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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อท าการหาภาระท าความเยน็ของร้าน MOSHI MOSHI ภายใน
ศูนยก์ารคา้ CENTRAL WESTGATE โดยเลือกใชว้ิธีการค านวณภาระท าความเยน็ โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป ท าการเขียนสูตรการค านวณหาขนาดห้องเช่า โหลดแสงสว่าง ในโปรแกรมค านวณ
ส าเร็จรูป เพ่ือความถูกตอ้ง รวดเร็ว และเลือกเคร่ืองปรับอากาศใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน  
 ผลจากการค านวณภาระท าความเยน็   ร้าน MOSHI MOSHI ภายในศูนยก์ารคา้ CENTRAL 
WESTGATE ท่ี 206,346 BTU / hour 
 
 

ค าส าคัญ  : การค านวณ ภาระการท าความเย็น 
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Abstract 
This study had the objectives to find the cooling load of the MOSHI MOSHI shop in the 

CENTRAL WESTGATE shopping center. The cooling load calculation method was used with a 
program to write a formula for calculating the size of the rental room and lighting load in a ready-
made calculation program. This was done for speed and select the appropriate air conditioner for 
use. 

The result from the calculation of the cooling load at the MOSHI MOSHI shop inside the 
CENTRAL WESTGATE shopping center at 206,346  BTU / hour. 
 
Keywords: Calculation, Cooling Load  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบนั บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั มีการเปิด เพ่ือให้เช่าพ้ืนท่ีภายในอาคาร เพ่ือท าธุรกิจ 

ซ่ึงภายในศูนยก์ารคา้ ไดมี้การติดตั้งอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองท าความเยน็ สุขาภิบาล ไฟฟ้า 

 ในปัจจุบนั บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั มีการเปิด เพ่ือให้เช่าพ้ืนท่ีภายในอาคาร เพ่ือท าธุรกิจ 

ซ่ึงภายในศูนยก์ารคา้ ไดมี้การติดตั้งอุปกรณ์ เคร่ืองส่งลมเยน็ จ านวนหน่ึงภายในศูนยก์ารคา้ แต่ส่วน

ของผูท่ี้เช่าพ้ืนท่ี ส่วนต่าง ๆ ของอาคารจะตอ้งติดตั้ง เคร่ืองส่งลมเยน็ของทางร้านเอง โดยทาง บริษทั 

เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั จะมีการค านวณภาระการท าความเยน็ให้โดยทางร้านจะตอ้งส่งรายช่ืออุปกรณ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ภายในร้าน เพื่อการค านวณ ภาระการท าความเยน็ท่ีถูกตอ้ง และ จะท าการเลือก

ขนาดเคร่ืองส่งลมเยน็ 

 จากการฝึกสหกิจศึกษาตามโครงการสหกิจศึกษา ไดเ้ลือกท าหัวขอ้เร่ือง การค านวณภาระการ

ท าความเย็นของ ร้าน  MOSHI MOSHI โดยการค านวณด้วยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อลดความ

ผิดพลาด ในการค านวณ  

1.2 วัตถุประสงค์โครงงำน 

 1.2.1 เพื่อท าการค านวณภาระการท าความเยน็ให ้กบั ร้านคา้ MOSHI MOSHI  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

              1.3.1 ศึกษาการค านวณภาระการท าความเยน็ ในกรณีโครงการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศร้าน

MOSHI MOSHI ชั้น 2 สาขาเวสตเ์กต 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ทราบขนาดภาระการท าความเยน็ ส าหรับโครงการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
1.4.2 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจวิธีการค านวณภาระการท าความเยน็โดยใชว้ิธีการค านวณ ทาง

โปรแกรมส าเร็จรูป 
1.4.3 ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจค่าตวัแปรต่าง ๆท่ีท าใหเ้กิดภาระการท า ความเยน็ 

1.5 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

 
ตาราง 1.1 ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 

ข้ันตอนการด าเนินงาน มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62 
1.ศกึษาโครงงาน     
2.รวมรวบขอ้มลูโครงงาน     
3.วิเคราะหโ์ครงงาน     
4.ทดสอบและสรุปผล     
5.จดัท าโครงงาน     
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 

 
การค านวณ ภาระการท าความเยน็ เพื่อหาขนาด เคร่ืองปรับอากาศภายใน ร้านMoshi Moshi 

สาขา เซ็นทรัลเวสตเ์กรต เพื่อศึกษาการปรับอากาศภายในอาคาร และ ค านวณภาระการท าความเยน็ 
ใหก้บัทางบริษทั จึงตอ้งศึกษาหลกัการ ทฤษฎี และ มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1.  ภาระการท าความเยน็  
2.  ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน  
3. ขั้นตอนในการค านวณภาระการท าความเยน็  ทางโปรแกรมส าเร็จรูป 

2.1  ภาระการท าความเย็น  

การท าความเยน็ คือ จ านวนความร้อนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนทั้งจากภายในหอ้งท าความเยน็และความ
ร้อนจากภายนอกหอ้ง ท่ีผา่นเขา้มาในหอ้งท าความเยน็หรือหอ้งปรับอากาศ ซ่ึงเป็นภาระท่ีหอ้งท าความ
เยน็  จะตอ้งน าออกไปเพื่อลดและรักษาอุณหภูมิในหอ้ง ใหไ้ดต้ามตอ้งการ 

