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เรื่อง  “การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น” 
 

 จัดทําเมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๖   

 

รายชื่อผู้จัดทํา 

 

ร้อยตรีอุกฤษณ์ อันทพิษ 

 
โดย 

 

กองวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
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แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้   ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ช่ือผลงาน     การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น 

เจ้าของผลงาน  ร.ต. อุกฤษณ์ อันทพิษ/ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา รร. จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเกีย่วกับผลงาน 

 เป็นการ เรี ยนรู้ พ้ืนฐานของ เครื่ อ งปรับอากาศ หลักการใช้ ง าน และบํ ารุ ง รั กษา

เครื่องปรับอากาศเบื้องต้น เพ่ือให้สามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ

บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้นได ้
 

ลักษณะของผลงาน 

 เป็นการเผยแพร่บทความผ่านทางเวปไซด์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งมีเนื้อหา

เก่ียวกับพ้ืนฐานของเครื่องปรับอากาศ หลักการใช้งาน และบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น เพ่ือให้

สามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น 
 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  

1. ได้เผยแพร่ความรู้ให้บุคคลากรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และบุคคลทั่วไปให้

สามารถนําความรู้ไปใช้บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศได ้

2. สามารถทําให้องค์กรลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไดค้วามสัมฤทธิ ์

3. ทําให้บุคคลากรสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

ความภาคภูมิใจ  

เผยแพร่ความรู้สู่สังคม ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติ เพ่ือที่นําไปใช้งานได้ประโยชน์ท้ังที่บ้านและ 
ที่ทํางาน 
                      

                                  ตรวจถูกต้อง 

        ร.ต.     

                                            ( อุกฤษณ์  อันทพิษ ) 

               รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. 



บทนํา 

 ในปัจจุบันมีการใช้ มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเรียกกันได้ว่า ทั้งบ้านและ
สํานักงานเกือบจะมีทุกสถานที่เลยทีเดียว และเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ยิ่ง
ถ้าเครื่องปรับอากาศที่ขาดการเอาใจใส่ บํารุงรักษาด้วยแล้วจะทําให้ใช้พลังงานไฟฟ้ามากข้ึนเป็นทวีคูณและทํา
ให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศนั้นๆ สั้นลง 
 

 บทความ “การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น” นี้เป็นบทความสําหรับผู้ที่ใช้เครื่อง 

ปรับอากาศ, ผู้ที่ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ และผู้ที่เป็นผู้ซ่อมบํารุงในข้ันต้น เช่นล้างเครื่องปรับอากาศ 

สามารถนําความรู้นี้ไปปฏิบัติและนําไปใช้งานได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

                  หน้า 

บทนํา            ๑ 

สารบัญ            ๒ 

ระบบพ้ืนฐานเครื่องทําความเย็น         ๓ 

การคํานวณอย่างง่ายสําหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก      ๘ 

วิธีใช้เครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง        ๑๓ 

การล้างเครื่องปรับอากาศ     ๑๖ 

 

 

  

  

  

  

  
  

 

  

  
 

 

 

 

 

 



ระบบพ้ืนฐานเคร่ืองทําความเย็น 

 

 

ส่วนประกอบหลกั 

1. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) 

2. ชุดทําความเย็น (Evaporator) 

3. ชุดควบแน่น (Condenser)  

4. อุปกรณ์ควบคุมสารทําความเย็น (Refrigerant Control) 



ขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ 

  เครื่องปรับอากาศ มีขนาดเป็นบีทียูต่อชั่วโมง (Btu/hr) แต่คนส่วนใหญ่เรียกสั้นๆ ว่า บีทียู หน่วย 
12,000 บีทีย/ูชัว่โมง มักจะเรียกว่า 1 ตันความเย็น ซึ่งหมายถึงปริมาณความร้อนที่สามารถละลายน้ําแข็งหนัก 
1 ตันให้ละลายเป็นน้ําได้หมดในเวลา 1 ชั่วโมง 

