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บทที่ 1
บทนำ

1.1

ความสาคัญ
ในชีวติ ประจาวันสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยมีฤดูร้อนอันแสนอบอ้าวอย่างมาก

และภายนอกบ้านสู งขึ้น

หลายคนจึงคิดไปที่หา้ งสรรพสิ นค้า

บ้าน เพื่อหลบความร้อนในสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนนี้

ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต

อุณหภูมิภายใน
หรื อหลบอยูภ่ ายใน

แต่ปัจจุบนั มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามานัน่ ก้คือ

เครื่ องปรับอากาศที่มีอยูห่ ลากหลายขนาดและปั จจุบนั ซึ่ งห้องที่ติดเครื่ องปรับอากาศนั้นจะทาให้มีอุณหภูมิ
พอเหมาะให้คนที่อยูข่ า้ งในมีความรู ้สึกสบาย และจะระบายอากาศเสี ยทิง้ รวมทั้งการหมุนเวียนของอากาศ
บริ สุทธิ์ และการกรองอากาศที่สกปรกให้สะอาด
นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอื่นที่มีผลพลอยได้คือการกาจัด
สิ่ งรบกวนต่างๆ เช่นฝุ่ นละออง ควันบุหรี่ กลิ่นอาหาร และเสี ยงให้ลดน้อยลง เป็ นต้น การติดตั้งระบบ
เครื่ องปรับอากาศ เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญเราจึงต้องคานึงถึงการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์และการออกแบบให้ได้
มาตรฐานรวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่ องของพลังงานและจะต้องไม่ให้ก่อให้เกิดปั ญหาของ
สิ่ งแวดล้อมระบบที่ดีจึงต้องเริ่ มต้นตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การเลือกใช้วสั ดุการติดตั้ง และการ
ตรวจสอบการทางานของระบบที่ถูกต้องตามหลักสากล
1.2

วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจระบบการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
1.2.2 เพื่อศึกษาอุปกรณ์การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
1.2.3 เพื่อให้ความถูกต้องและปลอดภัยในขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

1.3

ขอบเขตความสามารถของโครงงาน
1.3.1ศึกษาหลักการทางานของอุปกรณ์ส่วนประกอบของเครื่ องปรับอากาศ
1.3.2 วิเคราะห์และวางแผนในระบบการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
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1.4

ขั้นตอนการปฎิบตั ิงานของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ใช้ในระบบ
1.4.1 รับแบบ
1.4.2 เตรี ยมอุปกรณ์
1.4.3 ติดตั้งชุ ดอุปกรณ์ทาความเย็น
1.4.4 แวคคัม่
1.4.5 ปล่อยน้ ายาแอร์ เข้าระบบ
1.4.6 ตรวจสอบความเรี ยบร้อย

1.5

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 เพิม่ ความรู้และศักยภาพของพนักงานในการทางาน
1.5.2 เพิ่มความมัน่ ใจทาให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
1.5.3 สามารถเพิ่มความสามารถในการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
1.5.4 สามารถทาการวิเคราะห์ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นและทาการแก้ไขได้ตรงจุด

ข้อมูลการฝึ กงาน
1. ฝึ กงานบริ ษทั วินเทจ วิศวกรรม จากัด
2. ส่ วนของงานที่รับผิดชอบคือติดตั้งและควบคุมเครื่ องปรับอากาศคอนโด เอสปาย สาทร-ตากสิ น
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บทที่ 2

2.1 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
ในชีวติ ประจาวันสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทยมีฤดูร้อนอันแสนอบอ้าวอย่างมาก
และภายนอกบ้านสู งขึ้น

หลายคนจึงคิดไปที่หา้ งสรรพสิ นค้า

บ้าน เพื่อหลบความร้อนในสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนนี้

ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต

อุณหภูมิภายใน
หรื อหลบอยูภ่ ายใน

แต่ปัจจุบนั มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามานัน่ ก้คือ

เครื่ องปรับอากาศที่มีอยูห่ ลากหลายขนาดและปั จจุบนั ซึ่ งห้องที่ติดเครื่ องปรับอากาศนั้นจะทาให้มีอุณหภูมิ
พอเหมาะให้คนที่อยูข่ า้ งในมีความรู ้สึกสบาย และจะระบายอากาศเสี ยทิ้ง รวมทั้งการหมุนเวียนของอากาศ
บริ สุทธิ์ และการกรองอากาศที่สกปรกให้สะอาด

นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยอื่นที่มีผลพลอยได้คือการกาจัด

สิ่ งรบกวนต่างๆ เช่นฝุ่ นละออง ควันบุหรี่ กลิ่นอาหาร และเสี ยงให้ลดน้อยลง เป็ นต้น การติดตั้งระบบ
เครื่ องปรับอากาศ เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญเราจึงต้องคานึงถึงการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์และการออกแบบให้ได้
มาตรฐาน

รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่ องของพลังงานและจะต้องไม่ให้ก่อให้เกิดปั ญหาของ

สิ่ งแวดล้อมระบบที่ดีจึงต้องเริ่ มต้นตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การเลือกใช้วสั ดุการติดตั้ง และการ
ตรวจสอบการทางานของระบบที่ถูกต้องตามหลักสากล
หลักพื้นฐานของการปรับอากาศ เป็ นสิ่ งที่ทุกคนเข้าใจก็คือการทาอากาศให้เย็นเท่านั้น แต่
ในความหมายที่แท้จริ งของคาว่า การปรับอากาศแล้วจะต้องมีความหมายรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิภายใน
ห้องปรับอากาศให้มีอุณหภูมิพอเหมาะให้คนที่อยูข่ า้ งในมีความรู ้สึกสบาย

ควบคุมความชื้นสัมพันธ์ของ

อากาศ การระบายอากาศเสี ยทิ้ง รวมทั้งการหมุนเวียนของอากาศบริ สุทธิ์ และการกรองอากาศที่สกปรกให้
สะอาดอุณหภูมิปกติของร่ างกายคนเราคือ 37 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิน้ ีบางครั้งเรี ยกว่า อุณหภูมิใต้ผวิ
(subsurface) ซึ่ งตรงข้ามกับอุณหภูมิผิว การทาความเข้าใจในการที่ร่างกายคงไว้ซ่ ึ งอุณหภูมิน้ ีจะช่วยให้
เข้าใจถึงกระบวนการปรับอากาศเพื่อให้ร่างกายได้รับความสุ ขสมบูรณ์
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2.2 กฎหมายกาหนดเครื่ องปรับอากาศ
กฎกระทรวง กาหนดเครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง พ.ศ.2552 อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ การส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย

บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพลังงาน

โดยคาแนะนาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ “เครื่ องปรับอากาศ” หมายความว่า เครื่ องปรับอากาศสาหรับห้อง แบบแยก
ส่ วนที่ระบายความร้อน ด้วยอากาศ โดยออกแบบแยกเป็ น ๒ ชุด ทางานร่ วมกัน ซึ่ งได้แก่ ชุดคอนเดนซิ ง
(condensing unit) และชุดแฟนคอยล์ (fan-coil unit) ที่ใช้ไฟฟ้ ากระแสสลับที่ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์ สาหรับใช้
เพื่อ ลดอุณหภูมิและความชื้นของอากาศที่ไหลผ่านชุ ดแฟนคอยล์
นี้

ตามขนาดที่กาหนดในกฎกระทรวง

“ค่าประสิ ทธิ ภาพพลังงาน” หมายความว่า ค่าประสิ ทธิ ภาพการใช้ไฟฟ้ าของเครื่ องปรับอากาศ ซึ่งเป็ น

อัตราส่ วนระหว่างขีดความสามารถทาความเย็นรวมสุ ทธิ ของเครื่ องปรับอากาศต่อพิกดั กาลังไฟฟ้ าที่ใช้ มี
หน่วยเป็ นวัตต์ต่อวัตต์ ตามวิธีการคานวณที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ

