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Abstract 
This cooperative education presented the installation and selection of 

inverter air conditioners derived from work-based education projects at JP Services 
and Solutions Company Ltd between 5 January 2021 to 30 April 2021, a total of 17 
weeks. The main project assigned by the company was to install inverter air 
conditioners and calculate the amount of cooling to suit the size of the area. The 
results suggested that knowledge of this practical education can be used and applied 
to the real world accordingly. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

             จากการที่ได้ไปฝึกปฏิบัติงานที่บริษัท เจพี เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จ ากัด และได้รับมอบหมายให้
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานในแผนกออกแบบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศซึ่งเป็นเรื่องที่ความส าคัญส าหรับวิศวกร
ไฟฟ้าจึงได้น าประสบการณ์การท างานมาน าเสนอในรายงานนี้  

             ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เป็นข้อมูลอ้างอิงแก่บุคคลที่
ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศประเภทต่างๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบความเย็นตาม
ขนาดของพ้ืนที่แบบต่างๆ รวมทั้งการเลือกใช้งานเครื่องปรับอากาศแต่ละประเภทผู้จัดท าจึงได้จัดท าโครงงาน
ชื่อ “การติดตั้งและการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์” ซึ่งโครงงานดังกล่าวผู้จัดท าได้แบ่งหัวข้อ
โครงงานฉบับนี้เป็น 2 ส่วนได้แก่ 1. การเลือกใช้งานการออกแบบและประเภทเครื่องปรับอากาศ และ 2. 
รายละเอียดการติดตั้งและหลักการท างานของเครื่องปรับอากาศ 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน  
      1.2.1 เพ่ือศึกษาประเภทของเครื่องปรับอากาศตามลักษณะความเหมาะสมกับพ้ืนที่ต่างๆ 
      1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการท างานและการออกแบบเครื่องปรับอากาศต่างๆ 
      1.2.3 เพ่ือศึกษารายละเอียดการติดตั้งและใช้งานอย่างถูกวิธี 
      1.2.4 เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงให้แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเก่ียวกับงานด้านเครื่องปรับอากาศ 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
       1.3.1 ศึกษารายละเอียดและหลักการท างานของเครื่องปรับอากาศประเภทต่างๆ 
       1.3.2 ศึกษาวิธีการค านวณขนาดพื้นที่และการท าความเย็น 
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บทที่  2 

ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

2.1 หลักการท างานของเครื่องปรับอากาศ 

2.1.1 หลักการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 2.1 วัฏจักรการท าความเย็น 

 หลักการท าความเย็นเป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนออกจากพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งต้องการท า
ความเย็นโดยความร้อนจะถูกส่งผ่านน้ ายาจากนั้นน้ ายาจะถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศ
ภายนอกพ้ืนที่น้ ายาจะเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยกระบวนการอัดน้ ายาให้
เป็นไอ กระบวนการควบแน่นกระบวนการขยายตัวและกระบวนการระเหย ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้จะเกิดตามส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น ที่คอมเพรสเซอร์ ที่คอนเดนเซอร์ที่อุปกรณ์
ควบคุมการไหล เป็นต้นดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการท าความเย็นใน ที่นี้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ระบบท าความเย็นได้ถูกต้อง และสามารถซ่อมบ ารุงระบบให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 การท าความเย็น (Refrigeration) คือกระบวนการถ่ายเทความร้อนออกจากพ้ืนที่หรือ วัตถุที่
ต้องการท าความเย็น หรือเป็นกระบวนการลดอุณหภูมิ และรักาาอุณหภูมิของพ้ืนที่หรือวัตถุ 
ที่ต้องการท า ความเย็นให้ต่ า กว่าอุณหภูมิรอบๆ 
ระบบท าความเย็นแบบอัดไอ (Vapor Compression System) ระบบท าความเย็นและ ปรับ
อากาศที่ใช้ในปัจจุบันอาศัยการท างานแบบอัดไอน้ ายาท าความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์เพ่ือ



 

น าน้ ายาที่ท าความเย็นแล้วกลับมาใช้อีก น้ ายาท าความเย็นจะไหลเวียนภายในระบบปิดอยู่
ตลอดเวลา ในระบบท าความเย็นแบบอัดไอ 
 

2.2 ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ 

2.2.1 EVAPPORATOR  

 คือเครื่องระเหย หรือที่ช่างแอร์เรียกว่า คอล์ยเย็น การท างานของมันคือ ดูดความร้อนจาก
ภายในห้อง โดยมีมอเตอร์พัดลมเป็นตัวดูดเข้ามา ผ่านช่องที่เรียกว่า RetumAir ซึ่งมี Filter 
เป็นตัวกรองฝุ่นให้ก่อน แล้วความร้อนที่ถูกดูดเข้ามานั้น จะมาสัมผัสกับคอล์ยเย็นซึ่งมีน ายา
แอร์(ของเหลว) ซึ่งอุณหภูมิติดลบ วิ่งอยู่ในท่อนั้น จะเกิดการระเหยเป็นไอ(แรงดันต่ า) 

 

รูปที่ 2.2 EVAPPORATOR 

2.2.2 COMPRESSOR  

 คือเครื่องอัดไอ การท างานหรือหน้าที่ของมันคือ ดูดไอ(แรงดันต า) ซึ่งเกิดจากการระเหย
ภายในคอล์ยเย็น ท าการอัดให้เป็นไอ(แรงดันสูง) อุณหภูมิสูง เพ่ือส่งไประบายความร้อนต่อไป 



 

 

รูปที่ 2.3 COMPRESSOR 

2.2.3 CONDENSER  

 คือเครื่องควบแน่น หรือช่างแอร์เรียกว่า คอล์ยร้อน หน้าที่ของมันคือรับไอร้อนที่ถูก 
COMPRESSOR อัดจนร้อนและมีอุณหภูมิสูง เข้ามาในแผงพ้ืนที่ของมัน จากไอที่มีอุณหภูมิสูง 
เมื่อมาเจอกับอากาศภายในห้อง ซึ่งมีอุณหภูมิต ากว่า ความร้อนจึงถูกถ่ายเทออกไปได้โดยไอ
ร้อนนั้น จะควบแน่นกลายเป็นของเหลว(แรงดันสูง-อุณหภูมิสูง)แต่มีมอเตอร์พัดลมเป็นตัวช่วย
ระบายความร้อนออกไปให้เร็วขึ้น เมื่อเป็นของเหลวแล้วก็สามารถกลับมารับความร้อนภายใน
ห้องได้อีก แต่ของเหลวนั้นยังมีอุณหภูมิสูงอยู่ จึงต้องท าให้อุณหภูมินั้นลดลงก่อน 



 

 

