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ผลกระทบต่อการใช้งานของเครื่องปรับอากาศในบ้าน
เมื่อเพิม่ แผ่นกรองอากาศขัน้ ต้นทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง สาหรับสภาพอากาศในเมืองไทย
บทคัดย่อ
ปัจจุบนั นี้ได้มกี ารใส่แผ่นกรองอากาศเพิม่ เข้าไปในเครื่องปรับอากาศตามบ้าน นอกเหนือจากทีต่ ดิ มากับเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยเพื่อ
กรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งต่างก็เกิดปัญหาเรื่องความสามารถในการทาความเย็นของเครื่องปรับอากาศลดลงโดยยังไม่มกี ารทดสอบใน
สภาพบรรยากาศจริง จึงได้มคี ณะนักวิชาการทาการทดสอบผลของการใส่แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพทีส่ ูงขึน้ ในเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนภายใต้สภาวะอากาศของประเทศไทยโดยคณะวิชาการจากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทาการทดสอบเครื่องปรับอากาศในแง่ต่างๆ ดังนี้
คือ ด้านความสามารถในการทาความเย็น(Cooling Capacity) การใช้พลังงาน(Power Consumption) ประสิทธิภาพด้านพลังงาน (Energy Efficiency
Ratio-EER) Sensible Heat Ratio (SHR) โดยแบ่งการทดสอบเป็ น 3 รูปแบบ คือ ติดตัง้ แผ่นกรองอากาศตามปกติ เพิม
่ แผ่นกรองอากาศไม่เต็ม
พืน้ ทื และ เพิม่ แผ่นกรองอากาศเต็มพืน้ ทื่ ผลการทดสอบ คือ สามารถลดความเข้มข้นของฝุ่นละอองชนาดเล็กได้ปานกลาง(Moderate) เมื่อติด
แผ่นกรองอากาศเพิม่ เต็มพืน้ ที่ ประสิทธิภาพการทาความเย็นลดลง 16.5%, อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานลดลง 13.24% เวลาในการทาความ
เย็นของเครื่องต้องยาวนานขึน้ เนื่องจากประสิทธิภาพในการทาความเย็นลดลง จึงทาให้ต้องใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ SHR ของเครื่องปรับอากาศ
ลดลง 42% เพราะการเพิม่ อัตราการลดความชื้น (Dehumidification) การติดแผ่นกรองเพิม่ เพียงบางส่วนแทบจะไม่ได้ช่วยกรองอากาศ แต่กลับมีผล
ต่อประสิทธิการทาความเย็นและ EER
1.บทนา

ในประเทศไทยเริม่ เล็งเห็นถึงการป้ องกันฝุ่ นละอองขนาดเล็กจากนอกอาคารเข้าสู่บา้ นพักอาศัย โดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM
2.5) ซึงเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ, แต่เกิดขึน
้ เป็ นฤดูกาลและชัวคราว
่
นักวิจยั ได้ชใ้ี ห้เห็นว่าระดับความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในอากาศระหว่าง
เดือนตุลาคมถึงเมษายนของทุกปี จะมีค่าสูงกว่าค่าทีย่ อมรับได้ของท้องถิน่ คือ 50 ไมโครกรัม/ลบ.เมตร (µg/Cu.M)[1] ในปี พ.ศ.2519 ความ
ต้องการเครื่องฟอกอากาศมีเกินกว่าปริมาณการผลิต คนส่วนมากยอมจ่ายเงินเพิม่ เพื่อรักษาคุณภาพอากาศในอาคาร ทัง้ เครือ่ งจักรและ
อุปกรณ์ ค่าไฟฟ้ าและค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาแผ่นกรองอากาศรายปี ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาแผ่นกรองอากาศต่อปี สูงมาก เพราะ
