
การศึกษาพฤติกรรมการใชพลังงานของเคร่ืองปรับอากาศและหาประสิทธิภาพพลังงาน
ที่ใชไปของเคร่ืองปรับอากาศแบบใชพลังงานแบบผสมผสาน

To study the energy efficiency of air conditioners and
Hybrid air conditioners
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บทคัดยอ
บทความน้ีนําเสนอผลการทดสอบในการศึกษาพฤติกรรมการใชพลังงานและประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวนขนาด 9000 บีทียู โดยทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศในสภาวะการทํางานปกติและการทํางาน
เมื่อไดรับการปรับแตงในสวนของคอยลเย็นใหใชพลังงานไฟฟากระแสตรงจากพลังงานแสงอาทิตย จากการทดสอบการ
ใชพลังงานในสภาวะการทํางานปกติ พบวา เครื่องปรับอากาศใชพลังงานเฉลี่ยประมาณ 820 วัตต และเมื่อปรับเปลี่ยน
ระบบการทํางานของคอยลเย็นแลว เครื่องปรับอากาศใชพลังงานเฉลี่ยประมาณ 645 วัตต สามารถลดคาพลังงานไฟฟา
ได 175 วัตต คิดเปน 21.34% จากน้ันไดเปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานจากฉลากเบอร 5 ของเครื่องปรับอากาศ
กับผลการทดสอบ พบวาจากประสิทธิภาพพลังงาน 11.55 เพ่ิมเปน 13.56 มีประสิทธิภาพพลังงานเพ่ิมข้ึน 27.08%

Abstract
This paper presents the results of tests to study the energy efficiency of air conditioners Split

9000 BTU test the air in normal operation and when the tune parts. of Evaporator units use DC
power from solar energy. Power of the test in normal operating conditions the air power and
average about 820 watts on system configuration and operation of Evaporator units. 645 air watts
average power consumption can be reduced up to 175 watts of electricity, equivalent to 21.34% of
them compare the energy efficiency of the air conditioner from the label number 5 on the test.
The energy efficiency of a 14.41 11.55 a 24.76% increase in energy efficiency
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

1. บทนํา
1.1 ความเปนมาของปญหา

ในปจจุบันเครื่องปรับอากาศเปนท่ีนิยมมากเน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนไปและปญหาโลกรอนท่ีกําลัง
คุกคามโลกเราอยูทุกวันน้ี เปนผลใหอุณหภูมิของโลกรอนข้ึนอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะชวงเดือนเมษายาซึ่งเปน
ชวงเดือนท่ีมีอากาศรอนท่ีสุดในประเทศไทย ทําใหความตองการในการใชงานเครื่องปรับอากาศมีสงูข้ึนตามไปดวย สิ่งท่ี
ตามมาจากความตองการใชเครื่องปรับอากาศก็คือพลังงานไฟฟาท่ีตองใชไป ในอาคารบานเรือนโหลดท่ีทําใหตอง
สูญเสียคาไฟฟาไปอยางมากอันดับตน ๆ ก็คือเครื่องปรับอากาศน่ีเอง เน่ืองจากเปนโหลดท่ีประกอบดวยมอเตอรท้ังดาน
คอยลเย็นซึ่งติดตั้งภายในหอง และคอยลรอนซึ่งติดตั้งภายนอกหองสําหรับระบายความรอน

ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนโดยท่ัวไปใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก โดยปกติการทํางานของมอเตอรพัด
ลมคอยลเย็นจะทํางานตลอดเวลาท่ีเปดเครื่องปรับอากาศ สวนพัดลมระบายอากาศคอยลรอนและคอมเพรสเซอรจะ
ทํางานตามอุณหภูมิท่ีตั้งไว ดังน้ันท่ีมอเตอรคอยลเย็นก็เปนตนเหตุสําคัญของการใชพลังงานไฟฟาแมวามอเตอรท่ีทํา
หนาท่ีพัดพาความเย็นออกมาจะเปนมอเตอรขนาดเล็กแตก็ทํางานตลอดเวลา และดวยเหตุท่ีมอเตอรมีขนาดเล็กน่ีเอง
หากนําพลังงานทางเลือกเขามาใชแทนพลังงานไฟฟาท่ีใชอยูได ก็จะเกิดประโยชนอยางมากในแงมุมของพลังงาน

ในการดัดแปลงเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนเพ่ือใหใชไดกับพลังงานแสงอาทิตย สวนใหญจะเปนการ
นําเอาแผงโซลาเซลลเปนแหลงกําเนิดพลังงานเพ่ือชารทประจุใหกับแบตเตอรี่และใชอินเวอรเตอรแปลงจากไฟฟา
กระแสตรงจากแบตเตอรี่ 12 โวลทใหเปนไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท ซึ่งมีขอจํากัดในการใชงานในขณะท่ีไมมี
แสงแดดแบตเตอรี่จะจายพลังงานไดในระยะเวลาไมก่ีช่ัวโมง ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขนาดของมอเตอรในระบบคอยลเย็น แต
หากเปลี่ยนมอเตอร ในระบบคอยลเย็นใหเปนมอเตอรกระแสตรงได พลังงานจากแบตเตอรี่จะถูกนํามาใชโดยไมตอง
ผานอินเวอรเตอรทําใหระยะเวลาในการใชงานแบตเตอรี่ในขณะท่ีไมมีแสงแดดยาวนานกวาหลายเทา ดวยเหตุน้ีผูวิจัย
จึงดัดแปลงชุดคอยลเย็นใหเปนระบบไฟฟากระแสตรงท้ังหมดเพ่ือรับพลังงานจากโซลาเซลลเพียงอยางเดียวซึ่งจะทําให
ไมตองจายไฟจากระบบภายในบานหรือภายในสํานักงานใหกับระบบคอยลเย็นทําใหพลังงานไฟฟาในสวนน้ีลดลง
1.2 วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางเครื่องตนแบบ เครื่องปรับอากาศแบบใชพลังงานแบบผสมผสาน
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชพลังงานและเปรียบเทียบประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวนท่ีใชพลังงานไฟฟาและพลังงานแบบผสมผสาน

2. วิธีการศึกษา
การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาพฤติกรรมการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศและหาประสิทธิภาพพลังงานท่ี

ใชไปของเครื่องปรับอากาศขนาด 9000 บีทียู ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังตอไปน้ีวา
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รูปท่ี 1 ข้ันตอนการดําเนินงาน
2.1 ศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูล

หลังจากท่ีไดศึกษาและวิเคราะหแนวคิดท่ีเปนไปไดแลว จึงไดทําการศึกษาคนควาทฤษฏีท่ีเก่ียวของในการ
สรางเครื่องปรับอากาศท่ีใชพลังงานแบบผสมผสานคือใชพลังงานไฟฟารวมกับพลังงานแสงอาทิตย จากเอกสารและ
หนังสือ รวมไปถึงคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ และขอเสนอแนะของผูท่ีเก่ียวของท่ีใหคําแนะนําหลักการทฤษฏีท่ีเก่ียวของ
จึงไดรวบรวมขอมูลท้ังหมดรวมถึงการปรับแตงระบบรีโมทคอนโทรล มอเตอรคอยลเย็นท่ีจะตองเปลี่ยนมาเปนมอเตอร

ศึกษาปญหาและรวบรวมขอมูล

แกไข

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ทดสอบการทํางาน

ผาน

ไมผาน

แกไขทดสอบ

ผาน

ไมผาน

เริ่มตน

สิ้นสุด

ออกแบบและติดตั้งแผงโซลาเซลล

ดัดแปลงชุดคอยลเย็น

เก็บรวบรวมขอมูล

สรุปผล
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

ไฟฟากระแสตรง ระบบการตรวจจับกรณีท่ีชุดจายไฟพลังงานแสงอาทิตยขัดของก็ใหระบบไฟฟากระแสสลับเขามาเปน
พลังงานสํารอง และท่ีสําคัญคือศึกษาและออกแบบระบบโซลาเซลล
2.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ผูวิจัยไดใชหองพักอาจารยดานหลังเปนสถานท่ีทดลอง โดยเปนหองขนาด 3x8 เมตร และไดติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศขนาด 9000 บีทียูเปนยี่หอซัมซุงดังรูปท่ี 2 และรูปท่ี 3