รูปที่ 2.4 CONDENSOR 

2.2.4 CAPILLARY TUBE  

 คือท่อลดแรงดันหรือท่อรูเข็ม ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเล็กมาก ช่างแอร์จะเรียกว่า แค๊ปทิ้ว หน้าที่
ของมันคือลดแรงดันของน้ ายาแอร์(ของเหลว)จากที่ถูกระบายความร้อนแล้ว ยังมีอุณหภูมิสูง-
แรงดันสูง เมื่อมาเจอท่อรูเข็ม ท าให้ของเหลวอ้ัน ผ่านได้น้อย ท าให้ของเหลวนั้น มีอุณหภู มิ
ลดลง และแรงดันลดลง น้ ายาแอร์(ของเหลว)และไหลพอดีเหมาะสมกับพ้ืนที่ของคอล์ยเย็ น 
เพ่ือที่จะมารับความร้อน ในห้องได้ อีกครั้งหลังจากได้ทราบถึงวงจรการท างานของ
เครื่องปรับอากาศแล้ว เราจะมาศึกาาถึงที่มาที่ไปบ้าง 

 

รูปที่ 2.5 CAPILLARY TUBE 



 

2.3 ระบบไฟฟ้าภายในเครื่องปรับอากาศ 

 เครื่องปรับอากาศนั้น มีหลายขนาดหรือหลายบีทียู เพราะฉะนั้น วงจรไฟฟ้าก็จะมีหลายแบบ 
แต่ถ้ามองโดยรวมแล้ววงจรไฟฟ้าเหมือนกันทุกอย่างแตกต่างเเค่นิดเดียวคือ วงจรที่จะสตาร์ท
คอมเพรสเซอร์เท่านั้น เพราะอะไรน่ะหรือ ก็เพราะว่าขนาดของคอมเพรสเซอร์ไม่เท่ากันยังไง
ล่ะครับ คอมฯตัวเล็กก็จะมี ตัวเก็บประจุตัวเดียว ส่วนคอมฯที่ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็จะมีตัว
เก็บประจุ 2 ตัว และ คอมฯที่ค่อนข้างใหญ่ก็จะมีตัวเก็บประจุ 2 ตัว และ มีรีเลย์เพ่ิมข้ึนมาอีก
ตัวหนึ่งแบบตัวอย่างเลยครับ การต่อคอมฯเพรสเซอร์แบบต่างๆ 

 เมื่อเราต่อเบรกเกอร์ กระเเสไฟฟ้าจะวิ่งมารอที่ swith control และ magnetic contactor 
หลังจากนั้น เมื่อเราเปิดแอร์ ไฟฟ้าก็จะวิ่งไปที่ พัดลมคอร์ยเย็น พัดลมก็ท างานทันที ใน
ขณะเดียวกัน ไฟฟ้าจะวิ่งผ่าน thermostat ,timer relay,pressure sw,ไปยัง magnetic 
contactor ท าให้ magnetic contactor ต่อวงจร ให้ คอมเพรสเซอร์และ พัดลมคอร์ยร้อน
ท างาน 

 เมื่อความเย็นได้ตามที่ตั้งไว้ thermostat จะตัด คอมฯและพัดลมคอร์ยร้อนทันที แต่ไม่ตัด 
พัดลมคอล์ยเย็น 

 ในกรณีที่ท าการปิดแอร์ แล้วเปิดใหม่ทันที ชุดคอล์ยเย็นจะท างานปกติ แต่ชุดคอร์ยร้อนจะยัง
ไม่ท างาน เพราะ timer relay หน่วงเวลาไปอีก 3-5 นาที เพราะระบบถูกออกแบบให้สาร
ความเย็น balance ระหว่างเเรงดันสูงกับแรงดันต่ าเสียก่อน 

 ในกรณีในระบบไม่มีสารความเย็นหรือรั่ว หรือ เเรงดันสูงเกินไป(ระบบตัน) pressure sw จะ
ตัดการท างานทันทีเช่นกัน 

 

รูปที่ 2.6 Wiring Diagram 



 

2.4 ระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) 

 ระบบอินเวอร์เตอร์คือระบบควบคุมการท างานของคอมเพรสเซอร์ที่จะแปลงไฟกระแสสลับ 
(AC) จากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ให้เป็นไฟกระแสตรง (DC) โดยวงจร
คอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit ) จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่
สามารถปรับขนาดแรงดันและความถ่ีได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) 

 การท างานของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะแตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทั่วไป ตรงที่
อินเวอเตอร์เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง อุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลงถึ งระดับที่ตั้งไว้ หลังจากนั้น 
คอมเพรสเซอร์จะปรับรอบการท างานลงเพ่ือคงอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ตลอดเวลา 

 ในขณะที่เครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง อุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลง
ต่ ากว่าระดับที่ตั้งไว้ประมาณ1-2 องศา หลังจากนั้น คอมเพรสเซอร์จะตัดการท างาน จากนั้น
อุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้น เกินระดับที่ตั้งไว้ 1-2 องศา คอมเพรสเซอร์ก็จะเริ่มท างานอีกครั้ง 
ท าให้อุณหภูมิภายในห้องจะเย็นเกินไป สลับกับร้อนเกินไปอยู่ตลอดเวลา ยิ่งเวลานอนหลับ 
จะท าให้รู้สึกไม่สบายตัว หลับๆ ตื่นๆได้ 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.7 ระบบอินเวอร์เตอร์ 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.7 ประสิทธิภาพของ อินเวอร์เตอร์ 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.8 ส่วนประกอบระบบอินเวอร์เตอร์ 

 

2.4.1 ส่วนประกอบและหลักการท างาน 

 รโีมทคอนโทรล (Remote control) จะเป็นตัวที่สั่งการท างานเช่นอุณหภูมิและ
ความเร็วรอบพัดลมที่ต้องการแล้วส่งสัญญาณให้กับหน่วยควบคุมเครื่องภายใน 
(Indoor control unit) 

 หน่วยควบคุมเครื่องภายใน (Indoor control unit) จะท าหน้าที่รับข้อมูลจากรีโมท
คอนโทรล เช่น อุณหภูมิที่ต้องการและความเร็วรอบพัดลมแล้วท าการประมวลผล
โดยชุดประมวลผล (MCU: Micro control unit) แล้วส่งสัญญาณไปยังหน่วย
ควบคุมเครื่องภายนอก (Outdoor control unit) มอเตอร์พัดลมเครื่องภายนอก 
(Fan motor outdoor unit) จะท าหน้าที่ในการระบายความร้อนให้แผงระบาย
ความร้อนภายนอก (Condenser) ซึ่งปกติถ้าเครื่องปรับอากาศธรรมดาจะมี
ความเร็วรอบคงที่โดยจะใช้มอเตอร์กระแสสลับและจะท างานพร้อมกับตัว
คอมเพรสเซอร์แต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์โดยส่วนจะใช้มอเตอร์พัด
ลมกระแสงตรงเนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบได้โดยจะควบคุมโดยชุด
คอนโทรลภายนอก (Outdoor control unit) 

 คอมเพรสเซอร์กระแสตรง (DC Compressor) มอเตอร์คอมเพรสเซอร์หรือ DC 
มอเตอร์ จะท างานได้ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส าหรับควบคุมความเร็วรอบ
ของมอเตอร์เรียกว่า อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนส าคัญและมี
การท างานดังนี้  



 