๒

เครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิภาพสู ง ต้องมีค่าประสิ ทธิ ภาพพลังงานไม่นอ้ ยกว่า ค่า

ประสิ ทธิ ภาพพลังงานที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด ทั้งนี้ โดยคานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ นโยบาย ด้านพลังงาน
ของรัฐบาล ความพร้อมของการผลิตและจาหน่ายเครื่ องปรับอากาศ ตลอดจนการส่ งเสริ ม และช่วยเหลือ
ผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายเครื่ องปรับอากาศ
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ค่าประสิ ทธิ ภาพพลังงาน ให้กาหนดตามขนาดของเครื่ องปรับอากาศ ที่ผผู ้ ลิตระบุตาม
ตาราง ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.1 ตารางค่าประสิ ทธิ ภาพพลังงาน

ข้อ ๓ การคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภาพพลังงานของเครื่ องปรับอากาศ ให้ใช้สูตรการ
คานวณ ดังต่อไปนี้

โดย “ขีดความสามารถทาความเย็นรวมสุ ทธิของเครื่ องปรับอากาศ” หมายถึง ความสามารถทั้งหมด ของ
เครื่ องปรับอากาศที่จะระบายความร้อนสัมผัส
เวลา มีหน่วยเป็ นวัตต์

และความร้อนแฝงออกจากบริ เวณที่ ปรับอากาศต่อหน่วย

“พิกดั กาลังไฟฟ้ า” หมายถึง กาลังไฟฟ้ าที่ใช้พร้อมกันของเครื่ องอัดก๊าซ พัดลม

อุปกรณ์ ควบคุม และอุปกรณ์อื่นที่ประกอบใช้กบั เครื่ องปรับอากาศนั้น ๆ มีหน่วยเป็ นวัตต์

ข้อ ๔ การทดสอบหาค่าประสิ ทธิ ภาพพลังงานของเครื่ องปรับอากาศ ต้องกระทาโดย หน่วยงานที่
รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
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ข้อ ๕ มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาค่าประสิ ทธิ ภาพพลังงานของเครื่ องปรับอากาศ ให้เป็ นไป
ตามที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป นการสมควรกาหนด
ให เครื่ องปรับอากาศที่มีค าประสิ ทธิภาพพลังงานไม น อยกว าค าที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
เป็ นเครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิภาพสู งเพื่อประโยชน ในการอนุรักษ พลังงาน

เพื่อให ผู ผลิต

และผู จาหน ายมีสิทธิขอรับการส งเสริ มและช วยเหลือจากกองทุนเพื่อส งเสริ มการอนุรักษ
พลังงาน และเพื่อให ผู บริ โภคสามารถเลือกใช เครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิภาพสู งอันเป นการ
ประหยัดพลังงานของประเทศและช วยลดมลภาวะ จึงจาเป นต องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่ องการยกเลิกและกาหนดให้
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศสาหรับห้อง ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา
กาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศสาหรับห้อง ต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไป
แล้ว

นั้น บัดนี้

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นสมควรยกเลิกมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศสาหรับห้องตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศสาหรับห้องต้องเป็ นไปตามมาตรฐาน

และกาหนดให้
มาตรฐานเลขที่มอก.

๒๑๓๔-๒๕๕๓ซึ่ งจะต้องตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาในลาดับต่อไป
ก่อนตราพระราชกฤษฎีกา สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงได้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยหรื อผูม้ ีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว

เพื่อนามาประกอบการ

พิจารณาดาเนินการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป ทั้งนี้ ผูท้ ี่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ให้แสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผลโดยระบุชื่อ ที่อยู่ ของผูแ้ สดงความคิดเห็นต่อสานักงานฯ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั
ประกาศ
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2.3หลักพื้นฐานการปรับอากาศ
ในการปรับอากาศเพื่อความสบายของมนุษย์

จะต้องควบคุมให้อากาศภายในห้องมี

อุณหภูมิความชื้ น และความเร็ วลมที่พอเหมาะกับความต้องการของร่ างกาย ซึ่ งถ้าอากาศภายในห้อง
มีอุณหภูมิสูงเกินไปก็จะต้องถูกลดอุณหภูมิลง ถ้าอากาศในห้องมีความขึ้นสู งเกินไป ก็จะต้องถูกลด
ความชื้นลง และเพื่อให้การหมุนเวียนของอากาศภายในห้องมีความเร็ วลมที่พอเหมาะ จะต้องอาศัย
พัดลมซึ่งเป็ นอุปกรณ์หลักอันหนึ่งของวงจรอากาศ (Air cycle) และวงจรอากาศนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของ
ระบบการปรับอากาศ ที่วา่ ด้วยการจ่ายลมและการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องปรับอากาศ

รู
ป
ที่
1
แ
ส
ด
ง

รู ปที่ 2.1 การหมุนเวียนของวงจรอากาศ
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การหมุนเวียนของวงจรอากาศเริ่ มต้นที่อุปกรณ์หลักที่สาคัญคือ พัดลมซึ่ งเป็ นเริ่ มส่ งอากาศ
เข้าหมุนเวียนภายในห้อง
จากรู ปที่ 2.1 พัดลมจะเพิ่มกาลังลมให้สูงขึ้นแล้วส่ งเข้ายังท่อลมส่ ง ซึ่ งจะต่อเข้าไปยังห้อง
ปรับอากาศ ที่ปลายของท่อลมส่ งนี้จะเปิ ดออกยังห้องทางหัวจ่ายลม ท่อลมส่ งจะส่ งอากาศโดยตรง
เข้าภายในห้องผ่านทางหัวจ่ายลม เมื่ออากาศถูกส่ งเข้าภายในห้องแล้ว จะเข้าผสมกับอากาศเดิมใน
ห้องดูดรับความร้อนทาให้อุณหภูมิของอากาศในห้องลดลง
อากาศจะหมุนเวียนจากภายในห้องกลับเข้าทางหัวลมกลับ ผ่านเข้ายังท่อลมกลับ และ
เนื่องจากอากาศที่กลับจากภายในห้องนี้มีฝนผงติ
ุ่
ดกลับมาด้วย ทาให้อากาศนี้มีอุณหภูมิลดต่าลงอีก
ครั้งหนึ่ง ลมเย็นนี้ จะถูกดูดกลับเข้ายังพัดลมและถูกเพิ่มกาลังลมให้สูงขึ้น ส่ งเข้ายังท่อลมส่ งอีกครั้ง
หนึ่งอันเป็ นการครบวจรการหมุนเวียนของอากาศ
เราสามารถสรุ ปได้วา่ ส่ วนประกอบที่สาคัญของวงจรการปรับอากาศคือ พัดลม ท่อลมส่ ง
หัวจ่ายลม บริ เวณที่ตอ้ งการปรับอากาศ หัวลมกลับ ท่อลมกลับ ฟิ ลเตอร์ และคอยล์เย็น

