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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาทดลองการประหยดัพลงังานก่อนและหลงัการติดตั้งแผน่ช่วยประหยดั

พลงังานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ภายใตก้ารควบคุมอุณหภูมิห้องทดลองท่ี 27.00 ºC ตลอดการทดลอง   
โดยท าการตรวจวดัค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนต่อเน่ืองทุก 1 นาที   และน าค่าการ
ตรวจวดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีไดม้าค านวณหาค่าก าลงัไฟฟ้า (kW)   ค่าอุณหภูมิภายนอก (ºC ) ท่ีใชเ้ฉล่ียต่อวนั  เพื่อ
เปรียบเทียบหาผลการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ 

ผลการทดลองพบวา่ก่อนการติดตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงังานท่ีเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ท่ีอุณหภูมิ
ภายในห้องทดลองต่อวนัเฉล่ีย 27.00 ºC และอุณหภูมิภายนอกห้องทดลองต่อวนัเฉล่ีย  31.90 ºC  มีปริมาณการใชค้่า
พลงังานไฟฟ้าทั้ งหมดเฉล่ีย 1.00 kW ต่อวนั และภายหลงัการติดตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงังานท่ีอุณหภูมิภายใน
หอ้งทดลองและอุณหภูมิภายนอกหอ้งทดลองเฉล่ียต่อวนัเดียวกนั มีปริมาณการใชค้่าพลงังานไฟฟ้าทั้งหมดเฉล่ีย 0.90 
kW ต่อวนั ซ่ึงแผ่นช่วยประหยดัพลงังานท่ีติดตั้งกบัเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน สามารถช่วยประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศได้ประมาณ  10 % หรือประหยดัค่าใช้จ่ายได้ 85.21 ต่อเดือนหรือ 1,022.52 ต่อปี เม่ือ
เปรียบเทียบค่าการใชพ้ลงัไฟฟ้าก่อนและหลงัการติดตั้งแผน่ช่วยประหยดัพลงังาน 

 
ค ำส ำคญั : เคร่ืองปรับอากาศ,พลังงาน,อุณหภูมิ 

 
Abstract 

This research  is an experiment on energy saving efficiency of a split-type air conditioner before and after 
the installation of an energy-efficient plate. The room temperature throughout the experiment  was controlled at to 
27.00 ºC. The value of energy of for the split-type air conditioner was continuously measured every 1 minute  
according to the standard of the Ministry of Energy, Thailand. Then, the measured value was calculated to find out 
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the average  power consumption per day (kW/day) and the average  environment temperature per day (ºC/day) in 
order to compare the value of energy saving of the air conditioner with and without an energy-efficient plate. 

The experimental results showed that the split-type air conditioner without an energy-efficient plate the 
room temperature at 27.00 ºC and the outside temperature at 31.90 ºC consumed an average power 1.00 kW per day. 
After an energy-efficient plate was installed, in the same average room and outside temperatures the split-type air 
conditioner consumed an average power of 0.90 kW per day with. Finally, the energy-efficient plate could saved 
about 10. %  of energy and  reduce the costs  of   about 85.21 baht per  months or  the1,022.52 baht per year 
compared to the split-type air conditioner without an energy-efficient plate. comparing to the split-type air 
conditioner without energy-efficient plate. 
 
