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บทที่ 3 
 การอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ 

 

  ความสําคญัของเนื้อหาวิชา 
 
 การปรับอากาศ คือ  ขบวนการควบคุมอุณหภูมิ  ความชื้น  ความสะอาด  การกระจายความเย็น และ
อื่นๆ ใหไดสภาวะที่ตองการ   อีกทั้งในอาคารขนาดใหญ  เชน อาคารสํานักงาน  พลังงานที่ใชในระบบปรับ
อากาศจะประมาณ 60 เปอรเซ็นต ของพลังงานที่ใชท้ังหมด   ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองศึกษาและทํา
ความเขาใจในระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ    เพราะถาหากสามารถประหยัดพลังงานในระบบการทํา
ความเย็นและปรับอากาศได    ก็จะสามารถประหยัดพลังงานไดอยางมาก 
 

  วัตถุประสงค 
 
1. เพื่อใหทราบถึงพื้นฐานการทํางานของการทําความเย็นและระบบปรับอากาศ 
2. เพื่อใหทราบวิธีประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ 
3. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและเก็บรวบรวมขอมลูเกี่ยวกับการทํางานของระบบปรับอากาศ 
4. เพื่อใหสามารถทําการวิเคราะหและการกําหนดมาตรการการประหยัดพลังงาน ของระบบทําความเย็น

และระบบปรับอากาศ 
 

  บทนํา 
 
 ระบบปรับอากาศมีการใชงานกันอยางกวางขวาง ท้ังภาคอาคารและโรงงาน   ดังนั้นการเรียนรูและทํา
ความเขาใจในระบบปรับอากาศ   จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง   เพื่อนําความรูความเขาใจไปใชงานไดอยาง
ถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด 
 เนื้อหาของวิชาในบทนี้จะประกอบไปดวย ทฤษฎีและพื้นฐานการทํางานของระบบการทําความเย็น
และระบบปรับอากาศ   การประยุกตใชงาน  มาตรการการอนุรักษพลังงาน รวมทั้งคูมือการฝกปฏิบัติ แบบ
บันทึกขอมูล แบบฝกหัด   เพื่อใชวิเคราะหผลการทดลอง     และหาแนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบปรับ
อากาศ 
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  3.1  ระบบสารทําความเยน็และเครื่องทําน้ําเย็น 
 

3.1.1      พื้นฐานวฏัจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 
3.1.1.1     วฏัจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 
 ไมวาจะเปนเครื่องปรับอากาศ ฮีตปม ตูเย็น ตูแช เครื่องทําน้ําแข็งและอีกหลายอยาง  จะมีหลักการ
เดียวกันหมด  ดังแสดงในรูปที่ 1 (แสดงใหเห็นสารทําความเย็นไหลภายในทอ)  หรือรูปท่ี 2 (แสดงแทนดวยเสน
เดี่ยว) คืออาศัยกฎธรรมชาติทําใหสารเปลี่ยนแปลงสถานะ  เชนถาเปนของเหลวที่มีความดันสูงอยู  ก็ทําใหความ
ดันลดถึงคาหนึ่ง  สารทําความเย็นจะตองกลายเปนไอ โดยฝนธรรมชาติไมได  วิธีการลดความดันก็ใหไหลผาน
อุปกรณลดความดัน  เชนทอทองแดงขนาดเล็ก  หลอดรูเล็ก (Capillary tube)  หรือวาลวลดความดัน (Expansion 
valve) มวลที่กลายเปนไอสวนหนึ่งเชนในเครื่องปรับอากาศ  จะประมาณ 20% ถึง 30%   สารทําความเย็นจะตอง
เอาความรอนแฝงใสตัวเองจํานวนมาก  ก็โดยการดูดจากมวลสวนที่ยังเปนของเหลวอยูประมาณ 70% ถึง 80% 
ทําใหของเหลวเย็นลงอยางมากและไอนั้นก็เย็นตามไปดวย  ของเหลวที่เหลือซึ่งเย็นนี้คือ  สวนที่ใชในการทํา
ความเย็น โดยจะใหไหลเขาไปในเครื่องระเหย (Evaporator) หรือคอยลทําความเย็น  ของเหลวที่เย็นนี้จะดูด
ความรอนจํานวน QL จากสิ่งท่ีตองการทําความเย็น  จนตัวเองกลายเปนไอไปหมด ไอถึงแมจะเย็นอยูก็ตาม ใช
ประโยชนไมไดแลว  ตองหาทางทําใหกลับเปนของเหลวที่ความดันสูงใหม โดยอาศัยกฎธรรมชาติ  ในทาง
กลับกัน คือถาสารนั้นเปนไออยู   เมื่อเพิ่มความดันถึงคาหนึ่ง  ธรรมชาติก็จะบังคับใหสารทําความเย็นตอง
กลายเปนของเหลว  การเพิ่มความดันก็โดยใชคอมเพรสเซอรอัด   การอัดคือการเพิ่มพลังงานใหกับไอ ไอจะรอน
ข้ึนมาก  จะยังเปลี่ยนเปนของเหลวไมได   จึงตองปลอยไอรอนนี้เขาไประบายความรอนออกทิ้งท่ีคอนเดนเซอร 
จนอุณหภูมิไอรอนลดลงถึงจุดจุดหนึ่ง  ธรรมชาติจะบังคับใหเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว  การเปลี่ยนสถานะ
จากไอเปนของเหลวไดจะตองคายความรอนแฝงออกมามาก   ซึ่งความรอนทั้งหมดที่คอนเดนเซอรนี้คือสวนที่
ตองระบายทิ้งจํานวน QH   แตถาเปนประเทศหนาวความรอนสวนนี้คือท่ีตองการใชในการทําความรอน จึง
เปลี่ยนชื่อเปน ฮีตปม   ของเหลวความดันสูงก็จะไหลผานอุปกรณลดความดันอีก   วนเวียนเปนวัฏจักร 

 
 

รูปที่ 3.1   วัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ 
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รูปที่ 3.2   ไดอะแกรมวัฏจักรการทําความเย็นแบบอดัไอ 
 

 จะเห็นวาระบบทําความเย็นเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็น คือ  ความดันสูงก็จะ
กลายเปนของเหลวแมจะรอน(อุณหภูมิสูง)  สําหรับความดันต่ําก็จะกลายเปนไอไดแมจะเย็น(อุณหภูมิต่ํา) นั่นคือ 
ในวัฏจักรทําความเย็นจะมีสวนความดันต่ําและสวนความดันสูง   ซึ่งคอมเพรสเซอรคือหัวใจในการดูดสารทํา
ความเย็นจากความดันต่ําอัดเปนความดันสูง   ซึ่งเปนตัวสําคัญที่ใชพลังงานสวนใหญ  ถาตองการอัดมวลจํานวน
เดียวกัน  ความดันดานสูงยิ่งสูงก็จะใชพลังงานในการอัดยิ่งมาก  หรือความดันดานต่ําหรือความดันระเหยยิ่งต่ําก็
จะใชพลังงานในการอัดยิ่งมากเชนกัน  ในการสรางหรือออกแบบเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทําความเย็น 
ผูออกแบบจะหาความดันดานสูงหรือเรียกวาความดันเครื่องควบแนน (Condensing pressure = PC)  และดานต่ํา 
หรือเรียกวา ความดันระเหย (Evaporating pressure = PE)  โดยใชหลักการตอไปนี้ 
 ความดันดานต่ํา หรือความดันดานระเหย (PE) ตองทราบวาตองการใชกับหองอุณหภูมิเทาไร(TL)  เชน
หองปรับอากาศอุณหภูมิ 24oC (75 oF) จะตองออกแบบเครื่องระเหย (Evaporator) ใหมีอุณหภูมอิิ่มตัว หรือ
อุณหภูมิระเหย (TE) ต่ํากวานี้เทากับ ∆TL จะเห็นวาถาออกแบบให ∆TL ยิ่งมาก ก็คือตองการใหอณุหภูมิท่ี
เครื่องระเหยต่ํามาก นั่นคือ ตองทําใหความดันดานต่ํา-ต่ําลงมากๆ  กําลังท่ีตองใชตอขนาดทําความเย็นเทากัน ก็
จะมากตามหรือประสิทธิภาพลดลง แตเครื่องระเหยจะเล็กลงไดหรอืลงทนุเครื่องระเหยนอยลง ผูออกแบบจึง
ตองหาจุดท่ีเหมาะสมที่สุดแมจะทราบกันดีวา คาความตางหรือ ∆TL ยิ่งนอยประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
ก็จะยิ่งสูง   แตวาตองลงทุนสงูและก็สรางยากขึ้น  
 ความดันดานสูง หรือความดันเครื่องควบแนน (PC)  ตองทราบกอนวาจะใชอากาศหรือน้ํามาระบาย
ความรอน  สําหรับประเทศไทยถาใชอากาศ  มักนิยมใชอุณหภูมิอากาศหนารอนที่ 35oC (95o F)  แตถาใชน้ํา
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อุณหภูมิน้ําประมาณ 32oC (90o F) เชน  ถาใชอากาศระบายความรอน TH = 35oC (95 oF)  จะตองออกแบบ
คอนเดนเซอรใหมีอุณหภูมิอิ่มตัวสูงกวานี้เทากับ ∆TH  จะเห็นวาถาออกแบบให ∆TH ยิ่งมาก  ก็คือตองการให
อุณหภูมิท่ีคอนเดนเซอรสูงมาก  นั่นคือตองทําใหความดันดานสูง สูงข้ึนมากๆ  กําลังท่ีตองใชก็จะมากตามหรือ
ประสิทธิภาพลดลง  แตคอนเดนเซอรจะเล็กลงไดหรือลงทุนคาคอนเดนเซอรนอยลง  ผูออกแบบจึงหาจุดท่ี
เหมาะสมที่สุด   แมจะทราบกันดีวาคาความแตกตางหรือ ∆TH  ยิ่งนอยประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศก็จะ
ยิ่งสูง   แตวาตองลงทุนสูงและก็สรางยากขึ้น 
 
3.1.1.2    หลกัการคํานวณดานพลังงานของวัฏจักรทําความเย็นแบบอัดไอ 
    อาศัยกฎขอท่ี 1 ทางเธอรโมไดนามิกส  หรือเรียกวา กฎของพลังงาน  สําหรับวัฏจักรทําความเย็นใน
รูปที่ 3.1 หรือ 3.2  สามารถพิจารณาได 2 แบบ  คือ   พิจารณารวมทั้งหมดเปนวัฏจักร   และพิจารณาที่เครื่องหรือ
อุปกรณแตละชุด (กระบวนการ)  ดังนี้ 
 
 วัฏจักร คือ การพิจารณาวาสารทําความเย็นจากสภาวะที่ 1 เปลี่ยนเปนสภาวะที่ 2 แลวเปลี่ยนเปนสภาวะ
ท่ี 3 ในที่สุดกลับมาเปนสภาวะเดิมคือสภาวะ 1 ตามกฎธรรมชาติหรือกฎพลังงานจะไดวาผลรวมพลังงานเขาตอง
เทากับผลรวมพลังงานออก  เพราะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสารทําความเย็น  ซึ่งพลังงานที่เขาออกมี 2 
แบบ  คือความรอนและงานหรือกําลัง  โดยถาพลังงานที่เขาออกนี้ถาเกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิเรา
เรียกวาความรอน  ถาไมใชก็เรียกวางานหรือกําลัง  เพื่อสะดวกในการเขียนเปนสูตรเราจึงนิยมกําหนด
เครื่องหมายบวก (+) ลบ (-) แทนทิศทางเขาออก  โดยใหเครื่องหมายของความรอนตรงขามกับของงาน  นั่นคือ
ความรอนเขาใสคาบวก  แตถางานเขาใสคาลบ  นั่นก็คือผลรวม (ตามเครื่องหมาย) ของความรอน เทากับผลรวม
(ตามเครื่องหมาย) ของงาน   ดังนั้นจากรูปที่ 3.2   จะเขียนไดดังนี้ 
 
 ΣQ = ΣW  หรือ  + QL – QH = -WCหรือWC = QH – QL  (3.1) 
 

เมื่อ QL คือ  ความรอนที่เขาสูวัฏจักรหรือขนาดทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ 
 QH คือ  ความรอนที่ตองระบายทิ้งคอนเดนเซอร 
 WC คือ  งานหรือกําลังท่ีคอมเพรสเซอรตองใชในการอัด 
 
 กระบวนการหรือท่ีเครื่องหรือท่ีอุปกรณแตละชุด คือการที่สารทําความเย็นไหลเขาแลวไหลออกนั่นเอง 
ตามกฎธรรมชาติหรือกฎพลังงานจะไดวา   ผลรวมความรอนเขาออกตองเทากับผลรวมของงานหรือกําลังเขา
ออก  รวมกับการเปลี่ยนแปลงของพลังงานทั้งหมดของมวลที่ไหลเขา-ออก  ซึ่งโดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของ
พลังงานจลนและพลังงานศักยของมวลดังกลาว มักจะไมมีเครื่องหมาย  ซึ่งเหลือเพียงพลังงานภายใน  (u) รวม
กับผลคูณของความดัน(P) และปริมาตรจําเพาะ(v)  ซึ่งเรียกวาเอนทัลป (h)   ดังนี้ 
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 q = he – hi + w   หรือ Q = m ̇(he – hi) + W      (3.2) 
 

เมื่อ ṁ คือ  อัตราการไหลเขา-ออก 
 q คือ ความรอนตอหนวยมวล โดย Q = m ̇q 
 w คือ งานตอหนวยมวล โดย W = m ̇w 
 h คือ  u + Pv ซึ่งคาเอนทัลปนี้สามารถหาไดจากตาราง หรอืแผนภมูิ(Chart/Diagram) โดย
เพียงแตทราบคาคุณสมบัติใด ๆ 2 คุณสมบัติ เชน ความดัน (P) และอุณหภูมิ (T) เปนตน 
  

สมการที่ 3.2  นี้สามารถใชไดกับเครื่องหรอือปุกรณทุกอันดังนี้  
 ท่ีคอมเพรสเซอรหรอืกระบวนการ 1-2 
 

 Q =  m ̇(h2 – h1) + Wc หรือ -Wc =  m ̇(h2 – h1) - Q    (3.3) 
  

หรือทฤษฎีท่ีสมบูรณเรามักสมมุติไมมีความรอนถายเท  Q = 0  จะได 
 

 WC =  m ̇(h2 – h1)  หรือ -wC =  h2      (3.4) 
  

ท่ีคอนเดนเซอรหรือกระบวนการ 2-3 
 

 QH =  m ̇(h3 – h2) + W        (3.5) 
 

 ซึ่งจะเห็นวา W ไมมี นั่นคือ 
 

 QH =  m ̇(h3 – h2)  หรือ qH   =  h3 – h2     (3.6) 
  

ท่ีอุปกรณลดความดันหรอืกระบวนการ 3-4 
 

 Q =  m ̇(h4 – h3) + W        (3.7) 
  

จะเห็นวา W ไมมี สวน Q มักจะนอยมาก จะไดวา 
 

 h4 =  h3          (3.8) 
  

ท่ีเครื่องระเหยหรือกระบวนการ 4-1 
 

 QL =  m ̇(h1 – h4) + W        (3.9) 
  

ซึ่งจะเห็นวา W ไมมี นั่นคือ 
 

 QL =  m ̇(h1 – h4)  หรือ qL =  h1 – h4     (3.10) 
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ประสิทธิภาพหรือสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ COP (Coefficient of Performance) 
หรือในหนวยองักฤษนิยมใช  EER  (Energy Efficiency Ratio) 

COP = QL / WC  [EER = 3.412 QL / WC  หนวย Btu/h/W]    (3.11) 
 
3.1.1.3    วัฏจักรเครื่องทําความเย็นแบบอัดไอแบบสมบูรณ 

   3.1.1.3.1    วัฏจักรเคร่ืองทําความเย็นคารโนต 
 

 
ก) วัฏจักร 

 

 
(ข) T – S และ P – h ไดอะแกรม 

 
รูปที่ 3.3   วัฏจักรเครื่องทําความเยน็คารโนต 
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 วัฏจักรคารโนต เปนวัฏจักรที่ยอนกลับไดทั้งภายนอกและภายในจึงมีประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ 
COPCARNOT   =   TL / (TH – TL)       (3.12) 
 

หรือ EERCARNOT   =   3.412TL/(TH – TL)   Btu/h/W 
โดย TH และ TL    มีหนวยเปน K(Kelvin),         T = t(o C) + 273 
  

3.1.1.3.2     วัฏจักรเคร่ืองทําความเย็นอุดมคต ิ
วัฏจักรเครื่องทําความเย็นอุดมคติ เปนวัฏจักรที่สมบูรณแตไมสมบูรณเทาวัฏจักรคารโนต   เปนตนแบบ

ของเครื่องทําความเย็นแบบอัดไอ   หรือเครื่องปรับอากาศที่ใชกันอยูทุกวันนี้ วัฏจักรนี้ประกอบดวยกระบวนการ
ยอนกลับไดภายในเกือบทั้งหมด   ยกเวนเพียงกระบวนการเดียวท่ียอนกลับไมได  คือ กระบวนการลดความดัน 

 
ก) วัฏจักร 

 
(ข) T – S และ P – h ไดอะแกรม 

 

รูปที่ 3.4   วัฏจักรเครื่องทําความเยน็อุดมคติ 
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วัฏจักรนี้ประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ ดังนี้ 
 1-2 การอัดแบบยอนกลับไดโดยไมมีการถายเทความรอน หรือกระบวนการไอเซนโทรปก 
 2-3 การถายเทความรอนในคอนเดนเซอร  (หรือทําความรอนกรณีใชฮีตปม)  ไมมีความเสียดทาน 
  ภายในระบบ  ความดันจึงคงที่  หรือยอนกลับไดภายใน (ภายนอกยอนกลับไมได) 
 3-4 การลดความดันโดยไมมีการทํางาน  จึงเปนกระบวนการยอนกลับไมได  แตไมมีการถายเท 
  ความรอน 
 4-1 การถายเทความรอน (ทําความเย็น) ในเครื่องระเหย  ไมมีความเสียดทานภายในระบบ ความดันจึง 
  คงที่หรือยอนกลับไดภายใน (ภายนอกยอนกลับไมได) 
  

สมมติทอท่ีตอระหวางอุปกรณหรือเครื่องทั้งหมดไมมีความเสียดทาน นั่นคือความดันคงที่ขณะไหล
ผานทอ   และสมมติไมมีการถายเทความรอน 
  

จุดมุงหมายของวัฏจักรอุดมคตินี้  เพื่อใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาวะ
ตางๆ ในวัฏจักร  หรือการเปลี่ยนชนิดสารทําความเย็น   และเปนการบอกถึงขอบเขตประสิทธิภาพของเครื่องทํา
ความเย็นจริงท่ีใชกันอยู 
 
การคํานวณ 
 ใชกฎขอท่ีหนึ่งของเธอรโมไดนามิกส สําหรับกระบวนการ  โดยละเวนคาการเปลี่ยนพลังงานจลนและ
พลังงานศักย ตามที่กลาวมาแลว   นิยมสมมติวามีสารทําความเย็นไหลผาน 1 หนวยมวล  เชน 1 กิโลกรัม(kg.) ถา
ตองการพลังงานตอหนวยเวลา (kJ/s = kW)  ก็เอาอัตราการไหลของมวลคูณกับพลังงานตอหนวยมวลนั้น 
 

 qL  =   h1 – h4         (3.13) 
  

และที่อุปกรณลดความดัน h4 – h3 
 

 qL  =   h1 – h3         (3.14) 
  

ถา m ̇ = อัตราการไหลของมวล 
 

 QL  =   m ̇qL  =   m ̇(h1 – h3)        (3.15) 
  

ขนาดกําลังของมอเตอรท่ีฉุดคอมเพรสเซอร 
 

 wC   =   (h1 – h2)         (3.16) 
  

WC   =   m ̇ wC   =   m ̇ (h1 – h2)       (3.17) 
 

 ความรอนที่ตองระบายทิ้งท่ีคอนเดนเซอร 
 qH = h3 – h2         (3.18) 
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QH  =  m ̇qH  =  ṁ(h3 – h2)        (3.19) 
  

และ QH  =  QL + WC         (3.20) 
  

ประสิทธิภาพ (Coefficient of Performance) 
 

 COP  =   QL / WC  =  qL / wC  =  (h1 – h3) / (h1 – h2)      (3.21) 
  

ปริมาตรที่คอมเพรสเซอรดูด-อัด ตอหนวยเวลา 
 

 Vol  =   m ̇v1         (3.22) 
  

หรือปริมาตรคอมเพรสเซอรดดู-อัดตอ kW ความเย็น  =  Vol / QL  =  v1/(h1 – h3)  
 
3.1.1.4    วัฏจักรเครื่องทําความเย็นแบบอัดไอทางปฏิบัติ 
 

 
 

ก) วัฏจักร 
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(ข)  T – S  และ  P – h  ไดอะแกรม 

 

รูปที่ 3.5   วัฏจักรเครื่องทําความเยน็แบบอัดไอทางปฏิบัติ 
 
 ในทางปฏิบัติคอมเพรสเซอรท่ีใชในเครื่องปรับอากาศ มักจะเปนแบบหุมปดชิด(Hermetic Compressor) 
คือท้ังคอมเพรสเซอรและมอเตอรขับหุมมิดชิดในกลองหรือถังโลหะ โดยไอสารทําความเย็นที่ไหลเขา
คอมเพรสเซอรจะดูดความรอนที่ถายออกจากมอเตอรและคอมเพรสเซอรเอง  กลับเขาไปสูสารทําความเย็น นั่น
เปรียบเหมือนในกระบวนการ 1-2 ไมมีการถายเทความรอนดังแสดงในรูปท่ี 3.2 และในทางปฏิบัติจะมีความ
เสียดทาน  จึงทําใหไมสมบูรณ  เมื่อไมสมบูรณและไมมีการถายเทความรอน เอนโทรปจะเพิ่มข้ึน เชนเดียวกับ
เอนทัลป นั่นก็หมายถึงวาสภาวะที่ 2” จะรอน(มีอุณหภูมิสูง) กวาทางทฤษฎีท่ีสมบูรณหรืออุดมคติ (สภาวะที่ 2) 
ดังนั้นกําลังท่ีตองใชจริงในทางปฏิบัติ WC-ACTUAL ท่ีวัดออกมาได  ก็จะมากกวากําลังทางทฤษฎีท่ีสมบูรณ 
หรือ 
 WC-ACTUAL  =   h2” – h1       (3.23) 
  

นิยมใหนิยาม ประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร ηC ดังนี้ 
ηC  =  WC / WC-ACTUAL   =   (h2 – h1) / (h2” – h1)    (3.24) 

 
การเพิ่มอุณหภูมิระเหยหรืออุณหภูมิอ่ิมตวัดานดดูหรือความดันดานต่ํา ทําใหประสิทธิภาพ COP เพิ่มขึ้น 
 สามารถใชแผนภูมิ P-h ของวัฏจักรอดุมคติวิเคราะหใหเห็นวา  อุณหภูมิระเหยหรอือุณหภูมิอิ่มตวัดาน
ดูดหรือความดนัดานต่ํา  ยิ่งมีคาสูงประสิทธิภาพ  COP ยิ่งด ี
 

 
 

รูปที่ 3.6 
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 จากแผนภูมิ  P – h  จะเห็นวา   ประสิทธิภาพท่ี TE ตางๆ ดังนี้ 
 COP    =   (h1 – h3) / (h2 – h1) สําหรับ TE   (อุณหภูมิระเหยเดมิ) 
 COP’   =   (h1’ – h3) / (h2’ – h1’) สําหรับ T’E  (อณุหภูมิระเหยเพิ่มข้ึน) 
 COP”  =   (h1” – h3) / (h2” – h1”) สําหรับ T”E  (อุณหภูมิระเหยเพิ่มข้ึนมาก) 
 
 จากแผนภูมิจะเห็นวา (h1 – h3) < (h1’ – h3) < (h1” – h3) และ (h2 – h1) > (h2’ – h1’) > (h2” – h1”) 
ประสิทธิภาพดีข้ึน เพราะ COP” > COP’ > COP 

นอกจากนี้ จากแผนภูมิยังเห็นไดชัดวา อุณหภูมิคอมเพรสเซอรเย็นลง T2” <T2’ <T2 และปริมาตรจําเพาะ
ของไอที่คอมเพรสเซอรดูดเขาเล็กลง (ความหนาแนนมากขึ้น) V1” < V1’ < V1 ดังนั้น  คอมเพรสเซอรเล็กลงได 
 
การลดอุณหภมิูควบแนนหรอือุณหภูมิอ่ิมตัวหรือความดันดานสูงจะเพิ่มประสิทธิภาพ COP 
 สามารถวิเคราะหไดเชนกันวา ถาลดอุณหภมูิควบแนนหรือความดันดานสูง ประสิทธิภาพ COP ยิ่ง
สูงข้ึน   และความสามารถในการทําความเย็นก็เพิ่มข้ึน 
 

 
 

รูปที่ 3.7 
 

 จากแผนภูมิ P – h จะเห็นวา 
 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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การทําใหน้ํายาเหลวที่ออกจากคอนเดนเซอรซับคูล  (Liquid Sub Cooling) 
 มีผลดีคือทําใหท้ังประสิทธิภาพระบบและขนาดความสามารถในการทําความเย็นเพิ่มข้ึน 
 

 
 

รูปที่ 3.8 
 

 ประสิทธิภาพเดิม     COP   =   (h1 – h3) / (h2 – h1) 
 ประสิทธิภาพเมื่อมีการ Sub cooling   COP   =   (h1 – h3’) / (h2 – h1) 
 การ Sub cooling ทําให (h1 – h3’) > (h2 – h1)    ดังนั้น   COP’ > COP 
 
  3.2    อุปกรณและระบบจายน้ําในระบบปรับอากาศ 

 

3.2.1    ระบบจายน้าํ 
3.2.1.1    ระบบน้ําเยน็  
 ระบบน้ําเย็น (Chilled Water System)  ระบบน้ําเย็นเปนระบบที่ใชน้ําเย็นเปนสื่อกลางในการสงถาย
ความรอนระหวางเครื่องระเหย (Evaporator) และเครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit) โดยทั่วไประบบน้ําเย็น
เปนระบบปด  เพื่อปองกันการสูญเสียน้ําเย็นที่เกิดจากการรั่วไหลและปองกันสิ่งเจือปน  รูปของระบบน้ําเย็น
อยางคราว ๆ  จะแสดงอยูในรูป 3.9 
  

 
รูป 3.9   ระบบน้ําเย็น 
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จะเห็นไดวาอุปกรณหลัก ๆ ท่ีใชในระบบน้ําเย็นคือ  
3.2.1.1.1   เคร่ืองสูบน้ําเยน็ (Chilled Water Pump) ทําหนาท่ีขับเคลื่อนน้ําเย็นใหไหลเวียนใน

ระบบทอขอตอและวาลวตาง ๆ   ทําหนาท่ีขนสงและควบคุมอัตราการไหลของน้ําเย็น 
3.2.1.1.2    เคร่ืองระเหย (Evaporator) ทําหนาท่ีเปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนระหวางสารทํา

ความเย็นในระบบทําความเย็นกับน้ําเย็น 
3.2.1.1.3  เคร่ืองสงลมเยน็ (Air Handling Unit) ทําหนาท่ีเปนอุปกรณและเปลี่ยนความรอน

ระหวางน้ําเย็นและอากาศที่ใชในการปรับอากาศ  และถือวาเปนภาระงานของระบบ 
3.2.1.1.4    ถังขยายตัว (Expansion Tank) ทําหนาท่ีรักษาปริมาณน้ําเย็นในระบบใหคงที่เนื่องจาก

การขยายหรือหดตัวของน้ําเย็นที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
นอกจากอุปกรณหลักดังกลาวแลวยังมอีุปกรณวัดตาง ๆ สําหรับการตรวจสอบสภาพการทํางานและ

