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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) คือ ระบบท่ีท าหนา้ท่ีปรับสภาพอากาศให้
เหมาะกบัสภาวะท่ีผูใ้ชต้อ้งการ อาจจะเป็นการปรับอากาศเพื่อการเก็บรักษาอาหาร หรือส่ิงของ และ
รวมถึงการปรับอากาศเพื่อการอยูอ่าศยัในอาคารดว้ย โดยอาจจะเป็นการปรับใหอุ้ณหภูมิสูงข้ึนหรือ
ต ่าลงก็ได ้และยงัตอ้งมีการควบคุมปริมาณความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ  ความเร็วลม กล่ินและ
ส่ิงเจือปนในอากาศ 

ปัญหาของระบบปรับอากาศนั้น คือ เร่ืองความร้อนท่ีเกิดจากการท างานของระบบปรับอากาศ
ซ่ึงมีอตัราการปล่อยความร้อนท่ีสูงเฉล่ีย 30 ถึง 40 องศาเซลเซียส ( °C ) ในบางคร้ังถา้อุณหภูมิ
อากาศโดยรอบมีอุณหภูมิท่ีสูงหรือมีโหลดการท างานท่ีหนกัเกินไปก็จะเกิดความร้อนสะสมท่ีคอลย์
ร้อน (Condensing Unit)ในปริมาณมากซ่ึงอาจจะท าใหก้ารระบายความร้อนนั้นท างานไดไ้ม่เตม็
ประสิทธ์ิภาพและระบบอาจจะเกิดสภาวะตดัการท างาน เราจึงตอ้งหาวธีิแกปั้ญหาดา้นความร้อน
สะสมภายในระบบจึงไดข้อ้สรุปไดว้า่จะใชเ้คร่ืองพน่หมอกอลัตร้าโซนิคเพื่อช่วยในการระบาย
ความร้อนของคอลย์ร้อน (Condensing Unit)  

ผลท่ีคาดวา่จะเป็นประโยชน์ คือ การช่วยระบายความร้อนของคอลย์ร้อน (Condensing Unit) 
แลว้ช่วยลดภาระการท างานของระบบปรับอากาศ 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาหลกัการท างานของระบบปรับอากาศ 
2. เพื่อหาค่าค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศหลงัติดตั้งอุปกรณ์ 

1.3 ขอบเขตความสามารถโครงการ 
1. เคร่ืองพน่หมอกอลัตร้าโซนิคสามารถผลิตไอน ้าไอน ้าได ้250 ซีซี ต่อ ชัว่โมง 
2. เคร่ืองพน่หมอกอลัตร้าโซนิคสามารถผลิตไอน ้าไดต่้อเน่ืองเป็นระยะเวลา8ชัว่โมง 
3. ความช้ืนภายในระบบปรับอากาศเพิ่มข้ึน 
4. ความถ่ีในการสั่นสะเทือนของแผน่ไดร์อแฟรมของเคร่ืองพน่หมอกมีการสั่นท่ี 1.7 MHz  

1.4 ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ        
1. ไดเ้คร่ืองพน่หมอกความดนัต ่าท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 
2.ไดท้ดลองระบบใหม่ๆ 

 
1.5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 



ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 
ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียง      
ตั้งหวัขอ้ของโครงการ      

รวบรวมขอ้มูล      
พฒันาโครงการ      
ทดสอบระบบ      
จดัท าเอกสาร      

ตารางท่ี 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
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 บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษา 

 2.1.1หลกัการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 
ในการอธิบายการท างานของระบบอดัไอโดยทัว่ๆไปใชห้ลกัการอดัไอสารท าความเยน็ให้

มีอุณหภูมิและความดนัท่ีสูง ก่อนจะถ่ายโอนความร้อนออกเพื่อใหเ้กิดการกลัน่ตวัแลว้ลดความดนั
ใหส้ารท าความเยน็เปล่ียนสถานะอีกคร้ัง แลว้ใชค้อเพสเซอร์ป้อนงานใหก้บัระบบ สารท าความเยน็
ท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ สารไฮโดรคาร์บอน แอมโมเนีย หรือ ฟลูออโรคาร์บอน เป็นตน้ วฎัจกัรระบบท า
ความเยน็แบบอดัไอแสดงในภาพท่ี 1 และ 2  
 

รูปท่ี 2.1 การท างานของอุปกรณ์และสมบติัของสาร ท างานใน P-h Chart 
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รูปท่ี 2.2 การท างานของอุปกรณ์และสมบติั ของสารท างานใน P-h Chart 

เร่ิมตน้จากสารท าความเยน็ท่ีออกจากเอก็แพนชั้นวาลว์ ซ่ึงเป็นของเหลวจะไหลเขา้สู่เคร่ือง

ท าระเหย รับความร้อนจากบริเวณหอ้งท าความเยน็แลว้ค่อยๆเปล่ียนสถานะจากของเหลวกลายเป็น

ไอทั้งหมดความร้อนท่ีสารท าความเยน็รับไดมี้ค่าเท่ากบัตามภาพท่ี 1 สารท าความเยน็ออกจากเคร่ือง

ระเหยเขา้สู่คอมเพสเซอร์ คอมเพสเซอร์ท าหนา้ท่ีอดัสารท าความเยน็ใหมี้อุณหภูมิและความดนัสูง 

สารท าความเยน็มีสถานะเป็นไอร้อนยิง่ยวด (Super Heated Vapor) โดยการใส่ก าลงังานเขา้สู่สารท า

ความเยน็จากนั้นสารท าความเยน็จะไหลออกจากคอมเพสเซอร์ไปยงัคอนเดนเซอร์ เพื่อปล่อยความ

ร้อนสู่สภาวะแวดลอ้ม สารท าความเยน็จะมีสถานะเป็นของเหลวเม่ือสารท าความเยน็ไหลออกจาก

คอนเดนเซอร์จะไหลผา่นเอก็แพนชั้นวาลว์ท าการลดความดนัของสารท าความเยน็ท าใหส้ารท า

ความเยน็เป็นของเหลวจากนั้นจะไหลเขา้สู่เคร่ืองท าระเหยเป็น 1 รอบการท างาน และจ าท างานไป

เร่ือยจนถึงอุณหภูมิท่ีตั้งไวเ้คร่ืองท าความเยน็จึงหยุดการท างานการหาประสิทธิภาพเคร่ืองท าความ

เยน็ ส่วนใหญ่การหาประสิทธิภาพเคร่ืองท าความเยน็ นิยมหาในรูปแบบของค่าสัมประสิทธ์ิเชิง

สมรรถนะ COP และประสิทธิภาพการใหค้วามเยน็ EER ไดจ้าก  

 

 

                          COP = 
𝑄𝑒𝑣

𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝
 = 

ℎ1−ℎ4

ℎ2−ℎ1
                                                           (1) 
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                           Qev= ความเยน็ท่ีได ้(Btu/hr)  
                           W  = ความร้อนท่ีให ้( Btu/hr)  
                            h1 = เอนธาทปีท่ีออกจากอีวาโปเรเตอร์(Btu/lb)  

              h2 = เอนธาทปีท่ีออกจากคอนเดนเซอร์ (Btu/lb) 
                            h3 = เอนธาทปีท่ีออกจากคอนเดนเซอร์ (Btu/hr)  
                            h4 = เอนธาทปีท่ีออกจากอีวาโปเรเตอร์(Btu/lb)  
 

                             EER = 
𝑄𝑒𝑣

𝑊𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚
                                                                        (2) 

                                       = 
𝑚𝑣 (ℎ1 − ℎ4)

𝑊𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 (𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝑓𝑢𝑛)
 x 3412.3  

                                       =  3.42 x cop  
 

ในการลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเขา้คอนเดนเซอร์จะส่งผลใหส้มรรถนะ
เคร่ืองปรับอากาศสูงข้ึนค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะข้ึนอยูก่บัตวัแปรของค่าเอนธาลปีท่ีจุดต่างๆ ใน
ระบบการท าความเยน็หากท าใหอุ้ณหภูมิท่ีคอนเดนเซอร์ต ่าลง ค่าเอนธาลปีเขา้คอนเดนเซอร์ ( h2 ) 
จะลดลงท าใหค้่าสมรรถนะในการท าความเยน็สูงข้ึน ซ่ึงการท่ีจะท าใหค้่าเอนธาลปีท่ีจุดดงักล่าว
เป็นไปตามสมมุติฐานทางทฤษฎีนั้นสามารถท าไดห้ลายวธีิแต่วธีิการท่ีไม่ซบัซอ้นนั้นสามารถท าได้
โดยการลดอุณหภูมิท่ีคอนเดนเซอร์โดยใชก้ระดาษเซลลูโลสร่วมกบัการใชน้ ้าท่ีไดจ้ากการกลัน่ตวั
จากแผงคอยลเ์ยน็  
(อีวาพอเรเตอร์)วธีิการน้ีจะท าใหอุ้ณหภูมิท่ีคอนเดนเซอร์ลดลงการระเหยของน ้าท่ีหยดลงมาท่ีแผง
กระดาษเซลลูโลสจากนั้นเม่ือพดัลมท่ีคอนเดนเซอร์ท างานจะเกิดการไหลเวยีนของอากาศท าให้
อุณหภูมิของคอนเดนเซอร์ต ่าลงสมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศจะสูงข้ึนมากกวา่ระบบท่ีไม่มีการ
ติดตั้งชุดลดอุณหภูมิท่ีแผงคอนเดนเซอร์ 
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2.1.2 องค์ประกอบของระบบเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

 

 
รูปท่ี 2.3 วงจรเคร่ืองท าความเยน็ระบบคอมเพสเซอร์แบบอดัไอ 

วงจรเคร่ืองท าความเยน็ระบบคอมเพรสเซอร์แบบอดัไอประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัท่ีส าคญั
ดงัน้ี 
1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) 

