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ชุดการจัดแสดงที ่51 
ระบบปรับอากาศ  

(Air Conditioning) 
 
 

1. หลักการของเทคโนโลยี 
 

ระบบปรบัอากาศคือระบบการถายเทความรอนจากบริเวณทีต่องการปรับอากาศโดยทั่วไปมักจะ
มีอุณหภูมิต่ํากวาภายนอกมาทิ้งยังแหลงที่มีอุณหภูมิสูงกวา โดยทั่วไประบบปรับอากาศนอกจากทํา
หนาที่ในการทําความเย็นใหไดอุณหภูมิตามที่ตองการแลว ยงัทําหนาที่ลดความชื้นที่มีอยูในอากาศ 
ระบบปรบัอากาศโดยทั่วไปมีหลายประเภทแตหากแบงตามวัตถุประสงคการใชงานสามารถแบงไดเปน 
2 ประเภท  

1. การปรับอากาศเพื่อความเยน็สบาย เปนการปรับอากาศที่มุงสงเสริมความเย็นสบาย และ
เพ่ิมประสิทธภิาพในการทํางานของผูคนที่อาศัยหรือทํางานอยูในที่บริเวณนั้นๆ เชน การ
ปรับอากาศภายในบาน สํานักงาน รานอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ  

2. การปรับอากาศเพื่อการอุตสาหกรรม เปนการปรับอากาศเพื่อควบคุมภาวะบรรยากาศใน
กระบวนการผลิต การทํางานวิจัย และการเก็บรักษาผลผลติตางๆ เชน การปรับอากาศใน
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร โรงงานทอผา โรงงานผลิตอาหาร ฯลฯ 

 

หลักการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ 

 

การทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปตองอาศัยสารทําความเย็นที่ไหลอยูในระบบทอ
ปดโดยมีเครื่องอัดไอสารทําความเย็นหรือคอมเพรสเซอร ทําหนาที่เพ่ิมความดันใหแกสารทําความเย็น
ซึ่งเปนไอใหมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น (สูงกวาอากาศภายนอก) แลวระบายทิ้งที่แผงทอระบายความ
รอน (คอลยรอนหรือคอนเดนเซอร) ซึ่งติดตั้งอยูภายนอกหอง โดยมีพัดลมทําหนาที่เปาระบายความรอน
ที่แผงระบายความรอนนี้ สารทําความเย็นภายหลังผานคอลยรอนจะมีสถานะเปนของเหลวที่ความดันสูง
จะไหลผานเขาชุดลดความดัน กอนจะไหลเขาไปยังแผงทอทําความเย็น (คอลยเย็นหรือแฟนคอลย)  ซึ่ง
ติดตั้งอยูภายในหอง สารทําความเย็นจะดูดความรอนจากอากาศบริเวณโดยรอบของแผงทอทําความ
เย็นทําใหอากาศที่ไหลผานมีอุณหภูมิต่ําลงและถูกสงผานลมเย็นโดยพัดลมที่ติดตั้งอยูที่แผงทําความเย็น
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นี้ไปสูบริเวณหองเพ่ือใหไดอุณหภูมิตามตองการ สารทําความเย็นภายหลังผานทางแผงคอลยทําความ
เย็นแลวจะมีสถานะเปนไอความดันต่ํากอนจะไหลเขาสูเครื่องอัดไอสารทําความเย็น ทําใหเกิดการ
ทํางานวัฏจักรไปเรื่อยๆ    

 

ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (Split Type) 
 

สําหรับบานพักอาศัยที่ตองการปรับอากาศใหกับหองตางๆที่มีขนาดไมใหญมากและจํานวนหอง
ไมมากหรือหากมีจํานวนหองที่จะปรับอากาศหลายหองแตอาจมีการใชงานแตละหองปรับอากาศไม
พรอมๆกัน อาจติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน โดยทั่วไปขนาดทําความเย็นจะไมเกิน 40,000 บี
ทียูตอชั่วโมง ซึ่งสามารถเลือกเปด-ปดเครื่องปรับอากาศตามความตองการใชงาน 
 

 
 

 

เครื่องปรับอากาศของบานพักอาศัย ประกอบดวยชิ้นสวนตางๆ ที่สําคัญ 9 อยางดังนี้ 
1. แผงทอทําความเย็น (Cooling coil) 
2. คอมเพรสเซอร (Compressor) 
3. แผงทอระบายความรอน (Condenser coil) 
4. พัดลมสงลมเย็น (Blower) 
5. พัดลมระบายความรอน (Condenser fan) 
6. แผนกรองอากาศ (Air filter) 
7. หนากากเครื่องที่มีแผนเกล็ดกระจายลมเย็น (Louver) 
8. อุปกรณควบคุมสําหรับการควบคุมอุณหภูมิหอง  
9. อุปกรณปอนสารทําความเย็น (Metering device) 
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โดยทั่วไปประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กมักจะระบุคาเปน EER (Energy 

