บทที่ 2
ทฤษฏีและหลักการที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ ยวข้องในบทนี้ จะมีการกล่าวถึงเนื้ อหาที่เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั ฉบับนี้
เพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์ที่คาดว่าจะได้รับ ในส่ วนของบทนี้จะกล่าวถึง
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

หลักการทาความเย็นและปรับอากาศ
วงจรทาความเย็น
อุปกรณ์หลักภายในวงจรการทางานของสารทาความเย็น
ชนิดของเครื่ องปรับอากาศ
เครื่ องทาน้ าเย็น
การผลิตเครื่ องทาน้ าเย็น (Chiller)

2.7 การบารุ งรักษาเชิงทวีผล (Total Productive Maintenance :TPM)
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 หลักการทาความเย็นและปรับอากาศ
การท าความเย็น หมายถึ ง กระบวนการในการดึ ง ความร้ อนออกจากสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง มี ผ ลให้
อุ ณ หภู มิ ล ดลงโดยปกติ จ ะหมายถึ ง ขบวนการเก็ บ รั ก ษาอาหาร การขจัด ความร้ อ นจากวัต ถุ
ในอุตสาหกรรมทางเคมี ปิ โตรเลียม และการทาความเย็นในรู ปแบบอื่น ๆในวงการอุตสาหกรรม เช่ น
การแช่แข็ง เป็ นต้น
การปรับอากาศ หมายถึ ง การปรับสภาวะอากาศให้ ได้ตามเงื่ อนไขที่ต้องการ โดยปกติจะมี
ความหมายมากกว่ า การท าให้ อ ากาศเย็น แต่ จ ะหมายรวมถึ ง การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ และความชื้ น
การควบคุมคุณภาพ และความสะอาดของอากาศ การควบคุมการไหลเวี ยนของอากาศ ระดับเสี ยงใน
พื้นที่ปรับอากาศ ทั้งนี้เพือ่ จุดประสงค์เฉพาะอย่าง ได้แก่
1. เพื่อความสุ ขสบายต่อผูอ้ าศัยหรื อปฏิบตั ิงานในบริ เวณนั้นๆ ด้วยความสุ ขสบายที่กล่าวถึงนี้
จะหมายถึงความสุ ขสบายของคนส่ วนใหญ่ท้ งั นี้ เพราะแต่ละคนจะรู ้สึกสบายในสภาวะอากาศ แตกต่าง
กัน
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2. เพื่ อประโยชน์ท างอุ ต สาหกรรม ผลิ ตภัณฑ์บางชนิ ดต้องการความเที่ ย งตรงสู งจะมี ก าร
นาระบบปรับอากาศมาช่วย เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม
สิ่ งทอ อุตสาหกรรมผลิตลูกกวาด เป็ นต้น
3. เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษ เช่ น การผลิ ต และเก็ บ รั ก ษายา การปรั บ อากาศในห้ อ งผ่า ตัด
และ ICU ที่ตอ้ งการความสะอาดสู ง การปรับอากาศ ในห้องดมยาสลบที่ตอ้ งการการหมุนเวียนอากาศ
ที่ดี

2.2 วงจรทาความเย็น
หลัก การท าความเย็นของเครื่ องปรั บ อากาศนั้น ก็ คื อการนาเอาความร้ อนจากที่ ที่ ต้องการ
ทาความเย็น (โดยทัว่ ไปคือภายในอาคาร) ถ่ายเทไปสู งที่ที่ไม่ตอ้ งการทาความเย็น (นอกอาคาร) โดย
ผ่านตัวกลางคือสารทาความเย็นหรื อที่เรี ยกกันว่าน้ ายา เริ่ มต้นจากคอมเพรสเซอร์ จะทาหน้าที่ดูดน้ ายา
ที่เป็ นไอ (Vapor) จากเครื่ องระเหย (Evaporator) หรื อคอยล์เย็น (Cooling Coil) ไอสารทาความเย็นที่
ดูดเข้ามาจะมีความดันต่า และมีอุณหภูมิต่าด้วย ไอน้ ายาจะถูกดูดเข้าคอมเพรสเซอร์ ทางท่อดูด (Suction
Line) และตัวคอมเพรสเซอร์ จะอัดน้ ายาที่เป็ นไอนี้ให้ความดันสู งขึ้น และขณะที่ไอมีความดันสู งขึ้นก็จะ
มีอุณหภูมิสูงขึ้น การที่ไอน้ ายามีความดันสู งขึ้นนี้จะมีผลให้จุดเดือดสู งขึ้นด้วย จากนั้นไอน้ ายาจะถูกดัน
ออกทางท่อทางส่ ง (Discharge Line) และส่ งผ่านไปยังคอนเดนเซอร์ (Condenser) ตัวคอนเดนเซอร์ มี
หน้าที่รับเอาไอน้ ายา ไว้และระบายความร้อนออกจากไอน้ ายาผ่านตัวกลาง (ชูชยั ต.ศิริวฒั นา, 2546)

รู ปที่ 2.1 วงจรทาความเย็น
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ซึ่ งปกติคืออากาศ ไอน้ ายาจะมีอุณหภูมิต่าลงจนควบแน่นเป็ นของเหลว แต่ยงั คงมีความดันสู ง
และอุณหภูมิสูง สารทาความเย็นเหลวจะถูกส่ งไปอุปกรณ์ลดความดัน (Expansion Valve) ซึ่ งมีหน้าที่
ลดความดันน้ ายาก่อนเข้าเครื่ องระเหย มีผลให้สารทาความเย็นมีความดันต่า และมีอุณหภูมิต่าเมื่อไหล
เข้า เครื่ อ งระเหยก็ จ ะรั บ ความร้ อ นผ่ า นตัว กลาง ซึ่ งปกติ คื อ อากาศมี ผ ลให้ ส ารท าความเย็น เดื อ ด
กลายเป็ นไอ ไอสารทาความเย็นที่ออกจากเครื่ องระเหยจะมีความดันต่า และมีอุณหภูมิต่า และไหล
กลับเข้าคอมเพรสเซอร์ เพื่อทาการเพิ่มความดันต่อไป ระบบการทาความเย็นของเครื่ องปรับอากาศจะ
ทางานวนเวียนเป็ นวัฏจักรตลอดเวลาที่คอมเพรสเซอร์ ยงั คงทางานอยู่ และน้ ายาที่มีอยูใ่ นระบบจะไม่มี
การสู ญเสี ยไปไหนเลยนอกเสี ยจากว่าเกิ ดการรั่วซึ ม (Leak) ที่ใดที่หนึ่ งเท่านั้น เนื่ องจากในระบบทา
ความเย็นเบื่องต้นนี้ มีท้ งั น้ ายาที่อยูใ่ นสภาพความดันสู ง และอุณหภูมิสูง กับความดันต่าอุณหภูมิต่าจึงมี
การแบ่งออกเป็ น 2 ทาง
1. ทางด้านสู ง (High Side) ซึ่ งจะเริ่ มจากทางอัดของคอมเพรสเซอร์ ผ่านคอนเดนเซอร์
จนถึงทางเข้าของอุปกรณ์ลดความดัน ส่ วนนี้สารทาความเย็นจะมีท้ งั ความดัน และอุณหภูมิสูง
2. ทางด้านต่า (Low Side) ซึ่ งจะเริ่ มตั้งแต่ทางออกของอุปกรณ์ลดความดันผ่านเครื่ อง
ระเหยจนไปถึ ง ทางเข้า ของคอมเพรสเซอร์ ส่ วนนี้ จ ะมี ท้ งั ความดัน และอุ ณ หภูมิ ต่ า จึ ง เรี ย กว่า ทาง
(Low Side) ระบบปรับอากาศที่ใช้อยู่โดยทัว่ ๆไปจะทางานเป็ นวัฏจักร โดยมักจะมีสิ่งที่ประกอบกัน
ขึ้นมาเป็ นระบบปรับอากาศอยูห่ ลายสิ่ งหลายอย่างด้วยกัน ( สนอง อิ่มเอม, 2552)

