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วิศวกรควบคุมระดับสามัญวิศวกรโยธา ผู้จัดการส่วนบริหารงานก่อสร้าง 

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

คบ
เดก็สร้างบ้านตอนก่อนหน้านี ้ผมได้อธบิายการทำางานของ
ระบบปรับอากาศและชนดิของระบบปรบัอากาศให้กับท่าน

ผูอ่้านได้รบัทราบไปแล้วนะครบั มาตอนนีผ้มจะขยับเข้าไปในเรือ่งใกล้
ตวัท่านผูอ่้านอกีระดบัหน่ึง แต่ยังคงวนเวยีนอยู่ในเรือ่งงานปรบัอากาศ
อยู่เหมือนเดิม นั่นก็คือเรื่อง “วิธีเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ” 

ก่อนที่จะเข้าเรื่องเครื่องปรับอากาศนั้น ผมขออธิบายความ
หมายของคำาศัพท์ที่หลายๆ ท่านพูด หรือเคยได้ยินมาเมื่อต้องการซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แต่อาจจะยังไม่รู้ความหมายที่ถูกต้อง เพื่อจะได้
ทำาความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน ดังนี้ครับ

1) BTU มักเรียกทับศัพท์กันไปเลยว่าบีทียู ซึ่งย่อมาจาก 
British Thermal Unit เป็นหน่วยความร้อนโดย 1BTU เป็นปริมาณ
ความร้อนที่ทำาให้นำ้าที่มีนำ้าหนัก 1 ปอนด์ (0.45 กก.) มีอุณหภูมิเพิ่ม
ขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์ (0.56 องศาเซลเซียส) ในเวลา 1 ชม. ซึ่งใช้เป็น
หน่วยวดัขนาดของเครือ่งปรบัอากาศ ค่า BTU ย่ิงสูงเครือ่งปรบัอากาศ
ก็ยิ่งมีกำาลังในการทำาความเย็นมาก

2) ตันความเย็น มักจะได้ยินเรียกสั้นๆ ว่า “ตัน” เป็นหน่วย
ความร้อนเช่นกัน โดย 1 ตันเป็นปริมาณความร้อนแฝงที่ใช้ในการ
เปลี่ยนสถานะจากนำ้าแข็งนำ้าหนัก 1 ตันกลายเป็นของเหลวในเวลา 1 
ชม. หน่วยตนั ความเยน็กใ็ช้เป็นหน่วยวดัขนาดของเครือ่งปรบัอากาศ
เช่นกนั เป็นหน่วยท่ีนิยมใช้เมือ่สมยัก่อน แต่ปัจจบุนันยิมใช้หน่วย BTU 
กนัมากกว่า ค่าตนัความเย็นย่ิงสูงเครือ่งปรบัอากาศก็ย่ิงมกีำาลงัในการ
ทำาความเย็นมาก เราสามารถแปลงหน่วยตันเป็น BTU ได้โดย หน่วย 
1 ตันความเย็น = 12,000 BTU

ฉบับชาวบ้าน  

3) EER (Energy Efficiency Ratio) เป็นค่าประสิทธิภาพใน
การใช้พลังงาน เป็นตัวชี้วัดว่าเครื่องปรับอากาศแต่ละเครื่องว่า
ประสิทธิภาพในการทำาความเย็นดีมากน้อยอย่างไร โดยเป็นค่า
อตัราส่วนของภาระในการทำาความเยน็ (BTU/ชม.) ต่อพลงังานไฟฟ้า
ที่ป้อนให้กับเครื่องปรับอากาศ (วัตต์) สังเกตว่าเป็นการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการทำาความเย็นต่อพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปนั่นเอง 
(Output/Input) แสดงว่าค่า EER ยิ่งมากเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้น 
ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการทำาความเย็นยิ่งดี (ประหยัดไฟฟ้า)
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หากคุณมีคำาถาม ปัญหา อยากเข้ามาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้าง หรือมีข้อเสนอแนะ
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4) CFM (Cubic Foot per Minute) เป็นหน่วยอตัราการส่งลม
เย็นที่ปล่อยออกมาจาก Fan coil มีหน่วยเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ค่า
ยิง่มาก แสดงว่าลมยิง่แรง (มคีวามสามารถปล่อยลมออกมาได้จำานวน
ปริมาตรมากใน 1 หน่วยเวลา) ค่า CFM นี้จะแปรผันโดยตรงกับภาระ
ในการทำาความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (ลมแรงก็ทำาความเย็นได้ดี
กว่า)

เมื่อคิดจะท�ำกำรซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศส่ิงที่ต้องค�ำนึงถึงใน
เบื้องต้นเลย คือ

1) ขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ เราจำาเป็นจะต้องหาขนาด
ของเคร่ืองปรับอากาศทีเ่หมาะสมกับขนาดของพืน้ทีใ่นการใช้งานของ
เราเพื่อภาวะอากาศที่เย็นสบาย ความคงทนในการใช้งานของเครื่อง
ปรบัอากาศและปัญหาอืน่ๆ อนัจะส่งผลต่อเงนิในกระเป๋าทีจ่ะตามมา 
หากเลือกเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่เกินไป นอกจากจะเสียเงิน
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่แพงเกินความจำาเป็นแล้ว เมื่อนำามาใช้งาน
ระบบปรับอากาศจะมีการตัดต่อการทำางานของคอมเพรสเซอร์บ่อย  
มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำาความเย็นลดลง สิ้นเปลืองพลังงาน  
การควบคุมความชื้นภายในห้องก็ไม่ดี ทำาให้ไม่เกิดภาวะน่าสบาย  
แต่หากเลือกขนาดเคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดเล็กจนเกินไป ก็จะมี
ปัญหาเรือ่งไม่สามารถทำาอณุหภูมห้ิองให้เย็นตามทีค่วรจะเป็น อกีทัง้
คอมเพรสเซอร์ก็ทำางานหนักจนเกินไปเพราะต้องทำางานตลอดเวลาที่
เปิดเคร่ืองปรับอากาศอันจะมีผลต่ออายุการใช้งานของเครื่องปรับ
อากาศสั้นลง 

การคำานวณหาขนาดของเครื่องปรับอากาศของวิศวกรนั้น
คำานึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อนเข้ามาในห้อง
มากมาย เช่น ขนาดและตำาแหน่งของช่องเปิดต่างๆ ภายในห้อง 
(หน้าต่าง ช่องแสง ประตู ฯลฯ) และคำานึงถึงทิศทางการแผ่ความร้อน
จากพระอาทิตย์ด้วย (ทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก) เพื่อต้องการหา 
สภาวะทีเ่ครือ่งปรบัอากาศรบัภาระการทำาความเย็นสูงสุดในการเลอืก
ขนาดเคร่ืองปรับอากาศ เช่น ห้องที่มีหน้าต่างในทิศตะวันตกภาระ
ทำาความเยน็สงูสดุจะเกดิขึน้ในช่วงบ่ายจนถงึเยน็ เป็นต้น เพราะความ
ร้อนจากแสงแดดจะแผ่เข้ามาภายในห้องผ่านทางหน้าต่างสูงสุด ใน
ช่วงเวลานัน้ เป็นผลให้เครือ่งปรบัอากาศต้องรบัภาระหนกัทีส่ดุในช่วง
นัน้นัน่เอง ซึง่ส่วนตวัผมเห็นว่ายุ่งยากเกินไปสำาหรบัผู้ใช้งานตามบ้าน
ทั่วไปอย่างเรา ผมจึงแนะนำาเป็นสูตรสำาเร็จง่ายๆ สำาหรับใช้งานตาม
บ้านท่ัวไปซึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้ว โดยให้คิดปริมาตรอากาศภายใน
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

ห้อง เพื่อประเมินขนาดของเครื่องปรับอากาศ โดยปริมาตรห้อง 2.75 
ลบ.ม. ต่อ 800 BTU

ยกตัวอย่างเช่น
ตัวอย่าง 1 ห้องขนาด 4X5 ม. มีความสูงของฝ้าเพดาน  

2.6 ม. ต้องการหาขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม ทำาได้โดย
หาปริมาตรห้องได้โดย  
   = ความกว้าง X ความยาว X ความสูง
   =  4 X 5 X 2.6 = 52 ลบ.ม.
หาขนาดเครื่องปรับอากาศโดยอ้างอิงปริมาตรห้อง 2.75 

ลบ.ม. ต่อ 800 บีทียู จะได้ = 52 / 2.75 X 800 = 15,127 BTU
ตัวอย่าง 2 ห้องขนาด 4X5 ม. มีความสูงของฝ้าเพดาน  

3.5 ม. ต้องการหาขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม ทำาได้โดย
หาปริมาตรห้องได้โดย  
   = ความกว้าง X ความยาว X ความสูง
        = 4 X 5 X 3.5 = 70 ลบ.ม.
คดิเป็นขนาดเครือ่งปรบัอากาศได้ 70 / 2.75 X 800 = 20,364 

BTU
จากทั้ง 2 ตัวอย่างข้างต้นนี้ จะเห็นว่าไม่เพียงแต่ขนาดพื้นที่

ของห้องเท่านั้นที่มีผลต่อขนาดเครื่องปรับอากาศ ความสูงของฝ้า
เพดานก็มีผลด้วยเช่นกัน ฉะนั้นหากเราต้องการห้องที่มีความสูงของ
ฝ้าเพดานมากๆ จะต้องใช้เครือ่งปรบัอากาศขนาดมากขึน้ตามไปด้วย 
แม้ว่าจะมีขนาดพื้นที่ห้องเท่ากันก็ตามที




