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บทที่ 2 
หลักการ/การอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ 

(Principle of Refrigeration and A/C systems, and guidelines for energy conservation) 
 
ความสําคัญของเน้ือหาวิชา (Overview) 

ในบทนี้จะกลาวถึงท้ังระบบทําความเย็นและปรับอากาศ ซึ่งระบบการทําความเย็นจะถูกนํามาใชงานใน
ภาคอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ เชนอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ประมง อาหารทะเลแชแข็ง 
โดยมีการใชพลังงานคอนขางมาก ในรูปแบบหองแชแข็งและหองเย็นสําหรับเก็บสินคา สวนระบบปรับอากาศ 
จะมีใชงานมากในอาคารตางๆ โรงแรม และบางโรงงานอุตสาหกรรมก็มีใชงานมากเชน หองทํางานตางๆ เพ่ือ
ความสะดวกสบายเปนหลัก 
 
วัตถุประสงค (Objective) 

1. อธิบายระบบและหลักการเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ 
2. อธิบายวิธีการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ 
3. อธิบายมาตรการอนุรักษพลงังานในระบบทําความเย็นและระบบปรับอากาศ 

 
บทนํา (Introduction)  

คูมือเลมน้ี ไดกลาวถึงประเภทของระบบ หลักการทํางาน ชนิด วิธีตรวจวัด และมาตรการในการ
อนุรักษพลังงาน ของระบบปรับอากาศ และระบบทําความเย็น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนแนวทางสําหรับ
ผูใชงาน และผูปฏิบัติงานดานระบบทําความเย็น และระบบปรับอากาศใหสามารถนําไปใชในการปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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2.1  ระบบทําความเย็น หลักการทํางานของระบบทําความเยน็ 
การทําความเย็นคือการลดและรักษาระดับอุณหภูมิของเน้ือท่ีวางหรือของเทหะวัตถุตาง ๆ ใหตํ่ากวาปกติ 

เชน การทําความเย็นในตูเย็น ตูน้ําเย็น ตูแช หองเย็น โรงนํ้าแข็ง เปนตน  
 การเกิดความเยน็ 

การเกิดความเย็นในเครื่องทําความเย็นรวมท้ังเครื่องปรับอากาศท่ีมีใชอยูท่ัวไป ไมวาจะเปนตูเย็น ตูแช 
เครื่องปรับอากาศรถยนต เครื่องปรับอากาศในบาน เครื่องปรับอากาศในอาคาร หรือการทําความเย็นในโรงงาน
อุตสาหกรรมทั่วไป จะมีหลักการเบ้ืองตนในการทําใหเกิดความเย็นเหมือนกันคือ การทําใหสารซ่ึงเปนตัวกลาง
ในการทําความเย็น (refrigerant) เปลี่ยนสภานะ เพราะขณะเปลี่ยนสถานะ สารทุกชนิดตองการความรอนแฝงเขา
มาชวยเสมอ ดังน้ันถาเราทําใหสารน้ีเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนไอ จะดูดความรอนจากบริเวณใกลเคียง ซึ่ง
จะทําใหบริเวณนั้นมีอุณหภูมิลดลง จึงเกิดความเย็นข้ึน 

ในปจจุบันเราอาศัยระบบทําความเย็นมาใชในงานดานตาง ๆ มากมายไดแก 
1. การผลิตอาหาร (food processing)  เชน การผลิตนม ไอศกรีม ซึ่งตองอาศัยการทําความเย็นในการ

ทําพาสเจอรไรส (pasteurization) ดวยการใหความรอนแกนมท่ีอุณหภูมิประมาณ 70 – 80 °C หลังจากน้ันนํามา

ทําใหเย็นลงอยางรวดเร็ว และเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 2 -3 °C เพื่อรักษาคุณภาพของนมกอนสงไปจําหนาย การผลิต

ไอศกรีม ก็จะตองผานการพาสเจอรไรส และนําไปผานการแชแข็งท่ีอุณหภูมิประมาณ – 20 ถึง – 28 °C การผลิต
ไวนและเบียร ในกระบวนการหมัก (fermentation) กระบวนการบม (mellowing) จําเปนตองทําภายใตอุณหภูมิ

ตํ่าประมาณ 5 - 15 °C เปนตน 
2. การเก็บรักษาอาหาร (food storage) ในการเก็บรักษาหรือถนอมอาหาร เชน ผัก ผลไม เนื้อสัตว ใหมี

อายุในการเก็บรักษานานข้ึนเพ่ือการบริโภคหรือเพื่อการจําหนาย สามารถทําไดโดยการลดอุณหภูมิใหตํ่าลง ซึ่ง
เปนการลดการแพรขยายของแบคทีเรียตาง ๆ ซึ่งเปนสาเหตุใหอาหารเนา เชนการเก็บรักษาผัก ผลไม หรือ
เนื้อสัตวไวในสภาพอาหารสด (fresh food) จะตองเก็บไวท่ีอุณหภูมิตํ่า แตตองสูงกวาจุดเยือกแข็ง (freezing 
point) ซึ่งจะมีชวงเวลาในการเก็บรักษาสั้นกวาการเก็บรักษาในสภาพอาหารแชแข็ง (freezing food) ซึ่งตองนํา
ผัก ผลไม หรือเนื้อสัตวมาทําการแชแข็งและเก็บรักษาไวในหองเย็นท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดเยือกแข็ง 

3. การผลิตในงานอุตสาหกรรม (industrial process) งานอุตสาหกรรมหลายประเภทท่ีตองอาศัยการทํา
ความเย็นชวยในกระบวนการผลิต เชนอุตสาหกรรมเคมี ปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน โรงแยกกาซ โรงงานผลิตสบู 

4. การทําความเย็นเพื่อการขนสง (transportation refrigeration) เชน หองเย็นท่ีใชในเรือประมง  
หองเย็นท่ีใชในเรือเดินทะเล ซึ่งใชขนสงอาหารแชแข็งไปจําหนายในตางประเทศ หรือรถหองเย็นท่ีใชขนสง
ผลิตภัณฑอาหารแชแข็งระหวางโรงงานผลิตไปยังจังหวัดท่ีอยูหางไกล ซึ่งท้ังหมดจะทํางานโดยอาศัยหลักการ
ของระบบทําความเย็น 

5. การปรับอากาศ (air condition) เปนสาขางานหนึ่งซ่ึงอาศัยการทําความเย็นมาประยุกตใชมากท่ีสุด 
โดยจะทํางานรวมกับระบบควบคุมความช้ืน การกรองอากาศ การทําใหอากาศหมุนเวียน การระบายอากาศ เพื่อ
ความสุขสบายของคน เชนท่ีใชในเครื่องปรับอากาศท่ัวไป หรืองานปรับอากาศท่ีใชในกระบวนการผลิตตาง ๆ 
ในโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานทอผา โรงพิมพ โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตยา เปนตน 
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ขนาดของเครื่องทําความเย็น จะบอกเปน Btu/h (หนวยอังกฤษ), kcal/h (หนวยเมตริก), kW (หนวย SI) 
หรือบอกขนาดเปนตัน โดย 1 ตันความเย็นมีคา 12,000 Btu/h ซึงมีท่ีมาจากคําจํากัดความคือ 1 RT (ton of 

refrigeration)=heat required to melt 1 U.S. ton of ice (2000 lb) at 0 °C per 24 h. ซึ่งมีความหมายคือ 1 ตันความ-

เย็น เปนความเย็นท่ีไดจากการเสียความรอนไปใชในการหลอมละลายนํ้าแข็งหนัก 1 ตัน ท่ีอุณหภูมิ 0 °C หมด
ในเวลา 24 ช่ัวโมง 

  
2.1.1   ระบบการทําความเย็น 
ระบบการทําความเย็นมีดวยกันมากมายหลายแบบ บางแบบใชงานแลวใหประสิทธิภาพในการทําความเย็น

สูงก็จะถูกพัฒนาและปรับปรุงใหดีข้ึนเรื่อย ๆ บางระบบถาใชงานแลวประสิทธิภาพในการทําความเย็นตํ่าก็จะถูก
เลิกใชไป ในท่ีนี้จะกลาวถึงระบบการทําความเย็นและหลักการทํางานของระบบทําความเย็นดังน้ี 

1. ระบบทําความเย็นโดยการทําใหสารทําความเย็นระเหย 
2. ระบบคอมเพรสเซอรอัดไอ 
3. การทําความเย็นโดยใชน้ําแข็ง 
4. การทําความเย็นโดยใชน้ําแข็งแหง 
5. การทําความเย็นโดยใชการระเหยของนํ้า 
6. การทําความเย็นโดยใชเทอรโมอิเล็กทริก 
7. การทําความเย็นระบบสตรีมเจ็ต 
8. วงจรการทําความเย็นแบบแอบซอรปชัน 

 
 ระบบทําความเย็นโดยการทําใหสารทําความเย็นระเหย 

การทําความเย็นดวยระบบท่ีทําใหสารทําความเย็นระเหย (expendable refrigerant cooling system) เปน
แบบท่ีใชไดดีกับรถบรรทุกเพื่อการขนสงอาหารท่ีตองการควบคุมอุณหภุมิใหตํ่าอยูเสมอ หลักการทํางานของ
ระบบทําความเย็นแบบนี้งายมาก เพียงแตปลอยใหสารทําความเย็นเหลวระเหยตัวเปนไอภายในบริเวณหรือเนื้อ
ท่ีท่ีตองการทําความเย็น ซึ่งบริเวณเหลาน้ีตองมีฉนวนกันความรอนหุมโดยรอบ ดังท่ีไดเคยทราบมาแลววา 
ขณะท่ีสารเปลี่ยนสถานะจะตองการความรอนแฝงทําใหอุณหภูมิในบริเวณนี้ลดตํ่าลง สารทําความเย็นท่ีใชเปน
ตัวกลางในการทําความเย็นในท่ีนี้จะใชไนโตรเจนเหลว (liquid nitrogen) ซึ่งเก็บในถังภายใตความดันประมาณ 
14.6 kg/cm2 เมื่อปลอยใหไหลผานวาลวควบคุม (liquid control valve) ก็จะลดความดันของไนโตรเจนเหลวลง 
แลวเขาตามทอไปยังหัวฉีด ซึ่งจะฉีดไนโตรเจนเหลวใหเปนฝอย เขาไปยังบริเวณหรือเนื้อท่ีท่ีตองการทําความ
เย็นโดยตรง ไนโตรเจนจะระเหยตัวดูดรับปริมาณความรอน ทําใหบริเวณนี้มีอุณหภูมิลดตํ่าลง 
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 หลักการทํางานของระบบทําความเย็นแบบคอมเพรสเซอรอดัไอ 
ระบบอัดไอเปนระบบท่ีทําใหเกิดความเย็นข้ึนไดโดยอาศัยการทํางานของอุปกรณตางๆ รวมกันดังรูปท่ี 

2.1 โดยอุปกรณแตละตัวมีหนาท่ีดังน้ี 
1.  คอมเพรสเซอร (compressor) ทําหนาท่ีดูดนํ้ายาในสภาพท่ีเปนไอจากเครื่องระเหย และอัดใหมีความ

ดันสูงข้ึนจนสามารถสงไปควบแนนไดท่ีคอนเดนเซอร 
2. คอนเดนเซอร (condenser) ทําหนาท่ีระบายความรอนออกจากน้ํายาเพ่ือควบแนนเปนของเหลวและ

สงเขารีซีฟเวอร 
3. รีซีฟเวอร (receiver) ทําหนาท่ีสะสมของเหลวท่ีออกจากคอนเดนเซอรเพือ่จายใหกับเครื่องระเหยได

ตลอดเวลาในการทํางาน 
4. ลิ้นลดความดัน (expansion valve หรอื refrigerant control) ทําหนาท่ีลดความดันของนํ้ายาท่ีออกจาก

คอนเดนเซอร เพ่ือจายใหกับเครื่องระเหย 
5. เครื่องระเหย (evaporator) ทําหนาท่ีดูดความรอนออกจากบริเวณรอบ ๆ เพื่อทําใหน้ํายาเปลี่ยน

สถานะเปนไอและทําใหบริเวณใกลเคียงเย็นข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 วงจรการทํางานของระบบทําความเย็นแบบอัดไอ 
 
การทํางานของวงจรการทําความเย็นแบบอัดไอ อาศัยสารทําความเย็น (Refrigerant) ซึ่งมี   หลายชนิด 

แตทุกชนิดจะตองมีคุณสมบัติเบ้ืองตนเหมือนกันคือ สามารถเปล่ียนสถานะไดงาย เชน ท่ีนิยมใชกันท่ัวไปคือ 

 R-12, R-22 หรือ R-134a ซึ่งเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนไอไดท่ีอุณหภูมิ -21.6 °F  (-29.8 °C), -41.4°F  

(-40.8°C) และ-15.1 °F (-26.2°C) ตามลําดับ ภายใตความดันบรรยากาศ 

compressor 

evaporator 

condenser 

Expansion valve 

accumulator 
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การทํางานเริ่มท่ีคอมเพรสเซอรจะดูดนํ้ายาในสภาพท่ีเปนไอจากเครื่องระเหยเขาทางดานดูด (Suction) 
ของคอมเพรสเซอร และอัดออกใหมีความดันสูงข้ึนและสงออกทางดานสง (discharge) ของคอมเพรสเซอร 
เขาคอนเดนเซอร 

น้ํายาภายใตอุณหภูมิและความดันสูงน้ี เมื่อผานคอนเดนเซอรจะถูกระบายความรอนออกจนถึงจุด
ควบแนน น้ํายาจะเปลี่ยนสถานะจากไอไปเปนของเหลวตกลงดานลางของคอนเดนเซอรและถูกสงไปเขา 
รีซีฟเวอร 

น้ํายาในสภาพท่ีเปนของเหลวในรีซีฟเวอรจะถูกสงผานลิ้นลดความดันทําใหน้ํายาเกิดการขยายตัว 
ความดันจะลดลงจนน้ํายาไมสามารถคงสภาพเดิม (ของเหลว) จึงเปลี่ยนเปนไอ 

การเปล่ียนสถานะของนํ้ายาจากของเหลวเปนไอขณะออกจากลิ้นลดความดันและตลอดชวงท่ีผาน
เครื่องระเหยน้ี จะทําใหเกิดความเย็นข้ึนเนื่องจากของเหลวจะดูดความรอนออกจากบริเวณรอบ ๆ ไปใชเปน
ความรอนแฝงในการเปลี่ยนสถานะ ทําใหบริเวณรอบ ๆ เครื่องระเหยเกิดความเย็นข้ึน 

เมื่อน้ํายาผานเครื่องระเหยจะเปลี่ยนสถานะเปนไอหมดและถูกคอมเพรสเซอรดูดและอัดใหมีความดัน
สูงข้ึน หมุนเวียนเชนนี้ตลอดไปโดยนํ้ายาจะไมสูญหาย จึงไมจําเปนตองเติมนํ้ายาเพ่ิมเขาไปในระบบอีก ถาไมมี
จุดท่ีน้ํายารั่วออกมา 

 หลักการทํางานของระบบทําความเย็นแบบใชน้ําแข็ง 
การทําความเย็นโดยใชน้ําแข็งอาศัยหลักการท่ีวาขณะท่ีน้ําแข็งหลอมละลายกลายเปนน้ํา จะดูดความ

รอนจากอากาศรอบ ๆ ทําใหอากาศเย็นลงและมีความหนาแนนสูงข้ึน จึงไหลลงสูตอนลางของตูเย็นไปดูดรับ
ปริมาณความรอนจากอาหารหรือของท่ีแชภายในตูเย็นอีกทีหนึ่ง อากาศเย็นเมื่อดูดรับปริมาณความรอนจาก
อาหารหรือของท่ีแชภายในตูเย็นแลวจะมีอุณหภูมิสูงข้ึนและเบาจึงลอยตัวสูงข้ึนแลวไปผานโดยรอบของนํ้าแข็ง
ทําใหน้ําแข็งหลอมละลาย เม่ือน้ําแข็งหลอมละลายหมดก็จะหยุดการทําความเย็น 

 หลักการทํางานของระบบทําความเย็นแบบใชน้ําแข็งแหง 
ในการทําความเย็นโดยใชน้ําแข็งแหง (dry ice refrigeration) นั้น จะใชน้ําแข็งแหงซ่ึงทําจาก 

คารบอนไดออกไซคท่ีอยูในสถานะของแข็งซ่ึงถูกอัดข้ึนมาใหมีรูปรางแตกตางกันไป น้ําแข็งแหงจะเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งกลายเปนแกส ซึ่งเรียกวาการระเหิด ท่ีความดันบรรยากาศ โดยน้ําแข็งแหงจะมีอุณหภูมิตํ่าถึง 

– 78.33 °C และดูดซับความรอนและรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ เชน ไอศกรีม ใหคงคุณภาพขณะทําการขนสง 
 หลักการทํางานของระบบทําความเย็นแบบใชการระเหยตัวของนํ้า 

ขณะท่ีของเหลวระเหยตัวเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอจะดูดรับความรอนแฝง จากหลักการดังกลาวจึง
นํามาสูการออกแบบการระบายความรอนออกจากคอนเดนเซอรของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเรียกวาเปน 
คอนเดนเซอรแบบอิวาพอเรตีป (evaporative condenser) คอนเดนเซอรแบบนี้อาศัยท้ังการระเหยตัวของนํ้าและ
อากาศชวยกันในการระบายความรอนออกจากคอนเดนเซอรโดยการฉีดพนน้ําใหเปนฝอยผานลงบน
คอนเดนเซอร ในขณะเดียวกันก็ใชพัดลมชวยเปาระบายความรอน ละอองน้ําท่ีกระทบกับคอนเดนเซอรบางสวน
จะระเหยดูดความรอน ชวยใหการระบายความรอนออกจากคอนเดนเซอรมีผลดีข้ึน 
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รูปที่  2.2   คอนเดนเซอรแบบอิวาพอเรตีป 

 
 หลักการทํางานของระบบทําความเย็นแบบใชเทอรโมอิเล็กทริก 

การถายเทพลังงานความรอนจากท่ีหนึ่งไปสูอีกท่ีหนึ่งโดยใชอิ เล็กตรอน  เปนหลักการของ 
เทอรโมอิเล็กตริก โดยนําเอาวัตถุกึ่งตัวนํา(semi-conductor) สองชนิดมาตรึงปลายติดกัน แลวตอเขากับ
วงจรไฟฟากระแสตรง ในท่ีนี้สมมุติใหเปน P และ N เนื่องจากวัตถุกึ่งตัวนําท้ังสองชนิดมีคาระดับพลังงาน 
ไมเทากัน เม่ือถูกผานดวยกระแสไฟฟากระแสตรงแลวจะทําใหปลายท่ีตรึงติดกันเย็นและปลายท่ีเหลือจะรอน 
สงผลใหภายในบริเวณท่ีตองการทําความเย็นมีการดูดรับความเย็นและคายความรอนออกมาภายนอก  

 

 
 

รูปที่ 2.3  หลักการของระบบทําความเย็นแบบใชเทอรโมอเิลก็ทริก 
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 หลักการทํางานของระบบทําความเย็นแบบสตีมเจ็ต 
การทําความเย็นในระบบสตรีมเจ็ต (steam jet refrigeration) ใชน้ําเปนตัวกลางในการทําความเย็น  

การทํางานของระบบอาศัยหลักการท่ีวาเมื่อลดความดันท่ีผิวหนาของนํ้าท่ีอยูในภาชนะท่ีปดมิดชิดแลว น้ําน้ันจะ

สามารถระเหยตัว เปลี่ยนสถานะเปนไอไดท่ีอุณหภูมิตํ่า ๆ บางครั้งตํ่าถึง 4.44 – 10 °C  จากการศึกษาทางทฤษฎี

พบวาภายใตความดันสุญญากาศหรือท่ีความดัน 0.839 kN/m2  จุดเดือดของนํ้าจะอยูท่ี 4.44 °C 
 

ตารางที่ 2.1   แสดงคาอุณหภูมิจุดเดอืดของน้ํา ณ ระดับความดันตาง ๆ 
Absolute  
pressure 
(kN/m2) 

Temperature 
(oC) 

Absolute  
pressure 
(kN/m2) 

Temperature 
(oC) 

Absolute  
pressure 
(kN/m2) 

Temperature 
(oC) 

0.8 3.8 28 67.5 75 91.8 
2.0 17.5 35 72.7 85 95.2 
5.0 32.9 45 78.7 95 98.2 

10.0 45.8 55 83.7 100 99.6 
20.0 60.1 65 88.0 101.33 100 

 
หลักการทํางานของระบบสตีมเจ็ตแสดงไวในรูปท่ี 2.4 ไอน้ําซ่ึงเปนผลพลอดไดจากจากการทํางานของ

หมอไอนํ้า แทนท่ีจะปลอยท้ิงโดยเปลาประโยชน จะถูกสงเขาทางทอไอน้ํา เพื่อฉีดผานหัวฉีดไอนํ้าดวย 
ความเร็วสูง ทําใหความดันท่ีผิวหนาของนํ้าในอีวาพอเรเตอรลดลง และสามารถระเหยตัวกลายเปนไอไดท่ี
อุณหภูมิตํ่า ดูดรับปริมาณความรอนทําใหน้ําท่ีเหลือในอีวาพอเรเตอรมีอุณหภูมิตํ่าลงดวย น้ําเย็นนี้มีอุณหภูมิ

ประมาณ 4.44 – 21.1 °C จะถูกปมใหหมุนเวียนเขาไปทําความเย็นใหแกบริเวณท่ีตองการทําความเย็น และจะถูก
สงกลับเขามาฉีดเปนฝอยในอีวาพอเรเตอรอีกครั้งหน่ึง ละอองน้ําบางสวนจะถูกระเหยตัวทําใหน้ําท่ีเหลือใน 
อีวาพอเรเตอรมีอุณหภูมิตํ่าอยูตลอดเวลา 

 
รูปที่ 2.4  การทําความเย็นระบบ steam jet 
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 หลักการทํางานของระบบทําความเย็นแบบแอบซอรปชัน (absorption chiller) 
Absorption chiller เปนระบบทําความเย็นท่ีอาศัยพลังงานความรอนในการขับเครื่องทําความเย็นให

ทํางาน โดยความรอนท่ีปอนให absorption chiller โดยมากจะอยูในรูปของไอนํ้า น้ํารอน หรือกาซรอนซึ่งเปน
พลังงานคุณภาพตํ่า  

Absorption chiller มีสวนประกอบท่ีสําคัญคือ generator, condenser, evaporator, absorber, expansion 
valve และสารทํางานซ่ึงเปนสารคูผสมระหวาง สารทําความเย็น (กรณีนี้ใชน้ําบริสุทธิ์เปนสารทําความเย็น) และ
สารดูดกลืน (สาร Li-Br) ดังแสดงในรูปท่ี 2.5 มีหลักการทํางานเริ่มตนจาก generator รับความรอนจากภายนอก
ทําใหสารทําความเย็นเดือดกลายเปนไอแยกออกจากสารดูดกลืน สารทําความเย็นจะมากลั่นตัวท่ี condenser 

อุณหภูมิประมาณ 40°C – 50°C เพ่ือกลับเปนของเหลวแลวไหลผานเอกซแพนชันวาลว (expansion valve) ไปสู 
evaporator สารทําความเย็นดูดความรอนจากสิ่งแวดลอมเพ่ือใชเปนความรอนแฝงของการกลายเปนไอ 

ท่ีอุณหภูมิประมาณ 5°C (ความดันประมาณ 6 mm.Hg) จากนั้นไอของสารทําความเย็นจะถูกดูดกลืนดวยสาร
ดูดกลืนท่ีไหลผาน expansion valve มาจาก generator ผสมเปนของเหลวในตัวดูดกลืน absorber ซึ่งเปน  
ปฏิกิริยาคายความรอนออกสูสิ่งแวดลอม จากนั้นจะถูกสูบโดยปมเพ่ือใหความดันสูงข้ึนเปน 75 mm.Hg ไปยัง
เจนเนอเรเตอร (generator) เพ่ือรับความรอนจากแหลงกําเนิดความรอนตอไป   

 
รูปที่  2.5  วงจรการทํางานของระบบทําความเย็นแบบแอบซอรปชัน 
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2.2 ชนิดของเคร่ืองทําความเย็น 
  เครื่องทําความเย็นท่ีมีใชอยูท่ัวไปจะทํางานโดยอาศัยระบบทําความเย็นระบบใดระบบหน่ึงดังน้ี 

1. ระบบใชกลไก (Mechanical) เปนระบบท่ีสรางความเย็นข้ึนโดยอาศัยการทํางานของกลไกตาง ๆ 
เปนท่ีนิยมแพรหลายท่ีสุด ซึ่งเรียกกันท่ัวไปวา การทําความเย็นแบบอัดไอ (Vapor compression) 

2. ระบบท่ีไมใชเชิงกล (Nonmechanical) เปนระบบท่ีสรางหรือทําความเย็นใหเกิดข้ึนโดยไมตองอาศัย
การเคลื่อนท่ีของช้ินสวนหรือกลไกใด ๆ การทําความเย็นระบบนี้ท่ีมีใชในปจจุบัน ไดแก การทําความเย็นแบบ
ดูดกลืน (Absorption)  

2.2.1 เคร่ืองทําความเย็นแบบอัดไอ (Compression refrigeration) 
สําหรับวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอ  เมื่อไมคิดพลังงานสูญเสียตางๆ นั้นประกอบดวย กระบวนการ 

4 กระบวนการ ดังน้ี 

 
รูปที่ 2.6   วัฎจักรอัดไอมาตรฐาน 
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รูปที่ 2.7 แผนภูมิความดัน-เอนทาลป 
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1.  กระบวนการ 1-2 เปนกระบวนการอัดตัวแบบ Isentropic Compression โดยคอมเพรสเซอรจะทําการ
อัดสารทําความเย็นในสภาวะไออิ่มตัว ใหมีความดันเทากับความดันท่ีคอยลรอน (Condenser) 

2.  กระบวนการ 2-3 เปนกระบวนการถายเทความรอนท่ีความดันคงท่ีแบบยอนกลับได โดยสารทํา
ความเย็นท่ีอยูในสภาวะไอดง (Superheated vapor) จะถูกทําใหเย็นลงจนเกดิการกลั่นตัวของสารทําความเย็น 

3.  กระบวนการ 3-4 เปนกระบวนการขยายตัว หรือ กระบวนการลดความดัน โดยสารทําความเย็นท่ีอยู
ในสภาวะของเหลวจะถูกลดความดันลงมากลายเปนของผสมท่ีความดันท่ีคอยลเย็น (Evaporator) 

4.  กระบวนการ 4-1 เปนกระบวนการรับความรอนท่ีความดันคงท่ี ซึ่งทําใหสารทําความเย็นเดือดจน
กลายเปนไออิ่มตัว 
 
แผนภาพความดัน-เอนทลัป 

 
รูปที่ 2.8  แผนภาพความดัน-เอนทัลป ของวฎัจักรการอัดไอหน่ึงขั้นตอน 

 
สัมประสิทธิ์สมรรถนะทําความเย็น               
ความเย็นท่ีระบบสามารถทําได      h1-h4     
พลังงานท่ีปอนใหระบบ(คอมเพรสเซอร)        h2-h1 

ในการศึกษาวัฏจักรความเย็นอกีวิธีหนึ่งคือการแทนการทํางานของกระบวนการตางๆ ลงในแผนภาพ 
PH Diagram หรือ แผนภาพความดัน-เอลทัลป (Presure-Enthalpy Diagram ) หรือ แผนภาพมอลเลียร ดังน้ี 

  

งานของคอมเพรสเซอร อัตราการทําความเย็น 
(อิแวปพอเรเตอร) 

1 

2
3

4

เอนทัลป 

คว
าม
ดัน

 

h1 - h 4 h2 - h 1 

h1 h2 h 3,4

P1,4 

P2,3 

งานปอนเขา 

ความรอนเขา 

ความรอนออก 
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รูปที่ 2.9  แผนภาพ PH Diagram ของน้ํายา 134 a 
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วิธีการอานคาแผนภาพ 
แผนภาพจะประกอบดวยเสนบอกคุณสมบัติตางๆ ของสารทําความเย็นสามารถแยกเปนรายละเอียด

ของเสนตางๆ ดังน้ี 
เสนของเหลวอิม่ตัวและเสนไออิ่มตัว (Saturated liquid and Saturated vapor lines) เปนเสนท่ีแบงพ้ืนท่ี

ของแผนภาพเปน 3 เขต คือ 
 

 
รูปที่ 2.10 เสนของเหลวอิ่มตัวและเสนไออ่ิมตัวแบงพ้ืนที่บนแผนภาพเปน 3 เขต 

 
เขตของเหลวเย็นยิ่ง ( Subcooled region ) คือ บริเวณพื้นท่ีดานซายของเสนของเหลวอิ่มตัว สารทํา 

ความเย็นท่ีอยูในพ้ืนท่ีนี้จะมีสภาวะเปนของเหลวท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดอิ่มตัว เรียกวา ของเหลวเย็นยิ่ง 
(Subcooled liquid ) 

เขตไอรอนยิ่งยวด ( Superheated region ) คือ บริเวณพื้นท่ีดานขวาของเสนไออิ่มตัว สารทําความเย็นท่ี
อยูในพ้ืนท่ีนี้จะมีสภาวะเปนไอท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาจุดอิ่มตัว เรียกวา ไอรอนยวดย่ิง หรือ ไอดง (Superheated 
Vapor )  

เขตเปลี่ยนสถานะ ( Phase change region ) คือ พื้นท่ีระหวางเสนของเหลวอิ่มตัว และเสนไออิ่มตัว  
สารทําความเย็นในพ้ืนท่ีนี้จะมีสภาวะผสมระหวางของเหลวและไอ (Liquid-vapor mixture ) หรือเปนเขตเปลี่ยน
สถานะ คือการเปลี่ยนแปลงจากดานซายไปดานขวาเปนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนไอตามกระบวนการ
กลายเปนไอ (Vaporization) และการเปลี่ยนแปลงจากดานขวาไปซายเปนการเปลี่ยนสถานะจากไอเปนของเหลว
ตามกระบวนการควบแนน (Condensation)  

จุดท่ีเช่ือมตอระหวางเสนของเหลวอิ่มตัวและเสนไออิ่มตัวคือ จุดวิกฤต ( Critical Point ) ซึ่งเปนจุดท่ี
สารทําความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวอิ่มตัวเปนไอรอนยวดยิ่ง หรือจากไอรอนยวดยิ่งไปเปนของเหลว
อิ่มตัวไดทันที โดยไมตองผานชวง Liquid-Vapor mixture 
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รูปที่ 2.11 เสนคุณสมบัติตางๆ ของสารทําความเย็นบนแผนภาพ 
 

1. เสนความดันคงท่ีและเสนเอนทัลปคงท่ี (Constant pressure and Constant enthalpy lines) คือ กลุม
ของเสนตรงในแนวระดับ รายงานเปนความดันสัมบูรณ ( Absolute pressure ) มีหนวยเปน psia , kg/cm2 abs 
หรือ bar  สวนเสนเอนทัลปคงท่ีคือกลุมของเสนตรงในแนวด่ิง รายงานเปนคาปริมาณความรอนท่ีมีอยูในสารทํา
ความเย็นตอ 1 หนวยของมวล มีหนวยเปน Btu/lb , kcal/kg หรือ kJ/kg 

2. เสนความแหงคงท่ี ( Constant dryness lines  - x ) คือ เสนซึ่งลากจากจุดวิกฤตลงมาดานลางอยู
ระหวางเสนของเหลวอิ่มตัวและเสนไออิ่มตัว เปนเสนท่ีบอกเปอรเซ็นตของสารทํา ความเย็นสวนท่ีเปนไอ (โดย
น้ําหนัก) เชน เสน x = 0.1 หมายความวา มีสารทําความเย็นสวนท่ีเปนไอ  คิดเปนน้ําหนัก 10% และสวนท่ีเปน
ของเหลว 90% 

3. เสนอุณหภูมิคงท่ี ( Constant temperature lines) คือเสนท่ีอยูในแนวเกือบขนานกับเสนเอนทัลป เมื่อ
อยูในเขตของเหลวเย็นยิ่ง เปนเสนตรงขนานกับเสนความดันเมื่ออยูในเขตเปลี่ยนสถานะ และจะเปลี่ยนเปนเสน
โคงลงทางดานลาง เม่ืออยูในเขตไอรอนยวดยิ่ง มีหนวยเปน oF หรือ oC  

4. เสนเอนโทรปคงท่ี ( Constant entropy lines ) คือ เสนโคงซ่ึงเอียงข้ึนเปนมุมสูง อยูในเขตไอรอน
ยวดยิ่ง เปนเสนบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงของคาเอนทัลปตออุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลง 1 องศามีหนวยเปน Btu/lb 
R , kcal/kg หรือ kJ/kg K 

5. เสนปริมาตรจําเพาะคงท่ี ( Constant specific volume lines ) คือ เสนโคงท่ีเอียงข้ึนเปนมุมใกลกับ
แนวนอนอยูในเขตไอรอนยวดยิ่ง เปนเสนท่ีบอกคาของปริมาตรของสารทําความเย็นตอ 1 หนวยของมวลมี
หนวยเปน ft3/lb , m3/kg 
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รูปที่ 2.12  แผนภาพ PH Diagram ของน้ํายา R 22 
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รูปที่ 2.13  แผนภาพ PH Diagram ของน้ํายา R 717 หรือ แอมโมเนยี 
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 2.2.1.1 การคํานวณของวัฏจักรการทําความเย็น 
 ปริมาณของสารทําความเย็นท่ีไหลวน 
เปนปริมาณของสารทําความเย็นท่ีไหลในอีวาโปเรเตอร ซึ่งสามารถคํานวณได ดังสมการท่ี 2.1 โดย

พิจารณาจากรูปท่ี 2.6 และ 2.7 ประกอบ 
 

 Qe  =  m ํ ×qe  =  m ํ (h1 – h4) (2.1) 
 

เมื่อ Qe  คือ  ความสามารถในการทําความเย็น (kJ/s) 
 qe คือ  ปริมาณความรอนท่ีสารทําความเย็นดูดซับตอหนวยกิโลกรมั (kJ/kg) 
 m ํ   คือ อัตราการไหลของสารทําความเย็น (kg/s) 
 

 ปริมาณความรอนท่ีสารทําความเย็นดูดซับในอีวาโปเรเตอร 
 

 qe  =  h1 – h4 (2.2) 
 

เมื่อ q  คือ ความรอนท่ีสารทําความเย็นไดรับตอหนวยกโิลกรัม (kJ/kg) 
 

 ปริมาณความรอนท่ีถูกระบายจากคอนเดนเซอร 
เปนความแตกตางระหวางเอนทัลปของไอรอนยิ่งยวด (Superheated Vapor) ท่ี 2 และของเหลวอิม่ตัวท่ี

จุด 3 โดยมีคาตามสมการ 
 

 qc  =  h2 – h3 (2.3) 
 

หรือ  qc  =  qe – qw (2.4) 
 

เมื่อ qc คือ ความรอนท่ีถูกระบายออกจากคอนเดนเซอร   
 Qe   คือ  ความรอนท่ีไดรับจากบริเวณทําความเย็น 
 qw   คือ  พลังงานท่ีใชในการอัด 
 ซึ่งความรอนท่ีใชในการอัดน้ัน มีคาดังสมการ 
 

 qw  =   (h2 – h1 )  , (kJ/kg) (2.5) 
 

หรือ  Qw  =  m ํ (h2 – h1) , (kJ/s) (2.6) 
 

 
 ปริมาตรการไหลของสารทําความเย็นท่ีไหลเขาสูคอมเพรสเซอร 

 

 V  =  m ํ v (2.7) 
 

เมื่อ m ํ  คือ  อัตราการไหลของสารทําความเย็น(kg/s) 
  v  คือ  ปริมาตรจําเพาะของไอสารทําความเย็นท่ีจุด 1 (m3/kg) 
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 สัมประสิทธิ์การทําความเย็น 
โดยท่ัวไปมีการแบงประสิทธิภาพออกเปน 2 แบบ คือ 
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance; COP) 
 

 COP =    = 
ทธิ ี่ใชขับสุปริมาณงานท

ยชน ี่เปนประโำความเย็นทปริมาณการท
(2.8) 

  

 COP = 
12

41

hh
hh

−
−  (2.9) 

 

อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio; EER) 
   

 EER = 3412 COP (2.10) 
 

ประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศ 
การกําหนดระดับประสิทธิภาพและคาเฉลี่ยของการใชพลังงาน แบงออกเปน 5 ระดับ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ีมีประสิทธิภาพ ตํ่า มีคา EER ตํ่ากวา 7.6 
ระดับท่ี 2 ระดับท่ีมีประสิทธิภาพ พอใช มีคา EER ต้ังแต 7.6 ข้ึนไป แตไมถึง 8.6 
ระดับท่ี 3 ระดับท่ีมีประสิทธิภาพ ปานกลาง มีคา EER ต้ังแต 8.6 ข้ึนไป แตไมถึง 9.6 
ระดับท่ี 4 ระดับท่ีมีประสิทธิภาพ ดี มีคา EER ต้ังแต 9.6 10.6 ข้ึนไป 
ระดับท่ี 5 ระดับท่ีมีประสิทธิภาพ ดีมาก มีคา EER ต้ังแต 10.6 ข้ึนไป 

หมายเหตุ  
1. คาประสิทธิภาพ (Energy Efficiency Ratio: EER) หมายถึงปริมาณความเย็นท่ีผลิตไดตอกําลังไฟฟาท่ี

ใชมีหนวยเปน BTU/W หรือ /BTU Hr
EER

Watt
=  สําหรับเครื่องปรับอากาศ 

2. ระดับประสิทธิภาพเบอร 1 ถึงเบอร 5 เปนไปตามขอกําหนดของสํานักการจัดการดานการใชไฟฟา 
(DSM) ของ กฟผ. 