ขนาดกําลังไฟ 1 watt จะประมาณ 3.413 Btu/hr 

12,000 Btu/hr = 3,515 w = 3.5 kw =>เตารีดประมาณ 3 ตัว 

18,000 Btu/hr = 5,274 w = 5.2 kw =>เตารีดประมาณ 4 ตัว 

24,000 Btu/hr = 7,030 w = 7.0 kw =>เตารีดประมาณ 6 ตัว 

ลักษณะของเครื่องปรับอากาศ 

 



 

คอมเพรสเซอร์ (Compressor) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชุดทําความเย็น,แฟนคอยล์ 

 

 

 

 

 

 

 



ชุดควบแน่น (Condenser) 

 

 

 

ตัวควบคุมน้ํายา (Refrigerant Control) 

 

 



การคํานวณอย่างง่ายสําหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 

พ้ืนที่ห้อง (กว้าง x ยาว) x 700  เช่น ห้องกว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร กําลังของเครื่องปรับอากาศที่

เลือก = 4 x 3 x 700 = 8400 Btu  ให้เลือกเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 Btu 

 

องค์ประกอบหลักของเครื่องทําความเย็นขนาดใหญ่ 

 

แฟนคอยล์แบบชุด 

                  

 

 

 

 



ชุดควบแน่นแบบต่างๆ 

 

 

ชิลเลอร์ (Chiller) 

ชิลเลอร์ (Chiller) คือ เครื่องทําความเย็นขนาดใหญ่ท่ีมีหน้าที่ในการผลิตน้ําเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ํา 

เย็นและส่งไปยังเครื่องปรับอากาศ ที่มีอยู่ในห้องต่างๆ ของอาคารแต่ละอาคาร 

 



หอทําน้ําเย็นหรือคูลลิ่งทาวเวอร์ 

� เป็นหอที่มีอากาศจากบรรยากาศไหลผ่านน้ําร้อนที่ฉีดลงมาในถังเพ่ือทําน้ําให้เย็น 

�   

 

วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 1 เฟส 
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วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ 3 เฟส 

 

 

วงจรไฟฟ้าตู้เย็นแบบธรรมดา 

 

 

 



วงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศรถยนต ์

 

การเลือกตําแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ตําแหน่งคอนเด็นซ่ิงยูนิต ( CDU ) ท่ีเหมาะสม 

� 1. บริเวณที่ติดตั้ง เครื่องต้องแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักและแรงสั่นสะเทือนจากการทํางานได้ 

� 2.ในกรณีท่ี CDU ตั้ง วางบนพ้ืน ดินต้องทําฐานรองรับเครื่องด้วยคอนกรีต 

� 3. ติดตั้ง ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกและห่างจากมุมอับ 

� 4. บริเวณที่ติดตั้ง ต้องมีการระบายน้ําได้ดีหรือที่ท่ีน้ําท่วมไม่ถึง 

� 5. การวาง CDU ควรมีลูกยางรองเพ่ือลดแรงสั่นสะเทือนจากการทํางานของตัวเครื่อง 

� 6 ควรวาง CDU ให้ห่างจากพืน้ ที่ใช้สอยทั่วไปเพ่ือหลีกเลี่ยงจากปัญหาเรื่องเสียงรบกวน 

� 7. อย่าตั้ง เครื่องชิดกับ CDU อ่ืนหรือผนังเพราะทําให้ระบายความร้อนยาก 

� 8. หลีกเลี่ยงการติดตัง้ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น มีความเป็นกรดสูง,แสงแดดแรงหรือมีน้ําหยด 

