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ใช้เพือ่การศึกษาเท่าน้ัน

บทที่ 3.

เคร่ืองปรับอากาศ



ความมุ่งหมายของเคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ทางกลชนิดหน่ึง ท่ีถูกน ามาใชเ้พื่อปรับสภาวะอากาศบริเวณ

ขอบเขตท่ีมนุษยอ์าศยัอยูใ่หเ้หมาะสม ท าหนา้ท่ีสร้างความเยน็และลดความช้ืนใหก้บัอากาศภายในหอ้ง เพื่อให้
เกิดความสบายขณะท่ีอยูอ่าศยั

เคร่ืองปรับอากาศมีมากมายหลายแบบ ทั้งรูปร่าง ขีดความสามารถในการท าความเยน็ และราคา
ชนิดหน่ึงท่ีเห็นไดบ่้อยท่ีสุดคือ เคร่ืองปรับอากาศชนิดหนา้ต่าง (Window Type Air Conditioner) ดงัรูปท่ี 3.1 

รูปที่ 3.1  เคร่ืองปรับอากาศชนิดหน้าต่าง 



หรือเป็นชนิดแยกส่วน (Split Type Air Conditioner) ท่ีท าการแยกส่วนประกอบออกเป็นสองส่วน
ส่วนท่ีหน่ึงคือส่วนท่ีเป็นคอยลเ์ยน็จะน าไปไวใ้นหอ้ง ส่วนท่ีเหลือจะอยูร่วมกนัซ่ึงจะหุม้ไวด้ว้ยโครงเหลก็วาง
อยูน่อกหอ้ง ดงัรูปท่ี 3.2

รูปที่ 3.2  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แสดงเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านนอก 



ส าหรับอาคารท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลยั และส านกังานต่าง ๆ ความตอ้งการใน
การใชเ้คร่ืองปรับอากาศก็เพิ่มมากข้ึน เคร่ืองปรับอากาศชนิดหนา้ต่างและชนิดแยกส่วนอาจจะไม่สามารถ
รองรับได้ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชห้อหล่อเยน็ (Cooling Tower) ขนาดใหญ่ ดงัรูปท่ี 3.3  เขา้มาท างานร่วมกบั
ระบบปรับอากาศ

รูปที่ 3.3  หอหล่อเยน็ (Cooling Tower) 



หลกัการท างานของเคร่ืองปรับอากาศเบือ้งต้น
(Basic Idea of Air Conditioner Operation)

เคร่ืองปรับอากาศมีหลกัการท างานเบ้ืองตน้เหมือนกบัเคร่ืองท าความเยน็ ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ใน
บทท่ี 2 แตกต่างกนัเพียงแค่เคร่ืองปรับอากาศไม่มีตวัตูฉ้นวนเท่านั้น ซ่ึงยงัคงใชห้ลกัการของการระเหยของสาร
ท าความเยน็ในการสร้างความเยน็เช่นเดิม โดยท่ีอุปกรณ์หรือกลไกในการสร้างวฏัจกัรในการระเหยกลายเป็น
ไอของฟรีออนในเคร่ืองปรับอากาศกจ็ะเหมือนกนักบัเคร่ืองท าความเยน็

สารท าความเยน็ท่ีนิยมใชใ้นเคร่ืองปรับอากาศ คือ สารประกอบประเภทฟลูออโรคาร์บอน (มีธาตุ
องคป์ระกอบ เช่น คาร์บอน คลอรีน และฟลูออรีน)  ซ่ึงมีช่ือเรียกทัว่ไปวา่ “ฟรีออน (Freon)”  เป็นสาร
ประเภทแอโรซอลท่ีไม่ติดไฟ มีจุดเดือดต ่า และไม่มีพิษ

วฏัจกัรในการระเหยการเป็นไอของเคร่ืองปรับอากาศ ดงัรูป 3.4 จะเป็นดงัน้ี (ดูวฏัจกัรของเคร่ือง
ท าความเยน็ประกอบ) 

รูปที่ 3.4  แผนผงัการท างานของระบบปรับอากาศเบือ้งต้น 



1.  คอมเพรสเซอร์ (B) จะอดัก๊าซฟรีออนเยน็ใหก้ลายเป็นก๊าซฟรีออนร้อน โดยอุณหภูมิและความ
ดนัจะสูงข้ึน (ไปทางดา้นซา้ยของแผนผงั)

2.  ก๊าซท่ีอดัตวัจนร้อน เม่ือไหลผา่นคอยลร้์อนจะระบายความร้อนออก เพื่อควบแน่นกลบัมาเป็น
ของเหลว

3.  ฟรีออนเหลวจะไหลผา่นล้ินขยายตวั (A) เพื่อลดความดนัและอุณหภมิูลง
4.  ฟรีออนเหลวความดนัต ่าจะไหลผา่นคอยลเ์ยน็ (ทางดา้นขวา) และดูดความร้อนจากบริเวณหอ้ง

เขา้มาเพื่อเปล่ียนสถานะเป็นไอ หอ้งจึงเยน็ลง ก่อนท่ีจะกลบัเขา้คอมเพรสเซอร์เพื่อท างานตามวงรอบอีกคร้ัง
โดยทัว่ไปฟรีออนท่ีไหลในระบบจะถูกเจือปนดว้ยน ้ามนัเลก็นอ้ย น ้ามนัดงักล่าวคือ น ้ามนัท่ีใช้