2.3 อุปกรณ์ หลักภายในวงจรการทางานของสารทาความเย็น
2.3.1 คอมเพรสเซอร์ (Compressors)
เป็ นอุปกรณ์ที่สาคัญที่สุดของระบบการทาความเย็น ทาหน้ที่เพิ่มความดันของสารทาความเย็น
ที่ อยู่ใ นนสถานะที่ เป็ นก๊า ซ โดยคอมเพรสเซอร์ จะดู ดสารท าความเย็นที่ เป็ นก๊ า ซความดันต่ า และ
อุณหภูมิต่างจากเครื่ องระเหย (Evaporator) ที่ผา่ นเข้ามาทางท่อดูดเข้ายังทางดูดของคอมเพรสเซอร์ และ
อัดก๊าซนี้ ให้ความดัน และอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่ งเข้าไปยังคอนเดนเซอร์ (Condenser) โดยผ่านเข้าทางท่อ
บรรจุเพื่อส่ งไปกลัน่ ตัวเป็ นของเหลวในคอนเดนเซอร์ ด้วยการระบายความร้อนออกจากสารความเย็น
อีกทีหนึ่ งจะเห็นได้ว่าคอมเพรสเซอร์ เป็ นอุปกรณ์ ที่แบ่งความดันระบบระหว่างด้านความดันสู ง และ
ความดันต่าสารทาความเย็นจะถูกดูดเข้ามาในคอมเพรสเซอร์ จะมีสถานะเป็ นก๊าซความดันต่า และสาร
ความเย็นที่อดั ออกส่ งออกจากคอมเพรสเซอร์ จะมีสถานะเป็ นก๊าซ ที่มีความดันสู ง
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คอมเพรสเซอร์จาแนกตามวิธีการอัด ได้ 3 ประเภท การจาแนกคอมเพรสเซอร์ ตามวิธีการอัดนี้
แบ่งออกได้เป็ นการอันเชิ งปริ มาตร เช่น แบบลูกสู บ แบบก้นหอย แบบเกลียว แบบการอัดแบบใช้แรง
เหวี่งหนี ศูนย์ก ลาง แบบอัดครั้ ง เดี ยว และแบบอัดหลายครั้ งดัง มี รายละเอี ยดดังนี้ (TRANE Air
Condition Manual, 1994)

รู ปที่ 2.2 คอมเพรสเซอร์แบบลูกสู บ
คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บ(Reciprocating Type) อาศัยการทางานของเพลาข้อเหวี่ยง (Crank
Shaft) ขับลูกสู บให้เกิดการดูดอัด มีใช้กบั เครื่ องทาความเย็นขนาดเล็กต่ากว่า 1 HP จนถึงมีขนาดใหญ่
มากกว่า 100 HP เป็ นแบบที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบนั

รู ปที่ 2.3 คอมเพรสเซอร์แบบสกรู
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คอมเพรสเซอร์ แบบสกรู (Screw Type) ทางานโดยอาศัยสกรู 2 ตัว คือสกรู ตวั เมีย (Female
Rotor) และสกรู ตวั ผู้ (Male Rotor) โดยสกรู ตวั เมียจะอาศัยช่องเกลียวเป็ นช่องเก็บน้ ายา ส่ วนสกรู ตวั ผู้
จะใช้สั นเกลี ย วรี ดน้ า ยาออกตามแกนของสกรู ท้ งั สอง และเนื่ องจากต้องใช้น้ ามันหล่ อลื่ นท าหน้า ที่
ป้ องกันการรั่วระหว่างช่องว่างของเกลียวทั้งสองขณะทางานจึงมีน้ ามันหล่อลื่นไหลไปกับน้ ายาจานวน
มาก ที่ทางออกของคอมเพรสเซอร์ แบบสกรู จึงตั้งติดอุปกรณ์แยกน้ ามัน (Oil Separator) ไว้ดว้ ยเสมอ

รู ปที่ 2.4 คอมเพรสเซอร์ แบบก้นหอย
คอมเพรสเซอร์ แบบก้นหอยหรื อแบบสโครล์ (Scroll Type) เป็ นคอมเพรสเซอร์ แบบใหม่
ล่าสุ ดที่ออกแบบมาใช้งานในระบบทาความเย็นแบบอัดไอ การทางานจะประกอบไปด้วยชิ้นส่ วนสาคัญ
2 ส่ วน คือส่ วนที่มีลกั ษณะเป็ นก้นหอยอยูก่ บั ที่และส่ วนที่เคลื่อนที่ ซึ่ งจะเคลื่อนที่ในลักษณะเยื่องศูนย์
โดยไม่มีการเคลื่อนที่ในลักกษณะหมุนรอบแกน (Not Rotate) โดยความดันจะเพิ่มจากภายนอกและถูก
อัดมากสุ ดเมื่ออยูท่ ี่แกนกลาง ลักษณะเคลื่อนไหวเทียบได้กบั พายุทอร์ นาโด (Tornado) ปั จจุบนั นามาใช้
กับระบบปรับอากาศที่ใช้ในที่พกั อาศัย ในสานักงาน รวมทั้งระบบปรับอากาศในรถยนต์เนื่องจากการ
ทางานมีการเคลื่อนไหวน้อย ไม่ตอ้ งใช้ลิ้นทางดูด ทางส่ ง จึงทางานได้เรี ยบและเงียบกว่า
2.3.1 เครื่ องระเหย (Evaporator)
เป็ นอุปกรณ์ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของระบบทาความเย็นทาหน้ที่ดูดปรับปริ มาณความร้อนจาก
ในบริ เวณหรื อในเนื้ อที่ที่ตอ้ งการทาความเย็น ขณะที่สารทาความเย็นภายในระบบนี้ เดื อดจะเปลี่ ยน
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สถานะเป็ นก๊าซก็จะดูดรับปริ มาณความร้อนผ่านผิวท่อทางเดิ นสารความเย็นเข้าไปยังสารความเย็นใน
ระบบทาให้อุณหภูมิโดยรอบคอยล์เย็นลดลง เครื่ องระเหยโดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1.
เครื่ องระเหยชนิ ดท่อและครี บ (Finned-Tube Evaporator) มีโครงสร้างและหลักการ
ทางานเหมื อนกันกับคอนเดนเซอร์ คือมี ท่อและครี บอะลู มิเนี ยมบางเป็ นโครงสร้ างหลังทาหน้าที่เป็ น
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแต่ทางานในลักษณะตรงข้ามกันคือคอนเดนเซอร์ ทาหน้าที่ระบายความ
ร้อนให้กบั อากาศแต่เครื่ องระเหยดูดความร้อนจากอากาศที่ผา่ น