Efficiency Ratio) มีหนวยเปน บีทียูตอชัว่โมงตอวัตต (Btu/h/W) ซึ่งหมายถึงคาความสามารถในการทํา
ความเย็น (บทีียูตอชัว่โมง) ตอพลังงานไฟฟาที่ใช (วัตต) ดังนั้นหากเครื่องปรับอากาศตวัใดมีคา EER 
สูงจะบงบอกถึงประสิทธิภาพที่ดี หรือประหยัดพลังงาน สําหรับคามาตรฐานตางๆของเครื่องปรับอากาศ
มีดังนี้ 
 

มาตรฐาน คา 
เครื่องปรับอากาศ EER 

เบอร  1 6.6 
เบอร  2 7.6 
เบอร  3 8.6 
เบอร  4 9.6 
เบอร  5 10.6 

 
ระบบปรับอากาศแบบแพ็คเกจ (Package Type) โดยใชทอสงลมเย็น 
 

ระบบปรบัอากาศชนิดนี้จะมีขนาดใหญขึน้ เหมาะสําหรับบานพักอาศัยขนาดใหญมีพ้ืนที่ตองการ
ปรับอากาศมาก อาจมีจํานวนหองที่จําเปนตองปรับอากาศหลายหอง หลายโซน หรือหลายชั้น 
สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศแผงคอลยเย็น คอลยรอน และคอมเพรสเซอร จะรวมอยูในชุด
แพ็คเกจเดียวกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะติดตั้งวางตามหลังคา หรือพ้ืนคอนกรีตของบาน เครื่องปรับอากาศชนิด
นี้โดยสวนมากจะใชในอาคารธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีทอสงลมเย็นและทอลมกลบั ซึ่งจะติดตั้งอยูดานใน
แลวตอผานทะลุออกมาตามผนังดานนอกหรือตามหลังคาของบาน แลวตอเชื่อมเขากับตวั
เครื่องปรับอากาศแพ็คเกจ ซึ่งจะติดตั้งอยูดานนอกของตัวบาน ทอสงลมเย็น (Supply Air Duct) ทํา
หนาที่จายลมเย็นไปยังพ้ืนที่ปรับอากาศ และทอลมกลับ (Return Air Duct) ทําหนาที่นําลมเย็นที่ได
แลกเปลีย่นความเย็นใหกับหองปรับอากาศกลับมายังแผงทําความเย็นอีกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง
อุปกรณควบคุมการจายปริมาณลมเย็น (Variable Air Volume, VAV) เพ่ือควบคุมใหปริมาณลมเย็น
เหมาะสมกับภาระการทําความเย็นทีต่องการโดยเฉพาะกรณีที่มีภาระลดลงโดยที่อุณหภูมิยังคงที่แตทํา
ใหเกิดการประหยัดพลังงาน 
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สวนประกอบของระบบสงจายลมเย็นของระบบปรบัอากาศ ประกอบดวย 
 

1. แผงทอทําความเย็น (Cooling coil) 
2. คอมเพรสเซอร (Compressor) 
3. แผงทอระบายความรอน (Condenser coil) 
4. พัดลมสงลมเย็น (Blower) 
5. พัดลมระบายความรอน (Condenser fan) 
6. แผนกรองอากาศ (Air filter) 
7. หนากากเครื่องที่มีแผนเกล็ดกระจายลมเย็น (Louver) 
8. อุปกรณควบคุมสําหรับการควบคุมอุณหภูมิหอง  
9. อุปกรณปอนสารทําความเย็น (Metering device) 
10. ทอสงลมเย็นและทอนํากลับลมเย็น (Supply และ Return Air Duct) 
11. หัวกระจายลมเย็น (Diffusers และ Return Grilles) พรอม Flexible Duct และ Handle 

Volume Damper 
12. ตัวควบคุมปริมาณลมเย็น (Variable Air Volume, VAV) 
13. ตัวปรับความเร็วรอบของพัดลมสงลมเย็น (Variable Speed Drive, VSD) 
 

ชุดการจัดแสดงที่ 51 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)  หนา 4 จาก 15 



เอกสารเผยแพร  ภาคบานอยูอาศัย 
หมวดที่ 4 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 

   
 

นอกจากความเย็นที่ไดรับจากแผงคอลยเย็นที่ติดตั้งอยูภายในบานแลว บางครัง้หากมีความ
จําเปนตองใชน้ํารอนภายในบานพัก ที่อยูอาศัย ความรอนที่ระบายทิ้งที่คอลยรอนนั้นสามารถนํามาผลิต
และเก็บน้ํารอนไวใชงานภายในบานไดทาํใหลดการใชพลังงานลงในเครื่องปรับอากาศ 
 