ควบคุมสวนตาง ๆ ของระบบ  เชน  อุปกรณวัดอุณหภูมิ  เกจวัดความดันอุปกรณวัดอัตราการไหล ฯลฯ 
 

ตารางที่ 3.1   การเปรียบเทยีบระหวางน้ําเยน็กับระบบจายลมเย็นโดยตรง 
 

ระบบน้ําเย็น ระบบจายลมเยน็โดยตรง 
ขอด ี
- สามารถสงไดในระยะทางไกลๆ โดยใชพลังงานที่ 
  นอยกวา 
- สามารถควบคุมการสงจายน้ําไดแมนยํากวา 
- เงียบ 

ขอด ี
-  มีคาบํารุงรักษาที่ต่ํากวา เนื่องจากระบบไมมีความ 
    ซับซอน 
-  เหมาะสําหรับพื้นที่ขาดแคลนน้ํา 
- ไมมีการสูญเสียความรอนจากการใชสื่อกลาง 

ขอเสีย 
- มีคาบํารุงท่ีสูงกวาเนื่องจากระบบมีความซับซอน 
- มีการสูญเสียการสงผานความรอนเนือ่งจากใชน้ําเย็น 
  สื่อกลาง 

ขอเสีย 
- สิ้นเปลืองพลงังานที่ตัวพัดลมมาก  หากสงอากาศ 
  ในระยะทางไกลๆ 
- ควบคุมไดยาก 
- เสียงดัง 

 
จากการเปรียบเทียบดังกลาวจะเห็นไดวา  ระบบน้ําเย็นจะเหมาะสมกับระบบปรับอากาศขนาดใหญ 

เชน  โรงแรม ศูนยการคา โรงพยาบาล ฯลฯ ท่ีจะตองสงถายความรอนเปนระยะทางไกล   นอกจากนี้ระบบน้ํา
เย็นยังใชกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตองการทําความเย็นหรือปรับอากาศในลักษณะจําเพาะ ตามแตชนิดของ
อุตสาหกรรม  
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3.2.1.2    ระบบน้ําระบายความรอน 
    น้ําระบายความรอยเปนระบบที่ใชน้ําเปนสื่อกลางในการนาํความรอนจากคอนเดนเซอร (Condenser) 
ไประบายออกสูสิ่งแวดลอมท่ีหอทําความเย็น (Cooling Tower) โดยทั่วไปแลวระบบน้ําระบายความรอนจะเปน
ระบบเปด  เนื่องจากที่หอทําความเย็นมีการไหลของน้ําระบายความรอนออกสูบรรยากาศ รูปของระบบน้ํา
ระบายความรอน   จะแสดงใหเห็นในรูปที่  3.10 
 

 
 

รูปที่ 3.10   ระบบน้ําระบายความรอน 
 

อุปกรณหลักๆ ที่ใชในระบบน้ําระบายความรอน คือ 
3.2.1.2.1   เครื่องสูบน้ําระบายความรอน (Condenser Water Pump)    ทําหนาท่ีขับเคลื่อนน้ําระบาย

ความรอนใหไหลเวียนในระบบ 
3.2.1.2.2    ทอ ขอตอ และวาลวตางๆ ทําหนาท่ีขนสงและควบคุมอัตราการไหลของน้ําระบายความ

รอน 
3.2.1.2.3   คอนเดนเซอร (Condenser) เปนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนระหวางสารทําความเย็นใน

ระบบทําความเย็นกับน้ําระบายความรอน  คอนเดนเซอรถือวาเปนอุปกรณตนทางของระบบหรือถือวาเปนแหลง
ความรอนที่ใหแกระบบน้ําระบายความรอน 

3.2.1.2.4   หอทําความเย็น (Cooling Tower) เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีระบายความรอนที่ไดจาก
คอนเดนเซอร  โดยอาศัยหลงัการระเหยของน้าํเพื่อใหอุณหภมูิของน้ําระบายความรอนลดลง 
 นอกเหนือจากนี้ยังมีอุปกรณวดัตางๆ เพื่อตรวจสอบสภาพการทํางานและควบคุมสวนตางๆ ของระบบ 
เชน   อุปกรณวัดอุณหภูมิ  เกจวัดความดัน   อุปกรณวัดอัตราการไหล  ฯลฯ 
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ตารางที่ 3.2  การเปรียบเทียบระหวางระบบระบายความรอนดวยน้ํากับระบบระบายความรอนดวยอากาศ 
 

ระบบระบายความรอนดวยน้าํ ระบบระบายความรอนดวยอากาศ 
ขอด ี
- ประสิทธิภาพรวมของระบบทําความเย็นมีคาสูงกวา 
- เนื่องจากอุณหภูมิของคอนเดนเซอรมีคาต่ํากวา 
  ทําใหยืดอายุการทํางานของคอมเพรสเซอร 
- เงียบ 

ขอด ี
- ระบบไมซับซอนทําใหมีคาบํารุงรักษาที่ต่ํากวา 
- ใชพื้นที่นอยและเคลื่อนยายสะดวก 
- ใชไดในทุกที่โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ท่ีขาดแคลน 
   น้ํา 

ขอเสีย 
- ระบบมีความซับซอนทําใหมีคาบํารุงรักษาที่สูงกวา 
- ใชพื้นที่มาก 
- ไมเหมาะสมกับพื้นที่ขาดแคลนน้ํา 

ขอเสีย 
- ประสิทธิภาพรวมของระบบทําความเย็นมีคาต่ํากวา 
- อายุการทํางานของคอมเพรสเซอรจะต่ํากวา 
  โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูรอน 
- เสียงดัง 

 

 โดยรวมแลวเครื่องทําความเย็นที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ (ขนาดประมาณ 150 ตัน ข้ึนไป) นิยมใช
ระบบระบายความรอนดวยน้ํา   เนื่องจากประสิทธิภาพทําความเย็นที่สูงกวา  และยืดอายุการทํางานของ
คอมเพรสเซอรไดนานกวา   ทําใหผลประหยัดท่ีไดจากผลดังกลาวคุมคากับการลงทุน   และคาบํารุงรักษาระบบ
ระบายความรอนดวยน้ํา 
 

3.2.2   เครื่องสูบน้ํา 
เครื่องสูบน้ํา มีหนาท่ีในการหมุนเวียนน้ําเย็นในระบบน้ําเย็นใหไหลผานระหวางเครื่องระเหย 

(Evaporator) ของเครื่องทําน้ําเย็นและเครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit)  และหมุนเวียนน้ําระบายความรอน
ในระบบน้ําระบายความรอนใหไหลผานคอนเดนเซอร (Condenser) ของเครื่องทําน้ําเย็นและหอทําความเย็น 
(Cooling Tower) โดยการใชงานเครื่องสูบน้ํา   เพื่อใหเกิดการใชอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะพิจารณาถึง
องคประกอบตอไปนี้ 
3.2.2.1   การใชงานเครื่องสูบน้ําที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ควรจะเริ่มจากการออกแบบที่ 

  เหมาะสมคอื 
 3.2.2.1.1   ควรออกแบบใหระบบปรับอากาศมีความดันน้ําท่ีพอเพียงและพอดีสําหรับการใชงานทั้ง
ระบบและมีความเสียดทานในระบบน้ํานอยท่ีสุด เชน ออกแบบใหความยาวของทอน้ําสั้นที่สุดและมีทอเลี้ยวขอ
งอตางๆ นอย  เลือกใชทอน้ําท่ีเสนผานศูนยกลางโตเพียงพอตอปริมาณการไหลของน้ําในทอ  เลือกใชอุปกรณ
วาลวและไสกรอง (Strainer) ท่ีมีความเสียดทานนอยควรคํานวณแรงเสียดทานในระบบใหแมนยํา  จะทําให
สามารถเลือกขนาดของเครื่องสูบน้ําไดอยางเหมาะสมเพื่อใหไดอัตราการไหลตามความตองการ โดยไมเผื่อ
ขนาดของปมและมอเตอรจนเกินไป  หากมีการเผื่อขนาดมากเกินไป  จะทําใหอัตราการไหลที่ไดปริมาณมาก
จนเกินไปสงผลใหตองมีการปรับอัตราการไหลใหนอยลง โดยการหรี่วาลวหรือมีระบบ  bypass  ซึ่งการปรับ
อัตราการไหลโดยวิธีดังกลาวจะกอใหเกิดการสิ้นเปลืองพลังงาน 
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3.2.2.1.2   ควรออกแบบใหระบบปรับอากาศใชปริมาณน้ําท่ีตองสูบหมุนเวียนมีคาคงที่หรือแปรเปลี่ยน
ไมมาก  ตัวอยางเชน  ระบบน้ําเย็นแบบวงจร  Primary/Secondary  ซึ่งจะลดความจําเปนในการปรับอัตราการ
ไหล  โดยปรับวาลวซึ่งจะกอใหเกิดการใชพลังงานอยางไมมีประสิทธิภาพ 
 
3.2.2.2   ทราบถึงจุดทํางานของเครื่องสูบน้ําที่ทํางานอยู  ซึ่งการจะหาจุดทํางานที่แทจริงไดนั้นจะตอง
อาศัยองคประกอบสองสวนคือจาก Pump Performance Curve  ซึ่งหาไดจากผูผลิตเครื่องสูบน้ําดังตัวอยางในรูป 
3.10  และจาก  System Curve  ซึ่งอาศัยการคํานวณจากการคํานวณแรงเสียดทานภายในทอจากวิศวกรผูออกแบบ
ระบบ 
 

 
 

รูป 3.10    ตัวอยางของ  Pump Performance Curve 
 
 ซึ่งหากพิจารณาที่ความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ํา ท่ีคาใดคาหนึ่ง  จะพบวาลักษณะของ  Pump 
Performance Curve จะเปนดังรูปที่ 3.11  นั่นคือหากผลตางของความดันที่ตกครอมตัวเครื่องสูบน้ํา  (∆P=P2-P1) 
มีคาเพิ่มข้ึน   จะทําใหอัตราการไหลของน้ําท่ีผานตัวเครื่องสูบน้ํา (Q)  มีคาลดลง 
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รูปที่ 3.11   ลักษณะของ  Pump Performance Curve  ที่มีความเร็วรอบคาหนึ่ง 
 

 สําหรับ System Curve นั้นจะมีลักษณะดังรูปท่ี 3.12  นั่นคือหากสงผลตางของความดันที่ตกครอมท่ีมี
แรงเสียดทานภายในอุปกรณตาง (∆P=P2-P1)  จะมีคาเพิ่มข้ึนเมื่ออัตราไหลของน้ําท่ีผานระบบ  (Q)  มีคาเพิ่มข้ึน 
 

 
 

รูปที่ 3.12   ลักษณะของ  System Curve 
 

 ดังนั้น เมื่อนําเครื่องสูบน้ํามาตอกับระบบซึ่งมีแรงเสียดทาน จะพบวา Pump Performance Curve และ 
System Curve  จะตัดกันที่จุดจุดหนึ่ง  ซึ่งจุดนี้จะเรียกวา จุดทํางานจริง (Operating Point) ของเครื่องสูบน้ําดัง     
รูปที่ 3.13  

 
รูปที่ 3.13   จุดทํางานของเครื่องสูบน้ํา 

P2 > P1 P1 

P2 > P1 P1 

P2 > P1 P1 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับรูปที่ 3.15 จะเห็นวาเครื่องสูบน้ําจะมีประสิทธิภาพการทํางาน (Efficiency) สูงสุด 
ในชวงกลาง ๆ ของ Pump Performance Curve  ดั้งนั้น   หากจุดทํางานของเครื่องสูบน้ําตกอยูบริเวณดังกลาว  จะ
ทําใหการใชพลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 นอกจากนี้  หากมีแรงเสียดทานเพิ่มข้ึนในระบบตัวอยางเชน  เกิดตะกรันในทอ  ไสกรองเกิดการอุดตัน 
หรือแมกระทั่งการหรี่วาลวเพื่อใหอัตราการไหลมีคาลดลง  System Curve ของระบบจะมีลักษณะที่ชันขึ้น  
สงผลใหจุดทํางานเครื่องสูบน้ําเปลี่ยนไปเปนดังรูปที่ 3.14 
 

 
 

รูปที่ 3.14   จุดทํางานใหมของเครื่องสูบน้ําเมื่อเกิดการหรี่วาลว 
 
 จากรูปที่ 3.14 จะเห็นไดวา  การหรี่วาลวจะทําใหอัตราการไหลลดลงตามตองการ  ในขณะที่คาความ
ดันตกครอมระหวางเครื่องสูบน้ําจะมีคาเพิ่มข้ึน  ดังนั้น  เมื่อพิจารณากําลังงานที่ใชในการไหลเวียนน้ําในระบบ 
(Wpump,out)  จะสามารถเขียนไดเปนสมการอยางงานคือ  Wpump,out =  Q∆P  ดังนั้นการหรี่วาลวจะทําใหคา Wpump,out 
ลดลงเนื่องจากคา Q จะลดลงมากกวาคา ∆P ท่ีเพิ่มข้ึน  ในทางตรงกันขามหากตองการจะลดอัตราการไหลดวย
การลดความเร็วรอบของมอเตอรท่ีใชขับเครื่องสูบน้ํา  จะพบวา System Curve จะคงเดิมเนื่องจากตัวระบบไมมี
การเปลี่ยนแปลง   แต Pump Performance Curve จะขยับต่ําลงตามความเร็วรอบที่ลดลงทําใหจุดทํางาน
เปลี่ยนแปลงไปดังรูปที่ 3.15 
 

 
 

รูปที่ 3.15   จุดทํางานใหมของเครื่องสูบน้ําโดยเปรียบเทยีบการหรี่วาลวและการปรับความเร็วรอบ 

P2 > P1 P1 

P2 > P1 P1 
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 จากรูป 3.15 จะเห็นไดวา  หากใชวิธีปรับความเร็วรอบ  ท้ังคาอัตราการไหลและคาความดันตกครอม
เครื่องสูบน้ําจะมีคาลดลง  ดังนั้น  หากเปรียบเทียบคา Q ใหม ท่ีมีคาเดียวกัน คา Wpump, out จากวิธีการปรับ
ความเร็วรอบ   จะมีคาลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับคา Wpump, out  จากวิธีการปรับความเร็วรอบ   จะมีคาลดลงอยาง
มากเมื่อเทียบกับคา Wpump, out  จากวิธีการหรี่วาลว 
 
3.2.3  หอทําความเย็น 
 หอทําความเย็น เปนอุปกรณทางดานปลายทางของระบบน้ําระบายความรอนที่มาจากคอนเดนเซอรใน
ระบบปรับอากาศ   หนาท่ีของหอทําความเย็นคือ  การระเหยน้ําออกไปบางสวนเพื่อทําใหอุณหภูมิของน้ําระบาย
ความรอนลดลง    การใชงานหอทําความเย็นเพื่อใหเกิดการใชอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะพิจารณาถึง
องคประกอบตอไปนี้ 
3.2.3.1   ในการออกแบบ ควรเลือกหอทําความเย็นที่มีขนาดเหมาะสมกับภาระงานที่ตัวคอนเดนเซอร การ
เลือกขนาดหอทําความเย็นเผื่อไวเล็กนอย  อาจจะมีความจําเปนในบริเวณที่น้ําระบายความรอนมีสิ่งเจอปนอยู
มาก  แตหากเลือกขนาดหอทําความเย็นที่มีขนาดใหญเกินไปนั้น  เนื่องจากอุณหภูมิต่ําสุดท่ีน้ําระบายความรอน 
จะเปนไปไดถูกจํากัดไวอุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศขณะนั้น   จะทําใหสิ้นเปลืองพลังงานจากพัดลมของ
หอทําความเย็นโดยใชเหตุ 
3.2.3.2    ควรระวังไมใหเกิดการไหลยอนกลับของอากาศชื้นที่ออกจากหอทําความเย็น ท่ีแสดง
ในรูป 3.16 ดังนั้น  โดยทั่วไปควรตั้งหอทําความเย็นไวในที่เปดโลง  และหางจากตัวอาคาร  ท้ังนี้ยังปองกันไมให
อากาศชื้นและละอองน้ําท่ีออกมากับ drift  เขาพัดพาสูตัวอาคาร  ซึ่งจะกลายไปเปนภาระความเย็นแกตัวอาคาร 
รวมไปถึงปญหาตะไครและจุลินทรียตางๆ  ซึ่งเปนผลจากความชื้นดังกลาว 

 

 
 

รูปที่ 3.16 
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3.2.3.3   ควรระวังไมทําการตั้งหอทําความเย็นไวใตตนไมหรือบริเวณที่สกปรก   ซึ่งจะทําใหเกิด
สิ่งแปลกปลอมตางๆ ตกลงไปภายในหอทําความเย็น   สิ่งแปลกปลอมเหลานี้   เปนผลใหเพิ่มแรงเสียดทานกับ
ระบบ   และอัตราการไหลของน้ําระบายความรอนลดลง 
 
3.2.4     สูตรการคํานวณ 
3.2.4.1    สูตรการคํานวณที่เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ํา 
   การใชพลังงานของเครื่องสูบน้ํา  โดยทั่วไปแลวเครื่องสูบน้ําท่ีใชกับระบบจายน้ําในระบบปรับอากาศ
มักจะถูกขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา   ดังนั้นการสงผานกําลังจึงเขียนไดดังรูปที่ 3.17 
 

 
 

รูปที่ 3.17   การสงผานกําลังของมอเตอรไฟฟาไปยังเครื่องสูบน้ํา 
 

สําหรับมอเตอร  
 

 η m   =   Wout,m        (3.25) 
  Win,m 
เมื่อ 
 η m    =   ประสิทธิภาพของมอเตอรมีคาประมาณรอยละ 80-90 
 Wout,m =   กําลังไฟฟาขาเขาของมอเตอร หนวยเปน kW 
 Win,m =   กําลังขับเชิงกลที่ออกจากเพลามอเตอร หนวยเปน kW 
 

สําหรับเครื่องสูบน้ํา 
 

 η p   =   Wout,p = Q∆P      (3.26) 
  Win, p  Win, p 
 

เมื่อ 
 η p    = ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํามีคาประมาณรอยละ 50-80  และสามารถดูไดจาก Pump 
Performance curve 

Win,m Wout,m Win p, Wout,p 
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 Win, p =  กําลังขับเชิงกลสําหรับขับเครื่องสูบน้ําท่ีไดจากเพลามอเตอรไฟฟา โดยทั่วไปแลว
หากไมคิดแรงตานอากาศจากภายนอก Win, p  = Wout,m หนวยเปน kW 
 Wout,p =  กําลังขับเชิงกลที่ใชขับเคลื่อนของไหล หนวยเปน kW 
 Q =  อัตราการไหลของของไหล หนวยเปน m3/s 
 ∆P =  ความดันที่ตกครอมตัวเครื่องสูบน้ํา หนวยเปน kPa 
 

กฎของเครื่องสูบน้ํา (Pump Laws) 
 กฎของเครื่องสบูน้ําสามารถนําไปประยุกตใชในหลายกรณี  สําหรับกรณีแรกเปนการปรับความเร็ว
รอบโดยที่ขนาดเสนผานศูนยกลางของใบพัดมีคาคงที่ 
 

 Q2 = N2       (3.27) 
 Q1  N 1 
 

 ∆P2 = N2       (3.28) 
 ∆P1  N 1  
  

 W2 = N2       (3.29) 
 W1  N 1 

 
สําหรับกรณีท่ีสองเปนการเปลี่ยนเสนผานศูนยกลางของใบพัดโดยที่ความเร็วรอบคาคงที่ 
 

 Q2 = D2       (3.30) 
 Q1  D 1 
 

 ∆P2 = D2       (3.31) 
 ∆P1  D 1  
 

 W2 = D2       (3.32) 
 W1  D 1 
 

เมื่อ 
 N  =   ความเร็วของเครื่องสูบน้ํา หนวยเปนรอบตอนาที 
 D =  เสนผานศูนยกลางของใบพัด หนวยเปน m 
  

ขอสังเกตสําหรบักฎของเครื่องสูบน้ําคือกฎนี้นั้นเขียนอยูในรูปของอัตราสวน  ดังนั้น จึงสามารถแทน
คาตาง ๆ ในสูตรดวยหนวยใด ๆ ก็ได   ตราบใดที่หนวยท่ีใชในตัวเศษและตัวสวนเปนหนวยเดียวกัน 
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ปริมาณภาระความเย็นท่ีน้ําเย็นไดรับ 
ปริมาณภาระความเย็นที่น้ําเย็นไดรับจากเครื่องจายลมเย็นแตละเครื่องนั้นจะเขียนไดเปน 
 

 QL =  ρchwQchwCchw(Tchr-Tchs)     (3.33) 
เมื่อ 

QL =  ปริมาณภาระเย็นที่น้ําเย็นไดรับจากเครื่องจายลมเย็น หนวยเปน kW 
ρchw =  ความหนาแนนของน้ําเย็น หนวยเปน kg/ m3 
Qchw =  อัตราไหลของน้ําเย็น หนวยเปน m3/s 

Cchw =  ความจุความรอนจําเพาะของน้ําเย็น หนวยเปน kJ/kg-K 
Tch =  อุณหภูมิของน้ําเย็นที่กลับสูเครื่องระเหย หนวยเปน °C หรือ K 
Tchs =  อุณหภูมิของน้ําเย็นที่ออกจากเครื่องระเหย หนวยเปน °C หรือ K 

 
1.2.4.2   สูตรคํานวณที่เกี่ยวกับหอทําความเย็น 
   ปริมาณความรอนเหลือท้ิงท่ีหอทําความเย็นไดรับ ปริมาณความรอนเหลือท้ิงท่ีหอทําความเย็นไดรับ
จากคอนเดนเซอรนั้นสามารถคํานวณไดสองทางคือ ทางแรกคํานวณจากปริมาณน้ําระบายความรอนที่ผาน
คอนเดนเซอร 
 

QH =  ρcdwQcdwCcdw(Tcds-Tcdr)     (3.34) 
เมื่อ 

QH =  ปริมาณภาระเย็นที่น้ําเย็นไดรับจากเครื่องจายลมเย็น หนวยเปน kW 

ρcdw =  ความหนาแนนของน้ําระบายความรอน หนวยเปน kg/ m3
 

Qcdw =  อัตราไหลของน้ําระบายความรอน หนวยเปน m3/s 

Ccdw =  ความจุความรอนจําเพาะของน้ําระบายความรอน หนวยเปน kJ/kg-K 
Tcds =  อุณหภูมิของน้ําระบายความรอนที่กลับสูคอนเดนเซอร หนวยเปน °C หรือ K 
Tcdr =  อุณหภูมิของน้ําระบายความรอนที่ออกจากคอนเดนเซอร หนวยเปน °C หรือ K 

 
 สวนอีกทางนั้นสามารถคํานวณไดจากปริมาณอากาศที่ผานหอทําความเย็น 
 

 QH =  ρairQair(hair, our-hair, our)     (3.35) 
เมื่อ 

QH =   ความหนาแนนของอากาศที่ออกจากหอทําความเย็น หนวยเปน kg/ m3 
Qair =  อัตราไหลของอากาศที่ออกจากหอทําความเย็น หนวยเปน m3/s 

hair, our =  เอนทัลปของอากาศ (รวมความชื้น) ท่ีออกจากหอทําความเย็น หนวยเปน kJ/kg 
hair, our =  เอนทัลปของอากาศ (รวมความชื้น) ท่ีเขาสูหอทําความเย็น หนวยเปน kJ/kg 
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อัตราการระเหยน้ําระบายความรอนในหอทําความเย็น 
อัตราการระเหยน้ําระบายความรอนในหอทําความเย็นในระบบปรับอากาศนั้น โดยมากจะมีคาเทากับ

ประมาณรอยละ 1 ของอัตราไหลของน้ําระบายความรอนที่อยูในระบบ   นอกจากนี้ยังสามารถที่จะคํานวณได
จากสูตรดังตอไปนี้  

 

Mevap =  ρairQair(ωair, our-ωair, our)     (3.36) 
โดยที่ 

Mevap  =  อัตราการระเหยน้ําระบายความรอนในหอทําความเย็น หนวยเปน kg /s 
ωair, our =  อัตราสวนความชื้น (Humidity Ratio) ของอากาศที่ออกจากหอทําความเย็น หนวย

เปน kgwater vapor/ kgdry air 
ωair, our =  อัตราสวนความชื้น (Humidity Ratio) ของอากาศที่เขาสูหอทําความเย็น หนวยเปน 

kgwater vapor/ kgdry air 
 
  3.3 ระบบจายลมและเครื่องสงลมเย็น 
 

3.3.1 อุปกรณพื้นฐานของเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ 
 อุปกรณพื้นฐานในเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญจะมีอยู 4 อยางดวยกัน  คือ 
 1)   พัดลม 
 2)   คอยลทําความเย็น 
 3)  แดมเปอร หรือใบปรับปริมาณอากาศ 
 4)  แผงกรองอากาศ 
 ซึ่งอุปกรณท้ัง 4 อยางนี้ จะทําหนาท่ีรวมกันในการผลิตลมเยน็ที่มีคุณภาพดี  และสงเขาไปทําความเย็น
ภายในบริเวณปรับอากาศตามที่ตองการ 
3.3.1.1  พัดลม 
 พัดลม คือ อุปกรณท่ีใชในการสูบเอามวลอากาศเขามาและสรางความดันแตกตางใหเกิดข้ึนในมวล
อากาศนั้น   ทําใหเกิดการไหลของมวลอากาศขึ้น ใ บพัดในพัดลมจะทําใหอากาศไดรับท้ังพลังงานสถิตและ
พลังงานจลน   ซึ่งจะมีคาแปรผันเปนสัดสวนซึ่งกันและกันขึ้นอยูกับชนิดของพัดลมที่ใช 
 
 คาประสิทธิภาพของพัดลม  จะคิดบนพื้นฐานของเงื่อนไขทางทฤษฎี  พัดลมบางตัวอาจจะมีคา
ประสิทธิภาพมากกวา 90% ของคาประสิทธิภาพทั้งหมด  อยางไรก็ตาม การท่ีพัดลมตองทํางานรวมกับสวนอื่น 
ๆ ในเครื่องสงลมเย็น  รวมทั้งระบบที่ เกี่ยวของ  เชน  ทอลม ทําใหพัดลมไมสามารถที่จะทํางานใหได
ประสิทธิภาพตามทฤษฎีได เมื่อนําไปใชงานจริง 
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รูปที่ 3.18   แสดงพัดลม 

 
รูปที่ 3.19   แสดงสวนประกอบภายในพดัลม 

 

