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นิพนธ์ ลักขณ�อดิศร

วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

ฉบับ
ที่แล้วได้กล่าวถึงชนิดของเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง
สามารถแบ่งได้หลายรปูแบบ แต่ผมจะขอใช้ตวักลาง

ในการน�าความร้อนและตวักลางในการระบายความร้อนเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่ง โดยได้กล่าวถงึรปูแบบแรกกันไปแล้ว ฉบบันีข้อน�ารปูแบบที่
เหลือมาให้ติดตามกันต่อ 

2. ใช้ส�รทำ�คว�มเยน็ในก�รนำ�คว�มร้อนและระบ�ย

คว�มร้อนโดยนำ้� (Package Water Cool)

เป็นระบบปรับอากาศท่ีมีน�้ายาแอร์เป็นตัวน�าพาความร้อน 
(มีคอมเพรสเซอร์อยู่ติดกับกับตัว Fan coil unit แต่ใช้น�้าที่มีอุณหภูมิ
ต�่ากว่าอากาศช่วยในการระบายความร้อนของคอยล์ร้อนซึ่งท�าให้
ระบายความร้อนได้ดีกว่าระบายด้วยอากาศ ท�าให้มีประสิทธิภาพ
การท�าความเยน็สงู (กนิไฟน้อย) แต่มต้ีนทนุในการตดิตัง้ระบบสงูตาม
ไปด้วยเนือ่งจากต้องเดนิระบบท่อน�า้เย็น ท้ังขาเข้าและขาออกในการ
ระบายความร้อนและต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า “หอระบายความ
ร้อนด้วยน�้า (Cooling Tower)” ซึ่งมีหน้าที่ท�าให้น�้าที่มีอุณภูมิสูงจาก
การระบายความร้อนของคอยล์ร้อนมอีณุหภมูลิดลงและหมนุเวยีนน�้า
กลับไปใช้ในระบบต่อไป

ฉบับชาวบ้าน  

รูปภาพหอระบายความร้อนด้วยน�้า (Cooling Tower)

3. ใช้นำ�้ในก�รนำ�พ�คว�มร้อนและระบ�ยคว�มร้อน

ด้วยอ�ก�ศ (Air Cool Chiller)

เป็นระบบปรับอากาศที่เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการท�าความ
เย็นไม่มากนัก (ไม่เกิน 400 ตันความเย็น) และมีข้อจ�ากัดเรื่องการ
ระบายความร้อนด้วยอากาศ เนื่องจากไม่สะดวกติดตั้งหอระบาย

ตอนระบบปรับอ�ก�ศ
(จบ)
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หากคุณมีคำาถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ

ติชม ผมยินดีรับฟังผ่านทาง
อีเมล์ kobdeksangban@yahoo.co.th ครับ

ความร้อนด้วยน�้า (Cooling Tower) อันเนื่องมาจาก ไม่มีสถานที่ติดตั้ง
ที่เหมาะสม หรือต้องการความสะดวกในการดูแลรักษาระบบระบาย
ความร้อน หรืออยู่ในพื้นที่มีข้อจ�ากัดในเรื่องน�้า ทั้งนี้ ก็ต้องแลกกับ
ประสิทธิภาพในการท�าความเย็นที่ด้อยลงกว่าระบบที่ระบายความ
ร้อนโดยน�า้ ระบบท�าความเยน็นีแ้ก้ข้อจ�ากดัของระบบอืน่ๆ เร่ืองระยะ
ห่างของเจ้า Condensing Unit กับ Fan Coil Unit เนื่องจากขณะที่
คอมเพรสเซอร์ท�างานจะมีเสียงดังรบกวน จึงมีการใช้น�้าเข้ามาเป็น
ตัวกลางในการน�าพาความร้อน เนื่องจากน�้าอยู่ในลักษณะของเหลว
สามารถจ่ายไปยังที่ต้องการได้สะดวก ควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายและมี
ต้นทุนต�่า การติดตั้ง Condensing Unit และ Fan Coil Unit ไว้ห่าง
กันนี้ ท�าให้ลดผลกระทบเรื่องเสียงได้ ท้ังน้ี ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมที่
เรียกว่า “Chiller” มีหน้าที่คือ ท�าความเย็นกับน�้าโดยตรงและส่งจ่าย
น�้าเย็นนี้ไปยัง Fan Coil Unit โดยในระบบ Air Cool Chiller นี้จะเป็น 
Chiller ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ

