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บทคัดยอ 
งานวิจัยเพื่อศึกษาการควบแนนของน้ําภายในอิวาพอเรเตอรและการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ โดย

ใชสารทําความเย็น R22 และ Cold 22 เปนสารทํางานในระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ขนาด 1.5 ตันความเย็น มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ (COP) ปริมาณการควบแนนของน้ํา และการใช
พลังงานในระบบปรับอากาศแบบแยกสวน โดยทําการศึกษาตัวแปรตาง ๆที่มีผลตอสมรรถนะของระบบ รวมถึงผล
ของอุณหภูมิหองปรับอากาศหรือภาระการทําความเย็น จากผลการทดลองพบวาสารทําความเย็น Cold 22 
สามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นประมาณ  21.0 % เมื่อเทียบกับสารทําความเย็น R-22 
 
คําสําคัญ :  การประหยัดพลังงาน  ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน  สารทําความเย็นทางเลือก  สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ 
 

Abstract 
The objective of this study is to evaluates a water condensation, Coefficient of Performance 

(COP) and energy consumption of R-22 and Cold 22 for split type air conditioning system.  The system 
consisted of Vapor Compression System at 1.5 TR.  The objective to study coefficient of performance, 
water condensation rate, energy consumption and the  effect of several parameters associated on the 
system are investigated, including room temperature or cooling load. Experimental results show that the 
maximum absolute deviations of energy consumption are increase about 21.0% in Cold 22  Which are 
comparable with those of the system with R-22 refrigerant. 
 
Keywords : Energy conservation, Split type  air conditioning system, Alternative refrigerant, Coefficient of Performance 
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บทนํา 
 สารทําความเย็น CFC และ HCFC เปนสารทําความเย็นที่ใชสําหรับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ โดยที่
สารทําความเย็นดังกลาวเปนสาเหตุหนึ่งของการทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ และโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ดังนั้นจึง
ถูกนํามาใชงานในวงจํากัด อยางไรก็ตามทางเลือกใหมสําหรับสารทําความเย็นที่นํามาใชงานเครื่องปรับอากาศหรือ
ปมความรอน คือสารทําความเย็นประเภท HFC (Hydrofluorocarbon) ซึ่งมีคา OBP เทากับศูนย การใชสารทํา
ความเย็นชนิดใหมบางประเภท ระบบปรับอากาศตองปรับปรุงหรือออกแบบใหม เนื่องจากคุณสมบัติทางอุณหพล
ศาสตรของสารทําความเย็นระบบปรับอากาศตองปรับปรุงหรือออกแบบใหมเนื่องจากคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร
ของสารทําความเย็น ทางเลือกใหมนี้แตกตางจากสารทําความเย็นปกต ิ
 T. Kiatsiriroat and T. Euakit [1] ไดทดลองเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบทําความเย็นของรถยนตที่ใช
สารทําความเย็นผสม R22 / R152a / R124 กับ R12  โดยกําหนดสัดสวนของสารทําความเย็น R-152a คงที ่และ
เปลี่ยนสัดสวนผสมของ R22 เปน 20, 30 และ 40% โดยมวล การทดสอบปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร 13  
35 และ 55 รอบ/วินาที จากผลการทดลองพบวาที่สัดสวน R-22 20% ใหสมรรถนะสูงกวาอีก 2 สัดสวน รวมถึง R-
22 เพียงอยางเดียว S. G Kim et.al [2] ไดศึกษาทดลองเพือ่หาสมรรถนะของสารทําความเย็น R-22, R407C และ 
R410A สําหรับระบบปรับอากาศกรณีใช capillary tube หลายๆ ขนาด การทดลองควบคุมอุณหภูมิของ
คอนเดนเซอรที ่40, 45 และ 50°C และปรับลดอุณหภูมิสําหรับการ subcooling 1.5, 5 และ 10°C ตามลําดับ จาก
ผลการศึกษาพบวาที่ขนาด capillary tube เดียวกัน อัตราการไหลของ R407C มากกวา 4% และ R410A มากกวา 
23% เมื่อเทียบกับ R-22 Y. S LEE  และ C. C SU [3] ไดทดลองศึกษาการใชสารทําความเย็น R600A สําหรับระบบ
ทําความเย็นภายในอาคารที่พักอาศัย การทดลองสามารถปรับกําลังงานของคอมเพรสเซอรระหวาง 230 ถึง 300 
วัตต และปรับอุณหภูมกิารทําความเย็นระหวาง 4°C ถึง -10°C Capillary tube 2 ทอวางขนานกันเสนผาศูนยกลาง
ภายใน 0.7 mm ความยาว 4 และ 4.5 เมตร จากผลการทดลองพบวาระบบมีคาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะอยู
ระหวาง 1.2 – 4.5 ตามลําดับ  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการควบแนนของน้ําและการใชพลังงานใน
ระบบปรับอากาสแบบแยกสวนที่ใชสารทําความเย็น R-22  และ  Cold 22 
 