หลักการทํางานของพดัลม 
 พัดลมสรางความดันโดยการเปลี่ยนความเร็วของการไหล   พัดลมสรางความดันและ/หรือการไหล โดย
การหมุนของปกใบพัดซึ่งทําใหมีการสงพลังงานจลนใหกับอากาศโดยการเปลี่ยนคาความเร็วของอากาศ  ท้ังนี้
ในพัดลมแบบหอยโขง  การเปลี่ยนคาความเร็วจะเกิดข้ึนทั้งในแนวสัมผัสกับการเคลื่อนที่ของปกใบพัด  และใน
แนวรัศมีของปกใบพัด   ในขณะที่พัดลมแบบไหลตามแกน   การเปลี่ยนคาความเร็วจะเกิดในแนวแกนและใน
แนวสัมผัส 
 พัดลมแบบหอยโขงท่ีทําหนาท่ีดึงอากาศกลับจะดึงอากาศจากภายในบริเวณปรับอากาศใหไหลผาน
ระบบทอลมกลับ   โดยตัวปกใบพัดของพัดลมจะมีลักษณะหนาตัดเปนรูป Air Foil  ซึ่งจะทําใหกลมกลืนไปกับ
กระแสการไหล   หนาตัดแบบนี้จะเปนแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  สําหรับพัดลมแบบหอยโขง อากาศที่ถูกดึง
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กลับนี้บางสวนจะถูกปลอยท้ิงไปผานใบปรับปริมาณอากาศ   ในขณะที่สวนที่เหลือจะไหลผานเครื่องสงลมเย็น
เขาไปผสมกับอากาศภายนอกที่ถูกดึงเขามา   อากาศสวนนี้จะถูกเรียกวา อากาศผสม โดยยังเปนอากาศสวนที่ยัง
ไมไหลผานคอยลทําความเย็น 
 อากาศผสมนี้จะถูกกรองกอนที่เขาสูพัดลมจายอากาศ   ซึ่งจะทําหนาท่ีดันใหอากาศไหลผานคอยลทํา
ความเย็นภายในเครื่องสงลมเย็น   จากนั้นอากาศจะถูกสงผานระบบทอลมไปยังปริมาณตาง ๆ ท่ีตองการปรับ
อากาศ 
 ใบพัดของพัดลมแบบหอยโขงสรางความดันจากแรงหนีศูนยกลางซึ่งเกิดข้ึนจากการหมุนของมวล
อากาศที่อยูระหวางปกใบพัดแตละใบ   อากาศจะไดรับพลังงานจลนจากความเร็วของตัวเองขณะไหลออกจาก
ใบพัด  ซึ่งความเร็วนี้จะเปนความเร็วท่ีมาจากความเร็วจากการหมุนของใบพัดและความเร็วสัมพัทธของอากาศ
เทียบกับใบพัด   ซึ่งในกรณีท่ีใบพัดมีลักษณะเอนไปขางหนา (Forward Curve Blade)  ความเร็วท้ังสองนี้จะ
รวมกัน  ในขณะที่ใบพัดท่ีมีลักษณะเอนไปขางหลัง (Backward Curve Blade)  ความเร็วท้ังสองนี้จะหักลางกัน 
ท้ังนี้โดยทั่วไปใบพัดท่ีมีลักษณะเอนไปขางหลัง  จะมีประสิทธิภาพสูงกวาใบพัดท่ีมีลักษณะเอนไปขางหนา  
 สําหรับพัดลมแบบไหลตามแกนจะสรางความดันจากการเปลี่ยนความเร็วของอากาศในขณะที่ไหลผาน
ใบพัด โดยจะไมมีความเร็วสวนไหนที่เกิดจากแรงหนีศูนยกลาง   พัดลมแบบไหลตามแกนจะแบงไดเปน 3 ชนิด 
คือ 

1)  แบบ Propeller 
2)  แบบ Tube Axial 
3)  แบบ Vane Axial 

 
โดยแบบ Propeller ซึ่งมักจะใชกับการจายอากาศแบบอิสระ   จะมีอัตราสวนรัศมีของมุมใบพัดตอรัศมี

ของใบพัดต่ํา   สําหรับแบบ Tube Axial  จะมีระยะของชองวางที่ปลายของปกใบพัดต่ําและทํางานที่ความเร็ว ณ 
สวนปลายปกใบพัดสูงทําใหสามารถสรางความดันรวมไดสูงกวาแบบ Propeller สวนแบบ Vane Axial ก็คือ 
Tube Axial ท่ีมีการติดตั้งใบปรับทิศทางอากาศ   และตัวลดความเร็วอากาศ 
 
การเลือกพัดลม 

การเลือกพัดลม   จะขึ้นอยูกับความดันรวมซึ่งรวมถึงความดันสูญเสียและอัตราการไหลของอากาศที่
ตองการ โดยทั่วไป   เราสามารถเลือกพัดลมไดหลาย ๆ ขนาดสําหรับจุดทํางานของพัดลมที่ตองการ ณ จุด
เดียวกัน   ถาพัดลมที่เลือกมีขนาดเล็ก จุดทํางานจะอยูเลยไปทางขวาของจุดทํางานที่เหมาะสม  สงผลใหพัดลม
นั้นทํางาน ณ จุดท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา   ถาเราเลือกพัดลมที่มีขนาดใหญ   จุดทํางานจะอยูไกลไปทางซายของ
แผนภูมิสมรรถนะ   พัดลมจะทํางาน ณ จุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา   ซึ่งถาเรามองที่จุดนี้ จะเห็นวา   ตนทุนที่สูง
กวาของพัดลมที่มีขนาดใหญกวา  จะถูกหักลบโดยคาดําเนินงานของพัดลมที่ต่ํากวานั่นเอง 
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เสียงและการปองกันการสั่นสะเทือนของพัดลม 
เสียงของพัดลมขึ้นอยูกับการออกแบบพัดลม  อัตราการไหลเชิงปริมาตร  ความดันทั้งหมด และ

ประสิทธิภาพ  หลังจากไดเลือกชนิดของพัดลมที่ตรงกับการใชงานแลว (หมายเหตุ ใหคํานึงถึงผลของระบบ
ดวย) การเลือกขนาดที่ดีท่ีสุดของพัดลมจะขึ้นอยูกับประสิทธิภาพ  เพราะวา ชวงของการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดสําหรับพัดลมแตละชนิดมักจะเปนชวงการทํางานที่เงียบที่สุดของพัดลมดวย  ความเร็วต่ําบริเวณขาออกไม
แนเสมอไปที่จะใหการทํางานที่เงียบ  ดังนั้น การเลือกโดยใชความเร็วจะไมใชวิธีท่ีเหมาะสม  รวมท้ังการ
เปรียบเทียบเสียงของพัดลมตางชนิดกัน หรือพัดลมจากผูผลิตหลาย ๆ ราย ท่ีทําบนพื้นฐานของความเร็วรอบ 
หรือความเร็วท่ีปลายปกใบพัดจะไมถูกตอง  พื้นฐานที่ถูกตองในการเปรียบเทียบ ก็คือ ระดับกําลังเสียงท่ีแทจริง 
(Sound Power Levels) ท่ีเกิดข้ึนจากพัดลมหลาย ๆ ชนิด  เมื่อพัดลมเหลานั้นมีอัตราการไหลเชิงปริมาตร  และ
ความดันทั้งหมดที่เทากัน  การปองกันการสั่นสะเทือนของพัดลมที่ตอทอลมในระบบปรับอากาศ  จะกระทํา
รายการติดตั้งผาใบหรือวัสดุยืดหยุนอื่น ๆ ระหวางพัดลมกับทอลม  ท้ังนี้ควรจะทําประตูเล็ก ๆ ท่ีดานขางของทอ
ลม  เพื่อใชสําหรับตรวจสอบสิ่งสกปรกสะสมที่อาจจะไปทําใหโรเตอรของพัดลมเกิดความไมสมดุลได  ในกรณี
ท่ีตองไปทํางานในระบบที่มีความตานทานสูงหรือเมื่อระดับเสียงท่ีตองการต่ํา  มักจะติดตั้งพัดลมในบริเวณที่
หางจากผูคนหรือในหองท่ีมีการติดตั้งตัวดูดซับเสียง   เพื่อปองกันการสงผานของเสียง วัสดุกอสรางสมัยใหมท่ี
น้ําหนักเบา  ทําใหการติดตั้งพัดลมตองมีแทนเครื่องเพื่อปองกันการสงผานการสั่นสะเทือนจากพื้นไปยัง
โครงสรางอาคาร  ทอรอยสายไฟ  ทอตาง ๆ และวัสดุแข็งไมควรจะนําไปติดกับพัดลม  เสียงท่ีมาจาก
แหลงกําเนิดอื่น ๆ ในระบบ เชน การเลี้ยวของลมอยางทันทีในทอ  เสียงลมผานหนากากจายลม  เสียงลมจากสิ่ง
กีดขวางและอื่น ๆ ท่ีไมไดตอเขากับพัดลมอาจจะเกิดข้ึนได 
 
3.3.1.2    คอยลทําความเย็น 

   คอยลทําความเย็นในเครื่องสงลมเย็นสวนมากจะทําดวยทอทองแดงชนิดไมมีตะเข็บ  มีครีบอลูมิเนียม
อัดใหติดเขากับทอทองแดง   มีท้ังแบบที่ใชนําเย็นหรือใชสารทําความเย็นดังเชน ในระบบ Direct Expansion ใน
การทําความเย็น  กรณีท่ีใชน้ําเย็น  อุณหภูมิน้ําเย็นจะแปรเปลี่ยนระหวาง 5 – 7 องศาเซลเซียส สวนสารทําความ
เย็นในระบบ Direct Expansion อุณหภูมิอาจจะต่ําลงไดถึง 2 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 3.20   แสดงคอยลทําความเยน็ทั้งแบบใชน้ําและสารทําความเย็น 
 

การคํานวณผลลัพธของการทําความเย็นที่เกิดข้ึนที่คอยลทําความเย็น  จะตองคิดแยกผลลัพธท่ีแยกน้ํา 
(ความรอนแฝง)   และผลลัพธสวนที่เหลือท่ีใชลดอุณหภูมิอากาศ (ความรอนสัมผัส)  ดังนั้นในการคํานวณจึง
ตองคิดคาผลตางของเอนทัลป เพื่อดูดซับคาความรอนแฝง   โดยสมการที่ใชคํานวณมีดังนี้ 

 

Q = L*1.2*∆h  [kW],    (3.36) 
เมื่อ 

L =   อัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศ (m3/s] 
∆h =  ผลตางของเอนทัลปของอากาศผานคอยล, [kJ/kg] 

 
ตัวอยางการคาํนวณผลลัพธของการทําความเย็น 

 

กําหนด L = 1.4 m3/s, t1 = 25°C, RH = 50% และ t2 = 12°C, RH = 100% 
 
วิธีการคํานวณ 

 

คาเอนทัลปสามารถหาไดจากตาราง  หรือโมเลียรไดอะแกรม  โดยใชเงื่อนไขของอุณหภูมิ  และคา
ความชื่นสัมพัทธ ณ จุด 1 และ 2 จะได  h1 = 50 kJ/kg,    h2 = 33 kJ/kg 
ดังนั้น    ผลลัพธของการทําความเย็น 
 Q – 1.4*1.2*(50-33) = 28.56 kW 
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3.3.1.3    แดมเปอร หรือใบปรับปริมาณอากาศ 
  เปนอุปกรณท่ีมักจะมีอยูในเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ ประเภท Built up AHU หรือเปนสวนประกอบ

ในระบบทอลม   เพื่อควบคุมปริมาณลม ไดแก 
 

3.3.1.3.1  Volume Damper  ทําหนาท่ีปรับปริมาณลม ติดตั้งในเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ และ
อาจจะติดตั้งตรงบริเวณทอทางแยกตาง ๆ ในระบบทอลม 

 
 

รูปที่ 3.21 แสดง Volume Damper ทั้งแบบ Opposed และแบบ Parallel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.1.3.2   Motorized Damper   ทําหนาท่ีปรับปริมาณลม  โดยมีมอเตอรขับใหตัวใบปรับลมเปด

มากหรือนอยตามที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.22   แสดง Motorized 
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แดมเปอรที่มีคุณภาพจะตองไมคาง จะตองสามารถปรับปริมาณลมไดตามตองการ และเมื่อปดจะตองปดได
คอนขาง สนิท มีการรั่วของลมต่ํา ลักษณะใบปรับปริมาณอากาศอาจจะเปนแบบหลายใบปดเขาหากัน (Opposed 
Blade)  และแบบปกผีเสื้อ (Butterfly) ที่มักจะใชกับทอลมขนาดเล็ก หรือใชใน  VAV  Box เนื่องจากสรางงาย และ
ควบคุมปริมาณลมไดดี  โดยที่ปลายใบอาจจะมีแผนยางชวยใหปดลมไดสนิทขึ้น  พวกแดมเปอรตาง ๆ ไมนิยมใชในทอ
ที่มีอากาศสกปรก เชน ทอระบายอากาศจากครัว หรือหองซักรีด เพราะไขมันหรือสิ่งสกปรกจะไปจับแกนในปรับ
ปริมาณอากาศทําใหคางได   ถาจะไดประโยชนก็เฉพาะชวงปรับลมเมื่อตอนติดตั้งเสร็จใหม ๆ เทานั้น 

 

3.3.1.4  แผงกรองอากาศ  แผงกรองอากาศในเครื่องสงลมเย็นมีหนาท่ีกรองฝุนละอองในอากาศ 
เพื่อใหพัดลมและมอเตอรในตัวเครื่องสะอาด และเพื่อกันมิใหฝุนและสิ่งสกปรกเขาไปอุดตันในคอยลทําความ
เย็น เครื่องสงลมเย็นในปจจุบัน จะใชแผนกรองอากาศที่มีมาตรฐานเทียบเทา MERV6 หรือ 30% ASHRAE ซึ่ง
จะใหการกรองอากาศที่ดีสําหรับการปองกันอุปกรณในระบบทําความเย็นโดยที่ไมไปเพิ่มความดันสถิตใหมาก
ข้ึน หรือความดันตกครอมใหสูงข้ึน ซึ่งจะมีผลกระทบตอเครื่องสงลมเย็น รวมท้ังไปกระทบตอระบบทอสงลม
และทอลมกลับ คอยทําความเย็นตลอดจนแดมเปอรอื่น ๆ  ซึ่งสุดทายจะไปกระทบตอกําลังงานที่ตองใชโดยพัด
ลมและมอเตอรเพื่อขับอากาศผานระบบ  แผงกรองพวกนี้มักจะทําจากใยสังเคราะหเปนแผนบาง ๆ นอกจากนี้ยัง
มีชนิดท่ีถักจากเสนอลูมิเนียม (Aluminum Filter) และมีกรอบทําเปนแผน ๆ ความหนาอยูระหวาง 1 – 2 นิ้ว 
ประสิทธิภาพของแผงกรองอากาศพวกนี้จะอยูท่ีประมาณ 10 – 20 % 

 
การท่ีแผงกรองอากาศที่ติดมากับเครื่องสงลมเย็นสวนมากมักจะถูกออกแบบมาเพื่อรักษา คอยลทํา

ความเย็น พัดลม และมอเตอรใหสะอาด โดยท่ีแผงกรองเหลานี้ไมไดถูกออกแบบมาเพื่ออยางอื่น ดังนั้น เมื่อ
ตองการเพิ่มแผงกรองอากาศเขาไปในระบบปรับอากาศอีก เพื่อทําใหคุณภาพอากาศภายในหองปรับอากาศดีข้ึน 
ซึ่งในปจจุบันมีผูใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality, IAQ) กันมากขึ้น 
เนื่องจากพบวาสุขภาพของคนทํางานขึ้นกับคุณภาพอากาศภายในอาคารเปนอยางมาก  และฝุนละอองในอากาศ
เปนสาเหตุของอาการปวยโรคภูมิแพตาง ๆ   เราจะตองคํานวณหาความดันสถิตท้ังหมดในระบบเพื่อใหแนใจวา
การไหลของอากาศจะไมถูกกระทบจากการเพิ่มแผงกรองอากาศเขาไปในระบบ  ท้ังนี้  การเพิ่มความดันสถิต
ท้ังหมดในระบบเพียง 0.6 หรือ 0.7 นิ้วน้ํา  จะทําใหอัตราการไหลเชิงปริมาตรลดลง 100 CFM  ดังนั้น หากภาระ
ทางดานแผงกรองอากาศเพิ่มข้ึน  ภาระทางดานความดันสถิตจะเพิ่มตาม  และทําใหอัตราการไหลลดลงรวมทั้ง
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบปรับอากาศจะลดตามลงไปดวย 
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รูป3.23   แสดงแผงกรองอากาศ 

 

3.3.2   การทํางานของเครื่องสงลมเย็นในระบบปรับอากาศ 
วัตถุประสงคในการทํางานของเครื่องสงลมเย็น  ก็เพื่อท่ีจะดึงลมบริสุทธิ์จากภายนอกและลมกลับจาก

ภายในบริเวณปรับอากาศใหเขาสูตัวเครื่อง โดยอาศัยพัดลมสงและพัดลมดูด  เพื่อทําการผสมผสานลมเหลานี้เขา
ดวยกัน  จากนั้นลมที่ถูกผสมจะถูกทําใหเย็นลงโ ดยการแลกเปลี่ยนความรอนกับคอยลทําความเย็น   แลวจะถูก
หมุนเวียนกลับเขาสูบริเวณที่ตองการการปรับอากาศ  ซึ่งอาจจะเปนการปลอยโดยอิสระ (Free Blow)  หรือโดย
การสงลมผานระบบทอลม  เครื่องสงลมเย็นจะตองทํางานรวมกันกับระบบปรับอากาศเสมอ   เพื่อรักษาสภาวะ
ภายในบริเวณปรับอากาศใหไดตามที่ตองการ   รวมท้ังตองใหเกิดการอนุรักษพลังงานดวย  ดังนั้นการเลือก
เครื่องสงลมเย็นจะตองพิจารณาถึงองคประกอบตอไปนี้ 
3.3.2.1   การเลือกพัดลมสงลมเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ จุดที่ตองการใชงาน (คือตรงกับ
ปริมาณลมและความดันในระบบ) ซึ่งโดยปกติจะอยูในชวงกลาง ๆ ของกราฟแสดงสมรรถนะการทํางานของพัด
ลม (Fan Performance Curve) 
3.3.2.2   การจะเลือกเครื่องสงลมเย็นที่จะชวยการอนุรักษพลังงาน  ควรจะเริ่มจากการออกแบบที่
พิจารณาถึงองคประกอบเกี่ยวกับปริมาณลม  และความดัน (แรงเสียดทาน)  ซึ่งจะชวยลดกําลังไฟฟาของมอเตอร
ท่ีจะเลือกใชใหนอยลงดวย   ดังนี้ 
 3.3.2.2.1   ควรออกแบบใหระบบปรับอากาศใชปริมาณลมที่ตองสงนอยลง ดวยการใหผลตางของ
อุณหภูมิของลมที่เขาคอยลทําความเย็น   และออกจากคอยลทําความเย็นตางกันมากขึ้น ซึ่งถาปริมาณลมที่ตองสง
นอยลงได   จะชวยลดกําลังไฟฟาของมอเตอรใหนอยลง 
 3.3.2.2.2    ควรออกแบบใหระบบปรับอากาศ มีความเสียดทานในระบบใหนอยลง ดงันี้ 

1)   ออกแบบใหความยาวของทอลมจากเครื่องปรับอากาศไปยังบริเวณพื้นที่ปรับอากาศสั้น
ท่ีสุด  ใหมีความยาวเทา ๆ กัน  หรือมีทอเลี้ยว ของอนอย เชน การจัดวางตําแหนงเครื่องสงลมเย็นอยูกลาง ๆ 
บริเวณพื้นที่ปรับอากาศทําใหความเสียดทานการไหลของลมในทอนอยลง  ซึ่งจะชวยลดกําลังไฟฟาของมอเตอร
ใหนอยลง 
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2)   ออกแบบใหทอลมมีมิติความกวาง  และมิติความสูงใกลเคียงกันเพื่อใหความเร็วของลมใน
ทอต่ํา  ทําใหความเสียดทานการไหลของลมในทอนอยลง  ซึ่งจะชวยลดกําลังไฟฟาของมอเตอรใหนอยลง 

3)  การเลือกใชอุปกรณชวยแปรเปลี่ยนปริมาณลม ในบางพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงภาระการ
ทําความเย็นคอนขางมาก โดยตองเปดเครื่องสงลมเย็นตลอดทั้งวัน  อาทิเชน Lobby และ Coffee Shop ของ
โรงแรม หรือพื้นที่ปรับอากาศที่ไดรับภาระความรอนจากภายนอกในชวงเชา และชวงบายไมเทากัน  คือ   ตั้งอยู
ในบริเวณทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก  ทิศใดทิศหนึ่ง 

ดังนั้น  หลักการเลือกขนาดของเครื่องสงลมเย็นและอุปกรณชวงแปรเปลี่ยนปริมาณลมเพื่อควบคุม
ปริมาณใหเหมาะสมกับภาระการทําความเย็นที่เปลี่ยนแปลง   จะทําใหเกิดการอนุรักษพลังงาน คือ ลด
กําลังไฟฟาของมอเตอรใหนอยลง   โดยวิธีการแปรเปลี่ยนปริมาณลม  สามารถทําไดดังนี้ 

๐  ใชมอเตอรท่ีสามารถแปรเปลี่ยนความเร็วรอบได (Variable Speed Motor) โดยใชอุปกรณควบคุม
เรียกวา “INVERTER”  ซึ่งเปนวิธีการท่ีแนนอนในการควบคุมปริมาณลม   และประหยัดพลังงานไดดีท่ีสุด  แต
ตองมีการลงทุนสูง 

๐ ใชอุปกรณปรับชองลมเขาของพัดลม (Inlet Guide Vane)  ซึ่งเปนวิธีท่ีประหยัดพลังงานไดคอนขางดี
อีกวิธีหนึง่  แตการลงทุนยังคอนขางสูง 

๐ ใชอุปกรณปรับชองลมออกของพัดลม (Discharge Damper)  ซึ่งเปนวิธีประหยัดพลังงานไดดี
พอสมควร   และราคาลงทุนจะถูกกวามาก 

๐  ใชใบปรับทิศทางลมและปริมาณทางดานลมขาเขาเพื่อใหมีทิศทางการไหลที่สอดคลองกับการหมุน
ของปกใบพัด 

อยางไรก็ตาม การเลือกใชอุปกรณชวงแปรเปลี่ยนปริมาณลมสําหับเครื่องสงลมเย็นนี้ จะไมเหมาะสม
กับบริเวณพื้นที่ปรับอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงภาระการทําความเย็น   เนื่องจากจะประหยัดพลังงานไดนอย และ
ไมคุมคาตอการลงทุน 

 
3.3.3     ระบบสงลมเย็น 
3.3.3.1   ระบบทอลม 

  การกระจายอากาศทางดานลมเย็นใหมีความสม่ําเสมอตลอดทั่วบริเวณที่ตองการปรับอากาศ ถือวาเปน
หนาท่ีหลักของเครื่องสงลมเย็นโดยตรง   ซึ่งในกรณีท่ีใชเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนขนาดเล็กโดยทั่วไป  ตัว
เครื่องสงลมเย็นจะเปาลมไปไดไกลไมเกิน 6 เมตร  หรือ  หากใชเครื่องสงลมเย็นแบบตูตั้งแลวเปาลมโดยตรง 
(Free Blow) ก็จะทําใหลมเย็นตกเปนที่ ๆ ตรงท่ีโดยลมเย็นเปาก็จะเย็นเกินไป   นั่งนาน ๆ ไมได  สวนตรงที่ไม
โดนลมเย็น  บางบริเวณก็อาจจะไมเย็นพอ  เครื่องปรับอากาศแบบนี้จึงเหมาะที่จะใชเฉพาะกับบริเวณที่คนสัญจร
ไปมาไมอยูกับที่  ในกรณีท่ีใชในสํานักงานที่คนตองนั่งทํางานนาน ๆ  หองประชุม  หองจัดเลี้ยง  หองอาหาร 
หองพักผอน  หรือ  บริเวณที่มีพื้นท่ีปรับอากาศเปนบริเวณกวาง  การกระจายลมเย็นจึงตองอาศัยระบบทอลมใน
การชวยกระจายลมใหท่ัวถึง  ท้ังนี้ เพื่อใหอุณหภูมิของอากาศภายในหองนั้นมีความสม่ําเสมอโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในบริเวณที่มีพื้นที่มาก ๆอุณหภูมิท่ีสม่ําเสมอในบริเวณปรับอากาศจะทําใหคนที่อยูในบริเวณนั้นเกิดความรูสึก
สุขสบาย โดยทั่วไปความเร็วลมที่ผานตัวคนที่เหมาะสมควรจะอยูท่ีประมาณ 50 ฟุต/นาที  ระบบทอลมจะมี
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อุปกรณตาง ๆ ท่ีเขาเกี่ยวของดวย  เชน  แผนปรับทิศทางลม ไปปรับปริมาณลมหรือ แดมเปอร   หนากากจายลม 
เปนตน 
 การใชทอสงลมเย็นนี้จะเปนปจจัยหลักในการเลือกใช  ก็ตอเมื่อตองการปรับอากาศของอาคารหรือหอง
ท่ีมีขนาดใหญพรอมกันหมด  ตองการกระจายลมใหท่ัวท้ังหอง  รวมท้ังความสวยงามภายในหองดวย  ในกรณี
ดังกลาว การเลือกสงลมเย็นโดยการสงลมเย็นไปตามทอ (Duct) จะเปนวิธีท่ีเหมาะสมที่สุด  อุปกรณหลักในการ
สงลมเย็นประกอบดวย 
 3.3.3.1.1    พัดลมหรอืเครื่องสงลมเย็น  (Fan or Air Handling Unit) 
 3.3.3.1.2    ทอสงลม (Duct work)   รวมท้ังขอตอ  (Fittings) 
 3.3.3.1.3    หัวจาย  (Terminal Distribution) 
 3.3.3.1.4    อุปกรณเสริม (Accessories) เชน  แดมเปอร (Damper)  หรือ ใบปรับปริมาณลมแผนปรับ 
ทิศทางลม (Guide Vane) 
 ทอลมสง เรียกวา Supply Air  ทําหนาท่ีจายลมเย็นที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ, FCU หรือ AHU ไปยัง
บริเวณปรับอากาศที่ตองการ   ทอลมกลับ เรียกวา Return Air  ทําหนาท่ีนําลมจากภายในหองปรับอากาศ กลับมา
เขายังเครื่องปรับอากาศ, FCU หรือ AHU วิธีการนําลมกลับนี้  อาจจะไมจําเปนตองเดินทอลม  เพื่อไปรับตามจุด
ตาง ๆ เสมอไป   หากพ้ืนที่หองไมใหญนักก็อาจจะเดินทอมกลับสั้น ๆ แลวดูดลมจากหองปรับอากาศในบริเวณ
ใกลเครื่องไดเลย   หรือในกรณีสํานักงาน  อาจจะใชพื้นที่ในฝาเพดานเปนทางลมกลับก็ได  ท้ังนี้จะตองพิจารณา
ไมใหเกิดกระแสลมมากเกินไปบริเวณหนาลมกลับ 
 ลักษณะวงจรการหมุนเวียนของลมจะเปนแบบปด (Recirculate) คือ  สงลมเย็นไปแลวก็ดึงลมที่รอนขึ้น
หลังจากรับความรอนภายในหองกลับมาทําใหเย็นแลวก็สงกลับเขาไปในหองใหม   เปนเชนนี้ไปเรื่อย ๆ ในขณะ
ท่ีเดินระบบปรับอากาศ   แตเพื่อใหไดปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอในหองปรับอากาศ   ก็จะมีการนําอากาศจาก
ภายนอกหองปรับอากาศเขามาผสมอากาศสวนนี้คือ   อากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air)  ตําแหนงของชองลมบริสุทธิ์ 
(Outside Grille) ตองติดตั้งใหหางจากบริเวณขางเคียงท่ีมีอากาศเสียจากหองน้ํา  หองครัว  หอระบายความรอน
เพื่อปองกันการลัดวงจรของอากาศ  ปริมาณลมที่หมุนเวียน  หรือ Recirculated Air  ในระบบปรับอากาศ
โดยทั่วไปจะอยูในชวง 12 – 15 เทาของปริมาตรหอง/ช่ัวโมง ภาษาทางวิศวกรรมเรียกวา 12 – 15 Air change/hr 
และปริมาณอากาศบริสุทธิ์ท่ีเขามาผสมจะอยูในชวง 10 – 15% ของปริมาณลมหมุนเวียนนี้  ข้ึนกับลักษณะการ
ใชงาน  เชน  ความหนาแนนของคน   และหากเปนรานอาหาร   หรือหองประชุมก็จะมากขึ้น 
 การนําอากาศบริสุทธิ์เขามาแลว   ยังมีการระบายอากาศเสียท้ิง (Exhaust Air) จากหองน้ํา  เครื่องจักร 
หองครัว  หองท่ีมีการสูบบุหรี่  หองจัดเตรียมอาหาร หองเก็บของ เปนตน   เพื่อปองกันกลิ่นรบกวน ปริมาณ
อากาศเสียจะนอยกวาปริมาณอากาศบริสุทธิ์อยูบาง ท้ังนี้   เพราะโดยทั่วไปหองปรับอากาศจะพยายามรักษา
ความดันใหภายในหองสูงกวานอกหองเพื่อเปนการปองกันไมใหฝุนและความชื้นเขาไปได 
 ในการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)   นอกจากการนําอากาศบริสุทธิ์เขามา
ผสมดังกลาวแลว  ยังมีการกรองอากาศโดยใชแผงกรองอากาศ (Air Filter) โดยในระบบปรับอากาศแผงกรอง
อากาศนี้จะอยูท่ี FCU หรือ AHU หรือ ในระบบทอลมกลับ  เพื่อทําหนาท่ีกรองฝุนละอองในอากาศ  เมื่อฝุนมา
จับที่แผงกรองอากาศแลว ก็จะตองเปลี่ยนหรือถอดออกมาลาง แลวแตวาจะใชแผงกรองอากาศชนิดไหน 
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3.3.3.2    ระบบสงลมเยน็แบบ VAV 
    ในระบบสงลมเย็นแบบ  VAV   จะใชอากาศเย็นเปนตัวกลางในการดูดความรอนที่หองหรือโซนตาง  
ๆ  แลวนําความรอนกลับไปทิ้งท่ีเครื่องสงลมเย็น   ในการหมุนเวียนลมเย็นจะใชพัดลมขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟา  เมื่อปริมาณลมที่ใชลดลงตามภาระทําความรอนของหองตาง ๆ  ก็จะมีระบบควบคุมใหพัดลมจายลมได
นอยลงตามภาระความความรอน  ซึ่งจะชวยในการประหยัดพลังงาน  รวมท้ังจะไปปรับใหหัวจายลม VAV ปรับ
ลดปริมาณการจายลมตามลงไปดวย  โดยมีกลองควบคุมปริมาณลม (VAV Box)  ซึ่งมีลิ้นควบคุมปริมาณลมตาม
เทอรโมสตัทในบริเวณนั้น  ทําใหปริมาณการจายลมมากนอยตามสภาพการใชงาน    ลักษณะนี้จะทําใหสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิไดดีข้ึน และในแตละขั้นอาจจะมีเทอรโมสตัทถึง 10–30 ชุด ตามขนาดพื้นที่อาคารและการใชงาน 
 การเลือกหัวจายลมสําหรับระบบ VAV จะตองเลือกชนิดท่ีใชกับระบบ VAV กลาวคือ  จะตองมี
คุณสมบัติท่ีสามารถเปาลมใหวิ่งเกาะไปใตฝาเพดานได  เมื่อปริมาณลมเปลี่ยนไปเนื่องจากหัวจายลมโดยทั่วไป
เมื่อปริมาณลมนอยลง  ลมจะตกลงใตหัวจายเลย  ทําใหไมสามารถกระจายลมไปได  สิ่งสําคัญที่ไมควรจะ
มองขามก็คือ   เนื่องจากทอลมติดตั้งอยูภายใตฝาเพดาน   และมีอุปกรณประกอบในระบบทอลมหลายอยาง เชน 
ใบปรับปริมาณลม หรือในกรณีท่ีใชระบบ VAV ก็มี VAV Box  ซึ่งมีอุปกรณ  มอเตอรท่ีจะขับลิ้นปรับปริมาณ
ลมอุปกรณเหลานี้ตองการชองเปดเพื่อใหสามารถตรวจสอบ  หรือปรับแตง ปริมาณลมได  ฝาเพดานจึงควรเปน
แบบที่เปดไดใหมากที่สุด ไมเชนนั้นก็มักจะพบปญหาวา  จายลมเย็นมากไปหรือนอยไป แลวไมสามารถปรับ
หรือทําอะไรได 
 

