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หมวดที่ 2 : ระบบปรับอากาศ  
(Air Conditioning) 

 
 

ชุดการจัดแสดงที ่40 
ระบบการสงจายลมเย็นของระบบปรับอากาศ (Ventilation) 

 
1. หลักการของเทคโนโลยี 
 

ในระบบปรับอากาศ สวนสําคัญในการทําใหการควบคุมอุณหภูมิของระบบปรบัอากาศเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพไดแกระบบการหมนุเวียนของอากาศ หากระบบหมุนเวยีนอากาศที่ออกแบบและ
ติดตั้งไมถูกตอง อาจทําใหเกิดการสูญเสียพลังงานหรือคุณภาพของอากาศไมเปนไปตามความตองการ 
โดยทั่วไประบบการหมุนเวยีนของอากาศที่ใชงานมีอยู 2 ระบบคือ 
 

 ระบบหมุนเวยีนอากาศภายในหองสําหรับระบบปรับอากาศแบบไมมีทอสงลม 
ระบบน้ีโดยสวนใหญจะเปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนหรือตูตัง้ในพื้นที่ปรับอากาศ 
โดยอากาศภายในพื้นที่จะถกูพัดลมดูดหมุนเวียนมายังแผงคอลยเย็นแลวสงกลับไปยังหอง
ปรับอากาศอีกครั้ง สวนการระบายอากาศเพื่อเพ่ิมคุณภาพอากาศภายในจะใชพัดลมดูด
ระบายอากาศออกไปทิ้งยังนอกหอง และมีการเติมอากาศใหมโดยอาศัยการแทรกซึมของ
อากาศตามจุดตางๆ เชนขอบประตู หนาตาง หรือการเปด-ปดประตู  
 

 ระบบหมุนเวยีนอากาศภายในหองสําหรับระบบปรับอากาศแบบมีทอสงลม 
ระบบน้ีโดยสวนใหญจะใชกับระบบปรับอากาศขนาดใหญที่ใชเครื่องสงลมเย็นและระบบทอ
สงลมเย็น โดยอากาศภายในพื้นที่ปรับอากาศจะถูกพัดลมดูดหมุนเวียนมายังแผงคอลยเย็น
ของเครื่องสงลมเย็นผานทางทอลม ในขณะเดียวกนัอากาศหมุนเวียนจะมีการเติมอากาศ
ใหมจากภายนอกผสมเขาไปบางสวนเพือ่เพ่ิมคุณภาพอากาศ แลวสงกลับไปยังหองปรับ
อากาศ 
 

ระบบการสงจายลมเย็น (Air Handling System) 
 

ระบบปรบัอากาศขนาดใหญสําหรับอาคารภาคธุรกิจซ่ึงใชระบบปรับอากาศแบบเครื่องทําน้ําเย็น
น้ัน จะมีเครื่องสงลมเย็นเปนอุปกรณที่ใชในการสงผานความเย็นจากน้ําเย็นใหกบัอากาศ นํ้าเย็นที่ได



เอกสารเผยแพร  ภาคอาคารธุรกิจ 
หมวดที่ 2 ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 

ชุดการจัดแสดงที่ 40 : ระบบการสงจายลมเย็นของระบบปรับอากาศ (Ventilation) หนา 2 จาก 21 

จากเครื่องทําน้ําเย็นจะถูกจายไปตามทอนํ้าเย็น (Chilled Water Supply) ไปยังระบบสงจายลมเย็น (Air 
Handling Unit) หรือ AHU ที่ติดตั้งอยูใกลกับพ้ืนที่ปรับอากาศ เครื่องสงลมเย็นจะทําหนาที่ลดอุณหภูมิ
อากาศเติมจากภายนอก (Fresh Air) และอุณหภูมิอากาศที่หมุนเวียนไหลกลบั (Return Air) ใหอยูใน
สภาวะที่ควบคุมโดยอากาศจะถูกดูดดวยพัดลม (Blower) ผานแผงคอลยนํ้าเย็น (Cooling Coil) ซ่ึง
ติดตั้งอยูภายในเครื่องสงลมเย็น โดยมีวาลวควบคมุปริมาณน้ําเย็นตามความตองการของภาระการทํา
ความเย็น อากาศเย็นที่ไหลผานแผงคอลยเย็นจะไหลไปตามระบบทอสงลมเย็น (Air Duct System) ไป
ยังพ้ืนที่ปรับอากาศ 
 
สวนประกอบของเครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit) 
 

 แผงคอลยทําความเย็น (Cooling Coil) 
 วาลวปรับปรมิาณลม (Damper) 
 แผนกรองอากาศ (Air Filter) 
 พัดลมสงลมเย็น (Blower) 
 มอเตอรและสายพานขับพัดลม (Motor and V-belt Drive) 
 วาลควบคุมปริมาณน้ําเย็น (Motorized or Modulated Control Valve) 
 วาลวปรับสมดุลนํ้า (Balancing Valve) 
 วาลวควบคุมการปด-เปด (Gate or Butterfly Valve) 
 ตัวกรอง (Strainer) 
 เกจวัดความดนันํ้า (Pressure Gauge) 
 เกจวัดความดนัลม (Manometer) 
 เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer) 
 อุปกรณควบคุม (Control Unit) 
 ฉนวน (Insulation) 

 
นอกจากนี้เครื่องสงลมเย็นแลว ในสวนของระบบหมุนเวยีนอากาศยังประกอบไปดวย 

 ทอสงลมเย็น (Duct) 
 ขอตอออน (Flexible Duct) 
 หนากากอากาศภายนอก (Fresh Air Grille, FAG) 
 หนากากลมเย็น (Supply Air Grille, SAG) เพ่ือชวยในการกระจายลมเย็น 
 หนากากลมกลับ (Return Air Grille, RAG) 
 พัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fan) 
 ฉนวน (Insulation) 
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ระบบทอลม (Air Distribution System) และการระบายอากาศ (Ventilation) 
 