การวิเคราะหระบบทําความเย็นแบบอัดไอ 
 Kiatsiriroat.et al [4] ไดพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับอุปกรณหลักในระบบทําความเย็น คือ 
คอมเพรสเซอร คอนเดนเซอร และอิวาปเปอเรเตอร ดังนี้คือ แบบจําลองคอมเพรสเซอร 
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โดยที ่ icpP ,  คือ ความดันทางเขาคอมเพรสเซอร (Mpa). ocpP ,  คือความดันทางออกคอมเพรสเซอร (Mpa), N 
คือความเร็วรอบคอมเพรสเซอร, rM  คืออัตราการไหลสารทําความเย็น และ  ocpP ,  คืออุณหภูมิทางออก
คอมเพรสเซอร (K) และงานสําหรับคอมเพรสเซอรสามารถพิจารณาไดจากสมการตอไปนี ้คือ 

 compW  ( )icpocppr TTCm ,, −=         ( )icpocpr hhm ,, −=                                              (2) 
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 โดยที ่  compW  คืองานคอมเพรสเซอร (kW), icph ,  คือ เอนทาลปทางเขาคอมเพรสเซอร (kJ/kg) และ 
ocph , คือเอนทาลปทางออกคอมเพรสเซอร (kJ/kg) แบบจําลองคอนเดนเซอร   อัตราการถายเทความรอนของ

คอนเดนเซอรแบบอากาศ สามารถคํานวณไดจากสมการ คือ 

 condQ  ( )oediedpr TTCm ,, −=          ( )oediedr hhm ,, −=                                            (3) 
                                                                                
 เมื่อ Cond คืออัตราการถายเทความรอยของคอนเดนเซอร (kW), iedT ,  และ oedT , คืออุณหภูมิเขาและ
ออกจากคอนเดนเซอร ( °C) ตามลําดับ iedh ,  และ oedh ,  คือเอนทาลปทางเขาและออกจากคอนเดนเซอร (kJ/kg) 
ตามลําดับ แบบจําลองอิวาปเปอเรเตอร อัตราการแลกเปลี่ยนความรอนภายในอิวาปเปอเรเตอรระหวางสารทํา
ความเย็นและอากาศรอน (ภาระการทําความเย็น) พิจารณาจากสมการ  

evapQ   ( )ievoevpr TTCm ,, −=          ( )ievoevr hhm ,, −=                                                (4) 

 เมื่อ  evapQ  คืออัตราความรอนของอิวาปเปอเรเตอร  oeviev TT ,, ,  คืออุณหภูมิเขาและออกของอิวาปเปอ
เรเตอร และ oeviev hh ,, , คือเอนทาลปทางเขาและออกจากอิวาปเปอเรเตอรตามลําดบั 
 สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะของระบบ (COP)สามารถคํานวณไดจากสมการ 

comp

evap

W
Q

COP =                                                                                                                        (5) 

      เมื่อ  compW  =  FXR                                                                                                                           (6) 

             โดยที ่F คือแรงตาชั่งสปริง (kg)  และ R คือ รัศมีของแขนกล  (m) 
 

อุปกรณการทดลอง 
 วิจัยเพื่อศึกษาการควบแนนของน้ําภายในอิวาพอเรเตอรและการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ โดยใช
สารทําความเย็น R22 และ Cold 22 เปนสารทํางาน อุปกรณการทดลองดังแสดงในรูปที ่ 1 ระบบประกอบดวย
คอมเพรสเซอรแบบเฮอมาติกส ขนาด 1.5 ตันความเย็น คอนเดนเซอรชนิดระบายความรอนดวยอากาศ อิวาเปอรเร
เตอรชนิดแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศ ติดตัง้ภายในหองปรับอากาศขนาด 5 X 5 เมตร มีฉนวนกันความรอน
อยางด ี การทดลองบันทึกผลความดันดวยเกจความดันแบบบูดรองส อุณหภูมดิวยเทอรโมคับเปลชนดิ K บันทึกคา
อัตโนมัต ิ และคาการใชพลังงานไฟฟาของคอมเพรสเซอร เพาเวอรแฟคเตอรโดยเครื่องวัด Power meter อัตราการ
ไหลของสารทําความเย็น และน้ําควบแนนดวยมาตรวัด ความชื้นสัมพัทธและความเร็วของอากาศผานอิวาเปอรเร
เตอรบันทึกคาอัตโนมตั ิความเร็วของอากาศผานอิวาเปอรเรเตอรชปรบัความเร็วได 3 
ระดับ 
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ตารางที่ 1   คุณสมบัติของสารทําความเย็นเย็น R-22, และ Cold 22 

