเมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมและอาคารที่มีศักยภาพแลวพบวา เทคโนโลยีนี้
สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 472 ktoe ตามขอมูลการใชพลังงานของ
ประเทศในป 2549 (7) และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้นําเทคโนโลยี
ไปประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 756 ลานบาท 
 
 

10. ตัวอยางกรณีศึกษา (4)  
 
กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท กุลธร เคอรบี้ จํากัด (มหาชน) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตคอมเพรสเซอร 
การใชเทคโนโลยี: ติดตั้งฮีทไปปทดแทนเครื่องลดความชื้นเดิมแบบ Desiccant ซึ่งใช Steam Coil ในระบบ

เติมอากาศเขาสูระบบปรับอากาศแบบสวนกลางในหองประกอบคอมเพรสเซอร 
เงินลงทุน:  750,000 บาท (เครื่องเติมอากาศใหมพรอมฮีทไปปขนาด 84,000 Btu/hr) 
ผลประหยัดพลังงาน: ไฟฟา 548,424 kWh/ป 
คาพลังงานที่ประหยัดได: 1,371,060 บาท/ป 
คาใชจายอื่นที่ประหยัดได: - 
ระยะเวลาคืนทุน:  0.55 ป 
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กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท ไทยเพรซิเดนทฟูดส จํากัด (มหาชน) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป 
การใชเทคโนโลยี: ติดตั้งฮีทไปปเพื่อลดความช้ืนที่คอยลเย็นของระบบปรับอากาศแบบสวนกลางหองผสม

เครื่องปรุงบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปใสซอง ทดแทนการระบบลดความชื้นเดิม ซึ่งใชการลด
อุณหภูมิของอากาศ และใชขดลวดใหความรอนดวยไฟฟา 

เงินลงทุน:  1,140,000 บาท (เครื่องปรับอากาศใหมพรอมฮีทไปป 28,500 Btu/hr x 4 ชุด) 
ผลประหยัดพลังงาน: ไฟฟา 673,344 kWh/ป 
คาพลังงานที่ประหยัดได: 1,683,360 บาท/ป 
คาใชจายอื่นที่ประหยัดได: - 
ระยะเวลาคืนทุน:  0.68 ป 
 
 
 

11. แหลงขอมูลอางอิง 
 
(1) Wrap-Around Dehumidifier Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc. 
(2) เอกสารประกอบการนําเสนอ What are Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc., Natural Green Innovation. 
(3) Why Heat Pipes? Case Summaries, Heat Pipe Technology, Inc. 
(4) กรณีศึกษา 013 การใชฮีทไปปเพื่อประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน, 2547 
(5) เอกสารประกอบการนําเสนอ ระบบปรับอากาศ และ ระบบควบคุมความชื้น สําหรับโรงแรมกับการประหยัด

พลังงาน, บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวช่ัน จํากัด 
(6) เอกสารประกอบการนําเสนอ ระบบปรับอากาศ และระบบควบคุมความชื้น สําหรับหองผาตัดกับการประหยัด

พลงังาน, บริษัท เนเชอรัล กรีน อินโนเวช่ัน จํากัด 
(7) รายงานพลังงานของประเทศไทยป 2549, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
 
 
 



ตอนที่ 3 บทท่ี 4 ระบบปรับอากาศ  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 

 
4-48 

เทคโนโลยีการลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลว 
(Liquid Desiccant Dehumidification) 

 
 

1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (1) (2) 
 
เทคโนโลยีการลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลวอาศัยการทํางานของสารละลายของสารดูดความชื้นในการดึง
ความชื้นออกจากอากาศ โดยสามารถควบคุมความชื้นของอากาศไดในระดับความชื้นสัมพัทธตํ่ากวา 40% RH ในชวง
อุณหภูมิประมาณ 22 + 1 oC โดยระบบลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลวจะประกอบดวย 3 สวนหลัก คือ สวนดูด
ความชื้น (Collection Section), สวนคายความชื้น (Regeneration Section) และสวนปมความรอน (Heat Pump Section) 
ดังแสดงในรูปที่ 1.1 

 

 
รูปที่ 1.1: แสดงสวนประกอบของระบบลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลว 

 

• สวนดูดความชื้น  (Collection Section) จะดูดอากาศที่ตองการลดความชื้นผานสวนดูดความชื้น ที่มีสารละลาย
ลิเทียมคลอไรด (LiCl) ซึ่งไหลผาน Heat Exchanger ฝงเย็นและไดรับการถายเทความเย็นจาก Heat Exchanger จนมี
อุณหภูมิตํ่า พนกระจายเปนละอองฝอยอยูในสวนดูดความชื้น เมื่ออากาศที่ตองการลดความชื้นสัมผัสกับสารละลาย
ลิเทียมคลอไรด (LiCl) ตัวสารละลายลิเทียมคลอไรด (LiCl) ก็จะดูดความชื้นในอากาศไวพรอมๆกับถายเทความเย็น
จากสารละลายใหแกอากาศ จึงทาํใหอากาศที่ผานสวนดูดความชื้นมีคุณสมบัติแหงและเย็น สารละลายลิเทียมคลอ
ไรด ( LiCl ) ที่ดูดความชื้นไวก็จะไหลลงมายังถาดรองรับ และไหลวนจากดานดูดความชื้นไปยังสวนคายความชื้น 
(Regeneration Section)  

 

• สวนคายความชื้น (Regeneration Section) จะมีปมซึ่งทําหนาที่ดูดสารละลายลิเทียมคลอไรด (LiCl) ไหลผาน Heat 
Exchanger ฝงรอน และไดรับการถายเทความรอนใหสารละลายลิเทียมคลอไรด ( LiCl ) จนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 
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หลังจากนั้นจะพนเปนละอองฝอยลงในดานคายความชื้น และเครื่องจะดูดอากาศจากภายนอกมาผาน Pre-Heat Coil 
ของสวนปมความรอน เพื่อทําใหอุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น เมื่ออากาศจากภายนอกสัมผัสกับสารละลายลิเทียมคลอ
ไรด (LiCl) ดานคายความชื้น อากาศจากภายนอกก็จะพาความชื้นที่เกาะอยูที่สารละลายลิเทียมคลอไรด (LiCl) 
ออกไปดวย สารละลายลิเทียมคลอไรด (LiCl) ที่คายความช้ืนออกก็จะไหลวนกลับไปยังดานดูดความชื้นเพื่อทําการ
ดูดความชื้นตอไป 

 

• สวนปมความรอน (Heat Pump Section) จะเปนสวนที่ทําหนาที่ควบคุมการทํางานของน้ํายา R-22 เพื่อใหเกิดการ
ถายเทความรอนและความเย็นใหแก Heat Exchanger ทั้งฝงรอนและฝงเย็นซึ่งจะนําไปใชในการเพิ่มอุณหภูมิและ
ลดอุณหภูมิของสารละลายลิเทียมคลอไรด (LiCl)  จึงเห็นไดวากระบวนการตางๆของระบบลดความชื้นดวยสารดูด
ความชื้นเหลวจะมีการใชพลังงานหลักที่สวนปมความรอนเทานั้น และไดนําคุณสมบัติดานความเย็นและความรอน
ไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ จึงทําใหมีการใชพลังงานที่นอยกวาระบบอื่นๆ 

 
 

2. การใชทดแทนเทคโนโลยีเดิม (2) (3) 
 
ในอดีตการออกแบบระบบควบคุมความชื้นในระดับต่ํากวา 40% RH โดยมีอุณหภูมิของหองปรับอากาศประมาณ 22 + 1 
oC มีความจําเปนที่จะตองใชเครื่องลดความชื้น (Desiccant Dehumidifying Unit) ในการรักษาระดับความช้ืนภายในหอง
ใหไดตามตองการ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปไมสามารถดึงความชื้นออกจากอากาศที่สภาวะดังกลาว ดังนั้น
เครื่องปรับอากาศจึงทําหนาที่ในการเก็บความรอนสัมผัสของหองเทานั้น และความช้ืนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกกําจัดโดย
เครื่องลดความชื้นแตเพียงอยางเดียว 
 