2. การประยุกตใชงานเทคโนโลย ี

 
 สภาพที่เหมาะสมในการใชงาน 

 

เน่ืองจากประเทศไทย ตั้งอยูในเขตภูมิอากาศที่มีอากาศรอนชื้นเกือบตลอดทั้งป ดังนั้นการใช 
เครื่องปรับอากาศเพื่อทําความเย็นใหเกดิความรูสึกสบายแกผูอาศยัในบานพักจึงไดรับความนยิมมาก 
แตเน่ืองจากเครื่องปรับอากาศเปนอุปกรณที่ใชไฟฟา ดังนั้นในการใชเครื่องปรับอากาศจําเปนตองทราบ
ถึง การเลือกชนิดและขนาดของเครื่องใหเหมาะสม การติดตั้ง การใชงาน และการบํารุงรักษาที่ถูกวิธี
ดวย 
 

การออกแบบระบบปรับอากาศในบาน 
 

เพ่ือใหเครื่องปรับอากาศทาํงานไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ควรมีการออกแบบหรือปรับปรุง
สิ่งแวดลอมรอบตวับานและบริเวณหองทีจ่ะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ดังนี้ 
 

1. หากหองที่ทําการปรับอากาศ มีกระจกสวนใหญหันไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกหรือทิศใต 
ควรปลูกตนไมใหญบังแดดใหกับกระจก เพ่ือปองกันแสงแดดสองมายังบริเวณพื้นที่ปรับอากาศ
โดยตรง นอกจากนี้ตนไมยังทําให อากาศนอกอาคารมีอุณหภูมิต่ําลง ชวยลดปริมาณความรอนที่
ถายเทเขาสูหองอีกดวย 

2. หากไมสามารถปลูกตนไมได ควรติดตั้งกันสาดที่ดานนอกอาคารหรือติดผา มานหรือมูลี่สีออนที่
สามารถปรับมุมใบเกล็ดไวดานหลังกระจกดานทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและ ทิศใต เพ่ือปองกัน
มิใหแสงแดดสองผานแผนกระจกเขามาในหอง 
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3. เหนือฝาเพดานที่เปนหลังคา หากสามารถปูแผนใยแกวที่มีความหนา 1 นิ้ว ชนิดมีแผนอลูมิ
เน่ียมฟอยล หุมแผนใยแกวไวทั้งหมดเหนือแผนฝา จะชวยลดการ สงผานรังสีความรอนจากดวง
อาทิตยเขาสูหองที่มีการปรับอากาศได 

4. พัดลมระบายอากาศของหองอาหาร หองรับแขก หองนั่งเลน ที่มีการปรับอากาศ ตองมีขนาดไม
เกิน 6 นิ้ว และเปดเฉพาะกรณีที่จําเปนเทานั้น เชน เพ่ือระบายกลิ่นอาหาร หรือควันบุหร่ี เพ่ือ
ปองกันมิใหมีการดูดเอาอากาศเย็นภายในหองทิ้งออกไปมากเกินควร ทําใหหองไมเย็น และ
เครื่องปรับอากาศตองทํางานหนัก ควรสูบบุหร่ีนอกหองปรับอากาศ เพ่ือปองกันมิใหอากาศ
ภายในหองสกปรก 

5. ภายในหองนอนไมควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศ หากมีหองน้ําติดกับหองนอน อาจติดพัดลม
ระบายอากาศที่มีขนาดไมเกิน 6 นิ้วไวภายในหองนํ้าก็ได แตควรเปดเฉพาะ เม่ือมีการใชหองน้ํา
เทานั้น 

6. ควรอุดรูรั่วรอบหองใหสนิท เพ่ือปองกันมิใหอากาศรอนภายนอกรั่วซึมเขา สูหอง หนาตางบาน
เกล็ด ไมวาจะเปนบานเกล็ดไมหรือเกล็ดกระจก มักมีชองวางระหวางแผนเกล็ด มาก ควรแกไข
หรือเปลี่ยนใหม 

7. ควรทาสีผนังภายนอกอาคารดวยสีขาวหรือออน จะชวยลดการดูดซับความรอน ผานผนังไดดี 
หรือสะทอนรังสีความรอนออกใหมากที่สุด 

8. เลือกเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดไฟ หรือติดฉลากเบอร 5  ซึ่งมีคา EER สูงที่สุด เพราะจะทําให
ประหยัดไฟมากกวาในการความเย็นที่เทากัน 

9. เลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศใหพอเหมาะกับขนาดของหองและภาระการทํางาน 
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญเกินไปทําใหเครื่องคอมเพรสเซอรตัดตอการทํางานบอยครั้ง เปน
สาเหตุใหเครื่องคอมเพรสเซอรสึกหรอเร็ว สวนการเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กเกินไป 
ทําใหคอมเพรสเซอรไมทํางานตลอด อุณหภูมิหองอาจไมเย็นตามที่ตองการ ขนาดของ
เครื่องปรับอากาศที่ใชทําความเย็นใหแกหองตางๆ ภายในบาน โดยเฉลี่ย ความสูงของหอง 
โดยทั่วไปที่ 2.5-3 เมตร อาจประมาณคราวๆ จากคาตอไปน้ี 

