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ท่ีไดเ้รียนมาประยกุตใ์ชก้บังานจริงไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ABSTRACT 

                  This operative project presented the study of refrigeration systems that require water 

evaporation assisted in cooling, also known as the Evaporative Cooling System. This was an 

experience derived from the implementation of a practical cooperative education program from 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ท่ีมาของโครงงานน้ีเกิดจากการท่ีไดอ้อกไปฝึกงานท่ีบริษทั ธนนัต ์โพลีแพค จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีมีการท างานทางดา้นผลิตและจดัจ าหน่ายกระสอบพลาสติกสานชนิดเคลือบซ่ึงจดัอยู่ใน
รูปแบบการอุตสาหกรรมในการผลิต ในเร่ืองของกระสอบจะตอ้งมีการใชพ้ลงังานและในเร่ืองของ
ไฟฟ้าภายในบริษทัดงันั้น ทางผูจ้ดัท าไดม้องเห็นว่า ประเทศไทยนั้นมีการใช้งานกระสอบจ านวน
มากตามร้านขายส่ง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีใช้กันทัว่โลกและใช้ในชีวิตประจ าวนั ทางผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิด
อยากจะเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัระบบท าความเยน็แบบท่ีตอ้งใชก้ารระเหยของน ้ าช่วยในการท าความ
เยน็ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการดา้นพลงังานใหเ้กิดประโยชน์กบับริษทัมากท่ีสุด 

 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 ตรวจสอบขอ้มูลการจดัการพลงังานดา้นการระเหยของน ้า  
1.2.2 มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท างานในส่วนของน ้าท่ีช่วยท าความเยน็ 
1.2.3 เพื่อใหเ้รียนรู้การท างานเป็นหมู่คณะ 
1.2.4 เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานรู้จกัการท างานอยา่งเป็นขั้นตอนและถูกตอ้ง 
1.2.5 เพื่อใหท้ราบถึงหลกัการของการระเหยของน ้าอยา่งถูกตอ้ง 
1.2.6 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการท างาน 

 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 เขา้ใจหลกัการปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบท าความเยน็แบบท่ีตอ้งใชก้ารระเหยของน ้า                       
ช่วยในการท าความเยน็ 

1.3.2 ตรวจสอบหาความบกพร่องของการท างานของเคร่ืองจกัรและระบบไฟฟ้า 
1.3.3 มีทกัษะในเร่ืองของมาตรการต่าง ๆ ในเร่ืองของขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละเดือน 
1.3.4 รู้จกัการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานจริง 
1.3.5 สามารถอธิบายหลกัของการระเหยของน ้าช่วยในการท าความเยน็ได ้
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1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1.4.1 เกิดทกัษะการส่ือสารขอ้มูล (Communication Skill) 
1.4.2 มีความรับผิดชอบและเขา้ใจในการท างานใหม้ากขึ้น 
1.4.3 เขา้ใจหลกัการ และ วิชาการมากขึ้นจากการปฏิบติังานจริง 
1.4.4 รู้จกัแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ การวางแผนการปฏิบติังาน 

 



บทที2่ 

ทฤษฎีและหลักการที่เกีย่วข้อง 

2.1 ระบบ Evaporative Cooling Systems คืออะไร 

 ระบบอีวาป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบท าความเยน็ท่ีเหมาะส าหรับการปรับอากาศ

ในพื้นท่ีโล่ง อาคารขนาดใหญ่ท่ีมีแหล่งก าเนิดความร้อนสูง สถานท่ีท่ีมีคนจ านวนมาก ศูนยส์รรพสินคา้ 

ศูนยกี์ฬาในร่ม งานแสดงนิทรรศการ รวมทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงเรือนปศุสัตว ์และ

โรงเรือนเพาะช า โดยระบบอีวาป (Evaporative Cooling System) มีตน้ทุนในการติดตั้งไม่เกิน 30% และใช้

กระแสไฟฟ้าเพียง 5 - 10% ของระบบปรับอากาศท่ีใชค้อมเพรสเซอร์ ระบบอีแวป้เป็นระบบท่ีใชอ้ากาศ

บริสุทธ์ิ 100% และไม่มีละอองน ้าปะปน จึงมีความปลอดภยัต่อสุขภาพอนามยัของผูใ้ชง้าน 

 

2.2 เหตุผลท่ีระบบ Evaporative Cooling Systems 

2.2.1 เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีท างานภายในโรงงาน บริษทั พื้นท่ีพกัผอ่นบา้นพกัอาศยั 

2.2.2 เพื่อลดอุณหภูมิในพื้นท่ีท างาน 4-10 องศาเซลเซียสโดยการจ่ายลมเยน็ไปยงับริเวณพื้นท่ี

เป้าหมายโดยตรง 

2.2.3 เพื่อป้องกนัอากาศร้อนภายนอกเขา้สู่ภายในอาคาร 

2.2.4 เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ใหอ้ากาศบริสุทธ์ 

2.2.5 เพิ่มสร้าง Positive Pressure ป้องกนัฝุ่ นละออง ส่ิงเจือปน กล่ิน และแมลง 

2.2.6 เพื่อการประหยดั ลดตน้ทุนค่าไฟฟ้า เม่ือเปรียบเทียบกบัการท าความเยน็ระบบปรับอากาศ

ทัว่ไป (Air Condition) 

 

2.3 ข้อดีของระบบ Evaporative Cooling Systems 

1.ประหยดัพลงังาน เม่ือเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทัว่ไป (Air Condition) ในขนาด

ความสามารถท าความเยน็เท่ากนั 

2.ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาต ่า ระบบไม่ซบัซอ้น ง่ายต่อการบ ารุงรักษา ไม่ตอ้งใชผู้ว้ชาญท่ีมี

ความรู้เฉพาะ เม่ือเปรียบกบัระบบปรับอากาศทัว่ไป(Air Condition) 
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3.เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ปราศจากสารท าความเยน็ CFC ไม่สร้างภาวะเรือนกระจกในชั้น

บรรยากาศท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 

4.สามารถออกแบบให้อาคารเป็น Positive Pressure หรือ negative Pressure สร้างม่านอากาศ

ป้องกนัส่ิงเจือปนจากภายนอก 

5.สามารถใชง้านทั้งในอาคารปิดและพื้นท่ีโล่งกลางแจง้ 

 