� 9. ควรวาง CDU ในบริเวณที่สามารถเข้าไปตรวจซ่อมภายหลังได้อย่างสะดวก 
 

ตําแหน่งแฟนคอยล์ยูนิต ( FCU) ท่ีเหมาะสม 

1. ตั้ง ในบริเวณที่สามารถกระจายลมได้ทั่วทัง้ ห้องอย่าติดตั้ง เครื่องในมุมอับ 

� 2. อย่าให้สิ่งของกีดขวางทางไหลของอากาศเพราะจะทําให้อากาศหมุนเวียนไม่สะดวก 



� 3. บริเวณที่ติดตัง้ เครื่องต้องแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักและแรงสั่นสะเทือนจากการทํางานได้ 

� 4. หลีกเลี่ยงการวาง FCU ใกล้กับประตู, หน้าต่างหรือพัดลมดูดอากาศ 

� 5. ควรวาง FCU ในบริเวณที่สามารถตรวจซ่อมภายหลังได้อย่างสะดวก 

� 6. อย่าตั้ง ชิดผนังที่โดนแดดจัดเพราะจะทําให้ได้รับความร้อนจากภายนอกได้ง่าย 

� 7. พยายามติดตัง้ FCU ให้อยู่ใกล้กับ CDU จะทําให้ประสิทธิภาพสูงสุด 

�  

วิธีใช้เครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง 

1. ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจัดจนเกินไป เวลาทํางานตั้งไว้ประมาณ 77๐ F ( 25๐ -26๐ C ) ปรับ 

ได้เฉพาะพัดลม 

2. เริ่มต้นเปิดควรปรับความเร็วพัดลมที่ความเร็วสูง (Hi) ก่อน เพราะ จะทําให้เย็นเร็ว พอเย็นได้ที่แล้ว 

ควรปรับลดไปเป็นลมต่ํา (Low) 

3. ควรปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิดอย่าเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ เพราะ    ความร้อนจะเข้ามา 

4. เปิดใช้เครื่องปรับอากาศเฉพาะส่วนและในเวลาที่จําเป็นช่วงที่อากาศไม่ค่อยร้อนให้ปิดเครื่องปรับ  

อากาศ แล้วเปิดหน้าต่างเพ่ือให้ลมพัดถ่ายเท 

5. หม่ันล้างทําความสะอาดคอยล์ รวมทั้งแผงกรองอากาศให้สะอาด   อยู่เสมอ 

6. อย่าให้มีสิ่งกีดขวางทางลมที่แฟนคอยล์ยูนิต(ชุดที่อยู่ในห้อง) 

7. พัดลมระบายอากาศ  ไม่ควรเปิดไว้ตลอดเวลา  ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ 

8. แอร์แบบมีท่ีตั้งอุณหภูมินอกเครื่อง  จุดที่ตั้งอุณหภูมิต้องไม่อยู่ในจุดร้อนหรือจุดอับ  เพราะจะไม่ 

สามารถวัดอุณหภูมิอากาศในห้องที่ตรงความจริง 

9. อย่าปิดเปิดเครื่องทันทีทันใดกรณีไปกระพริบเครื่องหน่วงไฟจะช่วยได้ควรติดตั้งไว้ด้วย 

 

ภาระของเครื่องปรับอากาศ 

องค์ประกอบของความร้อนที่ห้องได้รับนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ความร้อนจากภายนอก 



 

� โดยความร้อนจากภายนอก ประกอบด้วย 

� 1. การนําความร้อนผ่านจากผนัง หลังคา และกระจก ด้านนอก 

� 2. การนําความร้อนผ่าน ผนังเบา เพดาน และพ้ืน ด้านใน 

� 3. การแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ผา่นกระจก 

�  

สําหรับความร้อนจากภายใน ประกอบด้วย 

� 1. ความร้อนจาก แสงสว่าง 

� 2. คน และสัตว ์

� 3. อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์ของเครื่องเป่าลม เป็นต้น 

� 4. การรั่วของอากาศ 

� 5. ที่อุณหภูมิสูงเข้าสู่ห้องหรืออาคารที่ปรับอากาศอาจจะจัดแยกอยู่อีกประเภทหนึ่งก็ได ้
 