3. ฉลากระดับประสิทธิภาพ แบงออกเปน 3 สวน 
ก. สวนท่ี 1 เปนแถบโคงครึ่งวงกลมสีเขียว แสดงตัวเลขบอกระดับประสิทธิภาพตั้งแตระดับ 1 ถึง 5 ถา

ฉลากแสดงระดับใด ชองบรรจุตัวเลขน้ันจะเปนสีแดง โดยตําแหนงตรงกลางของสวนโคงจะมีตัวเลขบอกระดับ
ประสิทธิภาพอยูในวงกลมสีแดง เพ่ือเปนการยํ้าเนนการบอกระดับประสิทธิภาพอยางชัดเจน 

ข. สวนท่ี 2 เปนสวนของการแสดงรายละเอียดของคาประสิทธิภาพ การใชพลังงานไฟฟาตอป และคา
ไฟฟาตอป 

ค. สวนท่ี 3 แสดงเครื่องหมายการคา รุน และขนาดของตูเย็น 
 

net work 
useful refrigeration 
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 เคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
การใชเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง จะชวยประหยัดพลังงาน เชน การใชเครื่องปรับอากาศ

ประมาณ  8 ช่ัวโมง/วัน 
ถาเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU มีประสิทธิภาพระดับเบอร 5 มีคาเทากับ 12.24 (BTU/Hr/Watt)  

เทียบกับประสิทธิภาพระดับเบอร 1 มีคาเทากับ 7.5 (BTU/Hr/Watt) การใชเครื่องปรับอากาศระดับเบอร 5 จะ
ประหยัดไฟฟาไดประมาณ 1809.25 หนวย (kWh) หรือคิดเปนจํานวนเงินท่ีประหยัดไดประมาณ 4,975.43 บาท 
 ถาเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU มีประสิทธิภาพระดับเบอร 5 มีคาเทากับ 11.84 (BTU/Hr/Watt) 
เทียบกับประสิทธิภาพระดับเบอร 1 มีคาเทากับ 7.5 (BTU/Hr/Watt) การใชเครื่องปรับอากาศระดับเบอร 5 จะ
ประหยัดไฟฟาไดประมาณ 2568.81 หนวย (kWh) หรือคิดเปนจํานวนเงินท่ีประหยัดไดประมาณ 7,064.22  บาท 
 ถาเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU มีประสิทธิภาพระดับเบอร 5 มีคาเทากับ 11.76 (BTU/Hr/Watt) 
เทียบกับ ประสิทธิภาพระดับเบอร 1 มีคาเทากับ 7.5 (BTU/Hr/Watt) การใชเครื่องปรับอากาศระดับเบอร 5 จะ
ประหยัดไฟฟาไดประมาณ 3384.82 หนวย (kWh) หรือคิดเปนจํานวนเงินท่ีประหยัดไดประมาณ 9,308.25 บาท 
หมายเหตุ คิดคาพลังงานไฟฟาตอหนวยเทากับ 2.75 บาท/หนวย 
 
 2.2.1.2  วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบทําความเย็น 

สําหรับหัวขอนี้จะอธิบายถึงวิธีการท่ีจะปรับปรุงคา COP และทําใหคา COP ดีท่ีสุดสําหรับการนําไปใช
งานในแตละประเภท โดยวิธีการลดการใชพลังงานและลดการทํางานในสวนท่ีไมจําเปนของระบบทําความเย็น
ลง 

 การลดความดันดานควบแนน 
คา COP ของระบบการทําความเย็นจะมีคาสูงสุด เมื่ออัตราสวนของการอัดมีคาตํ่า ดวยเหตุนี้จึงตองทํา

ใหความดันขณะควบแนน มีคาตํ่าสุดเทาท่ีเปนไปได สวนอีกวิธีการหน่ึงท่ีจะทําใหประสบผลสําเร็จก็คือ การใช
คอนเดนเซอรขนาดใหญข้ึน แตจะตองพิจารณาอยางรอบคอบในระหวางข้ันตอนของการออกแบบระบบใหม 
สําหรับการลงทุนเพ่ิมเพ่ือท่ีจะใชคอนเดนเซอรท่ีมีขนาดใหญข้ึน ควรนํามาเปรียบเทียบกับคาใชจายในการ
เดินเครื่องตลอดอายุการใชงานดวย 

ในการติดต้ังขนาดเครื่องเพ่ิมมักจะประสบปญหาความดัน ของการควบแนนสูงเกินความจําเปน ท้ังน้ี
เพราะบางสวนของคอนเดนเซอรอาจเสียหายจากการอุดตันหรือมีสิ่งเจือปนในสารทําความเย็น ซึ่งส่ิงเหลาน้ีเปน
สิ่งบกพรองท่ีจะไปลดความสามารถในการถายเทความรอนของคอนเดนเซอร สําหรับข้ันตอนการทดสอบและ
แกไขปญหาเหลาน้ีมีอธิบายอยูในหัวขอตอไป 

 การเลือกคอมเพรสเซอรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
ดวยความกาวหนาท้ังทางดานการออกแบบและเทคโนโลยีทางการผลิต จึงทําใหคอมเพรสเซอรมี

รูปแบบและขนาดตางๆเพ่ิมมาก เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมการทําความเย็น และ
ความกาวหนาอีกอยางหนึ่งคือ ความมุงม่ันในการพัฒนาระบบทําความเย็นใหสามารถนําพลังงานมาใชอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน แตสิ่งสําคัญท่ีสุดคือความรอบคอบในการเลือกชนิดของคอมเพรสเซอร ใหถูกตองตรงกับ
ความตองการท่ีจะนําไปใชงานในลักษณะแตกตางกันไป 
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สิ่งท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงก็คือ ตองม่ันใจวาคอมเพรสเซอรเหมาะกับปริมาณการใชงานปกติ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน วิธีการเปลี่ยนขนาดของคอมเพรสเซอรมีหลากหลายวิธี ท่ีสามารถนํามาใชได ซึ่ง
คอมเพรสเซอรสวนใหญท่ีใชกันอยูในระบบเครื่องทําความเย็นมีขนาดประมาณ 5 กิโลวัตต ( kW) ข้ึนไป และมี
อุปกรณควบคุมสมรรถนะบางสวนใหเลือกเพิ่มเติม คําแนะนําการใชและประสิทธิภาพท่ีสัมพันธกัน 

สําหรับการเลือกคอมเพรสเซอรท่ีดีท่ีสุดเพ่ือนําไปใชงานน้ัน ยังไมมีกฎเกณฑท่ีเหมาะสมและรวดเร็วท่ี
จะสามารถนํามาใชได ดังน้ันจึงควรพิจารณาภาพรวมท่ัว ๆ ไปของความเหมาะสมและสอดคลองกับขอกําหนด
ความตองการเพ่ือนําไปใชประโยชน อยางไรก็ตาม การเปรียบเทียบเพื่อใหเกิดความมั่นใจน้ัน ควรเปรียบเทียบ
บนพื้นฐานของสภาวะการทํางานท่ีเหมือนๆกัน  
การเลือกใชชนดิของเคร่ืองคอมเพรสเซอร 
 หลักการเลอืกใช เครื่องคอมเพรสเซอรมีขอควรพิจารณา 7 ประการดังน้ี 

1. คาใชจายที่เกี่ยวของ ประกอบดวย คาเครื่องจักร และอุปกรณเริ่มแรก คาพลังงานท่ีใช และคา
บํารุงรักษา โดยมีขอสรุปดังน้ี 

 คาเครื่องคอมเพรสเซอรแบบลูกสูบจะมีตนทุนคาเครื่องถูกกวาแบบสกรู ท่ีปริมาณการทําความ
เย็นเทากัน 

 คาพลังงานท่ีใชของเครื่องคอมเพรสเซอรแบบลูกสูบจะสูงกวาแบบสกรูท่ีปริมาณทําความเย็น
เทากัน (โดยเครื่องทํางานเต็มท่ี 100% )  

 คาบํารุงรักษาตอครั้งของเครื่องคอมเพรสเซอรแบบลูกสูบจะถูกกวาแบบสกรู (เนื่องจากช้ินสวน
ของเครื่องแบบลูกสูบไมมีความยุงยาก) แตตองการบํารุงรักษาบอยครั้งกวา (เนื่องจากมีช้ินสวนท่ี
เคลื่อนไหวมากช้ินกวาเครื่องแบบสกรู) 

2. ขนาดของหองเคร่ือง จะสัมพันธกับขนาดของระบบและจํานวนเครื่องคอมเพรสเซอรท่ีใชและ
เนื่องจากขอจํากัดทางวิศวกรรมบางประการ ทําใหไมสามารถออกแบบเครื่องแบบลูกสูบใหมีท้ังขนาดของ
ลูกสูบท่ีใหญ ชวงชักท่ีกวาง ความเร็วรอบท่ีสูง รวมถึงเพลาขอเหวี่ยงท่ียาวเพ่ือรองรับจํานวนลูกสูบท่ีมาก
พรอมๆ กันได ดังน้ันเครื่องแบบลูกสูบท่ีมีการผลิตจําหนายจึงมีขนาดปริมาณการทําความเย็นท่ีจํากัด ทําให
อาจจะตองใชเครื่องคอมเพรสเซอรหลายตัวในระบบท่ีใหญ ทําใหใชพื้นท่ีมากและอาจจะมีปญหาในงานท่ีมี
พื้นท่ีนอย เชน การออกแบบระบบการทําความเย็นในเรือท่ีมีพื้นท่ีจํากัด จึงอาศัยการไดเปรียบของเครื่อง
คอมเพรสเซอรแบบสกรูท่ีใชพื้นท่ีนอย จึงสามารถออกแบบใหมีขนาดปริมาณการทําความเย็นไดมากกวาไดถึง 
2 - 3 เทาของแบบลูกสูบทําใหลดจํานวนเครื่องคอมเพรสเซอรเปนผลใหลดการใชพื้นท่ีในหองเครื่องท่ีตองการ
จึงเล็กลงได 

3. ความสม่ําเสมอของปริมาณการทําความเย็นที่ตองการ เครื่องคอมเพรสเซอรแบบลูกสูบการลดหรือ
เพิ่มปริมาณการทําความเย็นจะเปนข้ันตามจํานวนลูกสูบ แตแบบสกรูจะใชการปรับเลื่อนชองอัดนํ้ายา ซึ่งจะ
ทํางานไดตอเนื่อง จึงทําใหการลดหรือเพิ่มปริมาณการทําความเย็นเปนไปไดต้ังแต  0 – 100% อยางไรก็ตาม
เครื่องแบบสกรู ถานํามาเดินตํ่ากวา 80% โดยประมาณ อาจจะมีการใชพลังงานมากกวาเครื่องแบบลูกสูบท่ี
ปริมาณการทําความเย็นเทากัน  ดังน้ัน  เครื่องคอมเพรสเซอรแบบสกรูจึงเหมาะกับงานท่ีมีความตองการปริมาณ
ทําความเย็นสมํ่าเสมอ เชน โรงนํ้าแข็งซอง หองเก็บสินคา ฯลฯ 
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4. ความยากงายในการบํารุงรักษา ในกรณีนี้เครื่องคอมเพรสเซอรแบบลูกสูบจะสามารถทําไดงายกวา 
และเปนท่ีคุนเคยของชางโดยท่ัวไปเมื่อเทียบกับแบบสกรู ซึ่งตองการความละเอียดแมนยําของงานสูง ชางผูดูแล
รักษาจึงควรไดรับการอบรม มีประสบการณมากอน หรือตองใชบริการของผูจําหนายเครื่อง และควรคํานึงถึงวา
จะซอมอยางไรและใชเวลานานเทาไรดวย 

5. การออกแบบลักษณะการใชงานขอบเขตการใชงานของเครื่องคอมเพรสเซอรแบบสกรูมีขอดีกวาท่ี
สามารถทํางานไดในชวงกวางโดยไมมีปญหาซ่ึงจะชวยใหระบบมีความยืดหยุน อยางไรก็ตามเครื่อง
คอมเพรสเซอรแบบลูกสูบถาออกแบบระบบเหมาะสมต้ังแตแรกจะทําใหระบบมีการประหยัดพลังงานมาก ราคา
ตนทุนของระบบก็ตํ่าลงดวยเชน กรณีระบบเดินอุณหภูมิตํ่าการออกแบบอาจใชเครื่องคอมเพรสเซอรแบบลูกสูบ 
(Compound 2 Stage) ใหระบบมีราคาถูกและมีคา COP สูงใกลเคียงแบบสกรู 

6. ความแมนยําของคาที่ปรับต้ังไวในงานบางประเภทซ่ึงตองการความแมนยําท่ีถูกตองของอุณหภูมิ 
เครื่องคอมเพรสเซอรแบบสกรูจะมีขอไดเปรียบ เนื่องจากชุดควบคุมการทํางานและการปรับลดคาตางๆ เปน
แบบตอเน่ือง 

7. การทํางานหลายชวงอุณหภูมิการออกแบบระบบบางครั้งตองใชเครื่องคอมเพรสเซอรท่ีสามารถ
ทํางานไดหลายชวงอุณหภูมิ เชน ในเรือเดินทะเล เครื่องคอมเพรสเซอรแบบสกรูจะสามารถทําไดในขณะท่ีแบบ
ลูกสูบไมสามารถทําได 

คอมเพรสเซอรท่ีนํามาอธิบายตอไปนี้จะมีระบบการทํางานแบบเคลื่อนท่ีกลับไปกลับมาได หรือระบบ
ลูกสูบสวนคอมเพรสเซอรแบบโรตารี ( Rotary Compressor ) จะอธิบายไวในตอนทาย  

1.  คอมเพรสเซอรแบบปด 
เครื่องคอมเพรสเซอรแบบปด ( Hermetic ) ชนิดน้ี จะบรรจุอยูภายในโครงแผนเหล็กท่ีเช่ือมปดสนิท

และไมสามารถท่ีจะทําการซอมแซมในบริเวณท่ีใชงานตามปกติได คอมเพรสเซอรประเภทน้ีจะติดต้ังและ
ประกอบเขาไปในระบบบริเวณท่ีตองการใชงาน ซึ่งเครื่องชนิดน้ี ในรุนแรกๆจะผลิตเพ่ือใชกับระบบการทํา
ความเย็นขนาดเล็ก ตูเย็นท่ีใชในภาคธุรกิจขนาดเล็กๆ แตปจจุบันไดมีการผลิตเครื่องท่ีมีขนาดใหญข้ึนกําลังของ
มอเตอรมีขนาดสูงถึง 25 กิโลวัตต  

สารทําความเย็นท่ีเปนกาซไหลยอนกลับจากระบบคร้ังแรกจะไหลในโครงแผนเหล็กท่ีหุมเครื่อง
คอมเพรสเซอร ซึ่งจะถูกกักเก็บไวและทําใหมอเตอรเย็นลง และถาหากสวนท่ีถูกกักเก็บสารทําความเย็นใน
คอมเพรสเซอรมีความรอนสูงข้ึน จะทําใหประสิทธิภาพการทํางานของคอมเพรสเซอรลดลง วิธีการระบายความ
รอนใหแกคอมเพรสเซอรวิธีนี้เรียกวา การระบายความรอนดวยการดูดความเย็น (Suction Cooled)  

2.  คอมเพรสเซอรแบบกึ่งปดแบบระบายความรอนออกมาภายนอก 
คอมเพรสเซอรแบบกึ่งปด (Semi-Hermitic Compressor) แบบระบายความรอนออกมาภายนอก เปน

เครื่องท่ีมีโครงฝาครอบภายนอก เชน ฝาครอบทรงกระบอกสามารถถอดออกได ทําใหมีราคาแพงกวาแบบแรก 
เนื่องจากมีตนทุนการผลิตสูงกวา แตมีขอดีคือ สามารถทําการบํารุงรักษาและซอมแซมบางสวนของตัวเครื่องใน
บริเวณท่ีมีการใชงานได  
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สําหรับมอเตอรถึงแมจะประกอบอยูภายในคอมเพรสเซอร แตก็ตองทําการระบายความรอนโดยการ
ระบายความรอนผานออกมาทางพ้ืนผิวภายนอกเครื่องดวยอากาศหรือน้ํา สารทําความเย็นท่ีเปนกาซจะไหลผาน
ทอโดยตรงเขาไปในถังบรรจุเพ่ือทําการอัดและจายออก จึงมีผลทําใหอุณหภูมิเพิ่มข้ึนนอยลง และทําใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

ตามปกติคอมเพรสเซอรท่ีมีการระบายความรอนอยูภายนอกจะมีประสิทธิภาพมากกวาคอมเพรสเซอร
แบบระบายความรอนดวยวิธีการดูดความเย็นถึง 8 % ดวยขนาดท่ีเทากัน 

3.  คอมเพรสเซอรแบบกึ่งปดแบบระบายความรอนดวยการดูดความเย็น 
คอมเพรสเซอรแบบกึ่งปดแบบระบายความรอนดวยการดูดความเย็น (Suction Cooled Semi-Hermitic 

Compressor) เปนเครื่องขนาดใหญ มอเตอรท่ีใชจะมีขนาดต้ังแต 5 กิโลวัตตข้ึนไป แตจะมีบริเวณพ้ืนผิวไม
เพียงพอตอการระบายความรอนของมอเตอรท่ีมีขนาดใหญ เครื่องชนิดน้ีจะมีการระบายความรอนคลายกับ
คอมเพรสเซอรแบบปด แตอยางไรก็ตาม สารทําความเย็นในสวนท่ีเปนกาซไมตองใชในการระบายความรอน
มอเตอร จึงทําใหลดประสิทธิภาพของกระบวนการอัดลง แมวาความสําคัญในสวนนี้จะมีเพียงเล็กนอย แตถามี
ระดับความดันของไอระเหยสูงข้ึนจะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ซึ่งประสิทธิภาพในสวนนี้อาจจะ
นําไปชดเชยกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของมอเตอร เพื่อทําใหการระบายความรอนนั้นมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนได 

ความกาวหนาอีกอยางคือ การออกแบบวาลวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อชวยใหการทํางานของ
คอมเพรสเซอรท่ีขนาดเทากันมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณีท่ีอัตราการอัดมีคาสูงข้ึนหรือ
ในขณะท่ีเครื่องทํางานและตองการอุณหภูมิตํ่าๆ ระดับการอัดจะมีคาสูงข้ึน การใชคอมเพรสเซอรท่ีติดต้ังวาลว
ซึ่งไดรับการออกแบบมาดี จะชวยทําใหการทํางานของเครื่องมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนถึง 15 % 

4. คอมเพรสเซอรแบบกึ่งเปดแบบหรือแบบขับเคลื่อนภายนอก 
คอมเพรสเซอรแบบกึ่งเปดแบบหรือแบบขับเคลื่อนภายนอก (Open or External drive compressor) จะ

ติดต้ังมอเตอรไวภายนอกตัวเครื่อง สวนระบบการทํางานของคอมเพรสเซอรจะขับเครื่องดวยเพลา สงความดัน
อากาศท่ีอัดแนนผานออกมาทางตัวเครื่องในชวงขณะท่ีเครื่องทําการอัดอากาศ ปองกันไมใหอากาศรั่วไหลเขาไป
ในระบบได 

ถึงแมวาการขับเคลื่อนโดยปกติของเครื่องคอมเพรสเซอรเหลาน้ีจะใชกับมอเตอรไฟฟา แตมีบางชนิดท่ี
ใชกับเครื่องแบบโรตารี่ ระบบการทํางานจะข้ึนอยูกับความเร็วรอบ ซึ่งจากลักษณะของการขับเคลื่อน  ดังกลาว 
สามารถใชการขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตชนิดใชน้ํามันเบนซินหรือน้ํามันดีเซลได และจากการท่ีคอมเพรสเซอร
ชนิดน้ีมีกลไกท่ีใชในการขับเคลื่อนอยูภายนอก จึงไมมีความรอนเกิดข้ึนจากสวนนี้ท่ีจะสงใหกับสารทําความ
เย็นท่ีเปนกาซ แตจะมีความรอนสูญเสียท่ีจะเกิดจากการเสียดสี ของเพลาเพ่ิมข้ึน สําหรับในเรื่องขนาดของ
ตัวเครื่องเมื่อเปรียบเทียบกับคอมเพรสเซอรแบบกึ่งปดท่ีสมรรถภาพคลายๆกัน เครื่องชนิดน้ีจะมีขนาดเล็กกวาจึง
ทําใหมีบริเวณพ้ืนผิว เพื่อใชกระจายความรอนนอยลงสงผลกระทบตอศักยภาพการทํางานของเครื่อง ทําใหไม
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพไดมากนัก 

แตเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางคอมเพรสเซอรแบบเปด โดยพิจารณาจากคอมเพรสเซอรแบบปดกับ
คอมเพรสเซอรแบบเปด โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการทํางานและคาใชจายในการเดินเครื่องคอมเพรสเซอร 
จะเปนเพียงคาของกําลังการขับเคลื่อนดวยเพลาเทาน้ัน ซึ่งไมไดนําคาความสูญเสียของมอเตอรมาใชคํานวณดวย 
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5. คอมเพรสเซอรแบบโรตาร่ี 
คอมเพรสเซอรแบบโรตารี่ (Rotary compressor) ถือเปนเครื่องรุนอนุรักษท่ีใชกันมานานใน

อุตสาหกรรมทําความเย็นและอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศรวมท้ังเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก  ซึ่ง
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการผลิตท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหมีการพัฒนาเพื่อแกปญหาตางๆ ท้ังความ
เหมาะสมของขนาดประสิทธิภาพของการทํางาน คอมเพรสเซอรแบบโรตารี่จึงไดรับความไววางใจมาจวบจนถึง
ปจจุบัน 

โดยท่ัวไปแลวการทํางานของคอมเพรสเซอรชนิดน้ี จะมีระดับการส่ันสะเทือนตํ่ากวาเครื่องแบบลูกสูบ 
แตประสิทธิภาพของการเดินเครื่องมีการยอมรับมากกวาแบบสกรูท่ีใชกันอยูในขณะน้ี อยางไรก็ตาม  ขอจํากัด
ในเรื่องอัตราสวนของการอัดอากาศเน่ืองจากลักษณะของตัวเครื่องก็ยังเปนเรื่องท่ีจะตองนําไปพัฒนาใหเหมาะ
กับการนําไปใชงานในเชิงพาณิชย 
 

2.2.2   เคร่ืองทําความเย็นแบบดูดกลืน (absorption refrigeration) 
Absorption chiller เปนระบบทําความเย็นท่ีอาศัยพลังงานความรอนในการขับเครื่องทําความเย็นใหทํางาน 

โดยความรอนท่ีปอนให absorption chiller โดยมากจะอยูในรูปของไอนํ้า น้ํารอน หรอืกาซรอนซึ่งเปนพลงังาน
คุณภาพตํ่า จึงเหมาะท่ีจะทํางานคูกับระบบ cogeneration คือความรอนท่ีออกจาก cogeneration สามารถนํามาขับ 
absorption chiller ทํางานได   

 
ก.  ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ  ข. ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม 
 

รูปที่ 2.14 การเปรียบเทียบระบบทําความเยน็แบบอัดไอและแบบดูดซึม 
 

ความแตกตางระหวาง vapor compression cycle และ absorption chiller แสดงในรูปท่ี 2.14  (ก และ ข )
โดยระบบ Vapor compression cycle นั้นการเพิ่มอุณหภูมิใหกับสารทํางานในระบบทําไดโดย Compressor ซึ่ง 
compressor ทํางานโดยอาศัยไฟฟาขับ  สําหรับ Absorption chiller นั้นการเพิ่มอุณหภูมิใหกับสารทํางานในระบบ
นั้นทําไดโดยอาศัยระบบ Absorption ท่ีประกอบดวย Absorber และ Generator โดยใชความรอนปอนเขาท่ี 
Generator เพ่ือผลิตไอท่ีมีสมบัติเชนเดียวกับไอท่ีออกจาก Compressor ในระบบ Vapor compression cycle 
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สวนประกอบและหลักการทํางานของระบบ Absorption Chiller 

1. Generator 
2. Condenser 
3. Evaporator 
4. Absorber 
5. Expansion valve  

ประเภทของระบบทําความเยน็แบบดูดกลืน 
1.  Single effect absorption chiller ใชพลังงานความรอนในรูปของไอนํ้า ท่ีความดันระหวาง  0.8 – 1.5 

kg/cm2g หรือน้ํารอน ท่ีอุณหภูมิระหวาง 130°C – 150 °C  
2. Double effect  absorption chiller ใชพลังงานความรอนในรูปของไอนํ้า ท่ีความดันระหวาง   

8 kg/cm2g หรือน้ํารอน ท่ีอุณหภูมิระหวาง 180 °C - 200 °C   โดยระบบน้ีจะมีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง
กวาระบบแรกประมาณ 65% 

3. Direct-fired absorption chiller ใชพลังงานความรอนจากการเผาไหมเช้ือเพลิงภายใน Generator หรือ 

ความรอนในรูปของกาซรอน โดยท่ีอุณหภูมิของกาซรอนออกจาก Generator ท่ีอุณหภูมิประมาณ  190 °C  

ถึง 204 °C โดยระบบนี้จะมี COP อยูในชวง 0.85 - 1.14  
ประโยชนของ Absorption Chillers  

1.  ไมใชไฟฟา 
2.  ใชความรอนเปนแหลงพลังงาน 
3.  หมดปญหาเรื่องคาบํารุงรักษา  
4.  ปราศจากเสียงในการทํางาน 
5.  ไมมีการรั่วของ Refrigerant 
6.   สามารถปรับประสิทธิภาพการทํางานไดต้ังแต 10-100% 
7.  คาใชจายในการเดินเครื่องตํ่า 
8.  สามารถติดต้ังบนสถานท่ี ท่ีรับน้ําหนักไดนอย 
9.  ปราศจากสารทําลายช้ันบรรยากาศ 
 

2.2.2.1   การคํานวณวัฏจักรการทําความเย็นแบบดูดกลืน 
 สัมประสิทธิ์สมรรถนะของ absorption chiller (COP)  

สัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องทําความเย็นระบบดูดกลืน (COPac) สามารถคํานวณไดจากอัตราการ
ทําความเย็น (QE) ตอ อัตราการใหความรอนในเครื่องผลิต (QG) บวกกับงานปม (WP) แตงานปมมีคานอยอาจ
ตัดท้ิงไดแสดงดังสมการ 
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รูปที่ 2.15 วัฏจักรการทําความเย็นแบบดูดซึมทางอุดมคติ 
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 COP of the ideal absorption cycle 
 

 (2.12) 
 
 

จากรูปท่ี 2.15 สามารถพิจารณาแยกเปนสองสวนคือ 
 สําหรับ Power Cycle ดานซายมือ 
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 สําหรับ Refrigeration Cycle ดานซายมือ 
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เมื่อ Ts is heat source temperature 
Tr is refrigerant temperature 
Ta is ambient temperature 
ดังน้ันสมรรถนะการทําความเย็นของวัฏจักรอดุมคติสามารถหาไดดังน้ี 
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2.3  ระบบปรับอากาศ หลักการทํางานของระบบปรับอากาศ 
  2.3.1 การปรับอากาศคืออะไร 

การปรับอากาศคืออะไร ถาจะกลาวอยางส้ันๆ ก็คือ การปรับและรักษาสภาพอากาศภายในอาคารโดย
มนุษย เพื่อใหมนุษยสามารถอยูภายในอาคารนั้นไดอยางมีความสุข และปจจัยควบคุมท่ีตองมีเพื่อการปรับอากาศ
คือ 1 อุณหภูมิ 2 ความช้ืน 3 กระแสลม 4 ระดับความสะอาด 5 ความดันอากาศ ดังแสดงในรูป 2.16 เราเรียก
ปจจัยควบคุม 5 อยางน้ีวา 5 ปจจัยควบคุมหลักของการปรับอากาศ 

รายละเอียดการปรับปจจัยควบคุมแตละปจจัยมีดังน้ี 
1. การปรับอุณหภมูิ : การทําใหอากาศเย็นลง-รอนข้ึน  
2. การปรับความช้ืน : การลดหรอืเพิ่มความช้ืนในอากาศ  
3. กระแสลม : การปรับความเร็วลม-การจายลมภายในอาคาร 
4. การฟอกอากาศ : การลดความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดและการกําจัดฝุนผง กลิ่น กาซ

พิษ เปนตน 
5. การปรับความดันอากาศ : การลด-เพิ่มความดันอากาศภายในอาคารและการรักษาสมดุลของแรงดัน

อากาศท่ีเหมาะสมภายในอาคาร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 2.16   5 ปจจัยควบคุมหลักของการปรับอากาศ 

 
ในงานเขียนท่ัวไป หัวขอท่ี 5 การปรับความดันอากาศน้ันมักจะไมถูกนํามาจัดเปนปจจัยควบคุมในการ

ปรับอากาศ แตในปจจุบัน ตามโรงพยาบาล หอง Clean Room อาคารพลังงานปรมาณู HACCP โรงงานอาคารท่ี
มีลักษณะรูปรางเปนระบบปดเปนตนนี้ การควบคุมแรงดันถือเปนสิ่งท่ีขาด ไมได เปนกระบวนการควบคุมการ
ปรับอากาศท่ีสําคัญท่ีเราไมสามารถมองขามได 

(หมายเหตุ): "HACCP" ยอมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point หมายถึงการรักษาความ
ปลอดภัยของอาหาร 

การปรับอากาศ 

air conditioning

อุณหภูมิ 
(1) การทําใหอากาศ 
       เย็นลง-รอนข้ึน 

ความชื้น 

(2) การลด-เพิ่มความ 
       ชื้นในอากาศ 

การถายเทอากาศ 
(3) การปรับการถายเทอากาศ 
       (ความเร็ว ทิศทาง) 

ระดับความสะอาด 

      (4) การฟอกอากาศ 
(ฝุนละออง กาซ แบคทีเรีย 
  กล่ิน เปนตน) 

ความดันอากาศ 

(5) การลด-เพิ่ม 
       ความดันอากาศ 
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อนึ่ง พจนานุกรมศัพทเฉพาะทางของสมาคมวิศวกรรมการทําความรอน การปรับอากาศ และการ
สาธารณสุขไดนิยามคําวา “การปรับอากาศ (Air conditioning)” ไววา เปนกระบวนการท่ีทําใหอุณหภูมิ ความช้ืน 
และการกระจายตัวของอากาศเปนไปตามความตองการของหองน้ันๆ ภายในเวลาเดียวกัน เรียกยอๆ วา “ปรับ
อากาศ” บางครั้งอาจเรียกวา “แอรคอนดิช่ันนิ่ง” การปรับอากาศน้ี สามารถแบงอยางกวางๆ ตามวัตถุประสงค
ของหองท่ีจะดําเนินการไดเปน “การปรับอากาศเพ่ือความสบาย” “การปรับอากาศเพ่ือการทํางาน” “การปรับ
อากาศเพ่ือกระบวนการผลิต” หรือ “การปรับอากาศเพื่อสุขภาพ” “การปรับอากาศเพ่ือการผลิต” ในการปรับ
อากาศนี้ นอกจากจะตองมี “เครื่องปรับอากาศ” หรือ “Air conditioner” ซึ่งประกอบไปดวย แอรฟลเตอรซึ่งเปน
ตัวปรับระดับความสะอาด อุณหภูมิ ความช้ืนของอากาศที่สงเขามาภายในอาคาร แลวก็ยังมี Air coil เครื่องทํา
ความช้ืน (Humidifier) พัดลมดูดอากาศ เปนตน รวมประกอบกันเปนเครื่อง 1 เครื่อง แลวเรียกวา 
“เครื่องปรับอากาศ หรือ แอรคอนดิช่ันเนอร” นอกจากน้ี ยังประกอบไปดวย ทอ เครื่องทําความเย็น หมอน้ํา เปน
ตน ซึ่งจัดเปน “อุปกรณกําเนิดความรอน” “ทอ” “อุปกรณควบคุมอัตโนมัติ” ท่ีนับเปนอุปกรณพื้นฐานสําหรับ
การปรับอากาศ 

ถาจะมองในอีกแงมุมหน่ึงแลว การปรับอากาศน้ีเปนการรวมเอาแตละเทคโนโลยีของ “การทําความ
รอน” “การทําความเย็น” “การระบายอากาศ” ซึ่งเปนข้ันตอนกอนการปรับอากาศน้ีเขาดวยกัน จะเรียกวาเปน 
เทคโนโลยีรวมการควบคุมอากาศ ก็ยอมได ดังน้ันจะขอทบทวนเก่ียวกับ “การทําความรอน” “การทําความเย็น” 
“การระบายอากาศ” รวมถึง คําท่ีใชแทนในภาษาอังกฤษไปดวยพรอมกัน (อางอิง รูปท่ี 2.16) 

 การทําความรอน ( Heating ) 
หมายถึง การรักษาอุณหภูมิภายในอาคารนั้นๆ ใหไดตามอุณหภูมิท่ีตองการจากการเพิ่มความรอน

ใหกับอากาศภายในอาคารโดยวิธีตางๆ ในกรณีท่ีเกิดมีการปลอยความรอนจากในหองน้ันออกไปนอกหอง หรือ
อากาศท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวาจากภายนอกรั่วไหลเขามาภายในอาคาร ทําใหอุณหภูมิภายในอาคารลดตํ่าลงกวา
อุณหภูมิท่ีตองการ 

 การทําความเย็น (Cooling) 
คือการใหอากาศท่ีมีอุณหภูมิตามท่ีกําหนดไหลผานเขาไปในหอง หรือการลดอุณหภูมิของอากาศท่ีอยู

ในหองท่ีสูงข้ึนจากความรอนท่ีปลอยออกมาจากหองน้ันใหลงมาเทากับอุณหภูมิท่ีตองการ พรอมกันนี้ ก็มักจะมี
การลดความช้ืนของอากาศใหเปนไปตามท่ีตองการไปพรอมกันโดยท่ัวไป การใชประโยชนจากลมเย็นของ 
"อุปกรณปรับอากาศ" ก็ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการปรับอากาศได แตก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งท่ีใชการทําผนัง
หรือเพดานเปนตน ใหเย็นเพื่อเปนการดูดซับรังสีความรอนท่ีผูอยูในหองปลอยออกมาไดโดยตรง ซึ่งจะทําใหผูท่ี
อยูในหองรูสึกสบาย ถือเปนวิธีการทําความเย็นแบบพิเศษวิธีหนึ่ง 

 การระบายอากาศ (Ventilation) 
เปนการใชประโยชนของแรงจากธรรมชาติ(ความแตกตางของอุณหภูมิ แรงลม เปนตน) หรือแรงจาก

เครื่องจักร(เครือ่งเปาลม เครื่องดูดลม เปนตน) เพื่อแลกเปลี่ยนอากาศภายในและภายนอกหอง ซึ่งรวมไปถึงการ
สงอากาศไปยังอุปกรณเตาเผาเปนตนดวย 

อนึ่ง การทําความรอนและการถายเทอากาศเปนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาแยกกันมาแตอดีตแลว ในยุโรปและ
อเมริกาเองก็คงคํารูปเดิมใชคําเปนศัพทในชีวิตประจําวัน ในขณะเดียวกัน การทําความเย็นเปนเทคโนโลยีใหม 
คําท่ีใชก็เปนคําตรงกันขามกันกับการทําความรอนและเปนคําท่ีใหความรูสึกท่ีวา หากหองเย็นสบายข้ึนก็จะดี  
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ในทางตรงกันขาม การปรับอากาศน้ันเปนคําท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษ “Air -conditioning” โดยท่ีมีแนวคิดใหม
เพิ่มข้ึนจากคําเดิม โดยประมาณ 80 ปกอน ไดรวม “ปจจัยสภาพอากาศภายในอาคาร” อาทิ อุณหภูมิ ความช้ืน 
การไหลเวียนของอากาศ คาความสะอาด เปนตน เขาไวดวย และเปนศัพทใหมท่ีมีข้ึนมาในเวลาท่ีไดมีการพัฒนา
ระบบใหปรับไปพรอมกัน 

ดวยเหตุนั้นเองคําวา“Air-conditioning” ในญ่ีปุนเอง ครั้งหน่ึงก็เคยมีคําแปลวา “การปรับปรุงอากาศ” 
“การปรับอากาศใหพอเหมาะ” เปนตน ใชอยูชวงระยะเวลาหนึ่งโดยท่ีไมไดอิงความหมายกับอเมริกา ประเทศ  
ตนตํารับเลยแมแตนอย ภายหลังจึงยุติท่ีคําวา “การปรับอากาศ” และเรียกโดยยอกันท่ัวไปวา “แอร” แตหากพูดวา
แอร คนโดยมากจะคิดวาเปนแคเพียงเรื่องของการทําความเย็น 

 
 2.3.2  เงื่อนไขการออกแบบอุปกรณปรับอากาศ 

การคํานวณภาระความรอนในการปรับอากาศท่ีถูกตอง กอนอื่นจําเปนท่ีจะตองกําหนด “ปจจัยอุณหภูมแิละ
ความช้ืนภายในอาคาร” “ปจจัยอุณหภูมิและความช้ืนของอากาศภายนอก” และ “ปจจัยทิศทางลม ความเร็วลม 
และอุณหภูมิโลก” เปนอันดับแรกสุด 

2.3.2.1  ปจจัยอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร 
 ปจจัยอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคาร สามารถเรียกอีกช่ือหนึ่งไดวา “ปจจัยกําหนดภายใน
อาคาร” และหมายถึงปจจัยอุณหภูมิหรือความช้ืนภายในอาคารท่ีมีคาเปาหมายตามการควบคุมการปรับอากาศ 
อยางไรก็ตาม การกําหนดปจจัยอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารท่ีถูกตองน้ัน ไมไดมีเพียงแค “ปจจัยอุณหภูมิ
และความช้ืน” แตเพียงอยางเดียว จําเปนตองต้ังคา “มาตรฐานสภาพแวดลอมภายในอาคาร” ตามความตองการ
ตามท่ีต้ังไวนั้นเสียกอนดวย 

อนึ่ง มาตรฐานสภาพแวดลอมภายในอาคารมีนิยามตามพจนานุกรมศัพทเฉพาะทางของสมาคม
วิศวกรรมการทําความรอน การปรับอากาศ และการสาธารณสุขแหงประเทศญ่ีปุนดังตอไปนี้ 

มาตรฐานสภาพแวดลอมภายในอาคาร ( Room environmental standard (Criteria) ) เปนตัวแสดงคา
มาตรฐานท่ีควรท่ีจะรักษาไวซึ่งความตองการทางสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศภายใน
อาคาร มลภาวะท่ีปนเปอนในอากาศ หรือ ความสวาง เปนตน และมีจุดมุงหมายในการคงไวซึ่งสภาพแวดลอม
อันรื่นรมยและคุมครองสุขภาพของมวล มนุษยท่ีอยูในสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยโดยท่ัวไป “มาตรฐานการ
ควบคุมสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมทางส่ิงกอสราง” ก็ถือเปนตัวอยางหน่ึงของมาตรฐานนี้ แมกระท่ัง “กฎหมายดาน
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน” ก็มี “กฎระเบียบมาตรฐานดานสุขอนามัยในสถานประกอบการ” อัน
เปนสิ่งท่ีมีความเก่ียวของกับสภาพแวดลอมการทํางาน (อางอิง ตาราง 2.2 “มาตรฐานสภาพแวดลอมภายใน
อาคารตามการกําหนดในกฎหมายควบคุมอาคารของญ่ีปุน”) 

อนึ่ง ในตาราง 2.2 เปนมาตรฐานสภาพแวดลอมภายในอาคารตามการกําหนดใน “มาตรฐาน
สภาพแวดลอมภายในอาคาร เรื่องอุปกรณการปรับอากาศควบคุมกลาง” ของ “กฎหมายเก่ียวกับการรับรอง
สภาพแวดลอมดานสุขอนามัยในสิ่งกอสราง” (ช่ือท่ัวไป “กฎหมายควบคุมอาคาร” : คําส่ังบังคับใชกฎหมาย
มาตรฐานการกอสราง มาตรา 129 ขอ 2.6.3 ของญ่ีปุน 
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เพื่อใหเขาในขอความในตารางท่ี 2.2 ในกรณีท่ีมีการคํานวณภาระความรอนในการปรับอากาศ จะเห็น
ไดวาไมใชแคกําหนดแคปจจัยอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารเทาน้ันก็พอ แตปจจัยอุณหภูมิและความช้ืน
ภายในอาคารนั้นเปนปจจัยกําหนดท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการคํานวณกําหนดภาระภายในอาคาร  (Space load) 

 อยางไรก็ตาม ปจจัยอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารมีหลากหลายปจจัยดวยกัน ข้ึนอยูกับลักษณะ
การใชหอง ปจจัยความตองการและความเปนอยูของคน ความแตกตางทางเพศ อายุของแตละบุคคล เปนตน  
การกําหนดปจจัยใหถูกตอง ไมควรวนอยูแตในกรอบความคิดท่ีปดก้ันแตอยางเดียว ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
อุณหภูมิในการทําความเย็นมีคาประมาณ 22-23 [ºC] ถือวาปกติ แตบางท่ีอาจคิดวาหากเย็นจัดถึงจะเปนความเย็น
ท่ีใชไดแตก็จะมีปญหาเรื่องการประหยดัพลังงาน 
 

ตารางที่ 2.3 “คามาตรฐานปจจัยอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร”  ที่ใชคํานวณภาระการปรับอากาศ 
 ฤดูรอน ฤดูหนาว 

อาคารทัว่ไป (สํานักงาน เปนตน) 
26[ºC]   (25~27[ºC]) 
 
50[%]   (50~60[%]) 

22[ºC]   (20~22[ºC]) 
 
50[%]   (40~50[%]) 

 
อาคารอตุสาหกรรม (โรงงาน เปนตน) 

 
28[ºC]   (27~29[ºC]) 
 
50[%]   (50~65[%]) 
 

 
20[ºC]   (18~20[ºC]) 
 
50[%]   (40~50[%]) 

หมายเหตุ อุณหภมิูและความชื้นในระหวางฤดูจะใชคากลางระหวางฤดูรอนและฤดูหนาวก็ได 
ที่มา: (หนังสือคูมือวิศวกรรมการทาํความรอน การปรับอากาศและการสาธารณสุขของญ่ีปุน (พิมพคร้ังที ่12)) 

ในอีกทางหน่ึง ปจจัยอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารท่ีมีขนาดใหญตามปกติท่ัวไปของอาคาร
สํานักงานท่ีใชสอยในประเทศญ่ีปุนนั้น ตามตารางท่ี 2.3 ในฤดูรอน เมื่ออุณหภูมิกระเปาะแหงของอากาศ
ภายนอกอยูท่ี 32-33 [ºC] อุณหภูมิกระเปาะแหงภายในอาคารจะอยูท่ี 26 [ºC] และความช้ืนสัมพัทธอยูท่ี  50 [%] 

ตารางที่ 2.2    มาตรฐานสภาพแวดลอมภายในอาคารตามกฎหมายควบคมุอาคาร  
(1) ปริมาณฝุนผงที่ลอยอยู  

 
ตํ่ากวาหรือเทากบั 0.15 [mg] ตออากาศ 1 [m3] 

 
(2) อัตราการเจือปนของ CO 

 
ตํ่ากวาหรือเทากบัสิบสวนในลานสวน (10 [ppm]) 

 
(3) อัตราการเจือปนของ CO2 

 
ตํ่ากวาหรือเทากบัพันสวนในลานสวน (1000 [ppm]) 

 
(4) อุณหภูมิ 

 
(1) สูงกวาหรือเทากบั 17 องศา ตํ่ากวา 28 องศา 

  
(2)    ในกรณีทีอ่ณุหภูมิภายในอาคารพักอาศัยลดตํ่ากวาอณุหภูมิ ของอากาศ 
 
         ภายนอกจะไมเห็นความแตกตางไดชดัเจน 

 
(5) ความชื้นสัมพทัธ 

 
สูงกวาหรือเทากบั 40 [%] ตํ่ากวาหรือเทากับ 70 [%] 
 

 
(6) การถายเทอากาศ 

 
ตํ่ากวาหรือเทากับ 0.5 [m/s] 
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สวนในฤดูหนาวนั้น จะไมมีความเก่ียวของกับอุณหภูมิกระเปาะแหงของอากาศ ภายนอก อุณหภูมิกระเปาะแหง
ภายในอาคารจะอยูท่ี 22 [ºC] และความชื้นสัมพัทธจะอยูท่ีระดับ 50 [%] อนึ่ง รูปท่ี 2.17 จะเกี่ยวพันกับปจจัย
สภาพแวดลอมแบบรอนและใชเปรียบเปนแนวแนะนําตาม PMV*  และขอบเขตท่ีอนุญาตจากกฎหมายควบคุม
สุขลักษณะอาคาร 

 “MV (Predicted Mean Vote)” แปลเปนภาษาญ่ีปุนไดวา   “การแจงความรูสึกรอนเย็นเฉลี่ยตามการ
คาดคะเน” ไดรับการนําเสนอโดยศาสตราจารย Fanger แหงมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตรเดนมารก เมื่อป  ค.ศ. 
1967 ใชเปนดัชนีช้ีสภาพแวดลอมแบบรอนตัวใหม และเมื่อไมกี่ปมาน้ีก็ไดรับการยกข้ึนเปนคา ISO ดวย 

 เมื่อเร็วๆ นี้ ตามเมืองตางๆ ของประเทศญ่ีปุน ในกลางฤดูรอน (วันกลางฤดูรอน) ก็มีอุณหภูมิอุณหภูมิ
ภายนอกใกล 40 [ºC] ตอเนื่องกันบอยครั้ง จากปรากฏการณฮีตไอสแลนดหรือสภาพภูมิอากาศท่ีผิดปกติ ดังน้ัน 
อุณหภูมิกําหนดนี้อาจจะไดรบัการทบทวนใหม 
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รูปที่ 2.17 การเปรียบเทียบปจจัยสภาพแวดลอมแบบรอน 

(ขอบเขตที่แนะนําตาราง และกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร) 
 

