
เครื่องปรับอากาศ 

หลักสูตรการอนุรักษพลังงานดานเครื่องกล 

1.  อุณหภูมิของการปรับอากาศ (Temperature) [75 +/- 1oF (24 +/- 1oC)] 

2.  ความชื้นของอาคารในหองปรับอากาศ (Humidity) [55 +/- 5%  RH] 

3.  ความเร็วของอากาศที่สัมผัสตัวผูใชงาน (Air  Movement) 

     [ 20-50  FPM,  0.10-0.25  m/s ] 

4.  คุณภาพของอากาศ  หรือความสะอาดของอากาศ (Air  Purification) 

5.  ปริมาณอากาศหมุนเวียน  หรือการระบายอากาศ (Ventilation)  

     (5-10% ของอากาศที่จาย)  

6.  เสียงจากระบบปรับอากาศและจากสภาพแวดลอมขางเคียง 
     (Noise  Control) (ไมควรเกิน  65  เดซิเบล) 

องคประกอบที่สําคัญของการปรับอากาศเพื่อความสุขสบาย 

เครื่องปรับอากาศ 



 

    1.  ภาวะอากาศภายนอกที่ใชในการออกแบบ (อุณหภูมิและความชื้น) 

    2.  ภาวะอากาศภายในที่ใชในการออกแบบ เชน สํานักงาน หองผาตัด 

    3.  ภาระความรอนจากภายนอกอาคาร 
         -  ความรอนผานผนังทึบภายนอกและหลังคา  โดยการถายเทความรอน 

         -  ความรอนผานผนังกระจกหรือหนาตางและหลังคาใส 

         -  ความรอนจากอากาศภายนอกรั่วไหลเขาหองปรับอากาศ 

   4. ภาระความรอนจากภายในอาคาร 
 -  ความรอนจากคน 

 -  ความรอนจากแสงสวางและอุปกรณไฟฟา 
   5. ภาระความรอนจากการหมุนเวียนอากาศ  (Ventilation  Load) 

 

ภาวะการปรับอากาศ  (Cooling  Load Profile) 

เครื่องปรับอากาศ 

โครงสรางของ Psychrometry chart  

เครื่องปรับอากาศ 



        ความหมายของคาตางๆ ในแผนภูมิไซโครเมตริกชารต 

เครื่องปรับอากาศ 

วัฏจักรทําความเย็นและ P-H Diagram 

เครื่องปรับอากาศ 



กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง Pressure และ Enthalpy 

COP = (B-A)/(C-B) 

เครื่องปรับอากาศ 

การวิเคราะหสัมประสิทธิใ์นการทํางาน (Coefficient of  Performance) ,COP 

ความรอนที่ตองการนําออกหรือความสามารถในการทําความเย็น (kWth) 

งานที่ใชในระบบ (kWth) 
COP   = 

อัตราสวนประสิทธิในพลงังาน (Energy Efficiency Ratio), EER 

EER     = 
ความสามารถในการทําความเย็น (Btu/h) 

พลังไฟฟาที่ใชในเครื่องอัดไอ (Watt) 

ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ 

หมายเหตุ : EER ยิ่งสูงยิ่งดี มาตรฐานเครื่องปรับอากาศเบอร 5 จะตองมี EER ไมต่ํากวา 11.6 และ มาตรฐานอุตสาหกรรม 

(มอก.) ระบุเครื่องปรับอากาศที่จําหนายตองมีประสิทธิภาพไมนอยกวา เบอร 4 มี EER 10.6 ขึ้นไป (2012) 

เครื่องปรับอากาศ 



สําหรับเครื่องทําความเย็นขนาดใหญ เชน Chiller มักวัดเปน 

หมายเหตุ: 1 ตันความเย็น = 12,000 บีทียูตอช.ม 
              Btu/hr = 0.293 วัตต, 1 kW = 3,412.14 Btu/hr 
              EER = 3.412 x COP, 1 kW/ton = 3.517/COP 

พลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ (กิโลวัตต) 

ความสามารถในการทําความเย็นของ 
เครื่องปรับอากาศ (ตันความเย็น) 

kW/ Ton = 

เครื่องปรับอากาศ 

 R-11 
(CFC-11) 

R-12 
(CFC-12) 

R-22 
(HCFC-22) 

R-407C 
(HFC-407c) 

R-123 
(HCFC-123) 

R-134a 
(HFC-134a) 

ODP 1.0 1.0 0.05 0.00 0.02 0.0 
GWP 1.0 2.8 0.34 0.9 0.02 0.26 

 

 สารทําความเยน็ (Refrigerant) 

            การกําหนดคาความสามารถในการทําลายโอโซน เรียกวา ODP (Ozone Depletion Potential) และความสามารถในการ
ทําใหโลกรอนขึ้น เรียกวา GWP (Global Warming Potential)  

ขอตกลงระหวางประเทศที่เรียกวา Montreal Protocal  สาร CFC ที่จะตองถูกกําจัดใหหมดไปไดแก R-11, 

R-12 และ R-502  ภายในป ค.ศ. 2005 (กลุมประเทศกําลังพัฒนาอนุโลมใหใชอีก 10  ป) สวน R-22 เปนพวก
ที่มีองคประกอบของไฮโดรเจน (H) เปนหลักดวย จึงอยูในพวกที่เรียกวา  HCFC  (Hydrochlorofluoro 

Cabon) ซึ่งมีคา ODP และ GWP ต่ํากวา และเนื่องจากใชอยูกับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่มีจํานวนมหาศาล 

จึงยังคงใหใชอยูไดอีกตอไปอีกระยะหนึ่ง หรือไมเกินป ค.ศ. 2030  

เครื่องปรับอากาศ 

R-32 
(HFC) 
0.0 

0.14 



ประเภทของระบบปรับอากาศ 

1. ระบบปรับอากาศแบบระบบ VRV หรือ VRF  

2. ระบบปรับอากาศแบบชุด (Package unit air condition) 

3. ระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller system) 

4. ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (Sprit type air condition) 

ระบบปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ 

ประเภทของระบบปรับอากาศ 

ระบบปรบัอากาศแบบระบบ VRV หรือ VRF 

       ประกอบดวย Condensing Units และ Fan coil Units  

เครื่องปรับอากาศ 



Partial 
Load 

FullLoad 

 Variable Refrigerant Flow (VRF) ระบบปรบัอากาศชนิดแปรผันน้ํายา (สารทําความเย็น) อัตโนมัติ ตามภาระความรอนที่
เกิดขึ้นในแตละหอง 

เครื่องปรับอากาศ 

ประสิทธิภาพการทําความเย็น 
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Cooling Capacity [  Hp ]

EE
R

VRF /VRV 
ฉลากประหยดัไฟเบอร ์5 
มาตรฐาน มอก. 

EER (Energy Efficiency Ratio) อัตราสวนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ 

    = ความสามารถในการทําความเย็น BTU/Hr 

                       พลังงานที่ใชไป W/Hr 

Wall Type 5 Star : EER = 11.6 

Ceiling Suspended : EER = 9.6 

เครื่องปรับอากาศ 



VRF 

• Outdoor unit (air-cooled type) 
• Indoor unit 
• Refrigerant piping 

 Variable Refrigerant Flow (VRF) 

เครื่องปรับอากาศ 

ประเภทของระบบปรับอากาศ 

ระบบปรบัอากาศแบบชุด (Package unit air condition) 

 ประกอบดวย อุปกรณทั้งหมดอยูในชุดเดียวกัน  

เครื่องปรับอากาศ 



ระบบปรับอากาศแบบใชเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller system) 
เหมาะกับระบบปรับอากาศขนาดใหญมากกวา 200 ตันทําความเย็นขึ้นไปประกอบดวย 

1.เครื่องทําน้ําเย็น (Chiller) 

2. หอผึ่งน้ํา (Cooling tower) กรณีระบายความรอนดวยน้ํา 
3. เครื่องสูบน้ําเย็น (Chilled water pump) 

4. เครื่องสูบน้ําหลอเย็น (Condenser water pump) 

5. เครื่องสงลมเย็น  (Air handling unit) 

6. เครื่องจายลมเย็น  (Fan coil unit) 

ประเภทของระบบปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ 

Cooling Tower 

Chiller 

ประเภทของระบบปรับอากาศ 

         ระบบปรับอากาศแบบ ใชเครื่องทํา
น้ําเย็น (Chiller system) 

Water Cooled water Chiller System 

(ชนิดระบายความรอนดวยน้ํา) 
 

เครื่องปรับอากาศ 



ประเภทของระบบปรับอากาศ 

         ระบบปรับอากาศแบบ ใชเครื่องทํา
น้ําเย็น (Chiller system) 

Water Cooled water Chiller System 

(ชนิดระบายความรอนดวยน้ํา) 
 

เครื่องปรับอากาศ 

pump 
coil 

control 
valve 

air-cooled 
chiller 

ประเภทของระบบปรับอากาศ 

 ระบบปรับอากาศแบบ ใชเครื่องทําน้ําเย็น 

(Chiller system) 

Air Cooled Chilled-Water System (ชนิดระบาย
ความรอนดวยอากาศ) 

 

เครื่องปรับอากาศ 



ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (Sprit type air condition) 

-  FAN COIL UNIT ใชไฟฟา  5-10% 

-  CONDENSING UNIT ใชไฟฟาในสวนพัดลมและ COMPRESSOR     

   90-95%  ของไฟฟาทั้งหมด 

ประเภทของระบบปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ 

สวนประกอบสําคัญของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

เครื่องจายลมเย็น  

 (Fan coil unit) 

เครื่องปรับอากาศ 



อุปกรณพื้นฐานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

    1.  FCU, AHU :  เครื่องจายลมเย็น  (Fan coil unit)หรือ เครื่องสงลมเย็น (Air handling unit) 

     

Fan coil unit (FCU) 
Air handling unit (AHU) 

เครื่องปรับอากาศ 

 CDU:  สวนระบายความรอน (Condensing unit) 

อุปกรณตางๆ ในสวนนี้ ใชไฟฟา 85-90% ของไฟฟาทั้งหมด 

เครื่องปรับอากาศ 



อัตราสวนประสิทธิในพลังงาน (Energy Efficiency Ratio), EER 

เชน เครื่องปรับอากาศขนาด 13,486.61 Btu/h 

        EER   = 11.04 

        การใชไฟฟา  = 1,221.61 Watt 

         EER  =  13,486.61 Btu/H 

                             1,221.61 Watt 

   = 11.04  (ยิ่งสูงยิ่งดี) 

 การใชไฟฟา  = 1.22 Unit/h 

คิดเปนคาไฟฟา = 4.88 บาท/ชั่วโมง(ทํางาน 100 %) 

 

เครื่องปรับอากาศ 

SPLIT TYPE AIR CONDITIONER 

เครื่องปรับอากาศ 



อุปกรณลดความดัน (Expansion Valve หรือ Capillary Tube)  

มีหลักการคือ  เมื่อสารทําความเย็นผานขดทอขนาดเล็กและขดทอขนาดใหญเชื่อมติดกันจะทําใหสารทําความเย็น
ขยายตัวความดันต่ํา สงผลใหอุณหภูมิต่ําลงดวย           