คอมเพรสเซอร์ท าหนา้ท่ีดูดสาร าความเยน็ในสภาพเป็นไอจากเคร่ืองระเหย เพื่อท าใหค้วาม
ดนัในเคร่ืองระเหยลดต ่าลงจนสามารถท าใหน้ ้ากลายเป็นไอและสร้างความเยน็ได ้พร้อมทั้งท าการ
อดัใหส้ารท าความเยน็มีความดนัสูงข้ึนจนสามารถควบแน่นเป็นของเหลวในคอมเพรสเซอร์และส่ง
สารท าความเยน็ไปยงัอุปกรณ์ต่างๆ 
2.คอนเดนเซอร์ (Condenser) 

คอนเดนเซอร์ท าหนา้ท่ีระบายความร้อนออกจาก สารท าความเยน็เพื่อใหน้ ้ายาซ่ึงถูกอดั
ออกคอมเพสเซอร์ในสภาพไอท่ีมีอุณหภูมิและความดนัสูงควบแน่นเป็นของเหลวได ้ 
3. อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) 

อีวาพอเรเตอร์ ท าหนา้ท่ีดูดรับปริมาณความร้อนจากบริเวณหรือเน้ือท่ีท่ีตอ้งการท าความ
เยน็ท่ีสารท าความเยน็ใรระบบตรงบริเวณขณะท่ีระเหยเปล่ียนสถานะเป็นแก๊สนั้นดูดซึมปริมาณ
ความร้อนผา่นผิวของท่อทางเดินน ้ายาเขา้ไปยงัน ้ายาภายในระบบท าใหอุ้ณหภูมิโดยรอบอีวาพอเร
เตอร์ลดลง 
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4. ถงัพกัสารท าความเยน็ (Receiver Drier) 
สารท าความเยน็ท่ีมีความดนัสูงและอุณหภูมิสูงซ่ึงกลัน่ตวัมาแลว้จากคอนเดนเซอร์ถูกส่ง

มาพกัสารท าความเยน็น้ี ก่อนถูกส่งไปยงัเอก็แพนชั้นวาลว์อีกทีหน่ึง 
5. เอกซ์แพนชั้นวาลว์ 

ท าหนา้ท่ีควบคุมการไหลของสารท าความเยน็ท่ีไหลผา่นเขา้ไปยงัอีวาพอเรเตอร์ลดความ
ดนัจนเปล่ียนสถานะเป็นไอไดท่ี้อุณหภูมิต ่าๆในอีวาพอเรเตอร์ 
6. ท่อดูด 

เป็นทางเดินของสารท าความเยน็ท่ีอยูร่ะหวา่งอีวาพอเรเตอร์กบัทางดูดของคอนเดนเซอร์
สารท าความเยน็ในสถานะแก๊สอุณหภูมิต ่าและความดนัต ่าจากอีวาพอเรเตอร์ถูกดูดผา่นท่อดูด 
7. ท่อจ่าย 

เป็นท่อเดินสารท าความเยน็ท่ีต่อท่ออยูร่ะหวา่งท่อทางอดัของคอมเพสเซอร์กบั
คอนเดนเซอร์สารท าความเยน็ในสถานะเป็นแก๊สซ่ึงถูกคอมเพสเซอร์อดัใหมี้ความดนัและอุณหภูมิ
สูงข้ึน และจะถูกส่งไปยงัคอนเดนเซอร์โดยผา่นท่อจ่ายน้ี 
8. ท่อของเหลว 

เป็นท่อทางเดินของสารท าความเยน็ท่ีต่อระหวา่งท่อพกัสารท าความเยน็เหลวกบัเอกซ์เพน
ชั้นวาลว์สารท าความเยน็มีความดนัสูงอุณหภูมิสูงจากท่อพกัสารท าความเยน็ถูกส่งไปยงัเอกซ์แพน
ชั้นวาลว์โดยผา่นท่อของเหลวน้ี 
2.1.3 ประเภทของเคร่ืองปรับอากาศ (Air Conditioning System)   

ระบบปรับอากาศสามารถแบ่งออกได ้3 ประเภทหลกัๆดงัน้ี 
1.ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type)  

เป็นระบบปรับอากาศขนาดเล็กโดยส่วนใหญ่ขนาดท าความเยน็จะไม่เกิน 40,000 บีทีย ูต่อ 
ชัว่โมง (Btu/h) ส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศจะแยกเป็น 2 ส่วนหลกัคือส่วนของคอลย์ท า
ความเยน็ท่ีเรียกวา่ คอลย์เยน็ (Fan Coil Unit) ซ่ึงจะติดตั้งในพื้นท่ีปรับอากาศ และคอลย์ร้อน  
2. ระบบปรับอากาศแบบชุดหรือแพค็เกจ (Package)  

เป็นระบบปรับอากาศท่ีใชใ้นอาคารธุรกิจขนาดเล็ก อาจมีจ านวนห้องท่ีจ าเป็นตอ้งปรับเป็น
ระบบปรับอากาศหลายหอ้ง หลายโซน หรือหลายชั้น ส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศ
ประกอบดว้ย แผงคอลย์เยน็ (Fan Coil Unit) แผงคอลย์ร้อน (Condensing) และเคร่ืองอดัสารท า
ความเยน็ (Compressor) จะรวมอยูใ่นชุดแพค็เกจเดียวกนัโดยมีท่อส่งลมเยน็และท่อลมกลบั ซ่ึงจะ
ติดตั้งอยูด่า้นในแลว้ต่อผา่นทะลุออกมาตามผนงัดา้นนอกอาคาร แลว้ต่อเช่ือมเขา้กบัตวั
เคร่ืองปรับอากาศแพจ็เกจ ซ่ึงจะติดตั้งอยูด่า้นนอกอาคาร ท่อส่งลมเยน็ (Supply Air Duct) ท าหนา้ท่ี
จ่ายลมเยน็ไปยงัพื้นท่ีปรับอากาศ และท่อลมกลบั (Return Air Duct) ท าหนา้ท่ีน าลมเยน็ท่ีได้
แลกเปล่ียนความเยน็ใหก้บัห้องปรับอากาศกลบัมายงัแผงท าความเยน็อีกคร้ัง นอกจากน้ียงัมีการ
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ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายปริมาณลมเยน็ (Variable Air Volume , VAV) เพื่อควบคุมใหป้ริมาณ
ลมเยน็เหมาะสมกบัภาระการท าความเยน็ท่ีตอ้งการหากแบ่งตามลกัษณะการระบายความร้อนท่ี
เคร่ืองควบแน่น (Condenser) สามารถแบ่งอกเป็น 2 ประเภทคือ 

- ระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Package Air Cooled Air Conditioner) โดยปกติขนาดการ
ท าความเยน็ไม่เกิน 30 ตนั เหมาะส าหรับพื้นท่ีปรับอากาศท่ีมีขอ้จ ากดัของพื้นท่ีติดตั้ง หรือระบบน ้า
ส าหรับระบายความร้อน ประสิทธิภาพส าหรับเคร่ืองปรับอากาศแบบแพจ็เกจชนิดระบายความร้อน
ดว้ยอากาศจะอยูร่ะหวา่ง 1.4 ถึง 1.6 กิโลวตัตต่์อตนั 

- ระบายความร้อนดว้ยน ้า (Packaged Water Cooled Air Conditioner) ใชส้ าหรับระบบท่ี
ตอ้งการขนาดการท าความเยน็มาก ประสิทธิภาพส าหรับเคร่ืองปรับอากาศแบบแพจ็เกจชนิดระบาย
ความร้อนดว้ยน ้าดีกวา่ระบายความร้อนดว้ยอากาศโดยจะอยูป่ระมาณ 1.2 กิโลวตัตต่์อตนั 
3. ระบบปรับอากาศแบบใชเ้คร่ืองท าน ้าเยน็ (Chiller)  

เป็นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่บางคร้ังเรียกวา่ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย ์เหมาะ
ส าหรับพื้นท่ีท่ีตอ้งการปรับอากาศท่ีขนาดใหญ่ มีจ านวนห้องท่ีจ าเป็นตอ้งปรับอากาศหลายหอ้ง 
หลายโซน หรือหลายชั้น โดยส่วนใหญ่จะใชน้ ้าเป็นสารตวักลางในการถ่ายเทความร้อนหรือความ
เยน็ โดยมีส่วนประกอบของระบบดงัต่อไปน้ี 
4. เคร่ืองท าน ้าเยน็ (Chiller)  

ถือวา่เป็นหวัใจของระบบปรับอากาศประเภทน้ีในการออกแบบระบบปรับอากาศแบบใช้
เคร่ืองท าน ้าเยน็น้ี เคร่ืองท าน ้ าเยน็ เคร่ืองท าน ้าเยน็จะท าหนา้ท่ีควบคุมอุณหภูมิของน ้าท่ีเขา้และออก
จากเคร่ืองระเหย (Evaporator) ใหไ้ด ้12 และ 7 องศาเซลเซียส (°C)โดยมีอตัราการไหลของน ้าเยน็
ตามมาตรฐานการออกแบบของผูผ้ลิตอยูท่ี่ 2.4 แกลลอนต่อนาทีต่อตนัความเยน็ ภายในประกอบไป
ดว้ยระบบท าน ้า เยน็โดยมีวฏัจกัรการท าความเยน็ท่ีมีส่วนประกอบ 4 ส่วนคือเคร่ืองระเหย 
(Evaporator) เคร่ืองอดัไอ (Compressor) เคร่ืองควบแน่น (Condenser) และวาลว์ลดความดนั 
(Expansion Valve) ส าหรับเคร่ืองท าน ้าเยน็ท่ีใชง้านมีให้เลือกหลายประเภทซ่ึงมีขอ้ดีขอ้เสียของแต่
ละประเภทแตกต่างกนัตามลกัษณะการใชง้าน หากแบ่งตามลกัษณะการระบายความร้อนท่ีเคร่ือง
ควบแน่น (Condenser) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

- ระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)โดยปกติขนาดการท าความเยน็
ไม่เกิน 500 ตนั เหมาะส าหรับพื้นท่ีปรับอากาศท่ีมีขอ้จ ากดัของพื้นท่ีติดตั้ง หรือระบบน ้าส าหรับ
ระบายความร้อน ประสิทธิส าหรับเคร่ืองท าน ้าเยน็ระบายความร้อนดว้ยอากาศจะอยูร่ะหวา่ง 1.4 ถึง 
1.6 กิโลวตัต ์ต่อ ตนั 

- ระบายความร้อนดว้ยน ้า (Water Cooled Water Chiller) ใชส้ าหรับระบบท่ีตอ้งการขนาด
การท าความเยน็มาก ประสิทธิภาพส าหรับเคร่ืองท าน ้าเยน็ชนิดระบายความร้อนดว้ยน ้าดีกวา่ระบา
ความร้อนอากาศโดยจะอยูร่ะหวา่ง 0.62 ถึง 0.75 กิโลวตัต ์ต่อ ตนั อยา่งไรก็ตามเคร่ืองท าน ้าเยน็
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ชนิดระบายความร้อนดว้ยน ้าตอ้งมีการลงทุนท่ีสูงกวา่เน่ืองจากตอ้งมีการติดตั้งหอระบายความร้อน 
(Cooling Tower) เคร่ืองสูบน ้ าระบายความร้อน (Condenser Water Pump) และยงัตอ้งปรับปรุง
คุณภาพน ้าใหเ้หมาะสมเพื่อป้องกนัการสึกหรอและตะกรันในระบบท่อและเคร่ืองแลกเปล่ียนความ
ร้อนอนัเป็นเหตุท าใหป้ระสิทธิภาพเคร่ืองท าน ้าเยน็ต ่าลง 

5. สารท าความเยน็(Refrigerants) 
       เป็นตวักลางส าคญัในการท าใหเ้กิดความเยน็ เพราะสารน้ีจะเดินทางไปท่ีทุกอุปกรณ์ส าคญั
ท่ีท าใหเ้กิดความเยน็ของระบบท าความเยน็ (Refrigeration System)ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ดว้ย
คุณสมบติัในตวัเองท่ีสามารถดูดซบัและน าพาความร้อนดว้ยการเปล่ียนสถานะจากของเหลวใหเ้ป็น
ไอจากนั้นสามารถเปล่ียนกลบัมาเป็นของเหลวเพื่อเขา้สู่กระบวนการท าความเยน็อีกคร้ังไดโ้ดยไม่
เส่ือมสถานะ เม่ือสารท าความเยน็ตอ้งท างานอยูใ่นระบบท าความเยน็อยูต่ลอดสารน้ีจึงตอ้งมี
คุณสมบติัท่ีนอกจากมีเสถียรภาพในการทนความร้อนและเปล่ียนสถานะไดดี้แลว้ตอ้งไม่มีสารผสม
ท่ีกดักร่อนหรือท า 
ปฎิกิริยากบัโลหะของระบบท าความเยน็เพื่อป้องกนัการเส่ือมสภาพของอุปกรณ์ท าความเยน็อ่ืนๆ 
นอกจากน้ีจะตอ้งไม่ติดไฟง่ายเน่ืองจากตอ้งรับความร้อนสูงท่ีอาจส่งผลใหเ้กิดการระเบิดได ้
การเดินทางของสารท าความเยน็ในระบบท าความเยน็ 
       สารท าความเยน็จะเดินทางเป็นวฏัจกัรผา่นอุปกรณ์ท าความเยน็ดว้ยสถานะอุณหภูมิและ
ความดนัท่ีเปล่ียนไปอยูต่ลอด เพื่อน าเอาความร้อนและความร้อนแฝงออกจากพื้นท่ีท่ีตอ้งการท า
ความเยน็ การเดินทางของสารท าความเยน็เร่ิมเม่ืออุปกรณ์ควบคุมสารท าความเยน็หรือวาลว์ลด
ความดนั(Expansion Valve)ฉีดสารท าความเยน็ไปท่ีอุปกรณ์ท าความเยน็อีวาโปเรเตอร์ 
(Evaporator) ท่ีก าลงัดูดความร้อนจากพื้นท่ีภายในท่ีจะท าความเยน็ (Inside Area Being Cooled)เขา้
มา ท าใหส้ารท าความเยน็ในสถานะท่ีเป็นของเหลวรับความร้อนจนเดือดเปล่ียนสถานะเป็นไอท่ี
ความดนัต ่า โดยในขณะท่ีสารความเยน็มีสถานะเป็นไอน้ีจะสามารถดูดซบัความร้อนจากบริเวณท่ี
ตอ้งการท าความเยน็รอบๆอีวาโปเรอเตอร์โดยอาศยัอากาศและน ้าเป็นส่ือกลาง จากนั้นสารท าความ
เยน็น้ีจะเดินทางไปต่อท่ีคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เพื่ออดัใหมี้ความดนัสูงข้ึน ก่อนจะเดินทาง
ต่อไปท่ีคอนเดนเซอร์ (Condenser) เพื่อระบายความร้อนออกจากสารท าความเยน็และท าใหส้ารท า
ความเยน็เกิดการควบแน่นเปล่ียนสถานะมาเป็นของเหลวอีกคร้ังโดยท่ีความดนัยงัคงสูงอยู ่ก่อน
สารความเยน็จะกลบัไปสู่วาลว์ลดความดนั (Expansion Valve) เพื่อลดความดนัของสารท าความเยน็
ใหก้ลบัสู่สภาพพร้อมใชง้านอีกคร้ังและจะวนเป็นวฏัจกัรแบบน้ีไปเร่ือยๆดว้ยการท างานในระบบ
ท าความเยน็ท าใหคุ้ณสมบติัของสารท าความเยน็ทางเทอร์โมไดนามิกส์โดยทัว่ไปท่ีดีตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 

1. มีความร้อนแฝงในการกลายเป็นไอสูง 
 2. อุณหภูมิจุดเดือดต ่า 
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 3. อุณหภูมิวกิฤติค่อนขา้งสูง 
 4. ความดนัในการกลายเป็นไอสูงกวา่ความดนับรรยากาศ 
 5. ความดนัควบแน่นปานกลาง 
 6. ปริมาตรจ าเพาะในสถานะแก๊สค่อนขา้งต ่า 
2.1.4 ประเภทของสารท าความเยน็ทีนิ่ยมใช้  
         สารท าความเยน็ท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปมีดว้ยกนั 2 ประเภทไดแ้ก่ R-22 และ R-134a  
สารท าความเยน็ R22  
       คือหน่ึงในสารท าความเยน็ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดในระบบท าความเยน็ R22 เป็นช่ือยอ่ของ
สารประกอบฮาโลคาร์บอน (Halocarbon) ClCF2H เม่ือถูกใชเ้ป็นสารท าความเยน็โดย R จะ
หมายถึง Refrigerant หรือสารท าความเยน็ และส าหรับเลข 2 หมายถึงจ านวนอะตอมของฟลูออรีน
ในสารประกอบ R22 มี 
คุณสมบติัท่ีสามารถท าอุณภูมิต ่าสุดไดถึ้ง -40.80 ºC ดว้ยอุณหภูมิจุดเดือดท่ีต ่าท่ีความดนับรรยากาศ
สารท าความเยน็ชนิดน้ีถูกพฒันาข้ึนมาส าหรับระบบท าความเยน็ทัว่ไปทั้งในท่ีอยูอ่าศยั หอ้งเยน็ท่ี
เก็บรักษาวตัถุดิบห้องเยน็เก็บสินคา้ ปลอดภยัต่อการใชง้านโดยไม่มีพิษ ไม่ติดไฟ ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน 
ท าใหร้ะบบท าความเยน็มีความปลอดภยัสูง แมว้า่ R22 จะสามารถผสมกบัน ้ามนัหล่อล่ืนได้
ค่อนขา้งง่ายเม่ืออยูใ่นสภาวะอุณหภูมิและความดนัสูงในคอนเดนเซอร์ แต่เม่ือสารท าความเยน็
ดงักล่าวเดินทางไปถึงอีวาโปเรเตอร์น ้ามนัท่ีปนอยูก่บัสารท าความเยน็จะแยกตวัออกไป แต่ใน
ปัจจุบนัน ้ามนัหล่อล่ืนถูกพฒันาใหดี้ข้ึนโดยจะไม่ปนกบั R22 ในขณะท าความเยน็ ท าใหง่้ายต่อการ
ท าความเยน็มากข้ึน 
สารท าความเยน็ R134a  
       มีสารประกอบทางเคมีประกอบดว้ยคาร์บอน (Carbon) 2 อะตอม ไฮโดรเจน (Hydrogen) 2 
อะตอม และฟลูออรีน (Fluorine) 4 อะตอม มีอุณหภูมิจุดเดือดเท่ากบั -26.11 ºC ท่ีความดนั
บรรยากาศ R134a เป็น Hydrofluorocarbon (HFC) ท่ีส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศนอ้ย มีความ
คลา้ยคลึงกบั R-22 มากมีคุณสมบติัคือ ไม่กดักร่อน ไม่ติดไฟ และไม่เป็นพิษ โดยทัว่ไปจะใชใ้น
ระบบท าความเยน็ท่ีมีอุณหภูมิปานกลางหรือระบบปรับอากาศ เช่น ระบบปรับอากาศในอาคาร 
รถยนตห์รือตูเ้ยน็ 
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2.1.5 วธีิการอ่านไซโครเมทริกส์ชาร์ท ( Psychometric Chart ) 