รูปภาพเครื่องท�าความเย็น Chiller

เจ้า Chiller นี้เป็นเครื่องท�าความเย็นให้กับน�้าในระบบปรับ
อากาศ ซึง่ท�าความเยน็โดยใช้สารท�าความเยน็ตามวฏัจกัรความเยน็ที่
ได้อธบิายไว้ในตอนต้น เป็นตวักนิพลงังานไฟฟ้าในระบบปรบัอากาศ
มากกว่า 50% โดยจะส่งน�า้เยน็อณุหภมูปิระมาณ 7ºc ไปตามท่อน�า้ที่
เรียกว่า Supply chilled water pipe ไปใช้งานยัง Fan coil unit เพื่อ
เป่าลมเย็นภายในอาคาร หลังจากใช้งานแล้วระบบจะส่งคืนน�้าที่มี
อณุหภมูสิงูขึน้ทีอ่ณุหภมู ิ12ºc ไปตามท่อน�า้ทีเ่รยีกว่า Return chilled 
water pipe กลบัไปยงั chiller เพือ่ท�าความเย็นอีกครัง้หนึง่ แล้ววนน�า
กลับมาใช้ใหม่ (ท่อส่งน�้าเย็นน้ีจะต้องหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาเกิดหยดน�้ามาเกาะบริเวณท่อส่งน�้าเย็นจากการควบแน่นของ
ความชืน้ในอากาศและมกีารท�าสญัลกัษณ์แสดงทศิทางการไหลของ
น�้า เพื่อให้ง่ายในการซ่อมบ�ารุงในภายหลัง) 

วศิวกรจะออกแบบท่ีตัง้ของ Chiller ไว้ในห้องท่ีมดิชดิและตดิ
ตั้งฉนวนกันเสียงในห้อง Chiller เพื่อลดผลกระทบเรื่องสียงและแรง
ส่ันสะเทือนจากการท�างานของ Chiller เนื่องจากเกิดเสียงค่อนข้าง
ดังเมื่อ Chiller ท�างานและต้องค�านึงถึงการจ�ากัดพื้นที่เปียกน�้าเวลา
ซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรด้วย

4. ใช้นำ�้ในก�รนำ�พ�คว�มร้อนและระบ�ยคว�มร้อน

ด้วยนำ้� (Water Cool Chiller)

ระบบปรับอากาศประเภทนี้จะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพใน
การท�าความเย็นสูงที่สุด (กินไฟน้อยที่สุด) แต่ก็มีต้นทุนในการติดตั้ง
ระบบสูงที่สุดเช่นกัน เรียกได้ว่าหากเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการ
ท�าความเย็นมากๆ (400 ตันความเย็นขึ้นไป) จะเหมาะสมกับระบบ
ปรับอากาศแบบนี้ เนื่องจากจะประหยัดพลังงานที่สุดคุ้มค่ากับการ
ลงทุนติดตั้ง ระบบนี้จะใช้ Chiller ในการส่งน�้าเย็นเพื่อน�าพาความ
ร้อนและมี Cooling Tower ช่วยในการระบายความร้อน

หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำาความเย็นและ
ต้นทุนในการติดตั้ง สามารถสรุปเป็นตารางดังนี้

ตารางสรุปการแบ่งชนิดระบบปรับอากาศ
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Chillerคุณสมบัติ

ความสามารถการ
ทำาความเย็นต่อ Watt น้อยมาก สูง น้อย สูงมาก

ต้นทุนในการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ น้อยมาก น้อย สูง สูงมาก

ลำาดับ ชนิดระบบปรับ
อากาศ

ตัวกลางนำาพา
ความร้อน

ตัวกลางระบาย
ความร้อน

1 Package Air 
Cool สารทำาความเย็น อากาศ

2 Package Water 
Cool สารทำาความเย็น นำ้า

3 Air Cool Chiller นำ้า อากาศ

4 Water Cool 
Chiller นำ้า นำ้า