เครื่องปรับอากาศ 

 
การขยายตัว (Expansion or throttling Process)  
 

liquid refrigerant  

mixture of liquid and 

vapor refrigerant 

เครื่องปรับอากาศ 



1.2  ขดทอทําความเย็นหรือขดทอดานระเหย     (Cooling Coil or  Evaporator  Coil) 

ทําหนาที ่  แลกเปลี่ยนความรอนระหวางอากาศในหองปรับอากาศกับ สารทําความเย็น เมื่ออากาศสัมผัสผิวขดทอทําความเย็นที่
อุณหภูมิต่ํา จะเกิดการกลั่นตัวของความชื้นในอากาศที่ผิวขดทอทําความเย็น 

ลมกลับ  24-26 ‘ C, 50-60 % RH 

ลมจาย  12-15 ‘ C, 80-99 % RH 

น้ําทิ้ง 

เครื่องปรับอากาศ 

พัดลมจายลมเย็น (Fan  Moter) 

ทําหนาที ่  เปาอากาศกระทบผิวขดทอทําความเย็น  มีทั้งแบบทางลม
ออกชนิดชองเดียว หรือชนิดชองคู เพื่อจายอากาศเย็นไหลเวียนในหอง
ปรับอากาศ จะถูกออกแบบอัตราการไหลไวประมาณ   200 - 400  

ลูกบาตรฟุต-ตอนาทีตอ 12,000  Btu/h หรือความเร็วลมอยูในชวง  
15   ถึง  25  ฟุตตอนาท ีเปนปริมาณการไหลเวียน  

เครื่องปรับอากาศ 



 CDU:  สวนระบายความรอน  Air cooled condensing unit 

เครื่องปรับอากาศ 

 เครื่องอัดสารทําความเย็น (Compressor) 

1) เครื่องอัดสารทําความเย็นแบบลูกสูบ (Reciprocating   Compressor)   

มีลักษณะ โครงสรางคลายกับเครื่องยนตใน รถยนต โดยใชมอเตอรในการขับเคลื่อน
การทํางานของลูกสูบ ใหดูดสารทําความเย็นจากอีวาโปเรเตอร และสงไปยัง
คอนเดนเซอร คอมเพรสเซอรแบบนี้เปนแบบที่ใชมาตั้งแตเครื่องปรับอากาศรุนแรก  

เครื่องปรับอากาศ 



  2)  เครื่องอัดสารทําความเย็นแบบโรตารี่ (Rotary Compressor)  

 

นิยมใชกับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก เนื่องจากเงียบและมีการสั่นสะเทือนนอย
และมักจะกินไฟนอยกวาแบบลูกสูบ เนื่องจากประกอบดวยชิ้นสวนจํานวนนอย
กวา การพัฒนาคอมเพรสเซอรแบบนี้ถือวาเปนการพัฒนาตอจากแบบลูกสูบ  

 

เครื่องอัดสารทําความเย็น  (Compressor) 

เครื่องปรับอากาศ 

 3)  เครื่องอัดสารทําความเย็นแบบกนหอย (Scroll Compressor)    

 

 
มีลักษณะการผลิตครอบคลุมขนาดตางๆมากขึ้น   

โรตารี่คอมเพรสเซอรแบบเดิมมักจะมีขนาดไมเกิน    

18,000   Btu/h          

 

แบบกนหอยจะมีขนาดถึง         40,000    Btu/h   

  

 

เครื่องอัดสารทําความเย็น  (Compressor) 

เครื่องปรับอากาศ 



ขดทอระบายความรอนหรือขดทอควบแนน  (Condenser Coil) 

ทําหนาที่ ระบายความรอนจากสารทําความเย็นเพื่อปลอยสู
บรรยากาศและสารทําความเย็นจากสถานะเปนไอกลั่นตัวเปน
ของเหลวโดยขดทอชนิดนี้ไดถูกพัฒนาวิจัยจากผูผลิตจํานวนมาก   

เพื่อใหขดทอมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการระบายความรอนใน
สภาวะอากาศภายนอกที่อุณหภูมิ 35 ° C  โดยจะสงผลตอ
ความสามารถในการทําความเย็นถาขดทอระบายความรอน
ประสิทธิภาพต่ํา 

เครื่องปรับอากาศ 

พัดลมระบายความรอน (Fan  Motor) 

ทําหนาที ่ดูดอากาศกระทบผิวขดทอระบายความรอน ในปจจุบันได
พัฒนาอุปกรณตางๆ จากผูผลิตมากมายเพื่อเปนการนําเสนอการขาย
ผลิตภัณฑ   และลดการใชพลังงานไฟฟามากที่สุด  เชนการออกแบบ
ใบพัดที่ดีและลดเสียงรบกวน การใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง  

เครื่องปรับอากาศ 



 ทําหนาที่  จายกระแสไฟฟาไปยังเครื่องอัดสารทําความเย็นและพัดลมระบายความรอนจะประกอบดวยอุปกรณหลักคือ  

แมกเนติกคอนแทกเตอร (Magnetic Contactor)   ชุดหนวงเวลา (Time Delay Relay)  โดยชุดสายไฟฟาที่ดีควรเปนชุดสําเร็จ
มาจากโรงงานพรอมเครื่องปรับอากาศ 

 

ชุดระบบจายไฟฟา 

เครื่องปรับอากาศ 

 ทําหนาที่   ควบคุมอุณหภูมิภายในหองใหไดอุณหภูมิตามที่ตองการ ปรับตั้งและควบคุมการทํางาน เครื่องสงลมเย็น 

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูม ิ(Thermo Stat) 