2.1.1 การแบ่งลกัษณะความร้อน 

ความร้อนเราแบ่งได ้2 ชนิด คือ ความร้อนสัมผสั (Sensible Heat) และความร้อนแฝง (Latent 
Heat)ความร้อนสัมผสัแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรกคือการน าและการพาซ่ึงจะมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอากาศภายในหอ้งทนัที  ลกัษณะท่ีสองคือการแผรั่งสี การแผรั่งสีนั้นเน่ืองจาก
อากาศเป็นตวักลางโปร่งใสจึงไม่มีผลต่อการ เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอากาศในหอ้งโดยตรงแต่จะมี
ผลต่ออุณหภูมิของพ้ืน ผนงั เพดาน 

2.1.2 ภาวะการท าความเยน็ท่ีหอ้งไดรั้บ 
2.1.3 ความร้อนถ่ายเทความร้อนผนงัดา้นนอก 
2.1.4 ความร้อนถ่ายเทความร้อนผนงัดา้นใน เพดาน และพ้ืนหอ้ง 
2.1.5 ความร้อนจากแสงสวา่ง 
2.1.6 ความร้อนจากคน 
2.1.7 ความร้อนจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
2.1.8 ความร้อนจากอากาศภายนอกร่ัวผา่นช่องเปิดต่าง ๆ และ การระบายอากาศ 
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2.2 ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน  
2.2.1 ในการค านวณ Wall Gain Load จะตอ้งค านึงถึงความร้อนท่ีผา่นผนงัเขา้มาทุก ๆ ดา้น ซ่ึง

รวมทั้ง เพดานและพ้ืนดว้ย ถา้ผนงั หรือบางส่วนของผนงัมีโครงสร้างแตกต่าง และมีค่า U ต่างกนั 
จะตอ้งค านวณแยกเป็นส่วน ๆ ไป แต่ถา้ทุกดา้นมีค่า U เท่ากนั และ TD เท่ากนั สามารถรวมค านวณเขา้
ดว้ยกนัได ้แต่บางคร้ัง ถา้ค่า U ต่างกนันอ้ยมาก หรือพ้ืนท่ีมีขนาดเลก็ เราอาจจะค านวณรวมกนัได ้ 

                                    Q = (A) x (U) x ( T)       (1) 

A = พ้ืนท่ีผิวของผนงัหอ้งเยน็, m2 
U = สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม, W/m2•K 
( T)  = ผลต่างอุณหภูมิระหวา่งภายในหอ้งเยน็กบัภายนอกหอ้ง, K 

ค่า U จะเท่ากบัอตัราความร้อนจากอากาศดา้นหน่ึงของผนงัพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร ไปยงัอีกดา้น
ทุก ๆ อุณหภูมิท่ีแตกต่างกนั 1 K ซ่ึงค่าของ U น้ี จะข้ึนอยูก่บั ความหนา ของผนงัและชนิดของวสัดุ ท่ี
ใชใ้น โครงสร้างของผนงั 

2.2.2 การค านวณภาระจากอากาศภายนอก (Calculating The Air Change Load) การค านวณ 
Air change load ใหไ้ดค้่าแม่นย  า ท าไดค้่อนขา้งยาก เน่ืองจากเรามกัจะไม่สามารถวดัปริมาณอากาศท่ี
ผา่นเขา้มาไดอ้ยา่งเท่ียงตรงยกเวน้ในกรณีท่ีน าอากาศเขา้มาเพ่ือการหมุนเวียนอากาศ (Ventilating) จึงจะ
ทราบค่าค่อนขา้งแน่นอน ถา้เราทราบ Mass flow rate ของอากาศภายนอกท่ีผา่นเขา้มาจะสามารถหา 
Heat gain ไดจ้ากสูตร 

Q = ṁ(∆h)                                                                 (2) 

Q = Air change load, kW 

ṁ  = Mass flow rate of air entering space, kg/s 

h0 = Enthalpy of outside air , kJ/kg 

hi = Enthalpy of inside air , kJ/kg 
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2.2.3 ค านวณความร้อนจากแสงสวา่ง และความร้อนจากมอเตอร์ (Miscellaneous Load) หลกัๆ 
จะไดแ้ก่ ความร้อนจากหลอดไฟ มอเตอร์ไฟฟ้า และคนท่ีก าลงัท างานในบริเวณท าความเยน็ ความร้อน
จากหลอดไฟ ค านวณจาก ผลคูณของจ านวน Watt ของหลอดไฟ คูณ ชัว่โมงท่ีท างาน (เปิดใช)้ หารดว้ย 
24 ชัว่โมงจากสมการ 

ความร้อนจากหลอดไฟ 

                            Q =
(Watts)×(Hours in use)

24 Hours
     (3) 

ความร้อนจากมอเตอร์ 

 Q(kw) =
(motor ouput in kw)×(Factor)×(Hours in use)

24 Hours
               (4) 

2.2.4 ความร้อนจากคนความร้อนจากคนท างานภายในบริเวณการท าความเยน็ หาไดจ้าก ตาราง 
Heat Equivalent to Occupancy 

Qคน = ( No of People) × Qr                                 (5) 