 ปจจัยอุณหภูมิภายในอาคารจากการคํานวณภาระความรอนใชเปนตัวพิจารณาอยางละเอียดกับปจจัย
อื่นๆ (เชน ทิศทางอาคาร การมีหรือไมมีชายคา สภาพการจัดแสงสวาง รูปแบบการทําความรอน/เย็น เปนตน) 
จากนี้ตอไป นอกจากปจจัยอุณหภูมิขางตน ไดมีการคาดหวังใหมีการกําหนดการทําความเย็นในอุณหภูมิท่ีสูงข้ึน 
(28 [ºC]) และมีการทําความรอนในอุณหภูมิท่ีตํ่าลง (20 [ºC]) ตามมุมมองของการยับยั้งการเพิ่มความรอนใหแก
โลกหรือการประหยัดพลังงานท่ีไดมีการทุมเทพัฒนาใหยั่งยืนอยางเต็มความสามารถ 
  



ตอนที ่4  บทท่ี 2  หลักการ/การอนุรักษพลงังานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ                    ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

2-30 

นอกจากนี้ ในสวนของปจจัยการออกแบบความช้ืน ก็ควรมีการกําหนดใหลดภาระความรอนในการ
ปรับอากาศใหไดเทาท่ีจะทําได ขอเสนอท่ีมุงสูปจจัยอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารเชนนี้ เปนสิ่งท่ีสวนทาง
กับปจจัยอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารดังแสดงในตารางท่ี 2.3 และจากการท่ีไมสามารถแยกไลฟสไตล อัน
หรูหราในยุคปจจุบันนี้ออกมาได เรื่องท่ีจะรักษาเปาหมายการลดภายในญ่ีปุนตามท่ีประชุมเกียวโตเพื่อการยับยั้ง
การเพ่ิมความรอนใหแกโลก (COP3) คงเปนไปไมไดมากยิ่งข้ึน  
 (หมายเหตุ) “ฮีตช็อค (Heat shock)” เปนความตึงเครียดทางกายภาพจากความรอนซึ่งทําใหไมสบายตัว 
สืบเนื่องมาจากความแตกตางของอุณหภูมิภายในและภายนอกหองท่ีเกิดเม่ือมีการปรับอากาศ 

  
 2.3.2.2  ปจจัยอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายนอก 
 ปจจัยทางภูมิอากาศภายนอกอาคาร (เชน อุณหภูมิกระเปาะแหง อุณหภูมิความช้ืน ทิศทางลมและ
ความเร็วลม เปนตน) จะแตกตางกันตามฤดูกาล ภูมิภาค ท่ีอยูอาศัย เปนตน นอกจากนี้ ภายในหน่ึงวัน ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอยูตลอดจนไมสามารถกําหนดอะไรตายตัวได ความแตกตางของภูมิอากาศกับภูมิภาคนั้นได
มีการนําเสนอเปนแผนภูมิภูมิอากาศดังรูป 2.18 สิ่งเหมาะสมท่ีเปนตัวแทนของแผนภูมิภูมิอากาศไดคือ อุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธท่ีแสดงในกราฟซ่ึงเรียกวา “แผนภูมิความช้ืนของอากาศ” อันเปนตัวแสดงการผันแปรใน
แตละชวงปตาม “คาเฉลี่ยตอเดือน” ของแตละทองถิ่น 
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รูปที่ 2.18   แผนภูมิภูมิอากาศ (อุณหภูมิเฉลีย่ของอากาศและความชื้นทุกเดอืน) 

 
แผนภูมิความช้ืนของอากาศนั้นเปนสิ่งท่ีแสดงภูมิอากาศของทองถิ่นนั้นๆโดยตรงท่ีสุด นอกเหนือจาก

แผนภูมิความช้ืนของอากาศแลว แผนภูมิภูมิอากาศยังมีแผนภูมิอากาศและนํ้า (อุณหภูมิและปริมาณน้ําฝน) 
แผนภูมิอากาศและลม (อุณหภูมิและความเร็วลม) แผนภูมิอากาศและแสง (อุณหภูมิและจํานวนช่ัวโมของงการ
ไดรับแสงอาทิตย) เปนตน 

โดยปกติแลว ปจจัยอุณหภูมิภายนอกนั้น มีแบบแผนท่ีจะจัดการกําหนดทางสถิติคาท่ีวัดไดในแตละ
พื้นท่ี หนึ่งในน้ันมี “อุณหภูมิ TAC” ท่ีไดมาจากอัตราความถี่สะสม ซึ่งเปนคําท่ีมาจากขอเสนอของ “Technical 
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Advisory Committee”จาก ASHRACE (American Society of Heating, Refrigerating And Air-Conditioning 
Engineers) และใชคาตัวเลขในเวลาท่ีมีการควบคุมอัตราสวนคงท่ี (ปกติใชคาคงท่ีท่ี 2.5 [%]) ในอัตราสวนเกิน
และท่ีมาจากเสนโคงอัตราสวนเกินของอุณหภูมิของอากาศภายนอกทุกช่ัวโมงในฤดูรอน 4 เดือน (มิถุนายน-
กันยายน) และฤดูหนาว 4 เดือน (ธันวาคม-มีนาคม) เปนเวลาหลายป 
 นอกจากนี้ยังมีสิ่งท่ีใชเปนวิธีการตัดสินอุณหภูมิของอาคารภายนอกโดยใหอุณหภูมิของอากาศท่ีตํ่า
ท่ีสุดเปนมาตรฐานอีกดวยและในกฎการกําหนดอุณหภูมิของอากาศภายนอกท่ีใชออกแบบ วิธีการท่ีตองการตาม
วิธีคิดอุณหภูมิดังกลาวขางตน ก็มีบางกรณีท่ีเลือกใชอุณหภูมิเฉลี่ยตอเดือนในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม
สําหรับการทําความเย็นและอุณหภูมิเฉลี่ยตอเดือนในเดือนมกราคมสําหรับการทําความรอน การท่ีจะออกแบบ
อุปกรณการปรับอากาศใหถูกตองน้ัน  การปรับความช้ืนภายในอาคารก็เปนโจทยท่ีสําคัญ และการไตรตรองถึง
จุดนํ้าคาง หรืออุณหภูมิความช้ืนของอากาศภายนอกก็มีความจําเปน 
  สภาวะอากาศท่ีเปนจริงน้ันพบวามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คาความช้ืนสัมพัทธแสดงถึงปริมาณ
ความช้ืนในอากาศซ่ึงเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับการรับอากาศใหอยูในสภาวะท่ีสบาย คําวาสบายของการปรับ
อากาศนั้นหมายถึงการปรับอากาศท่ีทําใหเกิดความสบายสําหรับรางกายมนุษยมากวาการปรับอากาศท่ีใช
สําหรับอุตสาหกรรม  ความช้ืนและอุณหภูมิของอากาศจะอยูในชวงแคบๆสามารถท่ีจะใหความสุขสบายได
มากกวาการรวมพิจารณากับสวนอื่นๆ เชน ในฤดูหนาว ความชื้นสัมพัทธท่ี 30% ถึง 50% ท่ีอุณหภูมิ 72 °F 
แสดงใหเห็นถึงการพิจารณาความช้ืนและอุณหภูมิท่ีอยูภายในอาคาร นั่นคือความสุขสบายของคนสวนมาก
นั่นเอง  ในฤดูรอน เงื่อนไขความสบายเกิดข้ึนท่ีความช้ืนสัมพัทธ 40 % ถึง 50 % และมีอุณหภูมิประมาณ 75 °F 
ถึง 78 °F  

การใหความรอนสัมผัสอากาศ จุดประสงคเพื่อใหความรอนแกอากาศ การเปลี่ยนแปลงจะข้ึนกับ
อุณหภูมิของอากาศ ในขณะท่ีความรอนสัมผัสเพ่ิมข้ึน อุณหภูมิของอากาศจะเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ดีไมมีการ
เปลี่ยนแปลงคาความจุความช้ืนของอากาศ ตัวอยางเชน  ถาอุณหภูมิอากาศ 50 °F และเพิ่มความรอนสัมพัทธ 20 
°F อุณหภูมิของอากาศเพ่ิมข้ึนเปน 70 °F โดยคาอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนนี้จะมีคาความจุความช้ืนคาเดียวกัน  ขณะท่ี
ความรอนสัมผัสออกจากอากาศ  อุณหภูมิของอากาศลดลง โดยไมมีการเปล่ียนแปลงคาความจุความช้ืน 
ตัวอยางเชน  ถาอุณหภูมิอากาศ 70 °F และนําความรอนสัมผัสออกไป 20 °F ดังน้ัน อุณหภูมิอากาศลดลงเหลือ 
50 °F ท่ีคาความจุความช้ืนเดียวกัน และอุณหภูมิกระเปาะแหงท่ีเพิ่มข้ึน 20 °F ไปเปน 70 °F และอุณหภูมิท่ีจุด
น้ําคางยังคงไมเปลี่ยนแปลงท่ี 45 °F  เมื่อเพิ่มความรอนสัมผัสใหอากาศ อุณหภูมิกระเปาะเปยกเพ่ิมจาก 47 °F 
ไปเปน 56 °F และคาความช้ืนสัมพัทธจะลดลงจาก 80 % ไปเปน 40 % ดังตารางท่ี 2.4 แสดงภาพรวมของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเมื่อเพิ่มความรอนสัมพัทธใหแกอากาศ และท่ีอุณหภูมิกระเปาะแหงลดลงจาก 70 °F ไป
เปน 50 °F และอุณหภูมิท่ีจุดนํ้าคางลดลงจาก 70 °F ไปเปน 50 °F และท่ีจุดนํ้าคางคงท่ีท่ี 45 °F อุณหภูมิ
กระเปาะเปยกท่ีลดลงจาก 56 °F ไปเปน 47 °F คาความช้ืนสัมพัทธเพิ่มจาก 40 % ไปเปน 80 %  ตารางท่ี 2.5 
แสดงภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงเม่ือความรอนสัมผัสถูกนําออกจากอากาศดังกลาว 
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ตารางที่ 2.4 สภาพการเปลี่ยนแปลงเมื่อเพ่ิมความรอนสัมผัสใหแกอากาศ 

ความรอนสัมผัส เง่ือนไขเริ่มตน 
เง่ือนไขหลังจากเพิ่ม
ความรอนสัมผัส 

การเปลี่ยนแปลง 

อุณหภูมิกระเปาะแหง (DB) 50 °F 70°F  เพิ่มข้ึน 

อุณหภูมิจุดน้ําคาง (DP) 45 °F 45 °F ไมเปลี่ยนแปลง 

อุณหภูมิกระเปาะเปยก (WB) 47 °F 56 °F เพิ่มข้ึน 

ความชื้นสัมพทัธ (RH) 80 % 40 % ลดลง 
 

 
ตารางที่ 2.5 สภาพการเปลี่ยนแปลงเมื่อนําความรอนสัมผัสออกจากอากาศ 

ความรอนสัมผัส เง่ือนไขเริ่มตน 
เง่ือนไขหลังจากเพิ่ม
ความรอนสัมผัส 

การเปลี่ยนแปลง 

อุณหภูมิกระเปาะแหง (DB) 70°F  50 °F เพิ่มข้ึน 

อุณหภูมิจุดน้ําคาง (DP) 45 °F 45 °F ไมเปลี่ยนแปลง 

อุณหภูมิกระเปาะเปยก (WB) 56 °F 47 °F เพิ่มข้ึน 

ความชื้นสัมพทัธ (RH) 40 % 80 % ลดลง 

ท่ีมา: (หนังสือรวมบทความจากวารสารเทคนิค  “ระบบปรับอากาศ ชุดท่ี 2  ”  (พิมพครั้งท่ี 1; พ.ศ. 2546)) 
 
2.4  ชนิดของเคร่ืองปรับอากาศ 

2.4.1  ประเภทของวิธีปรับอากาศ 
 2.4.1.1 ประเภทของวิธีปรับอากาศ 
 วิธีปรับอากาศสามารถแบงเปนประเภทดวยเกณฑตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

1.   การแบงประเภทตามชนิดตัวกลางขนถายความรอน 
(ก) วิธีใชอากาศท้ังหมด  
(ข) วิธีใชน้ํา-อากาศ  
(ค) วิธีใชน้ําท้ังหมด  
(ง) วิธีใชสารทําความเย็น (วิธี package) 

2. การแบงประเภทตามตําแหนงของแหลงความรอน 
(ก) วิธี Central  
(ข) วิธี Unitary  
(ค) วิธี Satellite 

3. การแบงประเภทวาแหลงความรอน-แหลงความเย็นสามารถจายไดอยางตอเนื่องหรอืไม 
(ก) วิธีแหลงความรอนเดียว  
(ข) วิธีหลายแหลงความรอน 
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4. การแบงประเภทดวยวิธีควบคุม 
(ก) วิธีควบคุมแยกเครื่อง  
(ข) วิธีควบคุมแยกโซน  
(ค) วิธีควบคุมรวม 

 
ระบบปรับอากาศชนิดระบายความรอนดวยน้ํา : เครื่องทํานํ้าเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา 

 เครื่องทํานํ้าเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา จะใชน้ําเย็นในการกระจายความเย็นสูสวนตางๆ 
ของอาคาร แทนสารทําความเย็น น้ําเย็นจะถูกผลิตข้ึนท่ีหองเครื่องสวนกลาง โดยเครื่องทํานํ้าเย็น 
(Water chiller) ซึ่งเปนระบบทําความเย็นท่ีออกแบบสําหรับทํานํ้าเย็น เครื่องทํานํ้าเย็นอาจเปน
แบบหอยโขง (Centrifugal chiller) แบบลูกสูบ (Reciprocating chiller) หรือแบบสกรู (Screw 
chiller) 

 น้ําเย็นจะถูกสงไปยังเครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit  (AHU))ท่ีติดต้ังในสวนตางๆ ของ
อาคาร พัดลมจายอากาศจะดูดอากาศภายในอาคารผานคอยลเย็น ซึ่งความรอนจะถูกถายเทใหกับ
น้ําเย็น จากนั้นอากาศเย็นจะถูกจายไปยังพ้ืนท่ีสวนตางๆ โดยระบบทอลม 

 เครื่องสูบน้ําเย็นจะสูบน้ําจากคอยลเย็นของเครื่องสงลมเย็นไปยังอีวาโปเรเตอรของเครื่องทํานํ้า
เย็น เพ่ือลดอุณหภูมิเปนน้ําเย็นอีกครั้ง 

 เครื่องทํานํ้าเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา  จะใชน้ําหลอเย็นในการถายเทความรอนออกจาก
คอนเดนเซอรของเครื่องทํานํ้าเย็น  น้ําจากคอนเดนเซอรจะถูกสงไปยังหอผ่ึงนํ้าโดยเครื่อง 
สูบน้ําหลอเย็น 

 ท่ีหอผึ่งนํ้า อากาศจะถูกเปาผานน้ําหลอเย็นท่ีรอน เพื่อถายเทความรอนออกสูบรรยากาศภายนอก  
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สวนประกอบพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.19 ระบบปรับอากาศชนิดระบายความรอนดวยน้ํา 
 

 

ระบบปรับอากาศชนิดระบายความรอนดวยอากาศ : เครื่องทํานํ้าเย็นชนิดระบายความรอนดวยอากาศ 
 เครื่องทํานํ้าเย็นชนิดระบายความรอนดวยอากาศ จะมีความคลายคลึงกับเครื่องทํานํ้าเย็นชนิด

ระบายความรอนดวยน้ํา   แตจะใชคอนเดนเซอรชนิดระบายความรอนดวยอากาศแทน
คอนเดนเซอรชนิดระบายความรอนดวยน้ํา 

 อากาศภายนอกจะถูกเปาโดยพัดลมไปยังทอของสารทําความเย็น เพื่อถายเทความรอนจาก
คอนเดนเซอรออกสูบรรยากาศ 

ในท่ีนี้จะอธิบายการแบงประเภทดวยตําแหนงของแหลงความรอนในขอ 2 เพิ่มเติมดังน้ี 
  (ก)  วิธี Central 

  เปนวิธีปรับอากาศแบบรวมศูนยโดยติดต้ังระบบแหลงความรอน เชน เครื่องทําความเย็น หมอไอนํ้า 
ฯลฯ และเครื่องปรับอากาศไวท่ีหองเครื่องจักรกลาง 

  (ข)  วิธี Unitary 
  เปนวิธีท่ีจัดทําเครื่องปรบัอากาศเปน Package ขนาดเล็ก แลวติดต้ังไวในแตละหองหรือติดต้ังแยกไวใน
พื้นท่ีปรับอากาศเปาหมายท่ีซอยเปนบริเวณเล็กๆ 
 

  

  

อิแวปพอเรเตอร 

ระบบจายลม 

อุปกรณขยายตัว หอผ่ึง

เคร่ืองสงลมเย็น 

เคร่ืองสูบนํ้าเย็น 
เคร่ืองสูบ 
นํ้าหลอเย็น 

นํ้าเย็น 

อากาศเย็น 

ระบบทํานํ้าเย็น 

นํ้าหลอเย็น คอนเดนเซอร 

สารทํา 
ความเย็น 

คอมเพรสเซอร 

พ้ืนท่ีปรับอากาศ 

ลมจาย ลมกลับ 

ตัวปรับ
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สวนประกอบพ้ืนฐาน 
 

 
รูปที่ 2.20 ระบบปรับอากาศชนิดระบายความรอนดวยอากาศ 

 
(ค)  วิธี Satellite 

 เปนวิธีติดต้ังแหลงความรอนแบบรวมศูนยไวท่ีหองเครื่องจักรกลาง แลวติดต้ังเครื่อง ปรับอากาศ
กระจายไวท่ีแตละหองหรือแตละโซน 
 
  2.4.2  ชนิดของวิธีปรับอากาศและการเปรียบเทียบ 
 ตารางท่ี 2.6 เปนการเปรียบเทียบชนิดของ “วิธีปรับอากาศ” ท่ีใชกันเปนหลักในปจจุบัน ในจํานวนน้ัน “วิธี 
central” เปนระบบปรับอากาศท่ีพื้นฐานท่ีสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีทอลมเด่ียวจะนิยมใชกันมากในอาคารท่ัวไป 
เชน อาคารสํานักงานตางๆ มาต้ังแตอดีตแลว สวน “Fan coil unit (FCU)” ยังถูกนํามาใชในอาคารตางๆ อยาง
แพรหลายเน่ืองจากมีความสะดวก วิธี “Panel air” แตเดิมจะใชกับการปรับอากาศรอน แตระยะหลังน้ีมีการ
นํามาใชกับการปรับอากาศเย็นเพ่ิมมากข้ึน อนึ่ง นอกจากน้ีในอดีตยังมี “วิธีทอลมสองช้ัน” “วิธี Multizone” “วิธี 
Reheat” “วิธี Induction unit” อีกดวย แตระบบเหลาน้ีไมตอบสนองตอการอนุรักษพลังงาน ระยะหลังนอกจาก
ในกรณีพิเศษแลวจะไมคอยนํามาใช 
 

  

  

อุปกรณขยายตัว 

คอนเดนเซอร 
ชนิดระบายความรอนดวยอากาศ 

เครื่องสงลมเย็น 

เครื่องสูบนํ้าเย็น 

พ้ืนที่ปรับอากาศ 

ระบบ 


ลมจาย ลมกลับ 

ตัวปรับอุณหภูมิ 

คอมเพรสเซอร 

นํ้าเย็น 

อิแวปพอเรเตอร 

อากาศเย็น 

ระบบทํานํ้าเย็น 
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 2.4.3  วิธีปรับอากาศแบบ unitary แบบใหม 
 วิธี Unitary มีการพัฒนาข้ึนเพื่อใชงานในอาคารขนาดเล็ก เชน บานเรือน เปนตน แตระยะหลัง เนื่องจาก
อุปกรณมีคุณภาพสูงข้ึน และเทคโนโลยีการควบคุมไดพัฒนาข้ึนทําใหผลิตภัณฑมีความเช่ือถือไดสูง จึงมีการ
นํามาใชในอาคารท่ัวไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากความรูสึกสบายในการปรับอากาศในแตละบุคคลจะมีความ
แตกตางกันเล็กนอย ดวยหลักการท่ีวาระบบท่ีดีท่ีสุดจะตองสามารถตอบสนอง ความตองการของแตละบุคคลให
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ปจจุบันระบบนี้จึงไดรับความสนใจอยางมาก ระบบดังกลาวไดแก “การปรับอากาศแบบ
เปาจากพ้ืน” “การปรับอากาศแบบเปาจากพารทิช่ัน”  “การปรับอากาศแบบ Ambient & Task” ดังรูปท่ี 2.21 

11

2

3 2

 
 

รูปที่ 2.21  การปรับอากาศแบบเปาจากพ้ืน 

 
 2.4.3.1. การปรับอากาศแบบเปาจากพ้ืน 
 บางครั้งเรียกวาการปรับอากาศแบบ Underflow โดยเปาลมเขาไปในชองวางใตพื้น พนออกมาจาก
ชองเปาจากพ้ืน (มีท้ังแบบมีพัดลมและแบบไมมีพัดลม) (1) เขาไปในหอง คุณสมบัติคือสามารถควบคุมทิศทาง
ลม ปริมาณลมของแตละจุดได สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงพารทิช่ันและการเพ่ิมอุปกรณ OA ไดสะดวก
เปนการปรับอากาศเฉพาะจุดท่ีมีคนเทาน้ันจึงประหยัด มีประสิทธิภาพสูงเน่ืองจากกระแสอากาศภายในหองจะมี
ทิศทางพุงข้ึนตลอด ลดคากอสรางติดต้ังไดเนื่องจากไมตองมีทอลมใตพื้น เปนตน 
 2.4.3.2  การปรับอากาศแบบเปาจากพารทิชั่น 
 เปนวิธีปรับอากาศแบบ Unitary ท่ีสําคัญ โดยเปาลมจากชองเปาลม (2) ท่ีติดต้ังไวท่ี low partition 
รอบๆ workstation รวมท้ังยังมีการแผความเย็นจากผิวหนาแผนพารทิช่ันเพื่อรองรับความรอนท่ีเกิดข้ึนจาก
อุปกรณอีกดวย 
 2.4.3.3  การปรับอากาศแบบ task & ambient 
 ใชวิธีเดียวกับการปรับอากาศในเครื่องบิน โดยปรับอากาศ Ambient (บริเวณรอบๆ) เพื่อสราง
สิ่งแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิสมํ่าเสมอ (3) แลวใช “การปรับอากาศ task (ใกลตัว)” ใหมีสภาวะตามท่ีแตละคน
ตองการ อุณหภูมิท่ีกําหนดของการปรับอากาศ ambient เทียบกับการปรับอากาศท่ัวไปแบบเดิมแลว ในฤดูรอน
จะต้ังใหสูงข้ึน และในฤดูหนาวจะต้ังใหตํ่าลงได 

เคร่ืองปรับอากาศเปาจากพืน้ 

อากาศปรับอากาศในฝาเพดาน 

อากาศปรับอากาศในพืน้สองชัน้ 

ยูนิต 
เปาจากพื้น 
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ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบวิธีปรับอากาศชนิดตางๆ ที่สําคัญ 
 ตัวกลาง วิธี เคาโครง ผังระบบ คุณสมบัต ิ

แบ
บ 

ce
ntr

al 

อา
กา
ศ 

ทอ
ลม

เดี่
ยว

 ป
ริม

าต
รอ
าก
าศ
คง
ที่ 

(C
AV

) 
สงอากาศที่ปรับอุณหภูมิ-ความชื้นและ
ฟอกดวยเคร่ืองปรับอากาศแลวไปตามทอ
ลม 
ปริมาตรอากาศท่ีจายจะคงที่ และรองรับ
การ เปลี่ ยนแปลงภาระด วยการป รับ
อุณหภูมิและความชื้น เปนวิธีปรับอากาศที่
พื้นฐานที่สุด 

 

(ขอดี) 
* ปรับอุณหภูมิ-ความชื้น การฟอกอากาศ 
กําจัดกลิ่นไดสะดวก 

* มีปริมาตรอากาศมากจึงไดเปรียบในการ
แจกแจงกระแสอากาศ-ระบายอากาศ 

* ปรับอากาศเย็นดวยอากาศภายนอกได
งาย 

(ขอเสีย) 
* แยกเดินเคร่ืองและควบคุมไมได 
* ใชกําลังขับจายอากาศสูง ทอลมกิน
ที่มาก 

ทอ
ลม

เดี่
ยว

 ป
ริม

าต
รอ
าก
าศ
แป

รผ
ัน 

(V
AV

) 

ติดต้ังยูนิตปริมาตรอากาศแปรผัน (VAV) 
ที่แตละโซนหรือแตละหอง  แลวปรับ
ปริมาตรอากาศท่ีจายใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงภาระ 
ทําการควบคุม  capacity ของพัดลมให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตร
อากาศ (ตัวอยางเชน ควบคุมความเร็วรอบ
ดวยอินเวอรเตอร) 

 

(ขอดี) 
* สามารถควบคุมอุณหภูมิของแตละ
โซนและแตละหองได 
* อนุรักษพลังงานดวยการลดกําลังขับ
ในการจายอากาศ 
(ขอเสีย) 
* เมื่อมีภาระตํ่าปริมาตรอากาศจะลดลง
ดวย ทําใหเกิดผลกระทบตอการสงจาย
กระแสอากาศและปริมาณการระบาย
อากาศ 

อา
กา
ศ-
น้ํา

 

ใช
 fa

n c
oil

 un
it ร

วม
กับ

ทอ
ลม

 

จายรอนนํ้าเย็นดวยอุปกรณแหลงความ
รอนไปยัง fan coil unit เพื่อจัดการกับภาระ
ความรอนขางหนาตาง (perimeter) และ
จายอากาศจากเคร่ืองปรับอากาศดวยทอลม
เด่ียวเพื่อจัดการกับภาระภายในอาคาร 
(interior) 
การจายนํ้ารอนนํ้าเย็นแบงเปนแบบสองทอ
ซึ่งจะจายนํ้ารอนหรือนํ้าเย็น กับแบบสี่ทอ
ซึ่งสามารถจายนํ้ารอนและนํ้าเย็นพรอมๆ 
กัน 

 

(ขอดี) 
* แยกเดินเคร่ืองและควบคุมได 
* ใชกําลังขับในการจายตัวกลางและ
พื้นที่ติดต้ังทอลมตํ่ากวาแบบใชอากาศ 
* กรณีของแบบสี่ทอจะสามารถปรับ
อากาศไดทั้งรอนและเย็นตลอดทั้งป 
(ขอเสีย) 
* ต อ ง มี ก า ร จั ด ก า รท อ นํ้ า แ ล ะ นํ้ า
ควบแนน 
* อาจมีนํ้าร่ัวได 

pa
ne

l a
ir (

ปรั
บอ

าก
าศ
รอ
น-
เย็น

แบ
บแ

ผรั
งสี

) 

จายนํ้ารอน-นํ้าเย็นใหแกพาเนลซึ่งติดต้ังไว
ที่เพดาน พื้น ผนัง เพื่อใหความรอน-ความ
เย็นแกพื้นผิวแตละจุด ปรับอากาศดวยการ
แผรังสีจากพื้นผิวน้ัน 
มีวิธีจายอากาศสําหรับปรับอากาศเขาไป
ในหองดวยทอลมเด่ียวอีกดวย 

 

(ขอดี) 
* ผูอยูในหองจะรูสึกสบายตัวเน่ืองจาก
ใชความรอนจากการแผรังสี 
* พื้นที่ติดต้ังทอลมจะกินพื้นที่นอยกวา
แบบใชอากาศ 
(ขอเสีย) 
* ตองมีมาตรการปองกันนํ้าคางของ
พื้นผิวใหความเย็น 
* พื้นที่แผรังสีมีขนาดใหญ การควบคุม
จะใชระยะเวลานาน 
 
 
 

อากาศภายนอก ทอลมเปา 

ทอลมกลับ 

เคร่ืองปรับอากาศ น้ํารอนน้ําเย็น 

ดูด เปา ระบาย 

อากาศภายนอก 

น้ํารอนน้ําเย็น เคร่ืองปรับอากาศ 

ทอลมกลับ 

ทอลมเปา 

ยูนิต VAV 

ระบาย 
ดูด เปา ดูด เปา 
ในหอง ในหอง 

อากาศภายนอก 

น้ํารอนน้ําเย็น 

ระบาย 
เคร่ืองปรับอากาศ 

ทอลมดูด 

ทอลมเปา 

ดูด เปา 
ในหอง 

fan 
coil 
unit 

อากาศภายนอก 

น้ํารอนน้ําเย็น 

ทอลมกลับ 

ทอลมเปา 
พาเนลแผรังสีเพดาน 

เปา 

ดูด แผรังสี 

ระบาย 
เคร่ืองปรับอากาศ 
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 ตัวกลาง วิธี เคาโครง ผังระบบ คุณสมบัต ิ

แบ
บ 

un
ita

ry 

สา
รท

าํค
วา
มเ
ย็น

 

ยูน
ิตป

มค
วา
มร

อน
ใช
อา
กา
ศเป

นแ
หล

งค
วา
มร

อน
 (m

ult
i) 

(w
all

 th
rou

gh
) (

sp
lit)

 

ติดต้ังยูนิตปมความรอนขนาดเล็กแบบใช
อากาศเปนแหลงความรอนที่แตละจุดเพื่อ
ปรับอากาศ 
แบบมัลติยูนิตจะมียูนิตภายนอกอาคาร 1 
เคร่ืองเชื่อมตอกับยูนิตภายในอาคารหลาย
เคร่ือง 
แบบ wall through จะติดต้ังทะลุผานผนัง
ดานนอก (บางเคร่ืองจะเปนแบบมีเคร่ือง
แลกเปลี่ยนความรอนรวมอยูดวย) 
แบบสปลิตจะแบงเปนยูนิตภายนอกอาคาร
กับยูนิตภายในอาคาร เชื่อมตอกันดวยทอ
สารทําความเย็น 
ไมวาในกรณีใดก็ตาม อากาศจะเปนแบบ
ห มุ น เ วี ย น ซ้ํ า  จึ ง ต อ ง ใ ช ร ว ม กั บ
เคร่ืองปรับอากาศภายนอก (+ ทอลม) หรือ
เคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนรวมและเคร่ือง
เพิ่มความชื้น 

 

(ขอดี) 
* แยกเดินเคร่ืองและควบคุมไดงาย 
* ไมตองมีหองเคร่ืองจักร (ใชดาดฟา) 
* ใชกําลังขับตัวกลางตํ่ามาก 
* ไมมี ท อ นํ้ า  จึ ง ไม ต องป องกัน นํ้ า
ควบแนนและนํ้าร่ัว 
* ทอและทอลมตางๆ จะใชพื้นที่นอย
ที่สุดเทียบกับวิธีอ่ืนๆ 
* มีจําหนายเปนชุด ติดต้ังสะดวก 
* ติดต้ังเพิ่มและเปลี่ยนเคร่ืองไดสะดวก 
(ขอเสีย) 
* ตองมีมาตรการปองกันการนําอากาศ
ภายนอกเขามา 
* ต อ งมี ม า ตรก ารป อ งกั นก า ร เพิ่ ม
ความชื้น 
* กรณีของระบบขนาดใหญ จะมีความ
ยุงยากในการบํารุงรักษา 
* กรณีของแบบ wall through จะตองมีผู
เดินเคร่ืองและมาตรการปองกันฝนร่ัวเขา
มาทางผนังดานนอก 

ยูน
ิตป

มค
วา
มร

อน
ใช
น้ํา

เป
นแ

หล
งค
วา
มร

อน
 

นอกจากยูนิตปมความรอนขนาดเล็กแบบ
ใชนํ้าเปนแหลงความรอนแลว ยังมีแหลง
ความรอนชวยและคูลลิ่งทาวเวอร ชวยใน
การจายนํ้าแหลงความรอน (นํ้าใหความ
รอนสําหรับปรับอากาศรอน นํ้าใหความ
เย็นสําหรับปรับอากาศเย็น) แตละยูนิตจะ
เชื่อมตอกันดวยทอนํ้าแหลงความรอนใน
ระบบเดียวกัน 
จะต องใช ร วมกับ เค ร่ืองป รับอากาศ
ภายนอก (+ ทอลม) หรือเคร่ืองแลกเปลี่ยน
ความรอนรวมและเคร่ืองเพิ่มความชื้น 

 

(ขอดี) 
* แยกเดินเคร่ืองและควบคุมไดงาย 
* กรณีที่เกิดภาระปรับอากาศรอนและ
เย็นพรอมๆ กัน จะสามารถนําความรอน
กลับมาใชได จึงมีประสิทธิผลสูงในการ
อนุรักษพลังงาน 
(ขอเสีย) 
* ตองมีผูเดินเคร่ืองยูนิตปมความรอน 
* ตองมีมาตรการปองกันนํ้าร่ัวจากทอนํ้า 
* กรณีของระบบขนาดใหญ จะมีความ
ยุงยากในการบํารุงรักษา 

แพ
็กเก

จยู
นิต

 

กําเนิดลมสําหรับปรับอากาศดวยยูนิตที่
รวมเอาคอมเพรสเซอร พัดลม ฟลเตอร 
และระบบควบคุมเอาไวในเคร่ืองเดียว 
ปรับอากาศดวยการเปาลมเขาไปในหอง 
แบบระบายความรอนดวยนํ้าในการปรับ
อากาศรอนจะใชนํ้ารอนจากหมอตมหรือ
ใชฮีตเตอรไฟฟา 
มีวิธีใชยูนิตปมความรอนแบบใชอากาศ
เปนแหลงความรอนเชื่อมกับเคร่ืองภายใน
อาคารดวยทอสารทําความเย็นอีกดวย 

 

(ขอดี) 
* แยกเดินเคร่ืองและควบคุมไดงาย 
* ใชกําลังขับตัวกลางนอยกวาแบบใช
อากาศ 
* กรณีของปมความรอนแบบใชอากาศ
เปนแหลงความรอนจะบํารุงรักษาไดงาย 
(ขอเสีย) 
* เมื่อเดินเคร่ืองเคร่ืองทําความเย็นจะมี
เสียงดังมาก ตองมีมาตรการรองรับ 
* ตองมีวิธีการเกี่ยวกับการนําอากาศ
ภายนอกเขามา (ผนังภายนอก ดาดฟา) 
* ตองมีพื้นที่ติดต้ังแพ็กเกจยูนิต 

 

ยูนิตภายนอกอาคาร

ในหอง 

แบบ wall

ในหอง 

ยูนิตภายในอาคาร 

ทอสารทําความเย็น 

แบบมัลติยูนิต 

ในหอง 

แบบสปลิต 
through

แหลงความรอนชวย
คูลลิ่งทาวเวอร 

ในหอง 

ยูนิตปมความรอน 

ปม 

ในหอง 

ในหอง 

ใชน้ําเปน 
แหลงความรอน 

ทอน้ํา 

ในหอง 

เคร่ืองนอกอาคาร

ในหอง 

น้ํารอน 

ทอสารทํา

คูลลิ่งทาวเวอร 

ในหอง 

ปม 

น้ําระบายความรอน 

แพ็กเกจระบาย 
ความรอนดวยน้าํ 

แพ็กเกจ
ปมความรอน
ใชอากาศเปน

แหลงความรอน

แหลงความรอน 

ความเย็น
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2.5 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบทําความเย็น 
2.5.1  การตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา 
มีหลากหลายวิธี ท่ีผูใชงานสามารถนํามาใชตรวจสอบเพื่อทําใหการเดินเครื่องเปนไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพดวยการเก็บตัวอยางแบบงายๆ แตตองมีการบันทึกการเดินเครื่องอยางละเอียดจากการทํางานของ
เจาหนาท่ีเทคนิคดานการบํารุงรักษาในแตละตําแหนง เพื่อสามารถนําขอมูลเหลาน้ีไปแกไขความผิดปกติใน
ระบบไดงายและรวดเร็ว 

ขอมูลท่ัวไปท่ีจะตองบันทึกไวเปนประจําอยางนอยเดือนละครั้ง ไดแก 
 ความดันและอุณหภูมิของคอมเพรสเซอร 
 แหลงจายไฟ 
 ระดับน้ํามันของคอมเพรสเซอร 
 ปริมาตรของสารทําความเย็นท่ีชองแผนกระจกสําหรับสังเกต 
 เสียงรบกวนและการส่ันสะเทือนจากเครื่องจักร 
 อัตราการไหลของนํ้าและอุณหภูมิ ณ จุดตางๆของคอนเดนเซอร หรอืชุดทําความเย็น 
 สภาวะของคอนเดนเซอร และแผงระบายอากาศของอีวาพอเรเตอร 

ขอกําหนดตางๆท่ีนอกเหนือจากขอบังคับท่ัวไป เชน เกี่ยวกับสุขอนามัยดานอาหาร อุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑท่ีจะตองมีการตรวจสอบมากกวาขอบังคับท่ัวไป นอกจากน้ียังตองมีขอกําหนดในการควบคุมเพ่ือ
สามารถบันทึกสภาวะการทํางานของเครื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ และเมื่อมีการเปลี่ยนสวนประกอบเหลาน้ัน 
จะตองสามารถต้ังคาตางๆได 
รายการตรวจสอบ 
 ท่ีปรึกษาระบบปรับอากาศควรใหความสําคัญ และแนะนําสาเหตุท่ีทําใหขาด ประสิทธิภาพ ดังน้ี 
อากาศ 

 การสูญเสียลมเย็นไปกับระบบระบายอากาศ 
 อาคารท่ีมีความดันภายในอาคารนอยกวาภายนอก จะดูดเอาอากาศรอนจาก ภายนอกเขามาภายใน

อาคาร 
 ประสิทธิภาพของพัดลม 
 การกระจายลมเย็นภายในพื้นท่ีปรับอากาศไมดี 
 การระบายอากาศมากหรือนอยเกินไป 
 ฉนวนของทอลมและเครื่องปรับอากาศไมดี 
 ปริมาณอากาศบายพาส (Bypass Air  Flows) 
 แผนกรองอากาศหรือทอลมอุดตัน 
 แดมเปอรถูกปดอยูตลอด หรอืหักเสียหาย 
 ระบบ VAV ทํางานผิดพลาดจายลมเย็นเกินไป 
 การหมุนเวียนของอากาศ 
 ทอลมเปนสนิมหรือสกปรก 
 ความสกปรกจากภายในอาคาร 
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 มีสวนใดในระบบท่ีไมมีประสิทธิภาพ หรือภาระมากเกินไป 
น้ํา 

 ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา 
 ฉนวนของทอไมดี 
 เกิดรอยรั่วบริเวณจุดตอของทอ 
 น้ําไหลผานลัดวงจรปริมาณน้ําบายพาส 
 เกิดการอุดตันในทอ, คอยล 
 กอนและหลังคอยล, วาลวควบคุม, สายควบคุม 
 สนิม และสิ่งสกปรกในคอยล, ทอน้ํา 
 มีสวนใดในระบบท่ีไมมีประสิทธิภาพ หรือภาระมากเกินไป 

 ท่ีปรึกษาระบบปรับอากาศควรใหความสําคัญ และแนะนําสาเหตุท่ีทําใหขาด ประสิทธิภาพ ดังน้ี 
การควบคุม 

 ช่ัวโมงการทํางานมากเกินไป 
 พื้นท่ีเย็นเกินไป 
 ยังมีการจายความเย็นใหพื้นท่ีท่ีวาง 
 ความดันของคอนเดนเซอรสูง 
 สูญเสียน้ํายาทําความเย็น 
 ระบบควบคุมลมเหลว 
 ระบบการควบคุมไมเหมาะสม, ปรับแตงขอผิดพลาด 
 การแบงโซนไมดี 
 ตําแหนงท่ีติดต้ังตัวสงสัญญาณไมถูกตอง 

อาคาร 
 ไมไดอุดรอยรัว่ของอาคารใหดีพอ 
 การบังแสง 
 ฉนวน 

 
2.5.2  การปฏิบัติการในโรงงาน 
การติดตามตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณตางๆเปนประจํา จะชวยใหระบบเครื่องจักรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไดแก 
 2.5.2.1 คอนเดนเซอร 

ตามท่ีไดกลาวมาในหัวขอท่ีผานมา อุณหภูมิขณะควบแนนยิ่งมีคาสูง สัมประสิทธิ์การทํางานของ
ระบบก็จะยิ่งตํ่าลง จึงควรใหอุณหภูมิของการควบแนนมีความเหมาะสม ซึ่งเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อแผงระบายความ
รอนของคอนเดนเซอรสะอาดไมมีสิ่งสกปรกสะสมปกคลุมไว ซึ่งหมายถึงวา ตองมีการบํารุงรักษาและทําความ
สะอาดแผงระบายความรอนของคอนเดนเซอรรวมกับการทําความสะอาดสวนตางๆเปนประจําตามปกติ จะ
สามารถทําใหอุณหภูมิขณะควบแนนอยูในสภาวะท่ีเหมาะสม 
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นอกจากน้ี ความเสียหายท่ีทําใหแผงระบายความรอนของคอนเดนเซอรแบนลง จะมีผลทําใหกาซ
ไมสามารถไหลผานไปได จึงควรระวังแกไขใหกลองแผงระบายความรอนคงไวในสภาพเดิมๆ 
 
การบํารุงรักษาคอนเดนเซอร 
 คอนเดนเซอรทําหนาท่ีระบายความรอนของระบบทําความเย็นรวมกับหอผ่ึงนํ้า ซึ่งคอนเดนเซอรและ
หอผึ่งนํ้า เมื่อมีสิ่งสกปรกมีหินปูน/ตะกรันจับผิวทอของคอนเดนเซอรหรือจับแผงรังผึ้งบนหอผ่ึงนํ้าทําใหการ
ระบายความรอนไมดี อุณหภูมิทางดานอัดจะสูงข้ึนมีผลทําใหกําลังการผลิตนํ้าแข็งลดลงและจะกินกระแสไฟฟา
เพิ่มข้ึน ดังน้ันจึงควรลางทําความสะอาดคอนเดนเซอรในชวงระหวาง  3-6 เดือน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับคุณภาพนํ้าท่ี
นํามาใชหมุนเวียนระบายความรอน โดยมีขอพิจารณาดังน้ี 

1. ปริมาณสารหรือของแข็งท่ีละลายนํ้า (Dissolve Solids) ใชเกณฑของการวัดปริมาณสารหรือ
ของแข็งท่ีละลายนํ้าท้ังหมด (Total Dissolve Solid ; TDS) เปนตัวกําหนด 