 มีหลายแบบใหเลือกใช เชน แบบโลหะคู(Bi-Metal), แบบอเิลคโทรนคิ, Remote ไรสาย เปนตน 

Digital Electronics Thermostat Remote Control Thermostat Room Thermostat 

เครื่องปรับอากาศ 



การประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ 

อาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง อืน ๆ
โรงแรม 60-70 15-20 10-25
สาํนักงาน 50-60 20-30 10-20
ศนูย์การค้า 60-65 20-25 10-20
โรงพยาบาล 50-60 20-30 10-30
สถานศกึษา 30-45 30-50 5-40

เครื่องปรับอากาศ 

การวิเคราะหสัมประสิทธิใ์นการทํางาน (Coefficient of  Performance) ,COP 

เครื่องปรับอากาศ 



ตัวอยางการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ 

ตัวอยางการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ 



ตัวอยางการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ 

ตัวอยางการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ 



ตัวอยางการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ 

ตัวอยางการวิเคราะหประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

เครื่องปรับอากาศ 



โดย อาจารย์ บรรพต 

กรณศีึกษา 
การอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศ 

Outline 
ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

  โรงงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 5 ตัน จํานวน 3 ชุดแบงเปน 2 หองทํางานใชปรับอากาศใหกับพนักงานแผนกคัดแยก
ผลิตภัณฑตั้งอุณหภูมิ Set Point ที่ 27 oC เปดใชงาน 14 ชั่วโมงตอวัน ทํางาน 304 วันตอป คาไฟฟาเฉลี่ย 3.47 บาทตอหนวย 

  

               จากการสํารวจการใชงานเครื่องปรับอากาศพบวาตั้งอุณหภูมิอยูที่ 27 oC หองทํางานเปนหองเปดโลง จากการตรวจวัด
อุณหภูมิหองสูงถึง 32 oC จึงทําการตรวจวัดพลังไฟฟาที่ใชพบวา คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศหองที่ 1 ทํางานตลอดเวลาที่พลังไฟฟา
เฉลี่ย 6.49 kW สวนหองที่ 2 ใชเครื่องปรับอากาศ 2 ชุดกําลังไฟฟาที่ใช 6.21 kW และ 5.08 kW ซึ่งคณะทํางานเห็นวาหากมีการกั้นหอง 
จะชวยลดการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศได 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ 

1. มาตรการลดภาระของเครื่องปรับอากาศ 



ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

พื้นที่ทํางานของเครื่องปรับอากาศและการตรวจวัดกอนปรับปรุง 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ 

1. มาตรการลดภาระของเครื่องปรับอากาศ 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

        กั้นหองทํางานเพื่อลดพื้นที่ปรับอากาศและลดภาระการปรับอากาศ เพื่อลดภาระการทํางาน ของเครื่องปรับอากาศ 

โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 

 1. สํารวจการใชงานเครื่องปรับอากาศ   

 2. เก็บขอมูลของเครื่องปรับอากาศ   

 3. ดําเนินการกั้นหอง   
 4. เก็บขอมูลการใชงานเครื่องปรับอากาศหลังปรับลดอุณหภูมิ   
 5. วิเคราะหผลประหยัด 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ 

1. มาตรการลดภาระของเครื่องปรับอากาศ 



หลังปรับปรุง 

 โรงงานดําเนินการกั้นพื้นที่ทํางานเปนหอง 30 ตารางเมตร พรอมซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และปรับลดระดับ
เครื่องปรับอากาศใหต่ําลง อุณหภูมิ Set Point ที่ 27 oC ทําใหเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอรหองที่ 1 ลดลงเหลือ 8.17% 

ภาพการกั้นหองหลังปรับปรุง 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ 

1. มาตรการลดภาระของเครื่องปรับอากาศ 

วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

ทดสอบ
ครั้งที่ 

กอนปรับปรุง (วินาท)ี หลังปรับปรุง (วินาท)ี 

ทํางาน ไมทํางาน ทํางาน ไมทํางาน 

1 100% 0 41 484 

2 100% 0 43 496 

3 100% 0 46 482 

เฉลี่ย 1.00 0.00 43.33 487.33 

จับเวลาการตัด ตอ คอมเพลสเซอร ดังนี้ 
พลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ 6.49 kW    

กอนปรับปรุงคอมเพรสเซอรทํางาน 100 %  

หลังปรับปรุงคอมเพรสเซอรทํางาน 8.17 %  

พลังงานไฟฟาที่ใชกอนปรับปรุง = พลังไฟฟา x จํานวนชั่วโมงทํางาน x % ตัด/ตอ      

   = 6.49 kW x 14 x 304 x 100%               

   = 27,621,44 kWh/ป 
พลังงานไฟฟาที่ใชหลังปรับปรุง = พลังไฟฟา x จํานวนชั่วโมงทํางาน x % ตัด/ตอ      

   = 6.49 kW x 14 x 304 x 8.17%             

   = 2,256.67 kWh/ป 
พลังงานไฟฟาที่ประหยัดได  = 27,621,44 – 2,256.67             

   = 25,364.77 kWh/ป  
เทียบเทาน้ํามันดิบ  = 25,364.77 x 85.21/1,000,000  

   =   2.161 toe/ป 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ 

1. มาตรการลดภาระของเครื่องปรับอากาศ 



วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

คิดเปนเงินที่ประหยัดได  = พลังงานทปีระหยัดได้ x ค่าไฟฟ้าเฉลีย           
   = 25,364.77 x 3.47              
   = 88,015.75 บาท/ปี   
การลงทุน  
คาอุปกรณและคาติดตั้งหองรวม    =  32,000.00 บาท  
ระยะเวลาคืนทุน  = เงินลงทุน / ผลประหยัด         
   = 32,000.00 / 88,015.75         
   = 0.36 ปี 
 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
ทําการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศอยางนอยปละ 1 ครัง เช่น ทาํความสะอาดแผงกรองอากาศ  
 