เครื่องฟอกอากาศเป็ นแบบทาเฉพาะ ดังนัน้ จึงได้มกี ารใช้แผ่นกรองอากาศแผ่นบางเพิม่ เข้าไปในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจาหน่ายเป็ นตาราง
เมตร สามารถติดเข้ากับเครื่องปรับอากาศในตาแหน่งทีก่ าหนดโดยไม่ต้องแก้ไขเครื่องปรับอากาศได้ แต่มผี ลย้อนกลับอย่างไม่เป็ นทางการ
ถึงผลกระทบต่อการทางานของเครื่องปรับอากาศทีล่ ดความรูส้ กึ สบาย(Comfort) และคุณภาพอากาศในอาคารลง รวมถึงความยากในการเปลีย่ น
แผ่นกรองอากาศ ตลอดจนมีการแนะนาให้ตดิ ตัง้ เพียงบางส่วนขอบพืน้ ทีค่ อยล์ อย่างไรก็ตาม ทีผ่ ่านมายังไม่มกี ารศึกษาถึงผลกระทบที่
แท้จริง
แผ่นกรองอากาศในท้องตลาดโดยทัวไปมี
่ อยู่ 3 รูปแบบ คือ ทางกล (Mechanical) ; แผ่นหยัก (Pleated); และอิเลคทรอนิกส์ (Electronics): แผ่นกรอง
อากาศทางกลเป็ นแผ่นกรองทีใ่ ช้กนั ทัวส
่ าหรับเครื่องปรับอากาศตามบ้านทาด้วยใยสังเคราะห์หรือใยแก้ว มาตรฐานในการวัดประสิทธิของแผ่น
กรองอากาศในการกรองฝุ่ นจะอิงมาตรฐาน ANSi/ASHRAE 52.2-2017 [3] เป็ นมาตรฐานในการทดสอบเพื่อหาค่าประสิทธิต่าสุดในการทดสอบ
(MERV-Minimum Efficiency Reporting Value) ณ ปริมาณลมและแรงต้านทานของแผ่นกรองอากาศทีท
่ ดสอบ ประสิทธิภาพตัง้ แต่ MERV11 ขึน่ ไป[4,5]
ถือเป็ นแผ่นกรองขัน้ ต้นทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในอาคาร ASHRAE 62.1-2019 [6] แนะนาให้ใช้แผ่นกรองอากาศที่
ประสิทธิภาพในการกรองระดับ MERV8 ในการกรองฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ( ≤ PM 10) และใช้ MERV 11 ในการกรองฝุ่นขนาด ≤ 2.5
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ไมครอน (PM 2.5) ดังนัน้ จึงได้มกี ารติดตัง้ แผ่นกรองทีป่ ระสิทธิภาพ MERV 11 หรือ สูงกว่า เพือ่ กรองฝุ่น PM 2.5 และ PM 10. ยิง่ มีการติดตัง้ แผ่น
กรองอากาศทีป่ ระสิทธิภาพสูงยิง่ ขึน้ ยิง่ มีผลกระทบต่อกราฟความสัมพันธ์ของระบบ คือ ทาให้ปริมาณลมของระบบลดลง[7]

แผ่นกรองอากาศมีประโยชน์ในการป้ องกันเครื่องปรับอากาศไม่ให้เสียหายหรือฝุ่นมาอุดตันทาให้แผงทาความเย็น (Cooling Coil) สกปรก
[2,4,8] ประสิทธิภาพของระบบเกิดจากการลดความสกปรกของแผงทาความเย็น Fenaughty และ Parker[8] ได้ทาการประเมินผลเชิง
ประจักษ์ตลอดระยะเวลา 2-5 ปี ของเครื่องปรับอากาศ/ปัม๊ น้าร้อนในฟลอริดา้ และพบว่าประสิทธิภาพชองเครืองปรับอากาศจะลดลงปี 3.7%
ต่อปี เมื่อเทียบความสกปรกทีเ่ พิม่ ขึน้ 0.3% ต่อปี Seigel et al[4] รายงานว่า การติดตัง้ แผ่นกรองอากาศทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ จะช่วย
ขยายระยะเวลาทีจ่ ะทาให้เครื่องระเหย (Evaporator) สกปรก
ในอีกด้านหนึ่ง การเพิม่ แผ่นกรองประสิทธิภาพสูงจะเพิม่ แรงต้านทานของระบบทาให้ปริมาณลมที่ Evaporator ลดลง ส่งผลให้ปริมาณลมเย็น
ลดลงตลอดจนถีงลดความสามารถในการทาความเย็นและการประหยัดพลังงาน[2,5,7,9] ยิง่ กว่านัน้ หากสกปรกและแรงต้านทานสูงตลอด
ระยะเวลาการใช้งาน ย่อมทาให้พลังงานของระบบสูงขึน้ [2,4,7-9] ในสหรัฐอเมริกาบทความของ Stephen et al [5,7] และ Kruger[2] ได้
ทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองเสริมหากลดปริมาณลมทีเ่ ข้าเครื่องปรับอากาศลง ได้ทาการเปรียบเทียบโดยใช้ Thermostaticexpansion-valve (TXV) และ short-tube-orifice-valve ของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน/ระบบ Heat pump ภายใต้การลดปริมาณลมที่
Evaporator [2] พบว่า เมื่อลดปริมาณลมลง 10% จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในทาความเย็นเล็กน้อย แต่ถา้ หากลดปริมาณลมลงถึง 50% จะ
ทาให้ประสิทธืภาพในการทาความเย็นลดลง 15% และ 14% ตามลาดับที่ TXV ในขณะทีร่ ะบบควบคุมโดย Orifice valve จะลดลงมากกว่า
Palani et al.[10] ได้ทาการศึกษาทดสอบถึงการลดลงของผลการทางานของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบ 3 ตันความเย็น ตามทีพ่ กั
อาศัยโดยลดปริมาณลมที่ evaporator ในสหรัฐอเมริกา เมื่อลดความเร็วลมลง 25-90%ซึ่งต่ากว่าค่าที่กาหนดและเสนอแนะจากโรงงาน
ส่งผลให้ค่า EER ลดลง 4.2% - 71.14%, ค่าพลังงาน 3.54-17.22%, ความสามารถในการทาความเย็นลดลง 7.51%-76.11% เพื่อทีจ่ ะ
รักษาให้มคี วามเย็นเพียงพอ จะต้องจ่ายลมไม่น้อยกว่า 50% ของปริมาณลมทีจ่ าเป็ น เนื่องจากความสามารถในการทาความเย็นลดลง
เครื่องปรับอากาศจึงต้องทางานยาวนานขึน้ เพื่อให้สอเคล้องกับภาระการทาความเย็น[11] Sensible heat อาจลดลง 12% [12] อุณหภูมทิ ผี่ วิ
แผงทาความเย็นลดลงอันเนื่องมาจากความเร็วลมทาลดลง[11] สถานการณ์น้กี ่อให้เกิดการกลันตั
่ วของไอน้าทีถ่ งึ จุดควบแน่น (Dew
Point)[13]
แม้ว่าระบบปรับอากาศทีส่ บาย (Comfort Air Conditioning) จะเหมือนกันทุกที่ แต่การใช้พลังงานสาหรับระบบปรับอากาศก็แตกต่างกันตาม
พืน้ ทีอ่ นั เนื่องมาจากภูมอิ ากาศทีแ่ ตกต่างกัน สาหรับประเทศไทยทีอ่ ยู่ในเขตร้อนชืน้
พลังงานสาหรับระบบปรับอากาศสูงถึง 60% ของ
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พลังงานทีใ่ ช้สาหรับอาคาร[14]
ส่วนใหญ่ของระบบปรับอากาศตามบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ลว้ นแล้วแต่ตดิ ตัง้ เพื่อการทาความเย็น
เฉพาะ เป้ าหมายในการทดสอบครัง้ นี้มลี กั ษณะเช่นเดียวกับบทความทีอ่ า้ งถึงข้างต้น ต่างกันทีภ่ ูมภิ าค เพียงแต่การทดสอบจะทาในห้องทา
ความเย็นขนาดเล็กภายใต้ภูมอิ ากาศของไทย เครื่องปรับอากาศสาหรับห้องพักทีข่ ายในเมืองไทยไม่ได้ทาไว้สาหรับติดตัง้ แผ่นกรองอากาศ
ประสิทธิภาพสูงเพื่อกรองฝุ่ น PM2.5 และ PM10 ภายในห้อง ดังนัน้ การใส่แผ่นกรองเพิม่ จึงเป็ นการเพิม่ แรงต้านทานก่อนเข้าแผงทาความ
เย็น
ย่อมมีผลกระทบด้านลบต่อการทางานของเครื่องปรับอากาศ
ดังนัน้ จึงได้ทาการทดสอบผลกระทบของแผ่นกรองเพือ่ ให้เกิดความ
กระจ่าง รายงานนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของแผ่นกรองอากาศชนิดทีช่ าร์จประจุไฟฟ้ าสถิตย์ (Electrostatic Filter) MERV11 ทัง้ ในแง่
ของการติดตัง้ เต็มพืน้ ทีแ่ ละเพียงบางส่วนทีด่ า้ นลมกลับของเครื่องปรับอากาศ โดยศึกษาถึงผลกระทบทางด้านความสามารถในการทาความ
เย็น, การใช้พลังงาน, System EER และ Sensible Heat Ratio.