เครื่องลดความชื้นแบบเดิมที่นิยมใชกันจะเปนชนิดกงลอดูดความชื้น (Desiccant Wheel) ซึ่งมีการใชสารดดูความชื้น 
อาทิเชน LiCl หรือ Silica Gel และมีการใช Heater ซึ่งอาจเปน Electric Heater หรือ Steam Heater ในการเพิ่มอุณหภูมิ
อากาศเพื่อไลความชื้นออกจากสารดูดความชื้น ซึ่งตองใชพลังงานสูงมาก และผลที่ตามมา คือ อากาศแหงที่สงกลับสู
หองจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก (เพิ่มประมาณ 15 – 20 oC จากอุณหภูมิหอง) จึงทําใหการออกแบบเครื่องปรับอากาศจะตอง
มีขนาดการทําความเย็นที่มากขึ้น เพื่อชดเชยภาระความรอนที่เกิดขึ้นจากเครื่องลดความชื้น ดังนั้น เทคโนโลยีในการ
ควบคุมความช้ืนแบบเดิมจึงจําเปนที่จะตองสิ้นเปลืองพลังงานเปนอยางมาก (ดูรูป 2.1 และแผนภูมิ Psychrometric ในรูป 
2.2) 

 
รูปที่ 2.1: แสดงระบบลดความชื้นดวยกงลอดูดความชื้นซึง่ใช Electric Heater 
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รูปที่ 2.2: แผนภูมิ Psychrometric เปรียบเทียบสภาวะอากาศสําหรับระบบควบคุมความชื้นแบบตางๆ (3)  

 
 
ในปจจุบันไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับเครื่องลดความชื้น และอุปกรณลดความชื้นสําหรับเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง
สามารถลดการใชพลังงานลงไดอยางมาก เทคโนโลยีใหมที่กลาวถึงนี้คือ เครื่องลดความชื้นแบบสารดูดซึมเหลว (Liquid 
Desiccant) ซึ่งใชสารดูดความชื้นชนิดสารละลายลิเทียมคลอไรด (LiCl) ในการดึงความชื้นและลดอุณหภูมิของอากาศ
ไปพรอมกัน ขอไดเปรียบอยางยิ่งของเทคโนโลยีนี้ คือ การออกแบบใชงานรวมกับระบบปมความรอนทําใหการใช
พลังงานของตัวเครื่องเหลือเพียง 1 ใน 3 เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเดิม อากาศที่ผานการดึงความชื้นออกจะมี
คุณสมบัติแหงและเย็น มีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิกอนเขาเครื่องลดความชื้นประมาณ 5-7 oC จึงทําใหขนาดของ
เครื่องปรับอากาศที่ใชทําความเย็นใหแกหองมีขนาดเล็กลงได ซึ่งชวยลดการใชพลังงานของทั้งเครื่องลดความชื้นและ
เครื่องปรับอากาศลงไดอยางมาก 
 
 
 

3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
จากขอมูลกรณีศึกษาในประเทศไทย (3) เทคโนโลยีการลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลวสามารถลดการใชพลังงาน
ในกระบวนการลดความชื้นไดประมาณ 50% เมื่อเทียบกับระบบลดความชื้นเดิมที่ใชกงลอดูดความชื้น (Desiccant 
Wheel) และพลังงานไฟฟา (Electric Heater) หรือพลังงานความรอน (Steam Heater) ในการไลความชื้นจากกงลอดูด
ความชื้น (Regeneration) 
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จากขอมูลผลการติดตั้งใชงานของผูจําหนาย (2)(4) ในการนําเทคโนโลยีการลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลวมาติดตั้ง
สําหรับหองบรรจุอาหารอบแหงที่ผานกระบวนการทําแหงแบบ Vacuum Freeze Drying เพื่อควบคุมสภาวะอากาศของ
หองดังกลาวใหมีความชื้นสัมพัทธที่ตํ่ามาก คือ 30% RH ที่อุณหภูมิหอง 22.5 oC การเปรียบเทียบการลงทุนและการ
ประหยัดพลังงานระหวางระบบปรับอากาศและควบคุมความช้ืนแบบเดิมกับแบบใหม ดังตารางตอไปนี้ 
 

รายละเอียดงบประมาณการลงทุน ระบบ Liquid Desiccant ระบบ Desiccant Wheel สวนตาง 

1. ระบบ Air-Cooled Split Type (บาท) 1,250,000 (25 tons) 1,750,000 (35 tons) 500,000 

2. เคร่ืองลดความชื้น (บาท) 1,500,000 1,350,000 -150,000 

งบประมาณการลงทุนท้ังหมด (บาท) 2,750,000 3,100,000 350,000 

    

 1. ระบบปรับอากาศ    

     ขนาดทําความเย็นรวม (Ton) 25 35 10 

     กําลังไฟฟาที่ใช (kW) 37.5 52.5 15 

     พลังงานไฟฟาที่ใชใน 1 เดือน (kW/เดือน) 27,000 37,800 10,800 

คาใชจายพลังงานไฟฟา (บาท/เดือน) 74,250 103,950 29,700 

    

2. ระบบควบคุมความชื้น    

     พลังงานไฟฟาที่ใช (kW) 25 70 45 

     พลังงานไฟฟาที่ใชใน 1 เดือน (kWh/เดือน) 18,000 50,400 32,400 

คาใชจายดานไฟฟา (บาท/เดือน) 49,500 138,600 89,100 

รวมคาใชจายไฟฟาท้ังหมด (บาท/เดือน) 123,750 242,550 118,800 

รวมคาใชจายไฟฟาท้ังหมด (บาท/ป) 1,485,000 2,910,600 1,425,600 

หมายเหตุ: คิดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาที่ 2.75 บาท/kWh, 24 ชั่วโมง/วัน, 30 วัน/เดือน, 1.5 kW/ton 

 
จากตารางขางตนสามารถจะเห็นไดวาการใชระบบลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลว สามารถลดงบประมาณรวมใน
การลงทุนไดประมาณ 10% – 15% รวมทั้งยังสามารถลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาไดมากถึง 50% 
 
 

4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
เทคโนโลยีการลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลวเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารปรับอากาศที่
ตองการควบคุมความชื้นในพื้นที่หรือกระบวนการผลิตใหอยูในชวงความชื้นสัมพัทธตํ่ากวา 40% RH เพื่อทดแทนระบบ
ควบคุมความช้ืนแบบกงลอดูดความชื้นที่มีการใชพลังงานสูง 
 
 

5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลย ี
 
กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
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• โรงงานผลิตและบรรจุอาหารอบแหง 

• โรงงานผลิตอาหารแชแข็ง 

• โรงงานผลิตภัณฑนม 

• โรงงานผลิตยา 

• โรงงานผลิตภัณฑพลาสติก 

• โรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

• โรงงานผลิตเคมีภัณฑ 

• ฯลฯ 
 

 
รูปที่ 5.1: ระบบลดความชื้นดวยสารดดูความชื้นเหลวที่ตดิตั้งในโรงงานผลิตยา (4)  

 

6. ราคาของเทคโนโลย ี
 
ราคาของระบบลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลว จะขึ้นอยูกับขนาดติดตั้งของระบบและประเภทการติดตั้งใชงาน 
โดยจากขอมูลกรณีศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (2) คาใชจายของการติดตั้งระบบจะอยูที่ประมาณ 400,000 – 600,000 
บาทตอขนาดอัตราการไหล 1,000 CFM 
 
 

7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี 
 
จากขอมูลจากกรณีศึกษาในตางประเทศ (1) และกรณีศึกษาการติดตั้งในประเทศไทย (2) เทคโนโลยีการลดความชื้นดวย
สารดูดความชื้นเหลวสามารถใหผลประหยัดซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ป 
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8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
เทคโนโลยีการลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลว มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตํ่าอยูในระดับเดียวกับ
เครื่องปรับอากาศทั่วไป และสารลิเทียมคลอไรด (LiCl) ซึ่งเปนสารดูดความชื้นเหลว เปนสารที่มีความเปนพิษตอ
สิ่งแวดลอมต่ํา (ระดับใกลเคียงกับเกลือโซเดียมคลอไรด) 
 
 

9. ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
 
จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการวามีการนําเทคโนโลยีการลด
ความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลวไปประยุกตใชแลวกับสถานประกอบการประมาณไมเกิน 3% ของจํานวนสถาน
ประกอบการที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ได (ประมาณ 40 แหงจาก 1,218 แหง) 
 
โดยเมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมและอาคารที่มีศักยภาพแลวพบวา เทคโนโลยีนี้
สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 472 ktoe ตามขอมูลการใชพลังงานของ
ประเทศในป 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้นําเทคโนโลยี
ไปประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 378 ลานบาท 
 
 

 
10. ตัวอยางกรณีศึกษา (3)  
 
กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จํากัด 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตยา 
การใชเทคโนโลยี: ติดตั้งระบบลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลวชนิดใชปมความรอน ทํางารวมกับระบบ

ปรับอากาศของโรงงาน เพื่อควบคุมสภาพความดัน อุณหภูมิ และความช้ืนของพื้นที่
กระบวนการผลิต 

เงินลงทุน: 600,000 บาท (เครื่องลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลวชนิดใชปมความรอนขนาด 
1,650 CFM) 