หล่อล่ืนคอมเพรสเซอร์

ชนิดต่าง ๆ ของเคร่ืองปรับอากาศ (Types of Air Conditioner)
1.  เคร่ืองปรับอากาศชนิดหน้าต่าง (Window Type Units)

เคร่ืองปรับอากาศชนิดน้ีสามารถท างานไดเ้สร็จสรรพในตวัมนัเองบริเวณพื้นท่ีท่ีจ ากดั เคร่ืองปรับอากาศชนิด
หนา้ต่างน้ีมกัมีขนาดเลก็พอดีท่ีจะสามารถติดตั้งไดบ้นโครงหนา้ต่างขนาดมาตรฐานของบา้น ดงัรูปท่ี 3.1 และ
3.5 ซ่ึงมีความสะดวกในการใชง้าน และสามารถตรวจสอบแกไ้ขการท างานไดง้่าย เพราะช้ินส่วนต่าง ๆ ถูก
ครอบไวภ้ายใตโ้ครงสร้างเดียวกนั ภายในโครงของเคร่ืองปรับอากาศจะประกอบดว้ยอุปกรณ์การท างานหลกั 2 
ส่วน คือ อุปกรณ์หลกัทางวงจรสารท าความเยน็ และอุปกรณ์หลกัทางวงจรไฟฟ้า ซ่ึงรายละเอียดหลกัของแต่ละ
อุปกรณ์เป็นดงัน้ี



1.1   อุปกรณ์หลกัทางวงจรสารท าความเยน็
1.1.1  คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ดงัรูปท่ี 3.6 ท าหนา้ท่ีดูดสารท าความเยน็ในสถานะไอ

อุณหภูมิและความดนัต ่าเขา้มาแลว้อดัตวัใหก้ลายเป็นไอร้อนยิ่งยวด (อุณหภูมิและความดนัสูง) มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์จะเป็นส่วนท่ีรับพลงังานไฟฟ้าเพื่อไปขบัเคล่ือนอุปกรณ์ท่ีอดัไอ คอมเพรสเซอร์ส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศชนิดหนา้ต่างจะเป็นแบบเฮอร์มาติก ซ่ึงส่วนของมอเตอร์และอุปกรณ์ท่ีอดัไอจะอยูใ่นตวัเรือน
เดียวกนัท่ีเช่ือมปิดมิดชิด โดยอุปกรณ์ท่ีอดัไอจะมีอยู่ 2  แบบ คือ แบบลูกสูบและแบบโรตารี ซ่ึงในจ านวน
BTU ท่ีเท่ากนัแลว้ คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีจะส้ินเปลืองกระแสไฟนอ้ยกวา่แบบลูกสูบ

รูปที่ 3.5  ส่วนประกอบภายในเคร่ืองปรับอากาศชนิดหน้าต่าง และทิศทางการไหลเวยีนของอากาศ 



รูปที่ 3.6  คอมเพรสเซอร์ 

1.1.2  คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อน (Condenser) ดงัรูปท่ี 3.7 ท าหนา้ท่ีระบายความร้อนของไอสาร
ท าความเยน็ท่ีส่งมาจากคอมเพรสเซอร์เพื่อใหค้วบแน่นเป็นสารท าความเยน็เหลว แตอุ่ณหภูมิและความดนั
ยงัคงสูงอยู่ คอยลร้์อนจะประกอบดว้ยขดท่อทองแดงหรืออลูมิเนียมสอดสลบัดว้ยครีบเพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวในการ
ระบายความร้อนดว้ยอากาศ โดยมีพดัลมพดัผา่นเพื่อช่วยในการระบาย

ท่อทางเขา้ของสารท าความเยน็จะอยูด่า้นบนของคอยลร้์อนเสมอ เพราะเม่ือไอสารท าความเยน็
ควบแน่นเป็นของเหลวแลว้จะตกลงมาตอนล่างเพื่อส่งผา่นท่อทางเดินสารเหลว ถา้ต่อสลบัดา้นจะท าใหส้ารท า
ความเยน็ในสภาพไอดนัผา่นของเหลว จะท าใหค้วามดนัในคอยลร้์อนสูงเกินก าหนด



รูปที่ 3.7  คอยล์ร้อน 

1.1.3 เอกซ์แพนช่ันวาล์วหรือลิน้ลดความดัน (Expansion Valve) ดงัรูปท่ี 3.8 ท าหนา้ลดความดนัและ
อุณหภูมิของสารท าความเยน็ท่ีส่งมาจากคอยลร้์อน (สถานะยงัเป็นของเหลวอยู)่ จะมี 2 แบบซ่ึงนิยมใชก้นั
ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศชนิดหนา้ต่าง คือ แบบท่อแคพิลลารี (Capillary Tube) เหมาะกบัเคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
ภาระในการท าความเยน็ไม่มากนกัและแบบเทอร์โมสแตติก (Thermostatic Expansion Valve) ซ่ึงควบคุมการ
ไหลไดดี้กวา่แต่ราคาสูงกวา่ การเลือกขนาดของล้ินลดความดนัตอ้งเลือกขนาดใหเ้หมาะสมกบัขนาดของ
เคร่ืองปรับอากาศ