 หองรับแขก หองอาหาร ประมาณ 15 ตร.ม./ตันความเย็น 
 หองนอนที่เพดานหองเปนหลังคา ประมาณ 20 ตร.ม./ตันความเย็น 
 หองนอนที่เพดานหองเปนพ้ืนของอีกชั้นหน่ึง ประมาณ 23 ตร.ม./ตันความเย็น 

( 1 ตนความเย็น มีคาเทากับ 12,000 บีทยีูตอชั่วโมง) 
10. เลือกตําแหนงสําหรับการติดตั้งสวนทําความเย็น (คอลยเย็น) ในตําแหนงที่การกระจายลมเย็น

เปนไปอยางทั่วถึงทั้งหอง 
11. เลือกตําแหนงสําหรับการติดตั้งสวนระบายความรอน (คอลยรอน) ในตําแหนงที่เหมาะสม งายตอ

การบํารุงรักษาและอากาศถายเทไดสะดวก 
      
 
 

ชุดการจัดแสดงที่ 51 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)  หนา 6 จาก 15 



เอกสารเผยแพร  ภาคบานอยูอาศัย 
หมวดที่ 4 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 

 

การติดตั้งระบบปรับอากาศ 
 

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ไมถูกตองจะสงผลใหสิ้นเปลืองพลังงานสูงขึ้น ดังน้ันควรพิจารณาถึง
หลักเกณฑโดยทั่วไปในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมดังนี้ 
 

สวนคอลยรอน (Condensing Unit) 
1. ควรติดตั้งหางจากชองเปดหรือบริเวณหนาตางเพื่อปองกันเสียงรบกวนและความรอนเขาสูภาย

บาน 

2. ควรติดตั้งสวนระบายความรอนของเครื่องปรับ 

อากาศโดยหลีกเลี่ยงการระบายความรอนเขาหา 
กัน 

3. ควรติดตั้งใกลกับสวนจายลมเย็น (คอลยเย็น) 
เพ่ือจํากัดระยะของทอนํ้ายาใหสั้นที่สุด 

 

4. ควรติดตั้งทอระบายน้ําทิ้งใหมีความลาดเอียงเพ่ือปองกันการเออลนของน้ําทิ้ง 
 

5. ควรหุมทอสารทําความเย็นจากคอลรอนไปยังแผงทอทําความเย็น (Cooling coil) ของเครื่องแบบ
แยกสวนดวยฉนวนที่มีความหนาประมาณ 0.5 นิ้ว หรือตามที่ผูผลิตแนะนํา เพ่ือปองกันมิใหมี
สารทําความเย็นภายในทอแลกเปลี่ยนความรอนกับ 
อากาศภายนอกตามเสนทอ 

 

6. ตําแหนงติดตั้งคอลยรอน(หรือเครื่องแบบหนาตาง)  
ควรอยูในที่รม ไมถูกแสงแดด 

 
 

สวนคอลยเย็น (Fan Coil Unit) 
1. ควรติดตั้งในตําแหนงของคอลยเย็นที่สามารถกระจายลมเย็นไดอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งหอง อยา

ติดตั้งเครื่องในมุมอับ  
2. อยาใหสิ่งของกีดขวางทางไหลของอากาศเพราะจะทําใหอากาศหมุนเวียนไมสะดวก  
3. บริเวณที่ติดตั้งเครื่องตองแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักและแรงสั่นสะเทือนจากการทํางานได 
4. หลีกเลี่ยงการวางแผงคอลยเย็น ใกลกับประต ูหนาตางหรือพัดลมดูดอากาศ  
5. ควรวางแผงคอลยเย็น ในบริเวณที่สามารถตรวจซอมภายหลังไดอยางสะดวก  
6. อยาตั้งชิดผนังที่โดนแดดจัดเพราะจะทําใหไดรับความรอนจากภายนอกไดงาย  
7. พยายามติดตั้งคอยลเย็นใหอยูใกลกับคอลยรอนจะทําใหประสิทธิภาพสูงสุด 

 

ชุดการจัดแสดงที่ 51 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)  หนา 7 จาก 15 



เอกสารเผยแพร  ภาคบานอยูอาศัย 
หมวดที่ 4 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 

 
การใชงานเครื่องปรับอากาศ 
 

      การใชงานเครื่องปรับอากาศอยางถูกตอง ชวยใหเครื่องทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประหยัดพลังงานไฟฟา สามารถทําโดยวิธีการดังตอไปน้ี 
 