 

 
รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งตารางไซโครเมทริกส์ชาร์ท  

Psychometric Chart นั้นคือกราฟท่ีแสดงค่าของอุณหภูมิในสภาวะปกติเพื่อท าการค านวณ
ค่าเก่ียวกบัอุณหภูมิเช่นระบบการควบคุมอุณหภูมิหรือการควบคุมความช้ืนเป็นตน้ซ่ึงการท่ีเราจะ
อ่านค่าได ้จ  าเป็นตอ้งทราบ ค่าท่ีแสดงในกราฟซ่ึงมีดงัน้ี 

Dry Bulb Temperature คืออุณหภูมิกระเปาะแหง้มีหน่วยเป็น องศาเซลเซียส °C เส้นแนว
ตั้งจากในกราฟแสดงตั้งแต่ -10 จนไปถึง 55 องศาเซลเซียส °CWet Bulb Temperature คือ อุณหภูมิ
กระเปาะเปียก มีหน่วยเป็น องศาเซลเซียส °C แสดงท่ีเส้นโคง้นอกสุด ท่ีความช้ืนสัมพทัธ์ท่ี 100% 
เน่ือง จากอุณหภูมิกระเปาะเปียก คือสภาวะ ท่ีแสดง อุณหภูมิท่ีมีค่าความช้ืนมากท่ีสุดคือ 
100%Relative Humidityคือค่าความช้ืนสัมพทัธ์ แสดงเป็นเปอร์เซ็น( %) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหวา่ง
อุณหภูมิกระเปาะเปียกแลกระเปาะแหง้แสดงท่ีเส้นโคง้ในแนวนอน ตั้งแต่ 0 – 100%Moisture 
content หรือค่า W นัน่เองคืออตัราส่วนความช้ืนมีหน่วยเป็น kg/kg คือเส้นในแนวนอน แสดง 
ตั้งแต่ 0.001 – 0.033 kg/kg 
 
 



23 
 

 
รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งการอ่านไซโครเมทริกส์ชาร์ท 

ถา้น าเส้นสีแดงทั้ง 2 มาตดักนัก็จะไดจุ้ดด าๆดงัรูป 
วงกลมสีเขียวคือค่าอตัราส่วนความช้ืน ไดป้ระมาณ 0.0142 kg/kg 
2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 2.2.1 เคร่ืองท าความเยน็และปรับอากาศ 
  (ช่ือผูแ้ต่ง อาจารย:์ เฉลิม ข่ายสุวรรณ .(2546). ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ศึกษาและปฏิบติัหลกัการของเคร่ืองท าความเยน็   การถ่ายเทความร้อน  ชนิดของความ
ร้อน  ความดนั  ส่วนประกอบและหลกัการท างานของเคร่ืองท าความเยน็ระบบอดัไอ  สารท าความ
เยน็น ้ามนัหล่อล่ืน งานท่อ งานเช่ือมประสานท่อ  ต่อวงจรไฟฟ้า  วงจรทางกล  การท า
สุญญากาศ  การบรรจุสารท าความเยน็ในเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองปรับอากาศ 
 2.2.2 การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  
(ช่ือผูแ้ต่ง นาย กิตติ อตัตโนรักษ ์นายช่างไฟฟ้าอาวโุส .(2556). การจดัการความรู้ส านกัเคร่ืองกล 
 การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศท่ีผดิวธีิโดยเฉพาะในเคร่ืองแบบแยกส่วนนอกจากจะท าให้
เคร่ืองท าความเยน็ไดน้อ้ยลงแลว้ยงัส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้ามากข้ึนอีกดว้ยจึงควรใหค้วามสนใจดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี  

1.ควรติดตั้งแฟนคอยลย์นิูต และคอนเดนซ่ิงยนิูตของเคร่ืองแบบแยกส่วนใหใ้กลก้นัมาก
ท่ีสุด จะท าใหเ้คร่ืองไม่ตอ้งท างานหนกัในการส่งสารท าความเยน็ใหไ้หลไปตามท่อทั้งยงัลด
ค่าใชจ่้ายในการเดินท่อและหุ้มฉนวนตลอดจนลดโอกาสการร่ัวของสารท าความเยน็  

2.หุม้ท่อสารท าความเยน็จากคอนเดนเซอร์ไปยงัแผงท่อท าความเยน็ (Cooling Coil) ของ
เคร่ืองแบบแยกส่วนดว้ยฉนวนท่ีมีความหนาประมาณ 0.5 น้ิวหรือตามท่ีผูผ้ลิตแนะน าเพื่อป้องกนัมิ
ใหมี้สารท าความเยน็ภายในท่อแลกเปล่ียนความร้อนกบัอากาศภายนอกตามเส้นท่อ  

http://elearning.lampangvc.ac.th/moodle/user/view.php?id=170&course=1
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3. ต าแหน่งติดตั้งคอนเดนซ่ิงยนิูต(หรือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดหนา้ต่าง)ควรอยูใ่นท่ีร่ม
ไม่ถูกแสงแดดโดยตรงแต่อากาศภายนอกสามารถถ่ายเทไดส้ะดวกไม่ควรอยูใ่นท่ีอบัลมหรือคบั
แคบท่ีวา่งโดยรอบเคร่ืองตอ้งเพียงพอตามท่ีผูผ้ลิตแนะน า 

4. ในสถานท่ีซ่ึงมีการติดตั้งคอนเดนซ่ิงยนิูต (หรือเคร่ืองแบบหนา้ต่าง)หลายๆชุดตอ้งระวงั
อยา่ใหล้มร้อนท่ีระบายออกจากเคร่ืองชุดหน่ึงเป่าเขา้หาเคร่ืองอีกชุดหน่ึงควรใหล้มร้อนจากแต่ละ
เคร่ืองเป่าออกไดโ้ดยสะดวก 

5. ในบางสถานท่ีซ่ึงมีลมพดัแรงตลอดเวลาในทิศทางเดียวควรติดตั้งคอนเดนซ่ิงยนิูตหรือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบติดหนา้ต่างใหอ้ากาศร้อนระบายออกจากตวัเคร่ืองอยูใ่นทิศเดียวกบักระแส
ลม อยา่ใหป้ะทะกบัลมธรรมชาติ เพราะจะท าให้เคร่ืองระบายความร้อนไดล้ าบาก 

2.2.3 การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ  
(ช่ือผูแ้ต่ง บริษทั เชียงใหม่แอร์แคร์ เอน็จีเนียร์ร่ิง จ  ากดั (2564)  
 การบ ารุงรักษาท่ีถูกตอ้งและสม ่าเสมอท าให้เคร่ืองปรับอากาศมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน มี
ประสิทธิภาพสูง และประหยดัพลงังานไฟฟ้าตลอดเวลา มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ควรท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 2 สัปดาห์เน่ืองจากแผ่นกรองอาจอุดตนัจาก
ฝุ่ นผง เป็นเหตุใหก้ารไหลของอากาศไม่สะดวงท าใหเ้คร่ืองปรับอากาศไม่สามารถจ่ายความเยน็  
 2. ท าความสะอาดแผงท่อท าความเยน็ดว้ยแปรงน่ิมๆและน ้าผสมสบู่เหลวอยา่งอ่อน 
 3.ท าความสะอาดพดัลมส่งลมเยน็ดว้ยแปรงขนาดเล็กเพื่อขจดัฝุ่ นละอองท่ีจบักนัเป็นแผ่น
แขง็และติดกนัอยูต่ามซ่ีใบพดัลมทุกๆ 6 เดือนจะท าใหพ้ดัลมส่งลมเยน็ไดเ้ตม็ท่ีนอกจากน้ีฝุ่ นอาจจะ
ท าใหใ้บพดัลมสั่นหรือท างานไดไ้ม่เตม็ท่ี
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงานงาน 

 
 รายละเอียดของงานท่ีปฎิบติั จะกล่าวถึง ช่ือ-ท่ีตั้ง ของสถานประกอบการ ลกัษณะโดยรวม
ของสถานประกอบการ รูปแบบการบริหารองคก์ร ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ขั้นตอนวธีิการด าเนินงาน อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังานโครงการ
สหกิจ 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ  
          ส านกังานใหญ่        :  เลขท่ี 14 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
           110900                                                     
             รายละเอียดบริษทั     :  ผลิตเคร่ืองด่ืม สุราและเบียร์  
             สถานท่ีปฏิบติังาน    :  260 ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 
           10400 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั มหาชน เลขท่ี 260 อาคารแสงโสม ซอย 2 พหลโยธิน 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

  
รูปท่ี 3.1 ท่ีตั้งบริษทั Thai Beverage Public Company Limited 
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3.2 ลกัษณะของสถานทีป่ฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี 3.2 Thai Beverage Public Company Limited 

 
รูปท่ี 3.3 โลโกบ้ริษทั Thai Beverage Public Company Limite 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

                บริษทั Thai Beverage Public Company Limited 

 
รูปท่ี 3.4  รูปแบบการจดัการ และ การบริหารองคก์ร 

 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  
 ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษารับผิดชอบ        : วศิวกรงานระบบ   
 ลกัษณะงานท่ีนกัศึกษารับผดิชอบ         : งานเอกสาร  ค  านวณงานสร้างต่างๆ 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา  

1. คุณ ชยัณรงค ์    อภิชยัไพศาล          ผูเ้ช่ียวชาญฯ 
2. คุณ  กานต ์        อรุนวนัชยั               วศิวกร    
3. คุณ  ดวงพหล    ล้ิมธรรมมหิศร        วศิวกร 
4. คุณ  ศตวรรษ     บุตรดี                      วศิวกร     