เม่ือพิจารณาถึงแหล่งที่มาของความร้อนของระบบปรับอากาศ จะพบว่าประมาณ 60% เป็นผลจาก

ความร้อนที่ถ่ายเทจากภายนอกอาคาร ผ่านผนังทึบและผนังโปร่งแสงเข้าสู่ภายในตัวอาคาร ส่วนที่เหลืออีก 

40% เป็นภาระความร้อนที่เกิดข้ึนจากภายในตัวอาคารเอง เช่น ความร้อนจากหลอดไฟฟ้า อุปกรณ์สํานักงาน 

และความร้อนจากผู้อยู่ในอาคาร เพ่ือให้ผู้ท่ีอยู่ในห้องปรับอากาศ มีความรู้สึกสบายดังนั้นในการออกแบบระบบ

ปรับอากาศจะต้องคํานึงถึงตัวประกอบดังนี้ 



1. อุณหภูมิของอากาศ 

2. ความชื้นของอากาศ 

3. ความเร็วของอากาศ 

4. คุณภาพของอากาศ 

5. ปริมาณของอากาศหมุนเวียน 

6. การควบคุมเสียง 

ถ้าแผ่นกรองอากาศอุดตันมีผลอย่างไร 

1. แผงแฟนคอยล์เป็นน้ําแข็ง 

2. ลมเย็นออกมาน้อย 

3. คอมเพรสเซอร์ทํางานตลอดเวลา 

4. สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า 

5. สารทําความเย็นที่ละเหยไม่หมดไหลเข้าคอมฯ 



ถ้าแผงคอนเดนเซอร์อุดตันมีผลอย่างไร 

1. พัดลมระบายความร้อนไม่ได้ 

2. ความร้อนสูงผิดปกติ คอมฯอาจไหม้ได้ 

3. สารทําความเย็นจะไม่กลั่นตัวเป็นของเหลว 

4. ประสิทธิภาพด้านความเย็นลดลง 

5. สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า 
 

การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

1. หม่ันตรวจสอบและทําความสะอาด แผ่นกรองอากาศทุก 1 เดือน 

2. แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ควรทําความสะอาด 3-6 เดือนต่อครั้ง 

3. ตรวจดูถาดน้ําทิ้ง ทําความสะอาดเพ่ือป้องกันการอุดตันของท่อทาง 

4. ตรวจดูทิศทางลมเข้าออกของคอยล์เย็น ต้องไม่มีวัสดุปิดขวางทางลม 

5. ตรวจสอบประตู-หน้าต่าง ว่ามีรอยรั่ว-ปิดสนิท หรือไม่ 

6. ติดต่อช่างบริการที่เชื่อถือได้ เพ่ือตรวจสอบเครื่องอย่างน้อย ปีละ  2 ครั้ง 
 

ตัวอย่างรูปท่ีใช้ระดับพัดลมไม่เหมาะสมกับการตั้งความเย็น หรือกรองอากาศอุดตัน 

 

การล้างเครื่องปรับอากาศ 

เม่ือแอร์เริ่มใช้งานไปได้ประมาณ 6 เดือนแล้วเราควรทําการฉีดล้างตัวแอร์บ้าง เพ่ือความสะอาดและ

เพ่ือความประหยัดไฟ (อาจจะเร็วกว่า 6 เดือน ในกรณีท่ีบ้านอยู่ติดถนนหรือที่ท่ีมีฝุ่นละอองเยอะ) 

 



ส่วนวิธีการล้างแอร์ติดผนังมีดังนี ้

1. ให้ทําการเปิดหน้าออกมาโดยใช้มือทั้งสองข้าง (ที่ดึงจะอยู่ริมซ้ายและขวา) เพ่ือดึงแผ่น 

