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 ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   

คณะกรรมการอ านวยการ 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปี 2557-2559 
 

1. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก 
2. รศ.ดร.วัชรินทร ์ กาสลัก อุปนายก คนท่ี 1 
3. ศ.ดร.เอกสิทธิ ์ ลิ้มสุวรรณ อุปนายก คนท่ี 2 
4. รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ อุปนายก คนท่ี 3  

   และประธานกรรมการต่างประเทศ 
5. รศ.สิริวัฒน ์ ไชยชนะ เลขาธิการ 
6. ผศ.ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์ เหรัญญิก 
7. นางสาวบุษกร แสนสุข นายทะเบียน 
8. ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประชาสัมพันธ์และโฆษก 
9. รศ.ดร.อมร พิมานมาศ สาราณียกร 
10. นายชัชวาล คุณค้้าชู กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ 
11. รศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล ประธานกรรมการโครงการ 
12. ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ปฏิคม 
13. ผศ.ดร.คมสัน มาลีส ี ประธานสมาชิกสัมพันธ ์
14. นายไกร ตั้งสง่า ประธานกรรมการสวัสดิการ 
15. ศ.ดร.ต่อกุล กาญจนาลัย กรรมการกลาง 
16. รศ.ดร.สุขุม สุขพันธ์โพธาราม กรรมการกลาง 
17. นายสืบศักดิ์ พรหมบุญ กรรมการกลาง 
18. ดร.ชวลิต ทิสยากร กรรมการกลาง 
19. นางจินตนา ศิริสันธนะ ประธานวิศวกรหญิง 
20. นายประสิทธิ ์ เหมวราพรชัย ประธานวิศวกรอาวุโส 
21. ผศ.ดร.วิทิต ปานสุข ประธานยุววิศวกร 
22. รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา 
23. นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
24. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
25. รศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
26. นายสุรชัย พรจินดาโชติ ประธานสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

   โลหะการและปิโตรเลียม 
27. รศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค้า ประธานสาขาวิศวกรรมเคม ี
28. ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 



II 

 ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ   

29. ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล ประธานสาขาวิศวกรรมยานยนต์ 
30. นายพิศาล จอโภชาอุดม ประธานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตรอ์ 
31. รศ.ดร.เศรษฐ ์ สัมภัตตะกุล (ผู้แทน) ประธานสาขาภาคเหนือ 1 (เชียงใหม่) 
32. ดร.ก้าพล ทรัพย์สมบูรณ ์ ประธานสาขาภาคเหนือ 2 (พิษณุโลก) 
33. นายชัยชาญ วรนิทัศน์ (ผู้แทน) ประธานสาขาภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (ขอนแก่น) 
34. ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ประธานสาขาภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 (นครราชสีมา) 



III 

 ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ    

รายชื่อคณะกรรมการการบริหาร พ.ศ. 2556-2557 
สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

  
1.  ผศ.ดร.ตุลย ์ มณีวัฒนา นายกสมาคมฯ 
2.  ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ อุปนายก 1 
3.  นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ อุปนายก 2 
4.  นายสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิ ์ อุปนายก 3 
5.  นายนิรัญ ชยางศุ เลขาธิการ 
6.  นายอรุณ เอี่ยมสุรีย์ เหรัญญิก 
7.  นายคมสันต์ ศรีพวาทกุล นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์  
8.  นายศรีเกษม ชัยปิตินานนท์ ประชาสัมพันธ์ 
9.  นายสิทธิเดช พุทธาร ี กรรมการสารสนเทศ 
10.  นายประพุธ พงษ์เลาหพันธุ ์ ปฏิคมและกรรมการวิชาการ 
11.  นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานวิชาการ 
12.  รศ.ดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ กรรมการวิชาการ 
13.  นายพสิิฐชัย ปัญญาพลังกูล กรรมการวิชาการ 
14.  นายไชยวัฒน์ ปิยัสสพันธ์ุ กรรมการวิชาการ 
15.  นายอรรณพ กิ่งขจี กรรมการวิชาการ 
16. นายทรงยศ ภารดี กรรมการวิชาการ 
17. นายโชควิชิต ลักษณากร กรรมการวิชาการ 
18. นายธานินทร ์ ตันประวัติ กรรมการกิจกรรมพิเศษ 
19. นายวัชระ จันทร์ทอง กรรมการสันทนาการ 
20. นายทศพล สถิตย์สุวงศ์กุล กรรมการสันทนาการ 
 



IV 

 ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ   

คณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปี 2557-2559 
 

1. รศ.พูลพร แสงบางปลา ท่ีปรึกษา 
2. รศ.ทว ี เวชพฤติ ท่ีปรึกษา 
3. ศ.ดร.วริทธิ ์ อึ๊งภากรณ ์ ท่ีปรึกษา 
4. ดร.กมล ตรรกบุตร ท่ีปรึกษา 
5. นายเกชา ธีระโกเมน ท่ีปรึกษา 
6. นายบรรพต จ้ารูญโรจน์ ท่ีปรึกษา 
7. นายชัชวาลย ์ คุณค้้าชู ท่ีปรึกษา 
8. นายธีระ หงส์รพิพัฒน์ ท่ีปรึกษา 
9. ผศ.ดร.เทียบ เอื้อกิจ ท่ีปรึกษา 
10. นายจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์ ท่ีปรึกษา 
11. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานคณะกรรมการ 
12. นายสุเมธ เจยีมบุตร รองประธานคณะกรรมการ 
13. นายมานิตย ์ กู้ธนพัฒน์ รองประธานคณะกรรมการ 
14. รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล กรรมการ 
15. ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ กรรมการ 
16. นายธงชัย จันทราทิพย ์ กรรมการ 
17. รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ กรรมการ 
18. ผศ.ดร.จิตติน แตงเท่ียง กรรมการ 
19. นายชาญชัย อภิพัฒนศิริพงษ์ กรรมการ 
20. ผศ.สันติภาพ ธรรมวิวัฒนุกูร กรรมการ 
21. นายทรงยศ ภารดี กรรมการ 
22. ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ กรรมการ 
23. นายสมจินต์ ดิสวัสดิ์ กรรมการ 
24. นายประพันธ ์ ธนาปิยะกุล กรรมการ 
25. นายประพุธ พงษ์เลาหพันธุ ์ กรรมการและเลขานุการ 

 



V 

 ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ    

คณะผู้จัดท า 
มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  

ปี 2557-2559 
 

คณะกรรมการประจ ามาตรฐาน 
1. นายเกษม อภินันทกุล กรรมการ  
2. นายวชิัย ลักษณาการ กรรมการ 
3. นายชัชวาล คุณค้้าชู กรรมการ 
4. ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ กรรมการ 
5. นายมานิตย ์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการ 
 
อนุกรรมการร่างมาตรฐาน 
1. นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธาน 
2. นายประพุธ พงษ์เลาหพันธ ์ อนุกรรมการ 
3. นายธวัชชัย เสถียรรัตนกุล อนุกรรมการ 
4. นายกรวิชญ์ เลิศสุโภชวณิชย์ อนุกรรมการ 
5. นายวุฒิชัย แก้วไพโรจน์ อนุกรรมการ 
6. นายทรงยศ ภารดี อนุกรรมการ 
7. นายทศพล สถิตย์สุวงศ์กุล อนุกรรมการ 
8. นายอรรณพ กิ่งขจี อนุกรรมการ 
9. นายวิเชียร บุษยบัณฑูร อนุกรรมการ 
10. นางสาวบุษกร แสนสุข อนุกรรมการ 



VI 

 ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ   

บทน า 
 
 

 ในปี พ.ศ. 2558 ที่ประเทศไทยก้าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community) คณะกรรมการ
อ้านวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ้าปี พ.ศ. 2557-2559 จึงมีมติให้คณะวิชาการ
สาขาต่างๆของวสท.น้ามาตรฐานของสาขามาท้าการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือให้ รุดหน้าประเทศในกลุ่ม
อาเซียนและเพ่ือให้เป็นมาตรฐานและการประกอบวิชาชีพของวิศวกรให้กับวงการวิชาชีพและสังคมไทย โดยการจัดท้า
มาตรฐานฉบับใหม่นี้ให้ทุกสาขาวิชาการน้าคู่มือ”แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดท้ามาตรฐานหรือปรับปรุงมาตรฐาน พ.ศ. 
2556” มาใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินการเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 คณะกรรมการวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลได้น้ามติดังกล่าวและท้าการทบทวนมาตรฐานเครื่องกลของวสท.มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้น้ามาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2548 มาท้าการปรับปรุง 
เพ่ิมเติมรูป นิยาม ค้าศัพท์และเพ่ิมเติมเนื้อหาบางเรื่องให้ทันสมัยรวมถึงการน้ากฎหมายที่บังคับใช้แล้วมาขยาย
รายละเอียดทางปฏิบัติเพ่ือให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ส้าหรับมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฉบับ
พิมพ์ครั้งที่ 3 มีทั้งสิ้น 9 บทซึ่งมีเนื้อหาและรายละเอียดเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพในปัจจุบัน คณะกรรมการร่าง
จึงมีมติให้คงรูปแบบของบทต่างๆไว้และ ให้เพ่ิมอีกหนึ่งบทที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบความปลอดภัย ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศและระบายอากาศรวมถึงบันไดหนีไฟและการควบคุมควันๆไฟ นอกจากนี้ในมาตรฐาน
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 (edition 4) ซึ่งเป็นฉบับใหม่ที่จะพิมพ์ใน ปี พ.ศ. 2558 ได้เพ่ิมความรู้เบื้องต้นและรายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ์หลักของระบบปรับอากาศและระบายอากาศเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการทบทวนความรู้และแนวทางใน
การติดตั้งท้ังกับวิศวกรที่เริ่มประกอบวิชาชีพและวิศวกรที่มีประสบการณ์ต่อไป 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ วสท. 3001-58 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 (edition 4) ปี พ.ศ. 2558 จะเป็นประโยชน์แก่วิศวกรและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกสาขาในการประกอบวิชาชีพ การอ้างอิงและการพัฒนาความรู้และความสามารถให้กับวงการวิชาชีพและ
สังคมไทยต่อไป 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปี พ.ศ. 2557-2559 
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 ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ    

ค าน า 

 
 

 มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 (edition 4) มีเนื้อหาจ้านวน 10 บท เพ่ิมเติม
จากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3  ปีพ.ศ. 2558 อีกหนึ่งบทเรื่อง “การตรวจสอบระบบควบคุมควันไฟและระบบอัดอากาศที่บันได
หนีไฟ” เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ให้กับการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการควบคุม
อาคาร ปีพ.ศ. 2522 ส้าหรับ 9 บทที่พิมพ์ตามฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ยังคงหัวเรื่องและรูปแบบเดิมไว้ แต่เพ่ือให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพที่มีอยู่หลายสาขาและหลายระดับเข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงได้มีการเพ่ิมเติมรูป เพ่ิมความรู้ทั่วไป ตัวอย่างการค้านวณ 
รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์หลัก กรณีศึกษา ค้านิยมและค้าศัพท์ นอกจากนี้เพ่ือให้มาตรฐานฉบับนี้ มีรายละเอียด
ของกฎหมายที่บังคับใช้แล้ว จึงได้เพ่ิมความรู้และวิธีการค้านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร 
overall thermal transfer value (OTTV) ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา roof thermal transfer value 
(RTTV) ค่าก้าหนดการระบายอากาศทั้งด้วยวิธีกลและธรรมชาติและประสิทธิภาพพลังงาน  
 ส่วนรายละเอียดที่เพ่ิมในแต่ละบท เช่น การติดตั้งอุปกรณ์หลักเครื่องท้าน้้าเย็นแบบต่างๆ พัดลม เครื่องสูบน้้า 
ท่อลมและหอระบายความร้อนของน้้า เสียงและความสั่นสะเทือนและ สารท้าความเย็นเป็นต้น ส้าหรับค้านิยามและ
ค้าศัพท์ได้ท้าการเรียงให้สามารถค้นหาได้ทั้งแบบเรียงล้าดับตามพยัญชนะไทยและอังกฤษรวมถึงกรณีศึกษา 
การด้าเนินการจัดท้ามาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 (edition 4) จะต้องปฏิบัติตาม
คู่มือ”แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดท้ามาตรฐานหรือปรับปรุงมาตรฐาน พ.ศ. 2556” ซึ่งจะต้องมีกรรมการประจ้า
มาตรฐาน (Standing committee) ที่ตรวจสอบการร่างมาตรฐานให้ถูกต้องทั้งตามหลักวิชาการและคู่มือ”แนวปฏิบัติ
ว่าด้วยการจัดท้ามาตรฐานหรือปรับปรุงมาตรฐาน พ.ศ. 2556” และการท้าเทคนิคพิจารณ์จากทุกสาขาในจ้านวนและ
สัดส่วนที่ เหมาะสมดังนี้  วิศวกรที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ผู้จ้าหน่ายสินค้า สมาคมวิชาชีพ หน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษาและเจ้าของโครงการ เป็นให้แน่ใจว่ามาตรฐานเป็นที่ยอมรับและสามารถใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
ตามมาตรฐานสากล 
 ท้ายสุดนี้คณะกรรมการร่าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 (edition 4) จะเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบวิชาชีพ การอ้างอิงและการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพเพ่ือให้ได้ปะโยชน์ต่อสังคมไทยต่อไป 
 
 
 
 
 

    คณะกรรมการร่างมาจรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
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1 ทั่วไป 
สารบัญบทที่ 1 
1.1 ขอบเขต 
1.2 วัตถุประสงค์ 
1.3 การน าไปใช้ 
1.4 นิยาม (จะย้ายไปท่ีภาคผนวก) 
1.5 ข้อก าหนดทั่วไป 
1.6 เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน 
1.7 การเข้าถึง (Access) 
 
1.1 ขอบเขต 

ก. มาตรฐานนี้ใช้ส าหรับการออกแบบ การก่อสร้าง การติดตั้ง การปรับปรุง การ ดัดแปลง รื้อ
ถอน เคลื่อนย้าย การอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบความปลอดภัย และการเพิ่มเติมระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศทุกประเภท 

ข. มาตรฐานนี้ไม่ปิดกั้นเทคโนโลยีการออกแบบ การก่อสร้าง การดูแลรักษา ซึ่งครอบคลุมถึง  
วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ และวิธีการท่ีเหมาะสมกว่า โดยการพิสูจน์และรับรองได้ว่าดีกว่าหรือ
เทียบเท่ากับข้อก าหนดต่างๆ ในมาตรฐานนี้ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการออกแบบ การก่อสร้าง การ
ติดตั้ง คุณภาพของอุปกรณ์ ต าแหน่งติดตั้ง การบ ารุงรักษา และการใช้งาน ระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ เพื่อให้เกิดสุขอนามัยท่ีดีและความปลอดภัยต่อสาธารณะ 

 
1.3 การน าไปใช ้

มาตรฐานนี้ใช้ส าหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศของอาคารตามกฎหมาย 
อาคาร ควบคุมอาคาร วิชาชีพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
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1.4 นิยาม (จะย้ายไปท่ีภาคผนวก) 
1.4.1 Absolute Pressure (ความดันสัมบูรณ์) เป็นผลรวมความดันเกจและความดัน 
  บรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2 Accessible (สามารถเข้าถึงได้) สามารถเข้าถึงหรือถอดออกได้โดยไม่ท าความ
 เสียหายต่อโครงสร้างอาคารหรือวัสดุตกแต่งอาคาร หรือ ไม่ถูกปิดอย่างถาวรโดย
 โครงสร้างอาคารหรือวัสดุตกแต่งอาคาร  

 
1.4.3 Accumulator (ถังพัก) ถังพักส าหรับสารท าความเย็นท่ีอยู่ในสถานะเป็น 
 ของเหลวทางด้านความดันต่ า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.4 Air Duct Connector (ข้อต่อลม) ช่องทางส าหรับส่งผ่านลมระหว่างท่อลมหรือ 
 กล่องลม กับ เครื่องส่งลม หรือหน้ากากจ่ายลมหรือหน้ากากรับลม จะเป็นแบบท่อ 
 ลมแข็งหรือท่อลมแบบยืดหยุ่นได้ก็ได้   
 
 
 
       

ความดันบรรยากาศ 

ความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ 
(a)ab(ฟิหน) 

ความดัน 

รูปที่ 1.1 รูปแสดงความดันสัมบูรณ์ 

 

รูปที่ 1.2 รูปแสดงถังพักและบริเวณที่ติดตั้ง 
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1.4.5 อัตราการระบายอากาศจ านวนเท่าของปริมาตรของห้องในหนึ่งชั่วโมง (Air  
 Change per Hours) การน าปริมาตรของอากาศจากภายนอกเข้ามาแทนท่ี

ปริมาตรอากาศภายในห้องตามจ านวนเท่าท่ีต้องการในหนึ่งชั่วโมง  
 

1.4.6 Air Conditioner (เครื่องปรับอากาศ) เครื่องหรือกลไกท่ีออกแบบมาเพื่อน า
ความร้อนภายในห้องปรับอากาศไปปล่อยท้ิงภายนอกห้องด้วยการลดอุณหภูมิและ 

 ความชื้นออกจากพื้นท่ีปรับอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.7 Air Handling Unit (เครื่องส่งลม) เครื่องหรือกลไกท่ีประกอบด้วยตัวถัง พัดลม 
 มอเตอร์ ชุดขับ จะมีหรือไม่มีขดท่อความเย็นและท่อน้ าท้ิงก็ได้) รวมอยู่ในตัวถัง
 เดียวกันเพื่อท าหน้าท่ีส่งลม นิยมใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษเป็น AHU หรือ AH 

 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ 1.3 รูปแสดงข้อต่อท่อลมแบบท่อลมแข็งและแบบยืดหยุ่น 

 
รูปที่ 1.4 รูปแสดงเครื่องปรับอากาศแบบหนึ่ง รูปที่ 1.4 รูปแสดงเครื่องปรับอากาศแบบหนึ่ง 
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1.4.8 Air Distribution System (ระบบกระจายลมเย็น) ช่องทางท่ีต่อเนื่องส าหรับส่งผ่าน 
 ลม ซึ่งรวมถึง ท่อลม ข้อต่อลม อุปกรณ์ประกอบท่อลม ลิ้นปรับลม กล่องลม พัดลม 
และอุปกรณ์เสริมเครื่องส่งลม แต่ไม่รวมถึงพื้นท่ีปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.9 Air Duct (ท่อลม) ช่องทางส าหรับขนถ่ายลมเข้าสู่หรือออกไปจากอุปกรณ์ใน 
 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แต่ไม่รวมถึงกล่องลม 
 
1.4.10 Air Duct insulation (ฉนวนหุ้มท่อลม) วัสดุเช่น ฉนวนท้ังท่ีเป็นฉนวนเซลปิด 
  และ เซลเปิด แผ่นอลูมิเนียมบางหุ้มผิวชั้นนอก วัตถุอุดกันรั่ว ซิลิโคน เทปอลูมิเนียม 

ปุ่มยึดฉนวน วัสดุหุ้มผิวชั้นนอก (Jacket) ใช้ส าหรับหุ้มผิวด้านนอกของท่อลม พัด
ลม หรือ กล่องลม 

 รูปที่ 1.5 รูปแสดงเครื่องส่งลมแบบหนึ่ง 
 

 

รูปที่ 1.6 รูปแสดงระบบการกระจายลม 
 

 

รูปที่ 1.6 รูปแสดงระบบการกระจายลม 
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1.4.11 Air Duct Lining (วัสดุบุภายในท่อ) วัสดุเช่น ฉนวนท้ังท่ีเป็นฉนวนเซลปิดและ 
เซลเปิด วัสดุป้องกันผิวฉนวนใช้ในการบุผิวภายในท่อลม พัดลม หรือกล่องลม ตา
ข่าย วัตถุอุดกันรั่ว ซิลิโคน ปุ่มยึดฉนวน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.12 Air Filter (แผงกรองอากาศ) อุปกรณ์ใช้ส าหรับลดปริมาณหรือก าจัดอนุภาค 
แขวนลอยในอากาศออกจากระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.9 รูปแสดงแผงกรองอากาศ 
 

 
รูปที่ 1.7 รูปแสดงฉนวนหุ้มท่อลมภายนอก 

 

รูปที่ 1.8 รูปแสดงฉนวนหุ้มภายในท่อลม 
 



1-6 
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1.4.13 Air Inlet (ช่องลมเข้า) ช่องเปิดซึ่งอากาศถูกน าเข้ามาจากระบบกระจายลม 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.4.14 Air Outlet (ช่องลมออก) ช่องเปิดซึ่งอากาศถูกส่งเข้าไปในพื้นท่ีจากระบบกระจาย 
ลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.15 BTU หรือ Btu (บีทียู) เป็นหน่วยความร้อนของระบบอังกฤษ เป็นปริมาณความร้อนท่ี 
ท าให้น้ าท่ีมีน้ าหนักหนึ่งปอนด์มีอุณหภูมิเปล่ียนแปลงหนึ่งองศาฟาเรนไฮต์ 
 

1.4.16 Balancing (การปรับดุล) การปรับเพื่อให้สถานะของ ของสองสิ่งเท่ากัน หรือ การ 
ปรับอัตราการไหลของ ของไหลให้ได้ค่าตามท่ีก าหนด เช่นการปรับอัตราการไหลของ
น้ าเข้าสู่ขดท่อความเย็น 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.10 รูปแสดงช่องลมเข้าเครื่องส่งลม 
 

 
รูปที่ 1.11 รูปแสดงช่องลมออกเครื่องส่งลม 
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1.4.17 Chiller (เครื่องท าน้ าเย็น) อุปกรณ์ท าน้ าให้เย็นเพื่อใช้ในการปรับอากาศ โดยใช้ 
การแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารท าความเย็นใน วัฎจักรการท างานแบบกดดันไอ
หรือวัฎจักรการท าความเย็นแบบดูดซึม และน าความร้อนท่ีเกิดขึ้นไประบายออกสู่
บรรยากาศโดยใช้ระบบน้ าหล่อเย็นหรือใช้อากาศ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.18 Compressor (เครื่องอัด) อุปกรณ์หรือเครื่องกลไกท่ีใช้อัดสารท าความเย็นท่ีมี
สถานะเป็นก๊าซให้มีความดันสูงขึ้นเพื่อควบแน่นเป็นของเหลวในเครื่องควบแน่น 
เครื่องอัดมีหลายแบบ เช่น แบบลูกสูบ (Reciprocating) แบบสกรู (Screw) แบบ
ก้นหอย (Scroll) และแบบหอยโข่ง (Centrifugal) 
 
 
 
 
 

  

รูปท่ี 1.12 รูปแสดงการปรับดุลท่อลมและท่อน้ า 
 

  
รูปที่ 1.13 รูปแสดงเครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ าและระบายความร้อนด้วยอากาศ 
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1.4.19 Condenser (เครื่องควบแน่น) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างระหว่างสารท า 
ความเย็นกับน้ าเรียกว่า เครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ า (water cooled 
condenser) และแบบท่ีแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างระหว่างสารท าความเย็นกับ
อากาศเรียกว่าเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ (Condensing unit)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที่ 1.15 รูปแสดงเครื่องควบแน่นแบบระบายความร้อนด้วยน้ าและ 

   แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 

 
 

 

 
รูปที่ 1.14 รูปแสดงเครื่องอัดแบบต่างๆ 
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1.4.20 Cooling Coil (ขดท่อความเย็น) ขดท่อทองแดงใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนความร้อน 
ระหว่างของไหลภายในขดท่อทองแดงและของไหลโดยรอบ ๆ ขดท่อทองแดง จะมี

 ครีบหรือไม่มีครีบก็ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.21 Cooling Tower (หอน้ าหล่อเย็น) อุปกรณ์ระบายความร้อนให้กับน้ าหล่อเย็นด้วย 
การแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิกระเปาะเปียก 
หอน้ าหล่อเย็นท่ีนิยมใช้มีสองแบบคือแบบอากาศไหลสวนทางกับน้ าหล่อเย็น 
(Induce Draft) และแบบอากาศไหลตั้งฉากกับน้ าหล่อเย็น (cross Flow) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.22 Damper (ชุดแผ่นปรับปริมาณลม) ลิ้นหรือแผ่นที่ใช้ควบคุมปริมาณการไหลของ 
 ลมหรือของไหลอื่นๆ นิยมใช้ท้ังแบบ Opposed Blade และ Parallel Blade 

 

รูปที่ 1.17 รูปแสดงหอน้ าหล่อเย็นแบบ Counter Flow และแบบ Cross Flow 

  

รูปที่ 1.17 รูปแสดงหอน้ าหล่อเย็นแบบ Counter Flow และแบบ Cross Flow 

  

 

รูปที่ 1.16 รูปแสดงขดท่อความเย็น 
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1.4.23 Fan Coil Unit (เคร่ืองเป่าลมเย็น) เครื่องหรือกลไกท่ีประกอบด้วยตัวถัง (มีหรือไม่ม ี

 ก็ได้) พัดลม มอเตอร์ ชุดขับ ขดท่อความเย็นและท่อน้ าท้ิงก็ได้ รวมอยู่ในตัวถังเดียวกัน
เพื่อท าหน้าท่ีส่งลม นิยมใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษเป็น FCU มีแบบให้เลือกหลายแบบ
เช่น แขวนในเพดานแบบมีตังถังหรือไม่มีตัวถัง แบบติดเพดาน แบบติดผนัง แบบตั้งพื้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.4.24 Fan (พัดลม) อุปกรณ์หรือกลไกท่ีท าให้อากาศเคลื่อนไหวและมีแรงดันเกิดขึ้น โดยใช้ 

ใบพัด จะมีหรือไม่มีชุดขับก็ได้ และมอเตอร์ พัดลมมีการใช้งานได้หลายลักษณะเช่น 
เป็นอุปกรณ์ในการระบายอากาศ ดูดควัน ส่งลมตามท่อลม สร้างแรงดันให้กับระบบ
ควบคุมควันไฟ พัดลมจึงมีหลายแบบ เช่น แบบ Propeller แบบ Axial แบบ 
Centrifugal 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1.18 รูปแสดงชุดแผ่นปรับปริมาณลมแบบ Opposed Blade และแบบ Parallel Blade 

 

 
รูปที่ 1.19 รูปแสดงเครื่องเป่าลมเย็นแบบต่างๆ 
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1.4.25 Fire Damper (ลิ้นกันไฟ) อุปกรณ์ซึ่งติดตั้งในระบบกระจายลม ออกแบบเพื่อให้ปิด 
โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับความร้อนได้ เพื่อปิดไม่ให้อากาศไหลผ่าน และขัดขวางการ
ส่งผ่านเปลวไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.26 Fire and Smoke Damper Combination (ลิ้นกันไฟและควัน) อุปกรณ์ซึ่ง 
 ติดตั้งในระบบกระจายลมเพื่อควบคุมท้ังการเคลื่อนท่ีของควันไฟและกันไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

รูปที่ 1.20 รูปแสดง พัดลมแบบต่างๆ 

  

รูปที่ 1.21 รูปแสดงลิ้นกันไฟส าหรับท่อลมที่ผ่านผนังห้อง 

 
รูปที่ 1.22 รูปแสดงลิ้นกันไฟและควันส าหรับท่อลมโดยมีอุปกรณ์จับทั้ง 

   สัญญาณจากควันแลความร้อนจากไฟ 
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1.4.27 Fire Resistance Rating (อัตราการทนไฟ) ระยะเวลา เป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมง  
ซึ่งวัสดุหรือชุดอุปกรณ์สามารถทนไฟ ซึ่งก าหนดตามขั้นตอนการทดสอบใน NFPA 
251 Standard Methods of Tests of Fire Resistance of Building 
Construction and Materials 

 
1.4.28 Fire Wall (ผนังกันไฟ) ผนังซึ่งแบ่งพื้นท่ีภายในอาคารเพื่อป้องกันการลามไฟ และ 
 มีอัตราการทนไฟ 

 
1.4.29 Flame Spread Index (ดัชนีการลามไฟ) การวัดเปรียบเทียบ แสดงค่าเป็น 

ตัวเลขแบบไม่มีหน่วย คิดมาจากการวัดจากการมองเห็นหรือการลามไฟเทียบกับ
เวลา ตาม ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning 
Characteristics of Building Materials, or ANSI/UL 723, Standard for 
Safety Test for Surface Burning Characteristics of Building Materials. 
การทดสอบดัชนีการลามไฟจะน าชิ้นงานท่ีทดสอบกว้างประมาณ 0.50 เมตร ยาว
ประมาณ 7.50 เมตร แขวนในอุโมงค์ทดสอบท่ีปล่อยเปลวไฟ เปรียบเทียบกับอิฐท่ี
ติดไฟยาก มีการลามไฟเท่ากับ 0 และไม้โอ๊คสีแดงติดไฟได้ง่าย มีการลามไฟเท่ากับ 
100 น าค่า 0 – 100 มาแบ่งเป็น 3 ระดับ เริ่มจากติดไฟยากไปหาติดไฟง่าย คือ 
Class I (A) มีค่า 0-25 Class II (B) ติดไฟยาก มีค่า 26-75 และ Class III (C) มีค่า 
76-100 

 
ตารางที่ 1.1  ค่าดัชนีการลามไฟและดัชนีการเกิดควัน 

ดัชนีการลามไฟ ดัชนีการเกิดควัน  
Class I (or A) 0 - 25 0 - 450  
Class II (or B) 26 - 75 0 - 450  
Class III (or C) 76 - 200 0 - 450  

วัสด ุ การลามไฟ ดัชนีการลามไฟ 
อิฐ 0 I (or A) 
แผ่นยิบซั่ม 10 – 15 II (or A) 
แผ่นไม้อัด 125 – 185 III (or C) 
 
 

1.4.30 Flexible Air Duct (ท่อลมแบบยืดหยุ่น) ท่อลมแบบท่ีสามารถโค้งงอ ห้กเล้ียวได้ 
โดยไม่ต้องใช้ข้องอ 
 



1-13 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.31 Flexible Connector (ข้อต่ออ่อน) ข้อต่อท่ีอ่อนตัวได้ส าหรับติดตั้งในระบบท่อลม 
เพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลหรือส่วนท่ีสั่นสะเทือนไม่ให้ส่งทอดความ
สั่นสะเทือนไปยังระบบท่อลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.32 Grille (หน้ากากลม) ช่องเกร็ดส าหรับจ่ายลมหรือปรับลมให้ไหลเข้าห้องปรับ 
อากาศโดยไม่มีอุปกรณ์ปรับลม ในกรณีท่ีมีอุปกรณ์ปรับลมติดตั้งอยู่ท่ีหน้ากากลมจะ
เรียกว่า Register หรือ Diffuser 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1.23 รูปแสดง ท่อลมแบบยืดหยุ่น 

รูปที่ 1.24 รูปแสดง ข้อต่ออ่อน 

 

  

รูปที่ 1.25 รูปแสดงหน้ากากลมแบบ Grille, Wall Register และ Diffuser 
    

 

  

รูปที่ 1.25 รูปแสดงหน้ากากลมแบบ Grille, Wall Register และ Diffuser 
    



1-14 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
1.4.33 Hazardous Area (บริเวณอันตราย) บริเวณส่วนหนึ่งของอาคารท่ีมีระดับความ 

อันตรายต่อการอยู่อาศัยโดยท่ัวไปของคนสูงกว่าปกติ เช่น พื้นท่ีส าหรับเก็บหรือใช้
วัสดุติดไฟหรือวัสดุไวไฟ สารพิษ สารอันตราย สารกัดกร่อน อุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิด
ความร้อน 

 
1.4.34 Inlet Guide Vane (ใบน าร่องทางเข้า) ใบชนิดปรับมุมได้ตืดตั้งอยู่ท่ีท่อทางดูด 

ของพัดลมหรือเครื่องอัดเพื่อควบคุมให้การไหลขอของไหลเปลี่ยนไปตามภาระการ
ใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.35 Noncombustible Material (วัสดุไม่ติดไฟ) วัสดุซึ่งในสภาพการใช้งาน 
ตามปกติเมื่อถูกไฟหรือถูกความร้อน จะไม่ลุกติดไฟ เผาไหม้ สนับสนุนการเผาไหม้ 
หรือปล่อยไอระเหยท่ีติดไฟ วัสดุซึ่งผ่านมาตรฐาน ASTM E 136, Standard Test 
Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750C 
ถือว่าเป็นวัสดุไม่ติดไฟ 

 
1.4.36 Plenum (กล่องลม) กล่องหรือห้องซึ่งเชื่อมต่อกับท่อลมหนึ่งท่อหรือมากกว่า และ 

เป็นส่วนหนึ่งของระบบกระจายลม  
 

1.4.37 Pressurized Staircase (บันไดหนีไฟแบบอัดอากาศ) บันไดหนีไฟที่มระบบลมอัด 
เพื่อป้องกันควันไฟไหลเข้าช่องทางบันได ซึ่งถูกใช้เป็นเส้นทางหนีไฟ 
 
 

 
รูปที่ 1.26 รูปแสดงใบน าร่องทางเข้า 
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1.4.38 Pressurization System (ระบบควบคุมความดัน) อุปกรณ์ กลไกและระบบ 
ควบคุมเพื่อความดันของอากาศภายในอาคารสูงพอท่ีจะเพื่อป้องกันควันไฟไม่ให้
ลุกลามไปยังเส้นทางหนีไฟท าให้เกิดความปลอดภัยขณะที่เกิดเพลิงไหม้ 
 

1.4.39 Smoke (ควัน) อนุภาคแขวนลอยในอากาศและก๊าซ  เกิดขึ้นเม่ือวัสดุเกิดการเผาไหม้ 
และรวมตัวหรือผสมกับกระแสอากาศ 
 

1.4.40 Smoke Barrier (แนวกันควัน) แนวต่อเนื่อง แนวตั้งหรือแนวราบ เช่น ผนัง พื้น  
เพดาน ซึ่งออกแบบและก่อสร้างเพื่อขัดขวางการเคลื่อนท่ีของควัน 
 

1.4.41 Smoke Control (การควบคุมควัน) ระบบซึ่งใช้พัดลมในการสร้างความดันแตกต่าง 
เพื่อจัดการการเคลื่อนท่ีของควัน 
 

1.4.42 Smoke Detector (อุปกรณ์ตรวจจับควัน) อุปกรณ์ซึ่งตรวจจับอนุภาคท่ีเกิดจาก 
การเผาไหม้ทั้งท่ีมองเห็นได้และมองไม่เห็น 
 

1.4.43 Smoke Developed Index (ดัชนีการเกิดควัน) การวัดเปรียบเทียบ แสดงค่าเป็น 
ตัวเลขแบบไม่มีหน่วย ตามมาตรฐานเดียวกับ Flame Spread Index (ดัชนีการ 
ลามไฟ)    

 
1.4.44 Smoke Damper (ลิ้นกันควัน) อุปกรณ์ซึ่งติดตั้งในระบบกระจายลมเพื่อควบคุม 

การเคลื่อนท่ีของควันไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.45 Volatile organic compound (สารอินทรีย์ระเหยง่าย) สารอินทรีย์ท่ีระเหยได้
ง่ายและแพร่กระจายอยู่ในบรรยากาศ แหล่งก าเนิดมี 2 แหล่งใหญ่ คือ สารอินทรีย์ 
ระเหยท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ป่า ก๊าซจากการเน่าเสียของอินทรียวัตถุ  

 
รูปที่ 1.27 รูปแสดงลิ้นกันควันส าหรับท่อลมที่ผ่านผนังห้อง 
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รวมท้ังจากการขับถ่ายและการหายใจของมนุษย์ และสารอินทรีย์ระเหยท่ีเกิดจาก 
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่การเดินทาง ไอระเหยจากการเติมน้ ามัน 
เชื้อเพลิง การคมนาคมขนส่ง การใช้เชื้อเพลิงหุงต้ม การเผาไหม้กองขยะ และการ 
ใช้สารเคมีในครัวเรือน เช่น น้ ายาซักแห้งหรือ น้ ายาท าความสะอาดบางชนิด 

 
1.5 ข้อก าหนดทั่วไป 

1.5.1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งตาม
 มาตรฐานสากลท่ียอมรับได้และเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมท่ีดี (Good 
 Engineering Practice) 

1.5.2 งานไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศต้องออกแบบและติดตั้งปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ฉบับล่าสุด 

 
1.6 เสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน 

1.6.1 ทั่วไป  
การออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ จะต้องควบคุมเสียง
รบกวนและการสั่นสะเทือนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ การเลือกและการติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรับระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ จะต้องเป็นไปในลักษณะท่ีเสียง
รบกวนและการสั่นสะเทือนจะส่งผ่านไปยังบริเวณใด ๆ โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญส าหรับบริเวณนั้น ๆ 
ข้อแนะน าในการก าหนดระดับเสียงท่ียอมรับได้ มีดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1.2 ข้อแนะน าในการก าหนดระดับเสียงทีย่อมรับได้ 

ประเภทการใช้สอย NC Level ที่แนะน า Sound Level, dBA 
ที่อยู่อาศัย   

อพาร์ทเมนต์ 25-35 35-45 
ห้องชุมนุม 25-30 35-40 
วัด 30-35 40-45 
ห้องพิจารณาคด ี 30-40 40-50 
โรงงาน 40-65 50-75 
บ้านย่านชานเมือง 20-30 30-38 
บ้านในเมือง 25-30 34-42 

โรงแรม   
ห้องพัก 25-35 35-45 
ห้องประชุม 25-35 35-45 
ส่วนบริการ 40-45 45-50 
ทางเดิน ล็อบบี ้ 35-40 50-55 

ส านักงาน   
ห้องประชุม 25-35 35-40 
ห้องท างานส่วนตัว 30-35 40-45 
พื้นที่ท างาน 35-40 45-50 
ห้องคอมพิวเตอร์ 40-45 50-55 

โรงพยาบาลและสถานีอนามัย   
ห้องท างานส่วนตัว 25-30 35-40 
ห้องผ่าตัด 25-30 35-40 
ห้องพักคนไข้ 30-35 40-45 
ห้องปฏิบัติการ 35-40 45-50 
ทางเดิน ล็อบบี ้ 30-35 40-45 
พื้นที่สาธารณะ 35-40 45-50 

สถานศึกษา   
ห้องเรียน 25-30 35-40 
ห้องเรียนรวม 35-40 45-50 
ห้องชมภาพยนตร ์ 30-35 40-45 
ห้องสมุด 35-40 40-50 
ห้องทดลอง 20-25 30-65 
อาคารชุด 25-35 35-45 
ภัตตาคาร 40-45 50-55 
ห้องส่ง ห้องถ่ายทอด 15-25 25-35 
ห้องบันทึกเสียง 15-20 25-30 
ห้องฟังเพลง 15-20 25-30 
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1.6.2 ห้องเครื่อง  
ห้องเครื่องส าหรับการติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น เครื่องท าความเย็น เครื่องสูบน้ า หม้อ
ไอน้ า และ อุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งก่อให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน จะต้องไม่
อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณท่ีไวต่อเสียง ต าแหน่งของห้องเครื่องจะต้องเป็นท่ีซึ่งไม่เกิด
การส่งผ่านโดยตรงของเสียงและการสั่นสะเทือนจากห้องเครื่องไปยังบริเวณท่ีไวต่อ
เสียง  
อุปกรณ์ทุกชนิดเมื่อท างานท่ีเต็มภาระหรือทุกสภาวะของการท างานระดับความดัน
ของเสียงของอุปกรณ์ไม่ควรเกิน 90 dBA และจะต้องติดตั้งเครื่องลดความดังของ
เสียง (Sound Attenuation) ไม่ให้เกิน 70 dBA ท่ีระยะ 1.50 เมตร 
ระดับความดันเสียง (Sound Pressure Level) ของอุปกรณ์ต่าง ๆ มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 1.3 ระดับความดันเสียง (Sound Pressure Level) ของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ประเภทของอุปกรณ์ 
Sound Pressure Level,  

dBA ที่ 0.90 เมตร 
เครื่องท าน้ าเย็นแบบลูกสูบ  

10-50 RT 89 
51-200 RT 94 

เครื่องท าน้ าเย็นแบบสกรู  
100-300 RT 90 

เครื่องท าน้ าเย็นแบบหอยโข่ง  
น้อยกว่า 500 RT 97 
มากกว่า 500 RT 103 

เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมทุกขนาด 86 
หม้อน้ า ขนาด 50-2,000 แรงม้าหม้อน้ า 88 

 
1.6.3 การเลือกอุปกรณ ์การเลือกอุปกรณ์ซึ่งสร้างความดันเสียง (Sound Power Level)

 ต่ าท่ีสภาวะการท างานเต็มภาระออกแบบและอุปกรณ์ต้องท างานท่ีประสิทธิภาพ
 สูงสุด ถ้าจ าเป็นจะต้องลดระดับความดันเสียง (Sound Power Level) ไม่ให้
 รบกวนบริเวณข้างเคียง โดยการห่อหุ้มอุปกรณ์อย่างเหมาะสมหรือใช้เครื่องลด
 ความดันเสียงช่วย นอกจากนีอุ้ปกรณ์จะต้องวางในทิศทางท่ีเสียงรบกวนจะกระจาย
 ออกห่างจากบริเวณท่ีมีผู้อาศัยให้มากที่สุด 

ตัวอย่างการลดความดันของเสียงโดยการหุ้มอุปกรณ์และจัดท าผนังลดความดันของ 
เสียง  
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1.6.4 การควบคุมเสียงรบกวน 
ก.  ท่อลม ต้องออกแบบและติดตั้งท่อลมให้หลีกเลี่ยงการส่งผ่านเสียงรบกวนและการ

สั่นสะเทือนซึ่งอาจจะไปตามระบบท่อลมจากห้องเครื่องไปยังห้องอื่น ๆ ท่ีอยู่
ติดกัน ระบบท่อลมจะต้องไม่ให้มีเสียงสนทนาหรือเสียงรบกวนข้ามจากบริเวณ
หนึ่งไปยัง อีกบริเวณหนึ่ง 

  ระบบท่อลมจะต้องออกแบบ สร้าง และติดตั้งอย่างเหมาะสม เพื่อลดเสียงรบกวน
ลงให้เพียงพอแก่การรักษาระดับเสียงรบกวนท่ีแนะน าในบริเวณปรับอากาศ 

 การสร้างและการติดตั้งท่อลมจะต้องเป็นแบบท่ีการสั่นของผนังท่อลมและการ
ส่งผ่านเสียงรบกวนผ่านผนังท่อลมสามารถลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

ข.  กล่องลม ถ้าจ าเป็น กล่องลมท่ีออกแบบอย่างเหมาะสม กรุภายในด้วยวัสดุดูดซับ
เสียง ท่ีผ่ านการรับรอง และ/หรือ  จะต้อง ใช้อุปกรณ์ลดเสียง  ( Sound 
Attenuator) ส าหรับการลดเสียงรบกวนให้เบาลง 

ค.  อุปกรณ์ควบคุมการไหล ลิ้นปรับลมและอุปกรณ์ควบคุมการไหลอื่น ๆ จะต้อง 
 เลือกให้การเกิดเสียงรบกวนไม่เกินกว่าระดับท่ียอมรับได้ 
ง.  อุปกรณ์จ่ายลมปลายทาง จะต้องเลือกใช้ในแบบท่ีลักษณะการเกิดเสียงผ่านการ

รับรอง 
จ.  ท่อ จะต้องให้ความเร็วของของไหลในท่อจะต้องเลือกให้เกิดเสียงรบกวนไม่เกิน

กว่าระดับท่ียอมรับได้ 
1.6.5 การควบคุมการสั่นสะเทือน อุปกรณ์แยกการส่ันสะเทือนท่ีได้รับการออกแบบอย่าง 

เหมาะสมจะต้องติดตั้งไว้ใต้เครื่องจักรเพื่อจ ากัดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนไปสู่
โครงสร้าง ในท านองเดียวกัน จะต้องใช้อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนระหว่างเครื่องจักร
กับงานท่อน้ าและท่อลมท้ังหมด รวมถึงการรองรับท่อเมื่อมีการสั่นสะเทือน 
 

1.7 การเข้าถึง (Access) 
1.7.1 ทั่วไป  

  
รูปที่ 1.28 รูปแสดงการหุ้มอุปกรณ์และการจัดท าผนังลดความดันของเสียง 
ภาพจาก Noise & Vibration Control Inc. 
 

 

รูปที่ 1.28 รูปแสดงการหุ้มอุปกรณ์และการจัดท าผนังลดความดันของเสียง 
ภาพจาก Noise & Vibration Control Inc. 
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อุปกรณ์และเครื่องใช้ทางกลทุกชนิดจะต้องเข้าถึงได้ เพื่อตรวจสอบ บริการ 
ซ่อมแซมและเปลี่ยน โดยไม่ต้องรื้อถอนโครงสร้างถาวร หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น 
ต้องมีการจัดเตรียมพื้นท่ีและช่องว่างส าหรับท างานไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ในการ
บริการอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้อุปกรณ์ควบคุม มาตรวัด แผงกรองอากาศ พัดลม 
มอเตอร์ และ หัวเผา จะต้องเข้าถึงได้ และต้องแสดงข้อแนะน าในการใช้งานให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนอยู่ใกล้เคียงกับเครื่องใช้นั้น 

1.7.2 เครื่องท าความเย็น จะต้องจัดเตรียมช่องทางท่ีเข้าถึงได้ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 
0.60 เมตรและสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ส าหรับเครื่องท าความเย็นแต่ละเครื่องท่ี
ติดตั้งไว้ภายในอาคาร ยกเว้นท่อน้ า ท่อลม และอุปกรณ์ในลักษณะท่ีไม่จ าเป็นต้อง
ได้รับการบริการหรือการปรับแก้ 
ข้อยกเว้น  ช่องเปิดบริการไปยังเครื่องท าความเย็นท่ีอยู่เหนือฝ้าเพดานจะต้องมี
ขนาดความกว้างอย่างน้อย 0.60 เมตร และยาวอย่างน้อย 0.60 เมตร และต้องมี
ขนาดใหญ่เพียงพอในการเปลี่ยนเคร่ืองท าความเย็นได้ 

1.7.3 การติดตั้งเหนือฝ้าเพดาน หากช่องเปิดบริการอยู่ห่างจากพื้นท่ีท างานมากกว่า 
1.00 เมตร จะต้องจัดเตรียมพื้นท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงและต่อเนื่องซึ่งมีความกว้าง 
ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตรจากช่องเปิดบริการไปยังพื้นท่ีท างานท่ีจ าเป็น 

1.7.4 แผงกรองอากาศ วาล์วควบคุม และ เครื่องส่งลมเย็น จะต้องจัดเตรียมช่องทางท่ี 
ไม่มีสิ่งกีดขวางท่ีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 0.75 
เมตร เพื่อเข้าบ ารุงรักษา แผงกรองอากาศ วาล์วควบคุม และ เครื่องส่งลมเย็น 

   ข้อยกเว้น  ช่องเปิดที่เปิดถึงอุปกรณ์โดยตรง อาจลดขนาดลงเหลือ 0.30 เมตร  
   โดยที่ยังคงสามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์นั้นได้ 

1.7.5 การติดตั้งบนหลังคาหรือผนังภายนอก 
ก.  อุปกรณ์ท่ีติดตั้งบนหลังคาหรือบนผนังภายนอกจะต้องเข้าถึงได้  ส าหรับการ 
  เข้าถึงอุปกรณ์ท่ีอยู่บนหลังคาหรือบนผนังภายนอกของอาคารชั้นเดียวอาจใช้

บันไดชั่วคราวหรือวิถีทางชั่วคราวอื่น ๆ 
ข. หากหลังคามีความชันมากกว่า 1 ต่อ 3 จะต้องจัดเตรียมแท่นส าหรับท างานท่ี

ได้ระดับท่ีมีความกว้างอย่างน้อย 0.75 เมตร ทางด้านท่ีรับบริการหรือควบคุม 
   เครื่องนั้น ด้านของแท่นท างานท่ีอยู่ชิดกับขอบหลังคาด้านล่างจะต้องป้องกัน

ด้วยราวกันตกที่มั่นคงท่ีมีความสูงอย่างน้อย 1.00 เมตร 
ค.  หากหลังคามีความชันมากกว่า 1 ต่อ 3 จะต้องจัดเตรียมทางเดินบนท่ีสูง 

(catwalk) ซึ่งต้องมีความกว้างอย่างน้อย 0.40 เมตร พร้อมด้วยหลักยึดท่ีมั่นคง
ท่ีห่างกันไม่เกิน 0.40 เมตร จะต้องจัดเตรียมไว้จากการเข้าถึงหลังคาไปยังแท่น
ท างานท่ีเครื่องใช้       
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2 การปรับอากาศ 
สารบัญบทที่ 2 
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
2.2 วิธีการการค านวณภาระการปรับอากาศ (Cooling Load Estimation Method) 
2.3 สภาวะการออกแบบ (Design Condition) 
2.4 การระบายอากาศ (Ventilation) 
2.5 การหาภาระการปรับอากาศ 
2.6 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร หรือส่วนของอาคารที่มีการปรับอากาศ 

 
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 2.1.1 กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ (Laws of Thermodynamics) 

เทอร์โมไดนามิกส์เป็นพื้นฐานของความร้อนและการปรับอากาศ กฎของเทอร์โม
ไดนามิกส์มี  4 ข้อ ดังนี้  
2.1.1.1 กฎข้อท่ี ศูนย์   กล่าวว่า "ถ้าหากระบบ (หรือเทหวัตถุ) ระบบ ก กับ ระบบ 

ข อยู่ในสภาวะสมดุลกันทางความร้อน (มีความร้อนเท่ากัน) และ ระบบ ข 
กับ ระบบ ค อยู่ ในสภาวะสมดุลกันทางความร้อนเช่นกัน นั่นย่อม
หมายความว่า ระบบ ก กับ ระบบ ค อยู่ในสภาวะสมดุลกันทางความร้อน
เหมือนกัน" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.1 รูปแสดง การสมดุลและการถ่ายเทความร้อนของเทหวัตถุ 

(ภาพจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) 
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2.1.1.2  กฎข้อท่ี 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ (1st Law of thermodynamics) 
กฎข้อท่ีหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับพลังงานในกระบวนการ 
(Conservation of Energy) ซึ่งกล่าวว่า “ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ นั้น พลังงานจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และไม่มีการสูญหายไป แต่
สามารถเปลี่ยนไปอยู่ในรูปอื่นได้” กฎข้อหนึ่งจะบ่งบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานท่ีเกิดขึ้นภายใน ระบบต่าง ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ท้ังทางเคมีและทางกายภาพ 
กฎข้อท่ี 1 สามารถแบ่งการสังเกตการณ์ออกได้เป็นสองส่วน ดังนี้ 
(ก)  ระบบ (System) เช่น เครื่องยนต์  ปฏิกิริยาเคมี  เซลล์ของ 

สิ่งมีชีวิต และอื่น ๆ     
 (ข)  สิ่งแวดล้อม (Surrounding) คือ บริเวณอื่นท่ีเราใช้ในการสังเกตการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในระบบ โดยท่ัวไประบบและสิ่งแวดล้อม
สามารถจ าแนกออกได้เป็นดังนี้ 
- ระบบเปิด (Open System) คือ ระบบท่ีสามารถเกิดการถ่าย เท 
 มวลสาร เข้า-ออก จากระบบไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ 
- ระบบปิด (Closed System) คือ ระบบท่ีไม่สามารถเกิดการ

ถ่ายเทมวลสาร เข้า-ออก จากระบบไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ (แต่อาจ
เกิดการถ่ายเทพลังงานได้) 

- ระบบโดดเดี่ยว (Isolated System) คือ ระบบท่ีไม่สามารถเกิด
การถ่ายเทมวลสารและพลังงาน เข้า -ออก จากระบบไป สู่
สิ่งแวดล้อมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 2.2 รูปแสดง ระบบและสิ่งแวดล้อม 

(ภาพจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) 
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สรุป กฎข้อท่ี 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ (1st Laws of 
Thermodynamics) เป็นการอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
เมื่อเกิดกระบวนการต่าง ๆ ท่ีผันกลับได้ (Reversible Process) ระบบอยู่
ในสภาวะสมดุลกับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาขณะเกิดการเปลี่ยนแปลง 
เป็นไปตามสมการต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

      q =  dU - W 
เมื่อ q คือ ความร้อน 

      dU คือ การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน 
      W คือ งานท่ีได้ 

เอนทาลปี (Enthalpy, H) เป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งท่ีแตกต่างจากพลังงาน
ภายใน ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานภายในกับเอนทาลปี มีดังนี้ 

   H = U + pV 
   เมื่อ H คือ เอนทาลปี 

U คือ พลังงานภายใน 
P คือ ความดัน 
V คือ ปริมาตร 

 
ความจุความร้อน (Heat Capacity, C) ค่าปริมาณของความร้อนท่ีให้เข้า
ไปในระบบ (q) เพ่ืออุณหภูมิ 1 °C หรือ K 
ความร้อนจ าเพาะของวัตถุ (Specific Heat Capacity, c ) J/g- °C 
หมายถึง ปริมาณของพลังงานความร้อน ท่ีจะท าให้วัตถุมวล 1 กรัมมี
อุณหภูมิเปล่ียนไป 1 หน่วยองศาเซลเซียส 

 
2.1.1.3  กฎข้อท่ี 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์ (2nd Law of Thermodynamics) 

 กฎข้อท่ี 2 จะเกี่ยวกับการไหลของความร้อน หากระบบ (หรือเทหวัตถุ) 
 สองชนิดมีอุณหภูมิแตกต่างกัน ความร้อนก็จะเคลื่อนท่ีจากระบบท่ีมี

อุณหภูมิสูงกว่าไปยังระบบท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่า ระบบท่ีมีอุณหภูมิต่ าจะเพิ่ม
อุณหภูมิขึ้น ขณะท่ีระบบท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะลดอุณหภูมิลง จนกระท่ัง
ท้ังสองระบบมีอุณหภูมิเท่ากัน 
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ตัวแปรท่ีส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางของการเกิดกระบวนการ
ต่างๆ คือ เอนโทรปี (Entropy, S) หลาย ๆ กระบวนการในธรรมชาติ
สามารถ เกิ ดขึ้ น ได้ เอ ง โดย ท่ี ไม่ ต้ อ ง ไปท าอะ ไ รกั บระบบเลย 
(Spontaneous Change หรือ Natural Change) เป็นกระบวนการท่ี
ผันกลับไม่ได้ ( Irreversible Process) เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการไปข้างหน้าได้อย่างเดียว ระบบอยู่ในสภาวะสมดุลกับ
สิ่งแวดล้อมตลอดเวลาขณะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในกระบวนการ
เหล่านี้ค่าเอนโทรปีจะคงท่ี ความสัมพันธ์ของเอนโทรปีกับความร้อน
และอุณหภูมิ เป็นไปตามสมการ ดังนี้ 

    dS =  dq/T 
      เมื่อ  dq คือ การเปลี่ยนแปลงความร้อน 
              T  คือ อุณหภูมิ 
       dS คือ การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

รูปที่ 2.4 รูปแสดง การละลายของน้้าแข็งในแก้ว
น้้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีกับการ
เปลี่ ยนแปลงของความร้ อนที่ เ กิ ดขึ้ นตาม
ธรรมชาติที่ไม่มีระเบียบและไม่สามารถผันกลับได้ 

 

รปูท่ี 2.3 รูปแสดงการไหลของความร้อนจาดระบบที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังระบบที่มีอุณหภูมิต่้ากว่า 

 

รปูท่ี 2.3 รูปแสดงการไหลของความร้อนจาดระบบที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังระบบที่มีอุณหภูมิต่้ากว่า 
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2.1.1.4  กฎข้อท่ี 3 ของเทอร์โมไดนามิกส์ (3rd Law of Thermodynamics) 
จากกฎข้อท่ี 2 เป็นเพียงการอธิบายค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีท่ี
อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเอนโทรปีของระบบท่ีศูนย์องศาเคล
วิน เป็นอุณหภูมิสมบูรณ์ท่ีอะตอมจะไม่เกิดการเคลื่อนไหวอีก ดังนั้น
อะตอมเหล่านี้จะจัดเรียงอยู่อย่างเป็นระเบียบท่ีสุด นั่นคือ จัดเรียงตัว
ได้เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือจะกล่าวได้ว่า ระบบไม่มีความไม่เป็น
ระเบียบเหลืออยู่เลย เพราะฉะนั้น ค่าเอนโทรปีของระบบผลึกท่ี
สมบูรณ์แบบท่ีอุณหภูมิศูนย์องศาเคลวินจะมีค่าเป็น ศูนย์” นั่นคือ 
             S = 0     

2.2 วิธีการการค้านวณภาระการปรับอากาศ (Cooling Load Estimation Method) 
วิธีการการค านวณภาระการปรับอากาศ เป็นการประมาณการเลือกใช้ตัวแปรต่าง ๆ การก าหนด
เกณฑ์ท่ีมีส่วนส าคัญต่อภาระการปรับอากาศ เช่น สภาพอากาศท่ีใช้ในการออกแบบ การก าหนด
อัตราการระบายอากาศ จ านวนผู้ใช้สอยอาคาร การใช้อุปกรณ์ท่ีให้ความร้อนในห้องปรับอากาศ 
หรือแม้กระทั่งการหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของวัสดุ ดังนั้น วิศวกรออกแบบระบบ
ปรับอากาศแต่ละคนจึงค านวณภาระการปรับอากาศแล้วได้ผลไม่ตรงกัน การหาภาระการปรับ
อากาศจึงถูกเรียกว่า การประมาณ (Estimation) หรือ การส ารวจภาระการปรับอากาศ 
(Cooling Load Survey) อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการประมาณภาระการปรับอากาศมีอยู่ หลาย
วิธี การเลือกวิธีการค านวณแบบง่ายไม่ยุ่งยากมากนัก (Complexity) ผลท่ีได้จะไม่แม่นย า 
(Accuracy) ท านองเดียวกันการเลือกวิธีท่ียากเกินไปก็จะเสียเวลาและมีความยุ่งยากในการ
ค านวณมาก ถึงแม้จะได้ผลท่ีแม่นย าก็ตาม วิธีการหาภาระการปรับอากาศท้ัง 6 วิธีเรียงล าดับ
จากง่ายไปหายากและความแม่นย าจากน้อยไปหามาก มีวิธีดังต่อไปนี้ 
ก. Instantaneous temperature  

เป็นการประมาณการหาภาระการปรับอากาศแบบเร็ว ๆ เพื่อให้ได้ภาระการปรับอากาศ 
โดยมีจ านวนครั้งในการประมาณภาระน้อยครั้ง ซึ่งจะเหมาะกับพื้นท่ีปรับอากาศขนาดเล็ก ๆ   
และมีกิจกรรมท่ัว ๆ ไปท่ีไม่ซับซ้อน เช่น บ้านและร้านอาหาร 

 การค านวณ ใช้สูตรพื้นฐาน   q = U x A x (T2-T1) 
ข. Storage Load Factor 

วิธีหาการปรับอากาศแบบ Storage Load Factor เป็นการพัฒนามาจากแนวคิดของผู้
คิดค้นและพัฒนาเทคนิคการหาภาระการปรับอากาศโดยการใช้ E-20 ของ Carrier เน้นการ
ให้ความส าคัญกับการค านวณท่ีใช้สูตรไม่ยุ่งยาก กระชับ ใช้ค่าจากตารางท่ีค านวณไว้แล้ว 
โดยใช้สูตรการค านวณกับตัวแปรต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายและช่วยในการค านวณได้เร็ว ข้อดีคือ
ให้ผลการค านวณท่ีน่าเชื่อถือ ผสมผสานได้ดีกับวิธีการสะสมความร้อนในอาคาร ข้อ
เสียเปรียบในการเลือกการค านวณหาภาระการปรับอากาศด้วยวิธีนี้คือ หากพื้นท่ีการปรับ 
อากาศมีขนาดใหญ่และซับซ้อนจะต้องใช้เวลามาก นอกจากนี้ผลท่ีได้มักมีขนาดระบบ 
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ปรับอากาศใหญ่กว่าปกติท าให้ต้องลงทุนมากเกินไป 
ค. Cooling Load Temperature Different and Cooling Load Factor (CLTD / CLF) 

 การหาภาระการปรับอากาศโดยเลือกวิธี CLTD/CLF เป็นวิธีการค านวณโดยจะใช้หรือไม่ 
ต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ สามารถปรับใช้ร่วมกับการใช้เทคนิคการสมดุลความร้อนและ
การใช้ตารางช่วยค านวณท่ีท าการประมวลผลเบื้องต้นไว้ให้แล้วเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา 
การตัดสินใจ และการเลือกใช้ค่าตัวแปรต่าง ๆ ข้อเสียก็คือ การเลือกวิธี CLTD/CLF หา
ภาระการปรับอากาศมีความยืดหยุ่นน้อย แต่เป็นวิธีการค านวณท่ีสามารถพัฒนาไปสู่การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในอนาคตได้ดี ในปัจจุบันการเลือกวิธี CLTD/CLF หาภาระการปรับ
อากาศยังเป็นวิธีท่ีใช้กันมากและให้ผลน่าพอใจ 

ง. Transfer Function 
 การหาภาระการปรับอากาศโดยเลือกวิธี Transfer Function เป็นวิธีการค านวณแบบ

สมดุลความร้อนแบบง่าย ๆ และใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลช่วยในการค านวณ เนื่องจาก
ต้องค านวณภาระการปรับอากาศทุกชั่วโมงตลอด 24 ชั่วโมง ข้อดีท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุดคือ 
การจ าลองภาระการปรับอากาศตลอดวัน ท าให้มีความมั่นใจมากขึ้น การจ าลองการใช้
พลังงานกับภาระการปรับอากาศ 

จ. Radiant Time Series 
 วิธีค านวณแบบ Radiant Time Series เป็นวิธีสมดุลความร้อนตามคู่มือของ ASHRAE 

ท่ีก าลังใช้กันอยู่ ภายใต้อุณหภูมิในพื้นท่ีปรับอากาศแต่ละส่วนตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ท า
ให้ง่ายต่อการพิจารณาแลกวิเคราะห์ภาระการปรับอากาศ ในขณะนี้ยังอยู่ในการศึกษา
และยังไม่นิยมใช้กันมากนัก 

ฉ. วิธีค านวณแบบ Heat Balance  
เป็นวิธีค านวณภาระการปรับอากาศโดยใช้การถ่ายเทความร้อนท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดจากการ
น าความร้อน การพาความร้อนและการแผ่ความร้อนท่ีมีผลต่อภาระการปรับอากาศท้ัง
ภายในและภายนอกพื้นท่ีปรับอากาศ ท้ังนี้โดยไม่ยกเว้นความร้อนท่ีเกิดขึ้นใด ๆ ท้ังสิ้น 
ข้อดีของวิธีนี้คือ การน าความร้อนมาค านวณท้ังหมด โดยไม่ต้องมีข้อโต้เถียงในเรื่องตัว
แปรและค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ประกอบกับไม่มีข้อยกเว้นในการค านวณภาระการปรับ
อากาศ 

สรุป  การเลือกวิธีการหาความร้อนยังคงอยู่ในวินิจฉัยของวิศวกรออกแบบและประสบการณ์ 
ซึ่งจะต้องหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดต่อการหาภาระการปรับอากาศ ท้ังในการลงทุน การใช้
พลังงานและการบ ารุงรักษาระบบในระยะยาว  
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2.3  สภาวะการออกแบบ (Design Condition) 
2.3.1  สภาวะการออกแบบภายในอาคาร (Indoor Air Condition) 

ก.  ส าหรับการปรับอากาศเพื่อความสบาย ต้องเลือกสภาวะการออกแบบภายในอาคาร
ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ ในกรณีไม่มีความต้องการเป็น
กรณีพิเศษอื่นๆ การค านวณภาระการท าความเย็นแนะน าให้ใช้อุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ตามท่ีแสดงใน ตารางท่ี 2.1 สภาวะออกแบบภายในอาคาร 

 

ตารางที่ 2.1   ค่าแนะน้าสภาวะการออกแบบภายในอาคาร 
 

ลักษณะการใช้งาน 
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง ความชื้นสัมพัทธ์ 

องศาเซลเซียส เปอร์เซ็นต์ 
เพื่อความสบายโดยท่ัวไป 
ท่ีพักอาศัย โรงแรม ส านักงาน โรงเรียน 

24 55 

ร้านค้าและการใช้งานในระยะเวลาสั้น 
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานี
ขนส่ง ทางเดิน 

25 55 

พื้นท่ีท่ีมีอัตราส่วนความร้อนสัมผัสต่ า 
ร้านอาหาร สนามกีฬาในร่ม หอประชุม 
สถานท่ีชุมนุมคน ครัว 

25 60 

หมายเหตุ : กรณีมีการควบคุม Mean Radiant Temperature ของพื้นผิวในพื้นที่ปรับอากาศ หรือความเร็วกระแสลม
ในพื้นที่ปรับอากาศ ให้น าผลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการก าหนดสภาวะการออกแบบในอาคารด้วย 

 

ข.  ส าหรับการปรับอากาศท่ีไม่ใช่เพื่อความสบาย การเลือกสภาวะการออกแบบภายใน
อาคารสามารถพิจารณาเลือกใช้ตามความจ าเป็นของลักษณะการใช้งาน 

2.3.2  สภาวะอากาศภายนอกส าหรับการออกแบบ (Outdoor Air Condition) 
ก.  สภาวะอากาศภายนอกส าหรับการออกแบบของจังหวัดต่างๆแสดงอยู่ในตารางท่ี 2.2  

การเลือกใช้สภาวะส าหรับการค านวณภาระการท าความเย็นต้องพิจารณาจาก
ลักษณะการใช้งานและร้อยละของเวลาท่ียอมให้สูงกว่าสภาวะอากาศภายนอก
ส าหรับการออกแบบได้ 
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ตารางที่ 2.2   สภาวะอากาศภายนอกส้าหรับการออกแบบ 
 

สถานที ่ ละติจูด ลองติจูด 

ความสูง 
จากระดับ 
น้้าทะเล
(เมตร) 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
0.4% 1% 2% 

DB MCWB DB MCWB DB MCWB 

กรุงเทพฯ 13.73N 100.57E 20 35.7 26.4 35 26.4 34.4 26.2 
กาญจนบุรี 14.02N 99.53E 29 38.8 24.5 37.8 24.6 36.8 24.6 
เกาะสมุย 9.47N 100.05E 7 33.3 26.3 32.7 26.3 32.2 26.3 
เกาะสีชัง 13.17N 100.80E 26 33.4 27 22.9 26.7 32.4 26.4 
ขอนแก่น 16.43N 102.83E 166 38.6 24.4 37.4 24.6 36.1 24.7 
เขื่อนภูมิพล 17.25N 99.02 E 144 39 24.3 37.9 24.2 36.8 24.3 
โคราช 14.97N 102.08E 188 38.1 24.3 37 24.4 35.9 24.4 
จันทบุรี 12.60N 102.12E 4 34.2 26 33.7 25.9 33.2 25.8 
ชลบุรี 13.37N 100.98E 2 35.7 26.3 35 26 34.4 25.9 
ชัยภูมิ 15.80N 102.03E 183 38 24.4 36.9 24.4 35.8 24.3 
ชุมพร 10.48N 99.18E 5 35.1 26.4 34.3 26.4 33.6 26.3 
เชียงราย 19.92N 99.83E 395 36.5 22.1 35.3 22.4 34.1 22.8 
เชียงใหม่ 18.78N 98.98E 314 37.7 22.4 36.5 22.4 35.2 22.4 
ดอนเมือง 13.92N 100.60E 12 37.2 26.5 36.6 26.4 35.8 26.3 
ตรัง 7.52N 99.62E 16 35.5 25.3 34.7 25.3 33.9 25.4 
ตาก 16.88N 99.15E 124 39.3 23.5 38.2 23.5 37.2 23.3 
ทองผาภูมิ 14.75N 98.63E 99 38.1 25.9 37.1 25.2 36 24.9 
ท่าตูม 15.32N 103.68E 129 38.4 25.7 37.1 25.5 36 25.5 
นครพนม 17.42N 104.78E 148 37.2 25.5 35.8 25.4 34.6 25.4 
นครศรีธรรมราช 8.47N 99.97E 9 34.9 26.3 34.2 26.2 37.7 26.1 
นครสวรรค์ 15.80N 100.17E 35 38.8 25.2 37.8 25.1 36.8 25 
นราธิวาส 6.42N 101.82E 5 33.8 26.4 33.1 26.5 32.6 26.4 
น่าน 18.77N 100.77E 201 38.2 24.7 37 24.8 35.7 24.8 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)   สภาวะอากาศภายนอกส้าหรับการออกแบบ 
 

สถานที ่ ละติจูด ลองติจูด 
ความสูงจาก
ระดับน้้าทะเ
ล (เมตร) 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 
0.4% 1% 2% 

DE MCWB DB MCWB DB MCWB 
บัวชุม 15.27N 101.18E 50 38.8 25.8 37.7 25.6 36.5 25.5 
ประจวบคีรีขันธ์ 11.83N 99.83E 5 34.7 26.8 33.9 26.6 33.2 26.5 
ปราจีนบุรี 14.05N 101.37E 6 37.2 26.6 36.4 26.4 35.5 26.3 
ปัตตานี 6.78N 101.15E 9 34.5 25.7 33.8 25.7 33.2 25.7 
พะเยา 19.13N 99.90E 399 37.2 22.4 36 22.6 34.8 22.9 
พิษณุโลก 16.78N 100.27E 45 38.1 25.4 37.2 25.3 36.1 25.2 
เพชรบุรี ท่ายาน 13.15N 100.07E 4 34 27 33.4 26.9 33 26.8 
เพชรบูรณ์ 16.43N 101.15E 116 38.2 25.5 37.1 25.4 36 25.2 
แพร่ 18.17N 100.17E 162 38.3 25.1 37.2 25 36.1 25.1 
ภูเก็ต 7.88N 98.40E 3 34.2 25.6 33.5 25.5 33 25.5 
มุกดาหาร 16.53N 104.72E 139 37.9 24.8 36.7 24.8 35.4 24.8 
แม่สอด ตาก 16.67N 98.55E 197 36.8 24.2 35.7 24 34.7 23.8 
แม่สะเรียง 18.17N 97.93E 213 37 23.9 36.9 23.6 35.7 23.5 
แม่ฮ่องสอน 19.30N 97.83E 269 39 23.3 37.7 23.2 36.4 23.1 
ร้อยเอ็ด 16.05N 103.68E 142 37.5 24.3 36.4 24.4 35.3 24.5 
ระนอง 9.98N 98.62E 8 35.4 25.4 34.5 25.4 33.8 25.4 
ระยอง อู่ตะเภา 12.63N 101.35E 5 35.5 28 34.7 27.6 34 27.2 
ลพบุรี 14.80N 100.62E 11 37.5 25.5 36.7 25.6 35.9 25.5 
ล าปาง 18.28N 99.52E 242 38.9 23.6 37.7 23.4 36.4 23.5 
ล าพูน 18.57N 99.03E 298 38.8 23 37.6 22.9 36.3 22.9 
เลย 17.45N 101.73E 254 38 22.6 36.6 22.9 35.2 23.3 
สกลนคร 17.15N 104.13E 172 37.9 24.4 36.4 24.7 35 24.9 
สงขลา  7.20N 100.60E 5 34 25.5 33.3 25.7 32.7 25.9 
สนามบินภูเก็ต 8.12N 98.32E 10 35.9 26.3 34.8 26.2 33.9 26.2 
สัตหีบ 12.68N 100.98E 18 34 26.5 33.5 26.4 33 26.3 
สุพรรณบุรี 14.47N 100.13E 8 37.6 25.8 36.6 25.9 35.7 25.9 
สุราษฏร์ธานี 9.12N 99.35E 11 35 25.5 34.2 25.5 33.5 25.5 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)   สภาวะอากาศภายนอกส้าหรับการออกแบบ 
 

สถานที ่ ละติจูด ลองติจูด 
ความสูงจาก
ระดับน้้าทะเ
ล (เมตร) 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส 
4% 1% 2% 

DB MCWB DB MCWB DB MCWB 
สุรินทร์ 14.88N 103.50E 147 37.4 24.6 36.4 24.7 35.4 24.8 
หนองคาย 17.87N 102.72E 175 38 25.4 36.7 25.3 35.4 25.4 
หัวหิน 12.58N 99.95E 6 34.8 26.5 34.2 26.5 33.6 26.4 
หาดใหญ่ 6.92N 100.43E 35 35.1 25.3 34.2 25.3 33.8 25.3 
อรัญประเทศ 13.70N 102.58E 49 37.6 25.8 36.6 25.7 35.7 25.6 
อุดรธานี 17.38N 102.80E 182 38.3 24.2 37.1 24.2 35.8 24.4 
อุตรดิตถ์ 17.62N 100.10E 64 38.9 26 37.8 25.9 36.6 25.8 
อุบลราชธานี 15.25N 104.87E 127 37.7 25.5 36.6 25.4 35.6 25.3 
หมายเหตุ :  
1) ค่า 0.4% 1% และ 2% หมายถึง ร้อยละของจ านวนชั่วโมงตลอดทั้งปีที่ยอมให้สภาวะอากาศภายนอกจริงสูงกว่าสภาวะ

อากาศภายนอกส าหรับการออกแบบได้ 
2) DB หมายถึง อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry Bulb) 
3) MCWB หมายถึง อุณหภูมิกระเปาะเปียกเฉลี่ยที่เวลาเดียวกับค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Mean Coincident Wet Bulb) ซึ่ง

ไม่ใช่ค่าสูงสุด เหมาะส าหรับการใช้ค านวณภาระการท าความเย็น แต่ไม่เหมาะกับการน าไปเลือกอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะขึ้นอยู่
กับอุณหภูมิกระเปาะเปียก เช่น หอระบายความร้อน 

ที่มา : 2005 ASHRAE Fundamental Handbook (CD Version) 
 

2.4  การระบายอากาศ (Ventilation)   
  2.4.1  ความหมายและความส าคัญของระบบระบายอากาศ (Ventilation) 

ระบบระบายอากาศ (Ventilation) คือ การจัดระบบการถ่ายเทอากาศจากภายนอก
อาคารเข้ามาภายในอาคาร ส่วนการระบายอากาศ (Ventilation Air) หมายถึง ระบบ
การระบายอากาศท่ีท าให้อากาศในระดับท่ีเป็นท่ียอมรับตามคุณภาพอากาศภายใน 
(Indoor Air Quality หรือ IAQ) การระบายอากาศเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นท่ีจะต้องออกแบบ
เพื่อลดการเกิดกลิ่น ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และลดมลสารพิษท่ีมากับอากาศ 
เช่น ฝุ่น ควัน และสารอินทรีย์ไอระเหย (Volatile Organic Compound หรือ VOC)  
ระบบการกรองอากาศ (Filtration) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีใช้ในการระบายอากาศโดยการ
กรองฝุ่น ละออง และควันให้อากาศมีความสะอาดแล้วจึงน าไปหมุนเวียนภายใน
อาคาร 
นอกจากนี้การไหลของอากาศเข้ามาในอาคาร อาจจะเกิดการรั่ วซึมเข้ามา 
(Infiltration) จากอากาศภายนอกท่ีไม่อยู่ในการควบคุม หรือการใช้ระบบการระบาย
อากาศตามธรรมชาติท่ีควบคุมไม่ได้  ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องค านวณอย่างระมัดระวัง 
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และต้องควบคุมความดันของอากาศในห้องให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการใช้สอยของ
กิจกรรมในพื้นท่ีปรับอากาศ  

2.4.2 อัตราการเติมอากาศจากภายนอก ต้องมีอัตราไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
ระบายอากาศเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารท่ียอมรับได้ ของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับล่าสุด  

2.4.3 อาคารบางประเภทยังมีกฎกระทรวงก าหนดให้มีการระบายอากาศ โดยวิธีธรรมชาติหรือ
โดยวิธีกล อัตราการระบายอากาศท้ังพื้นท่ีมีการปรับอากาศและพื้นท่ีท่ีไม่มีการปรับ
อากาศ ท่ีกฎกระทรวงก าหนด สามารถตรวจสอบและค านวณให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
รวมถึงต าแหน่งช่องน าอากาศเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสีย และช่องระบาย
อากาศท้ิงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร โดยการน าอากาศ
เข้าและการระบายอากาศท้ิงโดยวิธีกล ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่
ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
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ตารางที่ 2.3  ตัวอย่างอัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับภาวะอากาศตามกฎหมาย
กระทรวงฉบับที ่33 และ 39 

 
การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับภาวะอากาศ 

ล้าดับ สถานที่ *อัตราการระบายอากาศ 

1 ห้างสรรพสินค้า (ทางเดินชมสินค้า) 2 
2 โรงงาน 2 
3 ส านักงาน 2 
4 สถานอาบอบนวด 2 
5 ชั้นติดต่อธุระกับธนาคาร 2 
6 ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด 2 
7 ห้องปฏิบัติการ 2 
8 ร้านตัดผม 3 
9 สถานโบว์ลิ่ง 4 
10 โรงมหรสพ (บริเวณท่ีนั่งส าหรับคนดู) 4 
11 ห้องเรียน 4 
12 สถานบริหารร่างกาย 5 
13 ร้านเสริมสวย 5 
14 ห้องประชุม 6 
15 ห้องน้ า ห้องส้วม 10 
16 สถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 10 
17 ไนท์คลับ บาร์ หรือสถานลีลาศ 10 
18 ห้องครัว 30 
19 โรงพยาบาล – ห้องคนไข้ 2 
20 ห้องผ่าตัดและห้องคลอด 8 
21 ห้อง ไอ.ซี.ยู 5 