 วงจรเรกติไฟเออร์ หรือวงจรเรียงกระแส (Rectifier circuit) :  ท าหน้าที่แปลงผัน
หรือเปลี่ยนจากแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง วงจร
ประกอบด้วย เพาเวอร์ไดโอด 4 ตัว กรณีที่อินพุทเป็นแบบเฟสเดียว หรือมีเพาเวอร์
ไดโอด 6 ตัว กรณีที่อินพุตเป็นแบบ 3 เฟส ดังรูป ( ส าหรับอินเวอร์เตอร์บาง
ประเภทจะใช้ SCR ท าหน้าที่เป็นวงจรเรกติไฟเออร์ซึ่งท าให้สารมารถควบคุมระดับ
แรงดันในวงจร ดีซีลิ๊งค์ได้) 

 วงจรเชื่อมโยงทางดีซี (DC Link)  คือวงจรเชื่อมโยงระหว่างวงจรเรียกกระแสและ
วงจรอินเวอร์เตอร์ ซึ่งจะประกอบด้วยแคปปาซิเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ พิกัดแรงดัน 
ไฟฟ้า 400 VDC หรือ 800 VDC โดยขึ้นอยู่กับแรงดันอินพุตว่าเป็นแบบเฟสเดียว
หรือ 3 เฟส  ท าหน้าที่กรองแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากวงจรเรียงเรกติไฟเออร์
ให้เรียบยิ่งขึ้น และท าหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้า ขณะที่มอเตอร์ท างานเป็นเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าในช่วงสั้นเนื่องจาการเบรคหรือมีการลดความเร็วรอบลงอย่างรวดเร็ว (ส าหรับ
กรณีท่ีใช้งานกับโหลดที่มีแรงเฉื่อยมาก ๆ และต้องการหยุดอย่างรวดเร็ว จะเกิด
แรงดันสูงย้อนกับมาตกคร่อมแคปปาซิเตอร์และท าให้ แคปปาซิเตอร์เสียหาย ได้ 
ดังนั้นในทางปฏิบัติจะมีวงจรชอปเปอร์โดยต่อค่าความต้านอนุกรมกับทรานซิสเตอร์ 
และต่อขนานกับแคปปาซิเตอร์ไว้ โดยทรานซิสเตอร์จะท าให้ที่เป็นสวิตซ์ตัดต่อ
ควบคุมให้กระแสไหลผ่านค่าความต้านทานเพ่ือลดพลังงานที่เกิดข้ึน 

 วงจรอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) คือส่วนที่ท าหน้าที่แปลงผันจากแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง (ที่ผ่านการกรองจากวงจรดีซีลิ๊งค์) เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรจะ
ประกอบด้วยเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ก าลัง 6 ชุด (ปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้ IGBT) ท า
หนา้ที่เป็นสวิตซ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าเพ่ือแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ โดยอาศัย
เทคนิคที่นิยมใช้กันทั่วไปคือ PWM (Pule width modulation) 

  วงจรควบคุม (Control Circuit) จะอยู่ชุดเดี่ยวกันกับวงจรอินเวอร์เตอร์ท าหน้าที่
รับข้อมูลจากชุดคอลโทรลภายในควบคุมความเร็วรอบคอมเพรสเซอร์ไปท าการ
ประมวลผล และส่งน าเอาท์พุทออกไปควบคุมการท างานของทรานซิสเตอร์เพ่ือจ่าย
แรงดันและความถี่ให้ได้ความเร็วรอบและแรงบิดตามที่ชุดคอนโทรลภายในส่ง
สัญญาณมา 

 วาล์วควบคุมความดัน (PMV: Pulse motor valve) จะท าหน้าที่ควบคุมการไหล
ของสารท าความไปยังอิวาพอเรตอร์เพ่ือให้สอดคล้องกับความเร็วรอบของ
คอมเพรสเซอร์ชุดวาล์วควบคุมความดันจะถูกสั่งงานโดยชุคอนโทรลภายนอก  



 

 มอเตอร์พัดลมเครื่องภายนอก (Fan motor outdoor unit) จะท าหน้าที่ในการ
ระบายความร้อนให้แผงระบายความร้อนภายนอก(Condenser) ซึ่งปกติถ้า
เครื่องปรับอากาศธรรมดาจะมีความเร็วรอบคงท่ีโดยจะใช้มอเตอร์กระแสสลับและ
จะท างานพร้อมกับตัวคอมเพรสเซอร์แต่ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์โดย
ส่วนจะใช้มอเตอร์พัดลมกระแสงตรงเนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบได้
โดยจะควบคุมโดยชุดคอนโทรลภายนอก (Outdoor control unit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.9 ตัวอย่างแผงวงจรอินเวอร์เตอร์ 

 

2.5 ระบบธรรมดา (Fix Speed) 
 ส่วน แอร์ที่ไม่มีระบบ Inverter นั้น คอมเพรสเซอร์จะท าความเย็นให้เย็นกว่าอุณหภูมิที่ก าหนดไว้

ประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส เช่น เมื่อก าหนดอุณหูมิไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส แอร์จะท างานให้
อุณหภูมิลดลงไปที่ 22-23 องศา และเม่ืออุณหภูมิเย็นกว่าที่ก าหนดไว้แล้ว ระบบจะสั่งตัดการ
ท างานคอมเพรสเซอร์ทันที จนกว่าอุณหภูมิจะเพ่ิมสูงขึ้นกว่าค่าท่ีตั้งไว้ (25 องศาเซลเซียส) ระบบ
จะสั่งให้คอมเพรสเซอร์ท างานอีกครั้ง เพื่อเริ่มสตาร์ทใหม่และไต่ระดับลดอุณหภูมิแบบเดิมไป
เรื่อย ๆ ท าให้ทุกครั้งที่สตาร์ทจะกินไฟมากกว่าแอร์ Inverter นั่นเอง 



 

 โดยแอร์ธรรมดา (Fix Speed) นั้น เหมาะกับห้องที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแอร์บ่อยมากนัก หรือสถานที่
ที่ต้องการความเย็นโดยไม่เน้นความเที่ยงตรงของอุณหูมิ เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก หรือห้องที่
มีการเปิดเข้า-ออกบ่อยๆ 

2.5.1 ข้อแตกต่างระหว่างระบบอินเวอร์เตอร์และธรรมดา 

 ข้อดีของแอร์ Inverter : ประหยัดไฟกว่าแอร์ธรรมดา, ท างานเงียบ, ไม่เกิดอาการไฟกระชาก
, มีประสิทธิภาพในการท าความเย็นมากกว่าแอร์ธรรมดาที่ขนาด BTU เท่ากัน และมอบ
อุณหภูมิห้องที่ตรงกับค่าที่ก าหนดมากกว่า 
ข้อเสียของแอร์ Inverter : ราคาจ าหน่ายแพงกว่าแอร์ธรรมดาในขนาด BTU เท่ากัน 

 ข้อดีของแอร์ธรรมดา : ราคาถูกกว่า, เนื่องจากมีการปล่อยลมเย็นในทุกรอบการต่อการ
ท างาน ท าให้บางท่านจะรู้สึกว่าแอร์แบบ Non-inverter เย็นฉ่ ากว่า 
ข้อเสียของแอร์ธรรมดา : กินไฟมากกว่า, มีเสียงตัด-ต่อการท างาน, อุณหภูมิห้องแกว่ง
มากกว่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.10 ข้อแตกต่างระหว่างระบบอินเวอร์เตอร์และธรรมดา 

 

 

 

2.6 สารท าความเย็นและขนาด BTU. 