สรุปมาตรการอนุรักษพลังงาน   
  

เงินลงทุน   32,000.00 บาท  

พลังงานที่ประหยัดได  25,364.77 kWh/ป   
คิดเปน   2.161 toe/ป  
ผลประหยัดที่ได  88,015.75 บาท/ป   
ระยะเวลาคืนทุน  0.36 ป 
 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ 

1. มาตรการลดภาระของเครื่องปรับอากาศ 

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา)  
 จากการสํารวจระบบปรับอากาศของโรงงาน มีการใชงานเครื่องปรับอากาศแบบแพ็คเกจยู-นิต (Package  Unit) ขนาด 360,000 Btu/h 

ระบายความรอนดวยอากาศ จํานวน 3 ชุด แตเสีย 1 ชุด โดยมีคาสมรรถนะการทําความเย็น 1.63 kW/TR  ในพื้นที่หองทอ ปาย เลเบิลผา ใชงาน
มาแลวกวา 17 ป 

 
 
 

การตรวจวัดกําลังไฟฟาและอุณหภูมิของระบบทําความเย็น 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
2. มาตรการใชเทอรโมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส 

 



ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
                 โรงงาน มีการใชงานเครื่องปรับอากาศแบบแพ็คเกจ ขนาด 360,000 Btu/h จํานวน 3 เครื่องโดยมีคาสมรรถนะการทําความเย็นอยูในเกณฑมาตรฐาน 

(1.63 kW/TR)  เปดใชงาน 2 เครื่อง/วัน 24  ชั่วโมง/วัน 365 วัน/ป โดยอุณภูมิที่พื้นที่ใชงาน  20 – 22 C ซึ่งพบวาระบบควบคุมอุณหภูมิไดชํารุด ไมสามารถตั้ง
อุณหภูมิหรือกําหนดอุณหภูมิภายในหองไดทําใหพื้นที่การใชงานเย็นจัดและสิ้นเปลืองพลังงานมาก ดังนั้นทางโรงงาน จึงมีแผนควบคุมการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ  

เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน 

 สํารวจตรวจสอบและตรวจวัดการใชพลังงานระบบปรับอากาศ เพื่อติดตั้ง  Temp Control และปรับอุณหภูมิการใชงานจากเดิม 20 – 22 C มาเปน 25 C 

และตรวจสอบถึงผลกระทบจากการปรับเพิ่มอุณหภูมิวามีผลตอการขาดของเสนดายและคุณภาพของชิ้นงานหรือไม 
 โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อจะหาแนวทางการปรับปรุงแกไขดังนี้ 
 

  1. ตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศกอนปรับปรุง 
  2. ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง 
  3. ตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศหลังปรับปรุง 
  4. วิเคราะหผลประหยัดพลังงานที่ได 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
2. มาตรการใชเทอรโมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส 

 

การคํานวณผลการอนุรักษพลังงาน 

ก่อนปรับปรุง

ขนาด จํานวน กาํลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

(ตนั) (ชุด) (kW) (kWh/ปี)
1 เครืองปรับอากาศ Package Unit 30 1 14.20 24 365 100 124,417.2
2 เครืองปรับอากาศ Package Unit 30 1 11.86 24 365 100 103,937.0

2 26.07 228,354.2
หลงัปรับปรุง

ขนาด จํานวน กาํลงัไฟฟ้า พลงังานไฟฟ้ารวม

(ชุด) (kW) (kWh/ปี)
1 เครืองปรับอากาศ Package Unit 30 1 14.20 24 365 60 74,650.3
2 เครืองปรับอากาศ Package Unit 30 1 11.86 24 365 60 62,362.2

2 26.07 137,012.5

ชม./วนั

รวมทังหมด

Operate Factor 
(%)

วนั/ปีลาํดบั ชือห้อง/ชือบริเวณ

ชม./วนั วนั/ปี
Operate Factor 

(%)

รวมทังหมด

ลาํดบั ชือห้อง/ชือบริเวณ

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
2. มาตรการใชเทอรโมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส 

 



หลังปรับปรุง 

               เมื่อมีการติดตั้ง ชุดควบคุมอุณหภูมิความเย็นที่ระบบ และกําหนดอุณหภูมิหองที่  25 C จากการดําเนินการดังกลาวสามารถ
ประหยัดพลังงานไดเปนจํานวนมาก และไมมีผลตอคุณภาพระดับความเย็นที่ตองการ 

อุณหภูมิของระบบทําความเย็น Package  Unit 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
2. มาตรการใชเทอรโมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส 

 

สรุปมาตรการอนุรักษพลังงาน  

สรุปมาตรการอนุรักษพลังงาน     การใชเทอรโมสตทัชนิดอิเล็กทรอนิกส (Temp  Control) 
  

ระยะเวลาการดําเนินการ  2  เดือน 

เงินลงทุน    4,500  บาท 

ปริมาณพลังงานที่ลดลง  91,341.68  kWh/ป   (คิดเปน  7.78  toe/ป) 
คิดเปนเงินที่ประหยัดได  298,459.82 บาท/ป 
ระยะเวลาคืนทุน   0.02  ป 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
2. มาตรการใชเทอรโมสตัทชนิดอิเล็กทรอนิกส 

 



ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา)  
            สถานประกอบการเปดดําเนินการ 8 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 300 วันตอป มีการใชพลังงานไฟฟารวมทั้งสิ้น 757,260 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิดเปน
คาไฟฟา 2,870,962.17 บาทตอป มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 3.79 บาทตอหนวย มีการติดตั้งใชงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนสําหรับหองสํานักงานหอง
ทํางานผูบริหาร และหองประชุม เพื่อปรับสภาวะความเย็นใหความสบาย  

