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บทคัดยอ
Finally, the differences of coefficient of performance and energy
งานวิจัยนี้ไดศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะ เครื่องปรับอากาศอัดไอ efficiency ratio of both systems are insignificant.
แบบธรรมดากับเครื่องปรับอากาศอัดไอ แบบธรรมดาทีใ่ ชน้ํากลั่นตัวจากอี
วาปอเรเตอรมาใชลดอุณหภูมิอากาศ โดยชุดฮีตไปปกอนนําไประบาย
Keyword: Air condition / Energy saving / Heat pipe
ความรอนที่คอนเดนเซอร
พารามิเตอรที่ใชเปนเกณฑในการศึกษา
เปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องปรับอากาศ ไดแก อัตราการสิ้นเปลือง 1. บทนํา
พลังงาน สัมประสิทธิ์สมรรถนะ และอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน
การปรับอากาศ (Air Conditioning) เปนกระบวนการควบคุม สภาวะ
จากการทดลองพบวา เครื่องปรับอากาศที่ใชนํา้ กลัน่ ตัวจากอีวาปอเร
อากาศ ใหเหมาะสมกับสภาพการใชงาน เชนความสุขสบายของมนุษยใน
เตอรมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานนอยกวา
เครื่องปรับอากาศแบบ
ที่อยูอาศัย อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย รวมทัง้ การควบคุมคุณภาพ
ธรรมดาประมาณ 10 เปอรเซ็นต และการลดอุณหภูมิอากาศโดยชุดฮีต
สินคาในงานอุตสาหกรรม เพื่อชวยเรงและควบคุมผลผลิต ใหไดผลตรง
ไปปสามารถทําไดในชวงประมาณ 3 ชั่วโมงแรกเทานั้น ในสวนของ
ตามที่ตองการ ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 oC และความชื้น
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ และประสิทธิภาพการใหความเย็นของทัง้ สองระบบ
สัมพัทธประมาณ 70-80 % โดยคาอุณหภูมิและความชื้นดังกลาวมีคา
คอนขางใกลเคียงกัน
คอนขางสูง
ซึ่งจะมีผลทําใหการเปนอยูของมนุษยไมสบายเทาที่ควร
คําสําคัญ : การปรับอากาศ / การประหยัดพลังงาน / ฮีตไปป
Abstract
The objective of this paper was to comparatively study the
performance of air conditioning unit between the conventional vapor
compression and the conventional vapor compression with using
water condensing from evaporator for decreasing the air
temperature, which is used to reject heat at a condenser. The
criteria for evaluating the performance of air conditioning unit were
energy consumption, coefficient of performance, and energy
efficiency ratio.
From experimental results, it was found that the energy
consumption of the conventional vapor compression with using
water condensing from evaporator is approximately 10 % lower
than that one. Additionally, it should be noted that the air
temperature, used to reject heat at a condenser, could be
decreased using heat pipe system with in the first three hours only.

ระบบปรับอากาศจึงเขามามีบทบาทในการควบคุมใหสภาพอากาศ โดยจะ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นใหอยูในเกณฑทเี่ หมาะกับความตองการ
การนําระบบปรับอากาศมาใชงานจะพบไดตั้งแต งานขนาดเล็กเชนใน
หองนอน หองทํางาน ไปจนถึงงานขนาดใหญเชน หอประชุม อาคาร
สํานักงาน และในโรงงานอุตสาหกรรมเปนตน และจากผลการศึกษาที่ผาน
มาจะพบวาในระบบปรับอากาศจะใชพลังงานไฟฟา ประมาณ 50-70 %
ของพลังงานที่ใชในอาคารทัง้ หมด
ดังนั้นในงานวิจัยจะใหความสนใจ
วิธีการประหยัดพลังงานโดยการนําความรอนทิง้ กลับมาใช ซึ่งจะทําโดย
การนําน้ําที่ควบแนนจากระบบปรับอากาศซึ่งมีอุณหภูมิต่ํามาชวยลด
อุณหภูมิอากาศทีร่ ะบายความรอนที่คอนเดนเซอร
โดยมีฮีตไปปเปน
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนระหวางน้ําทิง้ กับอากาศ
2. อุปกรณและวิธีการ
การศึกษาสมรรถนะ
การศึกษาแบงเปนสองขั้นตอน
คือ
เครื่องปรับอากาศที่ใชงานทั่วไป
และการศึกษาสมรรถนะของ
เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งชุดฮีตไปป แลวนําผลการทดลองมาเปรียบเทียบ
ความสิ้นเปลืองในการใชพลังงาน
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อุปกรณฮตี ไปป ชุดแลกเปลี่ยนความรอนแบบฮีตไปปประกอบดวย
ทอทองแดงขนาด 3/8 นิ้วจํานวน 40 ทอ มีครีบชวยถายเทความรอน
แบงเปน 3 สวน คือสวนรับความรอน สวนไอผาน และสวนควบแนน
ภายในทอบรรจุดวยสารทํางาน R-134a โดยเติมน้ํายาเทากับ 50
เปอรเซ็นตของสวนทําระเหย ซึ่งเปนคําแนะนําจากงานวิจัยที่ผานมา [1]
ลักษณะของชุดทดลองดังแสดงในรูปที่ 1 และมีการติดตั้งดังรูปที่ 2

เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศที่ใชในการทดลองเปน
เครื่องปรับอากาศแบบอัดไอธรรมดาที่ติดตั้งใชงานในหองพักคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขนาด 1.5 ตัน และติดตั้ง
เครื่องวัดความดันจํานวน 6 จุด วัดอุณหภูมิ จํานวน 12 จุด วัดความเร็ว
ลมอากาศผานอีวาปอเรเตอร คอนเดนเซอร และวัดกําลังไฟฟาที่ใช
ลักษณะของหองทดลองและตําแหนงวัดคาตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 3 และ
รูปที่ 4
วิธีการทดลอง
การทดลองหาคาการใชพลังงานของ
เครื่องปรับอากาศทั้งสองระบบจะทดลองในลักษณะที่ควบคุมสภาวะตางๆ
กอนการทดลองใหใกลเคียงกัน โดยในงานวิจัยนีจ้ ะควบคุมโดยใชเวลา
เริ่มตนเดินเครื่องเดียวกัน อุณหภูมิน้ํากลั่นตัวในชุดแลกเปลี่ยนความรอน
แบบฮีตไปปมีคา 15 oC และใชเวลาเดินเครื่อง 5 ชั่วโมง ในขณะทดลอง
จะบันทึกคาตางๆ ไดแก อุณหภูมิ ความดัน ความชื้น และกําลังไฟฟา
หลังการทดลองจะนําขอมูลที่บันทึกมาเปรียบเทียบ

รูปที่ 1 ชุดแลกเปลี่ยนความรอนฮีตไปป
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รูปที่ 2 ลักษณะการติดตั้งชุดฮีตไปป

ชุดแลกเปลี่ยนความรอนแบบฮีตไปป ซึ่งมีหลักการทํางานดังนี[้ 2]
ระบบจะเริ่มทํางานเมื่อมีอุณหภูมิแตกตางระหวางสวนควบแนน และสวน
ทําระเหย โดยเมื่อสารทํางานจะรับความรอนและเปลี่ยนสถานะเปนไอ ไอ
รอนจะเคลื่อนตัวตัวผานสวนสงไอ ไปยังสวนควบแนน ที่สวนควบแนนไอ
จะถายเทความรอนออกใหกับน้ําเย็น และเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวไหล
กลับไปยังสวนรับความรอน จะทํางานลักษณะนี้ตลอดไปเมื่อมีอุณหภูมิ
แตกตางระหวางสวนควบแนนและสวนรับความรอน
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รูปที่ 3 สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา
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รูปที่ 4 เครื่องปรับอากาศทํางานรวมกับฮีตไปป
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เครื่องปรับอากาศแบบอัดไอ มีสารทํางานคือ R-22 จะเริ่มทํางานโดย
คอมเพรสเซอรอัดไอ ใหความดันและอุณหภูมิสูง ไอจะถูกสงไประบาย
ความรอนออกที่คอนเดนเซอร เปลี่ยนสถานะเปนของเหลว ของเหลว
ความดันสูงและอุณหภูมิสูงจะลดความดันหลังผานเอ็กซแพนชั่นวาลว รับ
ความรอนเขาพรอมกับ เปลี่ยนสถานะเปนไอที่อีวาปอเรเตอร และเคลื่อน
ตัวเขาคอมเพรสเซอร ทํางานเปนวัฏจักรตอไป การหาคาสมรรถนะของ
เครื่องปรับอากาศ หาไดโดยใชคาตางๆที่อา นจากเครื่องมือวัดคาที่ติดตั้ง
ในระบบเชนความดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหลของมวลอากาศที่ผานอี
วาปอเรเตอร คอนเดนเซอร
การวิเคราะหพลังงาน การวิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะของ
ระบบกอนและหลังใชอุปกรณเสริม จะใชสมการดังตอไปนี้ [3]
1. ปริมาณความรอนทีร่ ะบายออกที่คอนเดนเซอรหาจากสมการ
(1)