รูปที่ 3.8  ลิน้ลดความดนั 

1.1.4  อิวาพอเรเตอร์หรือคอยล์เยน็ (Evaporator) มีลกัษณะคลา้ยกบัคอยลร้์อนแตจ่ะมีขนาดเลก็
กวา่ (ส าหรับเคร่ืองเดียวกนั) ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการใหส้ารท าความเยน็เหลวไหลผา่นแลว้ดูดความร้อน
จากอากาศภายในหอ้งผา่นผิวของคอยลเ์ยน็เพื่อเปล่ียนสถานะกลบัไปเป็นไอเหมือนเดิม ท าใหอุ้ณหภูมิรอบ ๆ
คอยลเ์ยน็ลดต ่าลง

1.1.5  สเตรนเนอร์หรือตะแกรงกรอง (Strainer) ดงัรูปท่ี 3.8 ลกัษณะเป็นกระเปาะภายในมีลวด
ทองเหลืองสานเป็นตะแกรง เพื่อกรองฝุ่ นผงหรือส่ิงสกปรกเขา้ไปอุดตนัล้ินลดความดนั

1.1.6  ท่อทางเดินสารท าความเยน็ต่าง ๆ
1)  ท่อลิควดิ ซ่ึงเช่ือมต่อระหวา่งคอยลร้์อนกบัล้ินลดความดนั
2)  ท่อซกัชัน่ ซ่ึงเช่ือมต่อระหวา่งคอยลเ์ยน็กบัท่อทางดูดกลบัของคอมเพรสเซอร์
3)  ท่อดิสชาร์จ ซ่ึงเช่ือมต่อระหวา่งคอยลร้์อนกบัท่อทางอดัของคอมเพรสเซอร์



1.2  อุปกรณ์หลกัทางวงจรทางไฟฟ้า
1.2.1  สวิตช์เคร่ืองปรับอากาศ (Switch) ท่ีนิยมใชก้นั

จะมี 2 แบบ คือแบบปุ่มกดและแบบหมุนดงัรูปท่ี 3.9 ท าหนา้ท่ี
ควบคุมความเร็วของมอเตอร์พดัลมและควบคุมการท างานของ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

1.2.2  โอเวอร์โหลด (Overload) เป็นอุปกรณ์ป้องกนั
ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบัมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ โดยการตดั
วงจรไฟฟ้าท่ีเขา้ไปเล้ียงเม่ือเกิดความร้อนข้ึนในกรณีท่ีมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์กินกระแสสูงกวา่ปกติ ดงัรูปท่ี 3.10

1.2.3  รีเลย์ (Relay) เป็นอุปกรณ์ท่ีท างานสัมพนัธ์กบั
อุปกรณ์ช่วยสตาร์ทของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ โพเทนเชียลรีเลย์
ดงัรูปท่ี 3.11 ซ่ึงท างานดว้ยความร้อนนิยมใชค้วบคู่กบัคาพาซิ
เตอร์สตาร์ทและคาพาซิเตอร์รันส าหรับควบคุมมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์

รูปที่ 3.9  สวติช์เคร่ืองปรับอากาศ 

รูปที่ 3.10  โอเวอร์โหลด 

รูปที่ 3.11  โพเทนเชียลรีเลย์ 



1.2.4  เทอร์โมสตัท ลกัษณะดงัรูปท่ี 3.12 เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าท่ีท าหนา้ควบคุมอุณหภูมิภายใน
หอ้งท่ีปรับอากาศใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีตอ้งการโดยอตัโนมติั เทอร์โมสตทัจะต่อระบบท าความเยน็ใหท้ างานใน
ขณะท่ีอุณหภูมิภายในหอ้งท่ีปรับอากาศยงัสูงอยู ่เม่ือท าความเยน็ไปถึงระดบัอุณหภูมิตามท่ีตอ้งการ 
หนา้สมัผสัของเทอร์โมสตทัจะจาก ท าใหต้ดัการท างานของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ อุณหภูมิจะเร่ิมสูงข้ึนอีก
คร้ังหน่ึง หนา้สมัผสัของเทอร์โมสตทัจะตอ่อีกคร้ังเพื่อเร่ิมท างานใหม่  สลบัไปมา  ซ่ึงเป็นการควบคุม
อุณหภูมิภายในหอ้งโดยอตัโนมติั

เทอร์โมสตทัท่ีใชก้บัเคร่ืองปรับอากาศชนิดหนา้ต่างจะมีกระเปาะซ่ึงเป็นเซนเซอร์จบัค่าอุณหภูมิ 
โดยแตะไวอ้ยูท่ี่ทางลมกลบัดา้นหนา้ของเคร่ืองปรับอากาศขา้งในหนา้กาก 

รูปที่ 3.12  เทอร์โมสตัทแบบกระเปาะ 



1.2.5  มอเตอร์พัดลม ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ
ชนิดหนา้ต่างจะเป็นชนิด       อินดกัชัน่มอเตอร์แบบ 2 แกน 
ดงัรูปท่ี 3.13 ยื่นออกมาสองขา้ง ขา้งหน่ึงไวใ้ส่ใบพดัแบบ
ธรรมดาไวร้ะบายความร้อนจากคอนเดนเซอร์ อีกขา้งใส่พดั
ลมแบบกรงกระรอกเพื่อเป่าอากาศหมุนเวียนผา่นคอยลเ์ยน็ 
อาจจะมี 2 หรือ 3 ระดบัความเร็วกไ็ด้