Qr  = Sensible Heat + Latent Heat (W)  ข้ึนอยูก่บักิจกรรม                                               
 ดงัแสดงใน (ตารางก.1ภาคผนวก) 
No of perople = จ านวนคน 

2.2.5 ความร้อนจากไฟฟ้าภาระในการท าความเยน็ มีความส าคญักบัการออกแบบและเลือกใช้
อุปกรณ์ท าความเยน็ใหเ้หมาะสมกบัความร้อนท่ีเกิดข้ึน โดยจะมีการเผื่อขนาดประมาณ 10% ของภาระ
การท าความเยน็เพื่อเลือกอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 
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2.2.6 การค านวณโหลดไฟฟ้า VA การท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง watts กบั VA นั้น
เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั อยา่งไรก็ตามเราตอ้งพิจารณาก่อนในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัศพัทใ์นดา้นพลงังาน
ไฟฟ้าก าลงัไฟฟ้าจริง (วดัเป็นหน่วย Watt) คือส่วนหน่ึงของก าลงัไฟฟ้าท่ีส่งผลใหเ้กิดการใชไ้ฟฟ้า 
พลงังานไฟฟ้าท่ีถูกใชน้ั้นมีความสัมพนัธ์กบัความตา้นทานไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ยกตวัอยา่งการใชไ้ฟฟ้า
ก็เช่น ไส้หลอดไฟในหลอดไฟ ก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ หรือ Reactive Power (วดัค่าเป็นหน่วย VAR หรือ 
Voltamps Reactive) เป็นส่วนหน่ึงของกระแสไฟฟ้าไหลเวียนท่ีเกิดจากพลงังานท่ีเก็บไว ้พลงังานท่ีเก็บ
ไวน้ั้นมีความสัมพนัธ์กบัการมีอยูข่องตวัเหน่ียวน า (Inductance) และ/หรือความจุไฟฟ้า (Capacitance) 
ในแผงวงจรไฟฟ้า ตวัอยา่งของพลงังานท่ีเก็บไว ้ไดแ้ก่ หลอดไฟของแฟรชท่ีชาร์จถูกชาร์จในกลอ้ง
ถ่ายรูป 

ก าลงัไฟฟ้าปรากฏ หรือ Apparent Power (วดัค่าเป็นหน่วย VA หรือ Coltamps) เป็นค่าทางคณิตศาสตร์
โดยเป็นการรวมหน่วยไฟฟ้าจริงกบัไฟฟ้ารีแอคทีฟเขา้ดว้ยกนั 
การค านวณ VA 

Watts = VA x Power Factor                                                          (6) 

 
2.3 ขั้นตอนในการค านวณภาระการท าความเย็น  

2.3.1 วดัขนาดพ้ืนท่ีไดรั้บความร้อนจากภายนอก 
2.3.2 ค านวณพ้ืนท่ีทั้งหมด 
2.3.3 เลือกประสิทธิถ่ายเทความร้อนของวสัดุแต่ละชนิด 
2.3.4 ค านวณความร้อนท่ีไดรั้บจากภายนอก และความร้อนท่ีไดรั้บจากภายใน คือ คน ไฟฟ้า 
แสงสวา่ง อุปกรณ์ และการระบายอากาศ 
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หลกัการท างานของ Chiller 
 จะน าสารท าความเยน็ (ก๊าซเยน็ความดนัต ่า) โดยอยูใ่นสภาวะไออ่ิมตวัมาอดัท่ีตวั 
Compressor  จากนั้นสารท าความเยน็จะถูกอดัโดยเคร่ืองอดั จนมีสภาวะเป็นไอร้อน (Superheated 
Vapor) มีความดนัสูงและอุณหภูมิสูง หลงัจากนั้นสารท าความเยน็จะเคล่ือนท่ีผา่นเขา้ไปในเคร่ือง
ควบแน่น (Condenser) เพ่ือ ถ่ายเทความร้อนออกท าใหส้ารท าความเยน็เปล่ียนสถานะเป็นของเหลว
อ่ิมตวัท่ีมี ความดนัสูง จากนั้น ของเหลวอ่ิมตวัความดนัสูงจะเคล่ือนท่ีผา่นอุปกรณ์ขยายตวั (อุปกรณ์ลด
แรงดนั) สารท าความเยน็จะมี 2 สถานะ คือ ของเหลวและก๊าซท่ีมีอุณหภูมิต ่าและความดนัต ่า หลงัจาก
นั้นจะผา่นเขา้ไปในเคร่ืองระเหย (Evaporator) ท าใหส้ารท าความเยน็รับความร้อนจากการโหลดนั้น ๆ 
และกลายสภาพเป็นไออ่ิมตวั ซ่ึงวฏัจกัรการท าความเยน็จะด าเนินเช่นน้ีซ ้ าไปเร่ือย ๆ หมุนเวียนเป็น
วงจรเช่นน้ีตลอดเวลา จึงท าให ้Chiller สามารถผลิตน ้าเยน็ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงสามารถส่งน ้าเยน็น้ีไป
จ่ายใหเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีอยูใ่นอาคารต่าง ๆ ท่ีไกลจากเคร่ือง Chiller ได ้    
 

 
 
 
 
 
 
   
   

 
 
 
 
  
 