 

* อัตราการระบายอากาศมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ ตารางเมตร 
 

2.4.4  การกรองอากาศ 
ก.  ต้องจัดให้มีการกรองอากาศท่ีหมุนเวียนในระบบปรับอากาศ เพื่อสุขอนามัยของ

ผู้ใช้อาคาร 
 ข.  เครื่องส่งลมเย็นท่ีมีอัตราการส่งลมตั้งแต่ 1,000 ลิตรต่อวินาที (2,100 ลูกบาศก์

ฟุตต่อนาที, cfm) ต้องจัดให้มีแผงกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพอย่างน้อย MERV 
7 ตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 52.5 หรือ 25-30 เปอร์เซ็นต์ ตาม
มาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2 Dust Spot (Cartridge Filters- Graded 
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density viscous coated cube or pocket filters, synthetic media) หรือ
มาตรฐานอ่ืนท่ีมีความน่าเชื่อถือเทียบเท่า 

   ส่วนเครื่องส่งลมเย็นท่ีมีอัตราการส่งลมน้อยกว่า 1,000 ลิตรต่อวินาที (2,100 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที, cfm) และเครื่องเป่าลมเย็น ให้มีแผงกรองอากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ MERV 3 ตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 52.5 หรือ 
25-30 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 52.2 Dust Spot 
(Washable Aluminum Mesh) หรือมาตรฐานอื่นท่ีมีความน่าเชื่อถือเทียบเท่า 
ส าหรับเครื่องเป่าลมเย็นแบบติดผนัง แบบตั้งพื้นและแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน ให้มี
แผงกรองอากาศท่ีมีประสิทธิภาพตั้งแต่ MERV 3 (Disposable fiberglass or 
synthetic panel filter) 

 ค.  ต้องจัดต าแหน่งของแผงกรองอากาศให้กรองอากาศก่อนผ่านคอยล์ท าความเย็น 
ในกรณีท่ีมีแผงกรองอากาศหลายชั้น ต้องจัดให้มีแผงกรองอากาศอย่างน้อยหนึ่ง
ชั้นกรองอากาศก่อนผ่านคอยล์ท าความเย็น 

 
2.5 การหาภาระการปรับอากาศ  

การหาภาระการปรับอากาศ ประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ 4 ส่วนดังต่อไปนี ้
-   ภาระความร้อนจากภายนอกอาคาร (External Load) 
-  ภาระความร้อนภายในอาคาร (Internal Load) 
-  ภาระความร้อนท่ีเกิดขึ้นจากระบบ (System Load) 
-  ภาระความร้อนท่ีเกิดจากการระบายอากาศ 

การหาภาระการปรับอากาศพิจารณาจากเกณฑ์ตามล าดับดังนี้ 
 2.5.1  ภาระความร้อนจากภายนอกอาคาร (External Load) 
   มีเกณฑ์ส าคัญท่ีส าคัญดังนี้ 
  ก. สภาพอากาศภายนอกอาคาร 

สภาพอากาศภายนอกอาคาร (Ambient Air Condition) ในวันท่ีและเวลาที่ใช้ใน
การออกแบบ (Design Day) เช่น ก าหนดวันออกแบบไว้ท่ีเดือนเมษายน อุณหภูมิ
ท่ี 35°Cdb ความชื้น 26.4 - 27°Cwb ได้ค่าเอนทาลปี เท่ากับ  

 84.6 kJ/kg (44 Btu/lb) 
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 ข. อุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร (Degree Days)  
  สภาวะการออกแบบภายในอาคาร เลือก ส านักงาน ท่ีอุณหภูมิ 24°Cdb ความชื้น 55 

เปอร์เซ็นต์ ได้ค่าเอนทาลปี เท่ากับ 50.19 kJ/kg (29 Btu/lb) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค.  ภาระความร้อนจากผนังห้อง พื้นและเพดานท่ีไม่ปรับอากาศ 

ค านวณโดยใช้อุณหภูมิห้องท่ีไม่ปรับอากาศเป็นสภาพความร้อนคงท่ี โดยไม่
เปลี่ยนแปลงไหตามความร้อนจากภายนอก ท่ีอุณหภูมิ 30°Cdb ความชื้น 55 
เปอร์เซ็นต์ ได้ค่าเอนทาลปี เท่ากับ 67.6 kJ/kg (36 Btu/lb) 

ง.  ความร้อนจากการรั่วไหลของอากาศ (Infiltration) 
การรั่วไหลของอากาศจะเกิดขึ้นท้ังการไหลเข้าและการไหลออกของอากาศ ซึ่ง
เป็นภาระของการปรับอากาศท้ังสิ้น คิดรวมไว้เป็นค่าเผื่อรวม 5 เปอร์เซ็นต์ของ
ภาระการปรับอากาศ คิดสภาพเหมือนสภาพอากาศภายนอกอาคาร อุณหภูมิที่ 
35°Cdb ความชื้น 26.4 - 27°Cwb ได้ค่าเอนทาลปี เท่ากับ  

    84.6 kJ/kg (44 Btu/lb) 

 
รูปที่ 2.6 เลือกค่าสภาวะการออกแบบภายในอาคาร จากตารางท่ี 2.1 

 
รูปที่ 2.5 เลือกค่าสภาพอากาศภายนอกอาคารเป็นกรุงเทพฯ จากตารางท่ี 2.2 
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2.5.2   ภาระความร้อนภายในอาคาร (Internal Load) 
  ภาระการปรับอากาศท่ีเกิดจากความร้อนภายในอาคาร (Internal Load) แบ่งเป็น 3 

กลุ่ม คือ ความร้อนจากคน ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและความร้อนจากระบบ 
  ก. ภาระความร้อนจากคน   

   ความร้อนจากคนเกิดขึ้นจากขบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย 
(Metabolism) ซึ่งท าให้อุณหภูมิในร่างกายของคนปกติเป็นประมาณ 37°C และ
กิจกรรมท่ีท า เช่น การนั่งอ่านหนังสือ การเล่นกีฬา และการนั่งทานอาหาร เป็น
ต้น ภาระของคนจะเกิดขึ้นท้ังความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝง ตัวอย่างเช่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เลือกคนส านักงานในกิจกรรมคนนั่งท างาน ได้ความร้อนสัมผัส 245 Btu/h (0.7 
วัตต์) และความร้อนแฝง 155 Btu/h (0.45 วัตต์)  

ข.  ภาระความร้อนจากไฟฟ้าแสงสว่าง 
ไฟฟ้าแสงสว่างให้ความร้อนตามก าลังไฟฟ้าท่ีหลอดใช้ มี 2 กลุ่มท่ีใช้ท่ัวไป คือ 
หลอดไส้ (Incandescent) และหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent) 

 รวมจ านวนก าลังไฟฟ้าท่ีหลอดไฟท้ังหมดต้องใช้ 
 ค.  ภาระความร้อนท่ีเกิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 

รวมความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมด โดยให้แยกอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีให้ความร้อน
อย่างเดียวเข่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีให้ความร้อนและความชื้น 
เช่น หม้อต้มน้ า 

2.5.3 ภาระความร้อนท่ีเกิดขึ้นจากระบบ 
โดยทั่วไปจะเป็นภาระท่ีเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ เข่น วาล์วควบคุม การ
สูญเสียของขดลวดท่ีมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น 

2.5.4 ภาระความร้อนท่ีเกิดขึ้นจากการระบายอากาศ 

 
รูปท่ี 2.7 รูปแสดง ภาระความร้อนที่เกิดจากคน (340 Btu/h เทียบเท่าไฟขนาด 100 วัตต์) 
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 ในการปรับอากาศ การระบายอากาศท่ีใช้ส าหรับให้อากาศในระดับท่ีเป็นท่ียอมรับตาม
คุณภาพอากาศภายใน (Indoor air quality หรือ IAQ) เพื่อลดการเกิดกลิ่น ลดปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ และลดมลสารพิษที่มากับอากาศเช่นฝุ่น ควัน และ สารอินทรีย์ไอ
ระเหย (Volatile organic compound หรือ VOC)  

สรุปรายละเอียดที่พิจารณาจากเกณฑ์ต่างๆ จากนั้นค านวณภาระการปรับอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6  ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร หรือส่วนของอาคารที่มีการ
ปรับอากาศ 
การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุส าหรับกรอบอาคารเพื่อให้อาคารเกิดการอนุรักษ์พลังงาน
ท่ีใช้ในประเทศไทย คือ กฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ก าหนดให้

รูปท่ี 2.8 รูปแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มการค้านวณภาระการปรับอากาศ รูปท่ี 2.8 รูปแสดงตัวอย่างแบบฟอร์มการค้านวณภาระการปรับอากาศ 
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อาคารที่ออกแบบและปลูกสร้างใหม่ จะต้องใช้ค่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบ
อาคาร ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้จะให้ความส าคัญกับการวางต าแหน่งของอาคาร การพิจารณา
การใช้สัดส่วนของผนังกับกระจกในแต่ละด้าน การออกแบบให้มีอุปกรณ์บังแดดและการ
เลือกวัสดุประกอบอาคารเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะเรียกว่า OTTV และ RTTV 
การค านวณภาระการปรับอากาศสามารถใช้เกณฑ์ต่างๆที่ก าหนดไว้ส าหรับหาภาระความ
ร้อนจากภายนอกอาคาร (External Load) และการปรับปรุงกรอบอาคารเพื่ออนุรักษ์
พลังงานนี้ได้ 

 2.6.1 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม (Overall Thermal Transfer Value มีหน่วยเป็น 
W/m2) 

  ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
  ก. ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร OTTV (Overall Thermal 

Transfer Value มีหน่วยเป็น W/m2)  
OTTV คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร หรือส่วนของ
อาคารที่มีการปรับอากาศ โดยกฎกระทรวงก าหนดให้ค านวณและมีค่าดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2.4 แสดงค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง (OTTV) ตามกฎกระทรวง 

ประเภทอาคาร 
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง

วัตต์ต่อตารางเมตร 
สถานศึกษา ส านักงาน 50 
โรงมหรสพ ศูนย์การค้า 
สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า 
อาคารชุด 

40 

โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 30 
 
OTTV รวมของอาคารท่ีมีการปรับอากาศ ค านวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของค่า
ถ่ายเทความร้อนของผนังด้านนอกของอาคารแต่ละด้าน (OTTVi) รวมกัน 
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ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้    
OTTVi = ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านท่ีพิจารณา (W/m2) 
UW = สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของผนังทึบ (W/m2 oC) 
Aw = พื้นท่ีหลังคา (m2) 
WWR  = อัตราส่วนพ้ืนท่ีของหน้าต่างและหรือของผนังโปร่งแสงต่อพื้นที่ท้ังหมด  
   ของผนังด้านนั้น 
TDeq =  ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าระหว่างภายนอกและภายในอาคาร ซึ่ง

รวมถึงผลการดูดกลืนรังสีของผนังทึบ 

รูปที่ 2.9 สูตรการค้านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร OTTV 

 

 

 

รูปที่ 2.10 ตัวแปรที่ถ่ายเทความร้อนของกรอบอาคารทั้งผนังทึบและผนังโปร่งแสง 
        ที่มีผลต่อการค้านวณ OTTV และภาระการปรับอากาศของอาคาร 
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ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
Uf = สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของกระจก (หรือผนังโปร่งแสง)  

 (W/m2 oC) 
T = ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายนอกและภายในอาคารส าหรับ 

ประเทศไทย ค่านี้คือ ส านักงาน 5oC โรงแรม 3oC ศูนย์การค้า 5oC 
SHGC = ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตย์ส าหรับผนังโปร่ง 

แสง (Solar Heat Gain Coefficient) 
ESR = รังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (Effective Solar Radiation)  
SC = สัมประสิทธิ์การบังแดดของหน้าต่าง 
SF  = ค่าประกอบรังสีอาทิตย์ (W/m2) 

ข. ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร RTTV (Roof Thermal Transfer 
Value มีหน่วยเป็น W/m2)  
RTTV คือ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร โดยกฎกระทรวง 
ก าหนดให้ค านวณและมีค่าดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2.5 แสดงค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) ตามกฎกระทรวง 

 

ประเภทอาคาร 
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง

วัตต์ต่อตารางเมตร 
สถานศึกษา ส านักงาน 15 
โรงมหรสพ ศูนย์การค้า 
สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า อาคาร 
ชุมชนคน 

12 

โรงแรม สถานพยาบาล อาคารชุด 10 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.11 สูตรการค้านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร RTTV 
RTTV 
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โดยที ่  
RTTVi  =  ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารส่วนท่ีพิจารณา 

 (W/m2) 
Ur  = สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาส่วนทึบ (W/m2 

 oC) 
Ar  =  พื้นท่ีหลังคา (m2) 
SSR   =  อัตราส่วนพื้นท่ีของหลังคากระจกและหรือของผนังโปร่งแสงต่อ

 พื้นท่ีท้ังหมดของหลังคานั้น 
TDeq  =  ค่าความแตกต่างอุณหภูมิเทียบเท่าระหว่างภายนอกและภายใน

 อาคาร ซึ่งรวมถึงผลการดูดกลืนรังสีของหลังคาส่วนทึบ (oC) 
Uf  =  สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของส่วนโปร่งแสงท่ีช่องรับแสง 

 (W/m2  oC) 
T =  ค่าความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างภายนอกและภายในอาคาร

 ส าหรับ ประเทศไทย ส านักงาน 5oC โรงแรม 3oC ศูนย์การค้า 5oC
 SHGC = ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากรังสีอาทิตย์
 ส าหรับผนังโปร่งแสง (Solar Heat Gain Coefficient) 

ESR  =  รังสีอาทิตย์ท่ีมีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (Effective Solar 
 Radiation) 

SC  =  สัมประสิทธิ์การบังแดดของหน้าต่าง 
SF  =  ค่าประกอบรังสีอาทิตย์ (W/m2) 
 

สรุปค่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคาก าหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2552  
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ตารางที่ 2.6  ค่ามาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
 ผนัง (OTTV) หลงัคาอาคาร (RTTV) และค่าก้าลังไฟฟ้าส่องสว่าง ตามฎกระทรวง 
 

หัวข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
การใช้พลังงาน 

สถานศึกษา ส้านักงาน 
โรงมหรสพ ศูนย์การค้า 

สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า 
หรืออาคารชุมนุมคน 

โรงแรม 
สถานพยาบาล 
หรืออาคารชุด 

 
ในอาคาร 

(ท่ีจะขออนุญาตใหม่) 
O-OTTV O-RTTV S-OTTV S-RTTV H-OTTV H-RTTV 

1 ค่าการถ่ายเทความร้อน
ไม่เกิน (W/Sqm) 

50 15 40 12 30 10 

2 ค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่าง 
(W/Sqm) 

14 18 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.12 สูตรการค้านวณค่า OTTV และ RTTV 
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ตารางที่ 2.7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การน้าความร้อน (k) ของวัสดุต่าง ๆ 

ล้าดับ วัสดุ 
k 

(W/(m.°C)) 
1 วัสดุมุงหลังคา / ดาดฟ้า  
 (ก) กระเบื้องหลังคาคอนกรีต 0.993 
 (ข) กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนเล็ก 0.384 
 (ค) กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนใหญ่ 0.441 
 (ง) กระเบื้อซีเมนต์ใยหินลอนคู่ 0.395 
 (จ) วัสดุหลังคาแอสฟัลต์ 0.421 
 (ฉ) กระเบื้องปูดาดฟ้ามวลเบา 0.341 
 (ช) กระเบื้องใยแก้วโปร่งแสงเรียบ 0.213 
 (ซ) กระเบื้องใยแก้วโปร่งแสงลอนใหญ่ 0.181 
 (ฌ) กระเบื้องลูกฟูกโปร่งแสง 0.160 
 (ญ) กระเบื้องใยแก้วลอนคู่สีขาวขุ่น 0.208 
2 วัสดุปูพ้ืน / ผนัง  
 (ก) ไลโนเลียม (พรมน้ ามัน) 0.227 
 (ข) กระเบื้องยาง 0.573 
 (ค) กระเบื้องเซรามิค 0.338 
 (ง) หินอ่อน 1.250 
 (จ) หินแกรนิต 1.276 
 (ฉ) หินกาบ 0.290 
 (ช) หินทราย 0.721 
 (ซ) ไม้ปาร์เก้ 0.167 
3 ผนังอิฐ / คอนกรีต  
 (ก) อิฐมอญไม่ฉาบ 0.473 
 (ข) อิฐมอญฉาบปูนสองหน้า 1.102 
 (ค) อิฐฉาบปูนหรือปิดด้วยแผ่นโมเสคหรือกระเบื้องหน้าเดียว 0.807 
 (ง) คอนกรีตบล็อกกลาง 80 มม. ไม่ฉาบ 0.546 
 (จ) คอนกรีตสแลบ 1.442 
 (ฉ) ปูนฉาบ (ซีเมนต์ผสมทราย) 0.720 
4 คอนกรีตมวลเบา ความหนาแน่นต่าง ๆ  
 (ก) 620 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.180 
 (ข) 700 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.210 
 (ค) 960 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.303 
 (ง) 1120 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.346 
 (จ) 1280 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.476 
 (ฉ) ปูนฉาบส าหรับคอนกรีตมวลเบา 0.326 
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ) แสดงค่าสัมประสิทธิ์การน้าความร้อน (k) ของวัสดุต่าง ๆ 

ล้าดับ วัสดุ 
k 

(W/(m.°C)) 
5 วัสดุท าฝ้าเพดาน / ผนัง  
 (ก) แผ่นยิปซั่ม 0.282 
 (ข) กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ 0.397 
 (ค) ไม้อัด 0.213 
 (ง) แผ่นไฟเบอร์ (fiber board) 0.052 
 (จ) เซลโลกรีตชนิดธรรมดา 0.106 
 (ฉ) เซลโลกรีตชนิดโฟม 0.068 
 (ช) แผ่นไฟเบอร์ชานอ้อย 0.052 
 (ซ) แผ่นไม้ก๊อก 0.042 
 (ฌ) พลาสเตอร์ฉาบยิปซั่ม 0.230 
6 ฉนวนใยแก้ว (ไฟเบอร์กลาส) 

แบบม้วน (blanket) แบบแผ่น (rigid board) และ 
แบบท่อส าเร็จ (rigid pipe section) 

 

 (ก) ความหนาแน่น 10 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.046 
 (ข) ความหนาแน่น 12 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.042 
 (ค) ความหนาแน่น 16 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.038 
 (ง) ความหนาแน่น 24 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.035 
 (จ) ความหนาแน่น 32-48 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.033 
 (ฉ) ความหนาแน่น 56-69 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.031 
7 ฉนวนใยหินแบบม้วน (blanket) และแบบแผ่น (rigid board)  
 (ก) ความหนาแน่น 6.4 - 32 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.039 
8 ฉนวนชนิดโฟมโพลีสไตรีน แบบขยายตัว  
 (ก) ความหนาแน่น 9 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.047 
 (ข) ความหนาแน่น 16 กิโลกรัม / ลูกบาศก์เมตร 0.037 
9 โฟมโพลีเอทิลีน 0.029 
10 โฟมโพลียูรีเทน 0.023 - 0.026 
11 ไม้  
 (ก) ไม้เนื้อแข็ง 0.217 
 (ข) ไม้เนื้อแข็งปานกลาง 0.176 
 (ค) ไม้เนื้ออ่อน 0.131 
 (ง) ไม้อัดชิพบอร์ด 0.144 

12 กระดาษอัด 0.086 
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ตารางที่ 2.7 (ต่อ) แสดงค่าสัมประสิทธิ์การน้าความร้อน (k) ของวัสดุต่าง ๆ 

ล้าดับ วัสดุ 
k 

(W/(m.°C)) 
13 แผ่นกระจก  
 (ก) กระจกใส 0.960 
 (ข) กระจกสีชา 0.913 
 (ค) กระจกสะท้อนแสง 0.931 
 (ง) กระจกเงา 0.853 

14 โลหะ  
 (ก) โลหะผสมของอลูมิเนียมแบบธรรมดา 211 
 (ข) ทองแดง 388 
 (ค) เหล็กกล้า 47.6 
 
หมายเหตุ       U = k ÷ x และ R = 1 ÷ U 
 เมื่อ U = ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของผนังทึบ  มีหน่วยเป็น W/m2 oC 
  R = ความต้านทานความร้อนมีหน่วยเป็น m2 oC/W 

   K  = ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน มีหน่วยเป็น W/(m oC) 
   X  = ความหนาของวัสดุ มีหน่วยเป็น เมตร 
 

ตารางที่ 2.8 ค่าความแตกต่างอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร T (°C) 

ประเภทอาคาร ส้านักงาน/สถานศึกษา โรงพยาบาล/โรงแรม ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์มาเก็ต 

T (°C) 5 3 5 
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ตารางที่ 2.9 ค่า TDeq ของผนังทึบทีท่ิศทางต่าง ๆ 

โรงแรม สถานพยาบาล และอาคารชุด 

มุมผนัง ทิศทาง DSH 
 
0.3 

 
0.5 

 
0.7 

 
0.9 

90 องศา ทิศเหนือ 100 4.8 6.2 7.6 9.0 
90 องศา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 100 5.2 7.0 8.8 10.5 
90 องศา ทิศตะวันออก 100 5.5 7.5 9.5 11.5 
90 องศา ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 100 5.7 7.8 9.9 12.0 
90 องศา ทิศใต้ 100 5.7 7.8 9.9 12.0 
90 องศา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 100 5.6 7.7 9.7 11.7 
90 องศา ทิศตะวันตก 100 5.4 7.3 9.2 11.1 
90 องศา ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 100 5.1 6.8 8.5 10.2 

ส้านักงาน สถานศึกษาและอาคารชุด 

มุมผนัง ทิศทาง DSH 
 
0.3 

 
0.5 

 
0.7 

 
0.9 

90 องศา ทิศเหนือ 100 9.1 12.1 15.1 18.1 
90 องศา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 100 10.4 14.3 18.3 22.2 
90 องศา ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 100 11.3 15.9 20.5 25.1 
90 องศา ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 100 5.7 7.8 9.9 12.0 
90 องศา ทิศใต้ 100 11.1 15.6 20.1 24.6 
90 องศา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 100 10.7 14.9 19.1 23.3 
90 องศา ทิศตะวันตก 100 10.2 14.0 17.8 21.6 
90 องศา ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 100 9.6 13.0 16.4 19.9 

โรงมหรสพ ศูนย์การค้า สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า หรือ อาคารชุมนุมคน 

มุมผนัง ทิศทาง DSH α 0.3 α 0.5 α 0.7 α 0.9 
90 องศา ทิศเหนือ 100 8.4 10.9 13.3 15.7 
90 องศา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 100 9.1 12.0 14.9 17.8 
90 องศา ทิศตะวันออก 100 9.7 12.9 16.2 19.4 
90 องศา ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 100 10.0 13.5 16.9 20.4 
90 องศา ทิศใต้ 100 10.1 13.7 17.2 20.8 
90 องศา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 100 10.0 13.5 17.0 20.5 
90 องศา ทิศตะวันตก 100 9.7 13.0 16.3 19.6 
90 องศา ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 100 9.2 12.1 15.1 18.0 
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ตารางที่ 2.10 สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ (α) 

สีผิววัสดุ สัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ 
วัสดุที่มีผิวสะท้อนแสงและวัสดุที่มีผิวสีขาว 0.3 
วัสดุที่มีผิวสีอ่อน 0.5 
วัสดุที่มีผิวสีค่อนข้างเข้ม 0.7 
วัสดุที่มีผิวสีเข้ม 0.8 

 
ตารางที่ 2.11  ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (Effective Solar Radiation,
  ESR) ของกระจกหนา 10 มิลลิเมตร 

มุมเอียง 
(องศา) 

ค่ารังสีอาทิตย์ที่มีผลต่อการถ่ายเทความร้อน (ESR) ตามทิศทางของผนังกระจก 
N NE E SE S SW W NW 

0 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 437.38 
15 405.00 421.74 433.61 440.00 441.62 438.90 431.51 419.53 
30 358.99 390.20 412.96 425.48 428.59 422.98 408.39 385.65 
45 306.68 348.31 379.58 397.17 401.47 393.20 372.57 341.61 
60 255.37 301.60 337.61 358.44 363.45 353.18 328.62 293.33 
75 212.39 255.60 291.21 312.65 317.70 306.52 281.11 246.70 
90 185.06 215.84 244.53 263.14 267.41 256.82 234.58 207.62 

 
 

ตารางที่ 2.12 ค ่าความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศภายนอกและภายในอาคาร 

รายการ Ri Ro 

ความต้านทานความร้อนของฟิล์มอากาศ (m2. °C/W) 0.12 0.044 
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สรุปตารางหาค่า OTTV และ RTTV เพื่อช่วยในการค านวณมีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 2.13 แบบฟอร์มการค านวณหาค่า OTTV 

 

ตารางท่ี 2.14 แบบฟอร์มการค้านวณหาค่า RTTV 

 

ตารางท่ี 2.14 แบบฟอร์มการค้านวณหาค่า RTTV 

 

ตารางที่ 2.13 แบบฟอร์มการค านวณหาค่า OTTV 

 

ตารางท่ี 2.14 แบบฟอร์มการค้านวณหาค่า RTTV 
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3 การระบายอากาศ 
สารบัญบทที่ 3 
3.1 ขอบเขต 
3.2 วัตถุประสงค์ 
3.3 การระบายอากาศส าหรับพ้ืนที่ทั่วไป 
3.4 การระบายอากาศส าหรับที่จอดรถภายในอาคาร 
3.5 การระบายอากาศท่ีกฎหมายก าหนด 
 
3.1  ขอบเขต 

มาตรฐานนี้ใช้ส าหรับการระบายอากาศของพ้ืนที่ภายในอาคารที่มีคนใช้งาน (Human Occupancy) 
 

3.2  วัตถุประสงค์ 
3.2.1  เพ่ือควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอากาศส าหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศใน 
 อาคารให้ถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 
3.2.2  เพ่ือก าหนดให้ทุกพ้ืนที่ในอาคารต้องจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธี 
 กล 
3.2.3  เพ่ือให้ระบบระบายอากาศโดยวิธีกลสามารถระบายอากาศตามอัตราที่ต้องการได้อย่าง 
 ต่อเนื่องระหว่างที่มีการใช้งานอาคาร 
3.2.4  เพ่ือควบคุมอุณหภูมิความชื้น และความสะอาดของอากาศ ของพ้ืนที่ปรับอากาศให้มี 
 ความเหมาะสมต่อสภาพใช้งาน 
3.2.5  เพ่ือป้องกันอันตรายจากการแพร่กระจายของสารระเหยหรือวัสดุที่มีอันตราย 
3.2.6  เพ่ือเป็นข้อก าหนดขั้นต่ าของการออกแบบ การก่อสร้าง การติดตั้ง การตรวจสอบ การทดสอบ 

 การใช้งาน การบ ารุงรักษา ระบบระบายอากาศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  
 ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

3.2.7 เพ่ือให้พิจารณาการเลือกใช้ระบบระบายอากาศทั้งโดยธรรมชาติและทางกลให้เหมาะสมกับการใช้ 
 งานในบริเวณต่างๆ โดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆเช่น การลงทุน การใช้พลังงานไฟฟ้า การดูแล การ 
 บ ารุงรักษา  

 
3.3  การระบายอากาศส าหรับพื้นที่ทั่วไป 

3.3.1  อัตราการระบายอากาศของอาคาร ต้องมีอัตราไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน มาตรฐานการ 
 ระบายอากาศเพ่ือคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ของสมาคมวิศวกรรม 
 สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับล่าสุด 
3.3.2  พ้ืนที่ใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม (Industrial Occupancies) ต้องจัดให้มีการระบาย 
 อากาศทั่วไป (General Ventilation) เพ่ือทดแทนอากาศท่ีมีสิ่งปนเปื้อน โดยวิธี 
 ธรรมชาติที่มีกระแสลมไหลผ่าน หรือ จัดให้มีการระบายอากาศด้วยวิธีกล 
3.3.3  อากาศที่มีสิ่งปนเปื้อนต้องได้รับการท าความสะอาดก่อนที่จะน ามาหมุนเวียนใช้ใหม่ 
3.3.4  ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Exhaust System) เพ่ือก าจัด 
 ความชื้น กลิ่น ควัน ก๊าซ ละอองน้ า ความร้อน ฝุ่น หรือสารอื่น ที่มีปริมาณมากจน 
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 ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือการเจ็บป่วยกับผู้ใช้อาคาร 
3.3.5  สารอันตราย เช่น สารพิษ สารกัดกร่อน สารที่เป็นกรด หรือ สารร้อน ซึ่งเกิดจาก 
 กระบวนการอุตสาหกรรม ต้องถูกดูดจับ (Capture) และระบายทิ้งสู่ภายนอกอาคาร 
3.3.6  สารอันตราย ต้องถูกจ ากัดให้อยู่ในพื้นท่ีที่ก าเนิดข้ึนโดยวิธีรักษาความดันในบริเวณ 
 ดังกล่าวให้มีความดันต่ ากว่าบริเวณโดยรอบ และวิธีการปิดล้อมบริเวณดังกล่าวไม่ให้ม ี
 อากาศรั่วไหล จนกว่าสารอันตรายจะถูกระบายออกไปภายนอกอาคาร 
3.3.7  อากาศที่มีสารอันตราย ต้องได้รับการบ าบัดให้มีคุณภาพตามกฎหมายก่อนทิ้งออกสู่ภายนอก

อาคาร 
3.3.8  พ้ืนที่ส าหรับใช้เพ่ือเก็บของ (Storage Occupancies) ต้องจัดให้มีการระบายอากาศด้วยวิธีกล

โดยมีอัตราไม่น้อยกว่า 2 เท่าของปริมาตรห้องต่อชั่วโมง ในขณะที่มีคนใช้งาน หรือมีช่องเปิดออก
สู่ภายนอกไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ห้อง 

3.3.9  ต าแหน่งช่องน าอากาศเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศทิ้งไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร และอยู่สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 

 
3.4  การระบายอากาศส าหรับที่จอดรถภายในอาคาร 

3.4.1  ต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่จอดรถภายในอาคารด้วยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกล 
 ดังต่อไปนี้ 

ก.  การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 
- การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติให้ใช้เฉพาะกับที่จอดรถที่มีผนังด้านนอกมีช่องเปิดสู่

ภายนอกซึ่งกระจายอย่างสม่ าเสมอบนผนังอย่างน้อยสองด้าน พ้ืนที่ช่องเปิดสู่ภายนอก
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ผนังด้านนั้นๆ และพ้ืนที่ช่องเปิดรวมทั้งหมดต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่อาคารที่จอดรถ ความยาววัดตามแนวนอนของช่องเปิดที่ใช้
เพ่ือการระบายอากาศนี้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของความยาวผนังด้านนั้นๆ 

- พ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารเกิน 30 เมตร ต้องจัดให้มีการระบายอากาศ
ด้วยวิธีกล 

ข.  การระบายอากาศด้วยวิธีกล 
- การระบายอากาศด้วยวิธีกลให้ใช้กับที่จอดรถลักษณะใดก็ได้  โดยจัดใหมีอุปกรณ์

ขับเคลื่อนอากาศ ซึ่งต้องท างานตลอดเวลาระหว่างที่ใชสอยที่จอดรถนั้น เพ่ือใหเกิดการ
น าอากาศภายนอกเขามาด้วยอัตราไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในมาตรฐานการระบายอากาศ
เพ่ือคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฉบับล่าสุด ภายในที่จอดรถต้องมีความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนมอนนอกไซด์ไม่เกิน 35 ส่วนในล้านส่วนของอากาศ (ppm) นานต่อเนื่องเกิน
หนึ่งชั่วโมง และต้องไม่เกิน 120 ส่วนในล้านส่วนของอากาศ (ppm) ไม่ว่าเวลาใดๆ โดย
ตรวจวัดที่ระดับความสูงจากพ้ืน 0.90 ถึง 1.20 เมตร 

- ในกรณีที่ต้องการปรับลดอัตราการระบายอากาศระหว่างการใช้สอยที่จอดรถ สามารถ
ปรับลดอัตราการระบายอากาศให้ต่ ากว่าที่ระบุได้ ถ้าหากมีระบบควบคุมให้ภายในที่จอด
รถมีความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ไม่เกินกว่าที่ก าหนด และมีอุณหภูมิไม่
เกิน 40 องศาเซลเซียส โดยจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอน
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นอกไซด์และอุณหภูมิติดตั้งกระจายอย่างสม่ าเสมอ และมีพ้ืนที่ตรวจสอบไม่เกิน 1,000 
ตารางเมตรต่ออุปกรณ์ตรวจวัดหนึ่งเครื่อง 

- ต้องออกแบบช่องทางลมเข้าให้น าอากาศเข้ามาจากบริเวณท่ีไม่มีสารหรือก๊าซอันตราย 
- อนุโลมใช้ช่องทางเข้าหรือทางออกของรถเป็นช่องทางลมในการค านวณช่องเปิดได้ทั้งนี้

ให้ขึ้นอยู่กับโดยวิจารณญาณ ความปลอดภัยและข้อก าหนดที่ดีกว่า 
 

3.5   การระบายอากาศที่กฎหมายก าหนด 
 การระบายอากาศในจะจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกล ก็ได้ โดยมีรายละเอียดการ

จัดเตรียมดังต่อไปนี้ 
  3.5.1  ในกรณีที่จัดให้มกีารระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ห้องในอาคารทุกชนิดทุกประเภทต้อง 

 มีประตู หน้าต่างหรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของพ้ืนที่ของห้องนั้น ทั้งนี้ ไม่นับรวมพ้ืนที่ของประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ติดต่อ
กับห้องอ่ืนหรือช่องทางเดินภายในอาคาร (ส าหรับกฎกระทรวงฉบับที่ 33 ก าหนดไว้ดังนี้ “ให้ใช้
เฉพาะกับพ้ืนที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้าน โดยให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู 
หน้าต่าง หรือ บานเกล็ด ซึ่งต้องเปิดไว้ระหว่างใช้สอยพื้นที่นั้น ๆ และพ้ืนที่ของ ช่องเปิดนี้ต้องเปิดได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนนั้น”) 

3.5.2   การระบายอากาศโดยวิธีกล ให้ใช้กับพ้ืนอาคารใดก็ได้ กลอุปกรณ์นี้ต้องท างานตลอดเวลา 
 ระหว่างที่ใช้สอยพ้ืนที่นั้นและการะบายอากาศต้องมีการน าอากาศภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่ ไม่น้อย

กว่าที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  

ตารางที่ 3.1   อัตราการระบายอากาศโดยวิธีทางกลในกรณีพื้นที่ไม่ปรับอากาศ 

ล าดับ สถานที่ (ประเภทการใช้) 
อัตราการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่าจ านวน

เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ช่ัวโมง 
1 ห้องน้ า ห้องส้วมของที่พักอาศัยหรือส านักงาน 2 
2 ห้องน้ า ห้องส้วมของอาคารสาธารณะ 4 
3 ที่จอดรถที่อยู่ต่ ากว่าพื้นดิน 4 
4 โรงงาน 4 
5 โรงมหรสพ 4 
6 อาคารพาณิชย์ 4 
7 ห้างสรรพสินค้า 4 
8 สถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 7 
9 ส านักงาน 7 
10 ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด 7 
11 ห้องครัวของที่พักอาศัย 12 
12 ห้องครัวของสถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 24 
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3.5.3  ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศด้วยระบบปรับภาวะอากาศ ต้องมีการน าอากาศภายนอกเข้า
มาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ หรือ ดูดอากาศจากภายในพ้ืนที่ปรับภาวะอากาศออกไปไม่น้อยกว่า
อัตราดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3.2   อัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับภาวะการปรับอากาศ 

ล าดับ สถานที่ (ประเภทการใช้) ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร 
1 ห้างสรรพสินค้า (ทางเดินชมสินค้า) 2 
2 โรงงาน 2 
3 ส านักงาน 2 
4 สถานอาบ อบ นวด 2 
5 สถานที่ส าหรับติดต่อธุรกิจในธนาคาร 2 
6 ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด 2 
7 ห้องปฏิบัติการ 2 
8 ร้านตัดผม 3 
9 สถานกีฬาในร่ม 4 
10 โรงมหรสพ (บริเวณท่ีนั่งส าหรับคนดู) 4 
11 ห้องเรียน 4 
12 สถานบริหารร่างกาย 5 
13 ร้านเสริมสวย 5 
14 ห้องประชุม 6 
15 ห้องน้ า ห้องส้วม 10 
16 สถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (ห้องรับประทานอาหาร) 10 
17 ไนทค์ลับ บาร์ หรือสถานลีลาศ 10 
18 ห้องครัว 30 
19 สถานพยาบาล  
 - ห้องคนไข้ 2 
 - ห้องผ่าตัดและห้องคลอด 8 
 - ห้องช่วยชีวิตฉุกเฉิน 5 
 - ห้อง ไอ.ซี.ยู. และห้อง ซี.ซี.ยู 5 

 

 ส าหรับห้องครัวของสถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจะให้มีอัตราการระบายอากาศน้อยกว่า
 ที่ก าหนดได้ แต่ต้องมีการระบายอากาศครอบคลุมแห่ง ที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือก๊าซที่ต้องการ
 ระบาย ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยกว่า 12 เท่าของ ปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมงสถานที่อ่ืน ๆ ที่มิได้ระบุ
 ไว้ในตารางให้ใช้อัตราการระบายอากาศของ สถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันต าแหน่งช่องน า
 อากาศเข้าโดยวิธีกล ต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสีย และช่องระบายอากาศทิ้งไม่น้อยกว่า 5.00 
 เมตร สูงจากพ้ืนดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรการน าอากาศเข้าและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล
 ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
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4 การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
สารบัญบทที่ 4 
4.1 การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศเพ่ือความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
4.2 การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศท่ัวไป 

 
การติดตั้งระบบปรับอากาศและการระบายในหมวดนี้ครอบคลุมทั้งการเพ่ือความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและการ
ติดต้ังทั่วไป รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 
4.1 การตดิตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศเพื่อความปลอดภยัด้านอัคคีภัย 
 

4.1.1  ขอบเขต 
 หมวดนี้ครอบคลุมการสร้าง ติดตั้ง ใช้งาน และบ ารุงรักษา ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  

ซึ่งรวมถึง แผงกรองอากาศ, ท่อลม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปกป้องชีวิตและทรัพย์สินจากไฟ 
ควันและก๊าซจากเพลิงไหม้ หรือจากเหตุการณ์อ่ืนซึ่งคล้ายคลึงกัน โดยไม่รวมระบบท่อลมส าหรับ
ห้องครัวของสถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พ้ืนที่เก็บสารเคมีและวัตถอัุนตราย 

4.1.2  วัตถุประสงค์ 
  หมวดนี้จะอธิบายความต้องการข้ันต่ าส าหรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเพลิงไหม้  โดย 
  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 ก. จ ากัดการกระจายของควันผ่านระบบท่อลมภายในอาคาร หรือเข้าสู่อาคารจากภายนอก 
  ข.  จ ากัดการกระจายของไฟผ่านระบบท่อลมจากพ้ืนที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือ 
   ภายนอกอาคาร 
  ค.  คงไว้ซึ่งความสามารถในการป้องกันไฟของอาคารและส่วนประกอบเช่น พ้ืน ผนัง หลังคา ที่มีการ 
   ติดตั้งระบบท่อลม 
  ง.  จ ากัดให้มีแหล่งก าเนิดไฟและวัสดุติดไฟในระบบท่อลมน้อยที่สุด 
  จ.  อนุญาตให้ใช้ระบบท่อลมภายในอาคารเพ่ือการระบายควันไฟในกรณีเพลิงไหม้ได้ 

4.1.3  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 
 4.1.3.1  ความต้องการทั่วไปส าหรับอุปกรณ์ 

  ก. ต้องจัดวางต าแหน่งอุปกรณ์ให้สามารถเข้าถึงได้เพ่ือการตรวจสอบ บ ารุงรักษา และ 
   ซ่อมแซม 
  ข.  ต้องเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ผู้ผลิตแนะน า 

  ค.  การติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายกับบุคคลที่เข้าใกล้อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ง.  ต้องมีการป้องกันช่องส าหรับดูดลมของอุปกรณ์ เช่น การมีตะแกรงโลหะ เพ่ือ 

 
รูปที่ 4.1 ตัวอย่างแสดงการป้องกันอุปกรณ์แบบหนึ่งโดยการหุ้มอุปกรณ์ 
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  ป้องกันอุบัติเหตุจากบุคคลหรือป้องกันวัสดุที่ไม่ต้องการเข้าไปในระบบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จ.  การติดต้ังสายไฟและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง 
  ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ฉบับล่าสุด 

4.1.3.2  อุปกรณ์ในระบบ 
  ก.  ช่องน าอากาศเข้าจากภายนอก 

- ช่องน าอากาศเข้าจากภายนอกต้องอยู่ในต าแหน่งที่หลีกเลี่ยงการดูดวัสดุติดไฟ 
หรือไอระเหยที่ติดไฟได ้

- ช่องน าอากาศเข้าจากภายนอกต้องอยู่ในต าแหน่งที่มีอันตรายต่ าที่สุดจากการ 
เกิดเพลิงไหม้ในอาคาร 

- ต้องป้องกันช่องน าอากาศเข้าจากภายนอกด้วยวัสดุที่ไม่ผุกร่อน เช่น ตะแกรง 
อลูมิเนียม หรือเหล็กอาบสังกะสี ความกว้างของช่องตาข่าย ไม่เกิน 12.7  
มิลลิเมตร 

- ช่องน าอากาศเข้าต้องอยู่ในต าแหน่งที่หลีกเลี่ยงการน าไฟเข้าสู่อาคาร ในกรณีที่
ช่องน าอากาศเข้าอยู่ใกล้อาคารที่ท าจากวัสดุติดไฟ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ต้องติดตั้งลิ้นกันไฟที่ช่องน าอากาศเข้า 

- ช่องน าอากาศเข้าต้องอยู่ในต าแหน่งที่หลีกเลี่ยงการน าควันไฟเข้าสู่อาคาร หาก
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ต้องติดตั้งลิ้นกันควันที่ช่องน าอากาศเข้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข.  แผงกรองอากาศ 

 
รูปที่ 4.2 ตัวอย่างตะแกรงป้องกันช่องส าหรับดูดลม 

 
รูปที่ 4.3 ตัวอย่างช่องน าอากาศเข้าจากภายนอกและตะแกรง 



4-3 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

- แผงกรองอากาศควรท าจากวัสดุไม่ลามไฟ 
- สารเคลือบเหนียวส าหรับแผงกรองอากาศต้องมีจุดวาบไฟไม่ต่ ากว่า 163 องศา 

เซลเซียส 
- แผงกรองอากาศและสารเคลือบเหนียว ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษ กลิ่น หรือ

อันตรายในการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค.  พัดลม 

- ต้องติดตั้งพัดลมตามข้อก าหนดของผู้ผลิต 
- ช่องทางลมเข้าของพัดลมต้องได้รับการป้องกันไม่ให้วัตถุแปลกปลอม กระดาษ 

หรือขยะ สามารถเข้าไปได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง.  อุปกรณ์ท าความเย็น 

- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ท าความเย็นตามข้อก าหนดของผู้ผลิต 
- วัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องส่งลมเย็นหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกันจะต้องเป็นไป

ตามข้อก าหนดเรื่อง วัสดุเสริมในระบบกระจายลม 
- การติดตั้งอุปกรณ์ท าความเย็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนด ด้านความปลอดภัย

ส าหรับระบบการท าความเย็น หรือ ANSI/ASHRAE 15 Safety Standard for 
Refrigeration Systems หรือข้อก าหนดอ่ืนที่เทียบเท่ากัน 

4.1.3.3  การกระจายลม 

 
รูปที่ 4.4 ตัวอย่างแผงกรองอากาศไม่ลามไฟ 

 รูปที่ 4.5 ตัวอย่างตะแกรงป้องกันช่องทางลมเข้าของพัดลมแบบหนึ่ง 
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ก.  ท่อลม 
- ท่อลมต้องสร้างข้ึนจากวัสดุที่ติดไฟได้ยากหรือไม่ลามไฟ และไม่เป็นส่วนที่ท าให้

เกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เช่น แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเหล็กด า แผ่นเหล็กไร้
สนิม ทองแดง คอนกรีต ผนังปูน 

- ท่อลมต้องสร้างขึ้นด้วยวัสดุที่เสริมความแข็งแรงและป้องกันการรั่วเพ่ือให้
เป็นไปตามความต้องการใช้งาน 

- วัสดุที่ใช้สร้างท่อลมต้องเหมาะสมกับการสัมผัสอย่างต่อเนื่องกับอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศที่อยู่ในท่อลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 - ท่อลมกลับและท่อลมที่ภายในเป็นความดันลบที่ท าจากแผ่นยิปซั่มต้องเป็นแบบ 
   ติดไฟยากและมีดัชนีการลามไฟไม่น้อยกว่า 25 และอุณหภูมิลมขณะใช้งาน 
   ตามปกติจะต้องไม่เกิน 52OC 
ข.  ข้อต่อลม (Air Duct Connector)และข้อต่อลมชนิดอ่อน (Flexible Air Duct) 

- ข้อต่อลมชนิดอ่อน หมายถึง ท่อลมอ่อน หรือท่อลมที่มีความยืดหยุ่น (Flexible  
Air Duct) ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างท่อลมกับหัวจ่ายลม และอนุญาตให้ใช้เท่าที่ 
จ าเป็น 

-   วัสดุที่ใช้ท าข้อต่อลมและท่อลมอ่อนต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ 
- ห้ามใช้ทั้งข้อต่อลมและท่อลมอ่อนกับลมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 120 องศาเซลเซียส 
- ห้ามใช้ทั้งข้อต่อลมและท่อลมอ่อนยาวเกนิ 4.00 เมตร และห้ามใช้ในแนวตั้งที ่

ผ่านทะลุพื้นแต่ละชั้นและช่องเปิดพ้ืนในแนวดิ่งเกินสองชั้นติดต่อกัน 
- ห้ามต่อท่อลมอ่อนผ่านผนังกันไฟที่มีอัตราการทนไฟตั้งแต่ 1 ชั่วโมงข้ึนไป 
- ข้อต่อลมที่ใช้เป็นตัวแยกความสั่นสะเทือนต้องท าจากวัสดุที่มีดัชนีการลามไฟไม่

เกิน 25 และดัชนีการเกิดควันไม่เกิน 50 และมีความยาวไม่เกิน 0.25 เมตรตาม
ทิศทางของลม 

 
 
 
 
 

 รูปที่ 4.6 ท่อลมในระบบการกระจายลม 

 รูปที่ 4.7 ข้อต่อลมชนิดอ่อน 
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ค.  วัสดุเสริมในระบบกระจายลม 

- วัสดุเสริมที่ติดตั้งในระบบท่อลม เช่น ฉนวน วัสดุป้องกันความชื้น วัสดุดูดซับ
เสียง เทปกาว ต้องเป็นวัสดุที่มีดัชนีการลามไฟไม่เกิน 25 โดยไม่มีหลักฐานของ
การลุกไหม้ต่อเนื่อง (Continued Progressive Combustion) และดัชนีการ
เกิดควันไม่เกิน 50 ส าหรับวัสดุที่ต้องติดตั้งโดยใช้กาว ต้องทดสอบโดยมีกาว
ด้วย หรือใช้กาวที่มีดัชนีการลามไฟไม่เกิน 25 และดัชนีการเกิดควันไม่เกิน 50 
ในสภาวะที่กาวแห้ง 

- วัสดุหุ้มท่อลมต้องไม่ต่อเนื่องผ่านผนังหรือพ้ืนที่ที่ต้องการการทนไฟ 
- วัสดุบุภายในท่อลม (Air Duct Lining) ต้องไม่ต่อเนื่องเข้าใกล้ลิ้นกันไฟ เพ่ือ

ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการท างานของลิ้นกันไฟ 
- วัสดุหุ้มท่อลมต้องไม่หุ้มปิดหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ช่องเปิดบริการท่อลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง.  การเข้าถึงท่อลมและการตรวจสอบ 
- ต้องจัดให้มีช่องเปิดบริการท่อลมใกล้กับต าแหน่งของลิ้นกันไฟ ลิ้นกันควัน ตัว

ตรวจจับควันในท่อลม โดยช่องเปิดบริการต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอส าหรับการ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ดังกล่าว 

- ต้องจัดให้มีตัวหนังสือขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร ติดที่ช่องเปิด
บริการเพื่อบอกชนิดและต าแหน่งของลิ้นกันไฟ ลิ้นกันควัน และตัวตรวจจับควัน
ในท่อลม 

- ต้องจัดให้มีช่องเปิดบริการส าหรับท่อลมและกล่องลม (Plenum) เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการน าฝุ่นและวัสดุติดไฟออกจากภายในท่อลม โดยจัดให้มีช่อง
เปิดบริการทุกๆระยะ 6.00 เมตร ตามทิศทางของลม ส าหรับท่อลมแนวราบ 
และจัดให้มีช่องเปิดบริการที่ฐานของท่อลมแนวตั้ง  
ข้อยกเว้น: อนุญาตให้ใช้ช่องจ่ายลมหรือช่องดูดลมที่มีขนาดใหญ่เพียงพอเป็น

ช่องเปิดบริการได้และไม่ต้องมีช่องเปิดบริการในท่อลมที่ลมได้ผ่าน
แผงกรองอากาศมาก่อน 

- ต้องจัดเตรียมช่องเปิดที่ฝ้าเพดานหรือผนังเพ่ือเข้าถึงช่องเปิดบริการท่อลมได้ 
 
 

 
รูปที่ 4.8 ตัวอย่างอุปกรณ์ยึดฉนวนและฉนวนใยแก้ว 
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จ.  ความมั่นคงแข็งแรงของท่อลม (Air Duct Integrity) 
- ท่อลมจะต้องติดตั้งในต าแหน่งที่ไม่เสี่ยงต่อความเสียหาย หรือต้องได้รับการ

ป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย 
- เมื่อติดตั้งท่อลมภายนอกอาคาร ท่อลม และวัสดุหุ้มท่อลมหรือวัสดุบุภายใน

ท่อลม ต้องได้รับการป้องกันความเสียหาย 
ฉ.  ช่องลมออก 

- ลมที่จ่ ายไปยัง พ้ืนที่ต่ างๆต้องไม่มีส่วนผสมของไอระเหยที่ติดไฟได้ 
(Flammable vapors), วัตถุแขวนลอยในอากาศ หรือฝุ่น ในปริมาณหรือ
ความเข้มข้นที่ก่อให้เกิดอันตราย 

- ช่องลมออกต้องท าจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ หรือวัสดุที่มีดัชนีการลามไฟไม่เกิน 25 
และดัชนีการเกิดควันไม่เกิน 50 

- ช่องลมออกต้องติดตั้งอยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 0.10 เมตร 
- หากช่องลมออกอยู่สูงจากพ้ืนน้อยกว่า 2.20 เมตร ช่องลมออกต้องมีการ

ป้องกันด้วยหน้ากากลม (Grille) หรือวิธีการอ่ืน ไม่ให้วัสดุที่มีขนาดทรงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตรผ่านเข้าไปได้ 

ช.  ช่องลมเข้า 
- ห้ามหมุนเวียนลมกลับมาใช้จากพ้ืนที่ที่มีไอระเหยที่ติดไฟได้ (Flammable 

vapors) วัตถุแขวนลอยในอากาศ หรือฝุ่น ในปริมาณหรือความเข้มข้นที่
ก่อให้เกิดอันตราย 

- ช่องลมเข้าต้องท าจากวัสดุไม่ติดไฟ หรือวัสดุที่มีดัชนีการลามไฟไม่เกิน 25 
และดัชนีการเกิดควันไม่เกิน 50 

- ช่องลมเข้าต้องติดตั้งอยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 0.10 เมตร 
- หากช่องลมเข้าอยู่สูงจากพ้ืนน้อยกว่า 2.20 เมตร ช่องลมเข้าต้องมีการ

ป้องกันด้วยหน้ากากลม (Grille) หรือวิธีการอ่ืน ไม่ให้วัสดุที่มีขนาดทรงกลม
เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตรผ่านเข้าไปได้ 

ซ.  ลิ้นกันไฟ 
ลิ้นกันไฟต้องติดตั้งอย่างถูกต้องตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

 รูปที่ 4.9 การจัดเตรียมช่องเปิดบริการท่อลมใกล้กับต าแหน่งของลิ้นกันไฟ  
 ลิ้นกันควัน ตัวตรวจจับควันในท่อลม 
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ฌ.  ลิ้นกันควัน 
ลิ้นกันควันต้องติดตั้งอย่างถูกต้องตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

ญ. กล่องลม (Plenum) 
- ห้ามใช้กล่องลมเป็นที่เก็บของหรือเป็นพ้ืนที่ใช้สอย 
- ช่องว่างเหนือฝ้าเพดาน ซึ่งอยู่ระหว่างฝ้าเพดานกับใต้พ้ืนหรือหลังคา สามารถใช้

เป็นช่องส่งลมหรือช่องดูดลมจากพ้ืนที่ใช้งานได้ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อ
ของกล่องลม  

- อุณหภูมิลมที่ผ่านช่องว่างเหนือฝ้าเพดานไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส 
- วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของช่องว่างในฝ้าเพดานต้องเหมาะสมที่ต้องสัมผัสกับ

ลมที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้งาน 
- วัสดุในช่องว่างเหนือฝ้าเพดานที่สัมผัสกับลมต้องเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ และมีดัชนี

การเกิดควันไม่เกิน 50 
- ห้องเครื่องส่งลมเย็นสามารถใช้เป็นกล่องลมเพ่ือรวบรวมลมกลับเข้าเครื่องส่งลม

เย็นที่ติดตั้งอยู่ในห้องนั้น วัสดุหุ้มท่อลมหรือฉนวน หรือวัสดุดูดซับเสียงที่ติดตั้ง
ภายในห้องเครื่องส่งลมเย็นต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดเรื่องห้องเครื่องส่งลม
เย็น 

- ห้ามใช้ห้องเครื่องส่งลมเย็นที่ใช้เป็นกล่องลมเป็นพ้ืนที่เก็บของหรือเป็นพ้ืนที่ใช้
งานอ่ืน 

- ช่องว่างใต้พ้ืนยก (Raised Floor) ซึ่งอยู่ระหว่างพ้ืนยกกับพ้ืน สามารถใช้เป็น
ช่องส่งลมหรือช่องดูดลมจากพ้ืนที่ใช้งานได้ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของช่องว่าง
ใต้พ้ืนยกทุกข้อ 

- อุณหภูมิลมที่ผ่านช่องว่างใต้พ้ืนยกไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส 
- วัสดุที่เป็นส่วนประกอบของช่องว่างใต้พ้ืนยกต้องเหมาะสมที่ต้องสัมผัสกับลมที่

มีอุณหภูมิและความชื้นที่ใช้งาน 
- วัสดุในช่องว่างใต้พ้ืนยกที่สัมผัสกับลมต้องเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ และมีดัชนีการเกิด

ควันไม่เกิน 50 
ฎ.  ระบบลมส าหรับทางเดินร่วม (Corridor Air System) 

- ห้ามใช้ทางเดินร่วมที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพในสถานพยาบาลและที่พักอาศัย เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบลมจ่าย, ลมกลับ และลมระบายทิ้ง ส าหรับพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับ
ทางเดินร่วม 

- ห้ามมีช่องเปิดส าหรับส่งผ่านลม (Air transfer opening) บนผนังหรือประตูที่
กั้นระหว่างทางเดินร่วมที่ใช้เป็นเส้นทางอพยพกับพ้ืนที่ที่อยู่ติดทางเดินร่วม 

- ห้ามใช้เส้นทางหนีไฟ (Exit) เป็นส่วนหนึ่งของระบบลมจ่าย, ลมกลับ และลม
ระบายทิ้ง ส าหรับพื้นที่อ่ืนๆของอาคาร 

4.1.4  การบูรณาการระบบปรับอากาศและระบายอากาศกับการก่อสร้างอาคาร 
4.1.4.1  ห้องเครื่องส่งลมเย็น 

ก.  ห้องเครื่องส่งลมเย็นที่ใช้เป็นกล่องลม 
ห้องเครื่องส่งลมเย็นที่ใช้เป็นกล่องลมส าหรับลมกลับหรือลมจ่าย ต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามข้อก าหนดห้องเครื่องส่งลมเย็นทุกข้อ 

ข.  ห้องเครื่องส่งลมเย็นที่มีท่อลมต่อเข้ากับช่องเปิดแนวดิ่ง (Shaft) โดยตรง 
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ห้องเครื่องส่งลมเย็นที่มีท่อลมต่อเข้ากับช่องเปิดแนวดิ่งต้องจัดให้มีการแบ่งกั้นห้อง
กับช่องเปิดแนวดิ่ง ตลอดจนป้องกันช่องเปิดที่ต่อเชื่อมกับช่องเปิดแนวดิ่ง ด้วยวัสดุ
ทนไฟ 
ข้อยกเว้น: ไม่ต้องแบ่งก้ันห้องเครื่องและช่องเปิดกับช่องเปิดแนวดิ่งด้วยวัสดุทนไฟ 

ถ้าหากปิดล้อมห้องเครื่องส่งลมเย็นด้วยวัสดุทนไฟที่มีการทนไฟไม่น้อย
กว่าทีก่ าหนด  

4.1.4.2  การติดตั้งท่อลมกับโครงสร้างของอาคาร 
การติดตั้งท่อลม รวมถึงอุปกรณ์หิ้วแขวนท่อลม ต้องไม่ท าให้องค์ประกอบโครงสร้าง
ของอาคารมีความสามารถในการทนไฟลดน้อยลง 

4.1.2.3  การเจาะทะลุ การปกป้องช่องเปิด (Protection of openings) 
ก. ผนังกันไฟ (Fire-Rated Walls or Partitions) 

ท่อลมทะลุผ่านผนังกันไฟที่มีอัตราการทนไฟตั้งแต่ 2 ชั่วโมงข้ึนไปต้องติดตั้งลิ้น 
กันไฟ 

ข.  พ้ืนทนไฟ (Floors Required to Have a Fire Resistance Rating) 
ท่อลมทะลุผ่านพื้นทนไฟต้องติดตั้งลิ้นกันไฟหรือต้องหุ้ม (Enclose) ตามท่ี 
ข้อก าหนดช่องเปิดแนวดิ่ง  

ค.  ช่องเปิดแนวดิ่ง (Shaft) 
 -   ท่อลมที่ติดตั้งทะลุพื้นโครงสร้างที่ต้องการปิดล้อมช่องเปิดทะลุพื้นในแนวดิ่ง  

จะต้องจัดให้มีผนังปิดล้อมด้วยวัสดุที่กฎหมายก าหนด  
- ท่อลมทะลุผ่านพื้นของอาคารต้องปิดล้อมด้วยผนังซึ่งสร้างด้วยวัสดุทนไฟ 
- ผนังปิดล้อมช่องเปิดแนวดิ่งต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ส าหรับช่อง 

เปิดแนวดิ่งที่อยู่ในอาคารที่สูงน้อยกว่า 4 ชั้น 
- ผนังหุ้มช่องเปิดแนวดิ่งต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ส าหรับช่องเปิด

แนวดิ่งที่อยู่ในอาคารที่สูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป 
- ในกรณีที่ท่อลมทะลุผ่านพ้ืนของอาคารเพียงชั้นเดียว สามารถใช้ลิ้นกันไฟแทน

ผนังปิดล้อมได ้
- ช่องเปิดแนวดิ่งที่มีท่อลมภายในหรือเป็นส่วนหนึ่งของท่อลม ห้ามมีสิ่งต่อไปนี้อยู่

ภายใน 
(1) ท่อลมระบายควันหรืออากาศที่มีไขมันจากห้องครัวหรืออุปกรณ์ครัว 

(2)  ท่อลมใช้ส าหรับอากาศท่ีมีสารระเหยติดไฟ 
(3)  ท่อลมใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุ, ไอ หรือ ฝุ่น 
(4)  ท่อลมใช้ส าหรับอากาศท่ีมีสารกัดกร่อน 
(5)  ช่องขนส่งผ้า 
(6)  ท่อ ยกเว้นท่อน้ าที่ท าจากวัสดุไม่ติดไฟ ไม่มีอันตราย หรือ ไม่มีพิษ ทั้งขณะใช้

งานปกติและเมื่อถูกไฟไหม ้
(7)  วัสดุติดไฟ 

- ให้ติดตั้งลิ้นกันไฟ ที่ผนังปิดล้อมที่มีทางลมเข้าหรือลมออก ทั้งแบบที่มีและ
ไม่มีท่อลม 
ข้อยกเว้น:  
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(1) ท่อลมแยก (Branch ducts) ต่อกับช่องท่อระบายอากาศ
แนวดิ่ง ที่ เป็นไปตามข้อก าหนดท่อลมต่อเข้ากับช่องเปิด
แนวดิ่ง (Shaft) และ 

(2) อากาศในท่อลมไหลขึ้นสู่ด้านบน และ 
(3) ส่วนของท่อลมแยกที่ท าจากแผ่นเหล็กต่อจากท่อระบาย

อากาศทางกลแนวดิ่งต้องหักเลี้ยว 90 องศาขึ้นด้านบนภายใน
ช่องท่อระบายอากาศแนวดิ่ง โดยมีความสูงจากหลังท่อลม
แนวราบถึงปลายด้านบนไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร และ 

(4) ช่องท่อแนวดิ่งต้องได้รับการก าหนดขนาดโดยเผื่อการติดตั้ง
ท่อลมหักเลี้ยวไว้แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง.  แนวกันควัน (Smoke Barrier) 
ต้องติดตั้งลิ้นกันควันที่แนวกันควัน หรือต าแหน่งใกล้แนวกันควัน แต่ต้องไม่ห่าง
จากแนวกันควันเกิน 0.60 เมตร 

4.1.4.4  ลิ้นกันไฟและลิ้นกันควัน 
ก.  ลิ้นกันไฟ 

- ลิ้นกันไฟที่ใช้ป้องกันช่องเปิดบนผนังหรือพ้ืนที่ทนไฟน้อยกว่า 3 ชั่วโมง ต้องมี
อัตราการทนไฟอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที ทดสอบตามมาตรฐาน UL 555 
Standard for Safety Fire Dampers 

 

รูปท่ี 4.10   การติดต้ังลิ้นกันไฟที่ผนัง พื้นและช่องท่อแนวด่ิง 

ท่อลม 600 มิลลิเมตร  
ไม่ต้องมีลิ้นกันไฟ 

ลิ้นกันไฟ 
ท่ีท่อลมจ่าย 

ช่องท่อแนวดิ่ง 

ลิ้นกันไฟท่ี
ท่อลมจ่าย 

ลิ้นกันไฟ 

ลิ้นกันไฟท่ี
ท่อลมกลับ 
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- ลิ้นกันไฟที่ใช้ป้องกันช่องเปิดบนผนังหรือพ้ืนที่ทนไฟตั้งแต่ 3 ชั่วโมงขึ้นไป ต้องมี
อัตราการทนไฟอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ทดสอบตามมาตรฐาน UL 555 Standard 
for Safety Fire Dampers 

ข.  ลิ้นกันควัน 
ลิ้นกันควันที่ใช้ป้องกันแนวกันควันหรือใช้ในระบบควบคุมควันต้องเป็นชนิดที่
ออกแบบมาเพ่ือใช้เป็นลิ้นกันควัน โดยสามารถทนอุณหภูมิได้สูงและมีการรั่วซึม
น้อย และต้องจัดเป็นลิ้นกันควันตามมาตรฐาน UL 555S Standard for Safety 
Smoke Dampers 

ค.  การปิดของลิ้นกันไฟและลิ้นกันควัน 
- ลิ้นกันไฟต้องท างานโดยอัตโนมัติ 

- ลิ้นกันไฟต้องปิดและอยู่ในสภาวะปิดอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดการท างานของ 
Fusible Link หรือ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน ซึ่งติดตั้งในต าแหน่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของอุณหภูมิในท่อลม  

- Fusible Links ต้องท างานที่อุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นตามปกติเมื่อ
ระบบท างานหรือระบบไม่ท างาน ประมาณ 28 องศาเซลเซียส แล้วแต่อย่างใดสูง
กว่ากัน 

- อุณหภูมิท างานของ Fusible Links ต้องไม่ต่ ากว่า 71 องศาเซลเซียส 
- Fusible Links หรือ อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนส าหรับลิ้นกันไฟและควัน 

(Combination of fire and smoke damper) ซ่ึงติดตัง้ในระบบท่อลมที่เป็นส่วน
หนึ่งของระบบควบคุมควัน ต้องสั่งให้ลิ้นกันไฟและควันปิดที่อุณหภูมิสูงกว่า
อุณหภูมิออกแบบสูงสุดของระบบควบคุมควันประมาณ 28 องศาเซลเซียส 

- ลิ้นกันไฟและควัน (Combination of fire and smoke damper) ต้องปิดที่
อุณหภูมิสูงไม่เกินกว่าอุณหภูมิที่ท าให้สูญเสี ยความสามารถในการท างาน 
(Degradation) 

- ลิ้นกันไฟและควัน (Combination of fire and smoke damper) ต้องปิดที่
อุณหภูมิสูงไม่เกิน 177 องศาเซลเซียส 

- อนุญาตให้มีระบบเปิดลิ้นกันไฟและควัน (Combination of fire and smoke 
damper) จากระยะไกลได้ เมื่อจ าเป็นต้องใช้เพ่ือการระบายควัน แต่ต้องปิดโดย
อัตโนมัติอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าอุณหภูมิที่ท าให้สูญเสียความสามารถในการ
ท างาน (Degradation) 

- ลิ้นกันไฟและลิ้นกันควันต้องสามารถปิดได้ในขณะที่มีอัตราไหลของลมในท่อลมใน
สภาวะปกติ 

ง.  การติดตั้ง 
- ต้องแสดงต าแหน่งและลักษณะการติดตั้งของลิ้นกันไฟและลิ้นกันควันทั้งหมดใน

แบบแปลนของอาคาร 
- การติดตั้งลิ้นกันไฟต้องยึดติดกับผนังกันไฟอย่างมั่นคงแข็งแรง โดยวิธีการที่เป็นไป

ตามข้อก าหนดของผู้ผลิต ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่อลมเกิดการพังหรือยุบตัวระหว่างเกิด
เพลิงไหม้ ลิ้นกันไฟจะต้องคงอยู่ในต าแหน่งเดิม 

- การติดตั้งลิ้นกันไฟต้องมีช่องว่างเผื่อการขยายตัว 3 มิลลิเมตรต่อความกว้างหรือ
ความยาวของลิ้นกันไฟ 0.30 เมตร 
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- ต้องจัดให้มีช่องเปิดบริการห่างจากลิ้นกันไฟหรือลิ้นกันควันไม่เกิน 0.60 เมตร 
จ. การบ ารุงรักษา 

ทุกๆไม่เกิน 4 ปี ต้องท าการบ ารุงรักษาดังนี้ 
- ถอด Fusible Link เพ่ือตรวจสอบ 
- ลิ้นกันไฟทุกลิ้นกันไฟต้องถูกทดสอบว่าสามารถปิดได้สนิท 
- ตรวจสอบการท างานของสลัก (Latch) ถ้ามี 
- หล่อลื่นอุปกรณ์ท่ีเคลื่อนได้ (Moving parts) 

4.1.5  การควบคุม 
4.1.5.1  การติดต้ังสายไฟ 

การติดตั้งสายไฟและการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือการควบคุมการท างานของระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศต้องเป็นไปตาม มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทย ฉบับล่าสุด 

4.1.5.2  การควบคุมด้วยมือ 
เครื่องส่งลมเย็น พัดลม และทุกๆระบบส่งลม ต้องจัดให้มีวิธีการควบคุมด้วยมืออย่าง
น้อยหนึ่งวิธีการ เพื่อใช้ในการหยุดการท างานในกรณีฉุกเฉิน 

4.1.5.3  ลิ้นกันควัน 
ก.  ลิ้นกันควันต้องถูกควบคุมด้วยอุปกรณ์สั่งการท างานอัตโนมัติ 
ข. ลิ้นกันควันต้องสามารถถูกควบคุมด้วยมือไปยังต าแหน่งเปิดหรือปิดได้จากศูนย์สั่ง 
 การ 
ค. ลิ้นกันควันที่ติดตั้งในผนังกันควันสามารถเปิดค้างไว้ได้ โดยที่อุปกรณ์ตรวจจับควัน

และมอเตอร์ขับลิ้นกันควันต้องพร้อมท างานตลอดเวลา 
4.1.5.4  การตรวจจับควันส าหรับการควบคุมอัตโนมัติ 

ก.  อุปกรณ์ที่ต้องปิดโดยอัตโนมัติจะต้องได้รับการทดสอบเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

ข. ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดที่ใช้ส าหรับระบบท่อลมในต าแหน่งดังนี้ 
- ที่ต าแหน่งหลังจากลมผ่านแผงกรองอากาศแต่ก่อนถึงทางแยกลมแรก ส าหรับ

ระบบที่มีขนาดส่งลมมากกว่า 1,000 ลิตรต่อวินาที 
- ที่ทุกชั้นก่อนจุดต่อเข้าท่อลมกลับร่วมที่ผ่านมากกว่า 1 ชั้น ส าหรับระบบที่มี

ขนาดลมกลับมากกว่า 7,000 ลิตรต่อวินาที 
ค.  ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันในระบบลมกลับ ถ้ามีการติดตั้งอุปกรณ ์

 ตรวจจับควันในพื้นที่แล้ว 
  ง.  ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันในระบบท่อลม ถ้าระบบท่อลมนั้นท าหน้าที่ 
   ระบายลมจากภายในอาคารออกสู่ภายนอกอาคารเพียงอย่างเดียว 

จ.  เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับควันตรวจพบควันต้องสั่งให้เครื่องส่งลมเย็นหรือพัดลมของ 
 ระบบส่งลมนั้นหยุดท างาน ยกเว้นพัดลมที่ใช้ส าหรับระบบควบคุมควัน 

ฉ.  การติดตั้ง ทดสอบ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ตรวจจับควันต้องเป็นไปตาม 
ข้อก าหนดในมาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (วสท.) หรือมาตรฐานอ่ืนที่
เทียบเท่า 

ช.  อุปกรณ์ตรวจจับควันที่ใช้เฉพาะส าหรับสั่งปิดลิ้นกันควัน หรือสั่งหยุดการท างาน 
 ของระบบปรับอากาศ ไม่จ าเป็นต้องส่งสัญญาณให้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ 
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 อาคารส่งสัญญาณเตือนเพื่ออพยพ 
ซ.  ในกรณีที่อาคารไม่มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ตรวจจับควันต้อง 

แสดงสัญญาณที่มองเห็นหรือได้ยินในพ้ืนที่ที่มีคนใช้งาน และต้องแสดงให้ทราบว่า
เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันของระบบท่อลม 

4.1.6  การทดสอบ 
4.1.6.1 ทั่วไป 

ก.  การทดสอบจัดให้มีขึ้นเพ่ือตรวจว่ามาตรการป้องกันที่ก าหนดท างานอย่าง 
   ถูกต้อง เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของไฟและควัน 

ข.  ต้องเก็บรักษาบันทึกของการทดสอบไว้ 
ค.  บันทึกต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ 

4.1.6.2  ลิ้นกันไฟและลิ้นกันควัน 
ลิ้นกันไฟ และลิ้นกันควัน ต้องท างานได้ก่อนที่เปิดใช้งานอาคาร 

4.1.6.3  การควบคุมและการใช้งาน 
ก.  ระบบควบคุมท้ังหมดต้องได้รับการทดสอบว่าสามารถท างานได้ตามความ 

ต้องการ 
ข.  การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันไฟในระบบปรับอากาศและระบายอากาศต้องท าใน 

สภาวะการใช้งานปกติ 
ค.  การทดสอบต้องท าเพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบโดยใช้ไฟฟ้าส ารอง หรือ 

ภายใต้ภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ 
 

4.2 การตดิตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั่วไป 
การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั่วไป จะต้องพิจารณาข้อมูลทางเทคนิคและความต้องการ
เฉพาะของอุปกรณ์ ที่ผู้ผลิตก าหนด การติดตั้งและรายละเอียดที่แสดงไว้ในมาตรฐานนี้เป็นแนวทางให้
สามารถน าไปประกอบการท างานเบื้องต้น การติดตั้งจริงยังคงต้องน าข้อมูลทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์ที่
ผู้ผลิต ก าหนดเท่านั้น  การติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ มีดังต่อไปนี้ 

  
4.2.1 เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ า 
 4.2.1.1 เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ าแบบลูกสูบ สกรูและก้นหอย 
    ขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้ 

ก. ทบทวนภาระการปรับอากาศท้ังหมดที่ต้องการในการปรับอากาศ 
   พิจารณาภาระปรับอากาศที่ต้องใช้ในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด (Peak Load) การ 
   ใช้งานโดยทั่วไป (Operation Load) และต่ าสุด (Low Load ) ตามข้อแนะน าที่ 
   ก าหนดและค านวณในคู่มือการหาภาระการปรับอากาศ เช่น ASHRAE Standard 
    ข. รวมอัตราการไหลของน้ าเย็นทั้งหมดท่ีระบบปรับอากาศต้องการ 
   ให้รวมอัตราการไหลของน้ าเย็นที่เครื่องส่งลมเย็นและเครื่องเป่าลมเย็นทั้งหมด 
    ค.  ตรวจสอบค่าอุณหภูมิของน้ าเย็นที่เข้าและออก ที่เครื่องท าน้ าเย็นสามารถท าได้ จาก 
     สูตร 
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                                                  Tch =   
 

∆Tch ; ผลต่างของอุณหภูมิน้้าเย็นที่เข้าและออกจากเครื่องท้าน้้าเย็น มีหน่วยเป็น ° F 
RT: ความสามารถในการท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็น มีหน่วยเป็น ตันความเย็น 
gpmch : อัตราการไหลของน้ าเย็น มีหน่วยเป็น แกลลอนต่อนาที 

ง. ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ าหล่อเย็น โดยปกติจะก าหนดให้น้ าหล่อเย็นเข้าเครื่อง 
ท าน้ าเย็นที่อุณหภูมิ 90° F และมีผลต่างของอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่เข้าและออกจาก 
เครื่องท าน้ าเย็นเท่ากับ 10° F ซึ่งจะท าให้อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นไหลออกจากเครื่องท า 
น้ าเย็นที่อุณหภูมิ 100 ° F หาอัตราการไหลของน้ าหล่อเย็น จากสูตร 

 
                              gpmcd =  

 
∆Tcd ; ผลต่างของอุณหภูมิน้้าหล่อเย็นที่เข้าและออกจากเครื่องท้าน้้าเย็น มีหน่วยเป็น ° F 
RT: ความสามารถในการท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็น มีหน่วยเป็น ตันความเย็น 
gpmcd : อัตราการไหลของน้ าหล่อเย็น มีหน่วยเป็น แกลลอนต่อนาที 
 

จ. ตรวจสอบค่าความดันลดที่ผู้ผลิตเครื่องท าน้ าเย็นก าหนดไว้ในการออกแบบเครื่อง 
แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) 

ฉ. ระบบควบคุมการท างาน  
  โดยปกติผู้ผลิตเครื่องท าน้ าเย็นจะออกแบบและจัดเตรียมระบบควบคุมการท างาน 

ของเครื่องท าน้ าเย็นมาพร้อมกับเครื่องท าน้ าเย็นแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการควบคุม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องติดตั้งระบบสายไฟควบคุมและอ่ืน ๆ 
อีก การติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ เช่นอุณหภูมิน้ า ความดันและอัตราการไหล
ของน้ าสามารถท าได้ตามท่ีต้องการ ส่วนอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow 
Switch) หรืออุปกรณ์ตรวจวัดความดันแตกต่าง  
(Differential Pressure Switch) จะต้องติดตั้งที่ท่อน้ าทั้งน้ าเย็นและน้ าหล่อเย็น 
เพ่ือหยุดการท างานของเครื่องท าน้ าเย็นเมื่อน้ าไหลน้อยกว่าค่าท่ีตั้งไว้  

  ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch) ตามทิศทางของลูกศร 
  ทางไหลของน้ า เว้นระยะต่างๆตามข้อน าน าในการติดตั้ง ในกรณีท่ีติดตั้งอุปกรณ์ 
   ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch) ในแนวตั้งจะต้องไม่ให้น้ าหนักน้ าจาก 
   โรงโน้มถ่วงกดอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch) จนท างานไม่ 
   ถูกต้อง หากท่อน้ าที่ทางเข้าและหรือทางออกของเครื่องท าน้ าเย็นติดตั้งวาล์ว 
   ควบคุมการปิดเปิดน้ าโดยอัตโนมัติ จะต้องให้วาล์วดังกล่าวเปิดจนสุดก่อนการ 
   ตรวจสอบการไหลของน้ าจากอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch)  
   หรืออุปกรณ์ตรวจวัดความดันแตกต่าง (Differential Pressure Switch) 
   นอกจากนี้จะต้องมีวงจรไฟฟ้าควบคุม (Electrical Interlocked) ไม่ให้เครื่องท า 
   น้ าเย็นท างานหากไม่เปิดเครื่องสูบน้ าเย็น เครื่องสูบน้ าหล่อเย็นและหอระบาย 

    gpmch 

       RT x 24 
 

           ∆Tcd 

 RT x 30 
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   ความร้อน (Cooling Tower) การติดตั้งและการจัดระบบท่อน้ าเย็นและท่อน้ า 
   หล่อเย็นจากเครื่องสูบน้ าเย็นและเครื่องสูบน้ าหล่อเย็นจะต้องไม่ท าให้อัตราการ 
   ไหลของระบบเปลี่ยนแปลงทุกสภาวะการท างานของเครื่องท าน้ าเย็น 

ช. การติดตั้งท่อน้ า 
  ระบบท่อน้ าเย็นและท่อน้ าหล่อเย็นจะต้องติดตั้งไม่ให้เกิดความเค้นกับท่อ มีการ 
  แขวนท่อน้ า (Hanger) และวางบนแท่นรองรับท่อน้ า (Support) ที่แข็งแรง การ 
  ติดตั้งท่อน้ าเข้ากับอุปกรณ์ เช่น เครื่องท าน้ าเย็น จะต้องจัดวางระบบท่อน้ าหรือมี 
  อุปกรณ์เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น ลดและการส่งผ่านความสั่นสะเทือนมายังระบบ 
  ท่อน้ า ควรจัดให้มีข้อต่ออ่อน (Flexible Connector) ระหว่างเครื่องจักรและท่อ 
  น้ าและที่แขวนท่อแบบยืดหยุ่นได้ (Spring หรอื Rubber Hanger) ที่ท่อน้ าใกล้ ๆ  
  กับเครื่องจักรเพ่ือลดความสั่นสะเทือน นอกจากนี้น้ าหนักและการติดตั้งระบบท่อ 
  น้ าจะต้องไม่ท าให้โครงสร้างอาคารได้รับผลกระทบเรื่องความแข็งแรงของอาคาร 

  ซ. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก าลังและระบบสตาร์ทมอเตอร์ต่างๆให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิต 
  ก าหนด การจัดวางตู้ไฟฟ้าควบคุมจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ปลอดภัยในการใช้งาน  
  การบ ารุงรักษาและเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของประเทศไทย ฉบับล่าสุด 

ฌ. ระยะห่างของเครื่องจักรและอุปกรณ์ จะต้องช่องว่างเพียงพอต่อการใช้งาน การ 
บ ารุงรักษาและความปลอดภัย เช่นการล้างเครื่องและการเปลี่ยนท่อ ทั้งนี้จะต้อง 
ค านึงถึงเส้นทาง ประตูและช่องเปิดต่างๆหากจ าเป็นที่จะต้องน าเครื่องจักรออก 
และเปลี่ยนใหม่ภายหลัง 

ญ. การระบายอากาศ ระบบป้องกันสารท าความเย็นที่รั่วไหล การปล่อยทิ้งสารท า 
ความเย็นจากเครื่อง (Purge) การระบายน้ า ความสว่าง และเสียงภายในห้อง ให้ 
จัดเตรียมตามข้อแนะน าและที่ก าหนดในข้อบังคับต่างๆ 

ฎ. ระบบป้องกันความสั่นสะเทือนและแท่นเครื่อง จะต้องจัดเตรียมตามที่ผู้ผลิต 
 แนะน าหรือตามท่ีเห็นเหมาะสมเพื่อไม่ให้การติดตั้งกระทบกระเทือนกับระบบ 
 ทั้งหมดบริเวณข้างเคียงและโครงสร้างของอาคาร 

  ฐ. ให้จัดท าท่อระบายน้ าจากเครื่องท าน้ าเย็นไปยังระบบการระบายน้ าของอาคาร  
  ชนิดและขนาดของท่อให้ก าหนดตามผู้ผลิตแนะน าหรือตามที่เห็นเหมาะสม  

ฑ. ให้ท าการหุ้มฉนวนป้องกันการเกิดการควบแน่นที่เครื่องท าน้ าเย็นและหุ้มอุปกรณ์ 
   ป้องกันฉนวนเพ่ิมเติมในบริเวณท่ีอันตราย(หากจ าเป็น) ชนิดและความหนาของฉนวน 
   ให้ก าหนดตามผู้ผลิตแนะน าหรือตามที่เห็นเหมาะสม 

ฒ. ล าดับการท างานให้เป็นไปตามวงจรการท างานดังนี้(เว้นแต่มีข้อจ ากัดอ่ืนหรือ 
  ข้อแนะน าจากผู้ผลิต 

 
 
 
 
 

   

สตาร์ทเตอร ์
ของเครื่องท าน้ าเย็น 

สตาร์ทเตอร์ 
ของเครื่องสูบน้ าเย็น 

สตาร์ทเตอร์ 
ของเครื่องสูบน้ าหล่อเย็น 

สตาร์ทเตอร์ 
ของหอระบายความรอ้น 
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  เครื่องสูบน้ าเย็น เครื่องสูบน้ าหล่อเย็น พัดลมของหอระบายความร้อนของน้ าและ
เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องมีวงจรการท างานที่ประสานกัน (Electrical Interlocked) 
ตามล าดับดังนี้ 

    (1) เครื่องสูบน้ าเย็นท างานตลอดการใช้งาน 
    (2) เครื่องท าน้ าเย็นจะท างานต่อเม่ือเครื่องสูบน้ าเย็นท างาน 
    (3) เครื่องสูบน้ าหล่อเย็นและพัดลมของหอระบายความร้อนของน้ าจะท างานต่อเมื่อ 
    เครื่องสูบน้ าเย็นท างาน 
    (4) จ านวนการเปิด ปิดพัดลมของหอระบายความร้อนของน้ าให้ท างานสัมพันธ์กับ 
    อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นได้หรือตามการใช้งานของเครื่องท าน้ าเย็น 
 หมายเหตุ:  ส าหรับการติดตั้ง 
     (1) เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องตั้งอยู่ในแนวระนาบไม่ลาดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง  
      อุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งสถิตศาสตร์ (Static) และจลน์ศาสตร์  
      (Dynamic) 
     (2) จะต้องมีช่องทางในการบ ารุงรักษา ปรับแต่งอุปกรณ์ สามารถถอดและล้าง 
      หลอดน้ า (Water Tube) ขดท่อสารท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็นตามที่ 
      ผู้ผลิตแนะน า 
    (3) หลังจากการติดตั้งและปรับแต่งแล้วเสร็จจะต้องท าการตรวจสอบความ 
      สั่นสะเทือนของอุปกรณ์และเครื่องท าน้ าเย็นไปยังโครงสร้างอาคาร ผนัง เหดาน 
      และพ้ืน รวมถึงเสียงรบกวนเกินค่าที่ก าหนด ผู้ติดตั้งจะต้องหาทางแก้ไขให้ 
      เรียบร้อย 
     (4) เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสูงประมาณ 0.10  
      เมตร มีขนาดความกว้างและยาวตามขนาดของเครื่อง พร้อมทั้งให้มีอุปกรณ์ 
       ป้องกันความสั่นสะเทือนแบบสปริงหรือแผ่นยาง (Spring Isolator or Rubber  
       Pad) ตามท่ีผู้ผลิตแนะน าหรือตามท่ีเห็นเหมาะสม 
    (5) ท่อน้ าทางเข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องมีข้อต่ออ่อนหรือยึดหยุ่นได้ 

   (6) การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ 
    ประเทศไทย ฉบับล่าสุด 

    (7) ท่อน้ าทางเข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องแขวนด้วยที่แขวนท่อที่มี 
       อุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือน (Spring or Rubber Hanger) และตั้งอยู่บน 
      ขาตั้งท่อที่มีอุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือน (Spring or Rubber Support) 
    (8) ท่อน้ าที่ผ่านทะลุผนัง พื้นและเพดานจะต้องมี Sleeve และปิดด้วยวัสดุทนไฟ 
      ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    (9) การระบายกาภายในห้องเครื่องให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแบบหรือตามที่ 
      ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีปรับสภาวะอากาศในห้องเครื่อง 
      จะต้องพิจาณาภาระการความร้อนที่เกิดขั้นจากอุปกรณ์ภายในห้องเครื่อง 
      ทั้งหมดและภาระความร้อนที่เกิดจากภายนอกห้องเครื่อง 
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4.2.1.2 เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ าแบบหอยโข่ง 
   ขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้ 
    ก. ทบทวนภาระการปรับอากาศท้ังหมดที่ต้องการในการปรับอากาศ 
    การเลือกขนาดของเครื่องท าน้ าเย็นแบบหอยโข่งของผู้ผลิตแต่ละยี่ห้ออาจจะ 
    รายละเอียดแตกต่างกัน แต่ขั้นตอนต่างๆจะเป็นแนวทางคล้ายๆกัน โดย  
    พิจารณาภาระปรับอากาศที่ต้องใช้ในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด (Peak Load)  
    การใช้งานโดยทั่วไป (Operation Load)และต่ าสุด (Low load ) ตามข้อแนะน าที่ 
    ก าหนดและค านวณในคู่มือการหาภาระการปรับอากาศ เช่น ASHRAE Standard 
    การเลือกเครื่องท าน้ าเย็นแบบหอยโข่งที่ต้องค านึงถึงเป็นพิเศษและตรวจสอบกับ 
    ผู้ผลิตเครื่องท าน้ าเย็นคือเครื่องจะต้องสามารถท างานได้ดีและไม่สึกหรอมากเกินไป 
    ตลอดช่วงภาระความต้องการใช้งานต่ าสุด การติดตั้งอุปกรณ์หรือข้อแนะน าต่างๆให้ 
    ให้เครื่องสามารถท างานได้ดีให้พิจารณาตามที่ผู้ผลิตแนะน า 
    ข. รวมอัตราการไหลของน้ าเย็นทั้งหมดท่ีระบบปรับอากาศต้องการ 
    ให้รวมอัตราการไหลของน้ าเย็นที่เครื่องส่งลมเย็นและเครื่องเป่าลมเย็นทั้งหมด 
    ค.  ตรวจสอบค่าอุณหภูมิของน้ าเย็นที่เข้าและออก ที่เครื่องท าน้ าเย็นสามารถท าได้  

 

 

รูปที่ 4.11 ข้อแนะน าในการติดตั้งเครื่องท าน้ าเย็นระบายความร้อนด้วยน้ าแบบลูกสูบ 
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    จากสูตร 
 
       Tch     = 
   
                                                     
 ∆Tch ; ผลต่างของอุณหภูมิน้ าเย็นที่เข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็น มีหน่วยเป็น ° F 
 RT: ความสามารถในการท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็น มีหน่วยเป็น ตันความเย็น 
 gpmch : อัตราการไหลของน้ าเย็น มีหน่วยเป็น แกลลอนต่อนาที 

ง.  ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ าหล่อเย็น โดยปกติจะก าหนดให้น้ าหล่อเย็นเข้า
เครื่องท าน้ าเย็นที่อุณหภูมิ 90° F และมีผลต่างของอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่เข้าและ
ออกจากเครื่องท าน้ าเย็นเท่ากับ 10° F ซึ่งจะท าให้อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นไหลออก
จากเครื่องท าน้ าเย็นที่อุณหภูมิ 100 ° F หาอัตราการไหลของน้ าหล่อเย็น จากสูตร 

 
                              gpmcd =  
 
 
∆Tcd ; ผลต่างของอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่เข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็น มีหน่วยเป็น ° F 

 RT: ความสามารถในการท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็น มีหน่วยเป็น ตันความเย็น 
 gpmcd : อัตราการไหลของน้ าหล่อเย็น มีหน่วยเป็น แกลลอนต่อนาที 
 

จ. ตรวจสอบค่าความดันลดที่ผู้ผลิตเครื่องท าน้ าเย็นก าหนดไว้ในการออกแบบเครื่อง 
      แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) 

 ฉ. ระบบควบคุมการท างาน  
โดยปกติผู้ผลิตเครื่องท าน้ าเย็นจะออกแบบและจัดเตรียมระบบควบคุมการท างาน 
ของเครื่องท าน้ าเย็นมาพร้อมกับเครื่องท าน้ าเย็นแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการควบคุม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องติดตั้งระบบสายไฟควบคุมและอ่ืน ๆ อีก 
การติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ เช่นอุณหภูมิน้ า ความดันและอัตราการไหลของน้ า
สามารถท าได้ตามที่ต้องการ ส่วนอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow 
Switch) หรืออุปกรณ์ตรวจวัดความดันแตกต่าง  
(Differential Pressure Switch) จะต้องติดตั้งที่ท่อน้ าทั้งน้ าเย็นและน้ าหล่อเย็น 

 เพ่ือหยุดการท างานของเครื่องท าน้ าเย็นเมื่อน้ าไหลน้อยกว่าค่าท่ีตั้งไว้  
  ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch) ตามทิศทางของลูกศร 
  ทางไหลของน้ า เว้นระยะต่างๆตามข้อน าน าในการติดตั้ง ในกรณีท่ีติดตั้งอุปกรณ์ 
      ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch) ในแนวตั้งจะต้องไม่ให้น้ าหนักน้ าจาก 
   โรงโน้มถ่วงกดอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch) จนท างานไม่ 
      ถูกต้อง หากท่อน้ าที่ทางเข้าและหรือทางออกของเครื่องท าน้ าเย็นติดตั้งวาล์ว 
      ควบคุมการปิดเปิดน้ าโดยอัตโนมัติ จะต้องให้วาล์วดังกล่าวเปิดจนสุดก่อนการ 
   ตรวจสอบการไหลของน้ าจากอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch)  
   หรืออุปกรณ์ตรวจวัดความดันแตกต่าง (Differential Pressure Switch) 
   นอกจากนี้จะต้องมีวงจรไฟฟ้าควบคุม (Electrical Interlocked) ไม่ให้เครื่องท า 

 

   gpmch 

       RT x 24 
 

           ∆Tcd 

 RT x 30 
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   น้ าเย็นท างานหากไม่เปิดเครื่องสูบน้ าเย็น เครื่องสูบน้ าหล่อเย็นและหอระบาย 
   ความร้อน (Cooling Tower) การติดตั้งและการจัดระบบท่อน้ าเย็นและท่อน้ า 
   หล่อเย็นจากเครื่องสูบน้ าเย็นและเครื่องสูบน้ าหล่อเย็นจะต้องไม่ท าให้อัตราการ 
   ไหลของระบบเปลี่ยนแปลงทุกสภาวะการท างานของเครื่องท าน้ าเย็น 

 ช. การติดตั้งท่อน้ า 
   ระบบท่อน้ าเย็นและท่อน้ าหล่อเย็นจะต้องติดตั้งไม่ให้เกิดความเค้นกับท่อ มีการ 
   แขวนท่อน้ า (hanger) และวางบนแท่นรองรับท่อน้ า (Support) ที่แข็งแรง การ 
     ติดตั้งท่อน้ าเข้ากับอุปกรณ์ เช่น เครื่องท าน้ าเย็น จะต้องจัดวางระบบท่อน้ าหรือมี 
     อุปกรณ์เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น ลดและการส่งผ่านความสั่นสะเทือนมายังระบบ 
     ท่อน้ า ควรจัดให้มีข้อต่ออ่อน (Fflexible Connector) ระหว่างเครื่องจักรและท่อ 
   น้ าและที่แขวนท่อแบบยืดหยุ่นได้ (Spring หรือ Rubber Hanger) ที่ท่อน้ าใกล้ ๆ  
     กับเครื่องจักรเพ่ือลดความสั่นสะเทือน นอกจากนี้น้ าหนักและการติดตั้งระบบท่อ 
     น้ าจะต้องไม่ท าให้โครงสร้างอาคารได้รับผลกระทบเรื่องความแข็งแรงของอาคาร 

ซ.  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก าลังและระบบสตาร์ทมอเตอร์ต่างๆให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิต 
      ก าหนด การจัดวางตู้ไฟฟ้าควบคุมจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ปลอดภัยในการใช้งาน  
     การบ ารุงรักษาและเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของประเทศไทย ฉบับล่าสุด 

ฌ. ระยะห่างของเครื่องจักรและอุปกรณ์ จะต้องช่องว่างเพียงพอต่อการใช้งาน การ 
     บ ารุงรักษาและความปลอดภัย เช่นการล้างเครื่องและการเปลี่ยนท่อ ทั้งนี้จะต้อง 
     ค านึงถึงเส้นทาง ประตูและช่องเปิดต่างๆหากจ าเป็นที่จะต้องน าเครื่องจักรออก 
     และเปลี่ยนใหม่ภายหลัง 

ญ. การระบายอากาศ ระบบป้องกันสารท าความเย็นที่รั่วไหล การปล่อยทิ้งสารท า 
      ความเย็นจากเครื่อง (Purge) การระบายน้ า ความสว่าง และเสียงภายในห้อง ให้ 
     จัดเตรียมตามข้อแนะน าและที่ก าหนดในข้อบังคับต่างๆ 

 ฎ. ระบบป้องกันความสั่นสะเทือนและแท่นเครื่อง จะต้องจัดเตรียมตามที่ผู้ผลิตแนะน า 
      หรือตามท่ีเห็นเหมาะสมเพ่ือไม่ให้การติดตั้งกระทบกระเทือนกับระบบทั้งหมด  
      บริเวณข้างเคียงและโครงสร้างของอาคาร 

ฏ.  ให้จัดท าท่อระบายน้ าจากเครื่องท าน้ าเย็นไปยังระบบการระบายน้ าของอาคาร ชนิด 
 และขนาดของท่อให้ก าหนดตามผู้ผลิตแนะน าหรือตามท่ีเห็นเหมาะสม 

ฐ.  ให้ท าการหุ้มฉนวนป้องกันการเกิดการควบแน่นที่เครื่องท าน้ าเย็นและหุ้มอุปกรณ์ 
 ป้องกันฉนวนเพิ่มเติมในบริเวณท่ีอันตราย(หากจ าเป็น) ชนิดและความหนาของฉนวน

ให้ก าหนดตามผู้ผลิตแนะน าหรือตามที่เห็นเหมาะสม 
ฑ. ล าดับการท างานให้เป็นไปตามวงจรการท างานดังนี้(เว้นแต่มีข้อจ ากัดอ่ืนหรือ 
 ข้อแนะน าจากผู้ผลิต 

 
 
 
 
 
 

สตาร์ทเตอร์ 
ของเครื่องท าน้ าเย็น 

สตาร์ทเตอร ์
ของเครื่องสูบน้ าเย็น 

สตาร์ทเตอร์ 
ของเครื่องสูบน้ าหล่อเย็น 

สตาร์ทเตอร์ 
ของหอระบายความรอ้น 
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  เครื่องสูบน้ าเย็น เครื่องสูบน้ าหล่อเย็น พัดลมของหอระบายความร้อนของน้ าและ
เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องมีวงจรการท างานที่ประสานกัน (Electrical Interlocked) 
ตามล าดับดังนี้ 

   (1) เครื่องสูบน้ าเย็นท างานตลอดการใช้งาน 
     (2) เครื่องท าน้ าเย็นจะท างานต่อเมื่อเครื่องสูบน้ าเย็นท างาน 
     (3) เครื่องสูบน้ าหล่อเย็นและพัดลมของหอระบายความร้อนของน้ าจะท างาน 
      ต่อเมื่อเครื่องสูบน้ าเย็นท างาน 
    (4) จ านวนการเปิด ปิดพัดลมของหอระบายความร้อนของน้ าให้ท างานสัมพันธ์กับ 
     อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นได้หรือตามการใช้งานของเครื่องท าน้ าเย็น 
     หมายเหตุ: ส าหรับการติดตั้ง 
    (1) เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องตั้งอยู่ในแนวระนาบไม่ลาดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง  
       อุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งสถิตศาสตร์ (Static) และจลน์ศาสตร์  
       (Dynamic) 
      (2) จะต้องมีช่องทางในการบ ารุงรักษา ปรับแต่งอุปกรณ์ สามารถถอดและล้าง 
          หลอดน้ า (Water Tube) ขดท่อสารท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็นตามที่ 
        ผู้ผลิตแนะน า 
     (3) หลังจากการติดตั้งและปรับแต่งแล้วเสร็จจะต้องท าการตรวจสอบความ 
          สั่นสะเทือนของอุปกรณ์และเครื่องท าน้ าเย็นไปยังโครงสร้างอาคาร ผนัง  
         เพดานและพ้ืน รวมถึงเสียงรบกวนเกินค่าที่ก าหนด ผู้ติดตั้งจะต้องหาทาง 
          แก้ไขให้เรียบร้อย 
    (4) เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสูงประมาณ 0.10  
        เมตร มีขนาดความกว้างและยาวตามขนาดของเครื่อง พร้อมทั้งให้มี 
        อุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือนแบบสปริงหรือแผ่นยาง (Spring Isolator  
        or Rubber Pad) ตามท่ีผู้ผลิตแนะน าหรือตามที่เห็นเหมาะสม 
     (5) ท่อน้ าทางเข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องมีข้อต่ออ่อนหรือยึดหยุ่น 
       ได้ 

    (6) การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ 
         ประเทศไทย ฉบับล่าสุด 

     (7) ท่อน้ าทางเข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องแขวนด้วยที่แขวนท่อที่มี 
       อุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือน (Spring or Rubber Hanger) และตั้งอยู่ 
       บนขาตั้งท่อที่มีอุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือน (Spring or Rubber  
       Support) 
     (8) ท่อน้ าที่ผ่านทะลุผนัง พื้นและเพดานจะต้องมี Sleeve และปิดด้วยวัสดุทน 
       ไฟตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     (9) ตู้สตาร์ทเตอร์และอุปกรณ์ให้ติดตั้งตามต าแหน่งที่แสดงในแบบและเป็นไป 
       ตามการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ 
            ประเทศไทย ฉบับล่าสุด 
     (10) Oil Cooler, Refrigerant Sensor (ถ้ามี) Purge Unit และอ่ืนๆให้ตืดตั้ง 
       ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อก าหนดและผู้ผลิตแนะน า 
      (11) การระบายอากาศภายในห้องเครื่องให้เป็นไปตามที่ก าหนดในแบบหรือ 
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      ตามท่ีก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ในกรณีท่ีปรับสภาวะอากาศในห้อง 
        เครื่องจะต้องพิจาณาภาระการความร้อนท่ีเกิดขั้นจากอุปกรณ์ภายในห้อง 
      เครื่องทั้งหมดและภาระความร้อนที่เกิดจากภายนอกห้องเครื่อง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1.3 เครื่องท าน้ าเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
 
   ขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้ 
    ก. ทบทวนภาระการปรับอากาศท้ังหมดที่ต้องการในการปรับอากาศ 
    พิจารณาภาระปรับอากาศ ตามข้อแนะน าที่ก าหนดและค านวณในคู่มือการหาภาระ 
    การปรับอากาศ เช่น ASHRAE Standard 
    ข. รวมอัตราการไหลของน้ าเย็นทั้งหมดท่ีระบบปรับอากาศต้องการ 
    ให้รวมอัตราการไหลของน้ าเย็นที่เครื่องส่งลมเย็นและเครื่องเป่าลมเย็นทั้งหมด 
    ค.  ตรวจสอบค่าอุณหภูมิของน้ าเย็นที่เข้าและออก ที่เครื่องท าน้ าเย็นสามารถท าได้  
    จากสูตร 
 
 
      Tch     = 
 

   gpmch 

       RT x 24 
 

 

รูปท่ี 4.11 ข้อแนะน้าในการติดต้ังเครื่องท้าน้้าเย็นระบายความร้อนด้วยน้้าแบบหอยโข่ง 
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 ∆Tch ; ผลต่างของอุณหภูมิน้ าเย็นที่เข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็น มีหน่วยเป็น ° F 
 RT: ความสามารถในการท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็น มีหน่วยเป็น ตันความเย็น 
 gpmch : อัตราการไหลของน้ าเย็น มีหน่วยเป็น แกลลอนต่อนาที 
 
   ง. ตรวจสอบอุณหภูมิภายนอก (Outdoor Ambient Temperature) อุณหภูมิสารท า 

    ความเย็นด้านความดันต่ า (Saturated Suction Temperature) อุณหภูมิน้ าเย็น 
    ที ่ออกจากเครื่อง (Leaving Temperature) ที่ใช้ในการก าหนดขนาดเครื่องท าน้ า 
    เย็นให้ถูกต้อง 

จ. ตรวจสอบค่าความดันลดที่ผู้ผลิตเครื่องท าน้ าเย็นก าหนดไว้ในการออกแบบเครื่อง 
      แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) 

 ฉ. ระบบควบคุมการท างาน  
โดยปกติผู้ผลิตเครื่องท าน้ าเย็นจะออกแบบและจัดเตรียมระบบควบคุมการท างาน 
ของเครื่องท าน้ าเย็นมาพร้อมกับเครื่องท าน้ าเย็นแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการควบคุม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องติดตั้งระบบสายไฟควบคุมและอ่ืน ๆ อีก 
การติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าต่าง ๆ เช่นอุณหภูมิน้ า ความดันและอัตราการไหลของน้ า
สามารถท าได้ตามที่ต้องการ ส่วนอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow 
Switch) หรืออุปกรณ์ตรวจวัดความดันแตกต่าง  
(Differential Pressure Switch) จะต้องติดตั้งที่ท่อน้ าทั้งน้ าเย็น 

 เพ่ือหยุดการท างานของเครื่องท าน้ าเย็นเมื่อน้ าไหลน้อยกว่าค่าท่ีตั้งไว้  
  ให้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch) ตามทิศทางของลูกศร 
  ทางไหลของน้ า เว้นระยะต่างๆตามข้อน าน าในการติดตั้ง ในกรณีท่ีติดตั้งอุปกรณ์ 
      ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch) ในแนวตั้งจะต้องไม่ให้น้ าหนักน้ าจาก 
   โรงโน้มถ่วงกดอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch) จนท างานไม่ 
      ถูกต้อง หากท่อน้ าที่ทางเข้าและหรือทางออกของเครื่องท าน้ าเย็นติดตั้งวาล์ว 
      ควบคุมการปิดเปิดน้ าโดยอัตโนมัติ จะต้องให้วาล์วดังกล่าวเปิดจนสุดก่อนการ 
   ตรวจสอบการไหลของน้ าจากอุปกรณ์ตรวจสอบการไหลของน้ า (Flow Switch)  
   หรืออุปกรณ์ตรวจวัดความดันแตกต่าง (Differential Pressure Switch) 
   นอกจากนี้จะต้องมีวงจรไฟฟ้าควบคุม (Electrical Interlocked) ไม่ให้เครื่องท า 
   น้ าเย็นท างานหากไม่เปิดเครื่องสูบน้ าเย็น  
   การติดตั้งและการจัดระบบท่อน้ าเย็นจากเครื่องสูบน้ าเย็นจะต้องไม่ท าให้อัตรา 
   การไหลของระบบเปลี่ยนแปลงทุกสภาวะการท างานของเครื่องท าน้ าเย็น 

ช. การติดตั้งท่อน้ า 
  ระบบท่อน้ าเย็นและท่อน้ าหล่อเย็นจะต้องติดตั้งไม่ให้เกิดความเค้นกับท่อ มีการ 
  แขวนท่อน้ า (Hanger) และวางบนแท่นรองรับท่อน้ า (Support) ที่แข็งแรง การ 
      ติดต้ังท่อน้ าเข้ากับอุปกรณ์ เช่น เครื่องท าน้ าเย็น จะต้องจัดวางระบบท่อน้ าหรือมี 
      อุปกรณ์เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น ลดและการส่งผ่านความสั่นสะเทือนมายังระบบ 
      ท่อน้ า ควรจัดให้มีข้อต่ออ่อน (Flexible Connector) ระหว่างเครื่องจักรและท่อ 
    น้ าและที่แขวนท่อแบบยืดหยุ่นได้ (Spring หรือ Rubber Hanger) ที่ท่อน้ าใกล้ ๆ  
      กับเครื่องจักรเพ่ือลดความสั่นสะเทือน นอกจากนี้น้ าหนักและการติดตั้งระบบท่อ 
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        น้ าจะต้องไม่ท าให้โครงสร้างอาคารได้รับผลกระทบเรื่องความแข็งแรงของอาคาร 
ซ. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก าลังและระบบสตาร์ทมอเตอร์ต่างๆให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิต 

      ก าหนด การจัดวางตู้ไฟฟ้าควบคุมจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ปลอดภัยในการใช้งาน  
        การบ ารุงรักษาและเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งของประเทศไทย ฉบับล่าสุด 

ฌ. ระยะห่างของเครื่องจักรและอุปกรณ์ จะต้องช่องว่างเพียงพอต่อการใช้งาน การ 
        การะบายความร้อน การบ ารุงรักษาและความปลอดภัย เช่นการล้างเครื่องและ 
      การเปลี่ยนท่อ ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงเส้นทาง ประตูและช่องเปิดต่างๆหากจ าเป็นที่ 
      จะต้องน าเครื่องจักรออกและเปลี่ยนใหม่ภายหลัง 

ญ. การระบายอากาศ ระบบป้องกันสารท าความเย็นที่รั่วไหล การปล่อยทิ้งสารท า 
 ความเย็นจากเครื่อง(purge) การระบายน้ า ความสว่าง (ถ้ามี) และเสียง  
ให้จัดเตรียมตามข้อแนะน าและท่ีก าหนดในข้อบังคับต่างๆ 

 ฎ. ระบบป้องกันความสั่นสะเทือนและแท่นเครื่อง จะต้องจัดเตรียมตามที่ผู้ผลิต 
     แนะน าหรือตามที่เห็นเหมาะสมเพื่อไม่ให้การติดตั้งกระทบกระเทือนกับระบบ 
     ทั้งหมดบริเวณข้างเคียงและโครงสร้างของอาคาร 

ฐ. ให้จัดท าท่อระบายน้ าจากเครื่องท าน้ าเย็นไปยังระบบการระบายน้ าของอาคาร  
    ชนิดและขนาดของท่อให้ก าหนดตามผู้ผลิตแนะน าหรือตามท่ีเห็นเหมาะสม 
ฑ. ให้ท าการหุ้มฉนวนป้องกันการเกิดการควบแน่นที่เครื่องท าน้ าเย็นและหุ้มอุปกรณ์ 

     ป้องกันฉนวนเพิ่มเติมในบริเวณท่ีอันตราย(หากจ าเป็น) ชนิดและความหนาของ   
      ฉนวนให้ก าหนดตามผู้ผลิตแนะน าหรือตามท่ีเห็นเหมาะสม 
ฒ. ล าดับการท างานให้เป็นไปตามวงจรการท างานดังนี้(เว้นแต่มีข้อจ ากัดอ่ืนหรือ 

     ข้อแนะน าจากผู้ผลิต 
 
 
 

  เครื่องสูบน้ าเย็น และเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องมีวงจรการท างานที่ประสานกัน 
(Electrical Interlocked) ตามล าดับดังนี้ 

    (1) เครื่องสูบน้ าเย็นท างานตลอดการใช้งาน 
    (2) เครื่องท าน้ าเย็นจะท างานต่อเมื่อเครื่องสูบน้ าเย็นท างาน 
    
 หมายเหตุ:   ส าหรับการติดตั้ง 
     (1) เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องตั้งอยู่ในแนวระนาบไม่ลาดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง  
      อุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งสถิตศาสตร์ (Static) และจลน์ศาสตร์  
      (Dynamic) 
      (2) จะต้องมีช่องทางในการบ ารุงรักษา ปรับแต่งอุปกรณ์ สามารถถอดและล้าง 
      หลอดน้ า (Water Tube) ขดท่อสารท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็นตามที่ 
       ผู้ผลิตแนะน า 
     (3) หลังจากการติดตั้งและปรับแต่งแล้วเสร็จจะต้องท าการตรวจสอบความ 
        สั่นสะเทือนของอุปกรณ์และเครื่องท าน้ าเย็นไปยังโครงสร้างอาคาร ผนัง เพ 
        ดานและพ้ืน รวมถึงเสียงรบกวนเกินค่าที่ก าหนด ผู้ติดตั้งจะต้องหาทางแก้ไขให้ 
        เรียบร้อย 

 

สตาร์ทเตอร์ 
ของเครื่องท าน้ าเย็น 

สตาร์ทเตอร์ 
ของเครื่องสูบน้ าเย็น 
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      (4) เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสูงประมาณ 0.10  
    เมตร มีขนาดความกว้างและยาวตามขนาดของเครื่อง พร้อมทั้งให้มี

อุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือนแบบสปริงหรือแผ่นยาง (Spring Isolator 
or Rubber Pad) ตามท่ีผู้ผลิตแนะน าหรือตามที่เห็นเหมาะสม 

      (5) ท่อน้ าทางเข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องมีข้อต่ออ่อนหรือยึดหยุ่น 
       ได้ 

     (6) การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ 
            ประเทศไทย ฉบับล่าสุด 

      (7) ท่อน้ าทางเข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องแขวนด้วยที่แขวนท่อที่มี 
      อุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือน (Spring or Rubber Hanger) และตั้งอยู่ 
      บนขาตั้งท่อที่มีอุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือน (Spring or Rubber  
       Support) 
      (8) ท่อน้ าที่ผ่านทะลุผนัง พื้นและเพดานจะต้องมี Sleeve และปิดด้วยวัสดุทน 
       ไฟตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
      (9) การระบายความร้อนเครื่องจากผนัง เพดาน และระยะห่างระหว่างเครื่องให้ 
       เป็นไปตามที่ก าหนดในแบบหรือตามที่ผู้ผลิตแนะน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.12 ข้อแนะน าในการติดตั้งเครื่องท าน้ าเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ 
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4.2.2 เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึม 
4.2.2.1 เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมโดยใช้ไอน้ า 

    ขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้ 
ก. ทบทวนภาระการปรับอากาศท้ังหมดที่ต้องการในการปรับอากาศ 

   พิจารณาภาระปรับอากาศที่ต้องใช้ในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด (Peak Load) การ 
   ใช้งานโดยทั่วไป (Operation Load) และต่ าสุด (Low Load ) ตามข้อแนะน าที่ 
   ก าหนดและค านวณในคู่มือการหาภาระการปรับอากาศ เช่น ASHRAE Standard 
    ข. รวมอัตราการไหลของน้ าเย็นทั้งหมดท่ีระบบปรับอากาศต้องการ 
   ให้รวมอัตราการไหลของน้ าเย็นที่เครื่องส่งลมเย็นและเครื่องเป่าลมเย็นทั้งหมด 
    ค.  ตรวจสอบค่าอุณหภูมิของน้ าเย็นที่เข้าและออก ที่เครื่องท าน้ าเย็นสามารถท าได้ จาก 
     สูตร 

 
 
      Tch     = 
 
 
 ∆Tch ; ผลต่างของอุณหภูมิน้ าเย็นที่เข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็น มีหน่วยเป็น ° F 
 RT: ความสามารถในการท าความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็น มีหน่วยเป็น ตันความเย็น 
 gpmch : อัตราการไหลของน้ าเย็น มีหน่วยเป็น แกลลอนต่อนาที 
   ง.  ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ าหล่อเย็น โดยปกติจะก าหนดให้น้ าหล่อเย็นเข้าเครื่อง 
    ท าน้ าเย็นที่อุณหภูมิ 90° F และอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ออกจากเครื่องท าน้ าเย็นที่ 
    ก าหนดซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการออกแบบและข้อแนะน าของผู้ผลิต 
   จ. ความดันของไอน้ า โดยทั่วไปการออกแบบความดันไอน้ าอาจก าหนดให้เริ่มตั้งแต่  
    75 psig (5 barg) จนถึง 150 psig (10 barg) ทั้งนี้ข้ึนอยู่ที่ไอน้ าที่ผลิตจากเครื่องต้น 
    ก าเนิดไอน้ าและข้อแนะน าของผู้ผลิต 
   ฉ. การเลือกเครื่องท าน้ าเย็นให้พิจารณาเกณฑ์ต่างๆที่ก าหนดต่อจากนี้และข้อก าหนด 
    ทางเทคนิคของผู้ผลิตประกอบ พ้ืนที่วางเครื่องจะต้องจัดให้มีระยะห่างที่เพียงพอ 
    ส าหรับการบ ารุงรักษาและการถอดเปลี่ยนท่อน้ า (Tube) พิจารณาจ านวนเที่ยวการ 
    ไหลถ่ายเทความร้อนของน้ าเย็นและน้ าหล่อเย็นรวมถึงการต่อท่อน้ าและอุปกรณ์ให้ 
    เป็นไปตามจ านวนเที่ยวการไหลถ่ายเทความร้อนของน้ าเย็นและน้ าหล่อเย็น 
   ช. เกณฑ์ในการพิจารณาอัตราการไหลและผลต่างของอุณหภูมิอัตราการไหลของน้ าหล่อ 
    เย็นที่ดีที่สุดโดยพิจารณาจากข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิต ปกติจะใช้อัตราการ 
    ไหลของอัตราการไหลน้ าหล่อเย็น ที่ 3.6 usgpm. ผลต่างของอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นจะ 
    เท่ากับ 18 OF และการเลือกหอระบายความร้อนของน้ าก็จะต้องใช้เกณฑ์อัตราการ 
    ไหลและผลต่างของอุณหภูมิอัตราการไหลของน้ าหล่อเย็นนี้ 
   ซ. เกณฑ์การพิจารณาความต้องการไอน้ าที่ภาระการใช้งานเต็มพิกัด โดยใช้ข้อ 
    ก าหนดการออกแบบและข้อมูลจากผู้ผลิต การใช้ปริมาณไอน้ ามากหรือน้อยจะ 
    ขึ้นอยู่กับจ านวนอุปกรณ์ให้ความร้อน (Generator) ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวน 
    มากกว่าหนึ่งชุดท าให้การใช้ไอน้ ามีประสิทธิภาพมาก เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึม 

   gpmch 

       RT x 24 
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    แบบชั้นเดียวจะใช้ไอน้ าตั้งแต่ 8 กิโลกรัมไอน้ าต่อชั่วโมงและมีขนาดไม่เกิน 400  
    RT ขณะทีเ่ครื่องท าน้ าเย็นเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมแบบสองชั้นจะใช้ไอน้ า 
    ตั้งแต่ 4-5 กิโลกรัมไอน้ าต่อชั่วโมงและมีขนาดตั้งแต ่400 RTขึ้นไป อย่างไรก็ดี 
    ในช่วงที่เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมเริ่มเปิดใช้งานจะต้องใช้ไอน้ ามากกว่าขณะใช้ 
    งานที่เต็มพิกัดถึง ร้อยละ 70 ดังนั้นขนาดของหม้อไอน้ าและท่อไอน้ าจะต้อง 
    ก าหนดขนาดให้เพียงพอ ขณะเดียวกันที่เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมก็จะต้องมี 
    อุปกรณ์ควบคุมไม่ให้ใช้ไอน้ าเกินพิกัดตลอดเวลา 
   ฌ. ตรวจสอบค่าความดันลดที่ผู้ผลิตเครื่องท าน้ าเย็นก าหนดไว้ในการออกแบบเครื่อง 
    แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) 
   ญ. พิจารณาจ านวน ขนาดและแบบของอุปกรณ์กับดักไอน้ า ตามที่ผู้ผลิตแนะน า 
   ฎ. พิจารณาการติดตั้งเครื่องสูบสารละลายที่จัดมาตามท่ีผู้ผลิตแนะน า 
   ฏ. พิจารณาการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการเกิดผลึกน้ าแข็งแบบอัตโนมัติ 
   ฐ. ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของน้ าหล่อเย็นตามที่ผู้ผลิตแนะน า 
   ฑ. ล าดับการท างานและเปิดอุปกรณ์ของระบบให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตแนะน า 
หมายเหตุ: ส าหรับการติดต้ัง 
    (1) เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องวางเอียงไปยังจุดรับไอน้ ากลับเล็กน้อย  
   (2) จะต้องมีช่องทางในการบ ารุงรักษา ปรับแต่งอุปกรณ์ สามารถถอดและล้าง 
     หลอดน้ า (Water Tube) ของเครื่องท าน้ าเย็นตามที่ ผู้ผลิตแนะน า  
     หรืออย่างน้อย 1.00 เมตรโดยรอบเครื่อง 
   (3) หลังจากการติดตั้งและปรับแต่งแล้วเสร็จจะต้องท าการตรวจสอบความ 
     สั่นสะเทือนของอุปกรณ์และเครื่องท าน้ าเย็นไปยังโครงสร้างอาคาร ผนัง เพ 
      ดานและพ้ืน รวมถึงเสียงรบกวนเกินค่าท่ีก าหนด ผู้ติดตั้งจะต้องหาทางแก้ไขให้ 
     เรียบร้อย 
    (4) เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสูงประมาณ 0.10  
     เมตร มีขนาดความกว้างและยาวตามขนาดของเครื่อง พร้อมทั้งให้มีอุปกรณ์ 
     ป้องกันความสั่นสะเทือนแบบสปริงหรือแผ่นยาง (Spring Isolator or  
     Rubber Pad) ตามท่ีผู้ผลิตแนะน าหรือตามที่เห็นเหมาะสม 
    (5) ท่อน้ าทางเข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องมีข้อต่ออ่อนหรือยึดหยุ่น 
     ได้ 
    (6) การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ 
         ประเทศไทย ฉบับล่าสุด 
    (7) ท่อน้ าทางเข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องแขวนด้วยที่แขวนท่อที่มี 
     อุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือน (Spring or Rubber Hanger) และตั้งอยู่ 
     บนขาตั้งท่อที่มีอุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือน (Spring or Rubber  
     Support) 
    (8) ท่อน้ าที่ผ่านทะลุผนัง พื้นและเพดานจะต้องมี Sleeve และปิดด้วยวัสดุทน 
      ไฟตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    (9) อุปกรณ์กักดับไอน้ าให้เป็นแบบ จ านวนและติดตั้งตามที่ผู้ผลิตแนะน า 
   (10) อุปกรณ์ควบคุมไม่ให้ใช้ไอน้ าเกินพิกัดให้เป็นแบบและติดตั้งตามท่ีผู้ผลิตแนะน า  
   (11)ท่อสารท าความเย็นและท่อน้ าเย็นจะต้องหุ้มฉนวนให้สามารถป้องกันการเกิด 
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    การควบแน่นของอากาศและลดการสูญเสีย 
   (12)ท่อน้ าที่ต่อเข้าเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมให้เป็นหน้าแปลนเพ่ือให้สามารถถอด 
    และบ ารุงรักษาได้ 
   (13)ให้ติดตั้งวาล์วควบคุมอัตราการไหลเพ่ือปรับอัตราการไหลให้เป็นไปตามที่ 
    ก าหนด 
   (14)ให้ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย (Safety Relief Valve) เพ่ือป้องกันไม่ให้ไอน้ าเกินพิกัด 
    ความดันขนาดและจ านวนตามท่ีก าหนดตามท่ีผู้ผลิตแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.13 ข้อแนะน าในการติดตั้งเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมโดยใช้ไอน้ า 
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4.2.2.2 เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมโดยใช้น้ าร้อน 
    
   ขั้นตอนการติดตั้งให้เหมือนกับเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมโดยใช้ไอน้ า ยกเว้นเกณฑ์ใน 
   การใช้ไอน้ าให้เปลี่ยนเป็นใช้น้ าร้อน โดยเกณฑ์ในการใช้น้ าร้อนมีดังต่อไปนี้ 
   ก. ให้เกณฑ์ในการใช้อุณหภูมิน้ าร้อนเป็นไปตามข้อก าหนดและข้อมูลจากผู้ผลิต 
   ข. อัตราการไหลของน้ าร้อนและอุณหภูมิน้ าร้อนที่เข้าและออกจากเครื่องให้สามารถใช้ 
    งานที่ภาระการใช้งานเต็มพิกัดของเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมโดยใช้น้ าร้อน ในช่วงที่ 
    เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมเริ่มเปิดใช้งานจะต้องใช้น้ าร้อนมากกว่าขณะใช้งานที่เต็ม 
    พิกัดถึง ร้อยละ 70 ดังนั้นขนาดของหม้อไอน้ าและท่อไอน้ าจะต้องก าหนดขนาดให้ 
    เพียงพอ ขณะเดียวกันที่เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมก็จะต้องมีอุปกรณ์ควบคุมไม่ให้ใช้ 
    น้ าร้อนเกินพิกัดตลอดเวลา 
หมายเหตุ:   ส าหรับการติดตั้ง 
     (1) เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องตั้งอยู่ในแนวระนาบไม่ลาดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง 
     (2) จะต้องมีช่องทางในการบ ารุงรักษา ปรับแต่งอุปกรณ์ สามารถถอดและล้าง 
      หลอดน้ า (Water Tube) ของเครื่องท าน้ าเย็นตามที่ ผู้ผลิตแนะน า  
      หรืออย่างน้อย 1.00 เมตรโดยรอบเครื่อง 
     (3) หลังจากการติดตั้งและปรับแต่งแล้วเสร็จจะต้องท าการตรวจสอบความ 
       สั่นสะเทือนของอุปกรณ์และเครื่องท าน้ าเย็นไปยังโครงสร้างอาคาร ผนัง เพ 
        ดานและพ้ืน รวมถึงเสียงรบกวนเกินค่าที่ก าหนด ผู้ติดตั้งจะต้องหาทางแก้ไขให้ 
       เรียบร้อย 
     (4) เครื่องท าน้ าเย็นจะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กสูงประมาณ 0.10  
      เมตร มีขนาดความกว้างและยาวตามขนาดของเครื่อง พร้อมทั้งให้มีอุปกรณ์ 
        ป้องกันความสั่นสะเทือนแบบสปริงหรือแผ่นยาง (Spring Isolator or  
       Rubber Pad) ตามท่ีผู้ผลิตแนะน าหรือตามที่เห็นเหมาะสม 
     (5) ท่อน้ าทางเข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องมีข้อต่ออ่อนหรือยึดหยุ่น 
       ได้ 
     (6) การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ 
            ประเทศไทย ฉบับล่าสุด 
     (7) ท่อน้ าทางเข้าและออกจากเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องแขวนด้วยที่แขวนท่อที่มี 
        อุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือน (Spring or Rubber Hanger) และตั้งอยู่ 
        บนขาตั้งท่อที่มีอุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือน (Spring or Rubber  
       Support) 
     (8) ท่อน้ าที่ผ่านทะลุผนัง พื้นและเพดานจะต้องมี Sleeve และปิดด้วยวัสดุทน 
       ไฟตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
     (9) ท่อน้ าที่ต่อเข้าเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมให้เป็นหน้าแปลนเพื่อให้สามารถถอด 
       และบ ารุงรักษาได ้
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4.2.3 หอระบายความร้อนของน้ า 
 ขั้นตอนการติดตั้ง มีดังนี้ 
 ก. ข้อแนะน าการติดตั้งหอระบายความร้อนของน้ าที่ติดตั้งภายนอกอาคารและใช้พัดลมเป็นแบบ  

 

รูปที่ 4.14 ข้อแนะน าในการติดตั้งเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึมโดยใช้น้ าร้อน 
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  Propeller หรือ Axial ทั้งท่ีเป็นแบบการดูดลมทางด้านข้างแล้วให้ออกทางด้านบนโดยให้ไหล 
  ผ่านตัวกลางสวนทางกับน้ าหล่อเย็นที่ไหลกระจายผ่านตัวกลางลงมาจากด้านบน ( Induce  
  Draft Counter Flow) และแบบการดูดลมทางด้านข้างแล้วให้ออกทางด้านบนโดยให้ไหล 
  ผ่านตัวกลางตั้งฉากกับน้ าหล่อเย็นที่ไหลกระจายผ่านตัวกลางลงมาจากด้านบน ( Induce  
  Draft Cross Flow) อุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งสถิตศาสตร์ (Static) และจลน์ศาสตร์  
  (Dynamic) 
 ข. เกณฑ์ในการเลือกโดยทั่วไปของหอระบายความร้อนของน้ าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลักๆดังนี้ 
  (1) อัตราการไหลของน้ าหล่อเย็น  
  (2) อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่เข้าหอระบายความร้อนของน้ า 
  (3) อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ออกจากหอระบายความร้อนของน้ า  
  (4) อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศที่ทางเข้าหอระบายความร้อนของน้ า 
  การเลือกความสามารถในการระบายความร้อนของหอระบายความร้อนของน้ าให้เลือกที่ภาระ 
  การท างานสูงสุดของการระบายความร้อน โดยอัตราการไหลของน้ าหล่อเย็น อุณหภูมิน้ าหล่อ 
  เย็นที่ เข้าหอระบายความร้อนของน้ าและอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ออกจากหอระบายความร้อน 
  ของน้ าให้เป็นไปตามค่าที่เครื่องท าความเย็นต้องการ ส่วนอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศท่ี 
  ทางเข้าหอระบายความร้อนของน้ าให้ใช้ค่าจากภูมิอากาศของท้องถิ่นนั้นหรือตามที่เห็น 
  เหมาะสม 
 ค. ความสามารถในการระบายความร้อนของหอระบายความร้อนของน้ าที่ใช้กับเครื่องท าน้ าเย็น 
  นิยมใช้หน่วยเป็น ตันของหอระบายความร้อนของน้ า (Ton of Cooling Tower) มีค่า 
  เทียบเท่าเท่ากับ 15,000 Btu/hr ซึ่งเป็นผลรวมของ ความสามารถในการท าความเย็น 12,000  
  Btu/hr และความร้อนที่เครื่องอัดไอต้องใช้ในวัฏจักรการท าความเย็นแบบอัดไอ อัตราการไหล 
  ของน้ าหล่อเย็นที่ใช้กับเครื่องท าความเย็นส าหรับประเทศไทยนิยมใช้ที่ 3 usgpm. ต่อตัน ที ่
  อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ เข้าหอระบายความร้อนของน้ าเป็น 100 oF อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ออก 
  จากหอระบายความร้อนของน้ าเป็น 90 oF และ อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศท่ีทางเข้า 
  หอระบายความร้อนของน้ าเป็น 84 oF  ที่มาของสูตรมีดังนี้ 

 3 usgpm. x ( 8.33 lbs/gallon x 60 minute/hr x 1 Btu/lb-oF) x 10 oF Range = 15,000 Btu/hr 
 ส าหรับเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดซึม จะใช้อัตราการไหลของน้ าหล่อเย็นที่ 3.60 usgpm. ต่อตัน

ที่อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ เข้าหอระบายความร้อนของน้ าเป็น 118 oF อุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ออก
จากหอระบายความร้อนของน้ าเป็น 90 oF และ อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศที่ทางเข้า
หอระบายความร้อนของน้ าเป็น 84 oF ทั้งนี้ข้อมูลทางเทคนิคที่แน่นอนให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิต
ก าหนด 

 การเลือกหอระบายความร้อนของน้ าให้ใช้ข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิตประกอบ 
ง. การควบคุมการท างานของหอระบายความร้อนของน้ า นิยมให้ความเร็วของพัดลมคงที่และมี

ปริมาณลมเพียงพอที่จะระบายน้ าหล่อเย็น โดยให้พัดลมความเร็วเหมาะสมกับการใช้งานเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ าจากการระเหย (Evaporative Loss) และการฟุ้งกระจายของน้ าหล่อ
เย็น (Drift Loss) มากเกินไป การสูญเสียน้ าจากการระเหย (Evaporative Loss) จะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่ความชื้นหรือปริมาณไอน้ าในอากาศ หากความชื้นสูงการสูญเสียน้ าจากการระเหย 
(Evaporative Loss) ก็จะต่ าในทางกลับกันหากอากาศแห้งมากการสูญเสียน้ าจากการระเหย 
(Evaporative Loss) ก็จะสูงขึ้น ส่วนการฟุ้งกระจายของน้ าหล่อเย็น (Drift Loss)จะลดลงได้
หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของน้ าหล่อเย็น (Drift Eliminator) 
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 ส าหรับหอระบายความร้อนของน้ าแบบ Counter Flow จะมีการสูญเสียน้ าจากการระเหย 
(Evaporative Loss) อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 1 ของอัตราการไหลของน้ าหล่อเย็นและการฟุ้ง
กระจายของน้ าหล่อเย็น (Drift Loss) อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 1-2 ของอัตราการไหลของน้ าหล่อ
เย็น 

 ส่วนหอระบายความร้อนของน้ าแบบ Cross Flow จะมีการสูญเสียน้ าจากการระเหย 
(Evaporative Loss) อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 1 ของอัตราการไหลของน้ าหล่อเย็นและการฟุ้ง
กระจายของน้ าหล่อเย็น (Drift Loss) อยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 0.10-0.30 ของอัตราการไหลของ
น้ าหล่อเย็น 

จ. ระบบบ าบัดน้ าหล่อเย็นจะต้องควบคุมและป้องกันไม่ให้น้ าหล่อเย็นมีสารแขวนลอย สารละลาย 
การลดการเกิดตะไคร่น้ า ความเป็นกรดและด่างเกินกว่าค่าท่ีก าหนด เพ่ือลด ปัญหาการ เกิ ด
ตะกรันจากความกระด้างของน้ าโดยแคลเซียมและแมกนีเซียมที่ละลายอยู่ในน้ าซึ่งจะไปเกาะที่
ตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน ปัญหาการกัดกร่อนจากออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ 

 ที่ท าให้ท่อต่างๆเป็นสนิมและปัญหาการเกิดตะไคร่น้ า ข้อแนะน าคุณภาพของน้ าหล่อเย็น มี
ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฉ. การระบายน้ าทิ้ง(Bleed Off) และน้ าเติม (Make Up Water) หอระบายความร้อนของน้ ามี 

การสูญเสียน้ าจากการสูญเสียน้ าจากการระเหย (Evaporative Loss) การฟุ้งกระจายของน้ า 
หล่อเย็น (Drift Loss) และการระบายน้ าทิ้ง (Bleed Off) โดยการระบายน้ าทิ้งเป็นการลด 
ความเข้มข้นของสารละลายและสารแขวนลอยในน้ าซึ่งจะก าหนดไว้ ตามสูตร 

    การระบายน้ าทิ้ง (Bleed Off) = Evaporative Loss/(Cycle of Concentration – 1) 
Cycle of Concentration ก าหนดไว้ประมาณ 4 
ดังนั้นปริมาณการไหลของน้ าหล่อเย็น 3 usgpm.(1 ตันของหอระบายความร้อนของน้ า) จะ
สูญเสียน้ าจากการระเหย (Evaporative Loss) เท่ากับ 0.03 usgpm จากการฟุ้งกระจายของ
น้ าหล่อเย็น (Drift Loss) เท่ากับ 0.01 usgpm. และการระบายน้ าทิ้ง เท่ากับ 0.01 usgpm. 
รวมเป็น 0.04 usgpm. 

 

ตารางที่ 4.1 ข้อแนะน าคุณภาพของน้ าหล่อเย็น 
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 ช. สถานที่ติดตั้งหอระบายความร้อนของน้ า เป็นสิ่งส าคัญล าดับแรกท่ีต้องพิจารณาตั้งแต่ ผนัง
อาคาร เพดาน พื้นโครงสร้าง การระบายน้ า ทิศทางของลม เสียงดังรบกวน การฟุ้งกระจาย
ของน้ า มลภาวะและผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบ รวมถึงความปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้
ระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน 

 ซ. ท่อน้ า จะต้องมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนได้ดี สีทาป้องกันผิว สัญลักษณ์การไหล การ
ยืดหยุ่น กาหดตัว ขนาดท่อต้องเพียงพอ มีอุปกรณ์ควบคุมการไหล วาล์วเปิด ปิด บันไดและ
สะพานขา้มท่อน้ า (ถ้าจ าเป็น) การรื้อถอน การบ ารุงรักษา มาตรวัดต่างๆ การระบายลมจาก
ท่อ และอ่ืนๆที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

4.2.4 เครื่องสูบน้ า 
 4.2.4.1 เครื่องสูบน้ าแบบ End Suction Pump  
  ขั้นตอนการติดตั้ง มีดังนี้ 
   ก. การเลือกใช้เครื่องสูบน้ าแบบ End Suction Pump มักก าหนดให้มี อัตราการสูบ 

 
รูปที่ 4.15 ข้อแนะน าในการติดตั้งหอระบายความร้อนของน้ า 
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    น้ าอยู่ระหว่าง 100 – 800 usgpm. 
   ข. ให้ค านวณหาอัตราการไหลและความเสียดทานของน้ าตามเกณฑ์และคู่มือการหา 
    ขนาดท่อ ความเร็วของน้ าไหลในท่อและแรงเสียดทานของระบบท่อน้ าแบบเปิด 
    และแบบปิด  
   ค. การหาก าลังการสูบน้ าและควรเผื่อขนาดของมอเตอร์ไว้ประมาณร้อยละ 20  
    ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกดขึ้นได้และความคลาดเคลื่อนจากการติดตั้ง  
    มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์และระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า 
    ของประเทศไทย ฉบับล่าสุด ส าหรับสูตรการค านวณหาแรงม้าสูบน้ า (Brake  
    Horse Power) มีดังนี้ 
 
    แรงม้าสูบน้ า (Brake Horse Power) =   อัตราการไหล (usgpm.) x ความเสียดทานของน้ า (ฟุต) 

 
 
 ง. เครื่องสูบน้ าแต่ละผู้ผลิตจะมีการออกแบบสมรรถนะของใบพัดสูบน้ าและโครงสร้าง 

ที่แตกต่างกัน การเลือกเครื่องสูบน้ าที่ดี จะต้องไม่อยู่ช่วงการท างานที่เครื่องสูบน้ า
จะเกิดอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงภาระการสูบน้ า ซึ่งมักค่อนไปทางช่วงกลาง
ด้านซ้ายมือของกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องสูบน้ า (Pump Curve) นอกจากนี้
ความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ าควรเลือกรอบเหมาะสมกับการใช้งาน ระยะเวลาการ
บ ารุงรักษา  
โครงสร้าง (Casing) ใบพัด (Impeller) และ เพลา (Shaft) ของเครื่องสูบน้ าควรใช้
วัสดุที่ทนทาน เหมาะกับชนิดของของไหลและภาวะแวดล้อม  
อุปกรณ์กันรั่วคอเพลาแบบกลทีอ่อกแบบให้ทนทานและง่ายต่อการบ ารุงรักษา  
ลักษณะการออกแบบเครื่องสูบน้ ากับมอเตอร์แบบถอดเพ่ือบ ารุงรักษาได้ง่ายโดยไม่
ต้องรื้อท่อน้ าและอุปกรณ์  
ข้อต่อเพลาของเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ควรเป็นแบบยึดหยุ่นได้ (Flexible 
Coupling) 
เครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ต้องมีป้ายชื่อ (Name Plate) ตามสมรรถนะของเครื่อง
สูบน้ าและมอเตอร์ 

จ. แท่นเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์จะต้องออกแบบให้พอดีและยึดเครื่องสูบน้ าและ
มอเตอร์ด้วยสลักเกลียว แป้นเกลียวและแหวนรอง วางบนแท่นคอนกรีตหนาไม่
น้อยกว่า 0.10 เมตร โดยมีอุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือนแบบสปริงหรือยาง 
(Spring or Rubber Pad Isolator) อุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งสถิตศาสตร์ 
(Static) และจลน์ศาสตร์ (Dynamic) 

ฉ. การติดตั้งท่อน้ าที่ทางเข้าและออกของเครื่องสูบน้ าจะต้องไม่ให้น้ าหนักท่อน้ าและ
อุปกรณ์กดทับเครื่องสูบน้ า และจะต้องไม่ให้ความสั่นสะเทือนและเสียงของท่อน้ า
ขณะที่เครื่องสูบน้ าท างานกระทบต่อโครงสร้างและผนังของอาคาร 

ช. ให้ติดตั้งข้อต่อแบบยืดหยุ่นที่ท่อน้ าทางเข้าและทางออกของเครื่องสูบน้ า การเลือก
แบบ วัสดุและชนิดของข้อต่อแบบยืดหยุ่น จะต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิ ความ
สั่นสะเทือน การยืดตัว การหดตัว แรงดันและการเคลื่อนตัวด้านข้าง (Lateral 
Movement) ได้ดี 

ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้้า x 3,960 
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ซ. ให้ติดตั้งตะแกรงกรองผง (Strainer) โดยเลือกใช้วัสดุที่ทนทาน เหมาะกับชนิดของของ
ไหลและภาวะแวดล้อม ความถี่ของตะแกรง วิธีการถอดล้าง การระบายน้ าออกจากท่อ
และทิศทางการไหล 

ฌ. ท่อน้ าทางเข้าเครื่องสูบน้ าควรเป็นท่อตรงและยาวให้มากท่ีสุด ข้อแนะน าหากสามารถ
ท าได้ให้ท่อน้ ามีแนวตรงไม่น้อยกว่าห้าเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้ า ข้องอที่ท่อ
น้ าทางเข้าเครื่องสูบน้ าควรเป็นแบบโค้งงอยาว (Long Radius Elbow) และข้อต่อลด
ในแนวนอนต้องเป็นแบบเยื้องศูนย์ (Eccentric Reducer) 

ญ. .ให้ติดตั้งวาล์วกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อน้ าทางออกของเครื่องสูบน้ าโดยเลือกใช้
วัสดุที่ทนทาน เหมาะกับชนิดของของไหล ทนต่อแรงกระแทก ความเสียดทานน้อย ไม่
เกิดการสะท้อนกลับทันทเีมื่อเครื่องสูบน้ าหยุดการท างานและเกิดเสียงดัง  

ฎ. ให้ติดตั้งมาตรวัดความดันของน้ าที่ปากทางทางเข้าและออกจากเครื่องสูบน้ าก่อนถึงข้อ
ต่อและอุปกรณ์ ช่วงการอ่านให้เหมาะสมกับการใช้งานและมีขนาดหน้าปัดเหมาะสม
กับการอ่าน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.4.2 เครื่องสูบน้ าแบบ Horizontal Split Case Pump  

  ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ Horizontal Split Case Pump เหมือนเครื่องสูบ 
  น้ าแบบ End Suction Pump ยกเว้นการเลือกใช้เครื่องสูบน้ า มักก าหนดให้มี อัตรา 
  การสูบน้ าอยู่ตั้งแต่ 800 usgpm. ขึ้นไป 
 
 
 

 

รูปที่ 4.16 ข้อแนะน าในการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ End Suction pump 
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4.2.4.3 เครื่องสูบน้ าแบบ Vertical Split Case Single Stage Pump  

  ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ แบบ Vertical Split Case Single Stage Pump  
  เหมือนเครื่องสูบน้ าแบบ End Suction Pump ยกเว้นการเลือกใช้เครื่องสูบน้ า มัก 
  ก าหนดให้มี อัตราการสูบน้ าอยู่ตั้งแต่ 4,000 usgpm. ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปท่ี 4.17 ข้อแนะน้าในการติดต้ังเครื่องสูบน้้าแบบ Horizontal Split Case Pump 
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4.2.4.4 เครื่องสูบน้ าแบบ The Inline Circulating Pump  

  ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ The Inline Circulating Pump 
  เหมือนเครื่องสูบน้ าแบบ End Suction Pump ยกเว้นการเลือกใช้เครื่องสูบน้ า มัก 
  ก าหนดให้มี อัตราการสูบน้ าอยู่ตั้งแต่ 100 usgpm. และน้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4.18 ข้อแนะน้าในการติดต้ังเครื่องสูบน้้าแบบ Vertical Split Case Single Stage Pump  
umpPumpPump 
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4.2.5 เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit )และเครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) 
 4.2.5.1 เครื่องส่งลมเย็นแบบตั้งพ้ืน (Vertical Air Handling Unit) 
    ขั้นตอนการติดตั้ง มีดังนี้ 
  ก. ค านวณปริมาณลมส่งเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm) และเกณฑ์ต่างๆตามภาระ 
   การปรับอากาศที่ก าหนด โดยทั่วไปผู้ผลิตเครื่องส่งลมเย็นและเครื่องเป่าลมเย็นจะ 
   ก าหนดอุณหภูมิอากาศที่ทางเข้าขดท่อความเย็นไว้ที่ 80oFdb และ 67oFwb 

   ส่วนอุณหภูมิน้ าเย็นเข้าขดท่อความเย็น นิยมก าหนดไว้ที่  45 oF 
  ข. เลือกความเร็วลมผ่านขดท่อความเย็น (Coil Face Velocity) ไม่ควรเกิน 500 ฟุต 
   ต่อนาที (cfm) และตรวจสอบพ้ืนที่หน้าตัดของขดท่อความเย็น (Coil Face Area)  
  ค. เลือกขนาดเครื่องส่งลมเย็นโดยพิจารณาสภาวะต่างๆดังนี้ 
   (1) หาค่าสภาวะอากาศท่ีเข้าและออกจากขดท่อความเย็น (Entering and  
     Leaving Condition) และก าหนดค่าในแผนภูมิอากาศเพ่ือเขียนขบวนการที่ 
    เกิดข้ึนในการปรับอากาศ และค่าเอ็นทาลปี้ (H) 
   (2) หาความสามารถในการท าความเย็นของขดท่อความเย็น โดยใช้สูตร 
    ความสามารถในการท าความเย็น = 4.5 x cfm x ∆H Btu/hr 
    cfm: ปริมาณลมส่งเป็นลูกบาศก์ฟุตต่อนาที 
    ∆H: เอ็นทาลปี้ของลมที่เข้าและออกจากขดท่อความเย็น Btu/lb   
   (3) หาปริมาณการไหลของน้ าเย็นเป็นแกลลอนต่อนาที ทีผ่่านขดท่อความเย็น โดย 
    ใช้สูตร 
   ปริมาณการไหลของน้ าเย็น usgpm.= ความสามารถในการท าความเย็น Btu/hr ÷ 500 x ∆T 

  ∆T เป็นผลต่างของอุณหภูมิของน้ าเย็นที่เข้าและออกจากขดท่อความเย็น  
   โดยทั่วไปจะใช้ที่ 10 oF และให้อุณหภูมิน้ าเย็นเข้าขดท่อความเย็นที่  

 
รูปที่ 4.19 ข้อแนะน าในการติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบ The Inline Circulating Pump 
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   (Entering Chilled Water temperature) 45 oF 
  (4) เลือกแถวของขดท่อความเย็นตามข้อมูลจากผู้ผลิต อย่างไรก็ดีมีข้อแนะน า 
   ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ ส าหรับการใช้งานทั่วไป ให้ใช้ขดท่อ 

    ความเย็นเป็น สี่แถว การใช้งานค่อนข้างหนักให้ใช้ขดท่อความเย็นเป็น หกแถว 
    ส่วนการใช้งานหนักให้ใช้ขดท่อความเย็นเป็น แปดแถว 
  ง. หาค่าความเสียดทานรวมของท่อลมเพ่ือหาขนาดของมอเตอร์ขับพัดลม 
   (1) หาค่าความเสียดทานภายนอก (External Static Pressure) จากท่อลมที่ติดต้ัง 
   (2) หาค่าความเสียดทานภายใน Internal Static Pressure จากข้อมูลของผู้ผลิต 
    เครื่องส่งลมเย็น 
   (3) หาค่าความเสียดทานรวม (Total Static Pressure) เป็นผลรวมของค่าความ 
    เสียดทานภายนอกและค่าความเสียดทานภายใน 
  จ. หาค่าแรงม้าพัดลมที่ต้องการและควรเผื่อไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เพ่ือไม่ให้เกิดความ 
   เสียหายกับมิเตอร์เมื่อภาระการส่งลมเปลี่ยนแปลงและความคลาดเคลื่อนของงาน 
   ติดตั้ง สูตรที่ใช้หาแรงม้าพัดลม มีดังนี้ 
 
แรงม้าพัดลม = ปริมาณส่งลม(cfm) x ค่าความเสียดทานรวม นิ้ว x 0.0001574 x 1.20 ÷ ประสิทธิภาพของพัดลม 
   
 หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของพัดลมอาจใช้ค่าประมาณ ร้อยละ 60 
  ฉ. เลือกแผงกรองอากาศตามแบบถอดล้างท าความสะอาดได้ มีประสิทธิภาพการกรอง 
  ตามมาตรฐาน โดยทั่วไปนิยมเลือกความเร็วลมผ่านแผงกรองอากาศไม่เกิน 500  
  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm) ส าหรับเครื่องส่งลมเย็นและ 400 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที  
  (cfm) ส าหรับเครื่องเป่าลมเย็น 
  ช. หาค่าความดันลดที่ขดท่อความเย็นเมื้อน้ าไหลผ่าน จากข้อมูลของผู้ผลิต หรือ 
  ประมาณ 2.50 ฟุตต่อแถวของขดท่อความเย็น 
  ซ. จัดให้มีแท่นเครื่องส่งลมเย็นออกแบบให้พอดี วางบนแท่นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า  
  0.10 เมตร โดยมีอุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือนแบบสปริงหรือยาง (Spring or  
  Rubber Pad Isolator) อุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งสถิตศาสตร์ (Static) และ 
  จลน์ศาสตร์ (Dynamic) 

  ฌ. การติดตั้งท่อน้ าที่ทางเข้าและออกของเครื่องส่งลมเย็นจะต้องไม่ให้น้ าหนักท่อน้ าและ 
   อุปกรณ์กดทับเครื่องส่งลมเย็นและจะต้องไม่ให้ความสั่นสะเทือนและเสียงของท่อน้ า 
   ขณะที่เครื่องส่งลมเย็นท างานกระทบต่อโครงสร้างและผนังของอาคาร 

ญ. ให้ติดตั้งข้อต่อแบบยืดหยุ่นที่ท่อน้ าทางเข้าและทางออกของเครื่องส่งลมเย็น การเลือก
แบบ วัสดุและชนิดของข้อต่อแบบยืดหยุ่น จะต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิ ความ
สั่นสะเทือน การยืดตัว การหดตัว แรงดันและการเคลื่อนตัวด้านข้าง (Lateral 
Movement) ได้ดี 

ฎ. ให้ติดตั้งตะแกรงกรองผง (Strainer) โดยเลือกใช้วัสดุที่ทนทาน เหมาะกับชนิดของของ
ไหลและภาวะแวดล้อม ความถี่ของตะแกรง วิธีการถอดล้าง การระบายน้ าออกจากท่อ
และทิศทางการไหล 

 ฐ. ให้ติดตั้งวาล์วควบคุมการไหล เลือกขนาดตามที่ผู้ผลิตแนะน า พร้อมระบบควบคุม 
  อุณหภูมิโดยอัตโนมัติตามท่ีก าหนด 
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 ฑ. การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของประเทศไทย  
  ฉบับล่าสุด 
 ฒ. สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้า (Disconnected Switch) สวิตซ์พัดลมที่ปิดเปิด ด้วยมือติดตั้งใน 
  ที่ที่เหมาะสมและสามารถปิดสวิตซ์ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหมแ้ละเพ่ือการ 
  บ ารุงรักษา 
 ด. กรณีท่ีมีเครื่องส่งลมเย็นมีลมหมุนเวียนตั้งแต่ 1,700 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที  
  (cfm) ให้มีอุปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ ที่มี 
  สมรรถนะไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับให้สวิตช์ หยุดการ 
  ท างานของระบบได้โดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.2.5.2 เครื่องส่งลมเย็นมีกล่องผสมลมแบบตั้งพ้ืน (Vertical Air Handling Unit with  
  Mixing Box) 
  ขั้นตอนการติดตั้งเหมือนเครื่องส่งลมเย็นแบบตั้งพ้ืน 
 
 

 
 

 

รูปท่ี 4.20 ข้อแนะน้าในการติดต้ังเครื่องส่งลมเย็นแบบต้ังพื้น (Vertical Air Handling Unit) 
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4.2.5.3 เครื่องส่งลมเย็นแบบแขวน (Horizontal Air Handling Unit) 
   ขั้นตอนการติดตั้งเหมือนเครื่องส่งลมเย็นแบบตั้งพ้ืน ยกเว้นไม่ต้องท าแท่นเครื่อง 

   คอนกรีต ส าหรับรายละเอียดที่ต้องพิจารณาคือ การแขวนเครื่องจะต้องตรวจสอบ 
   กับ โครงสร้างอาคาร ความสูงและความแข็งแรงของเพดาน ผนังอาคาร ช่องเปิด 
   เพ่ือการบ ารุงรักษา กล่องลมกลับ การติดตั้งท่อน้ าทิ้ง ถาดรอง 
   น้ าทิ้งและส าหรับวาล์วต่างๆ และอ่ืนที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.22 ข้อแนะน าในการติดตั้งเครื่องส่งลมเย็นแบบแขวน (Horizontal Air Handling Unit) 
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4.2.5.4 เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) 
 ขั้นตอนการติดตั้ง มีดังนี้ 
 ก. ตรวจสอบความต้องการของห้องปรับอากาศ ภาระการปรับอากาศของห้อง 
  สภาวะการออกแบบ  
 ข. ตรวจสอบต าแหน่งการติดตั้ง ท่อน้ าเย็นที่จ่ายน้ า ท่อระบายน้ าทิ้งจากเครื่อง และ 
  แบบของเครื่อง รวมถึงการประสานงานกับงานตกแต่งภายในห้อง 
 ค. ภาระการท าความเย็นรวมทั้งหมด (ความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝง) ของเครื่อง 
  จะต้องเพียงพอกับการใช้งาน โดยเฉพาะเครื่อง เป่าลมเย็นที่ติดตั้งชิดผนังกระจก 
  และหน้าต่าง นอกจากนี้ภาระการท าความเย็นจะต้องรวมภาระท่ีเกิดจากการ 
  ระบายอากาศทั้งทางกลที่ใช้พัดลมและการรั่วของอากาศจากภายนอก 
 ง. ผู้ผลิตจะก าหนดให้เครื่องเป่าลมเย็นมี อุณหภูมิของอากาศที่เข้าขดท่อความเย็น 

 เป็น 80oFdb และ 67 oFwb ส่วนอุณหภูมิน้ าเย็นเข้าขดท่อความเย็น เป็น 45  
 oF ปริมาณลมแปรเปลี่ยนไปตามความสามารถในการท าความเย็น โดยมีการ 
 ค านวณความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงไว้ซึ่งจะรวมถึงปริมาณอากาศจาก 
 ภายนอกประมาณ ร้อยละ 25 ของปริมาณลม เช่น ปริมาณลม 400 ลูกบาศก์ 
 ฟุตต่อนาที cfm จะเป็นปริมาณอากาศจากภายนอก 100 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที  
 cfm 

   ผู้ผลิตจะก าหนดความสามารถในการท าความเย็นโดยใช้ขดท่อความเย็นตาม 
   สภาวะทั่วไป (Standard Coil) การเลือกเครื่องเป่าลมเย็นจะต้องพิจารณาจาก 
   ข้อมูลของผู้ผลิตประกอบเพื่อความถูกต้องเครื่องเป่าลมเย็น ส าหรับการเลือก 
   เครื่องเป่าลมเย็นที่ต้องการสภาวะการปรับอากาศเป็นพิเศษจะต้องปรึกษากับ 
   ผู้ผลิตเพิ่มเติม 
  ฉ. เครื่องควบคุมอุณหภูมิในปัจจุบันจะเป็นแบบอิเลคทรอนิกส์ทั้งแบบมี 
   สายสัญญาณและไม่มีสายสัญญาณ ถูกจัดเตรียมมาพร้อมกับเครื่องเป่าลมเย็น   
   การติดตั้งและการใช้งานให้เป็นไปตามข้อแนะน าของผู้ผลิต 

  ช. เลือกแผงกรองอากาศตามแบบถอดล้างท าความสะอาดได้ มีประสิทธิภาพการ 
   กรองตามมาตรฐาน โดยทั่วไปนิยมเลือกความเร็วลมผ่านแผงกรองอากาศไม่เกิน  
   400 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm)  
   ซ. หาค่าความดันลดที่ขดท่อความเย็นเมื้อน้ าไหลผ่าน จากข้อมูลของผู้ผลิต หรือ 
    ประมาณ 2.50 ฟุตต่อแถวของขดท่อความเย็น 
   ฌ. กรณีเครื่องเป่าลมเย็นเป็นแบบตั้งพ้ืนต้องจัดให้มีแท่นเครื่องเป่าลมเย็นออกแบบ 
    ให้พอดี วางบนแท่นคอนกรีตความหนาตามความเหมาะสม โดยมีอุปกรณ์ 
    ป้องกันความสั่นสะเทือนแบบสปริงหรือยาง (Spring or Rubber Pad  
    Isolator) 
    กรณีท่ีเครื่องเป่าลมเย็นเป็นแบบแขวนเพดาน รายละเอียดที่ต้องพิจารณาคือ  
    การแขวนเครื่องจะต้องตรวจสอบกับโครงสร้างอาคารโดยมีอุปกรณ์ 
    ป้องกันความสั่นสะเทือนแบบสปริงหรือยาง (Spring or Rubber Pad  
    Isolator) ความสูงและความแข็งแรงของเพดาน ผนังอาคาร ช่องเปิดเพ่ือการ 
    บ ารุงรักษา การติดตั้งท่อน้ าทิ้ง ถาดรองน้ าทิ้งและส าหรับวาล์วต่างๆ และอ่ืนที่ 
    ก าหนด 
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    อุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งสถิตศาสตร์ (Static) และจลน์ศาสตร์  
    (Dynamic) 