กรองอากาศออกมาก่อน 

2. ขันสกรูท่ียึดตัวหน้าแอร์ไว้ (แต่ละยี่ห้อจะมีจุดยึดไม่เหมือนกัน ให้สังเกตดีๆ) 

3. ค่อยๆดึงหน้าแอร์ออกมา บางยี่ห้อสามารถดึงโดยจับด้านบนหน้าแอร์ บางยี่ห้อสามารถใช ้

มือสองข้างจับริมหน้า*แอร์แล้วดึงออกได้เลย (ให้สังเกตจุดล็อกเอา) 

 

 

4. ขันสกรูท่ีล็อคถาดน้ําทิ้งออก แล้วค่อยขยับปล็ดล็อคถาดน้ําทิ้ง จากนั้นก็ดงึท่อทิ้งที่อยู่กับ 

ถาดน้ําทิ้งออก 

5. ใช้ผ้าใบพลาสติกคลุมแอร์ไว้ (คลุมแบบไหนก็ได้ไม่ให้น้ําหยด) แล้วทําการฉีดล้างด้วยปั๊มน้ํา 

แรงดันสูง(ก่อนฉีดล้างควรสับเบรกเกอรร์ลง และใช้ผ้าคลุมแผงควบคุมด้านขวามือไว)้ 

 

 

6.  ใช้โบวเวอรเ์ป่าแผงคอยล์และแผงไฟให้แห้ง แล้วใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด 

7. ประกอบแอร์กลับเข้าที่ให้เรียบร้อยโดยเริ่มจากใส่ถาดน้ําทิ้งก่อน 

8. ทําการฉีดล้างคอยล์ร้อน(คอนเดนซิ่งยูนิต) ให้สะอาดด้วยปั๊มน้ําแรงดันสูง โดยไม่ต้องถอด 

ชิ้นส่วน 



        

9. จากนั้นก็สับเบรกเกอร์ข้ึน แล้วเปิดแอร์เพ่ือทดสอบการทํางาน 

10. ล้างกรองอากาศ 

 
 

อาการของแอร์ไม่เย็น อาการของแอร์เม่ือน้ํายารั่ว จะสังเกตได้ดังนี้ 

1. แอร์มีอาการไม่ค่อยเย็น หรือไม่เยน็เลย 

2. คอมเพรสเซอร์แอร์ยังทํางานอยู่ เน้นย้ําว่าคอมเพรสเซอร์นะครับ เพราะบางครั้งพัดลมคอยล์ร้อน

หมุนแต่คอมเพรสเซอร์อาจไม่ทํางานก็เป็นได ้

3. ท่อน้ํายาแอร์หรือแผงคอยล์เย็น  มีน้ําแข็งเกาะซื่งในการตรวจสอบจุดรั่วคร่าวๆ สามารถตรวจสอบ 

ไดโ้ดยสังเกตว่ามีคราบน้ํามันตรงจดุที่น่าจะมีการรั่วไหลของน้ํายาแอร์ได้ง่าย เช่น จุดต่อของแฟร์นัต(อยู่ช่วงท่อ

น้ํายาแอร์เชื่อมต่อกับตัวแอร์) , บริเวณเซอร์วิสวาล์ว , จุดเชื่อมต่อท่อ(กรณีเดินท่อยาวๆ) เป็นต้น หรืออีกวิธี

หนึ่งก็คือให้อัดน้ํายาแอร,์ก๊าซไนโตรเจน เข้าไปในระบบแล้วใช้น้ําผสมสบู่ลูบหาตรงบริเวณที่คาดว่าน่าจะรั่ว ถ้า

จุดไหนรั่วจะเห็นฟองสบู่โตข้ึนมา (ถ้ารั่วรูเล็กๆจะสังเกตได้ยากมาก) 

 



การประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศ 

1. กําจัดแหล่งความร้อน/ความชื้น ภายในห้อง 

   

 