รู ปที่ 2.5 เครื่ องระเหยชนิ ดท่อและครี บ
2. เครื่ องระเหยชนิ ดเปลือกและท่อ (Shell and Tube Evaporator) มีโครงสร้าง และ
หลักการทางานเหมือนกันที่ใช้เป็ นคอนเดนเซอร์ นิยมใช้กบั ระบบปรับอากาศแบบใช้น้ าเย็นโดยเรี ยก
เครื่ องระเหย ชนิดนี้วา่ เครื่ องทาน้ าเย็น ซึ่ งมีท้ งั ที่เป็ นเครื่ องทาน้ าเย็น แบบแห้งและแบบเปี ยก

รู ปที่ 2.6 เครื่ องระเหยชนิ ดเปลือกและท่อ
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2.3.3 คอนเดนเซอร์ (Condenser)
คอนเดนเซอร์ หรื ออุปกรณ์ควบแน่นเป็ นอุปกรณ์ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งของระบบทาความ
เย็นท าหน้า ที่ ระบายความร้ อนในสถานะก๊ า ซที่ มี ค วามดันสู ง และอุ ณหภู มิ สู ง ที่ ถู ก อัดตัว ส่ ง มาจาก
คอมเพรสเซอร์ เพื่อให้ลนั่ ตัวเป็ นน้ าเหลวในคอนเดนเซอร์ ดว้ ยการระเหยความร้อนออกแต่ยงั คงมีความ
ดันและอุ ณหภูมิ สู ง อยู่เช่ นเดิ ม คอนเดนเซอร์ แบ่ ง ออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือการจาแนกตามลัก ษณะ
โครงสร้าง และ การจาแนกตามวิธีระบายความร้อนการจาแนกตามวิธีระบายความร้อนได้ 3 ประเภท
ดังนี้ (Daikin, 1990)
1. การระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser) คอนเดนเซอร์ ชนิ ดนี้ จะใช้
อากาศเป็ นตัวกลางในการระบายความร้ อนออกจากน้ า ยาเพื่ อให้า น้ า ยาในสถานะก๊ า ซกลัน่ ตัวเป็ น
ของเหลวตามปกติแล้วคอนเดนเซอร์ ชนิดนี้มกั จะทาด้วยท่อทองแดงหรื อท่อเหล็กมีครี บเป็ นตัวช่วยเพิ่ม
พื้นที่ ผิวในการระบายความร้ อนออกจากน้ ายาภายในคอนเดนเซอร์ แบ่ง ออกได้เป็ นแบบใช้อากาศ
หมุนเวียนอากาศโดยรอบคอนเดนเซอร์ จะมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศปกติจึงลอยตัวสู งขึ้นส่ วนอากาศที่
เย็น กว่า จะไหลเข้า มาแทนที่ จึ ง ระบายความร้ อ นออกจากผิว ของคอนเดนเซอร์ แ บบมี พ ัด ลมช่ ว ย
คอนเดนเซอร์ ชนิ ดนี้ จะใช้ลม หรื อโบลเวอร์ ช่วยในการเพิ่มปริ มาณลมที่ผ่านผิวของคอนเดนเซอร์ จึง
ช่วยลดขนาดรู ปร่ างของคอนเดนเซอร์ ลงได้มากขึ้น
2. การระบายความร้อนด้วยน้ า (Water Cooled Condenser) คอนเดนเซอร์ ชนิ ดนี้ จะใช้น้ า
เป็ นตักลางในการระบายความร้อนออกจากน้ ายาโดยผ่านหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) เพื่อให้น้ ายา
กลัน่ ตัวเป็ นน้ ายาเหลว และก็เช่นเดียวกันคอนเดนเซอร์ ท้ งั สองชนิ ดนี้ จะรับความร้อนที่ถูกคายออกจาก
น้ ายาใสถานะก๊าซเพื่อการกลัน่ ตัวเป็ นน้ ายาเหลว ทาให้อุณหภูมิของอากาศหรื อน้ าที่ใช้เป็ นตัวกลางมี
อุณหภูมิสูงขึ้น
3. การระบายด้วยน้ าและอากาศ (Water and Air Cooled Condenser) คอนเดนเซอร์ ชนิ ดนี้
จะใช้ท้ งั อากาศ และน้ าเป็ นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากน้ ายาเพื่อให้น้ ายาในสถานะก๊าซใน
คอนเดนเซอร์ กลัน่ ตัวเป็ นน้ ายาเหลวโดยการฉี ดน้ าเย็นให้เป็ นฝอยผ่านลงบนคอนเดนเซอร์ อากาศนี้ จะ
สวนทางกับสเปรย์น้ าตกลงมาผ่านอิลิมิเนเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้เปรย์ติดออกไปกับอากาศ
ซึ่ งน้ าบางส่ วนจะระเหยตัวขณะที่ได้รับบความร้อนจากแผงคอนเดนเซอร์ ทาให้สเปรย์น้ าที่ตกกลับลง
มาในถังนั้นมีอุณหภูมิลดต่าลง
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2.3.4 อุปกรณ์ลดความดัน (Expansion Valve)
ทาหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทาความเย็นก่อนเข้าอีวาพอเรเตอร์ ซึ่ งมีหลักการในการ
ทางานง่ ายๆ คื อการลดพื้นที่ หน้าตัดลงเหมื อนกับการนาสายยางไปต่อกับก๊อกน้ าแล้วเปิ ดน้ าให้แรง
จากนั้นใช้มือปิ ดที่ปลายสายยางจะเกิดเป็ นฝอยละอองซึ่ งก็ใช้หลักการคล้ายกัน