ระบบปรบัอากาศที่เปนระบบทอสงลมจะถูกออกแบบระบบทอลมทัง้ลมจาย และลมกลับจาก
เครื่องสงลมเย็นไปยังจุดที่มีการใชงาน โดยทอลมที่ใชจะทําจากสังกะสีที่มีการหุมฉนวนเพื่อปองการ
สูญเสียความรอน ดังน้ันการกระจายลมเย็นที่ดีจึงตองอาศัยระบบทอลมในการชวยกระจายลมใหทั่วถึง
ซ่ึงโดยทั่วไปความเร็วลมทีผ่านตัวคนที่เหมาะสมควรจะอยูที่ประมาณ 0.25 เมตรตอวินาท ี
 

เน่ืองจากการสงลมผานทอลม จะตองใชความดันลมทีสู่งกวาการเปาลมเย็นโดยตรง ผูออกแบบ
ระบบปรบัอากาศจะตรวจสอบเรื่องความดันลมที่พอเหมาะ รวมทั้งเรื่องความดังของเสียงพัดลมวาจะตอง
ไมดังเปนที่รบกวนดวย ความยาวของทอลมที่เหมาะสมไมควรเกินประมาณ 40-50 เมตร ความเร็วของ
ลมในทอลมประธานมักจะสงูถึง 7.5-10 เมตร/วินาท ี ดังน้ันโดยทั่วไปผูออกแบบระบบทอลมจะเดินทอ
แยก (Branch) ขยายทอเพ่ือลดความเร็วลมลงเหลือไมเกิน 4 เมตร/วินาทีจนถึงหัวจายลมเย็น ซ่ึงจะจาย
ลมที่มีความเรว็ประมาณ 4-5 เมตร/วินาท ี
 
การควบคุมคุณภาพอากาศ 
 

ปริมาณลมที่หมุนเวียนในระบบปรบัอากาศโดยทั่วไปจะอยูในชวง 12-15 เทาของปริมาตรหอง/
ชั่วโมงและปรมิาณอากาศบริสุทธิ์ทีเ่ขามาผสมจะอยูในชวง 10-15% ของปริมาณลมหมุนเวียนนี้ ขึ้นกับ
ลักษณะ การใชงาน เชนความหนาแนนของคน และหากเปนรานอาหาร หรือหองประชุมก็จะมากขึ้น 
นอกจากการนําอากาศบรสิุทธิ์เขามาที่วานี้แลว ยังมีการระบายอากาศเสียทิ้ง (Exhaust Air) จากหองน้ํา, 
หองครัว, หองที่มีการสูบบหุร่ี, Pantry, หองเก็บของเพื่อปองกันกลิ่นรบกวนปริมาณอากาศเสียจะนอย
กวาปริมาณอากาศบริสุทธิอ์ยูบาง ทั้งน้ีเพราะโดยทั่วไปหองปรับอากาศจะพยายามรักษาความดันให
ภายในหองสูงกวานอกหอง เปนการปองกันไมใหฝุนและความชื้นเขาไปไดโดยงาย 
 

ในการควบคมุคุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor Air Quality) นอกจากการนําอากาศบริสุทธิ์เขา
มาผสมดังกลาวแลว ยังมีการกรองอากาศโดยใชแผงกรองอากาศ (Air Filter) ซ่ึงตามเครื่องปรับอากาศ
ทั่วไป ไมวาจะเปนเครื่องแบบหนาตาง แบบแยกสวน ก็มีทั้งน้ัน ในระบบปรบัอากาศแผงกรองอากาศนี้
จะอยูที่ แผงคอลยเย็น (FCU) หรือ เครื่องสงลมเย็น (AHU) หรือ ในระบบทอลมกลับ เพ่ือทําหนาที่กรอง
ฝุนละอองในอากาศเมื่อฝุนมาจับที่แผงกรองอากาศแลว ก็จะตองเปลี่ยนหรือถอดออกมาลาง แลวแตวา
จะใชแผงกรองอากาศชนิดไหน 
 
 



เอกสารเผยแพร  ภาคอาคารธุรกิจ 
หมวดที่ 2 ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 

ชุดการจัดแสดงที่ 40 : ระบบการสงจายลมเย็นของระบบปรับอากาศ (Ventilation) หนา 4 จาก 21 

 
ระบบการควบคุมปริมาณการจายลมเย็น 
 
ระบบการควบคุมปริมาณการจายลมเยน็ของระบบปรับอากาศที่ใชงานกันสวนใหญจะมีอยู 2 ระบบคือ 
 

 ระบบปรบัอากาศชนิดปริมาตรอากาศคงที่ (Constant Air Volume System, CAV) โดย
ปริมาณลมเย็นที่สงออกจากชุดสงลมเยน็ (Air Handling Unit ) เขาสูบริเวณปรบัอากาศโซน
ตาง ๆ มีปริมาณลมเย็นจายคงที่ ไมแปรเปลี่ยนตามภาระความรอนที่เกิดขึ้นในบริเวณปรับ
อากาศนั้น ๆ เพียงแตจะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิลมเย็นสงออกเพ่ือคงสภาวะอุณหภูมิหองให
เหมาะตามทีต่องการ ทั้งน้ีโดยอาศัยเทอรโมสแตทเปนตวัควบคุมอุณหภูมิภายในบริเวณ
ปรับอากาศ  

 

               
 

รูปที่ 1 ระบบปริมาณลมจายคงที่ (Constant Air Volume) 
 