2. ขัน้ ตอนและการกาหนดวิธีการทดลอง
การทดลองดาเนินการภายในห้องทาความเย็นโดยมีภาระทาความเย็น (Cooling Load) ประมาณ 1 ตันความเย็น ในสภาพอากาศของจังหวัด
ชลบุร ี (พิกดั 13o6’25.1” N 100o55’30.7”) ขนาดห้อง ยาว 5.1 m. x กว้าง 3.7 m. x สูง 2.9 m. ผนังด้านติดนอกอาคารเป็ นผนังอิฐหนา 20
cm. ขนาดกว้าง 3.7 m. x สูง 2.9 m. มีพน้ื ทีห่ น้าต่างกระจกอยู่ 30% ส่วนผนังอีก 3 ด้านทีต่ ดิ กับห้องอื่นเป็ นผนังยิบซัมมี
่ พน้ื ทีห่ น้าต่างกระจก
20%
Figure 1(ภาพที่ 1) แสดงให้เห็นถึงผังการติดตัง้ อุปกรณ์การทดสอบ เครือ่ งปรับอากาศทีท่ าการทดสอบเป็ นแบบติดตัง้ ภายในห้อง Singlespeed-R22-room-AC ขนาด 12,300 Btu/h, กาลังไฟเข้า (Power input) 1.043 Kw., ค่า EER 11.77 Btu/Wh โดยอ้างอิงอากาศภายในห้องที่
27o CDB/19oC WB. อากาศภายนอก 35oC DB/24o C WB และปริมาณลมสูงสุด 9.9 ลบ.เมตร/นาที [15] ได้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์เพิม่ ล่วงหน้าแบบ
Capillary

ได้ตดิ ตัง้ เครื่องมือวัดต่างๆ ตามตารางที่ 1 (Table 1) ในการทดลอง เครื่องมือในการวัดฝุ่นละออง เป็ นเครื่องวัดคุณภาพอากาศทีส่ ามารถ
ตรวจจับคุณภาพอากาศและความเข้มข้นของฝุ่ น PM 2.5 และ PM10 ในอากาศ เครื่องวัดเป็ นแบบใช้แสงเลเซอร์พร้อมพัดลมดูดตัวอย่าง โดย
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ตัง้ ค่าเป็ นชุดการวัดครัง้ ละ 30 วินาที ค่าเบีย่ งเบน 10% หยุดห่างช่วงละ 10 นาที ในแต่ละวันและเวลาเดียวกัน ด้านการทาความเย็น จะทาการ
วัดด้านอุณหภูมแิ ละแรงต้านทานเป็ นจุดตลอดแนวของเครืองทาความเย็น โดยใช้ เทอร์มสิ เตอร์แบบ NTC และ Pressure Transducer ตามที่
อ้างถึงในภาพ 1(Figure 1) อุณหภูมขิ องการระเหย (Evaporation) และการควบแน่น (Condensation) ได้มาจากการวัดความดันทีร่ ะเหย
(Evaporate Pressure) ปริมาณการไหลของน้ายาทาความเย็นใช้เครื่อง Purge Meter ทีท่ ่อน้ายา มีการตัง้ เวลาการวัดปริมาณลมทีจ่ ่ายและ
ความดันต่างระหว่างด้านลมจ่ายและลมกลับของ Evaporator ทุกนาที โดยใช้เครื่องวัดลมแบบใบพัด (Vane Anemometer) แบบบันทึกได้ และ
Piezoresistive sensor. ตัง้ ความเร็วรอบของพัดลมที่ Evaporator ไว้สูงสุดตลอดระยะเวลาทีท่ าการวัด
ทาการติดตัง้ แผ่นกรองอากาศใยไฟฟ้ สถิตย์ MERV11 แผ่นใหม่สะอาด ทีด่ า้ นลมกลับของ Evaporator ในที่น้ี การวัดในวันทางานปกติหมายถึง
การใช้แผ่นกรอง 0% ในวันทีต่ ดิ ตัง้ แผ่นกรองบางส่วน 50% หมายถึงมีแผ่นกรองอยู่ 50% และในวัน100% หมายถึง วันทีต่ ดิ ตัง้ แผ่นกรอง เต็ม
พืน้ ที่ 100% เนื่องจากเป็ นการทดสอบในแต่ละวัน เพื่อหาประสิทธิภาพการกรองฝุ่นของแผ่นกรองอากาศในการกรองฝุ่น PM2.5และ PM10
โดยประเมินในเรื่องต่างๆ เช่น อัตราส่วนก้าวหน้า (Percentage of Progression) โดยคานวณจากปริมาณฝุ่น PM2.5 และ PM10 ในห้องปรับ
อากาศเทียบกับปริมาณฝุ่ นตอนต้นภายนอกอาคาร, ประสิทธิภาพการทาความเย็น (Cooling Capacity), การใช้พลังงาน, อัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงาน (EER-Energy Efficiency Ratio), อัตราส่วนความร้อนทีร่ ูส้ กึ ได้ (SHR-Sensible Heat Ratio) ตัวแปรเหล่านี้ นามาใช้ใน
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศและอัตราการลดความชืน้ (Dehumidification) สาหรับการทดสอบแต่ละครัง้
การกาหนดประสิทธิภาพสุทธิของการทาความเย็นโดยไม่มกี ล่องลมปรับแรงดัน (Plenum) จะก่อให้ปัญหาปริมาณลมผันผวนสูงทัง้ ทีด่ า้ นหน้า
