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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบ สร้าง และทดสอบ

การท างานของชุดฝึกปฏิบติัการระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนเพ่ือหา
ค่าดชันีการใชพ้ลงังานของชุดฝึกปฏิบติัการระบบปรับอากาศแบบแยก
ส่วนและน าเสนอมาตรการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศแบบ
แยกส่วน การทดลองด าเนินการโดยจ าลองสถานการณ์ระหว่างกรณีท่ี
คอนเดนเซอร์ในระบบปรับอากาศระบายความร้อนได้ไม่ดี (ก่อน
ปรับปรุง) โดยการน าอุปกรณ์ปิดให้คอนเดนเซอร์ระบายอากาศไดไ้ม่ดี
เปรียบเทียบกบักรณีคอนเดนเซอร์ในระบบปรับอากาศระบายความ
ร้อนไดต้ามปกติ (หลงัปรับปรุง) และน าเสนอมาตรการอนุรักษพ์ลงังาน
ในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน จากผลการทดลองพบวา่ ค่าดชันีการ
ใช้พลังงานของชุดฝึกปฏิบติัการระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนมี
ความสามารถในการท าความเยน็ก่อนการปรับปรุงต่างจากพิกดั 20% 
และมีค่าดัชนีการใช้พลังงานต่างจากพิกัด 19% หลังจากท่ีท าการ
ปรับปรุงแลว้ความสามารถในการท าความเยน็เพ่ิมข้ึนเป็น 45% และมี
ค่าดชันีการใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึนเป็น 44% และยงัพบว่า มาตรการอนุรักษ์
พลงังานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีน าเสนอ ไดแ้ก่ มาตรการ
เปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และมาตรการปรับตั้ง
อุณหภูมิของระบบปรับอากาศเพ่ิมข้ึน  
 

ค าส าคญั:  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน, ดชันีการใชพ้ลงังาน,  
 มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน, ชุดฝึกปฏิบติัการ 
 

Abstract 
The objective of this project is to design, create and 

investigate the operation of training unit for split type air conditioning 
system (TU-STACS); to evaluate the energy consumption index (ECI) 
of STACS, and propose the energy conservation criterion in the split 
type air conditioning system (STACS). The experiment was 
conducted by simulating a situation between the cases of condenser of 
air conditioning system is not well ventilated (Before improvement) 
by using a device to close the condenser to poorly ventilate, and 
compared to the case of condenser of air conditioning system as usual 

(After improvement), and present energy conservation criterion in the 
STACS. The results showed that the ECI of TU-STACS had the 
ability to cool air before improvement of 20%, and has a different ECI 
of 19%. The cooling and ECI was increased to 45% and 44%, 
respectively. Moreover, it was also found that energy conservation 
criterion in the STACS offered is including the opening-closing 
criterion of air conditioning at the appropriate time and the criterion of 
adjusting temperature of air conditioning system. 
 

Keywords:  Split type air conditioner, Energy consumption index, 
Energy conservation, Training unit 

 

1. บทน า 
เคร่ืองปรับอากาศถือเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีส าคญัชนิดหน่ึงท่ี

ใชส้ าหรับปรับสภาวะของอากาศภายในอาคารเพ่ือให้มนุษยไ์ดอ้าศยัอยู่
ในบริเวณท่ีไม่ร้อนหรือไม่เยน็จนเกินไป หรือใช้รักษาภาวะอากาศให้
คงท่ีเพ่ือจุดประสงคอ่ื์น โดยเฉพาะอาคารท่ีตั้งอยูใ่นเขตศูนยสู์ตรหรือ
เขตร้อนช้ืนมกัมีการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือลดอุณหภูมิให้เยน็ลง 
[1] อย่างไรก็ตาม เค ร่ืองปรับอากาศมีหลายประ เภท โดย
เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้อย่างแพร่หลายส่วนใหญ่คือเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ซ่ึงมีทั้งแบบตั้งพ้ืนติดผนงัและแขวนเพดาน ท างานดว้ย
หลกัการการถ่ายเทความร้อน กล่าวคือเม่ือความร้อนถ่ายเทออกไปขา้ง
นอก  อ า ก าศภ า ย ในห้ อ ง จ ะ มี อุ ณห ภู มิ ล ดล ง  เ ป็ น ต้น  แ ล ะ
เคร่ืองปรับอากาศยงัมีความสามารถในการลดความช้ืนหรือการฟอก
อากาศให้บริสุทธ์ิดว้ย  