ผลประหยัดพลังงาน: ไฟฟา 40,248 kWh 
คาพลังงานที่ประหยัดได: 110,688 บาท/ป 
คาใชจายอื่นที่ประหยัดได: - 
ระยะเวลาคืนทุน:  5.4 ป 
 
กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท ดัชมิลล จํากัด 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตอาหารประเภทผลิตภัณฑนม 
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การใชเทคโนโลยี: ติดตั้งระบบลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นเหลวชนิดใชปมความรอน ทํางานรวมกับ
ระบบเติมอากาศควบคุมความช้ืน (ฮีทไปป) เพื่อควบคุมสภาพอุณหภูมิ และความช้ืน
ภายในตูฉีดพลาสติกสําหรับผลิตบรรจุภัณฑใหอยูในชวงที่เหมาะสม 

เงินลงทุน: 1,654,000 บาท (แบงเปน คาเครื่องลดความชื้นดวยสารดูดความชื้นขนาด 1,000 CFM 
592,000 บาท, คาระบบเครื่องเติมอากาศ 476,000 บาท, คาติดตั้งงานระบบและคาอุปกรณ
อื่นๆ 586,000 บาท) 

ผลประหยัดพลังงาน: ไฟฟา 207,360 kWh/ป 
คาพลังงานที่ประหยัดได: 570,240 บาท/ป 
คาใชจายอื่นที่ประหยัดได: - 
ระยะเวลาคืนทุน:  2.9 ป 
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(2) เอกสาร การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้นระดับต่ําโดยใชเทคโนโลยีใหม, บริษัท 
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(4) Newsletter, Dry-Cooling News, Spring 2004, Volume III, DryKor Inc. 
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เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพน้ําดวยโอโซน  
(Ozone Water Treatment) 

 
 

1. หลักการทํางานของเทคโนโลยี (3)(4) 
 
โอโซน คือ อะไร 
โอโซนเปนโมเลกุลที่ประกอบไปดวยออกซิเจนสามอะตอม มีสัญลักษณทางเคมีเปน O3 โอโซนเปนกาซที่ไมเสถียรและ
สลายไดดวยตัวเอง โดยปกติโอโซนจะเกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติจากการที่รังสีอัลตราไวโอเลตในแสงอาทิตยทําให
โมเลกุลของออกซิเจนในบรรยากาศชั้นสตาโตรสเฟยร ที่ระดับความสูง 15-50 กิโลเมตรเหนือระดับน้ําทะเลแตกตัว
ออกเปนอะตอมของออกซิเจนและไปทําปฏิกิริยารวมตัวกับออกซิเจนกลายเปนโอโซน ดังแสดงในรูปที่ 1.1 
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รูปที่ 1.1: การเกิดโอโซนตามธรรมชาติ (4) 

 
นอกจากการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแลว โอโซนยังสามารถเกิดขึ้นไดจากการผานอากาศแหงและมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเขาไปยังสนามไฟฟาแบบ Corona Discharge ทําใหออกซิเจนในอากาศบางสวนแตกตัวเกิดอะตอมออกซิเจน 
ซึ่งจะรวมตัวกับออกซิเจนเกิดเปนโอโซนได ดังแสดงในรูปที่ 1.2 
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รูปที่ 1.2: แสดงรูปแสดงการเกิดโอโซนจากสนามไฟฟาแบบ Corona Discharge (4) 

 
โอโซนมีคุณสมบัติที่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นไดอยางรุนแรง สามารถทําลายเซลลเนื้อเยื่อของเชื้อโรคไดแบบ
เฉียบพลัน มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อโรคไดเร็วกวาคลอรีน 3,125 เทา 
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การประยุกตใชโอโซน 
โอโซนไดถูกนํามาประยุกตใชในงานดานตางๆ เชน ใชปรับสภาพอากาศ เพื่อขจัดกลิ่นอับ และฆาเชื้อโรค ใชประกอบ
กับเครื่องทําน้ําดื่ม ใชประกอบการลางผักผลไม และอาหารสด ใชในการแพทย เชน ใชฆาเชื้อโรคในหองผาตัด ใชบําบัด
น้ําในสระวายน้ํา ใชในกระบวนการซักผา รวมถึงใชเพื่อฆาเชื้อโรคและปรับสภาพน้ําในระบบน้ําระบายความรอน
สําหรับระบบปรับอากาศและกระบวนการผลิต 
 
 

2. การใชทดแทนเทคโนโลยีเดิม 
 
โอโซนสามารถนํามาประยุกตใชในงานดานการอนุรักษพลังงานในกระบวนการบําบัดและปรับสภาพน้ํา เพื่อลด
คาใชจายในการใชสารเคมีเพื่อฆาเชื้อโรคหรือปรับสภาพน้ํา และลดคาใชจายดานพลังงาน ดังตอไปนี้ 
 

• การใชโอโซนในระบบน้ําระบายความรอนของเครื่องทําน้ําเย็น เพื่อฆาเชื้อโรคและปรับสภาพน้ําซึ่งเปนสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดการกัดกรอนและตะกรันในระบบแทนการใชสารเคมีในการปรับสภาพน้ํา ระบบโอโซนเปนระบบที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการฆาเชื้อโรคที่อยูในน้ํา ทําใหลดการใชสารเคมี และความจําเปนในการโบลวดาวนเพื่อรักษา
คุณภาพน้ําของระบบหอระบายความรอน และที่สําคัญชวยลดการเกิดตะกรันทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการ
แลกเปลี่ยนความรอนของหอระบายความรอน สงผลใหสมรรถนะการทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นดีอยู
ตลอดเวลา ทําใหการใชพลังงานของระบบการทําความเย็นลดลง 

 

 
 

รูปที่ 2.1: แสดงการใชสารเคมีและการโบลวดาวนในระบบน้ําระบายความรอนสําหรับเครื่องทําน้ําเย็น (1) 
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รูปที่ 2.2: แสดงการใชโอโซนในระบบน้ําระบายความรอนสําหรับเครื่องทําน้ําเย็น (1) 

 
 
 

• การใชโอโซนในกระบวนการซักผา ระบบโอโซนสามารถติดตั้งกับระบบเครื่องซักผาทดแทนการใชน้ํารอนและ
ลดการใชผงซักฟอก ทําใหสามารถลดปริมาณการใชน้ํา ผงซักฟอก สารเคมีและพลังงานที่ใชในการผลิตน้ํารอนใน
ระบบลงได 

 

 
 

รูปที่ 2.3: แสดงการใชโอโซนในระบบเครื่องซักผา (4) 
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3. ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 
การใชโอโซนในการบําบัดและปรับสภาพน้ํา มีศักยภาพในการประหยัดพลังงานดังนี้ 
 

• กรณีการใชโอโซนในระบบน้ําระบายความรอนของเครื่องทําน้ําเย็น 
จากขอมูลการติดตั้งใชงานระบบโอโซนกับระบบน้ําระบายความรอนของเครื่องทําน้ําเย็นในประเทศสหรัฐอเมริกา
(1)  การใชโอโซนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอน ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องทํา
น้ําเย็นเพิ่มขึ้นประมาณ 10%-20% ชวยลดปริมาณการใชสารเคมี ลดปริมาณการใชน้ํา และการโบลวดาวนน้ําทิ้ง 
ทั้งนี้ไดมีการสรุปแสดงผลการเปรียบเทียบคาใชจายจากการติดตั้งโอโซนกับระบบระบายความรอนของเครื่องทํา
น้ําเย็นกับโรงงานอิเล็กทรอนิกสไวดังนี้ 
 
รายละเอียดคาใชจาย การปรับสภาพดวยเคมี การปรับสภาพดวยโอโซน ผลประหยัด 

คาไฟฟาของระบบปรับสภาพ $0 $2,592 -$2,592 (-100%) 

คาสารเคม ี $18,613 $0 $18,613 (100%) 

คาแรงงาน $9,370 $2,808 $6,562 (70%) 

คาใชจายจากการโบลวดาวน $45,360 $4,536 $40,824 (90%) 

คากาซคลอรีน $6,120 $0 $6,120 (100%) 

คาไฟฟาของระบบรวม $118,715 $47,479 $71,236 (60%) 

รวมคาใชจายตอป $198,168 $57,415 $140,753 (71%) 

 
 