   ญ. การติดตั้งท่อน้ าที่ทางเข้าและออกของเครื่องส่งลมเย็นจะต้องไม่ให้น้ าหนักท่อ 
    น้ าและอุปกรณ์กดทับเครื่องส่งลมเย็นและจะต้องไม่ให้ความสั่นสะเทือนและ 
    เสียงของท่อน้ าขณะที่เครื่องส่งลมเย็นท างานกระทบต่อโครงสร้างและผนังของ 
    อาคาร 

ฎ. ให้ติดตั้งตะแกรงกรองผง (Strainer) โดยเลือกใช้วัสดุที่ทนทาน เหมาะกับชนิด 
ของของไหลและภาวะแวดล้อม ความถี่ของตะแกรง วิธีการถอดล้าง การระบาย
น้ าออกจากท่อและทิศทางการไหล 

   ฏ. ให้ติดตั้งวาล์วควบคุมการไหล เลือกขนาดตามที่ผู้ผลิตแนะน า พร้อมระบบ 
   ควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติตามท่ีก าหนด 
 ฐ. การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ 
  ประเทศไทย ฉบับล่าสุด 
  ฑ. สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้า (Disconnected Switch) สวิตซ์พัดลมที่ปิดเปิด ด้วยมือ 
   ติดตั้งในที่ที่เหมาะสมและสามารถปิดสวิตซ์ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้และเพ่ือ 
   การบ ารุงรักษา 
 ฒ. กรณีท่ีมีเครื่องเป่าลมเย็นมีลมหมุนเวียนตั้งแต่ 1,700 ลกูบาศก์ฟุตต่อนาที  
   (cfm) ให้มอุีปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ ที่ 
   มีสมรรถนะไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับให้สวิตซ์หยุด 
   การท างานของระบบได้โดยอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 4.23 ข้อแนะน าในการติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) 
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4.2.6 พัดลม 
 4.2.6.1 พัดลมแบบติดหลังคา (Roof Ventilator) 
  ขั้นตอนการติดตั้ง มีดังนี้ 
 ก. ตรวจสอบและพิจารณาปริมาณลมที่ต้องการในการระบายอากาศและวัตถุประสงค์ท่ี 
  ใช้พัดลมแบบติดหลังคา 
 ข. พิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน การติดตั้งแบบมีท่อลมหรือแบบไม่มีท่อลม  
  ช่องเปิดที่จะน าอากาศเข้า ช่องเปิดที่จะน าอากาศไปปล่อยทิ้ง หน้ากากลม การติดตั้ง 
  กับโครงสร้างหลังคา การป้องกันฝน เสียงดังรบกวน การบ ารุงรักษา ความปลอดภัย 
  และการก่อให้เกิดมลภาวะกับบริเวณโดยรอบ 
 ค. เกณฑ์ในการเลือกพัดลม ให้พิจารณาข้อมูลดังนี้   
  (1) มาตรฐานและการรับรองสมรรถนะของพัดลม 
  (2) สมรรถนะของพัดลมและต าแหน่งการติดตั้ง 
  (3) ระดับเสียงและอุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งทางสถิต (Static) และทางจลน์ 
    (Dynamic) 
  (4) ลักษณะการขับ เป็นแบบขับตรง (Direct Driven) หรือผ่านชุดขับ (Belt Drive) 
  (5) มอเตอร์ การป้องกันและความปลอดภัย 
  (6) การป้องกันเพลิงไหม้  
 ง. อุปกรณ์ของพัดลมแบบติดหลังคา 
  (1) การป้องกันการรั่วที่เพลา (Motor Compartment Isolator) ก าหนดการป้องกัน 
   การรั่วที่เพลา (Shaft Seal) เพ่ือป้องกันควันและฝุ่นละอองของอากาศท่ีระบาย 
   ผ่านเข้าไปที่เพลาของมอเตอร์ 
  (2) สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้า (Disconnected Switch) สวิตซ์พัดลมที่ปิดเปิด ด้วยมือ 
   ติดตั้งใน ที่ที่เหมาะสมและสามารถปิดสวิตซ์ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้และเพ่ือ 
   การบ ารุงรักษา 
  (3) กรณีท่ีมีพัดลมมีลมหมุนเวียนตั้งแต่ 1,700 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm) ให้มี 
   อุปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ ที่มี 
   สมรรถนะไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับให้สวิตซ์หยุดการ 
   ท างานของระบบได้โดยอัตโนมัติ 
  (4) ตะแกรงป้องกันพัดลม (Screen) ก าหนดขนาดรูตะแกรงและวัสดุที่ใช้ 
  (5) อุปกรณ์ปรับลมแบบเปิดปิดอัตโนมัติ (Self Acting) ก าหนดวัสดุและวิธีการ 
   ท างานเมื่อเปิดและปิดพัดลม 
  (6) อุปกรณ์เปิดปิดลมด้วยไฟฟ้า (Motorized) ก าหนดวัสดุและวิธีการ 
   ท างานขณะที่พัดลมท างาน 
  (7) ช่องเพ่ือการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ปรับลม (Louvered Damper Accessibility)  
   ก าหนดวัสดุและวิธีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ปรับลม 
  (8) ขอบกันน้ า (Roof Curb) ก าหนดวัสดุตามท่ีผู้ผลิตแนะน าหรือจัดเตรียมให้ การ 
   ป้องกันการรั่ว การระบายน้ า วัสดุต้องสามารถทนความร้อนของหลังคาและ 
   ป้องกันเสียงรบกวน 
  (9) วัสดุที่ใช้ท าพัดลมและการป้องกันผิววัสดุจากการกัดกร่อนจากสภาพดินฟ้า 



4-43 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

   อากาศ 
  (10) การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของประเทศ

 ไทย ฉบับล่าสุด 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.2.6.2 พัดลมระบายอากาศแบบตั้งพื้น (Floor Mounted Ventilation Fan) 
 ขั้นตอนการติดตั้ง มีดังนี้ 
 ก. พัดลมระบายอากาศแบบตั้งพ้ืนต้องเป็นแบบที่ออกแบบให้ใช้ได้ดีกับสภาพภายนอก 

อาคาร วัสดุที่ใช้ประกอบพัดลมต้องทนต่อการกัดกร่อนจากดินฟ้าอากาศได้ดี พัดลม 
จะต้องติดตั้งบนแท่นโครงสร้างพัดลมและยึดด้วยสลักเกลียว แป้นเกลียวและแหวน 
รองอย่างแน่นหนาก่อนที่จะน าไปวางบนแท่นคอนกรีตความหนาไม่น้อยกว่า 0.10  
เมตร โดยมีอุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือนแบบสปริงหรือยาง (Spring or Rubber  
Pad  Isolator) หากติดตั้งบนดาดฟ้าของอาคารจะต้องมีขอบกันน้ า (Curb) และการ 
ป้องกันการรั่วของน้ าเข้าสู่อาคาร 

ข. ชุดขับพัดลมเป็นแบบขับตรง (Direct Driven) หรือชุดขับด้วยสายพาน ( Belt Drive)
 อุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งทางสถิต (Static) และทางจลน์   
 (Dynamic) พัดลมเป็นแบบขับตรง (Direct Driven)เป็นแบบที่เพลาของมอเตอร์ยึด 

 ติดกับใบพัดลม ซึ่งรอบของพัดลมจะเท่ากับรอบของมอเตอร์ พัดลมเป็นแบบขับด้วย 
 สายพาน ( Belt Drive) รอบของพัดลมจะไม่เท่ากับรอบของมอเตอร์ ดังนั้นพัดลม 
 สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ ปริมาณส่งลมและปรับความตึงของสายพานได้  
ค. ใบพัดของพัดลมสามารถเลือกเป็นได้ท้ังแบบ Forward Curve หรือ Backward  
 Curve โดยทั่วไปใบพัดแบบ Forward Curve จะสามารถส่งลมได้ปริมาณลม 
 มากที่รอบพัดลมต่ า ท าให้ไม่มีเสียงดังรบกวน แต่ก็มีข้อพึงระวังคือการเปลี่ยนแปลง 
 ปริมาณลมของพัดลมเพียงเล็กน้อยหรือความเสียดทานของระบบลดลงก็ส่งผลแรงม้า 
 พัดลมเปลี่ยนแปลงมาก ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อมอเตอร์และการเกิดกระแสไฟฟ้าเกิน 
 ได้ ดังนั้นการใช้งานพัดลมที่มีใบพัดแบบ Forward Curve จึงไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอม 
 ในการส่งลมหรือในระบบที่ปริมาณส่งลมมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ และไม่เหมาะกับ 

 รูปท่ี 4.24 ข้อแนะน้าในการติดต้ังพัดลมแบบติดหลังคา 
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ระบบที่ต้องส่งลมมากๆที่พัดลมที่มีใบพัดแบบ Backward Curve  ไม่เหมาะที่จะใช้
เนื่องจากต้องมีความเร็วรอบพัดลมและการสึกหรอมากกว่า 

ง. ลูกปืน (Bearing) ให้เป็นแบบปรับความเอียงได้ด้วยตัวเอง (Self Aligning) ชั่วโมงการ
ใช้งานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

จ. หาความเสียดทานรวมของระบบเพื่อเลือกแบบของพัดลม 
ฉ. พิจารณาความเร็วของลมที่ช่องทางออกของพัดลม การเลือกความเร็วของลมที่

ช่องทางออกของพัดลมยิ่งมากท าให้พัดลมมีขนาดเล็กลงได้ แต่ก็จะเพ่ิมการใช้
พลังงานสูงและเสียงดังขณะใช้งาน ความเร็วของลมที่ช่องทางออกของพัดลมแปร
ตามความดันสถิต (Static Pressure) ตารางต่อไปนี้เป็นแนวทางในการพิจารณา
เลือกความเร็วของลมที่ช่องทางออกของพัดลมเพ่ือไม่ให้มีเสียงดังเกินต้องการขณะใช้
งาน  

 การเลือกพัดลมส าหรับอาคารประเภทโบสถ์ วัด โรงเรียน ที่พักอาศัย ห้องประชุม
และห้องที่ต้องการระดับเสียงต่ าจะต้องเลือกให้ความเร็วของลมที่ช่องทางออกของ
พัดลมน้อยที่สุดเท่าที่ท าได้ ข้อมูลจากผู้ผลิตเรื่องความเร็วของลมที่ช่องทางออกของ
พัดลมจะต้องน ามาพิจารณาประกอบการเลือกขนาดของพัดลม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช. ข้อมูลที่ต้องการในการเลือกพัดลมประกอบด้วย ความเร็วของลมที่ช่องทางออก 
และความดันสถิต (Static Pressure)เลือกแบบของใบพัดลมเป็น Forward  
Curve หรือ Backward Curve เส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลม มอเตอร์และชุดขับ  
รอบของพัดลม ลูกปืนและอายุการใช้งาน กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลม (Fan  
Curve) การรับรองมาตรฐานและสมรรถนะของพัดลมและข้อมูลทางเทคนิคของ 
ผู้ผลิต 

ซ. การสูญเสียที่ช่องทางเข้าพัดลม เป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก การติดตั้งท่อลมที่ท่อทางเข้าที่ไม่
ระวังท าให้เกิดความสูญเสียปริมาณการส่งลมจ านวนมากในขณะที่แรงม้าที่ใช้เป็นไปตาม

 

ตารางที่ 4.2 ความสัมพันธ์ของความเร็วของลมที่ช่องทางออกและความเสียดทานพัดลมระบายอากาศ 
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พิกัด ดังนั้นควรให้ทางเข้าพัดลมมีความดันสถิต น้อยที่สุดเช่นการใช้ท่อกลมท่ีท่อทางเข้า
จะต้องมีมีความตรงที่ยาวไม่น้อยกว่า สิบเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อลมเพ่ือไม่ให้
เกิดการหมุนวนของลม ไม่ใช่ข้องอแบบหักฉาก (Short Elbow) หากจ าเป็นต้องเป็นข้อ
งอแบบโค้งยาว (long Radius Elbow) นอกจากนี้จะต้องจัดทิศทางลมที่ออกจากพัดลม
ให้เป็นไปตามการหมุนของใบพัดลม 

 ฌ. สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้า (Disconnected Switch) สวิตซ์พัดลมที่ปิดเปิด ด้วยมือ 
 ติดตั้งในที่ที่เหมาะสมและสามารถปิดสวิตซ์ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้และเพ่ือ 
 การบ ารุงรักษา 
 ญ. กรณีท่ีมีพัดลมมีลมหมุนเวียนตั้งแต่ 1,700 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm) ให้มี 
 อุปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ ที่มี 
 สมรรถนะไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับให้สวิตซ์หยุดการ 
 ท างานของระบบได้โดยอัตโนมัติ 
 ฎ. การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของประเทศ 
 ไทย ฉบับล่าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.2.6.3 พัดลมระบายอากาศแบบแขวน (Ceiling Hung Ventilation Fan) 
    ขั้นตอนการติดตั้งเหมือนพัดลมระบายอากาศแบบตั้งพ้ืน (Floor Mounted  
    Ventilation Fan) ยกเว้นไม่ต้องท าแท่นคอนกรีต ส าหรับรายละเอียดที่ต้อง 
    พิจารณาคือ การแขวนพัดลมระบายอากาศจะต้องตรวจสอบกับ  
    โครงสร้างอาคาร ความสูงและความแข็งแรงของเพดาน ผนังอาคาร ช่องเปิด 

    เพ่ือการบ ารุงรักษา กล่องลมกลับ และอ่ืนๆที่ก าหนด 
 
 

 

รูปที่ 4.25 ข้อแนะน าในการติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบตั้งพ้ืน (Floor Mounted Ventilation Fan) 
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4.2.6.4 พัดลมแบบหอยโข่ง (Centrifugal Fan) 

 ขั้นตอนการติดตั้ง มีดังนี้ 
ก. พัดลมแบบหอยโข่งเป็นพัดลมที่ออกแบบให้ใช้ส่งลมในปริมาณมากได้ถึง  

300,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm) และความเสียดทานสูงได้ถึง 12 นิ้วของ 
น้ า พัดลมจึงแบ่งเป็นชั้น (Class) ได้ดังนี้  
(1) ชั้น 1 (Class) ความเสียดทานสูงถึง 3 ¾”  
(2) ชั้น 2 (Class) ความเสียดทานสูงถึง 6 ¾ “ 
(3) ชั้น 3 (Class) ความเสียดทานสูงถึง 12 ¼ “ 
กรณีท่ีติดตั้งพัดลมภายนอกอาคารให้พิจารณาวัสดุที่ใช้ประกอบพัดลมต้องทน
ต่อการกัดกร่อนจากดินฟ้าอากาศได้ดี  
พัดลมจะต้องติดตั้งบนแท่นโครงสร้างพัดลมและยึดด้วยสลักเกลียว แป้นเกลียว
และแหวนรองอย่างแน่นหนาก่อนที่จะน าไปวางบนแท่นคอนกรีตความหนาไม่
น้อยกว่า 0.10 เมตร โดยมีอุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือนแบบสปริงหรือยาง 
(Spring or Rubber Pad Isolator) หากติดตั้งบนดาดฟ้าของอาคารจะต้องมี
ขอบกันน้ า (Curb) และการป้องกันการรั่วของน้ าเข้าสู่อาคาร 

  ข. ชุดขับพัดลมเป็นแบบขับตรง (Direct Driven) หรือชุดขับด้วยสายพาน ( Belt  
  Drive) อุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งทางสถิต (Static) และทางจลน์ 

 

รูปท่ี 4.25 ข้อแนะน้าในการติดต้ังพัดลมระบายอากาศแบบแขวน (Ceiling Hung Ventilation Fan) 

 



4-47 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

(Dynamic)พัดลมเป็นแบบขับตรง (Direct Driven)เป็นแบบที่เพลาของมอเตอร์
ยึดติดกับใบพัดลม ซึ่งรอบของพัดลมจะเท่ากับรอบของมอเตอร์ พัดลมเป็นแบบ
ขับด้วยสายพาน ( Belt Drive) รอบของพัดลมจะไม่เท่ากับรอบของมอเตอร์ 
ดังนั้นพัดลมสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ ปริมาณส่งลมและปรับความตึง
ของสายพานได้  

  ค. ใบพัดของพัดลมสามารถเลือกเป็นได้ท้ังแบบ Forward Curve, Backward  
Curve และ Air Foil โดยทั่วไปใบพัดแบบ Forward Curve จะสามารถส่งลม
ได้ปริมาณลมมากท่ีรอบพัดลมต่ า ท าให้ไม่มีเสียงดังรบกวน แต่ก็มีข้อพึงระวังคือ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณลมของพัดลมเพียงเล็กน้อยหรือความดันสถิต (Static  
Pressure) ของระบบลดลงก็ส่งผลแรงม้าพัดลมเปลี่ยนแปลงมาก ซึ่งจะเป็น
อันตราย ต่อมอเตอร์และการเกิดกระแสไฟฟ้าเกินได้ ดังนั้นการใช้งานพัดลมที่มี
ใบพัดแบบ Forward Curve จึงไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอมในการส่งลมหรือใน
ระบบที่ปริมาณส่งลมมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอและไม่เหมาะกับระบบที่ต้องส่ง
ลมมากๆทีพั่ดลมทีม่ีใบพัด แบบ Backward Curve ไม่เหมาะที่จะใช้เนื่องจาก
ต้องมีความเร็วรอบพัดลมและการสึกหรอมากกว่า ใบพัดลมแบบ Backward 
Curve และ Air Foil มักมีแรงม้าพัดลมเปลี่ยนแปลงไม่มาก (Non 
Overloaded) เมื่อปริมาณลมของพัดลมหรือความเสียดทานของระบบ
เปลี่ยนแปลง  

ง. ลูกปืน (Bearing) ให้เป็นแบบปรับความเอียงได้ด้วยตัวเอง (Self Aligning) 
ชั่วโมงการใช้งานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

จ. หาความดันสถิตรวม (Total Pressure)ของระบบเพื่อเลือกแบบของพัดลม 
       ฉ. พิจารณาความเร็วของลมที่ช่องทางออกของพัดลม การเลือกความเร็วของลม 

  ที่ช่องทางออกของพัดลมยิ่งมากท าให้พัดลมมีขนาดเล็กลงได้ แต่ก็จะเพ่ิมการ
ใช้พลังงานสูงและเสียงดังขณะใช้งาน ความเร็วของลมที่ช่องทางออกของพัด
ลมแปรตามความดันสถิต (Static Pressure) ตารางต่อไปนี้เป็นแนวทางใน
การพิจารณาเลือกความเร็วของลมที่ช่องทางออกของพัดลมเพ่ือไม่ให้มีเสียง
ดังเกินต้องการขณะใช้งาน  

 การเลือกพัดลมส าหรับอาคารประเภทโบสถ์ วัด โรงเรียน ที่พักอาศัย ห้อง
ประชุมและห้องที่ต้องการระดับเสียงต่ าจะต้องเลือกให้ความเร็วของลมที่
ช่องทางออกของพัดลมน้อยที่สุดเท่าที่ท าได้ ข้อมูลจากผู้ผลิตเรื่องความเร็ว
ของลมที่ช่องทางออกของพัดลมจะต้องน ามาพิจารณาประกอบการเลือก
ขนาดของพัดลม 
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ช. ข้อมูลที่ต้องการในการเลือกพัดลมประกอบด้วย ความเร็วของลมที่ช่องทาง 
ออกและความดันสถิต (Static Pressure) เลือกแบบของใบพัดลมเป็น  
Forward Curve หรือ Backward Curve เส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลม  
มอเตอร์และชุดขับ รอบของพัดลม ลูกปืนและอายุการใช้งาน กราฟแสดง 
สมรรถนะของพัดลม (Fan Curve) การรับรองมาตรฐานและสมรรถนะของ 
พัดลมและข้อมูลทางเทคนิคของผู้ผลิต 
กราฟของพัดลมแบบหอยโข่งจะเป็นไปตามอากาศท่ีค่ามาตรฐาน 
(Standard Air) อากาศแห้งที่อุณหภูมิ 70 oF ในระดับน้ าทะเล ดังนั้นอาจ
ต้องปรับค่าตามสภาวะอากาศท่ีสถานที่ติดตั้งโดยใช้ข้อมูลจากผู้ผลิต 

ซ. การสูญเสียที่ช่องทางเข้าพัดลม เป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก การติดตั้งท่อลมที่ท่อ
ทางเข้าที่ไม่ระวังท าให้เกิดความสูญเสียปริมาณการส่งลมจ านวนมากในขณะที่
แรงม้าท่ีใช้เป็นไปตามพิกัด ดังนั้นควรให้ทางเข้าพัดลมมีความดันสถิต (Static 
Pressure) น้อยที่สุดเช่นการใช้ท่อกลมที่ท่อทางเข้าจะต้องมีมีความตรงที่ยาวไม่
น้อยกว่า สิบเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อลมเพ่ือไม่ให้เกิดการหมุนวนของ

 

ตารางที่ 4.3 ความสัมพันธ์ของความเร็วของลมที่ช่องทางออกและความดันสถิต ของพัดลมแบบหอยโข่ง 
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ลม ไม่ใช่ข้องอแบบหักฉาก (Short Elbow) หากจ าเป็นต้องเป็นข้องอแบบโค้ง
ยาว (long Radius Elbow) นอกจากนี้จะต้องจัดทิศทางลมที่ออกจากพัดลมให้
เป็นไปตามการหมุนของใบพัดลม 

   ฌ. สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้า (Disconnected Switch) สวิตซ์พัดลมที่ปิดเปิด ด้วยมือ 
    ติดตั้งในที่ที่เหมาะสมและสามารถปิดสวิตซ์ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้และเพ่ือ 
    การบ ารุงรักษา 
   ญ. กรณีท่ีมีพัดลมมีลมหมุนเวียนตั้งแต่ 1,700 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm) ให้มี 
    อุปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ ที่มี 
    สมรรถนะไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับให้สวิตซ์หยุดการ 
    ท างานของระบบได้โดยอัตโนมัติ 
   ฎ. การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของประเทศ 
    ไทย ฉบับล่าสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.6.5 พัดลมแบบใบพัด (Propeller Fan) 

  ขั้นตอนการติดตั้ง มีดังนี้ 
  ก. พัดลมแบบใบพัดเป็นพัดลมที่ส่งลมได้ในปริมาณมากแต่ความดันสถิต (Static  

 
Pressure) น้อยจึงท าให้ใช้แรงม้าพัดลมน้อยด้วย ข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับ 
พัดลมแบบอ่ืนๆในการส่งลมที่เท่ากัน คือราคาถูกกว่า ข้อเสียเปรียบคือส่งลมได้ 
ไม่ไกล เสียงดังและมีข้อจ ากัดในการส่งลมโดยใช้ท่อลมซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพ 
ลดลง ส่งลมได้น้อยลงและใช้แรงม้าพัดลมมากข้ึน กราฟแสดงสมรรถนะของ 

 

รูปที่ 4.26 ข้อแนะน าในการติดตั้งพัดลมหอยโข่ง (Centrifugal Fan) 
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พัดลมแบบใบพัดจะแตกต่างกับพัดลมแบบหอยโข่งแบบตรงกันข้าม พัดลม 
แบบใบพัดเมื่อความดันสถิต (Static Pressure)เพ่ิมข้ึนจะใช้แรงม้าพัดลม 
เพ่ิมข้ึนและปริมาณส่งลมจะลดลง ดังนั้นหากเพ่ิมความเสียดทานกับพัดลมแบบ 
ใบพัดมากๆจะท าให้มอเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ร้อนขึ้นและไหม้ได้ 
อย่างไรก็ดีพัดลมแบบใบพัดยังนิยมใช้ทั้งกับการระบายอากาศและการเติม 
อากาศ 

ข. ชุดขับพัดลมเป็นแบบขับตรง (Direct Driven) หรือชุดขับด้วยสายพาน (  
Belt Drive) อุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งทางสถิต (Static) และทางจลน์ 
(Dynamic) พัดลมเป็นแบบขับตรง (Direct Driven) เป็นแบบที่ 
เพลาของมอเตอร์ยึดติดกับใบพัดลม ซึ่งรอบของพัดลมจะเท่ากับรอบของ 
มอเตอร์ พัดลมเป็นแบบขับด้วยสายพาน ( Belt Drive) รอบของพัดลมจะ 
ไม่เท่ากับรอบของมอเตอร์ ดังนั้นพัดลมสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ  
ปริมาณส่งลมและปรับความตึงของสายพานได้  

ค. ลูกปืน (Bearing) ของเพลาใบพัดและมอเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นแบบหล่อลื่น 
ในตัว (Self Lubricated) ชั่วโมงการใช้งานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ง. หาความดันสถิตรวม (Total Static Pressure)ของระบบเพ่ือเลือกแบบของพัด 
 ลม 
จ. ระดับความดังของเสียงของพัดลมแบบใบพัดขณะท างาน จะพิจารณาจาก  

ความเร็วปลายใบ (Tip Speed) ข้อแนะน าในการพิจารณาจาก ความเร็ว 
ปลายใบ (Tip Speed) และระดับความดังของเสียงของพัดลม ดังตาราง 
ต่อไปนี้ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สูตรการค านวณหาความเร็วปลายใบ (Tip Speed) มีดังนี้ 
 
 ความเร็วปลายใบ (Tip Speed) ฟุตต่อนาที = 3.14 x เส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลมเป็น ฟุต x รอบของพัดลม 
 
 

 ฉ. ข้อมูลที่ต้องการในการเลือกพัดลมประกอบด้วย ความเร็ว 
 ปลายใบ (Tip Speed) และระดับความดังของเสียงของพัดลม 

  เส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลม มอเตอร์และชุดขับ รอบของพัดลม ลูกปืน 

 

ตารางที่ 4.4 ความสัมพันธ์ของความเร็วปลายใบพัดและระดับความดังของเสียงของพัดลมแบบใบพัด 
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 และอายุการใช้งาน กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลม (Fan Curve) การ 
 รับรองมาตรฐานและสมรรถนะของพัดลมและข้อมูลทางเทคนิคของ 
 ผู้ผลิต ตะแกรงป้องกันที่ด้านหน้าและหลังของพัดลม อุปกรณ์ปิดและ 
 เปิดแผ่นปรับลมด้วยตัวเอง (Gravity Shutter) หรือด้วยสัญญาณจาก 
 มอเตอร์  

   ช. สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้า (Disconnected Switch) สวิตซ์พัดลมที่ปิดเปิด  
    ด้วยมือติดตั้งในที่ท่ีเหมาะสมและสามารถปิดสวิตซ์ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิง 
    ไหม้และเพ่ือการบ ารุงรักษา 
    ซ. กรณีท่ีมพัีดลมมีลมหมุนเวียนตั้งแต่ 1,700 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm)  
   ให้มีอุปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ ที่มี 
     สมรรถนะไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับให้สวิตซ์หยุด 
     การท างานของระบบได้โดยอัตโนมัติ 
   ฌ. การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ 
     ประเทศไทย ฉบับล่าสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.6.5 พัดลมแบบ Inline Fan 
 ขั้นตอนการติดตั้ง มีดังนี้ 

ก. พัดลมแบบ Inline Fan เป็นพัดลมที่ให้ลมไหลขนานไปกับแกนเพลาที่หมุน 
แล้วเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานศักย์ ซึ่งเป็นรูปแบบคล้ายการท างาน 
ของพัดลมแบบหอยโข่ง แบบ Axial และแบบ Vane พัดลมแบบ Inline  
Fan สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอนและในแนวตั้งพร้อมกับท่อส่งลมไปยัง 
บริเวณท่ีต้องการ 

 ข. ชุดขับพัดลมเป็นแบบขับตรง (Direct Driven) หรือชุดขับด้วยสายพาน              
 (Belt Drive) อุปกรณ์จะต้องได้รับการสมดุลทั้งทางสถิต (Static) และทาง 
 จลน์ (Dynamic)พัดลมเป็นแบบขับตรง (Direct Driven)เป็นแบบที ่

 เพลาของมอเตอร์ยึดติดกับใบพัดลม ซึ่งรอบของพัดลมจะเท่ากับรอบของ 
 มอเตอร์ พัดลมเป็นแบบขับด้วย สายพาน ( Belt Drive) รอบของพัดลมจะ 
 ไม่เท่ากับรอบของมอเตอร์ ดังนั้นพัดลมสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ  

 รูปท่ี 4.27 ข้อแนะน้าในการติดต้ังพัดลมแบบใบพัด (Propeller Fan) 
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 ปริมาณส่งลมและปรับความตึงของสายพานได้  
 ค. ลูกปืน (Bearing) ให้เป็นแบบปรับความเอียงได้ด้วยตัวเอง (Self Aligning)  
  ชั่วโมงการใช้งานให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
 ง. หาความดันสถิตรวม (Total Static Pressure)ของระบบเพ่ือเลือกแบบของ 
    พัดลม 
 จ. พิจารณาความเร็วของลมที่ช่องทางออกของพัดลม การเลือกความเร็วของลม 

ที่ช่องทางออกของพัดลมยิ่งมากท าให้พัดลมมีขนาดเล็กลงได้ แต่ก็จะเพ่ิม
การใช้พลังงานสูงและเสียงดังขณะใช้งาน ความเร็วของลมที่ช่องทางออก
ของพัดลมแปรตามความดันสถิต (Static Pressure) ตารางต่อไปนี้เป็น
แนวทางในการพิจารณาเลือกความเร็วของลมที่ช่องทางออกของพัดลมเพ่ือ
ไม่ให้มีเสียงดังเกินต้องการขณะใช้งาน  

     การเลือกพัดลมส าหรับอาคารประเภทโบสถ์ วัด โรงเรียน ที่พักอาศัย ห้อง 
 ประชุมและห้องที่ต้องการระดับเสียงต่ าจะต้องเลือกให้ความเร็วของลมที่ 
 ช่องทางออกของพัดลมน้อยที่สุดเท่าที่ท าได้ ข้อมูลจากผู้ผลิตเรื่องความเร็วของ 
 ลมที่ช่องทางออกของพัดลมจะต้องน ามาพิจารณาประกอบการเลือกขนาดของ 
 พัดลม 
ฉ. ข้อมูลที่ต้องการในการเลือกพัดลมประกอบด้วย ความเร็ว 
 ปลายใบ (Tip Speed) และระดับความดังของเสียงของพัดลม 
  เส้นผ่านศูนย์กลางของพัดลม มอเตอร์และชุดขับ รอบของพัดลม ลูกปืน 
 และอายุการใช้งาน กราฟแสดงสมรรถนะของพัดลม (Fan Curve) การ 
 รับรองมาตรฐานและสมรรถนะของพัดลมและข้อมูลทางเทคนิคของ 
 ผู้ผลิต 
ซ. การสูญเสียที่ช่องทางเข้าพัดลม เป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก การติดตั้งท่อลมที่ท่อ 
 ทางเข้าที่ไม่ระวังท าให้เกิดความสูญเสียปริมาณการส่งลมจ านวนมากในขณะที่ 
 แรงม้าท่ีใช้เป็นไปตามพิกัด ดังนั้นควรให้ทางเข้าพัดลมมีความดันสถิต (Static  
 Pressure) น้อยที่สุด เช่นการใช้ท่อกลมที่ท่อทางเข้าจะต้องมีมีความตรงที่ยาว 
 ไม่น้อยกว่า สิบเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อลมเพ่ือไม่ให้เกิดการหมุนวน 
 ของลม ไม่ใช่ข้องอแบบหักฉาก (Short Elbow) หากจ าเป็นต้องเป็นข้องอแบบ 
 โค้งยาว (long Radius Elbow) นอกจากนี้จะต้องจัดทิศทางลมที่ออกจากพัด 
 ลมให้เป็นไปตามการหมุนของใบพัดลม 
ฌ. พัดลมจะต้องติดตั้งบนแท่นโครงสร้างพัดลมและยึดด้วยสลักเกลียว แป้น 

เกลียวและแหวนรองอย่างแน่นหนาก่อนที่จะน าไปวางบนแท่นคอนกรีต 
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร โดยมีอุปกรณ์ป้องกันความสั่นสะเทือน 
แบบสปริงหรือยาง (Spring or Rubber Pad Isolator) หากติดตั้งบน 
ดาดฟ้าของอาคารจะต้องมีขอบกันน้ า (Curb) และการป้องกันการรั่วของน้ า 
เข้าสู่อาคาร 
กรณีท่ีพัดลมเป็นแบบแขวนจะต้องตรวจสอบกับโครงสร้างอาคาร ความสูง 
และความแข็งแรงของเพดาน ผนังอาคาร ช่องเปิดเพื่อการบ ารุงรักษา กล่อง 
ลมกลับ และอ่ืนๆที่ก าหนด 

ญ. ข้อแนะน าที่จะช่วยลดเสียงดังจากการท างานของพัดลม ระดับความดังของ 
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 เสียง (Noise Criteria) จะก าหนดค่า Sound Power ของแต่ละย่านความถ่ี  
 เพ่ือท าการลดความดังของเสียงได้อย่างถูกต้อง  ตัวอย่างอุปกรณ์ท่ีลดความ 
 ดังของเสียงได้ มีดังนี้ 
 (1) Sound Attenuator or Silencer 
 (2) การกรุฉนวนภายในท่องลม (Duct Lining) 
 (3) การใช้วัสดุช่วยดูดซับเสียง เช่น พรม การกรุผนัง ผ้าม่าน 

   ฎ. สวิตซ์ตัดตอนไฟฟ้า (Disconnected Switch) สวิตซ์พัดลมที่ปิดเปิด  
    ด้วยมือติดตั้งในที่ท่ีเหมาะสมและสามารถปิดสวิตซ์ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิง 
    ไหม้และเพ่ือการบ ารุงรักษา 
     ฏ. กรณีที่มีพัดลมมีลมหมุนเวียนตั้งแต่ 1,700 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (cfm)  
     ให้มีอุปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ ที่มี 
    สมรรถนะไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับให้สวิตซ์หยุด 
     การท างานของระบบได้โดยอัตโนมัติ 
   ฐ. การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ 
    ประเทศไทย ฉบับล่าสุด 
 

 
 
    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.7 ท่อลม 
 4.2.7.1 การใช้ท่อลมที่ออกแบบให้มีความเร็วลมภายในท่อลมต่่า 
 

 
 

 รูปท่ี 4.27 ข้อแนะน้าในการติดต้ังพัดลมแบบ Inline Fan 
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รูปที่ 4.28  รายละเอียดการประกอบท่อลมแบบความเร็วลมในท่อลมต่ า 
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5. ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยส าหรับระบบการท าความเย็น 
สารบัญบทที่ 5 
5.1 ทั่วไป 
5.2 อุปกรณ์ท าความเย็นแบบดูดซึม (Absorption) 
5.3 อุปกรณ์ท าความเย็นเชิงกล 
 
5.1 ทั่วไป 

 
5.1.1 ขอบเขต นอกจากข้อก าหนดอื่นๆ ในมาตรฐานนี้ ระบบท าความเย็นส าหรับระบบปรับ

อากาศและอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในหัวข้อนี้ 
5.1.2 การรับรอง อุปกรณ์ท าความเย็นและส่วนประกอบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ี

เกี่ยวข้องซึ่งเป็นท่ียอมรับ 
5.1.3 การติดตั้ง ต้องติดตั้งอุปกรณ์ท าความเย็นตามข้อแนะน าของผู้ผลิตการเข้าถึง จะต้อง

จัดเตรียมการเข้าถึงส าหรับเครื่องท าความเย็นและระบบท าความเย็นตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานนี ้

5.1.4 พื้นท่ีท างานและแท่นส าหรับท างานให้เป็นไปตามท่ีบริษัทผู้ผลิตแนะน า หรือจะต้องจัด
ให้มีบริเวณท่ีไม่มีสิ่งกีดขวางท่ีมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร และ ความสูงไม่
น้อยกว่า 2.00 เมตรทางด้านท่ีต้องเปิดบริการหรือควบคุมเคร่ืองท าความเย็น  

5.1.5 ห้ามไม่ให้ติดตั้งระบบท าความเย็นและส่วนของระบบภายในปล่องลิฟต์หรือช่องท่ีมีวัตถุ
เคลื่อนท่ีอยู่ภายใน หรือบริเวณท่ีจะท าได้รับความเสียหายทางกล 

5.1.6 การควบคุมการกลั่นตัว ท่อและอุปกรณ์ประกอบซึ่งล าเลียงสารท าความเย็น น้ าเกลือ 
น้ าเย็น หรือ สารหล่อเย็น ซึ่งมีอุณหภูมิท่ีพื้นผิวต่ ากว่าจุดน้ าค้างของอากาศโดยรอบ 
และ ท่ีติดตั้งอยู่ในบริเวณหรือพื้นท่ีซึ่งการกลั่นตัวอาจเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อผู้อาศัย 
โครงสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของอาคาร ต้องหุ้มฉนวนและการป้องกันผิว
ฉนวนเพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว 

 
5.2 อุปกรณ์ท าความเย็นแบบดูดซึม (Absorption) 

5.2.1 ต าแหน่งที่ตั้ง  
5.2.1.1   ต้องไม่ติดตั้งระบบท าความเย็นแบบดูดซึมท่ีใช้การเผาเชื้อเพลิงในต าแหน่งท่ีตั้ง

ต่อไปนี้ 
ก.  ในห้องหรือบริเวณใด ๆ ท่ีกว้างกว่าเครื่องท่ีติดตั้งอยู่ภายในน้อยกว่า 3.00 

เมตร และมีพื้นท่ีว่างรอบเครื่องน้อยกว่า 0.75 เมตร  
ข.  ในต าแหน่งท่ีเป็นบริเวณอันตราย (Hazardous Area) 
ค.  บริเวณใด ๆ ยกเว้นแต่ได้แยกส่วนของอาคารด้วยผนังกันไฟท่ีมีอัตราการทน

ไฟไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 
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ข้อยกเว้น  การแยกส่วนไม่จ าเป็นส าหรับอุปกรณ์ ท่ีใช้ส าหรับท่ีอยู่           
อาศัยเพียงหนึ่งหลัง 

ง. ในห้องท่ีใช้หรือออกแบบเป็นห้องนอน ห้องอาบน้ า ส้วม หรือ ในบริเวณ
ปิดล้อมใด ๆ ท่ีการเข้าถึงได้จ าเป็นต้องผ่านห้องหรือบริเวณเหล่านี้
เท่านั้น 

5.2.1.2   ระบบดูดซึมท่ีบรรจุสารท าความเย็นท่ีนอกเหนือจากกลุ่ม A1 กลุ่ม 2 
จะต้องไม่อยู่ในอาคารใด ๆ เว้นเสียแต่จะติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องท า
ความเย็นท่ีจัดเตรียมไว้ตามข้อก าหนดหรือท่ีบริษัทผู้ผลิตแนะน าระบบดูด
ซึมท่ีบรรจุสารท าความเย็นท่ีนอกเหนือจากกลุ่ม A1กลุ่ม 2 มากกว่า 9 
กิโลกรัม จะต้องอยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง หรือช่องทางเข้าของอากาศ
ระบายสู่อาคารไม่น้อยกว่า 6.00 เมตรหรือท่ี บริษัทผู้ผลติแนะน า 

 
5.2.2 การติดตั้ง  

5.2.2.1  ต้องจัดให้มีช่องว่างอย่างน้อย 1.50 เมตรโดยรอบเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ควบคุม
ท้ังหมดหรือท่ี บริษัทผู้ผลิตแนะน า 

5.2.2.2 ระบบดูดซึมที่ติดตั้งบนพื้นดินจะต้องติดตั้งอยู่บนแท่นคอนกรีต พื้นผิว ด้านบน
ของแท่นคอนกรีตจะต้องอยู่เหนือระดับพื้นดินท่ีอยู่ติดกันอย่างน้อยท่ีสุด 0.075 
เมตรหรือท่ี บริษัทผู้ผลิตแนะน า 

5.2.3 อุปกรณ์ระบายความดัน ระบบดูดซึมจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบายความดันโดยอาจเป็น
แบบปลั๊กหลอมละลาย ชิ้นส่วนแตกออก หรือวาล์วระบายความดัน อย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามความเหมาะสม 

5.2.4 อากาศเผาไหม้ ระบบดูดซึมท่ีใช้การเผาเชื้อเพลิงจะต้องจัดให้มีอากาศเผาไหม้ท่ีพอเพียง
รวมถึงอุปกรณ์ระบายอากาศท้ิง 

5.2.5 ระบบดูดซึมท่ีใช้ไอน้ าหรือน้ าร้อน เป็นแหล่งพลังงานจะต้องติดตั้งในห้องเครื่อง หรือท่ี
บริษัทผู้ผลิตแนะน าและรับรองว่าเครื่องนั้น ๆ เหมาะส าหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร 
อย่างไรก็ดีห้องเครื่องจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรฐานนี้  

 
5.3 อุปกรณ์ท าความเย็นเชิงกล 

5.3.1 ทั่วไป 
5.3.1.1  แท่นรองรับเครื่องและอุปกรณ์  

ก. แท่นรองรับส าหรับคอมเพรสเซอร์ เครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วย
อากาศ และเครื่องท าน้ าเย็น จะต้องออกแบบเพื่อรองรับอุปกรณ์นั้น ๆ 
อย่างปลอดภัย ส่วนแท่นรองรับท่ียึดหรือแขวนกีบอาคารหรือส่วนของ
อาคารท่ีเป็นโครงสร้างจะต้องไม่ติดไฟ 
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ข.  แท่นรองรับคอมเพรสเซอร์หรือส่วนของเครื่องควบแน่นระบายความร้อน
ด้วยอากาศจะต้องวางอยู่บนแท่นคอนกรีต  พื้นผิวด้านบนของแท่น
คอนกรีตจะต้องอยู่เหนือระดับพื้นดินท่ีอยู่ติดกันอย่างน้อยท่ีสุด 0.075 
เมตร 

5.3.1.2  คอมเพรสเซอร์ท่ีอยู่ใกล้ทางหนีไฟ คอมเพรสเซอร์ของระบบท าความเย็นท่ีมี
ขนาดพิกัดใหญ่กว่า 4 กิโลวัตต์ความเย็น จะต้องติดตั้งห่างจาก ทางหนีไฟ
อย่างน้อย 3.00 เมตร เว้นเสียแต่จะถูกกั้นด้วยผนังกันไฟท่ีมีอัตราการทนไฟ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 

5.3.2 สารท าความเย็น 
5.3.2.1  การแบ่งประเภท ระบบท าความเย็นต้องใช้สารท าความเย็นท่ีแสดง ไว้ในตาราง

ในบทนี้ หรือสารท าความเย็นอื่นท่ีเทียบเท่าเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่อชีวิต 
อวัยวะ สุขภาพ ทรัพย์สินและหรือสิ่งแวดล้อม  
หมายเหตุ  ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในสนธิสญัญาระหว่างประเทศ ซึ่งประกาศว่าจะยุติการใช้สาร

ท าความเย็นบางชนิดเพื่อลดการท าลายช้ันโอโซน และ การเกิดภาวะโลกร้อน หาก
กฎหมายที่ก าหนดไว้ทันสมัยกว่ามาตรฐานน้ี จะต้องยึดกฎหมายที่ประกาศเป็นข้อบังคับ 

 
ตารางที่ 5.1 เป็นการรวบรวมลักษณะความเป็นพิษและการติดไฟของสารท าความเย็นหลาย 

ชนิด การจ าแนกกลุ่มความปลอดภัยในมาตรฐาน ASHRAE 34 ประกอบด้วย  
กลุ่ม A ไม่เป็นพิษ  
กลุ่ม B เป็นพิษ  
ตัวเลขระบุความสามารถในการติดไฟของสารท าความเย็น  
กลุ่ม 1 ไม่ติดไฟในอากาศท่ีอุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส และ ความดัน 101กิโล 

ปาสกาล  
กลุ่ม 2 ขีดจ ากัดขั้นต่ าของการลุกไหม้ (Lower Flammability Limit; LFL) สูง 

กว่า 0.10 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ท่ีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส และ
ความดัน 101 กิโลปาสกาล และมีค่าความร้อนของการเผาไหม้ต่ ากว่า 
19,000 กิโลจูลต่อกิโลกรัม  

กลุ่ม 3 ติดไฟได้อย่างรุนแรง ซึ่งก าหนดได้โดยค่า LFL ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ท่ีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส และความดัน 
101 กิโลปาสกาล หรือมีค่าความร้อนของการเผาไหม้สูงกว่าหรือเท่ากับ 
19,000 กิโลจูลต่อกิโลกรัม  

ในมาตรฐาน ASHRAE 34 สารท าความเย็นได้ถูกจ าแนกตามความเป็นอันตราย
ในการใช้ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ A1 A2 A3 B1 B2 และ B3 ส าหรับกลุ่ม A1 จะ
อันตรายน้อยท่ีสุดและกลุ่ม B3 อันตรายมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 5.1   กลุ่มของสารท าความเย็นจ าแนกตามความปลอดภัยในมาตรฐาน ASHRAE 34-2007 

หมายเลข สูตรเคมี ชื่อทางเคมี/ส่วนประกอบ(% โดยมวล) กลุ่ม 
* ปริมาณสูงสุดที่ยอม
ให้ใช้ (g/m3) 

11 CCl3F Trichlorofluoromethane A1 6.2 
12 CCl2F2 Dichlorodifluoromethane A1 90 
13 CClF3 Chlorotrifluoromethane A1  
13B1 CBrF3 Bromotrifluoromethane A1  
14 CF4 Tetrafluoromethane A1 400 
22 CHClF2 Chlorodifluoromethane A1 210 
32 CH2F2 Difluoromethane A2 77 
113 CCl2FCClF2 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane A1 20 
114 CClF2CClF2 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane A1 140 
123 CHCl2CF3 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane B1 57 
134a CF3CH2F 1,1,1,2-tetrafluoroethane A1 210 
170 CH3CH3 Ethane A3 8.7 
290 CH3CH2CH3 propane A3 9.5 
407C zeotrope 32/125/134a (23/25/52) A1 17 
410A zeotrope 32/125 (50/50) A1 25 
500 R-12/152a (73.8/26.2) A1 120 
502 R-22/115 (48.8/51.2) A1 330 
600 CH3CH2CH2CH3 Butane A3  
600a CH(CH3)2CH3 2-methyl propane (isobutane) A3 9.6 
717 NH3 Ammonia B2 0.22 
718 H2O Water A1  
744 CO2 carbon dioxide A1 72 

 
รูปที่ 5.1 รูปแสดงการจัดกลุ่มสารท าความเย็น ตามมาตรฐาน  ASHRAE 34 
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1150 CH2=CH2 ethane (ethylene) A3  
1270 CH3CH=CH2 propane (propylene) A3 1.7 
* ปริมาณสูงสุดท่ียอมให้ใช้ได้มีหน่วยเป็นกรัมของสารท าความเย็นต่อปริมาตรหนึ่งลูกบาศก์เมตร โดย
ให้คิดจากปริมาตรของบริเวณปิดล้อมท่ีเล็กท่ีสุดท่ีมีผู้อาศัยอยู่และสารท าความเย็นมีโอกาสรั่วเข้าไป 
ยกเว้นห้องเครื่องท าความเย็นของระบบแบบอ้อม 
 

5.3.2.2  สารท าความเย็นกลุ่ม A1 
ก. ระบบแบบตรง ปริมาณมากท่ีสุดของสารท าความเย็นกลุ่ม A1 ในระบบ

แบบตรงจะต้องไม่เกินกว่าท่ีก าหนดไว้ในตารางท่ี 5.1 
ข. ระบบแบบอ้อม ปริมาณของสารท าความเย็นกลุ่ม A1 ท่ีใช้ในระบบแบบ

อ้อมจะไม่มีขีดจ ากัด 
ค. ทั่วไป เครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศหรือการประกอบกันของ

เครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศท่ีเชื่อมต่อกันทางด้านสารท า
ความเย็นโดยรวมแล้วมีขนาดพิกัดเท่ากับ 75 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ซึ่งบรรจุ
สารท าความเย็นกลุ่ม A1 จะต้องปิดล้อมอยู่ในห้องเครื่อง 

ข้อยกเว้น  ข้อก าหนดนี้ยกเว้นกรณีท่ีเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วย
อากาศติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารหรือบนหลังคาของอาคารและอยู่
ห่างจากประตู หน้าต่าง หรือช่องทางเข้ าของอากาศระบายสู่
อาคาร ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร หรือกรณีท่ีเครื่องควบแน่นระบาย
ความร้อนด้วยอากาศติดตั้งภายในอาคารส าหรับการท าน้ าแข็ง
หรือห้องเย็นพร้อมกับห้องอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เชื่อมต่อกันตามปกติ 

 
5.3.2.3  สารท าความเย็นที่นอกเหนือจากกลุ่ม A1 

ก. ระบบท าความเย็นเชิงกลหรือระบบท าความเย็นชุดเดียวท่ีบรรจุสารท า
ความเย็นท่ีนอกเหนือจากกลุ่ม A1 จะต้องไม่ติดตั้งไว้ในอาคาร เว้นเสียแต่
ส่วนท่ีบรรจุสารท าความเย็นท้ังหมดของระบบถูกปิดล้อมไว้อยู่ภายในห้อง
เครื่อง ระบบเช่นนี้หากติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารจะต้องอยู่ห่างจากประตู 
หน้าต่าง หรือช่องทางเข้าของอากาศระบายสู่อาคาร ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

ข้อยกเว้น  ยกเว้นกรณีอาคารท่ีใช้ส าหรับการท าน้ าแข็ง ห้องเย็น หรือส าหรับ
การผลิต หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีข้อก าหนด
เพิ่มเติมว่าภาระของผู้อาศัย ต้องไม่เกินหนึ่งคนต่อ 10 ตารางเมตร 
ของพื้นที่ซึ่งใช้เครื่องท าความเย็นนั้น ส่วนของระบบท าความเย็นท่ี
บรรจุสารท าความเย็นกลุ่มเหล่านี้จะต้องไม่ติดตั้งอยู่ในเส้นทางหนี
ไฟ 
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ข. ต้องไม่ใช้ระบบท าความเย็นแบบตรงท่ีบรรจุสารท าความเย็นกลุ่ม B ส าหรับ
การท าอากาศให้เย็นหรือในระบบปรับอากาศท่ีใช้ส าหรับความสบายของ
มนุษย์ 

 
5.3.3 ห้องเครื่องท าความเย็น 

5.3.3.1 ท่ัวไป  
ก. ห้องเครื่องท าความเย็นต้องมีโครงสร้างท่ีมีอัตราการทนไฟอย่างน้อยหนึ่ง

ชั่วโมง ประตูท้ังหมดต้องเป็นแบบป้องกันอากาศหรือก๊าซรั่วผ่าน ( tight 
fitting) ทุกประตูของห้องต้องมีป้าย “ห้องเครื่องท าความเย็น” ติดอยู่ด้าน
นอกอย่างชัดเจน  

ข. ต้องไม่มีช่องเปิดที่จะท าให้สารท าความเย็นท่ีรั่วออกมาไหลผ่านไปยังส่วนอื่น
ของอาคาร  

ค. ต้องไม่มีช่องเปิดบริการโดยตรงระหว่างห้องเครื่องท าความเย็นท่ีบรรจุสาร
ท าความเย็นท่ีนอกเหนือจากกลุ่ม A1 กับห้องหรือบริเวณท่ีซึ่งมีเปลวไฟเปิด 
อุปกรณ์สร้างประกายไฟ หรือ พื้นผิวท่ีร้อนกว่า 426 องศาเซลเซียส  

ง. ห้องเครื่องท าความเย็นท่ีบรรจุสารท าความเย็นท่ีนอกเหนือจากกลุ่ม A1 
ต้องมีเส้นทางในการหนีภัยอย่างน้อยสองทางในต าแหน่งท่ีห่างกันอย่างน้อย
หนึ่งในห้าของความยาวเส้นรอบห้อง 

จ. ห้องเครื่องท าความเย็นท่ีบรรจุสารท าความเย็นกลุ่ม A1 ต้องมีประตู
ทางออกอย่างน้อยหนึ่งบาน ประตูทางออกจะต้องมีขนาดกว้างอย่างน้อย 
0.90 เมตร สูงอย่างน้อย 2.00 เมตร 

ฉ. ประตูของห้องเครื่องท าความเย็นจะต้องเปิดในทิศทางของการหนีภัย 
5.3.3.2  การระบายอากาศของห้องเครื่องท าความเย็น ห้องเครื่องท าความเย็นจะต้อง

จัดเตรียมการระบายอากาศวิธีกลหรือวิธีธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
ก. เพื่อระบายอากาศในกรณีท่ีสารท าความเย็นรั่ว ระบบระบายอากาศวิธีกล

ต้องเป็นระบบท่ีแยกออกเป็นอิสระและเป็นระบบท่ีใช้เฉพาะห้องเครื่องโดย
ไม่ระบายอากาศในบริเวณอื่นใด และต้องระบายอากาศออกจากห้องท้ิงสู่
ภายนอกในอัตราไม่น้อยกว่าปริมาณท่ีหาได้จากสูตร 

     GQ 70  
    เมื่อ 
    Q  =  ปริมาณอากาศไหลในหน่วยลิตรต่อวินาที 
 G  = มวลของสารท าความเย็นในหน่วยกิโลกรัม ท่ีบรรจุอยู่ในระบบ 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดที่ติดตั้งในห้องเครื่องท าความเย็น 
นอกจากการระบายอากาศในกรณีท่ีสารท าความเย็นรั่วข้างต้นระบบระบาย
อากาศวิธีกล จะต้องท างานในสภาวะการใช้งานปกติ ดังนี้ 
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-  หมุนเวียนอากาศอย่างน้อย 2.5 ลิตรต่อวินาทีต่อพื้นท่ีห้องเครื่องหนึ่ง
ตารางเมตร หรือ 9.5 ลิตรต่อวินาทีต่อคน เมื่อมีผู้อยู่ภายในห้อง และ 

-  ท างานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องเครื่องท าความเย็นสูงกว่าอากาศภายนอก
เกินกว่า 10 องศาเซลเซียส หรือ สูงกว่า 50 องศาเซลเซียส 

-  ต้องจัดให้มีอากาศเติมเพื่อแทนท่ีอากาศท่ีระบายท้ิง สวิทช์ควบคุมระบบ
ระบายอากาศท้ิงต้องติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องและจะต้องเข้าถึงได้
โดยสะดวก ระบบระบายอากาศนี้ต้องรับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส ารอง
เพิ่มเติมจากระบบไฟฟ้าหลักของอาคาร 

ข. หากระบบท าความเย็นติดตั้งภายนอกอาคาร โดยอยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง 
หรือช่องทางลมเข้าอาคารไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร และติดตั้งไว้ภายใน
โรงเรือนหรือโครงสร้างเปิดอื่น ๆ อาจระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติได้  ซึ่ง
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังนี้ 
-  ช่องเปิดอิสระส าหรับการระบายอากาศของห้องเครื่องท าความเย็นต้องมี

พื้นท่ีหน้าตัดอย่างน้อย เป็นไปตามสูตร 
   GF 138.0   

เมื่อ 
F  =  พื้นท่ีช่องเปิดอิสระในหน่วยตารางเมตร 
G  = มวลของสารท าความเย็นในหน่วยกิโลกรัม ท่ีบรรจุอยู่ใน 
 ระบบท่ีใหญ่ท่ีสุดที่ติดตั้งในห้องเครื่องท าความเย็น 
- ช่องเปิดนี้ต้องอยู่ในต าแหน่งที่ท าให้สารท าความเย็นท่ีรั่วสามารถ 
 ระบายออกจากห้องเครื่องได้โดยง่าย (พิจารณาจากความ 
 หนาแน่นของสารท าความเย็นเทียบกับอากาศ) 

ค.  ในกรณีท่ีห้องเครื่องท าความเย็นมีการปรับอากาศ ต้องจัดให้มีระบบระบาย
อากาศทางกล ซึ่งสามารถท างานได้โดยอัตโนมัติโดยใช้สัญญาณจากอุปกรณ์
ตรวจจับการรั่วไหลของสารท าความเย็น (Refrigerant Leakage 
Detector) ท่ีติดตั้งภายในห้องเครื่อง 

5.3.3.3   อุปกรณ์ในห้องเครื่องท าความเย็น  
ก. ต้องไม่ติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า สวิทช์ หรือ แผงควบคุม นอกเหนือจากท่ีใช้

เฉพาะส าหรับระบบปรับอากาศ ท าความร้อน และ ระบายอากาศ ในห้อง
เครื่องท าความเย็น 

ข. ต้องจัดเตรียมสวิทช์ควบคุมการท าความเย็นฉุกเฉินหนึ่งเดียวท่ีเข้าถึงได้
โดยสะดวก เพื่อหยุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้าท้ังหมดในห้องเครื่อง
ท าความเย็น ยกเว้นระบบระบายอากาศท้ิงท่ีเป็นไปตามหัวข้อ 0 โดยสวิทช์
ดังกล่าวต้องติดอยู่ภายนอกห้องเครื่องภายในระยะ 3.00 เมตร จาก
ทางออกห้องเครื่อง 
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5.3.3.4  อากาศท่ีใช้ในการเผาไหม้ ห้ามน าอากาศจากห้องเครื่องท าความเย็นไปใช้ใน
การเผาไหม้ ยกเว้นเครื่องท าความเย็นแบบดูดซึมชนิดเผาโดยตรง (Direct-
Fired Absorption Equipment) 

5.3.3.5 การปฐมพยาบาล แต่ละห้องเครื่องท าความเย็นต้องจัดให้มีกล่องส าหรับการ
ปฐมพยาบาล ห้องเครื่องท าความเย็นท่ีบรรจุสารท าความเย็นกลุ่ม B จะต้อง
จัดเตรียมหนา้กากกันก๊าซพิษอย่างน้อยสองชุด 

 
5.3.4 อุปกรณ์และท่อสารท าความเย็น 

5.3.4.1 วัสดุท่ีใช้ในการสร้างและการติดตั้งระบบท าความเย็นต้องเหมาะสมส าหรับสาร
ท าความเย็นในระบบ และต้องไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีติดตั้งซึ่งจะเสื่อมสภาพลง
เนื่ องจากปฏิกิ ริ ยา เคมีของสารท าความเย็นหรือน้ ามัน หล่อลื่ นของ
คอมเพรสเซอร์หรือท้ังสองอย่างร่วมกัน 

5.3.4.2 การประกอบท่อสารท าความเย็น  
ก. ท่อสารท าความเย็นจะต้องติดตั้งในลักษณะท่ีป้องกันการสั่นสะเทือนท่ีมาก

เกินไปและความเครียดที่จุดเชื่อมต่อ ต้องใช้รูปแบบการรองรับท่ีพอเพียงใน
จุดที่จ าเป็นและต้องมีระยะห่างกันไม่เกินกว่า 4.50 เมตร 

ข. ท่อสารท าความเย็นจะต้องติดตั้งในลักษณะได้รับการป้องกันความเสียหาย
จากภายนอก 

ค. ท่อทองแดงท่ีบรรจุสารท าความเย็นท่ีนอกเหนือจากกลุ่ม A1 จะต้องไม่วาง
อยู่ในห้องโถงสาธารณะ หรือ ชั้นบันได หรืออาคาร เว้นเสียแต่อยู่ในท่อและ
อุปกรณ์ประกอบท่อท่ีเป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า หรืออยู่ในท่อโลหะท่ีแข็งแรง 

ง. ท่อสารท าความเย็นท่ีเป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีวางอยู่ใต้ดินจะต้องเคลือบ
ด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการกัดกร่อนหรือการเกิดสนิม 

5.3.4.3 ภาชนะบรรจุสารท าความเย็น ถังพักสารท าความเย็นหรืออีวาปอเรเตอร์หรือ
คอนเดนเซอร์จะต้องสร้างขึ้นตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ 

5.3.4.4  วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท้ังหมดจะต้องผ่านการ
รับรองชนิดและพิกัดส าหรับความดันสูงสุดในการท างานของระบบ 

5.3.4.5 อุปกรณ์จ ากัดความดัน  
ก. อุปกรณ์จ ากัดความดันจะต้องติดตั้งบนคอมเพรสเซอร์สารท าความเย็นชนิด 

Positive Displacement ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ระบบต่อไปนี้ 
- ระบบท าความเย็นท่ีบรรจุสารท าความเย็นท่ีนอกเหนือจากกลุ่ม A1 
- ระบบท าความเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศท่ีบรรจุสารท าความ

เย็นกลุ่ม A1 ท่ีมีขนาดพิกัดตั้งแต่ 7.5 กิโลวัตต์ขึ้นไป 
-  ระบบท าความเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ าท่ีบรรจุสารท าความเย็น

กลุ่ม A1 ท่ีมีขนาดพิกัดตั้งแต่ 2.25 กิโลวัตต์ขึ้นไป 
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-  ต้องไม่ติดตั้งวาล์วหยุดหรือปิดการไหลระหว่างอุปกรณ์จ ากัดความดันท่ี
ก าหนดโดยหัวข้อนี้และคอมเพรสเซอร์ท่ีใช้อุปกรณ์จ ากัดความดันนี้ 

5.3.4.6  วาล์วระบายความดันคอมเพรสเซอร์ชนิด Positive Displacement      
ดังต่อไปนี้  
ก. จะต้องมีการประกอบพร้อมวาล์วระบายความดัน-คอมเพรสเซอร์ขนาด

พิกัดตั้งแต่ 15 กิโลวัตต์ขึ้นไป ซึ่งเป็นส่วน  ของระบบท าความเย็นท่ีบรรจุ
สารท าความเย็นกลุ่ม A1 และท างานท่ีความดันเกินกว่า 103 กิโลปาสคาล 
ในด้านความดันสูงของระบบ 

ข. คอมเพรสเซอร์ซึ่งเป็นส่วนของระบบท าความเย็นท่ีบรรจุสารท าความเย็นท่ี
นอกเหนือจากกลุ่ม A1 

ค. วาล์วระบายความดันต้องถูกติดตั้งท่ีด้านส่งของคอมเพรสเซอร์ วาล์วหยุด
หรือปิดการไหลต้องไม่ติดตั้งอยู่ระหว่างวาล์วระบายความดันท่ีก าหนดโดย
หัวข้อนี้และคอมเพรสเซอร์ท่ีใช้วาล์วระบายความดันนี้ 

ง. วาล์วระบายความดันท่ีก าหนดโดยหัวข้อนี้ ท่ีมีปลายทางอยู่ภายนอก ต้อง
ปล่อยสารท าความเย็นท่ีระดับเหนือพื้นดินอย่างน้อย 4.50 เมตร และต้อง
อยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง หรือช่องทางเข้าของอากาศระบายสู่อาคารไม่
น้อยกว่า 6.00 เมตร 

5.3.4.7  อุปกรณ์ระบายความดันส าหรับถังความดัน ถังความดันท่ีมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางใหญ่กว่า 0.15 เมตร ซึ่งอาจจะถูกปิดโดยวาล์วจากส่วน อื่น ๆ ของ
ระบบ จะต้องประกอบพร้อมกับอุปกรณ์ระบายความดัน หรือ ชิ้นส่วนแตก
ออก 

5.3.4.8  การปล่อยสารท าความเย็นท่ีนอกเหนือจากกลุ่ม A1 ออกด้วยมือ ระบบท า
ความเย็นท่ีติดตั้งในอาคารและบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารท าความเย็น
ท่ีนอกเหนือจากกลุ่ม A1 จะต้องประกอบพร้อมกับวิธีในการปล่อยสารท า
ความเย็นออกสู่บรรยากาศด้วยมือ ท่อปล่อยออกจะต้องมีปลายทางอยู่ท่ี
ภายนอกอาคารเหนือโครงสร้างท่ีสูงท่ีสุดของอาคารไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
และจะต้องอยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง หรือช่องทางเข้าของอากาศระบายสู่
อาคารไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร หรือใช้วิธีการอื่นท่ีมีความปลอดภัยเทียบเท่า 

 
5.3.5 การเก็บรักษาสารท าความเย็น  

5.3.5.1  สารท าความเย็นท่ีไม่ได้บรรจุอยู่ในระบบท าความเย็นตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานนี้จะต้องเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมและเก็บไว้ใน  ห้องเครื่อง 
ปริมาณท้ังหมดจะต้องไม่เกินกว่า 135 กิโลกรัม 
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5.3.5.2   ภาชนะบรรจุสารท าความเย็นแบบเคลื่อนท่ีได้จะต้องไม่เชื่อมต่อกับระบบท า
ความเย็นเป็นระยะเวลายาวนานกว่าระยะเวลาท่ีจ าเป็นในการเติมสารท า
ความเย็นเข้าหรือถ่ายออกจากระบบท าความเย็น 

 
5.3.6 หอระบายความร้อน 

5.3.6.1  ต าแหน่งที่ตั้ง  
ก. ต้องไม่ติดตั้งหอระบายความร้อนในบริเวณท่ีซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อโครงสร้างของอาคาร 
ข. ต้องไม่ติดตั้งหอระบายความร้อนในต าแหน่งท่ีละอองน้ าจากหอระบาย

ความร้อนจะเข้าไปสู่ตัวอาคารผ่านทาง ช่องน าอากาศเข้า ประตู หรือ 
หน้าต่าง ท้ังนี้รวมถึงอาคารใกล้เคียงด้วย 

5.3.6.2  การป้องกันละอองน้ าสูญเสีย (Drift loss) หอระบายความร้อนควรมี 
 ละอองน้ าสูญเสียไม่เกิน 1-2% ของอัตราน้ าหล่อเย็นหมุนเวียน 
5.3.6.3  การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) 

ก. ต้องจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าด้วยสารเคมีหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) 

ข. ต้องออกแบบและติดตั้งในลักษณะช่วยลดการแพร่กระจายของละอองปลิว
จากระบบ และช่วยให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยต่อการปฏิบัติงาน
การท าลายเชื้อและการท าความสะอาดเป็นประจ า 

ค. น้ าในระบบน้ าระบายความร้อนควรมีปริมาณความเข้มข้นของคลอรีน
อิสระตกค้าง (residual free chlorine) ไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตลอดเวลา หรือในกรณีท่ีใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อต้องมีปริมาณความเข้มข้น
ของคลอรีนอิสระตกค้างไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรตลอดเวลา หรือ
ใช้สารชีวฆาต (Biocide) ชนิดอื่นที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน 

5.3.6.4  การติดตั้ง หอระบายความร้อนจะต้องจัดให้มีช่องว่างส าหรับอากาศท่ีดูดเข้า
และปล่อยออกอย่างถูกต้องตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

5.3.6.5  การเข้าถึง ต้องจัดเตรียมช่องทางท่ีง่ายแก่การเข้าถึงหอระบายความร้อนท่ีอยู่
บนหลังคา 

5.3.6.6  การก าจัดน้ าเสีย หอระบายความร้อนหรือคอนเดนเซอร์ท่ีระบายความร้อน
ด้วยการระเหย (evaporative condenser) ซึ่งประกอบพร้อมกับระบบ
ปล่อยน้ าท้ิง ต้องปล่อยน้ าไปสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีคุณภาพน้ าท้ิงตามท่ี
กฎหมายก าหนดก่อนปล่อยสู่ภายนอกอาคาร 
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6. ประสิทธิภาพด้านพลังงาน 
 

สารบัญบทท่ี 6 
6.1 ทั่วไป 
6.2 ประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ 
6.3 การค านวณภาระการท าความเย็น 
6.4 การควบคุม 
 
6.1 ทั่วไป 

6.1.1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งโดยค านึงถึงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน  

6.1.2 การอนุรักษ์พลังงานต้องไม่ท าให้สูญเสียสภาวะสบายภายในหรือความต้องการในการควบคุม
สภาวะแวดล้อมภายในอาคารอื่นๆ 

6.1.3 ส าหรับลักษณะการใช้งานที่มีความต้องการพิเศษ เช่น โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ 
(Laboratories) ห้องที่มีอุปกรณ์ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเป็นพิเศษ หรือ 
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การออกแบบและเกณฑ์ในการออกแบบระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศต้องเป็นไปตามความต้องการของลักษณะงาน โดยใช้พลังงานต่ าที่สุด 

6.1.4 ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศคืออัตราส่วนของพลังงานที่เครื่องปรับอากาศท าได้ต่อการใช้
พลังงานของเครื่องปรับอากาศ โดยการหาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศมีหลายแบบ แต่ละ
แบบ มีดังนี้ 
6.1.4.1 สมรรถนะการท าความเย็น (Coefficient of Performance) COP  
  สมรรถนะการท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศเป็นการหาประสิทธิภาพจาก 

ความสามารถในการท าความเย็นคิดท่ีความสามารถที่ขดท่อความเย็นท าได้กับพลังงานที่
เครื่องอัดใช้ โดยมีหน่วยเดียวกัน ค่าสมรรถนะที่เครื่องปรับอากาศท าได้ยิ่งสูงก็แสดงว่ามี
ประสิทธิภาพมาก สูตรการค านวณมีดังนี้ 
 
 
 
 
หากพิจารณาจากแผนภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์และแผนภูมิความดัน – เอนทาลปี 
(Enthalpy, H) คือแผนภูมิทางเทอร์โมไดนามิกส์ที่แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของ 
สารท าความเย็นในสถานะต่างๆทั้งของเหลวและก๊าซซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับค่าความดัน
และความร้อนค่าๆหนึ่งเสมอ ดังนั้นสมรรถนะการท าความเย็นเมื่อแสดงในแผนภูมิความ
ดัน – เอนทาลปี (Enthalpy, H) จะมีรายละเอียดดังนี้ 
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จากรูปแผนภูมิความดัน – เอนทาลปี HFC 134a สามารถหาสมรรถนะการท าความเย็น
ได้ดังนี ้
ความสามารถที่ขดท่อความเย็นท าได้ = H1 - H4  kJ/kg 
 =  240 – 100 kJ/kg   
 = 140 kJ/kg 
พลังงานที่เครื่องอัดไอใช้                = H2 - H1 kJ/kg 
 = 290 – 240 kJ/kg  
 = 50 kJ/kg 
      
สมรรถนะการท าความเย็น COP  =    
 
 =      
    
 =    3.75  
 
สมรรถนะการท าความเย็นยิ่งมากก็แสดงว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง 
 

6.1.4.2 อัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ (Energy Efficiency Ratio) EER 
  อัตราส่วนประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ (Energy Efficiency Ratio) EER คือ  
  ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ มีหน่วยเป็น                  
  (Btu/hr.) /W หรอืหมายถึง ปริมาณความเย็นที่เครื่องปรับอากาศ 
  สามารถท าได้ (output) มีหน่วยเป็น บีทียูต่อชั่วโมง (Btu/hr.) หารด้วยก าลังไฟฟ้าที ่
  เครื่องปรับอากาศใช้ในการท าความเย็น  (input) มีหน่วยเป็น วัตต์ (W) 
  สูตรการค านวณมีดังนี้ 
  ความสามารถในการท าความเย็น (output) = บีทียูต่อชั่วโมง (Btu/hr.) 