Qcond. = ปริมาณความรอนที่ระบายออก, kW
mc = อัตราการไหลเชิงมวลอากาศที่ผานคอนเดนเซอร, kg/s
h
= เอนธาลป, kJ/kgK
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2. ปริมาณความรอนทีร่ ับเขาทีอ่ ีวาปอเรเตอร หาจาก
Qevap. = me( he i- heo )

(2)

Qevap. = ปริมาณความเย็นทีท่ าํ ได, kW
me = อัตราการไหลเชิงมวลอากาศที่ผานอีวาปอเรเตอร, kg/s
h
= เอนธาลป, kJ/kgK
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(3)

รูปที่ 5 ลักษณะการเปลี่ยนอุณหภูมทิ ตี่ ําแหนงตางๆ

wcomp.

4. การหาคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน

EER
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COP = สัมประสิทธิ์สมรรถนะ
Qevap. = ปริมาณความเย็นทีท่ าํ ได, kW
Wcomp. = กําลังงานคอมเพรสเซอร, kW

EER =

30

0

3. สัมประสิทธิ์สมรรถนะหาคาจากสมการ
COP =

= ความเย็นทีไ่ ด,Btu/hr
= กําลังงานไฟฟาทีใ่ ช,W

3. ผลการทดลองและวิจารณ
การทดลองเปรียบเทียบสมรรถนะเครื่องปรับอากาศทั้งสองนั้น การ
ใชงานอยูในสภาพความเปนจริง โดยทําการเก็บขอมูลอุณหภูมิ ทีจ่ ุดตางๆ
ทุก 1 นาที ความชื้น ความเร็วอากาศ ความดันและกําลังไฟฟา ที่ใช ทุกๆ
30 นาที ใชเวลาในการเดินเครื่องปรับอากาศนาน 5 ชั่วโมง
รูปที่ 5 แสดงคาอุณหภูมิอากาศที่ผานชุดฮีตไปป เมื่อเริ่มตนเดิน
เครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิอากาศหลังผานชุดฮีตไปป มีคาลดลง
เนื่องจากความรอนจากอากาศถูกดูดออกโดยฮีตไปป กอนนําอากาศที่
อุณหภูมิต่ําไประบายความรอนที่คอนเดนเซอร
หลังจากเดิน
เครื่องปรับอากาศตอไป อุณหภูมิของอากาศที่ผานฮีตไปป จะมีคาเพิ่มขึ้น
และเมื่อเดินเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง อุณหภูมิอากาศขาเขากับอุณหภูมิ
ขาออกมีคาเทากัน แสดงวาชุดฮีตไปปหยุดการรับความรอนจากอากาศที่
ผาน เมื่อพิจารณาน้ําเย็นที่กลั่นตัวจากอีวาปอเรเตอร มีคาอุณหภูมิเริ่มตน
ที่ 15oC หลังจากเดินเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิน้ําจะมีคาเพิ่มขึ้นซึ่งจะ
แปรผันตามเวลา แสดงใหเห็นวาน้ํามีการรับความรอนจากชุดฮีตไปป และ
ในที่สุดอุณหภูมิน้ํากับอุณหภูมิอากาศที่ผานชุดฮีตไปปจะมีคาเทากัน
Temperature( C)

Qcond. = mc( hc i- hco )

Cooling out
Power input

Cooling output
Power input

= อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน Btu/hr/W

สาขาการอนุรักษพลังงานในอาคาร

(4)