Keywords : air conditioner, energy, temperature 

 
1. บทน า 

ปี 2558 พบว่าการใช้เคร่ืองปรับอากาศภายในประเทศมีการ 1.6 ล้านเคร่ือง(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2559) มี
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) เลือกน ามาติดตั้งภายในตวัอาคาร  ดว้ยมีรูปร่างท่ีทนัสมยั และมีลูกเล่น
หลากหลาย สะดวกต่อการใชง้าน ซ่ึงในส่วนของชุดการท างานไดแ้บ่งออกเป็น 2 ชุด คือชุดแฟนคอยลท่ี์ติดตั้งภายใน
ตวัอาคารและชุดคอนเดนซ่ิงท่ีติดตั้งภายนอกตวัอาคารขา้งกนั  เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนมีประสิทธิภาพ
ในการท างานมาก ท าให้อตัราการใชพ้ลงังานไฟฟ้าก็มากเช่นกนัเป็นส่วนประกอปการตดัสินใจการเลือกซ้ือ(อนุพงศ ์
วิบูลยส่์ง, ณัฐวฒิุและคณะ.2554)ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศมีปัจจยัส่วน
ประกอปส่ิงแวดลอ้มกบัการประหยดัพลงังาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนมีการใชสู้ญเสียพลงังาน มีค่าใชจ่้ายดา้น
พลงังานท่ีสูง ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้มีแนวทางต่าง ๆ ในการประหยดัพลงังานไฟฟ้าจากเคร่ืองปรับอากาศออกมาต่อเน่ือง 
(ยทุธนา ศรีผา และคณะ. 2555) การเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วนดว้ยชุดแลกเปล่ียนความร้อน
ชนิดแผ่นเพลทแบบเช่ือมติดระบายความร้อนดว้ยน ้ า. มีปัจจยัการประหยดัพลงังานดีข้ึน(ไพโรจน์ ,2551)ไดศึ้กษา
ทดลองเคร่ืองปรับอากาศแยกส่วนพบวา่เคร่ืองปรับอากาศไม่ไดติ้ดตั้งอุปกรณ์เสริมมีประสิทธิภาพความเยน็เฉล่ีย7.98 
Btu/Wh ส่วนติดตั้งอุปกรณ์เสริมมีประสิทธิภาพความเยน็เฉล่ีย 8.72 Btu/Whสอดคลอ้งกบัผูว้จิยัแผน่ประหยดัพลงังาน
โดยแผน่ช่วยประหยดัพลงังานเป็นนวตักรรมใหม่อีกหน่ึงแนวทางในการช่วยประหยดัพลงังาน ซ่ึงตวัแผน่ถูกออกแบบ
และผลิตมาเพ่ือช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ และยงัช่วยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
รวมถึงเกิดการประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้ามากข้ึน  

จากบริษทัผูผ้ลิตแผ่นช่วยประหยดัพลงังาน ไดผ้ลิตแผ่นช่วยประหยดัพลงังานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานและช่วยประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงสามารถน าไปติดตั้งกบัตวัเคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วนโดยท่ีไม่ตอ้งร้ือถอน หรือเจาะอุปกรณ์ใด ๆ ของเคร่ืองปรับอากาศ  เพียงรอการปรับสภาพของแผ่นช่วย
ประหยดัพลงังานหลงัจากการติดตั้ง เม่ือแผน่ช่วยประหยดัพลงังานไดร้ะยะเวลาและปรับสภาพเรียบร้อย สามารถช่วย
ประหยดัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดเ้ฉล่ีย 20 - 25%  ดว้ยขอ้มูลดงักล่าว ท าใหผู้ศึ้กษามีความสนใจจะท าการศึกษาวจิยัและ
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เปรียบเทียบผลการประหยดัพลงังานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีติดตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงังานและช่วย
ค่าใชจ่้ายจากการใชค้่าไฟฟ้าดงักล่าว 
 
2.วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาวธีิการประหยดัพลงังานไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีติดตั้งแผน่ช่วยประหยดั
พลงังาน 

2. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการออกแบบการทดลองในการศึกษาการประหยดัพลงังานของเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนท่ีติดตั้งแผน่ช่วยประหยดัพลงังานท่ีอุณหภูมิท่ี 27 0C 

3. เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้จากเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีติดตั้ งแผ่นช่วยประหยดัพลังงาน มา
เปรียบเทียบค่าการใชพ้ลงังานไฟฟ้าก่อนและหลงัการติดตั้งและค่าใชจ่้ายค่าไฟฟ้าท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 
 
3.เคร่ืองมือและวธีิการด าเนินวจิยั 

การวิจยัน้ีทดลองกบัเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังท่ีติดตั้งในห้องท่ีท าการศึกษาทดลอง เป็นห้อง
ท างานขนาดเลก็ภายในอาคารส านกังานหมู่บา้นชั้นเดียวจ านวน 1 หอ้ง ทดลองท่ีอุณหภูมิท่ี 27 0C  (มานพ,2549)ไดว้จิยั
ศึกษาเคร่ืองปรับอากาศอุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ี27 0C ประหยดัพลงังานท่ีสุด  ตามขอ้ปฎิบติัของการใชเ้คร่ืองปรับอากาศ
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าปรับท่ีอุณหภูมิมากกวา่ 25 องศาเซลเซียส(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,2546 หน้า
15-16)ท่ีมีขนาดกวา้ง 2.75 เมตร ยาว 4.10 เมตร สูง 2.28 เมตร  ซ่ึงเป็นเคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อ HITACHI รุ่น RAS-
E13CYT/RAC-E13CYT  ขนาด 12,000 Btu/hr. ของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีท าการทดลอง 