  รูปท่ี 2.1 หลกัการท างาน ของ Chiller 
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2.4 งานวิจัยที่เกีย่วข้องกบัการศึกษา 

2.2.1การค านวณภาระการท าความเยน็ เพ่ือหาขนาด เคร่ืองปรับอากาศภายใน ร้านสเวนเซ่นส์ 

สาขา เซ็นทรัลพระราม 2 

(ช่ือผูแ้ต่ง.นายศรัณย ์อุตราชา  (2557). มหาวิทยาลยัสยาม) 

โครงงานน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอผลการค านวณภาระการท าความเยน็ ใหส้ หรับร้าน สเวน 

เซ่นส์ สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 จากการท่ีไดเ้ขา้ ปฏิบติังานของโครงการสหกิจศึกษาในบริษทั เซ็นทรัล 

พฒันา จ ากดั ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานในแผนกงานระบบ ซ่ึงเป็นแผนกท่ีส าคญัเป็นอยา่งมากต่อ

บริษทั 

ซ่ึงในการเขา้ไปปฏิบติังานนั้น ไดท้ าการศึกษาในส่วนของการค านวณ ภาระการท าความเยน็ ภายใน 

ร้าน สเวนเซ่นส์ ท่ีมาเช่าพ้ืนท่ีของ บริษทัเซ็นทรัลพฒันา จากด ัเพ่ือค านวณ ภาระการท าความเยน็ เพื่อ

หาขนาด เคร่ืองปรับอากาศภายใน ร้านสเวนเซ่นส์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 2 ซ่ึงการปฏิบติันั้น ไดท้ า

การบนัทึก 

จ านวนลูกคา้ และพนกังานรวมกน ัจานวน 100 คน ในวนัอาทิตย ์และ ค านวณปริมาณความร้อนของ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ารวมท่ี 76,296W ภายในร้านสเวนเซ่นส์ โดยเลือกใชว้ิธีการค านวณโดยใชสู้ตร โดยคิด

ภาระจากภายในหอ้งปรับอากาศ และสภาพแวดลอ้ม แต่ทางร้านสเวนเซ่นส์น้นัอยูภ่ายในหา้ง อุณหภูมิ 

สภาพแวดลอ้มจึงคงท่ี จึงจะคิดเฉพาะ ภาระจากภายในหอ้งปรับอากาศ 

2.2.2การค านวณภาระการท าความเยน็ และการเลือกขนาดเคร่ืองท าความเยน็ท่ีเหมาะสม 

(ช่ือผูแ้ต่ง.ฤชากร จิรกาลวสาน วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540) 

การค านวณภาระการท าความเยน็และการเลือกขนาดเคร่ืองท าความเยน็ท่ีเหมาะสมนั้น จะท าให้

ประหยดัค่าไฟฟ้าของอาคารไดม้าก เพราะค่าไฟฟ้าส่วนใหญข่องอาคารมาจากระบบปรับอากาศ วิธีการ

ค านวณภาระการท าความเยน็จะตอ้งค านวณไดใ้นทุกชัว่โมงของทุกวนัในรอบปี เพ่ือท่ีจะสามารถรู้

ลกัษณะภาระการท าความเยน็ท่ีแทจ้ริงของอาคาร ซ่ึง Transfer Function Method เป็นวิธีท่ีเหมาะสมใน

การใชง้าน และมีการน าขอ้มูลค่าการแผรั่งสีความร้อนจากดวงอาทิตยท่ี์วดัไดจ้ริง มาใชใ้นการค านวณ

เปรียบเทียบกบัค่าท่ีค  านวณทางทฤษฎี เพ่ือใหไ้ดค้่าท่ีไดมี้ค่าใกลเ้คียงความเป็นจริงมากข้ึน การเลือก

ขนาดและการปิด-เปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีเหมาะสม ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหส้ามารถประหยดัคา่ไฟฟ้าลง

ได ้จากเหตุผลท่ีกล่าวมาท าใหต้อ้งมีการศึกษาขอ้มูล เขียนโปรแกรม และวิเคราะห์ผลของปัจจยัต่างๆ ท่ี

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%A4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3+%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
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เก่ียวขอ้งกบัการค านวณภาระการท าความเยน็ การเลือกขนาดและการควบคุมเคร่ืองปรับอากาศของ

อาคาร โปรแกรม TFM เป็นโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนจากภาษา C+ โดยมีหนา้ท่ีค านวณภาระการท าความ

เยน็ โดยวิธี Transfer Function Method ค านวณอตัราการใชไ้ฟฟ้าและค่าไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ 

เพื่อเลือกขนาดและจ านวนเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีสามารถท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายท่ีสุด จากการใช้

โปรแกรมและการวิเคราะห์ผลพบวา่ การน าขอ้มูลค่าการแผรั่งสีความร้อนจากดวงอาทิตยท่ี์วดัไดจ้ริง 

มาใชใ้นการค านวณนั้น จะท าใหค้่าท่ีไดมี้ค่าต ่ากวา่คา่ท่ีไดจ้ากการค านวณทางทฤษฎี เพราะวา่ในสภาพ

ความเป็นจริงนั้นทอ้งฟ้ามิไดโ้ปร่งใสตลอดเวลา ท าใหค้่าท่ีวดัไดใ้นบางคร้ังมีค่าลดลง การค านวณภาระ