2.6.1 สารท าความเย็น 



 

 สารท าความเย็นที่ใช้ทั่วไปแบ่งตามคุณสมบัติทางเคมีได้ 4 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ สารกลุ่ม 
CFC (chlorofluorocarbon) สารกลุ่ม HFC (hydrofluorocarbon) สารกลุ่ม HCFC 
(hydrochlorofluorocarbon) และสารกลุ่ม HC (hydrocarbon) 

 สารกลุ่ม CFC (chlorofluorocarbon) ประกอบด้วย คลอรีน ฟลูออรีน และคาร์บอน เช่น 
R-11 R-12 หรือเรียกว่า CFC-11, CFC-12 เป็นที่ใช้กันทั่วไปอย่างแพร่หลาย มีความ
ปลอดภัยและไม่เป็นพิาถ้าไม่ได้สัมผัสกับความร้อนจากอุปกรณ์ในเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 สารกลุ่ม HFC (hydrofluorocarbon) ประกอบด้วย ไฮโดรเจน ฟลูออรีน และคาร์บอน เช่น 
R-407C หรือเรียกว่า HFC-407C และ  R-134a หรือเรียกว่า HFC-134a ที่น ามาใช้แทน R-
12 มีสูตรโมเลกุลคือ CH2FCF3 มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ R-22 เหมาะมากส าหรับการใช้งาน
ในแอร์ทั่วไปทั้ง แอร์บ้าน แอร์รถยนต์ หรือ ตู้เย็น เพราะไม่มีเป็นพิา ไม่ติดไฟ ไม่กัดกร่อน
อุปกรณ์และยังไม่ท าลายชั้นบรรยากาศโอโซนอีกด้วย 

 สารกลุ่ม HCFC (hydrochlorofluorocarbon) ประกอบด้วย ไฮโดรเจน คลอรีน ฟลูออรีน 
และคาร์บอน เช่น R-22 หรือเรียกว่า HCFC-22  เป็นสารท าความเย็นที่เหมาะกับระบบของ
อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กอย่างเช่น เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีปริมาตรจ าเพาะน้อยท าให้ใช้
เครื่องอัดที่เล็กกว่าสารท าความเย็นแบบ R-12 และยังมีแนวโน้มในการรั่วไหลที่น้อยกว่าและ
ราคาถูกอีกด้วย 

 สารกลุ่ม HC (hydrocarbon) ประกอบด้วย ไฮโดรเจน และคาร์บอน เช่น เช่น R-290 หรือ
เรียกว่า HC-290 สารกลุ่มนี้ส่งผลกระทบต่อชั้นโอโซนน้อยกว่าสารใน 3 กลุ่มแรก จึงเหมาะ
กับการใช้งานส าหรับแอร์บ้านมาก 

 

รูปที่ 2.11 สารท าความเย็น 



 

2.6.2 BTU. 

 British Thermal Unit หรอืย่อด้วย BTU แท้จริงแล้ว คือหน่วยวัดค่าพลังงานความร้อนตาม
มาตรฐานสากล หากแต่เมื่อใดที่ BTUถูกน ามาใช้ในบริบทของเครื่องปรับอากาศ เมื่อนั้นจะ
หมายถึงความสามารถในการท าความเย็นถ่ายเทความร้อนออกจากห้องภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

 ซึ่งความร้อน 1 BTU = ปริมาณความร้อนที่ท าให้น้ า 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
1 องศาฟาเรนไฮด์ 

 ยกตัวอย่างเช่น แอร์ขนาด 9,000 BTU = แอร์เครื่องนั้นสามารถถ่ายเทความร้อนออกจาก
ห้องปรับอากาศได้ 9,000 BTU ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 

 เพราะฉนั้นก่อนจะซื้อแอร์ทุกครั้ง จึงต้องทราบก่อนว่าห้องนั้นๆ ต้องการใช้แอร์ขนาด BTU 
เท่าไหร่ เพราะหากเลือก BTU ที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นจะส่งผลให้เสียทรัพย์ไปหลายส่วนเริ่ม
ตั้งแต่ 1.ค่าเครื่องแอร์ที่แพงกว่า 2.ค่าไฟที่แพงกว่า 3.สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จ าเป็นในทาง
กลับกันหากเลือก BTU ต่ าเกินไป กจ็ะเกิดปัญหาตามมา ตั้งแต่ 
- ห้องไม่เย็น 
-     ได้ค่าไฟที่แพงกว่าความจ าเป็น 
-      สิ้นเปลืองพลังงานเพราะแอร์ต้องท างานหนักอยู่ตลอด 

 เพราะฉนั้นการเลือก BTU ที่เหมาะสมกับห้องจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีมิอาจมองข้ามรายละเอียด
การเลือก BTU แอร์ให้เหมาะกับห้อง ควรพิจารณาจาก ประเภทของห้อง ขนาดห้อง 
ต าแหน่งทิศทางของห้องการเข้าถึงของแสงแดด จ านวนผู้พักอาศัย จ านวนเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในห้องมีมากน้อยเพียงใดภายในพ้ืนที่นั้นๆโดยปกติแล้ว เครื่องปรับอากาศแคเรียร์จะมี
หลายขนาดตั้งแต่ 9,000 BTU – 36,000 BTU ซ่ึงแต่ละขนาด เหมาะสมกับพ้ืนท่ีใชส้อยที่
ต่างกันไป อาทิ ขนาด 9,000 BTU – 21,000 BTU เหมาะส าหรับห้องที่มีขนาดเล็กถึงปาน
กลาง เช่น คอนโด หรือห้องที่มีความร้อนปานกลางถึงมาก ขนาด 21,000 BTU – 30,000 
BTU เหมาะส าหรับห้องที่มีพ้ืนที่ห้องขนาดกลาง ถึงใหญ่ มีพ้ืนที่ในการใช้สอยหรือห้องที่มี
ความร้อนปานกลางถึงมาก เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องโถงขนาด 30,000 BTU – 36,000 BTU 
เหมาะส าหรับห้องที่มีขนาดใหญ่ มีสิ่งของเครื่องใช้ เช่น Home Office ส านักงานร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร ธุรกิจขนาดย่อม หรือห้องที่มีความร้อนมาก เป็นต้น 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 2.1 ขนาด BTU. และพ้ืนที่ 

 

2.7 ประเภทของเครื่องปรับอากาศ 

2.7.1 แบบติดผนัง ( Wall type) 

 เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีรูปแบบเล็กกะทัดรัด เหมาะส าหรับห้องท่ีมีพ้ืนที่น้อย เช่น ห้องนอน 
ห้องรับแขกขนาดเล็ก 

 ข้อดี:  
- รูปแบบทันสมัย และมีให้เลือกหลากหลาย 
- เงียบ 
- ติดตั้งง่าย 

 ข้อเสีย: 
- ไม่เหมาะกับงานหนัก เนื่องจากคอยล์เย็นมีขนาดเล็กส่งผลให้คอยล์สกปรก และอุดตัน