2.4 Evaporative Cooling Systems ติดตั้งได้ 2 แบบ คือ 

2.4.1 การติดตั้งแบบฟรีโบล 
(1)  ตอ้งค านวณพื้นท่ีเป็นหลกั โดยสเปกของเคร่ือง Evaporative 1 เคร่ือง(18,000 CM/H.) 
(2)  การติดตั้งแบบน้ีสามารถลดอุณหภูมิไดท้ั้งพื้นท่ีแต่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายในการติดตั้งสูงเพราะ
ตอ้งใช ้   จ านวนเคร่ือง Evaporative หลายเคร่ือง 
(3)  การติดตั้งแบบน้ีตอ้งมีการติดตั้งพดัลมระบายอากาศออก (Exhaust System) เพื่อเป็นการ
ระบายความช้ืนท่ีเกิดขึ้น 
2.4.2 การติดตั้งแบบใช้ท่อล่อลม 

(1)  การติดตั้งแบบน้ี เป็นการส่งลมท่ีถูกลดอุณหภูมิแลว้ ไปตามท่อโดยปล่อยลมลงตามจุดท่ีมี

ผูป้ฏิบติังานอยูใ่นจุดนั้นๆ 

(2) การติดตั้งแบบน้ีเป็นท่ีนิยมในโรงงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากลงทุนไม่สูงมาก ใชเ้คร่ือง

Evaporative นอ้ย  สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายต่างๆ (เทียบกบัแบบฟรีโบล) 

(3) การติดตั้งแบบน้ีไม่ตอ้งมีการติดตั้งพดัลมระบายอากาศออก (Exhaust System) เน่ืองจาก

ความช้ืนมีนอ้ย พื้นท่ีภายในโรงงานอาจมีอุณหภูมิสูงกวา่ภายนอกโรงงานไดถึ้ง 3 °C เน่ืองจากมีการ

ซึมซบัความร้อนจากผนงั และหลงัคาโรงงาน และความร้อนเกือบทั้งหมด  ยงัคงสะสมอยูใ่น

โรงงาน จึงใหค้วามช้ืนท่ีมีนอ้ยระเหยไปไดเ้อง 
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2.5 อุปกรณ์ท่ีในระบบ Evaporative Cooling Systems 

 2.5.1 แผ่น Cooling Pad 

แผน่ท าความเยน็ (Cooling Pad) เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีลดอุณหภูมิอากาศดว้ยการระเหยน ้า ดงันั้น 
แผน่ท าความเยน็ (Cooling pad) จึงควรมีคุณสมบติัดูดซบัน ้าไดดี้ มีความแขง็แรง ไม่อ่อนนุ่ม เน่าเป่ือย หรือผุ
พงัง่าย เพราะตอ้งอยูก่บัสภาพท่ีเปียกน ้าและแหง้สลบักนัตลอดเวลา และควรมีพื้นท่ีผิวกระดาษมาก เพื่อให้
สามารถระเหยน ้าไดดี้และในปริมาณมาก เพราะทุกๆ 1 กรัมของน ้าท่ีระเหยไปมนัจะดูดซบัความร้อนแฝง 
(Latent heat) ไป 540 แคลอรี และเม่ือพลงังานความร้อนในอากาศลดลง อุณหภูมิอากาศก็จะลดลงดว้ย 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิอากาศของแผน่ท าความเย็น มีดงัน้ี 

 วสัดุท่ีใชผ้ลิตแผน่ท าความเยน็ส าหรับการใชง้านปรับอากาศทัว่ไป เช่น โรงเรือนเล้ียงสัตว ์ โรง
เพาะปลูกพืช (Green house) โรงงานทอผา้ โรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ โรงงานตดัเยบ็รองเทา้ และโรงงานท่ีมีพื้นท่ี
ขนาดใหญ่มีคนท างานมาก จะใชก้ระดาษคุณภาพดี ไดแ้ก่ กระดาษ Kraft ท่ีผลิตจากไมส้นคุณภาพดีท่ีขึ้นอยู่
บนท่ีสูงและมีสภาพอากาศหนาวเยน็ แหล่งผลิตท่ีเช่ือถือได ้ เช่น ฟินแลนด์ สวีเดน และสหรัฐอเมริกา 
กระดาษท่ีมีคุณภาพดีจะท าใหแ้ผน่ท าความเยน็มีอายกุารใชง้านยาวนานมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการระเหย
น ้าดี และคุม้ค่าในการลงทุนมากกวา่กระดาษท่ีมีคุณภาพต ่า กระดาษท่ีน ามาใชผ้ลิตแผน่ท าความเยน็ใน
ปัจจุบนัมีหลายชนิด แบ่งตามกลุ่มใหญ่ๆไดด้งัน้ี 

1.1 Kraft Paper เป็นกระดาษท่ีผลิตจากเยือ่กระดาษตามกระบวนการคราฟต ์(Kraft Process) ท าให้
ไดเ้ยือ่กระดาษท่ีมีความยดืหยุน่และทนต่อการฉีกขาดสูง นิยมใชท้ าบรรจุภณัฑ ์ เพราะเป็นกระดาษ
คุณภาพดี มีความแขง็แรง และมีอายกุารใชง้านยาวนานกวา่กระดาษท่ีผลิตจากกระบวนการแบบอ่ืน 
กระบวนการคราฟต ์ เป็นการผลิตเยื่อกระดาษจากไมเ้น้ืออ่อนเท่านั้น เช่น ไมส้น (ขอ้มูลจาก 
Wikipedia)  

1.2 Recycle Kraft Paper เป็นกระดาษท่ีผลิตจากเยื่อกระดาษ ซ่ึงไดจ้ากการน าผลิตภณัฑท่ี์ท าจาก 
Kraft Paper ซ่ึงไม่ไดใ้ชง้านแลว้ มาท าการยอ่ยสลายใหไ้ดเ้ยือ่กระดาษและใชเ้ป็นส่วนผสมในการ
ผลิตกระดาษขึ้นมาใชใ้หม่ (recycle) ท าใหก้ระดาษท่ีไดมี้คุณสมบติัดอ้ยลงไป ทั้งน้ี ขึ้นอยูก่บัอตัรา
ส่วนผสมของเยือ่กระดาษและกรรมวิธีในการผลิตกระดาษ 

