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บทคัดยอ 
 
 
งานวิจัยนี้มุงหมายที่จะลดการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Split-type 

air conditioner) โดยการหลอเย็นอากาศกอนเขาคอยลรอนดวยการทําความเย็นแบบระเหย (Evaporative 
cooling) ในแบบตาง ๆ ซึ่ง แบงการทดสอบออกเปน 6 กรณี คือ 1. กรณีไมไดติดตั้งระบบหลอเย็น 2. 
กรณีระบายความรอนดวยแผงเซลลูโลส 3. กรณีระบายความรอนดวยมานน้ํา 4. กรณีระบายความรอน
ดวยมานน้ํารวมกับแผงเซลลูโลส 5. กรณีระบายความรอนดวยน้ําการสเปรยน้ํา และ 6. กรณีระบาย
ความรอนดวยการสเปรยนํ้ารวมกับแผงเซลลูโลส อุณหภูมิของอากาศภายในหองปรบัอากาศถกูตัง้คาไว
ท่ี 25 องศาเซลเซียส ความเร็วลมที่แผงลมกลับของคอยลเย็นมีคา 0.7 เมตรตอวินาที ในแตละการ
ทดลองนอกจากจะทําการบันทึกคาการใชพลังงานไฟฟาของเครื่องปรับอากาศตลอด 24 ช่ัวโมงแลวยัง
ทําการเก็บขอมูล อุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ณ ตําแหนงตาง ๆ ดวย เชน สภาวะอากาศภายใน
และภายนอกหองปรับอากาศ รวมถึงสภาวะของอากาศกอนและหลังผานชุดหลอเย็น 
 ขอมูลจากการทดลองพบวาการใชพลังงานไฟฟาและคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COPR) 
ของเครื่องปรับอากาศแปรเปลี่ยนตามอุณหภูมิภายนอก เมื่ออากาศภายนอกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
เครื่องปรับอากาศจะมีการใชพลังงานไฟฟาสูงขึ้น และคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะมีคาต่ําลง โดยในกรณี
ไมติดตั้งชุดหลอเย็น (กรณีท่ี 1) เมื่ออุณหภูมิของอากาศภายนอกมีคา 31.8, 31.83, 30.46, 29.4 องศา
เซลเซียส การใชกําลังไฟฟาเทากับ 1.72, 1.75, 1.51, 1.5 กิโลวัตต และคา COPR มีคา 1.90, 1.56, 2.61, 
3.52 ตามลําดับ  

การใชชุดหลอเย็นในทุกกรณีจะทําใหการใชพลังงานของเครื่องปรับอากาศลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับไมใชชุดหลอเย็น  และการใชชุดหลอเย็นแบบสเปรยน้ําสามารถลดอุณหภูมิของอากาศ
กอนเขาคอยลรอนไดดีกวาแบบมานน้ํา นอกจากนี้การใชชุดหลอเย็นรวมกับแผงเซลลูโลส จะทําให
เครื่องปรับอากาศใชพลังงานไฟฟาต่ําลงมากขึ้น โดยในกรณีที่ 6 คือ ใชสเปรยนํ้ารวมกับแผงเซลลูโลส 
จะทําใหเกิดการประหยัดไฟฟามากที่สุด ประมาณ 14.88% และคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 48% เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไมใชชุดหลอเย็น (กรณีที่ 1) นอกจากนี้ชุดหลอเย็นในกรณีนี้
สามารถลดอุณหภูมิของอากาศกอนเขาคอยลรอนไดประมาณ 4 องศาเซลเซียส เมื่ออากาศภายนอก มี
อุณหภูมิ ประมาณ 31.13 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธประมาณ 64.63%   

  



2 
 

Abstract 
 

 This research aims to reduce the electrical consumption in a split-type air conditioner 
with various kinds of evaporative cooling methods. Experiments are divided into 6 cases: 1. 
without cooling unit, 2. with cellulose cooling pad, 3. with water curtain, 4. with water curtain 
and cellulose cooling pad, 5. with spraying water, and 6. with spraying water and cellulose 
cooling pad. In all cases, air-conditioning room temperature is set at 25OC and velocity of return 
air is 0.7 m/s. In the experiments, electrical power consumption of air conditioner and air 
properties, such as temperature and relative humidity inside and outside room, are continuously 
recorded through 24 hours, as well as, air properties before and after condenser unit.  
 It is found from the experimental results that the electrical power consumption and 
coefficient of performance (COP) vary with the outside temperature. When the outside 
temperature increases, the electrical power consumption becomes higher and the COP becomes 
lower. Without the cooling unit (CASE 1) and when the outside air temperatures are 31.8, 31.83, 
30.46, 29.4OC, the electrical consumptions are 1.72, 1.75, 1.51, 1.5 kWh and COPRs are 1.90, 
1.56, 2.61, 3.52  respectively.     
 In general, the case with cooling unit consumes the power lower than that without 
cooling unit.  Moreover, the case with spraying water reduces the air temperature before entering 
condenser better than the case with water curtain. Furthermore, the case with the cooling unit and 
cooling pad (CASE 3 and 6) can much reduce the power consumption. By comparing the case 
without evaporative cooling, using the spraying associating with cooling pad gives the best 
energy saving (~14.88%). In addition, the COPR increases about 48%. Moreover, air temperature 
entering condenser is reduced by 4OC when the ambient air is 31.13OC and 64.63%RH. 

 