3.1 ระบุปัจจยัท่ีควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ไดใ้นการทดลอง 
ปัจจยัท่ีควบคุมไดใ้นการทดลอง 
1. ควบคุมอุณหภูมิหอ้งทดลองท่ี 27.00 ºC ตลอดการทดลอง 
2. บนัทึกค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้าทุก 1 นาที 
3.ใชห้อ้งทดลองขนาด กวา้ง 2.75  เมตร ยาว 4.10 เมตร สูง 2.28  เมตร 
4.ใชข้นาดท าความเยน็ 12,000 (Btu) ของเคร่ืองปรับอากาศ 
ปัจจยัท่ีควบคุมไม่ไดใ้นการทดลอง 
1. สภาพอากาศแวดลอ้มภายนอกหอ้งทดลอง 
2. ระบบการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ 
3. จ านวนคนเขา้ออกภายในหอ้งทดลอง 
4. ช่วงเวลาเปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศท่ีไม่แน่นอน 
3.2 ขั้นตอนการทดลอง โดยมีล าดบัขั้นตอนการทดลอง 
1. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเคร่ืองมือก่อนเร่ิมท าการทดลอง 
2. ตรวจวดัระบบไฟฟ้าและการท างานเบ้ืองตน้ของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีท าการทดลอง 
3. ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีใชท้ าการทดลองใหมี้ความพร้อมในการทดลอง 
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4. ติดตั้งเคร่ืองมือวดัค่าอุณหภูมิและค่าความช้ืนสมัพทัธ์ ท่ีดา้นลมกลบัของชุดแฟนคอยล ์และท่ีดา้นลมเขา้
ของชุดคอนเดนซ่ิง ของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนเพ่ือท าการบนัทึกค่าของขอ้มูล  

5. ติดตั้งสายของเคร่ืองบนัทึกค่าพลงังานทางไฟฟ้าเขา้กบัเบรกเกอร์ของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก) เพื่อ
บนัทึกค่าแรงดนัไฟฟ้า, ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าประกอบก าลงัไฟฟ้า จากนั้นน าสายของเคร่ืองวดัค่าอุณหภูมิและค่า
ความช้ืนสมัพทัธ์  

6. เร่ิมตน้การทดลอง โดยเปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ตั้งค่าอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศท่ี 
27.00 ºC ตลอดทดลองท่ีช่วงเวลา 08.00– 16.59 น. ตรวจวดัและบนัทึกค่าท่ีใชใ้นการศึกษาก่อนและหลงัการติดตั้งแผน่
ช่วยประหยดัพลงังาน โดยทดลองตามแผนระยะเวลาการทดลองแสดง  

7. หลงัการติดตั้งเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเก็บบนัทึกค่าของขอ้มูลก่อนการติดตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงังาน 
ตามแผนระยะเวลาการทดลองและเก็บขอ้มูล 

8. บนัทึกขอ้มูลหลงัการติดตั้งแผน่ช่วยประหยดัพลงังานเป็นเวลา 2 สปัดาห์ 
9. หลงัจากเก็บขอ้มูลครบตามก าหนด เร่ิมศึกษาขอ้มูลท่ีและเปรียบเทียบผลการทดลองท่ีไดท้ั้งก่อนและหลงั

ติดตั้งแผน่ช่วยประหยดัพลงังานท่ีชุดการท างานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนทั้งสองชุด คือ คอยลเ์ยน็และคอยล์
ร้อน 
 

 
รูปที่ 1 เปรียบเทียบต าแหน่งการติดตั้งแผน่ช่วยประหยดัพลงังานท่ีคอยเยน็ 

 
ค่าท่ีวดัได้จากการทดลองได้แก่ ค่าอุณหภูมิภายใน (Tevap/in)  ค่าอุณหภูมิภายนอก (Tcond/out)  ค่าความช้ืน