ง่ายกว่าคอยล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 

 



 

รูปที่ 2.12 แบบติดผนัง (Wall Type) 

 

2.7.2 แบบตั้ง/แขวน (Ceiling/floor type)  

 เป็นเครื่องปรับอากาศที่เหมาะส าหรับห้องที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่เล็ก เช่น ห้องนอน ไปจนถึงห้องที่มี
พ้ืนที่ขนาดใหญ่ เช่น ส านักงาน ร้านอาหาร ห้องประชุม 

 ข้อดี:  
- สามารถเลือกการติดตั้งได้ทั้งตั้งพ้ืน หรือแขวนเพดาน 
- สามารถใช้งานได้หลากหลาย เข้าได้กับทุกสถานที่ 
- การระบายลมดี 

 ข้อเสีย: 
- ไม่มีรูปแบบให้เลือกมากนัก 

รูปที่ 2.13 แบบตั้ง/แขวน (Ceiling/floor type) 

 

 

2.7.3 แบบตู้ตั้ง ( Package type) 



 

 เป็นเครื่องปรับอากาศ ที่มีลักาณะคล้ายตู้ มีขนาดสูง และมีก าลังลมที่แรง เหมาะกับบริเวณ
ที่มีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลา เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร 

 ข้อดี:  
- ติดตั้งง่าย โดยสามารถตั้งกับพ้ืนได้เลย ไม่ต้องท าการยึด 
- ท าความเย็นได้เร็วเนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดลมที่ใหญ่ ซึ่งให้ก าลังลมที่แรงกว่า 

 ข้อเสีย:  
- เสียพ้ืนที่ใช้สอย 

 

รูปที ่2.14 แบบตู้ตั้ง ( Package type) 

2.7.4 แบบฝังเพดาน ( Built-in type) 

 เป็นเครื่องปรับอากาศที่เน้นความสวยงามโดยการซ่อน หรือฝังอยู่ใต้ฝ้าหรือเพดานห้อง 
เหมาะกับห้องที่ต้องการเน้นความสวยงาม โดยที่ต้องการให้เห็นเครื่องปรับอากาศน้อยที่สุด 

 ข้อดี:  
- สวยงาม โดยสามารถท าตู้ซ่อน หรือ ฝังเรียบไว้บนเพดานห้อง 

 ข้อเสีย: 
- ติดตั้งยาก เนื่องจากต้องท าการฝังเข้าตู้ หรือเพดานห้อง 
- การดูแลรักาาท าได้ไม่ค่อยสะดวก 



 

 

รูปที่ 2.15 แบบฝังเพดาน ( Built-in type) 

 

2.7.5 แบบหน้าต่าง ( Window type)  

 เป็นเครื่องปรับอากาศที่รวมทั้ง คอนเดนซิ่ง ยูนิต และ แฟนคอยล์ ยูนิต อยู่ในเครื่องเดียว ซึ่ง
สามารถติดตั้งโดยการฝังที่ก าแพงห้องได้เลย โดยที่ไม่ต้องเดินท่อน้ ายา ดังนั้นการติดตั้งจึง
ต้องติดตั้งบริเวณช่องหน้าต่างหรือเจาะช่องที่ผนังแข็งแรง 

 ข้อดี:  
- ประหยัดพื้นที่เนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่ติดตั้งคอนเดนซิ่ง ยูนิต 
- ติดตั้งง่ายเพราะไม่ต้องเดินท่อน้ ายา 
- ประสิทธิภาพในการท าความเย็นสูงกว่าแบบอ่ืนๆ เนื่องไม่มีการเดินท่อน้ ายา ท าให้ไม่มี

ความร้อนแทรกซึมตามท่อน้ ายา 
 ข้อเสีย:  

- มีเสียงดังจากการท างานของคอมเพรสเซอร์ และท าให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง
และผนัง 

- ถ้าเครื่องมีขนาดขนาดใหญ่เกินไปจะมีปัญหาในการติดตั้ง เพราะบริเวณเพราะบริเวณ
ช่องหน้าต่างไม่สามารถรับน้ าหนักมากได้ 



 

 
รูปที่ 2.16 แบบหน้าต่าง ( Window type) 

2.7.6 แบบเคลื่อนที่ ( Movable type) 

 เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่ต้องท าการติดตั้ง และสามารถเข็นไปใช้ได้ทุกพ้ืนที่ พูดง่ายๆก็คือ
สามารถเสียบปลั๊กใช้ได้เลย 

 ข้อดี:  
- ขนาดกะทัดรัด 
- ไม่ต้องติดตั้ง 
- สามารถเข็นไปได้ใช้ได้ทุกพ้ืนที่ ทั้งในห้อง และกลางแจ้ง 

 ข้อเสีย:  
- ใช้ได้กับห้องที่มีขนาดใหญ่ไม่มาก 
- ประสิทธิภาพการท าความเย็นต่ ากว่า เนื่องจากเป็นระบบเปิดเมื่อน าไปใช้กลางแจ้ง 



 

 

รูปที่ 2.17 แบบเคลื่อนที่ ( Movable type) 

2.7.7 แบบ VRV,VRF ( VARIABLE REFRIGERANT FLOW) 

 ระบบปรับอากาศท่ี Condensing Unit (คอยล์ร้อน ตัวที่มีคอมเพรสเซอร์อยู่ข้างใน) 1 ชุด 
สามารถเชื่อมต่อกับ Indoor Unit (คอยล์เย็น หรือ แฟนคอยล์) ได้มากกว่า 60 ชุด โดขึ้นอยู่
กับ ขนาดบีทียู ของคอยล์ร้อน 

 ยกตัวอย่างเช่น Condensing Unit หรือ คอยล์ร้อน ขนาด 240,000 BTU สามารถตอ่กับ 
Indoor Unit หรือ คอยล์เย็น ขนาด 24,000 BTU ได้ถึง 10ชุด 

 Indoor Unit หรือ คอยล์เย็น สามารถควบคุมได้อย่างอิสระต่อกัน ถ้าเราใช้แอร์ระบบ VRV 
VRF แล้วนั้น เราสามารถ แยกการควบคุมแอร์ Indoor Unit หรือ คอยล์เย็น ได้อย่างอิสระ 

 ยกตัวอย่างเช่น ใน ออฟฟิศเรา ปกติโซนที่เรานั่งท างานปกติ เพื่อความสบายเราจึงเปิดแอร์ที่
อุณหภูมิ 25-26 องศา แต่ขณะเดียวกัน ห้องประชุม ที่อยู่ติดกับเรา มีการเทรนนิ่งพนักงาน
ซึ่งมีคนเข้าไปอยู่ในห้องเป็นจ านวนมาก เราอาจปรับแอร์ให้เย็นขึ้นที่อุณหภูมิ 23-24 องศา 
เพ่ือให้คนจ านวนมากรู้สึกเย็นสบายขึ้นได้ 

 



 