ลมจ่ายและลมกลับ การวัดประสิทธิภาพการทาความเย็น (Cooling Capacity)ทีด่ ้านหน้าของลมจ่ายและลมกลับของเครื่องปร้บอากาศของ
ทดสอบคานวณได้จากการคูณอัตราส่วนปริมาณสารทาความเย็นกับค่าการเปลีย่ นแปลงของเอนทัลปี (Enthalpy Change)ของสารทาความเย็น
ทีเ่ ครื่องระเหย (Evaporator) โดยได้ค่าจากจุดวัดอุณหภูมแิ ต่ละจุด กับ แรงดันภายในท่อทาความเย็น ดังนัน้ ข้อสังเกตประสิทธิภาพการทา
ความเย็นสุทธิ (Net Cooling Capacity) ทีล่ มภายในควรจะลดลง เนื่องจากความสามารถในการถ่ายเทความร้อนลดลง และเกิดความร้อนขึน้
ทีพ่ ดั ลมและมอเตอร์ของส่วนทาความเย็น ซึ่งต่ากว่าค่าทีไ่ ด้มาจากส่วนของน้ายาทาความเย็น
ในเมืองไทยจะคุน้ เคยกับค่า EER ในหน่วย Btu/Wh ซึ่งคล้ายกับค่าสัมประสิทธิการท
์ างาน (Coefficient of Performance) เพียงต่างกันทีห่ น่วย
ทีแ่ สดงค่าเป็ น Btu/h, ค่าพลังงานทีจ่ ่ายเข้า (Power Input-วัตต์-Win) อัตราการใช้พลังงานทัง้ หมด ณ ทีน่ ้ี ใช้เครื่องวัด วัตต์มเิ ตอร์ ทาการวัดและ
บันทึกค่าไว้ทุกวินาที เกีย่ วกับพลังงานเข้าของระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ได้แก่ พัดลม และมอเตอร์ในระบบทัง้ หมด
จะต้องนามารวมด้วย การใช้พลังงานรายชัวโมงได้
่
มาจากพืน้ ทีของกราฟเวลาและพลังงาน(Power-Time Graph area)
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3. ผลการทดสอบและการอภิปราย
3.1.PM2.5 หรือ PM10
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศตาม Figure1, ค่าของฝุ่นPM2.5 และ PM10 ทีว่ ดั ได้ทงั ้ ภายนอกและภายในห้องปรับอากาศ
แต่ละวัน โดยเครื่องปรับอากาศเฉพาะทีท่ าการติดตัง้ แผ่นกรอง 0%, 50% และ 100% ภายใต้สภาพฝุ่นภายนอกอาคารต่างกัน อัตราส่วน
ความก้าวหน้าคานวณจาก ค่าของฝุ่ น PM2.5 และ PM10 ทีภ่ ายในห้องปรับอากาศเทียบกับปริมาณฝุ่น PM2.5 และ PM10เริม่ ต้นทีภ่ ายนอก
อาคาร ผลการทดสอบแสดงว่า ความสามารถในการลดฝุ่ น PM2.5 และ PM10 จะเพิ่มขึ้นในอัตราก้าวหน้ าก็ต่อเมื่อมีการติ ดตัง้ แผ่น
กรองอากาศเต็มพื้นที่
3.2. การปรับอากาศ
ทาการวัดสภาพอากาศทัง้ ภายในและภายนอก โดยผลการทดสอบในรูปแบบการใช้งานปกติ, บางส่วน และ การติดตัง้ แผ่นกรองอากาศเต็ม
พืน้ ทีต่ ามทีบ่ นั ทึกค่าไว้ใน Figure 3 รวมทัง้ มาตรฐานการออกแบบภายนอกและในอาคารทีก่ าหนดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
เป็ นทีป่ ระจักษ์ว่าสภาพอากาศภายนอกอาคารทีท่ าการทดลองในครัง้ นี้ครอบคลุมถึงจุดทีค่ วามชื้นสูงในจังหวัดชลบุร[ี 15]
ในกรุงเทพฯ
0
(13.73N,100.57E,20-m เหนือระดัยน้าทะเล) สภาพอากาศมาตรฐานภายนอกสาหรับการออกแบบ คือ 37.5 C DB และ 26.40C
MCWB(0.4%); 350C DB และ 26.40 C MCWB(1%), และ 34.40C DB และ 26,20 C MCWB (2%). ในจังหวัดชลบุร ี (13.73 N, 100.98E,2-m
เหนือระดับน้าทะเล) ค่าเหล่านี้คอื 35.70 C DB และ 26.40C MCWB (0.4%), 350 C DB และ 26.40C MCWB(1%), 34.40 C DB และ 26.20C
MCWB(2%) มาตรฐานของอากาศภายนอกและภายในสาหรับการทดสอบเครื่องปรับอากาศในโรงงาน [16] เป็ นไปตามระดับความสบาย
(Comfort Zone) ที่กาหนดโดย ASHRAE 55-2004 [17] เช่น 220C – 260 C อุณหภูมกิ ระเปาะแห้ง (Tdb), ทีค่ วามชืน้ สัมพัทธ์ 30% - 70% (RH)
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อากาศเฉลีย่ ภายนอกอาคารในการใช้งานปกติ คือ 32.750C DB/67.42% RH, 32.320C DB/69.43% RH เมื่อติดตัง้ แผ่นกรองเพียงบางส่วน,
และ 30.960C DB/74.7% RH เมื่อติดตัง้ แผ่นกรองเต็มพืน้ ที่ ค่าเอนทัลปี ภายนอกเฉลีย่ คือ 87.28 kJ/kg. ตามวันใช้งานปกติ และ 85.49 kJ/kg.
