3

บทที่ 2
ทฤษฎีและหลักการทีเ่ กีย่ วข้ อง
การคานวณภาระการทาความเย็นของห้องพักอาศัยในคอนโดมิเนียม เพื่อศึกษาการปรับอากาศ
ในห้องนอนแต่ละแบบ A1G, B14, B11, A1D, A1, A3F , A3A, A2G, B3, A1A, A3D และคานวณภาระ
การคาความเย็นให้กบั ทางโครงการ วินคอนโด พหลโยธิน โดยนาเสนอตามหัวข้อย่อยเพื่อสะดวกใน
การพิจารณาดังต่อไปนี้
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.1.1 ภาระการทาความเย็น
2.1.2 ทฤษฎีการถ่ายเทความร้อน
2.1.3 มาตรฐานเครื่ องปรับอากาศ
2.1.4 มาตรฐานการใช้พลังงานตามกฎหมายอาคาร
2.1.5 ทฤษฎีการคานวณค่าไฟฟ้ า
2.1.6 ทฤษฎีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
2.1.7 ทฤษฎีการสร้างตารางคานวณ
2.1.8 ทฤษฏีการความร้อนของอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.2.1 โครงการปรับปรุ งระบบปรับอากาศ แผนกต้อนรับ
2.2.2 การคานวณภาระการทาความเย็นเพื่อหาขนาดเครื่ องปรับอากาศ
2.2.3 กรณี ศึกษาการติดตั้งเครื่ องปรับอากาศขนาดเล็ก
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2.1 ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
2.1.1ทฤษฏีทเี่ กีย่ วกับภาระการทาความเย็น
ภาระการทาความเย็น คือจานวนความร้ อนทั้งหมดที่เกิ ดขึ้นทั้งจากภายในห้องทาความเย็น
และความร้อนจากภายนอกห้องที่ผา่ นเข้ามาในห้องทาความเย็นซึ่ งเป็ นภาระที่เครื่ องทาความเย็นจะต้อง
นาออกไปเพื่อลดและรักษาอุณหภูมิในห้องให้ได้ตามที่ตอ้ งการ [2]
2.1.1.1 การแบ่ งลักษณะความร้ อน [5]
ความร้ อนแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ดคือความร้ อนสัมผัสและความร้อนแฝง ความร้ อนสัมผัส นั้น
แบ่งได้อกเป็ น 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือการนาและพาซึ่ งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อากาศ
ภายในห้องทันที่
ลัก ษณะที่ ส องคื อ การแผ่รั ง สี ซ่ ึ งจะมี ผ ลต่ อ อุ ณ หภู มิ ข องพื้ น ผนัง และเพดาน จากนั้น จะ
เปลี่ยนเป็ นการพาความร้อนเข้าสู่ อากาศภายในห้องภายหลัง นั้นคือเวลาที่ความร้อนจากการแผ่รังสี เข้า
สู่ อากาศในห้องจะช้าลงซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความจุความร้อนของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง
2.1.1.1.1 ความร้อนจากผนังด้านนอก
2.1.1.1.2 ความร้อนจากผนังด้านใน
2.1.1.1.3 ความร้อนจากการแผ่รังสี ของดวงอาทิตย์ผา่ นกระจก
2.1.1.1.4 ความร้อนจากคน
2.1.1.1.5 ความร้อนจากเครื่ องมือเครื่ องใช้
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ความร้อนจากอุณหภูมิของผนัง