 แต่ในขณะที่แอร์ระบบอ่ืนไม่สามารถท าแบบนั้นได้ ให้ลองนึกภาพแอร์ขนาดใหญ่ 
(ยกตัวอย่างเช่น แอร์ระบบ Chiller) ที่เราใช้ในอาคารออฟฟิศ หรือในห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่นั้น เวลาที่เราเปิดแอร์ ระบบจะท างานพร้อมกันหมดทุกห้อง อุณหภูมิเดียวกัน ซึ่ง
บางครั้ง ในแต่ละพ้ืนที่หรือฟังก์ชั่นการใช้งานนั้น ความต้องการ ของการใช้อุณหภูมิความเย็น
ก็จะต่างกันออกไป 

 การเดินท่อน้ ายา สามารถท าได้ในระยะที่ไกล กว่าแอร์ระบบทั่วไปเป็นอย่างมาก จึงสามารถ
หาต าแหน่งวาง Condensing Unit หรือ คอยล์ร้อน ได้ง่าย และเข้ากับงานโครงสร้างของแต่
ละอาคารได้เป็นอย่างดี 

 ยกตัวอย่างเช่น เราซื้อตึกมารีโนเวทเป็น โรงแรมขนาดเล็ก แต่ตึกเราถูกขนาบอยู่ตรงกลาง 
และด้านหลัง จึงมีความจ าเป็นต้องน า Condensing Unit หรือ คอยล์ร้อน ไว้ข้างบน เช่น 
คอยล์เย็น ติดอยู่ชั้น1 แต่ต้องวาง คอยล์ร้อนอยู่บนดาดฟ้าชั้น 6 ซึ่งถ้าแอร์ระบบปกติ จะไม่
สามารถเดินท่อได้ไกลขนาดนั้น แต่ระบบ VRV RF สามารถตอบโจทย์นี้ได้  

 มีประเภท Indoor Unit ให้เลือกหลายประเภท ซึ่งท าให้ง่ายต่อการเลือกให้เข้ากับงาน
ออกแบบภายใน ไม่ว่าจะเป็น แอร์ติดผนัง WALL TYPE แอร์แขวน Ceiling suspended 
แอร์ฝังฝ้า Ceiling cassette แอร์ตู้ตั้ง Floor standing แอร์ต่อท่อลม Ceiling concealed 
duct ก็สามารถน ามา mix and match กันได้หมด 

 สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศจากส่วนกลาง ซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ ได้สร้างความ
สะดวกสบาย และสามารถท าให้เจ้าของอาคาร สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศจาก
ห้องควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลา เปิด-ปิด ล่วงหน้า, ตั้งอุณหภูมิ
แต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน, เลือกที่จะปิด หรือเปิดเครื่องปรับอากาศแต่ละโซน แต่ละห้อง, 
อนุญาต หรือ ไม่อนุญาตให้ทาง user หรือผู้ใช้งานปรับอุณหภูมิ เป็นต้น 

 ข้อคิดส าหรับการเลือกใช้ เครื่องปรับอากาศ ระบบธรรมดา หรือ ระบบ VRV VRF 

ความแตกต่าง/ข้อดี-ข้อเสีย ของแอร์ระบบธรรมดา หรือ split type inverter (inverter) 
กับ ระบบ VRV VRF inverter 

 เนื่องจาก ทั้ง2ระบบเป็น inverter เหมือนกัน ดังนั้นเรื่องของการประหยัดไฟจะไม่ต่างกัน
มากครับ (แต่ถ้าเทียบกับ split type ธรรมดา จะต่างกัน ต้องชี้แจงอย่างละเอียด เพราะอาจ
เกิดการเข้าใจผิดเปรียบเทียบคนละระบบ) 

 ในแง่ของพ้ืนที่การติดตั้ง Condensing unit หรือ คอยล์ร้อน 



 

 แอร์ระบบธรรมดา หรือ split type ต้องมีจ านวน คอยล์ร้อนมากกว่า คือ แอร์20ตัว คอยล์
ร้อนก็จะ20ตัวเหมือนกัน 

 แต่ระบบ VRV VRF จะใช้คอยล์ร้อนแค่1-2ตัว ต่อกับคอยล์เย็นได้จ านวนมากกว่า เช่น 20ตัว 

 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มันขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนด้วย เช่น เรามีที่วางคอยล์ร้อนน้อยจริงๆ หรือไม่อยาก
ให้เห็นคอยล์ร้อนเยอะ ซึ่งจะท าให้มีผลกับงาน design หรอืท าให้รู้สึกไม่เรียบร้อยก็เลือกใช้
แอร์ระบบ VRV VRF ก็จะเหมาะสมกว่า 

 แต่ข้อเสียของ VRV VRF คือ ในกรณีที่คอยล์ร้อนมีปัญหา (ถึงแม้ว่ามีโอกาสยาก แต่ถ้าใน
กรณี ถ้ามีปัญหาจริงๆ) VRV VRF ที่ควบคุมแอร์หลายตัว ก็จะกระทบเยอะกว่า( เพราะถ้า 
แอร์ระบบธรรมดา หรือ split type มีปัญหา เราก็แค่ซ่อมตัวต่อตัวได้เลย) 

 ในแง่ของการซ่อมบ ารุง แอร์ระบบธรรมดา หรือ split type ช่างทั่วไปซ่อมได้ แต่ถ้าเป็น 
แอร์ระบบ VRV VRF นั้น ต้องใช้ช่างผู้ช านาญการมากกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.18 ระบบ VRV,VRF (1) 

 

 

 

รูปที่ 2.18 ระบบ VRV, VRF (1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.19 ระบบ VRV,VRF (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.20 ระบบ VRV,VRF (3) 



  

 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

3.1 ชื่อและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 สัญลักษณ์ของบริษัท เจพี เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 

 

ชื่อสถานประกอบการ           : บริษัท เจพี เซอร์วิส แอนด์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 

ที่ตั้ง                                : เลขท่ี 90/93 ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด     

                                       จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท์                          : 09 2914 1641 
Website                          : - 

 

รูปที่ 3.2 แผนที่ตั้งของบริษัท เจพี เซอร์วิส แอนด์ โซลูช่ันส์ จ ากัด 

 

http://www.thaweemongkol.co.th/


 

3.2 ประวัติความเป็นมา 

      เป็นหน่วยงำนเอกชนซึ่งประกอบธุรกิจด้ำนกำรให้บริกำร ติดตั้ง ซ่อมบ ำรุง ออกแบบให้
ค ำแนะน ำ ระบบเครื่องปรับอำกำศและระบำยอำกำศ ครอบคลุมพ้ืนที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยที่
ผ่ำนมำให้บริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน อำทิเช่น โรงพยำบำลรำมำธิบดี โรงเรียนประชำคม
นำนำชำติ โรงแรมซีวิคฮอริซอล หมู่บ้ำนจัดสรรโครงกำรพฤกษำ และแสนสิริ เป็นต้น ฯ 

 

3.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ 

            3.3.1 วิสัยทัศน์ ( Vision ) เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนฝีมือแรงงำน และ
ยกระดับด้ำนกำรบริกำรอย่ำงสูงสุด ซื่อตรง มีคุณธรรม เพ่ือให้บริกำรกับลูกค้ำ และพันธมิตรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและครอบคลุมอย่ำงสูงสุด 