รู ปที่ 2.7 อุปกรณ์ลดความดัน (Expansion Valve)
เพียงแต่วา่ อุปกรณ์ลดความดันจะควบคุมอัตราการไหลของสารทาความเย็นตามความต้องการ
ของระบบปรับอากาศ ซึ่ งผลที่ตามมาก็คือความดันจะลดลง และสถานะจะเปลี่ยนจากแก๊สอุณหภูมิสูง
ความดันสู งให้เป็ นฝอยละออง และความดันลดลงจนสามารถเปลี่ยนเป็ นไอได้ แต่ที่บริ เวณทางออกของ
อุปกรณ์ลดความดันแต่ยงั ไม่เป็ นไอ (ARI Guideline, 1990)
2.3.5 อุปกรณ์ช่วยภายในระบบทาความเย็นได้แก่

รู ปที่ 2.8 ดรายเออร์
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1. ดรายเออร์ (Dryer) ทาหน้าที่ดูดซับความชื้นจากสารทาความเย็น และกรองสิ่ งสกปรกมีท้ งั
ขนาดใหญ่ จนไปถึ งขนาดเล็ก การเลื อกใช้ตอ้ งคานึ งถึ งชนิ ดของน้ ายา ขนาดเครื่ องทา
ความเย็น ขนาดท่อน้ ายา

รู ปที่ 2.9 ไส้กรองภายในดรายเออร์
2. แอคคิวมูเลเตอร์(Accumulator)

รู ปที่ 2.10 อุปกรณ์แยกน้ ายาเหลว (Accumulator)
อุปกรณ์ แยกน้ ายาเหลวหรื อแอคคิวมูเลเตอร์ (Accumulator) ติดตั้งระหว่างเครื่ องระเหย และ
คอมเพรสเซอร์ ทาหน้าที่ป้องกันของเหลวเข้าสู ้คอมเพรสเซอร์ โดยน้ ายาที่ยงั เดื อดไม่หมดจากเครื่ อง
ระเหยจะตกลงสู่ ดา้ นล่าง คอมเพรสเซอร์ จะดูดเฉพาะน้ ายาที่เป็ นไอจากด้านบน
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3. ถังพักสารทาความเย็นเหลว (Receiver tank)

รู ปที่ 2.11 ถังพักสารทาความเย็นเหลว (Receiver tank)
ถังพักสารทาความเย็นเหลวหรื อรี ซีฟเวอร์ (Receiver tank) ติดตั้งที่ทางออกคอนเดนเซอร์ ทาหน้าที่รับ
น้ ายาเหลวที่ ควบแน่ นจากคอนเดนเซอร์ เพื่อส่ ง สารทาความเย็นเหลวไปยังเครื่ องระเหยได้ต่อเนื่ อง
สม่าเสมอ ใช้ในเครื่ องทาความเย็นขนาดใหญ่
4. อุปกรณ์แยกน้ ามันหล่อลื่น(Oil separator)

รู ปที่ 2.12 อุปกรณ์แยกน้ ามันหล่อลื่น (Oil separator)
ติดตั้งที่ทางออกคอมเพรสเซอร์ ทาหน้าที่แยกน้ ามันหล่อลื่นที่ปนออกมากับไอน้ ายาให้กลับไป
อ่างน้ ามันหล่อลื่นในคอมเพรสเซอร์ ไอน้ ายาที่ถูกแยกออกจึงถูกส่ งไปเข้าคอนเดนเซอร์ ต่อไป
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5. สวิซ์ควบคุมความดัน (Pressure Switch)

รู ปที่ 2.13 สวิซ์ควบคุมความดัน (Pressure Switch)
สวิตช์ควบคุมความดันมีหลักการทางาน คือทาหน้าที่ในการตัด และต่อวงจรไฟฟ้ าให้มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ ทางาน และหยุดทางานโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยความดันของน้ ายาด้านความดันสู ง และ
ด้านความดันต่าของคอมเพรสเซอร์

2.4 ชนิดของเครื่องปรับอากาศ
เครื่ องปรับอากาศมีวธิ ี ในการแบ่งประเภทออกได้หลายวิธีดว้ ยกัน แต่วิธีที่นิยมใช้ ประเภทของ
เครื่ องปรับอากาศ ได้แก่ การแบ่งตามลักษณะการใช้าน การแบ่งตามลักษณะการระบายความร้อนของ
คอนเดนเซอร์ ซึ่ งการแบ่งตามชนิ ดของคอมเพรสเซอร์ และการแบ่งตามขนาดซึ่ ง วิธีน้ ี เป็ นที่นิยมมาก
ที่สุด ชนิดของเครื่ องปรับอากาศมีอยู่ 4 ประเภทดังต่อไปนี (ชูชยั ต.ศิริวฒั นา, 2546)
2.4.1 เครื่ องปรับอากาศขนาดเล็ก

รู ปที่ 2.14 เครื่ องปรับอากาศขนาดเล็ก
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เครื่ องปรับอากาศขนาดเล็กเป็ นเครื่ องปรับอาการที่เราเห็ นใช้อยูต่ ามบ้านเรื อนและสานักงาน
ขนาดเล็ก เครื่ องปรับอากาศขนาดเล็กมักเป็ นเครื่ องเดี่ยวๆ จึงมักเรี ยกว่า Unitary เครื่ องแบบนี้ สามารถ
ปรับอากาศได้โดยไม่จาเป็ นต้องต่อพ่วงอุปกรณ์อื่น เช่น หอผึ่งลมเย็น เครื่ องเป่ าลม ท่อลม เป็ นต้น
2.4.2 เครื่ องปรับอากาศแบบหน้าต่าง (Window)

รู ปที่ 2.15 เครื่ องปรับอากาศแบบหน้าต่าง (Window)
เครื่ องปรับอากาศแบบหน้าต่างจะรวมอุปกรณ์ท้ งั 4 อย่างเข้าไว้ในตัวเครื่ องเดียวกัน การติดตั้ง
จึง ต้องติ ดตั้งโดยให้ด้านหนึ่ งอยู่ภายในห้อง ส่ วนอี กด้านอยู่ภายนอกเพื่อทาหน้าที่ ระบายความร้ อน
ฉะนั้นในการติดตั้งจึ งต้องติดตั้งบริ เวณช่ องหน้าต่างหรื อเจาะช่ องที่ ผนังด้านที่แข็แรง ในกรณี ที่เป็ น
บ้านไม้อาจมีเสี ยงดัง ข้อดีของเครื่ องปรับอากาศประเภทนี้คือประหยัดเนื้ อที่ไม่จาเป็ นต้องมีที่สาหรับตั้ง
คอนเด็นซิ่ งยูนิต และความสามารถในการทาความเย็นของเครื่ องปรับอากาศชนิ ดนี้ จะสู งกว่าแบบอื่นๆ
ดังแสดงในรู ปที่ 2.17
2.4.3 เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน (Spilt Type)
เครื่ องปรั บอากาศแบบแยกส่ วนจะแยกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนทาความเย็นที่เรี ยกว่าแฟนคอยล์
ยูนิต (Fan Coil Unit) จะเป็ นส่ วนที่อยูภ่ ายในห้อง ซึ่ งภายในประกอบด้วย อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator
Coil) และอุปกรณ์ ลดความดัน (บางรุ่ นจะติดตั้งไว้ในคอนเดนซิ่ ง) อี กส่ วนหนึ่ งคือคอนเดนซิ่ งยูนิต
(Condensing Unit) จะตั้ง อยู่ภายนอกประกอบด้วยคอนเดนเซอร์ คอยล์(Condenser Coil) และ
คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทั้งสองส่ วนนี้ จะต่อถึ งกันโดยระบบท่อน้ ายา เครื่ องปรับอากาศ แบบ
แยกส่ วนมีขอ้ ดีคือส่ วนที่ปรับอากาศจะเงียบ
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2.4.4 เครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่