รูปที่ 6 เปรียบเทียบคาความดันที่คอนเดนเซอรและอีวาปอเรเตอร
เครื่ อ งปรั บ อากาศธรรมดากั บ เครื่ อ งปรั บ ที่ มี ฮี ต ไปป ความดั น ที่
คอนเดนเซอร ร ะบบธรรมดามี ค า สู ง กว า ระบบที่ มี ฮี ต ไปป เนื่ อ งจาก
อุณหภูมิของอากาศที่ระบายความรอนที่คอนเดนเซอรแบบธรรมดามีคา สูง
กวาแบบที่มีฮีตไปป สงผลใหความดันมีคาแตกตางกัน สวนความดันที่อีวา
ปอเรเตอรเครื่องปรับอากาศทั้งสองแบบมีคาใกลเคียงกันมาก
รูป ที่ 7
กํ า ลั ง ไฟฟ า ที่ ใช ขณะเครื่อ งปรั บ อากาศทํ า งาน เมื่ อ
เปรียบเทียบทั้งสองแบบ กําลังไฟฟาที่ใชในระบบธรรมดาจะใชมากกวา
ซึ่งเปนผลมาจากความแตกตางของความดันขาออกจากคอมเพรสเซอร
ซึ่ ง เ มื่ อ ความดั น สู ง จึ ง ต อง ใช กํ า ลั ง ไ ฟฟ า สู ง ตามไ ปด ว ย เมื่ อ
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เครื่ อ งปรั บ อากาศทํ า งาน 4 ชั่ วโมง ค า กํ าลั ง ไฟฟ า ที่ ใช ในการเดิ น
เครื่องปรับอากาศ จะมีคาใกลเคียงกัน
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รูปที่ 8
ตัวเลขบอกสมรรถนะเครื่องปรับอากาศ หรือ COP
เปรี ย บเที ย บเครื่ อ งปรั บ อากาศทั้ ง สองแบบ หาค า จากสมการจะมี ค า
ใกลเคียงกันมาก ระหวางเครื่องปรับอากาศ ทั้งสองลักษณะทํางาน โดยมี
คาเฉลี่ยตลอดการทดลองอยูที่ประมาณ 2.9
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รูปที่ 6 ความดันที่คอนเดนเซอรและอีวาปอเรเตอร
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รูปที่ 9 คา EER ของเครื่องปรับอากาศในแตละชวงเวลา
รูปที่ 9 แสดงคา EER ของเครื่องปรับอากาศทั้งสองแบบ มีคา
ใกลเคียงกัน คาเฉลี่ยตลอดการทดลองประมาณ 7.6
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5. ขอเสนอแนะ
ป ญ หาที่ เ กิ ด จากปริ ม าณน้ํ า ที่ ค วบแน น จากอี ว าปอเรเตอร ไ ม
เพี ย งพอ ควรแก ด ว ยการต อ ท อ เพื่ อ รวมเอาน้ํ า ที่ ค วบแน น จาก
เครื่องปรับอากาศหลายๆ เครื่องมารวมกัน ซึ่งจะชวยใหชุดฮีตไปปทํางาน
ไดนานขึ้น

- =6 4; =6 =; 5 ;

รูปที่ 8 แสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงคา COP ในแตละชวงเวลา

สาขาการอนุรักษพลังงานในอาคาร

4. สรุป
บทความนี้นําเสนอผลการศึกษา การเปรียบเทียบสมรรถนะที่เกิด
จากการใชเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดา กับเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบฮีตไปป เพื่อลดอุณหภูมิอากาศกอนเขา
คอนเดนเซอร ในชวงเวลาเทากันคือจากเวลา 09:30 – 14:00 น. รวม 5
ชั่วโมง ผลการศึกษาพบวาเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาที่ติดตั้งเครื่อง
แล กเ ปลี่ ยนความร อ นแ บบฮี ตไ ปป จะใ ช กํ า ลั ง ไ ฟ ฟ าน อ ย ก ว า
เครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาประมาณ 0.9 kW-hr หรือประมาณ 10 %
และเครื่ อ งแลกเปลี่ ย นความร อ นแบบฮี ต ไปป จ ะหยุ ด ทํ า งาน หลั ง จาก
เครื่องปรับอากาศทํางานไดประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเกิดจากปริมาณน้ําที่
ควบแนนจากอีวาปอเรเตอรมีไมเพียงพอ จากการเปรียบเทียบคา COP
และ EER พบวามีคาไมแตกตางกันมากนัก

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่
สนับสนุนงบประมาณ เพื่อสงเสริมงานวิจัยครั้งนี้
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