อย่างไรก็ตามส าหรับการศึกษาการท างานของระบบปรับ
อ าก าศมัก มี ข้อ จ า กัด ใ นขณะป ฏิบั ติ ง าน  เ น่ื อ ง จ ากห าก ใ ช้
เคร่ืองปรับอากาศท่ีติดตั้งตามอาคารส าหรับการปฏิบติั และสาธิตการ
ท างานของระบบปรับอากาศมกัไม่สะดวก และเป็นอนัตรายในการใช้
งาน ดังนั้ นจ าเป็นต้องออกแบบและสร้างชุดฝึกปฏิบัติการข้ึนมา
โดยเฉพาะเพ่ือให้สะดวกในการใช้งาน และมีความปลอดภยัสูงกว่า
ในขณะปฏิบติังาน โดยปัจจุบนัมีผูผ้ลิตชุดฝึกปฏิบติัการระบบปรับ
อากาศแบบแยกส่วนจ าหน่ายเป็นจ านวนมากส าหรับให้หน่วยงานหรือ
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ผูท่ี้สนใจใช้ในการศึกษาการท างานของระบบปรับอากาศ กรมพฒันา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ถือเป็น
หน่วยงานหลักมีหน้า ท่ีในการจัดการโครงการพัฒนาบุคลากร
ภาคปฏิบติัเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานในระบบปรับ
อากาศ เพ่ือให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจเก่ียวกบัระบบปรับ
อากาศ ผูจ้ดัการฝึกอบรมฯ ไดมี้การเตรียมชุดปฏิบติัการส าหรับสาธิต
ฝึกปฏิบติั ท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถทดลองปฏิบติั [2, 3] แต่
อย่างไรก็ตามชุดฝึกปฏิบติัการดงักล่าวส่วนใหญ่ยงัคงมีขอ้จ ากดับาง
ประการ และมีราคาค่อนขา้งแพง ดงันั้นการออกแบบและสร้างชุดฝึก
ปฏิบติัการฯ ส าหรับใชฝึ้กปฏิบติัการในการศึกษาการท างานของระบบ
ปรับอากาศจึงมีราคาถูกกว่า และท าให้เข้าใจในหลกัการท างานของ
ระบบมากยิง่ข้ึน  

ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์ท่ีจะออกแบบ และสร้าง
ชุดฝึกปฏิบติัการระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนส าหรับใชใ้นการศึกษา
ระบบการท างานของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน และเพ่ือเป็นการ
ก าหนดมาตรการการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ 
 

2. วธีิการด าเนินงานวจิยั 
2.1 การออกแบบชุดฝึกปฏิบัติการระบบปรับอากาศแบบแยก
ส่วน 

ชุดฝึกปฏิบติัการระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีออกแบบ
มีความสูง 160 เซนติเมตร กวา้ง 120 เซนติเมตร เคร่ืองระเหยมีความ
กวา้ง 290 เซนติเมตร และมีความยาว 800 เซนติเมตร เคร่ืองควบแน่นมี
ความกวา้ง 500 เซนติเมตร และมีความยาว 700 เซนติเมตร ตูค้วบคุมมี
ความกวา้ง 200 เซนติเมตร และความยาว 300 เซนติเมตร รางเก็บท่อมี
ความกวา้ง 804 เซนติเมตร และความยาว 986 เซนติเมตร เพรสเชอร์เกจ 
และวาลว์มีความ กวา้งเส้นผา่นศูนยก์ลาง 15 เซนติเมตร ดงัแสดงในรูป
ท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1  การออกแบบชุดฝึกปฏิบติัการระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 