1.2.6  คาพาซิเตอร์ ท่ีใชก้บัเคร่ืองปรับอากาศ
ชนิดหนา้ต่างจะมีอยู ่2 ชนิด คือ คาพาซิเตอร์สตาร์ทและคา
พาซิเตอร์รัน   ดงัรูปท่ี  3.14  คาพาซิเตอร์สตาร์ทจะตวัเลก็
กวา่แต่มีค่าไมโครฟารัดมากกวา่ ท าหนา้ท่ีช่วยในการออกตวั
ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

คาพาซิเตอร์รัน จะท าหนา้ช่วยแกค้่าเพาเวอร์
แฟคเตอร์ เพื่อใหม้อเตอร์คอมเพรสเซอร์กินกระแสนอ้ยลง 
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์บางรุ่นถูกออกแบบมาใหใ้ชค้าพาซิ
เตอร์เพียงตวัเดียว ดงันั้น ก่อนท่ีจะต่อเขา้ในวงจรตอ้งศึกษา
วงจรใหดี้ก่อนและใชค้าพาซิเตอร์ท่ีมีค่า   ไมโครฟารัดให้
ถูกตอ้งเหมาะสมดว้ย 

รูปที่ 3.13  อนิดกัช่ันมอเตอร์แบบ 2 แกน 

รูปที่ 3.14  คาพาซิเตอร์สตาร์ทและคาพาซิเตอร์รัน 



2.  เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type Units)
เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วนกบัชนิดหนา้ต่างมีอุปกรณ์และการท างานเหมือนกนัทุกอยา่ง เพียงแต่ชนิดแยก
ส่วนจะมีการแยกระบบออกจากกนัเป็นสองชุด คือ หน่วยท าควบแน่น (Condensing Unit) และหน่วยจ าหน่าย
ลม (Air Handling Unit) ดงัรูปท่ี 3.15 

รูปที่ 3.15  ส่วนประกอบภายในเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน และทิศทางการไหลเวยีนของอากาศ 



หน่วยจ าหน่ายลมจะประกอบไปดว้ย คอยลเ์ยน็และล้ินขยายตวั โดยทัว่ไปจะถูกวางอยูใ่นโครง
กล่อง พดัลมท่ีอยูใ่นหน่วยจ าหน่ายลมจะเป่าอากาศใหผ้า่นคอยลเ์ยน็ออกไปสู่หอ้งโดยตรงหรืออาจจะผา่นท่อลม
(Ducts) เพื่อใหก้ระจายลมไปสู่ส่วนอ่ืน ๆ กไ็ด้ หน่วยจ าหน่ายลมอาจจะติดตั้งอยูท่ี่พื้นหอ้ง แขวนไวก้บัผนงั
หรือฝังอยูท่ี่พื้นหอ้งกไ็ด้

หน่วยท าควบแน่นจะประกอบไปดว้ย คอยลร้์อนและคอมเพรสเซอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมท่ีเหลือ
อ่ืน ๆ บรรจุอยูภ่ายในโครงกล่องซ่ึงจะติดตั้งไวบ้ริเวณดา้นนอกของหอ้งในท่ีโล่ง เพื่อช่วยใหร้ะบายความร้อน
ไปสู่อากาศไดดี้ รูปร่างของหน่วยท าควบแน่นอาจจะเป็นกล่องส่ีเหล่ียมหรือทรงกระบอก ดงัรูป 3.2 กไ็ด้ ภายใน
จะมีพดัลมท าหนา้ท่ีเป่าระบายความร้อนออกจากคอยลร้์อน เน่ืองจากหน่วยท าควบแน่นเป็นส่วนท่ีตอ้งตั้งอยู่
ภายนอกหอ้งซ่ึงมีสภาวะอากาศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้น ช้ินส่วนและอุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างตอ้งมีความ
ทนทานสูง ดว้ยเหตุน้ีเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วนจึงค่อนขา้งทนทาน ราคาไม่สูงมาก และมีเสียงค่อนขา้ง
เงียบ (เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีมีการเคล่ือนไหวถูกน าไปไวน้อกหอ้งหมด) 

เพราะเคร่ืองปรับอากาศชนิดมีการแยกระบบออกเป็นสองส่วน จึงสามารถเพิ่มขนาดของคอยลแ์ละ
คอมเพรสเซอร์อนัจะเป็นการขยายขนาดของการท าความเยน็ใหสู้งข้ึนได้ เน่ืองดว้ยไม่ถูกจ ากดัดว้ยพื้นท่ีติดตั้ง
เหมือนกบัเคร่ืองปรับอากาศชนิดหนา้ต่าง



ส่วนประกอบของเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วนมีรายละเอียดดงัน้ี
2.1  ส่วนประกอบหลกัของหน่วยจ าหน่ายลม
2.1.1  คอยล์เยน็ (Evaporator) ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการใหส้ารท าความเยน็เหลวไหลผา่นแลว้