                 เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใชงานในหองทํางานผูบริหารบริเวณชั้นลอย มีชั่วโมงการทํางานมาก เมื่อทําการสํารวจบริเวณเหนือฝาเพดาน
พบวา มีหลังคาเปนชนิด Metal sheet โดยไมมีการบุฉนวนทําใหอุณหภูมิชองวางใตหลังคาอยูที่ประมาณ 42 °C ทั้งนี้ฝาเพดานก็ไมมีการบุฉนวนเพื่อ
ปองกันความรอนเชนกัน ดวยเหตุนี้พื้นที่ปรับอากาศบริเวณชั้นลอย จึงมีภาระความรอนผานฝาเพดานในปริมาณสูง ทําใหเครื่องปรับอากาศตองทํางาน
หนัก เพื่อระบายความรอนสวนนี้ออกไปจากพื้นที่ปรับอากาศ หากมีการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดคาการถายเทความรอนเขาสูอาคารโดยการบุฉนวน
กันความรอนฝาเพดานบริเวณดังกลาวแลว จะชวยทําใหภาระความรอนของพื้นที่ปรับอากาศลดลงไดมาก จะสงผลใหเครื่องปรับอากาศทํางานนอ ยลง 
ซึ่งเปนการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟาที่เกินความจําเปนสําหรับระบบปรับอากาศลงได  จากขอมูลการตรวจวัดสามารถสรุปไดดังนี้ 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
3. มาตรการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดคาการถายเทความรอนสูอาคาร 

 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

ขอมูลเบื้องตน 

ของหลังคา 
  

ขนาดพื้นที่
รวม 

(m2) 

ชนิด 

ฝาเพดาน 

  

อุณหภูมิดานบน
ฝาเพดาน 

( C) 

คาสัมประสทิธิ์การถายเทความรอน 

กอนปรับปรงุ 
(Btu/hr-m2- C) 

หองผูบริหาร 1-3 57.8 แผนยิบซั่ม 42 
24     

   

  

การสํารวจกรอบอาคารหองผูบริหาร 1, 2 และ 3 บริเวณชั้นลอยของโรงงาน 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
3. มาตรการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดคาการถายเทความรอนสูอาคาร 

 



แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 
                 เนื่องจากไมมีการบุฉนวนเพื่อปองกันความรอนจากหลังคาเขามาในพื้นที่ปรับอากาศ ทําใหมีภาระความรอนเขามาในพื้นที่ปรับ
อากาศในปริมาณสูง หากมีการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดคาการถายเทความรอนโดยการบุฉนวนกันความรอนฝาเพดานพื้นที่ปรับอากาศของ
หองผูบริหารจํานวน 3 หอง บริเวณชั้นลอยใหเหมาะสมแลว จะชวยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟาที่เกินความจําเปนสําหรับระบบปรับอากาศลง
ได สภาวะอากาศภายในหองดีขึ้น นอกจากนี้จะทําใหตัวคอมเพรสเซอรทํางานนอยลง ยืดอายุการใชงานของอุปกรณใหยาวนานขึ้น 

                โรงงานควรมีการบุฉนวนกันความรอนฝาเพดานพื้นที่ปรับอากาศบริเวณชั้น 3 โดยมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี ้
 1. สํารวจขอมูลเชิงเทคนิค โดยตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธอากาศเย็นดานจายและกลับ 

อุณหภูมิบริเวณชองวางใตหลังคาและฝาเพดาน คาการนําความรอนของวัสดุและขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนในการวเิคราะหพลังงานที่ใชในสวนนี้ 

 2. สํารวจขอมูลดานราคา โดยสอบถามราคาฉนวนที่ใชบุฝาเพดานพรอมการติดตั้ง วิธีการขั้นตอนในการติดตั้งอุปกรณและระยะเวลาในการ
สั่งซื้อ 

 3. จัดทําแผนการปรับปรุงรวมกันกับคณะทํางานของผูประกอบการ โดยวางแผนงานในการติดตั้งปรับปรุงโดยไมใหมีผลกระทบตอการทํางาน 

 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
3. มาตรการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดคาการถายเทความรอนสูอาคาร 

 

 4. วิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลเชิงเทคนิค ดานราคา และแผนงานในการปรับปรุงจัดทําเปนเอกสารเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
ขององคกรประกอบการพิจารณา 
 5. ดําเนินการตามมาตรการ โดยการจัดจางบริษัทใหทําการบุฉนวนฝาเพดาน ทั้งนี้จะทําการสอบถามรายละเอียดขั้นตอนในการทํางาน
จากผูดําเนินการติดตั้งเพื่อทําการวางแผนเตรียมความพรอม 

 6. ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินการ โดยที่ปรึกษาจะเขาไปดูความเรียบรอยในการปรับปรุงและติดตั้ง พรอมทั้งตรวจวัดขอมูล
เชิงเทคนิคหลังการปรับปรุง 
 7. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะหผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรเบื้องตน
และสรุปผลที่ไดใหสถานประกอบการ 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
3. มาตรการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดคาการถายเทความรอนสูอาคาร 

 



หลังปรับปรุง 
             สถานประกอบการไดดําเนินการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดคาการถายเทความรอนโดยการบุฉนวนเพื่อปองกันความรอนจากหลังคาเขามา
ในพื้นที่ปรับอากาศอยางเหมาะสม ชวยลดภาระความรอนผานหลังคาเขาสูพื้นที่ปรับอากาศ สงผลใหอุณหภูมิอากาศภายในหองลดลง มีสภาวะอากาศ
ภายในหองทํางานที่ดี ลดเวลาการทํางานของตัวคอมเพรสเซอรได ทั้งนี้สามารถประเมินผลการประหยัดไดดังนี้ 

     