• กรณีการใชโอโซนในระบบซักผา 
จากขอมูลการติดตั้งระบบโอโซนในระบบเครื่องซักผาขนาดใหญในตางประเทศ (2)(3) และกรณีศึกษาในประเทศ
ไทย(4)(5) การใชโอโซนสามารถใหผลที่ชัดเจนในการลดขั้นตอนการซัก ปริมาณการใชน้ํารอน ปริมาณการใช
สารเคมีและผงซักฟอก ทําใหลดปริมาณการใชเช้ือเพลิงสําหรับผลิตน้ํารอนในการกระบวนการซักไดประมาณ 
80% ลดปริมาณการใชน้ําไดประมาณ 5%-20% และลดปริมาณสารเคมีสําหรับซักลางไดประมาณ 5%-30% 
นอกจากนี้การซักผาที่ใชน้ําอุณหภูมิตํ่าลงยังสงผลตอคุณภาพของผาที่ซักดวย 

 
จากขอมูลการวิจัยการใชระบบโอโซนกับระบบเครื่องซักผาขนาดใหญกับโรงแรมแหงหนึ่งในประเทศไทย (3) ได
แสดงผลประหยัดไวดังนี้ 
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ขั้นตอน กอนติดตัง้ระบบโอโซน หลังติดตั้งระบบโอโซน 

1 ซักลางน้ําเปลา (3 นาที) - 

2 ซักโดยใชผงซักฟอกและน้ํารอน (20 นาที) ซักโดยใชผงซักฟอกและน้ําโอโซน (15 นาที) 

3 ซักลางน้ําเปลา (5 นาที) ซักลางน้ําโอโซน (3 นาที) 

4 ซักลางน้ําเปลา (5 นาที) ซักลางน้ําโอโซน (3 นาที) 

5 ซักลางน้ําเปลา (5 นาที) - 

ตารางที่ 3.1: แสดงตัวอยางเปรียบเทียบขั้นตอนการซักผากอนและหลังติดตั้งระบบโอโซน (3) 
 
พลังงานที่ประหยัดได คาใชจายกอนติดตัง้ 

(บาท/ป) 
คาใชจายหลังติดตัง้ 

(บาท/ป) 
คาใชจายท่ีลดลง 

(บาท/ป) 
ผลการประหยัด 

(%) 

เคมีภัณฑ 698,979 412,807 286,172 40.94 

คาไฟฟา 471,061 229,948 241,113 51.18 

คากาซ LPG 
สําหรับทําน้ํารอน 

166,688 - 116,688 100 

คาน้ํา 76,851 63,718 13,133 17.09 

คาใชจายท้ังหมด 1,413,579 706,474 707,105 50.03 

ตารางที่ 3.2: แสดงตัวอยางเปรียบเทียบคาใชจายและผลประหยัดในการติดตั้งระบบโอโซน (3) 

 
 

4. สภาพที่เหมาะสมกับการใชเทคโนโลย ี
 
เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพน้ําดวยโอโซนเหมาะสําหรับการติดตั้งใชกับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารที่ใช
ระบบทําความเย็นแบบระบายความรอนดวยน้ําเพื่อใชทดแทนระบบปรับสภาพน้ําดวยสารเคมี  และเหมาะกับการติดตั้ง
กับกระบวนการซักลางของโรงงานหรืออาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ เพื่อทดแทนการใชผงซักฟอก สารเคมีและ
พลังงานความรอน 
 
 

5. กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลย ี
 
กลุมของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ ไดแก 
 

• อุตสาหกรรมอาหาร เชน โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 

• อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในกระบวนการซักฟอกยอม  

• โรงงงานอุตสาหกรรมและอาคารที่ใชเครื่องปรับอากาศ หรือระบบทําความเย็นที่ระบายความรอนดวยน้ํา 

• อาคารโรงแรมและโรงพยาบาลขนาดใหญ ที่มีกระบวนการซักผา 

• ฯลฯ 
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6. ราคาของเทคโนโลย ี
 
ราคาของระบบการบําบัดและปรับสภาพน้ําดวยโอโซนจะขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของการติดตั้งใชงาน โดย
คาใชจายของการติดตั้งระบบโอโซนสําหรับการปรับสภาพน้ําระบายความรอน (1) จะอยูในชวงประมาณ 850,000 – 
2,500,000 บาท ($25,000 - $70,000) สําหรับหอระบายความรอนขนาด 1,000 ตัน หรือเฉลี่ยประมาณ 1,250 บาท ($36) 
ตอตัน สําหัรบราคาของระบบโอโซนตามกําลังผลิตสําหรับชวง 10 ถึง 3,700 กรัม/ช.ม. จะมีราคาอยูในชวง 340,000 ถึง 
10,200,000 บาท ($10,000 - $300,000) 
 
 

7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี 
 
จากขอมูลกรณีศึกษาการติดตั้งใชเทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพน้ําดวยโอโซนในประเทศไทย (1) แสดงผล
ประหยัดซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ป 
 
 

8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 
เทคโนโลยีการบําบัดและปรับสภาพน้ําดวยโอโซน ชวยควบคุมคุณภาพน้ําระบายความรอน ทําใหลดความถี่และปริมาณ
การใชสารเคมีและน้ําเพื่อลางทําความสะอาดระบบน้ําระบายความรอน การใชโอโซนในระบบซักผาชวยลดปริมาณการ
ใชน้ํา ลดปริมาณการใชผงซักฟอก สารเคมี และทําใหน้ําทิ้งจากกระบวนการซักผามีคุณภาพที่ดีขึ้นเปนผลดีตอ
สิ่งแวดลอม 
 
 

9. ความแพรหลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 
 
จากการตรวจสอบกับผูจําหนายและฐานขอมูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการวามีการนําเทคโนโลยีการ
บําบัดและปรับสภาพน้ําดวยโอโซนไปประยุกตใชแลวกับสถานประกอบการประมาณไมเกิน 1% ของจํานวนสถาน
ประกอบการที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ได (ประมาณ 11 แหงจาก 2,972 แหง) 
 
โดยเมื่อพิจารณากลุมเปาหมายการใชเทคโนโลยีนี้ ในกลุมอุตสาหกรรมและอาคารที่มีศักยภาพแลวพบวา เทคโนโลยีนี้
สามารถขยายผลในสถานประกอบการที่มีการใชพลังงานรวมกันประมาณ 450 ktoe ตามขอมูลการใชพลังงานของ
ประเทศในป 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณีที่ 20% ของสถานประกอบการที่มีศักยภาพเหลานี้นําเทคโนโลยี
ไปประยุกตใชจะทําใหเกิดผลประหยัดพลังงานใหกับประเทศไดปละประมาณ 1,441 ลานบาท 
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10. ตัวอยางกรณีศึกษา (1)  
 
กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท ซิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จํากัด 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตช้ินสวนรถจักรยานยนต 
การใชเทคโนโลยี: ติดตั้งระบบโอโซน เพื่อปรับสภาพน้ําในระบบน้ําระบายความรอนของเครื่องทําน้ําเย็น 
เงินลงทุน:  410,250 บาท (ระบบโอโซนขนาดกําลังผลิตกาซโอโซน 20 กรัม/ช.ม.) 
ผลประหยัดพลังงาน: ไฟฟา 48,260 kWh/ป 
คาพลังงานที่ประหยัดได: 93,756 บาท/ป 
คาใชจายอื่นที่ประหยัดได: 200,000 บาท/ป (คาลางทําความสะอาดคอนเดนเซอร) 
ระยะเวลาคืนทุน:  1.4 ป 
 
 
 
กรณีศึกษา:  โรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัล หัวหิน 
ประเภทอาคาร:  โรงแรมขนาดใหญ 
การใชเทคโนโลยี: ติดตั้งติดตั้งระบบผลิตกาซโอโซนเพื่อทํางานรวมกับเครื่องซักผาเดิมจํานวน 6 เครื่อง ของ

โรงแรม 
เงินลงทุน:  1,800,000 บาท (ระบบโอโซนสําหรับเครื่องซักผา 6 ชุดขนาดซักผารวม 387 ปอนด) 
ผลประหยัดพลังงาน: ไฟฟา 31,965 kWh/ป, LPG 13,671 kg/ป 
คาพลังงานที่ประหยัดได: 270,300 บาท/ป 
คาใชจายอื่นที่ประหยัดได: 347,000 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน:  2.9 ป 
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เทคโนโลยรีะบบปรับอากาศแบบ VRF (VRV) 
 

แนวคิดและหลักการทํางาน 

 

 
ภาพแสดงตัวอยางระบบ VRF (VARIABLE REFRIGERANT VOLUME) 