ความร้อนจากรังสี พระอาทิตย์
เข้าทางหน้าต่างกระจก

ความร้อนจากไฟฟ้ าแสงสว่าง
ความร้อนจากอุณหภูมิของผนัง

ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้ าความร้อนจากตัวคน
อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่
ภายในห้องตามรอยรั่วของ
ประตูและหน้าต่าง
รู ปที่ 2.1.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวกับภาระการทาความเย็น
2.1.1.1.1 การคานวณภาระจากผนังด้านนอก และ ด้านใน (Calculating the Wall Gain Load) [5]
ในการคานวณโหลดจากผนังจะต้องคานึ งถึ งความร้ อนที่ผา่ นผนังเข้ามาทุก ๆ ด้าน ซึ่ งรวมทั้ง
เพดานและพื้นด้วย ถ้าผนังหรื อบางส่ วนของผนังมี โครงสร้ างแตกต่าง และมี ค่า U ต่างกัน จะต้อง
คานวณแยกเป็ นส่ วน ๆ ไป แต่ถา้ ทุกด้านมีค่า U เท่ากันและ TD เท่ากัน สามารถรวมคานวณ เข้าด้วยกัน
ได้แต่บางครั้งถ้าค่า U ต่างกัน น้อยมาก หรื อพื้นที่มีขนาดเล็กเราอาจจะคานวณรวมกัน
ได้เช่นกัน สมการ
(1)
= ความร้อนสุ ทธิ ที่ไหลผ่านหลังคา ผนังหรื อกระจก (W)
= สัมประสิ ทธิ์ ถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคา ผนังหรื อกระจก (W/m2oC)
= พื้นที่หลังคา ผนังหรื อกระจก (m2)
= ความต่างอุณหภูมิโหลดความเย็น (oC)
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2.1.1.1.3 ความร้อนจากการแผ่รังสี ของดวงอาทิตย์ผา่ นกระจก [5]
พลังงานจากการแผ่รังสี ของดวงอาทิตย์จะทุลุผ่านวัสดุโปร่ งใสเช่ นกระจกและกลายเป็ นส่ วน
หนึ่ งของความร้ อนที่ห้องได้รับ ปริ มารความร้ อนสุ ทธิ ที่ห้องได้นบั นี้ จะแปรผันตาม เวลา ทิศ การรวม
ความร้อนและชนิดของวัสดุบงั แสง
หาได้จากสมการดังนี้
(2)
= ความร้อนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการแผ่รังสี ของดวงอาทิตย์ผา่ นกระจก
= แฟคเตอร์ความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์
= พื้นที่กระจก
= แฟคเตอร์เครื่ องปรับแสง
= แฟคเตอร์โหลดความเย็นสาหรับกระจก
2.1.1.1.4 ความร้อนจากคน [5]
คนคายความร้อนออกมาทั้งในรู ปความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝง ความร้อนสัมผัสอาจถูก
ส่ วนประกอบของอาคารสะสมความร้อนไว้ก็ได้ แต่ความร้อนแฝงจะไม่สะสมอาจหาความร้อนสัมผัส
และความร้อนแฝงที่ได้รับจากคนได้จากสมการ
(3)
(4)
= ความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงที่ได้รับ
= ความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงที่ได้รับต่อคน
= จานวนคน
= แฟคเตอร์โหลดความเย็นสาหรับคน
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2.1.1.1.5 การคานวณภาระจากเครื่ องมือเครื่ องใช้ [5]
อาจหาความร้อนที่ได้รับจากเครื่ องมือเครื่ องใช้ได้จากผูผ้ ลิตหรื อแผ่นป้ ายประจาเครื่ องโดยตรง
เครื่ องมือเครื่ องใช้บางชนิ ดอาจคายความร้อนสัมผัสและความร้ อนแฝงออกมา ให้ค่าความร้อนสาหรับ
เครื่ องมือบางชนิด
Q (W) = (W) x (hours) / (อัตราการทาความเย็น) x CLF

Q (W)

= ความร้อนจากอุปกรณ์และความร้อนที่ได้รับ

(Hours)

= ชัว่ โมง/ วัน

(5)

(อัตราการทาความเย็น) = อัตราการทาความเย็นมีค่าเป็ น BTU
CLF

= แฟคเตอร์โหลดความเย็นสาหรับอุปกรณ์

2.1.2 ทฤษฎีการถ่ ายเทความร้ อน
พลังงานความร้อนสามารถถ่ายเทจากสสารหนึ่งไปยังอีกสสารหนึ่ง โดยมีสื่อตัวกลางหรื อไม่
มีก็ได้ เราแบ่งกลไกการถ่ายเทความร้อนออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้ [2]
การนาความร้ อน (Conduction) เป็ นการถ่ายเทความร้อนจากโมเลกุลไปสู่ อีกโมเลกุลหนึ่ งที่อยู่
ติดกันไปเรื่ อยๆ จากอุณหภูมิสูงไปสู่ อุณหภูมิต่า ยกตัวอย่างเช่ น หากเราจับทัพพีในหม้อหุ ง ข้าว ความ
ร้อนจะเคลื่อนที่ผา่ นทัพพีมายังมือของเรา ทาให้เรารู้สึกร้อน โลหะเป็ นตัวนาความร้อนที่ดี อโลหะและ
อากาศเป็ นตัวนาความร้อนที่เลว การทาความร้อนในทิศทาง X ต่อพื้นที่หน้าตัด
การพาความร้ อน (Convection) เป็ นการถ่ า ยเทความร้ อนด้วยการเคลื่ อนที่ของโมเลกุล ของ
สสาร ซึ่ งมีสถานะเป็ นของเหลวและแก๊ส ส่ วนของแข็งมีการถ่ายเทความร้อนด้วยการนาความร้อนและ
การแผ่รังสี เท่านั้นการพาความร้อนส่ วนมากมักเกิดขึ้นในบรรยากาศและมหาสมุทร รวมทั้งแมกมาและ
โลหะเหลวภายในโลก และแก๊สร้อนในดวงอาทิตย์
การแผ่ รังสี (Radiation) เป็ นการถ่ายเทความร้ อนออกรอบตัวทุกทิศทุกทาง โดยไม่ตอ้ งอาศัย
ตัวกลางในการส่ งถ่ายพลังงานดังเช่ นการนาความร้ อนและการพาความร้ อน การแผ่รังสี จึงสามารถ
ถ่ายเทความร้อนผ่านอวกาศได้ วัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่า -273°C หรื อ 0 K (เคลวิน) ย่อมมีการ
แผ่รังสี วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงแผ่รังสี คลื่นสั้น วัตถุที่มีอุณหภูมิต่าแผ่รังสี คลื่นยาว
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2.1.3 มาตรฐานของเครื่องปรับอากาศ [3]
2.1.3.1 มาตรฐานเครื่ องปรับอากาศไดกิ้นขนาด 9,082.06 Btu/h
ตารางที่ 2.1.3 มาตรฐานของเครื่ องปรับอากาศ ขนาด 9,082.06 Btu/h
Specification