 
 

รูปที่ 3.24   แสดงการทํางานของระบบปริมาณลมคงที่ 
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รูปที่ 3.25   แสดงการทํางานของระบบ VAV 
 
 

 
 

รูปที่ 3.26   แสดงกลองจายลมแบบ VAV หนาตัดรูปวงกลม 
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รูปที่ 3.27   แสดงกลองจายลมแบบ VAV หนาตัดรูปสี่เหล่ียม 
 

 

 
 

รูปที่ 3.29   แสดงตําแหนงของใบปรับปริมาณลมในกลอง VAV 
 

 
 

รูปที่ 3.30   แสดงหัวจายลม VAV แบบ Slot 
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รูปที่ 3.31   แสดงหัวจาย VAV แบบสี่เหล่ียม 
ขอไดเปรียบของระบบ VAV 
 ระบบ VAV มีขอไดเปรียบหลายประการที่พอจะรวบรวมสรุปไดดังนี้ คือ 

1)   ประหยัดพลังงาน 
ระบบ VAV เปนระบบที่ประหยัดพลังงานไดมากกวาระบบปริมาณลมคงที่โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่

โหลดลดลง ในอาคารประเภทสํานักงาน สถานศึกษา และโรงงานในชวงวันหนึ่ง ๆ โหลดอาจเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลา  เชน มีคนเขา ๆ ออก ๆ มีการปด – เปดไฟ  หรือใชอุปกรณไฟฟาท่ีใหความรอนในบางขณะ  แตท่ีแน 
ๆ ก็คือ  รูปลักษณะของตัวอาคารเองมีสวนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอาคารที่มีผนังเปนกระจกโดยรอบใน
ชวงเวลาตาง ๆ กัน   และทิศทางตางกัน  ผนังแตละดานจะไดรับความรอนจากดวงอาทิตยไมเทากัน  สภาวะตาง 
ๆ เหลานี้เปนตัวทําใหโหลดเปลี่ยนแปลงไป ในระบบ VAV เมื่อโหลดลดลง  ปริมาณลมจายก็จะลดลง  พัดลมก็
จะทํางานนองลง    เราจึงสามารถประหยัดพลังงานสวนนี้ได   นอกจากนี้ยั งประหยัดพลังงานของ
เครื่องปรับอากาศไดอีก  เนื่องจากโหลดลดลง  เมื่อเทียบกับระบบปริมาณลมคงที่  ซึ่งจะตองจายลมที่ตลอดเวลา
จึงมีการประหยัดพลังงานในสวนพัดลมนี้   แตก็ยังคงประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศเนื่องจากโหลด
ลดลงไดเชนกัน 

2)   คาลงทุนถูก 
ระบบ VAV เปนระบบที่ติดตั้งงาย ระบบควบคุมก็งาย ๆ ไมมีการผสมลม ไมมีการปรับสมดุล  ท่ีสําคัญ

คือ ปริมาณลมรวมนอยกวาแบบปริมาณลมคงที่  ท้ังนี้เพราะการคํานวณโหลดของระบบนี้จัดแบบเปนโซน 
(Zone load basis)  เนื่องจากแตละโซนจะมีโหลดมากที่สุดท่ีเวลาตางกัน  ปริมาณลมรวมที่สูงสุดของระบบ 
VAV จึงนอยกวาผลรวมของโหลดที่มากที่สุดของแตละโซน  ซึ่งถาเปนแบบระบบปริมาณลมคงที่แลว  จะตอง
จายลมที่มากที่สุดของแตละโซนตลอดเวลา   จากขอแตกตางอันนี้เอง  ทําใหเราสามารถลดขนาดเครื่องสงลมเย็น 
ทอลม พัดลม และแผงกรองอากาศสําหรับระบบ VAV ลงได  ซึ่งทําใหราคาถูกลงดวย 

3)   ควบคุมอุณหภูมิไดหลายโซนโดยอิสระ 
สําหรับอาคารที่แตละโซนตองการควบคุมอุณหภูมิท่ีแตกตางกันไป ระบบ VAV เปนระบบที่เหมาะ

ท่ีสุด เพราะการใชเครื่องสงลมเย็นเพียงชุดเดียวกระกอบกับอุปกรณของระบบ VAV ก็สามารถควบคุมอุณหภูมิ
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ของโซนตาง ๆ ไดตามที่แตละโซนตองการโดยอิสระ   ขณะที่ถาเปนระบบปริมาณลมคงที่จะตองใชเครื่องสงลม
เย็นหลาย ๆ ชุด   หนึ่งชุดตอหนึ่งโซนที่ตองการอุณหภูมิแตกตางกัน   ทําใหตองเสียเนื้อท่ีสําหรับติดตั้งเครื่องสง
ลมเย็นเพิ่มข้ึน 

4)   ปราศจากเสียงรบกวน 
เนื่องจากอุปกรณของระบบ VAV เชน  กลองควบคุมปริมาณลม  และทอลมชนิดออน  ชวยเก็บเสียงไป

ไดมาก   ทําใหเสียงจากระบบปรับอากาศเขามารบกวนภายในหองไดนอยมาก 
5)   โยกยายหัวจายไดงาย 
อันนี้มีขอจํากัดท่ีฝาจะตองเปนแบบที – บาร (T – bar) เพราะหัวของระบบนี้สวนใหญจะเปนแบบ

สลอท (Slot Diffuser) ซึ่งมีความยาวมาตรฐานเทากับแผนที – บาร  เมื่อตองการยายตําแหนงหัวจายก็เพียงแต
ถอดสกรูยึดออก แลวยกไปตั้งบนตําแหนงใหม โดยยกแผนฝาเดิมไปเปลี่ยนกับแผนฝาตําแหนงใหมดวย ปญหา
เรื่องทอลมที่ตองตอจากกลองควบคุมปริมาณลมไปยังหัวจายลมก็ไมมี  เนื่องจากใชทอลมออนอยูแลว  วิธีนี้ลด
ปญหาเรื่องการติดตั้งหัวจายสําหรับบริเวณที่มีการกั้นหอง 

ถาพูดถึงการทํางานของระบบ VAV จัดวาเปนระบบที่ดีกวาระบบปริมาณลมคงที่  แตก็ยังดอยกวา
ระบบรีฮีท  เพราะเมื่อโหลดลดลง VAV ก็ไมสามารถควบคุมความชื้นตามที่ตองการไดนอกจากนี้ระบบ VAV 
ในสมัยกอนยังมีปญหาที่วา  เมื่อโหลดลดลงมาก จนเกือบไมมีโหลดเลย ปริมาณลมหมุนเวียนไมเพียงพอ  ทําให
คนที่อยูรูสึกอึดอัด   จึงไดมีการพัฒนาระบบขึ้นใหมเรียกวา VAV รีฮีท ซึ่งเปนการรวมระบบ VAV และระบบ
รีฮีทเขาดวยกัน โดยท่ีระบบ VAV ก็ยังคงทําหนาท่ีโดยปกติตอเมื่อโหลดลดลง จนปริมาณลมลดลงต่ําสุดจนถึง
คา ๆ หนึ่ง คือ รีฮีทก็จะเขามาทําหนาท่ีควบคุมอุณหภูมิแทนระบบ VAV ตอไป   จนมีโหลดเพิ่มข้ึนก็จะกลับเขา
สูสภาพเดิม   ระบบนี้จึงจัดวาเปนระบบสมบูรณแบบที่สุด 

อยางไรก็ตาม  เทาท่ีทราบไมมีใครนําระบบ VAV รีฮีทมาใช อาจจะเห็นแพงเกินไปเพราะโดยทั่วไป
ความชื้นผิดไปบางก็ไมเห็นเปนไร ท่ีนิยมใชจึงเปน VAV ธรรมดา แตตั้งปริมาณลมที่ลดลงต่ําสุดเอาไว คือไมวา
โหลดจะตองนอยลงแคไหน ใบปรับลมของ VAV จะไมหรี่ลมต่ําไปกวานี้ เพื่อมิใหคนรูสึกอึดอัด 
 

 3.3.3.2.1   การควบคุมระบบ VAV ในระบบปรับอากาศ 
 การควบคุมระบบ VAV มีการควบคุมหลายวงจร  การควบคุมประกอบไปดวย 
 (1)   การควบคุมอุณหภูมิของ Supply Air ท่ี AHU 
 (2)   การควบคุมอัตราการไหลของอากาศโดยใช VSD ท่ี AHU 

(3)   การควบคุมอุณหภูมิโซนที่ VAV Terminal 
  3.3.3.2.1.1   การควบคุมอุณหภูมิของ Supply Air  
  ระบบ VAV ท่ีดีควรมีระบบควบคุมท่ีสามารถปรับอุณหภูมขิองลมจายจาก AHU ได การเพิ่ม
อุณหภูมิของ Supply Air นอกจากจะทําใหประหยัดพลังงานแลวยังจะชวยในการลด Air Flow ท่ี VAV Terminal 
ไดอีกดวย วิธีท่ีนิยมใชกันคือ  
 ให Zone Thermostat ทุกตัวสงสัญญาณผาน Signal Selector เพื่อเพิ่มอณุหภูมิของลมจายเมื่อ VAV 
Terminal ตัวสุดทายเริ่มท่ีจะหรี่  การทําเชนนี้จะทําให Terminal ตัวสุดทายไมตองหรี่ และ Terminal ตัวท่ีตองหรี่
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ไปกอนหนานี้แลวเริ่มเปดออกในกรณีท่ี Terminal บางตัวหรี่มากจนเกิดไปไมสามารถทําใหเกิดการหมุนเวียน
ของอากาศที่เพียงพอใน Zone นั้นๆ อาจใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอนีช้วย Zone ท่ีมีปญหาคือ 

1)  ใช Terminal ท่ีมี Reheat 
2)  ใช Terminal แบบ Fan Powered 
3)   ใช Terminal แบบ Induction 

Set คา Minimum CFM ของ Terminal เอาไวใหสูงพอ โดยตั้งคาต่ําสุดท่ี Controller ซึ่งจับอัตราการ
ลดลงของปริมาณอากาศในทอประธานเลย โดยตรง เมื่ออตัราการไหลลดลงถึงจุดหนึ่งกใ็หสงสัญญาณไป Reset 
อุณหภูมิของลมจายใหสูงข้ึน (สงสัญญาณไป Offset  สัญญาณจาก Thermostat ท่ีควบคุม Control Valve ของน้ํา
เย็น) 

การควบคุมอัตราการไหลของพัดลม  วิธีการเปลี่ยนแปลงของอากาศมีหลายวิธี ไดแก 
1)   Discharge Damper 
2)   Vane Axial Intel Vanes 
3)   Centrifugal Intel Vanes 
4)   Vane Axial  Controllable Pitch 
5)   Variable Speed 

 
3.3.3.2.1.2   การควบคุมอัตราการไหลของอากาศโดยใช VSD ที่ AHU 

 การใช Variable Speed เปนวิธีท่ีสามารถประหยัดพลังงานไดสูงสุด  อุปกรณท่ีใชในการนี้คือ Inverter 
ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชกับมอเตอรแบบธรรมดาของพัดลมทั่วๆ ไปไดงาย  สมัยกอน Inverter มีราคาแพง
มาก ไดปรับตัวลดลงมาก  อีกทั้งตัว Inverter เองก็เปนอุปกรณอิเล็กโทรนิคอยูแลว  ทําใหการเชื่อมตอเขาระบบ
ควบคุมสมัยใหมเชน DDC เปนสิ่งท่ีทําไดโดยตรง ไมตองใชอุปกรณแปลงสัญญาณแตอยางใด  
 การควบคุม Inverter ใหเปลี่ยนรอบการทํางานของพัดลม  มักกระทําโดยการติดตั้ง Static Pressure 
Sensor ไวในทอลมประธานตรงบริเวณใกลปลายทอ  โดยมีระยะหางจาก Supply Fan ประมาณสองในสามหรือ
สามในสี่ของระยะทางทั้งหมด  ในกรณีท่ีทอลมประธานมีทอแยกออกไปในหลายทิศทาง  อาจตองติดตั้ง Static 
Pressure Sensor หลายตัว  โดยมี High Signal Selector เปนตัวเลือกสงสัญญาณมาควบคุม Inverter ของพัดลม 
ความดันในทอลมตรงขาเขา Terminal Unit ทุกตัวตองเพียงพอที่จะ Operate Terminal Unit ทุกตัวไดท่ีสภาวะ
ของการไหล  ขอควรระวังในการออกแบบระบบปรับอากาศแบบ VAV คือการควบคุม Return Air  หรือ 
Exhaust Fan ใหมีอัตราการสงลมที่สัมพันธกันกับ Supply Air Fan   ถา CFM ของ Supply Fan มีปริมาณลดลง 
CFM  ของ Exhaust Fan หรือ Return Air  Fan  ก็ควรท่ีจะมีการลดลงดวย เพื่อรักษา Building Pressurization 
เอาไว  การควบคุมแบบ Closed  Loop Fan Volume Control  จะชวยใหการทํางานของ Return Air  Fan สัมพันธ
กับของ Supply Air Fan  ระบบควบคุมแบบนี้ใชหลักของการวัดความเร็วของอากาศในทอสงและทอกลับซึ่งจะ
ตัดปญหาในการควบคุมพัดลมสองตัว  ท่ีอาจใชใบพัดคนละชนิดหรือมี Characteristic ไมเหมือนกัน Controller 
ชุดนี้สามารถที่จะตั้งไวใหรักษาระดับความแตกตางระหวาง CFM ท่ีตองการ ของ Supply กับ Air Fan เพื่อรักษา
ระดับของ Building Pressurization   และรักษาปริมาณการระบายอากาศต่ําสุดท่ีตองการได 
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รูปที่ 3.32   การควบคุมระบบ VAV แบบ Closed  Loop Fan Volume Control 
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    3.3.3.2.1.3   การควบคุมอุณหภูมิโซนที่ VAV Terminal 

 
 

 
 

รูปที่ 3.33   แสดงสวนประกอบและการใชงานของ VAV Terminal Unit 
 

 

 
 

รูปที่ 3.34   VAV Terminal Unit 
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ชนิดของ VAV Terminal Controller  
 หัวจายลม VAV มี 2 แบบ คือ 

1)   หัวจายลม VAV แบบแปรผันตามความดัน (Pressure Dependent) ดังแสดงในรูป 3.17 กระบังลม
เปนแบบปกติปด เทอรโมสตัทเปนแบบ DA (Direct Acting)  เมื่ออุณหภูมิในหองเพิ่มข้ึนกระบังลมจะเปดใหลม
เขาสูหองเพิ่มข้ึน  หัวจายลม VAV สามารถจายลมรอนโดยใชเทอรโมสตัทเปนแบบ RA (Reverse Acting) ซึ่งจะ
ปดกระบังลมเมื่ออุณหภูมิในหองเพิ่มข้ึน  หัวจายลม VAV ชนิดนี้ สวนใหญจะมีอุปกรณทางกลสําหรับปรับ
ตําแหนงต่ําสุดหรือสูงสุด  หัวจายลมจะจายลมเพิ่มข้ึนถาความดันสถิตกอนเขากระบังลมเพิ่มข้ึนถึงแมวาเทอร
โมสตัทจะไมสั่งใหเพิ่มปริมาณลม 
 

 
 

รูปที่ 3.35   หัวจายลม VAV  แบบ Pressure Dependent 
 

2)   หัวจายลม VAV แบบไมเปลี่ยนตามความดัน (Pressure Independent) ดังแสดงในรูปที่ 3.18 โดย
ปริมาณลมที่จายจะ  ไมข้ึนกับความดันสถิติ  แตจะขึ้นกับอุณหภูมิภายในหอง  ตัวควบคุมแบบรีเซ็ท (Reset 
Controller) จะควบคุมอัตราการจายลมโดยวัดความดันตกครอม ออริฟส ซึ่งแปรผันตามปริมาณลมจายแลวสง
สัญญาณไปปรับกระบังลม D1 เพื่อใหปริมาณลมจายคงที่ตามคาท่ีตั้งไว   ถาความดันเพิ่มกระบังลมจะหรี่ลง
เพื่อใหปริมาณลมคงเดิม   แตถาอุณหภูมิในหองเพิ่มข้ึนสัญญาณจะไปปรับคาปริมาณลมที่ตั้งไว (Set Point) ให
สูงข้ึนทําใหกระบังลมเปดกวางขึ้น   หัวจายลมชนิดนี้จะทําใหผลของการควบคุมอุณหภูมิดีข้ึนถาความดันใน
ระบบเปลี่ยนแปลง    เพราะสามารถปรับปริมาณลมไดทันทวงทีกอนที่ลมจะจายเขาไปในหองมากเกินไป 
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รูปที่ 3.36   หัวจายลม VAV  แบบ Pressure Independent 
 
VAV ที่ดีควรมีขีดความสามารถดังตอไปนี้ คือ 

ก. สามารถปรับปริมาณ  CFM ต่ําสุดและสูงสุด ไดท่ีตัว Thermostat 
ข. เปนแบบ  Pressure Independent   และมีเครื่องวัดความเร็วลมที่มีความแมนยําสูง 
ค. Control ควรเปนแบบ PI หรือ PID  เพื่อการควบคุมท่ีแมนยํา 
ง. สามารถวัดอัตราการไหลผาน Terminal Unit ในขณะใดๆ ท่ี Thermostat 
จ. สามารถ Offset คา Set Point  ดวยสัญญาณจากภายนอกหรือจากระบบ BAS ได 
ฉ. สามารถ  Remove Override ไปยังตําแหนงเปดเต็มท่ี และ LOCK หรือ จํากัดชวงในการตั้งอณุหภูมิได 
ช. ตัวกลองแข็งแรง มีการรั่วซึมนอย และเก็บเสียงไดดี 

 

การเลือกขนาดของ Terminal Unit ควรทราบขอมูลตอไปนี ้
- Minimum CFM 
- Maximum CFM 
- Minimum CFM ∆P ครอม Terminal Unit 
- Maximum CFM ∆P ครอม Terminal Unit 

 

 Discharge และ Radiated Noise Criteria ∆P สูงสุด เปนแบบ Pressure Independent  หรือแบบ Pressure 
Dependent มี Casing Leakage และ Damper Leakage ไมเกินเทาใด ท่ี ∆P ท่ีกําหนด Terminal Unit  แบบ Single 
Duct, Cooling Only Unit  เปนแบบที่พบเห็นและถูกนํามาใชมากที่สุดในประเทศไทย   Terminal Unit แบบนี้ใช
ท้ังใน Interior และ Perimeter Zone Basic Terminal   ประกอบไปดวยตัวถงั Damper, Damper Actuator และชุด
อุปกรณควบคุม  ทางดานขาเขาจะมี Velocity Sensor ติดตั้งไว (สําหรับแบบ Pressure Independent)  ทางดานขา
ออกอาจติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมได เชน Sound Attenuator และ Multi-Outlet Adapter 
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รูปที่ 3.37   การควบคุมอุณหภูมิ  (Zone Temperature)  ของ VAV Terminal Controller 
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รูปที่ 3.38   พารามิเตอรที่ใชควบคุม VAV Controller 



บทที ่3  การอนุรักษพลงังานในระบบปรับอากาศ ตําราอบรม “ผูรับผิดชอบดานพลงังานอาวุโส  ดานปฏิบตัิ”  ดานไฟฟา 
 

3-45 
 

3.3.4 การคํานวณเกี่ยวกับเครื่องสงลมเย็น 
 ในบทนี้จะกลาวถึงการคํานวณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเครื่องสงลมเย็นโดยนําเสนอสูตรและสมการตาง ๆ 
ท่ีตองใชในการคํานวณตลอดจนตัวอยางการใชขอมูลท่ีไดจากการวัด  เพื่อนํามาใสในสูตรหรือสมการแลว
คํานวณหาผลลัพธท่ีตองการ   ซึ่งผลลัพธท่ีไดจะเปนตัวบงช้ีถึงผลจากการทํางานของเครื่องสงลมเย็นภายใต
สภาวะการทํางานนั้น ๆ รวมท้ังหากมีการเก็บสะสมขอมูลท่ีไดจากการวัดตามระยะเวลาตาง ๆ มากพอ  ก็จะ
สามารถนําผลลัพธท่ีไดมานําเสนอในรูปกราฟ   เพื่อศึกษาแนวโนมและขอบงช้ีถึงการทํางานในอนาคต  
ตลอดจนการกําหนดแนวทางที่จะปรับปรุงการทํางานของเครื่องสงลมเย็น   โดยสามารถที่จะมีขอเปรียบเทียบ
ใหเห็นเปนรูปธรรมได 
  
3.3.4.1    การคํานวณหาขนาดทําความเย็นของเครื่องสงลมเย็น 
   การคํานวณหาขนาดการทําความเย็นของเครือ่งสงลมเย็น  หาไดจากสมการ 
 

 
)](5.4[

)(10707.5 3

HsHrQ
HsHrQTR

−××=
−×××= −

     (3.38) 
 

 เมื่อ 
 TR คือ ความสามารถในการทําความเย็น หนวยเปน Ton of Refrigeration (TR) 
 Q คือ ปริมาณลมหมุนเวียนผานคอยลเย็น หนวยเปน ลบ.ม./นาที (ลบ.ฟุต/นาที) 
 Hr คือ เอนทัลปของลมกลับ หนวยเปน kJ/kg (Btu/lb) 
 Hs คือ เอนทัลปของลมจาย หนวยเปน kJ/kg (Btu/lb) 
 
ตัวอยางที่ 2   ในการตรวจวัดเครื่องสงลมเย็น  บันทึกคาความเร็วลมกลับเฉลี่ยบริเวณชองลมกลับไดเทากับ 
5 เมตร/วินาที   วัดขนาดของชองลมกลับไดพื้นที่เทากับ 0.9 ตร.ม.   คาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของลมจาย
เทากับ 15.8°C และ 78.7%RH   สําหรับลมกลับวัดได 25.1°C และ 58.2%R  คาการใชไฟของเครื่องสงลมเย็น
วัดไดเทากับ 4.8 kW   คํานวณหาขนาดการทําความเย็นของเครื่องไดดังนี้ 
 
 จากขอมูลของลมจายและลมกลับ นําไปพล็อตในแผนภูมิอากาศ   จะไดคาเอนทัลปของลมจายเทากับ 
38.1 kJ/kg   สวนของลมกลับเทากับ 54.8 kJ/kg 
 ปริมาณลมหมุนเวียนผานคอยลเย็นคิดเปน   5*60*0.9   =   270 ลบ.ม./นาที 
 ดังนั้น   ขนาดทําความเย็นของเครื่องสงลมเยน็ตัวนี้จะเทากับ 

 
TR

TR
73.25

)1.388.54(27010707.5 3

=
−×××= −

 

 
 



บทที ่3  การอนุรักษพลงังานในระบบปรับอากาศ ตําราอบรม “ผูรับผิดชอบดานพลงังานอาวุโส  ดานปฏิบตัิ”  ดานไฟฟา 
 

3-46 
 

 
 

รูปที่ 3.39   แสดงแผนภูมิอากาศชื้น 
 
3.3.4.2     การคํานวณหาปริมาณน้ําเย็นผานเครื่องสงลมเย็น 
    3.3.4.2.1   หาปริมาณน้ําเยน็ผานคอยลจากขนาดการทําความเย็น 
    อัตราการไหลของน้ําผานคอยลทําความเย็นในเครื่องสงลมเย็นสามารถ    หาไดจากสมการ 
 

 
T

TRGPM
∆
×

=
24        (3.39) 

โดย 
 TR  คือ  ความสามารถในการทําความเย็น หนวยเปน Ton of Refrigeration (TR) 
 ∆T  คือ  ผลตางของอุณหภูมิน้ําเย็นและออกจากคอยลทําความเย็น °F 
 GPM  คือ  ปริมาณน้ําไหลผานคอยลทําความเย็นในหนวยแกลลอนตอนาที 
 
ตัวอยางที่ 3  เครื่องสงลมเย็นมีขนาดทําความเย็นเทากับ 25.73 TR วัดอุณหภูมิน้ําเย็นเขาได 45°F   และน้ําเย็น
ออกได 55°F   จะไดปริมาณน้ําเย็นไหลผานคอยลทําความเย็น เทากับ 