 
ระบบปรับอากาศแบบ VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW SYSTEM) ไดถูกออกแบบขึ้นใน
ประเทศญี่ปุนเมื่อ 20 กวาปที่ผานมาและไดขยายออกมาสูประเทศตางๆ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ยุโรป และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ในประเทศญี่ปุนเองมีการใชระบบ VRF ประมาณ 50% ของอาคาร
พาณิชยขนาดกลาง (พื้นที่ไมเกิน 6,500 ตารางเมตร) และประมาณ 33% ของอาคารพาณิชยขนาดใหญ 
(พื้นที่มากกวา 6,500 ตารางเมตร) ถึงแมวาระบบ VRF ในบางประเทศเชนประเทศสหรัฐอเมริกายังเพิ่ม
เ ร่ิมตนมีการใชระบบนี้ไมกี่ปที่ผานมาแตก็มีแนวโนมเติบโตและมีการใชมากขึ้นบริษัทผูผลิต
เครื่องปรับอากาศจากประเทศตางๆ ก็มีการพัฒนาระบบ VRF ภายใตช่ือทางการคาของตนเองออกมา  
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บริษัทผูผลิตเครื่องปรับอากาศ ช่ือทางการคา 

DAIKIN VRV 
HITACHI SET FREE 
SAMSUNG DVM 
MIDEA MDV 
TRANE TVR 
LG MULTI V 
YORK (JOHNSON AND CONTROL) VRF 
CARRIER (TOSHIBA) VRF 
FUJITSU VRF 
 
คนที่ทํางานกบัเครื่องปรับอากาศโดยสวนใหญ ไมวาจะเปนผูใช ผูออกแบบ ผูติดตั้ง ผูดูแลรักษา คอนขาง
คุนเคยระบบแบบแยกสวน SPLIT TYPE หรือไมก็ระบบผลิตน้ําเยน็แบบรวมศนูย หรือ CENTRAL 
WATER CHILLER สําหรับความหมายของระบบ VRF อาจพิจารณาไดวาเปนแบบ SPLIT TYPE ที่มี 
EVAPORATOR หรือ FAN COIL UNIT หลายตัว ตออยูกับ CONDENSING UNIT ตัวเดยีว  

 
ภาพแสดงการเชื่อมตอระหวาง CONDENSING UNIT และ EVAPORATORS 

 
ถาเปรียบเทียบระหวาง ระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนย กับ ระบบ VRF จะพบวาระบบผลิตน้ําเย็นแบบ
รวมศูนย จะตองอาศัยทั้งระบบทอน้ําและระบบทอลม ในการหมุนเวียนถายเทความรอนออกจากอาคาร 
ในขณะที่ VRF จะใชการอาศัยระบบน้ํายาโดยตรง ในการหมุนเวยีนถายเทความรอนออกจากอาคาร แต
ทั้งนี้ระบบเองก็จะตองใชระบบทอน้ํายาและการควบคุมที่ซับซอนกวา  
 



ตอนที่ 3 บทท่ี 4 ระบบปรับอากาศ  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 

 
4-65 

คําวา VARIABLE REFRIGERANT VOLUME หมายถึงการที่ระบบจะตองสามารถควบคุมปริมาณการ
ไหลของน้ํายา ไปยัง EVAPORATOR แตละตัวไดอยางอิสระ ซ่ึงจะทําใหระบบปรับอากาศ ทํางานได
หลายสภาวะในขณะเดยีวกนั ขึ้นกับพืน้ทีแ่ละการใชงาน ตัวอยางเชนพื้นที่ที่ตองการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นที่แตกตางกัน หรือพื้นที่สองโซนทํางานพรอมกนั โดยโซนหนึ่งตองการความรอน อีกโซนหนึ่ง
ตองการความเย็น อีกทั้งยังสามารถนําความรอนและความเย็นมาแลกเปลี่ยนกันไดอีกดวย การควบคุม
ปริมาณการไหลของน้ํายาโดยการใช VARIABLE SPEED COMPRESSORเปนหัวใจสําคญัของการ
ทํางานของระบบ VRF  

 
ภาพแสดงตัวอยางเทคโนโลยี VARIABLE SPEED COMPRESSOR 

 
การปรับเปลี่ยนระดับการทํางานของคอมเพรสเซอร ระบบ VRF ซ่ึงเปนระบบหลักของเครื่องระบบนี ้
ทํางานผานอุปกรณที่เรียกวา VARIABLE SPEED COMPRESSOR ทําให คอมเพรสเซอร ของระบบนี ้
สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานเปนขั้นๆ ตามภาระการทําความเยน็ทีต่องการ โดยตัวอยางของผูผลิตราย
หนึ่ง เร่ิมตนจากรุนเล็กซึ่งมขีนาด 6 แรงมา (ประมาณ 5 ตัน ความเย็น) สามารถควบคุม การทํางานขึ้นลง
ได 13 ขัน้ สวนในรุนใหญขนาด 10 แรงมา (ประมาณ 9 ตันความเย็น) สามารถ ควบคุมรอบ การทํางาน
ของคอมเพรสเซอรได 21 ขั้น  
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ภาพแสดงตัวอยางการปรับเปล่ียนระดับการทํางานของคอมเพรสเซอร 

 
อุปกรณทอแบงจายน้ํายา (REFRIGERANT PIPING) เปนอุปกรณเสรมิที่ทําใหสามารถเดินทอน้ํายาแบบ
รวมทอหรือแยกทอไดเหมือนการเดินระบบทอน้ําประปา ทําให การติดตั้ง ทอน้ํายาปรับอากาศ สะดวก 
ประหยดั และยืดหยุน กวาการเดินทอน้ํายาในระบบเดิม ทําใหระบบนี ้สามารถติดตั้ง FCU หลายชุด กับ 
CDU เพียงตัวเดียวได 

 
ภาพแสดงการเดินทอน้ํายาระหวาง FCU และ CDU 

 
ภาพแสดงอปุกรณทอแบงจายน้ํายา (REFRIGERANT PIPING) 
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ภาพแสดงการเดินทอน้ํายาระหวาง CONVENTIONAL SPLIT TYPE และ VRF SYSTEM 

 
ผูใชงานสามารถเลือกใชอุปกรณ FCU หรือ INDOOR UNITS หลายชนิด ไดตามความเหมาะสม เชน 
แบบฝงฝาเพดาน (CEILING MOUNTED CASSETTE), แบบซอนในฝาเพดาน (CEILING MOUNTED 
DUCT TYPE และ CEILING MOUNTED BUILT-IN TYPE), แบบแขวนใตฝา (CEILING 
SUSPENDED TYPE), แบบติดผนัง (WALL MOUNTED TYPE), แบบตั้งพื้นภายนอก (FLOOR 
STAND TYPE), แบบตั้งพื้นชนิดซอน (CONCEALED FLOOR STAND TYPE) เพื่อใหเกิด ความ 
หลากหลายในการใชงาน 
 
การควบคุมของระบบ VRF จะใช WIRING SYSTEM ลักษณะจะเปนสายสัญญาณที่ตอกันในรูปแบบ
อนุกรมจากเครื่อง FCU เขาหากันแลวตอเขาเครื่อง CDU การตออุปกรณควบคุมสามารถตอกับ CDU 
เพียงจดุเดยีวจะสามารถควบคุมการทํางานของระบบทั้งหมดได (รายละเอียดเกีย่วกับระบบควบคุมการ
ทํางาน มีขอปลีกยอย อีกมาก สามารถ ศึกษาไดจากเอกสารของผูผลิตแตละราย) ระบบควบคุมการทํางาน
และแจงความผิดพลาดในการทํางานของเครื่องตั้งแตการตรวจสอบความผิดพลาดในการตอเชื่อมสาย
เคเบิลความผิดพลาดในการเดินทอน้ํายาปรับอากาศ และในบางผลิตภณัฑสามารถเชื่อมตอระบบควบคุม
นี้ เขากับระบบบริหารอาคาร (BMS) สวนกลางไดดวย 
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ภาพแสดงระบบ WIRING ของการควบคุมระหวาง FCU และ CDU 
 
การแกปญหาเรื่องระบบน้ํามนัหลอล่ืนระบบ VRF มีการพัฒนาและแกไขปญหาเรื่องระบบน้ํามันหลอล่ืน
ในคอมเพรสเซอร ทําใหสามารถวางทอน้ํายาทําความเยน็ไดไกลกวาการวางทอน้ํายาในระบบเดิมมาก ดัง
ในภาพเปนตวัอยางของผลิตภัณฑหนึ่งซึ่งระยะหางของระหวาง CDU (OUTDOOR UNIT) กับ FCU 
(INDOOR UNIT) ในระบบแบบนี้ มีระยะทางสูงสุดเทากับ 100 เมตร ระดับแตกตางระหวาง OUTDOOR 
UNIT กับ INDOOR UNIT เทากับ 50 เมตร ระดับแตกตางของ INDOOR UNIT แตละชุดในระบบ
เดียวกันเทากบั 15 เมตร (ทั้งนี้ในแตละผลิตภัณฑอาจมีขอจํากัดในสวนนี้แตกตางกัน ซ่ึงผูออกแบบและ
ผูใชจะตองศกึษาขอมูลจากผูผลิตแตละราย) 
 