ดูดความร้อนจากอากาศภายในหอ้งผา่นผวิของคอยลเ์ยน็เพื่อเปล่ียนสถานะกลบัไปเป็นไอเหมือนเดิม ท าให้
อุณหภูมิรอบ ๆ คอยลเ์ยน็ลดต ่าลง

2.1.2  เทอร์โมสแตติกเอกซ์แพนช่ันวาล์ว (Thermostatic Expansion Valve) หรือล้ินลดความดนั
แบบอุณหภูมิสถิต ท าหนา้ท่ีลดความดนัและควบคุมการไหลของสารท าความเยน็ แบบเทอร์โมสแตติกน้ีนิยมใช้
ในเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพราะควบคุมอตัราการไหลไดดี้

2.1.3  ท่อลิควิด เป็นท่อท่ีไปต่อเขา้กบัหน่วยท าควบแน่น ใหส้ารท าความเยน็ท่ีเป็นของเหลวเดิน
ทางผา่นเขา้ไปยงัล้ินลดความดนั

2.1.4  ท่อซักช่ัน เป็นอีกท่อหน่ึงท่ีไปต่อเขา้กบัหน่วยท าควบแน่นตรงทางดูดของคอมเพรสเซอร์ ให้
ไอสารท าความเยน็ท่ีมีอุณหภูมิและความดนัต ่าเดินทางผา่นเขา้คอมเพรสเซอร์

2.1.5  มอเตอร์พัดลม ส าหรับหน่วยจ าหน่ายลมไมว่า่จะเป็นแบบใด จะใชม้อเตอร์พดัลมแบบ 2 แกน
หมุนใบพดัหวัทา้ย เพื่อดูดเอาอากาศภายในหอ้งมาเป่าผา่นคอยลเ์ยน็ กลบัไปหมุนเวียนภายในหอ้ง

2.1.6  ใบพัด มีหนา้ท่ีดูดเป่าอากาศหมุนเวียนกระจายความเยน็ภายในหอ้ง อาจจะเป็นแบบกรง
กระรอกหรือแบบเซอรอกโก (แบบท่ีใชก้บัเคร่ืองปรับอากาศชนิดหนา้ต่างกไ็ด)้ 



ส าหรับหน่วยจ าหน่ายลมของเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงัรุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบใหมี้ลกัษณะ
บาง ดงันั้น ใบพดัจึงตอ้งมีขนาดเลก็ลง แต่เพื่อใหไ้ดป้ริมาณลมท่ีดูดผา่นคอยลเ์ยน็เท่าเดิม จึงออกแบบใหย้าวข้ึน
เรียกใบพดัแบบน้ีวา่แบบครอสโฟลว์ (Cross-flow Fan) ดงัรูปท่ี 3.16 โดยใชม้อเตอร์แบบแกนเดียวในการหมุน

รูปที่ 3.16  ใบพดัแบบครอสโฟลว์ 

2.1.7  ถาดรองน า้หยด จะแขวนอยูบ่ริเวณดา้นล่างของหน่วยจ าหน่ายลม เม่ือไอน ้าในอากาศ
ควบแน่นเป็นหยดน ้ารอบ ๆ คอยลเ์ยน็ เม่ือมีจ านวนมากข้ึนกห็ยดลงสู่ถาดรองและไหลออกไปตามรูของท่อน ้า
ไปท้ิงภายนอก ซ่ึงเป็นการลดความช้ืนในอากาศภายในหอ้งใหอ้ยูใ่นสภาวะพอเหมาะ

2.1.8  ฟิลเตอร์กรองอากาศ ติดตั้งอยูท่ี่ทางลมกลบั ส าหรับกรองฝุ่ นละอองของอากาศในหอ้งไม่ให้
เขา้ไปอุดตนัในครีบของคอยลเ์ยน็ มีลกัษณะเป็นตะแกงกรองโลหะ หรือใยสงัเคราะห์ กไ็ด้

2.1.9  สวิตช์ควบคุมการท างานของเคร่ือง เช่น ควบคุมความเร็วของพดัลม ตั้งอุณหภูมิท่ีตอ้งการ  
เป็นตน้ 



2.2   ส่วนประกอบหลกัของหน่วยท าควบแน่น
2.2.1  คอมเพรสเซอร์ ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศชนิดหนา้ต่างจะเป็นแบบ    เฮอร์มาติก ซ่ึงส่วนของ

มอเตอร์และอุปกรณ์ท่ีอดัไอจะอยูใ่นตวัเรือนเดียวกนัท่ีเช่ือมปิดมิดชิด  โดยจะมีอยู ่2 แบบ  คือ  แบบลูกสูบและ
แบบโรตารี เหมือนเคร่ืองปรับอากาศชนิดหนา้ต่าง

2.2.2  คอยล์ร้อน ขดท่อทองแดงสอดสลบัดว้ยครีบเพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวในการระบายความร้อนดว้ย
อากาศ  โดยมีพดัลมพดัผา่นเพื่อช่วยในการระบาย

2.2.3  มอเตอร์พัดลม ท าหนา้ท่ีระบายความร้อนออกจากคอยลร้์อน ดงันั้น เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนจึงมีมอเตอร์พดัลม 2 ตวั อยูใ่นหน่วยจ าหน่ายลมและหน่วยท าควบแน่นอยา่งละตวั  ต่างจาก
เคร่ืองปรับอากาศชนิดหนา้ต่างซ่ึงมีเพียง 1 ตวั