สมัพทัธ์ภายใน (%RHevap/in)  ค่าความช้ืนสมัพทัธ์ภายนอก (%RHcond/out) ค่าแรงดนัไฟฟ้า (Volt)  ค่ากระแสไฟฟ้า 
(Amp)  และค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า  (Power Factor : PF)  ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมท าการทดลองวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561 
ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 น าผลคา่การใชก้ าลงัไฟฟ้าท่ีไดม้าเฉล่ียต่อวนัจะไดค้่าก าลงัไฟฟ้า 

 
 
 

แผ่นกรองอากาศ (Filter) 

แผ่นช่วยประหยดัพลงังาน 
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ตารางที่ 1 ค่าการตรวจวดัการใชก้  าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะการใชจ้ริงเฉล่ียต่อวนัของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ช่วง
ระยะเวลา
การทดลอง 

วนัที่ 
อุณหภูมิ
ภายใน  

(T in,°C ) 

ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์ภายใน 

(%Rh in) 

อุณหภูมิ
ภายนอก  

(T out,°C ) 

ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์
ภายนอก 

(%Rh out) 

ก าลงัไฟฟ้า 
(P,kW) 

ก่อ
นต

ิดต
ั้งแ
ผ่น

ช่ว
ยป

ระ
หย

ดัพ
ลัง
งา
น 16/1/2018 26.40 69.50 28.80 61.50 0.13 

17/1/2018 26.90 72.40 30.40 63.40 0.38 

18/1/2018 26.50 74.90 28.40 63.20 0.21 

19/1/2018 26.70 71.50 29.80 62.10 0.32 

20/1/2018 27.10 70.90 31.90 64.00 0.46 

22/1/2018 27.10 71.40 31.50 66.40 0.48 

ค่าเฉล่ียรวมสปัดาห์ท่ี 1 26.80 71.80 30.10 63.40 0.33 

 
จากตารางท่ี 1 ช่วงท่ีคอมเพรสเซอร์เพ่ิงเร่ิมท าการปรับสภาพหรือหยดุการท าการปรับสภาพดงักล่าวนั้นอยูท่ี่

ประมาณ 40.00 % ของการท างานทั้งหมด เม่ือเคร่ืองปรับอากาศท างานเต็มประสิทธิภาพ สามารถคิดเป็นค่าการใช้
ก าลงัไฟฟ้าท่ี 0.40 kW ดงันั้นค่าก าลงัไฟฟ้าท่ี 0.00 – 0.40 kW จึงไม่เป็นค่าท่ีน ามาค านวณ ผลค่าการใชก้ าลงัไฟฟ้าท่ี
สภาวะมาตรฐานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนใหม่อยูท่ี่ 0.41 kW เป็นตน้ไป และค านวณหาค่าเฉล่ียต่อวนัใหม่ 
การค านวณค่าการใชก้ าลงัไฟฟ้าเม่ือปรับเขา้สู่สภาวะมาตรฐานเฉล่ียต่อวนั 
 ประกอบดว้ยขอ้มูลดงัน้ี 
 1.  อุณหภูมิกระเปาะแหง้ขาเขา้คอยลร้์อน (T dry bulb,°C ) 
 2.  อุณหภูมิกระเปาะเปียกขาเขา้คอยลเ์ยน็ (T wet bulb,°C ) 
 3.  ค่าแกไ้ข (Correction factor) 

ซ่ึงขอ้มูลดงัตารางน ามาใชเ้ป็นตวัแปรอา้งอิงในการหาค่าการใชก้ าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะการใชง้านจริง เพ่ือปรับ
เขา้สู่สภาวะมาตรฐานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
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ตารางที่ 2. ค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกและค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งเฉล่ียต่อวนั 

ช่วง
ระยะเวลา
การทดลอง 

วนัที่ 
อุณหภูมิกระเปาะ

เปียก 
(T wet bulb,°C ) 

ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์ภายใน 

(%Rh in) 

อุณหภูมิกระเปาะ
แห้ง 

(T dry bulb,°C ) 

ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์
ภายนอก 

(%Rh out) 

ก าลงัไฟฟ้า 
(P,kW) 