รู ปที่ 2.16 เครื่ องทาน้ าเย็นระบายความร้อนด้วยน้ า
เครื่ องปรั บอากาศขนาดใหญ่เป็ นเครื่ องปรั บอากาศที่ใช้กนั ในอุสาหกรรม และอาคารขนาด
ใหญ่ เช่ น โรงงาน โรงแรม ห้า งสรรพสิ นค้า โรงพยาบาล เป็ นต้น เครื่ องปรั บ อากาศประเภทนี้ ม กั
ประกอบด้ ว ยวงจรท าความเย็ น 2 ส่ วน จึ ง ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ม าต่ อ พ่ ว งเพื่ อ ให้ ร ะบบสมบู ร ณ์
เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบนี้ จะมี ร าคาแพงแต่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เช่ น ระบบปรั บ อุ ณ หภู มิ ด้ว ยน้ า เย็น
เครื่ องปรับอากาศขนาดใหญ่แบ่งตามการระบายความร้อนได้ดงั นี้
1. ระบบปรับอากาศแบบทาน้ าเย็นระบายความร้อนด้วยน้ า
2. ระบบปรับอากาศแบบทาน้ าเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ

2.5 เครื่องทานา้ เย็น
เครื่ องทาน้ าเย็น คือเครื่ องทาความเย็นขนาดใหญ่ที่มีหน้ที่ในการผลิตน้ าเย็นหรื อปรับอุณหภูมิ
น้ า เย็นและส่ งไปยังเครื่ องปรับอากาศที่มีอยู่ ในห้องต่างๆ ของอาคารแต่ละอาคาร หรื ออาจใช้น้ าเย็นไป
หล่อเย็นอุณหภูมิของเครื่ องจักรภายในโรงงานอุสาหกรรม (อัคเดช สิ นธุภคั , 2537)
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รู ปที่ 2.17 วงจรทาน้ าเย็นชนิ ดระบายความร้อนด้วยน้ า
หลักการทางานของระบบปรับอากาศสาหรับโรงงานและอาคารธุ รกิจขนาดใหญ่ ระบบปรับ
อากาศที่นิยมติดตั้งและใช้มกั เป็ นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Central Air-conditioning System)
โดยเครื่ องทาน้ าเย็น (Water Chiller) เป็ นแบบระบายความร้อนด้วยน้ าซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพการทางานสู ง
กว่า แบบระบายความร้ อ นด้ ว ยอากาศ เครื่ อ งท าน้ า เย็น แบบอัด ไอประกอบด้ว ย คอมเพรสเซอร์
(Compressor) คอนเดนเซอร์ (Condenser) เครื่ องระเหย (Evaporator) และ อุปกรณ์ลดความดัน
(Expansion Valve) โดยมีสารทาความเย็น เช่น R22 หรื อ R134 a บรรจุอยูภ่ ายในวงจรสารทาความเย็น
[2] เมื่อป้ อนไฟฟ้ าให้คอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ จะดูดไอสารทาความเย็นจากเครื่ องระเหยแล้วอัด
ส่ งไปที่คอนเดนเซอร์ ที่เครื่ องระเหยสารทาความเย็นจะมีความดัน และอุณหภูมิต่า สารทาความเย็นจะ
ดูดความร้อนจากน้ าเย็นที่ไหลผ่านเครื่ องระเหย และระเหยกลายเป็ นไอในขณะเดียวกันที่คอนเดนเซอร์
สารทาความเย็น จะมีความดัน และอุณหภูมิสูงความร้อนจากสารทาความเย็นจะถ่ายเทให้น้ าหล่อเย็น
ทาให้สารทาความเย็น กลัน่ ตัวกลายเป็ นของเหลวที่ความดันสู งเมื่อสารทาความเย็นไหลผ่านอุปกรณ์ลด
ความดัน ความดันก็จะลดลงเท่ากันความดันต่าที่ เครื่ องระเหยสารทาความเย็นก็จะไหลครบวัฏจักรสาร
ทาความเย็น น้ าหล่อเย็นเมื่อได้รับความร้ อนจากคอนเดนเซอร์ จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อถูกเครื่ องสู บน้ า
หล่อเย็นส่ งไปที่หอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) ก็จะถ่ายเทความร้อนให้อากาศโดยการระเหยน้ า ทาให้
น้ าที่เหลือเย็นลง แล้วไหลกลับไปรับความร้อนที่คอนเดนเซอร์ อีกทาให้ครบวัฏจักรน้ าหล่อเย็น น้ าเย็น
เมื่อถ่ายเทความร้ อนให้กบั เครื่ องระเหย ก็มีอุณหภูมิต่าลง เมื่อถูกเครื่ องสู บน้ าเย็นส่ งไปที่เครื่ องส่ งลม
เย็น (Air Handling Unit) ก็จะถ่ายเทความร้ อนให้กบั อากาศทาให้น้ าร้อนขึ้นแล้วไหลกลับไปถ่ายเท
ความร้อนให้กบั เครื่ องระเหยอีก ทาให้ครบวัฏจักรน้ าเย็นเครื่ องส่ งลมเย็นจะดูดอากาศร้อนจากห้างปรับ
อากาศผ่านระบบท่อลมไปถ่ายเทความร้อนให้กบั น้ าเย็น ทาให้อากาศมีอุณหภูมิต่าลงแล้วส่ งกลับไปที่
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ห้องปรับอากาศทาให้ครบวัฏจักรลมเย็น ทาให้อากาศมีอุณหภูมิต่าลงแล้วส่ งกลับไปที่ห้องปรับอากาศ
ทาให้ครบวัฏจักรลมเย็น