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  
เร่ิมปฎิบติังาน                   : วนัท่ี21 มกราคม 2562  
ส้ินสุดการปฎิบติังาน        : วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 
รูปท่ี 3.5 แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงาน 

 3.7.1 ปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงสอบถามถึงหวัขอ้โครงงานในหวัเร่ืองต่างๆท่ีสามารถ น ามา  
           ประยกุตใ์ชใ้นทางวศิวกรรม 
 3.7.2 ตั้งหวัขอ้โครงงานหาหวัขอ้โครงงานโดยการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาถึงความเป็นไปได้
ใน 
      โครงงาน 
3.8 ขั้นตอนการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ 
 จากขอ้มูลท่ีเราไดจ้ากผลการตรวจวดัทั้งหมด เราสามารถน ามาใชค้  านวณหาประสิทธิภาพของ
ระบบปรับอากาศตามสมการ ดงัต่อไปน้ี 

                                   Va = 60 x v x A 

 

 โดย  v (Average wind speed)   = ความเร็วลมเฉล่ีย (M/S)  

         A (Area)             =  พื้นท่ีหนา้ตดัของช่องลมผา่น 

(m2) 

             3. น าอุณหภูมิและความช้ืนท่ีวดัจากช่อมลมออกและช่องลมกลบั ทั้งก่อนและหลงัท าการ
ติดตั้ง 

 อุปกรณ์น าไปเปิดแผนภูมิไซโครเมตริก เพื่อหาค่าเอนธาลปี (kJ/kg dry air) โดยการใชโ้ปรแกรม 

 

 

 

 

 

เร่ิมตน้ 

  กษา อ้ม  ต าง      ก  ยว อ้ง 

หา อ้ม  แ  ส า     

 ตร ยมอ ปกรณต์ าง  ใ การ ด อง 

  าการ ด อง 

บ ั  ก  า    ดจ้ากการ ด อง 

สร ป  การ ด อง 

จบ 



30 
 

4.ค านวณหาปริมาณลมเยน็หมุนเวยีนผา่นเคร่ืองปรับอากาศ (CMM) (Cubic meter per minute) 
จากสมการ  

CMM = 60 x V x A 
 

โดยท่ี     V (Average wind speed)    =   ความเร็วลมเฉล่ียดา้นลมกลบั m/s 
          A (Area)                      =   พื้นท่ีหนา้ตดัของช่องลมกลบั m2  

5.หาค่าเอน ธาลปี (Enthalpy) ของอากาศทั้งดา้ยลมจ่ายและลมกลบั โดยค่าเอนธาลปี  
 - เปิดแผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart) ของอากาศ โดยมีวธีิหาค่าเอนธาลปีของ
ลม   จ่าย (Hi) และเอนธาลปีของลมกลบั (He) 
 - หาค่าเอนธาลปีของลมจ่ายและลมกลบัโดยใช ้Software 
6. ค านวณหาความสามารถในการความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ (TR) (Ton of refrigeration) 
  จากสมการ  

TR = 5.707 x 10-3 x CMM x (Hi – He)  
7. ค านวณหาสมรรถนะการทาความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ (kW/TR หรือ ERR) 
8. ตวัอยา่งการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (ก่อนติดตั้งอุปกรณ์) 

ตวัอยา่งท่ี 1 : จาก Nameplate เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนมีพิกดัท าความเยน็ขนาด
1,331 Wattและก าลงัไฟฟ้าท่ีเขา้เคร่ืองอดัสารท าความเยน็ (Compressor) 3.9 kW เม่ือด าเนินการ
ตรวจวดัสมรรถนะการทาความเยน็สามารถเก็บขอ้มูล เบ้ืองตน้ไดด้งัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3.6 Nameplate ของเคร่ืองปรับอากาศ 
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  กาลงัไฟฟ้าท่ีคอมเพรสเซอร์ใชจ้ริงเท่ากบั 1.265 Kw 
 สารท าความเยน็ท่ีใช ้R22 
 กระแสไฟฟ้าท่ีใชเ้ตม็ท่ี 2.200 Kw 
 13000 BTU/hr 

3.8.1 ตวัอยา่งการค านวณประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (ก่อนติดตั้งอุปกรณ์) 
กระแสไฟฟ้า 3.84 แอมแปร์ (A) ก าลงัไฟฟ้า 220 โวลต ์(V) อุณหภูมิลมเยน็ 11 องศา

เซลเซียส (°C) อุณหภูมิดา้นลมกลบั 26 องศาเซลเซียส (°C) พื้นท่ีหนา้ตดัช่องลมจ่ายดา้นยาว 120 
เซ็นติเมตร ดา้นกวา้ง 15 เซ็นติเมตร (cm) ความช้ืนสัมพทัธ์ดา้นลมเยน็ 71 (%RH) เอนธาลปี 25.67 
(kJ/kg)  
ความช้ืนสัมพทัธ์ดา้นลมกลบั 78 (%RH) เอนธาลปี 68.45 (kJ/kg)  
วธีิการค านวณ 

CMM  = 
 0.31 (

m

s
)×0.18(m2)×3600×(68.48−25.67)

0.799 (
m3

kg
)

 

                                            = 1.07 Ton ( 1 TR = 12000 BTU/Hr) 
                                            = 1.07 × 12000 
                                            = 12840 BTU/Hr  ( 1 BTU/HR = 0.292 W ) 
                                            = 12840 BTU/Hr x 0.292 
                                            = 3749 W , 3.74 KW 
ค านวณหาสมรรถนะการท าความเยน็ 

                                 ERR    = 
12840

3749
 

                                             = 3.42 

                                 COP    = 
12840 𝐾𝑊𝑅

3.415
 

                                             = 3.75       
3.8.2 ตวัอยา่งการค านวณประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (หลงัติดตั้งอุปกรณ์)  

กระแสไฟฟ้า 4.94 แอมแปร์ (A) ก าลงัไฟฟ้า 220 โวลต ์(V) อุณหภูมิลมเยน็ 12 องศา
เซลเซียส (°C) อุณหภูมิดา้นลมกลบั 26 องศาเซลเซียส (°C) พื้นท่ีหนา้ตดัช่องลมจ่ายดา้นยาว 120 
เซ็นติเมตร ดา้นกวา้ง 15 เซ็นติเมตร (cm) ความช้ืนสัมพทัธ์ดา้นลมเยน็( 71 %RH) เอนธาลปี 
25.63(kJ/kg) ความช้ืนสัมพทัธ์ดา้นลมกลบั 74 (%RH) เอนธาลปี 66.04 (kJ/kg)   
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วธีิการค านวณ  

CMM  = 
 0.31 (

m

s
)×0.18(m2)×3600×(66.04−25.63)

0.799 (
m3

kg
)

 

                                            = 1.01 Ton ( 1 TR = 12000 BTU/Hr) 
                                            = 1.01 × 12000 
                                            = 12120 BTU/Hr  ( 1 BTU/HR = 0.292 W ) 
                                            = 12120 BTU/Hr x 0.292 
                                            = 3539 W , 3.53 KW 
 ค านวณหาสมรรถนะการท าความเยน็ 

                                 ERR   = 
12120

3539
 

                                           = 3.42 

                               COP    = 
12120

3.415
 

                                           = 3.54 
 

วธิีการทดลอง 
3.9 วธีิการทดลอง 

การเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยการติดตั้งหวัพน่หมอกอลัต
ร้าโซนิคบริเวณหลงัเคร่ืองอดัสารท าความเยน็ (Compressor) จ านวน 2 เคร่ืองการเก็บขอ้มูล ก่อน
และหลงัติดตั้งหวัพ่นหมอก โดยใชเ้คร่ืองวดัมลัติฟังชนั 

 
รูปท่ี 3.7 ติดตั้งเคร่ืองอลัตร้าโซนิค 

Humidifier ท างานโดยใชก้ารสั่นสะเทือนไดอะเฟรมโลหะท่ีความถ่ีระดบัอลัตร้าโซนิก ท า
ใหเ้กิดละอองน ้าเล็กๆ ลอยออกมาจากเคร่ือง มาในรูปแบบของไอหมอก โดยใชห้ลกัการพีโซอิเล็ก
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ตริก (ไฟฟ้าเป็นพลงังานกล)ท่ีท าใหเ้กิดการสั่นดว้ยความถ่ีสูง 2.4MHz ในน ้าท าใหเ้กิดละอองน ้าท่ี
เล็กมากๆ เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 ไมครอน (ขนาดประมาณ 1/1000 มิลลิเมตร)  ซ่ึงระเหยเร็ว
มากในอากาศ จึงเหมือนหมอกในธรรมชาติ เบาดุจปุยเมฆ ไม่เปียกแฉะ ไม่ร้อน การท างานของ
เคร่ืองน้ีจะแตกต่างจากการตม้น ้าตรงท่ีละอองน ้าพวกน้ีจะมีส่วนประกอบของสารต่างๆในน ้าปน
ออกมาดว้ยรวมทั้งแร่ธาตุต่างๆ จากน ้าเช่นกนั 

 
รูปท่ี 3.8 การวดัความเร็วลม 

 

 
รูปท่ี 3.9 การวดัอุณหภูมิ 
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รูปท่ี 3.10 การวดักระแสไฟฟ้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 การวดัความช้ืน 
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รูปท่ี 3.12 การวดัความช้ืน 

การก าหนดต าแหน่งในการวดัอุณหภูมิ และ ความช้ืน ของแผงคอยลร้์อนและเยน็ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ในการวดัอุณหภูมิ และความช้ืนของระบบปรับอากาศโดยหน่ึงแผงคอยลจ์ะวดั