ก่อ
นต

ิดต
ั้งแ
ผ่น

ช่ว
ยป

ระ
หย

ดัพ
ลัง
งา
น 

16/1/2018 21.40 62.40 30.10 51.80 1.03 

17/1/2018 21.70 64.00 31.10 59.90 0.98 

18/1/2018 21.90 67.60 28.50 62.90 0.97 

19/1/2018 21.80 64.40 30.80 60.40 0.98 

20/1/2018 21.60 61.80 33.20 57.00 0.98 

22/1/2018 21.70 62.90 32.50 60.00 0.99 

ค่าเฉล่ียรวม
สปัดาห์ท่ี 1 

21.70 63.90 31.00 58.70 0.99 

23/1/2018 21.70 62.60 32.70 58.30 0.97 

24/1/2018 21.60 61.30 33.30 60.10 1.01 

25/1/2018 21.70 63.10 31.60 61.90 0.99 

26/1/2018 21.60 61.30 33.30 59.80 1.01 

27/1/2018 21.70 63.00 32.80 56.40 0.98 

29/1/2018 21.50 60.40 33.70 57.60 1.05 

ค่าเฉล่ียรวม
สปัดาห์ท่ี 2 

21.60 62.00 32.90 59.00 1.00 

ค่าเฉล่ียรวม 2 
สปัดาห์ 

21.70 62.90 32.00 58.80 1.00 

หล
งัต
ิดต

ั้งแ
ผ่น

ช่ว
ยป

ระ
หย

ดัพ
ลงั
งา
น 

27/2/2018 21.70 65.20 29.70 75.90 0.99 

28/2/2018 21.60 61.70 32.20 57.40 0.82 

1/3/2018 21.20 59.70 34.60 51.70 0.95 

2/3/2018 21.50 59.60 33.60 56.80 0.91 

3/3/2018 21.20 59.60 34.00 56.60 0.96 

5/3/2018 21.30 56.70 34.70 54.20 0.97 

ค่าเฉล่ียรวม
สปัดาห์ท่ี 1 

21.40 60.40 33.10 58.80 0.93 

หล
งั

ติด
ตั้ง

แผ่
นช่

วย

ปร
ะห

ยดั

พล
งัง
าน

 6/3/2018 21.40 56.80 34.70 48.80 0.97 

7/3/2018 21.50 56.80 33.60 54.50 0.93 
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ช่วง
ระยะเวลา
การทดลอง 

วนัที่ 
อุณหภูมิกระเปาะ

เปียก 
(T wet bulb,°C ) 

ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์ภายใน 

(%Rh in) 

อุณหภูมิกระเปาะ
แห้ง 

(T dry bulb,°C ) 

ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์
ภายนอก 

(%Rh out) 

ก าลงัไฟฟ้า 
(P,kW) 

8/3/2018 21.90 61.80 30.40 82.60 0.83 

9/3/2018 21.80 62.30 25.50 97.50 0.88 

10/3/2018 21.50 66.40 27.50 59.00 0.78 

12/3/2018 21.80 64.00 32.50 51.90 0.71 

ค่าเฉล่ียรวม
สปัดาห์ท่ี 2 

21.70 61.40 30.70 65.70 0.85 

ค่าเฉล่ียรวม 2 
สปัดาห์ 

21.50 60.90 31.90 62.20 0.89 

 
เม่ือไดค้่าอุณหภูมิของกระเปาะแหง้ขาเขา้คอยลร้์อน  และอุณหภูมิกระเปาะเปียกขาเขา้คอยลเ์ยน็ ท าการเทียบ

หาค่าแกไ้ขพลงังานไฟฟ้า  ตารางค่าแกไ้ขขนาดท าความเยน็และพลงัไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน/ติด
หนา้ต่าง เพ่ือปรับค่าผลการใชก้ าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะการใชง้านจริงใหเ้ขา้สู่สภาวะมาตรฐาน มีวธีิการดงัต่อไปน้ี ตวัอยา่ง
การค านวณหาค่าก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีสภาวะการใชง้านจริงไปสู่ค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะ
มาตรฐาน ค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกและค่าอุณหภูมิกระเปาะแหง้เฉล่ียต่อวนั (ยกตวัอยา่งวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2561) 
มีค่าท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี  

1. ค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีวดัจากสภาวะการใชง้านจริง   1.03  kW   
2. อุณหภูมิกระเปาะแหง้ขาเขา้คอยลร้์อนท่ี   30.10  °C   
3. อุณหภูมิกระเปาะเปียกขาเขา้คอยลเ์ยน็ท่ี   21.40  °C   
น าค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งขาเขา้คอยล์ร้อนและค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกขาเขา้คอยล์เยน็เปิดตารางหาค่า