Unit

FTM09NV2S

Btu/h

9,082.06

กาลังไฟฟ้ า
อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพของ
พลังงานตามฤดูกาล หรื อ SEER
แหล่งจ่ายไฟ

W
Btu/W-h

722
12.28

V/Ph/Hz

220 V / 1 Phase/ 50 Hz

ค่าไฟฟ้ าโดยประมาณ *
Indoor Unit Model
สี หน้ากาก
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. /
min.
ระดับความเร็ วพัดลม
การกระจายลม

Baht/yr

8,549.83
FTM09NV2S
White (สี ขาว)
335 / 208

ขนาดการทาความเย็น

cfm

dB(A)
mm

5 Steps, Auto
Auto-swing (Up-down), Manual
(Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้นลง
Titanium Apatite Deodorizing
Filter
37/33/28/N/A
283 x 800 x 195

kg

9

แผ่นกรองอากาศ
ระดับเสี ยง H/M/L/SL
ขนาด (สู งxกว้างxลึก)
น้ าหนัก
Outdoor Unit Model
สี ชุดภายนอก
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L
ระดับเสี ยง

RM09NV2S
Ivory White (สี ขาวงาช้าง)
cfm

950 / N/A

dB(A)

49

9
ตารางที่ 2.1.3 มาตรฐานของเครื่ องปรับอากาศไดกิ้น ขนาด 9,082.06 Btu/h (ต่อ)
ขนาด (สู งxกว้างxลึก)

mm

550 x658 x 275

น้ าหนัก

kg

32

คอมเพรสเซอร์
สารทาความเย็น
เดินท่อได้ไกลสู งสุ ดโดยไม่ตอ้ งเติม
น้ ายาเพิ่มเติม
ความยาวการเดินท่อสู งสุ ด

m

Hermetically Sealed Rotary แบบ
R32
10

m

25

ความต่างระดับสู งสุ ด

m

15

2.1.3.2 มาตรฐานของเครื่ องปรับอากาศ ขนาด 12,487.58 Btu/h
ตารางที่ 2.1.3 มาตรฐานของเครื่ องปรับอากาศไดกิ้น ขนาด 12,487.58 Btu/h
Specification
ขนาดการทาความเย็น
กาลังไฟฟ้ า
อัตราส่ วนประสิ ทธิ ภาพของ
พลังงานตามฤดูกาล หรื อ SEER
แหล่งจ่ายไฟ
ค่าไฟฟ้ าโดยประมาณ *
Indoor Unit Model
สี หน้ากาก
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. /
min.
ระดับความเร็ วพัดลม
การกระจายลม

แผ่นกรองอากาศ

Unit
Btu/h
W
Btu/W-h

FTM13NV2S
12,487.58
1,042
12.06

V/Ph/Hz
Baht/yr

220 V / 1 Phase/ 50 Hz
11,971.38
FTM13NV2S
White (สี ขาว)
350 / 240

cfm

5 Steps, Auto
Auto-swing (Up-down), Manual
(Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้นลง
Titanium Apatite Deodorizing
Filter
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ตารางที่ 2.1.3 มาตรฐานของเครื่ องปรับอากาศไดกิ้น ขนาด 1,2487.58 Btu/h (ต่อ)
ระดับเสี ยง H/M/L/SL
dB(A)
40/36/31/N/A
ขนาด (สู งxกว้างxลึก)
mm
283 x 800 x 195
น้ าหนัก
kg
9
Outdoor Unit Model
RM13NV2S
สี ชุดภายนอก
Ivory White (สี ขาวงาช้าง)
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/L
cfm
950 / N/A
ระดับเสี ยง
dB(A)
49
ขนาด (สู งxกว้างxลึก)
mm
550 x 765 x 285
น้ าหนัก
kg
38
คอมเพรสเซอร์
Hermetically Sealed Rotary แบบ
สารทาความเย็น
R32
เดินท่อได้ไกลสู งสุ ดโดยไม่ตอ้ งเติม
m
10
น้ ายาเพิ่มเติม
ความยาวการเดินท่อสู งสุ ด
m
25
ความต่างระดับสู งสุ ด
m
15
2.1.4 มาตรฐานการใช้ พลังงานตามกฎหมายอาคาร [4]
เนื่ องจากเครื่ องมื ดวัดที่ ใ ช้ตรวจวัดประสิ ท ธิ ภาพของเครื่ องปรั บ อากาศมี ราคาค่ อ นข้า งสู ง
ประกอบกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียดนั้นจาเป็ นต้องอาศัยผูม้ ีความรู ้ และประสบการณ์ การตรง
ส่ วนใหญ่ยงั ขาดความพร้อมในส่ วนนี้ ดังนั้นในหัวข้อจะกล่าวถึง วิธีการตรวจประเมินความเหมาะสม
ในการติดตั้งใช้งาน ซึ่ งส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ และการใช้พลังงานของเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
ในเบื้องต้น ซึ่ งสามารถประเมินด้วยสายตาได้
2.1.4.1 การเลือกขนาดเครื่ องปรับอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่
กาติดตั้งเครื่ องปรับอากาศที่มีขนาดการทาความเย็นเหมาะสม จะทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน และค่าใช้ไฟฟ้ า ซึ่ งหากจะคานวณโดยละเอียดนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงค่าภาระความร้อน
(Cooling Load) ทั้งหมดภายในห้องนั้นๆ ทั้งความร้อนจากแสงแดดที่เข้ามาสู่ ห้องทางผนัง กระจก และ
ความร้อนภายในห้องซึ่ งเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้ า จานวนคน กิจกรรมที่ทา เป็ นต้นแต่ในทางปฏิบตั ิโดยทั้ง
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ไปสามารถประเมิ น ขนาดเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ เ หมาะสมได้ จากพื้ น ที่ ข องห้ อ งที่ ต้อ งการติ ด ตั้ง
เครื่ องปรับอากาศ ดังตาราง
ตารางที่ 2.1.4 ตารางเลือกเครื่ องปรับอากาศ
ห้องทางาน/ห้องรับแขก
ขนาดห้อง
(ตารางเมตร)