1.3 Sulfite Paper เป็นกระดาษท่ีผลิตจากเยือ่กระดาษท่ีผา่นการยอ่ยสลายเน้ือไมด้ว้ยเกลือของกรด
โซฟูรัสหลายชนิด (various salts of sulfurous acid) กระบวนการน้ีถูกพฒันาขึ้นมาในช่วงเวลา
ใกลเ้คียงกบั Kraft Process ขอ้ดีของกระบวนการน้ีคือ สามารถผลิตเยื่อกระดาษจากไมห้ลาย
ประเภท ทั้งไมเ้น้ืออ่อนและไมเ้น้ือแขง็ แต่คุณภาพของกระดาษจะดอ้ยกวา่ Kraft Paper (ขอ้มูลจาก 
Wikipedia) แผน่ท าความเยน็ท่ีผลิตจากกระดาษท่ีมีความหนาและ/หรือมีน ้าหนกัมากซ่ึงเป็นค่าเชิง



6 
 

ปริมาณ ไม่อาจทดแทนหรือเปรียบเทียบกบัแผ่นท าความเยน็ท่ีผลิตจากกระดาษท่ีมีความยดืหยุน่
และทนต่อการฉีกขาดสูงซ่ึงเป็นค่าเชิงคุณภาพ นอกจากนั้น แผน่ท าความเยน็มีกระดาษเป็นวตัถุดิบ
หลกัซ่ึงเป็นสินคา้โภคภณัฑท์ัว่ไปท่ีมีราคาไม่ต่างกนัมากนกัถา้มีคุณภาพในระดบัเดียวกนั แมจ้ะมา
จากแหล่งผลิตท่ีต่างกนัก็ตาม ดงันั้น ถา้แผน่ท าความเยน็มีราคาท่ีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ให้
สันนิษฐานไวก่้อนวา่อาจใชว้ตัถุดิบในการผลิตท่ีต่างกนั 

  

 
รูปท่ี 2.1 กระดาษท่ีน าใชผ้ลิตแผ่นท าความเยน็ 

 

2. การออกแบบและกระบวนการผลิต เป็นการท า กระดาษลอน (corrugated paper) ซ่ึงมีคุณสมบติั
พิเศษท่ีเรียกวา่ Special Impregnated Cellulose Paper โดยการน ากระดาษท่ีเลือกสรรแลว้ไปชุบในสารเคมี
และท าการอดัลอนตามรูปแบบท่ีก าหนด จากนั้นน ามายึดติดกนัดว้ยกาวชนิดพิเศษท่ีสามารถดูดซบัน ้าไดดี้ 
โดยวางแนวลอนกระดาษสลบัไขวก้นัเกิดเป็นท่ออากาศ (flutes) แลว้น าไปอบจนกาวแหง้สนิทและติดแน่น
ดี จึงน าไปตดัดว้ยเล่ือยสายพานท่ีคมและมีฟันเล่ือยแบบละเอียด จะไดแ้ผน่ท าความเยน็ตามท่ีตอ้งการ ส่ิง
ส าคญั ผูผ้ลิตตอ้งท าการทดสอบผลิตภณัฑท์างเทคนิค เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลเฉพาะ สามารถน าไปใชใ้นการ
ค านวณ ออกแบบ และใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อยา่งไรก็ตาม ผูผ้ลิตแต่ละรายจะมีเทคนิคและวิธีการเฉพาะของ
ตนเอง เพื่อใหไ้ดแ้ผน่ท าความเยน็ท่ีมีคุณสมบติัดูดซบัน ้าและระเหยน ้าไดดี้ ไม่อ่อนนุ่มหรือยบุตวัเม่ือเปียก
น ้า ไม่เป่ือยยุย่หรือเน่าสลายง่ายแมก้ระดาษจะเปียกและแหง้สลบักนัอยูต่ลอดเวลา มีประสิทธิภาพในการใช้
งานสูง และมีอายกุารใชง้านยาวนาน 
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รูปท่ี 2.2 แผน่ท าความเยน็ท่ีดีจะมีขนาดและมุมของช่องอากาศ 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.3 เปรียบเทียบรูปแบบและขนาดของช่องอากาศ 
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รูปท่ี 2.4 เปรียบเทียบมุมตดักนัของช่องอากาศ 

 
 

รูปท่ี 2.5 ขอ้มูล CeLPad รุ่น 0790 

ตวัอยา่งขอ้มูลขา้งบนน้ี เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบของผูผ้ลิตแผ่นท าควาเยน็ เฉพาะ CeLPad รุ่น 
0790 ท่ออากาศสูง 7 มิลลิเมตร ท ามุมตดักนั 90° แบบ 45x45° หรือท ามุม 45° กบัแนวระดบัทั้ง 2 ดา้น ถา้ให้
ลมไหลผา่น CeLPad ตามปกติท่ีความเร็ว 1.5 เมตร/วินาที จะมีประสิทธิภาพท าความเยน็ 88% ของค่าความ
แตกต่างระหวา่งอุณหภูมิตุม้แหง้และตุม้เปียก และจะเกิดความดนัลด (Pressure Drop) 25 ปาสคาลหรือ 0.10 
น้ิวน ้า ซ่ึงเป็นขอ้มูลทางเทคนิคส าคญัท่ีสามารถน าไปใชใ้นการค านวณ ออกแบบ และใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
เพื่อให้โรงเรือนอีแวป้มีประสิทธิภาพในการใชง้านสูง และคุม้ค่าในการลงทุน 

การประเมินความคุ้มค่าในการใช้งานแผ่นท าความเย็น 

            การใชแ้ผน่ท าความเยน็ท่ีมีประสิทธิภาพต่างกนั จะท าใหอุ้ณหภูมิในโรงเรือนอีวาปต่างกนัดว้ย ซ่ึง
จะส่งผลโดยตรงต่อการเล้ียงสัตวอ์ยา่งหลีกเล่ียงมิได ้การประเมินความคุม้ค่าในการใชง้านแผน่ท าความเยน็
ท่ีมาจากแหล่งผลิตต่างกนั ท าไดด้งัน้ี 

 