2. ปริมาณการท้ิงนํ้าท่ีหอผึ่งนํ้า และคอนเดนเซอร (กรณีท่ีใชแบบอีวาพอเรทีฟคอนเดนเซอร) ความ
รอนในคอนเดนเซอร ใชเกณฑของอุณหภูมิทางอัด (Condensing Temperature) เปนตัวกําหนด 
 
การลางคอนเดนเซอร (Condenser) มี 2 วิธี คือ 

1.  ใชแปรง  (ในกรณีท่ีเปนคอนเดนเซอรแบบเปลือก ( Shell) และแบบทอ (Tube)) 
2.  ใชสารเคมี (ใชไดท้ังคอนเดนเซอรแบบเปลือก (Shell) และแบบทอ (Tube) หรืออีวาพอเรทีฟ )    

การลางโดยใชแปรง  อุปกรณที่ตองใชมีดังนี ้

 1.  แปรงเหล็กขนาด ½ x 2 m สําหรับคอนเดนเซอรระบบแอมโมเนีย (NH3) จํานวน 4-5 อันตอการ
ลางแตละครั้ง 

 2. แปรงเหล็กขนาด 3/8 x 2 m  สําหรับคอนเดนเซอร ระบบฟรีออน (R22) จํานวน 2  อันตอการลาง
แตละครั้ง 

ขั้นตอนการลางคอนเดนเซอรโดยใชแปรง 

1. หยุดเครื่อง 
2. ปดวาลวเมนน้ําท่ีเขา/ออกคอนเดนเซอร 
3. ถายนํ้าออกจากคอนเดนเซอร 
4. ถอดหนาแปลนทอน้ําและเปดฝาออก 
5. ใชแปรงขัดและใชน้ําฉีดทําความสะอาดจนหมดทุกทอ 
6. กรณีท่ีใสแปรงไมเขา อาจจะตองใชสวานความเร็วรอบชาชวยดวยจึงจะไดผล 
7. ปดฝา และประกอบหนาแปลน 

ขอควรระวัง ท่ีปดฝาคอนเดนเซอรจะมีปะเก็นใสกันน้ํารั่ว และระวังอยาใหปะเก็นขาด เพราะจะทําใหน้ํา
หมุนเวียนระบายความรอนเกิดการไหลลัดวงจร ซึ่งจะมีผลใหอุณหภูมิหรือความดันทางอัดสูงข้ึน 
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การลางคอนเดนเซอร  ดวยสารเคมี 
การลางดวยสารเคมีควรจะใชกับแบบอีวาพอเรทีฟคอนเดนเซอรหรือใชกับเปลือก (Shell) และแบบทอ 

(Tube) ท่ีมีหินปูนเกาะหนาซ่ึงกอนลางควรทําความสะอาดแปรงและสารเคมีท่ีใชมีสวนผสมของกรดไฮโดรลิค
และสารเคมีอื่นๆ สวนปริมาณท่ีใชจะแตกตางกันตามขนาดเครื่องทํานํ้าแข็ง โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

1. ติดต้ังวาลว และปมสารเคมีเขากับถังผสมเคมี (ตามรูป) 
2. เติมนํ้าลงในถังผสม (ตามปริมาณท่ีกําหนด) 
3. เติมสารเคมีลงไปในนํ้า ในสัดสวน น้ํา 75%  กรด 25% 
4. เดินปมหมุนเวียนสารเคมี ลางคอนเดนเซอร (Condenser) ประมาณ 4-10 ช่ัวโมง (ข้ึนอยูกับความ

หนาของหินปูน) 
5. ถายนํ้ากรดออก จากนั้นใชน้ําธรรมดาลาง 
6. ใชแปรงลวดขัดทําความสะอาดและลางดวยน้ํา 2-3 ครั้ง กอนท่ีจะใชงานตามปกติ 
7. เดินเครื่องทํานํ้าแข็งใชงาน และตรวจสอบความดันทางสง วาทํางานปกติหรือไม 

 

 
 

รูปที่ 2.22  การลางคอนเดนเซอรดวยสารเคม ี
 

หมายเหตุ  กรณีท่ีเปนอีวาโปเรตีฟคอนเดนเซอร สามารถใชอางนํ้าและปมนํ้าหมุนเวียนของ อีวาโปเรตีฟ
คอนเดนเซอรเองได และถายหลังการหมุนเวียนน้ํากรดและเคมีแลวฉีดนํ้าทําความสะอาดอีกครั้งดวย
ปมนํ้าแรงดันสู 

 
 2.5.2.2   อีวาโปเรเตอร 

มีวิธีการบํารุงรักษาเชนเดียวกับคอนเดนเซอร อีวาโปเรเตอรจะทํางานไดโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อ
แผงอีวาโปเรเตอรสะอาด ไมมีน้ําแข็งไปเกาะสะสมท่ีแผงอีวาโปเรเตอรมากเกินไป และอากาศสามารถไหลผาน
ได 

ถึงแมจะมีน้ําแข็งเกาะอยูท่ีเครื่องแตถามีปริมาณเพียงเล็กนอย และเครื่องยังทํางานที่ระดับอุณหภูมิตํ่า
กวา 0 oC อีวาโปเรเตอรก็ยังทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด แตถานํ้าแข็งท่ีมาเกาะมีเพิ่มมากข้ึน แสดงวามี
ความผิดพลาดจากการละลายนํ้าแข็งเกิดข้ึน และควรจะทําการแกไขทันที 
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ปญหาสวนใหญก็คือ 
 เครื่องทําความรอนไฟฟาเพื่อละลายนํ้าแข็งเสียหาย 
 อุณหภูมิสุดทายในการละลายไมถูกตอง 
 การอุดตันของอีวาโปเรเตอร ท่ีทางระบายนํ้าท้ิง 
 มีความรอนสะสมมากเกินไปในระบบของเหลว 

 2.5.2.3  การบรรจุสารทําความเย็น 
วาลวปรับลดความดันจะควบคุมอัตราการไหลของสารทําความเย็นอยางมีประสิทธิภาพ ตราบใดท่ี

แหลงสงจายสารทําความเย็นสะอาดและบรรจุสารทําความเย็นไมนอยกวาท่ีกําหนดไว 
สภาวะของการจายสารทําความเย็นไปยังวาลวปรับลดความดันจะสังเกตไดชัดเจนจากหนาตางแผน

กระจกท่ีติดต้ังไว ถาสังเกตเห็นวามีฟองอากาศเกิดข้ึน  แสดงวามีการผสมระหวางของเหลวและกาซ ตองแจงให
เจาหนาท่ีเทคนิคดานการบํารุงรักษาทําการวิเคราะหและแกไขใหถูกตอง 

ฟองอากาศท่ีสังเกตไดอาจเกิดจาก 
 การบรรจุสารทําความเย็นไมเพียงพอ 
 ไสกรองและไดเออรมีบางสวนอุดตัน 
 คอนเดนเซอรมขีนาดตํ่ากวากําหนดหรอืไมมปีระสิทธิภาพ 

จึงตองคนหาสาเหตุของสารทําความเย็นท่ีสูญเสียไป ซึ่งอาจเกิดจากการรั่วของระบบทอหรือขอตอ การ
รั่วจากการซอมแซม การสูญเสียสารทําความเย็นท่ีมากเกินไปจะสงผลใหระบบหยุดการทํางานท่ีระดับความดัน
ตํ่า 
 2.5.2.4   การตรวจสอบหองเยน็ และตูเย็น 

เพ่ือใหหองเย็นหรือตูความเย็นทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองทําใหอากาศเย็นไหลเวียนไดอยาง
อิสระ สามารถกระจายออกไปรอบๆผลิตภัณฑ การตรวจสอบตูความเย็นตามปกติจะทําใหพบความผิดพลาดใน
ขณะท่ีมีภาระโหลดและสามารถแกไขใหถูกตองได ท้ังน้ีผูท่ีเกี่ยวของท้ังดานผูใชงานและเจาของผลิตภัณฑ
สามารถท่ีจะรวมกันแกไขปญหาไดดวยการจัดอบรมเกี่ยวกับการจัดวางภาระโหลดของผลิตภัณฑใหถูกตอง 
และควรจัดอบรมใหกับทุกคนท่ีเกี่ยวของเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
 2.5.2.5   ตูความเย็น 

การทําเครื่องหมายไวดานหนาภายในตูความเย็นดวยเสน แสดงระดับเพื่อแสดงภาระโหลดของปริมาตร
ผลิตภัณฑไมเกินกวาเสนแสดงระดับนี้ เพราะถาเกินกวาระดับท่ีกําหนด จะทําใหระบบทําความเย็นของตูความ
เย็นทํางานหนักเกินไป และสงผลทําใหอุณหภูมิของผลิตภัณฑสูงข้ึน 

ดวยลักษณะของกลองบรรจุท่ีดึงออกตามแนวนอน จึงควรวางผลิตภัณฑซอนกันแตละช้ันใหเรียบเสมอ
กัน เพราะถามีสวนยื่นออกมา อาจทําใหมานอากาศเบ่ียงออกไปยังดานหนากลอง จึงควรทําใหอากาศไหลวนไป
รอบๆกลองไดอยางสะดวก และไหลยอนกลับไปท่ีทอทางกลับได 

ผลิตภัณฑท่ีวางไวเหนือทอยอนกลับช้ันลางสุดจะเกิดปญหาเก่ียวกับสภาพการไหลเวียนของอากาศท่ีมี
ไมเพียงพอจึงเปนสาเหตุท่ีทําใหภาระโหลดของระบบทําความเย็นเพิ่มข้ึน 

โดยปกติอีวาโปเรเตอรจะติดต้ังท่ีสวนลางสุดของตูความเย็น ดังน้ันอาจจะมีการอุดตันเน่ืองจากการ
บรรจุ และผลิตภัณฑท่ีเหลือท้ิงไว จึงควรทําความสะอาดบอยๆ 
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 2.5.2.6   หองเย็น 
การวางผลิตภัณฑซอนๆกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือจัดวางไวในกลอง จะตองทําใหอากาศไหลเวียน

สัมผัสพ้ืนผิวไดท่ัวท้ังกลอง 
การจัดวางผลิตภัณฑบริเวณหนาเครื่องอีวาโปเรเตอรไมควรวางซอนกันจนชิดเครื่องเกินไป เพราะจะ

เปนสาเหตุทําใหการไหลของอากาศตลอดท่ัวท้ังหองเย็นไมดี สงผลใหการกระจายของอุณหภูมิไมสมํ่าเสมอ 
ควรหลีกเลี่ยงการวางผลิตภัณฑใตเครื่องอีวาพอเรเตอรโดยตรง ท้ังน้ีเพราะจะกีดขวางทางเขาออกท่ีจะ

ไปทําการบํารุงรักษาสวนประกอบตางๆของเครื่อง 
 2.5.2.7   การเสือ่มสภาพของเคร่ือง และโครงสรางของฉนวน 

ความเสียหายและการสึกกรอนเปนเรื่องท่ีตองเกิดข้ึนอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได การตรวจสอบตาม
เวลาที่ไดมีการกําหนดไวต้ังแตเริ่มการติดต้ัง จะชวยปองกันการเกิดความเสียหายตอระบบกอนเวลาอันควร ซึ่ง
เปนการกระทําท่ีเหมาะสมท่ีจะชวยปองกันการเส่ือมสภาพการทํางานของระบบและนํากลับมาสูสภาพเดิม 
 2.5.2.8   การหุมฉนวน 

การขาดของฉนวนจะสงผลกระทบตอการทํางานโดยรวมของเครื่องทําความเย็น 2 เรื่อง คือ 
 จะทําใหเกิดปญหาข้ึนท่ีวัสดุท่ีใชทําผนังหองเย็นหรือโครงพ้ืนผิวของตูเย็นจะรับเอาความรอนใน
ปริมาณมากสงเขามาในบริเวณพื้นท่ีท่ีตองการความเย็น ซึ่งเปนการเพ่ิมภาระงานใหกับระบบ 

 เมื่อมีการขาดของฉนวนหุมทอท่ีทางเขาจะทําใหอุณหภูมิของกาซทําความเย็นท่ีไหลยอนกลับจาก
คอมเพรสเซอรเพ่ิมข้ึน เปนสาเหตุทําใหการทํางานของคอมเพรสเซอรมีประสิทธิภาพลดลง 

เมื่อเกิดการขาดของฉนวนท่ีหอหุมวัสดุท่ีใชทําผนังหองเย็น จะเริ่มมีน้ําซึมเขาทางริมขอบของฉนวนท่ี
ไดรับความเสียหาย และเมื่อน้ําเปลี่ยนเปนน้ําแข็งก็จะขยายตัวเพิ่มข้ึน ทําใหโครงสรางภายในของโฟมท่ีเปน
ฉนวนเสียหาย ซึ่งจะสามารถทําการแกไขโดยการขับไอนํ้าออกไปและปดสวนนี้เขาดวยกันโดยใชสารติดผนึก
และทําการหุมฉนวนท่ีผิวใหม 

การซอมแซมความเสียหายของผิวฉนวนท่ีหุมควรทําการเปดวัสดุหุมฉนวนภายในออกกอน และ
ซอมแซมไหเร็วท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได 
ฉนวนโฟมชนิดยืดหยุน (Elastomeric Foam)  

โฟมชนิดยืดหยุนมีอีกช่ือหนึ่งคือ โฟมยางแบบขยาย (Expanded Rubber Foam) เปนฉนวนท่ียืดหยุนได
ดวยการฉีดขยายตัวในแบบ (Mold) โฟมชนิดน้ีเปนฉนวนประเภทเซลลปด (Closed Cell Insulation) มีเซลลชิด
กันมาก มีการดูดซึมความชื้นตํ่า ทําใหสามารถตานทานการแทรกซึมของไอนํ้าไดดี จึงเหมาะกับการใชงานท่ี
อุณหภูมิตํ่า เชนในระบบทอสงความเย็นในโรงนํ้าแข็ง หากใชงานท่ีอุณหภูมิสูงเปนเวลานานจะเกิดการหดตัว 
และทําใหสภาพการเปนฉนวนลดลง 
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รูปที่ 2.23 ภาพขยายแสดงโครงสรางของโฟมชนิดยืดหยุน 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.24  ลักษณะโฟมชนิดยืดหยุนแบบแผนและแบบสําหรับหุมทอ 
 

 2.5.2.9   เคร่ืองถายเทความรอน 
คอนเดนเซอร และอีวาโปเรเตอรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ข้ึนอยูกับการมีระบบการถายเทความ

รอนท่ีดี ซึ่งอุปกรณเหลาน้ีตองมีพื้นผิวท่ีสะอาด และปราศจากสิ่งกีดขวางดังท่ีไดอธิบายกอนหนาน้ี 
 2.5.2.10   การระบายความรอนดวยอากาศ 

วัสดุท่ีใชในการผลิตเครื่องถายเทความรอนแบบระบายความรอนดวยอากาศ ปกติจะใชทองแดงสําหรับ
ทําทอและอะลูมิเนียมสําหรับทําแผงท่ีขยายไปตามทอวัสดุท้ังสองชนิดน้ี สวนใหญแลวจะมีลักษณะเฉพาะ
ภายใตสภาวะการปองกันการกัดกรอนไดเปนอยางดี แตในบางสภาวะก็อาจเกิดความเสียหายได อันเนื่องจาก
กระบวนการท่ีเรงใหเกิดออกซิเดช่ันข้ึน  

การตรวจสอบตามกําหนดเวลาจะทําใหทราบถึงบริเวณท่ีเกิดการกัดกรอน ถาพบรองรอยใดๆข้ึนควรจะ
ทําการบํารุงรักษาอยางถูกตอง ซึ่งอาจจะปองกันวัสดุทําแผงอุปกรณดวยการเคลือบผิวเพิ่มข้ึน 

ปญหาดังกลาวไมพบบอยนักกับอิวาพอเรเตอร แตปญหาท่ีเกิดข้ึนกับอิวาพอเรเตอรคือ มีการกัดกรอน
ข้ึนบริเวณท่ีไมมีการใชงาน อยางไรก็ตาม ในระหวางการตรวจสอบตามกําหนดเวลายังคงเปนการรับประกันได
วา ไมมีการอุดตันจากการเกาะของน้ําแข็ง ซึ่งเปนสภาวะโดยรวมของเครื่องอิวาพอเรเตอรท่ีตองตรวจสอบอยู
สมํ่าเสมอ 
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 2.5.2.11   การระบายความรอนดวยน้ํา 
อัตราการกัดกรอนและการสะสมความสกปรกท่ีพบอยูกับคอนเดนเซอรแบบระบายความรอนดวยน้ําน้ี 

จะข้ึนอยูกับคุณภาพของนํ้าท่ีไหลผานตัวเครื่อง ซึ่งยากตอการประเมินวามีการปนเปอนในระดับใดท่ีสามารถ
ยอมรับได ท้ังน้ีเพราะคอนเดนเซอรถูกปดผนึกแนนอยู 

วิธีท่ีชวยไดคือ ผูปฏิบัติงานตองทําการบันทึกความดันขณะควบแนนของระบบไว เมื่อมีการสะสมของ
สารปนเปอนภายในจะทําใหความดันนั้นสูงข้ึน สงผลใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ เมื่อความดันขณะ
ควบแนนสูงข้ึนจนไมสามารถยอมรับได จึงควรใหเจาหนาท่ีเทคนิคดานการบํารุงรักษาท่ีมีความชํานาญ
โดยเฉพาะทําความสะอาดสวนประกอบตางๆเหลาน้ี และเพิ่มอุณหภูมิของนํ้าก็จะมีผลทําใหความดันขณะ
ควบแนนสูงข้ึนดวยเชนกัน 
 
 2.5.3  แผนการบํารุงรักษา 

สัญญาของการบํารุงรักษามีหลายรูปแบบแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับผูใชงานท่ีจะเลือกบริษัทคูสัญญา
เพื่อใหมาทําการบํารุงรักษาระบบทําความเย็น แตโดยท่ัวๆ ไปแลวลักษณะของสัญญาเหลาน้ีเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความตองการซ่ึงคลายกันกับการประกันภัย 

สําหรับแผนการบํารุงรักษานัน้มีจุดมุงหมายคือ 
 การบํารุงรักษาเพื่อใหมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม 
 ปรับปรุงความม่ันคงของระบบเพ่ือชวยลดความเสียหายตางๆ 

สิ่งเหลาน้ีเปนไปไดดวยการตรวจสอบติดตามการทํางานของเครื่อง การทําความสะอาด การซอมแซม 
หรือการเปลี่ยนช้ินสวนประกอบตางๆที่จําเปน และส่ิงสําคัญอยางยิ่งคือ จะตองเปลี่ยนหรือซอมสวนประกอบ
กอนท่ีจะใชการไมได 

ความผิดพลาดสวนใหญของระบบทําความเย็นจะทําใหสมรรถนะและประสิทธิภาพในการทํางาน
ลดลง แตจะไมสามารถสังเกตเห็นจนกระท่ังถึงระยะของการรับภาระงานสูงมาก หรือสภาวะอุณหภูมิของ
บรรยากาศสูงข้ึนแตสวนใหญแลวสาเหตุจะเกิดจากขนาดของระบบทําความเย็นท่ีมีขนาดใหญเกินไป นอกจากน้ี
การบํารุงรักษาเปนส่ิงสําคัญ ท้ังเพ่ือชวยปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน ขณะท่ีผูรับจางในการบํารุงรักษายังมี
ภารกิจอื่นๆอยูและเพ่ือใหมั่นใจไดวาระบบทําความเย็นยังทํางานมีประสิทธิภาพเทาท่ีเปนไปได 
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2.6  วิธีการตรวจวัด และวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ 
2.6.1 ภาระการปรับอากาศและวิธีคํานวณ 
“ภาระการปรับอากาศ” ตามเน้ือหาแลว  แบงออกได เปน  3  อยาง  คือ  “ภาระในอาคาร” “ภาระ

เครื่องปรับอากาศ” “ภาระแหลงความรอน” ภาระเหลาน้ันตางก็มีการคํานวณตามลําดับข้ันตอนแตละอยาง ณ 
ท่ีนี้ ขอกลาวถึงกฎการคํานวณและเน้ือหาของภาระนั้นๆ ตามลําดับไป 

2.6.1.1  ภาระในอาคาร 
ในกรณีท่ีมีการออกแบบอุปกรณปรับอากาศสําหรับอาคาร สิ่งท่ีตองไตรตรองเปนอันดับแรกก็คือการ

กําหนดปจจัยการออกแบบอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารดังท่ีกลาวไวแลว ท่ีจริงแลว องคประกอบทาง
ความรอนท่ีเหมือนจะทําใหปจจัยการออกแบบอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารท่ีถูกกําหนดไวเชนนี้ลมเหลว
ลง ก็คือ “ภาระในอาคาร” หรือ อีกช่ือหนึ่ง “Space load” หากกลาวใหงายข้ึน ภาระในอาคารคือปริมาณความ
รอนท่ีมีความสําคัญตอการรักษาอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคารใหเปนไปตามท่ีกําหนดอยางเสถียรภาพ 

ในนั้นเองเรียกแยกประเภทไดวา ความรอนท่ีคลายกับวาทําใหอุณหภูมิของอาคารสูงข้ึน กลาวคือ ความ
รอนสมดุลกลายเปนคาเชิงบวก (คาบวก) ท่ีเรียกวา ภาระการทําความเย็น และในทางกลับกัน ความรอนท่ีคลาย
กับวาทําใหอุณหภูมิของอาคารลดตํ่าลง กลาวคือ ความรอนสมดุลกลายเปนคาเชิงลบ (คาลบ) ท่ีเรียกวา ภาระการ
ทําความรอน 

เมื่อดูภาระเหลาน้ีจากมุมมองของอาคาร ภาระการทําความเย็นจะเรียกวา “ปริมาณความรอนไดรับใน
อาคาร” เพราะเปนความรอนท่ีรุกล้ําเขามาภายในอาคารหรือเปนความรอนท่ีเกิดข้ึนภายในอาคาร และภาระการ
ทําความรอนจะสามารถเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “ปริมาณความรอนสูญเสียในอาคาร” เพราะเปนปริมาณความ
รอนท่ีเสียไปจากอาคาร ดังแสดงในรูปท่ี 2.25 

                  
 
 

รูปที่ 2.25 แนวคิดของภาระภายในอาคาร 
  

ดังน้ัน กรณีท่ีคํานวณภาระปรับอากาศน้ัน จะเปนการคํานวณปริมาณ “การไดรับความรอน” (heat gain) 
หรือ “การสูญเสียความรอน” (heat loss) ออก จะอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของภาระปรับอากาศและกฎการคํานวณ
ดังตอไปนี้ 
 1. ภาระท่ีมาจากกระจกหนาตาง (ภาระความรอนสัมผัส) 

ภาระน้ีมีสองแบบคือ “ภาระแสงอาทิตยสองผาน” และ "ภาระความรอนถายเทผาน" ในรูป 2.26 เปน
การแสดงกระบวนการของแสงอาทิตยท่ีสองไปยังหนาตางกระจกทําใหไดรับความรอน “ภาระความรอนสอง
ผาน” สามารถคิดไดวาเปนภาระของแสงอาทิตยท่ีสองผานหนาตางกระจกแลวกลายเปนภาระความรอนใน 
ช่ัวพริบตาโดยท่ีไมมีการลาชาของเวลาตามปกติ อนึ่ง สวนใหญในการปรับอากาศรอนแลวจะไมพิจารณาการ

QGT (กระจก: ถายเทผาน)

Qt (ลมเขาออกตามชอง)

QW (ตัวกําแพง)

QE 

QH 

QGR (กระจก : สองผาน) 
QGT (กระจก : ถายเทผาน) 

QW (ตัวกําแพง) 

Qt (ลมเขาออกตามชอง) 

(ปริมาณความรอนสูญเสียในอาคาร) (ปริมาณความรอนไดรับในอาคาร)

(แสงสวาง)

(ตัวคน)

ดูดกลืน
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ไดรับความรอนจากแสงอาทิตยเนื่องจากเปนภาระที่ไมมีผลเชิงลบ อีกดานหนึ่ง ภาระความรอนถายเทผานเปน 
"ภาระการนําความรอน" ท่ีรุกล้ําจากภายนอกเขามาสูภายในอาคารหรือท่ีเสียจากภายในอาคารใหแกภายนอก 
ข้ึนอยูกับผลตางอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร 

 

      
 

รูปที่ 2.26 กระบวนการของแสงอาทิตยที่สองไปยังหนาตางกระจก จนกลายเปนการไดรับความรอน 
 
 2. ภาระจากโครงสรางอาคาร (ภาระความรอนสัมผัส) 

เปนภาระความรอนท่ีผานโครงสรางอาคาร เชน กําแพงดานนอก หลังคา ใตถุนติดพ้ืน ผนังใตดิน เปน
ตน แลวรุกล้ําจากภายนอกเขาสูภายในอาคาร หรือสูญเสียจากภายในอาคารไปยังภายนอก ในการคํานวณภาระ
การทําความเย็นจากกําแพงดานนอกและหลังคา อาศัยการคํานวณดวยวิธีสภาวะไมคงท่ีเปนคาบของ HASS 
(หมายเหตุ) ใชคาปริมาณความรอนท่ีไหลผาน แยกตามชนิดของโครงสรางตัวกําแพง ลบอัตราการไหลผาน
ความรอนของตัวกําแพง เปนคาผลตางของอุณหภูมิ แลวคํานวณคาภาระการทําความเย็นจากความแตกตางของ
อุณหภูมิภายในและภายนอกอาคารตามสภาพปรากฏท่ีเปลี่ยนไปตามชวงเวลา 

(หมายเหตุ) “HASS” คือมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมศาสตรทางการทําความรอน การปรับอากาศ
และสุขอนามัยแหงประเทศญ่ีปุน ยอมาจาก Heating Air-Conditioning and Sanitary Standard  อีกทางหน่ึง ใน
การคํานวณภาระการทําความรอน จะไมใสใจกับอิทธิพลของแสงอาทิตย และจะคํานวณดวยวิธีคํานวณท่ีสภาวะ
คงท่ี (หมายเหตุ) 
 (หมายเหตุ) “วิธีคํานวณท่ีสภาวะคงท่ี” คือการคํานวณท่ีต้ังตามขอกําหนดท่ีไดมีการกําหนดอุณหภูมิ
ภายในอาคารและอุณหภูมิภายนอกอาคารใหคงท่ี ภาระความรอนท่ีไหลผานใตถุนติดพ้ืนและผนังใตดินจะ
บันทึกเฉพาะเวลาทําความรอนและจะไมนํามาพิจารณาในการทําความเย็นเน่ืองจากไมมีกระทบใดๆ ตอการ
สูญเสียความรอน 

สะทอนกลับ

กระจก 

ภายนอกอาคาร ภายในอาคาร

สะทอนกลับ

แผรังสี 

แทรกผาน

แผรังสีความรอน

พาความรอน
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 3. ภาระจากผนังก้ันภายใน (ภาระความรอนสมัผัส) 
ในกรณีท่ีหองขางเคียงเปนหองท่ีไมมีการปรับอากาศ (หองเก็บของ หองใตบันได ทางเดิน เปนตน) จะ

ใชวิธีคิด “สัมประสิทธิ์ผลตางอุณหภูมิหองขางเคียง” แตวา ในกรณีท่ีสามารถคาดคะเนอุณหภูมิของพ้ืนท่ีนั้นๆ
ไดโดยงาย จะกําหนดวิธีการคํานวณภาระจากคาความแตกตางของอุณหภูมินั้นๆ กับอุณหภูมิภายในอาคาร 
 4. ภาระจากความช้ืนเขา-ออก (ภาระความรอนแฝง) 

เปนภาระท่ีเกิดจากความแตกตางของความดันยอยของไอนํ้าภายในอาคารกับภายนอกอาคารท่ีติดอยูกับ
ตัวผนังและเปนภาระจากการไหลเขาออกของนํ้า (ความช้ืน) นอกเหนือจากกรณีของหองท่ีมีอุณหภูมิและ
ความช้ืนคงท่ีหรือหองดรายรูมเปนตนท่ีตองมีการควบคุมความช้ืนอยางเข็มงวดแลว ถึงไมพิจารณาภาระนี้ก็ไมมี
ผลกระทบกระทบใดๆ ในการปรับอากาศท่ัวไปของหองพักอาศัยปกติ เนื่องจากภาระนี้เปนภาระท่ีมีคานอยมาก 
 5. ภาระจากลมเขาออกตามชองรั่ว (ภาระความรอนสัมผัสและภาระความรอนแฝง) 

ภาระจากลมเขาออกตามชองเปดหรือรูรั่ว  เปนภาระท่ีมาจากการรุกล้ําของอากาศภายนอกเขาสูบริเวณ
การปรับอากาศจากการเปดปดประตู ชองวางของหนาตางและประตู ปริมาณของลมเขาออกตามชองเองก็ไดรับ
ผลกระทบจากความตางของอุณหภูมิภายในอาคารและอุณหภูมิภายนอกอาคารหรือความเร็วลมสวนนอก 
นอกเหนือจากโครงสรางของหนาตางและประตู 
 6. ภาระท่ีเกิดข้ึนภายในอาคาร (ภาระความรอนสัมผัสและภาระความรอนแฝง) 

เปนภาระความรอนจากอุปกรณสองสวาง  หรืออุปกรณและเครื่องจักรอื่นๆ ภายในอาคาร รวมไปถึง
จากตัวคน ใชวงท่ีทําความรอน จะไมพิจารณาภาระนี้เพราะไมมีผลกระทบใดๆ แตในกรณีการปรับอากาศตลอด 
24 ช่ัวโมง เปนตน จะบวกเขากับทิศทางท่ีสรางดุลกับภาระการทําความรอนก็ได 
 7. ภาระความรอนสะสมจากการปรับอากาศแบบเปนชวงๆ 

ในกรณีท่ีมีการปรับอากาศแบบเปนชวงๆ ถึงแมจะอยูในชวงท่ีหยุดในระหวางการทํางานของการปรับ
อากาศก็ตาม การไดรับความรอนและการสูญเสียความรอนก็ยังมีอยู ซึ่งทําใหเกิดการสะสมความรอนจากตัว
โครงสรางอาคารหรือเครื่องเรือนและอุปกรณใชสอยเปนตน เมื่อเริ่มตนทํางานการปรับอากาศตอไป จะปรากฏ
เปนภาระความรอนสะสม ภาระความรอนสะสมน้ี ตามปกติจะมีนอยและโอกาสท่ีจะเปนภาระขนาดใหญท่ีสุด
ในเวลาเริ่มตนการทํางานของการปรับอากาศไมคอยมี ดังน้ัน ถึงแมจะไมพิจารณาภาระความรอนสะสมในสวน
ของภาระการทําความเย็นไปก็ตาม จะไมมีผลกระทบใดๆ ในสวนของภาระการทําความรอนนี้จะถือวา “ภาระ
ความรอนสะสมเชิงตําแหนง” 
 

 2.6.1.2  ภาระเคร่ืองปรับอากาศ 
 ภาระความรอนท่ีรวมภาระความรอนภายในอาคารดังกลาวขางตนแลวยังมี “ภาระความรอนของเครื่อง
เปาลม” “ภาระความรอนผานทอลม” “ภาระอากาศภายนอก” และ “ภาระความรอนซ้ํา” ดังท่ีแสดงขางลางรวม
เรียกวา  “ภาระเครื่องปรับอากาศ” ภาระเครื่องปรับอากาศน้ีเปนขอมูลพื้นฐานของการประเมินของ
เครื่องปรับอากาศ 
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 1. ภาระความรอนจากพัดลม (ภาระความรอนสัมผัส) 
 เปนภาระความรอนท่ีเกิดจากการไดรับความรอนจากพัดลม (รวมท้ังมอเตอรไฟฟา) และเมื่อมีการทํา
ความรอนจะไมพิจารณาเพราะไมมีผลกระทบใดๆ 
 2. ภาระความรอนผานทอลม (ภาระความรอนสัมผัส) 
 เปนภาระความรอนท่ีกอใหเกิดความตางของอุณหภูมิของอากาศภายในทอลม และอุณหภูมิแวดลอม
ภายนอกทอลม ทวา เมื่อมีการทําความรอน จะเปนการสรางดุลกับภาระความรอนของเคร่ืองเปาลมขางตนจึง
สามารถตัดท้ิงได 
 3. ภาระอากาศภายนอก (ภาระความรอนสัมผสัและภาระความรอนแฝง) 
 ในการปรับอากาศปกติท่ัวไปสําหรับมนุษย ดวยจุดมุงหมายท่ีจะกําจัดฝุนผง กลิ่นเหม็น CO2 เปนตน 
และคงไวซึ่งสภาพอันนารื่นรมยของสภาพแวดลอมภายในอาคาร จึงจําเปนท่ีจะรับเอาปริมาณท่ีจําเปนของ
อากาศภายนอกจากสวนนอกของอาคารเขามา (ตามปกติ 20-30 [m3/h คน]) ซึ่งมีสภาพท่ีตางกับอุณหภูมิและ
ความช้ืนภายในอาคาร ภาระอากาศภายนอกเปนภาระความรอนเพื่อทําใหอากาศภายนอกท่ีรับเขามาน้ีมีสภาวะ
เหมือนอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคาร 
 4. ภาระความรอนซ้ํา (ภาระความรอนสัมผัส) 
 กรณีท่ีมีการควบคุมความชื้นภายในอาคารใหเปนความช้ืนตํ่า ดังแสดงไวในแผนภูมิไซโครเมตริก

(หมายเหตุ) ในแผนภูมิ 2.27 ภายหลังจากท่ีทําใหอากาศปอนเขาเย็นตํ่ากวาจุดอิ่มตัวแลว ((5) → (8)) จําเปนท่ี

จะตองใหความรอนซ้ํา (reheat) ((8) → (6)) ภาระความรอนท่ีตองใชในการน้ีก็คือภาระความรอนซ้ํา  

ควา
มชื้น

สัม
บูรณ



ภาระความรอนซ้ํา

เอล
ทัล
ปจํ
าเพ
าะ

1x
2x

4t1t2t6t8t7t

8h
6h

5h 1Q

lΔ

 
 

รูปที่ 2.27  ภาระความรอนซํ้าบนแผนภูมิไซโครเมตรี 
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รูปที่ 2.28(1)  โครงสรางของ Psychrometry chart 

 
รูปที่ 2.28(2) โครงสรางของ Psychrometry chart 

 

(h8 → h6) เนื่องจากภาระความรอนซํ้าเปนภาระท่ีจําเปนเฉพาะกับการควบคุมความช้ืนในชวงเวลาการทําความ
เย็นตามปกติ จึงไมรวมเขากับภาระการทําความรอน 
 (หมายเหตุ) “Psychrometric chart” หรือเรียกวา “แผนภาพอากาศชื้น” เปนแผนภาพท่ีสรางความ
สะดวกในการทําความเขาใจตอสภาพทางความรอนของอากาศ โดยมีองคประกอบดังแสดงในแผนภูมิรูปท่ี 2.28 
และเนื่องจากเม่ือพิจารณาสภาพอากาศตาม “แผนภูมิ” 2 จุด สภาพการณของอากาศน้ันๆ ไมไดรับการกําหนด
เปนพิเศษแตอยางใด บางครั้งจึงเรียกวา “Chart” อนึ่ง ในการคํานวณอุปกรณในการปรับอากาศน้ัน จะใชแต 
“แผนภูมิ h-x” ซึ่งแกนจะแสดง “เอนทัลปจําเพาะ (h)” และ “ความช้ืนสัมบูรณ (x)” โดย Psychrometric chart 
แสดงไวในรูปท่ี 2.28(2) 
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 ภาระความรอนซํ้าน้ีหากเปรียบเทียบกับรถยนต แลวจะเปรียบเสมือนสภาพการเหยียบคันเรงจนสุดแลว
เหยียบเบรกพรอมกัน ซึ่งจะเกิดความส้ินเปลืองพลังงานโดยสูญเปลาข้ึน 
 ดังน้ัน ประเด็นสําคัญในการอนุรักษพลังงาน ก็คือการกําหนดชวงความช้ืนสัมพัทธภายในหองใหกวาง
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
แผนภูมิไซโครเมตริกชารตจะแสดงคาตาง ๆ ดังน้ี 

 อุณหภูมิกระเปาะแหง : วัดอุณหภูมิไดโดยใชเทอรโมมิเตอรแบบธรรมดา (เสนแนวนอนของชารต) 
 อุณหภูมิกระเปาะเปยก :  วัดอณุหภูมิไดโดยใชผาชุปน้ําคลุมท่ีกระเปาะ (เสนทแยงของชารต) 
 อุณหภูมิของจดุกลั่นตัว : คือคาของอุณหภูมิท่ีทําใหไอน้ําเริ่มกลั่นตัว และยัง แสดงคาปริมาณของ
ไอน้ําในอากาศ  

 ความชื้น : 
 ความช้ืนสัมบูรณ : คือมวลของไอนํ้าตอหนึ่งหนวยปริมาตรอากาศ (กรัม/ลบ.ม.) (ไมแสดง
ในชารต) 

 ความช้ืนจําเพาะ : คือ มวลของไอนํ้าตอมวลของอากาศแหงหน่ึงหนวย (กรัม/กิโลกรัม) 
(เสนแนวต้ังทางขวามือของชารต) 

 ความช้ืนสัมพัทธ : คือ อัตราสวนของความดันระหวางไอนํ้าในอากาศ และไอนํ้าท่ีจุด
อิ่มตัวท่ีอุณหภูมิเดียวกัน (ตามเสนโคงของชารต)  

 เอนธัลป (Enthalpy) : คือปริมาณพลังงานความรอนในอากาศ (ตามเสนโคง ของชารต) มี 2 
องคประกอบคือ 

 ความรอนสัมผัส (Sensible Heat) - การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ กระเปาะแหงของอากาศ
ท่ีความช้ืนคงท่ี 

 ความรอนแฝง (Latent heat) –การเปล่ียนแปลงปริมาณความช้ืนในอากาศท่ีอุณหภูมิ
กระเปาะแหงคงท่ี 
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ตารางท่ี 2.7 แสดงกระบวนการปรับอากาศแบบตาง ๆ 
 

ลําดับท่ี ขบวนการ วิธีการ อุณหภูมิ
กระเปาะแหง 

( °C) 

ความชื้น
สัมพัทธ (%) 

เอนธัลป 
(kJ/kg) 

 

เอนธัลปท่ี 
เปลี่ยนแปลง 

(kJ/kg) 

1 อากาศภายนอก 
 

ผานทอลม 
 

15 50 28.5  

1→2 การทําความรอน 
แบบแหง 
 

เคร่ืองทําความรอน 
แบบไฟฟา 
 

15→40 50→12 28.5→54 25.5 

2→3 การทําใหชื้น 
 

ฉีดนํ้า 40 0 ซ 
 

40 12→40 54→88 34 

3→4 การทําความเย็น 
 

คอยลน้ําเย็น 
 

40→30 40→70 88→78.5 9.5 

4→5 การทําความเย็น  
และลดความช้ืน 
 

การทําความเย็น 
และการกลั่นตัว 
 

30→15 70→93 78.5→40 38.5 

5+6→7 การผสมระหวาง 
อากาศ 2 สภาวะ 
 

กระเปาะแหง 35 0 ซ 
กระเปาะเปยก 24 0 ซ   
7 อยูบนเสนที่ลาก 
ระหวาง 5 และ 6  
และใชสัดสวน 
ของอากาศท่ีไหล 
 

27 56 59 19 

7→8 การทําความเย็น 
แบบระเหย 
 

ตัวทําความเย็น  
แบบระเหยเชิง 
พาณิชย (อุณหภูม ิ
กระเปาะเปยกคงท่ี) 
ประสิทธิภาพ 80% 
 

  59 0 

8→9 การทําความเย็น 
แบบระเหยและเกิด 
การกล่ันตัว 
 

บนเสนอิ่มตัว 
 

  59 0 
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เพื่อความเขาใจในคุณสมบัติตาง ๆ ไดดีข้ึนใหดูจากเลข  1-9 ในไซโครเมตริกชารท  
 

 จากตัวอยางในการใชไซโครเมตริกชารท จะพบวากระบวนการปรับอากาศท่ีแตกตางกัน เชน  ความ
รอน ความเย็น ความช้ืน ตางก็ตองการใชการถายเทพลังงานเชนเดียวกัน  ตามชารท ถาจุด 1 แสดงสภาวะอากาศ
ภายนอก และ 7 แสดงสภาวะอากาศท่ีตองการ สวนอื่น ๆ อยูนอกแนวเสนนี้ คือ พลังงานท่ีสูญเสีย 
 ไซโครเมตริกชารท   เปนสิ่งที่มีประโยชนในการคํานวณหาพลังงานที่ตองการ สําหรับกระบวนการปรับ
อากาศตาง ๆ 
 นอกจากการแสดงสภาวะของพลังงานท่ีสูญเสียแลวยังแสดงถึงปญหา  ดังน้ัน  ผูเช่ียวชาญทางดาน
ระบบปรับอากาศ จึงใชไซโครเมตริกชารทในการแกไขปญหาตาง ๆ  
 

 
 

รูปที่ 2.33 ไซโครเมตริกชารท 

6 

4 7 

9 
8 

3 2 

5 1 
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 2.6.1.3  ภาระแหลงความรอน 
  ภาระท่ีประกอบดวยภาระภายในอาคารและภาระเครื่องปรับอากาศขางตน บวกดวย “ภาระความรอน
ของปม” “ภาระความรอนถายเทผานผนังทอ” “ภาระความรอนสะสมของอุปกรณ” เรียกวา “ภาระแหลงความ
รอน” ซึ่งภาระน้ีจะเปนปจจัยในการกําหนด capacity ของอุปกรณแหลงความรอน เชน เครื่องทําความเย็น หมอ
ไอนํ้า เปนตน 
 1.  ภาระความรอนของปม (ความรอนสัมผัส) 

เปนภาระท่ีเกิดจากการไดรับความรอนของปมสงตัวกลางความรอน ในการทําความรอนสามารถตัดท้ิง
ไดเนื่องจากไมมีผลเชิงลบ 
 2.  ภาระความรอนถายเทผานผนังทอ (ความรอนสัมผัส) 