1. ปรับตั้งอุณหภูมิของหองใหเหมาะสม หองรับแขก หองน่ังเลน และหองอาหาร อาจตั้งอุณหภูมิ
ไมใหต่ํากวา 25  oC สําหรับหองนอนนั้นอาจตั้งอุณหภูมิสูงกวานี้ได ทั้งน้ีเพราะรางกายมนุษย
ขณะหลับมิไดเคลื่อนไหว อีกทั้งการคายเหงื่อก็ลดลง หากปรับอุณหภูมิ เปน 26-28  oC ก็ไมทํา
ใหรูสึกรอนเกินไป แตจะชวยลดการใชไฟฟาไดประมาณรอยละ 15-20 

2. ปดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่เลิกใชงาน หากสามารถทราบเวลาที่แนนอน ควรตั้งเวลาการ
ทํางานของตัวเครื่องไวลวงหนา เพ่ือใหเครื่องหยุดเองโดยอัตโนมัติ 

3. อยานําสิ่งของไปกีดขวางทางลมเขาและลมออกของคอนเดนซิ่งยูนิตจะทําให เครื่องระบายความ
รอนไมออก และตองทํางานหนักมากขึ้น 

4. อยานํารูปภาพหรือสิ่งของไปขวางทางลมเขาและลมออกของคอยลเย็นจะทําใหการกระจายของ
ลมไมดี เปนสาเหตุทําใหหองไมเย็น 

5. ควรเปดหลอดไฟและอุปกรณไฟฟาตางๆ ภายในหองเฉพาะเทาที่จําเปนตอการใชงานเทานั้น 
และปดทุกครั้งเม่ือใชงานเสร็จ เพราะหลอดไฟและอุปกรณไฟฟาบางชนิดขณะ เปดใชงาน จะมี
ความรอนออกมาทําใหอุณหภูมิในหองสูงขึ้น 

6. หลีกเลี่ยงการนําเครื่องครัว หรือภาชนะที่มีผิวหนารอนจัด เชน เตาไฟฟา กะทะรอน หมอตมนํ้า 
หมอตมสุกี้ เขาไปในหองที่มีการปรับอากาศ ควรปรุงอาหารในครัว แลวจึงนําเขามารับประทาน
ภายในหอง 

7. ในชวงเวลาที่ไมใชหองหรือกอนเปดเครื่องปรับอากาศสัก 2 ชั่วโมง ควรเปด ประตูหนาตางทิ้งไว
เพ่ือใหอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเขาไปแทนที่อากาศเกาในหอง จะชวยลดกลิ่นตาง ๆ ใหนอยลง
โดยไมจําเปนตองเปดพัดลมระบายอากาศซื่งจะทําใหเครื่องปรับ อากาศทํางานหนักขึ้น 

8. ควรปดประตู หนาตางใหสนิทขณะใชงานเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือปองกันมิให อากาศรอนชื้นจาก
ภายนอกเขามา อันจะทําใหเครื่องตองทํางานมากขึ้น 

9. ไมควรปลูกตนไม หรือตากผาภายในหองที่มีเครื่องปรับอากาศเพราะความชื้น จากสิ่งเหลานี้จะ
ทําใหเครื่องตองทํางานหนักขึ้น เน่ืองจากการลดความชื้นจะใชพลังงานมากกวาการทําให
อุณหภูมิอากาศเย็นลง 

10. เพ่ิมการจายลมเย็นสําหรับพื้นที่ที่มีกิจกรรมมากๆ เชน หองรับแขก และหองรับประทานอาหาร 
11. ลดการจายลมเย็นและปรับตั้งอุณหภูมิไมใหเย็นมากสําหรับพ้ืนที่ที่ มีกิจกรรมนอยๆ เชน 

หองนอน และหองนั่งเลน 
 
 

ชุดการจัดแสดงที่ 51 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)  หนา 8 จาก 15 



เอกสารเผยแพร  ภาคบานอยูอาศัย 
หมวดที่ 4 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 

 

การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 

      การบํารุงรักษาที่ถูกตองและสมํ่าเสมอ ทําใหเครื่องปรับอากาศมีอายุใชงานไดยาว นาน มี
ประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานไฟฟาตลอดเวลา ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้ 
 

1. ควรทําความสะอาดแผนกรองอากาศทุก ๆ 2 สัปดาห เนื่องจากแผนกรองอาจอุดตันจากฝุนผง 
เปนสาเหตุทําใหการไหลของอากาศที่ไมสะดวก ทําใหเครื่องปรับอากาศไมสามารถจายความ
เย็นไดเต็มที่ตลอดเวลา 

2. ควรทําความสะอาดแผงทอทําความเย็นดวยแปรงนิ่ม ๆ และน้ําผสมสบูเหลว อยางออนทุก 6 
เดือน เพ่ือใหเครื่องทําความเย็นไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