รูปท่ี 2 ภาพติดตั้งคอยลเย็นภายในหอง

รูปท่ี 3 คอยลรอนติดตั้งภายนอกอาคาร
2.3 ทดสอบเครื่องปรับอากาศ

เมื่อไดติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหองปดขนาดตามความเหมาะสมกับขนาดของเครื่องปรับอากาศ (ไมเกิน
16 ตารางเมตร) และเปดเครื่องท้ิงไวทุกวัน วันละ 3 ช่ัวโมงเปนเวลา 2 สัปดาห ทําการบันทึกและติดตามผลในขณะท่ี
เครื่องปรับอากาศทํางานในสภาวะปกติ โดยจะติดตั้งกิโลวัตตฮาวมิเตอรไวเพ่ือวัดคาพลังงานไฟฟาตอหนวยท่ีใชไปและ
ใชวัตตมิเตอรวัดคาพลังงานไฟฟาช่ัวขณะในขณะท่ีเครื่องปรับอากาศกําลังทํางานเพ่ือใชขอมูลเปรียบเทียบกับ
เครื่องปรับอากาศท่ีดัดแปลงระบบตอไป
2.4 ออกแบบและติดตั้งแผงโซลาเซลล

นําขอมูลจากการศึกษามาออกแบบชุดโซลาเซลล สิ่งสําคัญประกอบดวยเซลลแสงอาทิตย เครื่องควบคุมการ
ประจุ แบตเตอรี่และเครื่องแปลงไฟ โดยกําหนดขนาดของแบตเตอรี่ ชุดชารตและขนาดของโซลาเซลลตามขนาดของ
มอเตอรท่ีใชในการวิจัย ออกแบบวงจรชารตและวงจรปองกันในกรณีท่ีชารตแบตเตอรี่เต็มแลว กรณีท่ีชุดโซลาเซลลมี
ปญหาก็ยังมีระบบสํารองท่ีใชพลังงานไฟฟาจากระบบหลักผานตัวแปลงไฟจายใหกับคอยลเย็นอีกทางหน่ึง การ
ออกแบบระบบโซลาเซลลดังรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5
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รูปท่ี 4 โครงสรางของแผงโซลาเซลล

รูปท่ี 5 แผงโซลาเซลล
เน่ืองจากมอเตอรไฟฟากระแสตรงท่ีไดศึกษาและนํามาใชแทนมอเตอรไฟฟากระแสสลับตัวเดิมในแผงคอยล

เย็นเปนมอเตอรขนาด 12 V ใชพลังงานไฟฟากระแสสลับ 0.6 A เพ่ือใหไดพลังงานและระยะเวลาการทํางานของ
มอเตอรท่ีสูงท่ีสุดจึงไดเลือกใชแผงรับพลังงานแสงอาทิตยขนาด 150 W ใชแบตเตอรี่ขนาด 12 V 100 A
2.5 ดัดแปลงชุดคอยลเย็น

เมื่อออกแบบชุดพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยแลวผูวิจัยไดศึกษาระบบไฟฟาในการควบคุมการทํางาน
ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนท้ังหมดดังรูปท่ี 6 โดยเครื่องปรับอากาศท่ีใชในการทดลองและทดสอบ ในการวิจัย
ครั้งน้ีใชเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนยี่หอซัมซุง รุน AS10ELN ขนาด 9000 บีทียูวา
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รูปท่ี 6 ระบบไฟฟาของเครื่องทําความเย็นแบบแยกสวน
ผูวิจัยไดถอดช้ินสวนของระบบคอยลเย็น โดยจะเปลี่ยนแปลงระบบกระแสสลับในคอยลเย็นมาใชระบบไฟฟา

กระแสตรง รวมถึงมอเตอรท่ีใชในการกระจายความเย็น ใชมอเตอรท่ีสามารถปรับความเร็วรอบและความเร็วสูงสุด
ใกลเคียงกับมอเตอรตัวเดิมโดยเลือกใชมอเตอรท่ีมีขนาดใกลเคียงกับตัวเดิมดังรูปท่ี 7

รูปท่ี 7 มอเตอรท่ีใชดัดแปลงในระบบคอยลเย็น
ในวงจรไฟฟาของระบบเครื่องปรับอากาศมีการเปลี่ยนแปลงระบบภายในเสนประดังรูปท่ี 6 เมื่อไดมอเตอร