ห้องนอน

9-12

ไม่โดนแดด
(Btu/h)
8,000

โดนแดด
(Btu/h)
9,000

ไม่โดนแดด
(Btu/h)
7,000

โดนแดด
(Btu/h)
8,000

13-14

9,000

11,000

8,000

9,000

15-17

11,000

13,500

9,500

11,000

18-20

13,500

16,500

12,000

13,500

21-24

16,500

20,000

15,000

16,500

25-33

20,000

26,500

18,000

20,000

34-44

26,500

30,000

24,000

26,500

2.1.4.2 ตาแหน่งการติดตั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นที่เหมาะสม
ตาแหน่งการติดตั้งคอยล์ร้อนควรอยูใ่ นบริ เวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก และมีอุณหภูมิต่า เช่ น
ในที่ร่มไม่มีแหล่งความร้ อนทั้งจากธรรมชาติ หรื อเครื่ องจักรและควรติดตั้งให้ดา้ นหลังของชุ ดคอยล์
ร้ อนอยู่ห่า งจากผนัง อย่า งน้อ ย 15 เซนติ เ มตร และปราศจากสิ่ ง กัดขวางทางด้า นหน้า อย่า งน้อย 80
เซนติเมตร
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รู ปที่ 2.1.4 การติดตั้งคอยล์ร้อน
ตาแหน่งการติดตั้งคอยล์เย็นที่เหมาะสมควรอยูใ่ นบริ เวณที่สามารถกระจายความเย็น (Supply
Air) ได้อย่างทัว่ ถึงและลมกลับ (Return Air) สามารถหมุนเวียนกลับมาเข้าคอยล์เย็นได้สะดวก และไม่มี
สิ่ งกี ดขวางทางทั้งลมจ่าย และลมกลับ รวมทั้งหักเลี่ยงการติดตั้งบริ เวณที่มีแหล่งความร้ อน เช่ น ประตู
หน้าต่าง หรื อบริ เวณที่มีแดดส่ อ

รู ปที่ 2.1.4 การติดตั้งคอยล์ร้อน
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2.1.4.3 รายละเอียดในการตรวจสอบ
ตารางที่ 2.1.4 รายละเอียดในการตรวจเช็ค
หัวข้ อ
1

2

รายการ
ตรวจสอบ
แผงระบาย
ความร้อน

ตรวจสอบ
แผงกรอง
อากาศ

เกณฑ์ การพิจารณา
ครี บระบายความร้อน
ต้องสะอาดเพื่อให้
ประสิ ทธิภาพในการ
แลกเปลี่ยนความร้อนดี
และต้องไม่มีสิ่งใดบัง
ลมเอาไว้เพราะจะส่ งผล
ให้ประสิ ทธิ ภาพต่า ลิ้น
เปลืองพลังงาน
เครื่ องปรับอากาศให้
ความเย็นน้อย

กรองอากาศต้องสะอาด
และไม่ตนั จะส่ งผลให้
การไหลของอากาศที่เข้า
ไปรับความเย็นมี
ปริ มาณตามต้องการ

ผลการตรวจสอบ แนวทางแก้ไขและแนะนา
ผ่าน ไม่ ผ่าน
-ควรทาความสะอาดโดย
เป่ าฝุ่ นด้วยเครื่ องดูดฝุ่ น
หรื อเครื่ องเป่ าลมเดือนละ
ครั้ง

-ควรล้างทาความสะอาด
เครื่ องควบแน่นด้วยน้ า
แรงดันสู งทุก 6 เดือน
ถ้าพบสิ่ งให้เอาสิ่ งที่บงั ลม
ออก
-ทาความสะอาดด้วย
เครื่ องดูดฝุ่ นหรื อล้างเบาๆ
ด้วยน้ าทุกๆเดือน

-เปลี่ยนกรองอากาศเมื่อ
หมดอายุการใช้งาน
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ตารางที่ 2.1.4 รายละเอียดการตรวจเช็ค (ต่อ)
3