เปนภาระในระบบทอท่ีประกอบเปนระบบปรับอากาศท่ีเกิดข้ึนจากผลตางอุณหภูมิระหวางอุณหภูมิ
ตัวกลางความรอนในทอกับอุณหภูมิรอบๆ ทอ โดยสวนใหญมักจะตัดท้ิงไมพิจารณา แตในกรณีท่ีความยาวรวม
ของทอมีความยาวมาก บางครั้งจะตองพิจารณาภาระนี้ดวย 

3. ภาระความรอนสะสมของอุปกรณ (ความรอนสัมผัส)  
กรณีท่ีทําการปรับอากาศเปนชวงๆ ระหวางท่ีหยุดเครื่องอุปกรณ ทอ รวมท้ังนํ้าท่ีมีอยูภายในจะเกิดการ 

“ใหและระบายความรอนกับสิ่งแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิแตกตางกัน ทําใหเกิดผลตางอุณหภูมิกับอุณหภูมิท่ีกําหนด 
เม่ือเริ่มเดินเครื่องใหมอีกครั้ง จะกลายเปน “ภาระความรอนของอุปกรณ” ข้ึน ภาระน้ีเรียกวา “ภาระ Pull down 
และภาระ Warming up” 

โดยท่ัวไปสวนใหญแลวจะสามารถตัดท้ิงไมพิจารณาภาระนี้ได แตกรณีท่ีระบบมีขนาดใหญ และมี
ขอจํากัดเรื่อง “เวลา Pull down – “Warming up” จะตองนําภาระนี้มาคํานวณดวย โดยท่ัวไปเวลา Pull down จะมี
ระยะเวลาส้ันกวาเวลา Preheat ตาราง 2.8 แสดงประเภทและโครงสรางของภาระความรอนในการปรับอากาศ
ตางๆ ซึ่งไดรวมภาระตางๆขางตนเอาไวแลว 
 

 2.6.1.4  การเดินเคร่ืองดวยภาระเต็มพิกัดกับภาระไมเต็มพิกัด 
  เมื่อตรวจสอบสภาพการเดินเครื่องของระบบเครื่องปรับอากาศในอาคารสํานักงาน จากรูปท่ี 2.30 จะ
พบวา 80 [%] ของเวลาเดินเครื่องรวมท้ังป จะเดินเครื่องดวยภาระไมเกิน 35 [%] กลาวคือ เดินเครื่องดวย “ภาระ
ไมเต็มพิกัด” 
 สมมติวาเดินเครื่องดวยภาระไมเต็มพิกัดท่ี 35 [%] กลาวกันประสิทธิภาพจะลดลงประมาณ 30 [%] 
ดังน้ัน การเดินเครื่องระบบปรับอากาศอยางอนุรักษพลังงาน จะตองพยายามลด “การเดินเครื่องดวยภาระไมเต็ม
พิกัด” ใหเหลือนอยท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และ “เดินเครื่องดวยภาระเต็มพิกัด” อยางตอเนื่องเพ่ือใหประสิทธิภาพ
การเดินเครื่องมีคาสูง 
 มาตรการเพ่ือทําใหไดดังกลาว ประกอบดวยการนําระบบเก็บความรอนมาใช การเดินเครื่องแบบ
ควบคุมจํานวนเครื่องโดยแบงอุปกรณแหลงความรอน เปนตน 
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รูปที่ 2.30 สภาพการเดินเคร่ืองระบบปรับอากาศในอาคารสํานักงาน 

ตารางที่ 2.8 ประเภทและโครงสรางของภาระความรอนในการปรับอากาศ 

ภาระแหลงความรอน 

องคประกอบของภาระความรอน ภาระปรับอากาศเย็น ภาระปรับอากาศรอน 
ความรอนสัมผัส ความรอนแฝง ความรอนสัมผัส ความรอนแฝง 

ภาระปม 

ภาระความรอนผานผนังทอ 

ภาระความรอนสะสมอุปกรณ 

ภาระเคร่ืองปรับอากาศ 

ภาระความรอนพัดลม 

ภาระความรอนผานผนังทอลม 

ภาระอากาศภายนอก 

ภาระความรอนซ้ํา 

ภาระภายในอาคาร 

ภาระหนาตางกระจก 

ภาระโครงสรางอาคาร 

ภาระผนังกั้นภายใน 

ภาระความชื้นซึม 

ภาระลมเขาออกตามชอง 

ภาระความรอนที่เกิดในอาคาร 

ภาระแสงแดดสองผาน 

ภาระความรอนถายเทผาน 

ผนังภายนอก หลังคา 

พื้นอาคารติดดิน ผนังใตดิน 

อุปกรณสองสวาง 

รางกาย 

อุปกรณตางๆ 

ภาระความรอนสะสมจากการเดินเปนชวงๆ 

นํามาคํานวณ 
สวนมากมักจะไมนํามาพิจารณา แตกรณีท่ีคาดวาจะมีผลกระทบมากจะตองนํามาคํานวณดวย 
ไมนํามาพิจารณา 
ไมเก่ียว 

80 [%] ของเวลาเดินเคร่ืองตลอดปจะอยูในชวงนี ้

การแจกแจงความถ่ี 

ความถี่ (ชั่วโมง) 

เวล
าเด

ินเ
คร
ื่อง

 

5[%]      15[%]        25[%]    35[%]      45[%]         55[%]         65[%]         75[%]             85[%]            95[%]   100[%] 
ความสามารถของระบบ 

ท่ีมา : การปรับอากาศ สมาคมวิชาการอุตสาหรรมอนามัย สมาคมบรรยายวิชาการ รวมวิทยานิพนธบรรยาย (5-7 ส.ค. 2541 (ซัปโปโร)) 
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 2.6.2 การไหลของพลังงานความรอนในระบบปรับอากาศ 
 หลักการของการปรับอากาศสามารถอธิบายไดงายๆ ดังตอไปนี้ 
 การปรับอากาศเย็นจะทําไดดวยการใชตัวกลางความรอนตางๆ ดูดซับความรอนเขาภายในอาคาร แลว
นําไปปลอยท้ิงภายนอก สวนการปรับอากาศรอนจะทําไดดวยการนําพลังงานความรอนจากแหลงความรอน
ภายนอกใสเขาไปในหองโดยใชตัวกลางความรอนตางๆเปนตัวขนถายเพื่อใหหักลางกับความรอนสูญเสียภายใน
อาคาร 
 ดังน้ัน ในการปรับอากาศเย็นและการปรับอากาศรอนจึงเกิดการไหล (กระแส) ของพลังงานความรอน
ระหวางตัวกลางความรอนตางๆ การทําความเขาใจการไหลของพลังงานความรอนนี้ จะเปนทางลัดในการทํา
ความเขาใจหลักการของการปรับอากาศ ตอไปนี้จะอธิบายการไหลของพลังงานความรอนในการปรับอากาศเย็น
และการไหลของพลังงานความรอนในการปรับอากาศรอนโดยยกตัวอยางในกรณีของอาคารสํานักงานท่ัวไป 
 1. การไหลของพลังงานความรอนในการปรับอากาศเย็น (ดูรูป 2.31) 
 ความรอนท่ีไดรับเขามาในอาคาร จะถูกหักลางในเชิงความรอนดวย “อากาศสําหรับปรับอากาศ 
(ตัวอยางเชน อากาศ 15 [°C]·90[%])” ท่ีเปาเขาไปในหองดวยพัดลมของเครื่องปรับอากาศ เพื่อรักษา “เงื่อนไข
อุณหภูมิและความชื้นภายในหองตามท่ีออกแบบไว (ตัวอยางเชน 25 [°C]·50 [%])” ใหไดตลอดเวลา “อากาศ
หมุนเวียนกลับ (return air : 25 [°C]·50[%])” จากภายในหอง จะถูกนําไปผสมกับ “อากาศภายนอก (ตัวอยางเชน 
32[°C]·60 [%])” แลวนําไปใหความเย็น-ลดความช้ืนใหมีสภาวะ 15 [°C]·90[%] อีกครั้งดวย “คอยลน้ําเย็น” ท่ี
ติดต้ังอยูในเครื่องปรับอากาศ กอนท่ีจะนําไปเปาเขาไปในหองอีกครั้งเปนวัฏจักรวนเวียนเชนนี้ ในการปรับ
อากาศดวย “วิธีใชอากาศภายนอกท้ังหมด (all OA)” นั้น “ปริมาณอากาศภายนอกท่ีนําเขามา” จะเทากับ 100 [%] 
แตในการปรับอากาศของอาคารสํานักงาน โดยท่ัวไปปริมาณท่ีนําอากาศภายนอกเขาจะมีคาประมาณ 20-30 [%] 
ของปริมาณอากาศท่ีจายท้ังหมด 
 สวนความรอนท่ีนําออกจากในอาคาร  จะถูกนําไปถ าย เทท่ี เครื่องทํา นํ้า เย็น ท่ี ติด ต้ังไว ใน
เครื่องปรับอากาศสงผลใหไดน้ําเย็นท่ีจายออกมาดวยปมนํ้าเย็นจากเครื่องทําความเย็นซึ่งเปนอุปกรณแหลงความ
เย็น 
 กลาวคือ โดยท่ัวไป น้ําเย็นท่ีจายใหกับเครื่องปรับอากาศดวยอุณหภูมิประมาณ 7 [°C] จะกลายเปนนํ้า
เย็นท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 12 [°C] หลังจากท่ีถายความเย็นใหแกหองแลวกลับไปยังท่ีเครื่องทําความเย็น น้ําเย็นท่ี
กลับไปท่ีเครื่องทําความเย็นดวยอุณหภูมิประมาณ 12 [°C] จะถูกทําใหเย็นลงจนมีอุณหภูมิประมาณ 7 [°C] ท่ี 
“เครื่องระเหย (evaporator)” ของเครื่องทําความเย็น แลวนําไปจายใหกับเครื่องปรับอากาศอีกครั้งเปนวัฏจักร 
 นอกจากน้ี ความรอนท่ีถายเทจากนํ้าเย็นของเครื่องปรับอากาศไปยังเครื่องทําความเย็น จะถายเทผาน
สารทําความเย็นของเครื่องทําความเย็น ไปท่ี “เครื่องควบแนน (condenser)” แลวถายเทตอไปใหน้ําระบายความ
รอนจากคูลลิ่งทาวเวอร ในญ่ีปุน โดยท่ัวไปน้ําระบายความรอนจะเขาไปท่ีเครื่องควบแนนดวยอุณหภูมิประมาณ 
32 [°C] แลวกลับมาท่ีคูลลิ่งทาวเวอรดวยอุณหภูมิประมาณ 37 [°C] 
 น้ําระบายความรอนท่ีกลับมาท่ีคูลลิ่งทาวเวอรดวยอุณหภูมิประมาณ 37 [°C] เมื่อผานคูลลิ่งทาวเวอรจะ
ถูกทําใหเย็นลงจนมีอุณหภูมิประมาณ 32 [°C] ซึ่งความรอนในน้ําจะถูกระบายออกไปใหกับบรรยากาศ (อากาศ
ภายนอก) 
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ดังน้ัน หากไมพิจารณา “ตัวกลางความรอน (กระบวนการ) ระหวางทาง” ตามท่ีไดอธิบายไปขางตน
แลว การปรับอากาศเย็นก็คือการนํา “ความรอนท่ีไดรับเขามาในอาคาร” ท้ิงไปใหกับอากาศภายนอกนั่นเอง 
 

F

P P
 

 
รูปที่ 2.31 การไหลของพลังงานความรอนในการปรับอากาศเย็น 

 
 2. การไหลของพลังงานความรอนในการปรับอากาศรอน (ดูรปู 2.32) 
 การปรับอากาศรอนโดยใช (บางครั้งก็ใชน้ําอุนหรือน้ํารอน ฯลฯ) จาก “หมอไอนํ้า (มีท้ังท่ีใชกาซหุงตม 
(town gas) น้ํามันกาด น้ํามันหนัก ฯลฯ เปนเช้ือเพลิง)” ซึ่งเปนอุปกรณแหลงความรอน แลวสงไอนํ้าไปท่ี 
“เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน” เพ่ือแปลงนํ้าใหน้ํารอนท่ีเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนดังกลาว ไอน้ําท่ีแลกเปลี่ยน
ความรอนแลวจะกลายเปนน้ําควบแนนกลับมาท่ีหมอไอนํ้า 
 สวนน้ําท่ีถูกแปลงเปนน้ํารอนท่ีเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน จะถูกปมนํ้ารอนสงไปยังเครื่องปรับอากาศ 
แลวกลับไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนอีกครั้งเปนวัฏจักร 
 ภายในเครื่องปรับอากาศจะมี “คอยลน้ํารอน (บางครั้งจะใชคอยลน้ํารอนน้ําเย็นซึ่งสามารถใชเปนคอยล
น้ําเย็นไดดวย)” และ “เครื่องเพิ่มความช้ืน” โดยจะใหความรอนแกคอยลน้ํารอนตางๆ เพื่อใหความรอน-เพิ่ม
ความช้ืนใหแกอากาศของเครื่องปรับอากาศ อากาศสําหรับปรับอากาศท่ีไดรับความรอน-เพิ่มความช้ืนดวยคอยล
น้ํารอนตางๆ ของเครื่องปรับอากาศ จะถูกเปาเขาไปในหองดวยพัดลมของเครื่องปรับอากาศ เพื่อเติมความรอนท่ี
สูญเสียไปจากในอาคาร แลวไหลกลับมายังเครื่องปรับอากาศอีกครั้งเปนวํฏจักร 
 ดังน้ัน หากไมพิจารณา “ตัวกลางความรอน (กระบวนการ) ระหวางทาง” ท่ีอธิบายไปแลวขางตน การ
ปรับอากาศรอน ก็คือการเติมความรอนท่ีสูญเสียไปดวยเช้ือเพลิง ฯลฯ นั่นเอง 
 ปริมาณลมของเคร่ืองปรับอากาศโดยท่ัวไปจะขึ้นอยูกับปริมาณลมท่ีจายใหในขณะปรับอากาศเย็น 
ดังน้ัน สัดสวนของปริมาณอากาศท่ีนําเขามาจากภายนอกและปริมาณอากาศ หมุนเวียนจะมีคาเทากับท้ังในการ
ปรับอากาศรอนและอากาศเย็น 

น้ําระบายความรอน 
น้ําเย็น 

อากาศภายนอก อากาศ 

เค
รื่อ
งป

รับ
อา
กา
ศ 

เค
รื่อ
งทํ

าค
วา
มเ
ย็น

 

คูล
ลิ่ง
ทา
วเว

อร
 

ปม
 

พัด
ลม

 
คอ

ยล
น้ํา

ไส
กร
อง
อา
กา
ศ 

ปม
 

ได
รับ

คว
าม
รอ
น 

แห
ลง
คว

าม
เย็น

 



ตอนที ่4  บทท่ี 2  หลักการ/การอนุรักษพลงังานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ                    ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

2-59 

 
รูปที่ 2.32 การไหลของพลังงานความรอนในการปรับอากาศรอน 

 
พลังงานที่ใชในระบบปรับอากาศ 
 

 
รูปที่ 2.33 พลังงานที่ใชในระบบปรับอากาศ 

ท่ีมา :  โครงการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ, สหราชอาณาจักร 
 
แผนภูมินี้จะแสดงใหเห็นถึงสวนการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ  ซึ่งเปนสวนประกอบพ้ืนฐาน

ของระบบปรับอากาศทุกระบบ  คาเปอรเซ็นตท่ีแสดง คือ  ปริมาณพลังงานท่ีใชในแตละสวนของสวนการทํา
ความเย็น  

15-18% 

คอมเพรสเซอร 

อิแวปพอเรเตอร 

64-68% 

15-18% 

อุปกรณขยายตัว 
(<1% สําหรบั 
อุปกรณขยายตัว 
แบบอิเล็คทรอนิกส) 
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สวนประกอบพ้ืนฐานของระบบปรับอากาศ 
 ระบบปรับอากาศประกอบดวยสวนประกอบพื้นฐาน 4 สวน คือ     

• อีวาโปเรเตอร เปนตัวแลกเปลี่ยนความรอน  ถูกออกแบบมาเพื่อดึงความรอนออกจากพื้นท่ีปรับ
อากาศโดยการใชตัวกลาง เชน  อากาศหรือสารทําความเย็น (ใชพลังงานสําหรับพัดลม 15-18 % ของพลังงานท่ี
ใชในระบบท้ังหมด) 

• คอมเพรสเซอร เปนตัวดึงกาซของสารทําความเย็น   ความดันตํ่าจากอีวาโปเรเตอรและอัดให 
ความดันสูงข้ึน  กาซของสารทําความเย็นจะถูกทําใหเย็นลงและควบแนนเปนของเหลวตอไป  (ใชพลังงาน 64-
68 % ของพลังงานท่ีใชในระบบท้ังหมด) 

• คอนเดนเซอร  เปนตัวแลกเปลี่ยนความรอนซ่ึงมีโครงสรางคลายกับอีวาโปเรเตอร กาซของสาร
ทําความเย็นจะถูกดึงความรอนออกไปจนกลายเปนของเหลว (ใชพลังงานสําหรับพัดลม 15-18 % ของพลังงานท่ี
ใชในระบบท้ังหมด) 

• อุปกรณขยายตัว เปนอุปกรณอยางงายสําหรับลดความดันของสารทําความเย็นเหลว  กอนเขาอีวา
โปเรเตอร  นอกจากน้ียังใชสําหรับควบคุมการไหลของสารทําความเย็นเขาสูอีวาโปเรเตอร  (มีการใชพลังงาน
นอยมากโดยเฉพาะอุปกรณขยายตัวแบบอิเลคทรอนิกส) 
 

 2.6.3  วิธีปรับอากาศแบบเก็บความรอน 
 2.6.3.1 การปรับอากาศแบบเก็บความรอนคืออะไร 
 “การปรับอากาศแบบเก็บความรอน” หมายถึงการติดต้ัง “ถังเก็บความรอน” ฯลฯ เพื่อเกลี่ยภาระของ
อุปกรณแหลงความรอน เชน เครื่องทําความเย็น หมอไอน้ํา ฯลฯ ของระบบปรับอากาศใหสมํ่าเสมอ โดยเม่ือมี
ภาระตํ่าหรือเมื่อไมมีภาระ จะเดินเครื่องอุปกรณแหลงความรอนเหลาน้ีอยางมีประสิทธิภาพสูงในสภาวะ 
Capacity เต็มท่ี (Capacity ท่ีพิกัดของอุปกรณ) แลวนําความรอนหรือความเย็นท่ีเกิดข้ึนไปเก็บไวในถังเก็บ 
ความรอน เมื่อภาระการปรับอากาศมีคาสูงกวา Capacity ของอุปกรณแหลงความรอนจึงปลอยความรอนนี้
ออกมา ขอดีคือ ทําใหอุปกรณแหลงความรอน “มี Capacity ลดลง” “เดินเครื่องดวยประสิทธิภาพสูง” “ใช
กําลังไฟฟาตอนกลางคืนซ่ึงมีราคาตํ่า” เปนตน อนึ่ง วิธีเก็บความรอน แบงเปน “การเก็บความรอนดวยน้ํา” กับ 
“การเก็บความรอนดวยน้ําแข็ง” 
 

 2.6.3.2  หลักการของการเดินเคร่ืองปรับอากาศแบบเก็บความรอนดวยน้ํา 
 ตัวอยางของหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศเย็นแบบเก็บความรอนดวยน้ํา แสดงไวในรูป 
2.34 เครื่องทําความเย็นจะใชปมนํ้าเย็นปฐมภูมิสูบนํ้าจากบริเวณอุณหภูมิสูง (ประมาณ 12-15 [°C]) นําไปให
ความเย็นดวยเครื่องทําความเย็นเพื่อทําเปนน้ําเย็น (7-8 [°C]) ในระหวางน้ัน เครื่องทําความเย็นจะไมได
เดินเครื่องท่ีภาระไมเต็มท่ี (Partial load) แตจะเดินเครื่องท่ีภาระเต็มท่ี (Full load)  

 ปมนํ้าเย็นทุติยภูมิจะสงนํ้าเย็นอุณหภูมิตํ่าไปยังเครื่องปรับอากาศแลวเปนน้ําเย็นอุณหภูมิสูง ไหล
กลับมายังบริเวณอุณหภูมิสูงของถังเก็บความรอนเปนวัฏจักร 
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 อนึ่ง การเดินทอของระบบเครื่องทําความเย็นกับการเดินทอของระบบเครื่องปรับอากาศจะแยกกันท่ี
ถังเก็บความรอนแบบเปด ดังน้ัน วิธีเดินทอแบบน้ีโดยท่ัวไปจึงเรียกวาการเดินทอแบบวงจรเปด เพื่อใหแตกตาง
จากการเดินทอแบบวงจรปด 
 

 2.6.3.3  ขอดีขอเสียของการเกบ็ความรอนดวยน้ํา 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

รูปที่ 2.34 หลักการปรับอากาศเย็นเก็บความรอนดวยน้ํา 
 
 สารท่ีใชในการเก็บความรอนมีหลายประเภท ปจจุบันไมเพียงแตความรอนสัมผัสเทาน้ัน แตยังมีการ
เก็บความรอนโดยใชความรอนแฝงอีกดวย ในถังเก็บความรอนสําหรับการปรับอากาศ กรณีท่ี “เก็บความรอน
ดวยความรอนสัมผัส” จะใช “น้ํา” สวนการ “เก็บความรอนดวยความรอนแฝง” จะใช “น้ําแข็ง” การเก็บความ
รอนมีใชกันมานานแลวในกรณีท่ีมีการเดินเครื่องเปนชวงๆ มาก เชน พื้นท่ีสาธารณะของโรงแรม หรือภาระมี
การเปลี่ยนแปลงมาก เชน หางสรรพสินคา รานคา โรงมโหรสพ ฯลฯ หรือกรณีการเดินเครื่องมีระยะเวลานาน 
อยางไรก็ตาม ระยะหลังน้ีจะนิยมใช “ระบบแหลงความรอนแบบปมความรอน” ซึ่งใชอากาศหรือความรอนท้ิง
เปนแหลงความรอนกันมากข้ึน 
 ในท่ีนี้จะสรุปขอดีขอเสียของการเก็บความรอนดวยน้ําอีกครัง้ดังตอไปนี้ 
1. ขอดี 

(ก) สามารถปรับอุปสงคอุปทานความรอนท่ีไมสมดุลได กลาวคือ สามารถ “เกลี่ยภาระแหลงความรอน” ได 
(ข) สามารถเดินเครื่องอยางสมํ่าเสมอได 
(ค) สามารถลด Capacity ของอุปกรณแหลงความรอนไดดวย “Peak shift (หมายเหตุ)” หรือ  
“Peak cut * ” 
(ง) มีอิสระในการเลือกระยะเวลาและเวลาเดินเครื่องปรับอากาศได 
(จ) สามารถหลีกเลี่ยงการเดินเครื่องตอเนื่องท่ีภาระตํ่าได จึงเดินเครื่องอุปกรณแหลงความรอนไดโดยท่ี

ประสิทธิภาพสูง 
(ฉ) สามารถรองรับภาระท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตไดงาย 
(ช) สามารถใชไฟฟาในชวงกลางคืนซึ่งมีราคาตํ่าได 

2q

1q

เคร่ืองปรับอากาศ 

อุปกรณแหลงความรอน 

ถังเก็บความรอน 

 ปมปฐมภูมิ 

บริเวณ บริเวณ 

อุณหภูมิสูง อุณหภูมิตํ่า 

ปมทุติยภูมิ 
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 *“Peak shift กับ Peak cut”; Peak หมายถึง “ภาระจุดยอดสูงสุด (Peak load)” การเดินเครื่องแบบเก็บ
ความรอน ถายกตัวอยางในฤดูรอน จะมีรูปแบบการเดินเครื่องท่ีสําคัญสองแบบดังรูป 2.39 หากเดินเครื่อง
ตอเน่ือง 24 ช่ัวโมงดังรูป (1) จะสามารถ “ยาย (Peak shift)” ภาระขณะเวลาท่ีมีภาระสูงสุดตอนกลางวันไปตอน
กลางคืนได ซึ่งนอกจากจะลด capacity ของแหลงความรอนใหเหลือนอยท่ีสุดไดแลว ยังสามารถใชไฟฟาในชวง
กลางคืนซึ่งมีราคาถูกไดทําใหมีความคุมคามากข้ึน 
 สวนการเดินเครื่องแบบรูป (2) ดวย “ไฟฟาในชวงกลางคืน” กับการ “หยุดเดินเครื่องแหลงความรอน 
(Peak cut)” ใน “ชวงเวลา peak ของอุปสงคไฟฟา (โดยท่ัวไปคือ 13:00-16:00)” จะทําใหคาไฟฟายิ่งถูกลงไปอีก
ดวย 
2. ขอเสีย 

(ก) มีคาใชจายสําหรับโครงสรางของถังเก็บความรอน 
(ข) กรณีท่ีใชพื้น slab สองช้ันใตพื้น คากอสรางถังนํ้าเก็บความรอนจะถูกลง แตความรอนสูญเสีย (heat loss) 

จากกนถังนํ้าลงดินจะเพ่ิมมากข้ึน 
(ค) กรณีของถังนํ้าแบบเปด เฮดของปมจะสูงข้ึน คาใชจายของกําลังขับปมจึงเพ่ิมข้ึน 
(ง) ในถังนํ้าแบบเปด เชน ถังนํ้าเก็บความรอนทําจากคอนกรีต ออกซิเจนจะละลายในน้ําไดงาย และบางครั้ง

ทําใหคุณภาพน้ําตํ่าลง ดังน้ันอุปกรณปรับอากาศจะผุกรอนเรว็ข้ึน 
(จ) การเดินเครื่องตอเนื่องในเวลากลางคืนทําใหคาใชจายในการจัดการการเดินเครื่องสูงข้ึน 

 

 

 
รูปที่ 2.35 รูปแบบการเดินเคร่ืองแบบเก็บความรอนที่สําคัญ 

 
 ท้ังน้ีจะตองพิจารณาวา ในการใชไฟฟาชวงดึก ซึ่งมีขอดีของคาไฟฟาราคาถูก หักลบกับขอเสียจากการ
จัดการการเดินเครื่องท่ีเพ่ิมข้ึน สุทธิแลวจะเปนเทาใด 
 นอกจากน้ี ในการนําระบบนี้ไปใช การยายภาระไฟฟากลางวันไปกลางคืนจะมีขอจํากัดอยูบาง ควร
ติดตอกับการไฟฟาในเรื่องน้ี 

ความสามารถของอุปกรณแหลงความรอน 

ภาระ 

ความสามารถของอุปกรณแหลงความรอน 
ภาระ 

ภาระเปาหมาย 

(เวลา)(เวลา)
(2) แบบหยุดเครื่องในชวงใชไฟฟาสูงสุด 

(peak cut) 
(1) แบบเดินเครื่องท้ังวัน 

(peak shift) 

(ค
วา
มส

าม
าร
ถแ

หล
งค
วา
มร

อน
) 

(เวลา) 
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 2.6.3.4  ขอดีขอเสียของการเกบ็ความรอนดวยน้ําแข็ง 
 การเก็บความรอนดวยน้ําแข็ง เปนระบบปรับอากาศท่ีมีอุปกรณเก็บความเย็นในสภาพนํ้าแข็ง ดวยการ
ใชความรอนแฝงของการหลอมเหลวในการเปลี่ยนสถานะจาก “น้ํา เปลี่ยนเปน น้ําแข็ง” หรือ “น้ําแข็ง 
เปลี่ยนเปน น้ํา” (ประมาณ 335 [kJ/kg]) จะสามารถเก็บความรอนไดดวยความหนาแนนสูง ถังเก็บความรอนจึงมี
ขนาดเล็ก และยังมีขอดีอื่นๆ อีก 
ในท่ีนี้จะอธิบายขอดีขอเสียของการเก็บความรอนดวยน้ําแข็ง 
 1. ขอดี 

(ก) ยิ่งเพ่ิมคา “IPF (Ice Packing Factor)” ใหสูงข้ึนเทาใด capacity ของถังเก็บความรอนก็จะเล็กลงได
เทาน้ัน และจะสามารถลดความรอนสูญเสียจากถังเก็บความรอนไดมากข้ึน 

(ข) อุณหภูมิของนํ้าเย็นจะต่ํากวาการเก็บความรอนดวยน้ํามาก จึงสามารถทํา “การปรับอากาศดวย
ผลตางอุณหภูมิสูง”ไดโดยใชผลตางอุณหภูมิท่ีมีคาสูงและสามารถชวยในการลดความช้ืนไดมาก 
 2.ขอเสีย 

(ก) อุณหภูมิระเหยของเครื่องทําความเย็นจะตํ่าลง คา “COP (Coefficient Of Performance)” ของ
เครื่องทําความเย็นจึงตํ่าลง 

(ข) น้ําเย็นจะมีอุณหภูมิตํ่า จึงอาจเกิดการควบแนนท่ีพื้นผิวของชองเปาลมของ fan coil unit ข้ึนได 
 ระยะหลังน้ีเมื่อระบบปรับอากาศแบบเก็บความรอนดวยนํ้าแข็งเริ่มขยับจากข้ันตอนการพัฒนามาเปน
ข้ันตอนการใชงานจริง ไดมีขอเสนอตางๆ เกิดข้ึนมากมาย เชน ลักษณะของนํ้าแข็ง วิธีทํานํ้าแข็ง วิธีนําความเย็น
ไปใชประโยชน ชนิดของตัวกลางความรอน การรองรับอุปกรณแยก เปนตน 
 
 2.6.4  ดัชนีประเมินอุปกรณปรับอากาศ 
 ดัชนีสําหรับประเมินสมรรถนะของระบบปรับอากาศมีหลายตัว ตอไปนี้จะอธิบายดัชนีท่ีสําคัญ 3 ตัวท่ี
ผูรับผิดชอบดานพลังงานควรรูไว 
 2.6.4.1  PAL (Perimeter Annual Load) 
 ดัชนีตัวนี้มีไวประเมิน “การปองกันความรอนสูญเสีย” ผานผนังดานนอก หนาตาง ฯลฯ ของอาคาร 
ซึ่งคํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
 

  
)

PAL
2หอง(m เวณรอบๆพื้นที่บริ

 (MJ/ป)หองท่ีอยู ๆงบริเวณรอบอนทั้งปขอภาระความร
=   (2.16) 

 
 ในทางปฏิบัติจะตองทําใหคาน้ีมีคาตํ่ากวาตัวเลขท่ีแสดงไวในตาราง  2.7 “ตัวเลขท่ีมาตรฐานกําหนดคา 
มาตรฐาน” คูณดวยตาราง 2.10 “scale correction factor” 
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ตารางที่ 2.9 คา มาตรฐานหนวย 
 

โรงแรม  โรงพยาบาล 
สถานพยาบาล 

รานคาจําหนาย
สินคา 

สํานักงาน โรงเรียน รานอาหาร 

420 340 380 300 320 550 

 
ตารางที่ 2.10 scale correction factor 

  

      พ้ืนท่ีพ้ืนเฉล่ีย 
จํานวนช้ัน
    

ตอช้ัน 
ไมรวมช้ันใตดิน 

ไมเกิน 50 [m2] 100 [m2] 200 [m2] 300 [m2] 

1 2.40 1.68 1.32 1.20 
ต้ังแต 2 ข้ึนไป 2.00 1.40 1.10 1.00 

 
หมายเหตุ  กรณีที่พื้นที่พื้นเฉล่ียตอชั้นมีคาอยูระหวางคาที่ระบุไวในตาราง คา Scale correction factor จะคํานวณไดโดย Linear 

interpolation ดวยคาที่ใกลเคียง 

   
 2.6.4.2  CEC/AC (Coefficient of Energy Consumption for Air-Conditioning) 
 ดัชนี CEC นี้เรียกวา “สัมประสิทธิ์ความส้ินเปลืองพลังงานในการปรับอากาศ” ซึ่งคํานวณไดจากสูตร
ตอไปนี้ 

 CEC =   (2.17) 

            
 “ความส้ินเปลืองพลังงานในการปรับอากาศท้ังป” ขางตน หมายถึงความส้ินเปลืองพลังงานของระบบ

ปรับอากาศในการจัดการภาระการปรับอากาศเปนเวลา 1 ป ตาราง 2.11 แสดง “คามาตรฐานตัดสิน CEC/AC” 
ซึ่งเปนเกณฑการพิจารณา “อาคารอนุรักษพลังงานการปรับอากาศ” 
 

ตารางที่ 2.11 คามาตรฐานตัดสิน CEC/AC 
 

โรงแรม โรงเตี๊ยม โรงพยาบาล 
สถานพยาบาล 

รานคาจําหนายสินคา สํานักงาน โรงเรียน รานอาหาร 

2.5 2.5 1.7 1.5 1.5 2.2 
 

 อนึ่งนอกจากน้ี คา CEC ยังมี (1) CEC/V (ดัชนีการอนุรักษพลังงานเก่ียวกับระบบปรับอากาศเชิงกล) 
(2) CEC/L (ดัชนีการอนุรักษพลังงานเกี่ยวกบัระบบแสงสวาง) (3) CEC/HW (ดัชนีการอนุรักษพลังงานเก่ียวกับ
ระบบจายนํ้ารอน) (4) CEC/EV (ดัชนีการอนุรักษพลังงานเกีย่วกับลิฟตโดยสาร) อีกดวย 
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 2.6.4.3  COP (Coefficient Of Performance) 
  คา COP คํานวณไดจากสูตรตอไปนี้ 
 
 COP =  (2.18) 
  

ดัชนีนี้ระบุวาตองให “พลังงานทุติยภูมิขาเขา” (ตัวอยางเชน กําลังขาเขาของมอเตอรของเครื่อง
คอมเพรสเซอรของเครื่องทําความเย็น) เทาใด จึงจะได “พลังงานขาออกท่ีตองการ” (ตัวอยางเชน กําลังขาออก
ของเครื่องระเหยของเครื่องทําความเย็น) เทาใด ยิ่งตัวเลขน้ีมีคาสูงเทาใด ก็ยิ่งแสดงวามีสมรรถนะสูงเทาน้ัน 
โดยท่ัวไปคา COP ของเครื่องทําความเย็นแบบอัดไอ (เชน เครื่องทําความเย็นแบบแรงเหวี่ยง) จะมีคาประมาณ 
4-6 ขณะท่ีคา COP ของปมความรอนกรณีท่ีใชอากาศเปนแหลงความรอนจะมีคาประมาณ 2-4 กรณีท่ีใชน้ําเปน
แหลงความรอนจะมีคาประมาณ 4-6 
 ท้ังน้ี คา COP ในทางปฏิบัติจะมีคาประมาณ 50-70 [%] ของคา COP ตามทฤษฎี เนื่องจากมีความรอน
สูญเสียและความสูญเสียเชิงกล นอกจากน้ัน คา COP ของปมความรอนโดยทฤษฎีแลวจะมีคาเทากับ COP ของ
เครื่องทําความเย็นบวกดวย 1 แตควรเขาใจวาจะข้ึนอยูกับอุณหภูมิระเหยและอุณหภูมิควบแนนดวย 
 
 2.6.5  กลวิธีอนุรักษพลังงานในการปรับอากาศ 
 2.6.5.1  การอนุรักษพลังงานในข้ันตอนของการออกแบบ 
  แนวคิดพ้ืนฐานในการพิจารณา “อนุรักษพลังงาน” ในข้ันตอนการออกแบบระบบปรับอากาศมี
ดังตอไปนี้ 

1. ลดภาระการปรับอากาศ 
2. กําหนดเงื่อนไขในการออกแบบใหเหมาะสม ลดการเกิดความรอนภายในระบบ กําหนด capacity 

ของอุปกรณใหเหมาะสม 
3. ใชประโยชนจากพลังงานธรรมชาติและพลังงานปลอยท้ิง 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพใหมีคาสูง 

รายละเอียดแตละหัวขอจะอธิบายไวในตารางท่ี 2.12 “วิธีอนุรักษพลังงานในข้ันตอนการออกแบบ” ซึ่ง
มีประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

(ก) การลดภาระการปรับอากาศ กําหนดเงื่อนไขในการออกแบบใหเหมาะสม ลดการเกิดความรอน
ภายใน 

ระบบกําหนด capacity ของอุปกรณใหเหมาะสม 
 กาวแรกในการออกแบบอยางอนุรักษพลังงาน ไดแก การลดจํานวนแหลงความรอน เพื่อใหมีภาระ
ความรอนในการปรับอากาศท่ีถายเทเขามาจากภายนอกอาคาร (ภาระการถายเทความรอน ภาระแสงแดด ภาระ
อากาศภายนอกและภาระความรอนท่ีเกิดข้ึนภายในลดลงใหเหลือคานอยท่ีสุด การออกแบบรูปรางและทิศทาง
ของอาคาร ตําแหนงของ Core (หมายเหตุ) การออกแบบชายคา หนาตาง ฯลฯ จะมีอิทธิพลอยางมากตอ “ภาระ
แสงแดด” ดังน้ัน จึงตองเพ่ิมความเปนฉนวนความรอนของหลังคา ผนัง หนาตางกระจก รวมท้ังมีการพิจารณา
อยางถี่ถวนในข้ันตอนการวางแผนออกแบบดวย 

พลังงานขาออกที่ตองการ 
พลังงานทุติยภูมิขาเขา 
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 (หมายเหตุ)  Core หมายถึงสวนท่ีเปนศูนยกลาง ในท่ีนี้จะหมายถึงบริเวณท่ีมีอุปกรณสาธารณูปโภค 
เชน หองสุขา ฯลฯ พื้นท่ีสําหรับเครื่องจักรอุปกรณ ผนังโครงสราง ฯลฯ รวมอยูดวยกันในอาคาร 
 

ตารางที่ 2.12   วิธีอนุรักษพลังงานในขั้นตอนการออกแบบ 
(ก) ลดภาระการปรับอากาศ 
พิจารณาตัวอาคาร พิจารณารูปรางและทิศทางของอาคาร ตําแหนงของ core 
(ลดภาระภายนอก) การออกแบบรอบนอกอาคาร เชน ชายคา ฯลฯ คุณสมบัติของหนาตาง การออกแบบตําแหนง

ของมูลี่ 
 เพิ่มความเปนฉนวนความรอนของพื้น ผนัง หลังคา 
กําหนดความช้ืน-อุณหภูมิให
เหมาะสม 

กําหนดเง่ือนไขใหเหมาะสมในข้ันตอนการออกแบบ 

ลดการเกิดความรอนภายใน ใชอุปกรณสองสวางที่มีประสิทธิภาพสูง ใชอุปกรณ OA แบบอนุรักษพลังงาน 
(ข) ใชประโยชนจากพลังงานธรรมชาติ พลังงานปลอยทิ้ง 
ระบบนําความรอนทิ้งกลับมา
ใช 

ใชอุปกรณแหลงความรอนแบบนําความรอนทิ้งกลับมาใช (เคร่ืองทําความรอนแบบ double 
bundle ระบบปมความรอนแบบใชน้ําเปนแหลงความรอน) 

แหลงความรอนแบบนําความ
รอนกลับมาใช 

ใชเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนรวม (แบบหมุน แบบนิ่ง) (แลกเปล่ียนความรอนระหวางอากาศ
ระบายกับอากาศภายนอก) 

ปรับอากาศเย็นดวยอากาศ
ภายนอก 

ใชระบบปรับความเย็นดวยอากาศภายนอก 

(ค) เพิ่มประสิทธิภาพใหมีคาสูง 
แบงโซนใหเหมาะสม แบงโซนโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคการใชหอง เง่ือนไขอุณหภูมิ-ความชื้น ทิศทาง ชวงเวลาใช

งาน 
เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ ใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง (อุปกรณแบบอนุรักษพลังงานที่มีคา COP สูง) 
แหลงความรอน กําหนด capacity ของอุปกรณใหเหมาะสม (แบงจํานวนเคร่ืองใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง

ภาระ) 
 เดินเคร่ืองที่ประสิทธิภาพสูงโดยใชถังเก็บความรอน 
ลดงานที่ใชในการไหลเวียน
ความรอน 

ใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง 

 ใชวิธีควบคุมแบบอัตราไหลแปรผัน (VAV, VWV) 
 ใชผลตางอุณหภูมิที่มีคาสูง (อากาศ น้ํา) 
เพิ่มประสิทธิภาพรวม ใชระบบโคเจนเนอเรชั่น 

 
 เงื่อนไขอุณหภูมิและความช้ืน จะมีผลกระทบอยางมากตอการกําหนดขนาดของเครื่องจักรอุปกรณ 
(อุปกรณแหลงความรอน ปม เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ) และระบบปรับอากาศในข้ันตอนการออกแบบ มองในแง
ของการอนุรักษพลังงานแลว ในอนาคตเงื่อนไขอุณหภูมิและความช้ืนในฤดูรอนควรจะกําหนดใหสูงไว 
นอกจากนี้ คา “จํานวนคนในหอง (คน/m2)” แตเดิมท่ีเคยใชในการคํานวณภาระท่ีเกิดข้ึนจากรางกายท่ีเกิดข้ึน
ภายในอาคาร มักจะถูกประเมินไวสูงกวาคาท่ีเปนจริง ทําใหภาระจากรางกายและภาระอากาศภายนอกมีคาสูง
กวาความเปนจริงบอยๆ ในกรณีของอาคารสํานักงาน ภาระอากาศภายนอกจะมีสัดสวนถึง 1/3-1/4 ของภาระ
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ความรอนโดยรวม ระยะหลังน้ีเริ่มมีการนําวิธี Cool tube (Earth tube) หรือวิธี Cool tunnel มาใชกันมากข้ึนเพื่อ
ลดภาระอากาศภายนอก วิธีเหลาน้ีจะฝงทอลมหรือทอไวใตดิน แลวนําอากาศภายนอกเขามาทางทอเหลาน้ัน 
 นอกจากน้ี “ภาระแสงสวาง ภาระเตาเสียบ” ซึ่งเคยเพิ่มสูงข้ึนเนื่องจากอาคารมีความเปนอัจฉริยะ 
(Intelligent) เพิ่มข้ึน ปจจุบันก็เพิ่มข้ึนถึงจุดสูงสุดแลว เนื่องจากมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณสองสวาง
และสมรรถนะของอุปกรณ OA ดังน้ัน Capacity ของอุปกรณท่ีเลือกมาใชโดยพิจารณาจากภาระตามมาตรฐาน
การออกแบบเดิม มักจะมีคาสูงเกินไป ทําใหมีการเดินเครื่องอุปกรณตางๆ ท่ีจุดท่ีมีประสิทธิภาพตํ่าลง ดังน้ัน ใน
ข้ันตอนการออกแบบ จะตองพิจารณาทบทวนจํานวนคนในหอง ([คน] หรือ [คน/m2]) และภาระแสงสวาง 
[W/m2] ใหมโดยอางอิงจากอาคารท่ีมีลักษณะคลายกัน และเลือกใชอุปกรณท่ีมี Capacity ท่ีเหมาะสม 