ทั้งหมด 2 จุดและท าการวดัทั้งดา้นก่อนลมผา่นและหลงัจากลมผา่นแผงคอยลร้์อน และวดัทั้งก่อน
ติดตั้งและหลงัติดตั้งหวัพน่หมอกท่ีคอยลร้์อน 

2.2 การวดัอุณหภูมิ และความช้ืนส าหรับตู ้FAN โดยตู ้FAU ของระบบปรับอากาศน้ีมี
เพียงตูเ้ดียวและตูแ้ผงคอยลเ์ยน็เพียงชุดเดียว และวดัอุณหภูมิและวดัความช้ืนทั้งหมด 2 จุด โดยท า
การวดัทั้งดา้นก่อนลมผา่น และหลงัจากลมผา่นคอยลเ์ยน็ และวดัทั้งก่อนติดตั้งและหลงัติดตั้งหวั
พน่หมอกท่ีแผงคอยลร้์อน 

2.3 การก าหนดต าแหน่งการวดัความเร็วลมของแผงคอยล์ร้อนและเยน็ดงัต่อไปน้ี การ
วดัความเร็วลมของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยระบบจะมีแฟงคอยลร้์อน 1 จุดท าการวดั
ความเร็วลมท่ีแผงคอยลร้์อน ต าแหน่งเดียวกบัท่ีวดัความช้ืน โดยวดัทางดา้นก่อนลมผา่นแผงคอยล์
ร้อน และวดัทั้งก่อนติดตั้งและหลงัติดตั้งหวัพ่นหมอกท่ีแผงคอยลร้์อน 

2.4 การวดัความเร็วลมของตู ้FAU โดยจะมีแผงคอยลเ์ยน็เพียงจุดเดียว ท าการวดั
ความเร็วลม ต าแหน่งเดียวกบัท่ีวดัอุณหภูมิและความช้ืน โดยวดัทางดา้นก่อนลมผา่นแผงคอยลเ์ยน็ 
และวดัทั้งก่อนติดตั้งและหลงัติดตั้งหวัพน่หมอกท่ีแผงคอยลร้์อน 

 
 
 

 3.10 รายละเอยีดการทดลอง  
ในการศึกษาทดลองการระบายความร้อนดว้ยน ้าท่ีส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์สมรรถนะและ

ประสิทธิภาพทางพลงังานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนนั้น จะใชเ้คร่ืองปรับอากาศขนาดท า
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ความเยน็ 13000 Btu/h ชุดทดลองจะประกอบดว้ยเคร่ืองท าหมอกอลัตร้าโซนิค 2 หวั อตัราการกิน
ไฟหวัล่ะ 12 วตัต ์(W) หมอ้แปลงขนาด 24 โวลต ์12000 มิลลิแอม (mA)  2 ลูก และกระป๋อง
พลาสติก 2 กระป๋องท าการติดตั้งบริเวณแผงควบแน่น (Condenser Area) ชุดระบายความร้อนดว้ย
หมอกไอน ้าแบบหวัพน่หมอกติดตั้งระหวา่งแผงควบแน่นกบัพดัลมระบายอากาศท าการเดินเคร่ือง
พน่หมอกเป็นเวลา 1 ชัว่โมงและติดตามผลการทดลองทุก 20 นาที 
 3.10.1 เคร่ืองมือวดัและอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ 

 1. เคร่ืองวดัความเร็วลม   (Anemometer) 
 

 
รูปท่ี 3.13 เคร่ืองวดัความเร็วลม 

 เคร่ืองวดัความเร็วลมแบรน Benetech รุ่น GM816 เป็นเคร่ืองวดัความเร็วลมท่ีมีฟังกช์ั้น
หลากหลายสามารถวดัไดห้ลายอยา่งไดแ้ก่ ความเร็วลม อุณหภูมิ (วดัความเร็วและอุณหภูมิของลม) 
สามารถวดัความเร็วลมได ้5 หน่วยไดแ้ก่ mph , Km/h ,m/s , ft/min และ Knots  
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2. เคร่ืองวดัอุณภูมิ  (Thermometer) 
 

 
รูปท่ี 3.14 เคร่ืองวดัอุณหภูมิ 

กลอ้งอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อนแบรน Fluke รุ่น Ti200 ท างานโดยการใชแ้สงเลเซอร์วดัระยะ
ตรงไปยงัวตัถุท่ีตอ้งการวดัแลว้ท าการปรับระยะโฟกสัท่ีระยะดงักล่าวอยา่งแม่นย  า สามารถใหภ้าพ
ความร้อนท่ีคมชดัทุกรายละเอียดเหมาะกบังานทั้งดา้นอุตสาหกรรมและงานอาคารมียา่นการวดัอยู่
ท่ี -20 °C ถึง 650 °C ความแม่นย  า +/- 0.075 °C ไดภ้าพท่ีอยูใ่นโฟกสัอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อนดว้ยการ
กดปุ่มเพียงปุ่มเดียว โฟกสัอตัโนมติั LaserSharp® มีเฉพาะใน Fluke เท่านั้น ใชเ้คร่ืองวดัระยะทาง
เลเซอร์ในตวัท่ีค านวณและแสดงระยะทางไปยงัเป้าหมายท่ีก าหนดของคุณดว้ยความแม่นย  าแบบ
เจาะจง ระบบโฟกสัอตัโนมติัอ่ืนๆ อาจโฟกสัท่ีภูมิทศัน์โดยรอบหรือเป้าหมายท่ีใกลก้วา่ และท าให้
โฟกสัท่ีอยูใ่นโฟกสัและความสามารถในการรับการวดัอุณหภูมิท่ีแม่นย  าของคุณลดลง Fluke 
Connect® เป็นระบบทดสอบและวดัผลแบบไร้สายเพียงระบบเดียวท่ีช่วยใหคุ้ณติดต่อกบัทีมไดโ้ดย
ไม่ตอ้งออกจากสนาม ท าให้สถานท่ีของคุณพร้อมใชง้านอยูเ่สมอดว้ยการสนทนาทางวดีิโอ Fluke 
Connect ShareLive™ ส่ือสารขอ้มูลท่ีส าคญั รับค าตอบและอนุมติังานเพิ่มเติมทนัทีโดยไม่ตอ้งออก
จากสถานท่ีตรวจสอบ เร่ิมตป้ระหยดัเวลาและเพิ่มผลผลิตทนัที  
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3. เคร่ืองวดัความช้ืน (Hygrometer) 
 

 
รูปท่ี 3.15 เคร่ืองวดัความช้ืน 

เคร่ืองวดัความช้ืนสัมพทัธ์แบบดิจิตอล (Hygrometer Thermometer Digital) ใชว้ดัความช้ืนสัมพทัธ์
ในอากาศ แสดงผลเป็นตวัเลขขนาดใหญ่ ดูง่าย ผา่นหนา้จอ LCD โดยมีช่วงการวดัอยูท่ี่ 10 %RH ถึง 
99 %RH ความแม่นย  า +/- 1 %RH อุณหภูมิท่ีอยูใ่นช่วงการวดั -10 °C ถึง 50 °C ไฮโกรมิเตอร์เป็น
อุปกรณ์วดัปริมาณไอน ้าท่ีมีอยูใ่นอากาศหรือความช้ืน มีการใชก้ารวดัความช้ืนเบ้ืองตน้สองแบบ: 
ความช้ืนสัมบูรณ์ดว้ยหน่วย g/m³ และความช้ืนสัมพทัธ์ดว้ยหน่วย %RH มีอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชว้ดั
ความช้ืน เช่น ในทางผา่นจะใชไ้ซโครมิเตอร์ท่ีเหมาะกบัเรือนกระจกหรือท่ีไหนก็ได ้ปัจจุบนั 
ไฮโกรมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือแอนะล็อกใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ใชง้านง่ายและหนา้จอแสดงผล
ขนาดใหญ่ มีหลายประเภทและหลายฟังกช์นัใหเ้ลือกเพียร์และเพียร์วตัรวดัในอากาศ มี 2 กดดนั 
องัคาร พทัธ์ (Relative Humidity) เป็น %RH และ คุณบูรณ์ (Absolute Humidity) เป็น g/m³ 
(humidity) : คือ เคลือนไหวเคล่ือไหวหรือเคล่ือไหวในอากาศ เคลือนไหวเกาะไอน ้าท่ีเคล่ือบ
ปัญญาประดิษฐ ์(Relative Humidity) : ควบคุมของหวัหนา้ควบคุมในอากาศ 
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4. เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า    (Digital Clamp Metet) 
 

 
รูปท่ี 3.16 เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า 

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Metet) อุปกรณ์ส าหรับวดั AC Voltage และ Current สามารถวดัค่าไดอ้ยา่ง
ละเอียดมีความแม่นย  าและมีความเสถียรสูง สามารถใชไ้ดก้บักระแสไฟฟ้า 120 V AC POWER ใช้
งานง่ายและมีความปลอดภยัสามารถวดักระไฟฟ้าไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งตดัปลัก๊ เหมาะส าหรับการใชง้าน
ตามบา้นเรือนทัว่ไป และ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือเล็กแคลมป์มิเตอร์น้ีเป็นมิเตอร์มืออาชีพแบบ
พกพาท่ีวดัแรงดนัไฟ AC/DC กระแสไฟ AC ความตา้นทาน เคร่ืองวดัน้ีใชง้านง่ายดว้ยมือเดียว
สามารถวแัรงดนัไฟ AC/DC, กระแสไฟ AC, ความตา้นทาน และความต่อเน่ืองของการทดสอบ
เลือกฟังกช์ัน่และช่วการวดัดว้ยตนเองป้องกนัการโอเวอร์โหลดส าหรับช่วงการวดัทั้งหมดฟังกช์ัน่
เก็บขอ้มูล, การทดสอบไดโอด; เอน็ซีวี; ทรูอาร์เอม็เอส; ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ีต ่า, ปิดเคร่ือง
อตัโนมติัเหมาะส าหรับการทดสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
5. ตลบัเมตร   
 