3. ทําความสะอาดพัดลมสงลมเย็นดวยแปรงขนาดเล็ก เพ่ือขจัดฝุนละอองที่จับกันเปนแผนแข็งและ
ติดกันอยูตามซี่ใบพัดทุกๆ 6 เดือน จะทําใหพัดลมสงลมไดเต็มสมรรถนะ และนอกจากนี้ฝุนผงที่
เกาะบนพัดลมอาจเปนสาเหตุทําใหพัดลมสั่นหรือทํางานหนัก 

4. ทําความสะอาดแผงทอระบายความรอน โดยการใชเแปรงนิ่ม ๆ และนํ้าฉีด ลางทุก ๆ 6 เดือน 
เพ่ือใหเครื่องสามารถนําความรอนภายในหองออกไปทิ้งใหแกอากาศภายนอกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการถายเทความรอนที่สูง 

5. หากปรากฏวาเครื่องไมเย็นเพราะสารทําความเย็นร่ัวตองรีบตรวจหารอยรั่วแลว ทําการแกไข
พรอมเติมใหเต็มโดยเร็ว มิฉะนั้นเครื่องจะใชพลังงานไฟฟาโดยไมทําใหเกิดความเย็นแตอยางไร 

6. ตรวจสอบฉนวนหุมทอสารทําความเย็นอยางสม่ําเสมอ อยาใหเกิดฉีกขาด 

7. ตรวจสอบฉนวนหุมทอสงลมเย็นของระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดแพคเกจ (Package 
Type) โดยใชทอสงลมเย็น 

 

การใชประโยชนจากความรอนทิ้งของระบบปรับอากาศ 
 

ถังผลิตและเก็บน้ํารอนจากเครื่องปรบัอากาศ 
 

โดยการนําทอสารทําความเย็นที่ออกจากคอนเดนเซอรซึ่งมีอุณหภูมิสูงไปตอเขากบัถังผลติและ
เก็บนํ้ารอนเพ่ือถายเทความรอนใหกับนํ้าในถัง ทําใหน้ําในถังรอนขึน้กอนจะสงทอสารทําความเย็นเขา
เครื่องระบายความรอน การถายเทความรอนจากทอสารทําความเย็นใหกับน้ําในถังดังกลาวทําให
เครื่องปรับอากาศทํางานนอยลงชวยในการประหยัดพลังงาน 
 

การใชงานถังผลิตและเกบ็นํ้ารอนจากเครื่องปรับอากาศเหมาะสําหรบับานพักอาศยัที่มีการใช
เครื่องปรับอากาศซึ่งสามารถผลิตน้ํารอนไดโดยไมตองใชพลังงานเพิม่ น้ํารอนที่ผลิตไดสามารถเก็บ
สะสมไวในถังซ่ึงมีฉนวนปองกันการสูญเสียความรอนเพื่อจะนําไปใชในกิจกรรมตางๆเชนอาบน้าํ ซักลาง 
ลางถวยและชาม เปนตน 

ชุดการจัดแสดงที่ 51 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)  หนา 9 จาก 15 



เอกสารเผยแพร  ภาคบานอยูอาศัย 
หมวดที่ 4 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 

 

การผลิตนํ้ารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครื่องปรับอากาศ 
 

สําหรับการผลิตน้ํารอนจากความรอนเหลือทิ้งของเครือ่งปรับอากาศ โดยการติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอนตรงชวงระหวางคอมเพรสเซอรกับคอนเดนซิ่ง จากผลการศึกษาพบวาคณุลักษณะเชิงเทคนิค
มีดังนี้ 
 

1. สามารถผลิตน้ํารอนไดที่อุณหภูมิประมาณ 40-90 oC โดยขึ้นอยูกับอัตราการไหลทีใ่ช 
2. สามารถผลิตน้ํารอนไดเฉพาะในชวงเวลาที่อุปกรณผลติความรอนทาํงาน(คอมเพรสเซอร) 
3. ตองการสถานที่ติดตั้งเล็กนอยเทานั้น 

4. ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่แวดลอม 

5. ตองการการดูแลบํารุงรักษาบางเพียงเล็กนอย 

6. สามารถผลิตน้ํารอนที่อุณหภูมิจาก 25 ถึง 60 oC ไดประมาณ 33.5-45.5 ลิตร/ตนั-ชม. 
 