รู ปที่ 2.18 วงจรทาน้ าเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ
หลักการทางานของเครื่ องทาน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ก็จะเหมือนเครื่ องทาน้ า
เย็นแบบระบายความร้ อนด้วยน้ าแต่ แตกต่างกันที่ เครื่ องควบแน่ นที่ มีลกั ษณะเป็ นครี บท่อ เมื่ อป้ อน
ไฟฟ้ าให้คอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ จะดูดไอสารทาความเย็นจาก เครื่ องระเหยแล้วอัดส่ งไปที่เครื่ อง
ควบแน่น สารทาความเย็นจะมีความดันและอุณหภูมิสูง ความร้อนจากสารทาความเย็นจะถ่ายเทให้น้ า
หล่อเย็นทาให้สารทาความเย็น กลัน่ ตัวกลายเป็ นของเหลวที่ความดันสู ง และมีการระบายความร้ อน
ของสารทาความเย็นโดยการใช้ลมดูดอากาศรอบๆ เครื่ องให้ไหลผ่านแผงคอยล์ร้อน และดูดอากาศที่มี
ความร้อนระบายออกด้านบน

2.6 การผลิตนา้ เย็นในระบบปรับอากาศ (Chilled Water Cool)
เครื่ องทาน้ าเย็นมีความสาคัญเป็ นอย่างมากที่ในประเทศต้องการ เครื่ องจักรที่ใช้ทาน้ าเย็นได้
เกื อบตลอด 24 ชัว่ โมง เราจึงต้องผลิ ตเครื่ องทาน้ าเย็น ที่มีประสิ ทธิ สูงเพื่อรองรับความต้องการของ
บริ ษทั ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรื อโรงงานอุตสาหกรรม ในการผลิตเครื่ องทาน้ าเย็น จึงต้องผลิตให้ได้
ตามมาตราฐาน ความต้องการของสถานประกอบการน้ าหล่อเย็นเมื่อได้รับความร้อนจากคอนเดนเซอร์
จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อถูกเครื่ องสู บน้ าหล่อเย็นส่ งไปที่หอทาความเย็น (Cooling Tower) ก็จะถ่ายเท
ความร้ อ นให้ก ับ อากาศโดยการระเหยน้ า ท าให้น้ า ที่ เหลื อ เย็นลง แล้วไหลกลับไป รั บความร้ อนที่
คอนเดนเซอร์ อี ก ท าให้ค รบ วัฏ จัก รน้ า หล่ อเย็น น้ า เย็นเมื่ อ ถ่ า ยเทความร้ อ นให้ ก ับ อี ว าพอเรเตอร์
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(Evaporator) ก็มีอุณหภูมิต่าลง เมื่อถูกเครื่ องสู บน้ าเย็นส่ งไปที่เครื่ องส่ งลมเย็น (Air Handling Unit) ก็
จะถ่ายเทความร้อนให้กบั อากาศทาให้น้ าร้อนขึ้นแล้วไหลกลับไปถ่ายเทความร้อนให้กบั อีวาพอเรเตอร์
(Evaporator) อีกทาให้ครบวัฎจักรน้ าเย็นเครื่ องส่ งลมเย็นจะดู ดอากาศร้ อนจากห้องปรั บอากาศผ่าน
ระบบท่อลมไปถ่ ายเทความร้ อนให้กบั น้ าเย็น ทาให้อากาศมี อุณหภูมิต่ าลงแล้วส่ งกลับไปที่ห้องปรับ
อากาศทาให้ครบวัฎจักรลมเย็น

2.7 การบารุงรักษาเชิงทวีผล (Total Productive Maintenance :TPM)
การบารุ งรักษาทวีผล เกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถใช้การบารุ งรักษาแบบใดแบบหนึ่ งที่ผา่ นมา
เพียงแบบเดี ยวได้จึงต้องมีการรวมการบารุ งรักษาแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การบารุ งรักษาทวีผลสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาการบารุ งรักษาเกินความจาเป็ นได้ การบารุ งรักษาทวีผลเป็ นพื้นฐานการบารุ งรักษาทวีผล
แบบทุ ก คนมี ส่ วนร่ วม แตกต่ า งกันตรงที่ ก ารบ ารุ ง รั ก ษาทวีผ ลเป็ นหน้ที่ ข องฝ่ ายซ่ อมบ ารุ ง แต่ ก าร
บารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วมเป็ นหน้าที่ของทุกคน ในทางเทคนิคแล้ว การบารุ งรักษาทวีผล
ไม่ใช่ รูปแบบการบารุ งรั กษาด้วยตัวของมันเองแต่เป็ นการรวมเอาการบารุ งรั กษาแบบต่าง ๆ เข้าไว้
ด้วยกัน ได้แก่การบารุ งรักษาเมื่อขัดข้อง การบรุ งรักษาเชิ งป้ องกัน การบารุ งรักษาเชิ งแก้ไขปรับปรุ ง
และการป้ องกันการบารุ งรักษา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดผลมากขึ้นในการเตรี ยมความพร้ อม การป้ องกันการ
ปรับปรุ ง และการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงการบารุ งรักษา ดังชื่อที่วา่ “ทวีผล”
ความจาเป็ นในการบารุ งรักษาทวีผล
วิวฒั นาการในการบารุ งรักษา ตั้งแต่การบารุ งรักษาเมื่อขัดข้องมาจนถึงการบารุ งรักษาทวีผลยัง
ไม่มีการบารุ งรักษารู ปแบบใดที่สามารถใช้ได้ดว้ ยลาพังเพียงอย่างเดี ยว กล่าวคือ การบารุ งรั กษาเมื่ อ
ขัด ข้อ งก็ ไ ม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ ก ับ กระบวนการผลิ ต ที่ ไ ม่ มี เ ครื่ องจัก รส ารอง และไม่ ส ามารถใช้ ไ ด้
กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง จึงต้องมีการบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่ องจะไม่
มีโอกาสเสี ยอีกเลย ดังนั้นอย่างไรก็ทิง้ การบารุ งรักษาเมื่อขัดข้องไม่ได้
ในธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมที่ ใ ช้เครื่ องจัก รเป็ นหลัก ในการผลิ ตมัก ไม่ไ ด้ส นใจหาวิธีก ารใช้และ
บ ารุ ง รั ก ษาอย่า งถู ก ต้อ ง ผลที่ ต ามมาก็ คื อ เครื่ อ งจัก รเสี ย บ่ อ ย ต้อ งเสี ย เวลาซ่ อ มและเวลาการผลิ ต
เครื่ องจัก รไม่ มี ส มรรถนะการท างานที่ ดี ผลิ ตชิ้ นงานออกมาไม่ ไ ด้ตามข้อก าหนดอย่า งสม่ า เสมอ
สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อมบารุ ง ทาให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทาให้
ต้นทุนสู ง การส่ งมอบไม่ทนั เวลา ซึ่ งส่ งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน เทคนิ คที่สามารถช่วยทา
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ให้เครื่ องจักรเสี ยเป็ นศูนย์ (Zero Breakdown) เป็ นเทคนิ คการบารุ งรักษาที่เป็ นความร่ วมมือระหว่าง
พนักงานหน่วยซ่ อมบารุ ง และพนักงานหน่วยผลิตซึ่ งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นที่นิยมใช้
ในประเทศต่าง ๆ คือการบารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วม ซึ่ งสามารถทาให้ใช้เครื่ องจักรได้อย่าง
มี ประสิ ทธิ ผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่ อมบารุ งรั กษาและผลิ ตสิ นค้าได้คุณภาพและปริ มาณตามความ
ต้องการของลูกค้า
การบารุ งรักษาเครื่ องจักรทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Productive Maintenance TPM)
เป็ นการบารุ งรักษาที่ไม่ได้หวังผลเพียงแค่เครื่ องจักรไม่เสี ยหากแต่เป็ นการบารุ งรักษาที่หวังผลไปถึ ง
สมรรถนะขององค์กรที่ดีข้ ึนในรู ปแบบของคุณภาพสิ นค้า (Quality) ต้นทุนการผลิต (Cost) การส่ งมอบ
(Delivery) ความปลอดภัย (Safety) ขวัญและกาลังใจของพนักงาน (Morale) และรักษาสิ่ งแวดล้อม
(Environment) จึงนับเป็ นระบบการบารุ งรักษาที่มีความจาเป็ น ระบบการบารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมี
ส่ วนร่ วม (Total Productive Maintenance TPM) เป็ นเทคนิ คอย่างหนึ่ งที่ลดการสู ญเสี ยที่ เกิ ดจาก
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตส่ งผลให้มีการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและยังสามารถลด
ต้นทุนการผลิตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรื อพนักงานให้มีจิตสานึ กที่ดีในการทางานมีเป้ าหมายใน
การปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งชัดเจนตลอดจนการสร้ า งบรรยากาศของการมี ส่วนร่ วมหรื อเสริ ม สร้ า งมนุ ษ ย์
สัมพันธ์ภายในองค์กรให้ดีข้ ึน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นเนื่ องจากการ
ทางานของเครื่ องจักรที่ขาดประสิ ทธิ ภาพ สามารถตรวจสอบเครื่ องจักรได้อย่าเป็ นระบบรวมถึงกาหนด
ระยะเวลาในการซ่ อมบ ารุ ง ได้อย่า งถู ก ต้องโดยไม่ ส่ งผลกระทบต่ อกระบวนการผลิ ต (สุ วิทย์ ภูลี ,
ปารเมศ ชุติมา , 2555)