2.3.1 พัดลม
หน้าที่หลักของพัดลม (fan) คือ ทาให้อากาศเคลื่อนที่หมุนเวียนภายในห้อง ในระบบการ
ปรับอากาศแล้ว อากาศที่ถูกพัดลมทาให้เกิดการเคลื่อนที่น้ นั เกิดจาก
 อากาศภายนอก (outdoor air)
 อากาศภายใน (indoor or room air)
 อากาศจากทั้งภายนอกและอากาศภายในห้องรวมกัน
พัดลมจะดึงอากาศจากภายนอกหรื อภายในห้อง แต่โดยทัว่ ไปแล้วพัดลมจะดึงอากาศจาก
ทั้งสองแหล่งในเวลาเดียวกัน
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ถ้าอากาศภายในห้องมีการหมุนเวียนเร็ วหรื อช้ามากเกินไป กระบวนการถ่ายเทความร้อน
ออกจากร่ างกายของคนที่อยูใ่ นห้องจะไม่ดี ทาให้รู้สึกไม่สุขสบาย จึงจาเป็ นต้องมีการปรับจานวน
อากาศที่หมุนเวียนให้พอเหมาะ อย่างไรก็ตามแม้วา่ จะมีการปรับให้อากาศในห้องเกิดการหมุนเวียน
ที่ดีแล้ว แต่ก็ไม่ได้ความว่าจะทาให้ร่างกายเกิดความรู ้สึกสบายเสมอไป เพราะความเร็ วลมเป็ นเพียง
องค์ประกอบอันหนึ่งของระบบการปรับอากาศเท่านั้น

2.3.2 ท่อลมส่ ง
ท่อลมส่ ง (Supply duct) จะส่ งลมโดยตรงจากพัดลมเข้ายังห้องปรับอากาศ ท่อลมส่ งควรจะ
สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้ และควรมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่อากาศจะสามารถไหลผ่านได้โดยสะดวก

2.3.3 หัวจ่ายลม
หัวจ่ายลม (Supply outlet) จะเป็ นตัวช่วยกระจายลมภายในห้องให้มีการหมุนเวียนอย่าง
ทัว่ ถึงเป็ นส่ วนที่ต่อจากท่อลมส่ งเปิ ดเข้าสู่ ภายในห้องปรับอากาศ ลมเย็นที่ถูกส่ งมาจากท่อลมส่ งจะถูกเป่ าเข้า
ในห้องโดยผ่านหัวจ่ายลมนี้ หัวจ่ายลมที่ดีตอ้ งออกแบบให้สามารถควบคุมทิศทางของการส่ งลม และ
ควบคุมปริ มาณลมได้ดว้ ยซึ่ งในการควบคุมทิศทางการจ่ายลมนี้ตอ้ งคานึงถึงตาแหน่งที่ต้ งั ของหัวจ่ายลมและ
จานวนหัวจ่ายลมภายในห้อง ให้พอเหมาะกับความสบายของคนที่อยูใ่ นห้อง

2.3.4 บริ เวณภายในห้องปรับอากาศ
ห้องปรับอากาศนับว่าเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญที่สุดของระบบวงจรอากาศ

เพราะห้อง

ปรับอากาศเป็ นส่ วนที่ตอ้ งปิ ดมิดชิด อากาศภายในห้องถูกกันออกจากอากาศนอกห้องและระบบวงจรอากาศ
ทาให้อากาศในห้องเกิดการหมุนเวียน แต่ถา้ ห้องปรับอากาศไม่ปิดกันอากาศระหว่างภายในกับภายนอกห้อง
แล้วอากาศที่ถูกส่ งเข้ามาทางท่อลมส่ งจะกระจายสู่ บรรยากาศทัว่ ไปซึ่ งจะทาให้วงจรอากาศไม่ครบวงจร
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2.3.5หัวลมกลับ
หัวกลับลม (Return outlet) เปิ ดเข้าภายในห้องเช่นเดียวกับหัวจ่ายลม แต่ทาหน้าที่ให้อากาศ
ภายในห้องผ่านเข้ายังท่อลมกลับทางหัวลมกลับนี้ ตามปกติหวั ลมกลับมักจะติดตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่ตรงข้าม
กับหัวจ่ายลม เช่น ถ้าติดตั้งหัวจ่ายลมไว้ที่เพดานห้องหรื ออยูท่ ี่ผนังใกล้เพดาน หัวลมกลับก็ควรจะติดตั้งอยูท่ ี่
พื้นหรื ออยูท่ ี่ผนังใกล้พ้นื ห้อง แต่ก็ไม่เป็ นเช่นนี้ทุกรณี ไป อย่างไรก็ตามในบางครั้งอาจติดตั้งทั้งหัวจ่ายลม
และหัวลมกลับไว้ใกล้เพดานหรื อใกล้พ้นื ด้วยกันทั้งคู่ก็ได้
2.3.6 ฟิ ลเตอร์
ฟิ ลเตอร์ (Filter) มักจะติดตั้งอยูต่ รงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งในท่อลมกลับ ฟิ ลเตอร์ ทาจาก
วัตถุหลายชนิด เช่น ทาจากฟองน้ าซึ่ งมีส่วนผสมของพลาสติก บางแบบทาด้วยใยของโลหะพวกอะลูมิเนียม
และบางแบบใช้หลักการของไฟฟ้ าสถิตที่สามารถดูดอณูของฝุ่ นละอองที่ผา่ นเข้ามาไว้ได้
จุดมุ่งหมายของฟิ ลเตอร์ เพื่อทาให้อากาศสะอาดโดยแยกเอาฝุ่ นผงและสิ่ งสกปรกที่ติดอยู่
ในอากาศออก เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการอุดตันทางลมที่คอยล์เย็น
2.3.7 คอยล์เย็น
คอยล์เย็น (Cooling coil) เป็ นอุปกรณ์หลักอันหนึ่งของวงจรเครื่ องทาความเย็น ซึ่งจัดเป็ น
อุปกรณ์ร่วมตัวเดียวที่จดั อยูใ่ นวงจรการหมุนเวียนของอากาศด้วย
อากาศที่กลับจากภายในห้องจะผ่านพื้นที่ผวิ ของคอยล์เย็น

ขณะที่น้ ายาภายในคอยล์เย็น

ระเหยตัวดูดรับความร้อนจากอากาศเหล่านี้ ทาให้อากาศมีอุณหภูมิลดต่าลงตามที่ตอ้ งการ และถ้าอากาศนี้มี
จานวนไอน้ าในอากาศอยูม่ าก (ความชื้นสู ง) ไอน้ าในอากาศจะถูกแยกออกโดยอัตโนมัติ ขณะที่อากาศ
กระทบความเย็นที่คอยล์เย็น ไอน้ าในอากาศจะกลัน่ ตัวเป็ นหยดน้ าที่บริ เวณผิวและครี บของคอยล์เย็น และ
จะถูกระบายออกตามท่อน้ าทิ้ง ทาให้จานวนความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีเปอร์ เซ็นต์ลดต่าลง ตามปกติ
คนเราจะมีความรู้สึกสุ ขสบายเมื่ออากาศภายในห้องมีอุณหภูมิ 24-25 องศาเซลเซียส
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2.4เครื่ องปรับอากาศ
2.4.1เครื่ องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง
เครื่ องปรับอากาศแบบติดหน้าต่างเป็ นเครื่ องที่เคยนิยมใช้กนั มากตามบ้านพักอาศัย ภายในตัวเครื่ อง
ประกอบด้วยวงจรการทาความเย็นและวงจรการหมุนเวียนของอากาศสมบูรณ์ในตัว โดยมีผนังกั้นระหว่าง
ส่ วนที่หมุนเวียนของอากาศภายในห้อง ทางด้านคอยล์เย็น และส่ วนที่ระบายความร้อนออกภายนอกห้อง
ทางด้านคอนเดนเซอร์โครงสร้างภายในของเครื่ องประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สาคัญ
1) มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
2) คอนเดนเซอร์
3) ชุดควบคุมการไหลของน้ ายา
4) คอยล์เย็นหรื ออีวาพอเรเตอร์
5) มอร์เตอร์พดั ลม
6) ใบพัดแบบธรรมดา