 ระบบปรบัอากาศชนิดปริมาตรอากาศแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume System, VAV) 
โดยปริมาณลมเย็นที่สงออกจากชุดสงลมเย็นเขาสูบรเิวณปรับอากาศโซนตาง ๆ สามารถ
แปรเปลี่ยนไดตามภาระความรอนที่เกิดขึ้นในบริเวณปรับอากาศโซนนั้น ๆ สวนอุณหภูมิ
ภายในบริเวณปรับอากาศแตละโซนควบคุมใหคงที ่ เม่ือภาระการทําความเย็นสูงขึ้น
อุณหภูมิของหองจะสูงขึ้นกวาคาทีต่ั้งไวที่เทอรโมสตทั เทอรโมสตัทจะสงสัญญาณไปยังชุด
ควบคุมกลองปรับปริมาณลม (VAV Box) ใหเปดวาลวปรับปริมาณลม (Damper) เพ่ือปรับ
ปริมาณลมใหมากขึ้น เปนผลทําใหความดันสถิตยในทอลมลดต่ํากวาคาที่กําหนด อุปกรณ
ควบคุมจะสงสัญญาณไปสัง่ใหชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drive, VSD) 
เพ่ือทําการปรับความเรว็รอบของมอเตอรพัดลมใหสูงขึน้จนคาความดันสถิตยกลบัมาที่คา
เดิม ในทางตรงกันขามหากภาระการทําความเย็นลดลงกลองปรับปริมาณลม (VAV Box) 
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ใหปดวาลวปรบัปริมาณลม (Damper) เพ่ือปรับปริมาณลมใหนอยลง เปนผลทําใหความดัน
สถิตยในทอลมเพิ่มสูงกวาคาที่กําหนด อุปกรณควบคุมจะสงสัญญาณไปสั่งใหชุดปรับ
ความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drive, VSD) ทําการปรับความเร็วรอบของมอเตอร
พัดลมใหลดลงจนคาความดันสถิตยกลบัมาที่คาเดิม 

 

         
 

       รูปที่ 2 ระบบปริมาณลมจายแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume) 
 

การเลือกใชระบบปริมาณลมจายแปรเปลี่ยน (VAV) ในอาคารท่ีมีการปรับอากาศ 
 
อาคารที่เหมาะสมที่จะใชระบบ VAV ควรจะมีลักษณะและการใชงานดังน้ี 
 

 ควรเปนอาคารที่มีภาระการทําความเย็นเปลี่ยนแปลงเกือบตลอดเวลา เชนเปนอาคารที่มี
ผนังกระจกโดยรอบ มีคนเขา-ออกมาก มีการใชเปด-ปดไฟบอย หรือมีการใชอุปกรณไฟฟา
ที่มีความรอนในบางเวลาเปนตน ตัวอยางของอาคารเหลานี้ไดแก อาคารสํานักงาน อาคาร
หองสมุด หรือโรงภาพยนตร เปนตน 

 ควรเปนอาคารที่มีการควบคุมอุณหภูมิของโซนตางๆ พรอมกันทีเดียวหลายๆ โซน เพราะ
เครื่องสงลมเย็นชุดหนึ่งๆ จะมีกลองควบคุมปริมาณลมหลายๆ กลอง และแตละกลองจะ
ควบคุมการทาํงานดวยเทอรโมสตัทชุดหนึ่ง ถาตองการควบคุมอุณหภูมิโซนไหนแยกจาก
กันก็ติดตั้งกลองควบคุมปรมิาณลมสําหรับโซนนั้นๆ 

 ควรเปนอาคารที่ออกแบบใหมีทอลมกลับไปยังเครื่องสงลมเย็นรวมกนั การออกแบบทอลม
กลับหลายๆทางของระบบ VAV น้ันอาจทําใหความดันของลมในระบบสูงหรือต่ําเกินไปได 
อาคารที่เหมาะตอการใชทอลมกลับรวมไดแกอาคารสํานักงาน และโรงเรียน สวนอาคารที่ไม
เหมาะที่จะใชไดแก โรงพยาบาล หองทดลอง หองครัว เปนตน เพราะอาจมีปญหาเรื่องการ
ติดเชื้อหรือกลิ่นลามไปทีต่างๆ  
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2. การประยุกตใชงานเทคโนโลย ี
 
เครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit) 
 
เน่ืองจากระบบปรับอากาศที่ใชเครื่องสงลมเย็นมีหลักเกณฑในการพิจารณาการติดตั้งหองเครื่องสงลม
เย็นมีดังน้ี 
 

 หอง AHU มีพ้ืนที่ประมาณ 4-5% ของพื้นที่ปรับอากาศ 
 ทุกๆพื้นที่ปรับอากาศ 400 ตารางเมตร ควรมีหอง AHU 1 หอง 
 หอง AHU ควรมีผนังที่ทอลมผานเขา/ออกไดอยางนอย 2 ดาน และผนังทั้ง 2 ดานนี้ควรอยู
ติดกับพ้ืนที่ทีป่รับอากาศ 

 สัดสวนความกวางตอความยาวหอง AHU ไมเกิน 1:2 
 สําหรับอาคารหลายชั้น หอง AHU ควรอยูตรงกันทุกชัน้ 

 
 
การติดตั้งระบบการสงจายอากาศเย็นชนิดปริมาตรอากาศแปรเปลี่ยน 
 

ระบบการสงจายอากาศเย็นชนิดปริมาตรอากาศคงที่น้ันมีขอเสียคือถาปริมาณความตองการ
ความเย็นลดลงจะไมสามารถควบคุมความชื้นภายในหองไดตามตองการ ความชื้นจะสูงขึ้นและควบคุม
ใหอยูในชวงความสบายหรอื Comfort Zone ทําไดชา และเม่ือมีภาระความรอนจากแสงอาทิตยจะทําให
โซนที่ติดหนาตางมีอุณหภูมิสูงกวาโซนอ่ืนๆ สวนขอไดเปรียบของระบบการสงจายอากาศเย็นชนิด
ปริมาตรอากาศแปรเปลี่ยน คือแทนที่จะปรับอุณหภูมิลมจายเพื่อใหไดตามความตองการแตจะใชวธิีปรับ
ปริมาณลมจายโดยอุณหภูมิคงที่ ซ่ึงหากความตองการปริมาณลมเย็นลดลงพัดลมที่เครือ่งสงลมเย็น
สามารถลดรอบลงไดทําใหประหยัดพลังงาน หรือในกรณีที่มีภาระความรอนจากภายนอก ระบบการสง
จายอากาศเย็นชนิดปริมาตรอากาศแปรเปลี่ยนจะรักษาอุณหภูมิใหคงที่ไดในทุกบริเวณที่ปรับอากาศ 
 