แก้ไขพลงังานไฟฟ้า ตารางค่าแก้ไขขนาดท าความเยน็และพลงัไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน/ติด
หนา้ต่าง จะไดค้่าแกไ้ขพลงังานไฟฟ้าเท่ากบั 0.962 สามารถหาค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะมาตรฐานไดจ้ากสมการดงัน้ี  

 
สมการการหาค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะมาตรฐาน 

                                          การหาค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะมาตรฐาน  =  
ค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะจริง

ค่าแกไ้ขพลงังานไฟฟ้า  
 

จะไดค้่าก าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะมาตรฐาน                             =  kW
962.0

03.1  =        1.08 kW 

 
หลงัจากปรับค่าก าลงัไฟฟ้าเขา้สู่สภาวะมาตรฐานตามวิธีการของกระทรวงพลงังานในทุกค่าท่ีท าการบนัทึก  

น าผลค่าการใชก้ าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะมาตรฐานท่ีไดม้าเฉล่ียต่อวนั จะไดค้่าดงัตารางท่ี 3. ค่าการใชก้ าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะ
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มาตรฐานเฉล่ียต่อวนัของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน และรูปท่ี 2 กราฟเปรียบเทียบผลการประหยดัค่าการใช้
ก าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะมาตรฐานเฉล่ียต่อวนัของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 
ตารางที่ 3  ค่าการใชก้  าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะมาตรฐานเฉล่ียต่อวนัของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 

ช่วง
ระยะเวลา
การทดลอง 

วนัที่ 
อุณหภูมิ
ภายใน 

 (T in,°C ) 

ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์
ภายใน 

 (%Rh in) 

อุณหภูมิ
ภายนอก  

(T out,°C ) 

ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์
ภายนอก  

(%Rh out) 

ก าลงัไฟฟ้าที่
สภาวะ

มาตรฐาน 
(Pstd,kW) 

ก่อ
นต

ิดต
ั้งแ
ผ่น

ช่ว
ยป

ระ
หย

ดัพ
ลัง
งา
น 

16/1/2018 26.80 62.40 30.10 51.80 1.08 

17/1/2018 26.90 64.00 31.10 59.90 1.00 

18/1/2018 26.40 67.60 28.50 62.90 1.02 

19/1/2018 26.80 64.40 30.80 60.40 1.00 

20/1/2018 27.10 61.80 33.20 57.00 0.98 

22/1/2018 27.00 62.90 32.50 60.00 0.99 

ค่าเฉลีย่รวมสัปดาห์ที่ 1 26.80 63.90 31.00 58.70 1.01 

23/1/2018 27.10 62.60 32.70 58.30 0.97 

24/1/2018 27.30 61.30 33.30 60.10 1.00 

25/1/2018 27.00 63.10 31.60 61.90 1.00 

26/1/2018 27.30 61.30 33.30 59.80 1.00 

27/1/2018 27.00 63.00 32.80 56.40 0.97 

29/1/2018 27.30 60.40 33.70 57.60 1.03 

ค่าเฉลีย่รวมสัปดาห์ที่ 2 27.20 62.00 32.90 59.00 1.00 

ค่าเฉลีย่รวม 2 สัปดาห์ 27.00 62.90 32.00 58.80 1.00 

27/2/2018 26.60 65.20 29.70 75.90 1.03 

28/2/2018 27.20 61.70 32.20 57.40 0.82 

1/3/2018 27.10 59.70 34.60 51.70 0.93 

2/3/2018 27.50 59.60 33.60 56.80 0.90 

3/3/2018 27.00 59.60 34.00 56.60 0.94 

5/3/2018 27.80 56.70 34.70 54.20 0.94 

ค่าเฉลีย่รวมสัปดาห์ที่ 1 27.20 60.40 33.10 58.80 0.93 

6/3/2018 27.90 56.80 34.70 48.80 0.94 
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ช่วง
ระยะเวลา
การทดลอง 

วนัที่ 
อุณหภูมิ
ภายใน 

 (T in,°C ) 

ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์
ภายใน 

 (%Rh in) 

อุณหภูมิ
ภายนอก  

(T out,°C ) 

ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์
ภายนอก  

(%Rh out) 