 
 

ภาพแสดงตัวอยาง ระยะหางระหวาง CDU และ FCU 
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ขอเปรียบเทียบระบบปรับอากาศ 

 
ลักษณะการเปรียบเทียบ ระบบ SPLIT TYPE 

แบบ CONSTANT 
REFRIGERANT 
FLOW SYSTEM 

ระบบ WATER 
COOLED CHILLER 
SYSTEM 

ระบบ VRF 
VARIABLE 
REFRIGERANT 
FLOW SYSTEM 

อุปกรณและการใชพื้นที ่ ตองมีพื้นที่วาง FCU 
โดยสามารถกระจายไป
เปนจุดยอย หรืออาจตอ
เปนทอลมจากเครื่อง 
FCU ก็ได 
 
ตองมีพื้นที่วาง CDU 
ตําแหนงจะตองอยูใกล 
FCU  

ตองมีพื้นที่วาง FCU 
โดยสามารถกระจาย
ไปเปนจดุยอย หรือ
อาจตอเปนทอลมจาก
เครื่อง FCU กไ็ด 
 
ตองมีพื้นที่วาง 
CHILLER COOLING 
TOWER และปมน้ํา
สวนกลาง 
 

ตองมีพื้นที่วาง FCU 
โดยสามารถกระจาย
ไปเปนจดุยอย หรือ
อาจตอเปนทอลมจาก
เครื่อง FCU กไ็ด 
 
พื้นที่วาง CDU รวม
เปนจุดใหญจดุเดียว 
หรือแบงเปนโซน 

การวางอุปกรณแตละ
สวน 

ระยะหางของ FCU กับ 
CDU ไดประมาณ 15 
เมตร 

ระยะหางระหวาง 
FCU, CHILLER, 
COOLING TOWER 
อยูหางกนัไดมาก 
เนื่องจากใชระบบปม
น้ําและตองใชระบบ
ทอน้ําเย็นในการ
ทํางาน ซ่ึงระบบทอน้ํา
เย็นมกัมีขนาดใหญ 
และตองการพืน้ที่
ติดตั้งมากในอาคาร 

ระยะหางระหวาง 
FCU, CDU อยูหางกนั
ไดมาก เนื่องจากใช
ระบบ VARIABLE 
SPEED 
COMPRESSOR 
ไมตองใชระบบทอน้ํา
เย็นในการทํางาน สวน
ระบบทอน้ํายาที่ตอง
เดินในอาคารมีขนาด
เล็ก และตองการพื้นที่
ติดตั้งนอยกวาระบบ
ทอน้ํา 

การถายเทความรอน การถายเทความรอน 
เกิดขึ้นในขั้นตอนเดียว

การถายเทความรอน 
เกิดขึ้นสองขั้นตอน

การถายเทความรอน 
เกิดขึ้นในขั้นตอนเดียว
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ระหวางน้ํายาทําความ
เย็นและอากาศ 

ประกอบไปดวย 1)
ขั้นตอนระหวางน้ํายา
ทําความเยน็และน้ําเยน็ 
2)ะขั้นตอนระหวางน้ํา
เย็นและอากาศ สงผล
ตอความสูญเสียของ
พลังงาน 

ระหวางน้ํายาทําความ
เย็นและอากาศ 

ผลกระทบตอรูปแบบ
สถาปตยกรรมภายนอก 

ตองมีสถานที่เปดโลง
หรือมีเกล็ดระบาย
อากาศ ทุกตําแหนงของ
การติดตั้ง CDU ซ่ึง
กระจายไปทัว่อาคาร 

ไมจําเปนตองมีสถานที่
เปดโลงหรือมีเกล็ด
ระบายอากาศ ทุก
ตําแหนงของการติดตั้ง 
CDU ซ่ึงกระจายไปทั่ว
อาคาร 
แตจําเปนตองมีหอง
เครื่องสําหรับ 
CHILLER, ระบบปม
น้ํา, ที่ตั้งของ 
COOLING TOWER 

ตองมีสถานที่เปดโลง
หรือมีเกล็ดระบาย
อากาศ ทุกตําแหนง
ของการติดตั้ง CDU 
ซ่ึงกระจายไปทั่ว
อาคารแตจํานวนของ 
CDU จะนอยกวาใน
กรณีของ ระบบ SPLIT 
TYPE 
แบบ CONSTANT 
REFRIGERANT 
FLOW SYSTEM อยู
มาก 

การทํางาน PART LOAD 
ของอุปกรณทาํความเยน็ 

การทํางานของ CDU 
เปนแบบ ON/OFF 
CONTROL ไมสามารถ
ทํางานแบบขัน้ได 
 
 
 
 
 
 
แบงสวนการทํางานโดย
กระจาย FCU ไปใน

CHILLER ในระบบ 
CONSTANT WATER 
FLOW ทํางาน PART 
LOAD ไมได ตองเปด
หรือปดอยางเดียว 
ในขณะที ่
CHILLER ในระบบ 
VARIBLE WATER 
FLOW ทํางาน PART 
LOAD ได แตไดนอย
ขั้น 
 

การทํางานของ CDU 
เปนแบบ VARIABLE 
SPEED CONTROL 
สามารถทํางานแบบขั้น
ได 
 
 
 
 
 
แบงสวนการทํางาน
โดยกระจาย FCU ไป
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พื้นที่ที่ตองการ 
 
 
เหมาะสําหรับการใชงาน
ที่มีการเปดปดระบบ
ปรับอากาศไมพรอมกัน
และการควบคมุอุณหภูมิ
ไมเทากันในแตละสวน 

แบงสวนการทํางาน
โดยกระจาย FCU หรือ 
AHU ไปในพืน้ที่ที่
ตองการ 
 
เหมาะสําหรับการใช
งานที่มีการเปดปด
ระบบปรับอากาศ
พรอมกัน 
 
 

ในพื้นที่ทีต่องการ 
 
 
เหมาะสําหรับการใช
งานที่มีการเปดปด
ระบบปรับอากาศไม
พรอมกันและการ
ควบคุมอุณหภมูิไม
เทากันในแตละสวน 

การแบงชวงการติดตั้ง
ระบบ 

สามารถแบงการติดตั้ง
ระบบเปนสวนๆ ไดตาม
การเปดใชงานของ
อาคาร 

ตองติดตั้งระบบ
ทั้งหมดในครั้งเดียว 

สามารถแบงการติดตั้ง
ระบบเปนสวนๆ ได
ตามการเปดใชงานของ
อาคาร 

การควบคุมอณุหภูมิใน
สวนพื้นที่ปรับอากาศ 

ตัดการทํางานของ CDU 
ถาอุณหภูมิถึงจุดที่
ตองการและจะเริ่ม
ทํางานอีกครั้งเมื่อเวลา
ผานไปไมนอยกวา 3 
นาที 
 
การทํางานของ CDU 
เปนแบบรอบการหมุน
คงที่ 

ตองใชระบบ VAV 
(VARIABLE AIR 
VOLUME) เขามาชวย
ในการควบคุมปริมาณ
อากาศที่ไหลเขาพื้นที่
ใชงาน 

ทํางานรวมกนัระหวาง 
FCU และ CDU 
สามารถควบคุม
อุณหภูมิในแตละพื้นที่ 
ไดแตกตางกนั 
 
การทํางานของ CDU 
เปนแบบ VARIABLE 
SPEED 
COMPRESSOR 

การใชงานและการ
บํารุงรักษา 

มีจํานวนอุปกรณที่ตอง
ดูแลรักษานอย 
สามารถใชชาง
เครื่องปรับอากาศทั่วไป
ในการซอมบํารุง 

มีจํานวนอุปกรณที่ตอง
ดูแลรักษามาก 
และตองใชชาง
เครื่องปรับอากาศที่มี
ความรูเฉพาะในการ
ซอมบํารุง 

มีจํานวนอุปกรณที่ตอง
ดูแลรักษานอย 
แตยังคงตองใชชาง
เครื่องปรับอากาศที่มี
ความรูเฉพาะในการ
ซอมบํารุง 
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ประโยชนของระบบ VRF 