รู ปที่ 2.2เครื่ องปรับอากาศแบบติดหน้าต่าง
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2.4.2 เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนเป็ นแบบที่นิยมใช้กนั มากเพราะเสี ยงเงียบกว่าและการติดตั้งสะดวก
กว่า เนื่องจากไม่ตอ้ งรื้ อหน้าต่างออก เพียงแต่เจาะผนังเป็ นรู สาหรับร้อยท่อซักชัน่ ท่อลิควิด และสายไฟ
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนนี้จะแบ่งระบบวงจรน้ ายาของเครื่ องออกเป็ น 2 ส่ วน คือ

 ชุดคอยล์เย็นหรื อชุดอีวาพอเรเตอร์
 ชุดคอนเดนซิ่ งยูนิต

รู ปที่ 2.3 กล่องคอนเดนซิ่ งยูนิตประเภทที่มีคอนเดนเซอร์
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2.4.3 เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนชนิดแพกเกจยูนิตและคอนเดนเซอร์
การติดตั้งมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ เข้ารวมอยูก่ บั ชุดคอยล์เย็น ซึ่ งติดตั้งอยูภ่ ายในห้องปรับอากาศ และ
แยกชุดคอนเดนเซอร์ กบั มอเตอร์ ระบายความร้อนออกติดตั้งไว้ภายนอกห้อง
ซึ่ งจัดอยูใ่ นประเภทของ
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนชนิดแพกเกจยูนิตและคอนเดนเซอร์
ในทางตรงกันข้ามข้อเสี ยของเครื่ องปรับอากาศแบบนี้คือ ภายในห้องปรับอากาศจะมีเสี ยงดังมากเนื่องจาก
คอมเพรสเซอร์ ที่ติดตั้งอยูภ่ ายใน และส่ วนที่ติดตั้งภายในห้องปรับอากาศจะต้องเป็ นแบบตั้งพื้นอย่างเดียว

รู ปที่ 2.4 กล่องคอนเดนซิ่ งยูนิตประเภทที่มีคอนเดนเซอร์
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2.4.4เครื่ องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
ระบบอินเวอร์เตอร์จะมีไมโครคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบอุณหภูมิภายในและภายนอก แล้วเลือกการ
ทางานเองว่าจะต้องทาความเย็นหรื อกาจัดความชื้ นให้แก่อาคารภายในห้อง ส่ วนการควบคุมอุณหภูมิภายใน
ห้องจะทาโดยการเปลี่ยนค่าความถี่ของไฟฟ้ าที่ป้อนให้มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ จะทาให้ความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ลดลง ส่ งผลให้ปริ มาตรการดูดน้ ายาในระบบน้อยลง การกินไฟของมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ ก็จะลดลงด้วย
ขณะที่ระบบเริ่ มทาความเย็น เครื่ องปรับอากาศจะทางานเต็มที่ (Full power) ด้วยการทางานที่
ความถี่ 90 เฮิรตซ์ ซึ่งจะทาให้ความเร็ วรอบของมอเตอร์ ถึง 5,400 รอบ/นาที ระบบให้ผลความเย็น 3,150
กิโลแคลอรี่ /ชัว่ โมง (11,340 บีทีย/ู ชัว่ โมง) ทาให้อากาศภายในห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ ว

รู ปที่ 2.5 หลักการของระบบอินเวอร์เตอร์
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2.4.5เครื่ องปรับอากาศรถยนต์
วงจรเครื่ องทาความเย็นของเครื่ องปรับอากาศรถยนต์ก็เหมือนกับเครื่ องทาความเย็นโดยทัว่ ไปจะ
ต่างกันตรงเครื่ องปรับอากาศรถยนต์ใช้เครื่ องยนต์เป็ นตัวขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์ ซึ่ งจะมีแม็กเนติกคลัตซ์
(Magnaticclutch)
ทาหน้าที่ควบคุมการหยุดหรื อดาเนินคอมเพรสเซอร์
การควบคุมอุณหภูมิของ
เครื่ องปรับอากาศรถยนต์ใช้เทอร์ โมสตัตทาหน้าที่เป็ นตัวควบคุมแม็กเนติกคลัตซ์อีกทีหนึ่ง ส่ วนเครื่ องทา
ความเย็นโดยทัว่ ไปจะใช้มอเตอร์ เป็ นตัวขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์
น้ ายาที่ใช้ในระบบเครื่ องปรับอากาศ
รถยนต์ใช้น้ ายา R-12 เช่นเดียวกับน้ ายาที่ใช้ระบบตูเ้ ย็น

รู ปที่ 2.6 วงจรเครื่ องปรับอากาศรถยนต์
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บทที่ 3

3.1 การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศนับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญยิง่
ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศที่ถูกหลักการแล้วจะช่วยให้ประสิ ทธิ ภาพการทาความเย็นของระบบ
เครื่ องปรับอากาศดีข้ ึนและลดปั ญหาการเกิดเสี ยงดังได้

เพราะการ

ในการเลือกสถานที่สาหรับติดตั้งมีขอ้ ควรคานึง ดังนี้
3.1.1 ติดตั้งแล้วไม่ทาให้เกิดเสี ยงดังมาก
3.1.2 ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางทางระบายลมร้อนของคอนเดนเซอร์
3.1.3 สถานที่ติดตั้งคอยล์เย็น จะต้องดูดเป่ าลมเย็นให้หมุนเวียนในห้องปรับอากาศได้ดี
3.1.4 ท่อทางเดินน้ ายาที่ต่อระหว่างชุดคอยล์เย็นและชุดคอนเดนซิ่ งยูนิตไม่ควรยาวเกินกว่าที่
กาหนด
3.1.5 ท่อน้ าทิ้งจากชุดคอยล์เย็น ควรจะถ่ายเทได้สะดวก

ไม่ควรติดตั้งเครื่ องปรับอากาศในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อม ดังนี้
1)บริ เวณที่มีน้ ามันเครื่ องซึ่ งอาจกระเด็นถูกตัวเครื่ องปรับอากาศได้
2)บริ เวณที่มีการรั่วของก๊าซติดไฟได้หรื อสารเคมีบางชนิด
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รู ปที่ 3.1 ข้อแนะนาในการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
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3.2เครื่ องมือที่จาเป็ นในการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
เครื่ องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ ดังนี้
3.2.1สว่านมือ
เป็ นเครื่ องมือในการเจาะเพื่อเดินท่อ และเจาะผนังเพื่อใช้ในการฝังสลักยึด โดยเฉพาะเครื่ อง
ปรับอากาศชนิ ดแยกส่ วน ต้องเจาะรู ผนังอาคารเพื่อเดินท่อทางต่างๆ ระหว่างภายในและภายนอกอาคาร

รู ปที่ 3.2 สว่านไฟฟ้ าและสว่านชนิดกระบอกเจาะ
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3.2.2เครื่ องมือที่ใช้กบั ท่อ
ท่อทางเดินสารทาความเย็นในเครื่ องปรับอากาศนิยมใช้ท่อทองแดง จึงต้องมีเครื่ องมือใช้งานที่เหมาะสม
ดังนี้
1) เครื่ องมือตัดและต่อท่อ
ชุดเครื่ องมือที่ใช้ในงานนี้ประกอบด้วย เครื่ องมือตัดท่อหรื อคัตเตอร์ ไว้สาหรับคว้านปากท่อ ชุดบานท่อ
ตะไบเหล็ก และเลื่อย

รู ปที่ 3.3 เครื่ องมือตัดและต่อท่อ
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2) เครื่ องมือตัดท่อ
การตัดท่อที่มีขนาดเล็ก อาจจะใช้มือค่อยๆตัดก็ได้แต่ก็มีโอกาสทาให้ท่อชารุ ดได้ ควรจะใช้เครื่ องมือช่วยตัด
ท่อ มี 2 แบบ ก็คือ แบบหลอดสปริ งสวมและคีมตัดท่อ