สารทําความเย็น หนวย R-22 Cold-22 
Composition 

Molecular Weight 
Boiling Point (1.0 atm) 
Critical Temperature 

Critical Pressure 
Critical Density 
Latent heat of 

Thermal conductivity 
Heat capacity of vapor 

 
Kg/kmol 

°C 
°C 
bar 

kg/m3 
kJ/kg 
W/mK 
kJ/kgK 

CHClF2  
86.48  
-40.08 

96 
49.36 
4.706 
233.95 
0.0145 
0.057 

R22/R152a/R124 
94.4 
-33 
108 

46.04 
1194 
227.3 
0.0119 
0.737 

 
ขั้นตอนการทดลองโดยการปรับตั้งภาระการทําความเย็นของระบบปรับอากาศ  ดวยการปรับอุณหภูมิ

ภายในหองปรับอากาศที ่23  24  25  26  และ 27 องศาเซนเซียส และความเร็วของพัดลม 3 ระดับ 
 

คอมเพรสเซอร 
และ 

คอนเดนเซอร

อิวาพอเรเตอร
เครื่องมือวัด
1.ความเร็วรอบ
2.พลังงานไฟฟา
3. ความดัน
4. ปริมาณน้ํา

เครื่องมือวัด
1.อุณหภูมิ
2.ความชื้นสัมพัทธ

 
รูปที่ 1  ระบบปรับอากาศแบบแยกสวนใชสารทําความเย็น  R-22 และ COLD -22 

 
ผลการศึกษา 

 สมัประสิทธิ์ของสมรรถนะการทําความเย็นเทียบกับเวลาสําหรับสารทําความเย็น Cold-22 ขณะปรับ
อุณหภูมิในหองเปน 23  24 25 26 และ 27  มีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิหองปรับอากาศมีคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาระการ
ทําความเย็นในหองปรับอากาศเพิ่มขึ้นจากการปรับอุณหภูม ิ ทําใหอัตราการแลกเปลี่ยนความรอนภายในอิวาพอเร
เตอรมีระหวางสารทําความเย็นและภาระการทําความเย็นเพิ่มขึ้น  ดังรูปที ่2 
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รูปที่ 2 สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะการทําความเย็นเทียบกับเวลาขณะปรับอุณหภูมิในหองเปน  

 23  24 25 26 และ 27 ที่ความเร็วของพัดลม 2.1 m/s 

คาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะการทําความเย็นของสารทําความเย็น Cold-22 มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วลม
ของอากาศผานอิวาพอเรเตอรมีคาลดลงเนื่องจากอากาศมีเวลาในการแลกเปลี่ยนความรอนนานขึ้น ดังรูปที ่3 

 
รูปที่ 3 สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะการทําความเย็นเทียบกับเวลาขณะปรับความเร็วของพัดลมเปน  

 2.4 m/s  2.1 m/s  และ1.9 m/s ที่อุณหภูมิหอง 25 องศา 
 

ปริมาณน้ําจากการควบแนนภายในอิวาพอเรเตอรืสําหรับสารทําความเย็น Cold-22 มีคาเพิ่มขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิหองปรับอากาศมีคาลดลงเนื่องจากระบบมีคาเขาใกลอุณหภูมิจุดน้ําคางของอุปกรณ ดังรูปที ่4  

 
รูปที่ 4 ปริมาณน้ําคอนเดนเซตเทียบกับเวลาขณะปรับอุณหภูมิในหองเปน 23 24 25 26 และ 27  