หองผูบริหารที่ดําเนินการบุฉนวนฝาเพดานเพื่อลดภาระความรอนผานหลังคา 

ขอมูลเบื้องตน 

ของหลังคา 

  

ขนาด 

พื้นที่ 

(m2) 

ชนิด 

ฝาเพดาน 

  

อุณหภูมิ 

ดานบนฝาเพดาน
( C) 

คาสัมประสทิธิ์การถายเทความ
รอนหลังปรับปรุง 

(Btu/hr-m2- C) 

หองผูบริหาร 1-3 57.8 บุฉนวน 3” 42 
8 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
3. มาตรการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดคาการถายเทความรอนสูอาคาร 

 

วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

  

ภาระความรอนของระบบปรับอากาศกอนการบุฉนวน  = U x A x (Tout-Tin) 

      = 24 Btu/h-m2- C x 57.8 m2 x (42-25) C 

   = 23,582.4   Btu/h 
 

ภาระความรอนของระบบปรับอากาศหลังการบุฉนวน  = U x A x (Tout-Tin) 

    = 8 Btu/r-m2- C x 57.8 m2 x (42-25) C 

      = 7,860.8   Btu/h 

             

ภาระความรอนที่ลดลง     =  ภาระความรอนกอนการบุฉนวน - ภาระความรอนหลังการบุฉนวน 

            =  23,582.4 - 7,860.8 Btu/h  

             =  15,721.6   Btu/h (เทียบเทา 1.310 ตันความเย็น) 

 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
3. มาตรการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดคาการถายเทความรอนสูอาคาร 

 



พลังงานไฟฟาที่ใชลดลง  =  กําลังไฟฟาที่ใชลดลง x ชั่วโมงการทํางาน x สัดสวนการทํางาน 

                               =  1.310 TR x 1.20 kW/TR  x 8 ชม./วัน x 300 วัน/ป x 1.00 

                              =  3,773.2  กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 
 

คิดเปน    =  3,773.2 x (3.6 / 42,244)  toe/ป 
   =  0.322  toe/ป 
 

คิดเปนเงิน                  =  3,773.2  x 3.79 บาท/ป 
   =  14,300.43  บาท/ป 

วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
3. มาตรการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่อลดคาการถายเทความรอนสูอาคาร 

 

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 

               โรงงานดําเนินการการผลิตประมาณ 20 ชั่วโมงตอวัน จํานวน 300 วันตอป มีการใชพลังงานไฟฟารวม 1,143,528 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอป คิด
เปนคาไฟฟาประมาณ 3,851,186.77 บาทตอป มีคาไฟฟาเฉลี่ยอยูที่ 3.37 บาทตอหนวย มีการติดตั้งใชงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนภายใน
สํานักงาน จํานวน 4 เครื่องโดยทําการเปดใชงานตั้งแตเวลา 08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 17.00 น.  และ 300 วันตอป 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 
               จากการสํารวจการใชงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนภายในสํานักงาน จํานวน 4 เครื่อง พบวามีการเปดใชงานตั้งแตเวลา  
08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 17.00 น. และ 300 วันตอป ซึ่งสามารถลดเวลาการเปดใชงานใหมได 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนภายในสํานักงาน 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
4. มาตรการลดการใชงานเครื่องปรับอากาศ 

 



แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

โรงงานควรลดเวลาการเปดใชงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนภายในสํานักงานโดยมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้  
 

 1. สํารวจขอมูลเชิงเทคนิค โดยการสํารวจการใชงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนภายใน สํานักงาน  

 2. วิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลเชิงเทคนิคมาสรุปแนวทางปรับปรุงการใชงาน และนําเสนอ ในที่ประชุมเพื่อใหคณะกรรมการอนุรักษ     
                   พลังงานพิจารณา  
 3. ดําเนินการตามมาตรการ โดยการกําหนดเวลาการเปดใชงานใหมเปนตั้งแตเวลา 08.45 น. – 11.45 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. 

 4. ตรวจสอบวิธีของการดําเนินการ โดยที่ปรึกษาไดเขาตรวจสอบการดําเนินการตามแผนที่ ไดเสนอในที่ประชุม 

 5. สรุปและประเมินผลการปรับปรุง โดยการวิเคราะหผลการประหยัดจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในเชิงวิศวกรรมและเศรษฐศาสตรเบื้องตนและ 
                   สรุปผลที่ไดใหสถานประกอบการ 
  

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
4. มาตรการลดการใชงานเครื่องปรับอากาศ 

 

หลังปรับปรุง 

             โรงงานไดการกําหนดเวลาการเปดใชงานเครื่องปรับอากาศใหม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการฯ ในแตละพื้นที่รับผิดชอบในการควบคุมการ
ใชงาน ซึ่งสามารถประเมินผลการประหยัดไดดังนี้ 

 

การกําหนดเวลาการเปดใชงานเครือ่งปรับอากาศใหมและรายชื่อผูรับผิดชอบแตละพื้นที่ 

  

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
4. มาตรการลดการใชงานเครื่องปรับอากาศ 

 



วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

ขอมูลประกอบการคํานวณ  

 
กําลังไฟฟาที่ใชเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 4.320 กิโลวัตต  
เวลาการใชงานกอนการปรับปรุง  7.50 ชั่วโมง/วัน  

เวลาการใชงานหลังการปรับปรุง  6.50 ชั่วโมง/วัน  

วันใชงาน    300 วัน/ป  

 การคํานวณผลการประหยัดพลังงานจากการลดเวลาการใชงานเครื่องปรับอากาศแบบแยก สวนภายในสํานักงาน  