2.2.4  ใบพัดลม จะเป็นใบพดัลมแบบธรรมดา ดงัรูปท่ี 3.17 เหมือนกบัใบพดัลมระบายความร้อน
ของเคร่ืองปรับอากาศแบบหนา้ต่าง 

รูปที่ 3.17  ใบพดัแบบธรรมดา 



2.2.5  วาล์วบริการ (Service Valve) ดงัรูปท่ี 3.18 ในหน่วยท าควบแน่นจะมีวาลว์บริการอยู่ 2 ตวั อยูท่ี่ท่อลิควิด
และท่อซกัชัน่ท่อละตวั

รูปที่ 3.18  วาล์วบริการ 

2.2.6  กล่องควบคุมไฟฟ้า (Electric Control Unit, ECU) ภายในบรรจุดว้ยอุปกรณ์ควบคุมการ
ท างานทางไฟฟ้า เช่น แมก็เนติกคอนแทกเตอร์ โอเวอร์โหลด รีเลย์ คาพาซิเตอร์สตาร์ท คาพาซิเตอร์รัน เป็นตน้
3. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแพก็เกจยูนิตและคอนเดนเซอร์
เป็นเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วนชนิดหน่ึงท่ีมีขนาดใหญ่ ดงัรูปท่ี 3.19 มีขอ้แตกต่างจาก
เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วนชนิดธรรมดาคือ การน าเอาคอมเพรสเซอร์เขา้ไปอยูร่่วมกบัหน่วยจ าหน่ายลม
และแยกเฉพาะคอยลร้์อนและพดัลมระบายความร้อนออกไปไวด้า้นนอก



รูปที่ 3.19  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแพกเกจยูนิตและคอนเดนเซอร์ 

ขอ้ดีของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแพก็เกจยนิูตและคอนเดนเซอร์น้ี  คือ  ภายนอกหอ้ง
จะเงียบ ง่ายต่อการติดตั้ง เน่ืองจากหน่วยท าควบแน่นมีน ้าหนกัเบาลง นอกจากนั้น ท่อทางเดินสารท าความเยน็
ทั้งสองท่อท่ีต่อระหวา่งคอยลเ์ยน็กบัคอยลร้์อนจะเป็นท่อท่ีอยูท่างดา้นอุณหภูมิสูงและความดนัสูงทั้งคู่ ดงันั้นใน
การติดตั้งจึงไมจ่ าเป็นตอ้งมีฉนวนกนัความร้อนหุม้ 

ขอ้เสีย  คือ  เสียงท่ีค่อนขา้งดงัท่ีเกิดข้ึนภายในหอ้ง เน่ืองจากการน าคอมเพรสเซอร์มาไวใ้นหอ้ง 
และจะตอ้งเป็นแบบตั้งพื้นอยา่งเดียว 



4.   เคร่ืองปรับอากาศชนิดใช้น า้หล่อเยน็ (Chilled-water System Air Conditioner)
เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วนจะมีขอ้จ ากดัในการใชง้านส าหรับอาคารท่ีมีขนาดใหญ่และมีหลาย

ชั้น เช่น หา้งสรรพสินคา้ โรงพยาบาล ฯลฯ เพราะการเดินท่อระหวา่งหน่วยท าควบแน่นและหน่วยปลายทางจะ
ซบัซอ้นและมีระยะมากข้ึนจนเกินขอบเขตท่ีระบบจะท างานไดส้มบูรณ์ (เน่ืองจากท่อท่ีมีขนาดยาวเกินไปเป็น
สาเหตุใหก้ารหล่อล่ืนในคอมเพรสเซอร์กระท าไดย้ากมาก) อีกทั้งตอ้งใชส้ารท าความเยน็จ านวนมหาศาลในการ
ท่ีจะสร้างความเยน็ใหไ้ดท้ัว่ทั้งอาคาร จากขอ้จ ากดัน้ีจึงไดน้ าระบบน ้าหล่อเยน็เขา้มาใชร่้วมกบัเคร่ืองปรับอากาศ

ในระบบน ้าหล่อเยน็น้ี ไดน้ าระบบปรับอากาศทัว่ไปมาท าการแลกเปล่ียนความร้อนกบัน ้า ดงัรูปท่ี
3.20 ชุดเคร่ืองปรับอากาศทั้งหมดจะถูกน ามาไวบ้ริเวณนอกอาคาร โดยใหส้ารท าความเยน็ดูดความร้อนออกจาก
น ้าเพื่อเปล่ียนสถานะกลายเป็นไอแทนท่ีการดูดความร้อนจากหอ้งโดยตรง น ้าท่ีไหลอยูใ่นระบบท่อเม่ือสูญเสีย
ความร้อนไปจะเยน็ลง (อุณหภูมิอยูท่ี่ประมาณ 40 ถึง 45 F หรือ 4.4 ถึง 7.2 C) ซ่ึงจะถูกจ่ายผา่นท่อส่งไปยงั
หน่วยปลายทาง ดงันั้น จึงไม่มีขอ้จ ากดัในการใชง้านในดา้นความยาวของท่อน ้า (ถา้ฉนวนดีและไม่ร่ัว) 