เครื่ องเป่ าลม
เย็น

4

ตรวจสอบ
หากพบว่ามีน้ าหยดลง
สภาพถาดน้ า มาจากตัวเครื่ อง
ทิ้งและท่อน้ า
ทิ้ง
ตรวจสอบดูวา่ ท่อน้ าทิ้ง
อุดตันหรื อไม่
ตรวจดูวา่ มีน้ าไหลใน
ท่อน้ าทิง้ หรื อไม่
ตรวจสอบ
ถ้าตรวจสอบค่ากระแส
กาลังไฟฟ้ า พบว่าสู งกว่าพิกดั เครื่ อง
ของเครื่ อง
มาก อาจจะเกิดสาเหตุ
ปรับ อากาศ แผงกรองอากาศอุดตัน
ตั้งอุณหภูมิหอ้ งต่า
เกินไปขดท่อสารทา
ความเย็นอุกตัน หรื อ
สารทาความเย็นปริ มาณ
มากเกินไป
ตรวจสภาพ ตรวจสอบกระแส
ของระบบ
แรงดันไฟฟ้ า
ไฟฟ้ าข้อต่อ แรงดันไฟฟ้ า ความเรี ยน
สายและ
ร้อยของสายไฟ ความ
อุปกรณ์
แน่นของข้อต่อสายไฟ
ป้ องกัน

5

6

ตรวจสอบความสกปรก
ของตัวเครื่ อง

-ควรทาความสะอาด
ตัวเครื่ องรวมทั้งช่องจ่าย
ลมเข้า จ่ายลมกลับด้วยฝ้ า
ชุบน้ าหรื อน้ าสบู่แล้วเช็ด
ให้แห้งควร ทาทุกเดือน
-ทาความสะอาดหรื อ
เปลี่ยนท่อน้ าทิ้งใหม่

-แก้ไขการลาดเอียงของ
ท่อ
-เพิ่มฉนวนให้เพียงพอ
-ควรเร่ งดาเนิ นการแก้ไข
ให้ตรงสาเหตุ

-ควรตรวจสอบปี ละ 1
ครั้ง
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ตารางที่ 2.1.4 รายละเอียดการตรวจเช็ค (ต่อ)
7

8

9

ตรวจวัด
อุณหภูมิหอ้ ง
ปรับอากาศ

ไม่ควรตั้งอุณหภูมิต่า
กว่า 25 co เนื่องจาก
สิ้ นเปลืองพลังงาน พึง
ระลึกสมอทุก 10 co ที่
ปรับเพิ่มขึ้นประหยัด
ไฟฟ้ าได้ 10 %
ตรวจสอบ
ภาระความร้อนภายนอก
ภาระความ
ที่ผา่ นกระจกควรน้อย
ร้อนจากพื้นที่ ที่สุดโดยเฉพาะทิศ
ภายนอกที่
ตะวันตก ตะวันตกเฉียง
ผ่านผนัง
ใต้ และทิศใต้
กระจก

ตรวจสอบ
ภาระภายในพื้นที่ปรับ
ภาระที่เกิดขึ้น อากาศควรต่าสุ ด
ในพื้นที่ปรับ
อากาศ

-ปรับเพิ่มอุณหภูมิในห้อง
ขึ้น 2-3 co แล้วเปิ ดพัดลม
เบาๆ เพื่อช่วยหมุนเวียน
อากาศจะรู้สึกสบายมาก
ขึ้น
-ลดพื้นที่กระจกโดยการ
ติดโฟมหรื อไม้อดั

-ติดฟิ ล์มป้ อนกันความ
ร้อน
-ติดกันสาดหรื อครี บ
-ปลูกต้นไม้
-ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ าในพื้นที่
ปรับอากาศให้นอ้ ยลง