 

 

รูปที่ 6.1 รูปแสดง วัฏจักรการท าความเย็นบนแผนภูมิความดัน – เอนทาลปี HFC 134a 
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  ก าลังไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศใช้ในการท าความเย็น (input) = วัตต์ (W) 
   

 
 
 
  
นอกจากนี้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ก าหนด มอก. 2134-
2553 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง: ประสิทธิภาพ
พลังงานของเครื่องปรับอากาศส าหรับห้องแบบแยกส่วน และ เครื่องปรับอากาศส าหรับ
ห้องแบบไม่แยกส่วน ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ที่มีขีดความสามารถท า
ความเย็นรวมสุทธิไม่เกิน 12,000 วัตต์ (40,944 Btu/hr) โดยอัตราส่วนประสิทธิภาพ
พลังงาน (Energy Efficiency Ratio - EER) หมายถึงอัตราส่วนระหว่างขีดความสามารถ
ท าความเย็นรวมสุทธิ หน่วยเป็นวัตต์ กับก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด หน่วยเป็นวัตต์ ของ
เครื่องปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และเพ่ือให้ประสิทธิภาพพลังงานดีกว่า มอก. 2134-2553 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ก าหนด
ฉลากประหยัดพลังงาน เป็นค่า EER และน าไปใช้เป็นก าหนดฉลากประหยัดไฟในอุปกรณ์
ท าความเย็น เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น โดยระดับประสิทธิภาพหรือหมายเลข
ประหยัดไฟก าหนดค่าดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มอก. 2134-2553

แบบของเครือ่งปรับอากาศ ขึดความสามารถไม่เกิน ขึดความสามารถ 

8000 Watt (27,296 Btu/hr) 8001-12,000 Watt (27,296 - 40,944 Btu/hr)

แบบแยกส่วน 2.82 (EER = 9.6) 2.53 (EER = 8.6)

แบบไม่แยกส่วน 2.82 (EER = 9.6) 2.82 (EER = 9.6)

อัตราส่วนประสิทธภิาพพลังาน

 

ตารางที่ 6.1 ตารางแสดงอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ ตาม 
มอก. 2134-2553 

ตารางที่ 6.2 ตารางแสดงระดับฉลากประหยัดไฟของเครื่องปรับอากาศ 
ฉลากประหยดัไฟ <8000 Watt (27,296 Btu/hr) >8000 Watt (27,296 Btu/hr)
ระดบัประสิทธภิาพ อัตราส่วนประสิทธภิาพพลังาน อัตราส่วนประสิทธภิาพพลังาน

ระดบั 5 มากกว่าหรือเทา่กับ 11.6 มากกว่าหรือเทา่กับ 11.00

ระดบั 4 มากกว่าหรือเทา่กับ 11.00 – น้อยกว่า 11.59 มากกว่าหรือเทา่กับ 10.60 – น้อยกว่า 10.99

ระดบั 3 มากกว่าหรือเทา่กับ 10.60 – น้อยกว่า 11.00 มากกว่าหรือเทา่กับ  9.60  – น้อยกว่า  10.59  
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โดยก าหนดรูปแบบฉลากไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4.3 อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (Seasonal energy efficiency  
  ratio) SEER 
  อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล SEER ของแต่ละเครื่องหมายถึง ค่า 

 ความเย็นที่ท าได้ในระหว่างฤดูกาลหนึ่งๆหารด้วยพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ใส่เข้าไปใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ค่าความเย็นมีหน่วยเป็น บีทียู (Btu) ต่อพลังงานไฟฟ้าที่ใช้มีหน่วย
เป็น วัตต์-ชั่วโมง 

 ตัวอย่าง, เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียูต่อชั่วโมง ( ประมาณ 3,500 วัตต์) ที่ 
 มี SEER = 10 Btu/W·h, ท างานรวม 1,000 ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อนประจ าปี ( 8  
 ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา 125 วัน เท่ากับ 8 x 125 = 1,000 ชั่วโมง) 
 ความเย็นท าไดท้ั้งหมดประจ าปีจะเป็น: 
 12,,000 บีทียูต่อชั่วโมง × 8 ชั่วโมง/วัน× 125 วัน/ปี = 12,000,000 บีทียู/ปี 
 ด้วย SEER=10 Btu/W·h, การใช้พลังงานไฟฟ้าประจ าปีจะเท่ากับ: 
 12,000,000 บีทียู/ปี หารด้วย 10 Btu/W·h = 1,200,000 W·ชั่วโมง/ปี 
 การใช้พลังงานเฉลี่ยอาจจะถูกค านวณขึ้นง่ายๆโดย: 
 พลังงานเฉลี่ย = (Btu/h)/(SEER) = 12,000/10 = 1,200 W = 1.2 กิโลวัตต์ 
 หากค่าไฟฟ้าของคุณคือ 5 บาทต่อหน่วย (1 หน่วย=กิโลวัตต์-ชั่วโมง kWh) 
 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายของคุณต่อชั่วโมงในการใช้งานคือ 
 1.2 กิโลวัตต์ x 5 บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง = 6 บาท/ชั่วโมง 

รูป ที่ 6.2 รูปก าหนดฉลากประหยัดไฟของเครื่องปรับอากาศ 
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    เมื่อพิจารณาการท าความเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีเป็นไปได้คือ Carnot  
 cycle. COP ของเครื่องปรับอากาศท่ีใช้ Carnot cycle คือ 
     
             
          COP  =  
 
 
 

Tc เป็น อุณหภูมิห้อง ก าหนดให้เป็น 27 OC (300 K) 

 TH  เป็น อุณหภูมิภายนอกห้อง ก าหนดให้เป็น 35 OC (308 K) 
  
 COP =   
  
  
 =   37.5 หรอื EER = 127 

ผลที่ได้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องปรับอากาศตาม มอก. ประมาณ 13 เท่า 
 

6.1.4.4 ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น (Kilowatt per RT) 
          ส าหรับการก าหนดประสิทธิภาพของเครื่องท าน้ าเย็น นิยมใช้ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความ 
 เย็น (Kilowatt per RT) โดยมีเงื่อนไขการก าหนดความสามารถในการท าความเย็น วาม

สารถในการถ่ายเทละระบายความร้อน อัตราการไหลของน้ า เย็น อัตราการไหลของน้ า
หล่อเย็นและการใช้ก าลังไฟฟ้า ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น (Kilowatt per RT) มี
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การก าหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ า คา
ประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่
ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552 โดยแบ่งเครื่องปรับอากาศออกเป็น สองขนาดคือ
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ก. เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กต้องมีสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรืออัตราส่วนประสิทธิภาพ 
  พลังงานขั้นต่ า ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

ขนาดของเครือ่งปรบัอากาศ ค่าสัมประสิทธิส์มรรถนะ  อัตราส่วนประสิทธภิาพพลังงาน
(วตัต)์  (วตัตต์อ่วตัต)์  (บทียีตูอ่ชัว่โมงตอ่วตัต)์

ไม่เกิน 12,000 3.22 11  

ตารางที่ 6.3 ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรืออัตราส่วนสัมประสิทธิ์ภาพของเครื่องปรับอากาศ
ขนาดเล็ก 
  พลังงานขั้นต ่า 
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ข. ระบบปรับอากาศขนาดใหญต่องมีค่าไฟฟ้าต่อตันความเย็นของเครื่องท าน้ าเย็นและ 
 ส่วนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศ ดังต่อไปนี้ 
 -  เครื่องท าน้ าเย็นส าหรับระบบปรับอากาศต้องมีค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นไมเกิน 
   กว่าที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สวนประกอบอื่นของระบบปรับอากาศที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซ่ึงประกอบด้วย 
 ระบบระบายความร้อน ระบบจ่ายน้ าน้ าเย็น และระบบส่งเย็น ตองมีค่าพลัง 
 ไฟฟ้าต่อตันความเย็นรวมกันไมเกิน 0.5 กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น 

ค. เครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดกลืนต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ าแล้วแต่ 
กรณดีังต่อไปนี้ ทั้งนี้ การค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะให้คิดเฉพาะค่าความร้อน 
เท่านั้นโดยไม่รวมก าลังไฟฟ้าในระบบ 
- ก าหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ าระบาย 
ความร้อนเข้าเครื่องควบแน่น ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าหนดภาวะพิกัดโดยระบุอุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้าและออกจาก 

ประเภทของเครือ่งทาํนํ้าเยน็ ขนาดความสามารถ ค่าพลงัไฟฟ้า
สาํหรับระบบปรับอากาศ ในการทาํความเยน็ ตอ่ตนัความเยน็

ทีภ่าระพิกัดของ
เครือ่งทาํนํ้าเยน็
(ตนัความเยน็) (กิโลวัตตต์อ่ตนัความเยน็)

ชนิดการระบายความร้อน น้อยกว่า 300 1.33
ระบายความร้อนดว้ยอากาศ มากกว่า 300 1.31

แบบลกูสบู ทกุขนาด 1.24
ระบายความร้อนดว้ยน ํา แบบโรตารี ่แบบสกรู น้อยกว่า 150 0.89

หรือแบบสครอลล์ มากกว่า 150 0.78
น้อยกว่า 500 0.76
มากกว่า 500 0.62

ทกุชนิด

แบบแรงเหวีย่ง

แบบของเครือ่งอัด

 

ตารางที  6.4 ค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของเครื องท่าน้่าเย็น 

ชนิดของ ค่าสมัประสทิธิ์
เครือ่งทาํ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อัตราการไหล
น ําเยน็ น ําเยน็เข้า น ําเยน็ออก น ําเข้าครือ่ง ของน ําเข้า

แบบดดูกลนื ควบแน่น เครือ่งควบแน่น

ก. ชั นเดยีว 12.0     7.0       32         0.105 0.65
ข. สองชั น 12.0     7.0       32         0.079 1.1

ดา้นน ําระบายความร้อน ดา้นน ําเยน็ 

(องศาเซลเซียส) (ลติรตอ่วินาทตีอ่กิโลวัตต)์

 

ตารางที่ 6.5 ค่าภาวะพิกัดอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ าและสัมประสิทธิ์
ของเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดกลืน 
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เครื่องควบแน่น ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6.2 ประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ 
6.2.1 ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและเครื่องท าน้ าเย็นให้ทดสอบตามเงื่อนไขที่แสดง

ไว้ในตาราง โดยจะต้องมีค่าไม่ต่ ากว่าค่าท่ีแสดงไว้ตามมาตรฐาน 
 

ตารางท่ี 6.6   สภาวะมาตรฐานส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพ 
  

สภาวะ องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิอากาศภายนอก 35 
อุณหภูมิกระเปาะแห้งลมเข้าคอยล์เย็น 27 
อุณหภูมิกระเปาะเปียกลมเข้าคอยล์เย็น 19 
อุณหภูมิ Saturated Suction ของคอยล์เย็น 7 
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนด้านเข้า 32 
อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนด้านออก 38 
อุณหภูมิน้ าเย็นด้านเข้า 13 
อุณหภูมิน้ าเย็นด้านออก 7 

 
6.1.2 วิธีการทดสอบประสิทธิภาพให้ใช้วิธีการตาม มาตรฐาน มอก. หรือ ARI หรือ มาตรฐานอ่ืนที่มี

ความน่าเชื่อถือเทียบเท่า 

ชนิดของ ค่าสมัประสทิธิ์
เครือ่งทาํ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ อุณหภูมิ
น ําเยน็ น ําเยน็เข้า น ําเยน็ออก น ําเข้าครือ่ง น ําออกครือ่ง

แบบดดูกลนื ควบแน่น ควบแน่น

ก. ชั นเดยีว 12.0     7.0       32         37 0.65
ข. สองชั น 12.0     7.0       32         37 1.1

(องศาเซลเซียส)

ดา้นน ําเยน็ ดา้นน ําระบายความร้อน 

 

ตารางที่ 6.5 ค่าภาวะพิกัด อุณหภูมิน้ าระบายความร้อนเข้าและออกจาก 
เครื่องควบแน่นและสัมประสิทธิ์ของเครื่องท าน้ าเย็นแบบดูดกลืน 
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6.3 การค านวณภาระการท าความเย็น 
6.3.1 การค านวณภาระการท าความเย็นและการก าหนดขนาดอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศต้องอยู่บนพื้นฐานที่น าไปสู่การใช้งานที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด 
6.3.2 สภาวะออกแบบภายใน : ถ้าไม่มีความต้องการพิเศษอ่ืนๆ ส าหรับการปรับอากาศโดยทั่วไป 

อุณหภูมิออกแบบภายในอาคารต้องไม่ต่ ากว่า 24 บวก/ลบ 1องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์
ไม่ต่ ากว่า 55 บวก/ลบ 5 เปอรเ์ซ็นต์ 

6.3.3 สภาวะออกแบบภายนอก : ถ้าไม่มีความต้องการพิเศษอ่ืนๆ สภาวะการออกแบบภายนอกต้องใช้
อุณหภูมิกระแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียกเฉลี่ย ตามตาราง สภาวะการออกแบบภายนอก 

6.4 การควบคุม 
6.4.1 การควบคุมระบบเติมอากาศจากภายนอก 

ก. การปิดลิ้นปรับลม (Damper) 
- ระบบเติมอากาศจากภายนอกและระบบระบายอากาศทิ้งควรติดตั้งลิ้นปรับลมชนิดขับด้วย

มอเตอร์ และต้องปิดเมื่อพ้ืนที่ไม่ได้ใช้งาน ระบบควบคุมต้องออกแบบให้ลิ้นปรับลมยังคง
ปิดอยู่ในช่วงระบบปรับอากาศเริ่มเดิน (Cool down) แต่ไม่น้อยกว่า 30 นาที ข้อยกเว้น 
1. ในกรณีอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น สามารถใช้ Gravity Damper แทนได้ 
2. ในกรณีช่องลมเข้าจากภายนอกและช่องลมทิ้งออกแบบส าหรับปริมาณลมไม่เกิน 500 

ลิตรต่อวินาที สามารถใช้ Gravity Damper แทนได้ 
- ลิ้นปรับลมต้องมีอัตราการรั่วเมื่อปิดสนิทไม่เกิน 100 ลิตรต่อวินาที ต่อตารางเมตรของ

พ้ืนที่ลิ้นปรับลม เมื่อทดสอบที่ความดันแตกต่าง 250 ปาสคาล หรือไม่เกิน 200 ลิตรต่อ
วินาที ต่อตารางเมตรของพ้ืนที่ลิ้นปรับลม เมื่อทดสอบที่ความดันแตกต่าง 250 ปาสคาล 
ในกรณีที่ลิ้นปรับลมมีขนาดด้านใดด้านหนึ่งน้อยกว่า 0.60 เมตร 

6.3.3 การควบคุมระบบระบายอากาศส าหรับพื้นที่ที่มีคนใช้งานหนาแน่น 
ก. ระบบปรับอากาศซึ่งมีการเติมอากาศมากกว่า 1,400 ลิตรต่อวินาที ซึ่งให้บริการพ้ืนที่ที่มีคนใช้

งานหนาแน่นมากกว่า 1 คนต่อตารางเมตรหรือมีอัตราการเติมอากาศจากภายนอกมากกว่า 
10 ลิตรต่อวินาที ต่อตารางเมตร ต้องจัดให้มีวิธีการปรับลดอัตราการเติมอากาศจากภายนอก
โดยอัตโนมัติเมื่อมีคนใช้งานน้อยกว่าที่ออกแบบ 

ข้อยกเว้น ระบบปรับอากาศท่ีมีระบบน าความเย็นทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Cool Air Recovery) 
6.4 การติดตั้งและการหุ้มฉนวน 

6.4.2 ฉนวน 
ก. ความต้องการทั่วไป 

- ความต้องการในหัวข้อนี้ไม่รวมถึงฉนวนที่ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
- ต้องติดตั้งฉนวนด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามค าแนะน าของผู้ผลิต และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
- ต้องป้องกันฉนวนจากความเสียหายต่าง ๆ เช่น แสงแดด ความชื้น การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

หรือ ลม 
- ฉนวนที่ติดตั้งภายนอกอาคารต้องมีความเหมาะสมส าหรับการใช้งานภายนอกอาคาร เช่น 

ต้องได้รับการป้องกันความเสียหายโดยการหุ้มด้วยแผ่นโลหะ แผ่นอลูมิเนียม ผ้าใบทาสี 
หรือแผ่นพลาสติก 
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- ฉนวนหุ้มท่อน้ าเย็น ท่อสารท าความเย็น หรือท่อลมเย็น ซึ่งติดตั้งภายนอกพ้ืนที่ปรับอากาศ
ต้องมีวัสดุป้องกันความชื้นแทรกซึม (Vapor retardant) ที่ผิวด้านนอกของฉนวน รวมถึงรอย
เจาะหรือรอยต่อฉนวนต้องมีการอุดป้องกันด้วย ยกเว้นวัสดุฉนวนมีความสามารถป้องกัน
ความชื้นแทรกซึมได้ดี 

ข. ฉนวนส าหรับท่อลมและกล่องลม : ท่อลมจ่าย ท่อลมกลับ และกล่องลม ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
กระจายลมของระบบปรับอากาศต้องหุ้มฉนวนที่มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดในตาราง ค่าความต้านทานความร้อนส าหรับฉนวนท่อลม 
ข้อยกเว้น 
1. กล่องลม ท่อลม ตัวถังเครื่องส่งลมเย็น ที่ติดตั้งจากโรงงานผลิตอุปกรณ์ 
2. ท่อลมที่ต่อเชื่อมระหว่างท่อลมหลักกับหัวจ่ายลมที่มีความยาวไม่เกิน 3.00 เมตร ค่าความ

ต้านทานความร้อนของฉนวนไม่จ าเป็นต้องเกิน 0.6 ตารางเมตร-เคลวิน ต่อ วัตต์ 
 

ตารางท่ี 6.7   ค่าความต้านทานความร้อนส าหรับฉนวนท่อลม 

สถานที่ติดตั้งท่อลม 
ค่าความต้านทานความร้อน 

m2⋅K/W 
ภายนอกอาคาร 1.41 
ช่องว่างระหว่างหลังคากับเพดาน 1.41 
บริเวณท่ีไม่ปรับอากาศ 0.62 
หมายเหตุ  :  ค่าความต้านทานความร้อน เป็นค่าส าหรับฉนวนซึ่งไม่รวมความต้านทานของฟิล์มอากาศ ค่าความต้านทานความร้อน

ของฉนวนทดสอบที่อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส 
 

ค. ฉนวนส าหรับท่อน้ า : ท่อน้ าต้องหุ้มฉนวนที่มีค่าความต้านทานความร้อนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน
ตาราง ความหนาขั้นต่ าของฉนวนส าหรับหุ้มท่อ 
ข้อยกเว้น 
1. ท่อที่ติดตั้งจากโรงงานผลิตอุปกรณ์ 
2. ท่อที่ใช้ส าหรับของไหลที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 20 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
3. ท่อที่ใช้ส าหรับของไหลที่ไม่ได้ถูกท าให้เย็นหรือร้อนด้วยพลังงาน เช่น ท่อน้ าทิ้งจากขดท่อ

ความเย็น ท่อน้ าประปา ท่อก๊าซเชื้อเพลิง ท่อสารท าความเย็นเหลว 
4. ท่อที่เกิดการสูญเสียความเย็นหรือความร้อนแล้วไม่ท าให้ใช้พลังงานมากขึ้น 

 
ตารางท่ี 6.8   ความหนาขั้นต่ าของฉนวนส าหรับหุ้มท่อ 

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน 
(องศาเซลเซียส) 

ค่าการน าความร้อนของฉนวน ความหนาขั้นต่ าของฉนวน (มิลลิเมตร) 

ค่าการน าความร้อน 
(ตร.ม.-เคลวิน/วัตต์) 

ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 
(องศาเซลเซียส) 

ขนาดท่อ (มิลลิเมตร) 

เล็กกว่า 40 
40 ถึง เล็ก
กว่า 200 

200 ขึ้นไป 

<4 0.032-0.040 38 13 25 38 
4-20 0.032-0.040 38 13 25 38 

หมายเหตุ :  ความหนาของฉนวนนี้ค านึงถึงเฉพาะเรื่องการประหยัดพลังงาน ในบางกรณีการป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ าที่ผิว
ฉนวนต้องการความหนาฉนวนเพิ่มมากกว่านี้ 
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6.4.3   การรั่วของท่อลมและกล่องลม 
ก. การอุดรอยรั่ว (Sealing) : ต้องอุดรอยรั่วที่ท่อลมและกล่องลมตามที่ก าหนดในตาราง ระดับ

การอุดรั่วท่อลมขั้นต่ า (Minimum Duct Seal Level)และ ตาราง รายละเอียดระดับการอุด
รอยรั่วท่อลม 

 
ตารางท่ี 6.9   ระดับการอุดรั่วท่อลมขั้นต่ า (Minimum Duct Seal Level) 

สถานทีต่ิดตั้งท่อลม 

ประเภทการใช้งานท่อลม 
ท่อลมจ่าย 

ท่อลมกลับ ท่อลมระบายอากาศ ความดันไม่เกิน 
500 ปาสคาล 

ความดันเกิน 
500 ปาสคาล 

ภายนอกอาคาร 1 1 1 3 
พ้ืนที่ไม่ปรับอากาศ 2 1 2 3 
พ้ืนที่ปรับอากาศ 3 2 3 2 
หมายเหตุ : 

1. ดูรายละเอียดระดับการอุดรั่วท่อลมในตาราง รายละเอียดระดับการอุดรอยรั่วท่อลม 
2. พื้นที่ปรับอากาศ รวมถึง ช่องว่างเหนือฝ้าเพดานท่ีใช้เป็นช่องทางลมกลับ 

 
ตารางท่ี 6.10   รายละเอียดระดับการอุดรอยรั่วท่อลม 

ระดับการอุดรอยรั่ว ความต้องการการอุดรอยรั่ว 
1 ที่ทุกรอยต่อตามขวาง (Transverse Joint) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Seam) 

และจุดที่มีการเจาะทะลุท่อลม ห้ามใช้เทปที่ไม่ทนความดันเป็นวิธีการหลักในการอุด
รอยรั่วท่อลม 

2 ที่ทุกรอยต่อตามขวาง (Transverse Joint) และ รอยต่อตามยาว (Longitudinal 
Seam) ห้ามใช้เทปที่ไม่ทนความดันเป็นวิธีการหลักในการอุดรอยรั่วท่อลม 

3 ที่ทุกรอยต่อตามขวาง (Transverse Joint) 
หมายเหตุ : 

1. การอุดรอยรั่ว หมายถึง การใช้วัสดุเหนียว ปะเก็น เทป หรือหลายวิธีข้างต้นรวมกัน เพื่อใช้ปิดช่องเปิดบนผิวท่อลม 
กล่องลม หรือตัวถังเครื่อง หรือการใช้วิธีการเช่ือมท่อลม 

2. รอยต่อตามขวาง (Transverse Joint) หมายถึง แนวท่ีต่อทอ่ลมสองท่อเข้าด้วยกันและมีแนวขวางการไหลของลม 
3. รอยต่อตามยาว (Longitudinal Seam) หมายถึง แนวต่อท่อลมตามทิศทางการไหลของลม 
4. จุดที่มีการเจาะทะลุท่อลม (Duct Wall Penetration) หมายถึง ช่องเจาะใดๆที่ผนังท่อลม ที่เกิดจาก สกรู แท่ง

โลหะ ท่อ หรือ สายไฟ 
5. รอยต่อล็อคแบบเกลียว (Spiral Lock Seam) ของท่อลมกลมหรือวงรี (Flat Oval) ไม่ต้องอุดรั่ว 
6. รอยต่ออ่ืนๆ ให้ถือว่าเป็นรอยต่อตามขวาง เช่น แนวต่อท่อลมย่อย แนวต่อกรอบช่องเปิดบริการ แนวต่อท่อลมเข้า

อุปกรณ์ 
 

ข. การทดสอบการรั่ว 
- ท่อลมซึ่งท างานที่ความดันสถิตสูงกว่า 750 ปาสคาล ต้องท าการทดสอบการรั่ว ด้วยวิธีการที่

เป็นที่ยอมรับ โดยการทดสอบต้องทดสอบกับส่วนของท่อลมมีพ้ืนที่อย่างน้อย 25% ของพ้ืนที่
ท่อลมทั้งหมด  
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- ท่อลมซึ่งมีพิกัดความดันใช้งานเกิน 750 ปาสคาลต้องแสดงในแบบให้เห็นชัดเจน 
- อัตราการรั่วสูงสุดที่ยอมรับได้ต้องไม่เกินค่าที่ค านวณจากสมการต่อไปนี้  หรือจากตารางอัตรา

การรั่วสูงสุดที่ยอมรับได้ของท่อลม 
 

โดยที่ /1000)( 0.65max PCL L  

Lmax = อัตราการรั่วสูงสุดของท่อลมที่ยอมรับได้, L/sm2 
CL = ระดับชั้นของการรั่ว mL/sm2 ที่ความดัน 1 Pa 
CL = 8 ส าหรับท่อลมสี่เหลี่ยมและท่อลมอ่อน 
CL = 4 ส าหรับท่อลมกลมและวงรี 
P = ความดันทดสอบ ซึ่งต้องเท่ากับระดับชั้นความดันออกแบบ (Design Duct 

Pressure Class Rating), Pa 
 

ตารางท่ี 6.11   อัตราการรั่วสูงสุดที่ยอมรับได้ของท่อลม 

ความดันทดสอบ 
(ปาสคาล) 

อัตราการรั่วสูงสุดของท่อลมที่ยอมรับได้ 
(ลิตรต่อวินาที ต่อตารางเมตร) 

ท่อลมสี่เหลี่ยมและท่อลมอ่อน ท่อลมกลมและท่อวงรี 
125 0.18 0.09 
250 0.29 0.14 
500 0.45 0.23 
750 0.59 0.30 
1000 0.71 0.36 
1500 0.93 0.46 
2500 1.29 0.65 
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7. การปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับสถานพยาบาล (Health Care Facilities) 
 
สารบัญบทท่ี 7 
7.1  ขอบเขต 
7.2  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับสถานพยาบาลต้องมีลักษณะเพ่ิมเติม 
7.3  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องผ่าตัด (Operating Room, OR) ต้องมีลักษณะ
 เพิ่มเติม 
7.4  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องไอซียู (Intensive Care Unit, ICU)   
 ต้องมีลักษณะเพ่ิมเติม 
7.5  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องแยกปลอดเชื้อ (Protective Environment, 
 PE) ต้องมีลักษณะเพ่ิมเติม 
7.6  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (Airborne 
 Infection Isolation Room, AIIR) ต้องมีลักษณะเพิ่มเติม 
 
7.1 ขอบเขต 

ข้อก าหนดต่อไปนี้ใช้ส าหรับโรงพยาบาลและสถานพยาบาล ซึ่งให้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม จิตเวช 
สูติกรรม กุมารเวช ศัลยกรรม หรืออายุรกรรม 

 
7.2 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรบัสถานพยาบาลต้องมีลักษณะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

7.2.1 ระบบปรับอากาศต้องมีความสามารถในการกรองอากาศ โดยติดตั้งแผงกรองอากาศที่มี
ประสิทธิภาพ และจ านวนชั้นของแผงกรองอากาศ ขั้นต่ า ตามตารางประสิทธิภาพแผงกรอง
อากาศส าหรับสถานที่ต่างๆและตารางประเภทแผงกรองอากาศ 
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ตารางท่ี 7.1   ประสิทธิภาพแผงกรองอากาศส าหรับสถานที่ต่างๆ 

ล าดับ สถานที่ 
จ านวนชั้น 

ขั้นต่ า 

ประเภทแผง
กรองอากาศ

ชั้นที่ 1 

ประเภทแผง
กรองอากาศ

ชั้นที่ 2 

1 
ห้องผ่าตัดออร์โทพีดิกส์ 
ห้องผ่าตัดปลูกถ่ายไขกระดูก 
ห้องผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ 

2 4 
1 

ติดตั้งที่ช่อง
จ่ายลม 

2 

ห้องผ่าตดัทั่วไป (General Procedure 
Operating Rooms) 
ห้องคลอด (Delivery Rooms) 
ห้องเด็กแรกคลอด (Nurseries) 
หอผู้ป่วยหนัก (ICU) 
ห้องรักษาผู้ป่วย 
ห้องตรวจวินิจฉัย 
บริเวณพักคอยส าหรับแผนกผู้ป่วยนอกและห้อง
ฉุกเฉิน 

2 4 2 

3 
ห้องปฏิบัติการ 
ห้องเก็บอุปกรณ์ปลอดเชื้อ 

1 3 - 

4 

พ้ืนที่เตรียมอาหาร 
ห้องซักรีด 
ห้องพักผู้ป่วย 
ทางเดินหน้าห้องพักผู้ป่วย 

1 4 - 

 
ตารางท่ี 7.2   ประเภทแผงกรองอากาศ 

ประเภท ประสิทธิภาพขั้นต่ า มาตรฐานการทดสอบ 

1 
99.97% 
MERV 17 

HEPA 99.97% efficiency on 0.3 µm particles, IEST Type A 
ASHRAE Standard 52.2 

2 
90-95% 
MERV 14 

ASHRAE Standard 52.1 (Dust Spot) 
ASHRAE Standard 52.2 

3 
80-90% 
MERV 13 

ASHRAE Standard 52.1 (Dust Spot) 
ASHRAE Standard 52.2 

4 
25-30% 
MERV 7 

ASHRAE Standard 52.1 (Dust Spot) 
ASHRAE Standard 52.2 

MERV = Minimum Efficiency Reporting Value ตามมาตรฐาน ASHRAE 52.2 
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ตารางท่ี 7.3   อัตราการน าเข้าอากาศภายนอก อัตราการหมุนเวียนอากาศภายใน และความดันสัมพันธ์ 

ล าดับ สถานที่ 

อัตราการน าเข้า
อากาศภายนอก 

ไม่น้อยกว่าจ านวนเท่า
ของปริมาตรห้องต่อ

ชั่วโมง 

อัตราการหมุนเวียน
อากาศภายในห้อง 

ไม่น้อยกว่าจ านวนเท่า
ของปริมาตรห้องต่อ

ชั่วโมง 

ความดัน
สัมพันธ์กับ

พื้นที่ข้างเคียง 

1 ห้องผ่าตัด 5 25 สูงกว่า 
2 ห้องคลอด 5 25 สูงกว่า 
3 ห้อง Nursery 5 12 สูงกว่า 
4 หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) 2 6 สูงกว่า 
5 ห้องตรวจรักษาผู้ป่วย 2 6 สูงกว่า 
6 ห้องฉุกเฉิน (Trauma Room) 5 12 สูงกว่า 

7 
บริเวณพักคอยส าหรับแผนก
ผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน 

2 12 ต่ ากว่า 

8 ห้องพักผู้ป่วย 2 6 สูงกว่า 

9 
ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทาง
อากาศ 

2 12 ต่ ากว่า 

10 ห้องแยกผู้ป่วยปลอดเชื้อ 2 12 สูงกว่า 
11 ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) 2 6 ต่ ากว่า 
12 ห้องชันสูตรศพ 2 12 ต่ ากว่า 

 
7.2.2 สถานที่อ่ืน ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในตารางประสิทธิภาพแผงกรองอากาศส าหรับสถานที่ต่างๆก็ ให้ใช้

อัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียง 
7.2.3 ระบบปรับอากาศต้องมีอัตราการน าเข้าอากาศภายนอก, อัตราการหมุนเวียนอากาศภายในห้อง 

และ ภาวะความดันสัมพันธ์ ตามตารางอัตราการน าเข้าอากาศภายนอก อัตราการหมุนเวียน
อากาศภายใน และความดันสัมพันธ์ 

7.2.4 สถานที่อ่ืน ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในตาราง อัตราการน าเข้าอากาศภายนอก อัตราการหมุนเวียนอากาศ
ภายใน และความดันสัมพันธ์ ให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่ท่ีมีลักษณะใกล้เคียง 

7.2.5 อากาศที่ระบายทิ้งที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค, สารกัมมันตรังสี หรือสิ่งอ่ืนใดที่แพร่กระจายทาง
อากาศได้ ต้องผ่านการกรองด้วยแผงกรองอากาศประเภทที่ 1 ก่อนทิ้งออกสู่บรรยากาศภายนอก 
ยกเว้นต าแหน่งที่ทิ้งอากาศระบายทิ้งไม่เสี่ยงต่อการย้อนกลับเข้าสู่อาคาร หรือ เข้าสู่อาคารอ่ืน 
หรือบริเวณอ่ืนที่มีคนอยู่ และปราศจากอันตราย 

7.2.6 ห้ามหมุนเวียนอากาศที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค, สารกัมมันตรังสี หรือสิ่งอ่ืนใดที่แพร่กระจายทาง
อากาศได้ กลับมาใช้ใหม่ ยกเว้นได้ผ่านการกรองด้วยแผงกรองอากาศประเภทที่ 1 และปราศจาก
อันตราย 

7.2.7 ต้องติดตั้งอุปกรณ์และระบบบ าบัดน้ าของระบบน้ าระบายความร้อนตามประกาศกรมอนามัย 
เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาในหอระบายความร้อนของอาคารในประเทศไทย 

7.2.8 ถาดรองรับน้ าทิ้งที่เกิดจากการกลั่นตัวจากขดท่อความเย็น ต้องมีความลาดเอียงมากเพียงพอให้
น้ าสามารถระบายออกไปได้อย่างรวดเร็วและไม่มีน้ าขังระหว่างที่เครื่องส่งลมเย็นท างาน ถาด
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รองรับน้ าทิ้งต้องท าจากวัสดุที่ไม่ผุกร่อน เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) หรือวัสดุอ่ืนที่
มีการป้องกันการผุกร่อน และต้องบุฉนวนที่ถาดรองรับน้ าทิ้งเพ่ือป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ าใต้
ถาดรองรับน้ าทิ้ง ท่อน้ าทิ้งที่ต่อจากถาดรับน้ าทิ้งต้องมีที่ดักกลิ่น (Trap) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีน้ าคั่น
อยู่ (Water Seal) เพ่ือป้องกันการดูดอากาศจากท่อน้ าทิ้งย้อนเข้าสู่เครื่องส่งลมเย็น โดยที่ดักกลิ่น
ต้องมีน้ าคั่นสูงอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร แต่ไม่น้อยกว่าความดันสถิตรวม (Total Static 
Pressure) สูงสุดของพัดลมของเครื่องส่งลมเย็น 

7.2.9 เครื่องส่งลมเย็นต้องติดตั้งในลักษณะที่สามารถเข้าถึงเพ่ือท าความสะอาดคอยล์ท าความเย็นและ
อุปกรณ์ภายในได้สะดวก ต าแหน่งที่ตั้งต้องสามารถถอดเปลี่ยนแผงกรองอากาศได้สะดวกและไม่
รบกวนการรักษาผู้ป่วยหรือการใช้งานในขณะเปลี่ยนแผงกรองอากาศ 

7.2.10 ระบบส่งลมเย็นที่มีการติดตั้งแผงกรองอากาศประเภทที่ 1 ต้องจัดให้มีการทดสอบการรั่วของแผง
กรองอากาศและการรั่วรอบๆแผงกรองอากาศ (Bypass leakage) ก่อนการใช้งาน และต้องจัดให้
มีการทดสอบการรั่วอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
7.3 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องผ่าตัด (Operating Room, OR) ต้องมี

ลักษณะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
7.3.1 การจ่ายลมเข้าภายในห้องผ่าตัดควรจ่ายจากเพดาน และดูดลมกลับที่ใกล้ระดับพ้ืน โดยมีหน้ากาก

รับลมกลับอย่างน้อย 2 จุด ติดตั้งให้ขอบล่างอยู่สูงกว่าพ้ืนอย่างน้อย 75 มิลลิเมตร หัวจ่ายลมควร
เป็นแบบจ่ายลมทิศทางเดียว (Unidirectional) เช่น หน้ากากแบบ Perforated ควรหลีกเลี่ยงหัว
จ่ายลมที่มีการเหนี่ยวน าลมสูง เช่น หัวจ่ายลมติดเพดานแบบสี่ทางที่ใช้ในงานระบบปรับอากาศ
ทั่วไป หรือ หน้ากากจ่ายลมแบบติดผนังชนิดมีใบปรับทิศทางลม 

7.3.2 เพ่ือการประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศสามารถลดอัตราการจ่ายลมเข้าห้องผ่าตัดระหว่างไม่
มีการผ่าตัดได้ แต่ต้องรักษาความดันภายในห้องผ่าตัดให้สูงกว่าภายนอกตลอดเวลาแม้ในช่วงเวลา
ที่ไม่ได้ใช้ผ่าตัด 

7.3.3 ควรออกแบบให้สามารถปรับอุณหภูมิได้ในช่วง 17-27C 
7.3.4 ควรควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 45-55% RH 
7.3.5 ต้องควบคุมความดันภายในห้องให้สูงกว่าบริเวณรอบๆ 
7.3.6 ควรติดตั้งเครื่องวัดความดันแตกต่างภายในห้องเพ่ือตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
7.3.7 ควรติดตั้งเครื่องอ่านอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ให้สามารถอ่านได้สะดวก 
7.3.8 ไม่ควรติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในระบบส่งลม ยกเว้นมีแผงกรองอากาศประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า

ประเภทที่ 2 ติดตั้งอยู่ที่ปลายทาง หลังจากลมผ่านวัสดุดูดซับเสียง 
7.3.9 อากาศจากภายนอกควรผ่านการลดความชื้นให้มีปริมาณไอน้ าในอากาศหรืออุณหภูมิน้ าค้างต่ า

กว่าสภาวะออกแบบของห้องก่อนผสมกับลมกลับหรือก่อนจ่ายเข้าไปในห้อง 
 

7.4 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องไอซียู (Intensive Care Unit, ICU)  
ต้องมีลักษณะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
7.4.1 ควรออกแบบให้สามารถปรับอุณหภูมิได้ในช่วง 21-27C 
7.4.2 ควรควบคุมชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ ากว่า 60% RH 
7.4.3 ต้องควบคุมความดันภายในห้องให้สูงกว่าบริเวณรอบๆ 
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7.4.4 ไม่ควรติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในระบบส่งลม ยกเว้นมีแผงกรองอากาศประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 
ประเภทที่ 2 ติดตั้งอยู่ที่ปลายทาง หลังจากลมผ่านวัสดุดูดซับเสียง 

7.4.5 ไม่ควรติดตั้งหน้ากากรับลมกลับบริเวณท่ีท างานของพยาบาล (Nurse station) 
7.4.6 อากาศจากภายนอกควรผ่านการลดความชื้นให้มีปริมาณไอน้ าในอากาศหรืออุณหภูมิน้ าค้าง

ต่ ากว่าสภาวะออกแบบของห้องก่อนผสมกับลมกลับหรือก่อนจ่ายเข้าไปในห้อง 
 

7.5 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับ ห้องแยกปลอดเชื้ อ  (Protective 
Environment, PE) ต้องมีลักษณะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
7.5.1 ห้องแยกปลอดเชื้อส าหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ ากว่าปกติต้องจ่ายลมที่ผ่านการกรองอากาศ

ด้วยแผงกรองอากาศประเภทที่  1 หั วจ่ ายลมควร เป็นแบบจ่ ายลมทิศทาง เดี ยว 
(Unidirectional) เช่น หน้ากากแบบ Perforated ควรหลีกเลี่ยงหัวจ่ายลมที่มีการเหนี่ยวน า
ลมสูง เช่น หัวจ่ายลมติดเพดานแบบสี่ทางที่ใช้ในงานระบบปรับอากาศทั่วไป หรือ หน้ากาก
จ่ายลมแบบติดผนัง 

7.5.2 การจ่ายลมต้องท าในลักษณะที่จ่ายอากาศที่สะอาดผ่านผู้ป่วยเป็นล าดับแรก แล้วจึงผ่านผู้มา
เยี่ยม และผ่านไปยังหน้ากากลมกลับที่อยู่ใกล้ระดับพ้ืน และใกล้ประตูทางเข้าห้อง 

7.5.3 ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดความดันในที่มองเห็นได้ง่าย เช่น หน้าประตูทางเข้าห้อง เพ่ือใช้
ตรวจสอบความดันได้ตลอดเวลา 

7.5.4 ในกรณีที่ห้องแยกปลอดเชื้อต้องใช้ส าหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ ากว่าปกติและเป็นผู้ป่วยแพร่
เชื้อทางอากาศด้วย ต้องออกแบบห้องให้เป็นไปตามข้อก าหนดของห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทาง
อากาศ 

 
7.6 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (Airborne 

Infection Isolation Room, AIIR) ต้องมีลักษณะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
7.6.1 ความต้องการทั่วไป 

ก. ระบบด้านลมระบบปรับอากาศและระบายอากาศของห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศต้อง
แยกอิสระโดยเด็ดขาดจากส่วนอื่นๆ ของอาคาร 

ข. ห้ามต่อท่อลมระบายอากาศทิ้งจากห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศกับท่อลมอ่ืน  ๆ ของ
อาคาร 

7.6.2 การควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ 
ก. เพ่ือให้อากาศไหลเข้าห้องเมื่อมีรอยรั่ว ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศต้องมีความดัน

ภายในห้องเป็นลบหรือต่ ากว่าบริเวณข้างเคียงไม่น้อยกว่า 2.5 ปาสคาล และต้องติดตั้ง
เครื่องมือตรวจสอบความดัน หรือทิศทางการไหลของอากาศ ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน ติดตั้งที่
หน้าประตูทางเข้าห้อง 

ข. ห้ามออกแบบห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เป็นห้องที่สามารถปรับความดันให้เป็นบวก
ได้ เช่น การออกแบบให้สามารถสลับเป็นห้องที่มีความดันเป็นบวกเพ่ือให้เป็นห้องปลอดเชื้อ 
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันความผิดพลาดของระบบควบคุมและการใช้งาน 

ค. ประตูห้องต้องเป็นแบบที่มีปะเก็นโดยรอบเพ่ือลดการรั่วซึมขณะปิดประตู 
ง. เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศเป็นห้องที่มีโอกาสแพร่เชื้อออกจาก

ห้องให้น้อยที่สุด ประตูของห้องควรมีสองชั้นเพ่ือสร้างให้เกิดห้องโถงขนาดเล็กก่อนเข้าถึงห้อง
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ภายใน (Anteroom) บานประตูระหว่างห้องโถงขนาดเล็กกับห้องผู้ป่วยต้องเปิดเข้าสู่ห้อง
ผู้ป่วย 

7.6.3 การกรองอากาศหมุนเวียนภายในห้อง 
ก. ข้อก าหนดต่อไปนี้ใช้ส าหรับกรณีที่มีการหมุนเวียนอากาศในห้องมาใช้ใหม่ เช่น การติด

เครื่องปรับอากาศแบบใช้อากาศภายในห้องหมุนเวียนมาใช้ใหม่ 
ข. ก่อนจ่ายลมเข้ามาในห้อง อากาศต้องผ่านการกรองด้วยแผงกรองอากาศประเภทที่ 1 

7.6.4 อากาศหมุนเวียนภายในห้อง (Total Air) ต้องมีอัตราไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดใน ตาราง อัตรา
การน าเข้าอากาศภายนอก อัตราการหมุนเวียนอากาศภายใน และความดันสัมพันธ์ การเติม
อากาศจากภายนอก 
ก. ต้องมีการน าอากาศจากภายนอก (Outdoor Air) เข้ามาในห้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดใน 

ตารางอัตราการน าเข้าอากาศภายนอก อัตราการหมุนเวียนอากาศภายใน และความดัน
สัมพันธ์ 

7.6.5 อากาศระบายทิ้ง 
ก. อากาศระบายทิ้งจากห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศต้องผ่านการกรองด้วยแผงกรอง

อากาศประเภทที่ 1 ก่อนทิ้งสู่บรรยากาศภายนอก ยกเว้นต าแหน่งที่ทิ้ งอากาศระบายทิ้งไม่
เสี่ยงต่อการย้อนกลับเข้าสู่อาคาร หรือ เข้าสู่อาคารอื่น หรือบริเวณอ่ืนที่มีคนอยู่ 

ข. ต าแหน่งหน้ากากดูดลมระบายทิ้งภายในห้อง ควรติดตั้งอยู่ด้านหัวเตียงผู้ป่วย ที่ระดับใกล้พ้ืน
ห้อง โดยขอบล่างของหน้ากากดูดลมควรอยู่สูงจากพ้ืน 0.10 เมตร 

ค. ในกรณีมีห้องน้ าอยู่ภายในห้อง ต้องมีการระบายอากาศจากห้องน้ าด้วยอัตราไม่น้อยกว่า 12 
เท่าของปริมาตรห้องน้ าต่อชั่วโมง อากาศที่ระบายทิ้งจากห้องน้ าต้องผ่านการกรองด้วยแผง
กรองอากาศประเภทที่ 1 ก่อนทิ้งสู่บรรยากาศภายนอก ยกเว้นต าแหน่งที่ทิ้งอากาศระบายทิ้ง
ไม่เสี่ยงต่อการย้อนกลับเข้าสู่อาคาร หรือ เข้าสู่อาคารอื่น หรือบริเวณอ่ืนที่มีคนอยู่ 

7.6.6 การควบคุม 
ก. การควบคุมการเปิดปิด 

ต้องจัดให้มีสวิตช์ควบคุมการเปิดปิดอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศอยู่
ภายนอกห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ และอยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย มีสัญญาณไฟ
แสดงสถานะ การเปิดปิดของอุปกรณ์ส าคัญ ได้แก่ พัดลม เครื่องปรับอากาศ 

ข. การควบคุมความดัน 
- ต้องจัดให้มีเครื่องวัดความดันแตกต่างระหว่างภายในห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศกับ

ภายนอกห้อง ติดตั้งในต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกห้องเครื่อง 
- เครื่องวัดความดันแตกต่างต้องมีช่วง (Range) การใช้งานเหมาะสมกับความดันออกแบบของ

ห้อง 
ค. การตรวจสภาพแผงกรองอากาศ 

ต้องจัดให้มีวิธีการตรวจวัดความดันคร่อมแผงกรองอากาศ เช่น การติดตั้งเครื่องวัดความดัน
แตกต่างคร่อมแผงกรองอากาศ หรือ 
- จัดเตรียมท่อต่อ (Port) ส าหรับใช้ต่อกับเครื่องวัดความดันแตกต่าง 
- ต้องเปลี่ยนแผงกรองอากาศเมื่อความดันแตกต่างคร่อมแผงกรองอากาศสูงเกินกว่าที่ผู้ผลิต

ก าหนด 
- การติดตั้งแผงกรองอากาศต้องเป็นไปตามที่ผู้ผลิตแนะน า และต้องไม่มีการรั่วของอากาศ

ผ่านกรอบหรือโครงของแผงกรองอากาศ 
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ง. การท างานเมื่อกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้อง 
พัดลมและอุปกรณ์ในระบบส่งลมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมความดันของห้องและการกรอง
อากาศ ต้องรับไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าส ารอง หรือจัดให้มีป้ายสัญญาณและเสียงสัญญาณเตือน
อันตรายเมื่อกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้องซึ่งท างานด้วยระบบไฟฟ้าส ารอง 

7.6.7 การทดสอบระบบ 
ก. ทั่วไป 

- ต้องท าการทดสอบการท างานของระบบการท างานทั้งหมด เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบ 
สามารถท างานได้ตามท่ีออกแบบ 

- ต้องเก็บรักษาบันทึกของการทดสอบไว้ 
- บันทึกต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ 

ข. ระบบควบคุม 
- ต้องท าการทดสอบระบบควบคุมทั้งหมดทั้งในสภาวะการใช้งานปกติ ภาวะกระแสไฟฟ้า 

หลักขัดข้อง และภาวะอ่ืนๆที่อาจเกิดข้ึนได้ 
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8. การระบายอากาศส าหรับบริเวณที่มีสารเคมีและสารอันตราย 
สารบัญบทท่ี 8 
8.1  บริเวณท่ีมีสารอันตรายสูง (High Hazard Content) 
8.2  ระบบระบายอากาศส าหรับอากาศท่ีมีอนุภาคท่ีไม่ติดไฟ ไอระเหย ก๊าซ และ ละออง (Exhaust 
  Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Noncombustible 
 Particulate Solids) 
8.3  ระบบระบายอากาศส าหรับห้องปฏิบัติการ 
 
8.1 บริเวณที่มีสารอันตรายสูง (High Hazard Content) 

8.1.1 ความต้องการทั่วไป 
ก. สถานที่จัดเก็บสารเคมีที่มีอันตรายจะต้องรักษาระดับความเข้มข้นของไอระเหยภายในพ้ืนที่ให้

มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 % ของระดับจุดติดไฟ 
ข. ต้องจัดให้มีระบบเติมอากาศ และต าแหน่งที่ติดตั้งจะต้องไม่ก่อให้เกิดการลัดวงจรของระบบ

ระบายอากาศ 
ค. ต้องบ าบัดอากาศเสียที่ปนเปื้อนด้วยสารอันตรายก่อนปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ 
ง. ระบบระบายอากาศต้องท างานได้อย่างต่อเนื่อง เว้นแต่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างอ่ืนที่เป็นที่

ยอมรับ 
จ. ต้องจัดให้มีระบบควบคุมการปิดทางกลของการระบายอากาศส าหรับบริเวณที่มีสารอันตราย

สูงไว้ภายนอกห้องซ่ึงอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าออก 
ฉ. การควบคุมการปิดทางกล ควรปกป้องไว้ด้วยกระจกชนิดแตกได้ และต้องมีป้ายดังนี้ 
 “ปิดระบบระบายอากาศในกรณีฉุกเฉิน” 
ช. การออกแบบระบบระบายอากาศเสียต้องค านึงถึงความหนาแน่นของควันหรือไอระเหยที่

ปล่อยออกมา 
- ส าหรับควันหรือไอระเหยที่หนักกว่าอากาศ จุดดูดระบายอากาศ  อากาศเสียจะต้องอยู่ที่

ระดับสูงไม่เกิน 0.30 เมตร จากระดับพื้น 
- ต าแหน่งที่ตั้งของหัวจ่ายและหัวดูดอากาศออกต้องจัดให้มีการกระจายไปทุกๆส่วนของชั้น

หรือห้องเพ่ือป้องกันการสะสมของไอระเหยต่างๆ 
- ต้องไม่น าอากาศเสียมาหมุนเวียนในห้องหรืออาคาร หากอากาศนั้นยังคงมีสิ่งปนเปื้อนหรือ

ไอระเหยอันตราย 
 
8.2 ระบบระบายอากาศส าหรับอากาศที่มีอนุภาคที่ไม่ติดไฟ ไอระเหย ก๊าซ และ ละออง 

(Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and 
Noncombustible Particulate Solids) 
8.2.1 ความต้องการทั่วไป 

ก. ในระบบระบายอากาศท่ีมี ไอระเหยติดไฟ ก๊าซติดไฟ หรือ ละอองสารติดไฟ  ความเข้มข้นของ
สารติดไฟจะต้องไม่เกิน 25 % ของระดับติดไฟ 
ข้อยกเว้น  ถ้าความเข้มข้นสูงกว่าที่ก าหนด ระบบระบายอากาศต้องได้รับการออกแบบ
ตามข้อก าหนดใน NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems 
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ข. การออกแบบระบบระบายอากาศเสียต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติทางกายภาพ,คุณสมบัติทาง
เคมี หรือคุณสมบัติอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากวัสดุที่ระบายทิ้ง 

ค. อุปกรณ์ส่งลมจะต้องสามารถจ ากัดขอบเขต ดักจับ หรือเคลื่อนย้ายวัสดุได้ โดยความเร็วใน
ระบบระบายอากาศจะต้องเพียงพอและสามารถล าเลียงวัสดุได้ตลอดแนว 

ง. กระบวนการซึ่งอาจก่อให้เกิดเปลวไฟ,ประกายไฟ หรือความร้อน จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งใน
ระบบระบายอากาศเสีย ซึ่งใช้ขนถ่ายวัสดุที่ติดไฟได้ 

จ. ระบบระบายอากาศเสียซึ่งขนย้ายวัสดุติดไฟที่อาจมีเหล็ก (Ferrous Material) เป็น
ส่วนประกอบ จะต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์แยกส่วนประกอบที่ เป็นเหล็ก ( Magnetic 
Separators) ออกก่อนจะท าการขนย้าย 

ฉ. จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ปรับสมดุลระบบลมส าหรับระบบระบายอากาศ 
ช. อุปกรณ์ปรับสมดุลจะต้องไม่สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณลมได้ด้วยตัวเอง ไม่ท าให้สูญเสีย

ความเร็วในท่อ ห้ามใช้อุปกรณ์ปรับปริมาณลมชนิดปีกผีเสื้อในกรณีที่ขนย้ายวัสดุเป็นวัสดุแข็ง 
ซ. ท่อลมจะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ห้ามใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นส่วนประกอบของ

ท่อลม เช่น ผนัง พื้น หรือหลังคา เป็นต้น 
ข้อยกเว้น  หากส่วนของผนัง พ้ืน หรือหลังคา เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ และถูกออกแบบมา
โดยเฉพาะสามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อลมได้ 

ฌ. ท่อลมจะต้องยาวต่อเนื่องจนถึงจุดปล่อยทิ้ง และปลายของทางออกสู่บรรยากาศจะต้องมีการ
จัดการให้เกิดความปลอดภัย 

ญ. สารอันตรายที่เกิดขึ้นจะต้องถูกจ ากัดพ้ืนที่และเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่โดยครอบดูดลม หรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ 

ฎ. ต้องกรองอนุภาคท่ีไม่ติดไฟออกจากอากาศเสีย 
ฏ. หากวัสดุบุด้านในท่อลมสามารถติดไฟได้ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

- หากมีการทดสอบและประเมินแล้วว่าวัสดุที่บุด้านในมีอันตรายจากไฟต่ า  ไม่จ าเป็นต้อง
ติดตั้งระบบกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟในท่อลม 

- หากท่อลมใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุ หรือไอระเหยที่ติดไฟได้ สามารถติดไฟได้ ต้องติดตั้ง
ระบบหัวฉีดน้ าดับเพลิงอัตโนมัติในท่อลม 

ฐ. ห้ามใช้ท่อลมอ่อนในระบบอากาศเสีย 
ข้อยกเว้น  ท่อลมอ่อนสามารถน ามาใช้ได้เมื่อต้องการให้บริเวณทางเข้าลมสามารถ
เคลื่อนย้ายหรือจับถือได้ และจะต้องมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับข้อต่อท่อลม (Connecting 
ducts) 

8.2.2 วัสดุ,อุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง 
ก. วัสดุท่อลมและการประกอบติดตั้ง 

- วัสดุที่ใช้ท าท่อลมจะต้องเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ 
ข้อยกเว้น 
1. สามารถใช้ วั สดุ อ่ืนแทนได้  หากวัสดุที่ท าการขนย้ ายไม่สามารถใช้ ร่ วมกับ 

(Incompatible) วัสดุท่อ 
2.   ระบบท่อลมที่พิจารณาแล้วว่ามีอันตรายจากเพลิงไหม้ต่ า (Low Fire Hazard) และไม่

ต้องการระบบฉีดน้ าดับเพลิงอัตโนมัติในท่อลมเพื่อป้องกันไฟลุกลาม 
3.   ระบบท่อที่ท าด้วยวัสดุพลาสติกท่ีใช้ส าหรับขนถ่ายวัสดุที่ไม่ติดไฟ หรือไอระเหยที่มีฤทธิ์

กัดกร่อน จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ฉีดน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) 
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- อุปกรณ์รองรับท่อลมจะต้องสามารถรองรับน้ าหนักของระบบท่อลมได้พร้อมกับวัสดุอ่ืนๆที่
อาจมีเพ่ิมเติมขึ้นมา และหากมีการจัดเตรียมระบบดับเพลิงไว้ภายในท่อ อุปกรณ์รองรับ
จะต้องออกแบบให้รองรับน้ าหนักซ่ึงอาจเพ่ิมข้ึนเนื่องจากระบบดับเพลิงด้วย 

- ลักษณะการสวมท่อในระบบท่อลมจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับการไหลของอากาศ 
- รอยต่อของท่อลมจะต้องแน่นสนิท หากต้องล าเลียงไอระเหยซึ่งสามารถควบแน่นได้หรือมี

ของเหลวอ่ืนปะปน จะต้องจัดท าระบบระบายของเหลวที่จุดต่ าสุดของระบบท่อลม 
- ภายในท่อลมจะต้องเรียบ รอยต่อต่างๆจะต้องประณีตเรียบร้อย 
- ระบบระบายอากาศซึ่งมีส่วนประกอบเป็นวัสดุติดไฟได้หรือมีโอกาสที่มีวัสดุติดไฟได้ตกค้าง

สะสมภายในท่อลม ต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในท่อลมและช่องทางลมเข้า 
หรือครอบดูดลม  
ข้อยกเว้น  ท่อลมที่มีพ้ืนที่หน้าตัดน้อยกว่า 0.05 ตารางเมตร 

- เมื่อติดตั้งระบบฉีดน้ าดับเพลิงอัตโนมัติภายในท่อลม ต้องจัดให้มีวิธีในการป้องกันน้ าสะสม
ในท่อลม หรือ การไหลของน้ าไปยังจุดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

ข. อุปกรณ์ส่งลม (Air-Moving Devices) 
- อุปกรณ์ส่งลมจะต้องท าจากวัสดุไม่ติดไฟ และจะต้องออกแบบและติดตั้งให้สามารถ

ล าเลียงวัสดุ ได้อย่างปลอดภัย 
- หากวัสดุที่ขนย้ายเป็นวัสดุไวไฟหรือสามารถติดไฟได้ ต้องไม่มีชิ้นส่วนใดๆของอุปกรณ์ส่ง

ลมที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อนซึ่งอาจส่งผลต่อการลุกติดไฟได้ 
- มอเตอร์, แบริ่ง , อุปกรณ์ขับเคลื่อน และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องไม่ติดตั้งอยู่ภายในท่อลม 

นอกจากจะมีการป้องกันการเกิดประกายไฟหรือความร้อนให้กับไอระเหยติดไฟ,ควัน, ฝุ่น 
หรือวัสดุติดไฟต่างๆ ที่จะถูกล าเลียงออกมาพร้อมกับระบบระบายอากาศเสีย 

- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่งลมในบริเวณซึ่งสามารถเข้าท าการตรวจสอบและบ ารุงรักษาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

- ต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่งลมที่ใช้ล าเลียงวัสดุประเภทฝุ่นหรือไอซึ่งมีกากในบริเวณที่ปราศจาก
ฝุ่นและไอ และสิ่งสกปรกอ่ืนๆ 

- ข้อต่ออ่อนอาจน ามาใช้ได้ในช่วงสั้นๆ ส าหรับบริเวณท่ีมีการสั่นสะเทือน 
ค. อุปกรณ์แขวนและค้ ายัน (Hangers and Supports) 

- ต้องออกแบบอุปกรณ์แขวนและค้ ายันท่อลมให้รองรับน้ าหนักของท่อพร้อมกับวัสดุอ่ืนๆ 
หากมีการติดตั้งระบบฉีดน้ าดับเพลิงอัตโนมัติภายในท่อลม อุปกรณ์แขวนและค้ ายันต้อง
พิจารณาถึงน้ าหนักของน้ าที่อาจอยู่ในท่อด้วย 
ข้อยกเว้น  หากจัดเตรียมจุดปล่อยน้ าทิ้งไว้ในบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องน าน้ าหนักของน้ าที่
เพ่ิมข้ึนมาพิจารณา 

- วัสดุแขวนและค้ ายัน ต้องมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนของสภาพแวดล้อม 
- หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือความเค้นบนท่อลม,อุปกรณ์แขวนและค้ ายัน 

และจะต้องยึดติดกับอาคารหรือโครงสร้างอย่างมั่นคงและแข็งแรง  
- ต้องออกแบบอุปกรณ์แขวนและค้ ายันให้สามารถยืดหรือหดตัวได้ 

ง. ระยะห่าง (Duct Clearances) 
- ระบบท่อลมและส่วนประกอบอื่นๆท่ีขนย้ายวัสดุที่ติดไฟได้ และใช้ท างานอยู่ที่อุณหภูมิน้อย

กว่า 60 องศาเซลเซียส ต้องมีระยะห่างจากวัสดุหรือโครงสร้างอ่ืนๆที่สามารถติดไฟได้ ไม่
น้อยกว่า 0.50 เมตร 



8-4 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ข้อยกเว้น 
1. หากระบบท่อลมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษ ระยะห่าง

สามารถลดลงเหลือที่ 0.15 เมตร จากวัสดุติดไฟ หรือ 0.15 เมตร จากโครงสร้างซึ่ง
สามารถติดไฟได้ 

2. หากวัสดุหรือโครงสร้างถูกป้องกันโดยวัสดุกันไฟ ระยะห่างให้เป็นไปตามตารางข้างล่าง 
 

ตารางที่ 8.1  แสดงระยะห่างท่ีสามารถลดลงได้หากมีรูปแบบการป้องกันดังต่อไปนี้ 

รูปแบบการป้องกัน 
ระยะห่างท่ีลดลงได้สูงสุด (%) 
ระยะห่างผนัง ระยะห่างฝ้า 

ก)  ผนังก่ออิฐหนา 90 มิลลิเมตร ที่ไม่มีช่องว่างระบายอากาศ 33 - 
ข)  แผ่นฉนวนที่ไม่ติดไฟหนา 13 มิลลิเมตร พร้อมด้วยฉนวนใยแก้วหรือใย

แร่หนา 25 มิลลิเมตร ที่ไม่มีช่องว่างระบายอากาศ 
33 - 

ค)  แผ่นโลหะหนา 0.61 มิลลิเมตร (เกจ 24) พร้อมด้วยฉนวนใยแก้วหรือใย
แร่หนา 25 มิลลิเมตร ที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นลวดหรือวัสดุอ่ืนที่
เทียบเท่า และมีระยะห่างกบัวัสดุห่อหุ้มอย่างน้อย 25 มิลลิเมตร 

66 66 

ง)  ผนังก่ออิฐหนา 90 มิลลิเมตร โดยมีช่องว่างอากาศหนาอย่างน้อย 25 
มิลลิเมตร 

66 - 

จ)  แผ่นโลหะหนา 0.61 มิลลิเมตร (เกจ 24) โดยมีช่องว่างอากาศหนาอย่าง
น้อย 25 มิลลิเมตร 

66 50 

ฉ) ฉนวนไม่ติดไฟหนา 13 มิลลิเมตร โดยมีช่องว่างอากาศหนาอย่างน้อย 25 
มิลลิเมตร 

66 50 

ช) แผ่นโลหะหนา 0.61 มิลลิเมตร (เกจ 24) ประกบกันโดยมีช่องว่างอากาศ
อย่างน้อย 25 มิลลิเมตร 

50 - 

ซ) ฉนวนใยแก้วหรือใยแร่หนา 25 มิลลิเมตร ประกบ 2 ด้านด้วยแผ่นโลหะ
หนา 0.61 มิลลิเมตร พร้อมด้วยช่องว่างอากาศหนาไม่น้อยกว่า 25 
มิลลิเมตร 

66 50 

 
- หากระบบท่อลมใช้ท างานอยู่ที่อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส ระยะห่างระหว่างวัสดุ

หรือโครงสร้างซึ่งสามารถติดไฟได้ ต้องไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
จ. การเข้าถึงและการตรวจสอบ 

- ต้องจัดช่องเปิดบริการไว้ที่ท่อแนวระดับใกล้กับท่อโค้ง,ข้อต่อ และท่อในแนวดิ่ง, ช่องเปิด
บริการต้องติดตั้งบริเวณด้านบนหรือด้านข้างของท่อลมและมีระยะห่างกันไม่เกินกว่า 3.60  
เมตร 
ข้อยกเว้น  หากวัสดุที่ท าการขนย้ายมีอันตรายสูงและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเข้าท าการ
ตรวจบริการได้ 

- ช่องเปิดบริการจะต้องท าจากวัสดุชนิดเดียวกันที่มีความหนามากกว่าหรือเท่ากับวัสดุที่ใช้
ท าท่อลม และจะต้องมีการอุดรอยรั่วด้วยปะเก็นหรือวัสดุอ่ืนอย่างแน่นหนา เพ่ือไม่ให้วัสดุ
ภายในท่อหลุดลอดออกมาได้ 

- ช่องเปิดบริการจะต้องมีขนาดเพียงพอส าหรับการเข้าบ ารุงรักษา 
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8.3 ระบบระบายอากาศส าหรับห้องปฏิบัติการ 

8.3.1 ขอบเขต 
ก. ระบบระบายอากาศเสียของห้องปฏิบัติการ ,ระบบครอบดูดลม,อุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่ 

และระบบอ่ืนๆ ส าหรับระบายอากาศเสียในพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งได้แก่ ก๊าซติดไฟ,ไอระเหย 
หรืออนุภาคต่างๆที่ถูกปล่อยออกมา 

ข. ระบบจ่ายอากาศในห้องปฏิบัติการซึ่งจะต้องจัดเตรียมไว้ตามแต่ละประเภท,การตรวจสอบและ
บ ารุงรักษา ทั้งในระบบระบายอากาศและครอบดูดลม 

8.3.2 ความต้องการทั่วไป 
ก. ระบบส่งจ่าย (Supply Systems) 

- ต้องออกแบบระบบระบายอากาศในห้องปฏิบัติการให้ไอสารเคมีที่เกิดขึ้นไม่ถูกน ากลับมา
หมุนเวียนอีก และสารเคมีที่ปล่อยออกมาต้องกักเก็บหรือถูกก าจัดออกเพ่ือป้องกันอันตราย
จากการลุกติดไฟ 

- บริเวณที่น าอากาศบริสุทธิ์เข้าจะต้องหลีกเลี่ยงการน าอากาศที่มีสารเคมีหรือสารติดไฟจาก
ส่วนอื่นๆเข้ามาในพื้นที่ห้องปฏิบัติการ 

- ห้องปฏิบัติการที่มีสารเคมีจะต้องมีการระบายอากาศอย่างต่อเนื่อง 
- ความดันอากาศภายในห้องปฏิบัติการจะต้องมีค่าน้อยกว่าภายนอก 

ข้อยกเว้น 
1. หากห้องดังกล่าวต้องการให้เป็นลักษณะห้องสะอาด ซึ่งไม่สามารถท าให้ความดันภายใน

ห้องมีค่าน้อยกว่าภายนอกได้ จะต้องมีการจัดเตรียมระบบเพ่ือป้องกันอากาศภายในห้อง
รั่วสู่บรรยากาศภายนอก 

2. ระดับความดันที่เหมาะสมระหว่างส่วนโถงทางเดินและส่วนที่ไม่ใช่ห้องปฏิบัติการ อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ชั่วขณะหากมีการเปิดประตู,มีการเปลี่ยนต าแหน่งหัวดูดอากาศ หรือ
กิจกรรมอื่นๆในระยะเวลาอันสั้น  

- ต าแหน่งของหัวจ่ายลมจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของครอบดูด
ลม ( Laboratory hoods), ระบบระบายอากาศ , อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ หรือระบบ
ดับเพลงิ  

ข. การระบายอากาศเสีย (Exhaust Air Discharge) 
- อากาศเสียที่ออกจากห้องปฏิบัติการหรืออากาศเสียอ่ืนๆจะต้องไม่ถูกน ากลับมาหมุนเวียนใช้

อีก 
- อากาศเสียจากห้องปฏิบัติการจะต้องไม่ระบายผ่านพื้นที่อ่ืนที่ไม่ใช่ห้องปฏิบัติการโดยไม่ใช้ท่อ

ลม 
- อากาศจากพ้ืนที่ที่มีสารเคมีปนเปื้อนจะต้องมีการระบายทิ้งอย่างต่อเนื่องและต้องรักษาความ

ดันในห้องให้มีค่าน้อยกว่าภายนอกอยู่เสมอ 
- ในระบบระบายอากาศเสีย ส่วนที่มีความดันสูง เช่น พัดลม ขดท่อความเย็น ท่อลมอ่อน หรือ 

ท่อลม จะต้องมีการอุดรอยรั่วเป็นอย่างดี 
- ความเร็วของท่อดูดและปริมาณลมจะต้องเพียงพอต่อการล าเลียงสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้นได้

ตลอดแนวท่อ  
- ห้ามน าครอบดูดลมทั่วไปมาใช้แทนครอบดูดลมส าหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory Hood) 
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- ห้ามน าตู้นิรภัยทางชีวภาพ (Biological safety cabinet) มาใช้แทนครอบดูดลมส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ 

- ห้ามน า Laminar Flow Cabinet มาใช้แทนครอบดูดลมส าหรับห้องปฏิบัติการ 
- อากาศเสียจากห้องปฏิบัติการหรืออากาศเสียอ่ืนๆจะต้องถูกระบายทิ้งเหนือระดับหลังคา

โดยระดับความสูงและความเร็วจะต้องเพียงพอที่จะป้องกันการไหลย้อนกลับเข้ามาและ
ส่งผลถึงบุคคลโดยทั่วไป 

- ความเร็วอากาศต้องมีความเร็วพอที่จะป้องกันการสะสมตัวของของเหลว หรือการเกาะ 
ตัวของวัสดุ ในระบบระบายอากาศเสีย 

ค. การเติมอากาศจากภายนอก 
อากาศจากภายนอกท่ีเติมเข้าห้องเพ่ือชดเชยการระบายอากาศควรผ่านการลดความชื้นให้มี 
ปริมาณไอน้ าในอากาศหรืออุณหภูมิหยาดน้ าค้างต่ ากว่าสภาวะภายในห้องก่อนผสมกับลม 
กลับหรือก่อนจ่ายเข้าไปในห้องโดยตรง 

8.3.3 วัสดุ,อุปกรณ์และการติดตั้ง 
ก. ท่อลมและอุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่ (Duct Construction for Hoods and Local 

Exhaust Systems) 
- ท่อลมจากช่องดูดต่างๆต้องท าจากวัสดุไม่ติดไฟ 

ข้อยกเว้น 
1. ท่อลมอ่อนที่สามารถติดไฟได้ อนุญาตให้ได้ในกรณีพิเศษภายในพ้ืนที่ทดลอง แต่ต้อง มี

ดัชนีการลามไฟไม่เกิน 25 
2. ท่อลมที่สามารถติดไฟสามารถน ามาใช้ได้หากติดตั้งอยู่ภายในช่องท่อที่ท าจากวัสดุไม่ติด

ไฟ แต่ต้องมีดัชนีการลามไฟไม่เกิน 25 
3. ท่อลมที่สามารถติดไฟสามารถน ามาใช้ได้ หากพ้ืนที่ที่ท่อลมผ่านติดตั้งระบบดับเพลิง

อัตโนมัติ ตามข้อก าหนดใน NFPA 45  แต่ต้องมีดัชนีการลามไฟไม่เกิน 25 
  

- วัสดุหุ้มหรือบุท่อลมที่อาจก่อให้เกิดการสะสมของสารเคมีไม่อนุญาตให้น ามาใช้ในระบบ
ระบายอากาศเสียได้ 

- วัสดุที่ใช้ท าข้อต่อที่ใช้ส าหรับป้องกันการสั่นสะเทือน แต่ต้องมีดัชนีการลามไฟไม่เกิน 25 
- ข้อต่ออ่อนที่อาจก่อให้เกิดการสะสมของวัสดุ จะต้องไม่ติดตั้งในบริเวณที่เข้าท าการ

บ ารุงรักษาได้ยาก หรือในสถานที่ที่มีการออกซิไดซ์ของสารเคมีสูง 
- อุปกรณ์ควบคุมหรือลิ้นปรับลม ที่ติดตั้งอยู่ในระบบระบายอากาศ จะต้องเป็นชนิดที่หาก

เกิดการช ารุดแล้ว อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในสถานะเปิด 
- ช่องส าหรับเข้าบริการ เช่น ช่องบริเวณลิ้นปรับลม, หัวฉีดน้ าดับเพลิง, อุปกรณ์ตรวจจับ

ความร้อน (fusible link) หรือช่องบริการอ่ืนๆ จะต้องมีการปิดได้อย่างแน่นหนา 
- ท่อลมระบายอากาศเสียจากแต่ละห้องปฏิบัติการจะต้องถูกแยกจากกันไปจนระบายออก

นอกอาคาร 
ข. อุปกรณ์ระบายอากาศ,การควบคุม,ความเร็ว และการระบายทิ้ง  

- พัดลมที่เลือกใช้จะต้องพิจารณาถึงการติดไฟ,การเสียหายต่างๆ และการกัดกร่อน 
- พัดลมซึ่งใช้กับวัสดุที่มีการกัดกร่อน หรือติดไฟได้ อนุญาตให้เคลือบด้วยวัสดุหรือท าจาก

วัสดุที่สามารถต้านทานการกัดกร่อนซึ่งมีดัชนีการลามไฟไม่เกินกว่า 25 ได้ 
- พัดลมจะต้องติดตั้งในต าแหน่งที่สามารถเข้าท าการบ ารุงรักษาได้อย่างสะดวก 
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- หากมีวัสดุหรือก๊าซที่สามารถติดไฟได้ไหลผ่านพัดลม อุปกรณ์ส่วนหมุนต่างๆ ต้องไม่เป็น
เหล็กหรือไม่มีส่วนที่ท าให้เกิดประกายไฟและความร้อน 

- มอเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ จะต้องติดตั้งภายนอกของบริเวณที่มีสารไวไฟ ไอหรือ
วัสดุติดไฟ  

- จะต้องจัดท าลูกศรแสดงทิศการหมุนของพัดลม 
ค. ต าแหน่งการติดตั้งครอบดูดลมส าหรับห้องปฏิบัติการ 

- ครอบดูดลมส าหรับห้องปฏิบัติการต้องอยู่ในต าแหน่งที่มีลักษณะการไหลเวียนอากาศมี
ความปั่นป่วนน้อยที่สุด 

- ครอบดูดลมส าหรับห้องปฏิบัติการต้องไม่อยู่ในต าแหน่งที่ใกล้กับทางเข้าออก หรือสถานที่
ที่มีความพลุกพล่าน 

- สถานที่ท างานส่วนบุคคลที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ท างานในแต่ละวัน เช่น โต๊ะท างาน ต้องไม่อยู่
ใกล้บริเวณท่ีเป็นครอบดูดลมส าหรับห้องปฏิบัติการ 

ง. ระบบป้องกันอัคคีภัยส าหรับครอบดูดลมส าหรับห้องปฏิบัติการ 
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ไม่จ าเป็นส าหรับครอบดูดลม หรือระบบระบายอากาศเสีย 
ข้อยกเว้น 
1. ต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติหากภายในท่อเป็นวัสดุที่มีดัชนีการลามไฟสูงกว่า 25 

หรือมีวัสดุซึ่งสามารถติดไฟได้ 
2. หากมีการประเมินแล้วพบว่าจ าเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ 

จ. การตรวจสอบ,การทดสอบและการบ ารุงรักษา 
- จะต้องมีการตรวจสอบสภาพครอบดูดลมส าหรับห้องปฏิบัติการ  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อย่างน้อยดังนี้ 
1. สภาพทั่วไปของครอบดูดลมส าหรับห้องปฏิบัติการ ,หน้ากาก,สภาพท่อลม 
2. อุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศ 
3. อุปกรณ์เตือนการไหลของอากาศต่ าหรือไม่มีการไหลของอากาศ 
4. ความเร็วลมบริเวณหน้าตัดทางลมเข้า 
5. ตรวจสอบการไหลเข้าของอากาศตลอดหน้าตัดทางลมเข้า 
6. ตรวจสอบการเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่ใช้งานซึ่งอาจมีผลต่อการท างานของครอบดูดลม

ส าหรับห้องปฏิบัติการ 
- ต้องด าเนินการแก้ไขหากความสามารถของครอบดูดลมส าหรับห้องปฏิบัติการลดลง 
- ต้องตรวจสอบรูปแบบความเร็ว (Velocity Profile) และปริมาณอากาศบริเวณทางเข้า

หลังจากมีการปรับแต่งสมดุลในระบบระบายอากาศทุกครั้ง 
- หากมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับการไหลอากาศ ต้องมีการตรวจสอบทุกปี หากที่ใดมีการ

กัดกร่อนสูงหรือมีปัจจัยเสี่ยงสูง ต้องท าการตรวจสอบบ่อยครั้งขึ้น 
- อุปกรณ์ส่งลม,พัดลมระบายอากาศ หรือส่วนประกอบอ่ืนๆ ต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง 
- หากระบบไม่ได้ท าการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอัตราการไหลอากาศ ต้องตรวจสอบสายพาน

พัดลมทุกๆ 3 เดือน หากเป็นชนิด 2 สายพานอาจท าการตรวจทุกๆ 6 เดือน 
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9. การระบายอากาศส าหรับห้องครัวเชิงพาณิชยกรรม  
(Commercial Cooking Operations) 

สารบัญบทท่ี 9  
9.1  ความต้องการท่ัวไป 
9.2 ครอบดูดลม (Hood) 
9.3 แผงดักน ้ามันภายในครอบดูดลม (Grease Removal device) 
9.4 ระบบท่อลมระบายอากาศ 
9.5 ระบบส่งลม 
9.6 อุปกรณ์เสริม 
9.7 การใชง้านและการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ 
 
9.1 ความต้องการทั่วไป 

9.1.1 อัตราการระบายอากาศทั่วไปของห้องครัว จะต้องมีอัตราไม่น้อยกว่าที่ก้าหนดในกฎกระทรวงและ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการระบายอากาศเพ่ือคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เพ่ือน้ามาตรฐานที่ดีกว่ามาใช้ 

9.1.2 อุปกรณ์ครัวทุกชนิดที่ก่อให้เกิด ควัน ไอน ้ามัน ไอน ้า ไอระเหย และก๊าซ ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพจะต้องติดตั งระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ ที่สามารถระบายอากาศอันตรายออกได้
ทั งหมด 

9.1.3 ระบบระบายอากาศครัว  จะต้องสามารถดูแลรักษา และ ได้รับการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้
งาน ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์ครัว ครอบดูดลม (Hood) ท่อลม พัดลม ระบบดับเพลิง อุปกรณ์ในการ
ก้าจัดควันหรือไอน ้ามัน 

9.1.4 ระยะห่างระหว่างพัดลมหรือท่อลมกับวัสดุอ่ืน ๆ  ในกรณีที่ระบบระบายอากาศไม่ได้อยู่ในพื นที่
กันไฟ จะต้องเป็นดังนี  
ก. เว้นระยะห่างจากวัสดุติดไฟ (combustible material) อย่างน้อย 0.50 เมตร 
ข. เว้นระยะห่างจากวัสดุติดไฟน้อย (limited-combustible material) อย่างน้อย 0.08 เมตร 
ค. ไม่จ้าเป็นต้องเว้นระยะห่างจากวัสดุไม่ติดไฟ (noncombustible material) 
ง. ไม่จ้าเป็นต้องเว้นระยะห่าง ถ้าพัดลมหรือท่อลมได้รับการป้องกันด้ วยวัสดุไม่ติดไฟ เช่น 

rockwool , calcium siligate 
จ. ท่อลมสามารถติดตั งติดกับโครงสร้างอาคารที่ไม่ติดไฟ แต่ต้องมีพื นที่ผิวสัมผัสกับโครงสร้าง

อาคารไม่เกิน 50 % ของพื นที่ผิวท่อ และท่อลมต้องได้รับการป้องกันจากการผุกร่อน 
9.1.5 จะต้องมีแบบระบบระบายอากาศ วิธีการใช้งาน และวิธีการบ้ารุงรักษาเก็บไว้ ณ บริเวณท่ีใช้งาน 
9.1.6 ลมของระบบปรับอากาศส้าหรับครัวจะต้องแยกต่างหากจากลมของระบบปรับอากาศของพื นที่

อ่ืน 
9.2 ครอบดูดลม (Hood) 

9.2.1 ครอบดูดลมจะต้องท้าจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.10 มิลลิเมตร (18 USSG) หรือ
เหล็กกล้าไร้สนิมที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.95 มิลลิเมตร (19 USSG) หรือวัสดุอ่ืนที่มีความ
แข็งแรง การทนไฟและผุกร่อน เท่าเทียมกัน 
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รูปที่ 9.1   ต าแหน่งการติดตั้งครอบดูดลม 
 

9.2.2 ครอบดูดลมจะต้องถูกประกอบขึ นด้วยวิธีการเชื่อม หรือ วิธีการอ่ืนที่จะไม่ท้าให้เกิดการรั่ว 
   ของลม และไอน ้ามัน 

9.2.3 ความกว้างและความยาวของครอบดูดลมจะควรเป็นดังนี  
 

 
ชนิดของ 

ครอบดูดลม 
ระยะเผื่อด้านข้าง 
ไม่น้อยกว่าด้านละ 

ระยะเผื่อด้านหน้า 
ไม่น้อยกว่า 

ระยะเผื่อด้านหลัง 
ไม่น้อยกว่า 

ความสูงจาก 
เตาปรุงอาหาร 

แบบติดผนังต่้า 150 มิลลิเมตร 
เล็กกว่าไม่เกิน 
250มิลลิเมตร 

- 
450-600 
มิลลิเมตร 

แบบติดผนังสูง 150 มิลลิเมตร 150 มิลลิเมตร - 
900-1200 
มิลลิเมตร 

แบบกลางห้อง 150 มิลลิเมตร 150 มิลลิเมตร 150 มิลลิเมตร 
900-1200 
มิลลิเมตร 

 
9.2.4 ปริมาณการระบายอากาศ จะต้องท้าให้ความเร็วลมที่หน้าครอบดูดลมไม่ควรน้อยกว่าค่า

ดังต่อไปนี  

ตารางที่ 9.1 ระยะของครอบดูดลมชนิดต่างๆ 
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ชนิดของ 
ครอบดูดลม 

แบบอุณหภูมิต่้า 
เช่น เตาย่าง เตาอบ 

แบบอุณหภูมิปานกลาง 
เช่น เตาทอด 

แบบอุณหภูมิสูง 
เช่น เตาผัด 

แบบติดผนังต่้า 0.50 m/s 0.63 m/s ห้ามใช้ 
แบบติดผนังสูง 0.50 m/s 0.63 m/s 0.75 m/s 
แบบกลางห้อง 0.63 m/s 0.75 m/s 1.0 m/s 
หมายเหตุ : กรณีครอบดูดลมเป็นชนิดพิเศษท่ีผู้ผลิตให้การรับรอง สามารถใช้ความเร็วลมแตกต่างจากท่ีก้าหนดนี ได้ 

 
9.2.5 ในกรณีที่ท่อเติมอากาศเจาะทะลุครอบดูดลม จะต้องติดตั ง ลิ นกันไฟที่ท่อดูดลมนั น โดยมี

อุณหภูมิท้างานสูงสุด 141 องศาเซลเซียส ยกเว้น ครอบดูดลมที่จ่ายอากาศเติมออกทางด้านหน้า 
ไม่ใช่ด้านล่าง 

9.2.6 ในกรณีที่ห้องครัวมีการปรับอากาศ หรือมีความต่อเนื่องกับห้องปรับอากาศ ครอบดูดลมควรเป็น
ชนิดมีอากาศเติม 