สําหรบัการจัดระบบการสงจายอากาศเย็นชนิดปริมาตรอากาศแปรเปลี่ยน ทอสงลมเย็นประธาน
เดินออกจากชุดสงลมเย็นจากนั้นลมเย็นจากทอสงลมเย็นประธานจะจายเขาทอแยกยอย เพ่ือสงลมเย็น
เขาสูบริเวณปรับอากาศโซนตาง ๆ ตามพื้นที่ใชสอยโดยผานกลองปรับปริมาณลม (VAV Box) ภายใน
ตัว VAV Box จะมีวาลวปรับปริมาณลมหรือแดมเปอร ซ่ึงสามารถปรับตวัเองไดในลักษณะที่ปริมาณลม
เย็นที่จายเขาสูบริเวณปรบัอากาศ แตละโซนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามภาระความรอนที่เกิดขึ้นรวมใน
แตละโซนนั้น ๆ เทอรโมสตทัของหองที่ตดิตั้งในแตละโซนจะควบคุมแดมเปอรใน VAV boxes ของแตละ
โซนตัวมันเอง เพ่ือคงอุณหภูมิหองที่ตั้งไวใหไดตามทีต่องการ 
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                   รูปที่ 3 ระบบการสงจายอากาศเย็นชนิดปริมาตรอากาศแปรเปลี่ยนที่มี VAV Box 

 
กรณีที่เครื่องสงลมเย็น จายลมเย็นไปยังหองปรับอากาศทีมี่ภาระการทําความรอนสมํ่าเสมอ

เทาๆกันทุกพืน้ที่ เชน พ้ืนที่ที่ไมมีผนังติดกับภายนอกและไมมีกระจก จะมีแตภาระการทําความเย็นที่
เกิดจากภายในอาคารเปนหลัก กรณีน้ีอาจไมจําเปนตองมีกลองปรับปริมาณลม (VAV Box) โดยสามารถ
นําสัญญาณอุณหภูมิไปควบคุมความเรว็รอบของมอเตอรไดโดยตรงเลย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         รูปที่ 4 ระบบการสงจายอากาศเย็นชนิดปริมาตรอากาศแปรเปลี่ยนที่ไมจําเปนตองมี VAV Box 
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ระบบสงจายลมเย็นที่มีประสิทธิภาพ 
 

ระบบสงจายลมเย็นที่มีประสิทธิภาพจะประกอบไปดวยปจจัยการออกแบบ ติดตัง้และเลือกใช
อุปกรณที่ประสทธิภาพสูงดังน้ี 

 ระบบทอจายลม 
การติดตั้งระบบทอลมทั้งลมจายและลมกลับควรที่จะตดิตั้งทอที่คอนขางตรง ลดจํานวนทอ
โคงใหมากที่สุด และทอตรงไมควรยาวมากจนเกินไป เพ่ือลดแรงดันตกครอมในระบบปรับ
อากาศ 

 หัวจายลม 
ติดตั้งหัวจายลมที่มีความดนัตกครอมนอยและมีการกระจายลมที่ดี 

 ระบบปรบัปริมาตรการไหลของลม (VAV) 
ติดตั้งระบบปรับปริมาณลมอัตโนมัติ ซ่ึงจะควบคุมปริมาณลมใหสัมพันธกับภาระความเย็นที่
ตองการในแตละพ้ืนที ่

 โถงสูง 
ใชประโยชนจากโถงสูงเพ่ือระบายอากาศรอนออกจากอาคารโดยการลอยตวัตามธรรมชาต ิ

 พัดลมประสิทธิภาพสูง 
เลือกใชมอเตอรและพัดลมประสิทธิภาพสูง 

 ระบบปรบัปรมิาณอากาศจากภายนอก 
ใชระบบตรวจวัดปริมาณคารบอนไดออกไซด เพ่ือควบคุมปริมาณอากาศที่เขามาใหมให
เหมาะสมกับจํานวนคนภายในอาคาร 

 ระบบแลกเปลีย่นความรอน 
ใชความเย็นของอากาศที่ระบายทิ้งมาทําความเย็นใหกบัอากาศใหมที่นํามาเขาสูระบบปรบั
อากาศ 

 
การแบงพื้นที่ปรับอากาศ (Air Conditioning Zoning) 
 
การออกแบบพื้นที่ปรับอากาศที่ดีควรพิจารณาจัดกลุมพ้ืนที่ตามสภาพกิจกรรมและการใชงานเพื่อใหเกิด
การใชพลังงานในระบบปรบัอากาศอยางมีประสิทธิภาพดังน้ี 

 พ้ืนที่สวนแพสซีฟ เปนบริเวณสําหรับกิจกรรมทั่วไปซึง่สามารถควบคุมอุณหภูมิใหสูงกวา
อุณหภูมิปรับอากาศปกติไดประมาณ 1-2 oC โดยเพิ่มความเร็วลมเพื่อชดเชยใหรูสึกเย็น
สบายไดแก โถงทางเดิน และสวนพักผอน 

 พ้ืนที่สวนกึ่งแพสซีฟ เปนบริเวณที่มีกิจกรรมซึ่งตองการควบคุมสภาวะการปรบัอากาศใหอยู
ในระดับปกติเชน พ้ืนที่ในสาํนักงาน 
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 พ้ืนที่สวนควบคุม เปนบริเวณที่เปนกิจกรรมซึ่งตองการสภาวะการปรับอากาศคงที่ 
เหมาะสมตลอดเวลาไดแก หองประชุม และหองฝกอบรม  