-เลือกใช้อุปกรณ์ที่มี
ประสิ ทธิภาพสู ง
-นาแหล่งความร้อนย้าย
ออก
2.1.5 ทฤษฎีการคานวณค่ าไฟฟ้ า [6]
ก่อนจะทาการคานวณค่าไฟฟ้ าจาเป็ นต้องรู ้ วิธีการเช็คค่าการใช้พลังงานของอุปกรณ์ ที่เราต้อง
คานวณเสี ยก่อน วิธีเช็คจะดูได้จาก Nameplate ที่อุปกรณ์ หรื อใช้เครื่ องวัด (Power Meter) วัดก็ได้ก่อนที่
จะทาการคานวณต้องรู ้จกั คาศัพท์เฉพาะหรื อคาจากัดความทางไฟฟ้ าเบื้องต้นเสี ยก่อน สาหรับผูท้ ี่ไม่ได้
เรี ยนมาทางนี้
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W = กาลังไฟฟ้ า มีหน่วยเป็ นวัตต์ (Watt)
V = แรงดันไฟฟ้ า มีหน่วยเป็ นโวลต์ (Volt)
I = กระแสไฟฟ้ า มีหน่วยเป็ นแอมแปร์ (Ampere)
สู ตรการคานวณ
ค่าไฟต่อเดือน = จานวนวัตต์ จานวนชัว่ โมง  ค่าไฟต่อหน่วย  อัตราการทางาน 80 %  30 น
1000
2.1.6 ทฤษฎีก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ [7]
คาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นสารประกอบของคาร์ บอนและออกซิ เจน มีภาวะเป็ นก๊าซที่อุณหภูมิ
และความดันปกติ จึงเรี ยกว่า “ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์” ก๊าซนี้ มีอยูใ่ นชั้นบรรยากาศประมาณ0.033%
โดยปริ มาตร (ความเข้มข้น 387 ส่ วนในล้านส่ วน ppm) ก๊าซชนิ ดนี้ เกิดจากการหายใจของสิ่ งมีชีวิต การ
เผาไหม้ของเชื้ อเพลิงจากฟอสซิ ล ช่วงเวลาที่ผา่ นมามีการใช้เชื้ อเพลิ งในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ท าให้ ป ริ ม าณคาร์ บ อนไดออกไซด์ ใ นชั้น บรรยากาศมี ป ริ ม าณสู ง ขึ้ น (ฝ่ ายวิ ศ วกรรมสถาบัน วิ จ ัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย, 2015)ในยุคเริ่ มแรกของโลกและระบบสุ ริยะ มีก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศถึ ง 98% เนื่ องจากดวงอาทิ ตย์ยงั มี ขนาดเล็กและแสงอาทิตย์ยงั ไม่
สว่างเท่าทุ กวันนี้ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ช่วยท่าให้โลกอบอุ่นเหมาะสาหรับเป็ นถิ่ นที่อยู่อาศัยของ
สิ่ งมี ชีวิต ครั้ นกาลเวลาผ่านไปดวงอาทิ ตย์มีขนาดใหญ่ ข้ ึ น น้ าฝนได้ละลายคาร์ บอนไดออกไซด์ใ น
อากาศ ลงมายังพื้นผิว แพลงตอนบางชนิ ดและพืชตรึ งก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศ มาสร้างเป็ น
อาหารโดยการสังเคราะห์ดว้ ยแสง ทาให้ภาวะเรื อนกระจกลดลง โดยธรรมชาติก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
เกิ ดขึ้นจากการหลอมละลายของหิ นปูน ซึ่ งโผล่ข้ ึนมาจากปล่องภูเขาไฟ และการหายใจของสิ่ งมีชีวิต
ก๊า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์มีป ริ มาณเพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากการเผาไหม้ใ นรู ปแบบต่ างๆ เช่ น การเผาไหม้
เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม การเผาป่ าเพื่อใช้พ้ืนที่สาหรับอยูอ่ าศัยและการท่าปศุสัตว์ การเผาป่ าเป็ น
การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ข้ ึนสู่ ช้ นั บรรยากาศได้โดยเร็ วที่สุด เนื่ องจากต้นไม้มีคุณสมบัติใน
การตรึ งก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนที่จะลอยขึ้นสู่ ช้ นั บรรยากาศ ดังนั้นเมื่อพื้นที่ป่าลดน้อยลงก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์จึงลอยขึ้ นไปสะสมอยู่ในบรรยากาศได้มากยิ่งขึ้น และทาให้พลังงานความร้อน
สะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศเพิ่ม ขึ้ นประมาณ 1.56 วัตต์/ตารางเมตร (ปริ มาณนี้ ยงั ไม่คิดรวม
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางอ้อม) ได้มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณของ CO2 ในชั้นบรรยากาศ
กับอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลก พบว่าการเพิ่มขึ้นของ CO2 ในชั้นบรรยากาศโลก ส่ งผลให้อุณหภูมิบนพื้น
โลก มีปริ มาณ เพิ่มสู งขึ้น CO2 เป็ นก๊าซเรื อนกระจกที่มีปริ มาณการเพิ่มขึ้นสู งกว่าก๊าซเรื อนกระจกชนิ ด
อื่นๆ อย่างเห็นได้ชดั และก็มีแนวโน้มว่าจะสู งขึ้นอีกในปริ มาณมากในอนาคต
ค่าแฟคเตอร์ (Emission Factor)
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ใช้ค่าแฟคเตอร์ (Emission Factor) จากแนวทางการประเมินคาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ของผลิตภัณฑ์ ภายใต้
โครงการส่ งเสริ มการใช้คาร์ บอนฟุตพริ้ นท์ขององค์กร กรกฎาคม 2554 เท่ากับ0.561 kgCO2/kWh
สู ตรการคานวณ
การปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ จากการใช้ พลังงานไฟฟ้า/พืน้ ที่
CO2 Eq Emission/พื้นที่ = Emission Factor