แลวจึงใชขนาดของมอเตอรเปนตัวกําหนดขนาดของชุดโซลาเซลล ระบบรีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศ
โดยปกติแลวจะเปนระบบไฟฟากระแสตรงอยูแลว จึงไมมีปญหามากในการเปลี่ยนแปลงระบบ ดังรูปท่ี 8 และรูปท่ี 9
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รูปท่ี 8 ดัดแปลงวงจรอิเล็กทรอนิกสใหใชกับมอเตอรกระแสตรง

รูปท่ี 9 มอเตอรไฟฟากระแสตรงท่ีใสแทนมอเตอรตัวเดิม

2.6 ทดสอบและเก็บรวบรวมขอมูล
เมื่อออกแบบและสรางจนไดระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสําหรับคอยลเย็นในเครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวนแลว ทดสอบโดยประจุโซลาเซลลใหกับแบตเตอรี่ วัดคากระแสชารตและเวลาท่ีใชในการชารต ทดสอบจนไดผล
เปนไปตามท่ีกําหนดแลวจึงดําเนินการในข้ันตอนตอไป

เมื่อไดครบท้ังชุดโซลาเซลลและชุดคอยลเย็นท่ีเปลี่ยนแปลงระบบแลว ทําการติดตั้งและทดสอบ ในหองปด
ขนาดตามความเหมาะสมกับขนาดของเครื่องปรับอากาศ(ไมเกิน 16 ตารางเมตร)และเปดเครื่องท้ิงไวทุกวัน วันละ
3 ช่ัวโมงเปนเวลา 2 สปัดาห ในการติดตั้งจะแบงระยะเวลาออกเปน 2 ชวงคือจะทําการบันทึกและติดตามผลในขณะท่ี
เครื่องปรับอากาศทํางานในสภาวะปกติคือติดตั้งโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงระบบ ทําการบันทึกผลเปนเวลา 1 สัปดาห
และชวงท่ี 2 จะติดตั้งหลังจากท่ีเปลี่ยนแปลงระบบคอยลเย็นแลวทําการบันทึกผลเปนเวลา 1 สัปดาหเชนเดียวกัน โดย
ท้ังสองชวงจะติดตั้งกิโลวัตตฮาวมิเตอรไวเพ่ือวัดคาพลังงานไฟฟาตอหนวยท่ีใชไปและใชวัตตมิเตอรวัดคาพลังงานไฟฟา
ช่ัวขณะในขณะท่ีเครื่องปรับอากาศกําลังทํางานเพ่ือใชเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศระบบเดิมตอไป
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

2.7 สรุปผล
เมื่อไดผลการทดสอบของระบบเครื่องปรับอากาศท่ีใชพลังงานไฟฟาตามปกติ และผลการทดสอบการทํางาน

ของเครื่องปรับอากาศท่ีไดดัดแปลงระบบคอยลเย็นใหเปนระบบไฟฟากระแสตรงแลว ผูวิจัยไดเปรียบเทียบผลของการ
ใชพลังงานเพ่ือเปนแนวทางในการสรุปผลการวิจัยตอไป

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
3.1 ผลจากการทดลองและทดสอบการทํางานเครื่องปรับอากาศ

การเปรียบเทียบคาพลังงานตอหนวยโดยใชกิโลวัตตฮาวมิเตอรติดตั้งและวัดคาพลังงานของ
เครื่องปรับอากาศขณะทํางานในสภาวะปกติและหลังจากปรับแตงวงจรของระบบคอยลเย็นไดผลการทดลองดังกราฟ
รูปท่ี 10

รูปท่ี 10 เปรียบเทียบปริมาณการใชคาพลังงานตอหนวย
จากรูปท่ี 10 ผูวิจัยไดทดลองเปดเครื่องปรับอากาศเปนเวลา 14 วัน วันละ 3 ช่ัวโมงโดยใหชวงเวลา