            3.3.2 พันธกิจ ( Mission ) จัดหำช่ำงฝีมือและอบรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพ ก่อนส่งกำรบริกำรให้กับ
ลูกค้ำชั้นน ำต่ำงๆ จัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้ทันสมัยพร้อมใช้งำนอยู่อย่ำงเสมอ  

           3.3.3 เป้ำหมำย เชิงกลยุทธ์ ( Strategic Objectives ) องค์กรของเรำเป็นธุรกิจขนำดเล็กจึงเหมำะ
แก่กำรริเริ่มท ำสิ่งใหม่ๆเพ่ือตอบรับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ เช่นกำรพัฒนำแอพพลิ เคชั่น เพ่ือให้ลูกค้ำ
สำมำรถเข้ำถึงได้ติดต่อได้ง่ำย รวมถึงกำรขยำยสำขำตำมพ้ืนที่หลักส ำคัญในจังหวัดต่ำงๆ และพ้ืนที่นอก
ประเทศใกล้เคียงเช่น ลำว พมำ่ เวียดนำม  

3.4 แผนผังโครงสร้างองค์กร 

 
รูปที่ 3.3 แผนผังองค์กรบริษัท เจพี เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จ ากัด 



 

3.4.1 แผนก ติดตั้งและออกแบบท ำหน้ำที่ในกำร แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ พร้อมปฏิบัติในกำรเลือกใช้
เครื่องปรับอำกำศให้เหมำะสมกับพ้ืนที่และท ำกำรติดตั้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนถูกต้องตำมหลักวิศวกรรมทั้ง
ระบบไฟฟ้ำ วงจรต่ำงๆ และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
3.5 ต าแหน่งงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ผู้จัดท ำได้รับมอบหมำยงำนให้ปฏิบัติหน้ำที่ วิศวกรปฏิบัติกำร และฝึกสหกิจศึกษำเพ่ิมเติม ในแผนก
ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ โดยมีหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยคือ งำนด้ำนควบคุมมำตรฐำน แต่ส ำหรับกำรท ำสหกิจ
ศึกษำนี้   จะเน้นไปในงำนด้ำนติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ทั้งนี้สำมำรถอธิบำยกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำยโดยสังเขปได้ดังนี้ 

3.5.1 งำนควบคุมกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 
3.5.2 งำนตรวจสอบกำรต่อระบบไฟฟ้ำ 
3.5.3 งำนอ่ำนหน่วยต่ำงๆของเครื่องปรับอำกำศ 
3.5.4 งำนจัดท ำรำยงำนหลังจำกกำรติดตั้ง 
3.5.5 งำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ชื่อ     : นำยศิลำ พยัคฆ์มีธรรม 
ต าแหน่ง   : วิศวกรปฏิบัติกำร, (นักศึกษำฝึกปฎิบัติงำน) 
แผนก    : ควบคุมงำนติดตั้ง 
 

 
 
 
 
 

 



 

3.6 ชื่อและต าแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา   : คุณศุภรัตน์  แก้วประเสริฐชัย 
  ต าแหน่ง    : กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท 
  แผนก   : - 
 

3.7 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ในกำรปฏิบัติงำนผู้จัดท ำสหกิจศึกษำได้ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนกับ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอวัง

น้อย นับตั้งแต่วันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2564 
3.8 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.1 ตำรำงแสดงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
3.8.1 ศึกษำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 ศึกษำข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ จำกกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริง 

3.8.2 ก ำหนดหัวข้อโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ม.ค. 64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 
 

1.ศึกษำขั้นตอนกำร
ปฎิบัติงำน 
2.ก ำหนดหัวข้อโครงงำน 
3.วำงแผนโครงงำน 
4. ค้นคว้ำข้อมูล 
5.จัดท ำโครงงำน 
 

   

 



 

 ก ำหนดหัวข้อโครงงำนโดยกำรปรึกษำอำจำรย์ที่ปรึกษำและพนักงำนที่ปรึกษำเพ่ือน ำไปใช้ท ำโครงงำน
ได้อย่ำงเหมำะสม 

3.8.3 วำงแผนโครงงำน 

 วำงแผนก ำหนดหัวข้อย่อยและรำยละเอียดต่ำงๆ ที่ต้องกำรท ำลงในโครงงำนฉบับนี้ 

3.8.4 ค้นคว้ำหำข้อมูล 

 ค้นคว้ำหำข้อมูลต่ำงๆ เพ่ือน ำมำใช้ท ำลงในโครงงำนฉบับนี้ โดยกำรหำข้อมูลต่ำงๆ จำกหนังสือ , 
อินเทอร์เน็ต และจำกกำรสอบถำมพนักงำนที่ปรึกษำ 

3.8.5 จัดท ำโครงงำน 

 ผู้จัดท ำได้น ำข้อมูลกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริง รวมทั้งกำรค้นคว้ำหำข้อมูลต่ำงๆ จำกหนังสือ, 
อินเทอร์เน็ต และจำกกำรสอบถำมข้อมูลจำกพนักงำนที่ปรึกษำ เพ่ือน ำมำจัดท ำโครงงำนเกี่ยวกับ
แนวทำงปฏิบัติงำนกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ 

3.9 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 

 3.9.1 ฮำร์ดแวร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

 โทรศัพท์ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 เครื่องถ่ำยเอกสำร / ปริ้นเตอร์ 
 โทรศัพท์มือถือ 
 อุปกรณ์เครื่องเขียน/เครื่องคิดเลข 

3.9.2 ซอฟต์แวร์ 

 โปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL 
 โปรแกรม MICROSOFT OFFICE WORD 
 โปรแกรม ADOBE ACROBAT (PDF) 



  

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 โครงงานฉบับนี้ เป็ น โครงงานเกี่ ยวกับการศึกษาแนวทางการปฏิบั ติ งาน ใน แผนกติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศภายในบริษัท เจพี เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จ ากัด และการวัดค่าพารามิเตอร์ เช่น แรงดัน 
กระแส แรงลม อุณภูมิ ในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผู้จัดท าโครงงานฉบับนี้ได้แบ่งหัวข้อเป็น 2 ส่วนและมี
หัวข้อย่อยๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 ก่อนจะท าการติดตั้ง ต้องมีการค านวณและออกแบบเพ่ือเลือกใช้เครื่องปรับอากาศตามขนาดต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสมโดยได้มีการกล่าวไว้แล้วในข้างต้น ซึ่งในบทนี้จะท าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังโดย
มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 
 4.1.1 เตรียมพื้นที่และเครื่องมือ 
            ก่อนจะท าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้นต้องท าการส ารวจพื้นที่หน้างานเรื่องของพ้ืนผิวบริเวณท่ีจะ
ท าการติดตั้งเพ่ือเช็คเรื่องของความยาก ง่าย และท าการจัดเตรียมเครื่องมือให้เหมาะสม 

 