พลังงานไฟฟ้ าที่ใช้
พื้นที่

2.1.7 ทฤษฎีการสร้ างตารางคานวณ
การสร้างตารางคานวณมีโครงสร้าง ขั้นตอนและหน้าที่หลักคล้ายกัน ประกอบด้วย
การสร้ าง การเพิ่ม และการเปลี่ ยนแปลง ตารางคานวณโดยทัว่ ไปสามารถเพิ่มและเปลี่ ยนแปลงข้อมูล
หลักได้ ตารางคานวณแต่ละตัวสามารถพิมพ์ขอ้ มูลเอกสารต่างๆได้แต่ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มลดข้อมูลในเอกสารมีความยากง่ายต่างกัน ตารางคานวณแต่ละตัวจะมีขอ้ มูลที่เหมาะสมกับการใช้
งานตามลักษณะของการคานวณที่ต่างกัน
ประโยชน์ ของการสร้ างตารางคานวณ
ตารางที่2.1.7 ประโยชน์การสร้างตาราง
การสร้างตารางคานวณด้วยมือ การสร้างตารางคานวณด้วย ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
โปรแกรม สาเร็ จรู ป
สร้างตารางคานวณด้วย
โปรแกรม สาเร็ จรู ป
1.ทาให้เกิดความผิดพลาดได้ 1.คอมพิวเตอร์ทางานได้
1.ประหยัดเวลาได้งานที่
ง่าย
แม่นยา รวดเร็ ว และถูกต้อง รวดเร็ วและถูกต้อง
2.ทาให้มีโอกาสผิดพลาด
2.คอมพิวเตอร์ ไม่สับสนเรื่ อง 2.แสดงรายงานได้รวดเร็ วและ
โดยเฉพาะทางตัวเลข
ตัวเลขและข้อความเก็บข้อมูล ชัดเจน
ได้มากตามเนื้ อที่
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2.1.8 ทฤษฏีความร้ อนของอุปกรณ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า [9]
อุปกรณ์ไฟฟ้ าหรื อเครื่ องใช้ไฟฟ้ า คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานรู ปอื่น เพื่อ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่
2.1.8.1 อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ให้แสง
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าที่ เ ปลี่ ย นพลัง งานไฟฟ้ าให้ เ ป็ นพลัง งานแสง ได้แ ก่ หลอดไฟ ซึ่ ง
หลอดไฟในปั จจุบนั แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ หลอดธรรมดาหรื อหลอดแบบมีไส้ (Incandescent Lamp) และ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) ซึ่ งหลอดไฟทั้งสองชนิดมีขอ้ แตกต่างกันดังนี้
หลอดธรรมดา มีลกั ษณะเป็ นกระเปาะแก้วใส ภายในมีไส้หลอดขดเป็ นสปริ งบรรจุอยู่
ไส้หลอดมักทาด้วยโลหะทังสเตนกับออสเมียม ภายในหลอดบรรจุก๊าซไนโตรเจนและอาร์ กอน เมื่ อ
กระแสไฟฟ้ าผ่านไส้หลอดที่มีความต้านทานสู งไส้หลอดจะร้อนจนเปล่งแสงออกมา
ส่ วนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็ นหลอดเรื องแสงที่บุเรามักเรี ยกว่าหลอดนี ออน ภายใน
เป็ นสุ ญญากาศบรรจุไอปรอทไว้เล็กน้อย ผิวด้านในฉาบไว้ดว้ ยสารเรื องแสง เมื่อกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน
ไอปรอทอะตอมของปรอทจะคายรั งสี อลั ตราไวโอเลตออกมา เมื่ อรั งสี น้ ี กระทบกับสารเรื องแสงจะ
เปล่งแสงสว่าง ปั จจุบนั มีการผลิตออกมาหลายรู ปแบบ เช่น หลอดผอม หลอดตะเกียบ ซึ่ งช่วยประหยัด
ไฟฟ้ าได้มาก
2.1.8.2 อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ให้ความร้อน
อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ให้พลังงานความร้อน เป็ นอุปกรณ์ไฟฟ้ าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ าเป็ น
พลังงานความร้อน เช่น หม้อหุ งข้าวไฟฟ้ า เตารี ดไฟฟ้ า กระติกน้ าร้อนไฟฟ้ า หัวแร้งบัดกรี เครื่ องเป่ าผม
เครื่ องทาน้ าอุ่น
หลักการของอุปกรณ์ ไฟฟ้ าประเภทนี้ มักจะประกอบด้วยขดลวดความร้ อน (ปกติทา
จากโลหะผสมระหว่างนิ กเกิ ลและโครเมียม) โดยเมื่อกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวด จะทาให้เกิ ดความ
ร้อนขึ้นในขดลวด
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2.1.8.3 อุปกรณ์ไฟฟ้ าที่ใช้ในการคานวณ
2.1.8.3.1 หลอดไฟ PHILIPS ซุปเปอร์ลกั ช์ 40 W [10]

รู ปที่ 2.1.8 หลอดไฟ PHILIPS ซุปเปอร์ลกั ช์ 40 W
2.1.8.3.2 โทรทัศน์ Sharp รุ่ น LC-32LE180M ขนาด 32 นิ้ว 80 W [11]

รู ปที่ 2.1.8 โทรทัศน์ Sharp รุ่ น LC-32LE180M ขนาด 32 นิ้ว
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2.1.8.3.3 ตูเ้ ย็น Samsung RT25FGRADUT/ST 9.1 Q 100 W [12]