การท าความเยน็ของอาคารแต่ละอาคารนั้น พบวา่ มีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบ

ของอาคาร การทราบเวลาท่ีภาระการท าความเยน็ของอาคารมีค่าสูงสุด และการลดค่าภาระการท าความ

เยน็ท่ีเวลาดงักล่าวได ้จะท าใหเ้ราสามารถลดขนาดเคร่ืองปรับอากาศลงได ้ในการควบคุมการท างาน

และการเปล่ียนแปลงขนาดของเคร่ืองปรับอากาศนั้น จะข้ึนอยูก่บัลกัษณะภาระการท าความเยน็ของแต่

ละอาคาร ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนั การคิดค่าใชจ่้ายทั้งหมดของระบบปรับอากาศ จะเป็นการศึกษา

เฉพาะ ค่าเคร่ืองปรับอากาศและค่าไฟฟ้าเท่านั้น ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าอุปกรณ์ติดตั้ง ค่าบ ารุงรักษา

และซ่อมแซม จะไม่น ามาคิดเพราะวา่เป็นคา่ท่ีแปรผนัได ้ยากต่อการประมาณ ส่วนการคิดค่าไฟฟ้าใน

ตน้ทุนนั้นเราจะตอ้งแปลงค่าไฟฟ้า ใหอ้ยูใ่นรูปค่าเงินปัจจุบนัเสียก่อน เน่ืองจากค่าไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนนั้น

เป็นค่าใชจ่้ายในอนาคต ซึงจะมีค่าเงินนอ้ยกวา่คา่เงินปัจจุบนั เน่ืองจากมีค่าอตัราดอกเบ้ียเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

แต่ค่าเคร่ืองปรับอากาศใหอ้ยูใ่นรูปคา่เงินปัจจุบนั ดงันั้นจึงตอ้งมีการแปลงค่าเงินใหอ้ยูใ่นเวลาเดียวกนั 

เม่ือเราสามารถเลือกขนาดและการควบคุมเคร่ืองปรับอากาศท่ีเหมาะสมไดน้ั้น จะท าใหส้ามารถ

ประหยดัพลงังานไฟฟ้าอนัเป็นทรัพยากรอนัมีคา่ของชาติลงได ้

2.2.3การศึกษาภาระการท าความเยน็ท่ีเหมาะสมของช้ันสูงสุด 

(ช่ือผูแ้ต่ง.ณวกร ค าเสนาะ. (2560). การศึกษาภาระการท าความเยน็ท่ีเหมาะสมของช้ันสูง

สุด: กรณีศึกษาโครงการ แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม. 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือท าการค านวณภาระการท าความเยน็มาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานในการ
เลือกเคร่ืองปรับอากาศท่ีเหมาะสมของชั้น 7-8 ซ่ึงเป็นชั้นท่ีมีความร้อนสูงสุดของอาคารแบงคค์อก เฟ’
ลิซ สถานีบางแค โดยเลือกใชว้ิธีการค านวณแบบภาระการท าความเยน็ดว้ยปัจจยั ซีแอลทีดี  และเขียน
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สูตรการค านวณภาระการท าความเยน็ในโปรแกรม Excel เพ่ือความแม่นย  าและช่วยประหยดัเวลาใน
การค านวณ ในการค านวณขนาดภาระการท าความเยน็ใชเ้วลาระหวา่ง 9.00 น. ถึง 15.00 น. โดยมี
อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีแปรเปล่ียนตาม อุณหภูมิ เวลา และทิศทาง ดงันั้นผลรวมของภาระการท า
ความเยน็ในแต่ละหอ้งนอนคือภาระการท าความเยน็ท่ีจะใชเ้ลือกขนาดของเคร่ืองปรับอากาศใหต้รงกบั
มาตรฐานของเคร่ืองปรับอากาศ 

ผลจากการศึกษาพบวา่ เวลาท่ีเกิดภาระการท าความเยน็สูงสุดท่ีเวลา 15.00 น. ของในแต่ละวนั ไดผ้ล
ภาระการท าความเยน็ของหอ้ง Type K , J , M , L ในชั้น 7 และ 8 อยูท่ี่ 9,878  Btu/h ซ่ึงตรงกบั
มาตรฐานของเคร่ืองปรับอากาศท่ี 12,000 Btu/h และหอ้ง Type A , C , D-R1 , D-L , D-R2 , B-1 , B-2 
ในชั้น 7 และ 8 อยูท่ี่7,575  Btu/h  ซ่ึงตรงกบัมาตรฐานของเคร่ืองปรับอากาศท่ี  9,000 Btu/h 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบตัิงาน 

 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (สาขาเวสตเ์กต) 199, 199/1-2 หมู่ท่ี 6  ถนน รัตนาธิเบศร์ ต าบล 
เสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 

 รายละเอียดบริษทั  : เป็นบริษทัพฒันา ดูแล และ บริหารโครงการอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ ่
โทรศพัท ์  : 02-102-7999 
 

 
 

 รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (สาขาเวสตเ์กต) 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 โลโกต้ราบริษทั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (สาขาเวสตเ์กต) ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2558 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการดูแล และ บริหารโครงการอสังหาริมทรัพยข์นาดใหญ ่

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรการและการบริหารงานขององค์กร 

บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (สาขาเวสตเ์กต) 

