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วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

สภ�พ
ภมูอิากาศบ้านเราทีม่แีต่ฤดรู้อนกบัร้อนมาก ย่ิง
ช่วงเดอืน เม.ย.-พ.ค. ในแต่ละปี นีย่ิ่งไม่ต้องพดู

ถึงครับ อากาศอบอ้าวไปทั้งช่วงกลางวันกลางคืน เครื่องปรับอากาศ
จึงเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่แต่ละครัวเรือนใช้กันอย่างแพร่หลาย และ 
เป็นอปุกรณ์ไฟฟ้าประจ�าบ้านไปอย่างเสยีมไิด้ ผมจงึน�าเรือ่งราวน่ารู้
เกีย่วกบัระบบปรบัอากาศทีม่เีนือ้หาคลอบคลุมท้ังระดบับคุคลทัว่ไป
ตลอดจนบคุคลในวงการก่อสร้างทีต้่องการข้อมลูเบือ้งต้นมาฝากคณุ
ผู้อ่าน ที่ส�าคัญคือ เข้าใจไม่ยากครับ

เครื่องปรับอ�ก�ศทำ�ง�นอย่�งไร

ก่อนจะเข้าเรื่องเครื่องปรับอากาศ ผมอยากให้รู้จักกลไกการ
ท�างานของเจ้าเครื่องปรับอากาศเสียก่อนว่ามีกระบวนการท�างาน
อย่างไร กว่าจะได้ลมเย็นๆ ออกมาให้พวกเราได้ชื่นใจกัน ส่วน
ประกอบหลักของกระบวนการท�าความเย็นนั้นมีอยู่ 2 ส่วน คือ 

1) ส่วนติดตั้งภายนอก (Condensing unit) ติดตั้งอยู ่
ภายนอกอาคารมีลักษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียมติดตั้งพัดลมเป่า
ลมร้อนๆ ออกมา ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักอยู ่ 2 ส่วน คือ 
คอมเพรสเซอร์ (Compressor) และคอนเดนเซอร์ หรือคอยล์ร้อน 
(Condenser) พวกช่างมักเรียกเหมารวมอุปกรณ์ติดตั้งภายนอกนี้
ว่า “คอยล์ร้อน”

2) ส่วนตดิตัง้ภายใน (Fan coil unit) ตดิตัง้อยู่ภายในอาคาร
มักถูกออกแบบให้มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม เป่าลมเย็นออกมาให้ผู้
อาศัยในอาคาร ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักอยู่ 2 ส่วนคือ อุปกรณ์
ลดแรงดัน (Metering device) และ อีเวเปอเรเตอร์ หรือคอยล์เย็น 
(Evaporator) พวกช่างมักเรียกเหมารวมอุปกรณ์ติดตั้งภายนอกนี้
ว่า “คอยล์เย็น”

การท�างานของเครื่องปรับอากาศตามบ้านทั่วไปจะใช้
ของเหลวชนิดหนึ่ง ชื่ออย่างเป็นทางการเขาเรียกว่า “สารท�าความ
เย็น (Refrigerant)” หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “น�้ายาแอร์” นั่นล่ะครับ 
เป็นตัวน�าพาความร้อนจากในอาคารไประบายออกสู่ภายนอก ซึ่ง
ปัจจบุนัใช้น�า้ยาชนดิ R-22 โดยการท�างานนีจ้ะเกดิขึน้เป็นวงรอบซ�า้ๆ 
เรียกกันว่า วัฏจักรความเย็น อธิบายได้ดังนี้ 

 

ฉบับชาวบ้าน (1)

▲ รูปภาพแสดงกระบวนการท�าความเย็นของระบบปรับอากาศ

เริ่มที่ไอของสารท�าความเย็นที่มีแรงดันต�่าจะไหลเข้าไปสู่
คอมเพรสเซอร์ ชือ่ก็บอกอยู่แล้วว่ามหีน้าทีเ่ป็นตัวอดัความดนั คอืจะ
ท�าหน้าทีอ่ดัสารท�าความเยน็ทีม่สีถานะเป็นไอให้มคีวามดนัสงูและมี
อุณหภูมิสูงและไหลต่อไปยังส่วนคอนเดนเซอร์ มีหน้าที่ลดอุณหภูมิ
ของสารท�าความเย็นลงโดยมีพัดลมระบายความร้อนเป่าบริเวณ
คอยล์ร้อน เพือ่ให้สารท�าความเยน็นีอ้ณุหภมูลิดลงจนควบแน่นจาก
สถานะไออุณหภูมิสูงกลายเป็นของเหลวอุณหภูมิสูงภายใต้ความ
ดันสูง เมื่อสารท�าความเย็นมีสถานะเป็นของเหลวแล้วก็สามารถ
ท�าหน้าที่ดูดซับความร้อนภายในอาคารได้ เพียงแต่สารท�าความ
เย็นนี้เป็นของเหลวที่อุณหภูมิสูงอยู่ จึงต้องท�าให้มีอุณหภูมิลดลง 
เสียก่อน ซึ่งก็เข้าสู่ล�าดับต่อไป คืออุปกรณ์ลดแรงดันซึ่งมีอยู่หลาย
รูปแบบเช่น Capillary tube หรือ Expansion valve ซึ่งมีหน้าที่ท�าให้
สารท�าความเยน็ทีม่สีถานะเป็นของเหลวอณุหภมูสิงูมอีณุหภมิูลดลง
และมีความดันลดลง เพื่อให้สารท�าความเย็นนี้พร้อมจะกลับมารับ
ความร้อนภายในห้องได้อีกครั้ง จากนั้นจะส่งสารท�าความเย็นไปยัง
ส่วนอีเวเปอเรเตอร์ มีหน้าที่ท�าสารท�าความเย็นที่มีสถานะของเหลว
อุณหภูมิต�่าความดันต�่าให้กลายสถานะเป็นไออุณหภูมิต�่าความ 
ดันต�่า การน�าความร้อนจากภายในห้องออกไปนั้นเกิดจากการใช้
พดัลมดดูอากาศภายในห้องทีม่อีณุหภมูสิงูกว่าเข้ามาผ่านคอยล์เย็น 
สารท�าความเย็นอุณหภูมิต�่าความดันต�่านี้จะดูดซับความร้อนและ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวอุณหภูมิต�่าไปเป็นไออุณหภูมิต�่าและ
ไหลไปที่คอมเพรสเซอร์เพื่อเกิดกระบวนการวนซ�้าแบบนี้ไปเรื่อยๆ
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หากคุณมีค�าถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ

ติชม ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

อาจจะเข้าใจยากเสียเล็กน้อยนะครับ แต่พอสรุปได้ว่า
กระบวนการปรับอากาศก็คือ การน�าความร้อนภายในห้องออกไปสู่
ภายนอกโดยผ่านสารท�าความเย็นนั่นเอง 

ชนิดของเครื่องปรับอ�ก�ศ

เครื่องปรับอากาศหากแบ่งประเภทจะสามารถแบ่งได้หลาย
รปูแบบแล้วแต่ว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่ง ซึง่ผมจะขอใช้ตวักลาง
ในน�าความร้อนและตวักลางในการระบายความร้อนเป็นเกณฑ์ในการ
แบ่ง เนือ่งจากง่ายต่อการท�าความเข้าใจทัง้บคุคลทัว่ไปและบคุคลใน
แวดวงวิศวกรรม

1.  ใช้สารท�าความเยน็ในการน�าความร้อนและระบายความ
ร้อนโดยอากาศ (Package AIRCOOL)

*(FCU=Fan coil unit , CDU=Condensing unit)

เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารท�าความเย็นในการน�าความร้อน
และระบายความร้อนด้วยอากาศนี้เป็นประเภทที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคย 
เนื่องจากเป็นระบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน สะดวกกับการติดตั้งใช้งาน  
ราคาค่าติดตั้งต�่า แต่ก็มีประสิทธิภาพในการท�าความเย็นต�่าเช่นกัน 
(กินไฟมาก) เคร่ืองปรับอากาศประเภทนี้จึงนิยมใช้ในงานบ้าน หรือ
ส�านักงานขนาดเล็กทั่วไป ซึ่งสามารถแยกย่อยลงไปตามลักษณะ
การติดตั้งได้ ดังนี้

1.1) Window Type ที่มีชื่อเรียกแบบนี้เนื่องจากต�าแหน่งที่
ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศประเภทนีต้้องเปน็บรเิวณหน้าต่าง โดยตดิตัง้
คร่อมระหว่างภายในห้องและมส่ีวนคอยล์ร้อนยืน่ออกไปนอกหน้าต่าง 
เนื่องจากเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่มีส่วนคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน
ประกอบเป็นชิน้เดยีวกนั เป็นทีน่ยิมใช้งานเมือ่ 20-30 ปีก่อน เนือ่งจาก
มขีนาดเลก็กะทดัรดัและตดิตัง้ง่าย ปัจจบุนัในบ้านเราแทบจะไม่มกีาร
ใช้งานแล้ว (ยงัพอเหลอืให้เห็นบ้างในบ้านทีต่ดิตัง้มาตัง้แต่สมยัก่อน) 
ที่ไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากขนาดเครื่องปรับอากาศค่อนข้างจ�ากัด คือ มี
เฉพาะขนาดไม่ใหญ่มากและค่อนข้างมีเสียงดังรบกวนจากมอเตอร์
พัดลมและข้อจ�ากัดในการติดตั้งคือต้องติดตั้งที่ผนังด้านที่สัมผัสกับ
อากาศภายนอกเท่านั้น

▲ รูปภาพแสดงระบบการท�างานของเครื่องปรับอากาศแบบWindow Type

▲ รูปภาพแสดง Fan coil unit & Condensing unit 

ของเครื่องปรับอากาศแบบWindow type

1.2) Split Type แปลตรงตัวได้ว่า “เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน” ที่เรียกว่าแยกส่วน คือ แยกส่วนระหว่างส่วนคอยล์เย็น
และส่วนคอยล์ร้อนออกจากกันและใช้ท่อทองแดงส่งสารท�าความ
เย็นที่ใช้เป็นตัวกลางน�าความร้อน เป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป โดย
ลบข้อจ�ากัดของเครื่องปรับอากาศแบบ Window Type ออกไป คือ 
สามารถติดต้ังได้หลายรูปแบบทั้งต้ังพื้น แขวนบนฝ้าเพดาน แขวน
ผนัง ได้ทั้งหมดและความเงียบของเครื่องปรับอากาศค่อนข้างดี 
เพราะสามารถย้ายตัวคอยล์ร้อนไปติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมได้
และมีขนาดให้เลือกใช้หลากหลาย อีกทั้งทางผู้ผลิตได้ออกแบบตัว 
Fan coil unit ให้มีหน้าตาสวยงาม ทันสมัย น่าใช้งาน ปัจจุบันเครื่อง
ปรับอากาศแบบ Split type จึงเข้ามาแทนที่เครื่องปรับอากาศแบบ 
Window type ไปตามระเบียบ

▲ รูปภาพแสดงระบบการท�างานของเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type

▲ รูปภาพแสดง Fan coil unit & Condensing unit 

ของเครื่องปรับอากาศแบบSplit type

ต่อฉบับหน้าอ่าน