 
การควบคุมความชื้นดวยระบบฮีทไปป (Heat Pipe) 
 

ระบบปรบัอากาศที่ตองมีการควบคุมความชื้นสําหรับอาคารบางประเภทเชนหองผาตัดใน
โรงพยาบาล มักจะตองมีการออกแบบเปนพิเศษเพื่อควบคมุอุณหภูมิและความชื้นใหอยูในเกณฑที่
ออกแบบ ซ่ึงหากเปนอาคารปรับอากาศโดยทั่วไปอาจไมจําเปนที่ตองควบคุมความชื้นเนื่องจากไมมีผล
ตอการใชงานมากนัก สําหรับระบบการควบคุมความชื้นในระบบปรับอากาศจะมคีวามแตกตางไปจาก
ระบบปรบัอากาศทั่วไปคือจะตองมีการติดตั้งชุดรีฮีท (Reheat) เพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิหลังจากที่ลมเย็นผาน
แผงคอลยเย็นในเครื่องสงลมเย็น หากไมมีการเพิ่มอุณหภูมิของลมเย็นในสวนนี้จะทําใหอุณหภูมิที่จาย
ไปยังพ้ืนที่ปรับอากาศจะเยน็เกินไปถึงแมความชื้นจะควบคุมได การเพิ่มอุณหภูมิลมเย็นหลังผานแผง
คอลยเย็นเปรยีบเสมือนการเพิ่มภาระใหกับระบบปรับอากาศซึ่งโดยทั่วไปจะใชระบบฮีทเตอรไฟฟาหรือ
ระบบไอน้ําทําหนาที่เพ่ิมอุณหภูมิ  เน่ืองจากระบบฮีทเตอรมักจะใชพลังงานคอนขางมากดังน้ันการลด
อุณหภูมิของลมเย็นกอนเขาแผงคอลยเยน็จะเปนการชวยประหยัดภาระการปรับอากาศและการรีฮีท  
 

ในปจจุบันไดมีระบบการควบคุมความชืน้ดวยระบบฮีทไปป (Heat Pipe) ซ่ึงเปนอุปกรณถายเท
ความรอนประเภทหนึ่งที่สามารถถายเทความรอนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แมในสภาพ
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย  
 
หลักการทํางานของฮีทไปป 
 
ฮีทไปปใชในการแลกเปลีย่นความรอนหรือสงถายความรอนไดโดยไมตองใชพลังงานจากภายนอก สวน
ประกอบของฮีทไปปจะเปนทอโลหะที่ปดหัวทายภายในเปนสุญญากาศที่มีสารทาํงาน (Working Fluid) 
บรรจุอยูภายใน ซ่ึงมักจะเปนสารทําความเย็น (Refrigerant) ฟรีออน 22 หรือ 134a การทํางานของฮีท
ไปปอาศัยหลกัการเปลี่ยนสถานะจากการระเหยและควบแนนรวมกับแรงโนมถวงของสารทํางาน โดยไม
ใชพลังงานจากภายนอก (Passive) กลาวคือสารทํางานในทอดานที่ต่ํากวาเม่ือไดรับความรอนก็จะ
ระเหยเปนไอลอยขึ้นอีกดานที่สูงกวาแลวคายความรอนออก ทําใหไอของสารทํางานมีอุณหภูมิลดลงถึง
จุดควบแนน แลวกลายเปนของเหลวตกลงสูดานที่ต่ํากวาอีกครั้ง และดวยเหตุน้ีจึงเรียกดานที่อยูต่ํากว
าวาดานระเหย (Evaporation Section) และเรียกดานที่อยูสูงกวาวาดานควบแนน (Condensation 
Section) ดังแสดงในรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 โครงสรางภายในฮีทไปป 

 
ขอดีและประโยชนของฮีทไปป (Heat Pipe) 
 

 เปนระบบที่ไมมีชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวทําใหไมมีการสึกหรอ 
 ในกรณีที่ควบคุมความชื้นจะชวยประหยัดพลังงานโดยลดภาระการปรับอากาศ และระบบ
เพ่ิมความรอนโดยใชไฟฟา (Electric Reheat) ลงได 

 ไมตองคอยดูแลรักษา เพียงทําความสะอาดตามปกต ิ
 ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม 
 มีอายุการใชงานที่ยาวนาน 

 
 
การประยุกตฮีทไปป (Heat Pipe) ในระบบปรับอากาศ   
 

ฮีทไปปจะถูกนําไปใชประกอบกับแผงคอยลเย็นในเครือ่งปรับอากาศ โดยใหแผง ชุดหนึ่งอยู
หนาคอยล และอีกชุดอยูหลังแผงคอลยเย็น ชุดที่อยูหนาคอยลจะทําหนาที่ลดอุณหภูมิของอากาศกอน
เขาคอยลเย็นใหลดลง (Pre-cool) และชุดที่อยูหลังคอยลเย็นจะเพ่ิมอุณหภูมิอากาศหลังคอยลใหสูงกลับ
ขึ้นมาเทากับที่ลดลงไป (Reheat) โดยที่ชุด Pre-cool รับความเย็นมาจากชุด Reheat และชดุ Reheat 
รับความรอนมาจากชุด Pre-cool  
 

A 
B 

C D A ความรอนถูกดูดจากดานระเหย (Evaporation 
Section) 
B สารทําความเย็นระเหยเปนไอ 
C สารทําความเย็นถายเทความรอนใหกับสิ่งแวดลอม
ดานควบแนน (Condensation Section) 
D สารทําความเย็นควบแนนไหลกลับไปยังดานระเหย 
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รูปที่ 6 ระบบฮีทไปปสําหรับเครื่องสงลมเย็น 
 

 ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 
 

 การติดตั้งระบบที่มีประสทิธภิาพและประหยัดพลังงาน 
o การออกแบบระบบสงลมเยน็ที่มีประสิทธภิาพจะทําใหประหยัดพลังงานลงได