 
 75.61

10
2473.25

=
×

=GPM       (3.40) 
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  3.3.4.2.2    หาปริมาณน้ําเย็นที่ผานคอยลจากคาความดันลด 

 
1

2
12 P

PGPMGPM
∆
∆

=       (3.41) 

โดย 
 GPM2  คือ  อัตราการไหลของน้ําผานคอยลเย็น          แกลลอน/นาที 
 GPM1  คือ  อัตราการไหลของน้ํากอนเขาคอยลเย็น    แกลลอน/นาที 
 ∆P2  คือ  ความดันลดของน้ําท่ีออกจากคอยลเย็น    psi 
 ∆P1  คือ  ความดันลดของน้ํากอนเขาคอยลเย็น       psi 
  

ตัวอยางที่ 4  จากการวัดปริมาณน้ําเย็นกอนเขาคอยลทําความเย็นพบวา มีคาเทากับ 65 GPM คอยลทําความ
เย็นมีคาความดันลดของน้ําเทากับ 7 psi   คาความดันลดของน้ํากอนเขาคอยลเย็นเทากับ 7.76 psi  ปริมาณน้ําเย็น
ผานคอยลทําความเย็นเทากับเทาไร 

 
1

2 76.7
765=GPM  

ดังนั้น GPM2    =   61.74 
  

3.3.4.3    การคํานวณเกี่ยวกับพัดลม 
    3.3.4.3.1   กฎของพัดลม 
   ปริมาณลมแปรผันรอบของพัดลมและเสนผานศูนยกลาง 
 

 
1

2

1

2

1

2

D
D

RPM
RPM

CFM
CFM

==       (3.42) 
   

โดย  D  คือ  เสนผานศูนยกลางของเพลา ; นิ้ว 
 
 ความดันสถิตของพัดลมแปรผนัเปนกําลังสองตามรอบ  ปริมาณลม  และเสนผานศูนยกลาง 
 

 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

1

2

2

1

2

2

1

2

1

2

D
D

CFM
CFM

RPM
RPM

SP
SP     (3.43) 

  

กําลังกลของพดัลมแปรผันเปนกําลังสามของรอบ  ปริมาณลม  และเสนผานศูนยกลาง 
 

 
3

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

D
D

CFM
CFM

RPM
RPM

BHP
BHP     (3.44) 
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3.3.4.3.2    ความเร็วท่ีปลายพัดลม (Tip Speed, TS) 
 

 
12

** rpmDVtip
π

=        (3.45) 

เมื่อ 
 D คือ เสนผานศูนยกลางของใบพัดลมเปนนิ้ว 
 Vtip คือ ความเร็วท่ีปลายพัดลม    (ฟุต/นาที) 
 RPM คือ ความเร็วรอบของพัดลม   (รอบ/นาที) 
   

3.3.4.4   การคํานวณเกี่ยวกับความดันสถิต 
   ความดันสถิตสามารถคํานวณไดจากสมการ 
 

CFM
EffBHPTSP ××

=
6350       (3.46) 

เมื่อ 
 TSP  คือ Total Static Pressure  หนวยเปน นิ้วของน้ํา 
 BHP  คือ กําลังไฟฟาท่ีใชหนวยเปน HP แปลงหนวยคาท่ีอานไดจากเครื่องวัดนําเขาสมการ 

โดย  1  HP  =  0.746  kW 
 Eff  คือ ประสิทธิภาพของพัดลม 
 CFM  คือ ปริมาณลมหรืออัตราการไหลของลม  หนวยเปน  ft3/min 
   

3.3.4.5    การคํานวณเกี่ยวกับความเรว็อากาศ 
   ความเร็วอากาศสามารถคํานวณได  เมื่อเราทราบอัตราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศจากสมการ 
 Q  = AV        (3.47) 
เมื่อ 
 Q  คือ อัตราการไหล;   ลบ.ฟุตตอนาที 
 A  คือ พื้นที่หนาตัด;     ตร.ฟุต 
 V  คือ ความเร็วของของไหล;    ฟุตตอนาที 
   

3.3.4.6    การคํานวณอัตราการระบายอากาศ 
    ปริมาณ Air change ตอช่ัวโมง 
 

    Air change ตอช่ัวโมง   = 
  Volume

CFM 60×      (3.48) 

เมื่อ  
  CFM    คือ ปริมาณลมเปนลูกบาศกฟุตตอนาที 

   Volume   คือ ปริมาตรบริเวณที่ตองการการระบายอากาศเปน ลบ.ฟุต 
  โดยความสูงท่ีใชคํานวณเปนความสูงนัยสําคัญ กลาวคือเปนคาความสูงท่ีมีผลตอการระบายอากาศ 
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3.3.4.7    การคํานวณทางดานไฟฟา 
    สมการที่ใชในการคํานวณมีดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.3   การคํานวณทางดานไฟฟา 
คาที่ตองการทราบ 1 เฟส 3 เฟส 

Amp เมื่อรูคา HP 
PFeffV

HP
××

× 746  
PFeffV

HP
×××

×
73.1

746  

Amp เมื่อรูคา kW 
PFeffV

kW
××

×1000  
PFeffV

kW
×××

×
73.1

1000  

Amp เมื่อรูคา kVA 
V

kVA 1000×  
V

kVA
×

×
73.1

1000  

kW 
1000

PFVA ××  
1000

73.1 PFVA ×××  

kVA 
1000

VA×  
1000

73.1 VA××  

HP (วันที่เพลามอเตอร) 
746

PFEffVA ×××  
746

73.1 PFEffVA ××××  

  
เมื่อ HP  คือ แรงมา 
 V  คือ แรงดันไฟฟา,  โวลท 
 Eff  คือ ประสิทธิภาพของมอเตอร 
 PF   คือ ตัวประกอบกําลัง 
 kW   คือ คากิโลวัตต 
 kVA  คือ คากิโลวาร 
 A  คือ กระแสไฟฟา,  แอมป 
   
3.3.4.8    การคํานวณประสิทธิภาพการทํางาน 
    การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของพัดลม หาไดจากสมการ 
 

 Efficiency    =
    BHP

TSPCFM
×
×

6350
      (3.49) 

เมื่อ 
 CFM  คือ ปริมาณลมหรืออัตราการไหลของลม หนวยเปน ft3/min 
 TSP คือ  Total Static Pressure หนวยเปน นิ้วของน้ํา 
 BHP คือ กําลังไฟฟาท่ีใชหนวยเปน HP แปลงหนวยคาท่ีอานไดจากเครื่องวัดนําเขาสมการ 

โดย       1 HP    คือ   0.746 kW 
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การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของเครื่องสงลมเย็น หาไดจากสมการ 
 

 EER   คือ ภาระทําความเย็น/กําลังงานไฟฟา    (3.50) 
 

ตัวอยางที่ 5   จากการเขาตรวจวัดการทํางานของพัดลมในเครื่องสงลมเย็น 2 ชุด ไดคาจากการวัดดังตารางที่ 3.4 
 

ตารางที่ 3.4    ขอมูลตรวจวัด 
 

จุดที่ตรวจวัด ตัวแปรที่ตรวจวัด หมายเลขพัดลม 
F – 1 F – 2 

พัดลม ความเร็วรอบของพัดลม (รอบตอนาที) 310 800 
ขอมูลดานไฟฟา Volt 

Ir (กระแสไฟฟาเฟส R) 
Is (กระแสไฟฟาเฟส S) 
It (กระแสไฟฟาเฟส T) 
kW 
Power Factor 
kVA 

382 
0.82 
0.80 
0.78 
0.37 
0.69 
0.53 

382 
4.5 
4.5 
4.6 
2.0 

0.68 
2.94 

 
การคํานวณหาประสิทธิภาพ 
 หาอัตราการไหลของลม ความดันสถิตและประสิทธิภาพของพัดลมจาก Performance Curve และจาก
สมการไดตามตารางที่ 3.5 
 

ตารางที่ 3.5    ขอมูลตรวจวัด 
 

รายละเอียด หมายเลขพัดลม 
F – 1 F – 2 

อัตราการไหลของลม (CFM) 
ความดันสถิต (INCH น้ํา) 
ประสิทธิภาพของพัดลม (%) จากกราฟ 
ประสิทธิภาพของพัดลม (%) จากสมการ 

3,704 
0.44 
65 
51 

8,526 
0.78 
57 
39 
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รูปที่ 3.40    กราฟสมรรถนะของพัดลม 
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  3.4   ตัวอยางมาตรการอนุรักษพลังงาน 
3.4.1  แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ 
 แนวทางการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศมีข้ันตอนตอไปนี้ 

3.4.1.1  การพิจารณาสภาพ และลักษณะการใชงาน  สภาพในที่นี้หมายถึงสภาพแวดลอมท้ังหมดได 
และภายนอกที่มีผลกับการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ  ศึกษาพฤติกรรม  และลักษณะของการใชงานของตัว
อุปกรณตางๆ  และระบบรวมเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน 

3.4.1.2  การตรวจวัดและวิเคราะหขอมูล  ทําการตรวจวัดการใชพลังงานและนําคาท่ีวัดไดมา
เปรียบเทียบคาพิกัดของอุปกรณหรือคาประเมินการใชพลังงาน  เพื่อท่ีจะไดทราบระดับการใชพลังงานและ
วิเคราะหหาจุดท่ีสูญเสียพลังงานหรือจุดท่ีมีประสิทธิภาพที่ลดลง 

3.4.1.3  แนวทางการปรับปรุงและติดตามผลที่ไดรับ ทําการหาแนวทางในการจะปรับปรุงท่ีสูญเสีย
พลังงานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนดังกลาวกับผลที่จะไดรับ   เพื่อท่ีจะไดทราบถึงความคุมทุนใน
แนวทางที่จะทําการปรับปรุง 

3.4.1.4  การปรับปรุงและติดตามผล ลงมือปรับปรุงจริงตามแนวทางที่ศึกษา   และเก็บขอมูลพรอม
สรุปผลตาง ๆ   เพื่อใหการอนุรักษพลังงานเปนไปอยางตอเนื่อง 
 

3.4.2    มาตรการประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องทําน้ําเย็น  
3.4.2.1   การลดอุณหภูมิน้ําหลอเย็น  (Condenser water reset)  จะชวยลดความดันดาน
คอนเดนเซอร   ทําใหคอมเพรสเซอรใชกําลังลดลง   จึงชวยประหยัดพลังงาน 
3.4.2.2    การเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็น (Leaving Chiller water reset)  จะชวยเพิ่มความดันดานเครื่อง
ระเหย   ทําใหคอมเพรสเซอรใชกําลังงานลดลง   จึงชวยประหยัดพลังงาน 
3.4.2.3   การจัดลําดับการเดินเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller sequence) ใหเปนตามความตองการของ
ภาระทําความเย็น โดยใหเครื่องทําน้ําเย็นที่กําลังทํางานมีภาระไมต่ําเกินไป   ควรใหทํางานอยูในชวง 60-90% 
3.4.2.4    การทําความสะอาดคูลเลอรและคอนเดนเซอร (Cooler)  จะทําใหเพิ่มความดันดานเครื่อง
ระเหยและการทําความสะอาดคอนเดนเซอร   จะชวยลดความดันดานคอนเดนเซอร   จึงชวยประหยัดพลังงาน 

 

3.4.3    มาตรการประหยัดพลังงานเครื่องสูบน้ํา หอทําความเย็น และระบบจายน้ํา 
3.4.3.1   การประยุกตใชระบบ VSD กบัเครื่องสูบน้าํเย็น 
3.4.3.2    การประยุกตใชระบบ VSD กับพัดลมในหอทําความเย็น 
3.4.3.3    การเปลี่ยนขนาดของใบพัดในเครื่องสูบน้ํา 
3.4.3.4    การปรบัปรงุประสิทธิภาพของพัดลมในหอทําความเย็น 
3.4.3.5    การหุมและบํารุงรักษาฉนวนทอน้ําเย็น 
3.4.3.6    การปรบัสมดุลระบบจายน้ํา 
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3.4.4    มาตรการประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องสงลมเย็นและระบบจายลมเย็น 
3.4.4.1    การใชตัวแลกเปลี่ยนความรอนระหวางอากาศกับอากาศสําหรับลมบริสุทธิ์ 
3.4.4.2    การปรบัสมดุลระบบลม 
3.4.4.3   การควบคุมปริมาณลมตามภาระโดยใชอุปกรณปรับความเร็วรอบ 
3.4.4.4    การควบคมุปริมาณลมบริสุทธิ์โดยใชหัววัดคารบอนไดออกไซด 
 
3.4.5    มาตรการประหยัดพลังงานสําหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ 
3.4.5.1    โปรแกรมจาํกัดพลังงานไฟฟา (Power Demand Program) 
3.4.5.2    โปรแกรมเวลาเปด/ปด (Tined On/Off Program) 
3.4.5.3    โปรแกรมทาํงานเปนวัฏจักร (Duty Cycle Program) 
3.4.5.4    โปรแกรมเดิน/หยุด เครื่องที่เหมาะสม (Optimum Star/Stop Program) 
3.4.5.5    โปรแกรมเอนทัลปท่ีเหมาะสม (Enthalpy Optimizer Program) 
3.4.5.6    โปรแกรมชลิเลอรท่ีเหมาะสม (Chiller Optimizer Program) 
3.4.5.7    โปรแกรม PID 
3.4.5.8    โปรแกรม Runtime Totalized 
 
3.4.6    ตัวอยางมาตรการอนุรักษพลังงาน 
3.4.6.1   การเปลี่ยนแปลงใบพัดของเครื่องสูบน้ําเย็นใหมขีนาดใหญขึ้น 
   3.4.6.1.1   พิจารณาสภาพและลักษณะการใชงาน 
   อาคารสํานักงาน ใชระบบปรับอากาศแบบ Water Cooled Water Chiller โดยใชเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 
500 ตัน ความเย็น 2 ชุด และ250 ตัน ความเย็น 1 ชุด  โดยมีขนาดและจํานวนของชุดเครื่องสูบน้ําเย็น เครื่องสูบ
น้ําหลอเย็น  และหอทําความเย็นเทากันเครื่องทําน้ําเย็น โดยใชงานเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 500 ตัน ความเย็น 1 ชุด 
ในชวงเวลา 07.00 น. -18.00 น. และเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 250 ตัน ความเย็น1 ชุด ในชวงเวลา 18.00 น.-22.00 น.  
ขอสังเกต  ในกรณีท่ีใชงานเครื่องทําความเย็นขนาด 500 ตัน ความเย็น 1 ชุด  ทางอาคารจะเดินเครื่องสูบน้ําเย็น
สําหรับเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 500 ตัน ความเย็น 2 ชุด  เนื่องจากถาหากเปดเพียง 1 ชุด  น้ําเย็นจะขึ้นไปไมถึงช้ัน
บนสุด 

 3.4.6.1.2   การตรวจวัดและวิเคราะหขอมูล 
จากขอสังเกตถึงสภาพการใชงานจึงทําการตรวจวัด  และวิเคราะหท่ีเครื่องทําน้ําเย็น  ขนาด 500 ตัน 

ความเย็นและสูบน้ําเย็น ไดดังนี้ 
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ขอมูลตรวจวัดเครื่องทําน้ําเย็น 
 

จุดที่ตรวจวัด ตัวแปรที่ตรวจวัด หมายเลขเครื่องทาํน้ําเย็น 
CH-01 CH-03 พิกัดอุปกรณ 

 
น้ําเย็น 

อุณหภูมิเขา (°C) 11.94 11.67 12.2 
อุณหภูมอิอก (°C) 8.33 8.06 6.67 
ปริมาณการไหล (l/s) 92.0 90.0 75.7 

 
น้ําหลอเย็น 

อุณหภูมิเขา (°C) 32.78 32.78 32.22 
อุณหภูมอิอก (°C) 37.22 36.94 37.78 
ปริมาณการไหล (l/s) 96.5 98.0 94.6 

 
ขอมูลตรวจวัดเครื่องสูบน้ําเย็น 
 

ตัวแปรที่ตรวจวัด หมายเลขเครื่องทาํน้ําเย็น 
CH-01 CH-03 พิกัดอุปกรณ 

แรงดันขาเขา (Psig) 130 125 ∆43.3 
แรงดันขาออก (Psig) 180 175 
ปริมาณการไหล (I/s) 44.1 47.8 75.7 
กําลังไฟฟา (kW) 24.7 26.4 40 

 
  3.4.6.1.3   วิเคราะหขอมูล 
  จากขอมูลการตรวจวัดเครื่องสูบน้ําเย็นเทียบคาพิกัดของอุปกรณพบวา  คาท่ีใชงานจริงมีอัตราการไหล
นอยลง  แตความแตกตางของแรงดันน้ําสูง   เมื่อนําคาการตรวจวัดไปกําหนดลงในกราฟแสดงสมรรถนะของ
เครื่องสูบน้ํา  ไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3  การอนุรักษพลงังานในระบบปรับอากาศ ตําราอบรม “ผูรับผิดชอบดานพลงังานอาวุโส  ดานปฏิบตัิ”  ดานไฟฟา 
 

3-55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.4   แสดงสมรรถนะของเครื่องสูบน้ําเย็น 
  

3.4.6.1.4   แนวทางการปรับปรุงและผลที่ไดรับ 
 ควรจะปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงใบพัดของเครื่องสูบน้ําใหมีขนาดใหญข้ึนตามจุดท่ี III เพื่อใหได
แรงดันและอัตราการไหลที่ตองการ   สามารถวิเคราะหหาผลที่ไดรับดังนี้  
 

ผลตอบแทน  
กําลังไฟฟา จากการตรวจวัดเครื่องสูบน้ําท้ัง 2 ชุด   = 51.1  kW 
เปลี่ยนใบพัดเครื่องสูบน้ําท้ัง 1 ชุดใหม ใชกําลังไฟฟาเต็มพิกัด  = 40.1  kW 
กําลังไฟฟาท่ีลดลง      = 11.1  kW 
ช่ัวโมงการทํางาน (จันทร-ศุกร เวลา 07.00-18.00 น.)   = 2,871  ช่ัวโมง 
พลังงานไฟฟาท่ีลดลง      = 31,868  kWh/ป 
คิดคาไฟฟาหนวยละ      = 2.10  บาท 
คิดเปนเงินที่ประหยัดได      = 66,923  บาท/ป 
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การลงทุน 
คาใบพัดใหมรวม 2 ชุด      ≅ 100,000 บาท 
คาแรงรวมอุปกรณประกอบ     ≅ 30,000  บาท 
เงินลงทุนรวม       ≅ 130,000 บาท 
 
ระยะเวลาคืนทุน 
คิดระยะเวลาคืนทุนได (130,000/66.933)    = 1.94  ป 
 
3.4.6.2    มาตรการลางทําความสะอาดคอนเดนเซอร 

  3.4.6.2.1   พิจารณาสภาพและลักษณะการใชงาน 
   อาคารศูนยการคาใชระบบปรับอากาศ แบบ Water Cooled Chiller  ประกอบดวยเครื่องทําน้ําเย็น
ขนาด 300 ตันความเย็น 3 ชุด โดยมีขนาดและจํานวนชุดของเครื่องสูบน้ําเย็น  เครื่องสูบน้ําหลอเย็น  และหอทํา
ความเย็นเทากันกับเครื่องทําน้ําเย็น  โดยปกติใชงานเครื่องทําน้ําเย็น 1 ชุด เวลา 09.30-20.00 น. ปรับอากาศ
ภายในพื้นที่ โ ดยใชเครื่องสงลมเย็นกระจายไปในพื้นที่ท่ีปรับอากาศ  และการหมุนเวียนอากาศจากภายนอก
อาคาร  โดยใชพัดลมดูดอากาศจากภายนอกอาคารเขามาแบบปริมาตรคงที่ 
 ขอสังเกต   จากสภาพการใชงานจริงนั้น   จํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการไมไดมีปริมาณเปลี่ยนสูงสุดตลอด
ท้ังวัน   ดังนั้น   พิจารณาการปรับลดอัตราการหมุนเวียนอากาศลดลงได 

 
3.4.6.2.2   การตรวจวัดและวิเคราะหขอมูล 

 

ขอมูลตรวจวัดเคร่ืองทําน้ําเย็น 
 

จุดที่ตรวจวัด ตัวแปรที่ตรวจวัด หมายเลขเครื่องทาํน้ําเย็น 
CH-01 CH-02 CH-03 พิกัดอุปกรณ 

 
น้ําเย็น 

อุณหภูมิเขา (°C) 12.10 11.98 12.22 12.22 
อุณหภูมอิอก (°C) 8.22 8.17 8.78 6.67 
ปริมาณการไหล (I/s) 48.3 49.5 51.6 45.4 

 
น้ําหลอเย็น 

อุณหภูมิเขา (°C) 31.37 31.78 31.0 32.22 
อุณหภูมอิอก (°C) 36.11 36.39 35.67 37.78 
ปริมาณการไหล (I/s) 47.4 48.3 45.2 56.78 

สารทําความเย็น 
(134a) 

อุณหภูมิดาน Evap. (°C) 4.17 4.17 4.44 - 
อุณหภูมิ Cond. (°C) 40.56 40.83 40.28 - 

ไฟฟา กําลังไฟฟา (kW) 171 168 161 177 
ความสามารถในการทําความเย็น (TR) 222.95 211.31 211.31 300 
สมรรถนะของเครื่องน้ําเย็น (kW/TR) 0.77 0.76 0.76 0.59 



บทที ่3  การอนุรักษพลงังานในระบบปรับอากาศ ตําราอบรม “ผูรับผิดชอบดานพลงังานอาวุโส  ดานปฏิบตัิ”  ดานไฟฟา 
 

3-57 
 

หมายเหตุ :  ความสามารถในการทําความเย็นหาไดจาก TR คือ (F×∆T)/50.40 
เมื่อ 

F  คือ  ปริมาณน้ําเย็นที่ไหลผานสวนทําน้ําเย็นมีหนวยเปนลิตรตอนาที 
∆T คือ  อุณหภูมิแตกตางของน้ําเย็นที่ไหลเขาและไหลออกจากสวนทําน้ําเย็นโดยมีหนวย

เปนองศาเซลเซียส 
 
ขอมูลตรวจวัดพัดลมเติมอากาศบริสุทธิ์ 
อัตราการสงลม   ≅ 24,000 CFM 
สภาวะอากาศที่ดูดเขามาเปลี่ยน ≅ 80°F, 60%RH 
สภาวะในพื้นที่ปรับอากาศเฉลี่ย ≅ 76°F, 50%RH 
 
 3.4.6.2.3   วิเคราะหขอมูล 

1)   เครื่องทําน้ําเย็น จากขอมูลตรวจวัดเครื่องทําน้ําเย็น  จะเห็นไดวาสมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็น 
(kW/TR) ท่ีวัดไดจะสูงกวาคาพิกัดท่ีเลือกอุปกรณคอนขางมาก  สาเหตุหลักเนื่องมาจากมีตะกรันเกิดข้ึนที่พื้นที่
แลกเปลี่ยนความรอนอุณหภูมิทางดาน Evaporator แตกตางกันเฉลี่ย 4.3°C และทางดาน Condenser แตกตางกัน
เฉลี่ย 4.5°C   โดยปกติหากเปนตัวเลขแลกเปลี่ยนความรอนใหมแลว   อุณหภูมิความแตกตางเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 
1.5°C  

2)   การปรับอัตราการหมุนเวียนอากาศ  พิจารณาการปรับลดอัตราการหมุนเวียนอากาศเฉพาะชวงเวลา 
10.00-16.00 น. วันจันทรถึงวันศุกร  และเฉลี่ยจํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการเปนครึ่งหนึ่งของที่กําหนด  ดังนั้น
สามารถลดอัตราการหมุนเวียนอากาศไดครึ่งหนึ่งตามดวย 

 
3.4.6.2.4   แนวทางปรับปรุงและผลที่ไดรับ 
1)   เครื่องทําน้ําเย็น 
ควรจะปรับปรุงโดยการลางทําความสะอาด Condenser เพื่อใหประสิทธิภาพดีข้ึน โดยคาดวาจะได

สมรรถนะสูงข้ึนจากที่เลือกอุปกรณ  10%  เปน  0.64  kW/TR    สามารถวิเคราะหผลท่ีไดรับดังนี้ 
 
ผลตอบแทน 

ตัวแปรที่ตรวจวัด หมายเลขเครื่องทาํน้ําเย็น 
CH-01 CH-02 CH-03 

ภาระในการทําความเย็น(TR) 12.10 11.98 12.22 
สมรรถนะกอนปรับปรุง(kW/TR) 8.22 8.17 8.78 
สมรรถนะหลังปรับปรุง(kW/TR) 48.3 49.5 51.6 
กําลังไฟฟาที่ลดลง (kW) 31.37 31.78 31.0 
พลังงานไฟฟาทีล่ดลง (kWh/ป) 36.11 36.39 35.67 
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รวมกําลังไฟฟาที่ลดลง           คือ 72.45  kW 

รวมพลงังานไฟฟาท่ีลดลง      คือ 92,047 kWh/ป 
คิดคาไฟฟา       = 2.10  บาท/ kWh 
คิดเปนเงินที่ประหยัดได      = 193,299 บาท/ป; 
 
การลงทุน 
คาลางชุดแลกเปลี่ยนความรอนของเครื่องทําน้ําเย็น   ≅ 10,000  บาท/ชุด 
ควรลางปละ 2 ครั้ง รวมเปนเงนิ     = 60,000 บาท 
 
ระยะเวลาคืนทุน 
ระยะเวลาคืนทุนได (60,000/193,299)    = 0.31 ป 

2) การปรับอัตราการหมุนเวยีนอากาศ 
ปรับลดปริมาณลมจากพัดลมเติมอากาศบริสุทธิ์ลงครึ่งหนึ่ง  โดยการติดตัง้จุดระบายอากาศออกจากทอ

ลมพรอมใบรับประมาณลม  ปรับอัตราการไหลโดยการใชชางอาคารมาปดเปดตามเวลาที่กําหนด 
 
ผลตอบแทน 
อัตราการหมุนเวียนอากาศที่ลดลง     คือ  12,000 CFM 
ENTHALPY ของอากาศที่เขา     คือ  38.6 Btu/lb 
ENTHALPY ของอากาศในพื้นที่ปรับอากาศ    คือ  28.8  Btu/lb 
ภาระการปรับอากาศที่ลดลง     คือ    
         4.5×12,000×(36.6-28.8) 
         (TR คือ 4.5 CFM (∆H) 
        = 529,000 Btu/Hr 
        = 44.1  TR 
สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นหลังปรับปรุง    ≅ 0.65 kW/TR 
กําลังไฟฟาของเครื่องทําน้ําเย็นที่ลดลง    = 28.67 kW 
จํานวนชั่วโมงการใชงานที่ลดลง  คือ 6×5×52 = 1,560 ช่ัวโมง/ป 
พลังงานไฟฟาท่ีลดลง      คือ 44,725 kWh/ป 
คิดคาไฟฟา       คือ 2.10 บาท/ kWh 
คิดเปนเงินประหยัดได      คือ 93,923 บาท/ป 
 
การลงทุน 
คาติดตั้งชุดระบายอากาศและใบปรับลม    = 15,000 บาท 
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ระยะเวลาคืนทุน 
ระยะเวลาคืนทุนได      คือ 15,000/93,923  
        = 0.16 ป 
 
3.4.6.3   มาตรการลดอุณหภูมิน้ําหลอเย็นที่เขาเครื่องทําน้ําเย็น 
   3.4.6.3.1   พิจารณาสภาพและลักษณะการใชงาน  
   อาคารศูนยการคา ใชระบบปรับอากาศแบบ Water Cooled Water Chiller  โดยใชเครื่องทําน้ําเย็น
ขนาด 500 ตัน ความเย็นจํานวน 3 ชุด  โดยมีขนาดและจํานวนของชุดเครือ่งสูบน้ําเย็น  เครื่องสูบน้ําหลอเย็น 
และหอทําความเย็นเทากันกับเครื่องทําน้ําเย็น   ปกติใชงานเครื่องทําน้ําเย็นจํานวนวันละ 2 ชุด ในชวงเวลา 
09.00-21.00 น. 
 