ในวันทีต่ ดิ แผ่นกรอง 100%, การปรับอากาศภายใน ค่าเฉลีย่ คือ 23.880C DB/71.8% RH เมื่อเดินเครื่องตามปกติ, 23.830C/67.30% RH เมื่อ
ติดแผ่นกรองบางส่วน และ 24.910C DB/44.91%RH เมื่อติดแผ่นกรองเต็มพืน้ ที่ ค่าเอนทัลปี ของอากาศภายใน คือ 58.03 kJ/kg. ในการใช้งาน
ปกติ และ 50.77 kJ/kg ของวันทีต่ ดิ แผ่นกรองเต็มพืน้ ที่
จะเห็นได้ว่าค่าเฉลีย่ ของสภาวะอากาศจริงภายนอกจะมีค่าใกล้เคียงกันแทบทุกกรณี แต่ในกรณีของอากาศภายในอาคารจะแตกต่างกันไปตาม
พืน้ ที่ เมื่อนามาเปรียบเทียบกันแล้ว อุณหภูมเิ ฉลีย่ ของอากาศภายนอกในวันทีต่ ิดแผ่นกรองเต็มจะต่ากว่า 1.790C แต่อณ
ุ หภูมเิ ฉลีย่ ในวันที่
ติดแผ่นกรองเต็มจะสูงกว่าทีใ่ ช้งานปกติอยู่ 1.030C ความแตกต่างระหว่างค่าเอนทัลปี ของภายนอกและภายในจะลดลงอย่างเห็นได้ชดั ในวันที่
ติดแผ่นกรองเต็มพืน้ ที่ ส่วนความชืน้ สัมพัทธ์ภายในจะพบว่าลดลง เส้นความชันระหว่างอากาศภายในและภายนอกแสดงให้เห็นว่า การติดตัง้
แผ่นกรองอากาศจะลด SHR จาก 0.31 ในการใช้งานปกติ เป็ น 0.28 เมื่อติดตัง้ บางส่วน และ เหลือ 0.18 เมื่อติดเต็มพืน้ ที่
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3.3. การเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมกิ ารระเหยและการควบแน่น (Shift in evaporation and condensing temperature)
การใส่แผ่นกรองอากาศเป็ นสาเหตุทที่ าให้อุณหภูมใิ นการระเหยลดลงอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะ อุณหภูมใิ นการระเหยจะอยู่ที่ 13.460C เมื่อไม่
มีแผ่นกรองอากาศ และลดลง 1.550C ไปเป็ น 11.910C เมื่อติดแผ่นกรอง 50%, และลดลงอย่างมากถึง 8.230Cเมื่อใส่แผ่นกรองเต็มพืน้ ที่
อุณหภูมกิ ารควบแน่นลดลงเล็กน้อยในวันทีต่ ดิ ตัง้ แผ่นกรอง เมื่อเดินเครื่องปกติ อุณหภูมคิ วบแน่นเฉลีย่ ของสารทาความเย็น (Refrigerant) คือ
42.100C เมื่อติดแผ่นกรอง 50% จะลดลงอีก 1.960C, เมื่อใส่แผ่นกรองเต็มอุณหภูมจิ ะลดลง 2.180C
เมื่อพิจารณาถึงการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมกิ ะเปาะแห้งเพราะการลดลงของอุณหภูมเิ ครื่องระเหย ในกรณีเช่นนี้จงึ อาจคาดได้ว่าความแตกต่างของ
อุณหภูมทิ ี่ คอยล์ระเหย (Evaporative coil) และ อากาศภายในห้อง จะเพิม่ ขึน้ โดยติดตัง้ แผ่นกรองอากาศ
3.4. ปริมาณลมทีเ่ ครื่องระเหยและแรงดันลด(Evaporator air flow and pressure loss)
ผลการวัดแสดงให้เห็นว่า ความเร็วลมเฉลีย่ 5.73 m/s เมื่อใช้งานปกติ เทียบความเร็วลมทีล่ ดลงไปที่ 4.43 m/s เมื่อติดแผ่นกรอง 50% เมื่อติด
แผ่นกรอง 100% ความเร็วลดลงเหลือ 0.53 m/s ซึ่งสอดคล้องกับสูตรคานวณแรงต้านทานลดโดยใช้อตั ราส่วนปริมาณลมยกกาลังสอง ภายใต้
การทางานปกติแรงต้านทานต่างเฉลีย่ ทีค่ อยล์ระเหยเท่ากับ 0.28 mbar เมื่อใส่แผ่นกรองอากาศเต็มพืน้ ที่ แรงต้านทานจะสูงขึน้ และเกิดความ
ผันผวนมากยิง่ ขึน้