เปดและปดเปนเวลาเดียวกันทุกวันคือ 13.00 น. ถึง 16.00 น. และชวงเวลาในการทดสอบก็แบงออกเปน 2 ชวง
โดยในการทดสอบจะเปดเครื่องปรับอากาศใหทํางานในสภาวะปกติเปนเวลา 7 วันทําการบันทึกผลในทุกๆ วัน
เมื่อปรับแตงวงจรในคอยลเย็นแลวไดทําการทดลองเปดเครื่องปรับอากาศอีก 7 วัน และทําการบันทึกผลทุกวัน
เชนเดียวกัน จากน้ันไดหาคาเฉลี่ยในการใชพลังงานในแตละวัน ไดผลคือเครื่องปรับอากาศท่ีทํางานในสภาวะปกติจะใช
พลังงานไฟฟาตอหนวยเฉลี่ย 2.47 หนวยในเวลา 1 วัน และหลังจากท่ีปรับแตงวงจรไฟฟาของคอยลเย็นแลวไดคา
พลังงานเฉลี่ย 2.17 หนวยตอ 1 วัน มีคาการใชพลังงานลดลง 0.3 หนวยตอ 1 วัน คิดเปน 12.14% และใน
ขณะเดียวกันน้ันผูวิจัยไดใชวัตตมิเตอรเพ่ือวัดพลังงานช่ัวขณะในขณะท่ีเครื่องปรับอากาศกําลังทํางานโดยในการวัดคา
น้ันไดคาพลังงานตามกราฟดังรูปท่ี 11

หนวยไฟฟา (หนวย)

วันที่บันทกึผล
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รูปท่ี 11 เปรียบเทียบพลังงานช่ัวขณะ
จากรูป ท่ี 11 ผู วิ จั ย ได ทําการ วัดค าพลั งงาน ช่ัวขณะท่ี เครื่ องปรับอากาศโดยวัดขณะท่ี

เครื่องปรับอากาศกําลังทํางานอยูและบันทึกผล โดยแยกเปนการวัดขณะท่ีเครื่องปรับอากาศทํางานในสภาวะปกติ
จํานวน 7 วัน และวัดหลังจากท่ีปรับแตงวงจรคอยลเย็นแลวอีก 7 วัน ไดผลคือในชวงของการทํางานในสภาวะปกติน้ัน
เครื่องปรับอากาศจะใชพลังงานเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 820 วัตตและเมื่อทดลองวัดพลังงานหลังจากท่ีปรับแตงวงจรของ
คอยลเย็นแลวไดคาพลังงานเฉลี่ยอยูท่ี 645 วัตต จะเห็นวาคาการใชพลังงานลดลง 175 วัตต คิดเปน 21.34%

3.2 ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบขอมูลพลังงานของเครื่องปรับอากาศโดยใชขอมูลของผูผลิต ดังตารางท่ี
1 ขอมูลจากฉลากเบอร 5 ดังตารางท่ี 2
ตางรางท่ี 1 ขอมูลเครื่องปรับอากาศจากผูผลิต

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนยีห่อซัมซุง

ชื่อรุน ประสิทธภิาพการทาํความ
เย็น(บีทียู)

แรงดันไฟฟา
(V)

กระแสไฟฟา
(A)

กําลังไฟฟา
(W) ประสิทธภิาพพลังงาน

AS10ELN 9292.24 220-240 3.9 804 11.55

จากตารางท่ี 1 เครื่องปรับอากาศเปนยี่หอ Samsung ใชแรงดันไฟฟา 220 V กระแส 3.9A และใช
พลังงานไฟฟา 804 W ท่ีประสิทธิภาพพลังงาน(EER) เทากับ 11.55 ซึ่งคาประสิทธิภาพพลังงานหาไดจากคา บีทียู/
ช่ัวโมง/วัตต และมีคาประสิทธิภาพการทําความเย็น(Cooling Capacity) อยูท่ี 9292.24 บีทียู
ตารางท่ี 2 ขอมูลจากฉลากเบอร 5 ของเครื่องปรับอากาศรุน AS10ELN

ขอมูลเบอร 5 ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนยี่หอซัมซุง

ชื่อรุน ประสิทธภิาพการทาํความ
เย็น(บีทียู)

พลังงานไฟฟา
(หนวยตอป)

กําลังไฟฟา
(W) ประสิทธภิาพพลังงาน

AS10ELN 9292.24 2350.02 - 11.55

จากตารางท่ี 2 เครื่องปรับอากาศท่ีใชทดลองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีไดรับฉลากเบอร 5 จาก
กระทรวงพลังงาน คือ สามารถประหยัดพลังงานไดตามนโยบาย โดยมีขอมูลท่ีฉลากคือคาประสิทธิภาพการทําความ
เย็น(Cooling Capacity) อยูท่ี 9292.24 บทีียู คาประสิทธิภาพพลังงานเทากับ 11.55 เทากับขอมูลจากผูผลิต