2.8 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. การวิเคราะห์ ผลการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน (กฤษณะ ธรรมมิกา
นนท์ และ มนต์ศกั ดิ์ พิมสาร, 2556)โดยทาการทดลอง 2 กรณี คือ การติดตั้งท่อสารทาความเย็นที่ความ
ยาวต่างๆ และอุ ณหภูมิภายนอกที่ ต่างกันออกไป ในการทดลองต้องควบคุ มอุ ณหภูมิให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศสาหรั บห้องแบบแยกส่ วนระบายความร้ อนด้วย
อากาศ (มอก. 1155) หลังจากนั้นนาผลการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงาน
(EER) จากผลการทดลองพบว่า ในกรณี การติดตั้งท่อสารทาความเย็นที่ความยาวต่างๆ ค่าอัตราส่ วน
ประสิ ทธิ ภาพ พลังงานลดลง 6.69, 14.01 และ 17.65 % (เปรี ยบเทียบกับค่าความยาวท่อ 7.5 เมตร) เมื่อ
ท่อสารทาความเย็นยาว 10, 17 และ 19 เมตร ตามลาดับ และในกรณี เมื่ออุณหภูมิภายนอกมีค่าต่างกัน ค่า
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อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงานเพิ่มขึ้น 3.26 % (เปรี ยบเทียบกับค่าที่อุณหภูมิ 35 °C) ที่อุณหภูมิ
ภายนอก 30 °C และมีค่าลดลง 15.66 และ 24.28 % (เปรี ยบเทียบกับค่าที่อุณหภูมิ 35 °C) ที่อุณหภูมิ
ภายนอกเป็ น 40และ 45 °C ตามลาดับ
2. การลดอัตราการเสี ยหายของเครื่ องจักรโดยการบารุ งรักษาเชิ งป้ องกัน (ฉัตรชัย เปล่งสะอาด
และ วิทยา ยงเจริ ญ, 2547)ทาการวิจยั เพื่อลดอัตราการเสี ยหายของเครื่ องจักรโดยการบารุ งรักษาเชิ ง
ป้ องกันด้วยการศึกษาข้อมูลเดิม ซึ่ งพบว่าความเสี หายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากแผนงานซ่ อมบารุ งเดิมนั้น
มีรายละเอียด ที่ ตอ้ งให้มีก ารบารุ งรั กษาเชิ งป้ องกันน้อยเกิ นไป ไม่ครอบคลุ มงานที่ จาเป็ นต้องดู แล
เครื่ องจักรได้ท้ งั หมด ดังนั้นการปรั บปรุ งแผนงานการบารุ งรักษาเชิ งป้ องกันที่ตอ้ งให้ครอบคลุ มการ
ทางานมากขึ้น จึงเป็ นวิธีหนึ่งในการบริ การเครื่ องจักรให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อช่วยให้ลดช่วงเวลา (เฉลี่ย)
ที่จะทาให้เกิดความเสี ยหายกับเครื่ องจักรออกไปให้ยาวนานขึ้น ซึ่ งจะเป็ นการส่ งผลให้ลดเวลา (เฉลี่ย)
ที่ตอ้ งทาการซ่อมบารุ งรักษาน้อยลง โดยได้ต้ งั เป้ าหมายหลังการปรับปรุ งนี้ แล้ว ปั ญหาที่เครื่ องจักรเกิด
ความเสี ยหายขึ้นมาอีกจะไม่ควรเกิน 5% การศึกษาและปรับปรุ งโครงการนี้ ได้ดาเนินการพัฒนาแผน
เดิ ม โดยเพิ่ ม รายละเอี ย ดที่ จ าเป็ น เช่ น ระยะเวลาบ ารุ ง รั ก ษาให้ ถี่ ข้ ึ น เพิ่ ม หัว ข้อ ใหม่ ส าหรั บ การ
ตรวจสอบเครื่ องจักรให้มากขึ้ นโดยวิธีการบ ารุ งรั กษาเชิ งป้ องกันที่ เคยปฏิ บตั ิ อยู่แล้วร่ วมกันวิธีการ
บารุ งรักษาเครื่ องจักรด้วยตนเองจากฝ่ ายผลิ ต ผลที่ได้ จากการปฎิ บตั ิงานหลังจากปรับปรุ งมาแล้ว 4
เดือน พบว่า เครื่ องจักรลดความเสี ยหายลงเหลือ 5.13%
3. อิทธิ พลของการเคลื อบครี บด้วยสารไฮโดรไพลิ กต่ออัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงานของ
เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนในปั จจุบนั ธุ รกิจเครื่ องปรับอากาศมีการแข่งขันค่อนข้างสู ง โดยตัวชี้ วดั
คุณภาพของเครื่ องปรับอากาศคือค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงาน (Energy efficiency ratio, EER) ซึ่ ง
เป็ นตัวบ่งบอกถึ งประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องในการทาความเย็น งานวิจยั นี้ เน้นศึ กษาการพัฒนาในส่ วน
ของ การเพิ่มสมรรถนะของเครื่ องระเหยด้วยการใช้ครี บอลูมิเนี ยมแบบบานเกล็ด ตัวแปรระยะห่ างของ
ครี บที่คอยล์เครื่ องระเหยและอัตราการไหลเชิงปริ มาตรของอากาศถูกนามาศึกษาด้วยวิธีก ารทดลองเพื่อ
หาค่า ที่ เหมาะสม และทาการเปรี ย บเที ยบคอยล์ที่ใช้ค รี บอลู มิเนี ยมแบบบานเกล็ ดธรรมดากับ ครี บ
อลูมิเนียมแบบบานเกล็ดเคลือบสารไฮโดรไพลิก ในการทดลองใช้เครื่ องปรับอากาศขนาด 30,000 Btu /
hr ระยะห่างของครี บมีค่า 2.117 1.814 และ 1.588 mm และอัตราการไหลเชิงปริ มาตรของอากาศในช่วง
700-1170 ft³ /min การศึกษาแสดงให้เห็นผลของตัวแปรทั้งสองและชนิดของครี บต่อค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ถ่ายเทความร้อนในรู ปแบบของ j โคเบิร์นแฟกเตอร์ และค่าตัวประกอบแรงเสี ยดทาน (Friction factor)
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ที่คอยล์เครื่ องระเหย และค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน ผล
ทดลองพบว่ า ความหนาแน่ น ของครี บ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สามารถเพิ่ ม อัต ราการถ่ า ยเทความร้ อ น และค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้อน j โคเบิร์นแฟกเตอร์ ให้เพิ่มมากขึ้น แต่ค่าตัวประกอบแรงเสี ยดทานที่
เกิดขึ้นก็มีค่าเพิ่มขึ้นตาม และการเพิ่มขึ้นของอัตราการไหลเชิงปริ มาตรของอากาศที่เครื่ องระเหยทาให้
อัตราการถ่ายเทความร้ อนเพิ่มขึ้ นได้ แต่ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถ่ายเทความร้ อนj โคเบิร์นแฟกเตอร์ และ
ค่าตัวประกอบแรงเสี ยดทานลดลงค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงานของเครื่ องปรับอากาศจะขึ้นอยูก่ บั
ความเหมาะสมของตัวแปรทั้ง สองเมื่ อเปรี ย บเที ย บคอยล์ที่ ใ ช้ค รี บ สองชนิ ด พบว่า คอยล์ ที่ ใ ช้ค รี บ
อลูมิเนียมเคลือบสารไฮโดรไพลิกมีสมรรถนะดีกว่าและได้ค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงานมากกว่า
ที่อตั ราการไหลเชิงปริ มาตรของอากาศมีค่า 990 min / ft3 และระยะห่ างของครี บมีค่า1.814 mm จะทา
ให้ค่าอัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพพลังงานของเครื่ องปรับอากาศสู งสุ ดที่ค่า13.47
ระบบการบารุ งรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Productive Maintenance, TPM)
(สุ รชาต วิชยั ดิษฐ , กิตติ เจิดรังษี , สิ งห์ชยั กลิ่นพิกลู , 2551) ได้ถูกประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม
อัดแก๊ ส เพื่ อลดเวลาหยุดชะงัก ของเครื่ อ งจัก ร และปรั บ ปรุ งประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของเครื่ องจัก ร
(Overall Equipment Efficiency) การศึกษานี้ เริ่ มจากการจัดกลุ่มเครื่ องจักร และรวบรวมบันทึก ข้อมูล
การหยุดชะงักของเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตเครื่ องดื่มอัดแก๊สบรรจุขวด PET ซึ่ งเป็ นระบบการผลิต
แบบต่อเนื่อง ใช้เครื่ องจักรในการผลิตจานวน 16 เครื่ อง จากนั้นได้พฒั นาระบบ TPM ขึ้นตามหลักการ
เสาหลัก 8 ประการของระบบ TPM ในการทดลองประยุกต์ใช้ระบบ TPM เป็ นเวลา 3 เดือน พบว่าค่า
OEE สู งขึ้นเฉลี่ย 21.18% อัตราการหยุดชะงักของเครื่ องจักรลดลง 15% นอกจากนี้ ค่าเวลาเฉลี่ยก่อน
เครื่ องจักรจะชารุ ด (Mean Time between Failures, MTBF) หรื อเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการซ่ อมเครื่ องจักร
(Mean Time to Repair, MTTR) ของเครื่ องจักรแต่ละ ตัวสามารถนามาใช้จดั กลุ่มเครื่ องจักรเพื่อใช้ใน
การจัดทาแผนการบารุ งรักษาต่อไป
4.