  องศา ทีค่วามเร็วของพัดลม 2.4 m/s 
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และรูปที ่ 5 แสดงปริมาณน้ําจากการควบแนนภายในอิวาพอเรเตอรเทียบกับความเร็วลม โดยมีคาเพิ่มขึ้น
เมื่อความเร็วลมมีคาลดลงเนื่องจากระบบมีเวลาแลกเปลี่ยนความรอนนานขึ้น  การใชพลังงานไฟฟาสําหรับระบบ
ปรับอากาศที่ใชสารทําความเย็น Coid-22 จะมีคาแปรผันตรงขามกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในหองปรับ
อากาศ เนื่องผลของภาระการทําความเย็นที่ลดลง ดังรูปที ่ 6 และแปรผันตรงขามกับความเร็วลมที่ผานอิวาพอเร
เตอร ดังรูปที ่7 โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 1.61 kW 

 
รูปที่ 5 ปริมาณน้ําคอนเดนเซตเทียบกับเวลาขณะที่ปรับความเร็วของพัดลม 1.9 2.1และ 2.4 m/s  

  ที่อุณหภูมิในหองเปน 23 องศา 

 
รูปที่ 6 พลังงานไฟฟาเทียบกับเวลาขณะปรับอุณหภูมิในหองเปน 23 24 25 26 และ 27 องศา  

  ที่ความเร็วของพัดลม 2.4 m/s 

 
รูปที่ 7 พลังงานไฟฟาเทียบกับเวลาขณะที่ปรับความเร็วของพัดลม 1.9 2.1และ 2.4 m/s ที่อุณหภูม ิ

  ในหองเปน 25 องศา 
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                 การวิเคราะหพลังงานไฟฟาที่ใชในการควบแนนน้ําที่อุณหภูมิจุดน้ําคางอุปกรณภายในอิวาพอเรเตอร ใน
กรณีปรับตั้งอุณหภูมิหองปรบัอากาศเทากับ 23 24 25 26 และ 27 องศาเซนเซียส ดังรูปที ่8 พบวาการใชพลังงานมี
คาลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิหองปรับอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิจุดน้ําคางอุปกรณมีคาเพิ่มขึ้นและเหมือนกันกับการ
วิเคราะหคาใชจายพลังงานในการควบแนนของน้ํา ดังรูปที ่9 โดยมีคาใชจายระหวาง 0.4-0.5 บาทตอชั่วโมงสําหรับ
ระบบปรับอากาศขนาด 1.5 ตัน  และเมื่อเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟาระหวางสารทําความเย็น  R-22 และสาร
ทําความเย็น Cold-22 ดังรูปที่ 10 พบวาระบบปรับอากาศที่ใชสารทําความเย็น Cold-22 สามารถประหยัดพลังงาน
ไดเฉลี่ยเทากับ 21เปอรเซนต 

 
รูปที่ 8 พลังงานไฟฟาเทียบกับเวลาขณะปรับอุณหภูมิในหองเปน 23 24 25 26 และ 27 องศา  

 ที่ความเร็วของพัดลม 2.4 m/s 
 

 
รูปที่ 9 คาใชจายพลังงานไฟฟาเทียบกับเวลาขณะปรับอุณหภูมิในหองเปน 23 24 25 26 และ  
 27 องศา ที่ความเร็วของพัดลม 2.4 m/s  
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รูปที่ 10   พลังงานไฟฟาเทียบกับเวลาสําหรับระบบปรับอากาศใชสารทําความเย็น R-22 และ Cold-22 

 
สรุปผลการวิจัย 

        ศึกษาการควบแนนของน้ําภายในอิวาพอเรเตอรและการใชพลังงานในระบบปรับอากาศ โดยใชสารทํา
ความเย็น R22 และ Cold 22 เปนสารทํางานในระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ขนาด 1.5 ตันความเย็น  สรุปไควา
ระบบปรับอากาศแบบแยกสวนที่ใชสารทําความเย็น Cold -22  สามรถประหยัดพลังงานไดเฉลี่ยเทากับ 21
เปอรเซนต  
 

สัญญลักษณ 
COP                  =      สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะ                
      icph ,          =  เอนทาลปทางเขาคอมเพรสเซอร  

ocph ,                =   เอนทาลปทางออกคอมเพรสเซอร       
   iedh , , oedh ,  =  เอนทาลปทางเขา-ออกคอนเดนเซอร 
 oeviev hh ,, ,     =   เอนทาลปทางเขา-ออกอิวาปเปอเรเตอร         
 QCond    =  ความรอนของคอนเดนเซอร  

evapQ               =     อัตราความรอนอิวาปเปอเรเตอร       
  iedT , oedT ,    =    อุณหภูมิเขา-ออกจากคอนเดนเซอร  

oeviev TT ,, ,     =   อุณหภูมิเขา-ออกอิวาปเปอเรเตอร           
  compW           =    งานคอมเพรสเซอร (kW) 
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