รูปที่ 3.20  ระบบการท างานของเคร่ืองปรับอากาศชนิดน า้หล่อเยน็ 



หอหล่อเยน็ (Cooling Tower)
เคร่ืองปรับอากาศแต่ละชนิดดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้นั้น อากาศจะถูกใชเ้ป็นตวักลางในการระบาย

ความร้อนท้ิงท่ีดา้นนอกอาคารโดยผา่นคอยลร้์อน ในระบบปรับอากาศท่ีมีขนาดใหญ่ เช่น ระบบท่ีใชน้ ้ าหล่อ
เยน็ สามารถท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการท างานไดโ้ดยการใชห้อหล่อเยน็

หอหล่อเยน็ ดงัรูปท่ี 3.21 จะผลิตละอองน ้าอุณหภูมิต ่าใหไ้หลผา่นอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน
เพื่อลดอุณหภูมิของคอยลร้์อนของระบบปรับอากาศลง แมว้า่ระบบน้ีจะส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายในการติดตั้งคร้ัง
แรก แต่จะส่งผลระยะยาวในดา้นการประหยดัพลงังาน (โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความช้ืนต ่า)  

รูปที่ 3.21  หอหล่อเยน็ 
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รูปที่ 3.22  การท างานของหอหล่อเยน็ 
หอหล่อเยน็มีลกัษณะและขนาดหลากหลาย แต่ท างานภายใตห้ลกัการเดียวกนั ดงัรูปท่ี 3.22 กล่าวคือ

1.  น ้าท่ีอยูก่น้ถงัของหอหล่อเยน็ถูกสูบข้ึนไปดา้นบนของหอแลว้ฉีดเป็นละอองน ้าตกลงบน
ตะแกรง (Mesh)

2.  ละอองน ้าบนตะแกรงถูกพดัลม (Blower) เป่าไป อาจจะมีบางส่วนระเหยกลายเป็นไอ
3.  ละอองน ้าจะไปแลกเปล่ียนความร้อนกบัท่อคอยลร้์อน ละอองน ้าระเหยกลายเป็นไอ ส่วนแผง

คอยลร้์อนเยน็ลง
4.  ไอน ้าเม่ือสมัผสักบัอากาศท่ีพดัลมเป่าเขา้มาจะควบแน่นกลบัเป็นน ้าตกลงสู่กน้ถงั
5.  เน่ืองจากผลของการระเหยอาจจะท าใหเ้กิดการสูญเสียน ้าไปบางส่วน จึงตอ้งมีล้ินเพื่อปล่อยน ้า

เขา้ (makeup water) เพื่อรักษาระดบัน ้าใหค้งท่ี



BTU และ EER
การบอกขนาดของเคร่ืองปรับอากาศนิยมใชม้าตรวดัเป็น BTU (British Thermal Units) กล่าว

โดยทัว่ไป ค าวา่ BTU จะหมายถึง ปริมาณความร้อนท่ีใชใ้นการท าใหน้ ้ าจ านวน 1 ปอนด์ (0.45 กิโลกรัม) มี
อุณหภูมิสูงข้ึน 1 องศาฟาเรนไฮต์ (0.56 องศาเซลเซียส) หรืออาจจะเทียบกบัเกณฑข์องหน่วย SI ไดว้า่ 1 BTU 
เท่ากบั 1,055 จูล

ส าหรับงานเก่ียวกบัดา้นการปรับอากาศ นิยมใชห้น่วย “ตนั (Ton)”  เรียกขนาดของ
เคร่ืองปรับอากาศ โดย 1 ตนัจะเท่ากบั 12,000 BTU เคร่ืองปรับอากาศชนิดหนา้ต่างโดยทัว่ไปจะมีขนาด
ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 BTU

จากการประมาณ โดยปกติบา้นท่ีมีพื้นท่ีขนาด 2,000 ตารางฟุต (185.2 ตารางเมตร) จะใช้
เคร่ืองปรับอากาศขนาดประมาณ 5 ตนั (60,000 BTU) หรือประมาณ 30 BTU ต่อตารางฟุต

อตัราประสิทธิภาพพลงังาน (Energy Efficiency Rating, EER) ของเคร่ืองปรับอากาศ คือ ขนาด
BTU ท่ีเคร่ืองปรับอากาศนั้นท าไดเ้ทียบกบัก าลงัวตัต์ (โดยมากมกัเป็นก าลงัของไฟฟ้า)       ท่ีเคร่ืองตอ้งการ
เพื่อใชใ้นการท างาน ตวัอยา่งเช่น เคร่ืองปรับอากาศขนาด 10,000 BTU ท่ีใชก้  าลงัไฟเท่ากบั 1,200 วตัต์ จะมีค่า
EER เป็น 8.3 (10,000 BTU / 1,200 watts) เป็นตน้เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีค่า EER สูง จะมีประสิทธิภาพ แตจ่ะมี
ราคาแพง เช่นกนั



หลกัในการเลือกขนาดเคร่ืองปรับอากาศ
เคร่ืองปรับอากาศจดัวา่เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดหน่ึง การเลือกขนาดใหเ้หมาะสมกบับริเวณท่ีจะ