 รูปที่ 4.1 เครื่องมือติดตั้ง 

 ขั้นตอนการติดตั้ง : เริ่มจากการค านวณขนาดของกระแสและแรงดันเพ่ือจัดการหาเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
และขนาดของสายไฟฟ้าให้ได้ขนาดที่เหมาะสมและปลอดภัย โดยจากการฝึกงานในครั้งนี้เป็นการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 btu. ขนาดพิกัดกระแสสูงสุดไม่เกิน 5A. เพราะฉนั้นจึงเลือกใช้
เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 16 A และสายไฟฟ้าขนาด 4 sqmm. เพ่ือใช้เป็นจุดเชื่อมจากแหล่งจ่ายไฟ (ตู้คอนซู
เมอร์ยูนิต) ไปยังแผงวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ท าการติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์และต่อสายไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่าย 3 เส้น ได้แก่ สายไลน์ (สีน้ าตาล) ต่อเข้าที่เบรกเกอร์ สายนิลตรอน (สีฟ้า) ต่อเข้าท่ีบัสบาร์ และสาย



 

กราวน์ (สีเขียวแถบเหลือง) ต่อพ่วงที่บัสบาร์ที่มีแท่งกราวน์ และท าการเดินสายร้อยท่อ pvc ขนาด 4 หุน 
(ตามมาตรฐานขั้นต่ า) วิธีติดแอร์บ้านแบบติดผนังหรือ Wall Type ช่างจะท าการฝังพุ๊กท่ีผนังแล้วยึดแผ่นเพลต
ด้วยน๊อตเกลียว เพราะแผ่นเพลตจะมีหน้าที่รับน้ าหนักชุดคอยล์เย็นทั้งหมด จึงต้องท าให้แน่นหนาไว้ก่อน 

ส าหรับการสอดท่อน้ ายา ท่อน้ าทิ้งและสายไฟที่เชื่อมระหว่างคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน วิธีติดแอร์บ้านใน
ขั้นตอนนี้ช่างจะใช้ Hole Saw ในการเจาะรูที่ผนังเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 นิ้ว ซึ่งทั่วไปแล้วจะไม่ใช้การ
เจาะกระแทกเพราะจะท าให้ผนังเกิดรอยร้าว ช่างที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะใช้ฟังก์ชั่นเจาะเหล็กแทน ต่อ
สายไฟฟ้าและพันท่อแอร์รวมกันแล้วต่อสายไฟระหว่างคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ซึ่งขั้นตอนนี้ช่างควรอ่านคู่มือ
การติดตั้งอย่างละเอียดเสมอ ติดรางครอบท่อและท่อน้ ายาแอร์ส าหรับงานภายใน แล้วไปติดตั้งรางครอบและ
ท่อต่าง ๆ ที่ด้านนอก จากนั้นจึงแขวนคอยล์เย็นเข้ากับแผ่นเพลต ก็เสร็จสิ้นวิธีติดแอร์บ้านในส่วนภายในห้อง 
เดินทอ่น้ ายาแอร์ซึ่งท่อจะท ามาจากทองแดง วิธีติดแอร์บ้านตรงจุดนี้ต้องระวังไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปอุดตันใน
ท่อซึ่งเป็นสาเหตุท าให้แอร์เสียได้ในภายหน้า 

ติดตั้งขาแขวนคอยล์ร้อนแล้วน าคอยล์ร้อนตั้งบนขาแขวน หรือถ้าไม่ใช้ขาแขวนอาจตั้งกับพื้นก็ได้ เพราะมีขา
ยางรองคอยล์ร้อนติดมาอยู่แล้ว เชื่อมท่อทองแดงและบานแฟล ซึ่งวิธีการติดแอร์บ้านแบบเก่าจ าเป็นต้องใช้
แก๊สเชื่อม แต่ในปัจจุบันไม่ต้องแล้วท าการทดสอบรอยรั่วและท าสูญญากาศด้วยการท า Vacuum ประมาณ 
15 – 30 นาที แล้วจึงไปเก็บงานในส่วนอื่นต่อจ่ายไฟเดินเครื่อง เปิดเครื่องปรับอากาศ วัดแรงดันน้ ายา R-22 
ตรวจสอบความปกติของเครื่องปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 



 

 

รูปที่ 4.2 มาตรฐานระยะการติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 ตัวอย่างงานติดต้ัง (1) 

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างงานติดต้ัง (1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 ตัวอย่างงานติดต้ัง (2) 

 
รูปที่ 4.5 ตัวอย่างงานติดต้ัง (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 ตัวอย่างงานติดต้ัง (3) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ 4.6 ตัวอย่างงานติดต้ัง (4) 



  

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน  

จากการที่ได้ไปฝึกปฏิบัติงานที่บริษัท เจพี เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จ ากัดและได้รับมอบหมายให้ฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานในติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยพนักงานจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ และความรู้ในการติดตั้ง ออกแบบ นอกจากนี้ยังต้องติดต่อประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ ใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านระบบไฟฟ้าด้วย  

5.1.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 

 - เวลาในการท าโครงงานมีจ ากัดท าให้เก็บรวบรวมข้อมูลมีความล่าช้า 

- นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับงานด้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จึงท าให้
ยังขาดประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้า  

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

ควรมี เวลาในการเรียนรู้และศึกษาข้อมูลให้มากขึ้น  เพ่ือให้ เข้ าใจถึ ง หลักการท างานของ
เครื่องปรับอากาศแต่ละประเภท และระบบงานวงจรไฟฟ้า หากมีระยะเวลาในการท าโครงงานนี้มากขึ้นจะท า
ให้สามารถอธิบายรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้ดียิ่งขึ้น เพ่ือผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานสหกิจ ณ บริษัท เจพี เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่นส์ จ ากัด ส่งผลให้
ผู้จัดท าได้รับความรู้เกี่ยวกับงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เช่น ติดตั้ง ออกแบบ และการค านวณพารามิเตอร์
ไฟฟ้าแต่ละประเภทเพ่ือท าการเตรียมอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ท าให้ผู้จัดท าได้เข้าใจถึงชีวิตการท างาน ได้
เรียนรู้การท างานจริง ในสถานการณ์จริง รวมทั้งการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ท างาน ได้รู้จักวิธีการ
วางตัวต่อบุคคลต่าง ๆ  ได้ฝึกฝนความอดทนต่ออุปสรรค ได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหา มีความละเอียดรอบคอบ
มากขึ้น และได้รับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ 

 

 

 

 



 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เนื่องด้วยผู้จัดท าไม่มีประสบการณ์ทางด้านเครื่องปรับอากาศ จึงท าให้ยังขาดประสบการณ์      
การเรียนรู้ เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้า การเรียนรู้งานในรูปแบบใหม่จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างนาน 
และความที่ขาดประสบการณ์จึงอาจมีการปฏิบัติงานผิดพลาดในบางครั้ง ซึ่งท าให้ได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขความ
ผิดพลาดของตนเองเพ่ือไม่ให้เกดิความผิดพลาดขึ้นอีก 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากขั้นตอนการการปฏิบัติงานมีความละเอียดและซับซ้อนจึงต้องท าความเข้าใจด้วยตัวเองและ
ปรึกษาพนักงานพ่ีเลี้ยงอยู่เสมอ เพ่ือให้การท างานถูกต้องและผิดพลาดน้อยที่สุด 
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