รูปท่ี 3.3 ต าแหน่งงานในบริษทั บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (สาขาเวสตเ์กต) 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ต าแหน่งงานท่ีนกัศึกษารับผิดชอบ งานระบบ แผนกไฟฟ้า ควบคุมระบบไฟแสงสวา่ง 
 และ ระบบปรับอากาศ (Chiller) ขั้นตอนการด าเนินงาน และอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

 ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา : นายไพฑรูย ์ ศิรขินัธ ์
 ต าแหน่ง   :หวัหนา้แผนกไฟฟ้า 
           แผนก                                 : งานระบบ 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 เร่ิมปฏิบติังาน  :  1 มิถุนายน 2562 
 ส้ินสุดการปฏิบติังาน :  30 กนัยายน 2562 
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3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 วิเคราะห์ระบบท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  

   3.7.1ดูแบบแปลนท่ีเราจะท าการถอดแบบ 

ดูแบบ Design จากผูอ้อกแบบโครงการ ของร้านคา้ MOSHI MOSHI 

รูปท่ี 3.4 รูปแสดงแบบแปลน 
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3.7.2แบบแปลนท่ีเราจะค านวณโหลดไฟฟ้า ของร้านคา้ MOSHI MOSHI 

รูปท่ี 3.4 รูปแสดงโหลดก าลงัไฟฟ้า 

 3.7.3 การค านวณ ขนาดพ้ืนท่ีร้านคา้ และ โหลดความร้อน จากแสงสวา่ง กบั คน 
3.7.3.1 การค านวณหา ขนาดหอ้ง  
 15.64 × 18.44 = 288 ตารางเมตร 
3.7.3.2 การค านวณหา ความร้อนจากแสงสวา่ง  
 20800 × 0.86 = 19,136  วตัต(์W) 

 
19,136×12

24
 =8,944 วตัต(์W) 

3.7.3.3 การค านวณหา ความร้อนจากอุปกรณ์   
 6,200× 0.86 = 5,704 วตัต(์W) 

 
5,332×12

24
 = 2,666 วตัต(์W) 
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 3.7.4  การค านวณหา ความร้อนคน Qคน = จ านวนคน × (Qr) (ดงัตางรางก.1 ภาคผนวก) 
 พนกังาน 10 × (315+325) = 6,400 วตัต(์W) 
 ลูกคา้  50×(315+325) = 32,000 วตัต(์W) 
 รวมทั้งหมด 50,010 วตัต(์W) 

คิดค่าความปลอดภยัส าหรับภาระการท าความเยน็จากมอเตอร์ไฟฟ้าท่ี10%ไดภ้าระการท าความเยน็ รวม
ทั้งหมดจากแหล่งความร้อนท่ีถ่ายเทสู่พ้ืนท่ีปรับอากาศท่ี  = 55,011 วตัต(์W) 
คิดค่าความปลอดภยัในขั้นตอนสุดทา้ยท่ี 10% ไดค้่าภาระการท าความเยน็ส าหรับเลือก
เคร่ืองปรับอากาศท่ี = 60,512 วตัต(์W)  
 แปลงเป็น BTU / hour 

  60,512 × 3.41 = 206,346 BTU / hour 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้   

 รายละเอียดของอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชท้ าโครงการโดยใชเ้คร่ืองฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
 เช่น 
 Hardware 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ASUS X442U 
2. เคร่ืองปร้ินเตอร์  Epson 
3. กลอ้งถ่ายรูป 
 โปรแกรมส าเร็จรูป 
1. โปรแกรม Microsoft Word 2013 
2. โปรแกรม Microsoft Excel 2013 
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บทที่ 4 
ผลการค านวณภาวะท าความเยน็ 

 
จากการค านวณการท าความเยน็ในส่วนของร้าน MOSHI MOSHI ชั้น 2 สาขาเวสตเ์กต ภาระ

การท าความเยน็ผา่นผนงัดา้นนอกและกระจก ค่าภาระการท าความเยน็ท่ีเกิดจากความร้อนท่ีเกิดจาก
ไฟฟ้า และแสงสวา่ง ค่าภาระการท าความเยน็ท่ีเกิดจากความร้อนของคน และค่าภาระการท าความเยน็ท่ี
เกิดจากความร้อนของอุปกรณ์ ในส่วนของภาระการท าความเยน็ ท่ีเกิดจากการแผรั่งสี และการภาระการ
ท าความเยน็ผา่นผนงัดา้นนอกและกระจก นั้นจะไม่ไดถู้กน ามาคิดคานวณ เน่ืองจากสภาวะแวดลอ้ม
ภายนอกทั้งหมดท่ีไดจ้ากการค านวณส าหรับร้าน MOSHI MOSHI สาขาเวสตเ์กต ในหน่วย W เพื่อ
เลือกเคร่ืองปรับอากาศท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
4.1 ภาระการท าความเย็นผ่านผนังด้านนอกและกระจก 

เน่ืองจากร้านMOSHI MOSHI อยูภ่ายในหา้งสรรพสินคา้ อุณภายนอกร้านอยูท่ี่อุณหภูมิ 25-26 
องศาเซลเซียส ท าใหไ้ม่มีภาระการท าความเยน็ผา่นผนงัดา้นอกและกระจก 