หรือคิดเปนเงินที่ประหยัดได =  842.40  x 3.37     

   = 2,838.89 บาท/ป 

การลงทุน   

  ไมมี เนื่องจากเปนมาตรการดานการจัดการ 

พลังงานที่ประหยัดได  = กําลังไฟฟา x ชั่วโมงใชงานที่ลดลง x จํานวนวันตอป   
   = 4.320 x (7.50 – 6.50) x 300     

   = 842.40 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป 
คิดเปนเทียบเทาตันน้ํามันดิบ = 842.40 x 85.21 x 10-6   

   =  0.072 toe/ป 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
4. มาตรการลดการใชงานเครื่องปรับอากาศ 

 

ลักษณะการใชงาน (กรณีศึกษา) 
             ทางสถานประกอบการเปนโรงงานผลิตชิ้นสวนกลองถายรูปและอุปกรณดานอิเล็กทรอนิคส มีการทํางานในสวนของสํานักงานวันละ 8 

ชั่วโมงตอวัน ในสวนการผลิต 10 ชั่วโมงตอวัน วันทํางาน 300 วันตอป มีการใชพลังงานไฟฟาในรอบปที่ผานมา (ส.ค. 2552 - ก.ค. 2553) 641,225 
kWh/ปี คา่พลงังาน 2,460,320.93 บาท  อตัราคาไฟฟ้าเฉลีย 3.84  บาท/หน่วย 

              จากการสํารวจระบบการใชงานในระบบปรับอากาศซึ่งมีติดตั้งในทุก ๆ แผนกของกระบวนการผลิตโดยมีการใชงานเปนประจําสําหรับการ
บํารุงรักษาและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศทาง สถานประกอบการมีแผนการดําเนินการอยูแลว แตจากการตรวจสอบของทีมอนุรักษพลังงาน
พบวา เครื่องปรับอากาศบางตัว ระยะเวลาในการบํารุงรักษาและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หางเกินไปประกอบกับโรงงานตั้งอยูในสถานที่
คอนขางอับและมีฝุนคอนขางเยอะทําใหการระบายอากาศไมดีเทาที่ควร จากการตรวจสอบสภาพของเครื่องปรับอากาศดังกลาวพบวา
เครื่องปรับอากาศดังกลาวขาดการบํารุงรักษาที่ดีโดยสังเกตไดจากชุดคอลยรอนซึ่งสกปรก 

ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
5. มาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 



ปญหาของอุปกรณ/ระบบกอนปรับปรุง 

กอนทําการปรับปรุง 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
5. มาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 

แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินการ 

               จากปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว ทางทีมงานอนุรักษพลังงานจึงไดมีแนวคิดรวมกันปรึกษากับผูที่รับผิดชอบ โดยสามารถปรับปรุง
แกไขโดยการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จากแนวคิดดังกลาวจึงนําไปสูการทดลองปฏิบัติงานจริงควบคูไปกับการตรวจวัดพลังไฟฟาเพื่อ
นําไปสูการคํานวณเพื่อวิเคราะหผลการประหยัดพลังงานที่ไดรับ 
 

โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อจะหาแนวทางการปรับปรุงแกไข ดังนี้   
 

  1. ตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศกอนปรับปรุง   
  2. จัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   

  3. ติดตาม และประเมินผลหลังปรับปรุง  
  4. ตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องปรับอากาศหลังปรับปรุง   
  5. วิเคราะหผลประหยัดพลังงานที่ได  

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
5. มาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 



หลังปรับปรุง 

1)  ดําเนินการเดือนละ 1 ครั้ง    
 -    ใชลมเปาทําความสะอาดคอลยเย็น และคอลยรอนรวมทั้ง Filter ตาง ๆ    

 -    ใชน้ําฉีดทําความสะอาดคอลยรอนและ Filter ของคอลยเย็น    

 -    ตรวจสอบวงจรควบคุมตาง ๆ วาทํางานถูกตองตามขอกําหนดหรือไม   
2)  ดําเนินการ 3/6  เดือน/ครั้ง    
 -    ทําการลางใหญเพื่อความสะอาดคอลยเย็นและคอลยรอน รวมทั้ง Filter โดยใชน้ําหรือน้ํายาทําความสะอาด   

 -   ตรวจสอบกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟา กําลังไฟฟาของคอมเพรสเซอรและพัดลม 

การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะชวยใหการระบายความรอนของระบบ และ ประสิทธิภาพของเครื่องดีขึ้น โดยพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้   

หลังปรับปรุง 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
5. มาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 

วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
5. มาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 



วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

ขอมูลจากการตรวจวัดพบวา  
 ดังนั้นพลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดทั้งหมด =          13,701.60 kWh   

 คาพลังงานไฟฟา   =          3.84  บาท/kWh  

 คิดเปนเงินที่ประหยัดไดเทากับ  =          52,614.14      บาท/ป  
  

เงินลงทุน  
 เงินคาแรงคนลางทําความสะอาดและคาน้ําประมาณ  20,000 บาท/ป  

สรุปมาตรการอนุรักษพลังงาน   การบํารุงรักษาทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ทําความเย็น  

เงินลงทุน     20,000 บาท  

ผลที่ประหยัดได   13,701.60 kWh/ป      
    1.16 toe/ป  
ผลประหยัดที่ได   52,614.14 บาท/ป  
ระยะเวลาคืนทุน   0.38 ป 

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
5. มาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 

วิธีการคํานวณผลการผลการอนุรักษพลังงาน 

เพื่อใหเครื่องปรับอากาศที่มีการบํารุงรักษาและทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอทางสถานประกอบการมีแผนการดําเนินงานดังตอไปนี้  

กรณีศึกษา การอนุรักษพลังงานในเครื่องปรับอากาศ  
5. มาตรการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

 

แผนการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 



ขอบคุณครับ 

เครื่องปรับอากาศ 