จากสูตร      อุณหภูมิอากาศท่ีลดลง = (อุณหภูมิตุม้แหง้ - อุณหภูมิตุม้เปียก) xPad’s Efficiency/100 

                   ถา้สภาวะอากาศมีอุณหภูมิ 40°C ความช้ืน 30 %RH 

                   จาก Psychrometric Chart หาค่าอุณหภูมิตุ่มเปียกได ้25.5°C 

  

กรณีตัวอย่างการใช้ แผ่นท าความเย็น รุ่น CeLPad® 0790 
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                  แผน่ท าความเยน็ รุ่น CeLPad® 0790 มีประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิ 88% 

                  อุณหภูมิอากาศท่ีไหลผา่นแผน่ท าความเยน็จะลดลง  =  (40 - 25.5) x 88/100  =  12.76  °C    

                  ดงันั้น อุณหภูมิอากาศท่ีไหลผา่นแผน่ท าความเยน็จะเหลือ  =  40 – 12.76  =  27.24  °C 

  

กรณีตัวอย่างการใช้ Cooling pad จากแหล่งผลติท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

                  Cooling pad ไม่ไดม้าตรฐานคาดวา่มีประสิทธิภาพการลดอุณหภูมิประมาณ 82% 

                  อุณหภูมิอากาศท่ีไหลผา่นแผน่ท าความเยน็จะลดลง  =  (40 - 25.5) x 82/100  =  11.89  °C    

                  ดงันั้น อุณหภูมิอากาศท่ีไหลผา่นแผน่ท าความเยน็จะเหลือ  =  40 – 11.89  =  28.11  °C 

            

จะเห็นวา่ การใชแ้ผน่ท าความเยน็จากแหล่งผลิตท่ีไม่ไดม้าตรฐานจะท าใหป้ระสิทธิภาพของโรงเรือน             
อีวาปลดต ่าลง ในกรณีตวัอย่างน้ี ท าใหอุ้ณหภูมิในโรงเรือนมีค่าต่างกนัถึง 1°C ในทางปฏิบติั ถือวา่มีผลต่อ
การเล้ียงสัตว ์ โดยเฉพาะการเล้ียงสัตวใ์นทอ้งถ่ินท่ีมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืนอยา่งประเทศไทย เช่น ไก่และ
สุกร ตอ้งการความสุขสบายในการอยู่อาศยัหรือสภาวะเหมาะสม (Comfortable Zone) ท่ีอุณหภูมิ 18 - 25°C 
ดงันั้น อุณหภูมิอากาศท่ีสูงกวา่น้ี จะท าใหส้ัตวเ์กิดความเครียดจากความร้อน (Heat Stress) และจะเพิ่มมาก
ขึ้นเร่ือยๆตามอุณหภูมิอากาศท่ีสูงขึ้น ซ่ึงสัตวอ์าจแสดงอาการใหเ้ห็น ดงัน้ี ไก่ปีกตก นอนคลุกพื้นท่ีมี
ความช้ืน เล่นน ้า อา้ปากหรือหอบหายใจ กินอาหารลดลง กินน ้ามากขึ้น หมอบซึม และถา้อุณหภูมิอากาศสูง
มากอาจท าใหส้ัตวต์ายได ้โดยเฉพาะโรงเรือนอีวาปท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงถึง 32 °C หรือสูงกวา่ 

  จากประสบการณ์ของผูเ้ขียน มกัพบเห็นปัญหาเหล่าน้ีไดช้ดัเจนในการเล้ียงไก่เน้ือ ซ่ึงมกัเกิดความ
เสียหายในช่วงอายกุ่อนจบัไก่ส่งโรงงานหรือเกิดกบัไก่เน้ือขนาดน ้าหนกัเฉล่ียตั้งแต่ 2.20 กก. ขึ้นไป การใช้
แผน่ท าความเยน็ท่ีไม่ไดม้าตรฐานอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายได ้2 - 5 % ซ่ึงถา้คิดเป็นความเสียหายทางการ
เงินจะไดด้งัน้ี การเล้ียงไก่เน้ือจ านวน 21,500 ตวั (โรงเรือนขนาด 16x 120 เมตร) ถา้ประเมินความสูญเสียท่ี 
3% และน ้าหนกัไก่เฉล่ีย 2.20 กก. จะสูญเสียไก่ประมาณ 645 ตวัหรือ 1,419 กก. ต่อโรงเรือน ถา้ไก่เป็นราคา 
35.00 บาท/กก. คิดเป็นเงินประมาณ 49,665.00 บาทต่อโรงเรือนต่อรุ่น หรือคิดเป็นเงินประมาณ 248,325.00 
บาทต่อโรงเรือนต่อปี ท่ีอตัราการเล้ียงไก่เน้ือ 5 รุ่น/ปี 

  โรงเรือนอีวาปในปัจจุบนัมีความส าคญัต่อการเล้ียงสัตวอ์ยา่งยิง่ เน่ืองจากสภาวะโลกร้อน และ
สภาวะอากาศมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงมากขึ้น เช่น ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจดั ในฤดูร้อนอากาศจะ
ร้อนจดั ฝนไม่ตกตามฤดูการจนท าใหเ้กิดความแหง้แลง้ หรือเม่ือฝนตก จะตกหนกัมากจนน ้าท่วม เป็นตน้ 
การเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์เหล่าน้ีอยา่งรอบคอบจะช่วยผอ่นหนกัเป็นเบาได ้ ประสิทธิภาพในการ
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ใชง้านของโรงเรือนอีวาป อยูท่ี่การออกแบบก่อสร้างอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัภูมิอากาศในทอ้งถ่ิน และควร
เลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีเช่ือถือได ้เช่น แผน่ท าความเยน็ ควรมีคุณภาพดีและมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงมีหลกัการในการ
เลือกสรร ดงัน้ี 

 