2.2 วธีิการทดลอง 
วิธีการทดลองด าเนินการเดินเคร่ืองชุดฝึกปฏิบติัการฯ อยา่ง

นอ้ย 15 นาที เพ่ือให้ระบบอยูใ่นสภาวะสมดุลสงัเกตจากอุณหภูมิ/ความ
ดนัไม่เปล่ียน ให้ท  าการตรวจวดั และบนัทึกแรงดันไฟฟ้า (โวลต์) 
กระแสไฟฟ้า (แอมป์) และก าลงัไฟฟ้า (วตัต์) การทดลองเป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างกรณีศึกษาท่ีใช้อุปกรณ์ปิดบริเวณพดัลมระบาย
อากาศของเคร่ืองควบแน่น และกรณีท่ีไม่ใช้อุปกรณ์ปิด เพ่ือเป็นการ
จ าลองสถานการณ์กรณีเม่ือมีเคร่ืองควบแน่นระบายอากาศไดไ้ม่ดีจะท า
ให้ค่าดัชนีการใช้พลังงานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนเป็น
อยา่งไร โดยขั้นตอนการตรวจวดัและบนัทึกค่าด าเนินการดงัน้ี 

1) ให้ท  าการตรวจวัดและบันทึกความเร็วลม อุณหภูมิ 
ความช้ืนสมัพทัธ์ และพ้ืนท่ีหนา้ตดัของดา้นลมจ่าย และดา้นลมกลบั ดงั
แสดงตามรูปท่ี 2 

2) วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ (Coefficient of 
Performance; COP) ตามสมการ (1) และค่าประสิทธิภาพพลงังาน 
(Energy Efficiency Ratio; EER) ของเคร่ืองปรับอากาศ ตามสมการ (2) 

 

     Q
COP =

W
,    



out

in

m (h )
COP =

m (h )
                     (1) 

EER = 3.412xCOP                            (2) 
โดย    

Q   คือ ขีดความสามารถท าความเยน็รวมสุทธิของระบบปรับ 
 อากาศ (W) 
W         คือ พิกดัก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ (W) 
m        คือ อตัราการไหลของสารท าความเยน็ (kJ/kg) 

outh   คือ ผลต่างของเอนทาลปีดา้นท าความเยน็ h1-h4 (kJ/kg) 

inh   คือ ผลต่างของเอนทาลปีดา้น Compressor h2-h1 (kJ/kg) 
 

3) เปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ในแต่ละกรณี ความสามารถในการ
ท าความเยน็ท่ีเปล่ียนแปลง ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองอดัท่ีเปล่ียนแปลง ค่า 
COP-EER และกิโลวตัต/์ตนัของการท าความเยน็ท่ีเปล่ียนแปลง 

 

 
 

รูปที่ 2  ต าแหน่งการตรวจวดัส าหรับหาดชันีการใชพ้ลงังานของระบบ
ปรับอากาศแบบแยกส่วน 
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3.  ผลการวจิยั 

3.1  การทดสอบการท างานของชุดฝึกปฏิบัติการระบบปรับ
อากาศแบบแยกส่วน 

ผลการทดสอบชุดฝึกปฏิบติัการระบบปรับอากาศแบบแยก
ส่วน พบวา่อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีติดตั้งในชุดฝึกปฏิบติัการสามารถท างานได้
ตามท่ีตอ้งการ โครงสร้างของชุดฝึกปฏิบติัการมีความแข็งแรงสามารถ
รับน ้ าหนักของเคร่ืองปรับอากาศได้ แต่การติดตั้งอุปกรณ์วดัความดนั
ของสารท าความเยน็มีขอ้จ ากดั เน่ืองจากไม่สามารถเดินระบบท่อสาร
ท าความเยน็ให้เรียงล าดบัต าแหน่งของเกจวดัแรงดนัตามท่ีตอ้งการได ้
หากด าเนินการเดินระบบตามท่ีกล่าวจะตอ้งเพ่ิมระยะการเดินท่อของ
สารท าความเยน็เพ่ิมข้ึนซ่ึงระยะทางของการเดินท่อของสารท าความ
เยน็ยาวเกินไปจะท าให้ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ
ลดลง เน่ืองจากคอมเพรสเซอร์ตอ้งท างานหนักข้ึน และท าให้เกิดการ
สูญเสียพลงังานเพ่ิมข้ึน  
 