 
การติดตั้ง : ระบบผลิตน้ําเยน็แบบรวมศนูย หรือ CENTRAL WATER CHILLER มีการใช WATER 
CHILLER ซ่ึงเปนอุปกรณหนัก และตองการการยกดวยปนจั่น สวนระบบ VRF เปนอุปกรณที่มนี้ําหนกั
เบามากกวา ไมวาจะเปน CONDENSING UNIT หรือ EVAPORATOR การขนยายแตละ UNIT ทําไดงาย
กวา ในกรณทีี่ตองระบบที่มี CAPACITY มาก เชนหลายรอยตันความเยน็ ก็สามารถทําไดโดยการใช 
UNIT ยอยมาทํางานตอเนื่องกัน แตละระบบเปนระบบน้ํายาที่สามารถควบคุมไดโดยอิสระ แตใชระบบ
ควบคุมรวมกนั ซ่ึงมีประโยชนในกรณีที่อาคารมีภาระความรอนไมเตม็พิกัด (PART LOAD) หรือมีการ
ใชอาคารในบางพื้นที่ไมทั้งหมด การปรับน้ํายาสามารถทําใหระบบมคีวามเหมาะสมกับแตละพื้นที่ได ซ่ึง
มีความคลายคลึงกับระบบ VAV (VARIABLE AIR VOLUME SYSTEM) ที่ทํางานรวมกับระบบผลิตน้ํา
เย็นแบบรวมศนูย และยังคงใชแนวคดิในการถายเทความรอนโดยผานระบบทอน้ําและระบบทอลม การที่
ระบบ VRF มีน้ําหนกัเบา ทําใหโครงสรางที่ตองรองรับ มีขนาดเล็กลง ไมตองมีการใชทอลมสําหรับการ
จายลมเยน็ แตยังคงมีการใชทอลมสําหรับการระบายอากาศระบบ VRF มีความเหมาะสมสําหรับการ
ปรับปรุง หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศสําหรับอาคารเกาหรืออาคารที่ตองมีการอนุรักษเพราะทําใหเกิดผล
กระทบตอโครงสรางเดิมนอยกวาระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนย ซ่ึงตองมีพื้นที่ในการวาง WATER 
CHILLER, พื้นที่ในการวาง AHU, และการเดนิทอลม อยางไรก็ตามเนื่องจากการที่ตองใชการเดินทอ
น้ํายาจํานวนมากในอาคาร การเดินทอดังกลาวตองการชางติดตั้งที่มทีักษะการทํางานที่สูง เพื่อใหไดงาน
ติดตั้งที่มีคุณภาพและไมมีปญหาในการทํางานตางๆ เชน การรั่ว เกดิขึ้น 
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ภาพแสดงตัวอยางการติดตัง้ระบบ VRF 

 
ความยืดหยุนในการออกแบบ : CONDENSING UNIT 1 ตัวสามารถทํางานไดกับ EVAPORATOR ได
หลายตัว (ขอมูลเร่ืองจํานวน สอบถามไดจากบริษัทผูผลิต) โดยที่ EVAPORATOR หรือ FAN COIL 
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UNIT อาจมีไดหลายรูปแบบเชน แบบตดิผนัง แบบแขวนใตฝา แบบตัง้พื้น การเพิ่มเติมระบบสามารถทํา
ไดงายกวาระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนย  

 
ภาพแสดงการทํางานรวมกันระหวาง CDU 1 UNIT กับ FCU หลาย UNIT ท่ีมีความหลากหลาย 

 
การดูแลรักษาและซอมบํารุง 
ถึงแมวาระบบจะมีความซับซอนเรื่องการควบคุมน้ํายาแตเปนความซับซอนภายในวงจรควบคุมอีเลคโทร
นิคเทานั้น ในแงผูใช ผูติดตัง้ ผูดูแลรักษา ระบบ VRF จะมีลักษณะที่คลายกับ ระบบ SPLIT TYPE มาก 
ซ่ึงมีความซับซอน อุปกรณที่นอยกวา และการดแูลรักษาที่ประหยดักวา ระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนย 
การดูแลรักษาพื้นฐานก็จะเหมือนกับเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนทัว่ไป เชนการเปลี่ยนแผนกรอง การ
ทําความสะอาด COIL ความแตกตางที่ชัดเจนคือไมมีระบบทอน้ําเย็น ไมตองมีการทํา WATER 
TREATMENT อยางไรก็ตามการดแูลรักษาสําหรับระบบควบคมุและอีเล็คโทรนิคอาจจะตองพึ่งพา
บริษัทผูผลิตทั้งในแง SERVICE และ SPARE PART   
 
 
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น : ระบบ VRF สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนที่ตองการความ
แตกตางของอณุหภูมิและความชื้นได เนื่องจากระบบใช VARIABLE SPEED COMPRESSOR ทําให
สามารถควบคุมปริมาณการไหลของน้ํายา ความแมนยําในการควบคุมอุณหภูมิอยูในชวง +/- 1 DEG F 
(+/- 0.6 DEG C)  
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ขอเปรียบเทียบการควบคุมอุณหภูมิระหวาง VRF และ ระบบ AHU ท่ัวไป 

 
การประหยัดพลังงาน : 
ดวยพื้นทีแ่ละสภาพการณทีเ่หมาะสม ระบบ VRF อาจมีประสิทธิภาพที่ดีกวา ระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวม
ศูนย ที่ทํางานรวมกับระบบทอลม เนื่องจากการที่มีทอลม โดยทั่วไปจะมกีารรั่วของอากาศหมนุเวยีน
ประมาณ 10-20 % ของระบบลมหมนุเวยีนทั้งหมด ระบบ VRF มักจะประกอบไปดวย 2-3 
COMPRESSOR ตอ 1 CONDENSING UNIT ทําใหเกิดผลดีเมื่อระบบตองการการทํางานแบบ PART 
LOAD ซ่ึงโดยทั่วไประบบปรับอากาศจะทํางานอยูที่ 40-80 % ของ FULL LOAD กรณีอาคารที่ตองการ
ทั้งความรอนและความเย็นในเวลาเดยีวกัน ระบบสามารถถายโอนพลังงานระหวางโซนได โดยการใช
ระบบ HEAT RECOVERY 
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ภาพแสดง TWIN DC COMPRESSOR 

 
สําหรับผูผลิต VRF แตละราย จะมีแนวทางการออกแบบเปนของตนเอง หลายรายมกีารใชระบบทอแบบ
สามทาง (LIQUID, SUCTION และ DISCHARGE) ประกอบกับวาลวและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 
ที่ใชในถายเทความรอนจากน้ํายาสภาวะ SUPERHEAT ไปสูอุปกรณอ่ืนที่ตองการความรอน 
 
ประสิทธิภาพของระบบ VRF ขึ้นกับพืน้ที่และสภาพการณที่เหมาะสม ตัวอยางเชนอาคารหนวยงานรัฐ
หลังหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา แบงพืน้ที่เปน 2 โซน มีพื้นที่ใกลเคียงกัน โดยโซน 1 มีการติดตั้ง 
ระบบ ROOFTOP VAV และโซน 2 มีการติดตั้งระบบ VRF จากการทดสอบเปรียบเทียบพบวา การใช
พลังงานของ VRF ต่ํากวา ระบบ VAV ประมาณ 38%  
 
การทดสอบเปรียบเทียบระหวางผูผลิต VRF ขนาด 200 TR ระหวาง VRF แบบระบายความรอนดวย
อากาศและระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนยระบายความรอนดวยน้ํา ในประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให
เห็นคาติดตัง้ของระบบ VRF ที่ถูกกวาระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนยระบายความรอนดวยน้ํา ประมาณ 
5-20% สําหรับการทํางานในชวงปกติสําหรับ VRF ที่ใชน้ํายา R410A พบวาคาการประหยดัพลังงานของ
ระบบ VRF ดีกวาระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนยระบายความรอนดวยน้าํ ประมาณ 30-40% โดยเฉลีย่ ขอ
นาสังเกตอันหนึ่งจากการทดสอบพบวา ระบบผลิตน้ําเยน็แบบรวมศูนยระบายความรอนดวยน้ํา มี
ประสิทธิภาพที่ดีกวาระบบ VRF ณ ที่สภาวะมากกวา 90% ของ FULL LOAD แตในชวงเวลาทํางานจริง 
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มากกวา 80% ของระบบทําปรับอากาศทํางานอยูที่สภาวะ 45-80% ของ FULL LOAD ซ่ึงระบบ VRF มี
ประสิทธิภาพที่ดีกวาระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนยระบายความรอนดวยน้ํา จากการเปรียบเทียบนี้แสดง
ใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีกวาในชวง PART LOAD ของระบบ VRF 
 
การตรวจสอบการใชพลังงานของระบบ VRF โดยการติดตั้งมิเตอรวัดยอยสําหรับแตละชุด 
CONDENSING UNIT สามารถทําไดโดยงาย ทําใหสามารถตรวจสอบการใชพลังงานของแตละโซน แต
ละพื้นที่ไดอยางชัดเจน มากกวาระบบระบบผลิตน้ําเย็นแบบรวมศูนยซ่ึงจําเปนตองทําการตรวจสอบการ
ใชพลังงานในภาพรวมเทานัน้ ในบางลักษณะงานเชนเปนในอาคารที่มีพื้นที่ใชงานรวมกันหลาย
หนวยงาน ก็สามารถทําการตรวจสอบการใชพลังงานของแตละโซน แตละพื้นที่ไดอยางชัดเจน 
 