 

     
 

ถังผลิตและเกบ็น้ํารอนจากเครื่องปรับอากาศ 

 
1= ถังหุมภายนอกสแตนเลส , 2=ถังแรงดันภายในสแตนเลส, 3=ฉนวนกันความรอน,  
4=ทอแลกเปลี่ยนความรอนสแตนเลส (ตอกับวงจรน้าํยาของคอนเดนซิ่งยูนิต) , 5=ทอนํ้ารอนออก, 
6=ทอนํ้าเย็นเขา, 7=ชองฮีทเตอรไฟฟา(อุปกรณเสริมกรณีไมไดเปดเครื่องปรับอากาศ) 
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ประสิทธิภาพและคุณสมบัติพิเศษ 
 

1. เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งระบบเครื่องทําน้ํารอนแบบใชความรอนเหลือทิ้งจาก
เครื่องปรับอากาศ สามารถใหความเย็นไดมากกวาเครือ่งปรับทั่วไป เน่ืองจากน้ําจะชวย
ระบายความรอนใหกับสารทําความเย็นไดดีกวาอากาศในขณะอากาศรอน 

2. ประหยัดคาใชจายในการผลติน้ํารอนเน่ืองจากไดน้ํารอนฟรี 
3. ลดการใชไฟฟาของเครื่องทําความเย็นหรือเครื่องปรับอากาศลงกวาปกตปิระมาณ 5-10%

ซึ่งจะประหยัดคากระแสไฟฟาอีก 30-40 % เม่ือเทียบกบัเครื่องปรับอากาศทั่ว ๆ ไป  
 
หลักเกณฑการเลือกซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  
 

1. ควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศจากผูผลติและผูจําหนายที่เชื่อถือได เพราะเครื่องปรับอากาศที่
ขายในทองตลาดมีทั้งที่ไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน สวนใหญจะมีกําลังความเย็น (BTU) 
นอยกวาที่แสดงไวบนฉลาก หรือที่ภาษาชางแอร เรียกวา ไมเต็มบทีียู เครื่องปรับอากาศจาก
ผูผลิตที่ไมไดมาตรฐานสวนใหญมีกําลังความเย็นเพียง 70 - 80 % ของที่โฆษณาไว นอกจาก
จะมีกําลังความเย็นไมเต็มบทีียูแลวยังมีเสยีงดังแลวยังเสียเร็วดวย 

2. ควรเลือกใชเครื่องปรับอากาศ ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 หรือเบอร 4 และไดมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) เพราะไดรับการทดสอบความสามารถในการทําความเย็นแลว ซึ่งทําให
ทานแนใจไดวาจะไดเครื่องปรับอากาศทีป่ระหยัดไฟฟาและมีประสิทธิภาพเต็มบทียีู 
นอกจากนี้ ควรพิจารณาประกอบกับผูผลิตที่มีความนาเชื่อถือดวยเนื่องจากวาอาจจะมีผูผลิต
บางรายปลอมฉลากเบอร 5 ดวย 

3. เลือกใชเครื่องปรับอากาศของผูผลิตและผูจัดจําหนายที่มีบริการหลงัการขายที่ดีเปน
ความสําคัญมากและผูใหบรกิารนั้นจะตองมีความชํานาญและไดมาตรฐาน 

4. มีมาตรฐานรบัรองเชน มอก. CE JIS ISO เปนตน 
5. การเลือกเครือ่งตองเหมาะกับหองปรับอากาศ เน่ืองจากการใชงานตดิตอกันไมนอยกวา 8 ป 

และอากาศจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นทุกป 
6. สําหรับกรณีทีเ่ปนระบบปรบัอากาศแบบแยกสวน ชนิดแพคเกจ (Package Type) โดยใชทอ

สงลมเย็น ตองมีการออกแบบและติดตั้งระบบทอ อุปกรณวัดอุณหภูมิที่เหมาะสม 

 
 ศักยภาพการประหยัดพลังงาน 

 
การเลือกเครือ่งปรับอากาศประสทิธิภาพสูง (เบอร 5) ซึ่งมีคา EER ไมต่ํากวา 10.6 จะประหยัด

กวาเครื่องปรับอากาศทัว่ไปซ่ึงมีคา EER ประมาณ 7.0-8.0 เทานั้น 
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ตารางเปรียบเทียบคาไฟฟาที่ใชตอเดือน เมื่อใชเครื่องปรับอากาศขนาด 2 ตัน  

มาตรฐาน คา คา
กําลังไฟฟา 

กิโลวัตต คาไฟฟา 
(บาทตอเดือน) 

เคร่ืองปรับอากาศ EER (กิโลวัตต) ตอตันความ
เย็น 

6 ชั่วโมง/วัน 8 ชั่วโมง/วัน 24 ชั่วโมง/วัน 

เบอร  1 6.6 3.64 1.82 1,466 1,955 5,865 
เบอร  2 7.6 3.16 1.58 1,273 1,698 5,093 
เบอร  3 8.6 2.79 1.40 1,125 1,500 4,501 
เบอร  4 9.6 2.50 1.25 1,008 1,344 4,032 
เบอร  5 10.6 2.26 1.13 913 1,217 3,652 

 