(ข) การใชประโยชนจากความรอนท้ิง 
 การนําความรอนท้ิงกลับมาใชท่ีใชกันท่ัวไป ไดแก การแลกเปลี่ยนความรอนระหวางอากาศภายนอก
กับอากาศระบาย โดยใช “เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนรวม (Total heat exchanger)” แบบหมุนหรือแบบไมหมุน 
ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนจะมีคาคอนขางสูง คือประมาณ 50-70 [%] แตบางครั้งจะตองบายพาส
ผานไป หรือหยุดเครื่องเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ข้ึนอยูกับผลตาง “เอนทัลป * ” ระหวางอากาศระบายกับ
อากาศภายนอก  
 *“เอนทัลป (Enthalpy)” เปนตัวแปรสถานะตัวหนึ่งของวัตถุ มีคาเทากับพลังงานภายใน (u) บวกดวยผล
คูณระหวางความดัน (P) กับปริมาตร (V) 
 มีหนวยเปน kJ หรือ kcal คาเอนทัลปตอมวลหน่ึงหนวยเรียกวา เอนทัลปจําเพาะ ([kJ/kg] หรือ 
[kcal/kg]) 
 ปญหาในข้ันตอนการซอมบํารุง ไดแก ในบางกรณีพื้นผิวแลกเปลี่ยนความรอนของเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนรวมอาจสกปรกจนทําใหประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนลดตํ่าลงมากหรือจนทําใหโรเตอร ไม
หมุน จึงตองมีการซอมบํารุงเปนระยะ 
 การปรับอากาศเย็นดวยอากาศภายนอก เปนระบบปรับอากาศเย็นโดยนําอากาศภายนอกเขามาเปน
จํานวนมากในฤดูระหวางฤดูรอนและฤดูหนาว หรือในฤดูหนาวซึ่งอุณหภูมิอากาศภายนอกจะมีคาตํ่ากวา
อุณหภูมิภายในหอง ซึ่งมีประสิทธิผลสูงในการอนุรักษพลังงาน นิยมใชในรานคาขนาดใหญซึ่งมีภาระการปรับ
อากาศเย็นตลอดท้ังป 

(ค) การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 ตองทํา “การแบงโซน * ” อยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคการใชหอง เงื่อนไขอุณหภูมิและ
ความช้ืน รวมท้ังชวงเวลาการใชงานดวย ควรระลึกอยูเสมอวา การแบงโซนจะมีผลตอการเดินเครื่องระบบปรับ
อากาศและเครื่องปรับอากาศใหมีประสิทธิภาพสูง 
 *“การแบงโซน (Zoning)” หมายถึงการแบงพ้ืนท่ีภายในอาคารออกเปนหลายๆ เขต (โซน) แลวปรับ
อากาศแตละโซนโดยติดต้ัง “เครื่องปรับอากาศแบบแยกระบบ” และ “ทอลม” แยกกัน 
 การแบงโซนแบบพื้นฐานโดยแบงออกเปนตะวันออก ตะวันตก ใต เหนือ ช้ันบนสุด ช้ันใตดิน ฯลฯ 
เรียกวา การแบงโซนตามทิศทาง การแบงโซนแบบอื่นๆ มีท้ังการแบงตามชวงเวลาการใชงาน การแบงโซนตาม
เงื่อนไขการปรับอากาศ การแบงโซนตามแนวโนมภาระ เปนตน 
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 พยายามเลือกใชอุปกรณแหลงความรอนและอุปกรณลําเลียงความรอนแบบอนุรักษพลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 สวนปมและเครื่องปรับอากาศ หากลดปริมาณจายนํ้าและปริมาณจายอากาศโดยใชวิธีปริมาตรนํ้า    
แปรผัน (VWV) และวิธีปริมาตรอากาศแปรผัน (VAV) หรือใชวิธีปรับอากาศดวยผลตางอุณหภูมิสูงแลวจะ
สามารถลดกําลังขับในการลําเลียงไดมาก 
 (หมายเหตุ) ภาระความรอนสัมผัสจะแปรผันตามผลคูณระหวางอัตราไหลกับผลตางอุณหภูมิ วิธีปรับ
ปริมาตรอากาศ เรียกวา วิธีปริมาตรอากาศแปรผัน (Variable Air Volume หรือ VAV) สวนวิธีปรับปริมาตรนํ้า 
เรียกวา วิธีปริมาตรนํ้าแปรผัน (Variable Water Volume หรือ VWV) สวนวิธีปรับผลตางอุณหภูมิโดยไมเปลี่ยน
อัตราไหล เรียกวา วิธีปริมาตรอากาศคงท่ี (Constant Air Volume หรือ CAV) และ วิธีปริมาตรนํ้าคงท่ี (Constant 
Water Volume หรือ CWV) ตามทฤษฎีแลวความสิ้นเปลืองกําลังขับจะแปรผันตามกําลัง 3 ของความเร็วรอบ 
ดังน้ัน การใชวิธี VAV หรือ VWV จึงมีประสิทธิผลสูงในการอนุรักษพลังงาน 
 ระบบโคเจเนอเรชั่น (CGS) ซึ่งสามารถจายไฟฟาและความรอนไดพรอมๆกัน เปนระบบท่ีตองการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน ซึ่งมีประสิทธิผลสูงเม่ือนําไปใชกับอาคารท่ีมีช่ัวโมงทํางาน (เปดบริการ) เปน
เวลานาน เชน โรงแรม โรงพยาบาล หรือสถานประกอบการท่ีตองใชความรอนเปนจํานวนมากก 
 

แสงสวางเตาเสียบ
36%

ลําเลียงความรอน
10%

แหลงความรอน
30%

กําลังขับ
12%

อื่น ๆ
12%

 
รูปที่ 2.36 พลังงานที่ใชในระบบปรับอากาศ 

 
 2.6.5.2  การอนุรักษพลังงานในขั้นตอนการเดินเคร่ือง 
 สัดสวนความส้ินเปลืองพลังงาน [%] ของการใชงานตางๆ ในอาคารสํานักงานท่ัวไป  จะมีลักษณะ
คลายกับรูปท่ี 2.36 
 แมวาการอนุรักษพลังงานในข้ันตอนการออกแบบที่ไดอธิบายไวขางตน จะเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ แต
สําหรับอาคารเดิมท่ีมีอยูแลว การนํามาตรการอนุรักษพลังงานมาใชก็มีความสําคัญเชนกัน กลาวคือ ยังมีอาคาร
จํานวนหน่ึงท่ีนาสงสัยวามีการจัดการการเดินเครื่องระบบปรับอากาศถูกตองตามแนวคิดการอนุรักษพลังงานท่ี
ไดออกแบบไวในครั้งแรกหรือไม กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ในหลายกรณีวัตถุประสงคการออกแบบของผูออกแบบ
มักจะไมถูกถายทอดใหผูควบคุมการเดินเครื่องอยางถูกตองครบถวน 

ดังน้ันส่ิงท่ีสําคัญในการจัดการการใชพลังงานคือตองทําการสํารวจสภาพการเดินเครื่องอยางอนุรักษ
พลังงานในอาคารท่ีตนเปนผูควบคุมการเดินเครื่องอยูทีละขอ แลวดําเนินมาตรการแกไขปรับปรุงอยูเสมอ 



ตอนที ่4  บทท่ี 2  หลักการ/การอนุรักษพลงังานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ                    ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

2-69 

วิธีอนุรักษพลังงานในอาคารเดิมที่มีอยูแลว ซ่ึงสามารถทําไดงายและมีประสิทธิผลสูง 
(ก) การเปลี่ยนการต้ังคาอุณหภูมิและความช้ืนภายในหองในการปรับอากาศ 
ในฤดูรอนใหเดินเครื่องโดยกําหนดอุณหภูมิหองใหสูงข้ึน 1-2 [°C] และในฤดูหนาวกําหนดใหตํ่าลง 

1-2 [°C] ถาเปลี่ยนอุณหภูมิท่ีกําหนดไว 1 [°C] จะลดความส้ินเปลืองพลังงานของอุปกรณแหลงความรอนได
ประมาณ 10 [%] 

(ข) การลดเวลาเดินเครื่องอุปกรณแหลงความรอนและเครื่องปรับอากาศ 
 เมื่อลดระยะเวลาการเดินเครื่องอุปกรณแหลงความรอนและเครื่องปรับอากาศเม่ือเริ่มงาน เลิกงาน และ
ฤดูระหวางฤดูรอนและฤดูหนาว ฯลฯ จะสามารถลดความส้ินเปลืองพลังงานไดแปรผันตามเวลาท่ีลดลง 

(ค) การลดปริมาณอากาศภายนอกท่ีนําเขามาใหนอยท่ีสุด 
 พยายามนําอากาศภายนอกเขามาใหนอยท่ีสุด และหยุดการนําอากาศภายนอกเขามาเม่ือเริ่มเดินเครื่อง
ระบบปรับอากาศแบบเปนชวงๆ และในการทํางานลวงเวลาหลังเลิกงาน จะมีประสิทธิผลสูงในการอนุรักษ
พลังงาน การลดปริมาณอากาศภายนอกโดยไมทําใหความเขมขนกาซ CO2 ภายในอาคารมีคาสูงกวา 1,000 
[ppm] ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายควบคุมอาคาร จะสามารถลดภาระอากาศภายนอกลงไดมาก 

(ง) การทบทวนอุณหภูมิน้ําเย็นเครื่องทําความเย็น-อุณหภูมิน้ําระบายความรอน 
 อุปกรณแหลงความเย็น ท่ีใชกันแพรหลายท่ีสุด ไดแก เครื่องทําความเย็นแบบอัดไอ (เครื่องทําความเย็น
เทอรโบ เครื่องทําความเย็นแบบลูกสูบ เปนตน) และเครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืน 
 รูป 2.37 แสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิขาออกของนํ้าเย็นกับกําลังขาเขาท่ี คอมเพรสเซอรของ
เครื่องทําความเย็นแบบแรงเหว่ียงตองการ จากรูปจะเห็นวา ยิ่งอุณหภูมิขาออกของนํ้าเย็นมีคาสูงเทาใด กําลังขา
เขาท่ีคอมเพรสเซอรตองการก็จะยิ่งมีคาตํ่าลงเทาน้ัน 
 รูป 2.38 แสดงความสัมพันธระหวาง Capacity การทําความเย็น [%] กับกําลังขาเขาของมอเตอร [%] 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขาเขาของนํ้าระบายความรอนของ เครื่องทําความเย็นแบบแรงเหวี่ยงจากรูป
จะเห็นวา กรณีท่ีมี Capacity การทําความเย็นเทากัน ยิ่งอุณหภูมิขาเขานํ้าระบายความรอนมีคาตํ่าเทาใด กําลังขา
เขาของมอเตอรจะมีคาตํ่าลงเทาน้ัน 
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รูปที่ 2.37  ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิขาออกน้ําเย็น [°C] กับกําลังขาออกทีคอมเพรสเซอร 

ของเครื่องทําความเย็นแบบ 
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รูปที่ 2.38  ความสัมพันธระหวาง capacity         รูปที่ 2.39  ความสัมพันธระหวางการ 
                 การทําความเย็น [%]                            เปลีย่นแปลงอณุหภูมิขาเขาของมอเตอร 
 

 กําลังขาเขาของมอเตอร [%] เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขาเขาของนํ้าระบายความรอนเครื่องทํา
ความเย็นแบบดูดซึมกับอัตราความส้ินเปลืองกาซของนํ้าระบายความรอนของเครื่องทําความเย็นแบบแรงเหวี่ยง 
  รูปท่ี 2.39 แสดงความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิขาเขาของนํ้าระบายความรอนของ
เครื่องทําความเย็นแบบดูดซึมแบบเผาไหมกาซโดยตรงกับอัตราสวนความส้ินเปลืองกาซ จะเห็นวาเม่ือลด
อุณหภูมิขาเขานํ้าระบายความรอน จะทําใหอัตราความส้ินเปลืองกาซตํ่าลง 
 หากเดินเครื่องโดยเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นข้ึน 1 [°C] ความส้ินเปลืองพลังงานของเครื่องทําความเย็นจะ
ลดลงประมาณ 3 [%] ในทํานองเดียวกัน ถาเดินเครื่องโดยลดอุณหภูมิของนํ้าระบายความรอนลง 2 [°C] จะลด
ไดประมาณ 3 [%] กลวิธีอนุรักษพลังงานในอาคารเดิมท่ีมีอยูแลวรวมท้ังในหัวขอ (ก)-(ง) ท่ีกลาวไปแลว แสดง
ไวในตารางท่ี 2.13 

กรณีท่ีความสามารถในการทําความเย็นคงท่ี 

อุณหภูมิขาเขาน้ําระบายความรอน 
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ตารางที่ 2.13  “กลวิธีอนุรักษพลังงานในอาคารเดิม” 
(ก)  วิธีใชอาคาร 
ใชมูลี่ เม่ือปรับอากาศเย็น ถามีแดดใหปดมูลี ่
(ลดภาระอากาศภายนอก) ตอนกลางคืนใหเปดมูลี่ทิ้งไวเพื่อระบายความรอนออกไปนอกหอง 
 เม่ือปรับอากาศรอน ตอนกลางคืนใหปดมานเพื่อปองกันการแผความเย็นจากผิวกระจก 
ลดภาระการปรับอากาศ ปดปาย “หามเปดประตูคางไว” ที่ประตูที่เปดออกไปดาดฟาหรือบริเวณที่ไมไดปรับอากาศ 
 และปดประตูทุกคร้ัง ประตูหองบันไดใหปดประตูไวตลอดเวลา 
ใชประโยชนจากอากาศ
ภายนอก 

ในฤดูระหวางฤดูรอนและฤดูหนาว ใหเปดปดหนาตางเพื่อลดภาระการปรับอากาศเย็น (ปรับ
อากาศเย็นดวยอากาศภายนอก) 

(ข)  การอนุรักษพลังงานเก่ียวกับการจัดการการเดินเคร่ืองอุปกรณแหลงความรอน 
เดินเคร่ืองดวย ควบคุมการเผาไหมของหมอไอน้ํา (ควบคุมอัตราสวนอากาศสําหรับเผาไหม) 
ประสิทธิภาพสูง เดินเคร่ืองใหสอดคลองกับภาระการเดินเคร่ืองตามกําหนดเวลาของวันในรอบสัปดาหและฤดูกาล 
 เดินเคร่ืองโดยเพิ่มอุณหภูมิของน้ําเย็น 
 เดินเคร่ืองโดยลดอุณหภูมิของน้ําระบายความรอนใหตํ่าที่สุดเทาที่จะทําได 
จํากัดการเดินเคร่ือง กอนเลิกงานใหรีบหยุดอุปกรณแหลงความรอนโดยเร็วและใชความรอนใหหมด 
 เดินเคร่ืองปมทุติยภูมิจํานวนนอยเคร่ือง 
อื่นๆ ใชวิธี free cooling (การปรับอากาศเย็นดวยน้ําระบายความรอนของคูลลิ่งทาวเวอร) 
 กับหองคอมพิวเตอร หองอุปกรณส่ือสาร 
(ค)  การอนุรักษพลังงานเก่ียวกับระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ 
เปลี่ยนอุณหภูมิที่ต้ังไวใน ฤดูรอน   26 [°C] - 28 [°C]   ภาระการปรับอากาศเย็นจะลดลง 20 [%] 
การปรับอากาศ ฤดหนาว 22 [°C] - 20 [°C]   ภาระการปรับอากาศรอนจะลดลง 20 [%] 
 เปลี่ยนเง่ือนไขอุณหภูมิ-ความชื้นตามคาของอุณหภูมิของอากาศภายนอก (ตัวอยาง : ในฤดูรอน

เทากับอุณหภูมิอากาศภายนอก + 5 [°C]) 
 เปลี่ยนอุณหภูมิที่ต้ังไวของระเบียง หองโถง ฯลฯ 
 ลดเงื่อนไขอุณหภูมิ-ความชื้นในชวงเร่ิมงาน เลิกงาน ชวงนอกเวลาทํางาน ฯลฯ 
 ทบทวนเง่ือนไขอุณหภูมิ-ความชื้นของหองคอมพิวเตอร ฯลฯ 
จํากัดปริมาณอากาศ จํากัดปริมาณอากาศภายนอกที่นําเขามาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนคนภายในหอง 
ภายนอกที่นําเขามา จํากัดปริมาณอากาศภายนอกที่มีความเขมขนกาซ CO2 เขามา(ไมใหเกิน 1,000 [ppm]) 
 หยุดการนําอากาศภายนอกเขามาเม่ือทํา precool หรือ preheat และเม่ือทํางานลวงเวลา 
 ไมนําอากาศภายนอกเขามาในหองคอมพิวเตอร หองอุปกรณส่ือสาร ฯลฯ 
ลดเวลาการปรับอากาศ ลดเวลา warming up 
 (เร่ิมเดินเคร่ืองใกลๆ เวลาเริ่มงาน) 
 หยุดอุปกรณแหลงความรอนและเครื่องปรับอากาศ 30 นาที-1 ชั่วโมงกอนเลิกงาน 
 พยายามไมปรับอากาศในฤดูระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาว 
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ใชประโยชนจากอากาศ ทํา night purge (ในหนารอน นําอากาศภายนอกตอนกลางคืนเขามาเพื่อทําใหโครงสรางตัวอาคารเย็น

ลง) 
ภายนอก ในฤดูระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาว ใหเปดปดหนาตางเพื่อปรับอากาศเย็นดวยการหมุนเวียนอากาศ

ตามธรรมชาติ 
จํากัดการเดินเคร่ือง หยุดปรับอากาศในหองที่ไมใชงาน 
 จํากัดการปรับอากาศเมื่อทํางานลวงเวลา 
อนุรักษพลังงานของ ลดเวลาเดินเคร่ืองพัดลมหมุนเวียนอากาศในหองเคร่ืองจักร หองระบบไฟฟา ที่จอดรถ ฯลฯ 
ระบบหมุนเวียนอากาศ ติดต้ังเซ็นเซอรอุณหภูมิแลวควบคุม ON-OFF เฉพาะที่ (หองระบบไฟฟา ฯลฯ) 
เดินเคร่ืองดวย
ประสิทธิภาพสูงดวย 

อุปกรณแหลงความรอน (หมอไอน้ํา เคร่ืองทําความเย็น คูลลิ่งทาวเวอร เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน) 

การจัดการการซอม
บํารุงที่เหมาะสม 

ระบบปรับอากาศ (เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนรวม ฟลเตอร เคร่ืองควบคุมอัตโนมัติ) 

หมายเหตุ : การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิที่กําหนดในการปรับอากาศ การลดเวลาเดินเคร่ือง ฯลฯ จะตองสรางสํานึกเร่ืองการอนุรักษ
พลังงาน ทําการประชาสัมพันธ และขอความรวมมือจากผูเชาอาคาร ผูมาเยือน และลูกคา (การเตรียมตัวดําเนินการอนุรักษ
พลังาน) 

 

2.7   มาตรการการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็น และปรับอากาศ 
 2.7.1  มาตรการการอนุรักษพลังงานในคูลลิ่งทาวเวอร 
 2.7.1.1 การเดินเคร่ือง คูลลิ่งทาวเวอร 
      ประเด็นสําคัญในการจัดการการเดินเครื่องคูลลิ่งทาวเวอร ไดแก การควบคุมคุณภาพนํ้าของนํ้า
ระบายความรอน กรณีท่ีคุณภาพน้ํามีระดับความสกปรกสูงมากเน่ืองจากน้ํารอนงวดขน ฯลฯ จะเปนอุปสรรคตอ
การถายเทความรอนของทอของเครื่องควบแนนของเครื่องทําความเย็นเทอรโบ เครื่องทําความเย็นแบบดูดกลืน 
เครื่องทํานํ้ารอนน้ําเย็น ฯลฯ ทําใหมีความส้ินเปลืองพลังงานสูงข้ึน น้ําระบายความรอนของระบบหมุนเวียน
วงจรเปดในระยะหลังน้ี เปนจุดสนใจในเรื่องการอนุรักษพลังงานมากข้ึน รวมท้ังราคานํ้าดีและน้ําท้ิงก็เพิ่มสูงข้ึน
จึงมีการเดินเครื่องอยางประหยัดนํ้า ผลคือทําใหความเขมขนของสารเจือปนในนํ้าหมุนเวียนมีคาสูงข้ึนกวาแต
กอน ทําใหคุณภาพนํ้าตํ่าลงเปนปญหาตอการเดินเครื่องไดงาย น้ําดีสําหรับทาวเวอรโดยท่ัวไปจะใชน้ําประปา
หรือน้ําอุตสาหกรรม ซึ่งจะมีสารเจือปนตางๆ รวมอยูดวย ในคูลลิ่งทาวเวอรแบบวงจรปด เมื่อน้ําระเหยทําใหน้ํา
ในระบบงวดขนข้ึน หากควบคุมและจัดการสารเจือปนผิดพลาด จะทําใหเกิดปญหาในการเดินเครื่อง เชน การผุ
กรอน ตะกรัน ตะไคร เมือก ฯลฯ ปญหาสิ่งแวดลอมเชน มีแบคทีเรีย Legionella pneumophilia เพิ่มข้ึน  
 พื้นฐานในการควบคุมคุณภาพนํ้าระบายความรอน ไดแก การรักษาความเขมขนใหคงท่ีดวยการ 
Blow down อยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม เนื่องจากคาใชจายของนํ้าระบายความรอนท่ีเพิ่มข้ึน รวมท้ังคาใชน้ํา
ท้ิงในประเทศญ่ีปุน นอกจากน้ันยังมีปญหาเรื่องคุณภาพนํ้าจายท่ีแยลง และมลพิษทางอากาศท่ีเพิ่มข้ึน การ
ควบคุมความเขมขนเพียงอยางเดียวจะไมสามารถแกไขปญหาใหท้ังหมด ดังน้ันจึงจําเปนตองใชรวมกับสารเคมี
ท่ีสามารถกระจายสารกอตะกรันในน้ําระบายความรอนและปองกันการผุกรอน หรือใชวิธีจัดการดวย
สนามแมเหล็กหรือการ Overflow ของนํ้าเติมอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
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 2.7.1.2  การจัดการพลังงานของคูลลิ่งทาวเวอร 
1. การกําหนดสถานท่ีติดต้ัง 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.40  ระยะติดต้ังคูลลิ่งทาวเวอร 
 

 ในการติดต้ังคูลลิ่งทาวเวอร จะตองระมัดระวังไมใหอากาศอุณหภูมิและความช้ืนสูงท่ีปลอยออกจากคู
ลลิ่งทาวเวอร ยอนกลับเขามาทางชองอากาศเขาของคูลลิ่งทาวเวอร อีกกรณีท่ีคูลลิ่งทาวเวอรมีผนัง จะตองมี
ระยะทางจากผนังใหเพียงพอดังรูป 2.40 และจะตองไมใหผนังมีความสูงมากกวา 
คูลลิ่งทาวเวอร หากระยะหางถึงผนังไมเพียงพอ และผนังมีความสูงมากกวาคูลลิ่งทาวเวอรแลว จะตองจัดใหมี
ทองอท่ีทางเปาอากาศออกเพ่ือไมใหอากาศท่ีพนออกไปยอนกลับเขามาอีก ความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้า
หมุนเวียน อุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศภายนอก และอุณหภูมิน้ําขาออกจากทาวเวอรแสดงไวในรูป 2.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา : “การทดสอบเจาพนักงานท่ีปรึกษาวิศวกรรมการจัดการพลังงานในอาคาร ‘ฉบับเคร่ืองปรับอากาศ’” สมาคมวิศวกรรมการจัดการพลังงานในอาคารแหงประเทศญ่ีปุน (2535) 
 

รูปที่ 2.41  ความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าที่หมุนเวียนของคูลลิ่งเทาวเวอร 
อุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศภายนอก 

 

 

(ดี) (ไมดี) 
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 2. การควบคุมพัดลม 
 โดยท่ัวไปการควบคุมพัดลม จะใชการควบคุมแบบวิธี (ON-OFF) โดยตรวจสอบอุณหภูมนิ้ําหมุนเวียน
แลวเปดหรือปดพัดลมใหสอดคลองกัน นอกจากน้ัน กรณีท่ีพัดลมมีหลายตัว จะใชวิธีปรับจํานวนเครื่องพัดลมท่ี
เปดใช นอกจากนั้นบางครั้งยังทําการควบคุมความเร็วรอบเปนข้ันๆ ดวยการเปลี่ยนจํานวนข้ัวหรือดวย
อินเวอรเตอร ฯลฯ อีกดวย 
 3. การรักษาสมรรถนะการระบายความรอน 
 ทําการลาง Filter ดวยน้ําความดันสูงหรือลางดวยสารเคมีเพื่อไมใหมีสิ่งสกปรกมาเกาะ  Filter ซึ่งจะทํา
ใหความตานทานลมเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีเพ่ือปองกันรูพนน้ํา หัวพน ไสกรองทอ ฯลฯ ไมใหอุดตัน ใหทําการลางรู
พนน้ํา หัวพน ไสกรองทอ ฯลฯ เปนระยะ 
 4. การประหยัดนํ้า 
 (ก) ลดการ Blow down : เพื่อไมใหสารเจือปนในนํ้าหมุนเวียนมีความเขมขนเพิ่มข้ึนถึงจุดหน่ึง ให
ระบายน้ําออกปริมาณหน่ึง โดยท่ัวไปจะวัดอัตราการนําไฟฟาของนํ้าหมุนเวียนแลวระบายออกในปริมาณท่ี
เหมาะสม นอกจากน้ันหากใชรวมกับเครื่องเติมนํ้ายาแลวจะสามารถเดินเครื่องไดดวยความเขมขนสูง น้ําท่ี
ระบายออกไปจะนําไปใชเปนน้ําชําระลางในหองสุขาเพ่ือประหยัดนํ้า 
 (ข) การปองกัน Carry over : ติดต้ัง Eliminator เพื่อปองกันไมใหละอองน้ําในคูลลิ่งทาวเวอรกระเด็น
ออกมารอบๆ คูลลิ่งทาวเวอรจากชองเปาลมพรอมๆ กับกระแสอากาศ และทําการควบคุมความเร็วรอบของพัด
ลมใหเหมาะสมเพ่ือลดความเร็วลมไมใหละอองน้ํากระเด็น 
 5. การควบคุมอุณหภูมิน้ําระบายความรอน 
 โดยมากอุณหภมูิขาออกของนํ้าระบายความรอนมักจะตั้งไวสูงเกิดความจําเปนดวยการบายพาส ซึ่งจะมี
ผลกระทบตอคา COP จึงตองใชความระมัดระวัง นอกจากน้ัน ยังตองระวังอุณหภูมิทํางานของฮีตเตอรไมใหตํ่า
กวาจุดเยือกแข็งอีกดวย 
 6. การอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ 
 การอนุรักษพลังงานในการปรับอากาศจะตองพิจารณาท้ังตัวอาคารและตัวระบบแนวคิดเรื่องการปรับ
อากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โครงสรางอาคารกอนจะมีเทคโนโลยีการปรับอากาศจะมีลักษณะเปด
โลง โดยออกแบบและกอสรางใหสามารถใชอากาศภายนอกไดมากท่ีสุดในการปรับอากาศเย็น อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากกําลังขับในการผลิตตอพื้นท่ีหนึ่งหนวยภายในอาคารไดเพิ่มสูงข้ึน ทําใหความหนาแนนของภาระการ
ปรับอากาศเย็นเพิ่มสูงข้ึน รวมท้ังเงื่อนไขขอกําหนดเรื่องอุณหภูมิและความช้ืนในการผลิตและคุณภาพยังมีความ
เขมงวดมากข้ึนอีกดวย เพ่ือรองรับเงื่อนไขเหลาน้ี จึงมีการปรับอากาศอยางเปนระบบเพ่ือรองรับโครงสรางของ
อาคารและภาระความรอนท่ีหนาแนนมากข้ึน การปรับอากาศกลายเปนระบบท่ีใชพลังงานเปนจํานวนมาก 
ผลลัพธก็คือความสิ้นเปลืองพลังงานเพ่ือการปรับอากาศไดมีสัดสวนเพิ่มสูงข้ึนถึง 10-30 [%] ของพลังงานใน
การผลิตท้ังหมดข้ึนอยูกับประเภทของกิจการผลิต 
 ต้ังแตตนทศวรรษ 1980 เปนตนมา โลกไดเขาสูยุคของการอนุรักษพลังงาน มีการพิจารณาทบทวน
ระบบปรับอากาศของอาคารเดิม ฯลฯ เพื่ออนุรักษพลังงาน และมีตัวอยางการปรับปรุงดังกลาวใหเห็นเพิ่มข้ึน 
หองคลีนรูมในกระบวนการผลิตไมไดเปน “ดินแดนศักดิ์สิทธ์ิ” อีกตอไป และมีการลดความเขมงวดของ
ขอกําหนดจําเพาะท่ีมากเกินจําเปนของอุปกรณปรับอากาศ เชน ลดกําลังไฟฟาในการจายอากาศและนํ้า เปนตน 



ตอนที ่4  บทท่ี 2  หลักการ/การอนุรักษพลงังานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศ                    ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลงังาน(ผชพ) ดานความรอน 

  

2-75 

 2.7.2  มาตรการการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ 
 2.7.2.1 เคาโครง 
 ในการควบคุมอัตโนมัติระบบปรับอากาศเดิม 
 2.7.2.2  การจัดการพลังงานของระบบปรับอากาศ 
 1. การทบทวนเงื่อนไขอุณหภูมิและความช้ืนท่ีกําหนดไว 
 เนื่องจากการกําหนดอุณหภูมิและความช้ืนโดยมากจะข้ึนอยูกับผูใช ดังน้ัน อุณหภูมิและความช้ืน
มักจะถูกกําหนดไวเขมงวดเกินไป จึงควรพยายามอนุรักษพลังงานโดยกําหนดอุณหภูมิใหมในฤดูหนาวให
เทากับ 20 [°C] ในฤดูรอนใหเทากับ 28 [°C] การปรับอุณหภูมิท่ีกําหนดไวจะมีผลอยางมากตอภาระการปรับ
อากาศรอน-เย็น เม่ือเปลี่ยนอุณหภูมิท่ีต้ังไวไป 1 [°C] จะทําใหภาระเพิ่มข้ึนประมาณ 10 [%] 

  2. การลดระยะเวลาปรับอากาศรอนเย็น 
 ในฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวงใหพยายามหยุดการปรับอากาศรอนเย็นใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 3. การลดระยะเวลาปรับอากาศ 
 พยายามอนุรักษพลังงานดวยการหยุดการเดินเครื่องเครื่องปรับอากาศในชวงเวลาท่ีไมคอย
จําเปนตองปรับอากาศหรือหยุดเครื่องโดยเร็ว ฯลฯ เพื่อลดระยะเวลาเดินเครื่องเครื่องปรับอากาศ 
 4. การหยุดการปรับอากาศในบริเวณท่ีไมไดใชงาน 
 หยุดการปรับอากาศในบริเวณท่ีไมตองใชการปรับอากาศตามความเหมาะสม 
 5. การจํากัดการปรับอากาศในการทํางานลวงเวลา 
 จํากัดการปรับอากาศในการทํางานลวงเวลา เชน ปรับอากาศตอไปเพียงชวงระยะเวลาหน่ึงแลวหยุด
เครื่อง เปนตน 
 6. การอนุรักษพลังงานในการนําอากาศภายนอกเขามา 
 การอนุรักษพลังงาน ในการนําอากาศภายนอกเขามา ไดแก การลดภาระอากาศภายนอกลงอยางมี
ประสิทธิภาพ วิธีลดภาระอากาศภายนอกมีดังตอไปนี้ 

(ก) หยุดการนําอากาศภายนอกเขามาในขณะท่ี preheat และ precool 
(ข) จํากัดปริมาณอากาศภายนอกโดยอาศัยขอมูลความเขมขนของ CO2 
(ค) ปรับอากาศเย็นดวยอากาศภายนอก 
(ง) ควบคุมเอนทัลปของภาระอากาศภายนอก 

ประสิทธิผลของการอนุรักษพลังงานดวยวิธี (ก )และ (ข) แสดงไวในรูปท่ี 2.42 และรูปท่ี 2.43 กราฟใน
รูปท่ี 2.42 และรูปท่ี 2.43 จะมีลักษณะเหมือนกันจนแยกไมออก แตการตัดอากาศภายนอกในขณะท่ี Preheat และ 
Precool จะเปนมาตรการจํากัดในขณะท่ีเริ่มเดินเครื่องอุปกรณแหลงความรอน ในขณะท่ีการควบคุมความ
เขมขนของ CO2 จะเปนมาตรการท่ีใชเปนครั้งคราวระหวางชวงเวลาใชงาน มาตรการท้ังสองจะมีการหักลางกัน
อยูบาง แตก็มีประสิทธิผลในตัวของมันเอง 
 การปรับอากาศเย็น ดวยอากาศภายนอกในขอ (ค) เปนวิธีท่ีมีประสิทธิผลในการลดภาระการปรับอากาศ
เย็น ภายในหองในฤดูหนาวและฤดูระหวางฤดูรอนและฤดูหนาว หากเอนทัลปของอากาศภายนอกมีคาตํ่ากวา วิธี
นี้จะใชไมไดผล ในระบบมาตรการ การพิจารณาใชวิธีปรับอากาศเย็น ดวยอากาศภายนอกใหทํางานไดอยางมี
ประสิทธิผล จะอยูในชวงเดือน เม.ย.-มิ.ย. และเดือน ก.ย.-พ.ย. ในประเทศญ่ีปุน รวม 6 เดือน 
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 รูปท่ี 2.44 แสดงการเปรียบเทียบในกรณีท่ีภาระการปรับอากาศรอนเย็นไมมีการปรับอากาศเย็นดวย
อากาศภายนอกกับกรณีท่ีมีการปรับอากาศเย็นดวยอากาศภายนอก จะเห็นวาการปรับอากาศเย็นดวยอากาศ
ภายนอกจะมีประสิทธิผลอยางชัดเจนในเดือน พ.ค. มิ.ย. และ ต.ค. นอกจากน้ัน ระยะหลังน้ียังมีการนําอุปกรณ
สํานักงานมาใชกันมากข้ึน ทําใหมีความรอนเกิดข้ึนในอาคารเพิ่มข้ึน บางกรณีจึงจําเปนตองปรับอากาศเย็น
ตลอดท้ังป ในกรณีเชนนี้ การปรับอากาศเย็นดวยอากาศภายนอกในฤดูหนาวจะมีประสิทธิผลดี ท้ังน้ี ในการปรับ
อากาศเย็นดวยอากาศภายนอกจะตองนําอากาศ ภายนอกเขามาดวยปริมาตรอากาศพอสมควร ในอาคารเกา
บางครั้งอาจมีเครื่องจักรอุปกรณไมเพียงพอท่ีจะรองรับไดจึงจําเปนตองปรับปรุง 
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รูปท่ี 2.43 ภาระอากาศภายนอกในกรณีท่ีควบคุมการนําอากาศภายนอกเขามาดวยความเขมขน CO2 
 
 
 
 
 

ระบบมาตรฐาน ตัดอากาศภายนอกขณะที่ preheat 
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เดือน 

ระบบมาตรฐาน ควบคมุความเขมขน CO2 

เดือน 

รูปท่ี 2.42 ภาระอากาศภายนอกในกรณีท่ีหยุดการนําอากาศภายนอกเขามา
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รูปท่ี 2.44 การเปรียบเทียบในกรณีท่ีภาระการปรับอากาศรอนเย็น 
 

การปรับปริมาตรอากาศดวยวิธีขางตน จะใชวิธีเดินเครื่อง-หยุดเครื่องพัดลม การปรับวงจรแดมเปอร 
การควบคุมจํานวนเครื่องท่ีเดินเครื่อง การควบคุมความเร็วรอบของพัดลมดวยอินเวอรเตอร เปนตน 
 7. การควบคุมการนําอากาศภายนอกเขามาในขณะท่ี preheat และ precool 
 โดยท่ัวไปแอรแฮนดลิ่งยูนิตจะนําอากาศภายนอกกับอากาศหมุนเวียนมาผสมกันดวยอัตราสวนคงท่ีคา
หนึ่งแลวนําไปจัดการปรับอากาศเพ่ือจายอากาศ แตในขณะท่ี preheat และ precool จะหยุดอากาศภายนอกไว
แลวปรับอากาศดวยอากาศหมุนเวียนอยางเดียว ซึ่งจะมีประสิทธิผลในการอนุรักษพลงังาน 
 8. การปองกันความสูญเสียจากการผสมกัน 
 เนื่องจาก Interior zone จะมีความรอนท่ีเกิดข้ึนภายในสูงกวา Perimeter zone ดังน้ัน ในฤดูหนาวแมวา
จะตองปรับอากาศรอนใหแก Perimeter zone แตบางครั้งก็ยังตองปรับอากาศเย็นใหแก Interior zone เมื่อทําการ
ปรับอากาศรอน-เย็นในสภาพเชนนี้ หากลมเย็นใน Interior zone กับลมรอนใน Perimeter zone ผสมกันจะเกิด
ความสูญเสียข้ึน เพื่อปองกันปญหานี้จะตองมีการจัดการโดยหลีกเลี่ยงการปรับอากาศรอนและเย็นพรอมกัน 
หรือลดอุณหภูมิท่ีต้ังไวของ Perimeter เพ่ือลดความสูญเสียจากการผสมกัน 
 9. การปองกันการลัดวงจร 
 อนุรักษพลังงานดวยการปรับทิศทางชองเปาลมเพ่ือปองกันไมใหลัดวงจรกลับเขาไปในชองดูดลม 
 

 10. การควบคุม Zero energy band 
 การควบคุมโดยสวนใหญมักจะมีเปาหมายเปนคาท่ีกําหนดไวคาหน่ึง แตถาควบคุมอุณหภูมิภายในหอง
ดวยคาท่ีกําหนดไวเพียงหน่ึงคา หากมีการรบกวนหรือ Overshoot ของการควบคุมแมเพียงเล็กนอย ผลลัพธ
มักจะทําใหตองใชน้ํารอน-น้ําเย็นมากกวาท่ีจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรักษาอุณหภูมิท่ีกําหนดไวในฤดู
ระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาวจะเกิดความส้ินเปลืองพลังงานเปนจํานวนมาก ในขณะท่ีความสบายตัวของมนุษยจะ
มีชวงท่ียอมรับไดอยูชวงหนึ่งซ่ึงสามารถผอนปรนเงื่อนไขสภาพแวดลอมลงมาได ดังน้ันเมื่อเปลี่ยนไปทําการ
ควบคุมแบบผอนปรนเงื่อนไขจะสามารถคาดหวังประสิทธิผลในการอนุรักษพลังงานได หลักการควบคุมแบบท่ี
มีคาท่ีกําหนดไวในการควบคุมหน่ึงคา กับการควบคุมแบบท่ีมีคาท่ีกําหนดไวเปนชวงแสดงไวในรูปท่ี 2.45 โดย
ในชวง Zero energy band จะไมมีการใชท้ังนํ้ารอนและน้ําเย็น 
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เปรียบเทียบประสิทธิผลการปรับอากาศเย็นดวยอากาศภายนอก 
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รูปที่ 2.45 การควบคุมแบบดั้งเดิมกับการควบคุม Zero energy band 
 

 

 11. การควบคุมปริมาณอากาศภายนอกท่ีนําเขามาใหเหมาะสมท่ีสุดโดยความเขมขนCO2 
 การนําอากาศภายนอกเขามาในขณะท่ีปรับอากาศรอนและปรับอากาศเย็นจะทําใหเกิดภาระสูง 
นอกจากนั้น จํานวนคนท่ีอยูในสํานักงานยังมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ดังน้ัน หากนําอากาศภายนอกเขามาให
สอดคลองกับจํานวนคนท่ีอยูในสํานักงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงชวยลดพลังงานท่ีตองใชในการจัดการอากาศ
ภายนอกได และสามารถอนุรักษพลังงานของแหลงความรอนได 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.46  ตัวอยางการควบคุม CO2 ดวยเซ็นเซอร CO2 เคร่ืองปรับ และแดมเปอรมอเตอร 
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ท่ีมา : “คูมือการเดินเครือ่ง-จัดการระบบอุปกรณอาคาร” บ.โอหม