 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.17 ตลบัเมตร 
 ตลบัเมตร(Tape Rule) ความยาว 5 เมตร (m) 16 ฟุต (ft) ใบกวา้ง 19 มิลลิเมตร (mm) เป็น
กลไลซ่ึงขอเก่ียวสามารถเล่ือนเขา้ – ออกได ้ใชส้ าหรับวดัภายในซ่ึงวดัไดโ้ดยการใชป้ลายขอเก่ียว
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ดนัไปชนกบัวสัดุและอ่านค่าแถบวดั หรือ วดัภายนอกซ่ึงวดัไดโ้ดยการใชข้อเก่ียวร้ังมุมของช้ินงาน
แลว้ดึงแถบวดัออกมาเพื่ออ่านค่า โดยค่าท่ีไดจ้ากการวดัจะเป็นค่าท่ีแม่นย  าท่ีสุดวดัความยาวใส่
จุดส้ินสุดของการวดัท่ีปลายดา้นหน่ึงของรายการหรือช่องวา่งท่ีคุณตอ้งการวดั เม่ือความยาวหยดุให้
อ่านเทปวดัหาความยาว. ในการก าหนดความยาว คุณตอ้งเพิ่มความยาวระหวา่งน้ิวเขา้ดว้ยกนั 
ตวัอยา่งเช่น รูปภาพดา้นล่างมีการวดัท่ีเกินช่องวา่งระหวา่งเคร่ืองหมายสองน้ิว (นัน่คือหน่ึงน้ิวเตม็) 
ในการหาความยาว ใหเ้พิ่มความยาวของน้ิว (1) โดยมีช่องวา่งระหวา่งเคร่ืองหมายน้ิวท่ีสองกบั
เคร่ืองหมายท่ีสาม ในกรณีน้ี คุณตอ้งบวก 1 น้ิว + 1/4 น้ิวเพื่อใหไ้ด ้1¼ น้ิว หรือ "หน่ึงในส่ีน้ิว 
 
6. เคร่ืองพน่หมอกอลัตร้าโซนิค 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 รูปท่ี 3.18 เคร่ืองสร้างหมอก อลัตร้าโซนิค  

Humidifier ท างานโดยใชก้ารสั่นสะเทือนไดอะเฟรมโลหะท่ีความถ่ีระดบัอลัตร้าโซนิก ท าใหเ้กิด
ละอองน ้าเล็กๆ ลอยออกมาจากเคร่ือง มาในรูปแบบของไอหมอก โดยใชห้ลกัการพีโซอิเล็กตริกท่ี
ท าใหเ้กิดการสั่นดว้ยความถ่ีสูง 2.4MHz ในน ้าท าใหเ้กิดละอองน ้าท่ีเล็กมากๆ เส้นผา่ศูนยก์ลาง
ประมาณ 1ไมครอน (ขนาดประมาณ 1/1000 มิลลิเมตร) ซ่ึงระเหยเร็วมากในอากาศ จึงเหมือน
หมอกในธรรมชาติ เบาดุจปุยเมฆ ไม่เปียกแฉะ ไม่ร้อน การท างานของเคร่ืองน้ีจะแตกต่างจากการ
ตม้น ้าตรงท่ีละอองน ้าพวกน้ีจะมีส่วนประกอบของสารต่างๆในน ้าปนออกมาดว้ยรวมทั้งแร่ธาตุ
ต่างๆ จากน ้าเช่นกนัหมอกดีมีประโยชน์ ท าหมอกเพื่อเอาไปใชใ้นงานต่างๆ เช่น ใชป้ระดบัตกแต่ง
สถานท่ี พืชสวนใหดู้สวยงามใชส้ร้างสภาพอากาศให้เหมาะสมกบัพืชท่ีเราปลูกเล้ียงใชล้ดอุณหภูมิ
ได ้นอกจากตกแต่งสถานท่ีใหดู้สวยงามแลว้ จะท าใหพ้ืนท่ีในบริเวณนั้นมีความช้ืนมากยิง่ข้ึน ส่งผล
ใหอ้ากาศเยน็ข้ึน หากมีลมพดัผา่นจะเสมือนมีพดัลมไอน ้ า ใชก้บับา้น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ
สถานท่ีต่างๆท่านท่ีเอาไปใชก้บัตูฟั้กไข่ น าไปต่อใชก้บัเคร่ืองควบคุณอุณหภูมิและความช่ืนเพื่อใช้
ลดอุณหภูมิและสร้างความช้ืนไดเ้ลยโรงเรือนเห็ด ท่านสามารถน าเคร่ืองน้ีไปใชง้านไดใ้ชป้รับ
สภาพอากาศใหส้ัตว ์ 
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บทที ่4 
ผลการค านวณภาวะท าความเยน็ 

 
4.1.จากผลการทดลองโดยการใชเ้คร่ืองพน่หมอกอลัตร้าโซนิคกระแสไฟฟ้าเพิ่มข้ึนมาเป็น 

5.00 แอมแปร์ (A) และอุณภูมิลดลงจาก 25 °C เป็น 22 °C บทน้ีจะกล่าวถึงผลการด าเนินงานของ
วธีิการใช ้ Psychometric Chart เพื่อวดัค่าอุณหภูมิ ความช้ืนและค่าเอนทาลปี (Enthalpy) อุณหภูมิ
ของเคร่ืองปรับอากาศก่อนติดตั้งอุปกรณ์และหลงัติดตั้งอุปรณ์หลกัการคือ หาค่าอุณหภูมิ °C และ 
ความช้ืนสัมพทัธ์ %RH และน าค่าอุณหภูมิทั้งสองมาหาค่าเอนทาลปีโดยหน่วยของเอนทาลปีจะใช้
เป็น กิโลจูลต่อกิโลกรัม KJ/KG และจึงน าค่าเอนทาลปีมาค านวนหาค่าสัมประสิทธิพลงังาน  
(Energy Efficiency Ratio) ค่าสัมประสิทธิ สมรรถนะ (Coefficient of Performance)หาค่า
แรงดนัไฟฟ้าและขีดความสามารถการทาความเยน็รวมท่ีภาระเตม็พิกดั (TR) ตนั  
4.1.1 ผลการทดลองประสิทธิภาพขณะไม่ติดตั้งอุปกรณ์ 
อากาศ
โดยรอบ 

อากาศท่ีผา่นคอลย์ 
ความเร็ว

ลม 
หนา้ตดั
หวัจ่ายลม 

h BTU/h 
QL 

5.707 x 10-3 QL EER COP 

T (°C ) T (°C ) 
Hu 

(%RH) 
(m/s) (m)2 Hi He TR BTU/hr   

30 21 71 0.31 54 68.45 25.67 1.3 15600 3.42 3.75 

ตารางท่ี 4.1 ประสิทธ์ิภาพของระบบปรับอากาศขณะไม่ติดตั้งอุปกรณ์ 
    ก่อนติดตั้งอุปกรณ์โดยสถานะท่ีวดัได ้อากาศโดยรอบ 30 °C  อากาศท่ีผา่นคอลย์ 21 °C ค่า
ความช้ืน 71 %RH ความเร็วลมท่ีเป่าออกจากตวัแอร์ 0.31 m/s  หนา้ตดัหวัจ่ายลม 0.18 m 
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4.1.2 ผลการทดลองประสิทธิภาพขณะติดตั้งอุปกรณ์ 

อากาศ
โดยรอบ 

อากาศท่ีผา่นคอยล ์
ความเร็ว

ลม 

หนา้ตดั
หวัจ่าย
ลม 

H (BTU/h) 
QL 

5.707 x 10-3 QL EER COP 

T (°C ) T (°C ) 
Hu 

(%RH) 
(m/s) (m)2 Hi He TR BTU/h   

30 22 71 0.31 54 66.04 25.63 1.51 18120 3.42 3.54 

ตารางท่ี 4.2 ประสิทธ์ิภาพของระบบปรับอากาศขณะติดตั้งอุปกรณ์ 
จากการวเิคราะห์หาค่าพลงังานในการระบายความร้อนของระบบปรับอากาศ ก่อนและหลงั

ติดตั้งอุปกรณ์พบวา่ระบบปรับอากาศมีความช้ืนเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย และ การระบายพลงังานความร้อนเท่า
เดิม (QL) ดูไดจ้ากตารางท่ี 1.3 และ ตารางท่ี 1.4 โดยเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนน้ี สามารถระบาย
พลงังานความร้อนก่อนและหลงัการติดตั้งอุปกรณ์เป็น 15,600 BTU/h และ 18,120 BTU/h  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1  ผลการ ตรวจวดัก าลงัไฟฟ้าของ
เคร่ืองปรับอากาศ ก่อน ติดตั้งอุปกรณ์ 

(กระแสไฟฟ้า) นาทีท่ี 20 = 4.94 แอมแปร์ (A) นาทีท่ี 40 = 5.00 (A) นาทีท่ี 60 = 5.00 (A)
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รูปท่ี 4.2 ผลการตรวจวดัอุณหภูมิลมเยน็ ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ 

(อุณหภูมิลมเยน็) นาทีท่ี = 20 11 องศาเซลเซียส (°C) นาทีท่ี 40 =15 (°C) นาทีท่ี 60 = 14 (°C) 

 
รูปท่ี 4.3 ผลการตรวจวดัอุณหภูมิสารท าความเยน็ ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ 