1.    เน้ือกระดาษของแผ่นท าความเย็นควรมีความหยุ่นตัวพอสมควร ไม่กรอบแขง็หรือแตกหกัง่าย 
สามารถดูดซบัน ้าและระเหยน ้าไดดี้ มีพื้นท่ีผิวหนา้กระดาษหรือผิวสัมผสัระหวา่งน ้ากบัอากาศมาก ซ่ึงจะท า
ใหมี้ประสิทธิภาพการระเหยน ้าสูง เช่น CeLPad® รุ่น 0790 มีพื้นท่ีผิวกระดาษสูงถึง 460 ตารางเมตรต่อแผน่
ท าความเยน็ 1 ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงแผน่ท าความเยน็ทัว่ไป มีพื้นท่ีผิวกระดาษเพียง 420 - 440 ตารางเมตรต่อแผ่น
ท าความเยน็ 1 ลูกบาศกเ์มตร นอกจากนั้น ความสามารถในการดูดซบัน ้ามีความส าคญัมากต่อการใชง้านและ
สุขภาพสัตว ์เพราะถา้กระดาษดูดซบัน ้าไม่ดี เมด็น ้าก็มกัจะกลิ้งอยูบ่นผิวกระดาษและจะถูกลมดูดใหก้ระเซ็น
เขา้ไปในโรงเรือน สัตวท่ี์สูดหายใจเอาละอองน ้าซ่ึงมีสถานะเป็นของเหลวเขา้ไป อาจท าใหส้ัตวป่์วยดว้ยโรค
ระบบทางเดินหายใจได ้ และละอองน ้าท่ีตกลงบนพื้นจะท าใหพ้ื้นเปียกแฉะและเป็นปัญหาดา้นการ
สุขาภิบาล การทดสอบความสามารถดูดซบัน ้าของกระดาษท าไดอ้ยา่งง่ายๆ โดยหยดน ้ าลงบนกระดาษ ถา้น ้า
ถูกดูดซบัและซึมไปไดเ้ร็ว แสดงวา่มีประสิทธิภาพการดูดซบัน ้าดี ถา้กระดาษดูดซบัน ้ าชา้หรือมีหยดน ้าคา้ง
อยูบ่นกระดาษ แสดงวา่มีประสิทธิภาพในการดูดซบัน ้าไม่ดี 

 
รูปท่ี 2.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซบัน ้าของกระดาษ 

2. สีผิวของกระดาษ ควรมีความสม ่าเสมอกนัตลอดทั้งแผ่น ไม่มีจุดด่างหรือร่องรอยใดๆ เม่ือชุบน ้า
แลว้ ส่วนท่ีเป็นกาวตอ้งสามารถดูดซบัน ้าได ้ซ่ึงเป็นคุณสมบติัของกาวท่ีดีไม่ท าให้เสียพื้นท่ีการระเหยน ้า
และท าใหก้ระดาษยดึติดกนัแน่นไม่หลุดออกจากกนัไดง้่าย 
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รูปท่ี 2.7 เปรียบเทียบสีผิวของกระดาษ 

3.    แผ่นท าความเย็นควรมีความแข็งแรง สามารถทรงตวัอยูไ่ดด้ว้ยตวัเองเม่ือเปียกน ้า ไม่อ่อนนุ่ม 
เป่ือยยุย่หรือเน่าสลายง่าย และแผน่กระดาษแต่ละแผ่นตอ้งยดึติดกนัอยูต่ลอดเวลาไม่แยกหลุดออกจากกนัแม้
จะเปียกน ้าและแหง้สลบักนัอยูต่ลอดเวลาก็ตาม                      

 

4.    ขนาดของท่ออากาศ (flute) และมุมตัดกนัของท่ออากาศ (flute angle) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพในการระเหยน ้าและความกดดนัลด (Pressure Drop) ของแผน่ท าความเยน็ ส าหรับ
การเล้ียงสัตวใ์นประเทศไทยซ่ึงมีภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน ควรใชแ้ผน่ท าความเยน็ท่ีมีท่ออากาศสูง 7mm และ
มีมุมตดักนั 90° หรือท ามุม 45° กบัแนวระดบั กรณีท่ีโรงเรือนมีค่า Negative Pressure สูง และไม่สามารถเพิ่ม
จ านวนแผน่ท าความเยน็ ควรเลือกใชแ้บบท่ีท่ออากาศสูง 7mm และมีมุมตดักนั 60° หรือท ามุม 15° และ 45° 
กบัแนวระดบั ซ่ึงมีค่าความกดดนัลดนอ้ยกวา่   

5.    คุณภาพและประสิทธิภาพของแผ่นท าความเย็น ขึ้นอยูก่บัคุณภาพของกระดาษและน ้ายาเคมีท่ี
ใชใ้นการผลิต การออกแบบ และกรรมวิธีในการผลิต กระดาษท่ีมีความหนามาก และ/หรือ มีน ้าหนกัมาก ไม่
มีผลต่อประสิทธิภาพการท าความเยน็หรือการลดอุณหภูมิอากาศ เพราะการระเหยน ้าจะเกิดขึ้นเฉพาะท่ีผิว
กระดาษหรือส่วนของน ้าท่ีสัมผสักบัอากาศเท่านั้น น ้าท่ีอยูลึ่กลงไปในเน้ือกระดาษจะไม่สามารถระเหยน ้า
ได ้ส่วนความแขง็แรง คงทน และอายกุารใชง้าน จะขึ้นอยู่กบัคุณภาพกระดาษ และน ้ายาเคมีท่ีใชใ้นการผลิต 
ไม่ใช่ความหนา และ/หรือ น ้ าหนกัของกระดาษท่ีใชผ้ลิตแผน่ท าความเยน็ 

6.    ควรเลือกใช้แผ่นท าความเย็นจากผู้ผลติท่ีมีมาตรฐานเช่ือถือได้ มีขอ้มูลทางเทคนิคท่ีสามารถ
น าไปใชใ้นการค านวณและใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีบริการหลงัการขายท่ีดี สามารถใหค้  าแนะน าและช่วย
แกปั้ญหาทั้งดา้นการค านวณออกแบบและการใชง้านโรงเรือนอีวาปไดอ้ยา่งดี 
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2.5.2 พดัลมดูดอากาศขนาดใหญ่ 

   

รูปท่ี 2.8 พดัลมดูดอากาศ                   

 