 
9.3 แผงดักน้ ามันภายในครอบดูดลม (Grease Removal device) 

9.3.1 ครอบดูดลมจะต้องติดตั งแผงดักน ้ามันตลอดเวลาการใช้งาน เพ่ือป้องกันน ้ามันเข้าสู่ระบบท่อลม 
9.3.2 แผงดักน ้ามันจะต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน UL 1046 Grease Filters for Exhaust Ducts  
9.3.3 ห้ามใช้ Mesh Filter เป็นแผงดักน ้ามัน 
9.3.4 ระยะห่างระหว่างแผงดักน ้ามันกับเตาปรุงอาหารจะต้องไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
9.3.5 แผงดักน ้ามันจะต้องถอดเพ่ือล้าง ท้าความสะอาดได้ง่าย 
9.3.6 แผงดักน ้ามันจะต้องติดตั งเป็นมุมไม่น้อยกว่า 45 องศา จากแนวระดับ 
9.3.7 แผงดักน ้ามันจะต้องติดตั งรางรับน ้ามันไว้ด้านล่างซึ่งลาดเอียงไปสู่ถ้วยเก็บน ้ามัน 

 
9.4 ระบบท่อลมระบายอากาศ 

9.4.1 ท่อลมระบายอากาศครัวห้ามเดินผ่านผนังกันไฟ 
9.4.2 ท่อลมระบายอากาศครัวจะต้องเดินท่อให้มีระยะทางสั นที่สุดไปยังภายนอกอาคาร 
9.4.3 ท่อลมระบายอากาศครัวห้ามใช้เป็นท่อร่วมกับท่อลมประเภทอ่ืนของอาคาร 
9.4.4 ท่อลมครัวจะต้องติดตั งโดยไม่ให้เกิดการสะสมของน ้ามัน ยกเว้นในต้าแหน่งที่ท่อลมทั งหมดลาด

เอียงเข้าหา และมีการติดตั งวาล์วปล่อยน ้ามันไว้แล้ว 
9.4.5 อุปกรณ์ยึด แขวน รองรับ ท่อลมจะต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ และห้ามเจาะทะลุผนังท่อลมเด็ดขาด 
9.4.6 ครอบดูดลมที่มีลิ นปรับปริมาณลม จะต้องจัดให้มีช่องเปิดบริการที่ท่อลมเพ่ือเข้าไปท้าความ

สะอาดลิ นปรับปริมาณลมได้ ยกเว้น ในกรณีที่สามารถท้าความสะอาดจากภายในครอบดูดลมได้ 
9.4.7 พัดลมระบายอากาศที่มีการต่อท่อลมทั งด้านดูดและด้านส่ง จะต้องมีช่องเปิดบริการที่ท่อลมทั ง 2 

ด้านภายในระยะไม่เกิน 0.90 เมตร 
9.4.8 ท่อลมระบายอากาศในแนวนอนจะต้องมีช่องเปิดบริการที่ท่อลมอย่างน้อย 1 ช่อง เพ่ือให้คนเข้า

ไปท้าความสะอาดท่อลมได้ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั งช่องเปิดบริการขนาดดังกล่าวได้จะต้องมี
ช่องเปิดส้าหรับล้วงท้าความสะอาดทุกระยะ 4.00 เมตร  

ตารางที่ 9.2 ค่าความเร็วลมที่ครอบดูดลมแบบต่างๆ 
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9.4.9 ท่อลมระบายอากาศในแนวตั งจะต้องมีช่องเปิดบริการที่ท่อลมที่ระดับบนสุดเพ่ือให้คนเข้าไปท้า
ความสะอาดท่อลมได้ ในกรณีที่คนไม่สามารถเข้าไปได้จะต้องมีช่องเปิดบริการส้าหรับล้วงท้า
ความสะอาดทุก ๆ ชั นของอาคาร 

9.4.10 ช่องเปิดบริการท่อลมส้าหรับให้คนเข้าไปท้าความสะอาดจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 0.50x0.50 
เมตร ยกเว้น ท่อลมที่มีขนาดเล็กกว่า 0.50 เมตร ให้มีช่องเปิดบริการส้าหรับล้วงท้าความสะอาด
ขนาด 0.30x0.30 เมตร 

9.4.11 ช่องเปิดบริการต้องท้าจากวัสดุเดียวกับท่อลมโดยมีปะเก็นทนไฟขนาด 815 องศาเซลเซียส ยึดติด
ด้วย น้อต สกรู ซึ่งไม่เจาะทะลุท่อลม 

9.4.12 ช่องเปิดฝ้า หรือประตูของช่องท่อ จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ช่องเปิดบริการที่ท่อลม 
9.4.13 ท่อลมจะต้องท้าจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.37 มิลลิเมตร หรือเหล็กกล้าไร้สนิมที่มี

ความหนาไม่น้อยกว่า 1.09 มิลลิเมตร 
9.4.14 ท่อลมครัวจะต้องประกอบและต่อด้วยวิธีการเชื่อมทั งแนวขวางและแนวยาว ยกเว้น ในต้าแหน่ง

ต่อท่อลมกับครอบดูดลม ในต้าแหน่งต่อท่อลมกับพัดลม และในต้าแหน่งที่ไม่สามารถท้าการเชื่อม
ท่อตามแนวขวางได้ ให้ท้าการต่อท่อลมด้วยหน้าแปลนตามวิธีการในข้อ 9.5.2จ 

 
 

 
รูปที่ 9.2   ต าแหน่งการต่อท่อลมครัว 

 
9.4.15 การต่อเชื่อมท่อลมจะต้องเป็นแบบ Telescoping duct connection หรือ Bell duct 

connection หรือ Flanged with edge weld ตามรูป ห้ามต่อท่อลมแบบ Butt weld 
connection เด็ดขาด 
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รูปที่ 9.3   ตัวอย่างการต่อเชื่อมท่อลมแบบ Bell duct connection 

 
9.4.16 การติดตั งท่อลมภายนอกอาคารจะต้องมีวิธีป้องกันการผุกร่อน 
9.4.17 ผนังหุ้มช่องเปิดล้อมรอบช่องท่อแนวดิ่งจะต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง รวมถึง

ประตูเปิดบริการของช่องท่อจะต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงเช่นกัน 
9.4.18 ช่องทิ งอากาศที่หลังคาจะต้องอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง เขตที่ดิน และท่อดูดอากาศเข้าอาคาร

ในแนวระดับไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร 
9.4.19 ช่องทิ งอากาศที่ผนัง จะต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดดังนี  

ก. ผนังที่ติดตั งท่อลมระบายอากาศจะต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ 
ข. ช่องทิ งอากาศที่ผนังจะต้องอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง เขตที่ดิน พื นดิน โครงสร้างที่สามารถ

ติดไฟได้ เครื่องใช้ไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า ท่อดูดอากาศเข้าอาคาร ประตู หน้าต่าง ที่อยู่ในระดับ
เดียวกัน หรือระดับต่้ากว่า ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยกเว้น ในกรณีที่ช่องทิ งอากาศอยู่ต่้ากว่า 
จะต้องเพ่ิมระยะห่าง 0.075 เมตรทุกๆ มุมองศาที่เพ่ิมขึ น 1 องศาจากแนวระดับ ตามรูป 

ค. ช่องทิ งอากาศจะต้องปล่อยอากาศออกในแนวตั งฉากกับผนัง หรือ ระบายขึ นด้านบน 
ง. ท่อลมระบายอากาศจะต้องลาดเอียงระบายน ้ามันกลับเข้าสู่ครอบดูดลมหรือจุดระบายน ้ามันที่

จัดเตรียมไว้ 
9.4.20 ครอบดูดลมส้าหรับอุปกรณ์ครัวที่ไม่มีไขมันสามารถใช้วัสดุเป็นโลหะแข็งได้  
9.4.21 ท่อลมส้าหรับครอบดูดลมที่ไม่มีไขมันให้ใช้วัสดุ และวิธีประกอบท่อตามมาตรฐานท่อส่งลมใน

ระบบปรับอากาศ 
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รูปที่  9.4   การติดตั้งช่องท้ิงอากาศที่ผนัง 
 
9.5 ระบบส่งลม 

9.5.1 พัดลมระบายอากาศที่มีไขมันประเภทติดตั งบนหลังคา (Upblast Fan) หรือชนิดที่มอเตอร์อยู่
ภายในกระแสลม จะต้องเป็นชนิดที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน UL 762 Restaurant Exhaust 
Fan 

9.5.2 พัดลมระบายอากาศที่มีไขมันชนิดหอยโข่งจะต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดดังนี  
ก. ใบพัดจะต้องเป็นชนิด Backward Curve เพ่ือป้องกันมอเตอร์ Overload และเพ่ือสะดวกต่อ

การท้าความสะอาด 
ข. เพลาส่งก้าลังจะต้องเป็นชนิด Overhung เพ่ือป้องกัน bearing 
ค. พัดลมจะต้องมีท่อระบายน ้ามันออกจากพัดลม 
ง. พัดลมจะต้องติดตั งในต้าแหน่งที่สามารถบ้ารุงรักษาได้ หรือมีช่องเปิดฝ้าขนาดใหญ่เพียงพอ 
จ. การต่อท่อลมกับพัดลมให้ใช้วิธีต่อท่อลมด้วยหน้าแปลนตามวิธีดังต่อไปนี  

 

5 m 

5 m 

5 m 

5.8 m 

11.8 m 

8.4 m 
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รูปที่ 9.5   การต่อท่อลมกับพัดลมแบบหน้าแปลนเหลื่อมระยะ 
 

 
รูปที่ 9.6   การต่อท่อลมกับพัดลมแบบหน้าแปลน 

 

 

 
รูปที่ 9.7   การต่อท่อลมกับพัดลมแบบหน้าแปลนสอด 
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รูปที่ 9.8   การต่อท่อลมกับพัดลมแบบหน้าแปลน 

 
9.5.3 ความเร็วของอากาศภายในท่อลมระบายอากาศต้องไม่ต่้ากว่า 2.5 เมตรต่อวินาที และต้องไม่เกิน 

12.5 เมตรต่อวินาที  
9.5.4 การเติมอากาศทดแทนจะต้องเพียงพอส้าหรับการป้องกันไม่ให้แรงดันอากาศในครัวต่้ากว่าพื นที่

โดยรอบเกิน 5 ปาสคาล หรือ ในกรณีที่ใช้ครอบดูดลมที่มีช่องส้าหรับเติมอากาศ สามารถเติม
อากาศได้ต่้าสุด 80 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณลมระบายทิ ง 

 
9.6 อุปกรณ์เสริม 

9.6.1 ห้ามติดตั งลิ นปรับปริมาณลมในระบบท่อลมระบายอากาศที่มีไขมัน 
9.6.2 ห้ามติดตั ง มอเตอร์ หลอดไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ภายใน ครอบดูดลม ท่อลม หรือ ตลอด

ทางระบายอากาศ ยกเว้น ในกรณีได้รับการป้องกันจากลมระบายทิ งแล้ว 
9.6.3 อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องได้ตามมาตรฐานการติดตั งทางไฟฟ้าส้าหรับประเทศไทย 

 
9.7 การใช้งานและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

9.7.1 ช่องเปิดบริการส้าหรับบ้ารุงรักษาระบบระบายอากาศจะต้องไม่ถูกกีดขวางโดยอุปกรณ์อ่ืน 
9.7.2 อุปกรณ์ในระบบ ได้แก่ ครอบดูดลม แผงดักน ้ามัน พัดลม จะต้องล้างท้าความสะอาด ตาม

ระยะเวลา หรือตามความสกปรกของอุปกรณ์ 
9.7.3 การตรวจสอบระบบระบายอากาศควรเป็นไปตามระยะเวลา ดังนี  

 
 

ประเภทหรือระดับของการใช้งานระบบ ความถี่ในการตรวจสอบ 
ระบบส้าหรับการใช้งานหนัก เช่น 24 ชั่วโมง ทุก 3 เดือน 
ระบบส้าหรับการใช้งานปานกลาง ทุก 6 เดือน 
ระบบส้าหรับการใช้งานน้อย ทุก 1 ปี 

 
9.7.4 ห้ามใช้น ้ายาท้าความสะอาดที่ติดไฟได้ 
9.7.5 ก่อนการท้าความสะอาดระบบระบายอากาศจะต้องตัดวงจรของระบบไฟฟ้าก่อน 

 
 
 

ตารางที่ 9.5 ระยะเวลาในการบ้ารุงรักษาระบบระบายอากาศ 
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เบอร์ของแผ่นเหล็ก 

USSG
ความหนา
เป็นน้ิว 

ความหนา
เป็นมลิลิเมตร

0 0.324" 8.2
1 0.300" 7.6
2 0.276" 7
3 0.252" 6.4
4 0.232" 5.9
5 0.212" 5.4
6  0.192" 4.9
7 0.176" 4.5
8 0.160" 4.1
9 0.144" 3.7

10  0.128" 3.2
11 0.116" 2.9
12 0.104" 2.6
13 0.092" 2.3
14 0.080" 2
15 0.072" 1.8
16 0.064" 1.6
17 0.056" 1.4
18 0.048" 1.2
19 0.040" 1
20 0.036" 0.9
21 0.032" 0.8
22 0.028" 0.7
23 0.024" 0.6
25 0.020" 0.5
26 0.018" 0.45
27 0.0164" 0.42
28 0.0148" 0.37
29 0.0136" 0.34
30 0.0124" 0.31
31 0.0116" 0.29
32 0.0108" 0.27
33 0.0100" 0.25
34 0.0092" 0.23
35 0.0084" 0.21
36 0.0076" 0.19
37 0.0068" 0.17
38 0.0060" 0.15
39 0.0052" 0.13
40 0.0048" 0.12  

ตารางเหล็ก
จะจัดไว้ใน
ภาคผนวก 
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10. การตรวจสอบระบบควบคุมควันไฟและระบบอัดอากาศที่บันไดหนีไฟ 
สารบัญบทที่ 10  
10.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดควันไฟในอาคาร      
10.2 แนวทางการตรวจสอบการตรวจสอบระบบควบคุมควันไฟ     
10.3 การตรวจสอบหน้างานและทดสอบสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ 
          ระบบควบคุมควันไฟ         
10.4  รายละเอียดการตรวจสอบระบบควบคุมควันไฟ   
                                       
10.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิดควันไฟในอาคาร  
 ธรรมชาติของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ควันไฟจะแพร่กระจายโดยการเคลื่อนที่ไปทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง

ได้อย่างรวดเร็ว  ส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะการไหลของอากาศ  การขยายตัวของอากาศร้อน การไหลเข้ามา
แทนที่ของอากาศเย็น  หรือที่เรียกว่า แรงลอยตัว  (Buoyancy Force) ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการไหลของอากาศ ควันและเปลวไฟ ในเวลาเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ท าให้เกิดการแพร่กระจายของ
ควันไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงและไหลข้ามขั้นได้หากไม่มีการควบคุมหรือป้องกันการเคลื่อนที่ดังกล่าว  ก็จะท า
ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ดังเช่นหลายเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนในอดีต ที่อาคารเหล่านั้นไม่ได้มีการปิดล้อมป้องกันการลามของไฟในแนวดิ่ง เช่น ไม่มีการปิดล้อม
ช่องเปิดที่บันไดหนีไฟ  ไม่มีการระบายควันไฟจากช่องเปิดโล่งกลางอาคาร ไม่ปิดช่องท่องานระบบ เป็น
ต้น ซึ่งช่องเปิดเหล่านี้จะเปรียบเสมือนเป็นปล่องไฟหรือช่องน าควันไฟและความร้อนเพ่ือส่งต่อไปท าความ
เสียหายและเกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคารในพ้ืนที่ใกล้เคียงและลุกลามไปทั้งอาคารได้เป็นอย่างดีการ
ตรวจสอบการควบคุมควันไฟ วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบได้พิจารณาถึงโอกาสและความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของควันไฟ และตรวจสอบสภาพการใช้งานและสมรรถนะของอุปกรณ์ในระบบควบคุมควัน
ไฟที่มีในอาคารนั้นๆ  เพ่ือให้การป้องกันที่มีอยู่เดิมให้สามารถท างานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้
อย่างทันที หรือถ้าหากอาคารยังไม่มีการควบคุมควันไฟผู้ตรวจสอบควรพิจารณาความเสี่ยงและเสนอแนะ
แนวทางท่ีเหมาะสม  คุ้มค่าต่อการลงทุน และปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารต่อไป 
 

10.2  แนวทางการตรวจสอบการตรวจสอบระบบควบคุมควันไฟ 
10.2.1 รายละเอียดที่ต้องท าการตรวจสอบ 

ในการตรวจสอบระบบควบคุมควันไฟ เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของควันไฟ เมื่อเกิดอัคคีภัย
ขึ้นโดยอาศัยการตรวจสอบด้วยสายตาและเครื่องมือพ้ืนฐาน  ควรจะท าการตรวจสอบให้
ครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย   

 ก. ตรวจสอบการปิดช่องเปิดที่พ้ืนและผนังเพื่อป้องกันควันไฟลามในแนวราบและแนวดิ่ง 
 ข. ตรวจสอบช่องเปิดระบายอากาศที่บันไดหนีไฟ 
 ค. ตรวจสอบระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิง 

 - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุมการท างาน 
 - ตรวจสอบจุดที่พัดลมดูดลมเข้าในระบบ  
 - ตรวจสอบการเชื่อมโยงกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยทดสอบการท างานว่าสามารถใช้ได้ 
  ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ รวมทั้งสามารถท างานได้ 
  ต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงักขณะเกิดเพลิงไหม้ 

 - ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศภายในช่องบันไดแบบปิดทึบที่มีระบบพัดลมอัดอากาศ 
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 - ตรวจสอบการออกแรงผลักประตูเข้าบันไดขณะพัดลมอัดอากาศ ท างาน 
 - ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ 
 - ตรวจสอบระบบควบคุมการเปิดปิดด้วยมือจากระยะไกล ที่ห้องควบคุมหรือศูนย์ควบคุมสั่ง 
  การเหตุฉุกเฉิน 

 ง. ตรวจสอบระบบระบายควันไฟในอาคาร จากโถงเปิดโล่งกลางอาคารที่ไม่มีผนังปิดล้อม 
 - ตรวจสอบช่องเปิดระบายควันจากช่องบันไดและอาคาร รวมถึงช่องลมเข้าเพ่ือเติมอากาศ 
  เข้ามาแทนท่ีด้วย 
 - ตรวจสอบจุดที่ระบายควันออกจากอาคาร 
 - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุมการท างาน 
 - ตรวจสอบการเชื่อมโยงกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยทดสอบการท างานว่าสามารถใช้ได้ 
  ทันที เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใช้มือ รวมทั้งสามารถท างานได้ 
  ต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงักขณะเกิดเพลิงไหม้ 
 - ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ 
 - ตรวจสอบระบบควบคุมการเปิดปิดด้วยมือจากระยะไกล ที่ห้องควบคุมหรือศูนย์ควบคุมสั่ง 
  การเหตุฉุกเฉิน 

จ. ตรวจสอบการหยุดท างานของเครื่องปรับภาวะอากาศและพัดลมระบายอากาศ 
 ฉ. ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผ่านมา 

 
ส าหรับการเริ่มต้นตรวจสอบการควบคุมควันไฟ ผู้ตรวจสอบจะต้องพิจารณาความเพียงพอ 
เหมาะสมและตรวจสอบสภาพการใช้งานตามเกณฑ์ของกฎหมายและเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งผู้ตรวจ 
สอบควรต้องมีการเตรียมตัวโดยศึกษาข้อมูลของอาคาร รวบรวมข้อมูล ประเมินสภาพอาคาร  
ตรวจสอบเอกสารการบ ารุงรักษา และวางแผนในการด าเนินการเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการ 
ตรวจสอบด้วยสายตาซึ่งจะต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ สภาพความเสี่ยงอันตรายในพ้ืนที่ติดตั้ง 
พัดลม และการทดสอบสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์  เช่น ทดสอบการท างานอัตโนมัติของ 
พัดลมอัดอากาศหรือพัดลมระบายควันไฟให้สามารถท างานได้ทันทีเมื่อได้รับสัญญาณจาก 
อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟในอาคาร เป็นต้น หากการท างานระบบควบคุมควันไฟข้องเกี่ยวกับ 
ระบบความปลอดภัยอื่น เช่น ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จ าเป็นต้องศึกษาวิธีการทดสอบและ 
ประสานงานกับทางอาคารเป็นอย่างดี  เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการท างานของระบบความ 
ปลอดภัยอื่นที่เก่ียวข้องด้วย 

 
10.2.2 ความต้องการตามข้อก าหนดในเรื่องการควบคุมควันไฟ 

ความต้องการตามข้อก าหนดหรือหลักการพ้ืนฐานในการจัดเตรียมเส้นทางหนีไฟให้ได้มาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อการใช้งาน มีดังนี้ 
ก. อาคารต้องมกีารป้องกันควันไฟลามตามช่องเปิดในแนวดิ่ง  ปิดล้อมบันไดหนีไฟในแนวดิ่ง เพ่ือ 

การควบคุมการแพร่กระจายควันไฟ ให้สามารถอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัย 
 ข. บันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิงต้องมีการป้องกันควันไฟ โดยมีระบบอัดอากาศที่มีความดัน 
  ลมระหว่างภายในบันไดและในอาคารขณะที่พัดลมท างานต้องไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสกาล 
  มาตร และควบคุมความดันสูงสุดให้ไม่เกิน 90 ปาสคาลส าหรับบานประตูกว้าง 90 เซนติเมตร  
  เพ่ือให้แรงผลักเปิดประตูต้องไม่เกิน 133 นิวตัน (14 กิโลกรัม)  

ค. ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิงจะต้องพร้อมใช้งานและเป็นระบบที่ท างาน 
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ได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
ง. เมื่อพัดลมอัดอากาศท างาน ต้องสามารถผลักเปิดประตูได้สะดวก โดยจะมีระบบควบคุมความ 

ดันภายในช่องบันไดหนีไฟ เพ่ือระบายความดันเกินในบันไดหนีไฟไม่ให้แรงดันมากเกินกว่า 
แรงคนหนึ่งคนที่จะผลักเปิดประตู 

 จ. เมื่อระบบท างานต้องมีการไหลของลมต้านควันไฟจากในอาคารได้ โดยตามมาตรฐาน 
  ก าหนดให้ความเร็วลมที่ผ่านประตูหนีไฟขณะที่ประตูเปิดไม่ควรต่ ากว่า 0.80  เมตรต่อวินาที  
  กรณีท่ีอาคารไม่มีระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง หรือไม่ควรต่ ากว่า 0.30 เมตรต่อวินาที กรณีท่ี 
  อาคารมีระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง  
 ฉ. อาคารที่มีโถงเปิดโล่งภายในอาคารทะลุพื้นตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ต้องมีการระบายควันไฟออกได้ 
  อย่างอัตโนมัติ โดยจะเป็นวิธีธรรมชาติหรือวิธีทางกลก็ได้ แต่ระบบต้องพร้อมใช้งาน 

ช. เมื่อไฟฟ้าหลักดับต้องมีไฟส ารองฉุกเฉินจ่ายให้กับระบบอัดอากาศและระบบระบายควันไฟให้ 
 สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

ซ. เครื่องปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนขนาดตั้งแต่ 50 ลบม.ต่อนาที และพัดลมระบาย 
อากาศต้องหยุดการท างานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 
10.3  การตรวจสอบหน้างานและทดสอบสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ระบบควบคุมควันไฟ 

รายละเอียดในการตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
10.3.1 การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ 

 มีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบดังนี้ 
ก. ตรวจสอบการป้องกันควันไฟลามตามช่องเปิดในแนวดิ่ง  ปิดล้อมบันไดหนีไฟในแนวดิ่ง   

โดยบันไดหนีไฟในอาคารสูงต้องปิดล้อมด้วยวัสดุทนไฟไม่น้อยกว่า  2 ชั่วโมง บันไดที่ไม่ใช่
บันไดหนีไฟต้องปิดล้อมด้วยอัตราทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ส่วนช่องเปิดในแนวดิ่งต้องปิด
ด้วยวัสดุทนไฟด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะช่องเปิดเพ่ือป้องกันควันไฟลามในแนวดิ่ง 

 ข. ตรวจสอบระบบการป้องกันควันไฟในบันไดหนีไฟและโถงลิฟตด์ับเพลิง  (ถ้ามี) 
 - ตรวจสอบช่องเปิดสู่ภายนอกอาคาร  ต้องมีช่องเปิดขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตรต่อชั้น  
  ให้สามารถระบายอากาศได้โดยวิธีธรรมชาติ โดยช่องเปิดต้องเป็นแบบถาวร หากเป็น 

หน้าต่างที่สามารถปิดได้ต้องควบคุมดูแลไม่ให้ปิด ถ้าหากต้องการปิดต้องใช้ระบบอัดอากาศ
แทน  

 - ตรวจสอบระบบอัดอากาศ 
1) ตรวจสอบห้องเครื่อง และอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยในห้องเครื่อง โดยห้องเครื่องต้อง 

อยู่ในต าแหน่งที่ปลอดอัคคีภัย มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ที่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน มีการตรวจสอบบ ารุงรักษาอย่างดี 

2) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าควบคุม อุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้
งานตลอดเวลา   

3) ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟต้องมาจาก 2 แหล่งจ่ายคือวงจรไฟฟ้าปรกติและไฟฟ้าส ารอง 
ฉุกเฉิน 

4) ตรวจสอบดูดอากาศเข้าจะต้องปราศจากโอกาสดูดควันหรืออากาศไม่บริสุทธิ์อื่นๆหรือ 
ห่างจากช่องระบายควันไม่น้อยกว่า 15 เมตร 

5) ตรวจสอบและทดสอบการท างานของอุปกรณ์ตรวจจับควันในท่อลมด้านดูดอากาศอัด 
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เข้าในอาคาร ซึ่งเมื่อพัดลมดูดควันเข้ามา อุปกรณ์ตรวจจับควันท างาน จะสั่งให้พัดลม
หยุดการท างานทันที  ป้องกันควันไฟไหลเข้าในบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิง 

6) ตรวจสอบต าแหน่งห้องควบคุมในระยะไกล (Remote Control Panel) โดยระบบอัด 
อากาศต้องมีการสั่งควบคุมได้ด้วยคน (Manual) ที่ห้องควบคุมท่ีปลอดภัยจากอัคคีภัย 

- ตรวจสอบระบบระบายควันไฟ(ส าหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
1) อาคารที่มีโถงเปิดโล่งภายในอาคารทะลุพื้นตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ต้องมีการระบายควันไฟ 

ออกได้อย่างอัตโนมัติ โดยจะเป็นวิธีธรรมชาติหรือวิธีทางกลก็ได้ แต่ระบบต้องพร้อมใช้
งาน 

2) ตรวจสอบห้องเครื่อง และอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยในห้องเครื่อง 
3) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าควบคุม 
4) ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟต้องมาจาก 2 แหล่งจ่ายคือวงจรไฟฟ้าปรกติและไฟฟ้าส ารอง 

ฉุกเฉิน 
5) ตรวจสอบต าแหน่งระบายออกของควันต้องระบายออกในที่โล่ง  ไม่ย้อนกลับเข้าหา 
 อาคาร และห่างจากด้านดูดเข้าของพัดลมอัดอากาศไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
6) ตรวจสอบท่อลมที่ผ่านในอาคาร บริเวณท่ีมีวัสดุติดไฟได้  ต้องมีการหุ้มฉนวนป้องกัน 
 ความร้อน 

 7) ตรวจสอบสภาพท่อลมและลิ้นกันไฟ (Fire Damper) 
8) ตรวจสอบต าแหน่งห้องควบคุมในระยะไกล (Remote Control Panel) โดยระบบอัด 
 อากาศต้องมีการสั่งควบคุมได้ด้วยคน (Manual) ที่ห้องควบคุมท่ีปลอดภัยจากอัคคีภัย 

 
10.3.2 ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมควันไฟ   

   (ส าหรับอาคารสูงหรือาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
ก. การหยุดการท างานอัตโนมัติของเครื่องปรับภาวะอากาศและพัดลมระบายอากาศ 

 - ต้องมีสวิตช์พัดลมของระบบการขับเคลื่อนอากาศที่ปิดเปิดด้วยมือติดตั้งในที่ท่ีเหมาะสมและ 
  สามารถปิดสวิตช์ได้ทันทีเม่ือเกิดเพลิงไหม้ 
 - ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต่50 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีขึ้นไป ต้องติดตั้ง 
  อุปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ที่มีสมรรถนะ ไม่ด้อยกว่า 
  อุปกรณ์ตรวจจับควัน ซึ่งสามารถบังคับให้สวิตช์หยุดการท างานของระบบได้โดยอัตโนมัติ  

ข. ตรวจสอบระบบท่อลมของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  ท่อลมส่วนที่ติดตั้งผ่านผนังกันไฟหรือพ้ืนที่ท าด้วยวัสดุทนไฟต้องติดตั้งลิ้นกันไฟที่ปิด อย่าง 

สนิทโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 74 องศาเซลเซียส และลิ้นกันไฟต้องมีอัตราการทน
ไฟไม่น้อยกว่า 90  นาท ี

ค. การตรวจสอบสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์   
 มีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบดังนี้ 

-  ทดสอบการท างานของระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิง  ซึ่งจะต้องพร้อม 
  ใช้งานและท างานได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
-  เมื่อพัดลมอัดอากาศท างาน ต้องสามารถผลักเปิดประตูได้สะดวก โดยจะมีระบบควบคุม

ความดันภายในช่องบันไดหนีไฟ เพ่ือระบายความดันเกินในบันไดหนีไฟไม่ให้แรงดันมาก
เกินกว่าแรงคนหนึ่งคนที่จะผลักเปิดประตู 

-  เมื่อระบบท างานต้องมีการไหลของลมต้านควันไฟจากในอาคารได้  
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 -  ระบบระบายควันไฟต้องท างานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และลิ้นกันไฟในชั้นเกิด
เหตุต้องเปิดพร้อมดูดควันออกจากพ้ืนที่  ส่วนพื้นที่อ่ืนๆต้องอยู่ในสถานะปิด 

10.3.3 การตรวจสอบและการทดสอบระบบอัดอากาศ 
  ให้การตรวจสอบและการทดสอบระบบอัดอากาศเป็นไปตาม มอก. 2541 เล่ม 6 - 2555  

ข้อก าหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 6 ระบบอัดอากาศเพื่อควบคุมควันไฟ 
 
10.4 รายละเอียดการตรวจสอบระบบควบคุมควันไฟ 

10.4.1 ตรวจสอบการป้องกันควันไฟลามตามช่องเปิดในแนวดิ่ง ตรวจสอบการปิดล้อมบันไดหนีไฟ  
และบันไดอ่ืนๆที่ไม่ใช่บันไดหนีไฟ ดังต่อไปนี้ 
ก. การปิดช่องท่อผ่านผนังทนไฟและช่องเปิดในแนวดิ่งด้วยวัสดุทนไฟเพ่ือป้องกันไฟลามเป็น 

สิ่งจ าเป็นอาคารทุกหลังควรมีการปฏิบัติ  เพื่อควบคุมไม่ให้ลามลุกลามข้ามชั้นอย่างรวดเร็วและ   
เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร  

ข. ท่อลมผ่านผนังทนไฟต้องติดตั้งลิ้นกันไฟ (Fire Damper) 
ค. ท่อเหล็ก ท่อยาง รางสายไฟ ที่ผ่านผนังทนไฟต้องปิดด้วยวัสดุทนไฟด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 
ง. การปิดช่องเปิดที่พ้ืนด้วยวัสดุทนไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

10.4.2 ตรวจสอบระบบการป้องกันควันไฟในบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิง   
 ก. ตรวจสอบช่องเปิดในบันไดหนีไฟสู่ภายนอกอาคาร  ต้องมีช่องเปิดขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 ตาราง 
  เมตรต่อชั้น ให้สามารถระบายอากาศได้โดยวิธีธรรมชาติ โดยช่องเปิดต้องเป็นแบบถาวร หากเป็น 
  หน้าต่างที่สามารถปิดได้ต้องควบคุมดูแลไม่ให้ปิด ถ้าหากต้องการปิดต้องใช้ระบบอัดอากาศแทน  

รูปที่ 10.1 แสดงการปิดช่องเปิดที่พ้ืนและผนังทนไฟด้วยวัสดุกันไฟและลิ้นกันไฟ 
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10.4.3 ตรวจสอบระบบอัดอากาศในบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์ดับเพลิง 
ตรวจสอบสภาพห้องเครื่องและอุปกรณ์ระบบป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ 
ก. ห้องเครื่องต้องปลอดภัยจากอัคคีภัย  
ข. ต าแหน่งที่ตั้งของพัดลมต้องอยู่ในต าแหน่งที่ไม่มีโอกาสดูดควันเข้ามาได้ 
ค. ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง ระบบ Sprinkler ไฟแสงสว่าง 
   ฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10.2 แสดงตัวอย่างที่ดีของช่องเปิดบานเกล็ดแบบถาวร  

                รูปที่ 10.3 แสดงตัวอย่างไม่ดี ช่องเปิดเป็นหน้าต่างมีโอกาสปิด
ได ้

 

                   รูปที่ 10.4 ภาพอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยในห้องเครื่อง 
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10.4.4 ตรวจสอบสภาพพัดลมและอุปกรณ์ขับเคลื่อนต้องอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน มีการบ ารุงรักษาที่ดี 
ก. ตรวจสอบชนิดและลักษณะของพัดลม 
ข. ตรวจสภาพ ความสมบูรณ์และความเสียหายของพัดลม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.4.5 ตรวจสอบต าแหน่งติดตั้งพัดลมอัดอากาศ  

พัดลมอัดอากาศ ควรอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดควันหรือจุดระบายควันไฟ และต้องไม่อยู่ในทิศทางที่ 
สามารถดูดควันกลับเข้ามาในอาคารได้ช่องดูดลมภายนอกส าหรับระบบอัดอากาศทุกชนิด ต้องห่าง 
จากต าแหน่ง ระบายควันออกอย่างน้อย 15 เมตร  

10.4.6 ตรวจสอบสภาพช่องจ่ายลมและช่องระบายความดันเกินในบันไดหนีไฟและโถงลิฟต์  
ต้องเปิดเติมท่ี ไม่มีสิ่งกีดขวาง  อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 

10.4.7 ตรวจสอบประตูบันไดหนีไฟหรือโถงลิฟต์ต้องปิดสนิท ไม่เปิดค้าง เพราะการเปิดค้างไม่ปิดเมื่อพัดลม 
ท างานจะท าให้ลมรั่วออกมากเกินไป  จนไม่สามารถป้องกันควันไฟได้  

10.4.8 ตรวจสอบอุปกรณ์สั่งหยุดการท างานของพัดลมอัดอากาศ  
ก. พัดลมอัดอากาศต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟที่ท่อลม (Duct Smoke Detector) เพ่ือให้พัดลม 

หยุดเมื่อตรวจจับเพลิงไหม้ได้ ป้องกันการดูดอัดควันไฟเข้าบันไดหนีไฟ เป็นอันตรายต่อผู้อพยพ 
ข. ต้องมีการทดสอบการท างานโดยให้พัดลมท างานและใช้ควันเทียมพ่นทดสอบการหยุดของพัดลม

10.4.9 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์และส่วนควบเกี่ยวกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

รูปที่ 10.5 พัดลมตามแนวแกน (Inline Axial Fan) 

รูปที่ 10.6 พัดลมแบบใช้แรงเหวี่ยงหรือหอยโข่ง (Centrifugal Fan) 
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ควรเป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ  โดยตรวจสอบสภาพและการท างานของอุปกรณ์ ต้องอยู่ในสภาพดี 
พร้อมใช้งาน 

10.4.10 การตรวจสอบระบบระบายควันไฟ 
ก. ตรวจสอบตามข้อก าหนดในกฎหมายที่ก าหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีมีโถง 

ภายในอาคารเป็นชมองเปิดทะลุพ้ืนของอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปและไม่มีผนังปิดล้อม ต้องมี
ระบบควบคุมการแพร่กระจายของควันที่ท างานได้อัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ เพ่ือระบายควัน
ออกสู่ภายนอกอาคารได้อย่างรวดเร็ว 

ข. ตรวจสอบวิธีการระบายอากาศออก เป็นแบบธรรมชาติหรือเป็นวิธีทางกลด้วยพัดลมระบาย 
ควันไฟ 
- การระบายออกโดยวิธีทางธรรมชาติของการไหลควันร้อน ด้วยการออกแบบเป็นช่องเปิด 

บานเกล็ดที่ด้านบนเหนือพ้ืนที่เปิดโล่ง   
- ต้องตรวจสอบจุดระบายควันไฟออก พ้ืนที่ต้องโล่งระบายอากาศได้ดี ปราศจากวัสดุติด 

ไฟได ้
- การระบายควันไฟด้วยช่องเปิดแบบหน้าต่างซึ่งเปิดออกด้วยระบบกลไกอย่างอัตโนมัติเมื่อเกิด 
  เหตุเพลิงไหม้  กรณีนี้ต้องตรวจสอบการเชื่อมโยงสัญญาณกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยควร 
  เป็นสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับควัน และต้องทดสอบสมรรถนะร่วมกับระบบแจ้งเหตุเพลิง 
  ไหม้ด้วย 
- ตรวจสอบการระบายควันไฟด้วยพัดลมระบายควันไฟซึ่งจะท างานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิง 
 ไหม ้ ต้องตรวจสอบการเชื่อมโยงสัญญาณกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยควรเป็นสัญญาณ 
 จากอุปกรณ์ตรวจจับควันและต้องทดสอบสมรรถนะร่วมกับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบสภาพพัดลมต้องสามารถทนไฟได้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งในต าแหน่งที ่
 สามารถระบายควันออกได้สะดวก ไม่ย้อนกลับเข้าอาคาร  

- ตรวจสอบสภาพท่อลมต้องสามารถทนไฟได้และมีการหุ้มฉนวนป้องกันความร้อน   
- ตรวจสอบสภาพลิ้นกันไฟ (Fire Damper) และทดสอบการท างานร่วมกับระบบแจ้งเหตุเพลิง 
  ไหม ้

 
10.4.11 ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบอัดอากาศและระบบระบายควันไฟ 

ก. ชนิดของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องมาจาก 2 แหล่งจ่ายทั้งวงจรปรกติและจากไฟฟ้าส ารอง 
 ฉุกเฉิน 

รูปที่ 10.7 รูปแสดงโถงเปิดโล่งระบายควันไฟออกด้วยพัดลมระบายควันไฟ 
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  ข. ตรวจสอบชนิดและเส้นทางการติดตั้งสายไฟฟ้าต้องปลอดจากอัคคีภัยหรือเป็นสายไฟทนไฟ 
ค. ตรวจสอบ สภาพตู้ควบคุม  และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องอยู่ในสภาพที่ดี มีการบ ารุงรักษาที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4.12 ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมควันไฟ   

ก. ตรวจสอบการหยุดการท างานอัตโนมัติของเครื่องส่งลมเย็น ที่มีขนาดลมหมุนเวียนตั้งแต่ 50 ลบม.ต่อ 
 นาทีด้วยอุปกรณ์ตรวจจับควันเพื่อควบคุมการแพร่กระจายควันไฟ 

   ข. ตรวจสอบต าแหน่งหยุดพัดลมฉุกเฉิน ต้องอยู่ในต าแหน่งสะดวกใช้งานในเวลาฉุกเฉินเกิดเพลิงไหม้ 
 
10.4.13 การทดสอบสมรรถนะการท างานของอุปกรณ์ 

 ทดสอบสอบระบบอัดอากาศและระบายควันไฟ มีดังนี ้
ก. ทดสอบการท างานของพัดลมและ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แบบสั่งการด้วยมือ 

ซึ่งติดตั้งไว้ที่ตู้ควบคุมในห้องพัดลมอัดอากาศและในห้องศูนย์ควบคุมสั่งการที่สั่งการในระยะไกล ซึ่ง
จะต้องสั่งการกรณีที่ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ล้มเหลวไม่สามารถเชื่อมโยงให้พัดลมท างานอัตโนมัติได้ 

ข. ทดสอบการท างานแบบอัตโนมัติ  
ด้วยการทดสอบการรับ และ ส่งสัญญาณ จากระบบตรวจจับและการเชื่อมโยงระหว่างระบบ 

ค. ตรวจสอบสภาพการท างานของพัดลม ไม่มีการสั่นสะเทือน ไม่มีเสียงดังผิดปรกติ 
ง. ทดสอบการผลักเปิดประตูด้วยแรงคน 1 คน ขณะปิดประตูทุกบาน เพ่ือทดสอบการควบคุมความดัน

ด้วยลิ้นควบคุมความดัน เพ่ือไม่ให้ความดันในบันไดไม่ให้สูงเกินไป ซึ่งต้องควบคุมความดันตกคร่อมที่
ประตูหนีไฟ  เพ่ือให้แรงที่เปิดประตูไม่เกินกว่า 133 นิวตัน (14 kgf) ถ้าอุปกรณ์ระบายแรงดันเกินไม่
ท างาน การผลักเปิดประตูจะเปิดได้ยาก ไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย 

จ. ทดสอบการไหลของลมจากช่องบันไดและโถงลิฟต์   
 

 
 
 
 
 
 
 

                  รูปที่ 4.8 รูปแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับพัดลมอยู่ในสภาพดี   
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ภาคผนวก ก-1 
นิยามเรียงตามล าดับพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

Absolute Pressure : ความดันสัมบูรณ์  
ความดันทีเ่ป็นผลรวมความดันเกจและความดันบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accessible : สามารถเข้าถึงได้  
สามารถเข้าถึงหรือถอดออกได้โดยไม่ท าความ เสียหายต่อโครงสร้างอาคารหรือวัสดุตกแต่งอาคาร 
หรือ ไม่ถูกปิดอย่างถาวรโดย โครงสร้างอาคารหรือวัสดุตกแต่งอาคาร  

 
Accumulator : ถังพัก  
ถังพักส าหรับสารท าความเย็นท่ีอยู่ในสถานะเป็นของเหลวทางด้านความดันต่ า  

 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
 

ความดันบรรยากาศ 

ความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ 
(a)ab(ฟิหน) 

ความดัน 

รูปที่ ก-1.1 รูปแสดงความดันสัมบูรณ์ 

(ถังพัก) 

(รนู  ามัน)  

รูปที่ ก-1.2 รูปแสดงถังพักและบริเวณที่ติดต้ัง 

(สารท าความเย็นที่ม ี
สถานะเป็นไอและ
ของเหลวรวมถึง
น  ามัน) 

ช่อง 

(เครื่องอัด) 
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Air Change per Hours : อัตราการระบายอากาศจ านวนเท่าของปริมาตรของห้องในหนึ่ง
ชั่วโมง  
การน าปริมาตรของอากาศจากภายนอกเข้ามาแทนท่ีปริมาตรอากาศภายในห้องตามจ านวนเท่าท่ี
ต้องการในหนึ่งชั่วโมง ค าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า การผลัดเปลี่ยนลม 

 
Air Conditioner : เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องหรือกลไกท่ีออกแบบมาเพื่อน าความร้อนภายในห้องปรับอากาศไปปล่อยทิ งภายนอกห้องด้วย
การลดอุณหภูมิและความชื นออกจากพื นท่ีปรับอากาศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air Distribution System : ระบบกระจายลมเย็น  
ท่อหรือกล่องท่ีใช้เป็นช่องทางต่อเนื่องส าหรับส่งผ่านลมให้กับพื นท่ีปรับอากาศ ซึ่งรวมถึง ท่อลม 
ฉนวนหุ้มท่อลม ข้อต่อลม อุปกรณ์ประกอบท่อลม ลิ นปรับลม กล่องลม พัดลม หน้ากากลมและ
อุปกรณ์เสริมเครื่องส่งลม แต่ไม่รวมถึงพื นท่ีปรับอากาศ ค าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า 
ระบบกระจายลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.4 รูปแสดงเคร่ืองปรับอากาศแบบหนึ่ง รูปที่ ก-1.3 รูปแสดงเคร่ืองปรับอากาศแบบหนึ่ง 

 

รูปที่ ก-1.4 รูปแสดงระบบการกระจายลม 
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ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

Air Duct : ท่อลม  
ท่อท่ีใช้เป็นช่องทางส าหรับขนถ่ายลมเข้าสู่หรือออกจากพื นท่ีปรับอากาศและระบายอากาศ แต่ไม่
รวมถึงกล่องลม 
 
Air Duct Connector : ข้อต่อลม  
ช่องทางส าหรับส่งผ่านลมระหว่างท่อลมหรือ กล่องลม กับ เครื่องส่งลม หรือหน้ากากจ่ายลมหรือ
หน้ากากรับลม จะเป็นแบบท่อลมแข็งหรือท่อลมแบบยืดหยุ่นก็ได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Air Duct Insulation : ฉนวนหุ้มท่อลม 
วัสดุท่ีใช้ส าหรับหุ้มผิวภายนอก (wrap) ของท่อลม พัดลม หรือ กล่องลมเพื่อป้องกันการควบแน่น
ของอากาศโดยรอบท่อลมหรือกล่องลม โครงสร้างของฉนวนจะเป็นแบบเซลปิดหรือเซลเปิดก็ได้ 
รวมถึงแผ่นอลูมิเนียมบางหุ้มผิวชั นนอก วัตถุอุดกันรั่ว ซิลิโคน เทปอลูมิเนียม ปุ่มยึดฉนวน และวัสดุ
หุ้มผิวชั นนอก (Jacket) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปที่ ก-1.5 รูปแสดงข้อต่อท่อลมแบบท่อลมแข็งและแบบยืดหยุ่น 

 
รูปที่ ก-1.6 รูปแสดงฉนวนหุ้มท่อลมภายนอก 
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Air Duct Lining : วัสดุบุภายในท่อ  
วัสดุท่ีใช้ส าหรับบุภายในท่อลม (lining) หรือ กล่องลมเพื่อป้องกันการควบแน่นของอากาศโดยรอบ
ท่อลมหรือกล่องลม โครงสร้างของฉนวนจะเป็นเซลปิดหรือเซลเปิดก็ได้ รวมถึงวัสดุป้องกันผิวฉนวน
ใช้ในการบุผิวภายในท่อลม หรือกล่องลม ตาข่าย วัตถุอุดกันรั่ว ซิลิโคน ปุ่มยึดฉนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
Air Filter : แผงกรองอากาศ 
อุปกรณ์ใช้ส าหรับลดปริมาณหรือก าจัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศออกจากระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ก-1.7 รูปแสดงฉนวนหุ้มภายในท่อลม 
 

 
รูปที่ ก-1.8 รูปแสดงแผงกรองอากาศ 
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Air Handling Unit : เครื่องส่งลม   
เครื่องหรือกลไกที่ประกอบด้วยตัวถัง พัดลม  มอเตอร์ ชุดขับ แผงกรองอากาศแบบต่างๆ มีหรือไม่มี
ขดท่อความเย็นอุปกรณ์ควบคุมความชื น ความแห้ง อากาศบริสุทธิ์ ชุดแปรเปลี่ยนความเร็วและท่อ
น  าทิ งก็ได้ รวมอยู่ในตัวถังเดียวกันเพื่อท าหน้าท่ีส่งลม การติดตั งจะเป็นแบบตั งพื นหรือแขวนกับ
เพดานก็ได้ นิยมใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษเป็น AHU หรือ AH ค าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า 
หน่วยเครื่องส่งลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Air Inlet : ช่องลมเข้า 
ช่องเปิดซึ่งอากาศถูกน าเข้ามาจากระบบกระจายลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ ก-1.10 รูปแสดงช่องลมเขา้เคร่ืองส่งลม 
 

 รูปที่ ก-1.9 รูปแสดงเคร่ืองส่งลมแบบหนึ่ง 
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Air Outlet : ช่องลมออก  
ช่องเปิดซึ่งอากาศถูกส่งเข้าไปในพื นท่ีจากระบบกระจายลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balancing : การปรับดุล  
การปรับเพื่อให้สถานะของ ของสองสิ่งให้เท่ากัน หรือ การปรับอัตราการไหลของ ของไหลให้ได้ค่า
ตามท่ีก าหนด เช่น การปรับอัตราการไหลของน  าเข้าสู่ขดท่อความเย็น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ ก-1.11 รูปแสดงช่องลมออกเคร่ืองส่งลม 
 

  

รูปที่ ก-1.12 รูปแสดงการปรับดุลท่อลมและท่อน้ า 
 



ก-1.7 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

BTU หรือ Btu : บีทียู 
หน่วยความร้อนของระบบอังกฤษ เป็นปริมาณความร้อนท่ีท าให้น  าท่ีมีน  าหนักหนึ่งปอนด์มีอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงหนึ่งองศาฟาเรนไฮต์ 

 
Chiller : เครื่องท าน้ าเย็น  
อุปกรณ์ท าน  าให้เย็นเพื่อใช้ในการปรับอากาศ โดยใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารท าความเย็นใน 
วัฎจักรการท างานแบบกดดันไอหรือวัฎจักรการท าความเย็นแบบดูดซึม และน าความร้อนท่ีเกิดขึ นไป
ระบายออกสู่บรรยากาศโดยใช้ระบบน  าหล่อเย็นหรือใช้อากาศ ค าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อ
ว่าเครื่องท าของเหลวเย็น 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ก-1.13-1 รูปแสดงเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบระบาย 
                  ความร้อนด้วยน้ า 

 

รูปที่ ก-1.13-2 รูปแสดงเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบ           
                  ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

 



  ก-1.8 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
Compressor : เครื่องอัดไอ  
อุปกรณ์หรือเครื่องกลไกท่ีใช้อัดไอสารท าความเย็นท่ีมีสถานะเป็นก๊าซให้มีความดันสูงขึ นเพื่อ
ควบแน่นเป็นของเหลวในเคร่ืองควบแน่น เครื่องอัดไอมีหลายแบบ เช่น แบบลูกสูบ (Reciprocating) 
แบบสกรู (Screw) แบบก้นหอย (Scroll) และแบบหอยโข่ง (Centrifugal) ค าศัพท์ตาม
ราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า เครื่องอัดแก๊สท าความเย็น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ก-1.14-4 รูปแสดงเคร่ืองอัดแบบหอยโข่ง 

 
รูปที่ ก-1.14-1 รูปแสดงเคร่ืองอัดแบบ
ลูกสูบ 

 
รูปที่ ก-1.14-2 รูปแสดงเคร่ืองอัดแบบสกรู 

 

รูปที่ ก-1.14-3 รูปแสดงเคร่ืองอัดแบบก้นหอย 



ก-1.9 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
 
Condenser : เครื่องควบแน่น  
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างระหว่างสารท าความเย็นกับน  าเรียกว่า เครื่องควบแน่นระบาย
ความร้อนด้วยน  า (water cooled condenser) และแบบท่ีแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างระหว่าง
สารท าความเย็นกับอากาศเรียกว่าเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ (Condensing unit)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooling Coil : ขดท่อความเย็น  
ขดท่อทองแดงใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของไหลภายในขดท่อทองแดงและของไหล
โดยรอบ ๆ ขดท่อทองแดง จะมีครีบหรือไม่มีครีบก็ได้ ค าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า คอยล์
ท าความเย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ก-1.15-2 รูปแสดงเคร่ืองควบแน่นแบบระบาย 
                   ความร้อนด้วยอากาศ 

 

รูปที่ ก-1.15-1 รูปแสดงเคร่ืองควบแน่นแบบระบาย 
                  ความร้อนด้วยน้ า 

 

น  าเย็นไหลเข้า 

สารท าความเย็นไหลออก 

น  าเย็นไหลออก 

สารท าความเย็นไหลเข้า 

 

รูปที่ ก-1.16 รูปแสดงขดท่อความเย็น 



  ก-1.10 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

Cooling Tower : หอระบายความร้อนของน้ า 
อุปกรณ์ระบายความร้อนให้กับน  าหล่อเย็นด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศโดยเฉพาะ
อุณหภูมิกระเปาะเปียก หอระบายความร้อนของน  าท่ีนิยมใช้มีสองแบบคือแบบอากาศไหลสวนทาง
กับน  าหล่อเย็น (Induce Draft) และแบบอากาศไหลตั งฉากกับน  าหล่อเย็น (cross Flow) 
หอระบายความร้อนของน  ามีชื่อเรียกหลายชื่อตัวอย่างเช่น ตามประกาศกรมอนามัยเรื่องข้อ
ปฏิบัติการควบคุมเชื อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทยเรียกว่าหอผึ่งเย็น ส่วน
ค าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า หอท าความเย็น และนิยมเรียกชื่อท่ัวไปว่า หอผึ่งน  า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damper : ชุดแผ่นปรับปริมาณลม  
ลิ นหรือแผ่นท่ีใช้ควบคุมปริมาณการไหลของลมหรือของไหลอื่นๆ นิยมใช้ทั งแบบ Opposed Blade 
และ Parallel Blade ค าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า ชุดแผ่นปรับลม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปที่ ก-1.18-1 รูปแสดงชุดแผ่นปรับปริมาณลมแบบ  
                   Opposed Blade  

รูปที่ ก-1.18-2 รูปแสดงชุดแผ่นปรับปริมาณลมแบบ 
                   Parallel Blade 

 
 

รูปที่ ก-1.17-2 รูปแสดงหอระบายความร้อนของน้ า           
                   แบบ Cross Flow 

 

รูปที่ ก-1.17-1 รูปแสดงหอระบายความร้อนของน้ าแบบ    
                  Counter Flow  

 

น  าหล่อเย็นไหลเข้า 

น  าหล่อเย็นไหลออก 

อากาศไหลเข้า 

อากาศไหลเข้า 
อากาศ 
ไหลเข้า 

น  าหล่อเย็นไหลออก 

น  าหล่อเย็นไหลเข้า อากาศไหลออก อากาศไหลออก 

แผงแลกเปลี่ยนความร้อน 

แผงแลกเปลี่ยนความร้อน 



ก-1.11 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
Fan : พัดลม  
อุปกรณ์หรือกลไกท่ีท าให้อากาศเคลื่อนไหวและมีแรงดันเกิดขึ น โดยใช้ใบพัด จะมีหรือไม่มีชุด
ขับก็ได้ และมอเตอร์ พัดลมมีการใช้งานได้หลายลักษณะเช่น เป็นอุปกรณ์ในการระบายอากาศ 
ดูดควัน ส่งลมตามท่อลม สร้างแรงดันให้กับระบบควบคุมควันไฟ พัดลมจึงมีหลายแบบ เช่น 
แบบ Propeller (พัดลมแบบแฉก) แบบ Axial (พัดลมตามแนวแกน) แบบ Centrifugal (พัดลม
หอยโข่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fan Coil Unit : เครื่องเป่าลมเย็น  
เครื่องหรือกลไกท่ีประกอบด้วยตัวถัง (มีหรือไม่มีก็ได้) พัดลม มอเตอร์ ชุดขับ ขดท่อความเย็นและท่อ
น  าทิ ง รวมอยู่ในตัวถังเดียวกันเพื่อท าหน้าท่ีส่งลม นิยมใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษเป็น FCU มีแบบให้
เลือกหลายแบบเช่น แขวนในเพดานแบบมีตังถังหรือไม่มีตัวถัง แบบติดเพดาน แบบติดผนัง แบบตั ง
พื น ค าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า หน่วยแฟนคอยล์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ ก-1.20 รูปแสดงเคร่ืองเป่าลมเย็นแบบต่างๆ 

รูปที่ ก-1.19-1 รูปแสดง พัดลมแบบใบแฉก 

 
  

รูปที ่ก-1.19-2 รูปแสดง พัดลมตามแนวแกน รูปที่ ก-1.19-3 รูปแสดง พัดลมหอยโข่ง 



  ก-1.12 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
Fire Damper : ลิ้นกันไฟ  
อุปกรณ์ซึ่งติดตั งในระบบกระจายลม ออกแบบเพื่อให้ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับความร้อนได้ เพื่อ
ปิดไม่ให้อากาศไหลผ่าน และขัดขวางการส่งผ่านเปลวไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fire and Smoke Damper Combination : ลิ้นกันไฟและควัน  
อุปกรณ์ซึ่งติดตั งในระบบกระจายลมเพื่อควบคุมทั งการเคลื่อนท่ีของควันไฟและกันไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fire Resistance Rating : อัตราการทนไฟ  
ระยะเวลา เป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมง ซึ่งวัสดุหรือชุดอุปกรณ์สามารถทนไฟ ซึ่งก าหนดตามขั นตอนการ
ทดสอบใน NFPA 251 Standard Methods of Tests of Fire Resistance of Building 
Construction and Materials 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ ก-1.21 รูปแสดงลิ้นกันไฟส าหรับท่อลมที่ผ่านผนังห้อง 

 
รูปที่ ก-1.22  รูปแสดงลิ้นกนัไฟและควันส าหรับท่อลมโดยมีอุปกรณ์จับทั้ง 

      สัญญาณจากควันแลความร้อนจากไฟ 



ก-1.13 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

Fire Wall : ผนังกันไฟ  
ผนังซึ่งแบ่งพื นท่ีภายในอาคารเพื่อป้องกันการลามไฟ และมีอัตราการทนไฟ 
Flame Spread Index : ดัชนีการลามไฟ  
การวัดเปรียบเทียบ แสดงค่าเป็นตัวเลขแบบไม่มีหน่วย คิดมาจากการวัดจากการมองเห็นหรือการ
ลามไฟเทียบกับเวลา ตาม ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning 
Characteristics of Building Materials, or ANSI/UL 723, Standard for Safety Test for 
Surface Burning Characteristics of Building Materials. 
การทดสอบดัชนีการลามไฟจะน าชิ นงานท่ีทดสอบกว้างประมาณ 0.50 เมตร ยาวประมาณ 7.50 
เมตร แขวนในอุโมงค์ทดสอบท่ีปล่อยเปลวไฟ เปรียบเทียบกับอิฐท่ีติดไฟยาก มีการลามไฟเท่ากับ 0 
และไม้โอ๊คสีแดงติดไฟได้ง่าย มีการลามไฟเท่ากับ 100 น าค่า 0 – 100 มาแบ่งเป็น 3 ระดับ เริ่มจาก
ติดไฟยากไปหาติดไฟง่าย คือ Class I (A) มีค่า 0-25 Class II (B) ติดไฟยาก มีค่า 26-75 และ Class 
III (C) มีค่า 76-100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flexible Air Duct : ท่อลมแบบยืดหยุ่น  
ท่อลมแบบท่ีสามารถโค้งงอ หักเลี ยวได้โดยไม่ต้องใช้ข้องอ ค าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า ท่อ
ลมอ่อน 

 
 
 
 
  

รูปที่ ก-1.23 รูปแสดง ท่อลมแบบยืดหยุ่น 

ดชันีการลามไฟ ดชันีการเกิดควัน
Class I (or A) 0 - 25 0 - 450
Class II (or B) 26 - 75 0 - 450
Class III (or C) 76 - 200 0 - 450
วัสดุ การลามไฟ ดชันีการลามไฟ
อิฐ 0  I (or A)
แผ่นยบิซ่ัม 10-15  II (or A)
แผ่นไม้อัด 125-185 III (or C)  

ตารางที่ ก-1.1 ค่าดัชนีการลามไฟและดัชนกีารเกิดควัน 



  ก-1.14 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
Flexible Connector : ข้อต่ออ่อน  
ข้อต่อท่ีอ่อนตัวได้ส าหรับติดตั งในระบบท่อลมเพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลหรือส่วนท่ี
สั่นสะเทือนไม่ให้ส่งทอดความส่ันสะเทือนไปยังระบบท่อลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grille : หน้ากากลม  
ช่องเกร็ดส าหรับจ่ายลมหรือปรับลมให้ไหลเข้าห้องปรับอากาศโดยไม่มีอุปกรณ์ปรับลม ในกรณีท่ีมี
อุปกรณ์ปรับลมติดตั งอยู่ท่ีหน้ากากลมจะเรียกว่า Register หรือ Diffuser 
ค าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า ช่องลม 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hazardous Area : บริเวณอันตราย  
บริเวณส่วนหนึ่งของอาคารท่ีมีระดับความอันตรายต่อการอยู่อาศัยโดยท่ัวไปของคนสูงกว่าปกติ เช่น 
พื นท่ีส าหรับเก็บหรือใช้วัสดุติดไฟหรือวัสดุไวไฟ สารพิษ สารอันตราย สารกัดกร่อน อุปกรณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความร้อน 

 
รูปที่ ก-1.24 รูปแสดง ข้อต่ออ่อน 

 
  

รูปที่ ก-1.25-2 รูปแสดงหน้ากากลม 
                   แบบ Wall Register  

    
 

รูปที่ ก-1.25-1 รูปแสดงหน้ากากลม 
                  แบบ Grille 

    
 

รูปที่ ก-1.25-3 รูปแสดงหน้ากากลม 
                   แบบ Diffuser 

    
 

 
  



ก-1.15 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
Inlet Guide Vane : ใบน าร่องทางเข้า  
ใบชนิดปรับมุมได้ตืดตั งอยู่ท่ีท่อทางดูดของพัดลมหรือเครื่องอัดเพื่อควบคุมให้การไหลขอของไหล
เปลี่ยนไปตามภาระการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noncombustible Material วัสดุไม่ติดไฟ  
วัสดุซึ่งในสภาพการใช้งานตามปกติเมื่อถูกไฟหรือถูกความร้อน จะไม่ลุกติดไฟ เผาไหม้ สนับสนุนการ
เผาไหม้ หรือปล่อยไอระเหยท่ีติดไฟ วัสดุซึ่งผ่านมาตรฐาน ASTM E 136, Standard Test Method 
for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750C ถือว่าเป็นวัสดุไม่ติดไฟ 

 
Plenum : กล่องลม  
กล่องหรือห้องซึ่งเชื่อมต่อกับท่อลมหนึ่งท่อหรือมากกว่า และเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระจายลม  

 
Pressurized Staircase : บันไดหนีไฟแบบอัดอากาศ  
บันไดหนีไฟที่มรีะบบลมอัดเพื่อป้องกันควันไฟไหลเข้าช่องทางบันได ซึ่งถูกใช้เป็นเส้นทางหนีไฟ 

 
Pressurization System : ระบบควบคุมความดัน  
อุปกรณ์ กลไกและระบบควบคุมเพื่อความดันของอากาศภายในอาคารสูงพอท่ีจะเพื่อป้องกันควันไฟ
ไม่ให้ลุกลามไปยังเส้นทางหนีไฟท าให้เกิดความปลอดภัยขณะที่เกิดเพลิงไหม้ 
Smoke : ควัน  

 
รูปที่ ก-1.26 รูปแสดงใบน าร่องทางเข้า 



  ก-1.16 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

อนุภาคแขวนลอยในอากาศและก๊าซ  เกิดขึ นเมื่อวัสดุเกิดการเผาไหม้และรวมตัวหรือผสมกับกระแส
อากาศ 

 
Smoke Barrier : แนวกันควัน  
แนวต่อเนื่อง แนวตั งหรือแนวราบ เช่น ผนัง พื น เพดาน ซึ่งออกแบบและก่อสร้างเพื่อขัดขวางการ
เคลื่อนท่ีของควัน 

 
Smoke Control : การควบคุมควัน  
ระบบซึ่งใช้พัดลมในการสร้างความดันแตกต่างเพื่อจัดการการเคลื่อนท่ีของควัน 

 
Smoke Detector : อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
อุปกรณ์ซึ่งตรวจจับอนุภาคท่ีเกิดจากการเผาไหม้ทั งท่ีมองเห็นได้และมองไม่เห็น 

 
 
Smoke Developed Index : ดัชนีการเกิดควัน 
การวัดเปรียบเทียบ แสดงค่าเป็นตัวเลขแบบไม่มีหน่วย ตามมาตรฐานเดียวกับ Flame Spread 
Index (ดัชนีการลามไฟ)    

 
Smoke Damper: ลิ้นกันควัน  
อุปกรณ์ซึ่งติดตั งในระบบกระจายลมเพื่อควบคุมการเคลื่อนท่ีของควันไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ ก-1.27 รูปแสดงลิ้นกันควันส าหรับท่อลมที่ผ่านผนังห้อง 



ก-1.17 
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

Volatile organic compound : สารอินทรีย์ระเหยง่าย 
 สารอินทรีย์ ท่ีระเหยได้ง่ายและแพร่กระจายอยู่ในบรรยากาศ แหล่งก าเนิดมี 2 แหล่งใหญ่ คือ 

สารอินทรีย์ระเหยท่ีเกิดขึ นตามธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ป่า ก๊าซจากการเน่าเสียของอินทรียวัตถุ  
รวมทั งจากการขับถ่ายและการหายใจของมนุษย์ และอีกแหล่งคือสารอินทรีย์ระเหยท่ีเกิดจาก 
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่การเดินทาง ไอระเหยจากการเติมน  ามันเชื อเพลิง การ
คมนาคมขนส่ง การใช้เชื อเพลิงหุงต้ม การเผาไหม้กองขยะ และการใช้สารเคมีในครัวเรือน เช่น น  ายา
ซักแห้งหรือ น  ายาท าความสะอาดบางชนิด 

 



  ก-2.1  

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ภาคผนวก ก-2 
นิยามเรียงตามล าดับพยัญชนะไทย 

 
กล่องลม : Plenum  
กล่องหรือห้องซึ่งเชื่อมต่อกับท่อลมหนึ่งท่อหรือมากกว่า และเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระจายลม 
 
การปรับดุล : Balancing   
การปรับเพื่อให้สถานะของ ของสองส่ิงให้เท่ากัน หรือ การปรับอัตราการไหลของ ของไหลให้ได้ค่า
ตามท่ีก้าหนด เช่น การปรับอัตราการไหลของน ้าเข้าสู่ขดท่อความเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขดท่อความเย็น : Cooling Coil  
ขดท่อทองแดงใช้ส้าหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของไหลภายในขดท่อทองแดงและของไหล
โดยรอบ ๆ ขดท่อทองแดง จะมีครีบหรือไม่มีครีบก็ได้ ค้าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า คอยล์
ท้าความเย็น 
 
 
 
 
 
 

  

รูปที่ ก-2.1 รูปแสดงการปรับดุลท่อลมและท่อน  า 
 

 

รูปที่ ก-2.2 รูปแสดงขดท่อความเย็น 



ก-2.2   
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ข้อต่อลม : Air Duct Connector  
ช่องทางส้าหรับส่งผ่านลมระหว่างท่อลมหรือ กล่องลม กับ เครื่องส่งลม หรือหน้ากากจ่ายลมหรือ
หน้ากากรับลม จะเป็นแบบท่อลมแข็งหรือท่อลมแบบยืดหยุ่นก็ได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อต่ออ่อน : Flexible Connector  
ข้อต่อท่ีอ่อนตัวได้ส้าหรับติดตั งในระบบท่อลมเพื่อลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลหรือส่วนท่ี
สั่นสะเทือนไม่ให้ส่งทอดความส่ันสะเทือนไปยังระบบท่อลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  รูปที่ ก-2.3 รูปแสดงข้อต่อท่อลมแบบท่อลมแข็งและแบบยืดหยุ่น 

 
รูปที่ ก-2.4 รูปแสดง ข้อต่ออ่อน 



  ก-2.3  

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ควัน: Smoke  
อนุภาคแขวนลอยในอากาศและก๊าซ  เกิดขึ นเม่ือวัสดุเกิดการเผาไหม้และรวมตัวหรือผสมกับกระแส
อากาศ 
 
เครื่องควบแน่น : Condenser  
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างระหว่างสารท้าความเย็นกับน ้าเรียกว่า เครื่องควบแน่นระบาย
ความร้อนด้วยน ้า (water cooled condenser) และแบบท่ีแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างระหว่าง
สารท้าความเย็นกับอากาศเรียกว่าเครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ (Condensing unit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องท าน  าเย็น : Chiller  
อุปกรณ์ท้าน ้าให้เย็นเพื่อใช้ในการปรับอากาศ โดยใช้การแลกเปลี่ยนความร้อนกับสารท้าความเย็นใน 
วัฎจักรการท้างานแบบกดดันไอหรือวัฎจักรการท้าความเย็นแบบดูดซึม และน้าความร้อนท่ีเกิดขึ นไป
ระบายออกสูบ่รรยากาศโดยใช้ระบบน ้าหล่อเย็นหรือใช้อากาศ ค้าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า
เครื่องท้าของเหลวเย็น 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ก-2. 5-2 รูปแสดงเคร่ืองควบแน่นแบบระบาย 
                   ความร้อนด้วยอากาศ 

 

รูปที่ ก-2.5-1 รูปแสดงเคร่ืองควบแน่นแบบระบาย 
                  ความร้อนด้วยน  า 

 

น ้าเย็นไหลเข้า 

สารท้าความเย็นไหลออก 

น ้าเย็นไหลออก 

สารท้าความเย็นไหลเข้า 



ก-2.4   
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องปรับอากาศ : Air Conditioner  
เครื่องหรือกลไกที่ออกแบบมาเพื่อน้าความร้อนภายในห้องปรับอากาศไปปล่อยทิ งภายนอกห้องด้วย
การลดอุณหภูมิและความชื นออกจากพื นท่ีปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องส่งลม  Air Handling Unit  
เครื่องหรือกลไกที่ประกอบด้วยตัวถัง พัดลม  มอเตอร์ ชุดขับ แผงกรองอากาศแบบต่างๆ มีหรือไม่มี
ขดท่อความเย็นอุปกรณ์ควบคุมความชื น ความแห้ง อากาศบริสุทธิ์ ชุดแปรเปลี่ยนความเร็วและท่อน ้า
ทิ งกไ็ด้ รวมอยู่ในตัวถังเดียวกันเพื่อท้าหน้าท่ีส่งลม การติดตั งจะเป็นแบบตั งพื นหรือแขวนกับเพดานก็
ได้ นิยมใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษเป็น AHU หรือ AH ค้าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า หน่วย
เครื่องส่งลม 
 
 

รูปที่ ก-2.6-1 รูปแสดงเคร่ืองท าน  าเย็นแบบระบาย 
                  ความร้อนด้วยน  า 

 

รูปที่ ก-2.6-2 รูปแสดงเคร่ืองท าน  าเย็นแบบ           
                  ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

 

 
รูปที่ 1.4 รูปแสดงเคร่ืองปรับอากาศแบบหนึ่ง รูปที่ ก-2.7 รูปแสดงเคร่ืองปรับอากาศแบบหนึ่ง 



  ก-2.5  

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องอัด : Compressor  
อุปกรณ์หรือเครื่องกลไกท่ีใช้อัดไอสารท้าความเย็นท่ีมีสถานะเป็นก๊าซให้มีความดันสูงขึ นเพ่ือควบแน่น
เป็นของเหลวในเครื่องควบแน่น เครื่องอัดไอมีหลายแบบ เช่น แบบลูกสูบ (Reciprocating) แบบสกรู 
(Screw) แบบก้นหอย (Scroll) และแบบหอยโข่ง (Centrifugal) ค้าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อ
ว่า เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ ก-2.8 รูปแสดงเคร่ืองส่งลมแบบหนึ่ง 
 

 
รูปที่ ก-2.9-4 รูปแสดงเคร่ืองอัดแบบหอยโข่ง 

 
รูปที่ ก-2.9-1 รูปแสดงเคร่ืองอัดแบบ
ลูกสูบ 

 
รูปที่ ก2.9-2 รูปแสดงเคร่ืองอัดแบบสกรู 

 

รูปที่ ก-2.9-3 รูปแสดงเคร่ืองอัดแบบก้นหอย 



ก-2.6   
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ความดันสัมบูรณ์ : Absolute Pressure  
ความดันที่เป็นผลรวมความดันเกจและความดันบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉนวนหุ้มท่อลม : Air Duct Insulation  
วัสดุท่ีใช้ส้าหรับหุ้มผิวภายนอก (wrap) ของท่อลม พัดลม หรือ กล่องลมเพื่อป้องกันการควบแน่นของ
อากาศโดยรอบท่อลมหรือกล่องลม โครงสร้างของฉนวนจะเป็นแบบเซลปิดหรือเซลเปิดก็ได้ รวมถึง
แผ่นอลูมิเนียมบางหุ้มผิวชั นนอก วัตถุอุดกันรั่ว ซิลิโคน เทปอลูมิเนียม ปุ่มยึดฉนวน และวัสดุหุ้มผิว
ชั นนอก (Jacket) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความดันบรรยากาศ 

ความดันเกจ ความดันสัมบูรณ์ 
(a)ab(ฟิหน) 

ความดัน 

รูปที่ ก-2.10 รูปแสดงความดันสัมบูรณ์ 

 
รูปที่ ก-2.11 รูปแสดงฉนวนหุ้มท่อลมภายนอก 



  ก-2.7  

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ช่องลมเข้า : Air Inlet  
ช่องเปิดซึ่งอากาศถูกน้าเข้ามาจากระบบกระจายลม 
 
 
 
 
 
 
 
ช่องลมออก : Air Outlet  
ช่องเปิดซึ่งอากาศถูกส่งเข้าไปในพื นท่ีจากระบบกระจายลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดแผ่นปรับปริมาณลม : Damper  
ลิ นหรือแผ่นที่ใช้ควบคุมปริมาณการไหลของลมหรือของไหลอื่นๆ นิยมใช้ทั งแบบ Opposed Blade 
และ Parallel Blade ค้าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า ชุดแผ่นปรับลม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ ก-2.12 รูปแสดงช่องลมเขา้เคร่ืองส่งลม 
 

 
รูปที ่ก-2.13 รูปแสดงช่องลมออกเคร่ืองส่งลม 
 

รูปที่ ก-2.14-1 รูปแสดงชุดแผ่นปรับปริมาณลมแบบ  
                   Opposed Blade  

รูปที่ ก-2.14-2 รูปแสดงชุดแผ่นปรับปริมาณลมแบบ 
                   Parallel Blade 

 
 



ก-2.8   
 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ดัชนีการลามไฟ : Flame Spread Index  
การวัดเปรียบเทียบ แสดงค่าเป็นตัวเลขแบบไม่มีหน่วย คิดมาจากการวัดจากการมองเห็นหรือการลาม
ไฟเทียบกับเวลา ตาม ASTM E84, Standard Test Method for Surface Burning 
Characteristics of Building Materials, or ANSI/UL 723, Standard for Safety Test for 
Surface Burning Characteristics of Building Materials. 
การทดสอบดัชนีการลามไฟจะน้าชิ นงานท่ีทดสอบกว้างประมาณ 0.50 เมตร ยาวประมาณ 7.50 
เมตร แขวนในอุโมงค์ทดสอบท่ีปล่อยเปลวไฟ เปรียบเทียบกับอิฐที่ติดไฟยาก มีการลามไฟเท่ากับ 0 
และไมโ้อ๊คสีแดงตดิไฟได้งา่ย มีการลามไฟเท่ากับ 100 น้าค่า 0 – 100 มาแบ่งเป็น 3 ระดับ เริ่มจาก
ติดไฟยากไปหาติดไฟง่าย คือ Class I (A) มีค่า 0-25 Class II (B) ติดไฟยาก มีค่า 26-75 และ Class 
III (C) มีค่า 76-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถังพัก : Accumulator  
ถังพักส้าหรับสารท้าความเย็นท่ีอยู่ในสถานะเป็นของเหลวทางด้านความดันต่้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดชันีการลามไฟ ดชันีการเกิดควัน
Class I (or A) 0 - 25 0 - 450
Class II (or B) 26 - 75 0 - 450
Class III (or C) 76 - 200 0 - 450
วัสดุ การลามไฟ ดชันีการลามไฟ
อิฐ 0  I (or A)
แผ่นยบิซ่ัม 10-15  II (or A)
แผ่นไม้อัด 125-185 III (or C)  

ตารางที่ ก-2.1 ค่าดัชนีการลามไฟและดัชนกีารเกิดควัน 

 

รูปที่ ก-2.15 รูปแสดงถังพักและบริเวณที่ติดตั ง 

(สารท้าความเย็นที่ม ี
สถานะเป็นไอและ
ของเหลวรวมถึง
น ้ามัน) 

ช่อง 



  ก-2.9  

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ท่อลม : Air Duct  
ท่อท่ีใช้เป็นช่องทางส้าหรับขนถ่ายลมเข้าสู่หรือออกจากพื นท่ีปรับอากาศและระบายอากาศ แต่ไม่
รวมถึงกล่องลม 
 
ท่อลมแบบยืดหยุ่น : Flexible Air Duct  
ท่อลมแบบท่ีสามารถโค้งงอ หักเลี ยวได้โดยไมต่้องใช้ข้องอ ค้าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า ท่อ
ลมอ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวกันควัน : Smoke Barrier  
แนวต่อเนื่อง แนวตั งหรือแนวราบ เช่น ผนัง พื น เพดาน ซึ่งออกแบบและก่อสร้างเพื่อขัดขวางการ
เคลื่อนท่ีของควัน 
 
บริเวณอันตราย Hazardous Area  
บริเวณส่วนหนึ่งของอาคารท่ีมีระดับความอันตรายต่อการอยู่อาศัยโดยท่ัวไปของคนสูงกว่าปกติ เช่น 
พื นท่ีส้าหรับเก็บหรือใช้วัสดุติดไฟหรือวัสดุไวไฟ สารพิษ สารอันตราย สารกัดกร่อน อุปกรณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความร้อน 
 