2. ช่วยคอล์ยเย็นกินความร้อนให้ได้มากๆ โดยการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง  
3. ช่วยคอล์ยร้อนถ่ายความร้อนออกให้ได้เยอะๆ  โดยการตั้งคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสม 
4. ติดตั้งคอมเพรสเซอร์ให้ถูกตําแหน่ง ตําแหน่งของคอมเพรสเซอร์มีความสําคัญ ถ้าวางไม่ถูก จะทําให้

เครื่องทํางานมากข้ึน และสิ้นเปลืองพลังงาน หลักการคือ ต้องไม่มีอะไรมากีดขวางทางลมเป่า และ ต้องไม่ได้รับ

ความร้อนจากแสงแดด 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• หม่ันทําความสะอาด 

• ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศและคอยล์เย็น เดือนละ 1 ครั้ง 

• ทําความสะอาดแผงระบายอากาศร้อนทุก 6 เดือน 

 



• พัดลมระบายอากาศ ใช้เม่ือจําเป็น ใช้บ่อยๆ สิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งในส่วนของพัดลม และ

เครื่องปรับอากาศ 

 

 

• เปิดพัดลม ในห้องติดเครื่องปรับอากาศ 

• ข้อดีข้อท่ีหนึ่ง ช่วยให้เรารู้สึกสบาย 

• “สภาวะความสบาย” ข้ึนอยู่กับ อุณหภูมิ ความชื้น และการเคลื่อนไหวของอากาศ

นั่นเอง เพราะฉะนั้น เกิดเปิดแอร์เพ่ือความเย็นเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ แอร์ต้อง

อยู่ในตําแหน่งที่ลมพัดมากระทบตัวเราบ้าง โดยเฉพาะการเปิดพัดลมช่วย จะเพ่ิม

การเคลื่อนไหวของอากาศภายในห้อง และช่วยลดความชื้นในอากาศได้อีกด้วย 

• ข้อที่สองช่วยประหยัดพลังงาน ถ้าเปิดพัดลมเบอร์ 3 ทั่วๆ ห่างจากตัว 3 เมตรไปจะ

ทําให้เรารู้สึกเย็นข้ึนอีก 2-3 องศา ทําให้แอร์ทํางานน้อยลง 2-3 องศานั้น จะช่วยลด

พลังงานได้มากกว่า พลังงานที่ใช้ในการเปิดพัดลมมาก  

 

- เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทีย-ูชม จะกินไฟอยู่ท่ีประมาณ 1000 วัตต์ = 1 kW  

- ถ้ากําหนดสัดส่วนการทํางานของเครื่องปรับอากาศอยู่ท่ี 0.5  



- ถ้าเปิดวันละ 8 ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้าอยู่ท่ี  1.0x8x0.5  = 4 หน่วยต่อวัน 
- ถ้าทํางาน 22 วันต่อเดือน จะทําให้ใช้พลังงานไฟฟ้าไป 88 หน่วย  

** คิดเป็นเงิน 264 บาทต่อเดือน ** 

 

 

 

ถ้าลดเวลาทํางานของเครื่อง ได้ 2 วิธีคือ 

1. ลดสัดส่วนการทํางานของเครื่องปรับอากาศ เช่น การตั้งอุณหภูมิให้สูงข้ึน จะทําให้สัดส่วนการ

ทํางานของเครื่องปรับอากาศน้อยลง เช่น ตั้งเพ่ิมข้ึน 1 องศา จะทําให้สัดส่วนการทํางานลดลง 

10% จะประหยัดพลังงานไป 8.8 หน่วย คิดเป็นเงิน 26.4 บาทต่อเดือน 

2. ปิดเครื่องปรับอากาศ ถ้าปิดเครื่องปรับอากาศวันละ 1 ชั่วโมง จะทําให้ประหยัดพลังงานไป 11 

หน่วย คิดเป็นเงิน 33 บาทต่อเดือน 
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