โดยพื้นที่ปรับอากาศที่มีความตองการปริมาณลมเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ดวยวธิีการตดิตั้งระบบ VAV ซ่ึงจะทําใหภาระการปรับอากาศลดลงเมื่อความ
ตองการความเย็นลดลง  

o ติดตั้งอุปกรณปรับรอบการทํางานของมอเตอรของพัดลมในเครื่องสงลมเย็น 
เม่ือความตองการปริมาณลมเย็นลดลง จะทําใหอุปกรณปรับความเรว็รอบ
มอเตอรซ่ึงถูกควบคุมดวยชดุควบคุมลดรอบของพัดลมที่สงลมเย็นจากหองของ
เครื่องสงลมเย็นทําใหการใชพลังงานของเครื่องสงลมเย็นลดลงตามไปดวย ซ่ึง
กําลังที่ใชของพัดลมจะเปนไปตามกฎของพัดลม 

o ติดตั้งฮีทไปปสําหรับบริเวณที่ตองการควบคุมความชืน้และคุณภาพอากาศจะ
ทําใหประหยดัพลังงานได เพราะจะชวยลดภาระในสวนของการปรับอากาศและ
ภาระการเพิ่มอุณหภูมิ 

 
 

 การใชงาน ตรวจสอบและควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ 
o ตั้งเทอรโมสตทัใหควบคุมภาวะอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
o ปดมานกั้นการแผรังสีของแสงแดดที่จะผานกระจกเขาไปในอาคาร เชน ที่ดาน

ทิศตะวันออกในชวงเวลาเชาและทศิตะวนัตกในชวงเวลาบาย 
o ปดไฟฟาแสงสวางและเครือ่งใชตาง ๆ เม่ือใชงาน เพ่ือลดภาระความรอนให

นอยลง  
o ลดปริมาณการเติมอากาศจากภายนอกเพื่อลดภาระการปรับอากาศ 
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o ทําความสะอาดแผงกรองอากาศ (Filter) โดยปกติความดันตกครอมแผงกรอง
อากาศไมควรเกิน 1.2 น้ิวนํ้า หากความดันตกครอมสูงกวานี้แสดงวาแผงกรอง
อากาศอุดตัน ภายหลังทําความสะอาดแลวความดันตกครอมไมควรเกิน 0.5 
น้ิวนํ้า  

o ทําความสะอาดแผงคอลยทาํความเย็น (Cooling Coil) 
o อัดจารบีตลับลูกปนของมอเตอรและพัดลม 
o ตรวจสอบสภาพฉนวนวามีการฉีกขาดหรือหลุดรอน 
o ตรวจสอบการรั่วของทอสงลมเย็น 
o ทดสอบการทาํงานและปรับสมดุลของระบบปรับอากาศทุก ๆ ป เพ่ือใหระบบ

ปรับอากาศทาํงานอยางมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 
o ตรวจสอบการทํางานของวาลวระบายอากาศ เพ่ือใหสามารถไลอากาศภายใน

ระบบทอนํ้าไดดี 
o ตรวจสอบและซอมแซมทอลมที่ชํารุด เพ่ือแกไขไมใหมีลมรั่ว 
o ตรวจสภาพของฉนวนหุมเครื่องทําน้ําเย็น เครื่องสงลมเย็น ทอลมและทอนํ้า 

หากมีการชํารุดหรือเสื่อมสภาพใหรีบแกไข เพ่ือใหความรอนจากภายนอกเขา
ไปในระบบนอยลง 

  
 กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี 
 
ผูออกแบบ ผูรับเหมา สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 
 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 
ไมมีผลกระทบสิ่งแวดลอมในทางตรงกันขาม อาศัยหลกัของการปองกันความรอนและ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาชวยใหการออกแบบทําใหลดการใชพลังงาน 

 
 
3. ตัวอยางขอมูลดานเทคนิคของเทคโนโลยี  
 
ตัวอยางรายละเอียดดานเทคนิคของอุปกรณปรับปริมาณลม (VAV) 
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1  =  รายละเอียดทอลมดานเขา (Inlet) ซ่ึงประกอบไปดวย 
  อัตราการไหล, ขนาดพื้นทีท่อลม, ความเร็ว, ความดันลมขาเขา 
2  =  รายละเอียดทอลมดานออก (Outlet) ซ่ึงประกอบไปดวย 

ขนาดพื้นที่ทอลม, ความเรว็, ความดันขาออก 
3 = ความดันสูญเสีย 
4 = ระดับความดังของเสียง (Noise Level) 
5 = ระบบควบคุมอัตราการไหล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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4. กรณีศึกษา 
 
กรณีศึกษาที ่1 
 
การใชระบบปรับอากาศแบบปริมาณลมแปรเปลี่ยนเพ่ือปรับปริมาณลมเย็นใหความเหมาะสมกับโหลด
ความเย็น (VAV) และระบบปรับความเรว็รอบที่พัดลม AHU 
 
สภาพเดิม 

ระบบปรบัอากาศเดิมของอาคารถูกจายลมเย็นแบบปรมิาตรคงที่ (Constant Air Volume, CAV) 
จากเครื่องสงลมเย็นมายังโซนตางๆ เน่ืองจากภาระของระบบปรับอากาศบริเวณที่เปนบริเวณกรอบ
อาคาร (Perimeter Zone) และบรเิวณทีเ่ปนพ้ืนที่ภายใน (Core Zone) คอนขางไดรับผลกระทบแตกตาง
กันมาก เน่ืองจากบริเวณกรอบอาคาร (Perimeter Zone) จะเปนบริเวณที่มีสวนของ Curtain wall เปน
สวนใหญ ดังน้ันเครื่องสงลมเย็น (AHU) เดิมจะไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากผลของอุณหภูมิที่แตกตาง
ของ 2 โซนดังกลาว น่ันคอื ถาบริเวณริมกระจกอุณหภูมิพอเหมาะ แตในขณะเดียวกันอุณหภูมิบริเวณ
ภายในถัดมาจะหนาวเย็นเกินไป 