ก าลงัไฟฟ้าที่
สภาวะ

มาตรฐาน 
(Pstd,kW) 

7/3/2018 28.00 56.80 33.60 54.50 0.92 

8/3/2018 27.40 61.80 30.40 82.60 0.86 

9/3/2018 27.20 62.30 25.50 97.50 0.97 

10/3/2018 26.20 66.40 27.50 59.00 0.84 

12/3/2018 26.90 64.00 32.50 51.90 0.71 

ค่าเฉล่ียรวมสปัดาห์ท่ี 2 27.30 61.40 30.70 65.70 0.87 

ค่าเฉล่ียรวม 2 สปัดาห์ 27.20 60.90 31.90 62.20 0.90 

 

 
       
 รูปที่ 2 กราฟเปรียบเทียบผลการประหยดัค่าการใชก้  าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะมาตรฐานเฉล่ียต่อวนัของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 
4. ผลการวจิยั  

ผลการประหยดัพลงังานเม่ือติดตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงั ค่าการใชก้ าลงัไฟฟ้าท่ีสภาวะมาตรฐานเฉล่ียต่อวนั
ของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน น าผลประหยดัค่าการใชก้ าลงัไฟฟ้าท่ีไดม้าเปรียบเทียบก่อน (2 สปัดาห์) และหลงั 
(2 สัปดาห์) การติดตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงังานภายในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิอยูท่ี่ 27.00 °C และมีอุณหภูมิภายนอก
เฉล่ียต่อวนัประมาณ 31.90 °C พบวา่เกิดผลประหยดัค่าการใชก้ าลงัไฟฟ้าไดถึ้ง 10.00 % ตามตารางท่ี 4.ผลเปรียบค่า
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การใชก้ าลงัไฟฟ้าก่อนและหลงัการติดตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงังาน (ท่ีอุณหภูมิภายนอกเฉล่ีย 31.90 °C) และรูปท่ี 3 
กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบค่าการใชก้ าลงัไฟฟ้าสปัดาห์ก่อนและหลงัการติดตั้งแผน่ช่วยประหยดัพลงังาน 

 
ตารางที่ 4. ผลของการเปรียบเทียบค่าก าลงัไฟฟ้าก่อนและหลงัการติดตั้งแผน่ช่วยประหยดัพลงังาน(ท่ีอุณหภูมิภายบนอกเฉล่ียท่ี 31.90 0C 

อุณหภูมิภายใน
ห้องควบคุมที่  

27.00 °C 

การใช้พลงังานไฟฟ้าเฉลีย่ต่อวนัทั้งหมด (kW/day) 
ผลการประหยดั

พลงังาน ก่อนติดตั้ง 
แผ่นช่วยประหยดัพลงังาน 

หลงัติดตั้ง 
แผ่นช่วยประหยดัพลงังาน 

1.00 0.90 10.00 % 

 

 
                    

รูปที่ 3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบค่าการใชก้  าลงัไฟฟ้าสปัดาห์ก่อนและหลงัการติดตั้งแผน่ช่วยประหยดัพลงังาน 

 
5. การอภิปรายผล 

การวิจยัศึกษาเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการประหยดัพลงังานก่อนการติดตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงังาน 
(ระหว่างวนัท่ี 16 ถึง 29 มกราคม พ.ศ. 2561) และหลังการติดตั้ งแผ่นช่วยประหยดัพลังงาน (ระหว่างวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์  ถึง 12 มีนาคม พ.ศ. 2561)  ของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีมีขนาด 12,000 BTU/hr. รวมระยะเวลา 
24 วนั เปรียบเทียบเฉพาะในช่วงท่ีมีการเปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีเวลา 08.00-16.59 น. ภายในห้อง
ท างานขนาดเล็กของอาคารส านกังานหมู่บา้นชั้นเดียว ท่ีมีขนาดกวา้ง 2.75 เมตร ยาว 4.10 เมตร สูง 2.28 เมตร  ภายใต้
เง่ือนไขการปรับตั้งค่าควบคุมอุณหภูมิภายในห้องทดลองให้คงท่ี 27 ºC ตลอดการทดลอง และท าการวดับันทึกค่า
อุณหภูมิภายใน (Tevap/in) ค่าอุณหภูมิภายนอก (Tcond/out) ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ภายใน (%RHevap/in) ค่าความช้ืน
สัมพทัธ์ภายนอก (%RHcond/out) ค่าแรงดันไฟฟ้า (Volt)  ค่ากระแสไฟฟ้า (Amp)  และค่าตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า 
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(Power Factor: PF) ของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบต่อเน่ืองทุก 1 นาที  โดยค่าท่ีบนัทึกน ามาค านวณหาค่า
ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) เฉล่ียต่อวนั เทียบกบัค่าอุณหภูมิภายนอก (Tcond/out) เฉล่ียต่อวนั 