3.2  สมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 
จากการตรวจวดัเพ่ือค านวณหาสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของ

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน พบว่า ร้อยละความสามารถในการท า
ความเย็นก่อนการปรับปรุงต่างจากพิกัด 20% และมีค่าดัชนีการใช้
พลงังานต่างจากพิกดั 19% หลงัจากท่ีท าการปรับปรุงแลว้ความสามารถ
ในการท าความเย็นเพ่ิมข้ึนเป็น 45% และมีค่าดัชนีการใช้พลังงาน
เพ่ิมข้ึนเป็น 44% เน่ืองจากหลังการปรับปรุงคอนเดนเซอร์สามารถ
ระบายความร้อนไดดี้ข้ึนท าให้ดชันีการใช้พลงังานเพ่ิมข้ึนดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 1  สัมประสิทธ์ิสมรรถนะของชุดฝึกปฏิบติัการระบบปรับอากาศแบบแยก 
 ส่วน 

ล าดบั รายการตรวจวดั 
ขอ้มูลการ
ตรวจวดั 

หน่วย 

1. 1.1 พิกดัความสามารถใการท าความเยน็โดยดูจาก Name 
Plate  
1.2 พิกัดพลงัไฟฟ้าของเคร่ืองความเยน็โดยดูจาก Name 
Plate  

0.95 
 

0.75 

TR  
 

kW 

2. ความเร็วลมเฉล่ียท่ีส่งออกจากเคร่ืองปรับอากาศ 4.00 m/s 

3. 3.1 ความกวา้งของจุดท่ีวดัความเร็วลม  
3.2 ความสูงของจุดท่ีวดัความเร็วลม  

67 
10 

cm 
cm 

4. ก่อนการปรับปรุง 
4.1 อุณหภูมิอากาศท่ีส่งออกจากเคร่ืองปรับอากาศ 
4.2  ความช้ืนสมัพทัธ์ของอากาศท่ีส่งออกจากเคร่ือง 
4.3 อุณหภูมิอากาศท่ีกลบัเขา้เคร่ืองปรับอากาศ 
4.4 ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศท่ีกลบัเขา้
เคร่ืองปรับอากาศ 
4.5 อุณหภูมิอากาศท่ีระบายความร้อนก่อนเขา้
คอนเดนเซอร์   

 
75 
52 
77 

 
56 

 
82 

 
°F 
% 
°F 
 

% 
 

°F 

ล าดบั รายการตรวจวดั 
ขอ้มูลการ
ตรวจวดั 

หน่วย 

4.6 พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศใช ้ 0.85 kW 
5. หลงัการปรับปรุง 

5.1 อุณหภูมิอากาศท่ีส่งออกจากเคร่ืองปรับอากาศ 
5.2 ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศท่ีส่งออกจากเคร่ือง 
5.3 อุณหภูมิอากาศท่ีกลบัเขา้เคร่ืองปรับอากาศ 
5.4 ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศท่ีกลบัเขา้
เคร่ืองปรับอากาศ 
5.5 อุณหภูมิอากาศท่ีระบายความร้อนก่อนเขา้
คอนเดนเซอร์  
5.6 พลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองปรับอากาศใช ้

 
71 
58 
77 

 
56 

 
82 
0.75 

 
°F 
% 
°F 
 

% 
 
°F 
kW 

 
ตารางท่ี 2   สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการหาสมัประสิทธ์ิสมรรถนะของชุดฝึกปฏิบติัการ

ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ล าดบั ผลการวิเคราะห์ เกณฑท่ี์แนะน า สรุปผลการวิเคราะห์ 

1. ร้อยละความสามารถท า
ค ว า ม เ ย็ น ก่ อ น ก า ร
ปรับปรุงต่างจากพิกัด 
20% 
 

ร้อยละ
ความสามารถท า
ความเยน็จริงไม่
ควรต ่ากว่าพิกดัเกิน 
10% ขณะภาระ
โหลดเท่ากนั  