 
สําหรับการประหยัดพลังงานในระบบจายลมเย็นแบบปริมาตรคงที่ (Constant Air Volume, 

CAV) เทียบกบัระบบจายลมเย็นแบบปรมิาตรแปรเปลีย่น (Variable Air Volume, VAV) อาจจะประหยัด
หรือไมประหยัดขึ้นอยูกับโหลดและการพื้นที่ แตที่สําคัญคือการควบคุมอุณหภูมิในที่ตางๆจะดีขึ้น 

 
ดังน้ันกรณีศึกษานี้จะเปรียบเทยีบพลังงานไฟฟาที่ใชของระบบจายลมเย็นแบบปรมิาตร

แปรเปลี่ยน (Variable Air Volume, VAV) ที่ควบคุมปริมาณลมดวย Guide Vane และตวัปรบัความเรว็
รอบ (VSD) เพ่ือใหเห็นการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนดังน้ี 

 
จากภาระการทําความเย็นในแตละชั่วโมงในหนึ่งวันดังแสดงไวในรูปที่ 7 มีการใชพลังงานไฟฟา

และเปอรเซ็นตของ Guide Vane ที่ทํางานไดแสดงไวในตารางที่ 1 
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รูปที ่7 ภาระทําความเย็นของอาคารแหงหน่ึงเปนระบบ VAV 

ใช Guide Vane ในการควบคุมปริมาณลม 
 
ระบบ VAV (Guide Vane) เครื่องสงลมเย็น 1 เครื่อง มอเตอรขนาด 30 กิโลวัตต ทํางาน 24 ชั่วโมง/วัน 
 

ชวงเวลา ความเร็วรอบ 
(%) 

พลังไฟฟา 
(%) 

พลังไฟฟา 
(กิโลวตัต) 

จํานวน
ชั่วโมง 
(ตอวัน) 

พลังงาน
ไฟฟา 

(กิโลวตัต/
ชั่วโมง) 

1 35 42 13 8 104 
2 50 50 15 3 45 
3 80 72 22 3 66 
4 90 85 26 2 52 
5 78 70 21 3 63 
6 35 42 13 5 65 
     395 

หมายเหตุ : Guide Vane มีชวงการควบคุมความเร็วรอบต่ําสุดที่รอยละ 35 ของพิกดั 
ตารางที่ 1 พลังงานไฟฟาที่ใชและเปอรเซ็นตของ Guide Vane 

 
ขอเสนอแนะปรับปรุง  
 

 หากเปลี่ยนระบบควบคุมปรมิาณลมจาก Guide Vane มาเปนระบบปรับความเรว็รอบ (VSD) 

ดังแสดงไวในรูปที่ 8 จะทําใหการใชพลังงานไฟฟาลดลงดังแสดงไวในตารางที่ 2 
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รูปที่ 8 การใช VSD กับระบบปรับอากาศชนิด VAV 

 
ระบบ VAV (VSD) 
 

ชวงเวลา ความเร็วรอบ 
(%) 

พลังไฟฟา 
(%) 

พลังไฟฟา 
(กิโลวตัต) 

จํานวน
ชั่วโมง 
(ตอวัน) 

พลังงาน
ไฟฟา 

(กิโลวตัต/
ชั่วโมง) 

1 12 5 1.5 8 12 
2 50 18 5 3 15 
3 80 50 15 3 45 
4 90 70 21 2 42 
5 78 48 14 3 42 
6 35 10 3 5 15 
     171 

ตารางที่ 2 พลังงานไฟฟาที่ใชและเปอรเซ็นตของ VSD 
 

ประหยัดพลังไฟฟา = 5 กิโลวัตต (26-21กิโลวตัต) 
ประหยัดพลังงานไฟฟา = 224 กิโลวัตตชัว่โมง/วัน (395-171 กิโลวัตตชัว่โมง/วัน) 
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กรณีศึกษาที ่2 
 

จากขอมูลกรณีศึกษาการตดิตั้งในตางประเทศและกรณีศึกษาในประเทศไทย การลดความชื้น
ดวยฮีทไปปสามารถลดการใชพลังงานที่ใชในกระบวนการลดความชื้นของอากาศที่เติมเขาสูระบบปรบั
อากาศ ไดประมาณ 30%-50% เม่ือเทียบกับระบบลดความชื้นเดิมที่ทําใหอากาศเย็นลงกวาปกต ิ
(Overcool) และใชพลังงานไฟฟาหรือพลังงานความรอนในการเพิ่มอุณหภูมิของอากาศในภายหลัง 
(Reheat) ทั้งน้ีศักยภาพการประหยัดพลงังานสามารถแสดงใหเห็นไดดังกรณีตัวอยางการติดตั้งระบบลด
ความชื้นดวยฮีทไปปกับระบบปรับอากาศของโรงพยาบาล เพ่ือตองการควบคุมสภาวะอากาศในพื้นที่
หองผาตัดใหอยูที่ 22 oC 50% RH โดยระบบลดความชื้นดวยฮีทไปปสามารถใหผลประหยัดเม่ือเทียบ
กับระบบเดิมที่ใชการทําความเย็นและการใชขดลวดใหความรอนดวยไฟฟาขนาด 3.5 kW ดังน้ี 

 

 
 

    รายละเอียด   การปรับอากาศและควบคุมความชืน้  

      
 ระบบเดิมทีต่ิดตัง้

Heater   
 ระบบทีต่ิดตั้ง 

Heat Pipe   
    อากาศเขา (oFDB/oFWB)    -    80.2 / 69.6   
 PRECOOL    อากาศออก (oFDB/oFWB)    -    70.5 / 66.6   