เมื่อไดขอมูลจากผูผลิตและขอมูลจากฉลากเบอร 5 แลวผูวิจัยไดเปรียบเทียบคาขอมูลตาง ๆ ของ
เครื่องปรับอากาศกับคาจากการทดสอบรวมกับคาจากการทดลองหลังจากปรับแตงวงจรคอยลเย็นแลวไดขอมูล
ดังตารางท่ี 3

วันที่บันทกึผล

พลังงานไฟฟา (วัตต)
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบขอมูลเครื่องปรับอากาศ
ขอมูลจากผูผลิต ขอมูลฉลากเบอร 5 ขอมูลจากการทดสอบ

Cooling
Capacity

Power
Input

EER
(Btu/hr/W)

Cooling
Capacity

Power
Input

EER
(Btu/hr/W)

Cooling
Capacity

Power
Input

EER
(Btu/hr/W)

9292.24 804 11.55 9292.24 - 11.55 8750 820 10.67

จากตาราง 3 เปรียบเทียบขอมูลพลังงานของผูผลิต ฉลากเบอร 5 และขอมูลจากการทดสอบ
โดยขอมูลจากการทดสอบไดคาของ Cooling Capacity เทากับ 8750 จากขนาดของหองและโหลดความรอนซึ่งหองท่ี
ใชทดลองมีขนาด 2.5 เมตร x 5 เมตร และหองอยูทางทิศตะวันออกจึงไมมีผลกระทบจากแสงแดดชวงบายมากมีผล
คูณ 700 (http://www.wisetair.co.th) และคา Power Input 820 เปนคาเฉลี่ยท่ีวัดไดขณะท่ีเครื่องปรับอากาศกําลัง
ทํางาน เมื่อนํามาหาคาประสิทธิภาพพลังงานแลวไดคาประสิทธิภาพพลังงานเทากับ 10.67

จากน้ันผูวิจัยไดนําผลการทดสอบของเครื่องปรับอากาศซึ่งทํางานในสภาวะปกติมาเปรียบเทียบกับ
ขอมูลท่ีจากการทดลองหลังจากท่ีทําการปรับแตงวงจรคอยลเย็นแลวไดผลดังตารางท่ี 4
ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบขอมลูของเครื่องปรับอากาศเมื่อปรับแตงวงจรคอยลเย็นแลว

ขอมูลจากการทดสอบ ขอมูลจากการทดสอบ
Cooling
Capacity

Power
Input

EER
(Btu/hr/W)

Cooling
Capacity

Power
Input

EER
(Btu/hr/W)

8750 820 10.67 8750 645 13.56

จากตารางท่ี 4 เมื่อไดปรับแตงวงจรของระบบคอยลเย็นแลวผู วิจัยไดวัดคาพลังงานในขณะท่ี
เครื่องปรับอากาศกําลังทํางานอยู ไดคาพลังงานเฉลี่ย 645 วัตตเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศท่ีทํางานในสภาวะ
ปกติท่ีใชพลังงาน 820 วัตต ไดคาพลังงานลดลง 175 วัตตคิดเปน 21.34% และคาประสิทธิภาพพลังงานเมื่อ
เครื่องปรับอากาศทํางานท่ีสภาวะปกติมีคาเทากับ 10.67 เมื่อปรับแตงวงจรคอยลเย็นแลวไดคาประสิทธิภาพพลังงาน
เทากับ 13.56 เพ่ิมข้ึน 2.89 คิดเปน 27.08%

4. สรุป
จากการทดสอบเครื่องปรับอากาศท่ีทํางานในสภาวะปกติเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศท่ีทํางานเมื่อ

ไดรับการปรับแตงวงจรคอยลเย็นแลวสามารถสรุปไดดังน้ี เครื่องปรับอากาศท่ีทํางานในสภาวะปกติจะใชพลังงานไฟฟา
ตอหนวยเฉลี่ย 2.47 หนวยในเวลา 1 วัน และหลังจากท่ีปรับแตงวงจรของคอยลเย็นแลวไดคาพลังงานเฉลี่ย 2.17
หนวยตอ 1 วัน คือจะมีคาการใชพลังงานลดลง 0.3 หนวยตอ 1 วัน คิดเปน 12.14%