รูปท่ี 2.9 ตูค้วบคุมเปิด-ปิดพดัลม 
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พดัลมอุตสาหกรรม คือ พดัลมประเภทหน่ึงท่ีมีก าลงัความแรงมากกวา่พดัลมทัว่ไป มีความแขง็แรง 
ทนทาน ฐานของพดัลมส่วนใหญ่ตอ้งท าจากเหลก็หรือวสัดุท่ีตอ้งแขง็แกร่งเน่ือง จากตวัใบพดั มอเตอร์ จะมี
ขนาดใหญ่ใหก้ าลงัแรงกวา่พดัลมปกติดงันั้นฐานท่ีตั้งจึงตอ้งมีความ มัน่คง แขง็แรง พอสมควร ซ่ึงการ
เลือกใชง้านพดัลมอุตสาหกรรมตอ้งเร่ิมตน้จากการมองสถานท่ีวา่สถานท่ีท่ีจะน าไปใชง้านเป็นอยา่งไร 
หลกัๆ จะแบ่งสถานท่ีในการใชง้านออกเป็น 2 ประเภท 

 สถานท่ีอนัตราย สถานท่ีอนัตรายคือสถานท่ีท่ีมีโอกาสติดไฟไดง้่าย มีโอกาสระเบิด เช่น โรงงาน
น ้ามนั, โรงงานปิโตรเคมี, ป๊ัมน ้ามนั หรือโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีมีวสัดุติดไฟง่าย เช่น โรงงาน
พลาสติก, โรงไม ้ เป็นตน้ การเลือกใชพ้ดัลมอุตสาหกรรมกบัสถานท่ีประเภทน้ีตอ้งออกแบบ ใหท้ าจาก
โครงสร้างกนัประกายไฟ ตวัพดัลมตอ้งสามารถควบคุมการเกิดประกายไฟได ้ จะมีมอเตอร์กนัระเบิดแต่
ไม่ไดห้มายถึงมอเตอร์จะไม่ระเบิดเพียงแค่มนัท าจากวสัดุท่ีแขง็แรงเหนียวแน่น หากเกิดการระเบิดจริงจะไม่
แตกกระจายออก 

สถานท่ีไม่อนัตราย สถานท่ีเหล่าน้ีคือสถานท่ีแตกต่างจากแบบแรก มีการระบุไวช้ดัเจนวา่ไม่ใช้
พื้นท่ีอนัตราย โครงสร้างพดัลมจะถูกออกแบบโดยไม่ตอ้งกนัประกายไฟ 

การเลือกใชง้านพดัลมไม่วา่จะสถานท่ีใดก็ตามมกัขึ้นอยูก่บัขนาดของพื้นท่ีและต าแหน่งส าหรับการติดตั้ง
อีกทั้งพดัลมอุตสาหกรรมยงัแบ่งประเภทการดูดอากาศไดด้งัน้ี 

Propeller Fan พดัลมระบายอากาศลกัษณะจะคลา้ยพดัลมทัว่ไป อาจมีใบพดั 1-2 ใบ ท าใหอ้ากาศ
เคล่ือนท่ีไดใ้นปริมาณมาก แรงดนัอากาศนอ้ย 

Tube axial Fan ขนาดท่อพดัลมจะยาว แต่ตวัใบพดัสั้นกวา่แบบแรก มีแรงดนัอากาศสูง ควบคุม
ทิศทางลมไดง้่าย แต่ปัญหาคือมีขนาดใหญ่และหนกัสุดๆ การเคล่ือนยา้ยไปวางจุดอ่ืนๆ ล าบาก 

 Vanaxial Fan เป็นพดัลมท่ีพฒันามาจากแบบ 2 ช่วงท่อพดัลมมีขนาดสั้นกวา่ มีใบพดัแบบพิเศษช่วย
ใหเ้กิดแรงดนัอากาศสูงกวา่ เหมาะกบัการใชบ้ริเวณพื้นท่ีท่ีมีความอบัของอากาศ 
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2.5.3 เคร่ืองท าป๊ัมน ้า 

 

 

รูปท่ี 2.10 เคร่ืองท าป๊ัมน ้า 

 

ป๊ัมน ้าคือเคร่ืองมือท่ีช่วยในการส่งน ้า ประกอบดว้ย Mechanic และ Electricity / Engine มี 2 ส่วน มี

หวัป๊ัมและมอเตอร์ มอเตอร์ท าหนา้ท่ีหมุนให้ตวัป๊ัมเคล่ือนท่ีเพื่อผลกัน ้าจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงไปโดย

แรงดนัและปริมาณน ้า ตามการออกแบบของแต่ละการใชง้าน ช่วยเสริมน ้าให้แรงขึ้นไปถึงอีกจุดหน่ึงได้

พร้อมกบัปริมาณน ้าท่ีเพิ่มมากขึ้น ถา้เราตอ้งการปริมาณน ้ ามาก แรงดนัจะนอ้ย ถา้เราตอ้งการปริมาณน ้านอ้ย 

แรงดนัจะมาก 
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บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
 
ช่ือสถานประกอบการ: บริษทั ธนนัต ์โพลีแพค จ ากดั 
ท่ีอยู:่ 166 หมู่ท่ี 1 ต าบลสวนส้ม อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร 74120 
โทรศพัท:์   034-418 154 
เวลาท าการ:  วนัจนัทร์-วนัอาทิตย ์เวลา 08.00 –17.00 น.  

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนทีบริษทั ธนนัต ์โพลีแพค จ ากดั 
 

 

 

 

 

บริษทั นิธิกรอุตสาหกรรม จ ากัด เร่ิมก่อตั้งขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2526 โดยมีคุณธนันต์ วงศ์
ประเสริฐผลเป็นประธานกรรมการ มีสถานท่ีท าการ ณ ถนนสุคนธวิท ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.
สมุทรสาคร จากความมุ่งมัน่และความพยายามอนัแรงกลา้ พร้อมทั้งการสนบัสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งบริษทั นิธิกรอุตสาหกรรม จ ากดั จึงพฒันาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น
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เพื่อเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการผลิต ในปี พ.ศ. 2541 จึงด าเนินการก่อสร้างอาคารผลิตแห่งใหม่ ณ 
ถนนท่าเสา-พนัธุวงษ์ โดยไดร้วมอาคารส านักงาน โรงงานและคลงัสินคา้ เขา้ไว ้ณ ท่ีท าการแห่ง
ใหม่ โดยด าเนินการผลิตกระสอบพลาสติกสาน(Woven Plastic bag) ท่ีมีคุณภาพสูงโดยผลิตขึ้นจาก
เม็ดพลาสติกโพลิโพรลิลีน เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ทั้งภายในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็น
การผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้บริษทั ธนนัต ์โพลีแพค จ ากดั เร่ิมก่อตั้งขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2546 โดยมี
คุณชาญชยั วงศป์ระเสริฐผล และ คุณฉายรัช วงศป์ระเสริฐผลเป็นประธานกรรมการ มีสถานท่ีท า
การ ณ อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาครโดยมีอาคารส านกังาน โรงงานและคลงัสินคา้ อยู่ ณ 
ท่ีแห่งเดียวกนัและจากความมุ่งมัน่และความพยายามอนัแรงกลา้ พร้อมทั้งการสนบัสนุนอยา่งดีเยี่ยม
จากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งบริษทั ธนันต์ โพลีแพค จ ากดั จึงพฒันาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย
ด าเนินการผลิตกระสอบพลาสติกสานชนิดเคลือบ(Circular Laminated bag) ท่ีมีคุณภาพสูงโดยผลิต
ขึ้นจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีนและเคลือบดว้ยฟิลม์โพลิโพรพิลีนเพื่อรองรับความตอ้งการของ
ลูกคา้ทั้งภายในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 