ขอสังเกต  

อุณหภูมิน้ําหลอเย็น จากหอทําความเย็นที่ใชงานปจจุบันสูงกวาคาพิกัดเครื่องมีน้ําไหลตรงปะเก็นของ
เครื่องสูบน้ําเย็น 
 
 3.4.6.3.2   การตรวจวัดและวิเคราะหขอมูล 
 
ขอมูลตรวจวัดเครื่องทําน้ําเย็น 
 

จุดที่ตรวจวัด ตัวแปรที่ตรวจวัด หมายเลขเครื่องทาํน้ําเย็น 
CH-01 CH-02 CH-03 พิกัดอุปกรณ 

 
น้ําเย็น 

อุณหภูมิเขา (°C) - 12.30 12.55 12.22 
อุณหภูมอิอก (°C) 7.11 7.43 7.62 6.67 
ปริมาณการไหล (l/s) 78.2 79.4 76.6 75.7 

 
น้ําหลอเย็น 

อุณหภูมิเขา (°C) 33.06 33.06 33.06 32.22 
อุณหภูมอิอก (°C) 38.07 38.06 38.08 37.78 
ปริมาณการไหล (l/s) 97.6 98.2 96.4 94.6 

ไฟฟา กําลังไฟฟา (kW) 351 349 353 350 
ความสามารถในการทําความเย็น (TR) 466 460 450 500 
สมรรถนะของเครื่องน้ําเย็น (kW/TR) 0.75 0.76 0.78 0.70 
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ขอมูลตรวจวัดหอทําความเย็น 

จุดที่ตรวจวัด ตัวแปรที่ตรวจวัด หมายเลขเครื่องทาํน้ําเย็น 
CT-1 CT-2 CT-3 

สภาพแวดลอม อุณหภูมิกระเปาะแหง (°Cab) 33.5 33.5 33.5 
อุณหภูมิกระเปาะเปยก (°Cwb) 27.0 27.0 27.0 

 
น้ําหลอเย็น 

อุณหภูมิเขา (°C) 38.5 38.5 - 
อุณหภูมอิอก (°C) 33.4 33.4 - 
ปริมาณการไหล (l/s) 95.2 99.4 - 

ไฟฟา กําลังไฟฟา (kW) 15.2 15.4 - 
 
ขอมูลตรวจวัดเครื่องสูบน้ําเย็น 

ตัวแปรที่ตรวจวัด หมายเลขเครื่องทําน้ําเย็น 
CHP-01 CHP-02 CHP-03 

ปริมาณน้ําขาเขา (l/s) 80.5 79.6 74.9 
ปริมาณน้ําขาออก (l/s) 80.2 79.4 74.6 
ปริมาณน้ําท่ีรั่วไหล (l/s) 0.3 0.2 0.3 
อุณหภูมิน้ําท่ีรัว่ (°C) 12.5 12.0 12.5 

 
 3.4.6.3.3   วิเคราะหขอมูล 

1)   หอทําความเย็นและเครื่องทําน้ําเย็น  จากขอมูลการตรวจวัดพบวาอุณหภูมิของน้ําหลอเย็นที่เขา
เครื่องทําน้ําเย็นสูงกวาพิกัด  เปนผลมาจากหอทําความเย็นไมสามารถลดอุณหภูมิน้ําหลอเย็นลงไดตามที่กําหนด 
มีผลทําใหใชพลังงานไฟฟาของเครื่องทําน้ําเย็นสูงข้ึน 

2)   เครื่องสูบน้ํา จากการตรวจสอบสภาพการใชงานของเครื่องสูบน้ําเย็น พบวา  มีการรั่วไหลที่ปะเก็น
ของเครื่องสูบน้าํคอนขางมาก เปนการสูญเสียพลังงานไฟฟาท่ีเครื่องทําน้ําเย็นที่ตองทําอุณหภูมิเติมระบบใหได
อุณหภูมิท่ีใชงานและยังเปนการสูญเสียคาน้ําประปาอีกดวย   จึงเห็นควรใหมีการแกไขจุดท่ีรั่วไหลดังกลาว 
 

3.4.6.3.4   แนวทางการปรับปรุงและผลที่ไดรับ 
1)   หอทําความเย็นและเครื่องทําน้ําเย็น  ควรทําการปรับปรุงเพื่อใหอุณหภูมิน้ําหลอเย็นที่เขาเครื่องทํา

น้ําเย็นลดลง  สําหรับอาคารนี้สามารถปรับปรุงไดโดยการใชงานหอทําความเย็นเพิ่ม 1 ชุด โดยเมื่อทดลองใช
งานหอทําความเย็นเพิ่มอีก 1 ชุด และตรวจวดัขอมูล  ไดดังนี้  
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จุดที่ตรวจวัด ตัวแปรที่ตรวจวัด หมายเลขเครื่องทาํน้ําเย็น 
CT-1 CT-2 CT-3 

สภาพแวดลอม อุณหภูมิกระเปาะแหง (°Cab) 34.0 34.0 34.0 
อุณหภูมิกระเปาะเปยก (°Cab) 27.5 27.5 27.5 

 
น้ําหลอเย็น 

อุณหภูมิเขา (°C) 36.0 36.0 36.0 
อุณหภูมอิอก (°C) 32.0 32.0 32.0 
ปริมาณการไหล (I/s) 72.0 60.5 61.7 

ไฟฟา กําลังไฟฟา (kW) 14.8 14.7 14.5 
 
 จากขอมูลตรวจวัดหลงัจากเปดใชงานหอทําความเย็น เพิ่มอีก 1 ชุด ทําใหอุณหภูมิน้ําหลอเย็นที่ไหลเขา
เครื่องน้ําเย็นลงลง สามารถวิเคราะหผลท่ีไดรบัดังนี้ 
 
ผลตอบแทน 
อุณหภูมิน้ําหลอเย็นที่เขาเครื่องทําน้ําเย็นเมื่อใชหอทําความเย็น 2 ชุด = 33.4°C (92.12°F) 
อุณหภูมิน้ําหลอเย็นที่เขาเครื่องทําน้ําเย็นเมื่อใชหอทําความเย็น 3 ชุด = 32.0°C (89.6°F) 
ความแตกตางอุณหภูมิน้ําหลอเย็น     = 1.4°C (2.52°F) 
 จาก Pressure-Enthalpy Diagram ของสารทําความเย็นเมื่ออุณหภูมิทางดานคอนเดนเซอร ลดลง 1°F จะ
ทําใหประสิทธิภาพในการทําความเย็นดีข้ึนประมาณ 1.5% ดังนั้น จากการปรับปรุงทําใหประสิทธิภาพในการทํา
ความเย็นดีข้ึนประมาณ 3.78% 
 

รายละเอียด หมายเลขเครื่องทาํน้ําเย็น หมายเลขหอทําความเย็น 
CH-1 CH-2 CH-3 CH-4 CH-5 CH-6 

ภาระในการทําความเย็น(TR) 466 460 450 - - - 
สมรรถนะกอนปรับปรุง(kW/TR) 0.75 0.76 0.78 - - - 
กําลังไฟฟากอนปรับปรุง (kW) 351 349 353 15.2 15.4 - 
สมรรถนะหลังปรับปรุง (kW/TR) 0.72 0.73 0.75 - - - 
กําลังไฟฟาหลังปรับปรุง (kW) 336 336 340 14.8 14.7 14.5 
กําลังไฟฟาที่เปลีย่นแปลง (kW) -15 -13 -13 -0.4 -0.7 +14.5 

 
กําลังไฟฟาท่ีสูญเสีย (4.58TR × 0.76kW/TR)    = 3.78 kWh/ป 
พลังงานไฟฟาท่ีสูญเสีย      = 15,242 kWh/ป 
คาไฟฟา        = 2.10  บาท/ kWh 
คิดเปนเงินที่ประหยัดได      = 32,008 บาท/ป 
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การประหยัดน้ําประปา 
ปริมาณน้ําท่ีสูญเสีย      = 4,973  m3/ป 
คาน้ําประปา       = 10 บาท/ m3 
คิดเปนเงินที่ประหยัดได      = 49,730  บาท/ป 
รวมเปนเงินที่ประหยัดได  คือ (32,008+49,730)  = 81,738 บาท/ป 
 
การลงทุน 
เปลี่ยนปะเก็นเครื่องสูบน้ําเย็น 3 ชุด     ≅ 45,000 บาท 
 
ระยะเวลาคืนทุน 
ระยะเวลาคืนทุนได  คือ (45,000/81,738)  = 0.55 ป 
 
หมายเหตุ :   ผลการประหยัดดังกลาวยังไมไดรวมคาพลังงานของเครื่องสูบน้ํา และสารเคมีท่ีใชบําบัดน้ําเติม 
 
3.4.6.4   มาตรการตั้งอุณหภูมิน้ําออกจากเครื่องทําน้ําเย็นใหเพิ่มขึ้น 
   3.4.6.4.1   พิจารณาสภาพและลักษณะการใชงาน 
  อาคารโรงพยาบาลใชระบบปรับอากาศ Water Cooled Water Chiller โดยใชเครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 180 
ตัน ความเย็น 3 ชุด โดยมีขนาดและจํานวนของชุดเครื่องสูบน้ําหลอเย็น  และหอทําความเย็นเทากันกับเครื่องทํา
น้ําเย็น โดยปกติใชงานเครื่องทําน้ําเย็น 2 ชุด ชวงเวลา 08.00-17.30 น. และ 1 ชุด ชวงเวลา 17.30-08.00 น.  ปรับ
อากาศภายในพื้นที่ตรวจคนไขภายนอก  โดยใชเครื่องสงลมเย็นกระจายไปในพื้นที่ปรับอากาศ  และมีการ
หมุนเวียนอากาศจากภายนอกอาคาร  โดยอาศัยแรงดูดภายในหองเครื่องสงลมเย็นดูดอากาศภายนอกผานหนา
บริสุทธิ์แบบคงที่    สําหรับพื้นท่ีสวนหองพักผูปวยจะมีพัดลมดูดอากาศจากภายนอกอาคารเขามาแลวจายเขาแต
ละหอง 
 
ขอสังเกต 

1)   อาคารมีการใชงานระบบปรับอากาศตลอดทั้งวัน  ในชวงกลางคืนภาระในการปรับอากาศคาดวาจะ
ลดลง   เนื่องจากสภาวะอากาศภายนอกอาคารมีอุณหภูมิต่ําลง    และคนใชงานพื้นที่ปรับอากาศลดนอยลง 

2)   ในชวงเวลากลางคืนพื้นที่ปรับอากาศสวนตรวจคนไขภายนอกมีคนใชงานนอยมาก  ดังนั้นพิจารณา
การปรับลดอัตราการหมุนเวยีนอากาศลดลงได 
 



บทที ่3  การอนุรักษพลงังานในระบบปรับอากาศ ตําราอบรม “ผูรับผิดชอบดานพลงังานอาวุโส  ดานปฏิบตัิ”  ดานไฟฟา 
 

3-63 
 

3.4.6.4.2    การตรวจวัดและวิเคราะหขอมูล 
 
ขอมูลตรวจวัดทําน้ําเย็น  

จุดที่ตรวจวัด ตัวแปรที่ตรวจวัด หมายเลขเครื่องทาํน้ําเย็น 
CH-1 CH-2 CH-3 พิกัดอุปกรณ 

 
น้ําเย็น 

อุณหภูมิเขา (°F) 51.3 51.0 50.8 54.0 
อุณหภูมอิอก (°F) 44.2 44.4 44.0 44.0 
ปริมาณการไหล (GPM) 457.5 460.6 474.2 432.0 

ไฟฟา กําลังไฟฟา (kW) 105.4 100.1 105.4 133.4 
ความสามารถในการทําความเย็น (TR) 136.0 126.7 135.1 180.0 
สมรรถนะของเครื่องน้ําเย็น (kW/TR) 0.775 0.790 0.780 0.741 

 
ขอมูลตรวจวัดเครื่องสงลมเย็น 
อากาศบริสุทธิ์ท่ีเขามายังหองเครื่องสงลมเย็นของหองตรวจคนไขภายนอก 
ปริมาณการไหลของอากาศรวม    2,800 CFM 
สภาวะที่ดูดเขามาเฉลี่ย     80°F, 60%RH 
สภาวะในพื้นที่ปรับอากาศเฉลี่ย    73°F, 50%RH 
หมายเหตุ ตรวจวัดเฉลี่ยในชวงเวลากลางคืน 
 

3.4.6.4.3   วิเคราะหขอมูล 
เครื่องทําน้ําเย็น จากขอมูลตรวจวัดเครื่องทําน้ําเย็น  ทําน้ําเย็นที่กลับเขาเครื่องทําน้ําเย็นมีอุณหภูมิต่ํากวา

พิกัดและอุณหภูมิในพื้นที่ท่ีปรับอากาศมีอุณหภูมิ 73°F ซึ่งปกติควรจะอยูท่ี 75°F 
การปรับอัตราการหมุนเวียนอากาศ  พิจารณาปรับลดอัตราการหมุนเวียน  เฉพาะชวงเวลา 20.00 – 

07.00 น. และเฉลี่ยคนใชงานในพื้นที่เปนปริมาณคนที่ใชจริง ดังนั้นสามารถลดอัตราการหมุนเวียนอากาศมา
เหลือ 1 ใน 4 ลงมาได 
 

3.4.6.4.4   แนวทางการปรับปรุงผลที่ไดรับ 
1)   เครื่องทําน้ําเย็น ควรปรับปรุง  โดยการตั้งอุณหภูมิน้ําออกจากเครื่องทําน้ําเย็นใหเพิ่มข้ึนจาก 44°F 

เปน 46°F เพื่อใหอุณหภูมิในพื้นที่ปรับอากาศมีอุณหภูมิอยูในระดับที่เหมาะสม  โดยปรับตั้งในชวงเวลา 20.00 – 
07.00 น. และจาก Pressure-Enthalpy Diagram ของสารทําความเย็น   เมื่อเพิ่มอุณหภูมิทางดาน Evaporator ข้ึน 
1°F จะทําใหประสิทธิภาพในการทําความเย็นดีข้ึนประมาณ  1.5%   ดังนั้น การปรับปรุงจะทําใหประสิทธิภาพ
ในการทําความเย็นดีข้ึนประมาณ  3.0%  
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ผลตอบแทน 
รายละเอียด หมายเลขเครื่องทาํน้ําเย็น 

CH-1 CH-2 CH-3 
ภาระในการทําความเย็น(TR) 136.0 12.7 135.1 
สมรรถนะกอนปรับปรุง(kW/TR) 0.775 0.790 0.780 
กําลังไฟฟากอนปรับปรุง (kW) 105.4 100.1 105.4 
สมรรถนะหลังปรับปรุง (kW/TR) 0.752 0.766 0.757 
กําลังไฟฟาหลังปรับปรุง (kW) 102.2 97.1 102.3 
กําลังไฟฟาที่เปลีย่นแปลง (kW) +3.2 +3.0 +3.1 

 

ช่ัวโมงการทํางานตอชุดทุกวันเวลา 20.00 -07.00 น.  = 1,331   ช่ัวโมง/ป 
พลังงานไฟฟาของเครื่องทําความเย็นลดลง   คือ 12,378  kWh/ป 
คาไฟฟา       คือ 2.10   บาท/kWh 
คิดเปนเงินที่ประหยัดได     คือ 25,994  บาท/ป 
 

การลงทุน 
ไมมีการลงทุน 

 
2) การปรับอัตราการหมุนเวยีนอากาศ 
ปรับลดปริมาณลมจากปกติใหเหลือ 1 ใน 4 โดยติดตั้งใบปรับลมโดยใหชางปรับตั้งตามเวลา 
 

ผลตอบแทน 
อัตราการหมุนเวียนอากาศที่ลดลง    คือ 2,100  CFM 
Enthalpy ของอากาศที่เขา     คือ 33.9  Btu/lb 
Enthalpy ของอากาศในพื้นที่ปรับอากาศ   คือ 28.3   Btu/lb 
(คิดวาปรับอุณหภูมิจาก 73°F มา 75°F) 
ภาระในการปรับอากาศลดลง    คือ 52,920  Btu/lb   
       คือ 4.41   TR 
TR คือ 4.5 CFM (∆H)     = 4.5×2,100×(33.9-28.3) 
สมรรถนะของเครื่องทําน้ําเย็นหลังปรับปรุงเฉลี่ย  ≅ 0.758  kW/TR 
กําลังไฟฟาของเครื่องทําน้ําเย็นที่ลดลง   = 3.34  kW 
จํานวนชั่วโมงการใชงานที่ลดลง คือ (11×365) คือ 4,015  ช่ัวโมง/ป 
พลังงานไฟฟาท่ีลดลง     คือ 13,410  kWh/ป 
คิดคาไฟฟา      คือ 2.10  บาท/ kWh 
คิดเปนเงินประหยัดได     คือ 28,161  บาท/ป 
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การลงทุน 
คาติดตั้งชุดระบายอากาศและใบปรับลม    = 3,000 บาท 
 
ระยะเวลาคืนทุน 
ระยะเวลาคืนทุนได   คือ (3,000/28,161)  = 0.11 ป 
 
3.4.6.5   มาตรการลางทอคอนเดนเซอรอัตโนมัติโดยใชลูกบอล 
   3.4.6.5.1   พิจารณาสภาพและลักษณะการใชงาน        อาคารหองสมุดใชระบบปรับอากาศแบบ  
WaterCooled Water Chiller โดยใชเครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 250 ตัน ความเย็นแบบ (Flood Type) 4 ชุด โดยมี
จํานวนของชุดเครื่องสูบน้ําหลอเย็น   และหอทําความเย็น 3 ชุด   โดยปกติใชงานเครื่องทําน้ําเย็น 2 ชุด   ชวงเวลา 
08.00-20.30 น. 
   3.4.6.5.2   การตรวจวัดและวิเคราะหขอมูล 

  กอนติดตั้งเครื่องลางทอ 
Chulalongkorn Library Building 
Chiller Manufacture Dunham Bush  Capacity  249  Ton 
Chiller Model  WCX 290 B  Unit No.  CHU-04 
Automatic Tube Cleaning Machine No 
Date time Chiller Evaporator Condenser 

Capacity Power Efficiency Temp In Temp Out Appro. Temp In Temp Out Appro. 
Ton Kw Kw/ Ton °F °F °F °F °F °F 

6/17/2003 142 142.2 1 57.4 50.8 16.5 92.7 100.3 0.2 
7/8/2003 143 139.7 0.98 57.1 50.5 15.7 93.1 102.2 0.6 
8/3/2003 138 136.2 0.99 57.6 50.4 12.5 93.2 98.8 0.9 
8/21/2003 137 138 1.01 57.2 50.3 13 92.6 98.4 1.3 
6/25/2003 133 142 1.07 58.1 49.1 7.3 94.4 104.2 1.9 
10/9/2003 133 143.4 1.08 57.3 47.1 11.5 94.4 103.4 1.9 

Mean 138 140 1 57 50 13 93 101 1.1 
 
   3.4.6.5.3   วิเคราะหขอมูล 
   เครื่องระเหยและคอนเดนเซอรมีคา อุณหภูมิเขาใกล (Temperature Approach)   คอนขางสูง 
ขอมูลตรวจวัดหลังติดตั้งเครื่องลางทอ 
Chulalongkorn Library Building 
Chiller Manufacture Dunham Bush  Capacity  200  Ton 
Chiller Model  WCX 290 B  Unit No.  CHU-04 
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Automatic Tube Cleaning Machine Yes 
 

Date time Chiller Evaporator Condenser 
Capacity Power Efficiency Temp In Temp Out Appro. Temp In Temp Out Appro. 

Ton Kw Kw/ Ton °F °F °F °F °F °F 
12/11/2003 142 148 1.05 57.2 51.9 11.3 102.5 109.4 0.5 

1/20/204 147 148.4 1.01 58.8 53.3 12.7 103.9 110.8 0.4 
2/14/2004 148 152.9 1.03 57.6 52.1 11.1 101.9 109 0.5 
3/10/2004 153 148.5 0.97 57.2 51.6 11.5 100.2 107 0.9 

Mean 148 150 1 58 52 12 102 109 0.6 
 
 3.4.6.5.4   แนวทางการปรับปรุงและผลที่ไดรับ 
     ไดทําการติดตั้งเครื่องลางทอคอนเดนเซอรอัตโนมัติโดยใชลูกบอล   เพื่อหาประสิทธิภาพ 
และตรวจสอบการใชงานระบบนี้ 
 
ผลตอบแทน 
 เครื่องลางทอคอนเดนเซอรอัตโนมัติโดยใชลูกบอล   จะชวยไมใหตะกรันเกาะที่ทอคอนเดนเซอรทําให
ประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําเย็นคงที่ตลอดการใชงาน   แตถาไมใชเครื่องลางทอคอนเดนเซอรอัตโนมัติโดยใช
ลูกบอล   ตะกรันจะเกาะที่ทอคอนเดนเซอร   ทําใหประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําเย็นลดลง 
 
ผลตอบแทนดานเศรษฐศาสตร 
 สมมุติฐาน การวิเคราะหการประหยัดพลังงานและผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตรของการใชเครื่อง
ลางทออัตโนมตัิ     มีสมมุติฐาน ดังนี้ 
เครื่องลางทออตัโนมัติมีอายุการใชงาน      15  ป 
การลางทอโดยใชแปรงขัด      1 ครั้ง/ตอป 
ใชสารเคมีในการทําน้ําออนสําหรับเครื่องทําน้ําเย็นและหอผึ่งน้ํา 
อัตราดอกเบี้ย       7.5 % 
อัตราคาไฟฟาเพิ่ม       1 % 
คาไฟฟา        3 บาทตอหนวย 

 

ประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นเมื่อใชเครื่องลางทออัตโนมัติมคีาคงที่ตลอดทั้งป 
 ประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นเมื่อไมใชเครื่องลางทออัตโนมตัิ มีคาคงลดลงตามระยะเวลาแบบเสนตรง 
 เวลาการใชงาน 5 วันๆ ละ 10 ช่ัวโมง รวม 52 สัปดาห 2,600 ช่ัวโมง ตอป 
กรณีที่ 1 เคร่ืองลางทอ 1 ชุดตอเคร่ืองทําน้ําเยน็  1 ชุด มีภาระทําความเย็น 150 ตัน  

การใชพลังงาน 
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เครื่องทําน้ําเย็นมีภาระทําความเย็น     150 ตัน  
ประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นเมื่อใชเครื่องลางทออัตโนมัติมคีา  0.94 กิโลวัตตตอตัน 
ประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นเมื่อไมใชเครื่องลางทออัตโนมตัิมีคา 1.03 กิโลวัตตตอตัน 
พลังงานไฟฟาเมื่อไมใชเครื่องลางทออัตโนมตัิมีคา 0.94×150×2,600 คือ 425,100 กิโลวตัตช่ัวโมงตอป 
พลังงานไฟฟาเมื่อใชเครื่องลางทออัตโนมัติมคีา 1.03×150×2,600 คือ 390,000 กิโลวตัตช่ัวโมงตอป 
พลังงานไฟฟาของระบบลูกบอลมีคา 2.2 กิโลวัตต*5/60 ชม/รอบ*2,600 รอบ/ป คือ    477  กิโลวัตตช่ัวโมง/ป 
พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได     = 34,623 กิโลวัตตช่ัวโมง/ป 
 
การวิเคราะหการเงิน 
คาอุปกรณรวมคาติดตั้ง (535,000+42,800)    = 577,800  บาท 
คาลูกบอล  20บาท/ลูก* 40 ลูก/ครั้ง*3ครัง้/ป    คือ 2,400  บาท 
คาไฟฟาท่ีประหยัดได 34,623 หนวย × 3 บาทตอหนวย  = 103,870  บาท 
คาลางทอดวยแปรงที่ประหยัดได 1 ครั้งตอป    คือ 10,000  บาท 
 
ผลตอบแทนการลงทุน 
มูลคาเงินปจจุบันสุทธิ NPV@7.5%    = 104,204  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน PBP      = 6.8  ป 
อัตราผลตอบแทนดานการเงิน FIRR     = 18.5  % 
อัตราผลตอบแทนดานเศรษฐศาสตร EIRR    = 25.7  % 
 
  
กรณีท่ี 2 ถาใชเคร่ืองลางทอ 1 ชุดตอเคร่ืองทําน้ําเย็น  1 ชดุ มีภาระทําความเย็น 100 ตนั  

การใชพลังงาน 
เครื่องทําน้ําเย็นมีภาระทําความเย็น      500  ตัน  
ประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นเมื่อใชเครื่องลางทออัตโนมัติมคีา  0.6 กิโลวัตตตอตัน 
ประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็นเมื่อไมใชเครื่องลางทออัตโนมตัิมีคา 0.69 กิโลวัตตตอตัน 
พลังงานไฟฟาเมื่อไมใชเครื่องลางทออัตโนมตัิมีคา=0.6×500×2,600  คือ 141,700 กิโลวตัตช่ัวโมงตอป 
พลังงานไฟฟาเมื่อใชเครื่องลางทออัตโนมัติมคีา = 0.69×500×2,600 คือ 130,000 กิโลวตัตช่ัวโมงตอป 
พลังงานไฟฟาของระบบลูกบอลมีคา =2.2 กิโลวัตต*5/60 ชม/รอบ*2,600 รอบ/ป คือ 477  กิโลวัตตช่ัวโมง/ป 
พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดได     = 116,523 กิโลวัตตช่ัวโมง/ป 
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การวิเคราะหการเงิน 
คาอุปกรณรวมคาติดตั้ง คือ (635,000+52,800)    = 687,800  บาท 
คาลูกบอล  คือ 25บาท/ลูก* 40 ลูก/ครั้ง*3ครัง้/ป   คือ 3,750  บาท 
คาไฟฟาท่ีประหยัดได คือ 11,700 หนวย × 3 บาทตอหนวย  = 103,870  บาท/ป 
คาลางทอดวยแปรงที่ประหยัดได 1 ครั้งตอป    คือ 10,000  บาท 
 

ผลตอบแทนการลงทุน 
มูลคาเงินปจจุบันสุทธิ NPV@7.5%    = 3,373,010  บาท 
ระยะเวลาคืนทุน PBP      = 2.2  ป 
อัตราผลตอบแทนดานการเงิน FIRR     = 53.4  % 
อัตราผลตอบแทนดานเศรษฐศาสตร EIRR    = 83.9  % 
 

 ระบบลางทอโดยใชลูกบอล ไดมีการติดตั้งใชงานแลวท้ังในอาคารและในโรงงานอุตสาหกรรมเปน
จํานวนมากในประเทศไทย  เชน อาคารสํานักงานธนาคารกสิกรไทยไดติดตั้งระบบลางทอโดยใชลูกบอล
สําหรับเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 1,000 ตันความเย็น จํานวน 2 เครื่อง โดยใชเงินลงทุน 1,770,000 บาท ไดผล
ประหยัด   2,563,578 บาท/ป   ระยะเวลาคืนทุน 0.69 ป 
 โรงงานไลทออนอิเล็คทรนิคส  ไดติดตั้งระบบลางทอโดยใชลูกบอลสําหรับเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 250 
ตันความเย็น จํานวน 1 เครื่อง และเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 350  ตันความเย็น อีก 1 เครื่อง โดยใชเงนิลงทุน 
840,000 บาท   ไดผลประหยัด 841,509 บาท/ป   ระยะเวลาคืนทุน 0.9 ป 
 

3.4.6.6   มาตรการใชเครื่องทําน้ําเย็นใหมมีประสทิธิภาพสูง 
   3.4.6.6.1   พิจารณาสภาพและลักษณะการใชงาน 