4.2 ค่าภาระการท าความเย็น ที่เกดิจากไฟฟ้าและแสงสว่าง 
ตารางที่ 4.1 ค่าภาระการท าความเยน็ ท่ีเกิดจากแสงสวา่ง 

อุปกรณ์เก่ียวกบั แสงสวา่ง CONNECTED LOAD VA.  จ านวน ทั้งหมด (VA.) 
หลอดDOWN LIGHT 200 1 200 

LIGHTING (LOW BAY) 1,000 6 6,000 

LIGHTING (LOW BAY) 800 1 800 
LIGHTING (Store) 200 1 200 

LIGHTING(ป้ายโฆษณา) 200 3 600 

LIGHTING(ป้ายโฆษณา) 1,000 1 1,000 
LIGHTING(TRACK LIGHT) 1,500 4 6,000 
LIGHTING(TRACK LIGHT) 1,600 1 1,600 
LIGHTING(TRACK LIGHT) 1,800 2 3,600 

LIGHTING of FCU 600 1 600 
TOTAL 20,800 

ค่าภาระการท าความเยน็ อยูท่ี่  8,944 W 
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4.3  ค่าภาระการท าความเย็นที่เกดิจากความร้อนของคน 
จากตารางคนเดินในร้าน ท่ี 185 W ต่อคน โดยท่ีร้านMOSHI MOSHI เม่ือมีคนมาใชบ้ริการ
สูงสุดและคนบริการ อยูท่ี่ 50 คน 
พนกังานร้านคา้  10 คน ท่ี 185 W ต่อคน  
ค่าภาระการท าความเยน็ อยูท่ี่  50 × (315+325) = 32,000  W 
ค่าภาระการท าความเยน็ อยูท่ี่ 10 × (315+325) = 6,400 W 

 
4.4 ค่าภาระการท าความเย็น ที่เกดิจากความร้อนของอุปกรณ์ 
ตารางที่ 4.2 ค่าภาระการท าความเยน็ ท่ีเกิดจากอปุกรณ์ 

อุปกรณ์ในร้านคา้ CONNECTED LOAD VA. จ านวน ทั้งหมด (VA.) 
RECEPTACLE แคชเชียร์ 1,000 1 1,000 

RECEPTACLE เคร่ืองเสียง 800 1 800 
RECEPTACLE คอมพิวเตอร์ 800 1 800 

RECEPTACLE อุปกรณ์ 1,000 2 1,000 
RECEPTACLE (FLOOR PLUG) 500 1 500 

RECEPTACLE (TV) 600 1 600 
EMERGENCY LIGHT 500  1 500 

TOTAL 6,200 
 

ค่าภาระการท าความเยน็ อยูท่ี่  2,666 W 
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4.5 ค่าภาระการท าความเย็นจากโหลดทั้งหมดที่ได้จากการค านวณส าหรับร้าน MOSHI MOSHI สาขา 
เซ็นทรัลเวสต์เกต 

4.5.1 ภาระการท าความเยน็ ท่ีเกิดจากความร้อนท่ีเกิดจากไฟฟ้าและแสงสวา่ง = 8,944 W 
4.5.2 ภาระการท าความเยน็ ท่ีเกิดจากความร้อนของคน = 38,400 W 
4.5.3 ค่าภาระการท าความเยน็ ท่ีเกิดจากความร้อนของอุปกรณ์ = 2,666 W 
รวมภาระการท าความเยน็ ทั้งหมด = 50,010 W 
คิดค่าความปลอดภยั ส าหรับภาระการท าความเยน็จากมอเตอร์ไฟฟ้าท่ี 10%ไดภ้าระการท า 
ความเยน็ รวมทั้งหมดจากแหล่งความร้อนท่ีถ่ายเทสู่พ้ืนท่ีปรับอากาศท่ี 55,011 W 
คิดค่าความปลอดภยั ในขั้นตอนสุดทา้ยท่ี 10% ไดค้่าภาระการท าความเยน็สาหรับเลือก 
เคร่ืองปรับอากาศท่ี = 60,512 W หรือ 206,346 BTU / hour 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

จาการค านวณภาระท าความเยน็ของร้าน MOSHI MOSHI ชั้น 2 และผลของการค านวณเป็น 
60,512 W จึงไดท้ าการสรุปโครงการ และขอ้เสนอแนะบางประการส าหรับนกัศึกษาท่ีจะน าโครงการ
ปฏิบติัสหกิจไปศึกษา และปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือประโยชน์ต่อองคก์รณ์ต่อไป 

 บริษทัเซ็นทรัลพฒันาจะมีการค านวณภาวะท าความเยน็ใหโ้ดยทางร้านจะตอ้งส่งรายช่ือ
อุปกรณ์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆภายในร้าน เพ่ือค านวณหาภาวะท าความเยน็ท่ีถูกตอ้ง และท าการเลือก
ขนาดเคร่ืองท าความเยน็ โดยนกัศึกษาไดค้  านวณภาระท าความเยน็ภายใน ร้านMOSHI MOSHI ชั้น 2 
เพ่ือท าสหกิจ  