บันไดหนีไฟแบบอัดอากาศ : Pressurized Staircase  
บันไดหนีไฟที่มีระบบลมอัดเพื่อป้องกันควันไฟไหลเข้าช่องทางบันได ซึ่งถูกใช้เป็นเส้นทางหนีไฟ 
 
บีทีย ู: BTU หรือ Btu   
หน่วยความร้อนของระบบอังกฤษ เป็นปริมาณความร้อนท่ีท้าให้น ้าท่ีมีน ้าหนักหนึ่งปอนด์มีอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงหนึ่งองศาฟาเรนไฮต ์
 

 

รูปที่ ก-2.16 รูปแสดง ท่อลมแบบยืดหยุ่น 
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ใบน าร่องทางเข้า : Inlet Guide Vane  
ใบชนิดปรับมุมได้ตืดตั งอยู่ท่ีท่อทางดูดของพัดลมหรือเครื่องอัดเพื่อควบคุมให้การไหลขอของไหล
เปลี่ยนไปตามภาระการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผงกรองอากาศ : Air Filter  
อุปกรณ์ใช้ส้าหรับลดปริมาณหรือก้าจัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศออกจากระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผนังกันไฟ : Fire Wall  
ผนังซึ่งแบ่งพื นท่ีภายในอาคารเพื่อป้องกันการลามไฟ และมีอัตราการทนไฟ 
 
พัดลม : Fan  
อุปกรณ์หรือกลไกท่ีท้าให้อากาศเคลื่อนไหวและมีแรงดันเกิดขึ น โดยใช้ใบพัด จะมีหรือไม่มีชุดขับก็ได้ 
และมอเตอร์ พัดลมมีการใช้งานได้หลายลักษณะเช่น เป็นอุปกรณ์ในการระบายอากาศ ดูดควัน ส่งลม

 
รูปที่ ก-2.17 รูปแสดงใบน าร่องทางเข้า 

 
รูปที่ ก-2.18 รูปแสดงแผงกรองอากาศ 
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ตามท่อลม สร้างแรงดันให้กับระบบควบคุมควันไฟ พัดลมจึงมีหลายแบบ เช่น แบบ Propeller (พัด
ลมแบบแฉก) แบบ Axial (พัดลมตามแนวแกน) แบบ Centrifugal (พัดลมหอยโข่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบกระจายลมเย็น : Air Distribution System   
ท่อหรอืกล่องท่ีใช้เป็นช่องทางต่อเนื่องส้าหรับส่งผ่านลมให้กับพื นท่ีปรับอากาศ ซึ่งรวมถึง ท่อลม 
ฉนวนหุ้มท่อลม ข้อต่อลม อุปกรณ์ประกอบท่อลม ลิ นปรับลม กล่องลม พัดลม หน้ากากลมและ
อุปกรณ์เสริมเครื่องส่งลม แต่ไม่รวมถึงพื นท่ีปรับอากาศ ค้าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า ระบบ
กระจายลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ก-2.19-1 รูปแสดง พัดลมแบบใบแฉก 

 
  

รูปที่ ก-2.19-2 รูปแสดง พัดลมตามแนวแกน รูปที่ ก-2.19-3 รูปแสดง พัดลมหอยโข่ง 

 

รูปที่ ก-2.20 รูปแสดงระบบการกระจายลม 
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ระบบควบคุมความดัน : Pressurization System  
อุปกรณ์ กลไกและระบบควบคุมเพื่อความดันของอากาศภายในอาคารสูงพอท่ีจะเพื่อป้องกันควันไฟ
ไม่ให้ลุกลามไปยังเส้นทางหนีไฟท้าให้เกิดความปลอดภัยขณะท่ีเกิดเพลิงไหม้ 
 
ลิ นกันไฟ : Fire Damper  
อุปกรณ์ซึ่งติดตั งในระบบกระจายลม ออกแบบเพื่อให้ปิดโดยอัตโนมตัิเมื่อตรวจจับความร้อนได้ เพ่ือ
ปิดไม่ให้อากาศไหลผ่าน และขัดขวางการส่งผ่านเปลวไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิ นกันไฟและควัน : Fire and Smoke Damper Combination  
อุปกรณ์ซึ่งติดตั งในระบบกระจายลมเพื่อควบคุมทั งการเคลื่อนท่ีของควันไฟและกันไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

รูปที่ ก-2.21 รูปแสดงลิ นกันไฟส าหรับท่อลมที่ผ่านผนังห้อง 

 
รูปที่ ก-2.22  รูปแสดงลิ นกนัไฟและควันส าหรับท่อลมโดยมีอุปกรณ์จับทั ง 

      สัญญาณจากควันแลความร้อนจากไฟ 
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ลิ นกันควัน : Smoke Damper  
อุปกรณ์ซึ่งติดตั งในระบบกระจายลมเพื่อควบคุมการเคลื่อนท่ีของควันไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วัสดุไม่ตดิไฟ : Noncombustible Material  
วัสดุซึ่งในสภาพการใช้งานตามปกติเมื่อถูกไฟหรือถูกความร้อน จะไม่ลุกติดไฟ เผาไหม้ สนับสนุนการ
เผาไหม้ หรือปล่อยไอระเหยท่ีติดไฟ วัสดุซึ่งผ่านมาตรฐาน ASTM E 136, Standard Test Method 

ถือว่าเป็นวัสดุไม่ติดไฟ 
 
วัสดุบุภายในท่อ : Air Duct Lining  
วัสดุท่ีใช้ส้าหรับบุภายในท่อลม (lining) หรือ กล่องลมเพื่อป้องกันการควบแน่นของอากาศโดยรอบท่อ
ลมหรือกล่องลม โครงสร้างของฉนวนจะเป็นเซลปิดหรือเซลเปิดก็ได้ รวมถึงวัสดุป้องกันผิวฉนวนใช้ใน
การบุผิวภายในท่อลม หรือกล่องลม ตาข่าย วัตถุอุดกันรั่ว ซิลิโคน ปุ่มยึดฉนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
รูปที่ ก-2.23 รูปแสดงลิ นกันควันส าหรับท่อลมที่ผ่านผนังห้อง 

 

รูปที่ ก-2.24 รูปแสดงฉนวนหุ้มภายในท่อลม 
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สามารถเข้าถึงได้ : Accessible  
สามารถเข้าถึงหรือถอดออกได้โดยไม่ท้าความ เสียหายต่อโครงสร้างอาคารหรือวัสดุตกแต่งอาคาร 
หรือ ไม่ถูกปิดอย่างถาวรโดย โครงสร้างอาคารหรือวัสดุตกแต่งอาคาร 
 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย : Volatile organic compound 
สารอินทรีย์ท่ีระเหยได้ง่ายและแพร่กระจายอยู่ในบรรยากาศ แหล่งก้าเนิดมี 2 แหล่งใหญ่ คือ 
สารอินทรีย์ระเหยท่ีเกิดขึ นตามธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ป่า ก๊าซจากการเน่าเสียของอินทรียวัตถุ  
รวมทั งจากการขับถ่ายและการหายใจของมนุษย์ และอีกแหล่งคือสารอินทรีย์ระเหยท่ีเกิดจาก 
การท้ากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้แก่การเดินทาง ไอระเหยจากการเติมน ้ามันเชื อเพลิง การ
คมนาคมขนส่ง การใช้เชื อเพลิงหุงต้ม การเผาไหม้กองขยะ และการใช้สารเคมีในครัวเรือน เช่น น ้ายา
ซักแห้งหรือ น ้ายาท้าความสะอาดบางชนิด 
 
หน้ากากลม : Grille  
ช่องเกร็ดส้าหรับจ่ายลมหรือปรับลมให้ไหลเข้าห้องปรับอากาศโดยไม่มีอุปกรณ์ปรับลม ในกรณีท่ีมี
อุปกรณ์ปรับลมติดตั งอยู่ท่ีหน้ากากลมจะเรียกว่า Register หรือ Diffuser 
ค้าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า ช่องลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หอระบายความร้อนของน  า : Cooling Tower  
อุปกรณ์ระบายความร้อนให้กับน ้าหล่อเย็นด้วยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศโดยเฉพาะอุณหภูมิ
กระเปาะเปียก หอระบายความร้อนของน ้าที่นิยมใช้มีสองแบบคือแบบอากาศไหลสวนทางกับน ้าหล่อ
เย็น (Induce Draft) และแบบอากาศไหลตั งฉากกับน ้าหล่อเย็น (cross Flow) 

รูปที่ ก-2.25-2 รูปแสดงหน้ากากลม 
                   แบบ Wall Register  

    
 

รูปที่ ก-2.25-1 รูปแสดงหน้ากากลม 
                  แบบ Grille 

    
 

รูปที่ ก-2.25-3 รูปแสดงหน้ากากลม 
                   แบบ Diffuser 
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หอระบายความร้อนของน ้ามีชื่อเรียกหลายชื่อตัวอย่างเช่น ตามประกาศกรมอนามัยเรื่องข้อปฏิบัติการ
ควบคุมเชื อลิจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทยเรียกว่าหอผึ่งเย็น ส่วนค้าศัพท์ตาม
ราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า หอท้าความเย็น และนิยมเรียกชื่อท่ัวไปว่า หอผึ่งน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราการทนไฟ : Fire Resistance Rating  
ระยะเวลา เป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมง ซึ่งวัสดุหรือชุดอุปกรณ์สามารถทนไฟ ซึ่งก้าหนดตามขั นตอนการ
ทดสอบใน NFPA 251 Standard Methods of Tests of Fire Resistance of Building 
Construction and Materials 
 
อัตราการระบายอากาศจ านวนเท่าของปริมาตรของห้องในหนึ่งชั่วโมง : Air Change per Hours  
การน้าปริมาตรของอากาศจากภายนอกเข้ามาแทนท่ีปริมาตรอากาศภายในห้องตามจ้านวนเท่าที่
ต้องการในหนึ่งชั่วโมง ค้าศัพท์ตามราชบัณฑิตยสถานใช้ชื่อว่า การผลัดเปลี่ยนลม 
 
อุปกรณ์ตรวจจับควัน : Smoke Detector  
อุปกรณ์ซึ่งตรวจจับอนุภาคท่ีเกิดจากการเผาไหม้ทั งท่ีมองเห็นได้และมองไม่เห็น 

รูปที่ ก-1.17-2 รูปแสดงหอระบายความร้อนของน  า           
                   แบบ Cross Flow 

 

รูปที่ ก-1.17-1 รูปแสดงหอระบายความร้อนของน  าแบบ    
                  Counter Flow  

 

น ้าหล่อเย็นไหลเข้า 

น ้าหล่อเย็นไหลออก 

อากาศไหลเข้า 

อากาศไหลเข้า 
อากาศ 
ไหลเข้า 

น ้าหล่อเย็นไหลออก 

น ้าหล่อเย็นไหลเข้า อากาศไหลออก อากาศไหลออก 

แผงแลกเปลี่ยนความร้อน 

แผงแลกเปลี่ยนความร้อน 
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ภาคผนวก ก-3 
ค าศัพท์ตามเรียงล าดับตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

(จากราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ปี 2009) 
 
A 
absorber ชุดดูดกลืน 
absorption การดูดกลืน 
absorption chiller เครื่องท้าน ้าเย็นแบบดูดกลืน 
absorption refrigerator เครื่องท้าของเหลวเย็นแบบดูดกลืน 
absorptivity สภาพดูดกลืน 
access door ช่องทางเข้า 
accumulator ถังพัก 
activated alumina อะลูมินากัมมันต์ 
activated carbon คาร์บอนกัมมันต์ 
actual displacement ปริมาตรกระจัดจริง 
adiabatic process กระบวนการแอเดียแบติก 
adjustable grille ช่องลมปรับทิศทางได้ 
adsorbent ตัวดูดซับ 
adsorption การดูดซับ 
aeration การผึ่งลม 
aerosol ละอองลอย 
affinity laws กฎสัมพรรคภาพ 
AHU (air handling unit) เอเอชยู (หน่วยเครื่องส่งลม) 
air ลม, อากาศ 
air อากาศ, ลม 
air chamber ห้องลม; ห้องอากาศ 
air chamber ห้องอากาศ; ห้องลม 
air change การผลัดเปลี่ยนลม 
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air changes หน่วยปริมาณผลัดเปลี่ยนลม  
air circulation การหมุนเวียนลม 
air cleaner เครื่องฟอกอากาศ 
air conditioner; air conditioning unit เครื่องปรับอากาศ 
air conditioning การปรับอากาศ 
air deflector แผ่นเบนทางลม 
air diffuser หัวจ่ายลม 
air distribution system ระบบกระจายลม 
air duct ท่อลม 
air film ฟิล์มอากาศ 
air filter แผงกรองอากาศ 
air flow การไหลของลม 
air handing unit (AHU) หน่วยเครื่องส่งลม (เอเอชยู) 
air handling equipment เครื่องส่งลม 
air intake ช่องลมเข้า 
air motor มอเตอร์ลม 
air released valve วาล์วระบายอากาศ 
air stream กระแสลม 
air terminal หัวปรับจ่ายลม 
air tunnel ช่องลมเยือกแข็ง 
air vent ช่องอากาศ 
air volume control การควบคุมปริมาณลม 
air washer เครื่องล้างอากาศ 
air-cooled condenser เครื่องควบแน่นระบายความร้อน 
air-cooled condensing unit ชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ 
airfoil fan พัดลมใบแพนอากาศ 
air-operated ท้างานด้วยลมอัด 
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algae สาหร่าย 
algicide สารฆ่าสาหร่าย 
alignment การปรับแนว 
all-air air conditioning system ระบบปรับอากาศแบบลมล้วน 
all-water air conditioning system , ระบบปรับอากาศแบบน ้าล้วน 
altitude ระดับความสูง 
ambient โดยรอบ 
ambient conditions ภาวะโดยรอบ 
ambient temperature อุณหภูมิโดยรอบ 
analyzer เครื่องวิเคราะห์ 
anemometer มาตรความเร็วลม 
angle of incidence มุมตกกระทบ 
apparatus dew point จุดน ้าค้างอุปกรณ์ 
appliances heat ความร้อนของเครื่องใช้ 
application rating ค่าประเมินใช้งานจริง 
approach อุณหภูมิแอปโพรช 
aspect ratio อัตราส่วนขนาดท่อลม , 
aspect ratio อัตราส่วนยาวต่อกว้าง , 
assembly ชุดชิ นส่วน, ชุดรวม 
assembly ชุดรวม, ชุดชิ นส่วน 
atmospheric cooling tower หอท้าความเย็นด้วยบรรยากาศ 
atmospheric pressure ความดันบรรยากาศ 
atomisation ; atomization การท้าละออง 
automatic damper ชุดแผ่นปรับลมอัตโนมัต ิ
automatic defrost การละลายน ้าแข็งอัตโนมตัิ 
automatic expansion valve วาล์วระเหยสารท้าความเย็นอัตโนมัติ 
available pressure ความดันใช้ได้ 



ก-3.4 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

axial flow fan พัดลมตามแนวแกน 
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B 

back  pressure ความดันด้านกลับ 
back pressure valve วาล์วความดันต้านกลับ 
backward-curved blade fan พัดลมใบโค้งเอียงหลัง 
backward-inclined blade fan พัดลมใบตรงเอียงหลัง 
baffle แผ่นกั น 
balance pressure ความดันดุล 
balancing การปรับดุล 
bar grille ช่องลมแบบเกล็ด 
base pan ถาดล่าง, ถาดส่วนฐาน 
bellows seal กันรั่วแบบจีบ 
BF (bypass factor) บีเอฟ (แฟกเตอร์เล่ียง) 
bimetallic element แถบโลหะคูต่่าง 
bleed off ผ่อนทิ ง 
bleeder ท่อแยกขนาน 
blow down เปิดทิ ง 
blower เครื่องเป่าลม 
blower wheel ล้อเครื่องเป่าลม 
booster fan; turbo fan พัดลมเสริมก้าลัง 
branch duct ท่อแยก 
brazed joint รอยต่อเชื่อมประสาน 
brazing การแล่นประสาน 
brine น ้าเกลือ 
brine chiller เครื่องท้าน ้าเกลือเย็น 
brine cooler ชุดท้าน ้าเกลือเย็น 
British Thermal Unit (BTU) หน่วยวัดความร้อนระบบอังกฤษ (บีทียู) 
BTU (British Thermal Unit) บีทียู (หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ) 
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building envelope เปลือกอาคาร 
building orientation ทิศอาคาร 
bypass ทางเลี่ยง 
bypass air ลมเลี่ยง 
bypass factor (BF) แฟกเตอร์เล่ียง (บีเอฟ) 
bypass timer อุปกรณ์จับเวลาเลี่ยง 
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C 
 cabinet ตู้ 

calibrated circuit breaker ตัวตัดวงจรปรับพิกัดแล้ว 
calibration การเทียบมาตรฐาน 
calorimeter แคลอริมิเตอร์, มาตรปริมาณความร้อน 
calorimeter มาตรปริมาณความร้อน, แคลอริมิเตอร์ 
calorimeter room ห้องวัดปริมาณความร้อน 
capacitor ตัวเก็บประจุ 
capacity วิสัยสามารถ 
capacity control การควบคุมวิสัยสามารถ 
capacity rating ค่าประเมินวิสัยสามารถ 
capacity reducer อุปกรณ์ลดวิสัยสามารถ 
capacity step ระดับวิสัยสามารถ 
capillary tube หลอดรูเล็ก 
casing ตัวเรือน; ตู้ 
casing ตู้; ตัวเรือน 
CAV system , ระบบซีเอวี, ระบบลมจ่ายคงที่ 
cavitations การเกิดโพรง (ในของเหลว) 
ceiling diffuser หัวจ่ายลมฝ้าเพดาน 
ceiling mounted ติดเพดาน 
ceiling outlet ช่องจ่ายลมฝ้าเพดาน 
central fan system ระบบพัดลมส่วนกลาง 
central plant system ระบบท้าความเย็นส่วนกลาง 
centrifugal chiller เครื่องท้าของเหลวเย็นแบบหอยโข่ง  
centrifugal compressor คอมเพรสเซอร์แบบหอยโข่ง 
centrifugal compressor เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหอยโข่ง , 
centrifugal fan พัดลมหอยโข่ง 
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centrifugal machine เครื่องท้าความเย็นแบบหอยโข่ง 
centrifugal pump ปั๊มหอยโข่ง 
CF (contact factor) ซีเอฟ (แฟกเตอร์สัมผัส) 
CFC (chlorofluorocarbon) ซีเอฟซี (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน) 
CFC refrigerant สารท้าความเย็นซีเอฟซี 
characteristic ลักษณะเฉพาะ 
charging การประจุ 
charging valve วาล์วประจุ (สารท้าความเย็น) 
check valve วาล์วกันย้อน 
chilled water coil คอยล์น ้าเย็น 
chilled water storage system ระบบสะสมน ้าเย็น 
chimney effect; stack effect ปรากฏการณ์ลมลอยตัว 
chlorofluorocarbon (CFC) คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี) 
circuit วงจร 
circuit breaker ตัวตัดวงจร 
circulating air ลมหมุนเวียน 
circulating water น ้าหมุนเวียน 
clamp ข้อรัด 
clearance volume ช่องห่าง 
closed cycle วัฏจักรปิด 
code รหัส 
coefficient of performance of refrigeration COPc สัมประสิทธิ์สมรรถนะท้าความเย็น (ซีโอพี) 
coefficient of performance of heat pump COPh สัมประสิทธิ์สมรรถนะฮีตปั๊ม (ซีโอพี) 
coil ขดลวด; คอยล์, ท่อขด 
coil คอยล,์ ท่อขด; ขดลวด 
coil ท่อขด คอยล์ ขดลวด 
coil bypass  factor แฟกเตอร์ลมเลี่ยงผ่านคอยล์ 
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coil circuiting การลัดวงจรในคอยล์ 
coil depth ความลึกคอยล์ 
coil face area; face area of coil พื นท่ีหน้าคอยล์ 
coil height ความสูงคอยล์ 
coil performance สมรรถนะคอยล์ 
coil surface area พื นท่ีผิวคอยล์ 
coil vent รูระบายอากาศของคอยล์ 
cold storage การเก็บเย็น;  ห้องเย็น 
cold storage ห้องเย็น; การเก็บเย็น 
comfort air conditioning การปรับอากาศเพื่อความสบาย 
comfort chart แผนภูมิภาวะสบาย 
comfort cooling การท้าความเย็นสบาย 
comfort line เส้นภาวะสบาย 
comfort zone เขตสบาย 
commercial refrigeration system ระบบท้าความเย็นเชิงพาณิชย์ 
commercial refrigerator ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ 
compartment ส่วนกั นแยก 
component ส่วนประกอบ 
compound compression การอัดประกอบ 
compression การอัด 
compression efficiency ประสิทธิภาพการอัด 
compression equipment อุปกรณ์การอัด 
compression ratio , อัตราส่วนการอัด 
compression system ระบบการอัด 
compression tank ถังอัด 
compressor เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็น คอมเพรสเซอร์    
compressor refrigerating effect ผลท้าความเย็นของคอมเพรสเซอร์ , 
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compressor shell เปลือกคอมเพรสเซอร์ , 
compressor unit ชุดอัดแก๊ส; ชุดคอมเพรสเซอร์ , 
compressor unit  ชุดคอมเพรสเซอร์ , ชุดอัดแก๊ส , 
concentric reducer ข้อลดแบบร่วมศูนย์กลาง 
condensate ของเหลวผลควบแน่น 
condensate pan; drain pan ถาดรับน ้าทิ ง 
condensation การควบแน่น 
condenser เครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ 
condenser water; cooling water น ้าหล่อเย็น 
condensing pressure ความดันเครื่องควบแน่น 
condensing temperature อุณหภูมิควบแน่น 
condensing unit ชุดควบแน่น 
condensing unit refrigerating effect ผลท้าความเย็นของชุดควบแน่น 
conditioned air อากาศปรับภาวะ 
conduit ท่อร้อยสาย  ท่อส่งของไหล 
conduit ท่อส่งของไหล ท่อร้อยสาย 
connecting rod ก้านสูบ 
constant air volume system  ระบบลมจ่ายคงท่ี , ระบบซีเอวี 
contact factor (CF) แฟกเตอร์สัมผัส (ซีเอฟ) 
control การควบคุม 
control box กล่องควบคุม 
control center ศูนย์ควบคุม 
control console โต๊ะชดุควบคุม 
control panel แผงควบคุม 
controller ตัวควบคุม 
coolant ตัวท้าให้เย็น 
cooler ชุดท้าให้เย็น 
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cooler refrigerating effect ผลท้าความเย็นของชุดท้าให้เย็น 
cooling capacity วิสัยสามารถท้าให้เย็น 
cooling coil คอยล์ท้าความเย็น 
cooling element ผิวท้าความเย็น 
cooling load ภาระการท้าความเย็น 
cooling load factor แฟกเตอร์ภาระการท้าความเย็น 
cooling medium ตัวกลางท้าความเย็น 
cooling range ช่วงท้าความเย็น 
cooling tower หอท้าความเย็น 
cooling tower loading ภาระของหอท้าความเย็น 
copper plating ภาวะทองแดงเคลือบ 
core area พื นท่ีท่อสวมต่อ 
corkboard แผ่นไม้ก๊อก 
corrosion การกัดกร่อน 
corrosive กัดกร่อน 
Counter flow การไหลสวนทาง 
crankcase ห้องข้อเหวี่ยง 
crankcase heater อุปกรณ์อุ่นน ้ามันหล่อลื่น 
critical pressure ความดันวิกฤต 
critical temperature อุณหภูมิวิกฤต 
critical velocity ความเร็ววิกฤต 
cross broken พับไขว้ทแยงมุม 
cross connection การต่อข้าม 
cross section; x-section ภาคตัดขวาง 
cross-flow การไหลข้ามข้าง 
cryogenics อติสีตศาสตร์ (ความเย็นยวดยิ่ง) 
cryohydrate ไครโอไฮเดรต 
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cycles of concentration วัฏจักรความเข้มข้น 
cycling การท้างานเป็นรอบ 
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D 
 Dalton's law of partial pressure กฎความดันย่อยของดอลตัน 

damper ชุดแผ่นปรับลม 
damper motor มอเตอร์ชุดแผ่นปรับลม 

day-night thermostat 
เทอร์มอสแตต(ตัวควบคุมอุณหภูมิ)  
แบบกลางวัน-กลางคืน 

decibel (dB) เดซิเบล (ดีบี) 
declination of sun การบ่ายเบนของดวงอาทิตย์ 
defrost thermostat เทอร์มอสแตต(ตัวควบคุมอุณหภูมิ) ละลายน ้าแข็ง 
defrost timer อุปกรณ์จับเวลาละลายน ้าแข็ง 
defrosting cycle วัฏจักรละลายน ้าแข็ง 
degree of saturation ระดับขั นการอิ่มตัว 
degree of subcool องศาเย็นย่ิง 
degree of superheat องศาร้อนยวดยิ่ง 
dehumidification การลดความชื น 
dehumidified air อากาศปรับลดความชื น 
dehumidifier อุปกรณ์ลดความชื น 
dehumidifying effect ผลลดความชื น 
dehydration การขจัดน ้า 
de-ice thermostat เทอร์มอสแตต  

 
(ตัวควบคุมอุณหภูมิ) ละลายเกล็ดน ้าแข็ง 

demand charge ค่าอุปสงค์ 
derivative action การกระท้าแบบอนุพันธ์ 
derivative control การควบคุมแบบอนุพันธ์ 
descaling การขจัดตะกรัน 
desiccant สารดูดความชื น 
desiccation การดูดความชื น 
design conditions ภาวะออกแบบ 
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design working pressure ความดันก้าหนดใช้งาน 
developed pressure ความดันวัดได ้
dew point จุดน ้าค้าง 
dew-point rise การเพิ่มจุดน ้าค้าง 
dew-point temperature อุณหภูมิจุดน ้าค้าง 
diaphragm valve วาล์วไดอะแฟรม (กะบังลม) 
differential ค่าส่วนต่าง 
differential pressure ความดันส่วนต่าง 
differential pressure sensor ตัวรับรู้ความดันส่วนต่าง 
diffusion temperature difference ผลต่างอุณหภูมิแพร่ 
direct connected ต่อตรง 
direct drive การขับตรง 
direct expansion การระเหยสารท้าความเย็นโดยตรง 
direct expansion ระเหยสารท้าความเย็น 
direct expansion coil คอยล์ระเหยสารท้าความเย็นโดยตรง 
direct expansion evaporator เครื่องระเหยสารท้าความเย็นโดยตรง 
direct expansion system ระบบระเหยสารท้าความเย็นโดยตรง 
direct-acting diaphragm valve วาล์วไดอะแฟรมแบบท้างานโดยตรง 
direct-acting thermostat เทอร์มอสแตต(ตัวควบคุมอุณหภูมิ)แบบท้างานโดยตรง 
direct-online starter สตาร์ตเตอร์แบบต่อตรง 
discharge air ลมปล่อย 
discharge line ท่อส่งออก 
discharge plenum กล่องจ่ายลม 
discharge pressure ความดันด้านจ่าย 
discharge temperature อุณหภูมิทางออก 
discharge tube; hot gas line ท่อแก๊สร้อน 
discharge valve วาล์วด้านจ่าย 
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distributor; liquid distributor หัวกระจายของเหลว (สารท้าความเย็น) 
digital control การควบคมุเชิงดิจิทัล (เชิงเลข) 
domestic refrigerator , ตู้เย็นในบ้าน 
double discharge riser ท่อคู่ตั งจ่าย 
double glazing wall ผนังกระจกสองชั น 
double shaft เพลาสองข้าง 
double suction riser ท่อคู่ตั งดูด 
draft ลมดูด, ลมเป่า 
draft ลมเป่า, ลมดูด 
drain ท่อระบายทิ ง 
drier อุปกรณ์ดูดซับความชื น 
drift น ้าปลิว 
drift eliminator แผงเกล็ดกันน ้าปลิว 
drip ชุดตัวดักไอน ้าพร้อมท่อ ; 

 
ท่อไอกลั่นตัว ชุดตัวดักไอน ้าพร้อมท่อ 

 
หยดน ้า , ชุดตัวดักไอน ้าพร้อมท่อ  

drive ชุดขับ 
drop ระยะตก (ของลม) 
dry air อากาศแห้ง 
dry coil คอยล์แห้ง 
dry expansion การระเหยสารท้าความเย็นหมดพอด ี
dry weight น ้าหนักเคร่ือง 
dry-bulb temperature อุณหภูมิกระเปาะแห้ง 
dry-type evaporator เครื่องระเหยแบบแห้ง 
dual compression compressor คอมเพรสเซอร์แบบทวิภาวะ 

 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบทวิภาวะ  

dual effect control การควบคุมทวิภาวะ 
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duct riser ท่อลมแนวตั ง 
duct shaft ช่องท่อลม 
duct stiffener โลหะตามท่อลม 
duct system ระบบท่อลม 
duct take-off ท่อลมแยก 
duct transformer ท่อนท่อลมแปลงรูป 
ductwork งานท่อลม 
dust ฝุ่นผง 
dust-holding capacity วิสัยสามารถกักฝุ่นผง 
dynamic head ล้าความดันพลวัต 
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E 
 eccentric reducer ข้อลดแบบเยื องศูนย์กลาง 

EER (energy efficiency ratio) อีอีอาร์ (ประสิทธิภาพการให้ความเย็น) 
effective temperature อุณหภูมิยังผล 
effective temperature difference ผลต่างอุณหภูมิยังผล 
effective work งานยังผล 
ejector  อีเจ๊กเตอร์ (เครื่องขับออก) 
elbow vanes แผ่นแบ่งช่องท่อเลี ยว 
electric control การควบคุมเชิงไฟฟ้า 
electric heating element ชุดท้าความร้อนด้วยลวดไฟฟ้า 
electric isolator อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า 
electric precipitator อุปกรณ์กรองฝุ่นด้วยไฟฟ้า 
electronic control การควบคุมเชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
eliminator ตัวก้าจัด 
emissivity สภาพเปล่งรังสี 
emittance ความเปล่งรังสี 
encapsulated ice storage system ระบบสะสมน ้าแข็งในถุงพลาสติก 
energy efficiency ratio (EER) ประสิทธิภาพการให้ความเย็น (อีอีอาร์) 
environmental engineering วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
environmental standards มาตรฐานส่ิงแวดล้อม 
equalizer ท่อรักษาสมภาพ 
equalizing pressure ความดันสมภาพ 
equilibrium pressure ความดันสมดุล 
equivalent length ความยาวสมมูล 
erosion corrosion การกัดกร่อนแบบเซาะลึก 
evaporating temperature อุณหภูมิระเหย 
evaporation การระเหย 
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evaporative condenser เครื่องควบแน่นแบบระเหย 
evaporative cooling การท้าความเย็นแบบระเหย 
evaporative equilibrium สมดุลแบบระเหย 
evaporator เครื่องระเหย 
evaporator coil คอยล์เครื่องระเหย 
evaporator temperature อุณหภูมิเคร่ืองระเหย 
exfiltration ลมร่ัวจากห้อง 
exhaust air ลมถ่ายออก 
exhaust opening ช่องลมถ่ายออก 
exhauster; exhaust fan พัดลมดูดออก 
expansion coil คอยล์ระเหยสารท้าความเย็น 
expansion tank ถังรับน ้าขยายตัว 
expansion valve วาล์วระเหยสารท้าความเย็น 
expansion valve capacity วิสัยสามารถของวาล์วระเหยสารท้าความเย็น 
expansion valve superheat ค่าความร้อนยวดยิ่งของวาล์วระเหย- 
expansion valve superheat change การเปลี่ยนค่าความร้อนยวดยิ่งของวาล์ว 
extended surface พื นผิวเพิ่มถ่ายโอนความร้อน 
external equalizer ท่อรักษาสมภาพภายนอก 
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F 
 face split coil คอยล์แยกผิวหน้า 

face velocity ความเร็วลมหน้าคอยล์ 
fan พัดลม 
fan arrangement การจัดต้าแหน่งขับพัดลม 
fan class of construction ชั นสร้างพัดลม 
fan coil unit หน่วยแฟนคอยล์ 
fan designation การระบุพัดลม 
fan drive ชุดขับพัดลม 
fan drive arrangement การจัดต้าแหน่งขับพัดลม 
fan guard ตะแกรงพัดลม 
fan housing เปลือกพัดลม 
fan laws กฎพัดลม 
fan performance สมรรถนะพัดลม 
fan shroud กระบังพัดลม 
fan thermostat เทอรม์อสแตตพัดลม 
fan wheel ล้อพัดลม  
fill แผ่นกรุ 
fill insulation ฉนวนใช้กรุ 
filter rack รางแผงกรองอากาศ 
filter-dryer ชุดดูดกรองสารท้าความเย็น 
fin ครีบ 
finned coil คอยล์มีครีบ 
finned tube ท่อมีครีบ 
fire damper ชุดแผ่นปรับลมกั นไฟลาม 
fixed grille ช่องลมเกร็ดตรึง 
flammability สภาพลุกไหม้ได ้
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flare connection การต่อแบบปลายบาน 
flash gas แฟลชแก๊ส 
flexible connector ข้อต่ออ่อน 
flexible duct ท่อลมอ่อน 
flexible tube ท่ออ่อน 
float valve วาล์วลูกลอย 
flooded-type evaporator เครื่องระเหยแบบแช่สารท้าความเย็น 
floor mounted ตั งพื น 
foaming การเกิดฟอง 
forced draft ลมเป่าเข้า 
forced-draft cooling tower หอท้าความเย็นใช้ลมเป่าเข้า 
forward curved blade fan พัดลมใบโค้งเอียงหน้า 
foul gas แก๊สไม่ควบแน่น 
fouling factor แฟกเตอร์ความสกปรกของผิว 
free area พื นท่ีสุทธชิ่องลม 
freezer ห้องแช่แข็ง 
freeze-up น ้าแข็งจับ 
freezing การท้าให้เยือกแข็ง 
freezing point จุดเยือกแข็ง 
fresh air; outdoor air อากาศใหม่ 
friction drop , friction loss ความดันลด (จากความเสียดทาน) 
friction head ล้าความดันเสียดทาน 
friction rate อัตราเสียดทาน 
frost back เกล็ดน ้าแข็งเกาะท่อดูด 
frostbite เนื อเสียเหตุเย็นจัด 
fusible plug จุกอุดหลอมละลาย 
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G 
galvanic corrosion การกัดกร่อนแกลแวนิก  
gauge glass หลอดแก้วตรวจระดับ 
gauge pressure ความดันเกจ 
generator (absorption system) อุปกรณ์แยกสารท้าความเย็น 
glazing การใช้แผ่นกระจกกับอาคาร 
glycol ไกลคอล 
graduate acting ปรับควบคุมตามส่วน 
gravity damper ชุดแผ่นปรับลมแบบโน้มถว่ง 
grille ช่องลม 
gross weight น ้าหนักรวบยอด 
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H 

 halide torch หัวเปลวตรวจร่ัว 
halogenated refrigerant สารท้าความเย็นประเภทแฮโลเจน 
hand expansion valve วาล์วระเหยสารท้าความเย็นปรับด้วยมือ 
HCFC (hydro chlorofluorocarbon) เอชซีเอฟซี 
HCFC refrigerant สารท้าความเย็นเอชซีเอฟซี 
HCFC-123 เอชซีเอฟซี-๑๒๓ 
HCFC-22 เอชซีเอฟซี-๒๒ 
head ล้าความดัน (ของของไหล) 
header ท่อรวม 
heat ความร้อน 
heat exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 
heat gain ความร้อนรับ 
heat interchanger เครื่องถ่ายโอนสารความร้อนระหว่าง 
heat loss ความร้อนสูญเสีย 
heat of fusion ความร้อนของการหลอม 
heat pipe ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน 
heat pump ฮีตปั๊ม 
heat pump (COPh) สัมประสิทธิ์สมรรถนะฮีตปั๊ม (ซีโอพี) 
heat reclaim การใช้ประโยชน์คืนจากความร้อน 
heat transfer การถ่ายโอนความร้อน 
heat transfer coefficient สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อน 
heat transfer fluid ของไหลรับถ่ายโอนความร้อน 
heat transmission การส่งผา่นความร้อน 
heat transmission coefficient สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อน 
heating coil คอยล์ท้าความร้อน 
helical rotary compressor คอมเพรสเซอร์แบบเกลียวหมุน 
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hermetic compressor เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหุ้มปิด , 
hermetic compressor  คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด 
HFC (hydro fluorocarbon) เอชเอฟซี (ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน) 
HFC refrigerant สารท้าความเย็นเอชเอฟซี 
HFC-134a เอชเอฟซี-๑๓๔เอ 
high pressure side; high side ด้านความดันสูง 
hot gas แก๊สร้อน 
hot gas defrosting การละลายน ้าแข็งด้วยแก๊สร้อน 
hot water coil คอยลน์ ้าร้อน 
household refrigerator ตู้เย็นในบ้าน 
humidifier เครื่องเพิ่มความชื น 
humidifying effect ผลเพิ่มความชื น 
humidistat; hygrostat ตัวควบคุมความชื น 
humidity , moisture ความชื น 
humidity control การควบคุมความชื น 
humidity ratio อัตราส่วนความชื น 
hydrocarbon ไฮโดรคาร์บอน 
hydrocarbon refrigerant สารท้าความเย็นไฮโดรคาร์บอน 
hydro chlorofluorocarbon (HCFC) ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (เอชซีเอฟซี) 
hydro fluorocarbon (HFC) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (เอชเอฟซี) 
hydrolysis การแยกสลายด้วยน ้า 
hydrometer มาตรความหนาแน่นของเหลว 
hydronic air conditioning system 
(all water air conditioning system) ระบบปรับอากาศแบบน ้าล้วน 
hydrostatic pressure ความดันอุทกสถิต 
hygrometer มาตรความชื นสัมพัทธ์ 
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I 
    ice bank แผงน ้าแข็ง 

  ice chiller  เครื่องท้าน ้าแข็ง 
  ice harvesting storage system ระบบสะสมน ้าแข็งแบบเก็บเกี่ยว 

ice storage system ระบบสะสมน ้าแข็ง 
  ice-on-coil storage system ระบบสะสมน ้าแข็งบนคอยล์ 

 impeller จานใบพัด 
  indicated work งานวัดโดยตรง 
  indirect refrigeration system ระบบท้าความเย็นโดยอ้อม 

 indoor air อากาศในห้อง 
  induced air ลมเหนี่ยวน้า 
  induced draft ลมดูดออก 
  induced-draft cooling tower หอท้าความเย็นใช้ลมดูดออก 

 induction unit ชุดส่งลมเหนี่ยวน้า 
  industrial air conditioning การปรับอากาศเชิงอุตสาหกรรม 

inert gas แก๊สเฉื่อย 
  infiltration ลมร่ัวเข้าห้อง 
  

inlet guide vane ใบน้าร่องทางเข้า 
  inline fan พัดลมติดตั งในท่อลม 

 integral action การกระท้าแบบอินทิกรัล (ปริพันธ)์ 
 integral control การควบคุมแบบอินทิกรัล (ปริพันธ์) 
 integral-finned coil คอยล์มีครีบในตัว 

  internal equalizer ท่อรักษาสมภาพภายใน 
 internal heat ความร้อนภายใน 

  internal heat gain ความร้อนรับภายใน 
 intertwined circuiting  coil คอยล์วงจรไขว้ 

  ion exchange softener เครื่องท้าน ้าอ่อนชนิดแลกเปลี่ยนไอออน 
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J 

 jacketing การหล่อด้วยของเหลว 
 

 

K 
 kit ชุดอุปกรณ์ 
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L 
 label diagram แผนภาพสัญลักษณ์ 

lag ช่วงล่า(ล้าหลัง) 
latent heat of fusion ความร้อนแฝงของการหลอม 
latent heat ความร้อนแฝง 
latent heat of evaporation ความร้อนแฝงของการระเหย 
latitude ละติจูด 
leak detector เครื่องตรวจหารอยร่ัว 
leakage rate อัตราการร่ัว 
lighting heat ความร้อนจากไฟส่องสว่าง 
limiting thermostat เทอร์มอสแตตแบบขีดจ้ากดั 
line loss ความดันลดในท่อ 
linear diffuser; slot diffuser ช่องจ่ายลมแนวยาว 
lining การบุภายใน 
liquefaction การท้าให้เป็นของเหลว 
liquid chiller เครื่องท้าของเหลวเย็น 
liquid distributor tube ท่อหัวกระจายของเหลว 
liquid indicator ช่องตรวจของเหลว (สารท้าความเย็น) 
liquid line ท่อสารเหลว 
liquid refrigerant receiver; receiver ถังพักสารท้าความเย็นเหลว 
liquid slugging สารเหลวคั่ง 
liquor ลิเคอร์ 
louver เกล็ดช่องลม 
low pressure duct system ระบบท่อลมความดันต่้า 
low pressure side; low side ด้านความดันต่้า 
low-side float valve วาล์วลูกลอยด้านความดันต่้า 
lubricant สารหล่อลื่น 
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M 
 machine room; machinery room ห้องเครื่อง 

main ท่อหลัก 
make-up air ลมเติม 
make-up water น ้าเติม 
manifold ท่อร่วม 

manometer 
แมนอมิเตอร ์มาโนมิเตอร์ (มาตรความดัน
ของไหล) 

manual control การควบคุมด้วยมือ 
manual damper ชุดแผ่นปรับลมด้วยมือ 
manual defrost การละลายน ้าแข็งปรับด้วยมือ 
mean temperature difference ผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ย 
mechanical control การควบคุมเชิงกล 
mechanical efficiency ประสิทธิภาพเชิงกล (ของคอมเพรสเซอร์) 
mechanical joint รอยต่อเชิงกล 
mechanical refrigerating system ระบบท้าความเย็นเชิงกล 
mechanical seal กันรั่วเชิงกล 
mechanical-draft cooling tower หอท้าความเย็นใช้พัดลม 
mechanically bonded ติดกันโดยวิธีกล 
micron ไมครอน 
miscibility สภาพผสมเข้ากันได้ 
miter elbow ท่อเลี ยวหักฉาก 
mixed air ลมผสม 
mixing box กล่องผสมลม 
mixture สารผสม 
modulating control การควบคุมแบบต่อเนื่อง 
modulating motor มอเตอร์หมุนปรับแบบต่อเนื่อง 
modulating thermostat เทอร์มอสแตตแบบต่อเนื่อง 
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modulating valve วาล์วแบบต่อเนื่อง 
moist air อากาศชื น 
moisture carry-over ความชื นลอดผ่าน 
moisture gain ความชื นรับ 
moisture regain ความชื นรับเพิ่ม 
monitor เครื่องเฝ้าสังเกต, มอนิเตอร์; ตัวจอภาพ 
monitor ตัวจอภาพ; เครื่องเฝ้าสังเกต,มอนิเตอร ์
monitor มอนิเตอร์, เครื่องเฝ้าสังเกต; ตัวจอภาพ 
motor protector อุปกรณ์ปกป้องมอเตอร์ 
motorized valve วาล์วขับด้วยมอเตอร์ 
muffler กระบอกลดเสียง 
multiple refrigeration system ระบบท้าความเย็นแบบพหุคูณ 
multistage compression การอัดแบบหลายขั น 
multistage expansion การระเหยสารท้าความเย็นแบบหลายขั น 
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N 
 nameplate ป้ายประจ้าเครื่อง 

natural draft ลมธรรมชาติ 
natural-draft cooling 
tower 

หอท้าความเย็นด้วยลม
ธรรมชาติ 

night setback การปรับคืนช่วงกลางคืน 
noise สัญญาณรบกวน; เสียงรบกวน 
noise เสียงรบกวน; สัญญาณรบกวน 
non-CFC refrigerant สารท้าความเย็นไร้ซีเอฟซี 
non condensable  gas แก๊สไม่ควบแน่น 
non-conductive duct ท่อลมไม่น้าไฟฟ้า 
non-overloading type fan พัดลมแบบไร้ภาระเกิน 
normally closed ปกติปิด 
normally open ปกติเปิด 
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O 
 off peak period ช่วงเวลาความต้องการก้าลังไฟฟ้าต่้า 

oil charge ปริมาณน ้ามันประจุ 
oil cooler อุปกรณ์ระบายความร้อนน ้ามันหล่อลื่น 
oil separator อุปกรณ์แยกน ้ามันหล่อล่ืน 
oil still อุปกรณ์กลั่นแยกน ้ามันหล่อลื่น 
oil trap กับดักน ้ามันหล่อลื่น 
on peak period ช่วงเวลาความต้องการก้าลังไฟฟ้าสูง 
on-off control การควบคุมแบบปิด-เปิด 
opaque area พื นท่ีทึบแสง 
open expansion tank ถังรับน ้าขยายตัวแบบเปิด 
open-shell-and-tube condenser เครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อเปิด 
open-type compressor คอมเพรสเซอร์แบบเปิด 
open-type compressor เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเปิด , 
operating pressure ความดันขณะท้างาน 
operating weight น ้าหนักเคร่ืองใช้งาน 
orifice ช่อง 
orifice plate แผ่นช่อง 
OTTV  (overall thermal transfer value) โอทีทีวี 
outdoor ภายนอกอาคาร 
outdoor thermostat เทอร์มอสแตตนอกอาคาร 
outlet pressure ความดันทางออก 
output ปริมาณออก 
outside air อากาศภายนอก 
outside air opening ช่องลมภายนอก 
overall thermal transfer value (OTTV) ค่าการถ่ายโอนความร้อนรวบยอด 

 
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร) 
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overhang กันสาด 
overload ภาระเกิน 
overload protection การกันภาระเกิน 
overload relay รีเลย์กันภาระเกิน 
overriding การรับช่วงคุมแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก-3.32 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

P 
 packaged type air conditioner เครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน 

packaged unit ชุดอุปกรณ์แบบรวมส่วน 
packing วัสดุอัด 
packing seal กันรั่วแบบอัด 
packless valve วาล์วไร้วัสดุอัด 
pan ถาด 
panel board แผงไฟ 
parallel flow การไหลแบบขนาน 
partial peak period ช่วงเวลาความต้องการก้าลังไฟฟ้าสูง- 
partial pressure ความดันย่อย 
particulate filtration การกรองละอองธุลี 
people heat ความร้อนจากคน 
percentage humidity ความชื นเป็นร้อยละ 
perforated grille; stamped grille ช่องลมแบบหน้าพรุน 
performance สมรรถนะ 
pH พีเอช 
phase เฟส 
pipe shaft ช่องท่อ 
pipe support ท่ีรองรับท่อ 
piping ท่อและอุปกรณ์ท่อ 
piston displacement ความจุกระบอกสูบ 
pitch ความลาดเอียง 
pitot tube anemometer มาตรความเร็วลมแบบพิโทต์ทิวบ์ 
pitting corrosion การกัดกร่อนเป็นหลุม 
plate heat exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น 
plate-finned coil คอยล์ครีบแผ่น 
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plenum ceiling เพดานกล่องลม 
plenum chamber กล่องลม 
pneumatic control การควบคุมแบบลมอัด 
positive displacement compressor คอมเพรสเซอร์แบบเปลี่ยนปริมาตร 
positive displacement compressor เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเปลี่ยน- 
potentiometer โพเทนชิออมิเตอร์ 
power ก้าลัง 
power capacitor ตัวเก็บประจุก้าลัง 
power consumption ก้าลังท่ีใช้ไป 
precooler ชุดท้าให้เย็นล่วงหน้า 
preheat coil คอยลอุ่์นอากาศล่วงหน้า 
preheater ชุดท้าให้อุ่นล่วงหน้า 
pressure ความดัน 
pressure change of expansion valve การเปลี่ยนความดันทางออกของวาล์ว- 
pressure drop ความดันลด 
pressure imposing element อุปกรณ์เพิ่มความดัน 
pressure limiting device อุปกรณ์จ้ากัดความดัน 
pressure loss ความดันสูญเสีย 
pressure reducing valve วาล์วลดความดัน 
pressure regulator ตัวคุมค่าความดัน 
pressure relief device อุปกรณ์ระบายความดัน 
pressurestat; pressure switch สวิตซ์ความดัน 
primary air ลมปฐมภูมิ 
primary fluid ของไหลปฐมภูมิ 
primary refrigerant สารท้าความเย็นปฐมภูมิ 
propeller fan พัดลมใบแฉก 
proportional action การกระท้าแบบสัดส่วน 
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proportional control การควบคุมแบบสัดส่วน 
proportional thermostat เทอร์มอสแตตแบบสัดส่วน 
protecting grille ตะแกรงคุ้มภัย 
psychrometer ไซโครมิเตอร์ , มาตรความความชื นสัมพัทธ์ 
psychrometer มาตรความชื นสัมพัทธ์แบบ- 
psychrometric chart แผนภูมิไซโครเมตรี 
psychrometry ไซโครเมตร ี
published rating ค่าประเมินรับรอง 
pump down การสูบถ่าย (สารท้าความเย็น) 
pump out การสูบไล่ (สารท้าความเย็น) 
purge  valve วาล์วไล่แก๊ส 
purger อุปกรณ์ไล่แก๊ส 
purging การไล่แก๊ส 

 
 

Q 
 quality of wet vapor คุณภาพของไอชื น 
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R 
 R-123 อาร์-๑๒๓ 

R-134a อาร์-๑๓๔เอ 
R-22 อาร์-๒๒ 
radial blade fan พัดลมใบตรง 
rain shield ครอบกันฝน 
rated capacity วิสัยสามารถประเมิน 
rating ค่าประเมิน; อัตรา 
rating อัตรา; ค่าประเมิน 
ratio of compression อัตราส่วนการอัด 
raw water น ้าดิบ 
reach-in refrigerator ตู้เย็นแบบหยิบถึง 
reciprocating chiller เครื่องท้าของเหลวเย็นแบบลูกสูบ 
reciprocating compressor คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ 
reciprocating compressor เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบลูกสูบ , 
recirculated air ลมหมุนเวียนกลับ 
recirculating water น ้าหมุนเวียนกลับ 
reflectivity สภาพสะท้อน 
refrigerant สารท้าความเย็น 
refrigerant charge ปริมาณสารท้าความเย็นประจุ 
refrigerant compressor เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็น 
refrigerant gas แก๊สท้าความเย็น 
refrigerant liquid ของเหลวท้าความเย็น 
refrigerating capacity วิสัยสามารถท้าความเย็น 
refrigerating circuit วงจรท้าความเย็น 
refrigerating cycle วัฏจักรท้าความเย็น 
refrigerating effect ผลท้าความเย็น 
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refrigerating engineering วิศวกรรมท้าความเย็น 
refrigerating machinery ชุดเครื่องจักรท้าความเย็น 
refrigerating plant โรงท้าความเย็น 
refrigerating system ระบบท้าความเย็น 
refrigeration การท้าความเย็น ; วิชาการท้าความเย็น 
refrigeration วิชาการท้าความเย็น; การท้าความเย็น  

refrigeration (COPc) 
ซีโอพี (สัมประสิทธิ์สมรรถนะการท้าความ
เย็น) 

refrigerator ตู้เย็น 
regenerative cooling การท้าความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ ง 
register ช่องลมปรับปรมิาณได้ 
reheater อุปกรณ์อุ่นอากาศ 
reheating coil , tempering coil คอยล์อุ่นอากาศ 
relative humidity ความชื นสัมพัทธ์ 
relay รีเลย์ 
relief damper ชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน 
remote bulb thermostat เทอร์มอสแตตแบบหางกระเปาะ 
resilient mounting อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน 
return air ลมกลับ 
return gas แก๊สไหลกลับ 
return grille ช่องลมกลับ 
reverse-acting diaphragm valve วาล์วไดอะแฟรมแบบท้างานผันกลับ 
reverse-acting thermostat เทอร์มอสแตตแบบท้างานผันกลับ 
reversible cycle วัฏจักรผันกลับ 
revolution per minute (rpm) รอบต่อนาที (อาร์พีเอ็ม) 
rifle tube ท่อเกลียวใน 
riser ท่อตั ง 
roof thermal transfer value (RTTV) ค่าการถ่ายโอนความร้อนของหลังคา(ค่าการ
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ถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา) 

rooftop air conditioner เครื่องปรับอากาศติดบนหลังคา 
room air conditioner เครื่องปรับอากาศติดห้อง 
room dew point จุดน ้าค้างห้อง 
room temperature อุณหภูมิห้อง 
room thermostat เทอร์มอสแตตในห้อง 
rotary chiller เครื่องท้าของเหลวเย็นแบบหมุน 
rotary compressor คอมเพรสเซอร์แบบหมุน 
rotary compressor เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหมุน , 
rotary heat exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุน 
row split coil คอยล์แยกแถว 
rpm (revolution per minute) อาร์พีเอ็ม (รอบต่อนาที) 
RTTV (roof thermal transfer value) อาร์ทีทีวี 
run capacitor ตัวเก็บประจุขณะท้างาน 
runout ท่อย่อย 
rupture member อุปกรณ์แตกตามพิกัด 
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S 
 safety factor แฟกเตอร์ความปลอดภัย 

safety valve วาล์วนิรภัย 
salt storage system ระบบสะสมน ้าเกลือแข็ง 
saturated air อากาศอิ่มตัว 
saturated vapor ไออิ่มตัว 
saturation pressure ความดันอิ่มตัว 
saturation ratio อัตราส่วนการอิ่มตัว 
saturation temperature อุณหภูมิอิ่มตัว 
screw chiller เครื่องท้าของเหลวเย็นแบบเกลียว 
screw compressor คอมเพรสเซอร์แบบเกลียว 
screw compressor เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเกลียว , 
scroll compressor คอมเพรสเซอร์แบบก้นหอย 
scroll compressor เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบก้นหอย , 
sealed unit compressor คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด 
sealed unit compressor เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหุ้มปิด 
seamless tube ท่อไร้ตะเข็บ 
secondary air ลมทุติยภูมิ 
secondary fluid ของไหลทุติยภูมิ 
secondary refrigerant สารท้าความเย็นทุติยภูมิ 
self-contained air conditioner เครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน 
self-service refrigerator  ตู้เย็นแบบบริการตัวเอง 
semi-automatic defrost การละลายน ้าแข็งกึ่งอัตโนมัติ 
semi-hermetic compressor คอมเพรสเซอร์แบบประกอบปิด 
semi-hermetic compressor  เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบประกอบ- 
sensible heat ความร้อนสัมผัส 
sequence control การควบคุมล้าดับขั นตอน 
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service refrigerator ตู้เย็นแบบบริการ 
service valve วาล์วบริการ 
shading device อุปกรณ์บังแดด 
shaft seal กันรั่วเพลา 
shell and tube heat exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือก- 
shell-and-tube condenser เครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อ 
short cycling การท้างานเป็นรอบถี่ 
sight glass ช่องตรวจใส 
silica gel ซิลิกาเจล 
sleep mode control การควบคุมภาวะหลับ 
sleeve ช่องผ่าน 
solar altitude; solar altitude angle มุมทางสูงดวงอาทิตย์ 
solar azimuth; solar azimuth angle มุมภาคทิศดวงอาทิตย์ 
solar constant ค่าคงตัวแสงอาทิตย์ 
solar factor แฟกเตอร์แสงอาทิตย์ 
solar heat gain ความร้อนรับจากดวงอาทิตย์ 
solenoid coil ขดลวดโซเลนอยด ์

 
(ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า) 

solenoid valve วาล์วโซเลนอยด์ 
solubility สภาพละลายได้ 
sound attenuator กล่องลดเสียง 
sound insulation ฉนวนกันเสียง 
sound trap กับดักเสียง 
specific heat ความร้อนจ้าเพาะ 
specific humidity ความชื นจ้าเพาะ 
split type air conditioner เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
splitter damper ชุดแผ่นปรับแบ่งลม 
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spread มุมแผ่กระจาย 
square elbow ท่อเหลี่ยมหักฉาก 
standard air อากาศมาตรฐาน 
standard condition ภาวะมาตรฐาน 
standard rating ค่าประเมินมาตรฐาน 
standard rating conditions ภาวะค่าประเมินมาตรฐาน 
start capacitor ตัวเก็บประจุเมื่อเริ่มท้างาน 
static head ล้าความดันสถิต 
static pressure ความดันสถิต 
static regain ความดันสถิตกลับคืน 
steady state condition ภาวะสถานะคงตัว 
step control การควบคุมขั นตอน 
stepping motor มอเตอร์แบบขั น 
stop valve วาล์วปิดเปิด 
strainer ชุดดักผง 
stuffing box ชุดกันรั่ว 
subcooling การท้าให้เย็นย่ิง 
suction accumulator ถังพักด้านดูด 
suction head ล้าความดันด้านดูด 
suction inlet ทางดูดเข้า 
suction line; suction tube ท่อดูดแก๊สเย็น 
suction pressure ความดันด้านดูด 
suction temperature อุณหภูมิด้านดูด 
suction valve วาล์วด้านดูด 
superheat ความร้อนยวดยิ่ง 
superheated gas แก๊สร้อนยวดยิ่ง 
superheated vapor ไอร้อนยวดยิ่ง 
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supply air ลมจ่าย 
supply fan พัดลมจ่าย 
supply grille ช่องลมจ่าย 
surface cooling การท้าความเย็นด้วยผิวเย็น 
surface dehumidifier อุปกรณ์ลดความชื นด้วยผิวเย็น 
surface film conductance ความน้าความร้อนแผ่นบางที่ผิว 
surge drum หม้อลดจังหวะความดัน 
swash plate rotary compressor คอมเพรสเซอร์แบบหมุนกวาด 

 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหมุนกวาด , 

sweating การเกิดหยาดน ้า 
swing motor มอเตอร์ส่ายลม 
synchronous motor ซิงโครนัสมอเตอร์, มอเตอร์สมวาร 
synchronous motor มอเตอร์สมวาร, ซิงโครนัสมอเตอร์ 
synchronous speed อัตราเร็วสมวาร 
system refrigerating effect ผลท้าความเย็นของระบบ 
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T 
 temperature drop อุณหภูมิลด 

temperature rise อุณหภูมิเพิ่ม 
temperature swing อุณหภูมิแกว่ง 
terminal unit ชุดจ่ายลมปลายทาง 
theoretical displacement ปริมาตรกระจัดทางทฤษฎี 
thermal bulb กระเปาะวัดความร้อน 
thermal conductance ความน้าความร้อน 
thermal conduction การน้าความร้อน 
thermal conductor ตัวน้าความร้อน 
thermal insulation ฉนวนความร้อน 
thermal resistance ความต้านทานความร้อน 
thermal resistivity สภาพต้านทานความร้อน 
thermal valve วาล์วความร้อน 
thermostat เทอร์มอสแตต 
thermostatic expansion valve วาล์วระเหยสารท้าความเย็นแบบท้างานด้วยอุณหภูมิ 
throw ระยะพุ่ง (ของลม) 
timer motor มอเตอร์เวลา 
ton of refrigeration (TR) ตันความเย็น 
total cooling effect ผลท้าความเย็นรวม 
total dynamic head ล้าความดันพลวัตรวม 
total head ล้าความดันรวม 
total heat gain ความร้อนรับรวม 
total pressure ความดันรวม 
total volumetric efficiency ประสิทธภิาพเชิงปริมาตรรวม 
transmission heat gain ความร้อนรับผ่านมวล 
treated water น ้าปรับคุณภาพ 
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tube insulation ฉนวนรูปท่อ 
tube axial fan พัดลมติดตั งในท่อกลม 
tube-in-tube condenser เครื่องควบแน่นแบบท่อสวมซ้อน 
two position control การควบคุมแบบสองต้าแหน่ง 

 
 

U 
 u-bend ข้องอรูปตัวยู 

uncased coil คอยล์เปลือย 
uniform corrosion การกัดกร่อนท่ัวไป 
unitary air conditioner เครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วย 
unloader อุปกรณ์ลดการอัดคอมเพรสเซอร์ 
unsaturated air อากาศไม่อิ่มตัว 
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V 
 vacuum pump ปั๊มสุญญากาศ 

vane rotary compressor คอมเพรสเซอร์แบบใบหมุน 

 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบใบหมุน , 

vane axial fan พัดลมมีใบน้าร่องติดตั งในท่อกลม 
vapor barrier แผ่นกั นไอ 
vapor lock การปิดกั นด้วยไอ 
vapor pressure ความดันไอ 
variable air volume system , ระบบลมจ่ายแปรเปลี่ยน , ระบบวีเอวี 
VAV system 

 velocity  pressure ความดันความเร็ว 
velocity head ล้าความดันความเร็ว 
velometer มาตรความเร็วลม 
ventilation การระบายอากาศ 
ventilation air ลมถ่ายเท 
vibration isolator อุปกรณ์ลดการส่ันสะเทือน 
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W 
 walk-in refrigerator ตู้เย็นแบบเดินเข้าได้ 

wall mounted ติดผนัง 
wall section หน้าตัดผนัง 
wall solar azimuth angle มุมภาคทิศดวงอาทิตย์ของผนัง 
water chiller เครื่องท้าน ้าเย็น 
water conditioning ; water treatment การปรับคุณภาพน ้า 
water cooler ตู้น ้าเย็น 
water regulator valve วาล์วควบคุมน ้า 
water vapor ไอน ้าแฝง 
water vapor pressure ความดันไอน ้าแฝง 
water-cooled condenser เครื่องควบแน่นระบายความร้อน 
water-cooled condensing unit ชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยน ้า 
water-cooling tower หอท้าความเย็นด้วยน ้า 
wax ไข 
welded hermetic compressor คอมเพรสเซอร์แบบเชื่อมปิด 

 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเชื่อมปิด  

welded joint รอยต่อเชื่อม 
wet coil; wetted coil คอยล์เปียก 
wet-bulb depression temperature อุณหภูมิลดกระเปาะเปียก 
wet-bulb temperature อุณหภูมิกระเปาะเปียก 
windage loss น ้าสูญตามลม 
wire duct ท่อใหญ่ร้อยสายไฟ 
wiredrawing การไหลรีด 
wiring diagram , wiring schematics แผนภาพระบบไฟฟ้า 
wye - delta starter สตาร์ตเตอร์แบบวาย-เดลตา 
wye strainer; y-strainer ชุดดักผงแบบวาย 
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X (no word) 
Y (no word) 
 
Z 

 zone damper ชุดแผ่นปรับลมแบ่งเขต 
zone of maximum crystal formation เขตก่อเกิดผลึกสูงสุด 
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ภาคผนวก ก-4 
ค าศัพท์ตามเรียงล าดับตามพยัญชนะภาษาไทย 

(จากราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ปี 2009) 
 
ก 

 กฎความดันย่อยของดอลตัน Dalton's law of partial pressure 
กฎพัดลม fan laws 
กฎสัมพรรคภาพ affinity laws 
กระบวนการแอเดียแบติก adiabatic process 
กระบอกลดเสียง muffler 
กระเปาะวัดความร้อน thermal bulb 
กระแสลม air stream 
กล่องควบคุม control box 
กล่องจ่ายลม discharge plenum 
กล่องผสมลม mixing box 
กล่องลดเสียง sound attenuator 
กล่องลม plenum chamber 
กระบังพัดลม fan shroud 
กัดกร่อน corrosive 
กันรั่วเชิงกล mechanical seal 
กันรั่วแบบจีบ bellows seal 
กันรั่วแบบอัด packing seal 
กันรั่วเพลา shaft seal 
กันสาด overhang 
กับดักน ้ามันหล่อล่ืน oil trap 
กับดักเสียง sound trap 
ก้านสูบ connecting rod 
การกรองละอองธุลี particulate filtration 
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การกระท้าแบบสัดส่วน proportional action 
การกระท้าแบบอนุพันธ์ derivative action 
การกระท้าแบบอินทิกรัล integral action 
การกัดกร่อน corrosion 
การกัดกร่อนแกลแวนิก galvanic corrosion 
การกัดกร่อนท่ัวไป uniform corrosion 
การกัดกร่อนแบบเซาะลึก erosion corrosion 
การกัดกร่อนเป็นหลุม pitting corrosion 
การกันภาระเกิน overload protection 
การเก็บเย็น;  ห้องเย็น cold storage 
การเกิดโพรง (ในของเหลว) cavitations 
การเกิดฟอง foaming 
การเกิดหยาดน ้า sweating 
การขจัดตะกรัน descaling 
การขจัดน ้า dehydration 
การขับตรง direct drive 
การควบคุม control 
การควบคุมขั นตอน step control 
การควบคุมความชื น humidity control 
การควบคุมเชิงกล mechanical control 
การควบคุมเชิงดิจิทัล digital control 
การควบคุมเชิงไฟฟ้า electric control 
การควบคุมเชิงอิเล็กทรอนิกส ์ electronic control 
การควบคุมด้วยมือ manual control 
การควบคุมทวิภาวะ dual effect control 
การควบคุมแบบปิด-เปิด on-off control 
การควบคุมแบบต่อเนื่อง modulating control 
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การควบคุมแบบลมอัด pneumatic control 
การควบคุมแบบสองต้าแหน่ง two position control 
การควบคุมแบบสัดส่วน proportional control 
การควบคุมแบบอนุพันธ์ derivative control 
การควบคุมแบบอินทิกรัล integral control 
การควบคุมปริมาณลม air volume control 
การควบคุมภาวะหลับ sleep mode control 
การควบคุมล้าดับขั นตอน sequence control 
การควบคุมวิสัยสามารถ capacity control 
การควบแน่น condensation 
การจัดต้าแหน่งขับพัดลม fan arrangement 

 
fan drive arrangement 

การลัดวงจรในคอยล์ coil circuiting 
การใช้ประโยชน์คืนจากความร้อน heat reclaim 
การใช้แผ่นกระจกกับอาคาร glazing 
การดูดกลืน absorption 
การดูดความชื น desiccation 
การดูดซับ adsorption 
การต่อข้าม cross connection 
การต่อแบบปลายบาน flare connection 
การถ่ายโอนความร้อน heat transfer 
การท้าความเย็น ; วิชาการท้าความเย็น refrigeration 
การท้าความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ ง regenerative cooling 
การท้าความเย็นด้วยผิวเย็น surface cooling 
การท้าความเย็นแบบระเหย evaporative cooling 
การท้าความเย็นสบาย comfort cooling 
การท้างานเป็นรอบ cycling 
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การท้างานเป็นรอบถี่ short cycling 
การท้าละออง atomisation ; atomization 
การท้าให้เป็นของเหลว liquefaction 
การท้าให้เย็นย่ิง subcooling 
การท้าให้เยือกแข็ง freezing 
การเทียบมาตรฐาน calibration 
การน้าความร้อน thermal conduction 
การบ่ายเบนของดวงอาทิตย์ declination of sun 
การบุภายใน lining 
การประจุ charging 
การปรับคืนช่วงกลางคืน night setback 
การปรับคุณภาพน ้า water conditioning ; water treatment 
การปรับดุล balancing 
การปรับแนว alignment 
การปรับอากาศ air conditioning 
การปรับอากาศเชิงอุตสาหกรรม industrial air conditioning 
การปรับอากาศเพื่อความสบาย comfort air conditioning 
การปิดกั นด้วยไอ vapor lock 
การเปลี่ยนความดันทางออกของวาล์ว- pressure change of expansion valve 
ระเหยสารท้าความเย็น 

 การเปลี่ยนค่าความร้อนยวดยิ่งของวาล์ว- expansion valve superheat change 
ระเหยสารท้าความเย็น 

 การผลัดเปลี่ยนลม air change 
การผึ่งลม aeration 
การเพิ่มจุดน ้าค้าง dew-point rise 
การแยกสลายด้วยน ้า hydrolysis 
การระบายอากาศ ventilation 
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การระบุพัดลม fan designation 
การระเหย evaporation 
การระเหยสารท้าความเย็นโดยตรง direct expansion 
การระเหยสารท้าความเย็นแบบหลายขั น multistage expansion 
การระเหยสารท้าความเย็นหมดพอด ี dry expansion 
การรับช่วงคุมแทน overriding 
การลดความชื น dehumidification 
การละลายน ้าแข็งกึ่งอัตโนมัติ semi-automatic defrost 
การละลายน ้าแข็งด้วยแก๊สร้อน hot gas defrosting 
การละลายน ้าแข็งปรับด้วยมือ manual defrost 
การละลายน ้าแข็งอัตโนมตัิ automatic defrost 
การแล่นประสาน brazing 
การไล่แก๊ส purging 
การส่งผ่านความร้อน heat transmission 
การสูบถ่าย (สารท้าความเย็น) pump down 
การสูบไล่ (สารท้าความเย็น) pump out 
การหมุนเวียนลม air circulation 
การหล่อด้วยของเหลว jacketing 
การไหลของลม air flow 
การไหลข้ามข้าง cross-flow 
การไหลแบบขนาน parallel flow 
การไหลรีด wiredrawing 
การไหลสวนทาง counterflow 
การอัด compression 
การอัดแบบหลายขั น multistage compression 
การอัดประกอบ compound compression 
ก้าลัง power 
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ก้าลังท่ีใช้ไป power consumption 
เกล็ดช่องลม louver 
เกล็ดน ้าแข็งเกาะท่อดูด frost back 
แก๊สเฉื่อย inert gas 
แก๊สท้าความเย็น refrigerant gas 
แก๊สไม่ควบแน่น foul gas 

 
noncondensable gas 

แก๊สร้อน hot gas 
แก๊สร้อนยวดยิ่ง superheated gas 
แก๊สไหลกลับ return gas 
ไกลคอล glycol 
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ข 
 ขดลวด; คอยล์, ท่อขด coil 

ขดลวดโซเลนอยด ์ solenoid coil 
ของเหลวท้าความเย็น refrigerant liquid 
ของเหลวผลควบแน่น condensate 
ของไหลทุติยภูมิ secondary fluid 
ของไหลปฐมภูมิ primary fluid 
ของไหลรับถ่ายโอนความร้อน heat transfer fluid 
ข้องอรูปตัวยู u-bend 
ข้อต่ออ่อน flexible connector 
ข้อรัด clamp 
ข้อลดแบบเยื องศูนย์กลาง eccentric reducer 
ข้อลดแบบร่วมศูนย์กลาง concentric reducer 
เขตก่อเกิดผลึกสูงสุด zone of maximum crystal formation 
เขตสบาย comfort zone 
ไข wax 
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ค 
 ครอบกันฝน rain shield 

ครีบ fin 
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน (ซีเอฟซี) chlorofluorocarbon (CFC) 
ความจุกระบอกสูบ piston displacement 
ความชื น humidity , moisture 
ความชื นจ้าเพาะ specific humidity 
ความชื นเป็นร้อยละ percentage humidity 
ความชื นรับ moisture gain 
ความชื นรับเพิ่ม moisture regain 
ความชื นลอดผ่าน moisture carry-over 
ความชื นสัมบูรณ์ absolute humidity 
ความชื นสัมพัทธ์ relative humidity 
ความดัน pressure 
ความดันก้าหนดใช้งาน design working pressure 
ความดันเกจ gauge pressure 
ความดันขณะท้างาน operating pressure 
ความดันความเร็ว velocity  pressure 
ความดันเครือ่งควบแน่น condensing pressure 
ความดันใช้ได้ available pressure 
ความดันด้านจ่าย discharge pressure 
ความดันด้านดูด suction pressure 
ความดันดุล balance pressure 
ความดันด้านกลับ back  pressure 
ความดันทางออก outlet pressure 
ความดันบรรยากาศ atmospheric pressure 
ความดันย่อย partial pressure 
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ความดันรวม total pressure 
ความดันลด pressure drop 
ความดันลด (จากความเสียดทาน) friction drop , friction loss 
ความดันลดในท่อ line loss 
ความดันวัดได ้ developed pressure 
ความดันวิกฤต critical pressure 
ความดันสถิต static pressure 
ความดันสถิตกลับคืน static regain 
ความดันสมดุล equilibrium pressure 
ความดันสมภาพ equalizing pressure 
ความดันส่วนต่าง differential pressure 
ความดันสัมบูรณ์ absolute pressure 
ความดันสูญเสีย pressure loss 
ความดันอุทกสถิต hydrostatic pressure 
ความดันอิ่มตัว saturation pressure 
ความดันไอ vapor pressure 
ความดันไอน ้าแฝง water vapor pressure 
ความต้านทานความร้อน thermal resistance 
ความน้าความร้อน thermal conductance 
ความน้าความร้อนแผ่นบางที่ผิว surface film conductance 
ความเปล่งรังสี emittance 
ความยาวสมมูล equivalent length 
ความร้อน heat 
ความร้อนของการหลอม heat of fusion 
ความร้อนของเครื่องใช้ appliances heat 
ความร้อนจากคน people heat 
ความร้อนจากไฟส่องสว่าง lighting heat 
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ความร้อนจ้าเพาะ specific heat 
ความร้อนแฝง latent heat 
ความร้อนแฝงของการระเหย latent heat of evaporation 
ความร้อนแฝงของการหลอม latent heat of fusion 
ความร้อนภายใน internal heat 
ความร้อนยวดยิ่ง superheat 
ความร้อนรับ heat gain 
ความร้อนรับจากดวงอาทิตย์ solar heat gain 
ความร้อนรับผ่านมวล transmission heat gain 
ความร้อนรับภายใน internal heat gain 
ความร้อนรับรวม total heat gain 
ความร้อนสัมผัส sensible heat 
ความร้อนสูญเสีย heat loss 
ความเร็วลมหน้าคอยล์ face velocity 
ความเร็ววิกฤต critical velocity 
ความลาดเอียง pitch 
ความลึกคอยล์ coil depth 
ความสูงคอยล์ coil height 
คอนเดนเซอร์ , เครื่องควบแน่น condenser 
คอมเพรสเซอร์ ,  เครื่องอัดแก๊ส compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็น 

 คอมเพรสเซอร์แบบก้นหอย scroll compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบก้นหอย 

 คอมเพรสเซอร์แบบเกลียว screw compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเกลียว 

 คอมเพรสเซอร์แบบเกลียวหมุน helical rotary compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเกลียวหมุน 
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คอมเพรสเซอร์แบบเชื่อมปิด welded hermetic compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเชื่อมปิด 

 คอมเพรสเซอร์แบบทวิภาวะ dual compression compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบทวิภาวะ 

 คอมเพรสเซอร์แบบใบหมุน vane rotary compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบใบหมุน 

 คอมเพรสเซอร์แบบประกอบปิด semi-hermetic compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบประกอบปิด 

 คอมเพรสเซอร์แบบเปลี่ยนปริมาตร positive displacement compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเปลี่ยนปริมาตร 

 คอมเพรสเซอร์แบบเปิด open-type compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเปิด 

 คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ reciprocating compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบลูกสูบ 

 คอมเพรสเซอร์แบบหมุน rotary compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหมุน 

 คอมเพรสเซอร์แบบหมุนกวาด swash plate rotary compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหมุนกวาด 

 คอมเพรสเซอร์แบบหอยโข่ง centrifugal compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหอยโข่ง 

 คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด hermetic compressor  
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหุ้มปิด ,sealed unit compressor 
คอยล,์ ท่อขด; ขดลวด coil 
คอยล์ครีบแผ่น plate-finned coil 
คอยล์เครื่องระเหย evaporator coil 
คอยล์ท้าความเย็น cooling coil 
คอยล์ท้าความร้อน heating coil 
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คอยล์น ้าเย็น chilled water coil 
คอยล์น ้าร้อน hot water coil 
คอยล์เปลือย uncased coil 
คอยล์เปียก wet coil; wetted coil 
คอยล์มีครีบ finned coil 
คอยล์มีครีบในตัว integral-finned coil 
คอยล์แยกแถว row split coil 
คอยล์แยกผิวหน้า face split coil 
คอยล์ระเหยสารท้าความเย็น expansion coil 
คอยล์ระเหยสารท้าความเย็นโดยตรง direct expansion coil 
คอยล์วงจรไขว้ intertwined circuiting  coil 
คอยล์แห้ง dry coil 
คอยล์อุ่นอากาศ reheating coil , tempering coil 
คอยล์อุ่นอากาศล่วงหน้า preheat coil 
ค่าการถ่ายโอนความร้อนของหลังคา (อาร์ทีทีวี) roof thermal transfer value (RTTV) 
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา 

 ค่าการถ่ายโอนความร้อนรวบยอด(โอทีทีวี)  overall thermal transfer value (OTTV) 
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร 

 ค่าคงตัวแสงอาทิตย์  solar constant 
ค่าความร้อนยวดยิ่งของวาล์วระเหยสารท้าความเย็น expansion valve superheat 
ค่าประเมิน; อัตรา rating 
ค่าประเมินใช้งานจริง application rating 
ค่าประเมินมาตรฐาน standard rating 
ค่าประเมินรับรอง published rating 
ค่าประเมินวิสัยสามารถ capacity rating 
คาร์บอนกัมมันต์ activated carbon 
ค่าส่วนต่าง differential 
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ค่าอุปสงค์ demand charge 
คุณภาพของไอชื น quality of wet vapor 
เครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ condenser 
เครื่องควบแน่นแบบท่อสวมซ้อน tube-in-tube condenser 
เครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อ shell-and-tube condenser 
เครื่องควบแน่นแบบเปลือกและท่อเปิด open-shell-and-tube condenser 
เครื่องควบแน่นแบบระเหย evaporative condenser 
เครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยน ้า water-cooled condenser 
เครื่องควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ air-cooled condenser 
เครื่องตรวจหารอยร่ัว leak detector 
เครื่องถ่ายโอนสารความร้อนระหว่าง- heat interchanger 
สารท้าความเย็น , เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 