รู ปที่ 2.1.8 ตูเ้ ย็น Samsung RT25FGRADUT/ST 9.1 Q 200 W
2.1.8.3.3 คอมพิวเตอร์ Acer Aspire X3950 Q 200 W [13]

รู ปที่ 2.1.8 คอมพิวเตอร์ย Acer Aspire X3950
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2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการศึกษา
2.2.1โครงการปรับปรุ งระบบปรับอากาศ แผนกต้อนรับ [14]
โครงงานนี้ นาเสนอมีจุดมุ่งหมายเพื่อนา เสนอแก้ไขในการทาความเย็นด้ว ย เครื่ องส่ งลม
เย็น ของระบบการทาความเย็นด้วยน้ าเย็นจากระบบ เครื่ องทาน้ าเย็น เพื่อปรั บอากาศให้กบั แผนก
ต้อนรับ ของ บริ ษทั เอสโซ่ ซึ่ งมีปัญหาในด้านทาความเย็นความในห้องพนักงานต้อนรับ ซึ่ งเป็ นแผนก
ที่บริ ษทั เห็น ว่าเป็ นแผนกที่สาคัญซึ่ งในการเรี ยนรู ้ อยู่ระหว่างปฏิ บตั ิงาน สหกิ จศึกษากับบริ ษทั พร้อม
เทคโน เซอร์ วิส จากัด ซึ่ งได้รับมอบหมายให้ดูแล ความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิ งาน การติ ดตั้งและ
คานวณภาระการท าความเย็น และติ ดตั้ง ส่ วนประกอบต่า งๆในระบบทาความเย็น ซึ่ งภายในห้องมี
พนักงาน 3 คน มี หลอดไฟ 8 หลอด หลอดละ 12 วัตต์ คอมพิวเตอร์ 3 เครื่ อง รวมอยูท่ ี่14,007วัตต์ ผล
การคานวณภาระทาความเย็น บีทีย4ู 7,796 บีทียตู ่อชัว่ โมง
2.2.2 การคานวณภาระความเย็นและการเลือกเครื่ องปรับอากาศ [15]
โครงการนี้ นาเสนอประสบการณ์ ก ารท างานเกี่ ยวกับการศึ ก ษาและออกแบบระบบปรั บ
อากาศภายในอาคารอเนกประสงค์ 500 คนให้กบั ผูว้ ่างจ้าง ที่ กรมโยธาธิ การและผังเมือง(พระราม6)
ประสบการณ์น้ ี ได้รับในระหว่างการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษากับสถานที่ดงั กล่าวนี้ ระบบปรับอากาศได้
ออกแบบและเลือกใช้เครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วนชนิดปรับเปลี่ยนปริ มาณสารทาความเย็น เป็ นห้อง
ที่มีลกั ษณะขนาดใหญ่ โดยมีการพิจารณาความสู งของระดับชั้นเพดานเครื่ องปรับอากาศที่นามาใช้งาน
จึงต้องมีประสิ ทธิ ภาพสู งและเหมาะสมกับจานวนคนที่อยู่ภายในอาคารระบบเครื่ องปรับอากาศที่ได้
ออกแบบขึ้นถูกนาเสนอไว้โดยละเอียดในรายงานฉบับนี้
2.2.3 การคานวณภาระการทาความเย็นเพื่อหาขนาดเครื่ องปรับอากาศ ภายในร้าน สเวนเซ่ นส์
[16]
โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาเสนอการคานวณภาระการทาความเย็น ให้สาหรับร้าน สเวน
เซ่ นส์ จากการที่ไ ด้เข้า ปฏิ บตั ิ งานของโครงการสหกิ จศึ กษาในบริ ษ ทั เซ็ นทรั ล พัฒนา จากัด ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในแผนกงานระบบ ซึ่ งเป็ นแผนกที่สาคัญเป็ นอย่างมากต่อบริ ษทั ซึ่ งในการเข้า
ไปปฏิบตั ิงานนั้น ได้ทาการศึกษาในส่ วนของการคานวณ ภาระการทาความเย็น ภายในร้าน สเวนเซ่ นส์
ที่ ม าเช่ า พื้ น ที่ ข อง บริ ษ ัท เซ็ น ทรั ล พัฒ นา จ ากัด เพื่ อ ค านวณภาระการท าความเย็น เพื่ อ หาขนาด
เครื่ องปรับอากาศภายใน ร้ านสเวนเซ่ นส์ ซึ่ งการปฏิ บตั ิน้ นั ได้ทาการบันทึกจานวนลูกค้าและพนักงาน
รวมกัน จานวน 100 คน ในวันอาทิตย์ และ คานวณปริ มาณความร้อนของเครื่ องใช้ไฟฟ้ ารวมที่ 76296
W ภายในร้ าน สเวนเซ่ นส์ โดยเลื อกใช้วิธีการคานวณโดยใช้สูตร โดยคิ ดภาระจากภายในห้องปรั บ
อากาศและสภาพแวดล้อม แต่ทางร้าน สเวนเซ่ นส์ นั้นอยูใ่ นห่ าง อุณหภูมิสภาพแวดล้อมจึงคงที่ จึงจะ
คิดเฉพาะ ภาระจกภายในห้องปรับอากาศ