ในการทดลองเปรียบเทียบผลการประหยดัพลังงานท่ีสภาพใชง้านจริงนั้นอุณหภูมิภายนอกในแต่ละวนัไม่
เท่ากันข้ึนอยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ  ค่าทั้ งหมดท่ีได้ได้น ามาปรับสู่สภาวะมาตรฐานตามวิธีการของ
กระทรวงพลงังานเพ่ือให้ไดค้่าการใชพ้ลงังานจริงก่อนและหลงัการติดตั้งแผน่ช่วยประหยดัพลงังานท่ีอุณหภูมิเท่ากนั 
พบวา่ ก่อนการติดตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงังานท่ีเคร่ืองปรับอากาศ มีปริมาณการใชค้่าพลงังานไฟฟ้าโดยเฉล่ียต่อวนั
ทั้งหมด 1.00 kW และหลงัการติดตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงังานท่ีเคร่ืองปรับอากาศ มีปริมาณการใชค้่าพลงังานไฟฟ้า
โดยเฉล่ียต่อวนัทั้งหมด 0.90 kW  ภายในห้องควบคุมอุณหภูมิเดียวกนัท่ี 27 ºC และมีอุณหภูมิภายนอกเฉล่ียประมาณ 
31.90 °C  ซ่ึงคิดเป็นเปอร์เซ็นตเ์ท่ากบั 10.00 %  (0.1kW)สามารถค านวณค่าไฟไดป้ระหยดัลง จากขอ้มูลการไฟฟ้านคร
หลวง (http://www.mea.or.th/content/detail/3293/3317/3926,2561)  =  100Wx8 ได้ 0.8 หน่วย/ว ันหรือ/24 หน่วย/
เดือน  ท่ี 35 หน่วยแรกจ่ายท่ี 85.21 /เดือน บาท หรือ 1,022.52 บาท/ปี แสดงว่าแผ่นช่วยประหยดัพลงังานท่ีติดตั้งกบั
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน สามารถลดการใช้พลงังานของเคร่ืองปรับอากาศลงได้ท่ี 85.21 /เดือน บาท หรือ 
1,022.52 บาท/ปี 
 
6. บทสรุป 

วิธีการวิจยัการศึกษาการประหยดัพลงังานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนท่ีติดตั้งแผ่นช่วยประหยดั
พลังงานในสภาวะการใช้งานจริง โดยข้อมูลในการศึกษามาจากการตรวจวดัและบันทึกค่าการใช้พลังงานของ
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนต่อเน่ืองทุก 1 นาที พบว่าเกิดผลประหยดัพลงังานของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วนลดลงประมาณ 10.00 % หรือลดลงไดท่ี้ 85.21 /เดือน บาท หรือ 1,022.52 บาท/ปี  เทียบกบัผลประหยดัพลงังาน
ก่อนการติดตั้งแผ่นช่วยประหยดัพลงังาน ทั้งน้ีผลการประหยดัพลงังานท่ีไดจ้ากการทดลองน้ีไม่คุม้ค่าในการลงทุนน า
แผ่นช่วยประหยดัพลงังานมาติดตั้งกบัเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากมีระยะเวลาในการคืนทุนนาน ดว้ยการติดตั้งแผ่น
ช่วยประหยดัพลงังานมีระยะเวลาในการรอการปรับสภาพของแผน่ประมาณ 1 เดือน จึงจะเกิดผลการประหยดัพลงังาน
ได้ โดยผูท่ี้สนใจในแผ่นช่วยประหยดัพลงังานหรือตอ้งการพฒันาต่องานทดลองน้ีควรศึกษาขอ้มูลของแผ่นช่วย
ประหยดัพลงังานและวธีิการศึกษาทดลองใหล้ะเอียดมากยิง่ข้ึนต่อไปได ้
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