โดยมีวิธีการในการค านวณภาระท าความเยน็ เร่ิมตน้วดัขนาดพ้ืนผิวท่ีไดรั้บความร้อนจาก
ภายนอกร้านเป็นพ้ืนท่ีส่วนกลาง มีการปรับอากาศอยูท่ี่  25-26 องศาเซลเซียสท าใหค้วามร้อนท่ีเขา้มา
จากพ้ืนผิวมีคา่นอ้ยมากจึงค านวณภาระท าความเยน็จากพ้ืนท่ีในร้าน ความร้อนจากไฟฟ้าอุปกรณ์ภายใน
ร้าน และคนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ  

หลงัจากท่ีไดค้  านวณภาระท าความเยน็ของร้าน MOSHI MOSHI ชั้น 2 สาขาเวสตเ์กรต แลว้จะ
รับค่าภาระท าความเยน็ผา่ผนงัดา้นนอกนั้นไม่มีเน่ืองจากดา้นนอกเป็นพ้ืนท่ีปรับอากาศอยูแ่ลว้ภาระท า
ความเยน็จากพ้ืนท่ีร้าน ความร้อนจากไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในร้าน มีค่า 2,666 W  
 จากการค านวณภาระท าความเยน็ท่ีไดอ้อกมาภาระท าความเยน็ท่ีเกิดจากแสงสวา่ง ภายในร้าน
ส่งผลมากท่ีสุด  8,944 W ซ่ึงจ านวนความร้อนภายในเป็น วนัเสาร์ และ อาทิตย ์เน่ืองจากมีผูใ้ชบ้ริการ
เป็นจ านวนมาก ท าใหอุ้ปกรณ์ภายในร้านท างานมากข้ึนตามไปดว้ย รองลงมาจะเป็นภาระท าความเยน็ท่ี
เกิดข้ึนจากความร้อนจากคน  

ภาระท าความเยน็จากแหล่งความร้อนภายในนั้นผูค้  านวณยงัไม่สามารถทราบค่าท่ีแน่นอนได้
เน่ืองจากยงัมีปัจจยัท่ีจะท าใหโ้หลดเปล่ียนแปลง 
5.2 ข้อเสนอแนะระหว่างการปฏิบัติงาน 

 5.1 ถา้มีการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพ่ิมข้ึนควรค านวณภาระท่ีเปล่ียนแปลง เพ่ือไม่ให้ภาระท าความ
เยน็ มากเกินไป 
 5.2 การเลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศ ควรเลือกใชใ้หมี้ขนาดท่ีใกลเ้คียง หรือมากกวา่ภาระท าความ
เยน็ 
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รูปท่ี ก.1 แปลนร้านMOSHI MOSHI   
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รูปท่ี ก.2 แปลนแสงสวา่ง ในร้านMOSHI MOSHI   
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รูปท่ี ก.3 หนา้ร้าน MOSHI MOSHI 

 

 

รูปท่ี ก.4 ตารางโหลดแสงสวา่ง 
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รูปท่ี ก.5 ตารางโหลดอุปกรณ์ 

 

 

 

รูปท่ี ก.6 การค านวณพ้ืนท่ี ทางโปรแกรมส าเร็จรูป 

 



26 
 

 

รูปท่ี ก.7 การค านวณโหลดแสงสวา่ง โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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รูปท่ี ก.8 การค านวณโหลดอุปกรณ์ ทางโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

 

รูปท่ี ก.9 การค านวณคน ทางโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

 

รูปท่ี ก.9 การค านวณพ้ืนท่ี ทางโปรแกรมส าเร็จรูป 

 

 

รูปท่ี ก.10 การค านวณพ้ืนท่ี ทางโปรแกรมส าเร็จรูป 
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รูปท่ี ก.12 มิเตอร์ร้าน MOSHI MOSHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ก.13 ตรวจสถานประกอบการ 
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ตารางท่ี ก.1 ความร้อนจากคน 

ตารางความร้อนจากคน 

ระดบัของกิจกรรม การใชง้านทัว่ไป 

ปรับความร้อน
ทั้งหมด 

Senslble ความ
ร้อน 

 Latent ความ
ร้อนแฝง 

วตัต ์
Btu / 
ชม 

วตัต ์
Btu / 
ชม 

วตัต ์
Btu / 
ชม 

นัง่พกัผอ่น 
โรงละคร
ภาพยนตร์ 

100 350 60 210 40 140 

นัง่ท างานออฟฟิต 

ส านกังาน, 

โรงแรม, อพาร์
ทเมนท์ 

120 420 65 230 55 190 

นัง่กิน ร้านอาหาร 170 580 75 255 95 325 

นัง่พิมพง์านเบา ๆ 

ส านกังาน, 

โรงแรม, อพาร์
ทเมนท์ 

150 510 75 255 75 255 

นัง่ท างาน หรือ เดินชา้ 
ร้านคา้ปลีก
ธนาคาร 

185 640 90 315 95 325 

งานเบา ๆ โรงงาน 230 780 100 345 130 435 

การเดิน 3 ไมลต่์อชัว่โมงการ
ท างานของเคร่ืองจกัรขนาดเลก็ 

โรงงาน 305 1040 100 345 205 695 

โบวล่ิ์ง ลานโบวล่ิ์ง 280 960 100 345 180 615 

เตน้ร าปานกลาง แดนซ์ฮอลล์ 375 1280 120 405 255 875 

งานหนกังานเคร่ืองจกัรกล โรงงาน 470 1600 165 565 300 1035 
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