 โรงงานไทยซอีารซี ผลิตหลอดโทรทัศนโดยผลิต 365 วัน/ปละ 24 ช่ัวโมง ใชเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 
950 ตันความเยน็   สารทําความเย็นเปน R-11   มีประสิทธิภาพ  0.82  kW/TR 
   3.4.6.6.2   วิเคราะหขอมูล 

  เครื่องทําน้ําเย็น ใชสารทําความเย็นเปน R-11 ซึ่งจะเลกิผลิตเนื่องจากทําใหเกิดภาวะโลกรอนและ
เครื่องทําน้ําเย็นมีประสิทธิภาพตํ่า  จึงควรเปลีย่นเครื่องทําน้ําเย็นที่ใชสารทําความเย็น R-123 และมีประสิทธิภาพ
สูงเปน 0.62  kW/TR 
   3.4.6.6.3   ผลตอบแทน 
   เงินลงทุน      10,000,000 บาท 
   พลังงานที่ใชกอนปรับปรุง    6,800,000 kW/ป 
   พลังงานที่ใชหลังปรับปรุง    5,600,000 kW/ป 
   พลังงานที่ไฟฟาท่ีประหยัดได    1,200,000 kW/ป 
   คาไฟฟาท่ีประหยัดได     2,400,000 บาท/ป 
   พลังงานไฟฟาท่ีประหยัดไดเทียบเปน CO2 ท่ีลดลง   792   ตัน/ป 
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 กรณีโรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ไดเปลี่ยนไปใชเครื่องทําน้ําเย็นมีประสิทธิภาพสูงขนาด 450 ตัน 
ความเย็นจํานวน 2 เครื่อง  ใชเงินลงทุน  15,800,000  บาท  มีผลประหยัด  2,832,814  บาท  ระยะเวลาคืนทุน 
5.57 ป 
 
3.4.6.7    มาตรการนาํเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนอากาศมาใช 
 
   3.4.6.7.1   ลักษณะการใชงาน โถงรับรองในโรงแรมแหงหนึ่ง มีอัตราเตมิอากาศจากภายนอก 4,000 
CFM เปดใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง ดังแสดงในรูปขางลาง 
 

 
 
  

 3.4.6.7.2   การวิเคราะห การนําลมจากนอกที่รอนและชื้นเขามาในหองปรับอากาศ  โดยมีอุณหภูมิ
กระเปาะแหง 28°C อุณหภูมิกระเปาะเปยก 25°C มาทําใหเย็นโดยมีอุณหภูมิกระเปาะแหง 24°C ความชื้น
สัมพัทธ 55% ตองใชพลังงาน   จึงควรนําเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนอากาศมาใชเพราะลมระบายทิ้งเปนลมเย็น
และแหง   จึงสามารถลดอุณหภูมิของลมจากภายนอกไดแสดงในรูปขางลาง 
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3.4.6.7.3   ผลตอบแทน 
 กอนการปรับปรุง   จาก Psychometric Chart 
 เอนทัลปลมจากภายนอก, h2  = 40.4  Btu/lbs 
 เอนทัลปลมจากภายนอก, h1  = 29.2  Btu/lbs 
 ใหพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น  คือ 1.0  kW/ตันความเย็น 
 คาไฟฟา     คือ 2.0 บาท/kWh 
 เวลาทํางาน    คือ 365  วันๆ ละ 24 ชม. 
 ภาระการทําความเย็นเฉลี่ย   คือ 4.45  CFM (h2- h1) 
      คือ 4.45×4,000(40.5-29.2)/12,000 
      คือ 16.73 ตันความเย็น 
 ใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น  = 16.73ตัน×1.0kW/ตัน×365วัน×24ชม. 
      = 146,555 kWh/ป 
 คิดเปนคาไฟฟา    = 146,555 kWh/ป×2.0บาท/kWh 
      = 293,110 บาท/ป 
 หลังปรับปรุง 
 ใหเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนอากาศมีประสิทธิภาพ 30%  
 สามารถประหยัดภาระทําความเย็นได = 16.73×0.3 คือ 5.02 ตันความเย็น 
 ลดการใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น = 5.02ตัน×1.0kW/ตัน×365วัน×24ชม 
      = 43,975 kWh/ป 
 คิดเปนคาไฟฟา    = 43,975kWh/ป×2.0บาท/kWh 
      = 87,950 บาท/ป 
 ประหยัดคาไฟฟาได   = 293,110 - 87,950 คือ 205,160 บาท/ป 
 เงินลงทุน (100 บาท/CFM×4,000 CFM) = 400,000 บาท 
 ระยะเวลาคืนทุน 400,000/205,160  = 2.0 ป 
  
3.4.6.8   มาตรการใช CO2 ควบคุมอตัราการเติมลมจากภายนอก 
   3.4.6.8.1   ลักษณะการใชงาน อาคารแหงหนึ่ง มีหองอเนกประสงคจุคนได 300 คน มอีัตราการเติม
อากาศจากภายนอก  6,000 CFM  (20 CFM/คน×300 คน)  เปดใชงานดังนี้ 
  ใชงาน 300 คน 20 ครั้งๆ ละ 4 ชม. 
  ใชงาน 200 คน 60 ครั้งๆ ละ 4 ชม. 
  ใชงาน 100 คน 120 ครั้งๆ ละ 4 ชม. 
  ใชงาน 50 คน 40 ครั้งๆ ละ 4 ชม. 
โดยมีระบบปรับอากาศดังแสดงในรูปขางลาง 
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 3.4.6.8.2   การวิเคราะห การนําลมจากภายนอกที่รอนและชื้นเขามาใหหองปรับอากาศ โดยมี
อุณหภูมิกระเปาะแหง 30°C อุณหภูมิกระเปาะเปยก 25°C มาทําใหเย็นโดยมีอุณหภูมิกระเปาะแหง 24°C 
ความชื้นสัมพัทธ 55% ตองใชพลังงาน   จึงควรควบคุมปริมาณการใชลมจากภายนอกตามจํานวนคนใชงานโดย
ใช CO2 ตรวจวัด  เพื่อไมใหมีปริมาณ CO2 เกิน 1000 ppm  ตามมาตรฐาน   ดังแสดงในรูปขางลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.4.6.8.3   ผลตอบแทน 
กอนการปรับปรุง  จาก Psychometric Chart 

 เอนทัลปลมจากภายนอก, h2  = 40.4   Btu/lbs 
 เอนทัลปลมจากภายนอก, h1  = 29.2   Btu/lbs 
 ใหพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น  คือ 1.0   kW/ตันความเย็น 
 คาไฟฟา     คือ 2.0  บาท/kWh 
 ภาระการทําความเย็นเฉลี่ย   คือ 4.45  CFM (h2- h1) 
      คือ 4.45×6,000(40.5-29.2)/12,000 
      คือ 24.9  ตันความเย็น 
 ใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น  = 24.9ตัน×1.0kW/ตัน×200ครัง้×4ชม./ครั้ง 
      = 9,920  kWh/ป 
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 หลังปรับปรุง 
 ขณะใชงาน 300 คน  
 ภาระการทําความเย็นเฉลี่ย   = 4.45 CFM (h2- h1) 
      = 4.45×6,000(40.3-29.2)/12,000 

= 24.9 ตันความเย็น 
 ใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น  = 24.9ตัน×1.0kW/ตัน×20ครั้ง×4ชม./ครั้ง 
      = 1,992 kWh/ป 
 ขณะใชงาน 200 คน  
 ภาระการทําความเย็นเฉลี่ย   = 4.45 CFM (h2- h1) 
      = 4.45×4,000(40.3-29.2)/12,000  
      = 16.6 ตันความเย็น 
 ใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น  = 16.6ตัน×1.0kW/ตัน×60ครั้ง×4ชม./ครั้ง 
      = 3,984 kWh/ป 
 ขณะใชงาน 100 คน  
 ภาระการทําความเย็นเฉลี่ย   = 4.45 CFM (h2- h1) 
      = 4.45×2,000(40.3-29.2)/12,000  
      = 8.3 ตันความเย็น 
 ใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น  = 8.3ตัน×1.0kW/ตัน×120ครั้ง×4ชม./ครั้ง 
      = 3,984 kWh/ป 
 ขณะใชงาน 50 คน  
 ภาระการทําความเย็นเฉลี่ย   = 4.45 CFM (h2- h1) 
      = 4.45×1,000(40.3-29.2)/12,000  
      = 4.2 ตันความเย็น 
 ใชพลังงานของเครื่องทําน้ําเย็น  = 4.2ตัน×1.0kW/ตัน×40ครั้ง×4ชม./ครั้ง 
      = 672 kWh/ป 
 หลังปรับปรุงระบบแลวใชพลังงาน  คือ  1992+3984+3984+672  

= 1.632 kWh/ป 
 ประหยัดพลังงานได   คือ 19,920-10,632 = 9,288 kWh/ป 
 ประหยัดคาไฟฟาได   คือ 9,288×2.0 = 18,576 บาท/ป 
 เงินลงทุน    = 40,000 บาท 
 ระยะเวลาคืนทุน    คือ 40,000/18,576 = 2.2 ป 
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ฝกปฏิบัติระบบปรับอากาศ 
 

ปฏิบัติการชุดที่ 1 เรื่องวงจรสารทําความเย็นเครื่องปรับอากาศ 
 

   วัตถุประสงค  
 

1. เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเห็นของจริงและเขาใจสวนตางๆของเครื่องปรับอากาศ 
2. เพื่อใหเขาใจคุณสมบัติของสารทําความเย็น โดยการวัด (บันทึก) ความดันและอุณหภูมิ 
3. เพื่อใหเขาใจความสัมพันธทางไฟฟา โดยการวัด กําลังไฟฟาท่ีใช แรงดันไฟฟา และกระแสไฟฟา 
4. เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงเบื้องตนของการเปลี่ยนอุณหภมูิระเหย(ความดันใน Evaporator) และการ

เปลี่ยนอุณหภูมคิวบแนน (ความดันในคอนเดนเซอร) 
 

   เคร่ืองมือ 
 

1. ชุดสาธิตการทํางานของระบบปรับอากาศใชสารทําความเย็น R 407C 
2. แผนภูมิ P-h 

     

  ข้ันตอนการปฏิบัติการ 
 

1. ใหผูเขาฝกอบรมสังเกตสวนประกอบหลักของเครื่องปรับอากาศ โดยไลตามลําดับชื่อคือคอมเพรสเซอร 
(Compressor)  คอนเดนเซอร(Condenser)  อุปกรณลดความดัน(Expansion Valve)   และเครื่องระเหย (Evaporator)  
 สวนประกอบยอย ท่ีกักสารทําความเย็นเหลว (Accumulator) เพื่อไมใหเขาคอมเพรสเซอร ถังเก็บ
สารทําความเย็นเหลว (Receiver Tank) ท่ีกรองสิ่งสกปรกและความชื้น (Filter-Dryer) และวาลวบริการ (Service 
Valve) ไวสําหรับใสเกจตรวจวัดความดันของสารทําความเย็น  บางครั้งสามารถใชปดกั้นสารทําความเย็นไมให
ไหลออก 
 สวนที่เพิ่มเติมสําหรับเครื่องใชสาธิตนี้คือ เกจวัดความดันและเทอรโมมิเตอรแบบหนาปทมกลมใช
วัดอุณหภูมิสารทําความเย็น โดยติดตั้ง 4 ตําแหนง มิเตอรวดัแรงดัน (Voltmeter), มิเตอรวัดกระแส(Ammeter)  
และวัตตมิเตอร (Wattmeter) 

2.  เดินเครื่องอยางนอย 15 นาที เมื่อระบบสมดุลสังเกตจากอณุหภูมิ/ความดันไมเปลี่ยน โดยบันทึก
ความดันและอุณหภูมิท้ัง 4 ตําแหนง และบันทึก แรงดันไฟฟา กระแสและกําลัง 

3. เขียนจุดภาวะทั้ง 4 บน P-h Diagram 
4. ใชกระดาษปดคอนเดนเซอรบางสวนเพื่อจําลองแบบคอนเดนเซอรสกปรก   บันทึกความดันและ

อุณหภูมิท้ัง 4 ตําแหนง   และบันทึก  แรงดันไฟฟา  กระแส  และกําลัง 
5.  เขียนจุดภาวะทั้ง 4 บน P-h Diagram 
6. ใชกระดาษปดเครื่องระเหยบางสวนเพื่อจําลองแบบเครื่องระเหยสกปรก  บันทึกความดันและอุณหภูมิ 

ท้ัง 4 ตําแหนง  และบันทึก  แรงดันไฟฟา  กระแส  และกําลัง 
7.  เขียนจุดภาวะทั้ง 4 บน P-h Diagram และหาคา COP 
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ไดอะแกรมของเครื่องปรับอากาศที่ใชสาธิต 
 
ตารางบันทึกขอมูลเครื่องปรับอากาศชุดสาธิต 
สารทําความเย็น 407 C     
วันที ่      

ชื่อผูบันทึก      

      

รายการ สภาวะ หนวย กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

ออก Evap. เขาComp P1 Psi    

  T1 oF    

ออก Comp. เขา Cond. P2 Psi    

  T2 oF    

ออก Cond. เขา Ex.V.. P3 Psi    

  T3 oF    

ออก Ex.V. เขา Evap P4 Psi    

  T4 oF    

ไฟฟาระบบ 220/1/50 V โวลท    

  I แอมแปร    

  W วัตต    
 
 
 
การวิเคราะห 

COMPRESSOR 
MOTOR 

CONDENSER 

เครื่องระเหย 

อุปกรณ 

 

P3 

EVAPORATOR Accumulator 

Receiver 
Tank 

T3 P2 T2 

P1 T1 P4 ลดความดัน  T4 

V  I W 

EX.V 
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ตารางผลการคํานวณ 

รายการ หนวย กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 
เอนทลัปที่จุด 1,h1 Btu/lb    
เอนทลัปที่จุด 2,h2 Btu/lb    
เอนทลัปที่จุด 3,h3 Btu/lb    
เอนทลัปที่จุด 4,h4 Btu/lb    

 
หมายเหตุ  1.  ความดันของสารทําความเย็น จะตองบวกดวย 14.7 PSI   เพื่อทําใหเปนความดันสมบูรณ 
 
กรณีที่ 1  เคร่ืองปรับอากาศทํางานตามปกติ 
กรณีที่ 2  จําลองเครื่องควบแนนสกปรก 
กรณีที่ 3  จําลองเครื่องระเหยสกปรก 
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ปฏิบัติการชุดที่ 2 เร่ืองประสิทธิภาพเครื่องทําน้ําเย็น 
 

   วัตถุประสงค  
 

1.  เพื่อใหผูเขาฝกอบรมเห็นของจริงและเขาใจเครื่องทําน้ําเย็นโดยจะเนนเฉพาะเครื่องทําน้ําเย็น 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณขนาดทําความเย็น  และทราบวิธีหาอัตราการไหลของน้ําเย็นทางออมจากการ

วัดความเสียดทานตอการไหลของน้ําผาน  Evaporator/Cooler 
3.เพื่อใหสามารถคํานวณความรอนที่ถายออกที่คอนเดนเซอร และทราบวิธีหาอัตราการไหลของน้ํา

หลอเย็นทางออมจากการวัดความเสียดทานตอการไหลของน้ําผานคอนเดนเซอร 
4. เพื่อใหสามารถหาประสิทธิภาพของเครื่องทําน้ําเย็นได โดยการวัดกําลังท่ีตองใชในคอมเพรสเซอร 
5. เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิควบแนน (ความดันในคอนเดนเซอร)  และ อุณหภูมิระเหย 

(ความดันใน Evaporator) ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของเครื่อง  
 

   เครื่องมือ 
 

1. เครื่องทําน้ําเย็น 
 

  ขั้นตอนการปฏิบัติการ  
 

1. วัด (บันทึก) อุณหภูมิของน้ําเย็นเขาและออกจาก Evaporator/Cooler และวัดอัตราการไหลของน้ํา
เย็น ขณะเดียวกันเพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับความเสียดทานตอการไหลของน้ําผาน Evaporator/Cooler ซึ่งสามารถใช
แทนอุปกรณวัดอัตราการไหลโดยอาศัยกราฟ Pressure Drop-Flow rate ผานEvaporator  ของเครื่องทําน้ําเย็นที่
ผูผลิตใหมาโดยการวัดความดนัน้ําเย็นเขา-ออกดวย 

2. วัด (บันทึก) อุณหภูมิของน้ําหลอเย็นเขาและออกจากคอนเดนเซอร และวดัอัตราการไหลของน้ํา
หลอเย็น ขณะเดียวกันเพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับความเสียดทานตอการไหลของน้ําผานคอนเดนเซอร  ซึ่งสามารถใช
แทนอุปกรณวัดอัตราการไหลโดยอาศัยกราฟ Pressure Drop-Flow rate  ผานคอนเดนเซอรของเครื่องทําน้ําเย็นที่
ผูผลิตใหมาโดยการวัดความดนัน้ําหลอเย็นเขา-ออกดวย 
 

   การคํานวณ 
 

1.  คํานวณขนาดทําความเย็น  
2.  คํานวณอัตราระบายความรอน 
3.  คํานวณประสิทธิภาพ COP และ 
4.  ตรวจสอบ กฎของพลังงานวาความรอนที่ระบายออกเทากับผลรวมของขนาดทําความเย็นและ

กําลังท่ีใชในคอมเพรสเซอรจริงหรอืไม 
 

   พารามิเตอรท่ีปรับ 
ปรับอุณหภูมิน้ําเย็นใหสูงข้ึน 2oC รอจนสมดลุ ดําเนินการซ้ําเชนเดียวกันตั้งแตขอ 1 ถึง 3  
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   การวิเคราะห  
 
 
เปรียบเทียบกําลังไฟฟาท่ีใชท้ังสอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดอะแกรมการวัดอุณหภูมแิละความดันของน้ําในเครื่องทําน้ําเยน็ 

 

F
2

HP  ( TC ) T3 P3 

LP  ( TE ) 

EVAPORATOR 

CONDENSER 

COMPRESSOR TDischsrg
MOTOR 

T4 P4 

T1 P1 T2 P2 
F
1

V   W X-Valve 
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แบบฟอรมการบันทึกขอมูลพลังงาน CHILLER 
Chiller No: ………….            ขนาดทําความเย็น:  180 RT         สารทําความเย็น:   HFC134a        ของไหลที่ใช:       น้ําผสม Ethylene Glycol-25% 
 

ผูบันทึก ……………………………….        วันที่  ……………………………   เวลา    ………………………………………                      
 

Press. Temp. Press. Temp.

kPa (oF) Entering Leaving GPM Entering Leaving kPa (oF) Entering Leaving GPM Entering Leaving R-S S-T T-R R S T R S T

LP TE P1 P2 F1 T1 T2 HP TC P3 P4 F2 T3 T4 TDischarge W
430 600

Evaporator
Refrigerant Water

Pressure PSI Temp oF

Condenser
Refrigerant

Temp oF

Water

Pressure PSI

Currents

(% RLA)

Compressor

kW

Discharge 

 

Temp oF

(Volts)

Voltage Currents

(Amps.)
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การปรับอุณหภูมิของน้ําเย็น 
 
ตารางผลการคํานวณ 
รายการ อุปกรณ/ผลการคํานวณ ตัวแปร สูตร คา หนวย 

1 คอมเพรสเซอร กระแสไฟฟา I   % RLA 
  กําลังไฟฟา W    kW 

2 คอนเดนเซอร อัตราการไหล QH     GPM 
  อุณหภูมิน้ําเขา T3    oF 
  อุณหภูมิน้ําออก T4   oF 

3 อีวาพอเรเตอร อัตราการไหล QC    GPM 
   อุณหภูมิน้ําเขา T1    oF 
   อุณหภูมิน้ําออก T2   oF 

4 ภาระทําความเย็น  QC = GPM x (T2-T1) 
                  24 

  RT 

5 ภาระระบายความรอน 
 

QH = GPM x (T4-T3) 
                  30  

 RT 

6 COP  COP = QC/ W    
7 kW/Ton EER kW/RT  = 3.51W/ QC    kW/RT 
8 สมดุลพลังงาน ∆ QH = QC + W    kW 
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ปฏิบัติการชุดที่ 3 เร่ืองประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ํา 
 
   วัตถุประสงค 

 
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา โดยการตรวจวัดทางภาคสนาม 
2. เพื่อหาอัตราการระบายความรอนของคอนเดนเซอรทางดานน้ําระบายความรอน โดยการตรวจวัด

ทางภาคสนาม 
3. เพื่อหาอัตราการทําความเย็นของหอทําความเย็นจากทางดานน้ําระบายความรอน โดยการตรวจวัด

ทางภาคสนาม 
4. เพื่อศึกษาผลกระทบของการหรี่วาลวตอประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําและอัตราการระบายความ

รอนของหอทําความเย็น 
 
  คาที่ทําการตรวจวัดหรือบันทึก 

 
1.  กําลังไฟฟาท่ีเขาสูมอเตอร ( PW )  และหอทําความเย็น CTW  
2.  ความดันตกครอมเครื่องสูบน้ํา  (∆P = P2 − P1) 
3.  อัตราไหลน้ํา  (Qo) 
4.  ผลตางของความสูงระหวางดานจายและดานดูด  (Z2 − Z1) 
5.  อุณหภูมิทางดานเขาและออกจากคอนเดนเซอร  (T1 และ T2) 
6.  อุณหภูมิทางดานเขาและออกจากหอทําความเย็น  (T3 และ T4) 
7.  ขนาดของทอท้ังดานดูดและดานจาย  (D1 และ D2) 

 
  คาที่ตองทําการปรับ 

 
อัตราไหลของน้ําโดยการหรี่วาลว 

 
  เครื่องมือวดั 

 
1.  เครื่องมือวัดกําลังไฟฟา 
2.  เกจวัดความดัน 
3.  เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูม ิ
4.  ตลับเมตร 
5.  เครื่องมือวัดความเร็วหรืออัตราไหล 
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  วิธีการตรวจวัด 
 
1.     บันทึกคาพิกัดของมอเตอร ความตางศักยท่ีใช ความถี่ และจํานวนเฟสของมอเตอรจาก Name plate 

หรือขอมลูจากผูผลิต ท้ังนี้ขอมูลท่ีไดจะนําไปใชเพื่อเลือกเครื่องมือวัดกําลงัไฟฟาท่ีมีขนาดที่เหมาะสมกับกําลัง
ของมอเตอร 

2.     ใชเครื่องมือวัดกําลังไฟฟาวัดกําลังไฟฟาท่ีเขาสูมอเตอรท่ีขับเครื่องสูบน้ําน้ํา 
3.     บันทึกคาความดันทางดานดูดและดานจายของเครื่องสบูน้ําจากเกจวัดความดนั 
4.     ใชเครื่องมือวัดอัตราไหลวัดอัตราไหลของน้ํา  ในที่นี้ควรจะเลอืกตรงจุดกึ่งกลางของทอตรงที่มี

ความยาวมากที่สุด 
5.     บันทึกขนาดทอท้ังทางดานดูดและดานจายของเครื่องสบูน้ํา   
6.     ใชตลับเมตรวัดผลตางของความสูงระหวางดานจายและดานดูด 
7.     ประมาณคาประสิทธิภาพของมอเตอร ซึ่งโดยทั่วไปแลวมอเตอรท่ีทํางานประมาณรอยละ 60-80 

ของคาพิกัด จะมีคาประสิทธิภาพประมาณรอยละ 85-90  คาท่ีถูกตองแมนยําจะหาไดจาก motor efficiency curve 
ซึ่งหาไดจากผูผลิต 

8.     บันทึกคาอุณหภูมิน้ําท่ีเขาสูและออกจากคอนเดนเซอร 
9.     บันทึกคาอุณหภูมิน้ําท่ีเขาสูและออกจากหอทําความเย็น 
10.   หรี่วาลวเพื่อใหอัตราไหลลดลง  ท้ังนี้ผลการการหรี่วาลวจะมีความชัดเจนโดยการสงัเกตคาความ

ดันดานออกของเครื่องสูบน้ําวามีการเปลี่ยนแปลง 
 
  การคํานวณ 

1.     คํานวณความเร็วน้ําทางดานดูดและดานจายจากสูตร   
4/D

QV 2
1

1 π
=  และ 

4/D
QV 2
2

2 π
=  

2.     คํานวณคาความดันตกครอมเครื่องสูบน้ําเทียบเทาจากสูตร  

 ( ) )zz(g
2

VV
PPP 12

2
1

2
2

12eq −ρ+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
ρ+−=∆  

3.     คํานวณกําลังดานออกของเครื่องสูบน้ําจากสูตร eqp,out PQW ∆=&  
4.     คํานวณกําลังดานเขาของเครื่องสูบน้ําจากสูตร m,inmp,in WW && η=  

5.     คํานวณประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําจากสูตร 
p,in

p,out
p W

W
&

&
=η  

6.     คํานวณอัตราการระบายความรอนที่คอนเดนเซอรจากสูตร ( )2 1HQ Q C T Tρ= −&  
7.     คํานวณอัตราการทําความเย็นที่หอทําความเย็นจากสูตร ( )3 4CQ Q C T Tρ= −&  
8.     คํานวณประสิทธิภาพของหอทําความเย็น EER  = Qc/WCT 
9.     ทําการคํานวณขอ 1-8 ใหมอีกครั้ง 
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  การวิเคราะห 
 
 
วิเคราะหถึงผลประทบของการหรีว่าลวตอประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ําและอัตราการระบายความ

รอนท่ีคอนเดนเซอร 
 
 
ไดอะแกรมวงจรน้ําหลอเย็น 
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ตารางบันทึกขอมูล 
 
 
เครื่องสูบน้ําหมายเลข:     _____________  
ระบบไฟฟา (Volt/Hz/Phase):   380/50/3    กําลังมอเตอร (พิกัด):   12 kW 
ชนิดของของไหล:    น้ําหลอเย็น 
คุณสมบัติของของไหล:    ความหนาแนน 1,000  kg/m3   ความจุความรอนจําเพาะ  4.187  kJ/kg.K 
 
ขอมูลการตรวจวัด 

ลําดับที ่ ตัวแปร หนวย บันทึกคา 
1 สถานะการเปดวาลว % 100 

2 กําลังดานเขามอเตอรเครื่องสูบ kW  

3 กําลังดานเขามอเตอรพัดลมCT - - 

4 ความดันดานดดู PSI  

5 ความดันดานจาย PSI  

6 อัตราไหล GPM 430 

7 ขนาดทอดานดดู นิ้ว 8 

8 ขนาดทอดานจาย นิ้ว 8 

9 ผลตางของความสูงดานจายและดดู M - 

10 อุณหภูมิน้าํเขาคอนเดนเซอร oF  

11 อุณหภูมิน้าํออกจากคอนเดนเซอร 
oF  

12 อุณหภูมิน้าํเขาหอทําความเย็น 
oF - 

13 อุณหภูมิน้าํออกจากหอทาํความเย็น 
oF - 
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การคํานวณ  
 
 
รายการ ตัวแปร สัญลักษณ สูตร บันทึกคา หนวย 

1 อัตราการไหล Q   GPM 
2 ความเร็วดานดูด  

(ใหดู Chart) 
V1 V1 = Q/( D1

2/4)   FPS 

3 ความเร็วดานจาย 
(ใหดู Chart) 

V2 V2 = Q/( D2
2/4) 

 
  FPS 

4 ความดันตกครอมเทียบเทา ∆Peq ∆Peq =(P2-P1)+ 
(0.5  (V2

2V1
2))+ 

g (Z2-Z1) 

 PSI 

5 กําลังดานออกเครื่องสูบ Wout,p Wout,p = Q  ∆Peq   kW 

6 กําลังดานเขาเครื่องสูบ Win,p Win,p = m  Win,m - kW 

7 ประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ํา p p  = Wout,p / Win,p -  