รู ปที่ 3.4 เครื่ องมือตัดท่อ

3) เครื่ องมือวัด ต่างๆ
เป็ นเครื่ องวัดที่ใช้ในการติดตั้ง เช่น เครื่ องวัดกระแสไฟฟ้ าแบบเทอร์โมนิเตอร์ และเครื่ องวัดเมกกะ
โอห์มมิเตอร์ เป็ นต้น
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4) เครื่ องมือทัว่ ไป
เครื่ องมือทัว่ ไปที่ไว้ใช้ เช่นไขควง คีม ประแจต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบท่อให้ต่อเข้าด้วยกัน เช่น
ประแจหกเหลี่ยม ประแจเลื่อน ประแจปากตาย ไขควงปากต่างๆ ตลับเมตร เป็ นต้น

รู ปที่ 3.5 เครื่ องมือทัว่ ไป
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3.3 การเลือกตาแหน่งในการติดตั้ง
การจัดวางเครื่ องปรับอากาศชนิดหน้าต่าง ชนิดนี้ไม่ค่อยยุง่ ยากมาก แต่เพื่อประสิ ทธิ ภาและมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนาน ให้ยดึ ถือตามหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
3.3.1ติดตั้งในระดับความสู งที่พอเหมาะ ไม่สูงเกินไปจนหมุนสวิตซ์ควบคุมการทางานได้ลาบาก
3.3.2ทิศทางของลมเย็นที่เป่ าออกควรอยูใ่ นทิศทางที่ตอ้ งการและไม่มีอุปสรรค
3.3.3ลมกลับต้องเดินทางสะดวก
3.3.4ด้านท้ายและด้านข้างของเครื่ องสามารถระบายลมร้อนออกได้สะดวก
3.3.5โครงฐานที่ยดึ เครื่ องต้องมัน่ คงแข็งแรง
3.3.6ท้ายเครื่ องต้องลาดลงทางด้านนอกเล็กน้อย เพื่อป้ องกันน้ าที่ควบแน่นไหล ย้อนกลับเข้ามา

รู ปที่ 3.6 โครงฐานที่ยดึ เครื่ องปรับอากาศ

รู ปที่ 3.7 แผนที่ตาแหน่งในการติดตั้ง
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3.4การจัดวางเครื่ องปรับอากาศชนิดแยกส่ วน
พื้นที่สาหรับงานบริ การ การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศนั้น ควรจัดวางระยะห่างระหว่างตัวอุปกรณ์
และผนังให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้การบริ การซ่อนหรื อทาความสะอาดได้สะดวก
อุปกรณ์และฝาผนังนั้นทางบริ ษทั ผูผ้ ลิตจะเป็ นผูก้ าหนด

ระยะห่างระหว่างตัว

แต่โดยทัว่ ไปไม่ควรจะห่ างจากผนังด้านข้างน้อย

กว่า 5 เซนติเมตร

รู ปที่ 3.8 การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศชนิดแยกส่ วน

3.4.1งานเจาะรู สาหรับสอดท่อต่างๆ
เจาะรู ที่ผนังสาหรับเดินท่อด้วยสว่านไฟฟ้ าชนิดกระแทกดว้ยดอกสว่าน หรื อดอกเจาะการเจาะควร
เจาะทั้ง 2 ด้าน ทั้งในและนอกผนังเพื่อไม่ให้ผนังกระเทาะควรใช้ดอกเจาะขนาด 70 มิลลิเมตร หรื อใกล้เคียง
ขึ้นอยู่ กับ บริ ษทั ผูผ้ ลิต ทิศทางการเจาะควรให้เอียงลงมาทางด้านนอกของผนังตึก ประมาณ 5 –7 เซนติเมตร
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รู ปที่ 3.9 การเจาะรู สาหรับการติดตั้ง

3.4.2การติดตั้งหน่วยจาหน่ายลม
สาหรับหน่วยจาหน่ายลมที่มีท่อสารทาความเย็นและท่อน้ าทิ้งติดมากับเครื่ อง
ออกแล้วดึงท่อสารทาความเย็นและท่อน้ า ทิ้งออกแล้วมัดเพื่อให้ท่อน้ า ทิ้งอยูด่ า้ นล่าง

ให้เปิ ดฝาด้านหลัง
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3.4.3การติดตั้งหน่วยทาควบแน่นมีดงั นี้
1) ให้ขนั สกรู เข้าเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ ลอยตัว คอมเพรสเซอร์ จะยึดแน่นกับฐานเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดรอยร้าว
2) การติดตั้งเข้ากับผนังอาคารจะต้องใช้ฐานรองรับ

รู ปที่ 3.10 การติดตั้งคอมเพรสเซอร์ เข้ากับผนัง

3.4.4การทาบานแฟลร์ สาหรับต่อท่อเข้าด้วยกัน มีดงั นี้
1) การตัดท่อให้ตดั โดยใช้คตั เตอร์ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการบี้หรื องอ การตัดท่อให้วางท่อบนลูก
ล้อของคัตเตอร์ ให้ใบมีดที่เป็ นจานหมุนได้ อยูต่ รงกับตาแหน่งที่ตอ้ งการจะตัด ค่อยๆ หมุนปุ่ มที่ปลายด้าน
จนใบมีดสัมผัสกับท่อแล้ว

ข้อควรระวังอย่าหมุนมีดรอบท่อมากเกินไปจะทาให้ท่อแบน หน้าตัดของรอยตัดต้องตั้งฉากซึ่ งถ้า
เป็ นท่อโค้งรอยตัดจะไม่ได้ ซึ่ งทาให้ไม่สามารถทาบานแฟลร์ ได้
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รู ปที่ 3.11 เครื่ องมือตัดท่อ
3.4.5การต่อสายไฟฟ้ า
สายไฟฟ้ าที่ใช้ในการต่อระหว่างหน่วยจาหน่ายลมและหน่วยทาควบแน่นควรต่อแบบขันด้วยสกรู
หรื อแบบเสี ยบเข้ากับขั้วสาย

ควรตรวจสี ของสายไฟให้ถูกต้องก่อนที่จะต่อปอกสายไฟให้ได้ระยะที่

เหมาะสม ถ้าช่วงของสายไฟยาวเกินไป ควรยึดด้วยตัวล็อคหรื อขันเป็ นช่วงๆให้แน่น

รู ปที่ 3.12 แผงวงจรสายไฟฟ้ า
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3.5 การติดตั้งชุดคอยล์เย็น
การติดตั้งชุดคอยล์เย็นควรปฎิบตั ิให้ถูกต้อง ดังนี้
3.5.1การติดตั้งชุดคอยล์เย็น ต้องให้ได้ระดับ และน้ าทิ้งสามารถไหลออกสะดวก และไม่หยดลงใน
ห้อง

รู ปที่ 3.13 การติดตั้งชุ ดคอยล์เย็นต้องให้ได้ระดับ
3.5.2ในกรณี ที่เป็ นบ้านไม้ จะติดตั้งที่แขวนเครื่ องบนโครงไม้ เพื่อความแข็งแรงและปลอดภัย

รู ปที่ 3.14 แสดงการติดตั้งที่แขวนเครื่ องบนโครงไม้
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3.5.3 ในการเจาะรู ผนัง ต้องแน่ใจว่าไม่มีสายไฟฟ้ าฝังอยูต่ รงจุดที่จะเจาะ และควรเจาะรู ให้เอียงลง
ทางด้านนอกเล็กน้อย เพื่อป้ องกันมิให้น้ าฝนจากภายนอกไหลซึ มเข้าภายในห้อง

รู ปที่ 3.15 ต้องระวังสายไฟฟ้ าที่ฝังอยูใ่ นผนัง
3.5.4การแขวนเครื่ องต้องอย่าให้คว่าหน้า มิฉะนั้นจะทาให้การเดรนน้ าทิง้ จากชุดคอยล์เย็นออกทิง้
ภายนอกไม่สะดวก