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3.5. ความสามารถในการทาความเย็น(Cooling Capacity),การใช้พลังงาน(Power consumption), ประสิทธิภาพ(Performance)
การลดความเร็วลงทีผ่ ่านคอยล์เย็นจะมีผลโดยตรงต่อค่าสัมประสิทธิในการถ่
์
ายเทความร้อน (Heat-transfer coefficient) ทาให้ความสามารถใน
การทาความเย็นลดลงในทีส่ ุด Figure 4, แสดงให้เห็นถึงผลของความสามารถในการทาความเย็นของระบบเมื่อติดแผ่นกรอง 0%, 50% และ
100% ทีท่ าให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมกิ ระเปาะแห้งทีภ่ ายในและภายนอกห้อง
จากความแตกต่างของอุณหภูมทิ เี่ กีย่ วเนื่องกัน
ความสามารถในการทาความเย็นลดลงจาก 12,656 เป็ น 10,778 Btu/h กรณีตดิ แผ่นกรอง 50%, และลดลงไปอีกถึง 10,568 Btu/h เมื่อติดแผ่น
กรอง 100% อย่างไรก็ตาม ในช่วงความต่างของอุณหภูมเิ ดียวกัน ผลแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการทาความเย็นเมื่อติ ดแผ่นกรอง
บางส่วนกับเต็มพื้นที่นนั้ ไม่ต่างกันนัก
Figure5, แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานของระบบ เมือ่ ใช้งานปกติ, ติดแผ่นกรองบางส่วน, และเต็มพืน้ ที่ โดยเฉลีย่ แล้ว ใช้พลังงาน 1,024 w
เมื่อใช้งานปกติ, 1,018 w, เมื่อติดแผ่นกรอง 50%, และ 967 w เมื่อติดแผ่นกรอง 100%, ช่วงทีต่ ดิ แผ่นกรอง ระบบจะทางานยาวนานกว่าเดิม
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ผลก็คอื การใช้พลังงานจะสูงขึน้ เมื่อมีก่ ารใช้แผ่นกรอง เวลาในการใช้พลังงานเพิม่ ขึน้ 15% จาก 0.777 kWh ใช้งานปกติ ไปเป็ น 0.894 kWh
เมื่อติดแผ่นกรอง 100% ในกรณีทตี่ ติ แผ่นกรอง 50% การใช้พลังงานเท่ากับ 0.865 kWh, 11% เพิม่ ขึน้ จากการเปิ ดเครื่องปกติ
ประสิทธิภาพการทางานของระบบจะแสดงให้เห็นใน Figure 6, ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอุณหภูมติ ่างของกระเปาะแห้งระหว่าง
บรรยากาศภายนอกกับภายใน เห็นได้ถงึ ค่าเฉลีย่ ทีล่ ดลงจาก 12.39 Btu/Wh เมื่อไม่มแี ผ่นกรอง ลงมาที่ 10.69 Btu/Wh ติดแผ่นกรอง 50% และ
10.75 Btu/Wh เมื่อติดแผ่นกรอง 100% อย่างไรก็ตาม ในช่วงอุณหภูมิเดียวกัน ประสิ ทธิ ภาพการทางานของเครื่องไม่ต่างกันสาหรับการ
ติ ดตัง้ แผ่นกรองบางส่วนและเต็มพื้นที่
4. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผลของการติดตัง้ แผ่นกรอง MERV11 บางส่วนและเต็มพืน้ ทีท่ เี่ ครื่องปรับอากาศขนาดเล็กในห้อง สาหรับสภาพอากาศร้อนชืน้ ในเมืองไทย
เป็ นไปตามข้อสรุปดังต่อไปนิ้
-

ความเข้มข้นของฝุ่ น PM2.5 และ PM10 ภายในห้องสามารถลดลงอย่างต่อเนื่อง (Progressively reduced) เมื่อติดตัง้ แผ่นกรอง MERV11
เต็มพืน้ ที่
แผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพทีส่ ูงขึน้ จะลดความสามารถในการจ่ายลมอย่างมาก และ ทาให้เพิม่ แรงต้านทาน ทาให้ลมจ่ายเกิดความผ้น
ผวนสูง
ความสามารถในการทาความเย็นลดลงทัง้ ในการเสริมแผ่นกรองบางส่วนหรือเต็มพืน้ ที่