ท าการปรับอากาศจะท าใหเ้คร่ืองปรับอากาศท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพนั้น ถา้เลือกเคร่ืองปรับอากาศท่ีมี
ขนาดเลก็เกินไปจะท าใหเ้คร่ืองปรับอากาศท างานหนกั กวา่จะไดร้ะดบัความเยน็ท่ีตอ้งการ ท าใหอ้ายุการใช้
งานสั้น ถา้เลือกเคร่ืองท่ีมีขนาดใหญ่เกินไปจะท าใหส้ิ้นเปลืองเกินความจ าเป็น หลกัในการประเมินขนาดของ
เคร่ืองปรับอากาศอยา่งง่าย จะช่วยใหก้ารเลือกขนาดเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม

1.  การค านวณเพือ่ประเมนิขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ
ใหใ้ชต้ารางขา้งล่างในการประเมินขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ   ผลท่ีไดจ้ะใชเ้ป็นฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการ
เลือกขนาด โดยดูความเหมาะสมอ่ืน ๆ ประกอบ  เช่น  ถา้ผนงัหรือพื้นหอ้งเป็นไมแ้ละมีคนอาศยัอยูม่ากกเ็ลือก
ขนาดท่ีใหญ่กวา่ท่ีค  านวณไดเ้ลก็นอ้ย แต่ถา้ผนงัหอ้งมีฉนวนหรือมีชายคาซ่ึงบงัแดดไดต้ลอดวนัอาจจะเลือก
ขนาดท่ีเลก็กวา่ท่ีค  านวณสกัเล็กนอ้ยกไ็ด ้ เป็นตน้
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใชส้ าหรับหอ้งนอน ควรจะเลือกขนาดท่ีเล็กกวา่ท่ีค  านวณไดส้กัเลก็นอ้ย เพราะการค านวณ
ประเมินจากสภาวะเคร่ืองท่ีท างานในตอนกลางวนั เม่ือใชต้อนกลางคืนเคร่ืองปรับอากาศจะไดไ้ม่ตดัตอ่บ่อย 
และจะไม่รู้สึกเยน็จนเกินไป ถา้ตอนกลางวนัเยน็ชา้ แนะน าใหใ้ชฉ้นวนกนัความร้อนหรือใชช้ายคาบงัแดด
ตามหนา้ต่างจะช่วยไดม้ากทั้งประหยดัไฟและยดือายุการใชง้านของเคร่ืองปรับอากาศดว้ย  



2.   การจัดวางทีต่ั้งของเคร่ืองปรับอากาศ
ลกัษณะการวาง และต าแหน่งท่ีตั้ง ไดใ้หร้ายละเอียดไวใ้นบทท่ี 4

3.   การส ารวจระบบไฟฟ้า
โดยทัว่ไป เคร่ืองปรับอากาศประมาณ 1 ตนั (12,000 BTU/ชัว่โมง) จะใชก้ระแสไฟฟ้า (กินไฟ) ประมาณ 7 ถึง 8 
แอมแปร์ บา้นเรือนโดยปกติจะใชมิ้เตอร์ไฟฟ้าขนาด 15/30 (ปกติ 15 แอมแปร์และรับโหลดไดสู้งสุด 30 
แอมแปร์) ดงันั้น จึงสามารถท่ีจะติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศขนาด 1 ตนัได้ 2 เคร่ือง หรืออาจจะขนาด 2 ตนั 1 เคร่ือง
กไ็ด้ ซ่ึงจะกินกระแสไฟประมาณ 15 ถึง 16 แอมแปร์ ส่วนแอมแปร์ท่ีเหลือสามารถใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ได้
ถา้มีมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30/60 (ปกติ 30 แอมแปร์และรับโหลดไดสู้งสุด 60 แอมแปร์) กส็ามารถท่ีจะติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศขนาด 2 ตนัได้ 3 เคร่ือง หรือถา้มีมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 50/100 อาจจะติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ
ขนาด 2 ตนั ไดถึ้ง 5 เคร่ืองเลยกไ็ด้ ถา้เปิดเคร่ืองปรับอากาศไม่พร้อมกนั ถา้จ าเป็นตอ้งเปิดพร้อม ๆ กนัหลาย
เคร่ืองจ าเป็นท่ีจะตอ้งลดจ านวนเคร่ืองปรับอากาศลง เพื่อป้องการอุบติัเหตุจากระบบไฟฟ้าท่ีรับภาระมากเกินไป

ในการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า จ าเป็นตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกนัต่าง ๆ เช่น ฟิวส์
หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ เพื่อตดัการท างานของเคร่ืองทนัทีท่ีเกิดความผิดปกติในระบบไฟฟ้า และเลือกขนาดของ
สายไฟใหถู้กตอ้งเพื่อความปลอดภยั ตารางท่ี 3.3 ไดใ้หข้อ้มูลของขนาดสายไฟและชนิดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ท่ี
เหมาะสมไว้



ตารางที่ 3.3  ขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์และสายไฟที่เหมาะสม

ขนาด
เคร่ืองปรับอากาศ

(T-ตัน)

เซอร์กิตเบรกเกอร์
(A – แอมแปร์)

ขนาดสายไฟฟ้า
(mm2 - ตาราง
มิลลิเมตร)

ไม่เกิน 1 15 2.5

2 25 4

2.5 30 4

3 30 (ดูรายละเอียด
จากคู่มือ)

6