(อุณหภูมิสารท าความเยน็) นาทีท่ี 20 = 47  (°C) นาทีท่ี 40 = 61 (°C) นาทีท่ี 60 = 60 (°C)
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รูปท่ี 4.4 ผลการตรวจวดัความช้ืนสัมพทัธ์ดา้นลมเยน็ ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ 

(ความช้ืนสัมพทัธ์ดา้นลมเยน็) นาทีท่ี 20 = 71 (%RH) นาทีท่ี 40 = 86 (%RH) นาทีท่ี 60 = 71 (%RH) 
 

 
รูปท่ี 4.5 ผลการตรวจวดัความช้ืนสัมพทัธ์ดา้นลมกลบั ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ 

(ความช้ืนสัมพทัธ์ดา้นลมกลบั) นาทีท่ี 20 = 78 (%RH) นาทีท่ี 40 = 88 (%RH) นาทีท่ี 60 = 86 (%RH)
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รูปท่ี 4.6 ผลการตรวจวดักระแสไฟฟ้า หลงัติดตั้งอุปกรณ์ 

(กระแสไฟฟ้า) นาทีท่ี 20 = 4.94 แอมแปร์ (A) นาทีท่ี 40 = 5 แอมแปร์(A) นาทีท่ี 60 = 5 แอมแปร์ (A) 
 

 
รูปท่ี 4.7 ผลการตรวจวดัอุณหภูมิสารท าความเยน็ หลงัติดตั้งอุปกรณ์ 

(อุณหภูมิสารท าความเยน็) นาทีท่ี 20 = 53 (°C) นาทีท่ี 40 = 55 (°C) นาทีท่ี 60 = 66 (°C)
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รูปท่ี 4.8 ผลการตรวจวดัอุณหภูมิลมเยน็ หลงัติดตั้งอุปกรณ์ 

(อุณหภูมิลมเยน็) นาทีท่ี 20 = 11 (°C) นาทีท่ี 40 = 15 (°C)  นาทีท่ี 60 = 14 (°C) 
 

 
รูปท่ี 4.9 ผลการตรวจวดัความช้ืนสัมพทัธ์ดา้นลมเยน็ หลงัติดตั้งอุปกรณ์ 

(ความช้ืนสัมพทัธ์) นาทีท่ี 20 = 17 (%RH) นาทีท่ี 40 = 84 (%RH) นาทีท่ี 60 = 84 (%RH)
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รูปท่ี 4.10 ผลการตรวจวดัความช้ืนสัมพทัธ์ดา้นลมกลบั หลงัติดตั้งอุปกรณ์ 

(ความช้ืนสัมพทัธ์) นาทีท่ี 20 = 74 (%RH) นาทีท่ี 40 = 86 (%RH) นาทีท่ี 60 = 85 (%RH) 
 

 
รูปท่ี 4.11 ผลการตรวจวดัค่า EER ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ 

(EER) นาทีท่ี 20 = 3.42 นาทีท่ี 40 = 3.42 นาทีท่ี 60 = 3.42
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รูปท่ี 4.12 ผลการตรวจวดัค่า EER หลงัติดตั้งอุปกรณ์ 

(EER) นาทีท่ี 20 = 3.42 นาทีท่ี 40 = 3.42 นาทีท่ี 60 = 3.42 
 

 
รูปท่ี 4.13 ผลการตรวจวดัค่า COP ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ 

(COP) นาทีท่ี 20 = 1.28 นาทีท่ี 40 = 4.81 นาทีท่ี 60 = 3.75
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รูปท่ี 4.14 ผลการตรวจวดัค่า COP หลงัติดตั้งอุปกรณ์ 

(COP) นาทีท่ี 20 = 5.86 นาทีท่ี 40 = 4.21 นาทีท่ี 60 = 3.54 
 

ปัจจุบนัส านกัการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) ไดจ้  าแนก
ประสิทธิภาพดา้นหลงังานออกเป็น 5 ระดบั คือ 
 
 

 
รูปท่ี 4.15 ค่าประสิทธิภาพพลงังานไฟฟ้า
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ตารางท่ี 4.3 ระดบัประสิทธิภาพพลงังานไฟฟ้า 
เม่ือค านวณค่าประสิทธิภาพพลงังานเคร่ืองปรับอากาศแลว้พบวา่มีค่า EER = 3.42 ถา้จดัระดบัไดท่ี้
ระดบัท่ี 1 ซ่ึงถือวา่มีประสิทธิภาพต ่ามาก 
4.2 สรุปผลการทดลอง 

หลงัจากเดินเคร่ืองไปแลว้เป็นเวลา 1 ชัว่โมงอุณหภูมิลดลงมาท่ี 22 องศาเซลเซียส(°C )ซ่ึง
ลดลงมาจากเดิมท่ี 25 องศาเซลเซียส(°C) ในขณะท่ีอุณหภูมิของสารท าความเยน็ท่ีไหลเขา้คอนเดน
ซ่ิงยนิูต (CDU) (Condensing Unit) อยูท่ี่ 40 องศาเซลเซียส (°C) ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ และ 54 องศา
เซลเซียส (°C) หลงัติดตั้งอุปกรณ์ตามล าดบัก าลงัไฟฟ้าเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ี 4.94 แอมแปร์ (A) ก่อน
ติดตั้งอุปกรณ์ และ 5.00 แอมแปร์ (A) หลงัติดตั้งอุปกรณ์กระแสไฟฟ้าเพิ่มข้ึนมา 0.06 แอมแปร์ (A) 
ความช้ืนสัมพทัธ์เพิ่มข้ึนจากเดิมท่ี 71 (%RH) ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ และ 84 (%RH) หลงัติดตั้ง
อุปกรณ์เพิ่มข้ึนมา 13 เปอร์เซ็น (%)  

ในช่วง 40 นาทีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะก่อนติดตั้งมีค่าเท่ากบั 4.41 หลงัจากติดตั้งเคร่ือง
พน่หมอกค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะมีค่าเท่ากบั 4.80 ส่งผลใหค้่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะเพิ่มข้ึน 0.39 
และหลงัจาก 40 นาทีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะมีค่าคงท่ี 

 

ระดบัท่ี ระดบัประสิทธิภาพ ค่า EER 

5 ดีมาก ตั้งแต่ 10.6 ข้ึนไป 

4 ดี ตั้งแต่ 9.6 ข้ึนไปแต่ไม่ถึง 10.6 

3 ปานกลาง ตั้งแต่ 8.6 ข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9.6 

2 พอใช ้ ตั้งแต่ 7.6 ข้ึนไปแต่ไม่ถึง 8.6 

1 ต ่า ตั้งแต่ 6.6 ข้ึนไปแต่ไม่ถึง 7.6 
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บทที ่5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการทดลอง  

จากการศึกษาทดลองการระบายความร้อนดว้ยหวัพน่หมอกอลัตร้าโซนิคท่ีส่งผลต่อ
สัมประสิทธ์ิสมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน การทดลองใชรู้ปแบบการทดลองการ
ระบายความร้อนดว้ยหวัพน่หมอกอลัตร้าโซนิค (humidity by ultrasonic) การทดลองคร้ังน้ีท าการ
ทดลองท่ีอุณหภูมิสภาพแวดลอ้มท่ี 30 องศาเซลเซียส (°C) จากการศึกษาพบวา่ การพน่น ้าโดยใชห้วั
พน่หมอกอลัตร้าโซนิคใหค้่า COP(Coefficient of Performance) จาก 4.41 ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ และ 
4.8 หลงัติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มข้ึนมาจากเดิม 0.39 เปอร์เซ็น (%) และ ค่า ERR(Energy Efficiency Ratio) 
จาก 3.69 ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ และ 3.42 หลงัติดตั้งอุปกรณ์ลดลงมาจากเดิม 0.27 เปอร์เซ็น (%) จาก
ผลการศึกษาทดลองน้ี ท าให้ทราบวา่การใชล้ะอองน ้าเป็นสารตวักลางในการระบายความร้อนแทน
อากาศนั้น ส่งผลใหส้ัมประสิทธ์ิสมรรถนะรวมถึงประสิทธิภาพทางพลงังานของระบบปรับอากาศ
นั้นมีความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัยะส าคญั   
5.2 ข้อจ ากดั และ ปัญหาของโครงการ 

การใชง้านหวัพน่หมอกอลัตร้าโซนิคนั้นตอ้งน าหวัพน่ใส่ในภาชนะเพราะตอ้งใหห้วัพน่จม
อยูใ่นน ้าตลอดเวลาและตอ้งจมน ้าลึกไม่เกิน 3 เซนติเมตร (cm) เพราะถา้จมลึกกวา่นั้นหวัพน่จะไม่
สามารถผลิตหมอกไอน ้าข้ึนมาได ้
5.3 ข้ออเสนอแนะ 
 5.3.1 ถา้มีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนควรค านวณภาระท่ีเปล่ียนแปลงเสมอ 
 5.3.2 การเลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศควรเลือกใชใ้หมี้ขนาดท่ีมากกวา่ภาระการท าความเยน็ 
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    รูปท่ี ก.1 ท าการติดตั้งเคร่ืองพน่หมอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปท่ี ก.2 ท าการวดัความเร็วลม
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       รูปท่ี ก.3 ท าการวดักระแสไฟฟ้า  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.4  ว็บ ซ ห์า  า  อ ธา ป  Free Online Interactive Psychrometric Char   

 วธีิการใชง้านใหใ้ส่ค่า อุณหภูมิ และ ค่าความช้ืนลงในช่อง Or input data for air properties  

และ กดท่ีปุ่มSubmit สีเขียวดา้นล่าง และดูท่ีช่อง Enthapy หน่วย kJ/kg 
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