(b) การควบคุมแบบด้ังเดิม 

(a) การควบคุม zero energy band 
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ความเขมขนของ CO2 ท่ีกําหนดไวในกฎหมายควบคุมอาคาร คือ 1,000 [ppm] การปรับระดับการเปด
แดมเปอรอากาศภายนอกตามชวงเวลาโดยใชคา CO2 ท่ีทําการตรวจวัดเปนระยะเปนเกณฑชวย จะทําใหสามารถ
อนุรักษพลังงานได แดมเปอรอากาศภายนอกควรใชแบบแดมเปอรมอเตอร ซึ่งสามารถควบคุมไดจากหอง 
monitor room นอกจากนั้นยังสามารถจัดทํากําหนดเวลาปรับระดับการเปดแดมเปอรดวยระบบเฝาติดตามแบบ
รวมศูนยไดอีกดวย ระบบท่ีควบคุมแดมเปอรดวยเซ็นเซอร CO2 และเครื่องปรับแสดงไวในรูปท่ี 2.46 หาก
ตําแหนงของเซ็นเซอร CO2 ไมเหมาะสม หรือจํานวนตําแหนงท่ีตรวจสอบนอยเกินไป อาจทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบความเขมขนสูงเฉพาะท่ีได ทําใหสภาพแวดลอมแยลง จึงตองใชความระมัดระวัง การอนุรักษพลังงาน
จะตองรักษาสภาพแวดลอมท่ีใหความสบายและดีตอสุขภาพไวใหได 
 12. การควบคุมอุณหภูมิเปาอากาศของระบบ VAV ใหเหมาะสมท่ีสุด 
 อุณหภูมิของอากาศท่ีจายออกสามารถปรับจนยูนิต VAV ท่ีตองการภาระสูงสุดสามารถรองรับภาระใน
หองดวยปริมาตรอากาศสูงสุดได การปรับอุณหภูมิของอากาศท่ีจายออกเชนนี้ จะทําใหสามารถปรับอุณหภูมิน้ํา
ท่ีจายใหจากอุปกรณแหลงความรอนไดดวยจึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเดินเครื่องอุปกรณแหลงความรอนได 
 กรณีของการควบคุมดวยมือ ใหต้ังคาท่ีกําหนดไวใหสอดคลองกับฤดูกาล  ใหตรวจสอบสภาพระดับ
การเปดยูนิต VAV และสภาพอุณหภูมิภายในหอง แลวพิจารณาต้ังคาท่ีกําหนดไว กรณีท่ีควบคุมดวยระบบ
อัตโนมัติจะแสดงไวในรูปท่ี  2 .47 การควบคุมน้ีจะควบคุมดวยการส่ือสารระหวาง เครื่องควบคุม
เครื่องปรับอากาศกับเครื่องควบคุมยูนิต VAV โดยเครื่องควบคุม VAV จะทําการควบคุมอุณหภูมิภายในหอง
และสงขอมูลปริมาตรอากาศไปยังเครื่องควบคุมเครื่องปรับอากาศ เครื่องควบคุม VAV ภายในระบบจะกําหนด
อุณหภูมิอากาศท่ีจายและปริมาตรอากาศท่ีจาย 

 
รูปที่ 2.47  ตัวอยางการควบคุม VAV ตามการควบคุมอุณหภูมิอากาศที ่
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รูปที่ 2.48  ผลในการอนุรักษพลังงานของการควบคุมความดันสงน้ําใหเหมาะสมที่สุด 
  
 วิธีนี้จะทําการปรับอุณหภูมิของอากาศท่ีจายโดยควบคุมใหผลตางอุณหภูมิระหวางอุณหภูมิอากาศท่ีจาย
ใหกับอากาศภายในหองมีคานอย แตหากจายอากาศดวยอากาศที่มีผลตางอุณหภูมิสูง จะลดปริมาณอากาศท่ีจาย
ใหได จึงลดกําลังขับในการสงลมได โดยอุดมคติแลว ปริมาณอากาศท่ีจายแบบ VAV จะตองกําหนดจาก
คุณสมบัติของอากาศ แลวใชคาน้ีเปนคาปริมาตรอากาศตํ่าสุด เพื่อพิจารณาการอนุรักษพลังงานอยางบูรณาการ  
 การปรับความดันในการสงนํ้าใหเหมาะสมท่ีสุดนํ้ารอนน้ําเย็นท่ีผลิตจากอุปกรณแหลงความรอน จะใช
ปมทุติยภูมิสงนํ้าไปยังเครื่องปรับอากาศ แฟนคอยล ฯลฯ โดยจะมีการควบคุมความดันสงนํ้าของปมทุติยภูมิ
เพื่อใหสามารถจายนํ้ารอนน้ําเย็นใหกับอุปกรณตางๆ ไดเพียงพอขณะท่ีมีภาระสูงสุด สวนขณะท่ีมีภาระไมเต็ม
พิกัด จะลดความดันในการสงนํ้าดวยการควบคุมความเร็วรอบของปมเพ่ือลดกําลังขับปมทุติยภูมิ ผลท่ีไดจาก
การน้ัน ทําใหวาลวควบคุมจะถูกปรับใหเปดเพ่ิมข้ึนเพื่อรักษาอัตราไหลใหไดเทาท่ีตองการ ดังน้ัน จึงสามารถลด
ความดันสงนํ้าจนวาลวระบบท่ีตองการอัตราไหลสูงสุดภายในระบบเปดเต็มท่ีได การอนุรักษพลังงานในแงของ
การบํารุงรักษาจะทําไดดวยการปรับความดันการสงนํ้าใหสอดคลองกับฤดูกาล ในกรณีนี้ จะตองตรวจสอบวา
เครื่องปรับอากาศท่ีปลายทอไดรับความดันเพียงพอดวย 
 กรณีท่ีทําการควบคุมอัตโนมัติ จะมีโครงสรางของระบบดังท่ีแสดงไวในรูปท่ี 2.49 โดยเครื่องควบคุม 
DDC ของแตละระบบจะสงสัญญาณสภาพภาระของเครื่องปรับอากาศแตละตัวไปยังอุปกรณเฝาติดตามรวมศูนย 
ไดแก ระดับการเปดวาลว อุณหภูมิอากาศท่ีจาย อุณหภูมิภายในหอง ฯลฯ อุปกรณรวมศูนยจะกําหนด 
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รูปที่ 2.49  โครงสรางการควบคุมระบบแบบอัตโนมัติ 

 
จากขอมูลภาระของแตละระบบเหลาน้ี แลวสงคาท่ีกําหนดไปใหเครื่องควบคุมลูปควบคุมความดัน 

กรณีท่ีควบคุมดวยมือ จะตองพิจารณาวิธีตรวจวัดผลลัพธเทียบกับคาท่ีกําหนดไวกอนท่ีอุณหภูมิภายในหองจะ
ผิดปกติ นอกจากน้ัน กรณีท่ีวางแผนจะปรับความดันสงนํ้ากับอุณหภูมิสงนํ้า จะตองพิจารณาการปรับคาท่ี
กําหนดท้ังสองใหสอดคลองกันจากแงของการอนุรักษพลังงานรวม 
 13. การเริ่มเดินเครื่อง-หยุดเครื่องใหเหมาะสมท่ีสุด 
 เดินเครื่องระบบปรับอากาศไวกอนใหสอดคลองกับเงื่อนไขสภาพแวดลอมท่ีกําหนดไว ณ เวลาท่ี
กําหนด โดยท่ัวไปจะใชวิธีเริ่มเดินเครื่องตามกําหนดเวลา เวลาเริ่มเดินเครื่องระบบปรับอากาศน้ีสามารถปรับให
สอดคลองกับสภาพภาระของวันนั้นได ดังน้ัน หากลดเวลา Preheat หรือ Precool จะสามารถอนุรักษพลังงาน
ของกําลังขับลําเลียง (พัดลมปรับอากาศ ปม) และอุปกรณแหลงความรอนได 
 กรณีท่ีควบคุมดวยมือ จะปรับระยะเวลา Preheat หรือ Precool โดยปรับเวลาเริ่มเดินเครื่องใหสอดคลอง
กับฤดูกาล กรณีท่ีควบคุมอัตโนมัติจะกําหนดเวลาเริ่มเดินเครื่องจากอุณหภูมิภายในหองกอนเดินเครื่อง
เครื่องปรับอากาศแตละระบบกับเสนกราฟการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิหลังเริ่มเดินเครื่องของแตละระบบ และ
ปรับกําหนดเวลาการเริ่มเดินเครื่องตามน้ัน นอกจากน้ัน เสนกราฟการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิหลังเริ่มเดินเครื่อง 
ควรมีการตรวจวัดและคํานวณทุกวัน และนําขอมูลกอนหนาน้ันเขามารวมคํานวณดวย เพื่อทําใหเปนระบบท่ีมี
ความสามารถเรียนรูได 

เนื่องจากระบบปรับอากาศแตละระบบจะเริ่มเดินเครื่องตามเวลาท่ีกําหนดไวเฉพาะตัว ดังน้ัน แหลง
ความรอนจะตองเดินเครื่องใหสอดคลองกับเครื่องปรับอากาศท่ีเริ่มเดินเครื่องเปนเครื่องแรก ในกรณีนี้จะตอง
จัดทํากําหนดเวลาไมใหภาระเครื่องทําความเย็นนอยเกินไปจนเมื่อเริ่มเดินเครื่องแลวตองรีบปดทันที 
นอกจากน้ัน กรณีท่ีทําการควบคุมจํานวนเครื่องของอุปกรณแหลงความรอนดวยการควบคุมอัตโนมัติ ในการเริ่ม
เดินเครื่องอุปกรณแหลงความรอนแตละครั้ง บางครั้งจะใหเดินเครื่องดวยภาระสมมติจนกวาจะวัดภาระความ
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รอนจริงเสร็จ นอกจากน้ัน ในการเดินเครื่องปรับอากาศ จะมีการอนุรักษพลังงานโดยหยุดการนําอากาศภายนอก
เขามาในขณะท่ี Preheat หรือ Precool ในบางภูมิภาคจะทําการหมุนเวียนอากาศดวยอากาศภายนอกท่ีเย็นในชวง
ฤดูรอนหรือกลางคืน โดยการเดินเครื่อง Night purge เพื่อกําจัดภาระความรอนภายในอาคาร ซึ่งเปนวิธีอนุรักษ
พลังงานท่ีมีประสิทธิผลดี โดยมากการประมาณการภาระท่ีไมเหมาะสมจะทําใหเวลาเริ่มเดินเครื่องเร็วเกินไป ทํา
ใหสิ้นเปลืองกําลังขับพัดลมโดยสูญเปลา หรือในทางกลับกับอาจทําใหอุณหภูมิในหองมีคาไมถึงคาท่ีกําหนด
เม่ือไดเวลาท่ีตองการ นอกจากนี้ ในระบบเก็บความรอนอาจมีการเดินเครื่องอยางไมเหมาะสม เชน ความรอนท่ี
เก็บไวไมเพียงพอทําใหตองเดินเครื่องแหลงความรอนเพิ่มเติมในชวงท่ีใชกําลังไฟฟาสูงสุด เปนตน วิธีประมาณ
การภาระในปจจุบันมีความเท่ียงตรงสูงข้ึนมากจึงควรมีการพิจารณาทบทวน 

2.8  ปมความรอน (Heat Pump) 
  ปมความรอน (Heat Pump) เปนชุดอุปกรณท่ีไดรับพลังงานในรูปของงานหรือความรอน และทําหนาท่ีดึง
ความรอนจากแหลงความรอนอุณหภูมิตํ่า ไปจายยังแหลงความรอนอุณหภูมิสูง ซึ่งสามารถแสดงหลักการ
ทํางานดังรูปท่ี 2.50 

 

รูปที่ 2.50  โมเดลการทํางานของปมความรอน 

สวนประกอบของปมความรอน  
ปมความรอน(Heat pump) ใชอุปกรณท่ีมีลักษณะการทํางานคลายกับระบบทําความเย็น (Refrigerator) 

เพียงแตความรอนท่ีนําไปใชประโยชนคือ ความรอนท่ีมีอุณหภูมิสูง QH สวนในระบบทําความเย็นตองการดึง
ความรอนอุณหภูมิตํ่า QL ออกจากบริเวณท่ีตองการทําความเย็น โดยอุปกรณหลักของปมความรอนมีดวยกัน  
4 ช้ิน คือเครื่องอัดไอ (Compressor) เครื่องควบแนน (Condenser) วาวลลดความดัน (Expansion Valve) และ
เครื่องระเหย (Evaporator)  
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หลักการทํางาน  
หลักการทํางานของปมความรอนจะใชการแลกเปลี่ยนความรอนของสารทําความเย็นกับตัวกลาง  

(ในท่ีนี้คือ น้ํา, อากาศ) คลายกับเครื่องทําความเย็นคือ เมื่อสารทํางาน (สารทําความเย็น) ดูดรับความรอนจาก
อากาศจะระเหยกลายเปนไอภายในเครื่องระเหย (Evaporator) จากนั้นสารทํางานจะไหลไปยังเครื่องอัดสาร
ทํางาน (Compressor) และจะถูกอัดใหมีอุณหภูมิและความดันสูง จากนั้นสารทํางานจะไหลไปยังเครื่องควบแนน 
(Condenser) เพื่อถายเทคามรอนใหกับน้ํา (เพื่อทํานํ้ารอน) เมื่อสารทํางานสูญเสียความรอน สารทํางานจะกลั่น
ตัวเปนของเหลวและไหลไปยังวาวลลดความดัน (Expansion Valve)   วาวลลดความดันจะลดความดันและ
อุณหภูมิของสารทํางานท่ีผานวาวลลดความดันจะมีลักษณะเปนของผสมไหลไปรับความรอนท่ีเครื่องระเหย
ตอไป การทํางานของปมความรอนจะทํางานเปนวัฏจักรแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไดน้ํารอนตามท่ีตองการ ซึ่งการ
ทํางานของปมความรอนแสดงดังรูปท่ี 2.51 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2.51  การทํางานของระบบปมความรอน 

 
  สมรรถนะในการทํางานของปมความรอน 

สมรรถนะในการทํางานของป มความรอน  จะกําหนดใหอยู ในรูป  สัมประสิทธิ ์สมรรถนะ 

(COEFFICIENT OF PERFORMANCE, COP) โดย 
 

 
เม่ือ  W  คือ งานจากภายนอก 

QH  คือ ความรอนท่ีอุณหภูมิสูง 
 
สมรรถนะในการทํางานทางอุดมคติของปมความรอนที่ทํางานตามวัฎจักรคารโนต (Carnot)   แสดงดัง
สมการ 
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อยางไรก็ตาม สารทํางานท่ีใชในวงจรการทํางานของปมความรอนจะเปนพวกสารท่ีระเหยหรือเดือดท่ี

อุณหภูมิตํ่า (เชน สารทําความเย็น เชน R-134a) ซึ่งอุณหภูมิวิกฤติสวนใหญไมเกิน 150 °C  ดังน้ันอุณหภูมิ
คอนเดนเซอรโดยท่ัวไปจะต่ํากวาอุณหภูมิวิกฤติ นอกจากน้ีอุณหภูมิแตกตางระหวางเครื่องควบแนน และเครื่อง

ระเหยไมควรแตกตางกันมากนัก โดยท่ัวไปมักไมเกิน 50 °C เนื่องจาก COP จะลดลง 10 % ทุก ๆ 5 °Cของ
ความแตกตางของอุณหภูมิดังกลาว  คา COP ของปมความรอนท่ีดําเนินการตามวัฎจักรจริงเม่ือเทียบกับวัฏจักร
คารโนต อาจกําหนดคราว ๆ ไดเปน   
 

 
 

  โดย ηc คือ มีคาดังแสดงในตารางท่ี 2.14 ข้ึนกับประเภทของคอมเพรสเซอร 
 

ตารางที่ 2.14 คาของ ηc  ตามลักษณะของคอมเพรสเซอร 
คอมเพรสเซอร ขนาด (kW) ηc 

แบบสูบอัด (Reciprocating) 1-5 0.42-0.56 
แบบสูบอัด < 500 0.45-0.58 

แบบโรตารี 1-5 0.42-0.58 
แบบสกรูพรอมอิโคโนไมเซอร (Screw with Economizer) 100-200 0.5-0.6 
แบบเทอรโบ (Turbo) > 700 0.63-0.63 

 
  การประหยัดพลังงานงานโดยใชปมความรอน 

ปมความรอนเปนอุปกรณท่ีชวยประหยัดพลังงานหลักได เมื่อเทียบกับอุปกรณในการใหความรอน
รูปแบบอื่น ๆ ดัชนีท่ีใชในการเปรียบเทียบสามารถใชคาอัตราสวนการใชพลังงานปฐมภูมิ (Primary Energy 
Ratio, PER) โดยกําหนดคาดังสมการ 

 
 

โดยท่ี ηth  คือ ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาจากเครื่องยนตความรอนโดยใชพลังงานปฐมภูมิ ( ≈ 30 %) 
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ตัวอยางที่ 2.1 ปมความรอนท่ีมีการทํางานโดยใชพลังงานไฟฟาโดยปมความรอนมีคา COP = 4 ถูกนํามาผลิตนํ้า
รอน อัตราความรอนท่ีใชในการผลิตนํ้ารอน 1000 Watt อยากทราบวาจะตองใชพลังงานปฐมภูมิเทาไร เทียบกับ
เมื่อใชหมอน้ํา (Boiler) ท่ีมีประสิทธิภาพ 85 % 
วิธีทํา  ในกรณีปมความรอน กําลังไฟฟาท่ีใชในการขับปมความรอนมีคา 
 

 
 

อัตราพลังงานปฐมภูมิท่ีตองการสามารถหาไดจาก 
 

 
 
ในกรณีใชหมอไอนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ 85 % 
 

 
 

จะเห็นไดวา ปมความรอนสามารถประหยัดพลังงานปฐมภูมิไดถึง 343 Watt ประมาณ 30% ของพลังงานหลักท่ี
ใชโดยหมอน้ํา (สมมติ น้ํารอนท่ีผลิตไดอยูในชวงอุณหภูมิเดยีวกันท้ังสองอปุกรณ) 
 
ขอดีของ Heat pump   
   1. เปนทางเลือกในการผลิตนํ้ารอนแบบประหยัดพลังงาน แทน Electric Heater หรอื แบบ Boiler  
    2. สิ้นเปลืองไฟฟานอยกวาการทํานํ้ารอนดวยฮีตเตอรไฟฟา 3-4 เทา 
   3. คาใชจายในการทํานํ้ารอนนอยกวาวิธีการทํานํ้ารอนแบบอื่น 
  4. เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเน่ืองจาก สารทํางานท่ีใชในระบบปมความรอนสวนใหญเปนใชสารทํา   
ความเย็น R-134a ท่ีไมกอใหเกิดกาซเรือนกระจกนอกจากน้ียังไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอมและไมติดไฟ 
   5. ปลอดภัยจากไฟฟารั่วและช็อตในขณะใชน้ํารอน  
  6. ไดลมเย็นเปนผลพลอยไดโดยลมเย็นท่ีไดสามารถนําไปตอเขากับทอลมเพ่ือนําไปใชหรือผสมกับ
อากาศภายนอกกอนเขาสูหองปรับอากาศ 
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ตัวอยางที่ 2.2 การปรับปรุงระบบทําความเย็นโดยใชระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส   
 จากการสํารวจภายในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสแหงหน่ึงพบวาหองประกอบช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสในโรงงานควรทําการติดต้ังระบบควบคุมใหมเพื่อใหไดความเย็นตามตองการ โดยเลือกใชระบบ
ควบคุมอิเล็กทรอนิกสซึ่งตองมีการลงทุนเพ่ิม 1,600 บาท เพื่อปรับปรุงระบบทําความเย็นของ Chillers ขนาด 90 
Ton และปรับใหอุณหภูมิอยูท่ีประมาณ 26 °C ทําใหประหยัดได ดังน้ี (จากผลการตรวจวัดในเวลา 1 วัน คิดอัตรา
คาไฟฟาแบบปกติ โดยคาความตองการกําลังไฟฟา 196.26 บาท /กิโลวัตต และคาพลังงานไฟฟา 1.7034 บาท/
หนวย) 
วิธีคํานวณ 
กอนติดต้ังระบบควบคุม ทําการวัดกําลังไฟฟาได   77.464  kW   ใชพลังงานไฟฟา  1,860   kWh 
หลังติดต้ังระบบควบคุม ทําการวัดกําลังไฟฟาได   54.198   kW   ใชพลังงานไฟฟา  1,306   kWh 

ลดคาความตองการได        = 77.464 - 54.198  

  = 23.266  kW 

ผลการประหยัดได             = 23.266 (kW) × 196.26 (บาท/kW) × 12 (เดือน/ป)     

  = 54,794.23    บาทตอป 

ลดการใชพลังงานไฟฟา    = 1,860 - 1,306    

   = 554 kWh 

ผลการประหยัดได  =  554 (kWh) × 1.7034 (บาท/kWh) × 30 (วัน/เดือน) ×   
    12 (เดือน/ป) 

  = 339,726.01   บาทตอป 

รวมผลการประหยัด         = 54,794.23 + 339,726.01         

  = 394,520.33   บาทตอป   

คืนทุน            = 1600/394,520.33 

  = 0.004   ป หรือ 1.44 วัน 
 
ตัวอยางที่ 2.3 การทําความสะอาดระบบทําความเย็นเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ 

โรงงานอุตสาหกรรมแหงหน่ึงไดวางแผนการทําความสะอาดระบบทําความเย็นของ Chillers ขนาด 
100 Ton โดยใชเงินลงทุนวาจาง 30,000 บาท ทําใหประหยัดไดดังน้ี (ผลการตรวจวัดในเวลา 7 วัน คิดอัตราคา
ไฟฟาแบบปกติ โดยคาความตองการกําลังไฟฟา 196.26 บาท /กิโลวัตต และคาพลังงานไฟฟา 1.7034 บาท/
หนวย) 
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วิธีคํานวณ 
กอนทําความสะอาดวัดกําลังไฟฟาได  113.900   kW     ใชพลังงานไฟฟา  2,420  kWh 
หลังทําความสะอาดวัดกําลังไฟฟาได    97.300    kW    ใชพลังงานไฟฟา  2,229  kWh 

ลดคาความตองการได     = 113.900 - 97.300  

   = 16. 6  kW 

ผลการประหยัดได     = 16.6 (kW) × 196.26 (บาท/กิโลวัตต) ×12 (เดือน/ป) 

   = 39,095  บาทตอป 

ลดการใชพลังงานไฟฟา    = 2,420 - 2,229    

   = 191  kWh 

 ผลการประหยัดได     = 191 (kWh) × 1.7034 (บาท/kWh) × 4 (วัน/เดือน)  

      ×12 (เดือน/ป) 

   = 15,616.77    บาทตอป 

รวมผลการประหยัด    = 15,616.77 + 39,095  

   = 54,711.77    บาทตอป 

คืนทุน   = 30,000/54,711.77             

   = 0.54      ป 
 

ตัวอยางที่ 2.4   การเดินเครื่องปรับอากาศหลายตัว  
โรงงานแหงหน่ึงติดต้ังเครื่องทํานํ้าเย็นขนาด 500 ตัน จํานวน 5 ชุด ภาระการปรับอากาศของ

อาคาร 1,200 ตัน จึงเดินเครื่องทํานํ้าเย็นท่ี 80 เปอรเซ็นต จํานวน 3 ชุด โดยเครื่องทํานํ้าเย็นท่ีโหลด 80 
เปอรเซ็นต มีการใชพลังงานจากการตรวจวัดดังน้ี 

 เครื่องท่ี 1 = 0.7     kW/TON 

 เครื่องท่ี 2 = 0.68   kW/TON 

 เครื่องท่ี 3 = 0.95   kW/TON 

 เครื่องท่ี 4 = 0.98   kW/TON 

 เครื่องท่ี 5 = 0.72   kW/TON 
 จงหาวิธีการดําเนินเครื่องปรับอากาศเพ่ือใหเกิดการประหยัด 
 

วิธีการคํานวณ                                                

ถาเดินเครื่อง 3, 4, 5 จะใชกําลังไฟฟา  = (0.95 + 0.98 + 0.72) × (1,200/3) 

 = 1,060  kW 

ถาเดินเครื่อง 1, 2, 5 จะใชกําลังไฟฟา  = (0.72 + 0.68 + 0.72) × (1,200/3) 

 = 848     kW 

คิดเปนกําลังไฟฟาท่ีลดลง = 1,060 – 848 

 = 212     kW 
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ถาโรงงานทํางานวันละ 12 ช่ัวโมง  300 วัน/ป คาไฟฟาเฉลี่ย 2.5 บาทตอหนวย จะทําใหประหยัดคาใชจายดังน้ี 

คิดเปนพลังงานไฟฟาท่ีลดลง = 212 (kW) × 12 (ช่ัวโมง/วัน) × 300 (วัน/ป) 

 = 763,200     kWh 

คิดเปนคาใชจายท่ีลดลง = 763,200 (kWh) × 2.5 (บาท/kWh) 

 = 1,908,000  บาท/ป 
ดังน้ันจะเห็นวาการลําดับการใชเครื่องใหถูกตองจะลดกําลังไฟฟาและพลังงานไฟฟาไดจํานวนมาก 
 
ตัวอยางที่ 2.5 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  

จากการสํารวจอาคารแหงหน่ึงพบวา มีจํานวนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนจํานวน 148 เครื่อง โดยมี
ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 136 เครื่อง ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 12 เครื่อง คิดเปนความสามารถในการ ทํา
ความเย็น 154 ตัน พลังงานไฟฟาท่ีใชท้ังหมด 901,046 kWh/ป ปกติเครื่องปรับอากาศท่ีไมมีการบํารุงรักษาและ
ทําความสะอาดชุดขดลวดระบายความรอน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องท่ีมีการทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอจะมี
คาการใชพลังงานตางกันดังน้ี 

 

           
        
 
 
 
 
 
 
(ขอมูลจาก Technical data ของ Compressor energy efficiency) 
 

วิธีคํานวณ 

ผลตางท่ีประหยัดได =  (0.63/8.17) ×100        

 =  7.7% 
ดังน้ัน หลังจากลางเครื่องปรับอากาศท้ังหมด คาดวาจะประหยัดพลังงานได 

 =  901,046 (kWh/ป) × 0.077    

 =  69,380.5       kWh/ป 

 คิดเปนเงิน =  69,380.5 (kWh/ป) × 2.5 (บาท/kWh) 

 =  173,451.25   บาท/ป 
 

 
 
 

จุดท่ีตรวจวัด สภาพเครื่องปรับอากาศท่ีไมมี
การบาํรุงรักษา 

สภาพเครื่องปรับอากาศท่ีมีการ
บํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอ 

ผลตาง 

Evap. Temp. 7.2 oC 7.2 oC - 
Cond. Temp. 54.4 oC 51 oC 3.4 
Ambient Temp. 35 oC 35 oC - 
Power (W)               3,700 3,590 110 
Btu hr  27,900 29,340 1,440 
Btu/hr/Watt                7.52 8.17 0.63 
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ตัวอยางที่ 2.6 การใชเครื่องปรับอากาศชนิด High EER  
  พิจารณาจากความสามารถในการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนในอาคารรวม 

154 ตัน  จากการทดสอบคา EER ของเครื่องปรับอากาศโดยเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพ, EER =  5.24    Btu/hr/watt 

เทียบเทา =  12,000/(5.24 × 1,000) kW/tonR  

  =  2.29    kW/tonR 
เครื่องปรับอากาศชนิด High EER 

ประสิทธิภาพ, EER =  9.6    Btu/hr/watt 

เทียบเทา   = 12,000/(9.6 × 1,000)  kW/ton 

  = 1.25    kW/ton 
วิธีคํานวณ 

(คา kW/ton ดังกลาวเปนคากําลังไฟฟาตอคาปริมาณความเย็นตามท่ีเครื่องปรับอากาศสามารถ     ทําได
จริงเต็ม 12,000 Btu  มิใชตามปริมาณความเย็นท่ีปรากฏตามเนมเพรท 

ฉะนั้น เมื่อพิจารณาติดต้ังใชงานเครื่องปรับอากาศชนิด High EER 

       พลังงานไฟฟาลดลง   =  (2.29 - 1.25) × 154 × 0.7 ×10 × 365 

   =  409,209   kWh/ป 

       คิดเปนเงินท่ีประหยัดได    =  409,209 (kWh/ป)× 2.5 (บาท/kWh) 

   =  1,023,022.5  บาท/ป 
 
ตัวอยางที่ 2.7    การปรับปรุงเครื่องทํานํ้าเย็นโดยวิธีการควบคุมอัตราการไหลของนํ้าเย็น 

โดยการใชระบบการแปรเปลี่ยนอัตราการไหลของนํ้าเย็น (Variable water volume system, VWV) แต
ตองระวังคาพลังงานท้ังหมดตอตันไดลดลงโดยไมไปกระทบตอพลังงานของปม ตองทํางานโดยการใชระบบ
วาลว 2 ทางแทนระบบท่ี1 ซึ่งใชวาลว 3 ทาง 
ขอมูลท่ีกําหนดให : 

ขนาดเครื่องทํานําเย็น 500 ตันความเย็น จํานวน3 เครื่อง 
ขนาดเครื่องทํานําเย็น 1500     ตันความเย็น                    
ประสิทธิภาพของมอเตอร, mη  75 % 
ประสิทธิภาพของปมนํ้า, pη   70 % 

ความดันรวม (TDH หรือ H) 35.92     m 
น้ําหนักจําเพาะของนํ้า,γ  9,800     N/m3 
 
ปจจุบันระบบควบคุมนํ้าเย็นแบบวาลว 3 ทาง อัตราการไหลของนํ้าเย็นรวม 400 liter/sec ถาใชระบบ

วาลว 2 ทาง อัตราการไหลของนํ้าเย็นสูงสุดประมาณ 370 liter/sec 
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ดังน้ัน    อัตราการไหลของนํ้าเย็นลดลง, Q (400 – 370) =   30    liter/sec 

กําลังไฟฟาท่ีมอเตอรตองทํางานลดลง    =    
1,000  0.7  0.75

35.92  0.001  30   9,800
××

×××   

 = 20.115     kW 

ช่ัวโมงการทํางานของเครื่องทํานํ้าเย็น      = 14 (ช่ัวโมง/วัน) × 5 (วัน/สัปดาห)  

      ×52 (สัปดาห/ป) 

                 = 3,640  ช่ัวโมง/ป 

พลังงานไฟฟาท่ีลดลง  =  20.115 (kW) × 3,640 (ช่ัวโมง/ป) 

  =  73,218.6   kWh/ป 

คิดเปนเงินท่ีประหยัดได  =  73,218.6 (kWh/ป) × 2.50 (บาท/kWh) 

  = 183,046   บาท/ป 
 
ตัวอยางที่ 2.8   อาคารศูนยการคามีการใชระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทํานํ้าเย็นระบายความรอนดวยน้ํา 
(Water cooled water chiller) ประกอบดวยเครื่องทํานํ้าเย็นขนาด 300 ตันความเย็น 3 ชุด โดยมีขนาดและจํานวน
ชุดของเครื่องสูบน้ําเย็น เครื่องสูบน้ําเย็น และหอผ่ึงนํ้าเทากันกับเครื่องทํานํ้าเย็น โดยปกติใชงานเครื่องทํานํ้าเย็น 
1 ชุด เวลา 9.30-20.00 น. ปรับอากาศภายในพ้ืนท่ี โดยใชเครื่องสงลมเย็นกระจายไปในพ้ืนท่ีท่ีปรับอากาศและ
การหมุนเวียนอากาศจากภายนอกอาคาร โดยใชพัดลมดูดอากาศจากภายนอกอาคารเขามาแบบปริมาตรคงท่ี  

ขอสังเกต จากสภาพการใชงานจริงน้ัน จํานวนลูกคาท่ีมาใชบริการไมไดมีปริมาณเฉลี่ยสูงสุดตลอดท้ัง
วัน ดังน้ันควรพิจารณาการปรับลดอัตราการหมุนเวียนอากาศ 
วิธีคํานวณ 

จากการใชงานของอาคารในชวงเวลา 90.00-16.00 น, วันจันทรถึงศุกร โดยเฉลี่ยจํานวนลูกคาท่ีมาใช
บริการเปนครึ่งหน่ึงของท่ีกําหนด ดังน้ัน สามารถใชระบบปริมาตรอากาศแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume; 
VAV) เพื่อปรับลดอัตราการหมุนเวียนอากาศจากพัดลมเติมอากาศบริสุทธิ์ ลงครึ่งหน่ึง โดยการติดต้ังใบปรับ
ปริมาณลมปรับอัตราการไหลใหปดเปดตามเวลาท่ีกําหนด 
การตรวจวัด : 
สําหรับ : เครื่องทํานํ้าเย็นหมายเลข CH-1 

พิกัดกําลังไฟฟา    231 kW 
กําลังไฟฟาท่ีวัดได   171 kW 

กิโลวัตตตอตันทําความเย็น  (231/300)  = 0.77  kW/TR* 

ความสามารถในการทําความเย็นท่ีคํานวณจากคาท่ีวัดมาได  (171/0.77)  =  222 TR* 
พัดลมเติมอากาศบริสุทธิ์  
  อัตราการสงลม    24,000 cfm 

สภาวะอากาศท่ีดูดเขามาเฉลี่ย  80 oF 60% RH 
สภาวะอากาศในพ้ืนท่ีปรับอากาศเฉลี่ย 76 oF 50% RH 
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ผลตอบแทน 
อัตราการหมุนเวียนอากาศท่ีลดลง 12, 000 cfm 
Enthapy ของอากาศท่ีเขา  38.6 Btu/lb 
Enthapy ของอากาศในพ้ืนท่ีปรับอากาศ 28.8 Btu/lb 

ภาระการปรับอากาศท่ีลดลง =  4.5 × cfm × (hi – ho) 

 =  4.5 × 12,000 × (38.6 - 28.8)   

 = 529,200  Btu/hr 

  คิดเปนตันความเย็น =  529,200 / 12,000                  

 =  44.1       TR* 

ดังน้ัน กําลังไฟฟาของเครื่องทําความเย็นท่ีลดลง (0.77 × 44.1)    =    33.96      kW 
 

จํานวนช่ัวโมงการใชงานลดลง  =  6 (ช่ัวโมง/วัน) ×5 (วัน/สัปดาห) ×52 (สัปดาห/ป)     

 =  1,560     ช่ัวโมง/ป 

พลังงานไฟฟาท่ีลดลง =  33.96 (kW) × 1,560 (ช่ัวโมง/ป)                 

 =  52,977.6  kWh/ป 

คิดเปนเงินท่ีประหยัดได =  52,977.6 (kWh/ป) × 2.50 (บาท/kWh)   

 =  132,444  บาท/ป 
การลงทุน 

คาติดต้ังชุดระบายอากาศและใบปรับลม = 15,000 บาท 

เครื่องต้ังเวลาและอุปกรณควบคุม = 10,000 บาท 

คิดระยะเวลาคืนทุน = 25,000/132,444   

 = 0.19 ป 
 
สรุป 
 ในบทนี้จะกลาวถึง ระบบทําความเย็น หลักการทํางานของระบบทําความเย็น ชนิดของเครื่องทําความ
เย็น ระบบปรับอากาศ  หลักการทํางานของระบบปรับอากาศ ชนิดของเครื่องปรับอากาศ วิธีการตรวจวัดและ
วิเคราะหประสิทธิภาพของระบบทําความเย็น วิธีการตรวจวัด และวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ 
มาตรการการอนุรักษพลังงานในระบบทําความเย็นและปรับอากาศไดแกการเลือกใช Chiller ประสิทธิภาพสูง 
การเลือกใช Cooling Tower ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและมีขนาดท่ีเหมาะสมกับภาระ การต้ังอุณหภูมิน้ําเย็นออกให
เหมาะสมกับภาระ การทําความสะอาดชุดแลกเปลี่ยนความรอนอยางสมํ่าเสมอ การพิจารณาใชระบบ 
Absorption Chiller  
 หนาท่ีหลักของระบบทําความเย็นคือ การรักษาใหพื้นท่ีท่ีตองการความเย็นมีอุณหภูมิตํ่ากวาท่ีกําหนดไว 
ซึ่งโดยท่ัวไปมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิโดยรอบ ซึ่งปกติแลวเครื่องทําความเย็นในเชิงพาณิชยจะนําไปใชเพื่อการ
ถนอมอาหาร แตก็มีอีกหลายกรณีท่ีนําไปใชงานในประเภทอื่น 
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ระบบทําความเย็น กลาวถึงระบบทําความเย็นอยางงาย ระบบทําความเย็นจริง ซึ่งมีอุปกรณท่ีสําคัญ คือ  
คอนเดนเซอร อีวาโปเรเตอร  อุปกรณปรับลดความดัน คอมเพรสเซอร  ไดเออร ถังพักสารทําความเย็น เปนตน 
และมีวัฏจักรการทําความเย็นแบบอัดไอซึ่งประกอบไปดวย 4 กระบวนการคือ กระบวนการอัดตัวแบบไอเซ็น
ทรอปก  กระบวนการถายเทความรอนท้ิงแบบความดันคงท่ี กระบวนการขยายตัวแบบเอนทัลปคงท่ี และ
กระบวนการรับความรอนแบบความดันคงท่ี  

วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบทําความเย็นใหสูงสุด โดยการ ลดความดันดานคอนเดนเซอร เลือก
คอมเพรสเซอรท่ีมีประสิทธิภาพสูง ลดความรอนสะสมท่ีไมไดใชประโยชน ลดภาระความรอนท่ีไมจําเปน ทํา
การหุมฉนวนกันความรอน ลดภาระความรอนเพิ่มเติม พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ การใหแสง
สวาง และการควบคุมบริเวณเปนตน  

ระบบปรับอากาศ คือ การปรับ และรักษาสภาพอากาศภายในอาคารโดยมนุษย เพื่อใหมนุษยอยูใน
อาคารน้ันไดอยางมีความสุข หรือ การปรับอากาศคือ กระบวนการท่ีทําใหอุณหภูมิ ความช้ืน และการกระจายตัว
ของอากาศเปนไปตามตองการ และปจจัยควบคุมท่ีตองมีเพื่อการปรับอากาศคือ 1 อุณหภูมิ 2 ความช้ืน 3 กระแส
อากาศ 4 ระดับความสะอาด 5 ความดันอากาศ  และสิ่งท่ีเกี่ยวของคือ การทําความรอน การทําความเย็น และ การ
ระบายอากาศ เงื่อนไขการออกแบบอุปกรณปรับอากาศ คือ ปจจัยอุณหภูมิและความช้ืนภายในอาคาร ปจจัย
อุณหภูมิและความช้ืนของอากาศนอกอาคาร  

วิธีปรับอากาศสามารถแบงประเภทดวยเกณฑตางๆ ไดดังตอไปนี้ 
1. การแบงประเภทดวยตัวกลางลําเลียงความรอน (ก) วิธีใชอากาศท้ังหมด (ข) วิธีใชน้ํา-อากาศ (ค) 

วิธีใชน้ําท้ังหมด (ง) วิธีใชสารทําความเย็น (วิธี Package)  
2. การแบงประเภทดวยตําแหนงของแหลงความรอน  (ก) วิธี Central (ข) วิธี Unitary  (ค) วิธี Satellite  
3.การแบงประเภทวาแหลงความรอน-แหลงความเย็นสามารถจายไดอยางตอเนื่องหรือไม (ก) วิธีแหลง

ความรอนเดียว (ข) วิธีหลายแหลงความรอน  
4. การแบงประเภทดวยวิธีควบคุม (ก) วิธีควบคุมแยกเครื่อง (ข) วิธีควบคุมแยกโซน (ค) วิธีควบคุมรวม 
การจัดการอนุรักษพลังงานของคูลลิ่งทาวเวอร โดยการ กําหนดสถานท่ีต้ัง การควบคุมพัดลม การรักษา

สมรรถนะการระบายความรอน การจัดการประหยัดนํ้า การควบคุมอุณหภูมิน้ําระบายความรอน  
การจัดการการอนุรักษพลังงานในระบบปรับอากาศ เริ่มจาก การทบทวนเงื่อนไขอุณหภูมิและความช้ืน

ท่ีกําหนดไว  การลดระยะเวลาปรับอากาศรอนเย็น การลดระยะเวลาปรับอากาศ การหยุดการปรับอากาศใน
บริเวณท่ีไมไดใชงาน การจํากัดการปรับอากาศในการทํางานลวงเวลา  การอนุรักษพลังงานในการนําอากาศ
ภายนอกเขามา 
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2.9  กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาที่ 1 เทคโนโลยขีั้นสงูในการใชประโยชนอากาศภายนอกในการปองกันความรอนในโรงงานดายคาสต
 ประเภทกิจการ : ผลิตเคร่ืองไฟฟา 

ผลิตภัณฑ : เคร่ืองปรับอากาศรถยนต 
(1)  เคาโครง 
 ในการดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานตามนโยบายของบริษัท มาตรการปองกันความ
รอนในโรงงานดายคาสตซึ่งมีแหลงความรอนอยูในโรงงาน คาดวาจะตองใชพลังงานในการปรับอากาศเย็น
เพิ่มข้ึนอยางมาก ในการดําเนินการน้ีทุกฝายไดรวมมือกัน เชน ฝายออกแบบ ฝายผลิต ฝายตนกําลัง เพื่อ 
ปรับปรุงสภาพแวดลอมดวยการอนุรักษพลังงาน 
 

(2)  สภาพปจจุบัน 
 ผลจากการสํารวจความสามารถของระบบระบายอากาศ ปริมาณอากาศจริงของท้ังพัดลมหลังคาและพัด
ลมจายอากาศมีคาสอดคลองกับขอกําหนดจําเพาะ (630 × 103 [m3/h]) 
 ผลจากการสํารวจการแจกแจงอุณหภูมิบนระนาบทํางาน พบวาอุณหภูมิอากาศท่ีดูดจากระนาบหลังคา
ของอาคารมีคาสูงกวากําแพงดานนอก 3.5 [°C] ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหอุณหภูมิภายในหองใหสูงข้ึน 
 ผลจากการวัดการแจกแจงอุณหภูมิตามทิศทางต้ังฉากของบริเวณท่ีทํางาน พบวาอากาศท่ีพนออกมาจาก
ความสูง 3 [m] จากพื้นจะดึงเอาอากาศอุณหภูมิสูงท่ีดานบนของบริเวณท่ีทํางานลงมา ทําใหสภาพแวดลอมใน
การทํางานเลวรายลง 
 พัดลมระบายอากาศท่ีติดต้ังอยูท่ีระนาบหลังคาจะดูดอากาศภายนอกผานหนาตางท่ีอยูขางๆ เขามา ทํา
ใหความสามารถในการระบายอากาศอุณหภูมิสูงภายหองลดลงไป 
 