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

    กําลังไฟฟาที่ใช(kW)    -    -   
    อากาศเขา(oFDB/oFWB)    80.2 / 69.6    70.5 / 66.6   
 COOLING 
COIL    อากาศออก(oFDB/oFWB)    51 / 50    51 / 50   
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    ขนาดทําความเย็น(Btu/h)    66,511 (5.5 Ton)    54,704 (4.6 Ton)   
    กําลังไฟฟาที่ใช(kW)   6.6 5.5 
    อากาศเขา(oFDB/oFWB)    51 / 50    51 / 50   
 REHEAT    อากาศออก(oFDB/oFWB)    60.8 / 54.1    60.8 / 54.1   
    ขนาดทําความรอน(Btu/h)    11,807 (0.98 Ton)   11,807 (0.98 Ton)  
    กําลังไฟฟาที่ใช(kW)   3.5  -   
    กําลังไฟฟาที่ใชรวม(kW)   10.1 5.5 

   
 กําลังไฟฟาที่ประหยัดได 
(kW)    -    4.6 (46%)   

 
พลังงานที่ประหยัดไดเทากับพลังงานที่ลดลงในการทําความเย็นและพลังงานที่ลดลงในการให

ความรอนกับอากาศ ซ่ึงรวมกันไดเทากับ 4.6 kW หรือคิดเปนประมาณ 46% เม่ือเทียบกับระบบเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารเผยแพร  ภาคอาคารธุรกิจ 
หมวดที่ 2 ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 

ชุดการจัดแสดงที่ 40 : ระบบการสงจายลมเย็นของระบบปรับอากาศ (Ventilation) หนา 19 จาก 21 

 
4. กรณีศึกษา 
หมวดที่ 2: ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 
: ระบบการสงจายลมเย็นของระบบปรบัอากาศ (Ventilation) 
กรณีศึกษา   เรื่องการใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรกับเครื่องสูบนํ้า 
ขอมูลบริษัท   ศูนยการคาฟวเจอรพารค รังสิต 
สถานที่ตั้ง     161 หมู 2 ถ.พหลโยธิน(วิภาวดี-รังสิต)  ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
รูปแบบธุรกิจ  ศูนยการคา  
ชื่อผูติดตอ       คุณบุญฤทธิ์  รักเกตุกิจ ผูชวยผูจัดการฝายอาคารและสถานที่  
เทคโนโลยีที่ติดตั้ง   อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรของเครื่องสูบนํ้าเย็นในระบบปรับอากาศ 
เงินลงทุน    405, 805 บาท (สําหรับมอเตอรขนาด 112.5 กิโลวัตต 1 ชุด) 
ผลการประหยัดพลังงาน  
พลังงานที่ประหยัดได  63, 646 kWh/ป 
 คิดเปนคาใชจายดานพลังงานที่ประหยัดได  129,201 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน  3.14 ป 
ความเปนมา  อาคารศูนยการคาฟวเจอรพาร รังสิต มีการใชพลังงานในระบบปรับอากาศทั้งหมด
ประมาณ 52% ของการใชพลังงานทั้งหมดภายในศูนยฯ ระบบปรับอากาศเปนระบบรวมศูนยโดยทําน้ํา
เย็นจากเครื่องทําน้ําเย็นและสงน้ําเย็นไปยังสวนตางๆภายในอาคารดวยเครื่องสูบนํ้าเย็นในระบบ 
PRIMARY/SECONDARY PUMP ซ่ึงประกอบดวยเครื่องสูบนํ้าเย็น SECONDARY ขนาดพิกัด 75 
กิโลวัตตจํานวน 4 เครื่อง และ 112.5 กิโลวัตต จํานวน 4 เครื่อง ดังนั้น ทางอาคารจึงไดทําการติดตั้ง
อุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรเขากับเครื่องสูบนํ้าเพื่อปรับอัตราการไหลของน้ําเย็นใหเหมาะสมกับ
ภาระ ทําใหสามารถประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องสูบนํ้าเย็นไดประมาณ 12% 
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การดําเนินการ  อาคารไดทําการติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรเขากับเครื่องสูบนํ้าเย็น 
SECONDARY ของระบบปรับอากาศ จํานวน 6 ชุด (ขนาดพิกัด 75 กิโลวัตต 3 ชุด และ 112.5 
กิโลวัตต จํานวน 3 ชุด) 
 

 
 
                                             รูป VSD สําหรับเครื่องสูบน้ําที่ไดติดตั้งแลวเสร็จ                                       
การประเมินผล  ผลการตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องสูบนํ้าเย็นขนาด 112.5 กิโลวัตต จํานวน 1 
เครื่อง  กอนและหลังการติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรแสดงไดดังน้ี 

• กําลังไฟฟาเฉลี่ยใชงานกอนติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบ 
=   103   กิโลวัตต 

• กําลังไฟฟาเฉลี่ยใชงานหลังติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบ 
=   89.24   กิโลวัตต 

บทสรุปและขอจํากัดในการดําเนินการ  การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรกับเครื่องสูบนํ้าเย็น
ในระบบปรับอากาศ เม่ือลดรอบการทํางานลงจะทําใหความดันของระบบลดลงดวย ดังน้ันจะตอง
คํานึงถึงความดันที่ระบบตองการตองการเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาอัตราการไหลต่ําเกินไป สงผลให
เครื่องปรับอากาศที่อยูหางจากเครื่องสูบนํ้าเย็นมากๆ ไมมีนํ้าเย็นไปถึงได ถึงแมวาอัตราการไหลรวม
ยังคงเกินความตองการของระบบอยูกต็ามซึ่งสงผลใหผลรวมการประหยัดพลังงานลดต่ําลง นอกจากนี้
การใชอุปกรณปรับความเร็วรอบกับเครือ่งสูบนํ้าที่มีภาระโหลดสูงสุดหรือใกลเคียงกับคาพิกัดตลอดเวลา
แลวจะไมทําใหเกิดผลประหยัดได 
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