รู ปที่ 3.16แสดงการแขวนเครื่ องต้องอย่าให้คว่าหน้า
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3.5.5 ในกรณี ที่เป็ นผนังปูน การติดตั้งที่แขวนเครื่ องให้ยึดด้วยสกรู ฝังหรื อพุก (Plug) ด้วยการเจาะรู
ผนังปูน แล้วฝังสกรู ฝังเข้าไปก่อน แล้วใช้สกรู เกลียวปล่อย ยึดแผ่นแขวนเครื่ องอีกที่หนึ่ ง

ข้อควรระวัง
 ในการยึดแผ่นแขวนเครื่ องกับผนัง ต้องยึดอย่างน้อย 4 จุด
 การเจาะรู ฝังสกรู ผงั ต้องเจาะให้ได้ในแนวนอนหรื อเอียงลงน้อยๆ (เกินกว่า 90 องศา) เพื่อป้ องกัน
การถอนตัวเนื่ องจากน้ าหนักของเครื่ อง
 ขนาดของสกรู ฝัง ต้องใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 8 มิลลิเมตร ยาว 50 มิลลิเมตรจึงจะมีการ
รับน้ าหนักได้ดี
 ขนาดของสกรู เกลียวปล่อย ต้องยาวพอที่จะเบ่งขยายให้สกรู ฝังยึดเกาะกับผนังปูนได้แน่น
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3.6 การติดตั้งคอนเดนซิ่ งยูนิต
ในการติดตั้งคอนเดนซิ่ งยูนิต ควรปฏิบตั ิดงั นี้
3.6.1ห้ามติดตั้งคอนเดนซิ่ งยูนิตบนหลังคาที่มีจวั่ สู งชัน เพราะจะทาให้เครื่ องหลุดตกลงได้ง่าย
เนื่องจากความลาดเอียงมากและแรงลมที่มาปะทะ

รู ปที่ 3.17 ห้ามติดตั้งคอนเดนซิ่ งยูนิตบนหลังคาที่มีจวั่ สู งชัน
3.6.2ถ้าจาเป็ นต้องติดตั้งชุดคอนเดนซิ่ งยูนิตไว้บนหลังคา ก็ให้มีแผ่นยางรองเพื่อลดความ
สั่นสะเทือนที่จะทาให้เกิดเสี ยงดัง

รู ปที่ 3.18 ถ้าติดตั้งคอนเดนซิ่ งยูนิตบนหลังคาควรมีแผ่นยางรอง
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3.6.3ในการติดตั้งชุดคอนเดนซิ่ งยูนิตบนพื้น ต้องมีขาตั้งเหล็กหรื ออิฐบล็อกรองรับ ให้มีความสู ง
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร เพื่อป้ องกันไม่ให้น้ ากระเซ็นเข้าเครื่ องเมื่อฝนตก

รู ปที่ 3.19 เมื่อติดตั้งคอนเดนซิ่ งยูนิตบนพื้นต้องมีขาตั้งเหล็กหรื ออิฐบล๊อครองรับ

3.6.4ไม่ควรติดตั้งชุดคอนเดนซิ่ งยูนิตไว้ในโรงรถ เพราะนอกจากการระบายอากาศจะไม่ดีแล้ว ควัน
ไอเสี ยจากรถยนต์จะทาให้เครื่ องสกปรกส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการทาความเย็นของระบบไม่ดี

รู ปที่ 3.20 ไม่ควรติดตั้งคอนเดนซิ่ งยูนิตไว้ในโรงรถ
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3.6.5ไม่ควรติดตั้งชุดคอนเดนซิ่ งยูนิตไว้ใกล้กรงสัตว์เลี้ยงหรื อต้นไม้ เพราะลมร้อนที่ออกจากเครื่ อง
จะเป็ นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงและต้นไม้ได้

รู ปที่ 3.21 ไม่ควรติดตั้งคอนเดนซิ่ งยูนิตไว้ใกล้กรงสัตว์เลี้ยงหรื อต้นไม้

3.6.6การติดตั้งชุดคอนเดนซิ่ งยูนิต ควรอยูใ่ นตาแหน่งที่ห่างมือเด็กและถ้าจะให้ปลอดภัยควรทา
ลูกกรงล้อมไว้

รู ปที่ 3.22 การติดตั้งคอนเดนซิ่ งยูนิตต้องคานึงถึงทิศทางการระบายลมร้อนได้
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ข้อควรระวัง
 ติดตั้งชุ ดคอนเดนซิ่ งยูนิตให้อยูใ่ นแนวราบ เพราะภายในคอมเพรสเซอร์ จะมีน้ ามันหล่อลื่นอยูด่ ว้ ย
ถ้าต้องเอียงมากเกินไปน้ ามันหล่อลื่นอาจไหลเข้ากระบอกสู บทาให้เครื่ องขัดข้องได้
 เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดการเสี ยหายในการขนส่ งเครื่ อง ดังนั้นก่อนการติดตั้งจึงต้องปรับตั้ง
สกรู ให้ขาคอมเพรสเซอร์ ลอยตัวอยูบ่ นสปริ งพอดี เพื่อเวลาเดินเครื่ องจะได้ไม่เกิดเสี ยงดัง
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3.7 แวคคัม่ ระบบสุ ญญากาศ
การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศใหม่น้ นั จะต้องมีการ แวคคัม่ ระบบด้วยปั้ มสู ญญากาศ ก่อนถึงจะปล่อย
สารทาความเย็นได้หากอากาศไม่ได้ถูกนาออกจากระบบด้วยวิธีที่ถูกต้องนั้นจะมีผลให้แอร์ ทาความเย็นได้
น้อยลง และอายุการใช้งานสั้นลงดยไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องปรับอากาศขนาดเล็ก จน ถึง ใหญ่ เป็ น 200,000 BTU
ก็ตามก็ตอ้ งทาสู ญญากาศทั้งนั้นการแวคคัม่ คือการทาระบบให้เป็ น

สู ญญากาศเพื่อนาความซื้ นที่เข้าไปใน

ระบบออกมาให้หมด ก่อนปล่อยน้ ายาเข้าไป โดยส่ วนมากช่างจะดูที่เกจน้ ายาให้ได้ 25-27 InHgและปิ ด
เครื่ อง แต่ในความเป็ นจริ งนั้น ต้องให้ได้ 29InHg และเปิ ดทิ้งไว้อย่างน้อย 45 นาที เพื่อนาความชื้นออกจาก
ระบบ

รู ปที่ 3.23 การทาแวคคัม่ สุ ญญากาศ
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3.7.1ขั้นตอนการทาแวมคัม่ สุ ญญากาศ สาหรับติดตั้งเครื่ องปรับอากาศใหม่
การทาสู ญญากาศในระบบ