ร้อยละความสามารถท าความเย็น
จริงต่างจากพิกัดเกิน 10% ขณะ
ภาระโหลดเท่ากนัอาจเกิดจาก 
1.การระบายความร้อนท่ี เคร่ือง
ควบแน่น  ไม่ดี 
2. เกิดการสกปรกท่ี 
เคร่ืองระเหย 

2. ร้ อ ย ล ะ ดั ช นี ก า ร ใ ช้
พ ลั ง ง า น ก่ อ น ก า ร
ปรับปรุงต่างจากพิกัด 
19% 

ร้อยละดชันีการใช้
พลงังานไม่ควรสูง
กว่าพิกดัเกิน 10% 
ขณะภาระโหลด
เท่ากนั 

ร้อยละดชันีการใชพ้ลงังาน 
สูงต่างจากพิกัดเกิน 10% ขณะ
ภาระโหลดเท่ากนัอาจเกิดจาก 
1.การระบายความร้อนท่ีเคร่ือง
ควบแน่นไม่ดี 
2. เกิดการสกปรกท่ี  
เคร่ืองระเหย 

3. ร้อยละความสามารถท า
ค ว า ม เ ย็ น ก่ อ น ก า ร
ปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุงต่างกนั  45% 

 ร้อยละความสามารถท าความเย็น
ก่อนการปรับปรุงสูงกว่าหลงัการ
ปรับปรุง  45% 
 

4. ร้ อ ย ล ะ ดั ช นี ก า ร ใ ช้
พ ลั ง ง า น ก่ อ น ก า ร
ปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุงต่างกนั  44% 

 ร้อยละดัชนีการใช้พลงังานก่อน
การปรับปรุ ง สู งกว่ าหลัง การ
ปรับปรุง 44% 

 

3.3  มาตรการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศแบบแยก 
ส่วน 
มาตรการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ี

น าเสนอในงานวิจยัน้ีเป็นมาตรการท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย รายละเอียดแสดง
ดงัน้ี 
3.3.1  มาตรการก าหนดเวลาเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศอย่างเหมาะสม 

การวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าส าหรับ
มาตรการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศอยา่งเหมาะสม เคร่ืองปรับอากาศ
จ านวน 1 เคร่ือง โดยลดจ านวนชัว่โมงการใชง้านของเคร่ืองปรับอากาศ
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จาก 8 ชัว่โมง เป็น 6 ชัว่โมง พบวา่ สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดเ้ท่ากบั  
892.30 บาท/ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  การวิเคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าส าหรับมาตรการเปิด-ปิด  
เคร่ืองปรับอากาศอยา่งเหมาะสม 

รายละเอียด หน่วย 
ก่อน

ปรับปรุง 
หลัง

ปรับปรุง 

จ านวนเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ือง 1 1 
จ านวนชัว่โมงการเปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศต่อวนั (ชัว่โมง) 8 6 
จ านวนวนัท างานเคร่ืองปรับอากาศต่อปี (ค่าเฉล่ีย) (วนั/ปี) 269 269 
จ านวนชัว่โมงการเปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศต่อปี 
(ค่าเฉล่ีย), h 

(ชัว่โมง/
ปี) 

2,152 1,614 

ก าลงัไฟฟ้า (กิโลวตัต)์ 0.85 0.85 
พลงังานไฟฟ้าท่ีใชง้านในระบบปรับอากาศ (กิโลวตัต-์

ชัว่โมง/ปี) 
1,147.60  860.70  

พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (กิโลวตัต-์
ชัว่โมง/ปี) 

- 286.9  

คิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้ (บาท/ปี) 3,569.10  2,676.80  
คิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (บาท/ปี) -  892.30 

สรุปผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 
กิโลวตัต-์
ชัว่โมง 

(บาท/ปี) 

ระดบัการใชพ้ลงังาน (ก่อนการปรับปรุง) 1,147.60  3,569.10  
ระดบัพลงังานเป้าหมาย (หลงัการปรับปรุง) 860.70  2,676.80 
ผลการประหยดั  286.90 892.30 
 