(3)  เนื้อหา 
 หยุดการนําอากาศอุณหภูมิสูงจากการแผรังสีของระนาบหลังคาเขามา ดวยนําอากาศภายนอกเขามาผาน
หองขางๆ (ลดลง 2-3 [°C]) 
 เลื่อนชองดูดอากาศของพัดลมหลังคา (18 ตัว) ลง 2.5 [m] เพื่อปองกัน Short pass ของอากาศภาย
นอกจากหนาตาง (ผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของการระบายอากาศทําใหอุณหภูมิลดลง 1 [°C]) 
 ตอทอลมจากชองเปาลมท่ีดานบนหอง 22 แหง ใหตําแหนงท่ีลมออกมาอยูตํ่าลง 3 [m] (ลดอุณหภูมิ
สภาพแวดลอมในการทํางานลง 2 [°C]) 
 ทําใหอากาศภายนอกที่นําเขามาเย็นลงดวยการพรมนํ้า เมื่อทําเชนนี้แลวทําใหอุณหภูมิของอากาศท่ีเปา
ออกมาลดลง 2.5 [°C] (ลดอุณหภูมิสภาพแวดลอมในการทํางานลง 1 [°C]) 
สามารถทําใหอุณหภูมิสภาพแวดลอมมีคาไมเกิน 36 [°C] ไดโดยไมตองเพิ่มพลังงานปรับอากาศเย็น 
 ตารางท่ี 2.15 แสดงการเปรียบเทียบคาใชจายในการเดินเครื่องและคาใชจายต้ังตนเปรียบเทียบกับการ
ติดต้ังระบบปรับอากาศเย็น 
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ตาราง 2.15  เปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธใีชอากาศภายนอกปองกันความรอนกับวิธีติดต้ัง 
                                    ระบบปรับอากาศเย็น (กําหนดให) 
 

คาใชจายในการเดินเคร่ือง 
คาใชจายต้ังตน 

ปรับปรุงการปรับอากาศเย็นดวยอากาศภายนอก Δ152 [MWh/ป] Δ343,750 [บาท/ป] 257,812.50 [บาท] 
ลดการเพิ่มการปรับอากาศเย็นเฉพาะที่ Δ203 [MWh/ป] Δ558,250 [บาท/ป] Δ5,233,593.75 บาท] 
พรมน้ําที่ปากทางดูดอากาศภายนอกเขามา 4 [MWh/ป] 11,000 [บาท/ป] 550,000 [บาท] 
ลดคาเคร่ืองปรับอากาศเย็นดวยอากาศภายนอก Δ38 [MWh/ป] Δ104,500 [บาท/ป] Δ783,750 [บาท] 
 Δ389 [MWh/ป] Δ1,069,750 [บาท/ป] Δ2,352,056 [บาท] 

 
(4)  ประสิทธิผล (เปรียบเทียบกับการติดต้ังระบบปรับอากาศเย็น) 
 ลดกําลังไฟฟา : 389 [MWh/ป] 
 ลดคาเครื่องจักร : 2,352,056 [บาท] 
 ลดคาไฟฟา : 1,069,750 [บาท/ป] 
 
กรณีศึกษาที่ 2  การอนุรักษพลังงานในการปรับอากาศรอนของอาคารเพดานสูง  

ประเภทกิจการ : ผลิตเคร่ืองไฟฟา 
ผลิตภัณฑ : อุปกรณควบคุมสําหรับอุตสาหกรรม ฯลฯ 

 

(1)   เคาโครง 
 โรงงานผลิตมีความสูง 15 [m] ลมรอนจากยูนิตฮีตเตอรแบบใชน้ํามันหนัก(77 เครื่อง) ระหวางการ ปรับ
อากาศรอนในฤดูหนาวจะลอยข้ึนไปท่ีเพดานสูง จึงไมคอยมีประโยชนตอบริเวณท่ีทํางานซึ่งตองการความรอน 
ในท่ีนี้จะปรับปรุงผลตางอุณหภูมิดานบนกับดานลางในบริเวณพื้นท่ีทํางานซ่ึงมีคา 15-20 [°C] รวมกับการลด
ความรอนสูญเสียจากตัวโครงสรางอาคารเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการปรับอากาศรอน 
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รูปที่ 2.52 จุดวัดกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามแหนง 
 
(2)   สภาพปจจุบัน 
 ทําการวัดการแผกระจายของอุณหภูมิและความชันของอุณหภูมิท้ังระนาบนอนและระนาบหนาตัดของ
อาคาร อุณหภูมิของแตละพื้นท่ีกับเวลาแสดงไวในรูป 2.52 
 สวนท่ีสูงท่ีสุดของเพดานมีอุณหภูมิสูงถึง 30 [°C] เมื่อเริ่มปรับอากาศรอนไปได 1 ช่ัวโมง แตกวา
บริเวณท่ีทํางานจะมีอุณหภูมิถึง 20 [°C] ตองใชเวลาถึง 4-6 ช่ัวโมง 
 ความชันอุณหภูมิระหวางบริเวณเพดานสูงกับบริเวณทํางานมีคาถึง 15-20 [°C] ผลตางอุณหภูมิดานบน
และลางมีคาสูงมาก 
 ภาระการปรับอากาศรอนในปจจุบันมีคา 2,438,000 [kcal/h] ในจํานวนน้ันความรอนสูญเสียจากระนาบ
หลังคามีสัดสวนสูงถึง 47% ของภาระการปรับอากาศรอน 
 

(3)   เนื้อหา 
 (1) กําหนดเปาหมายการปรับปรุง 
 ลดผลตางอุณหภูมิระหวางบริเวณทํางานกับบริเวณเพดานสูงจาก 20 → 5 [°C] 
 ลดความส้ินเปลืองพลงังานปรับอากาศรอนใหเหลือ 1 ใน 3 
 (2) นําระบบปรับอากาศรอนแบบ Riviera มาใชซึ่งหลักการทํางานแสดงไวในรปูท่ี 2.48 
 ติดต้ังทอลมอุณหภูมิสูง (90-100 [°C]) จํานวน 2 ทอเหนือปนจั่นเลื่อน เพื่อเปาชักนําอากาศอุณหภูมิสูง
ท่ีเพดานสูงลงมาท่ีพื้น 

ตําแหนงของยูนิตฮีตเตอร จุดท่ีวัดอุณหภูมิหอง 

เพดานสูง 15 [m] ประมาณ 40 [ºC] (คาดการ) 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

[เวลา] 
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 ติดต้ังทอลมแบบเดียวกันท่ีผนังท้ังสองดาน เพื่อปองกัน Cold draught ของอากาศภายนอกท่ีเขามาจาก
ผนังและกระจกหนาตาง 
 (3) ประสิทธิผลของมาตรการ 
 ทําใหผลตางการแผกระจายของอุณหภูมิมีคา 5 [°C] ไดสําเร็จ 
 ลดความรอนสญูเสียของตัวอาคาร 1,500,000 [kcal/h] 
 อัตราท่ีลดได 54 [%] 
 

(4)   ประสิทธิผล 
 ลดการใชเช้ือเพลิงเทียบเทานํ้ามันดิบ 125 [kL/ป] 
 อัตราการประหยัด (เทียบกับตนทุนการปรับอากาศรอน) 61% 
 มูลคานํ้ามันหนัก A ท่ีประหยัด 3,899,800 [บาท/ป] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.53 หลักการของระบบอากาศรอนแบบ Riviera 
 
กรณีศึกษาที่ 3 การลดตนทุนการปรับอากาศรอนเย็นดวยการเพ่ิมสมรรถนะฉนวนความรอนหลังคาของโรงงาน
เดิม    

ประเภทกิจการ : ผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรทั่วไป 
ผลิตภัณฑ : เคร่ืองมอืเจียร หินเจียร 

 

(1)  เคาโครง 
 อุณหภูมิการทํางานในหนารอนมีคาสูง แมวาจะดําเนินมาตรการตางๆ ตอเนื่องมาหลายปแลว แตก็ยังไม
เปนมาตรการท่ีเด็ดขาด 
 จากการพิจารณาทบทวนมาตรการเหลาน้ี จึงไดดําเนินมาตรการลดความรอนท่ีถายเทเขามาจากระนาบ
หลังคาของอาคารซ่ึงเปนภาระความรอนสูงของการปรับอากาศ 
 

เพดานสูง 

ทอลมอุณหภูมิสูง
(90-100 [°C]) 
* ความสูญเสียในการสง 
   มีนอยที่สุด 

ชักนําอากาศอุน

พ้ืน

* เพ่ิมอุณหภูมิที่รูสึกได 
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(2)   สภาพปจจุบัน 
 อุณหภูมิภายในหองมีความสัมพันธกับระดับแสงแดด เทียบกับอุณหภูมิมาตรฐาน 28 [°C] แลว 
อุณหภูมิสูงสุดในเดือน ก.ค. และ ส.ค. จะเทากับ 32 [°C] และ 35 [°C] ซึ่งสูงกวาคามาตรฐานถึง 7 [°C] ตนทุน
กําลังไฟฟาในการปรับอากาศรอน-เย็น มีสัดสวนถึง 38 [%] (1,630 [หมื่นเยน]) ของตนทุนกําลังไฟฟาตลอดป
ของท้ังบริษัท 
 ในจํานวนภาระความรอนของการปรับอากาศเย็นในหนารอน ความรอนท่ีถายเทผานหลังคาเขามามี
สัดสวนถึง 62 [%] ของปริมาณความรอนท่ีเปนภาระท้ังหมด 
 

(3)   เนื้อหา 
 (1) การกําหนดคาเปาหมาย 
 ปรับอุณหภูมิสภาพแวดลอมในการทํางานใหเปน 25-29 [°C] 
 ลดตนทุนกําลังไฟฟาปรับอากาศรอน-เย็นลง 15 [%] 
 (2) ใชวิธี Frame double pack ดวยการนํา Glasswool 50 [mm] หนา 2 ช้ันมาติดต้ังไวระหวางวัสดุทํา
หลังคาเดิม (เหล็กแผนสี) เพื่อลดความรอนท่ีถายเทผานหลังคาเขามา (กลับกันในฤดูหนาว) รูปท่ี 2.54 แสดง
โครงสรางหลังคาหลังการปรับปรุง 

(3) ผลของการปรับปรุงทําใหอุณหภูมิภายในหองในชวง 3 เดือนในฤดูรอนเทากับ  25.4-25.9   [°C] 
ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสภาพแวดลอมใหม จึงสามารถลดตนทุนกําลังไฟฟาปรับอาการอน-เย็นลงไดอยาง
มาก   

 

 
รูปที่ 2.54 เปรียบเทียบโครงสรางกอนและหลังการปรับปรุงสมรรถนะฉนวนความรอนหลังคา 

 

 (4)   ประสิทธิผล 
 กําลังไฟฟาท่ีลดได 138.7 [MWh/ป] (คาท่ีคํานวณได)   
 อัตราท่ีลดได (เทียบกับท้ังหมด) 14.7 [%] 
 คาไฟฟาท่ีลดได 888,000 [บาท/ป]       
 ระยะคุมทุน (เปรียบเทียบกับเพ่ิมแหลงความรอนความเย็น) 1 [ป] 

bolt cap 

กอนปรับปรุง

กอนติดต้ัง 

หลังปรับปรุง 

ฉนวนความรอน : แบบ frame double pack 

เหล็กแผนสีหนาเดียว 
0.6 [mm] 

พุกเกลียว 
(PVC) 
ฉนวน 

glasswool 
50 [mm] × 2 แผน 

เหล็กแผนสีหนาเดียว 
0.6 [mm] 

Super Felton 

เงินลงทุน  11 ลานบาท 

โบลตเหล็ก

หนาเดียว
เหล็กแผนสี 

Super Felton 

กา
รป

รับ
ปร

ุง 
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กรณีศึกษาที่ 4 ตัวอยางการพัฒนาและปฏิบัติวิธีตรวจวิเคราะหโดยรวมเกีย่วกับการปรับอากาศในโรงงาน 
ประเภทกิจการ : ผลิตเคร่ืองจักรขนสง 
ผลิตภัณฑ : รถยนต 

(1)   เคาโครง 
 เพื่อสะทอนแผนปรับปรุงประสิทธิภาพท่ีรองรับการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานของท้ัง
บริษัทใหดีข้ึนอีกข้ันหนึ่ง จึงจําเปนตองสํารวจสภาพท่ีแทจริงของระบบปรับอากาศเดิมของโรงงานและ
แหลงกําเนิดความรอน แลวตรวจวิเคราะหพลังงานในภาพรวมโดยใชเทคโนโลยีการตรวจวัดพลังงาน 
เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหเครื่องจักร และเทคโนโลยีการควบคุม ผลลัพธคือสามารถบรรลุบทบาทในการ
ดําเนินแผนปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานไดโดยไมตองเพิ่มการใชพลังงาน 
(2)  สภาพปจจุบัน 
 (1) ตรวจสอบระบบปรับอากาศและปริมาณความรอนท่ีเกิดข้ึน (ดูรูปท่ี 2.59) 
  ความสามารถของระบบปรับอากาศลดตํ่าลงเหลือ 50 [%] ของพิกัด สาเหตุคือความดัน  สูญเสียของ
ระบบทอ โดยความดันสูญเสียท่ีทางเขาและทางออก AHU มีคาสูง 
 (2) การสํารวจแหลงกําเนิดความรอนภายในโรงงาน 
 การตรวจวัด Heating element ในกระบวนการหลอมเปนสิ่งท่ีมีอันตรายเน่ืองจากมีอุณหภูมิสูงมาก ใน
การตรวจวัดน้ีจึงใชวิธี Projected image ซึ่งเปนเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหท่ีบริษัทฯ พัฒนาข้ึนเองในการ
ตรวจวัดความรอนท่ีแผออกมาเมื่อเปดฝาเตา ผลลัพธพบวา กระแสอากาศอุณหภูมิสูงกอตัวเปนลําความรอนโดย
ไมกระจายตัวถึงเกือบ 15 [m] 
 

(3)  เนื้อหา 
 (1) เพื่อตรวจสอบสภาพการแผกระจายนํ้าเย็นของคอยลทําความเย็นใน AHU จึงทําการตรวจวัดแผ
กระจายแจงอุณหภูมิท่ีผิวหนาคอยลดวย Thermo view ผลลัพธพบวามีสิ่งแปลกปลอมไปอุดตันทอแยกคอยล
ของเฮดเดอรดานน้ําเย็นขาเขาคอยล (ใชกระจกสองดู) 
 

  
 

      รูปที่ 2.55 แนวคิดในการออกแบบ                            รูปที่ 2.56 สภาพปริมาณความรอนที่เกิดขึ้น 
                                                                                                    และการกําจัดความรอน 
 

ความรอนจากอาคาร

ความรอนจากเคร่ืองจักร

อากาศระบายออก

ระบายความรอนเคร่ืองจักร

ความเย็นท่ีตองใช ลดลง 50 [%] 

ความรอนเหลือเพ่ิมขึ้น

เทียบกับพิกัด 

ระบายออก 

ปรับอากาศ 

ออกแบบ ปจจุบัน ปจจุบันออกแบบ

ความรอนเขา ความรอนออก 

ลดลง 20 [%] 
เทียบกับแบบ

อาคาร

เคร่ืองจักร

สัด
สว

นค
วา
มร

อน
ที่เ
กิด

ขึ้น
 [%

] 

อากาศ 
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รูปที่ 2.57  ความสัมพันธระหวางจุดที่วัดกับความดันน้ําเยน็ 

 

 (2) นําวิธีระบายอากาศแบบโหมเปนชวงๆ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมาใชใหสอดคลองกับการเปดปดฝา
เตาหลอมแบบอารก 
 (3) อื่นๆ การปรับปรุงสภาพแวดลอมดวยการปดก้ันการแผรังสีในกระบวนการผลิตท่ีเกิดความรอน
อุณหภูมิสูง 
 

(4)  ประสิทธิผล 
 ลดคาไฟฟาและอื่นๆได 14,060,000 [บาท/ป] 
 

 

กรณีศึกษาที่ 5 การผลิตน้ําเย็นในฤดูหนาวดวยคูลลิ่งทาวเวอรแบบปด 
ประเภทกิจการ : อุตสาหกรรมเคม ี
ผลิตภัณฑ : กระดาษปดผนังพิมพสี ฯลฯ 

 

(1) เคาโครง 
 ความส้ินเปลือง กําลังไฟฟาของเครื่องทําความเย็นแบบ เทอรโบมีสัดสวนสูงท่ีสุดในสํานักงาน โดยมี
ความส้ินเปลือง เกือบคงท่ีตลอดป มีการเดินเครื่องทําความเย็นตลอดเวลาแมในฤดูหนาว ท่ีอุณหภูมิของอากาศ
ภายนอกมีคาตํ่า หากใชวิธีผลิตนํ้าเย็นดวยคูลลิ่งทาวเวอรท่ีใชอากาศภายนอกในชวงฤดูหนาวเดือน พ.ย. - มี.ค. 
แลว จะสามารถลดความส้ินเปลืองกําลังไฟฟาของเครื่องทําความเย็นได 

ประมาณความสูญเสีย คว
าม
ดัน

 [k
g/

cm
2 ] 

ท่ีพิกัดปริมาณน้ํา 

ความดันสูญเสียสูง 

ขาออกปม → เฮดเดอรสง 

ขาเขาโรงงาน → ขาเขาเคร่ืองปรับอากาศ 

ขาเขาเคร่ืองปรับอากาศ → ขาออกเครื่องปรับอากาศ 
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                                                              ชวงเวลา : ค.ศ. 1990-1994 

               อุณหภูมิเฉล่ียทั้งเดือน (DB, WB) เครื่องวัด : เครื่องบันทึกผลอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.58 อุณหภูมิของอากาศภายนอกในฤดูหนาว 

 
(2)  สภาพปจจุบัน 
 ทําการตรวจสอบสภาพโครงสรางความส้ินเปลืองพลังงานภายในสํานักงาน แยกเปนความส้ินเปลือง
แปรผันและความส้ินเปลืองคงท่ี   โดยพบวาความส้ินเปลืองคงท่ีมีคาเทากับ 28 [%]   ของท้ังหมด  ( ความ
สิ้นเปลืองแปรผัน 72 [%]) 
 ทําการสํารวจขอเท็จจริงของโครงสรางความส้ินเปลืองพลังงานแปรผัน และแบงประเภทออกเปนช้ันๆ 
ในจํานวนน้ันพบวากระบวนการอบสีจะมีสัดสวนถึง 76 [%] (เทียบเปน 55 [%] ของท้ังหมด) 
 ความส้ินเปลืองพลังงานของกระบวนการอบสีมีคาเทากับ 1,820 [USRT] ซึ่ง 1,530 [USRT] ถูกใชไป
เพื่อใหทําความเย็น 
 ผลการวิเคราะหเหลาน้ีทําใหเห็นความเปนไปไดท่ีจะลดภาระบางฤดูของเครื่องความเย็นแบบเทอรโบ
ซึ่งปกติจะเดินเครื่องคงท่ีสมํ่าเสมอตลอดป 
 

 (3)  เนื้อหา 
 (1) สํารวจสภาพอุณหภูมิของอากาศภายนอกยอนหลัง 5 ป แลวทําการจําลองความสามารถในการ
ผลิตนํ้าเย็น รูปท่ี 2.58 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนรายเดือนในชวงฤดูหนาว 5 ปยอนหลัง รูปท่ี 2.59 แสดงผล
การคํานวณประมาณสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอรแบบปด 
 (2) ในการปองกันน้ําเย็นสกปรก ในการผลิตนํ้าเย็นจะเปลี่ยนจากการใชคูลลิ่งทาวเวอรแบบเปด (910 
[USRT]) เปนคูลลิ่งทาวเวอรแบบปด 
 (3) สําหรับมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางรวดเร็วในหนา เพื่อใหอุณหภูมนิ้ําเย็นท่ีได
จากคูลลิ่งทาวเวอรมีความคงท่ี (7 ± 1 [°C]) ไดติดต้ังระบบเช่ือมเครื่องทําความเย็นกับคูลลิ่งทาวเวอร 
 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
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รูปที่ 2.59 ผลการคํานวณประมาณสมรรถนะของคูลลิ่งทาวเวอรแบบปด 
 

(4)  ประสิทธิผล 
 กําลังไฟฟาท่ีลดได 979.4 [MWh/ป]   
 อัตราท่ีลดได (เทียบกับคารวม) 2.03 [%] 
 คาไฟฟาท่ีลดได  2,693,350 [บาท/ป] 
 
 

กรณีศึกษาที่ 6 การลดกําลังไฟฟาในการสงน้ํารอนน้ําเย็นและน้ําระบายความรอนดวยอัตราไหลแปรผัน 
ประเภทกิจการ : การผลิตเคร่ืองไฟฟา 
ผลิตภัณฑ : ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (คอยล หมอแปลง) 

 

(1)  เคาโครง 
 มีเครื่องทํานํ้ารอนน้ําเย็นแบบดูดซึมติดต้ังอยูเพื่อปรับอากาศในโรงงานผลิต ท้ังนํ้าระบายความรอนของ
ตัวเครื่องทําความเย็น ปมปฐมภูมิ ปมทุติยภูมิ และปมนํ้าระบายความรอนจะเดินเครื่องดวยภาระสูงสุดอยูเสมอ
โดยไมข้ึนกับฤดูกาลและการเปลี่ยนแปลงภาระระหวางวันตัวอยางน้ีจะพิจารณาระบบอัตราไหลแปรผันเพื่อให
ไดกําลังขาออกของปมท่ีสอดคลองกับภาระการปรับอากาศ 
 

ชวงผลิตนํ้าเย็น

เสนกราฟประมาณสมรรถนะ
× คาที่วัดได 

รุน : VXI-360-2 (อนุกรม)
ปริมาณลม : 90 [%]
ปริมาณนํ้า : 7,800 [L/min]
อุณหภูมิขาเขา : 20 [ºC]

อุณ
หภู

มิข
อง
น้ํา

ระ
บา
ยค
วา
มร

อน
 [º

C]

อุณหภูมิกระเปาะเปยกของอากาศภายนอก [ºC]
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(2)  สภาพปจจุบัน 
 ขนาด Capacity กําลังขาออกของของเครื่องทํานํ้ารอนน้ําเย็นไดกําหนดไวดวยภาระการปรับอากาศ
สูงสุดในฤดูรอนและฤดูหนาวบวกกับอัตราเผื่อ อยางไรก็ตาม ชวงเวลาท่ีมีภาระสูงสุดจะมีเพียงชวงหนึ่งของฤดู
รอนกับชวงเวลาเฉพาะระหวางน้ันเทาน้ัน สําหรับภาระการปรับอากาศในชวงอื่นๆ จะยังมีกําลังขาออกเหลืออยู
พอสมควร 
 ปมนํ้ารอนน้ําเย็นและปมนํ้าระบายความรอนจะหมุนเวียนน้ําดวยปริมาณคงท่ีตลอดเวลาโดยไมข้ึนกับ
ภาระการปรับอากาศ กําลังไฟฟาของปมก็เดินเครื่องดวยคาสูงสุดตามพิกัด 
 

(3)  เนื้อหา 
 พยายามลดกําลังไฟฟาของปมลงดวยระบบอัตราไหลไมคงท่ีท่ีควบคุมปริมาณน้ํารอนน้ําเย็นและนํ้า
ระบายความรอนใหสอดคลองกับกําลังขาออกของเครื่องทําความเย็น 
 เพื่อปองกันปญหาจากการเยือกแข็งภายในเครื่องระเหย (Evaporator) เนื่องจากการหรี่มากเกินไปใน
การเดินเครื่องแบบอัตราไหลไมคงท่ี ไดกําหนดใหอัตราไหลตํ่าสุดท่ียอมรับไดมีคาเทากับ 50 [%] ของพิกัด และ
ยังเพ่ิมมาตรการปองกันการเยือกแข็งเขาไปในในระบบควบคุมอีกดวย 
 ระบบปมมี 1 ตัว โดยใชการควบคุมความเร็วรอบของปมแบบ VVVF สวนอินเวอรเตอรจะใชเวกเตอร
อนุรักษพลังงาน (E.S.V) ทําการควบคุมสลิปใหมอเตอรมีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา 
 คอยๆ เปลี่ยนวาลวสามทางของ AHU ในโรงงานผลิตเปนวาลวสองทาง เพื่อลดปริมาณสงนํ้าของปม
ดานทุติยภูมิของนํ้ารอนน้ําเย็น 
 เงื่อนไขการคํานวณประสิทธิผล : ถือวา Load factor โดยเฉล่ียของเครื่องทํานํ้ารอนน้ําเย็นขนาด 500 
[USRT] มีคาเทากับ 50 [%] และใหระยะเวลาเดินเครื่องมีคาเทากับ 2,500 [h/ป] 
 

(4)  ประสิทธิผล 
 ลดกําลังไฟฟาได   190 [MWh/ป] (2,500 h) 
 ปริมาณกาซ 13A ท่ีเพ่ิมข้ึน  8,250 [m3/ป] (2,500 h) 
 ตนทุนท่ีลดได   522,500 [บาท/ป] 
 
กรณีศึกษาที่ 7 การอนุรักษพลังงานดวยการเชื่อมตอระบบทอจายน้ํารอนน้าํเย็นเขาดวยกนั   

ประเภทกิจการ : กิจการผลิตเคร่ืองไฟฟา 
ผลิตภัณฑ : อุปกรณสื่อสารดวยแสง ฯลฯ 

 

(1)  เคาโครง 
 จากการกอสรางอาคารใหมเพ่ือเพิ่มกําลังผลิต ทําใหระบบกําเนิดความรอน-ความเย็นท่ีมีอยูเดิมมี
ความสามารถไมเพียงพอ เพ่ือแกไขปญหานี้ จึงไดพิจารณาเช่ือมตอระบบความรอน-ความเย็น 2 ระบบท่ีมีอยูเดิม
นํามาใชรวมกัน จากการพิจารณามาตรการในกรณีของฤดูรอนและฤดูหนาว จึงไดเลือกใชระบบ mutual backup 
ของระบบความความรอน-ความเย็น 2 ระบบ 
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(2)   สภาพปจจุบัน 
 (1) กรณีท่ีเดินเครื่องหมอตมนํ้ารอนเพียงเครื่องเดยีว 
 ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2526 เปนตนมา ไดมีการควบคุมแนวโนมความสิ้นเปลืองพลังงานมาทุกป ซึ่ง
ต้ังแตป พ.ศ. 2532 เปนตนมา พบวามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
 เมื่อพิจารณาความสามารถในการจายความรอน-ความเย็นของท้ังสองระบบ พบวาความสามารถของ
ระบบท่ีอาคารเดิมยังมีเหลืออยู และมีประสิทธิภาพสูงถึง 88 [%] > 72 [%] 
 ผังการไหลของระบบแหลงความรอนในปจจุบันแสดงไวในรูปท่ี 2.55 

(2) กรณีท่ีเดินเครื่องทําความเย็นเทอรโบเพียงเครื่องเดยีว 
 เมื่อเปรียบเทียบเครื่องทําความเย็นเทอรโบ กับเครื่องทํานํ้ารอนน้ําเย็นแบบดูดซึมแลว ความสิ้นเปลือง
พลังงานแบบดูดซึมจะมีคาเทากับ 1.6 เทา 
 สําหรับมาตรการอนุรักษพลงังานในฤดูรอนสามารถรองรับไดดวยการเดินเครื่องทําความเย็นเทอรโบ
เครื่องเดียว 
 

(3)   เนื้อหา 
 มาตรการปรับอากาศรอนในฤดูหนาว จะใชวิธีเปดทอบายพาสระบบอาคารเดิมและระบบอาคารใหม 
และหยุดเครื่องกําเนิดนํ้ารอน-น้ําเย็นของระบบอาคารใหม 
 สําหรับมาตรการปรับอากาศเย็นในฤดูรอน ในชวง 2 เดือนต้ังแตกลางเดือน ก.ค. - กลางเดือน ก.ย. จะ
เดินเครื่องทําความเย็นของระบบเดิมและของอาคารใหมตามเดิม แตในฤดูอื่น ไดแก กลางเดือน พ.ค. - 
กลางเดือน ก.ค. และกลางเดือน ก.ย. - กลางเดือน ต.ค. เปนเวลา 3 เดือน จะมีภาระการปรับอากาศตํ่าเพียง 30 
[%] เทาน้ัน จึงใชวิธีเดินเครื่องทําความเย็นเทอรโบของระบบเดิม 2 เครื่อง 
 

 
 

รูปที่ 2.60 โฟลวของระบบแหลงความรอนกบัทอบายพาส 
 

อาคาร 1
อาคาร 2.3.14

อาคาร 5 
อาคาร 6 

ทอบายพาส 

เฮดเดอร เฮดเดอร 

เครื่องกําเนิด 
นํ้ารอน-เย็น 

ระบบอาคารใหม ระบบอาคารเดิม 

หมอตม 
นํ้ารอน 

เครื่องทํา 
ความเย็น 
เทอรโบ 
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(4)   ประสิทธิภาพ 
 ลดการใชน้ํามันกาดได 73 [kL/ป]   
 อัตราท่ีลดได (เทียบกับคารวม) น้ํามันกาด 21.5 [%] 
 ลดกําลังไฟฟาได  112 [MWh/ป]       
 ไฟฟา                 1.8 [%] 
 ตนทุนท่ีลดได  308,000  [บาท/ป] 
 
กรณีศึกษาที่ 8 การอนุรักษพลังงานดวยการพัฒนาระบบแหลงความเย็นประสิทธิภาพสูง   

ประเภทกิจการ : ผลิตเคร่ืองจักรขนสง 
ผลิตภัณฑ : รถยนต 

 

(1)  เคาโครง 
 แหลงความรอนความความเย็นสําหรับปรับอากาศของโรงงาน ไดถูกติดต้ังเพ่ิมจนมีขนาด 4,000 
[USRT] จึงตองการลดขนาดแหลงความรอนลง และพิจารณาเครื่องทําความเย็นซึ่งเปนอุปกรณหลักของระบบ
แหลงความรอน โดยพัฒนาและนําเครื่องทําความเย็นเทอรโบขับดวยเครื่องยนตดีเซลประสิทธิภาพสูงเขามาใช
เพื่ออนุรักษพลังงานใหไดจํานวนมาก 
 

(2) สภาพปจจุบัน 
 แหลงความรอนความเย็น 4,000 [USRT] เปนแบบ Distributed โดยติดต้ังเครื่องทําความเย็นเทอรโบ
หรือชิลเลอรทํานํ้าเย็นท่ีแตละโรงงานและอาคารหองทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.61 สมดุลความรอน (แปลงเปนพลังงานปฐมภูมิ) 
 

 

 

พลังงานการแผความรอน 

ทําความเย็น 
พลังงาน 

ความรอนเสื้อสูบกลับมาใช 
นําความรอนของน้ําระบาย

นําความรอนท้ิงในกาซไอเสีย 

กาซไอเสีย E/G 

การแผความรอน
กาซไมเผาไหม

เชื้อเพลิง

กํา
ลัง
ขับ

 

กลับมาใช
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รูปที่ 2.62 โครงสรางของระบบแหลงความรอนความเย็น 
 

 (3)  เนื้อหา 
 ในกรณีของเทอรโบขับดวยมอเตอร จะมีประสิทธิภาพรวมเพียงประมาณ 30 [%] แตถาใชเครื่องยนต
ดีเซล (D/E) และนําความรอนท้ิงกลับมาใชแลว จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหสูงข้ึนไดเปน 55 [%] 
 เมื่อเปรียบเทียบดวยพลังงานปฐมภูมิแลว การขับดวย D/E จะปรับปรุงใหดีข้ึน 30 [%] และการนําความ
รอนท้ิงกลับมาใชจะปรับปรุงใหดีข้ึน 10 [%] รวมแลวคา COP (Coefficient of performance ในการทําความเย็น) 
จะเพ่ิมข้ึนจากเดิม 40 [%] กลายเปน 2.3 รูปท่ี 2.61 แสดงสมดุลความรอนท่ีแปลงเปนพลังงานปฐมภูมิแลว 
 เครื่องยนตดีเซลเลือกใชเครื่องยนตอเนกประสงคขนาดกะทัดรัดและมีสมรรถนะสูง เปนเครื่องยนต 8 
สูบ 4 จังหวะ มีพิกัด 2,100 [rpm] และใชน้ํามันหนัก A เปนเช้ือเพลิงดวยความส้ินเปลือง 85 [L/h] 
 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องทําความเย็นและเพ่ิมเวลาเดินเครื่องตลอดป จึงใชรวมกับเครื่องทํา
ความเย็นดูดซึมแบบเผานํ้ามันเตา A โดยตรง ทําใหมีโครงสรางเหมือนกันรูปท่ี 2.62 และใชวิธีควบคุมแบบ
อุณหภูมิแปรผันโดยเพิ่มอุณหภูมิขาออกน้ําเย็นเมื่อเดินเครื่องดวยภาระไมเต็มพิกัดจาก 6 [°C] ถึง  9.44 [°C] 
 

(4)   ประสิทธิผล 
 ประสิทธิผลการอนุรักษพลงังาน (ตารางท่ี 2.16) เมื่อเดินเครื่องท่ี 2,000 [USRT] 
 คา COP เทากับ 2.3 
 ปริมาณการปลอยกาซ CO2 เทียบกับเทอรโบ : ลดลง 70 [%] 
 เทียบกับคามาตรฐาน NOx ท่ี 500 [ppm] แลวมีคาตํ่ากวา คือเทากับไมเกิน 480 [ppm] 
 

ตารางที่ 2.16 ประสิทธิผลการอนุรักษพลังงาน 
(เวลาเดินเคร่ือง 3,000 [h/ป] คา load factor เทากับ 0.6) 
(1) การขับเคร่ืองทําความเย็นเทอรโบ มอเตอร → เคร่ืองยนตดีเซล 1,999,630  [บาท/ป] 
(2) ติดต้ังเคร่ืองทําความเย็นเทอรโบที่ทางเขานํ้าเย็น ควบคุมอุณหภูมิน้ําเย็นใหสูงขึ้นในฤดูระหวาง

ฤดูรอน-หนาว 
265,353 [บาท/ป] 

(3) ควบคุมอุณหภูมิน้ําเย็นเขาเคร่ืองทําความเย็นดูดซึมใหคงท่ี 132,677 [บาท/ป] 
(4) จํากัด NOx ไมใหเกิดคาหน่ึง และควบคุมความเร็วรอบเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพเม่ือมีภาระไมเต็ม

พิกัด 
88,135 [บาท/ป] 

(5) ปรับปรุงการควบคุมเปลี่ยนจํานวนเคร่ืองอัดอากาศ 132,677 [บาท/ป] 
รวม 2,618,472 [บาท/ป] 

น้ํามันหนัก A 

เคร่ืองทําความเย็นเทอรโบ 
ขับดวยเคร่ืองยนตดีเซล

RT-1 

นําความรอนท้ิงกลับมาใช 
เคร่ืองทําความเย็นดูดซึม 

ความรอนท้ิง

น้ําเย็น (หมุนเวียน)

รวม

เคร่ืองทําความเย็นดูดซึม
แบบเผาโดยตรง 

RA-1 

น้ํามันหนัก A 

น้ําเย็น (กลับ) 

เคร่ืองทําความเย็นท่ีพัฒนาขึ้น
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ไป 

สํานักงาน 

โกดังแชเย็น 

กลับ 

เคร่ืองแลกเปล่ียน 

เคร่ืองทําความเย็น

ถังเก็บความรอน 
ดวยน้ําแข็ง 30 [m3] 

เคร่ืองทําความเย็น 

สําหรับเบส

ยูนิตกําเนิดความเย็น

ตอนกลางคืน 
ความรอน สําหรับเก็บความรอน 

กรณีศึกษาที่ 9 การเดินเคร่ืองโกดังแชเย็นแบบเก็บความรอนดวยน้ําแข็งเปนรายแรกในวงการ 
ประเภทกิจการ : ขนสง 
ผลิตภัณฑ : ระบบเก็บความเย็น 

 

(1)  เคาโครง 
 ศูนยขนสงสินคาแชแข็ง มีปรัชญาการบริหารวา “ความพยายามในมาตรการดานส่ิงแวดลอมจะมีผล
ชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขัน” จึงไดดําเนินการรีไซเคิล เปลี่ยนมาใชสารฟรีออนทดแทนในอุปกรณแช
แข็ง สงเสริมการใชกําลังไฟฟากลางคืน ฯลฯ อยางกระตือรือรน ในครั้งน้ีจึงนําระบบเก็บความเย็นแบบเก็บความ
รอนดวยนํ้าแข็งมาใชเปนรายแรกในวงการกิจการประเภทนี้ โกดังแชแข็งน้ีใชเปนศูนยขนสงสําหรับพักและ
กระจายผลิตภัณฑนม นมกลอง ฯลฯ ซึ่งการใชวิธีเก็บความรอนดวยน้ําแข็ง ทําใหสามารถลดคาไฟฟาไดจํานวน
มาก ดวยการใชสัญญาปรับเปลี่ยนกําลังไฟฟาดวยการเก็บความรอนสําหรับอุตสาหกรรมซ่ึงมีอัตราคาไฟตํ่า 
(2)  เนื้อหา  
 เคาโครงของเครื่องจักร 
 พื้นท่ีปรับอากาศของโกดังแชแข็ง : 1,930 [m2] 
 เครื่องทําความเย็น : 37 [kW] × 2 เครื่อง, 33 [kW] × 1 เครื่อง 
 พัดลมเครื่องควบแนน : 1.1 [kW] × 3 เครื่อง 
 ถังเก็บความเย็นดวยน้ําแข็ง : 30 [m3] 
 เคาโครงของระบบแสดงไวในรูปท่ี 2.63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.63 เคาโครงของระบบ 
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กรณีศึกษาที่ 10 การจัดการการเดินเคร่ืองทําความเย็นแบบดูดซึมอยางมีประสิทธิภาพสูงกับการอนุรักษ
พลังงาน  

ประเภทกิจการ :  ผลิตเคร่ืองใชไฟฟา 
ผลิตภัณฑ :  ครัวสําเร็จรูป ไมอัด ฯลฯ 

 

(1)  เคาโครง 
 ในเครื่องทําความเย็นดูดซึมยิ่งนํ้าระบายความรอนมีอุณหภูมิตํ่าลง จะยิ่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน และเมื่อ
น้ําระบายความรอนมีอุณหภูมิตํ่ากวาขีดจํากัดคาหน่ึง สารดูดซึม (absorbent) จะเกิดผลึกข้ึนทําใหไมสามารถ
เดินเครื่องได โครงการนี้จะทําการทดสอบ ดวยเครื่องจริงเพ่ือหาขีดจํากัดน้ีแลวกําหนดจุด อุณหภูมิท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการเดินเครื่องใหมีประสิทธิภาพสูง 
 

(2)  สภาพปจจุบัน 
 (1) ในจํานวนเครื่องทําความเย็นดูดซึม  ท่ีเปนเปาหมาย มี 3 เครื่องท่ีมีหนาท่ีปรับอากาศหอง
คอมพิวเตอร ซึ่งจะเดินเครื่อง 24 ช่ัวโมง 365 วัน 
 (2) คุณลักษณะของอุณหภูมิน้ําระบายความรอน 
 เมื่อลดอุณหภูมิน้ําระบายความรอนจาก 32 [°C] เปน 28 [°C] ประสิทธิภาพจะเพิ่มข้ึน 10 [%] 
 เมื่อลดอุณหภูมนิ้ําระบายความรอนเปน 24 [°C] แลวจะเขาสูชวงการตกผลึกของสาร ดูดซึม จึงตองให
อุณหภูมิไมตํ่ากวา 24 [°C] 
 (3) ปญหาในปจจุบัน 
 การควบคุมอุณหภูมิตํ่าสุดของนํ้าระบายความรอนเพื่อใหเดินเครื่องทําความเย็นไดอยางปลอดภัยยังไม
มีการนํามาทําใหเปนระบบ 
 แมวาจะลดอุณหภูมิขาเขาของนํ้าระบายความรอนลงได แตถาทอน้ําระบายความรอนสกปรก
ประสิทธิผลจะลดตํ่าลง 
 

(3)  เนื้อหา 
 การกําหนดเปาหมาย : เพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเครื่องข้ึน 10 [%] (ใหคา COP ของเครื่องทําความเย็น
ดูดซึมเทากับ 1.0) 
 อุณหภูมิตํ่าสุดท่ีต้ังไวจะใหมีคาเทากับ 27.5 [°C] (เมื่ออุณหภูมิเทากับ 27 [°C] สัญญาณเตือนจะทํางาน
และบังคับใหกําลังขาออกลดลง) 
 เมื่อประเมินคา COP ในสภาพตางๆ และเผื่อไวอีกเล็กนอยแลว จึงกําหนดอุณหภูมิ ขาเขาของนํ้าระบาย
ความรอนใหเทากับ 28 [°C] 
 ใหคา COP ท่ีตํ่าลงเน่ืองจากความสกปรกของทอน้ําระบายความรอนเทากับ 
 คา Scale factor ของเครื่องดูดซึม : 0.14 
 คา Scale factor ของเครื่องควบแนน : 0.037 โดยตองทําความสะอาดใหไมเกินคาดังกลาว 
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ในการควบคุมแหลงความรอนของระบบหองคอมพิวเตอร ไดนําระบบผูชํานาญการตรวจวิเคราะห
ความผิดปกติเขามาใช เพ่ือรักษาคา COP ใหเทากับ 1.0 ตลอดเวลา 
 เงื่อนไขอุณหภมูิของนํ้าระบายความรอนกับคา COP แสดงไวในตารางท่ี 2.17 
 
 
 

ตารางที่ 2.17 การประเมินคา COP ในสภาพเงื่อนไขตางๆ 
(ปริมาณความรอน [kcal/h]) 

อุณหภูมิขาเขาน้ําระบาย
ความรอน 

ความรอนของ
กาซ 

ความรอนของน้ําระบาย
ความรอน 

คา 
COP 

เทียบกับ
ปจจุบัน 

32.5 [°C] 
427,725 

372,000 0.87 ลดลง 3 [%] 
28.0 [°C] 432,000 1.01 เพิ่มข้ึน 12 [%] 
27.5 [°C] 456,000 1.07 เพิ่มข้ึน 19 [%] 

 
(4)  ประสิทธิผล 
 ลดการใชกาซ 13A ได  72,130 [m3/ป] (8 เดือน)   
 อัตราการใชกาซ 13A ลดลง (เทียบกับคารวม) 0.67 [%] 
 ลดคาเช้ือเพลิงได   962,000 [บาท/ป] (8 เดือน) 
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