หรื อการแวคคัม่ ก่อนที่จะมีการชาร์ จสารทาความเย็นเข้าไปใหม่น้ นั

นอกจากจะเป็ นการดูดอากาศแล้ว ยังเป็ นอากรดูดความชื้ นออกจากระบบอีกด้วย ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญมากตามที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น ดังนั้นการทาสู ญญากาศ หรื อการแวคคัม่ ควรทาให้นานๆ โดยไม่นอ้ ยกว่า 30 นาที ไปจนถึง
1 ชัว่ โมง ยังไม่ใช่แค่ขณะเติมน้ ายาแอร์ เท่านั้น แต่ต้ งั แต่การซ่อม หรื อการถอดประกอบอะไหล่แอร์ ภายใน
ระบบ หรื อเปลี่ยน หรื อติดตั้งใหม่ จะส่ งผลทาให้ไอน้ าเข้าสู่ ระบบได้ ฉะนั้นช่างแอร์ ควรระวังเป็ นอย่างยิง่
โดยการปิ ดทางออกของระบบ หรื อข้อต่อระบบที่มีการเปลี่ยนด้วยผ้าเทป หรื อฝาครอบทันที ดูดอากาศออก
จากระบบแอร์ให้กลายเป็ นสู ญญากาศ
หากความชื้นในระบบมีสูงมาก จนอุปกรณ์ภายในไม่สามารถรักษาสมดุลได้ อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อระบบต่างๆ เพราะในน้ ายาแอร์ หลายชนิดเช่น R-12 หรื อ R-22 ที่ใช้กนั แพร่ หลายในปั จจุบนั เมื่อผสมกับ
น้ าแล้วจะทาปฏิกิริยาทางเคมี ก่อให้เกิดกรดไฮโดรคลอริ ก และความร้อนภายในระบบได้ ซึ่ งกรดที่เกิดนี้ จะ
ไปกัดกร่ อนทาลาย ส่ วนที่เป็ นโลหะภายในระบบ เช่น เหล็ก ทองแดง อลูมิเนียม ทาให้เกิดปั ญหามากมาย
ตามมาภายหลัง ซึ่ งสิ่ งสาคัญคือ ความชื้นในระบบ ส่ งผลอย่างมากต่อสภาพแวดล้อมในเครื่ องปรับอากาศ

รู ปที่ 3.23 ขั้นตอนการทาแวมคัม่ ระบบสุ ญญากาศ
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3.7.2 ขั้นตอนตรวจเช็คน้ ายาแอร์ ว่ารั่ว หรื อเหลือน้อยหรื อไม่
วิธีตรวจเช็คน้ ายาแอร์ หรื อสารทาความเย็นว่ารั่วหรื อเหลือน้อยหรื อไม่ เพราะมันเป็ น สาเหตุที่จะทา
ให้แอร์ ไม่เย็นวิธีเช็คหรื อตรวจสอบนั้น ไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมืออะไรเลย
วิธีที่1เปิ ดแอร์ ไว้ โดยตั้งอุณหภูมิ ตามปกติ แล้วรอจนคอมเพรสเซอร์ ตวั นอกทางานซักพัก ให้เอาหลังมือ
ของท่านไปอังที่หน้าพัดลมของคอยล์ร้อนดู ถ้าน้ ายาแอร์ อยูใ่ นระดับปกติลมที่พดั ลมเป่ าออกมาจะต้องเป็ น
ลมอุ่นมากๆ จนถึง ร้อน แต่ถา้ ไม่มีลมอุ่นเลยแสดงว่าน้ ายาแอร์ หรื อสารทาความเย็นเหลือน้อยเยอะ อาจจะ
ต้องทาการหาจุดที่น้ ายาแอร์ หรื อสารทาความเย็น

รั่วแล้วทาการเชื่อม

(ตรงนี้ตอ้ งสังเกตให้ดีวา่

คอมเพรสเซอร์ ทางานจริ งๆรึ เปล่า) แต่ถา้ ลมออกมาอุ่นแต่ไม่มากน้ ายาแอร์ อาจจะเหลือแค่นิดหน่อยสามารถ
เติมน้ ายาเข้าไป เพิ่มได้เลย (การเติมน้ ายาหรื อซ่อมรั่วควรจะเรี ยกช่างดีกว่าถ้าหากไม่ชานาญ)
วิธีที่2เปิ ดแอร์ ไว้ โดยตั้งอุณหภูมิ ตามปกติ แล้วไปสังเกตท่อน้ ายาที่ต่อออกมาจากคอยล์ร้อน ถ้าเป็ นน้ าแข็ง
แสดงว่าน้ ายาแอร์ หรื อสารทาความเย็นหมด

ซึ่ งโดยส่ วนมากแล้วถ้าถึงขั้นเป็ นน้ าแข็งก็แสดงว่าน้ ายาแอร์

หรื อสารทาความเย็นเหลือน้อย แต่ยงั ไม่รั่ว ออกจนหมด

รู ปที่ 3.24 การเติมน้ ายาแอร์
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3.7.3ตัวอย่างการแก้ไขปั ญหาหลังการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
คอมเพรสเซอร์ แอร์ ไม่ตดั หรื อทางานตลอดเวลา มีสาเหตุมาจากหลายอย่าง แต่ส่วนใหญ่สาเหตุที่
คอมเพรสเซอร์ แอร์ ไม่ตดั เกิดจากสาเหตุดงั นี้
สาเหตุ:
- น้ ายาน้อย
- หน้าคอนโทรลไม่ฉาก
- ห้องใหญ่เกินไป หรื อฉนวนที่บุหอ้ งไม่ดีสาหรับเครื่ องที่ใช้
- ท่อในระบบเล็กเกินไป
- คอยล์เป็ นน้ าแข็ง
- ระบบดันเครื่ องเดินไม่สะดวก
- ฟิ ลเตอร์สกปรก
แก้ไข:
- ตรวจเช็คน้ ายาแอร์ วา่ ปกติหรื อไม่
- ทาความสะอาดหน้าคอนแทรคหรื อปรับเปลี่ยนคอนโทรล
- เพิ่มขนาดเครื่ องให้พอกับขนาดห้องหรื อแก้ไขระบบฉนวนให้ดี
- เปลี่ยนท่อให้ใหญ่ข้ ึน
- ละลายน้ าแข็ง
- ตรวจหาที่อุดตัน และแก้ไข
- ทาความสะอาด หรื อเปลี่ยนฟิ ลเตอร์
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บทที่ 4