5. วิธีการแก้ปัญหาเวลาสู ญเปล่าจากการเปลี่ยนผลิ ตภัณฑ์ และมุ่งเน้นเพื่อลดความสู ญเสี ยที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับตั้งเครื่ องจักร และการปรับแต่งเครื่ องจักร ทั้งนี้ แนวทางในการลดความสู ญเสี ย
เนื่องจากการปรับตั้งเครื่ อง ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ กิจกรรมการล้างและฆ่าเชื้ ออุปกรณ์ และกิจกรรมการ
ติดตั้งเครื่ อง โดยทาการวิเคราะห์ ดว้ ยหลักการ 5W 1H เพื่อให้เข้าใจถึงปั ญหาและมองเห็นแนวทางการ
แก้ปัญหา และนาหลักการ Single Minute Exchange of Die (SMED) ซึ่ งเป็ นหลักการในการลดเวลา
สู ญเสี ยของการปรับตั้งชิ้นงานมาประยุกต์ใช้ปรับปรุ งการทางาน ส่ วนแนวทางในการลดความสู ญเสี ย
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เนื่ องจากการปรั บ แต่ ง เครื่ อ งจัก ร ผลจากการท างานวิ จยั ในครั้ งนี้ คื อ สามารถลดเวลาการปรั บ ตั้ง
เครื่ องจักรร้ อยละ 63.05 และลดเวลาการปรับแต่งเครื่ องจักรเพื่อแก้ไขปั ญหาหลอดแตก จากร้ อยละ
20.49 เหลือร้อยละ 5.01 ของปัญหา