การใช้พลังงานของระบบในบางขอบเขตลดลง แต่ระยะเวลาการทางานของระบบยาวนานขึน้ ส่งผลให้การใช้พลังงานสูงขึน้
พบว่าค่า EER ของระบบลดลง
พบว่าค่า SHR ของระบบลดลง การลดความชื้นทาได้มากขึน้ อ้นเป็ นผลมาจากอุณหภูมทิ ผี่ วิ เครื่องระเหย (Evaporator)ลดลง ซึ่งเป็ น
อุณหภูมทิ ตี ่ากว่าจุดกลันตั
่ ว (Dew Point)

เนื่องจากความเข้มข้นของฝุ่ น PM2.5 ในเมืองไทยเป็ นเพียงเฉพาะฤดูกาล ดังนัน้ การติดแผ่นกรองเพิม่ จึงทาได้ง่ายกว่าและประหยัดกว่า
อย่างไรก็ตาม ต้องแลกเปลีย่ นกับการใช้ไฟฟ้ าเพิม่ ของห้องทีป่ รับอากาศร่วมกับต้องคอยเปลีย่ นแผ่นกรองอากาศตามข้อแนะนาการใช้งาน
เนื่องจากการทดลองนี้ใช้แผ่นกรองทีใ่ หม่สะอาด อุณหภูมทิ เี่ ครื่องระเหยอาจลดลงเมื่อ แผ่นกรองสกปรกมาก และอุณหภูมอิ าจต่าถึงจุดเยือก
แข็งของน้าทีก่ ลันตั
่ วในการใช้ระยะยาว เมื่อแผ่นกรองอากาศสกปรกและความเข้มข้นของ PM2.5 ลดลง ก็ให้ถอดผายกรองออกเพื่อทาให้ความ
ปรับอากาศสามารถทางานได้ตามปกติ การลงทุนติดตัง้ เครื่องฟอกอากาศต่างหากโดยติดตัง้ แผ่นกรองอากาศทีป่ ระสิทธิสูงขึน้ ช่วยให้การ
บารุงรักษาง่ายขึน้ เนื่องจากไม่ต้องเปลีย่ นแผ่นกรองอากาศบ่อย อย่างไรก็ตาม ก็มคี ่าใช้จ่ายทีส่ ูงขึน้ ทัง้ ค่าเครื่อฟอก ค่าแผ่นกรองอากาศเฉพาะ
เครื่อง และค่าไฟฟ้ าทีส่ ูงขึน้
แถลงการณ์เรื่องผลประโยชน์ขดั แย้ง
ผูเ้ ขียนขอประกาศว่าไม่มเี รื่องผลประโยชน์ขดั แย้งและความสัมพันธ์ส่วนตัวทีม่ ผ่ี ลกระทบต่อรายงานฉบับนี้
บทแถลงบรรณาธิการ
Pawinee Suksuntornsiri: Conceptualization, Methodology, Writing - original draft, Writing - review & editing, Validation, Supervision.
Surachat Lek-ngam: Software, Data curation. Paiboon Limpitipanich: Investigation, Writing - review & editing, Validation.
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บทวิจยั นี้ต่อเนื่องจากการศึกษาในครัง้ ก่อนซึ่งได้ดาเนินการโดยกลุ่มวิศวกรเครื่องกล ได้รบั เงินทุนสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบู รพา
กรมพัฒนาประสิทธิและพลังงานทางเลือก บริษทั ไดกิ้นอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จากัด และขอแสดงความซาบซึ้งอย่างสูงต่อ บริษทั อีซเี อส
เอ็นเนอยี่ โซลูชนั ่ จากัด, บริษทั ไทยเอ็นจิเนียริง่ สเปเชียลลิซ จากัด, บริษทั คาเรล (ประเทศไทย) จากัด, และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีม่ สี ว่ นสนับสนุนเครื่องมือการทดสอบ และขอแสดงความขอบคุณ คุณธนิต วรกิจเจริญสุข คุณฤทธิไกร
์
สุรยิ ะลังกา, และคุณสุทธิชยั หลีดประถม ทีม่ สี ่วนในการก่อตัง้ การวิจยั ในครัง้ นี้ บรรณาธิการขอขอบคุณ Enago(www.enago.com) ทีต่ รวจร่าง
ภาษาอังกฤษ
ภาคผนวก A ข้อมูลเพิม่ เติม
บทความหรือข้อมูลเพิม่ เติมสามารถหาได้ทางออนไลน์ที่ https://doi.org/10.1016/j.csite.2020.1006604
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