การวัดคาพลังงานช่ัวขณะท่ีเครื่องปรับอากาศโดยวัดขณะท่ีเครื่องปรับอากาศกําลังทํางานอยูและบันทึกผล
ไดผลคือในชวงของการทํางานในสภาวะปกติน้ันเครื่องปรับอากาศจะใชพลังงานเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 820 วัตตและเมื่อ
ทดลองวัดพลังงานหลังจากท่ีปรับแตงวงจรของคอยลเย็นแลวไดคาพลังงานเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 645 วัตต จะเห็นวาคา
การใชพลังงานลดลงเฉลี่ย 175 วัตต คิดเปน 21.34%

เปรียบเทียบคาประสิทธิภาพพลังงานเมื่อเครื่องปรับอากาศทํางานท่ีสภาวะปกติมีคาเทากับ 10.67 เมื่อ
ปรับแตงวงจรคอยลเย็นแลวไดคาประสิทธิภาพพลังงานเทากับ 13.56 เพ่ิมข้ึน 2.89 คิดเปน 27.08%

ผลการทดสอบเครื่องปรับอากาศท่ีทํางานในสภาวะปกติเครื่องปรับอากาศใชพลังงานมากกวาขอมูลจาก
ผูผลิตเล็กนอย คือจากขอมูลเครื่องปรับอากาศใชพลังงาน 804 วัตตแตเมื่อทําการวัดขณะท่ีเครื่องปรับอากาศกําลัง
ทํางานไดคาพลังงานเฉลี่ย 820 วัตต อาจเปนเพราะเครื่องปรับอากาศเปนเครื่องมือสองท่ีใชเพ่ือทําการทดสอบและ
ทดลองทําใหมีความฝดท่ีตัวมอเตอรและคอมเพรสเซอรสงผลใหคาพลังงานไฟฟาท่ีใชเพ่ิมข้ึน และเมื่อทําการทดสอบคา
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ในสภาวะการทํางานปกติแลวเปรียบเทียบกับคาท่ีไดหลังจากปรับแตงวงจรคอยลเย็นแลว คาการใชพลังงานลดลงอัน
เน่ืองมาจากวงจรคอยลเย็นท่ีประกอบดวยมอเตอรสําหรับเปาไอเย็นออกมาน้ันไดถูกตัดออกไปจากระบบไฟฟา
กระแสสลับโดยถูกเปลี่ยนใหมาใชระบบไฟฟากระแสตรงจากพลังงานแสงอาทิตยแทน โดยท่ีตัวมอเตอรมีขนาดกระแส
0.9 แอมปท่ีแรงดัน 220 โวลท เมื่อนํามาคํานวณถึงความเปนไปไดของพลังงานท่ีลดลงคาพลังงานจะตองลดลงไป
ประมาณ (P=V.I) 0.9x220 = 198 วัตต แตคาจากการทดลองมีคาพลังงานลดลงจากการวัด 175 วัตตอาจเปนเพราะ
คาโดยประมาณไมไดคิดคาของเพาเวอรแฟคเตอรเขามาดวย อยางไรก็ตามในการใชพลังงานแสงอาทิตยเขามาชวยใน
การจายกระแสใหกับเครื่องปรับอากาศมีผลทําใหเครื่องปรับอากาศใชพลังงานไฟฟาลดลงถึง 21.34%

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคล

ลานนา ผานกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ โดยไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ลําปาง ในการเอ้ือเฟอสถานท่ีและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจัย และขอบคุณนายเดชชาติ เศรษฐกิจ
นายพงษพัฒน ติใหม และนายสุรเดช สายเขียว ในการเก็บรวบรวมขอมูลและใหความรวมมือในการวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดี

6. เอกสารอางอิง
http://www.ind.crru.ac.th/articleind/33.pdf
http://www.airhomenet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=231356

http://mte.kmutt.ac.th/elearning/Refrigeration/Website/unit11_10.htm
บจก.วิเศษแอรเซ็นเตอร (ประเทศไทย).http://www.wisetair.co.th/
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