บริษทั วงศ ์โพลีแซค จ ากดั เร่ิมก่อตั้งขึ้นเม่ือ ปี พ.ศ. 2563โดยมีคุณชาญชยั วงศป์ระเสริฐ
ผลและคุณฉายรัช วงศ์ประเสริฐผลเป็นประธานกรรมการ มีสถานท่ีท าการ ณ อ าเภอกระทุ่มแบน 
จงัหวดัสมุทรสาครโดยมีอาคารส านักงาน โรงงานและคลงัสินคา้ อยู่ ณ ท่ีแห่งเดียวกันและจาก
ความมุ่งมัน่และความพยายามอนัแรงกลา้ พร้อมทั้งการสนบัสนุนอย่างดีเยีย่มจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
บริษทั วงศ์ โพลีแซค จ ากัด จึงพฒันาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นการรวมทั้ง 2 
บริษทัฯ ให้มาอยู่ในพื้นท่ีเดียวกนั โดยด าเนินการผลิตกระสอบพลาสติกสานชนิดเคลือบ(Circular 
Laminated bag) และกระสอบพลาสติกสาน(Woven Plastic bag) ท่ีมีคุณภาพสูงโดยผลิตขึ้นจากเม็ด
พลาสติกโพลิโพรพิลีนและเคลือบด้วยฟิล์มโพลิโพรพิลีนเพื่อรองรับความตอ้งการของลูกค้าทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการผลิตตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั ธนันต์ โพลีแพค จ ากัด เป็นบริษทัท่ีผลิตและจัดจ าหน่ายกระสอบพลาสติกสาน 
กระสอบเคลือบกราเวียร์ กระสอบปุ๋ ย กระสอบขา้วสารส าหรับบรรจุ ปุ๋ ย ขา้ว เมลด็พนัธุ์ และอาหาร
สัตวส์ าหรับตลาด Aftermarket และ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร 



19 
 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
3.4.1 ต าแหน่งท่ีได้รับมอบหมาย 

 นายธนายตุ  จรงคห์นู  รหสัประจ าตวั 6104200003 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  
 นางสาวสุวภทัร  ป่ินเกตุ  รหัสประจ าตวั 6104200015 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  
   ต าแหน่ง แผนกไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 
3.4.2 ลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 

- ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเคร่ืองจกัร 
- ศึกษาการวางแผนการด าเนินงานระบบท าความเยน็โดยใชก้ารระเหยของน ้าใชใ้น 

    การท าความเยน็ภายในโรงงาน    
- ติดตั้งเคร่ืองจกัรเคร่ืองใหม่ 
- ด าเนินการจดัท าเล่มรายงานเก่ียวกบัระบบท าความเยน็แบบท่ีตอ้งใชก้ารระเหย  

    ของน ้าช่วยในการท าความเยน็  
                         
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
ช่ือพนกังานท่ีปรึกษา นาย ราชศกัด์ิ   โพธิสิทธ์ิ 
ต าแหน่ง  หวัหนา้แผนกไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 

 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ระหวา่งวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 28 สิงหาคม  พ.ศ. 2564 
 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
3.7.1 ศึกษางานต่างๆ ของการท างานในโรงงานจากพี่เล้ียง 
3.7.2 ศึกษาอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน 
3.7.3 ศึกษาการท างานและลงพื้นท่ีกบักลุ่มงานในเร่ืองการป๊ัมน ้าเพื่อท าความเยน็ 
3.7.4 ศึกษาวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูดน ้าเพื่อมาใชใ้นระบบการระเหยของน ้า 
3.7.5 ลงพื้นท่ีปฏิบติังานการเก่ียวกบัระบบท าความเยน็แบบท่ีตอ้งใชก้ารระเหยของน ้าช่วย 
        ในการท าความเยน็ภายในโรงงาน 
3.7.6 สรุปและบนัทึกผลการปฏิบติังาน 
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ตารางท่ี 3.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการโครงงาน 

 

 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม   สิงหาคม 

1. ตั้งหวัขอ้ของโครงงาน 
 

   

2. รวบรวมขอ้มูลของโครงงาน 
 

   

3. เร่ิมเขียนโครงงาน  
 

  

4. ตรวจสอบโครงงาน  
 

  

5. โครงงานเสร็จเรียบร้อย   
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บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   ศึกษาและหาขอ้มูลในเร่ืองของหลกัการเก่ียวกบัระบบการจดัการพลงังานการระบายความร้อน
โดยใชร้ะบบ (Cooling Catch/Cooling Power) 
Cooling power เป็นหลกัการแลกเปล่ียนความร้อนโดยใชวิ้ธีการระเหยตวัของน ้า (Evaporation) ใน

กระบวนการ จะมีการสูญเสียน ้าไปส่วนหน่ึง แต่น ้าส่วนใหญ่ยงัคงน ากลบัมาใชไ้ดอี้ก โดยปกติเรา
สามารถจะน า Cooling Catch ไปใชใ้นการระบายความร้อนของน ้าในการหล่อเยน็กบัอุปกรณ์ใดๆ ก็ได ้
เช่น การหล่อเยน็อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต การหล่อเยน็อุปกรณ์ในโรงผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ ใชใ้น
การระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศ โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หา้งสรรพสินคา้ และอ่ืนๆ