ความสามารถในการควบคุมสภาวะอากาศที่หลากหลาย 
ระบบ VRF สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนที่ตองการความแตกตางของอุณหภูมแิละความชื้นได 
เนื่องจากระบบใช VARIABLE SPEED COMPRESSOR ทําใหสามารถควบคุมปริมาณการไหลของ
น้ํายาไดอยางแมนยํา จึงมคีวามเหมาะสมในการใชงานสําหรับอาคารที่มีหลายลักษณะพื้นทีใ่ชงานและ
ตองการการควบคุมที่แตกตางกัน เชนอาคารสํานักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เปนตน 
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ภาพแสดงระบบ VRF ท่ีสามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนที่ตองการความแตกตางของอุณหภูมิและ

ความชื้นได 
 
ความตานทานตอกระแสลมในอาคารสูง 
โดยทั่วไปความเร็วในการ DISCHARGE อากาศออกจาก CONDENSING UNIT อยูที่ความเร็ว 3-4 M/S 
เมื่อติดตั้ง CONDENSING UNIT ในอาคารสูงซึ่งมีกระแสลมที่แรงทําใหการระบายความรอนไมสามารถ
ทําไดอยางที่ควรจะเปนจากในภาพจะเปนผลการ  SIMULATION ของอากาศที่ เกิดการ 
RECIRCULATION เนื่องจากลมแรงในอาคารสูง สงผลใหการระบายความรอนของ CONDENSING 
UNIT เกิดปญหา 
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ภาพแสดงผลการ SIMULATION ของอากาศที่เกิดการ RECIRCULATION เนื่องจากลมแรงในอาคารสูง 

 
จากกราฟในภาพแสดงใหเหน็ถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบ 
CONVENTIONAL SPLIT TYPE ซ่ึง CONDENSING TEMPERATURE สงผลตอ COOLING 
CAPACITY ถาอุณหภูมิของอากาศภายนอกเทากับ 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในการควบแนนของ CDU 
จะอยูที ่ 55 องศาเซลเซียส แตถาอุณหภูมขิองอากาศภายนอกเทากับ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมใินการ
ควบแนนของ CDU จะอยูที่ 50 องศาเซลเซียส ซ่ึงถาอุณหภูมิในการควบแนนเพิม่ขึ้นจาก 50 องศา
เซลเซียส มาเปน 55 องศาเซลเซียส ความสามารถในการทําความเย็น หรือ COOLING CAPACITY ก็จะ
ลดลงประมาณ 10 % สงผลตอการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 

3-4 m/s 

10 m/s 



ตอนที่ 3 บทท่ี 4 ระบบปรับอากาศ  คูมือผูรับผิดชอบดานพลังงาน (อาคาร) พ.ศ. 2553 

 
4-80 

 
ภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของ COOLING CAPACITY 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ CONDENSING TEMPERATURE 
 
เมื่อนํามาเปรียบเทียบระหวางระบบ  CONVENTIONAL SPLIT TYPE และระบบ VRF ไมวาจะเปน
สภาวะมีลมแรงไหลขึ้นบน หรือลมแรงไหลลงลาง ระบบ VRF ทํางานไดอยางถูกตอง โดยไมมี
ผลกระทบจากลมแรงของอาคารสูง 
 

 
ภาพแสดงผลการเปรียบเทียบความตานทานตอแรงลม 

ระหวางระบบ  CONVENTIONAL SPLIT TYPE และระบบ VRF 
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ตัวอยางอาคารที่ใชระบบปรบัอากาศ VRF 

 

 
อาคาร A.C.E. DAIKIN COMPLEX 

ชนิดของอาคาร: สํานักงาน, โชวรูม, หองสัมมนาและฝกอบรม โรงงานผลิตสินคาไฮเทค, สวนบริการ
ซอมบํารุง, โกดัง เก็บสินคา แบบ อัตโนมตัิ 
ที่ตั้ง: ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 

 
 

 
ตําแหนงทีต่ั้งของ CDU บริเวณดาดฟาชัน้ 2 ของอาคารไดมีการแบงกลุมของ CDU เปนกลุม แตละกลุม

จะจายน้ํายาปรับอากาศใหแก FCU ของอาคารแตละชั้น 
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อาคาร GOLDBELL TOWER 

ชนิดของอาคาร: อาคารสํานักงาน สูง: 25 ช้ัน กอสรางเสร็จ: 2541 
จํานวน เครื่องปรับอากาศภายนอก: 160 หนวย 
จํานวนเครื่องปรับอากาศภายใน: 505 หนวย 

ชนิดของเครื่องปรับอากาศภายใน: ติดผนัง และแบบฝงฝาเพดาน 
 
 

 
ผนัง ดานขางของอาคารสวนหนึ่ง เปนเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ เปนบริเวณที่ใชตั้งเครื่อง CDU โดย 

กระจาย อยูใน ทุกชั้น ของอาคาร 
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หองควบคุมงานระบบของอาคาร ดานซายมือ จะเห็น แผงวงจร ควบคมุ ที่ตอจาก ระบบ ปรับอากาศ ของ
อาคาร แตละชั้น มารวมกนัทีห่องนี้ และ ระบบนี้ จะเชื่อม เขา เครื่องคอมพิวเตอรกลาง เพื่อ ความสะดวก 

ในการควบคุมระบบ ทั้งหมด จากจุดเดยีว 
 
 

 
อาคาร ITE HQ 

ชนิดของอาคาร: อาคารดานการศึกษาดานเทคนิค ระดับ ปวส. ปวช. 
ที่ตั้ง: ฝงตะวนัออกของเกาะสิงคโปร ปที่กอสรางเสร็จ: พ.ศ.2538 

จํานวน เครื่องปรับอากาศภายนอก: 84 หนวย จํานวนเครือ่งปรับอากาศภายใน: 354 หนวย 
ชนิดของเครื่องปรับอากาศภายใน: แบบซอนในฝาเพดาน ติดผนัง และแบบฝงฝาเพดาน 
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ลักษณะ การวาง FCU แบบ CEILING MOUNTED CASSETTE TYPE ในหองเรียน ซ่ึงเปนวิธีที่เปนที่
นิยมในประเทศสิงคโปร มากกวา การเดนิทอลม เนื่องจากคาแรงในการติดตั้งทอลมมีราคาสูง ประกอบ

กับอุปกรณแบบ CEILING MOUNTED CASSETTE TYPE มีราคาไมแพง 
 
 
 

 
ตําแหนง CDU ของอาคารแหงนี้ตั้งอยูบนดาดฟาชั้นสองของอาคาร 
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โรงแรม OXFORD 

ที่ตั้ง: ใจกลางเมืองสิงคโปร ชนิดของอาคาร: โรงแรมระดับ 3 ดาว 
จํานวนชั้นของอาคาร: 11 ช้ัน จํานวนหองพัก: 135 หอง 

จํานวน เครื่องปรับอากาศภายนอก: 20 หนวย จํานวนเครือ่งปรับอากาศภายใน: 190 หนวย 
ชนิดของเครื่องปรับอากาศภายใน: ติดผนัง และแบบฝงฝาเพดาน 

 
 

 
ตําแหนง CDU. ของโรงแรม อยูบริเวณดาดฟาชั้นที่ 12 จะสังเกตเุห็นวา สามารถวางเครื่อง อยูใกลกันมาก 

เนื่องจากเปนระบบลมรอนพดัขึ้นดานบน 
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JOHN HANCOCK TOWER 

ที่ตั้ง: ยานธุรกจิ ใจกลางเมืองสิงคโปร จํานวนชัน้ของอาคาร: 25 ช้ัน ปที่กอสรางแลวเสร็จ: 2535 
จํานวน เครื่องปรับอากาศภายนอก: 152 หนวย จํานวนเครื่องปรับอากาศภายใน: 348 หนวย 

ชนิดของเครื่องปรับอากาศภายใน: แบบฝงฝาเพดาน 
 
 

 
ดานขางของอาคาร ที่มีการออกแบบผนังบางสวนเปนผนงัเกล็ดอลูมิเนยีมระบายอากาศ ใชเปนที่ตั้ง CDU 

สําหรับระบบปรับอากาศในแตละชั้น 
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CDU บางเครื่องตั้งอยูบริเวณที่จอดรถยนต 

 
 

 
ที่ตั้งของเครื่อง CDU บริเวณมุมอาคาร อุปกรณ วางอยูบนพื้นตระแกรงเหล็ก 
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