8 อัตราการระบายความรอน qH QH = C Q (T2-T1) - kW 

9 อัตราการทําความเย็นที่ CT qC QC =  C Q (T3-T4) - kW 
10 ประสิทธิภาพหอทําความเย็น EER EER = Qc/WCT -  

11 ความแตกตางระหวางขอ 7 กับ ขอ8 ∆ ∆= (QC-QH).100/QH - % 
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ปฏิบัติการชุดที่ 4   เร่ืองสมรรถนะเครื่องสงลมเย็น 
 
  วัตถุประสงค 

 
1.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูจากการอบรมมาประยุกตใชในทางปฏิบัติ 
2.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถมีความรูความสามารถในการใชงานเครื่องมือวัดท่ีจําเปนในการตรวจวัด

เครื่องสงลมเยน็ขนาดใหญ 
3.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถทําการคํานวณและวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัดเพื่อนําไปแกไข 

หรือปรับปรุงแนวทางการเดินเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญเพื่อใหเกิดการประหยัดพลังงาน 
4.     เพื่อใหผูเขาอบรมไดเห็นประโยชนจากการตรวจวัดและการบันทึกขอมูล เพื่อใชเปนฐานขอมูล 

สําหรับการเดินเครื่องสงลมเยน็เพื่อการประหยัดพลังงาน 
5.     เพื่อฝกใหผูเขาอบรมสามารถใชขอมูลจากการตรวจวัด เพื่อประโยชนในการบํารุงรักษาเครื่องสง 

ลมเย็นโดยทั่วไปและการบํารุงรักษาเชิงปองกันเพื่อการประหยัดพลังงาน 
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4.1.  การตรวจวัดปริมาณลมเย็นผานคอยลเครื่องสงลมเย็น 
 

  วัตถุประสงค  
 

1.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถทําการตรวจวัดปริมาณลมเย็นผานคอยลเครื่องสงลมเย็น 
2.     เพื่อใหผูเขาอบรมมีความสามารถในการใชเครื่องมือวัดความเร็วลมและเครื่องมือวัดระยะ 
3.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถทําการคํานวณหาปริมาณลมเย็นผานคอยลในเครื่องสงลมเย็นได 

 

  เครื่องมือท่ีใช 
 

1.     เครื่องมือวัดความเร็วลม 
2.     เครื่องมือวัดระยะทาง 

 

     การปฏิบติั 
 

1.     ตรวจสอบผังการวางตําแหนงเครื่องสงลมเย็นและไดอะแกรมของเครื่องสงลมเย็น 
2.     หาตําแหนงของพัดลมกลบัและชองลมกลับจากไดอะแกรม 
3.     ตรวจสอบการเปดของใบปรับปริมาณลมกลับ ถาเปดไมเต็มท่ี ใหทําการเปดใบปรับปริมาณลมให 

เต็มท่ี 
4.     วัดขนาดของชองลมกลับโดยใชเครื่องมอืวัดระยะ ทําการบันทึกพื้นที่ของชองลมกลบั 
5.     วัดความเรว็ลมผานชองลมกลับ โดยทําการวัดหลาย ๆ ตําแหนงบริเวณดานหนาของชองลมกลับ  
6.     หาคาเฉลี่ยของความเร็วลมท่ีได ทําการบันทึกคาความเร็วลม 
7.     ทําการปฏิบัติซ้ําตามขอ 4 ถึง ขอ 6 โดยทําการปรับใบปรับปริมาณลมของชองลมกลับใหเปดเพียง 

ครึ่งหนึ่งและสามในสี่  บันทึกคาท่ีวัดไดใหม 
 

    การคํานวณ 
นําคาความเร็วลมและพื้นที่ท่ีไดจากการปรับใบปรับปริมาณลมแตละครั้ง มาคํานวณหาคาปริมาณลม

เย็นผานคอยล 
 

   การวิเคราะห 
ตรวจดูแนวโนม การเปลี่ยนแปลงของคาปริมาณลมเย็นผานคอยลท่ีตําแหนงการปรับใบปรับปริมาณ

ลมแตละคา 
 

 สรุปผลการปฏิบัติ 
 

1.     ใบปรับปริมาณลมมีผลกระทบอยางไรตอปริมาณลมเย็น 
2.     การเปลี่ยนตําแหนงของใบปรับปริมาณลมเทียบไดกับการทําอะไรใหเกิดข้ึนในระบบ 
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4.2. การตรวจวัดขนาดทําความเย็นของเครื่องปาลมเย็น 
 

  วัตถุประสงค 
 

1.   เพื่อผูเขาอบรมสามารถทําการตรวจวัดขนาดทําความเย็นของเครื่องสงลมเย็น 
2. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถใชเครื่องมือวัดความเร็วลม เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เครื่องมอืวัดความชื้น

สัมพัทธ และเครื่องมอืวัดระยะ 
3.   เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถใชแผนภูมิอากาศในการหาคาเอนทัลปของอากาศ 
4.   เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถทําการคํานวณหาคาขนาดการทําความเย็นของเครื่องสงลมเยน็ได 
 

  เครื่องมือท่ีใช 
 

1.   เครื่องมอืวดัความเร็วลม 
2.   เครื่องมือวดัอุณหภูมิและความชื้น 
3.   แผนภูมิอากาศ 
4.   เครื่องมอืวดัระยะ 

 

  การปฏบิัติ 
1.   ตรวจสอบผังการวางตําแหนงเครื่องสงลมเย็นและไดอะแกรมของเครื่องสงลมเย็น 
2.   หาตําแหนงของพัดลมกลับ ชองลมกลับ พัดลมสง และชองลมสงจากไดอะแกรม 
3.  ตรวจสอบการเปดของใบปรับปริมาณลมกลับ ถาเปดไมเต็มท่ี ใหทําการเปดใบปรับปริมาณลมให

เต็มท่ี 
4.   วัดขนาดของชองลมกลับโดยใชเครื่องมือวัดระยะ ทําการบันทึกพื้นที่ของชองลมกลับ 
5.  วัดความเรว็ลม อุณหภมู ิ และความชื้นสัมพัทธผานชองลมกลับ โดยทําการวัดหลาย ๆ ตําแหนง

บริเวณดานหนาของชองลมกลับ  
6.  หาคาเฉลี่ยของความเรว็ลม อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธท่ีได ทําการบันทึกคาความเร็วลม อุณหภูมิ 

และความชื้นสัมพัทธของลมกลับ 
7.  วัดอุณหภมูิและความชื้นสัมพัทธผานชองลมจาย โดยทําการวัดหลาย ๆ ตําแหนงบริเวณดานหนา

ของชองลมจาย 
8.   หาคาเฉลี่ยของอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธท่ีได ทําการบันทกึคาอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ 

ของลมจาย 
9. นําคาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของลมกลับและลมจายไปหาคาเอนทัลปของลม จากแผนภูมิ

อากาศ ทําการบันทึกคา 
10.  ทําการอานคากําลังไฟฟาของพัดลมจาย และพัดลมกลับที่ตูไฟฟาของพัดลม 
11.  ทําการปฏิบัติซ้ําตามขอ 4 ถึง ขอ 10 โดยทําการปรับใบปรับปริมาณลมของชองลมกลบัใหเปดเพียง

ครึ่งหนึ่งและ 3/4    บันทึกคาท่ีวัดไดใหม 
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    การคํานวณ 
 
1.     นําคาความเร็วลมกลับ และพื้นที่ชองลมกลับท่ีไดจากการปรับใบปรับปริมาณลมแตละครั้งมา 

คํานวณหาคาปริมาณลมเย็น 
2.     นําคาท่ีไดในขอ 1 และคาเอนทัลปของลมจายและลมสง เขาสมการเพื่อคํานวณหาคาขนาดการทํา

ความเย็นของเครื่องสงลมเย็น 
 
   การวิเคราะห 

 
ตรวจดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูม ิความชื้นสัมพัทธของลมจายและลมสง การเปลี่ยนแปลง

ของขนาดการทําความเย็นของเครื่องสงลมเยน็ ท่ีตําแหนงการปรับใบปรับปริมาณลมแตละคา 
 
สรุปผลการปฏิบัติ 

 
1.     ใบปรับปริมาณลมมีผลกระทบอยางไรตออุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และขนาดทําความเย็นของ 

เครื่องสงลมเยน็ 
2.     การเปลี่ยนตําแหนงของใบปรับปริมาณลมเทียบไดกับการทําอะไรใหเกิดข้ึนในระบบ 
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4.3.  การตรวจวัดปริมาณลม ความดันสถิต และความเร็วรอบของพัดลม 
 

  วัตถุประสงค 
 

1.     เพื่อผูเขาอบรมสามารถทําการตรวจวัดปริมาณลม ความดันสถิตและความเร็วรอบของพัดลม 
2.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถใชเครื่องมือวัดความเร็ว เครื่องมือวัดความเรว็รอบ เครื่องมอืวัดความดัน 

และเครื่องมือวดัระยะ 
3.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถทําการคํานวณหาคาปริมาณลมของพัดลม และหาความสัมพันธของ 

ปริมาณลมกับความดันสถิตหรอืความเร็วรอบได 
 

  เครื่องมือท่ีใช 
 

1.     เครื่องมือวัดความเร็วลม 
2.     เครื่องมือวัดระยะ 
3.     เครื่องมือวัดความเร็วรอบ 
4.     เครื่องมือวัดความดัน 

 

     การปฏิบติั 
 

1.     ทําการวัดหาขนาดพื้นที่หนาตัดของพัดลมดานสง  บันทึกคา 
2.     สอดเครื่องมือวัดความเรว็ผานทางชองที่เจาะเตรียมไวของทอลมดานสง เพื่อวัดความเร็วลม 

ทางดานสงของพัดลม บันทึกคา 
3.     สอดทอยางของเครื่องมอืวัดความดันเขาทางชองท่ีเจาะเตรียมไวของทอลมดานสง อานคาความดัน 

สถิตท่ีแตกตางของพัดลม บันทึกคา 
4.     ใชเครื่องมือวัดความเรว็รอบทําการวัดความเร็วรอบที่แกนหมุนของเพลาใบพัดพัดลม บันทึกคา 
5.     ทําการตรวจวัดซ้ําในขอ 2 ถึง ขอ 4 โดยเปลี่ยนความเร็วรอบของพัดลมใหต่ําหรือสูงกวาเดิม 2 คา  

โดยใชตัวแปรเปลี่ยนรอบมอเตอรหรือ Inverter บันทึกคาท่ีวัดไดใหม 
 

   การคํานวณ 
 

นําพื้นที่และคาความเร็วลมที่วดัในแตละครั้งมาคํานวณหาคาปริมาณลมของพัดลม 
 

   การวิเคราะห 
1.     ตรวจดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาปริมาณลมและความดันสถิตของพัดลมที่วัดได  ความเร็ว 

รอบแตละคา 
2.     ตรวจสอบความสัมพันธของปริมาณลมกับความดันสถิตหรือความเร็วรอบวาเปนไปตามกฎของ 

พัดลมหรอืไม 
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  สรุปผลการปฏิบัติ 
 
1.     ความเร็วรอบมีผลกระทบตอปริมาณลมของพัดลมอยางไร 
2.     ความดันสถิตของลมมีผลกระทบตอปริมาณลมของพัดลมอยางไร 
3.     กฎของพัดลมชวยในเรื่องของการประหยัดพลังงานอยางไร 
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4.4.   การคาํนวณหากําลังไฟฟาของพัดลม 
 

  วัตถุประสงค 
 

1.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถทําการตรวจวัดคากําลังไฟฟาของพัดลมได 
2.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถใชเครื่องมือวัดแรงดันไฟฟา เครื่องมือวัดกระแสไฟฟา และเครื่องวัด 

กําลังไฟฟา 
3.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถคํานวณหากําลังไฟฟาของพัดลมได 

 

  เครื่องมือท่ีใช 
 

1.     เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟา 
2.     เครื่องมือวัดกระแส 
3.     เครื่องมือวัดกําลังไฟฟา 

 

  การปฏบิัติ 
1.     ทําการวัดหาขนาดแรงดันไฟฟาและกระแสของมอเตอรพัดลม 
2.     ทําการวัดกําลังไฟฟาของพัดลม 
3.     อานคาตัวประกอบกําลัง (Power Factor) จากตูไฟฟาพัดลม 
4.     ทําการคํานวณหาคากําลังไฟฟาท่ีพัดลมตองใช 
5.     ทําการตรวจวัดซ้ําในขอ 1 ถึง ขอ 4 โดยเปลี่ยนความเร็วรอบของพัดลมใหต่ําหรือสูงกวาเดิม 2 คา 

โดยใชตัวแปรเปลี่ยนรอบมอเตอรหรือ Inverter บันทึกคาท่ีวัดไดใหม 
 

   การคํานวณ 
นําคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาและคาตัวประกอบกําลังมาคํานวณหาคากําลังไฟฟาเขามอเตอรพัดลม 

 
  การวิเคราะห 

 

1.     ตรวจดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคากําลังไฟฟาเมื่อเทียบกับคาความเร็วรอบแตละคา 
2.     ตรวจสอบความถูกตองของคากําลังไฟฟาท่ีคํานวณกับคาท่ีวัดได 
3.     ตรวจสอบความถูกตองของกฎของพัดลมดานกําลังไฟฟา 

 
  สรุปผลการปฏิบัติ 

 

1.     ความเร็วรอบมีผลกระทบตอกําลังไฟฟาของพัดลมอยางไร 
2.     กฎของพัดลมชวยในเรื่องของการประหยัดพลังงานไดอยางไร 
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4.5.   การหาประสิทธภิาพของพัดลม 
 

  วัตถุประสงค 
 

1.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถทําการตรวจหาคาประสิทธิภาพของพัดลมได 
2.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถใชเครื่องมือวัดความเร็ว เครื่องมือวัดความดนั เครื่องมือวัดระยะ  

เครื่องมือวัดความเร็วรอบ เครื่องมือวัดแรงดนัไฟฟา เครื่องมือวัดกระแสไฟฟาและเครื่องมือวัดกําลังไฟฟา 
3.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถคํานวณหาประสิทธิภาพของพัดลมได 

 

  เครื่องมือท่ีใช 
1.     เครื่องมือวัดความเร็วลม 
2.     เครื่องมือวัดระยะทาง 
3.     เครื่องมือวัดความเร็วรอบ 
4.     เครื่องมือวัดความดัน 
5.     เครื่องมือวัดแรงดันไฟฟา 
6.     เครื่องมือวัดกระแสไฟฟา 
7.  เครื่องมือวัดกําลังไฟฟา 

 

  การปฏบิัติ 
1.     ทําการวัดหาขนาดพื้นที่หนาตัดของพัดลมดานสง  บันทึกคา 
2.     สอดเครื่องมือวัดความเรว็ผานทางชองที่เจาะเตรียมไวของทอลมดานสง เพื่อวัดความเร็วลม 

ทางดานสงของพัดลม บันทึกคา 
3.     สอดทอยางของเครื่องมอืวัดความดันเขาทางชองท่ีเจาะเตรียมไวของทอลมดานสง อานคาความดัน 

สถิตท่ีแตกตางของพัดลม บันทึกคา 
4.     ใชเครื่องมือวัดความเรว็รอบทําการวัดความเร็วรอบที่แกนหมุนของเพลาใบพัดพัดลม บันทึกคา 
5.     ใชเครื่องมือวัดแรงดันไฟฟาและเครื่องมือวัดกระแสไฟฟาวัดคาแรงดันและกระแสไฟฟาของพัดลม 
6.     ใชเครื่องมือวัดกําลังไฟฟาวัดกําลังไฟฟาของพัดลม 
7.     ทําการอานคาตัวประกอบกําลังไฟฟาท่ีตูไฟฟาพัดลม 
8.     ทําการตรวจวัดซ้ําในขอ 2 ถึง ขอ 7 โดยเปลี่ยนความเร็วรอบของพัดลมใหต่ําหรือสูงกวาเดิม 2 คา  

โดยใชตัวแปรเปลี่ยนรอบมอเตอรหรือ Inverter บันทึกคาท่ีวัดไดใหม 
 

  การคํานวณ 
นําพื้นที่และคาความเร็วลมที่วดัในแตละครั้งมาคํานวณหาคาปริมาณลมของพัดลม นําคาแรงดันไฟฟา 

กระแสไฟฟาและคาตัวประกอบกําลังมาคํานวณหาคากําลังไฟฟาเขามอเตอรพัดลม จากนั้นนําคาปริมาณลม 
ความดันสถิต คากําลังไฟฟาท่ีได (ถือวาไมมกีารสูญเสียจากมอเตอรไปยังเพลาของพัดลม ดังนั้น คากําลังไฟฟาท่ี
ไดจึงเปนกําลังงานที่เพลาของพัดลม) แตละครั้งมาเขาสมการคํานวณหาคาประสิทธิภาพของพัดลม 
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การวิเคราะห 
 
ตรวจดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาประสิทธิภาพพัดลมและคากําลังไฟฟา เมื่อเทียบกับคาความดัน

สถิต และคาความเร็วรอบแตละคา 
 
สรุปผลการปฏิบัติ 

 
1.     ความเร็วรอบและความดันสถิตมีผลกระทบตอประสิทธิภาพและกําลังไฟฟาของพัดลมอยางไร 
2.     ตรวจสอบวากฎของพัดลมชวยในเรื่องของการประหยัดพลังงานไดจรงิ  
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4.6.   การคาํนวณหาอตัราสวนประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสงลมเย็น 
 
  วัตถุประสงค 

 
1.     เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถคํานวณหาคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสงลมเย็นได 
2.     เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจถึงพื้นฐานการสงทอดพลังงานทางความรอนโดยอาศัยพลังงานไฟฟา 

 
    การคํานวณ 

 
นําขอมูลคาขนาดการทําความเย็นและขอมูลกําลังไฟฟาของพัดลมจาย และกลับในระบบเครื่องสงลม

เย็นจากปฏิบัติการชุดท่ี 2 มาคํานวณหาคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องสงลมเย็น 
 
   การวิเคราะห 

 
ดูแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานกับกําลังไฟฟาพัดลม 

 
   สรุปผลการปฏิบัติ 

 
กําลังไฟฟาพัดลมมีผลกระทบตอขนาดทําความเย็นของเครื่องสงลมเย็นอยางไร 
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การตรวจวัดเครื่องเปาลมเย็น

BV01 BV02 BV03

ความดันสถิตพัดลม นิ้วน้ํา

       % ตําแหนงของ Damper ลมกลับ

% ตําแหนงของ Damper

BV03 BV01 BV02 BV03

พื้นที่ชองลมกลับ, M2          พื้นที่หนาตัด M2

ความเร็วลมกลับเฉลี่ย, M/min             ความเร็ว M/min
อุณหภูมิกระเปาะแหง TDB1   

oC           TDB2
o
C

ความชื้นสัมพัทธ RH1  %             RH2 %

      kW, กําลังไฟของพัดลมจาย BV01 kW, กําลังไฟของพัดลมจาย BV02 kW, กําลังไฟของพัดลมกลับ BV03

rpm, ความเร็วรอบพัดลม rpm, ความเร็วรอบพัดลม rpm, ความเร็วรอบพัดลม

V, แรงดันไฟฟา V, แรงดันไฟฟา V, แรงดันไฟฟา

A, กระแสไฟฟา A, กระแสไฟฟา A, กระแสไฟฟา

 
 



บทที ่3  การอนุรักษพลงังานในระบบปรับอากาศ   ตําราอบรม “ผูรับผิดชอบดานพลงังานอาวุโส ดานปฏิบัติ”  ดานไฟฟา 
 

3-100 
 

 
ขอมูลจากการวดั 

จดุที่ตรวจวัด ตวัแปรที่ตรวจวัด
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ความเรว็ลม, ฟตุ/นาท ี  FPS 200 200 200 200 200 200 200 200 200
พืน้ทีห่นาตัดชองลมกลับ, ตร.ฟตุ 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76

อณุหภูมิของลมกลับ, oF
ความชืน้สัมพทัธของลมกลับ, %RH
คาเอนทลัปของลมกลับจากแผนภูมอิากาศ, BTU/lb
กําลังไฟฟาพดัลมกลับ, kW
อณุหภูมิของลมจาย, oF
ความชืน้สัมพทัธของลมจาย, %RH
คาเอนทลัปของลมจายจากแผนภมูอิากาศ, BTU/lb
กําลังไฟฟาพดัลมจาย, kW
% เปอรเซน็ตการเปดของแดมเปอรลมจาย - - - - - - - - -
% เปอรเซน็ตการเปดของแดมเปอรลมกลับ - - - - - - - - -
ความเรว็ลม, ฟตุ/นาท ี FPS
พืน้ทีห่นาตัด, ตร.ฟตุ
กําลังไฟฟาพดัลม, kW
โวลท
โวลท
โวลท
แอมป
แอมป
แอมป
kW

กระแสและแรงดันไฟฟาของพดัลม

จาํนวนครัง้ที่ตรวจวัด

ขนาดทาํความเยน็

ประสิทธภิาพพดัลมจาย 
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1. การคํานวณปรมิาณลมเยน็ผานคอยล

FPM Sq.ft
สมการ Q = V * A

จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 1 Q = = CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 2 Q = = CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 3 Q = = CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 4 Q = = CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 5 Q = = CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 6 Q = = CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 7 Q = = CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 8 Q = = CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 9 Q = = CFM

2. การคํานวณหาขนาดการทําความเย็น

CFM
สมการ TR = 4.45 * Q * ( Hr - Ha)

จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 1 TR = 4.45 = TR
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 2 TR = 4.45 = TR
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 3 TR = 4.45 = TR
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 4 TR = 4.45 = TR
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 5 TR = 4.45 = TR
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 6 TR = 4.45 = TR
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 7 TR = 4.45 = TR
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 8 TR = 4.45 = TR
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 9 TR = 4.45 = TR

3. การคํานวณปรมิาณลม  พดัลม BV01

M/min M2 ลบ.ม./นาที
สมการ Q = V * A /0.027

จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 1 Q = - - = - /0.027 = - CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 2 Q = - - = - /0.027 = - CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 3 Q = - - = - /0.027 = - CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 4 Q = - - = - /0.027 = - CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 5 Q = - - = - /0.027 = - CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 6 Q = - - = - /0.027 = - CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 7 Q = - - = - /0.027 = - CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 8 Q = - - = - /0.027 = - CFM
จากขอมลูการตรวจวดั ชุดท่ี 9 Q = - - = - /0.027 = - CFM
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ปฏิบัติการชุดที่ 5  เร่ืองการควบคมุระบบปรับอากาศดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 
  วัตถุประสงค 

 
เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดเขาใจถึงการควบคุมอุปกรณในระบบปรับอากาศโดยใชระบบควบคุม

อัตโนมัต ิ
 
   เครื่องมือ 
 
 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
 
  ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3  การอนุรักษพลงังานในระบบปรับอากาศ ตําราอบรม “ผูรับผิดชอบดานพลงังานอาวุโส ดานปฏิบัติ”  ดานไฟฟา 
 

3-104 
 

5.1.  การควบคุมการทํางานของชุดเคร่ืองทําน้ําเย็น 
 
  วัตถุประสงค    

 
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ  OVERRIDE ON/OFF  อุปกรณของชุดเครื่องทําน้ําเย็นได และเขาใจ 

Sequence ของการควบคุมชุด Water Chiller 
 
วิธีทํา 

1.     โดยสั่งงานใหชุดเครื่องทําน้ําเย็นซึ่งประกอบดวย  Chiller Water Pump, Condenser Water Pump,  
Cooling Tower และ Water Chiller ให ON หรือ OFF ในลักษณะการ OVERRIDE ตามระยะเวลาที่กําหนดโดย 
OVERRIDE ON และ OVERRIDE OFF 

2. สังเกตและบันทึกคา ข้ันตอนการทํางานของอุปกรณลงในตาราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OVERRIDE ON Chilled Water Pump Condensing Water Pump Cooling Tower Water Chiller 
STATUS ON ใน 
ลําดับที่ 1,2,3 หรือ 4 

    

 
OVERRIDE OFF Water Chiller Chilled Water Pump Condenser Water Pump Cooling Tower 
STATUS OFF 
ลําดับที่ 1,2,3 หรือ 4 
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5.2.  การควบคุมวาลวน้ําเย็นของเครื่อง AHU (2-Way Valve Control) 
 
  วัตถุประสงค    

 
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ  เขาใจการควบคุมวาลวน้ําเย็นแบบสัดสวน (Proportional, P)  
 

วิธีทํา  
1.     ตั้งคาการควบคุมแบบ P โดยม ีProportional Band เปน 1oC แลวแลวเปลี่ยนคาท่ีตั้งไว (Set Point ,SP) 

สูงกวา เทากับ และต่ํากวาคาอุณหภูมิหองหรืออุณหภูมิลมสงกลับ (Supply Air Temp.) หรืออุณหภูมลิมกลับ 
(Return Air Temp.)หรืออาจเปลี่ยนคาอุณหภมูิใหสูงกวา เทากับ และต่ํากวาคาท่ีตั้งไวก็ได  

2.     สังเกตและบันทึกคา % การเปดวาลวน้ําเย็นลงในตาราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proportional Band…… oC.  
Temp.Set Point…… oC.. 

อุณหภูมิ   oC % วาลวเปด 
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5.3.  การควบคุมหัว VAV 
 
  วัตถุประสงค    

 

เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจการควบคุม VAV Box Terminal และเห็นการเปลี่ยนแปลงของหวั VAV 
จากการเปลี่ยนคาอุณหภูมิหองหรือ เปลี่ยนคา  SP 
 
วิธีทํา 

1.     เปดพัดลมที่ความเร็วรอบคงที่ๆ 80%โดย Override ท่ี VSD   
2.     โดยการสั่งเปดหัว VAV ใหสงลมเย็นลงไปที่พื้นที่มากนอยดวยวิธีการตั้งคา SP ท่ี VAV   No. X    

โดยการเปลี่ยน Temp. Set point ใหสูงกวา เทากับ และต่ํากวาคาอุณหภูมิหอง  
3.     สังเกตและบันทึกคา Space Temp., Box Flow, Damper Position, Min. Flow, Max. Flow ของ 

VAV ลงในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VAV No………. 
Temp. Proportional Band…… oC. 
Integal Time or Integal Gain……. min  
Temp. Set Point…….… oC.. 
Min. Flow ……... lps     
Max. Flow ………  lps.  
Space Temp. Box Flow Damper Position 
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5.4.   การควบคุม VSD 
  วัตถุประสงค    

 
เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจพื้นฐานการควบคุมโดยใช VSD หรือแบบ Variable Speed 

 
วิธีทํา 

ความเร็วรอบหรือความถี่ (Frequency) ของพดัลม AHU จะถูกควบคุมใหเปลี่ยนตาม Static Pressure 
ของทอลม 

1.     ทําให Static Pressure ของทอลมต่ําโดยเปดหัว VAV เต็มท่ีทุกตัวกอนแลวสังเกตคา Duct Static  
Pressure และ Frequency หรือ RPM ของ VSD 

2.     ทําให Static Pressure ของทอลมปานกลางโดยเปดหัว VAV ปานกลางทุกตัวกอนแลวสังเกตคา  
Duct Static Pressure และ Frequency หรือ RPM ของ VSD 

3.     ทําให Static Pressure ของทอลมสูงโดยหรี่หัว VAVทุกตัวใหลมออกนอยแลวสงัเกตคา Duct  
Static Pressure และ Frequency หรือ RPM ของ VSD 

4.     สังเกตและบันทึกคา Duct Static Pressureและ RPMลงในตาราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proportional Band           ..…. in.wc 
Static Pressure Set Point   .…..in.wc 
รายการ Duct Static Pressure 

IN.WC 
Frequency (Hz)  กําลังงาน 

kW 
เปดหัว VAV เต็มท่ี    
เปดหัว VAV ปานกลาง    
เปดหัว VAV นอยสุด    
 