 
 

รูปท่ี 4.1 หลกัการท างานของระบบ Cooling Catch และส่วนประกอบ 
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รูปท่ี 4.2 หลกัการท างานของระบบ Cooling Catch และส่วนประกอบ (ต่อ) 
 
 

 
                       

รูปท่ี 4.3 การติดตั้งตูค้วบคุมมอเตอร์ป๊ัมน ้า 

 
                                           

รูปท่ี 4.4 การวดัแรงดนัคอนเวอร์เตอร์ตูค้วบคุมมอเตอร์ป๊ัมน ้า 
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รูปท่ี 4.5  ลงพื้นท่ีเดินสายไฟเช่ือมต่อตูไ้ฟดบัเพลิง 

 
                     

รูปท่ี 4.6  การต่อท่อ 
 
 

 
                                  

รูปท่ี 4.7  การติดตั้งรางลองสายไฟ 
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รูปท่ี 4.8 เช็คท่อน ้าและท าความสะอาด 
 

 

 
                          

รูปท่ี 4.9 เช็คแทง็คน์ ้าและท าความสะอาด  
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รูปท่ี 4.10 ตรวจสอบการต่อท่อจากแทง็คน์ ้าไปยงัแผงฟิวส์ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.11 ตรวจสอบคุณภาพแผงฟิวส์ 
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รูปท่ี 4.12 ตรวจสอบการซบัน ้าของแผงฟิวส์  
 

 

  
                                        

รูปท่ี 4.13 สวิสตล์ูกลอย 
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รูปท่ี 4.14 ติดตั้งสวิสตล์ูกลอย  
 

 

 
 

รูปท่ี 4.15 การติดตั้งตูไ้ฟควบคุมมอเตอร์พดัลมเพดาน 
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รูปท่ี 4.16 พดัลมเพดานระบายอากาศ  
 
 

 
                                   

รูปท่ี 4.17 การติดตั้งตูไ้ฟควบคุมมอเตอร์พดัลม  
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รูปท่ี 4.18 การติดตั้งโซลีนอยน ้า 
 
 

 
                                         

รูปท่ี 4.19 การติดตั้งไทมเ์มอร์  
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รูปท่ี 4.20 ตรวจคุณภาพความเยน็ของการระเหยน ้า 
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บทท่ี5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของโครงงาน 
  5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  จากการท่ีไดท้ าในเร่ืองเก่ียวกบัระบบท าความเยน็แบบท่ีตอ้งใชก้ารระเหยของน ้าช่วยในการท า
ความเยน็ภายในโรงงานใหก้บับริษทัท่ีผา่นมา ผา่นพน้ไปไดด้ว้ยดี ไม่มีขอ้พกพร่องแต่อยา่งใด    การจดั
การพลงังานการระบายความร้อนภายในโรงงานในแต่ละขั้นตอนท่ีไดด้ าเนินการตอ้งมีการส่งขอ้มูลท่ีได้
จดัท าใหก้บัทางบริษทัเป็นระยะๆทุกเดือน และรายงานให้กบัทางผูจ้ดัการและหวัหนา้แผนกรับทราบถึง
ผลงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อไดท้ าการตรวจสอบงานตามเวลาท่ีไดก้ าหนด 

  
 5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
   - รู้การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเคร่ืองจกัร 
   - รู้การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
   - ไดรู้้การปฎิบติังานจริง 
   - ท าใหน้กัศึกษาไดมี้ประสบการณ์ก่อนออกท างานจริง 

  5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
   - ขาดความรู้ดา้นเก่ียวกบัระบบไฟฟ้า 
   - ขาดความรู้ในดา้นการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
   - ขาดทกัษะในการวิเคราะห์ปัญหา 
   - ไม่มีประสบการณ์ในการท างานจึงท าใหต้ดัสินใจไดย้าก 

  5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
   - สอบถามหวัหนา้งาน 
   - หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต หนงัสือ ต าราต่างๆ 
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ภาคผนวก (ก) 
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รูปท่ี 1 บริษทั ธนนัต ์โพลีแพค จ ำกดั 

 

 

 

รูปท่ี 2 กำรนิเทศของอำจำรย ์ 
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รูปท่ี 3 พนกังำนท่ีปรึกษำ  
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ภาคผนวก (ข) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ 
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1. ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นกำรติดตั้ง 

2. เปิดเคร่ืองวดัมิเตอร์ วดัตวั Inverter 2 ตวัใชง้ำนไดห้รือไม่ 

3. ติดตั้งวงจรตำมแบวงจรควบคุมสวิสตไ์ฟของตวัมอเตอร์ 

                   

                                รูปท่ี 4 ตรวจคุณภำพภำยนอกมอเตอร์ 

 

                                  รูปท่ี 5 อุปกรณ์ Inverter 
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รูปท่ี 6 ประกอบอุปกรณ์สวิสตไ์ฟ 

 

 

                                           

รูปท่ี 7 กำรตรวจกำรท ำงำนของมอเตอร์ป๊ัมน ้ำ 

 

ข้ันตอนติดตั้งตู้ควบคุมไทม์เมอร์ตั้งเวลา 

1. กำรจดัหำอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นกำรติดตั้ง 

2. ติดตั้งเดินสำยไฟโซลีนอยน ้ำท่ีใชต้วัควบคุมทำมเมอร์ 

3. ประกอบตูค้วบคุมและต่อวงจรตำมแบบวงจร 
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                        รูปท่ี 8  เดินสำยไฟพ่นน ้ำในหอ้งอนำมยัท ำควำมสะอำด 

 

 
                                รูปท่ี 9 เดินสำยไฟโซลีนอยไปท่ีตูไ้ทมเ์มอร์ 
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รูปท่ี 10  กำรตรวจสอบตูค้วบคุมไทมเ์มอร์ 

 

 
                                            

 

รูปท่ี 11 กำรน ำเสนอกำรปฎิบติังำน 
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                                        รูปท่ี 12 กำรน ำเสนอกสนปฎิบติังำน (ต่อ) 

 

 

                                      

รูปท่ี 13 กำรน ำเสนอกสนปฎิบติังำน (ต่อ) 
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