4.1 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
ตามกฎหมาย กาหนดเครื่ องปรับอากาศที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง จะต้องติดตั้งทุกห้องจึงมักจะมีคาถาม
ในกรณี ห้องที่แคบเกินไป หรื อมีขนาดที่ติดตั้งยาก ซึ่ งตอบได้วา่ ระบบการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศสามารถ
ติดตั้งได้ทุกรู ปแบบทั้งที่สูง ที่แคบหรื อที่กว้างก็ตามแต่จะต้องคานึ งถึงความปลอดภัย และวัสดุอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพโดยมีหลักเกณฑ์ ในกรณี ที่เป็ นคอนโด หรื อที่เป็ นตึกสู ง ตาแหน่งติดตั้งเครื่ องไม่เหมาะสม (เครื่ อง
อยูช่ ิดผนังอาคารมากเกินไป)จะทาให้เครื่ องทางานได้ไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากการระบายความร้อนไม่
ดีพอทาให้สิ้นเปลืองค่าไฟการบารุ งรักษา หรื อซ่อมแซมทาได้ลาบาก และอันตรายต่อช่างซ่ อมเครื่ องเราควร
หาตาแหน่งเพื่อติดตั้งเครื่ องใหม่ เช่นดาดฟ้ าหรื อผนังด้านอื่นๆ ซึ่ งจะทาให้เครื่ องทางานได้เต็มที่การขาดการ
บารุ งรักษาการยึดเครื่ องระบายความร้ อน (คอมเพรสเซอร์ ) ข้อเสี ยคือยางรองพื้นเครื่ องระบายความร้ อน
(คอมเพรสเซอร์ ) หมดสภาพการใช้ง านซึ่ งจะท าให้ เครื่ องระบายความร้ อน (คอมเพรสเซอร์ ) เกิ ดการ
สั่นสะเทือนขณะทางานทาให้ท่อน้ ายาเสี ยหาย หรื อเกิ ดการรั่วได้เราควรเปลี่ยนยางรองเครื่ องระบายความ
ร้อน (คอมเพรสเซอร์ ) ใหม่พร้อมยึดและติดตั้งให้เรี ยบร้อยและควรมีการบารุ งรักษาเครื่ องระบายความร้อน
(คอมเพรสเซอร์ ) อย่างสม่ าเสมอ เพื่อตรวจดูสภาพยางรองปั ญหาอี กอย่างหนึ่ งคื อตาแหน่ งการติดตั้งของ
คอมเพรสเซอร์ ตาแหน่งการติดตั้งของคอมเพรสเซอร์ ในกรณี ที่ติดมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป แต่ละตัวอยู่ชิดกัน
มากเกิ น ไปจะท าให้ก ารบ ารุ ง รั ก ษาคอมเพรสเซอร์ ท าได้ล าบาก ลมระบายความร้ อ นอาจเกิ ด การไหล
ย้อนกลับทาให้คอมเพรสเซอร์ ระบายความร้อนไม่ออกเราควรจัดวางตาแหน่งใหม่โดยให้เครื่ องระบายความ
ร้อนแต่ละตัวอย่างห่างกันโดยมีระยะห่ างรอบตัวเครื่ องตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตการเดินท่อก็เช่นเดียวกันซึ่ ง
ปั ญหาก็คือเดิ นท่อโดยไม่มีตวั รองรับท่อจะไม่มีตวั รองรับสาหรับท่อน้ ายาและท่อร้ อยสายไฟ การเดิ นท่อ
น้ ายาขาดความเป็ นระเบียบไม่เรี ยบร้อย เกิ ดการทรุ ดตัวที่ไม่เท่ากันของอาการและแท่นรองเครื่ องท่อน้ ายา
เกิดการแอ่นตัว เสี ยหายหรื อรั่วได้จากการสั่นสะเทือนขณะเครื่ องทางานท่อน้ ายาเกิดการยืดและแตกร้าวได้
จากทรุ ดตัวที่ไม่เท่ากันของอาคารหรื อแท่นรองเครื่ องเราสามารถทาตัวรองรับเพื่อยึดท่อน้ ายาและท่อร้ อย
สายไฟให้แข็งแรงติดตั้งเครื่ องโดยใช้แท่นรองเครื่ องยึดเข้ากับผนังอาการเพื่อหลักเลี่ยงปั ญหาการทรุ ดตัว
เกิ ดปั ญหาการสั่ นสะเทื อนของเครื่ องมากผิดปกติ จนท าให้ท่ อน้ า ยารั่ ว หรื อจุ ดยึดสายไฟตามจุ ด
ต่างๆ หลวมหลุดออกได้เป็ นผลให้เครื่ องไม่สามารถทางานได้ต่อไปการแก้ไขควรจะ ทาการเชื่อมขายัน
เครื่ องใหม่เข้าไปให้มีสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติดงั เดิมพร้อมติดตั้งยางรองเครื่ องเราสามารถแก้ไขปั ญหาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในขณะที่ มีเชื้อราที่ท่อน้ าทิ้งควรจะแยกท่อน้ าทิ้งของเครื่ องปรับอากาศแต่ละตัว
ออกจากันเพื่อป้ องกันปั ญหาทาการหุ ม้ ฉนวนยางที่ท่อน้ าทิง้ บริ เวณที่ต่อร่ วมเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาการเกิดหยด
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น้ าทาการฉี ดล้างแอร์ ที่ท่อน้ าทิ้ง ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้เหมาะกับงานที่ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศทุกพื้นที่ ซึ่ งปั ญหาที่
พบมากที่สุด จะเป็ นคอนโด อาคารตึกสู ง มากที่สุด เนื่องจากมีการใช้งานทุกช่วงเวลา จึงพบปั ญหามากที่สุด

รู ปที่ 4.1 การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศตามสถานที่ต่างๆ
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บทที่ 5
สรุ ปผลของโครงงาน และข้อเสนอแนะ
ในการปรับอากาศเพื่อความสบายของมนุษย์

จะต้องควบคุมให้อากาศภายในห้องมีอุณหภูมิ

ความชื้น และความเร็ วลมที่พอเหมาะกับความต้องการของร่ างกาย ซึ่ งถ้าอากาศภายในห้องมีอุณหภูมิสูง
เกินไปก็จะต้องถูกลดอุณหภูมิลง ถ้าอากาศในห้องมีความขึ้นสู งเกินไป ก็จะต้องถูกลดความชื้นลง และ
เพื่อให้การหมุนเวียนของอากาศภายในห้องมีความเร็ วลมที่พอเหมาะ จะต้องอาศัยพัดลมซึ่งเป็ นอุปกรณ์หลัก
อันหนึ่งของวงจรอากาศ (Air cycle) และวงจรอากาศนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการปรับอากาศ ที่วา่ ด้วยการ
จ่ายลมและการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องปรับอากาศ
ปัญหาในการทางาน
1.

2.

3.
4.

ปัญหาเรื่ องช่าง หรื อผูร้ ับเหมา มีจานวนน้อยไป หรื อไม่มีประสบการณื ในด้านการติดตั้งทาให้เกิด
ปั ญหา งานที่จะทาให้ผดิ พลาดไม่ตรงตามแบบ หรื องานล่าช้าไป
ปั ญหาเรื่ อง ของทิศทางการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากการติดตั้งที่ไม่เป็ นตามความคาดหมาย
และการติดตั้งที่เร่ งด่วน ทาให้เกิดปั ญหาตามมา
ปัญหาเรื่ อง วัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ในการทางานเป็ นเรื่ องสาคัญ
ปั ญหาเฉพาะหน้า เช่นวิธีการติดตั้ง การเดินท่อ และตามโครงสร้างของการติดตั้ง

แนวทางการแก้ไข
1. แนวทางการแก้ไขปั ญหาเรื่ อง ช่างผูร้ ับเหมา คนงาน เราควรมีการทดสอบความสามารถของช่าง อยู่
บ่อยๆ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากร และควรมีการตรวจสอบ เช็คระยะของงานบ่อยๆ
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
2. แนวทางการแก้ไขปั ญหาเรื่ อง การติดตั้งที่ไม่เป็ นไปตามความคาดหมาย ต้องขอความคิดเห็นของ
ช่าง และหาทิศทางที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศภายใน
3. แนวทางการแก้ไขปั ญหาเรื่ อง วัสดุอุปกรณ์ เนื่องจากวัสดุที่ใช้มีท้ งั ของที่มีคุณภาพ และของที่
สามารถหาซื้ อได้ทว่ั ไป ต้องมีการแพลนและการสั่งของล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมต่อการติดตั้ง
4. แนวทางการแก้ไขปั ญหาเรื่ อง ปั ญหาเฉพาะหน้า เนื่ องจากการติดตั้งระบบการเดินท่อ การเดินสาย
แอร์ TEST แอร์ เป็ นต้น ต้องมีการติดตั้งกับระบบอื่น ต้องมีการประสานงาน เพื่อให้งานสาเร็ จได้
ด้วยดี
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ภาคผนวก
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วิธีการ TEST แอร์

รู ปที่ 1 คลิปแอม์วดั กระแสไฟฟ้ าที่เครื่ องทาความเย็นใช้

รู ปที่ 2 วัดน้ ายาทาความเย็น
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รู ปที่ 3 วัดอุณภูมิความเย็น

รู ปที่ 4 ตรวจสอบพัดลมดูดอากาศ
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รู ปที่ 5 การเจาะรู เพื่อต่อท่อ

รู ปที่ 6 การ TEST เดรนน้ า
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รู ปที่ 7 อุปกรณ์จบั ท่อทองแดง

รู ปที่ 8อุปกรณ์ดดั ท่อทองแดง
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รู ปที่ 9 ขั้นตอนการต่อท่อทองแดง

รู ปที่ 10 ขั้นตอนการดัดท่อทองแดง
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รู ปที่ 11 การติดตั้งคอมเพรสเซอร์

รู ปที่ 12 การต่อท่อ CPU
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รู ปที่ 13 เครื่ องปรับอากาศที่ติดตั้งแล้ว

รู ปที่ 14 สถานที่ปฏิบตั ิงาน คอนโดแอสปาย สาทร-ตากสิ น
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