3.3.2  มาตรการปรับตั้งอุณหภูมิใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศเพิม่ขึน้ 
 มาตรการปรับตั้ งอุณหภูมิใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศ
เพ่ิมข้ึน โดยปรับจากอุณหภูมิ 23 oC เป็น 25 oC จ านวน
เคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง พบว่า สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าไดเ้ท่ากบั 
2,792.70 บาท/ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
 

ตารางที่ 4  การวเิคราะห์การใชพ้ลงังานไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าส าหรับมาตรการปรับตั้ง 
อุณหภูมิอยา่งเหมาะสม 

รายละเอียด หน่วย 
ก่อน

ปรับปรุง 
หลงั

ปรับปรุง 
อุณหภูมิอากาศภายในอาคาร (ในพ้ืนท่ีปรับอากาศ) OC 23.00 25.00 
ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศภายในอาคาร (ในพ้ืนท่ี
ปรับอากาศ) 

% 58.00 55.00 

เอลทาลปีของอากาศภายในบริเวณพ้ืนท่ีปรับอากาศ 
(ก่อน-หลงั การปรับอุณหภูมิ) 

BTU/lb 28.85 30.45 

อุณหภูมิอากาศภายนอก OC 28.00 28.00 
ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศภายนอก  % 45.00 45.00 
เอลทาลปีของอากาศภายนอกอาคาร (ก่อน-หลงั การ
ปรับอุณหภูมิ) 

BTU/lb 31.49 31.49 

ภาระการท าความเยน็ของหอ้งปรับอากาศ BTU/hr 2.64 1.04 
ภาระการท าความเยน็ท่ีลดลง (ภายหลงัการปรับ
อุณหภูมิอากาศในพ้ืนท่ี) BTU/hr - 1.60 

ร้อยละของภาระการท าความเยน็ท่ีลดลง % - 60.61 
พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (กิโลวตัต-์

ชัว่โมง/ปี) 
- 897.97 

คิดเป็นค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (บาท/ปี) บาท/ปี - 2,792,69 

รายละเอียด หน่วย 
ก่อน

ปรับปรุง 
หลงั

ปรับปรุง 
สรุปผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ กิโลวตัต-์

ชัว่โมง 
(บาท/ปี) 2,792.69 

ระดบัการใชพ้ลงังาน (ก่อนการปรับปรุง) 1,481.7 4,607.90 
ระดบัพลงังานเป้าหมาย(หลงัการปรับปรุง) 583.7 1,815.20 
ผลการประหยดั 898.0 2,792.70 

 

4. สรุป 
งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือออกแบบและสร้างชุดฝึก

ปฏิบติัการระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน พบว่า ชุดฝึกปฏิบัติการ
ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนสามารถท างานได้ตามวตัถุประสงค์ท่ี
ต้องการ แต่อย่างไรก็ตามการติดตั้ งวาล์วและเคร่ืองวดัความดันใน
ระบบยงัมีขอ้จ ากดั และยงัพบว่าร้อยละความสามารถในการท าความ
เยน็ก่อนการปรับปรุงต่างจากพิกดั 20% และมีค่าดชันีการใช้พลงังาน
ต่างจากพิกดั 19% หลงัจากท่ีท าการปรับปรุงแลว้ความสามารถในการ
ท าความเยน็เพ่ิมข้ึนเป็น 45% และมีค่าดชันีการใช้พลงังานเพ่ิมข้ึนเป็น 
44% นอกจากน้ีมาตรการอนุรักษ์พลงังานของระบบปรับอากาศแบบ
แยกส่วนท่ีน าเสนอเป็นมาตรการท่ีไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ มาตรการ
ก าหนดเวลาเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศอย่างเหมาะสม เป็นมาตรการท่ี
ไม่มีการลงทุนโดยท าการลดชัว่โมงการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ
จากเดิม 8 ชัว่โมง เป็น 6 ชัว่โมง ต่อวนั มาตรการปรับตั้งอุณหภูมิใช้งาน
ของเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมข้ึน เป็นมาตรการท่ีไม่ตอ้งลงทุนโดยการท า
การปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศให้อุณหภูมิไม่ต  ่ากว่า 25 องศา
เซลเซียส  
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