หมายเหต:ุ  กําหนดให 1 เดือนเทากับ 30 วัน    คาไฟฟา 2.8 บาทตอหนวย  Load Factor เทากับ 80 เปอรเซ็นต 
 

 กลุมเปาหมายการประยุกตใชเทคโนโลยี 
 

ผูออกแบบ ผูรับเหมา และประชาชนทัว่ไป 
 

 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

ไมมีและจะทําใหสามารถประหยัดพลังงานลงได 
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3.  ตัวอยางขอมูลดานเทคนิคของเทคโนโลยี  

 
ตัวอยางขอมูลทางเทคนคิของเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
 

 
 

Model   = รุนของคอลยเย็นและคอลยรอน 
Power Supply  = รายละเอียดของแรงดันไฟฟา ความถี่ไฟฟาที่ใช 
Capacity  = ขนาดทําความเย็น หนวยเปน บีทียูตอชั่วโมง 
Power Consumption = ขนาดกําลังไฟฟาของคอมเพรสเซอร หนวยเปน วัตต 
Running Current = ขนาดกระแสไฟฟาของคอมเพรสเซอร หนวยเปน แอมแปร 
EER   = ประสิทธิภาพในการทําความเย็น หนวยเปน บีทียูตอชั่วโมงตอวัตต 
Dimension  = ขนาด กวาง x ยาว x สูง ของคอลยเย็นและคอลยรอน หนวยเปน  

มิลลิเมตร 
Net Weight  = น้ําหนักของคอลยเย็นและคอลยรอน หนวยเปน กิโลกรัม 
Noise Level  = ความดังของเสียงขณะเครื่องทํางานเต็มที่ ของคอลยเย็นและคอลยรอน 

หนวยเปน เดซิเบล 
Motor Blower  = ขนาดกําลังไฟฟาของพัดลมเปาคอลยเย็นและคอลยรอน หนวยเปน  

วัตต 
Refrigerant Amount = ชนิดของสารทําความเย็นและปริมาณสารทําความเย็นที่ใช 
Refrigerant Piping = ขนาดทอของสารทําความเย็น 
 
 

ชุดการจัดแสดงที่ 51 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning)  หนา 13 จาก 15 



เอกสารเผยแพร  ภาคบานอยูอาศัย 
หมวดที่ 4 : ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) 

 

4. กรณีศึกษา 
 

การใชเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (High EER) 
 

จากการสํารวจเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนที่ใชงานในบานหลังหนึ่งพบวา มีเครื่องปรับอากาศชนิด
แยกสวน ขนาด 18,000 บีทียูตอชัว่โมง จํานวน 3 เครื่อง อายุการใชงานมานานกวา 10 ป มี
ประสิทธิภาพต่ํากวามาตรฐานของเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสงู เบอร 5 (10.6 บีทียตูอชั่วโมงตอ
วัตต) หากทําการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนเดิม ติดตั้งเปนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพ
ไมต่ํากวา10.6 บีทียูตอชัว่โมงตอวัตต (เบอร 5) จะทําใหสามารถประหยัดพลังงานได  
 
ตัวอยางการคาํนวณหาผลประหยัดของการใชเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (High EER) 
 
  พิกัดขนาดทําความเย็น   = 18,000  บีทียตูอชั่วโมง 
  จํานวนชั่วโมงทํางาน   = 8  ชั่วโมง/วัน 
  จํานวนวันทํางาน  = 300  วัน/ป 
 
กอนปรับปรุง 
  EER    = 8.6  บีทียตูอชั่วโมงตอวัตต 
  เปอรเซ็นตการใชงานในปจจุบัน = 80.0  % 
  กําลังไฟฟาที่ใช   = 18,000/8.6/1,000 
      = 2.09  กิโลวัตต 
  พลังงานไฟฟาที่ใช  = 2.09 x 8 x 300 x 0.8 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป
      = 4,013   กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป 
 
หลังปรับปรุง (หลังติดตั้ง High EER) 
  EER    = 10.6  บีทียตูอชั่วโมงตอวัตต 
  เปอรเซ็นตการใชงาน  = 8.6/10.6 x 80.0  % 
      = 65   % 
  กําลังไฟฟาที่ใช   = 18,000/10.6/1,000 
      = 1.70   กิโลวัตต 
  พลังงานไฟฟาที่ใช  = 1.70 x 8 x 300 x 0.65 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป 
      = 2,652   กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป 
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พลังไฟฟาทีป่ระหยัดได  = 4,013 – 2,652  กิโลวตัต-ชั่วโมงตอป 
     = 1,361   กิโลวตัต-ชั่วโมงตอป 
 
ขอสังเกต หากมีความจําเปนตองเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม ควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะจะใหผลประหยดัสูงกวาซึ่งราคาจะสูงกวาเครื่องปรับอากาศประสิทธภิาพ
ทั่วไปไมมากนัก 
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