 เครื่องท้าของเหลวเย็น liquid chiller 
เครื่องท้าของเหลวเย็นแบบเกลียว screw chiller 
เครื่องท้าของเหลวเย็นแบบลูกสูบ reciprocating chiller 
เครื่องท้าของเหลวเย็นแบบหมุน rotary chiller 
เครื่องท้าของเหลวเย็นแบบหอยโข่ง centrifugal chiller 
เครื่องท้าของเหลวเย็นแบบดูดกลืน absorption refrigerator 
เครื่องท้าความเย็นแบบหอยโข่ง centrifugal machine 
เครื่องท้าน ้าเกลือเย็น brine chiller 
เครื่องท้าน ้าแข็ง ice chiller  
เครื่องท้าน ้าเย็น water chiller 
เครื่องท้าน ้าเย็นแบบดูดกลืน absorption chiller 
เครื่องท้าน ้าอ่อนชนิดแลกเปลี่ยนไอออน ion exchange softener 
เครื่องปรับอากาศ air conditioner; air conditioning unit 
เครื่องปรับอากาศติดบนหลังคา rooftop air conditioner 
เครื่องปรับอากาศติดห้อง room air conditioner 
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน split type air conditioner 
เครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน packaged type air conditioner 

 
self-contained air conditioner 

เครื่องปรับอากาศแบบรวมหน่วย unitary air conditioner 
เครื่องเป่าลม blower 
เครื่องเฝ้าสังเกต, มอนิเตอร์; ตัวจอภาพ monitor 
เครื่องเพิ่มความชื น humidifier 
เครื่องฟอกอากาศ air cleaner 
เครื่องระเหย evaporator 
เครื่องระเหยแบบแช่สารท้าความเย็น flooded-type evaporator 
เครื่องระเหยแบบแห้ง dry-type evaporator 
เครื่องระเหยสารท้าความเย็นโดยตรง direct expansion evaporator 
เครื่องล้างอากาศ air washer 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน heat exchanger 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน , heat interchanger 
เครื่องถ่ายโอนความร้อนระหว่างสารท้าความเย็น 

 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือก- shell and tube heat exchanger 
และท่อ 

 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น plate heat exchanger 
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหมุน rotary heat exchanger 
เครื่องวิเคราะห์ analyzer 
เครื่องส่งลม หน่วยเครื่องส่งลม air handling equipment 
เครื่องอัดแก๊ส; คอมเพรสเซอร์ , compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็น 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็น refrigerant compressor 
เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบก้นหอย , scroll compressor 
คอมเพรสเซอร์แบบก้นหอย 
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เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเกลียว , screw compressor 
คอมเพรสเซอร์แบบเกลียว 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเกลียวหมุน , helical rotary compressor 
คอมเพรสเซอร์แบบเกลียวหมุน 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเชื่อมปิด , welded hermetic compressor 
คอมเพรสเซอร์แบบเชื่อมปิด 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบทวิภาวะ , dual compression compressor 
คอมเพรสเซอร์แบบทวิภาวะ 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบใบหมุน , vane rotary compressor 
คอมเพรสเซอร์แบบใบหมุน 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบประกอบ- semi-hermetic compressor  
ปิด ,คอมเพรสเซอร์แบบประกอบปิด 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเปลี่ยน- positive displacement compressor 
ปริมาตร ,คอมเพรสเซอร์แบบเปลี่ยนปริมาตร 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบเปิด , open-type compressor 
คอมเพรสเซอร์แบบเปิด 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบลูกสูบ , reciprocating compressor 
 คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหมุน , rotary compressor 
 คอมเพรสเซอร์แบบหมุน 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหมุนกวาด , swash plate rotary compressor 
คอมเพรสเซอร์แบบหมุนกวาด 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหอยโข่ง , centrifugal compressor 
คอมเพรสเซอร์แบบหอยโข่ง 

 เครื่องอัดแก๊สท้าความเย็นแบบหุ้มปิด , hermetic compressor 
คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด , sealed unit compressor 
แคลอริมิเตอร์, มาตรปริมาณความร้อน calorimeter 
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ไครโอไฮเดรต cryohydrate 
 

ง 
 งานท่อลม ductwork 

งานยังผล effective work 
งานวัดโดยตรง indicated work 

 

จ 
 จานใบพัด impeller 

จุกอุดหลอมละลาย fusible plug 
จุดน ้าค้าง dew point 
จุดน ้าค้างห้อง room dew point 
จุดน ้าค้างอุปกรณ์ apparatus dew point 
จุดเยือกแข็ง freezing point 

 

ฉ 
 ฉนวนกันเสียง sound insulation 

ฉนวนความ
ร้อน 

thermal 
insulation 

ฉนวนใช้กร ุ fill insulation 
ฉนวนรูปท่อ tube insulation 
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ช 
 ช่วงท้าความเย็น cooling range 

ช่วงล่า(ล้าหลงั) lag 
ช่วงเวลาความต้องการก้าลังไฟฟ้าต่้า off peak period 
ช่วงเวลาความต้องการก้าลังไฟฟ้าสูง on peak period 
ช่วงเวลาความต้องการก้าลังไฟฟ้าสูงบางส่วน partial peak period 
ช่อง orifice 
ช่องจ่ายลมแนวยาว linear diffuser; slot diffuser 
ช่องจ่ายลมฝ้าเพดาน ceiling outlet 
ช่องตรวจของเหลว (สารท้าความเย็น) liquid indicator 
ช่องตรวจใส sight glass 
ช่องท่อ pipe shaft 
ช่องท่อลม duct shaft 
ช่องทางเข้า access door 
ช่องผ่าน sleeve 
ช่องลม grille 
ช่องลมกลับ return grille 
ช่องลมเกร็ดตรึง fixed grille 
ช่องลมเข้า air intake 
ช่องลมจ่าย supply grille 
ช่องลมถ่ายออก exhaust opening 
ช่องลมแบบเกล็ด bar grille,  perforated grille 
ช่องลมแบบหน้าพรุน  stamped grille 
ช่องลมปรับทิศทางได้ adjustable grille 
ช่องลมปรับปริมาณได้ register 
ช่องลมภายนอก outside air opening 
ช่องลมเยือกแข็ง air tunnel 
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ช่องห่าง clearance volume 
ช่องอากาศ air vent 
ชั นสร้างพัดลม fan class of construction 
ชุดกันรั่ว stuffing box 
ชุดขับ drive 
ชุดขับพัดลม fan drive 
ชุดควบแน่น condensing unit 
ชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยน ้า water-cooled condensing unit 
ชุดควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ air-cooled condensing unit 
ชุดคอมเพรสเซอร์ , ชุดอัดแก๊ส , compressor unit  
ชุดอัดแก๊สท้าความเย็น 

 ชุดเครื่องจักรท้าความเย็น refrigerating machinery 
ชุดจ่ายลมปลายทาง terminal unit 
ชุดชิ นส่วน, ชุดรวม assembly 
ชุดดักผง strainer 
ชุดดักผงแบบวาย wye strainer; y-strainer 
ชุดดูดกรองสารท้าความเย็น filter-dryer 
ชุดดูดกลืน absorber 
ชุดตัวดักไอน ้าพร้อมท่อ ; drip 
ท่อไอกลั่นตัว ; หยดน ้า 

 ชุดท้าความร้อนด้วยลวดไฟฟ้า electric heating element 
ชุดท้าน ้าเกลือเย็น brine cooler 
ชุดท้าให้เย็น cooler 
ชุดท้าให้เย็นล่วงหน้า precooler 
ชุดท้าให้อุ่นล่วงหน้า preheater 
ชุดแผ่นปรับแบ่งลม splitter damper 
ชุดแผ่นปรับลม damper 
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ชุดแผ่นปรับลมกั นไฟลาม fire damper 
ชุดแผ่นปรับลมด้วยมือ manual damper 
ชุดแผ่นปรับลมแบ่งเขต zone damper 
ชุดแผ่นปรับลมแบบโน้มถว่ง gravity damper 
ชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน relief damper 
ชุดแผ่นปรับลมอัตโนมัต ิ automatic damper 
ชุดรวม, ชุดชิ นส่วน assembly 
ชุดส่งลมเหนี่ยวน้า induction unit 
ชุดอัดแก๊ส; ชุดคอมเพรสเซอร์ , compressor unit 
ชุดอัดแก๊สท้าความเย็น 

 ชุดอุปกรณ์ kit 
ชุดอุปกรณ์แบบรวมส่วน packaged unit 
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ซ 
ซิงโครนัสมอเตอร์, มอเตอร์สมวาร                 synchronous motor 
ซิลิกาเจล                                             silica gel 
ซีเอฟ (แฟกเตอร์สัมผัส)                           CF (contact factor) 
ซีเอฟซี (คลอโรฟลูออโรคาร์บอน)                 CFC (chlorofluorocarbon) 
ซีโอพ ี                                                      COPc (coefficient of performance 
(สัมประสิทธิ์สมรรถนะการท้าความเย็น)        of refrigeration) 
ซีโอพ ี                                                      COPh (coefficient of performance 
(สัมประสิทธิ์สมรรถนะฮีตปั๊ม)                          of heat pump) 
ไซโครมิเตอร์ , มาตรความความชื นสัมพัทธ์        psychrometer 
แบบกระเปาะเปียก-แห้ง  
ไซโครเมตร ี                                             psychrometry 
 
 
 
 
 
 
ด 

 ด้านความดันต่้า low pressure side; low side 
ด้านความดันสูง high pressure side; high side 
เดซิเบล (ดีบี) decibel (dB) 
โดยรอบ ambient 
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ต 
 ต่อตรง direct connected 

ตะแกรงคุ้มภัย protecting grille 
ตะแกรงพัดลม fan guard 
ตั งพื น floor mounted 
ตันความเย็น ton of refrigeration (TR) 
ตัวกลางท้าความเย็น cooling medium 
ตัวก้าจัด eliminator 
ตัวเก็บประจุ capacitor 
ตัวเก็บประจุก้าลัง power capacitor 
ตัวเก็บประจุขณะท้างาน run capacitor 
ตัวเก็บประจุเมื่อเริ่มท้างาน start capacitor 
ตัวควบคุม Controller humidistat 
ตัวควบคุมความชื น hygrostat 
ตัวคุมค่าความดัน pressure regulator 
ตัวจอภาพ; เครื่องเฝ้าสังเกต มอนิเตอร์ monitor 
ตัวดูดกลืน absorbent 
ตัวดูดซับ adsorbent 
ตัวตัดวงจร circuit breaker 
ตัวตัดวงจรปรับพิกัดแล้ว calibrated circuit breaker 
ตัวท้าให้เย็น coolant 
ตัวน้าความร้อน thermal conductor 
ตัวรับรู้ความดันส่วนต่าง differential pressure sensor 
ตัวเรือน; ตู้ casing 
ติดกันโดยวิธีกล mechanically bonded 
ติดผนัง wall mounted 
ติดเพดาน ceiling mounted 
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ตู้ cabinet 
ตู้; ตัวเรือน casing 
ตู้น ้าเย็น water cooler 
ตู้เย็น refrigerator 
ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ commercial refrigerator 
ตู้เย็นในบ้าน domestic refrigerator , 

 
household refrigerator 

ตู้เย็นแบบเดินเข้าได้ walk-in refrigerator 
ตู้เย็นแบบบริการ service refrigerator 
ตู้เย็นแบบบริการตัวเอง self-service refrigerator  
ตู้เย็นแบบหยิบถึง reach-in refrigerator 
โต๊ะชดุควบคุม control console 
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ถ 
 ถังพัก accumulator 

ถังพักด้านดูด suction accumulator 
ถังพักสารท้าความเย็น
เหลว 

liquid refrigerant receiver; 
receiver 

ถังรับน ้าขยายตัว expansion tank 
ถังรับน ้าขยายตัวแบบเปิด open expansion tank 
ถังอัด compression tank 
ถาด pan 
ถาดรับน ้าทิ ง condensate pan; drain pan 
ถาดล่าง, ถาดส่วนฐาน base pan 
แถบโลหะคูต่่าง bimetallic element 
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ท 
 ท่อเกลียวใน rifle tube 

ท่อแก๊สร้อน discharge tube; hot gas line 
ท่อขด, คอยล;์ ขดลวด coil 
ท่อคู่ตั งจ่าย double discharge riser 
ท่อคู่ตั งดูด double suction riser 
ท่อดูดแก๊สเย็น suction line; suction tube 
ท่อตั ง riser 
ท่อนท่อลมแปลงรูป duct transformer 
ท่อมีครีบ finned tube 
ท่อย่อย runout 
ท่อแยก branch duct 
ท่อแยกขนาน bleeder 
ท่อรวม header 
ท่อร่วม manifold 
ท่อร้อยสาย; ท่อส่งของไหล conduit 
ท่อระบายทิ ง drain 
ท่อรักษาสมภาพ equalizer 
ท่อรักษาสมภาพภายนอก external equalizer 
ท่อรักษาสมภาพภายใน internal equalizer 
ท่อไร้ตะเข็บ seamless tube 
ท่อลม air duct 
ท่อลมแนวตั ง duct riser 
ท่อลมไม่น้าไฟฟ้า non-conductive duct 
ท่อลมแยก duct take-off 
ท่อลมอ่อน flexible duct 
ท่อเลี ยวหักฉาก miter elbow 
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ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน heat pipe 
ท่อและอุปกรณ์ท่อ piping 
ท่อส่งของไหล; ท่อร้อยสาย conduit 
ท่อส่งออก discharge line 
ท่อสารเหลว liquid line 
ท่อหลัก main 
ท่อหัวกระจายของเหลว liquid distributor tube 
(สารท้าความเย็น) 

 ท่อเหลี่ยมหักฉาก square elbow 
ท่อใหญ่ร้อยสายไฟ wire duct 
ท่ออ่อน flexible tube 
ท่อไอกลั่นตัว; ชุดตัวดักไอน ้าพร้อมท่อ; drip 
หยดน ้า 

 ทางดูดเข้า suction inlet 
ทางเลี่ยง bypass 
ท้างานด้วยลมอัด air-operated 
ทิศอาคาร building orientation 
ท่ีรองรับท่อ pipe support 
เทอร์มอสแตต thermostat 
เทอร์มอสแตตนอกอาคาร outdoor thermostat 
เทอร์มอสแตตในห้อง room thermostat 
เทอร์มอสแตตแบบบกลางวัน-กลางคืน day-night thermostat 
เทอร์มอสแตตแบบขีดจ้ากดั limiting thermostat 
เทอร์มอสแตตแบบต่อเนื่อง modulating thermostat 
เทอร์มอสแตตแบบท้างานโดยตรง direct-acting thermostat 
เทอร์มอสแตตแบบท้างานผันกลับ reverse-acting thermostat 
เทอร์มอสแตตแบบสัดส่วน proportional thermostat 
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เทอร์มอสแตตแบบหางกระเปาะ remote bulb thermostat 
เทอร์มอสแตตพัดลม fan thermostat 
เทอร์มอสแตตละลายเกล็ดน ้าแข็ง de-ice thermostat 
เทอร์มอสแตตละลายน ้าแข็ง defrost thermostat 
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น 
 น ้าเกลือ brine 

น ้าแข็งจับ freeze-up 
น ้าดิบ raw water 
น ้าเติม make-up water 
น ้าปรับคุณภาพ treated water 
น ้าปลิว drift 
น ้าสูญตามลม windage loss 
น ้าหนักเคร่ือง dry weight 
น ้าหนักเคร่ืองใช้งาน operating weight 
น ้าหนักรวบยอด gross weight 
น ้าหมุนเวยีน circulating water 
น ้าหมุนเวียนกลับ recirculating water 

น ้าหล่อเย็น 
condenser water; 
cooling water 

เนื อเสียเหตุเย็นจัด frostbite 
 
 
บ 

 บีทียู (หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ) BTU (British Thermal Unit) 

บีเอฟ (แฟกเตอร์เล่ียง) BF (bypass factor) 

ใบน้าร่องทางเข้า inlet guide vane 
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ป 
 ปกติปิด normally closed 

ปกติเปิด normally open 
ประสิทธิภาพการให้ความเย็น (อีอีอาร์) energy efficiency ratio (EER) 
ประสิทธิภาพการอัด compression efficiency 
ประสิทธิภาพเชิงกล (ของคอมเพรสเซอร์) mechanical efficiency 
ประสิทธิภาพเชิงปริมาตรรวม total volumetric efficiency 
ปรับควบคุมตามส่วน graduate acting 
ปรากฏการณล์มลอยตัว chimney effect; stack effect 
ปริมาณน ้ามันประจุ oil charge 
ปริมาณสารท้าความเย็นประจุ refrigerant charge 
ปริมาณออก output 
ปริมาตรกระจัดจริง actual displacement 
ปริมาตรกระจัดทางทฤษฎี theoretical displacement 
ปั๊มสุญญากาศ vacuum pump 
ปั๊มหอยโข่ง centrifugal pump 
ป้ายประจ้าเครื่อง nameplate 
เปลือกคอมเพรสเซอร์ , compressor shell 
เปลือกเครื่องอัดแก๊สท้าความเย็น 

 เปลือกพัดลม fan housing 
เปลือกอาคาร building envelope 
เปิดทิ ง blow down 
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ผ 
 ผนังกระจกสองชั น double glazing wall 

ผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ย mean temperature difference 
ผลต่างอุณหภูมิแพร่ diffusion temperature difference 
ผลต่างอุณหภูมิยังผล effective temperature difference 
ผลท้าความเย็น refrigerating effect 
ผลท้าความเย็นของคอมเพรสเซอร์ , compressor refrigerating effect 
ผลท้าความเย็นของเครื่องอัดแก๊ส 

 ท้าความเย็น 
 ผลท้าความเย็นของชุดควบแน่น condensing unit refrigerating effect 

ผลท้าความเย็นของชุดท้าให้เย็น cooler refrigerating effect 
ผลท้าความเย็นของระบบ system refrigerating effect 
ผลท้าความเย็นรวม total cooling effect 
ผลเพิ่มความชื น humidifying effect 
ผลลดความชื น dehumidifying effect 
ผ่อนทิ ง bleed off 
ผิวท้าความเย็น cooling element 
แผงกรองอากาศ air filter 
แผงเกล็ดกันน ้าปลิว drift eliminator 
แผงควบคุม control panel 
แผงน ้าแข็ง ice bank 
แผงไฟ panel board 
แผ่นกรุ fill 
แผ่นกั น baffle 
แผ่นกั นไอ vapor barrier 
แผ่นช่อง orifice plate 
แผ่นเบนทางลม air deflector 



ก-4.30 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

แผ่นแบ่งช่องท่อเลี ยว elbow vanes 
แผนภาพระบบไฟฟ้า wiring diagram, wiring schematics 
แผนภาพสัญลักษณ์ label diagram 
แผนภูมิไซโครเมตรี psychrometric chart 
แผนภูมิภาวะสบาย comfort chart 
แผ่นไม้ก๊อก corkboard 

 
 
ฝ 

 ฝุ่นผง dust 
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พ 

 พัดลม fan 
พัดลมจ่าย supply fan 
พัดลมดูดออก exhauster; exhaust fan 
พัดลมตามแนวแกน axial flow fan 
พัดลมติดตั งในท่อกลม Tube axial fan 
พัดลมติดตั งในท่อลม inline fan 
พัดลมแบบไร้ภาระเกิน non-overloading type fan 
พัดลมใบโค้งเอียงหน้า forward curved blade fan 
พัดลมใบโค้งเอียงหลัง backward-curved blade fan 
พัดลมใบแฉก propeller fan 
พัดลมใบตรง radial blade fan 
พัดลมใบตรงเอียงหลัง backward-inclined blade fan 
พัดลมใบแพนอากาศ airfoil fan 
พัดลมมีใบน้าร่องติดตั งในท่อกลม Vane axial fan 
พัดลมเสริมก้าลัง booster fan; turbo fan 
พัดลมหอยโข่ง centrifugal fan 
พับไขว้ทแยงมุม cross broken 
พีเอช pH 
พื นท่ีท่อสวมต่อ core area 
พื นท่ีทึบแสง opaque area 
พื นท่ีผิวคอยล์ coil surface area 
พื นท่ีสุทธิช่องลม free area 
พื นท่ีหน้าคอยล์ coil face area; face area of coil 
พื นผิวเพิ่มถ่ายโอนความร้อน extended surface 
เพดานกล่องลม plenum ceiling 
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เพลาสองข้าง double shaft 
โพเทนชิออมิเตอร์ potentiometer 

 
 
ฟ 

 ฟิล์มอากาศ air film 
เฟส phase 
แฟกเตอร์ความปลอดภัย safety factor 
แฟกเตอร์ความสกปรกของผิว fouling factor 
แฟกเตอร์ภาระการท้าความเย็น cooling load factor 
แฟกเตอร์ลมเลี่ยงผ่านคอยล์ coil bypass factor 
แฟกเตอร์เล่ียง (บีเอฟ) bypass factor (BF) 
แฟกเตอร์สัมผัส (ซีเอฟ) contact factor (CF) 
แฟกเตอร์แสงอาทิตย์ solar factor 
แฟลชแก๊ส flash gas 
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ภ 
 ภาคตัดขวาง cross section; x-section 

ภายนอกอาคาร outdoor 
ภาระการท้าความเย็น cooling load 
ภาระเกิน overload 
ภาระของหอท้าความเย็น cooling tower loading 
ภาวะค่าประเมินมาตรฐาน standard rating conditions 
ภาวะโดยรอบ ambient conditions 
ภาวะทองแดงเคลือบ copper plating 
ภาวะมาตรฐาน standard condition 
ภาวะสถานะคงตัว steady state condition 
ภาวะออกแบบ design conditions 
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ม 
 มอเตอร์ชุดแผ่นปรับลม damper motor 

มอเตอร์แบบขั น stepping motor 
มอเตอร์ลม air motor 
มอเตอร์เวลา timer motor 
มอเตอร์สมวาร, ซิงโครนัสมอเตอร์ synchronous motor 
มอเตอร์ส่ายลม swing motor 
มอเตอร์หมุนปรับแบบต่อเนื่อง modulating motor 
มอนิเตอร์, เครื่องเฝ้าสังเกต; ตัวจอภาพ monitor 
มาตรความชื นสัมพัทธ์ hygrometer 
มาตรความชื นสัมพัทธ์แบบ- psychrometer 
กระเปาะเปียกแห้ง, ไซโครมิเตอร ์

 มาตรความเร็วลม anemometer 
มาตรความเร็วลม velometer 
มาตรวัดความเร็วลมแบบพิโทต์ทิวบ์ pitot tube anemometer 
มาตรความหนาแน่นของเหลว hydrometer 
มาตรฐานส่ิงแวดล้อม environmental standards 
มาตรปริมาณความร้อน, แคลอริมิเตอร์ calorimeter 
มุมตกกระทบ angle of incidence 
มุมทางสูงดวงอาทิตย์ solar altitude; solar altitude angle 
มุมแผ่กระจาย Spread solar azimuth; solar 
มุมภาคทิศดวงอาทิตย์ azimuth angle 
มุมภาคทิศดวงอาทิตย์ของผนัง wall solar azimuth angle 
แมนอมิเตอร ์ manometer 
ไมครอน micron 
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ร 
 รหัส code 

รอบต่อนาที (อาร์พีเอ็ม) revolution per minute (rpm) 
รอยต่อเชิงกล mechanical joint 
รอยต่อเชื่อม welded joint 
รอยต่อเชื่อมประสาน brazed joint 
ระดับขั นการอิ่มตัว degree of saturation 
ระดับความสูง altitude 
ระดับวิสัยสามารถ capacity step 
ระบบกระจายลม air distribution system 
ระบบการอัด compression system 
ระบบซีเอวี, ระบบลมจ่ายคงที่ CAV system , 

 
constant air volume system 

ระบบท่อลม duct system 
ระบบท่อลมความดันต่้า low pressure duct system 
ระบบท้าความเย็น refrigerating system 
ระบบท้าความเย็นเชิงกล mechanical refrigerating system 
ระบบท้าความเย็นเชิงพาณิชย์ commercial refrigeration system 
ระบบท้าความเย็นโดยอ้อม indirect refrigeration system 
ระบบท้าความเย็นแบบพหุคูณ multiple refrigeration system 
ระบบท้าความเย็นส่วนกลาง central plant system 
ระบบปรับอากาศแบบน ้าล้วน all-water air conditioning system , 

 
hydronic air conditioning system 

ระบบปรับอากาศแบบลมล้วน all-air air conditioning system 
ระบบพัดลมส่วนกลาง central fan system 
ระบบระเหยสารท้าความเย็นโดยตรง direct expansion system 
ระบบลมจ่ายคงท่ี , ระบบซีเอวี constant air volume system, CAV system 
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ระบบลมจ่ายแปรเปลี่ยน , ระบบวีเอวี variable air volume system, VAV system 
ระบบสะสมน ้าเกลือแข็ง salt storage system 
ระบบสะสมน ้าแข็ง ice storage system 
ระบบสะสมน ้าแข็งในถุงพลาสติก encapsulated ice storage system 
ระบบสะสมน ้าแข็งบนคอยล์ ice-on-coil storage system 
ระบบสะสมน ้าแข็งแบบเก็บเกี่ยว ice harvesting storage system 
ระบบสะสมน ้าเย็น chilled water storage system 
ระยะตก (ของลม) drop 
ระยะพุ่ง (ของลม) throw 
รางแผงกรองอากาศ filter rack 
รีเลย์ relay 
รีเลย์กันภาระเกิน overload relay 
รูระบายอากาศของคอยล์ coil vent 
โรงท้าความเย็น refrigerating plant 
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ล 
 ลม, อากาศ air 

ลมกลับ return air 
ลมจ่าย supply air 
ลมดูด, ลมเป่า draft 
ลมดูดออก induced draft 
ลมเติม make-up air 
ลมถ่ายเท ventilation air 
ลมถ่ายออก exhaust air 
ลมทุติยภูมิ secondary air 
ลมธรรมชาติ natural draft 
ลมปฐมภูมิ primary air 
ลมปล่อย discharge air 
ลมเป่า, ลมดูด draft 
ลมเป่าเข้า forced draft 
ลมผสม mixed air 
ลมร่ัวเข้าห้อง infiltration 
ลมร่ัวจากห้อง exfiltration 
ลมเลี่ยง bypass air 
ลมหมุนเวียน circulating air 
ลมหมุนเวียนกลับ recirculated air 
ลมเหนี่ยวน้า induced air 
ล้อเครื่องเป่าลม blower wheel 
ล้อพัดลม  fan wheel 
ละติจูด latitude 
ละอองลอย aerosol 
ลักษณะเฉพาะ characteristic 
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ล้าความดัน (ของของไหล) head 
ล้าความดันความเร็ว velocity head 
ล้าความดันด้านดูด suction head 
ล้าความดันพลวัต dynamic head 
ล้าความดันพลวัตรวม total dynamic head 
ล้าความดันรวม total head 
ล้าความดันสถิต static head 
ล้าความดันเสียดทาน friction head 
ลิเคอร์ (ของเหลว) liquor 
โลหะตามท่อลม duct stiffener 
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ว 
 วงจร circuit 

วงจรท้าความเย็น refrigerating circuit 
วัฏจักรความเข้มข้น cycles of concentration 
วัฏจักรท้าความเย็น refrigerating cycle 
วัฏจักรปิด closed cycle 
วัฏจักรผันกลับ reversible cycle 
วัฏจักรละลายน ้าแข็ง defrosting cycle 
วัสดุอัด packing 
วาล์วกันย้อน check valve 
วาล์วขับด้วยมอเตอร์ motorized valve 
วาล์วควบคุมน ้า water regulator valve 
วาล์วความดันต้านกลับ back pressure valve 
วาล์วความร้อน thermal valve 
วาล์วโซเลนอยด์ solenoid valve 
วาล์วด้านจ่าย discharge valve 
วาล์วด้านดูด suction valve 
วาล์วไดอะแฟรม diaphragm valve 
วาล์วไดอะแฟรมแบบท้างานโดยตรง direct-acting diaphragm valve 
วาล์วไดอะแฟรมแบบท้างานผันกลับ reverse-acting diaphragm valve 
วาล์วนิรภัย safety valve 
วาล์วบริการ service valve 
วาล์วแบบต่อเนื่อง modulating valve 
วาล์วประจุ (สารท้าความเย็น) charging valve 
วาล์วปิดเปิด stop valve 
วาล์วระบายอากาศ air released valve 
วาล์วระเหยสารท้าความเย็น expansion valve 
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วาล์วระเหยสารท้าความเย็นแบบ- thermostatic expansion valve 
ท้างานด้วยอุณหภูมิ 

 วาล์วระเหยสารท้าความเย็นปรับด้วยมือ hand expansion valve 
วาล์วระเหยสารท้าความเย็นอัตโนมัติ automatic expansion valve 
วาล์วไร้วัสดุอัด packless valve 
วาล์วลดความดัน pressure reducing valve 
วาล์วลูกลอย float valve 
วาล์วลูกลอยด้านความดันต่้า low-side float valve 
วาล์วไล่แก๊ส purge  valve 
วิชาการท้าความเย็น; การท้าความเย็น  refrigeration 
วิศวกรรมท้าความเย็น refrigerating engineering 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม environmental engineering 
วิสัยสามารถ capacity 
วิสัยสามารถกักฝุ่นผง dust-holding capacity 
วิสัยสามารถของวาล์วระเหยสารท้าความเย็น expansion valve capacity 
วิสัยสามารถท้าความเย็น refrigerating capacity 
วิสัยสามารถท้าให้เย็น cooling capacity 
วิสัยสามารถประเมิน rated capacity 

 
 
ศ 

 ศูนย์ควบคุม control center 
ศูนย์สัมบูรณ์ absolute zero 
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ส 
 สตาร์ตเตอร์แบบต่อตรง direct-online starter 

สตาร์ตเตอร์แบบวาย-เดลตา wye - delta starter 
สภาพดูดกลืน absorptivity 
สภาพต้านทานความร้อน thermal resistivity 
สภาพเปล่งรังสี emissivity 
สภาพผสมเข้ากันได้ miscibility 
สภาพละลายได้ solubility 
สภาพลุกไหม้ได ้ flammability 
สภาพสะท้อน reflectivity 
สมดุลแบบระเหย evaporative equilibrium 
สมรรถนะ performance 
สมรรถนะคอยล ์ coil performance 
สมรรถนะพัดลม fan performance 
ส่วนกั นแยก compartment 
ส่วนประกอบ component 
สวิตซ์ความดัน pressurestat; pressure switch 
สัญญาณรบกวน; เสียงรบกวน noise 
สัมประสิทธิ์การถ่ายโอนความร้อน heat transfer coefficient 
สัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อน heat transmission coefficient 
สัมประสิทธิ์สมรรถนะท้าความเย็น (ซีโอพี) coefficient of performance of refrigeration (COPc) 
สัมประสิทธิ์สมรรถนะฮีตปั๊ม (ซีโอพี) coefficient of performance of heat pump (COPh) 
สารฆ่าสาหร่าย algicide 
สารดูดความชื น desiccant 
สารท้าความเย็น refrigerant 
สารท้าความเย็นซีเอฟซี CFC refrigerant 
สารท้าความเย็นทุติยภูมิ secondary refrigerant 
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สารท้าความเย็นปฐมภูมิ primary refrigerant 
สารท้าความเย็นประเภทแฮโลเจน halogenated refrigerant 
สารท้าความเย็นไร้ซีเอฟซี non-CFC refrigerant 
สารท้าความเย็นเอชซีเอฟซี HCFC refrigerant 
สารท้าความเย็นเอชเอฟซี HFC refrigerant 
สารท้าความเย็นไฮโดรคาร์บอน hydrocarbon refrigerant 
สารผสม mixture 
สารหล่อลื่น lubricant 
สารเหลวคั่ง liquid slugging 
สาหร่าย algae 
เส้นภาวะสบาย comfort line 
เสียงรบกวน; สัญญาณรบกวน noise 
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ห 
 หน่วยวัดความร้อนระบบอังกฤษ (บีทียู) British Thermal Unit (BTU) 

หน่วยเครื่องส่งลม (เอเอชยู) air handing unit (AHU) 
หน่วยปริมาณผลัดเปลี่ยนลม  air changes 
หน่วยแฟนคอยล์ fan-coil unit 
หน้าตัดผนัง wall section 
หม้อลดจังหวะความดัน surge drum 
หยดน ้า, ชุดตัวดักไอน ้าพร้อมท่อ, ท่อไอกลั่นตัว drip 
หลอดแก้วตรวจระดับ gauge glass 
หลอดรูเล็ก capillary tube 
ห้องข้อเหวี่ยง crankcase 
ห้องเครื่อง machine room; machinery room 
ห้องแช่แข็ง freezer 
ห้องเย็น; การเก็บเย็น cold storage 
ห้องลม; ห้องอากาศ air chamber 
ห้องวัดปริมาณความร้อน calorimeter room 
ห้องอากาศ; ห้องลม air chamber 
หอท้าความเย็น cooling tower 
หอท้าความเย็นใช้พัดลม mechanical-draft cooling tower 
หอท้าความเย็นใช้ลมดูดออก induced-draft cooling tower 
หอท้าความเย็นใช้ลมเป่าเข้า forced-draft cooling tower 
หอท้าความเย็นด้วยน ้า water-cooling tower 
หอท้าความเย็นด้วยบรรยากาศ atmospheric cooling tower 
หอท้าความเย็นด้วยลมธรรมชาติ natural-draft cooling tower 
หัวกระจายของเหลว (สารท้าความเย็น) distributor; liquid distributor 
หัวจ่ายลม air diffuser 
หัวจ่ายลมฝ้าเพดาน ceiling diffuser 
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หัวปรับจ่ายลม air terminal 
หัวเปลวตรวจร่ัว halide torch 
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อ 
 องศาเย็นย่ิง degree of subcool 

องศาร้อนยวดยิ่ง degree of superheat 
อติสีตศาสตร์ cryogenics 
อะลูมินากัมมันต์ activated alumina 
อัตรา; ค่าประเมิน rating 
อัตราการร่ัว leakage rate 
อัตราเร็วสมวาร synchronous speed 
อัตราส่วนการอัด compression ratio, ratio of compression 
อัตราส่วนการอิ่มตัว saturation ratio 
อัตราส่วนขนาดท่อลม, อัตราส่วนยาวต่อกว้าง aspect ratio 
อัตราส่วนความชื น humidity ratio 
อัตราส่วนยาวต่อกว้าง, อัตราส่วนขนาดท่อลม aspect ratio 
อัตราเสียดทาน friction rate 
อากาศ, ลม air 
อากาศชื น moist air 
อากาศในห้อง indoor air 
อากาศปรับภาวะ conditioned air 
อากาศปรับลดความชื น dehumidified air 
อากาศภายนอก outside air 
อากาศมาตรฐาน standard air 
อากาศไม่อิ่มตัว unsaturated air 
อากาศแห้ง dry air 
อากาศใหม่ fresh air; outdoor air 
อากาศอิ่มตัว saturated air 
อาร์ทีทีวี (ค่าการถ่ายโอนความร้อนของหลังคา) RTTV (roof thermal transfer value) 
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา 
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อาร์พีเอ็ม (รอบต่อนาที) rpm (revolution per minute) 
อาร์-๒๒ R-22 
อาร์-๑๒๓ R-123 
อาร์-๑๓๔เอ R-134a 
อีเจ็กเตอร์ ejector  
อีอีอาร์ (ประสิทธิภาพการให้ความเย็น) EER (energy efficiency ratio) 
อุณหภูมิกระเปาะเปียก wet-bulb temperature 
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง dry-bulb temperature 
อุณหภูมิแกว่ง temperature swing 
อุณหภูมิควบแน่น condensing temperature 
อุณหภูมิเคร่ืองระเหย evaporator temperature 
อุณหภูมิจุดน ้าค้าง dew-point temperature 
อุณหภูมิด้านดูด suction temperature 
อุณหภูมิโดยรอบ ambient temperature 
อุณหภูมิทางออก discharge temperature 
อุณหภูมิเพิ่ม temperature rise 
อุณหภูมิยังผล effective temperature 
อุณหภูมิระเหย evaporating temperature 
อุณหภูมิลด temperature drop 
อุณหภูมิลดกระเปาะเปียก wet-bulb depression temperature 
อุณหภูมิวิกฤต critical temperature 
อุณหภูมิสัมบูรณ์ absolute temperature 
อุณหภูมิห้อง room temperature 
อุณหภูมิอิ่มตัว saturation temperature 
อุณหภูมิแอปโพรช approach 
อุปกรณ์กรองฝุ่นด้วยไฟฟ้า electric precipitator 
อุปกรณ์กลั่นแยกน ้ามันหล่อลื่น oil still 
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อุปกรณ์การอัด compression equipment 
อุปกรณ์จับเวลาละลายน ้าแข็ง defrost timer 
อุปกรณ์จับเวลาเลี่ยง bypass timer 
อุปกรณ์จ้ากัดความดัน pressure limiting device 
อุปกรณ์ดูดซับความชื น drier 
อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า electric isolator 
อุปกรณ์แตกตามพิกัด rupture member 
อุปกรณ์บังแดด shading device 
อุปกรณ์ปกป้องมอเตอร์ motor protector 
อุปกรณ์เพิ่มความดัน pressure imposing element 
อุปกรณ์แยกน ้ามันหล่อล่ืน oil separator 
อุปกรณ์แยกสารท้าความเย็น generator 
อุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน resilient mounting 
อุปกรณ์ระบายความดัน pressure relief device 
อุปกรณ์ระบายความร้อนน ้ามันหล่อลื่น oil cooler 
อุปกรณ์ลดการส่ันสะเทือน vibration isolator 
อุปกรณ์ลดการอัดคอมเพรสเซอร์ unloader 
อุปกรณ์ลดความชื น dehumidifier 
อุปกรณ์ลดความชื นด้วยผิวเย็น surface dehumidifier 
อุปกรณ์ลดวิสัยสามารถ capacity reducer 
อุปกรณ์ไล่แก๊ส purger 
อุปกรณ์อุ่นน ้ามันหล่อลื่น crankcase heater 
อุปกรณ์อุ่นอากาศ reheater 
เอชซีเอฟซี-๒๒ HCFC-22 
เอชซีเอฟซี-๑๒๓ HCFC-123 
เอชซีเอฟซี HCFC (hydro chlorofluorocarbon) 
(ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน) 
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เอชเอฟซี-๑๓๔เอ HFC-134a 
เอชเอฟซี (ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน) HFC (hydro fluorocarbon) 
เอเอชยู (หน่วยเครื่องส่งลม) AHU (air handling unit) 
โอทีที (ค่าการถ่ายโอนความร้อนรวบยอด)วี OTTV (overall thermal transfer value) 
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคาร 

 ไอน ้าแฝง water vapor 
ไอร้อนยวดยิ่ง superheated vapor 
ไออิ่มตัว saturated vapor 

   
 
ฮ 

 ฮีตปั๊ม heat pump 
ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (เอชซีเอฟซี) Hydro chlorofluorocarbon (HCFC) 
ไฮโดรคาร์บอน hydrocarbon 
ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (เอชเอฟซี) Hydro fluorocarbon (HFC) 
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ภาคผนวก ข. 
ข้อแนะน าส าหรับการติดตั้งระบบท่อลม 

 
ข.1 ท่ัวไป 

ข.1.1 ท่อลมและกล่องลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ต้องได้รับการ
ออกแบบและติดตั้งตามข้อก าหนดใน มาตรฐานท่อส่งลมในระบบปรับอากาศ ของสมาคม
วิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย 
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ภาคผนวก ค. 
ข้อแนะน าส าหรับการควบคุมเสียงและการสัน่สะเทือน 

 
ค.1 บทน า 

ปัจจุบันการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานเป็น
ส าคัญ สิ่งหนึ่งที่มักถูกละเลยและไม่พิจารณาถึงคือ เสียงที่ส่งผ่านทางอากาศ (air borne) ซึ่งอุปกรณ์
เหล่านั้นก่อให้เกิดขึ้นมา เสียงดังกล่าวมาไม่เพียงแต่เกิดขึ้นเฉพาะในห้องอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยัง เดินทางไป
ตามระบบที่ต่อเชื่อม เช่น ระบบท่อลมจ่ายไปยังห้องต่างๆ ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ที่ผลิตเสียงนี้จะตั้งอยู่ไกลจาก
ห้องต่าง ๆ ภายในอาคารก็ตาม ดูรูปที่ ค.1 

 
ค.2 ข้อก าหนดเสียงภายใน 

ในบริเวณส่วนต่างๆภายในอาคาร เสียงจากระบบปรับอากาศ และระบายอากาศจะมีอยู่โดยทั่วไป วิธีการ
ก าหนดมาตรฐานการยอมรับระดับของเสียงที่เกิดจากระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โดยไม่ค านึงถึง
เสียงรบกวนอ่ืน ๆ  คือการใช้  Room Criterion (RC) กราฟรูปที่ ค.2 RC กราฟ จะสามารถแยกลักษณะ
และคุณภาพของเสียงได้ โดยที่กราฟจะประกอบด้วย 
ค.2.1 ช่วงระดับความดันเสียง (Octave Band  Sound Pressure level, dB)ระดับความดังเสียง (Lp) 

สามารถหาค่าได้ 2 วิธี 
- โดยการค านวณ 
 อ้างอิงการค านวณค่า Lp ตาม ASHRAE Handbook Fundamentals  
- การวัดค่าโดยตรง 
 วิธีดังกล่าวใช้การตรวจวัดจริงภายหลังการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ เพ่ือที่ผู้ออกแบบจะสามารถ

ตรวจสอบค่าท่ีแท้จริง และในสถานการณ์ที่เป็นจริง 
 
ก่อนหน้านี้ วงการที่เกี่ยวข้องกับเสียงได้ก าหนดเกณฑ์การยอมรับ โดยใช้ความดังของแหล่งผลิต
เสียงเป็นเกณฑ์เทียบ เรียกว่า Noise Criteria (NC) จึงขอกล่าวอ้างเป็นพ้ืนฐานพอสังเขป ดูรูปที่ 
ค.3 NC กราฟ 
เส้นกราฟ NC เป็นเส้นต่อจุด และเลยไปถึงย่าน 8000 Hz เส้นกราฟ RC เป็นเส้นตรงสิ้นสุดที่ย่าน 
4000 Hz ซึ่งเพียงพอกับการวัดเสียงที่ได้ยินด้วยหูของมนุษย์  เส้นกราฟที่สร้างขึ้นมาใช้ในการ
ค านวณหาค่าความดังของเสียงในห้อง มีข้อขัดข้องบางประการ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการความดัง
ของเสียงในห้องท างานของผู้จัดการไม่เกิน NC-35 ซึ่งเงียบมาก ซึ่งหากสามารถท าได้เช่นนั้น  ถ้า
มีเสียงการพูดคุยกันข้างนอกห้อง เช่น ตามทางเดินหรือห้องข้างเคียงก็อาจได้ยินเสียงนั้นได ้
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รูปที่ ค.1   เส้นทางที่มาของเสียง 
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รูปที่ ค.2   RC กราฟ 

รูปที่ ค.3   RC กราฟ 
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ตารางท่ี ค.1   ข้อก าหนดระดับความดังของเสียง NC Decibel 

บริเวณ เงียบ พอประมาณ ค่อนข้างดัง 
บ้านพักอาศัย ชานเมือง 20 25 30 
บ้านพักอาศัย ในเมือง 25 30 35 
อพาร์ตเม้นต์ ห้องพักโรงแรม 30 35 40 
โรงแรม : ห้องโถง ห้องจัดเลี้ยง 30 35 40 
โรงแรม : บริเวณท่ัวไป 35 40 45 
ห้องครัว ห้องซักรีด โรงรถ 40 45 50 
ห้องผู้ป่วย 30 35 40 
ห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วยร่วม 30 35 40 
ห้องโถงทางเดินทั่วไป 35 40 45 
ห้องประชุมผู้อ านวยการ 20 25 30 
ห้องประชุมทั่วไป 25 30 35 
หอ้งผู้บริหาร 30 35 40 
ห้องท างานเป็นสัดส่วน 30 35 45 
ห้องท างานรวม 35 40 50 
ห้องคอมพิวเตอร์กลาง 40 50 60 
โรงแสดงดนตรี 20 22 25 
โรงแสดงคอนเสิรต์ (รุ่นใหม่) 55 65 75 
ห้องส่งทีวี วิทยุ 20 22 25 
โรงละคร 27 30 25 
สถานชุมนุม 30 32 35 
โบสถ์คริสต์ 20 25 30 
ห้องสมุด ห้องเรียน 30 35 40 
ห้องทดลอง 35 40 45 
ห้องนันทนาการ 35 40 50 
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ตารางท่ี ค.1   ข้อก าหนดระดับความดังของเสียง NC Decibel (ต่อ) 

บริเวณ เงียบ พอประมาณ ค่อนข้างดัง 
ห้องเกมส์วิชั่นหยอดเหรียญ 45 60 70 
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ 30 35 40 
ธนาคาร ที่รับฝากไปรษณีย์ภัณฑ์ 35 40 45 
ห้องภัตตาคาร 35 40 45 
ห้องค็อกเทล 35 45 50 
ห้องอาหารคาเฟทีเรีย 40 45 50 
ชั้นบนห้างสรรพสินค้า 35 40 45 
แผนกเสื้อผ้าตามยี่ห้อ แผนกหนังสือ 35 40 45 
ชั้นทั่วไปห้างสรรพสินค้า 40 45 50 
แผนกทีวี เครื่องเสียง 45 50 55 
ซูเปอร์มาร์เก็ต 40 45 50 
สถานที่เล่นกีฬา 30 35 40 
สถานโบว์ลิ่ง 35 40 45 
สระว่ายน้ า 50 55 55 
สนามยิงปืน 40 55 65 
โรงงานทั่วไป 40 45 50 
โรงงานใช้เครื่องจักรผลิตขนาดกลาง 45 60 70 
โรงงานใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ 55 65 75 
 

ค.2.2 การหาค่า RC 
- หาค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของระดับความดันเสียง (Lp) ที่ช่วงความถี่ 500, 1000, 2000 Hz 

ค่าท่ีได้ คือ ค่าระดับ RC 
- ลากเส้นให้มีค่าความชัน –5 dB  เช่น รูปที่ ค.4 โดยให้เส้นความชัน –5 dB ลากผ่านค่า RC ที่

ได้ ที่จุด 1000 Hz 
- แยกลักษณะเฉพาะของเสียงซึ่งผลิตโดย 

1. Neutral, RC(N) ค่า RC(N) มีข้อก าหนด คือ ความดันเสียงจริง ณ จุดความถี่ 500 Hz 
หรือต่ ากว่ามีค่าไม่เกิน 5 dB จากเส้น RC และไม่เกิน 3 dB ที่ความถี่ 1000 Hz หรือ
มากกว่า 

 เมื่อได้กราฟ RC แล้ว และค่าของเส้นกราฟไม่เป็นไปตามข้อก าหนดข้างต้น ระบบมีความ
เป็นไปได้ที่จะผลิตเสียงที่อาจรบกวนต่อผู้ใช้สอยพ้ืนที่ได้ 

2. Rumble, RC(R) ค่า RC(R) มีข้อก าหนดคือ ความดันเสียงจริง ณ จุดความถี่ที่ต่ ากว่า 500 
Hz มีค่าเกิน 5 dB จากเส้น RC เสียงซึ่งเกิดขึ้นจะถูกจัดว่าเป็นเสียง Rumble 

3. Hiss, RC(H) ค่า RC (H) มีข้อก าหนดคือ ความดันเสียงจริง ณ จุดความถี่ที่สูงกว่า 500 Hz 
มีค่าเกิน 3 dB จากเส้น RC เสียงซึ่งเกิดขึ้นจะถูกจัดว่าเป็นเสียง Hiss 

 
ค.2.3 ตัวอย่างการหาค่า RC 

ณ ห้องท่ีต้องการหาค่า RC มีเสียง Background ดังนี้ 
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รูปที่ ค.4   กราฟความดันเสียงจริง ณ จุดความถี่ต่างๆ 

 
 Octave Band Center Frequency, Hz 
 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 

Lp, dB 63 62 54 46 40 33 27 20 
 

1. หาค่า RC โดยการหาค่าเฉลี่ยของความดันเสียง ณ 500, 1000, 2000 Hz 
 

33
3

27)33(40
RC 


   

 
2. ลากเส้น –5 dB โดยมีจุดตัดที่ 1000 Hz และ 33 dB ที่ความดันเสียง 
3. Plot ค่าความดันเสียงจริง ณ จุดความถ่ีต่างๆ ลงไปในกราฟ ดังรูปที่ ค.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. ก าหนดคุณภาพของเสียงตามข้อ 3 ในหัวข้อ การหาค่า RC 

 
ค.2.4 ตารางที่ ค.2 การก าหนดค่า RC ในสถานที่ทั่วไป ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่

เหมาะสม เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว วัดค่าหาค่า RC ตามตัวอย่าง จึงจะทราบว่าลักษณะใช้งาน
ประสบความส าเร็จเพียงใด 
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ตารางท่ี ค.2   การก าหนดค่า RC ในสถานทีท่ั่วไป 

บริเวณ RC (N) Level 
- ที่อยู่อาศัยทั่วไป 25 – 35 
- โรงแรม  
 - ห้องพัก 25 – 35 
 - ห้องประชุม, จัดเลี้ยง 25 – 35 
 - ทางเดิน, ลอบบี้, ห้องโถง 35 – 45 
 - ส่วนบริการ, ห้องครัว 35 – 45 
- อาคารส านักงาน  
 - ห้องท างานส่วนตัว 25 – 35 
 - ห้องประชุม 25 – 35 
 - Teleconference room 25 (สูงสุด) 
 - Open plan office 30 – 40 
 - ห้องโถงท่ัวไป 40 – 45 
- โรงพยาบาล และ สถานพยาบาล (clinic)  
 - ห้องผู้ป่วย 25 – 35 
 - ห้องแผนกพยาบาล (ward) 30 – 40 
 - ห้องผ่าตัด 25 – 35 
 - ทางเดินภายในทั่วไป, ห้องโถงท่ัวไป 30 – 40 
- สถานที่แสดงศิลปะการแสดง  
 - โรงละคร, โรงภาพยนตร์ 25 (สูงสุด) 
 - สถานที่สอนการดนตรี 25 (สูงสุด) 
 - สถานที่ฝึกซ้อมดนตรี 35 (สูงสุด) 
- สถานวิจัย ซึ่งมีระบบดูดอากาศ  
 - ส่วนทดสอบและวิจัย (with minimal speech) 45 – 55 
 - ส่วนวิจัย (with the use of telephone and speech communication) 40 – 50 
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ตารางท่ี ค.2   การก าหนดค่า RC ในสถานที่ท่ัวไป (ต่อ) 
บริเวณ RC (N) Level 

 - ส่วนฝึกสอน 35 – 45 
- โบสถ์, ที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  
- โรงเรียน  
 - ห้องเรียน ขนาดเล็กกว่า 70 ตารางเมตร 40 (สูงสุด) 
 - ห้องเรยีน ขนาดใหญ่กว่า 70 ตารางเมตร 35 (สูงสุด) 
 - ห้องเรียน ขนาดใหญ่กว่า 50 คน (ไม่ใช้เครื่องขยายเสียง) 35 (สูงสุด) 
 - ห้องสมุด 30 – 40 
- ศาล  
 - ห้องซ่ึงประกอบด้วยเครื่องขยายเสียง 30 –40 
 - ห้องซ่ึงปราศจากเครื่องขยายเสียง 25 – 35 
- โรงยิม  
 - ภายในโรงเรียน 40 – 50 
 - โรงยิมซึ่งมีขนาดใหญ่และประกอบด้วยเครื่องขยายเสียง 45 – 55 

 
หมายเหตุ : ค่า RC ในตาราง เป็นค่าซึ่งก าหนดมาจากประสบการณ์ของการออกแบบ มิใช่ก าหนดจากการตอบสนอง

ต่อเสียงของมนุษย์ซึ่งเปลี่ยนไปตามบุคคล ดังนั้น ค่าในตารางสามารถแปรเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม 
โดยพิจารณาทั้งความประหยัด, เนื้อที่และความต้องการของผู้ใช้ ค่าเหล่านี้ มิได้ก าหนดขึ้นมาเพื่อเป็น
มาตรฐานในการก าหนดค่าส าหรับการท าสัญญา ในการออกแบบและ/หรือ ติดตั้งอุปกรณ์ปรับอากาศและ
ระบายอากาศ เป็นค่าก าหนดกลางเพื่อการเริ่มต้น 

 
ค.1.1 ข้อพึงปฏิบัติในการเลือกและออกแบบเกี่ยวกับระบบจ่ายลม เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการลดเสียง

จากการใช้งานทั่วไป 
- ออกแบบท่อลมให้ราบเรียบและปราศจากสิ่งกีดขวางภายใน เพ่ือให้ลมในท่อสามารถไหลผ่าน

ได้สะดวกและไม่เกิดการปั่นป่วนของลมภายในท่อ ซึ่งลมที่ปั่นป่วนภายในท่อจะก่อให้เกิดเสียง
ดังรบกวนได ้

- เลือกขนาดของพัดลมให้พอดีกับการท างาน โดยที่พัดลมต้องท างานที่จุดมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การเลือกพัดลมขนาดเล็กหรือใหญ่กว่างานที่ต้องการสามารถท าให้เกิดเสียงดังกว่าปกติได้ 

- ออกแบบให้จุดต่อที่ทางเข้าและออกของท่อลมจากพัดลมมีกระแสลมที่ไหลได้โดยตรงไม่
ปั่นป่วน 

- เลือกวัสดุกันเสียงส าหรับท่อลมที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่เพ่ิมภาระให้กับพัดลมในการที่จะ
จ่ายลมในระดับที่ต้องการ 

- ควรออกแบบท่อโค้งหรือท่อแยกของระบบท่อลมให้จุดต่อมีระยะห่างกันอย่างน้อย 4 – 5 เท่า
ของความกว้างของท่อลม และในกรณีที่เป็นระบบท่อลมซึ่งมีความเร็วสูง ระยะระหว่างจุดควร
จะห่างมากข้ึนกว่าในกรณีท่ัวไป 

- ในบริเวณท่ีอาจเกิดเสียงดัง การออกแบบอาจจะขยายพ้ืนที่หน้าตัดของท่อจ่ายลมเพ่ือที่จะลด
ความเร็วของลมภายในท่อ อย่างไรก็ตามท่อลมไม่ควรมีมุมขยายเกิน 15 เพราะว่าการขยาย
ท่อลมด้วยมุมท่ีเกิน 15 อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังได้ 
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- ใช้แผ่นบังคับทิศทางลมภายในท่อลมในกรณีท่ีมีการท ามุม 90 
- ออกแบบให้หน้ากากจ่ายลมติดตั้งในต าแหน่งซึ่งไกลจากท่อแยกหรือท่อโค้งมากที่สุดเท่าที่จะ

เป็นได้ อาจต้องใช้ท่ออ้อม 
อุปกรณ์เครื่องกลที่มีการสั่นสะเทือนหรือหมุนต้องแยกส่วนที่มีการสั่นให้อยู่ต่างหาก โดยจัดให้
ส่วนรองรับและอุปกรณ์จ ากัดเสียงแยกจาก 
- ส่วนประกอบอ่ืนๆ ในกรณีที่อุปกรณ์เครื่องกลดังกล่าวติดตั้งอยู่บนเพดาน การออกแบบ

จะต้องให้ความส าคัญกับการแยกส่วนเป็นพิเศษ 
- ผู้ออกแบบควรก าหนดให้ใช้ข้อต่อยืดหยุ่นได้ (ข้อต่ออ่อน) ณ จุดที่ท่อลมหรือท่อน้ าต่อกับ

อุปกรณ์เครื่องกลที่สั่นสะเทือน 
- ในช่วง 15 เมตรแรกจากอุปกรณ์เครื่องกลที่ถูกแยกส่วนการสั่น การออกแบบควรใช้สปริง

และ/หรือยางรองรับท่อจ่ายลม และท่อน้ า 
- ระบุให้ใช้ท่ออ่อนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ง่าย ในการร้อยสายไฟระหว่างอุปกรณ์เครื่องกลที่สั่น 

และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีจุดต่อร้อยท่อยาก 
ค.2.5 พัดลม (FANS) 

ข้อพึงปฏิบัติในการเลือกพัดลมเพื่อประโยชน์สูงสุดในการท างานในขณะที่ผลิตเสียงต่ าสุด 
- ออกแบบระบบจ่ายลมให้มีความต้านทานลมต่ าสุด 
- ตรวจสอบข้อมูลของเสียงซึ่งเกิดจากพัดลม ให้มีค่าต่ าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่มีพัดลม

หลายชุด ให้เลือกพัดลมที่ผลิตเสียงน้อยที่สุด และสัมพันธ์กับพัดลมตัวอ่ืน 
- หลีกเลี่ยงการใช้พัดลมซึ่งมีใบน้อยกว่า 15 ใบ 
- ออกแบบบริเวณข้อต่อเชื่อมระหว่างพัดลมและท่อลมให้ลมไหลได้ตรง และพยายามหลีกเลี่ยง

มิให้เกิดอาการปั่นป่วนของลมภายในท่อ 
ค.2.6 ระบบน้ าเย็น (Chilled Water System) 

ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าของ ASHRAE และข้อก าหนดของผู้ผลิต 
 

ค.3 ระบบแปรเปลี่ยนปริมาณลม (VAV SYSTEMS) 
ระบบ VAV เป็นระบบการจ่ายลมที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน แต่ในขณะเดียวกันระบบ VAV ก็
สามารถผลิตเสียงซึ่งยากแก่การท าให้ลดลง เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น การออกแบบควร
ค านึงถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน 
ค.3.1 ปัญหาโดยทั่วไป  

- ควรออกแบบให้ระบบท่อจ่ายลมมีการสูญเสียความดันน้อยที่สุด โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับ
พัดลม หรือเครื่องส่งลมเย็น 

- เลือกพัดลมส าหรับระบบ VAV ให้มีค่าประสิทธิภาพการท างานสูงสุดที่ 70-80% ของ
ประสิทธิภาพสูงสุดที่ระบบสามารถท าได้ 

ค.3.2 การเลือกใช้อุปกรณ์รับจ่ายลม (Air Modulation Devices) 
วิธีปรับปริมาณจ่ายลม ส าหรับระบบ VAV 
การปรับปริมาณลม ที่ท่อดูดของพัดลม (Variable Inlet Vanes) 
- วิธีนี้พัดลมจะเดินตามปกติ แต่ทางเข้าของอากาศก่อนที่จะผ่านใบพัดลมจะถูกควบคุมโดย

อุปกรณ์ควบคุมการไหลของอากาศ วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ผลิตเสียงค่อนข้างสูงกว่าในกระบวนวิธี
ทั้งหมด เนื่องจากอากาศถูกไหลรีด ณ อุปกรณ์ควบคุมการไหลของอากาศก่อนถึงใบพัด 
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การปรับปริมาณการจ่ายลม ณ จุดที่ไหลพ้นจากปากส่งลมแล้ว (Discharge Damper Capacity 
Control) 
- การปรับการจ่ายลมวิธีนี้ จะผลิตเสียงค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับวิธีแรก ด้วยเหตุผลเดียวกันกับ

การท างานของอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายแบบแรก เพราะการปรับการจ่ายลมแบบนี้อาศัย
หลักการเดียวกัน อันก่อให้เกิดการลดลงของความดันลมที่อุปกรณ์การควบคุม ท าให้เกิดการ
ปั่นป่วนของกระแสลมและผลต่อเนื่อง ก็คือเสียงอันไม่พึงปรารถนา 

- ผลอีกประการหนึ่งในการควบคุมปริมาณลมวิธีนี้ คือจะมีความเป็นไปได้ เมื่ออุปกรณ์ควบคุม
ปริมาณลมท างานโดยท าให้ปริมาณลมผ่านน้อยลงขนาดหนึ่ง พัดลมจะเกิดการ Stall จากการ
แปรความเร็วเป็นความดันและท าให้เกิดความดันย้อนกลับไปยังพัดลม  ผลที่เกิด คือเสียง
ความถี่ต่ าท่ีเกิดข้ึนอาจก่อให้เกิดการรบกวนขึ้นได้ 

การปรับจ่ายลม โดยใบพัด (Variable Pitch Fan Blades for Capacity Control) 
- วิธีการปรับจ่ายลมแบบนี้ท าโดยการปรับมุมองศาของใบพัดลม วิธีนี้ท าการลด CFM ของ

ระบบทั้งหมด และจะสามารถท าให้เสียงสามารถลดได้ เนื่องจากความดันที่พัดลมลดลง 
ข้อเสียของวิธีนี้คือ ใช้ได้กับพัดลมลมไหลตามแกน (Axial Type) ได้เพียงแบบเดียว 

การปรับจ่ายลม โดยการปรับความเร็วรอบของพัดลม (Electronic Variable -Speed 
Controlled Fans) 
วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดเสียงจากระบบได้ หลักปฏิบัติทั่วไปเมื่อเลือกใช้วิธีนี้ในการ
ปรับจ่ายลม คือ 
1. เลือกอุปกรณ์การลดเสียงส าหรับพัดลม โดยยึดถือจากค่าการท างานรอบต่ าสุดของพัดลมนั้นๆ 
2. เลือกพัดลมซึ่งจะถูกแปรเปลี่ยนความเร็วให้ถูกต้องเหมาะสมกับระบบจ่ายลม 
3. เลือกอุปกรณ์ควบคุมความเร็วที่เหมาะสมกับขนาดพัดลมนั้นและ/หรือข้อจ ากัดความเร็วของ

พัดลมตัวที่ต้องการ เพ่ือหลีกเลี่ยงผลเสียอันอาจจะเกิดจากข้อจ ากัดในการติดตั้ง และ
สภาพแวดล้อม ณ สถานที่ติดตั้งของระบบนั้นๆ 

 
ค.4 อุปกรณ์ลดเสียงส าหรับท่อจ่ายลม (Duct Silencers) 

อุปกรณ์ลดเสียงส าหรับท่อส่งลม เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เพราะ
การเลือกใช้อุปกรณ์ลดเสียงที่ไม่เหมาะสม จะเพ่ิมการสูญเสียความดันของลมในท่ออย่างสูง 

อุปกรณ์ลดเสียงในท่อจ่ายลม โดยทั่วไปมีอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ 
ค.4.1 Dissipative Duct Silencers 
อุปกรณ์ลดเสียงชนิดนี้ ภายในจะมีแผ่นเหล็กเจาะรูโดยที่มี acoustic-grade fiberglass ส าหรับลดเสียงอยู่

ภายใน วิธีนี้จะสามารถก าจัดเสียงได้ในช่วงความถ่ีซึ่งค่อนข้างกว้าง 
ค.4.2 Reactive Duct Silencers 
อุปกรณ์ชนิดนี้จะมีรูปร่างภายนอกเหมือนกับแบบแรกทุกประการ ยกเว้นภายในจะบรรจุด้วยวัสดุที่เป็นใย 

(Fibrous Material) แทนที่ Acoustic-grade Fiberglass 
ค.4.3 Active Duct Silencers 

อุปกรณ์ลดเสียงวิธีนี้ ใช้ส าหรับลดเสียงที่ความถี่ต่ า โดยที่อุปกรณ์ลดเสียงจะผลิตเสียงความถี่ต่ า 
เพ่ือที่จะหักล้างกับเสียงที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศและอากาศที่ไหลผ่านภายในท่อลม วิธีการลด
เสียงชนิดนี้จะมีความสูญเสียทางด้านความดันน้อยมาก ถ้าติดตั้งถูกต้องตามก าหนด แต่มีข้อด้อย 
คือ ประสิทธิภาพของระบบลดเสียงจะลดลงเมื่อมีการปั่นป่วนของลม 
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ค.5 ข้อพึงปฏิบัติในการออกแบบระบบ 
ในการออกแบบอุปกรณ์ระบบควรยึดหลัก ดังนี้ 

รูปที่ ค.5   Dissipative Duct Silencer 

รูปที่ ค.6   Active Duct Silencer 
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ค.5.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายในการออกแบบล่วงหน้า โดยดูจากค่าระดับ Room Criterion (RC) จาก
ตารางที่ 2 โดยการก าหนดค่าต้องพิจารณาถึงลักษณะการใช้งาน และโครงสร้างของต าแหน่งที่
ติดตั้งอุปกรณ ์

ค.5.2 พิจารณาเลือกอุปกรณ์ท่ีผลิตเสียงน้อย เพ่ือให้ระบบสามารถลดเสียงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องการได้ 
ค.5.3 หากใช้ระบบจ่ายลมส่วนกลาง (central) หรือแบบติดตั้งที่หลังคา (roof-mounted) การ

ออกแบบควรใช้อุปกรณ์ลดเสียง ณ จุดที่เห็นว่าเหมาะสม 
ค.5.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศทุกชิ้น ที่สามารถเป็นแหล่งก าเนิดเสียง 

จากนั้นหาค่าระดับความดันของเสียงที่สามารถผ่านเข้าไปภายในพ้ืนที่ใช้สอยได้ 
ค.5.5 ถ้าห้องเครื่องอยู่ติดกับห้องซึ่งต้องการควบคุมเสียง ให้ค านวณหาค่าระดับความดันเสียงซึ่งหลุด

ลอดออกมาจากห้องเครื่อง 
ค.5.6 หาค่าระดับ Room Criterion (RC) ภายในห้องจากการค านวณของระดับค่าความดันเสียง 
ค.5.7 ถ้าค่าระดับ Room Criterion (RC)  เกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้ออกแบบควรหาค่าความถี่ ซึ่ง

ระดบัค่าความดันเสียงมีค่าเกินกว่าก าหนด และหาที่มาของแหล่งก าเนิดเสียง ณ ความถี่นั้นๆ 
ค.5.8 ออกแบบใหม่และเพ่ิมอุปกรณ์ลดเสียงในส่วนที่คาดว่าจะเป็นส่วนซึ่งก าเนิดเสียงมากกว่าก าหนด 
ค.5.9 ท าซ้ าตามข้อ - ถึง - จนกว่าจะได้ค่า RC ที่ต้องการ 
ค.5.10 ท าซ้ าตามข้อ - ถึง ผิดพลาด! ไม่พบแหล่งการอ้างอิง ในทุกห้องท่ีต้องการควบคุมเสียง 
 

ค.6 การแยกการสั่นสะเทือนและการควบคุม (VIBRATION ISOLATION AND CONTROL) 
การออกแบบอาคารในปัจจุบันมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเสียง ซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์
เครื่องกลภายในอาคาร ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีทางการก่อสร้าง โครงสร้างของอาคารแต่ละอาคารมี
น้ าหนักเบาลงกว่าอาคารแบบเก่ามาก เพ่ือประโยชน์ด้านเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และงบประมาณ น้ าหนัก
ที่เบาลงนี้ท าให้โครงสร้างของตัวอาคารซึมซับการสั่นสะเทือน อันเกิดจากอุปกรณ์เครื่องกลได้น้อยลง อีก
สาเหตุหนึ่งคือกระแสการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ส่งผลให้มีการออกแบบใช้ระบบอุปกรณ์เครื่องกลติดตั้ง
ภายในอาคารมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดเสียงอันเกิดจากการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์มากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการ
ลดเสียงอันเกิดจากการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์เครื่องกลจึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องค านึงในการออกแบบ 
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ค.6.1 ชนิดของอุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือน 
อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนมีหลายประเภท หลายชนิดราคาก็แตกต่างกัน การเลือกใช้ที่ถูกต้อง
ตามสถานการณ์จะประสบความส าเร็จได้มาก 
 
 

อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนวัสดุยาง 
อุปกรณช์นิดนี้มี 2 ลักษณะ คือ แบบแผ่น และแบบหล่อ แบบ
แผ่นจะถูกใช้ได้ทั้งแผ่นเดียว หรือซ้อนกันหลายแผ่น ส าหรับ
แบบหล่ออาจมีอยู่หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับความแข็งหรืออ่อน
ของยาง (รูปที่ ค.7.1) 
 
อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนใช้สปริง 
อุปกรณ์ชนิดนี้ เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ส าหรับรองรับ
อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เพราะสามารถ
ให้ค่าหยุ่นรับน้ าหนักได้กว้าง และอายุการใช้งานยืนยาว 
อุปกรณ์ควรมียางรองรับด้วยเพ่ือกันเสียงความถี่สูง และควร
เป็นชนิดที่ไม่เกิดสนิม   
(รูปที่ ค.7.2) 
 
อุปกรณ์ชุดสปริงหลายขด 
อุปกรณ์ชนิดนี้รับน้ าหนักได้มาก และจ ากัดความยืดหยุ่น
พอสมควร ใช้ส าหรับรองรับเครื่องสูบน้ า หม้อไอน้ า เครื่องท า
ความเย็น หอระบายความร้อน เป็นต้น (รูปที่ ค.7.3) 
 
อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนส าหรับท่อแขวน 
อุปกรณ์ชนิดนี้มีทั้งชนิดสปริง ยาง สปริงหนุนยาง สิ่งที่ พึง
ระวัง คืออย่าให้เหล็กแขวนกระทบกับโลหะรองรับสปริง อัน
เป็นผลจากการเยื้องศูนย์ของต าแหน่งเจาะพุกและแนวกึ่งกลาง
ท่อ  (รูปที่ ค.7.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ค.7.2 

รูปที่ ค.7.1 

รูปที่ ค.7.4 

รูปที ่ค.7.3 

ท่ีแขวนรับรองสปริง 

ที่แขวนรับรองยาง 
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อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนตามยาว 

ในกรณีต่อท่อลมเข้ากับพัดลมแรงดันสูง ซึ่งจะ
มีการสั่นโดยรอบและตามความยาวของท่อ และมี
ข้อจ ากัดในการใช้น้ าหนักถ่วง  จึงใช้อุปกรณ์สปริง
แยกการสั่นสะเทือน และติดสปริงตามแนวยาวใน
กรณีท่อยืดออกตามยาว (รูปที่ ค.7.5) 

 
 
 

แถบสานเหล็กกล้า 
ใช้ต่อเข้ากับปั๊มน้ า เป็นการลดแรงสั่นสะเทือน

ขั้นต้น และช่วยไม่ให้เกิดแรงเค้นจากการเยื้องศูนย์
ของท่อและรูของปั๊ม 

 
 
 

อุปกรณ์รับน  าหนักท่อ 
ต้องมีอุปกรณ์รับน้ าหนักท่อตั้ง และลดการ

สั่นสะเทือนจากการไหลของน้ าในท่อ 
ในกรณีท่อยืดหด เพราะอุณหภูมิของของเหลว

เปลี่ยนแปลง ก็ใช้แท่งเหล็กเชื่อมติดกับท่อและให้
ขยับขึ้นลงได้ โดยมีห่วงช่วยพยุงน้ าหนัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ค.7.5 

รูปที่ ค.7.6 

รูปที่ ค.7.7 
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ค.6.2 การติดตั้งท่อทะลุผ่านผนัง พ้ืน หรือ เพดาน 
เมื่อติดตั้งท่อผ่านผนัง, พ้ืนหรือเพดาน ต้องค านึงถึงเสียงซึ่งสามารถลอดผ่านจากห้องเครื่องกล
ทางช่องว่างระหว่างท่อเข้าไปสู่ส่วนอ่ืนๆ และควรปิดช่องว่างทั้งหมดด้วยวัสดุ ซึ่งผลิตจากเส้นใย
ทนไฟ (Fibrous Material) 

 

รูปที่ ค.7.8 

รูปที่ ค.7.9 
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ค.6.3 ปัญหาการสั่นสะเทือนและเสียง 
ปัญหาของการสั่นสะเทือนและเสียงซึ่งเกิดจากการสั่นอาจเกิดได้จาก 
- อุปกรณ์ท่ีใช้สั่นสะเทือน อันเกิดจากการขาดสมดุล 
- ไม่มีอุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือน 
- อุปกรณ์แยกความสั่นสะเทือนที่ใช้มีค่าการยุบตัว (deflection) ไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือการ

ติดตั้งผิดวิธี 
- การยืดหยุ่นของพ้ืนมากเกินไป 
- เกิดการก าทอน (Resonance)ที่อุปกรณ์, โครงสร้างของอาคาร 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการจัดวางอุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์, หรือการติดตั้งที่ผิดวิธี 

ค.6.4 การแยกการสั่นสะเทือนในระบบท่อน้ า 
ท่อน้ าเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งเกิดการสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากการท างานของอุปกรณ์เครื่องกล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อุปกรณ์เริ่มท างาน และหยุดท างาน อุปกรณ์ช่วยรองรับระบบท่อเพ่ือ
ป้องกันการสั่น และเสียงมิให้ถูกถ่ายทอดไปสู่ตัวอาคาร แบ่งเป็น 
- อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนส าหรับที่แขวนท่อ 
อุปกรณ์แขวนท่อตามรูปที่ ค.7.4 เป็นอุปกรณ์ที่ควรใช้ส าหรับท่อในห้องเครื่องกล หรือส าหรับ
ระยะ 15 เมตรแรกจากอุปกรณ์เครื่องกล การออกแบบควรใช้อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนส าหรับ
ที่รองรับท่อที่มีค่าการยุบตัวเท่ากับค่าการยุบตัวของที่ใช้กับอุปกรณ์เครื่องกล และใช้อย่างน้อย 3 
จุด นับจากอุปกรณ์เครื่องกล โดยค่าการยุบตัวต้องไม่เกิน 50 ม.ม.  

ค.6.5 อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนส าหรับที่รองรับท่อบนพ้ืนการติดตั้งท่อทะลุผ่านผนัง พ้ืน หรือ 
เพดาน 
เมื่อติดตั้งท่อผ่านผนัง, พ้ืนหรือเพดาน ต้องค านึงถึงเสียงซึ่งสามารถลอดผ่านจากห้องเครื่องกล
ทางช่องว่างระหว่างท่อเข้าไปสู่ส่วนอ่ืนๆ และควรปิดช่องว่างทั้งหมดด้วยวัสดุ ซึ่งผลิตจากเส้นใย
ทนไฟ (Fibrous Material) 

ค.6.6 ปัญหาการสั่นสะเทือนและเสียง 
ปัญหาของการสั่นสะเทือนและเสียงซึ่งเกิดจากการสั่นอาจเกิดได้จาก 
- อุปกรณ์ท่ีใช้สั่นสะเทือน อันเกิดจากการขาดสมดุล 
- ไม่มีอุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือน 
- อุปกรณ์แยกความสั่นสะเทือนที่ใช้มีค่าการยุบตัว (deflection) ไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือการ

ติดตั้งผิดวิธี 
- การยืดหยุ่นของพ้ืนมากเกินไป 
- เกิดการก าทอน (Resonance)ที่อุปกรณ์, โครงสร้างของอาคาร 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาโดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการจัดวางอุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์, หรือการติดตั้งที่ผิดวิธี 

ค.6.7 การแยกการสั่นสะเทือนในระบบท่อน้ า 
ท่อน้ าเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งเกิดการสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากการท างานของอุปกรณ์เครื่องกล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่อุปกรณ์เริ่มท างาน และหยุดท างาน อุปกรณ์ช่วยรองรับระบบท่อเพ่ือ
ป้องกันการสั่น และเสียงมิให้ถูกถ่ายทอดไปสู่ตัวอาคาร แบ่งเป็น 
- อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนส าหรับที่แขวนท่อ 
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อุปกรณ์แขวนท่อตามรูปที่ ค.7.4 เป็นอุปกรณ์ที่ควรใช้ส าหรับท่อในห้องเครื่องกล หรือส าหรับระยะ 
15 เมตรแรกจากอุปกรณ์เครื่องกล การออกแบบควรใช้อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนส าหรับที่รองรับ
ท่อที่มีค่าการยุบตัวเท่ากับค่าการยุบตัวของที่ใช้กับอุปกรณ์เครื่องกล และใช้อย่างน้อย 3 จุด นับจาก
อุปกรณ์เครื่องกล โดยค่าการยุบตัวต้องไม่เกิน 50 ม.ม.  
- อุปกรณ์แยกการสั่นสะเทือนส าหรับที่รองรับท่อบนพื้น 
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ภาคผนวก ง. 
ข้อแนะน าส าหรับการทดสอบและการปรับสมดุลระบบ 

 
ง.1 บททั่วไป 

การจัดท างานทดสอบและปรับแต่งให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องจัดท าให้เป็นระบบด้วยวิธีการวาง
แผนการจัดท าโดยทีมงานของผู้มีประสบการณ์ ความรู้และความช านาญ การทดสอบและปรับแต่งจะเริ่มต้น
ตั้งแต่ขั้นตอนของงานออกแบบ โดยเครื่องมือวัดต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับงานทดสอบ จะต้องจัดให้เป็นส่วน
หนึ่งของงานออกแบบและติดตั้ง นอกจากนี้ยังจะต้องติดตั้งให้ถูกต าแหน่ง และมีจ านวนเพียงพอเพ่ือให้งาน
ทดสอบและปรับแต่งได้รับผลเป็นที่น่าพึงพอใจ วิธีการจัดท างานการทดสอบจะขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของ
ระบบที่ออกแบบในอาคารและการออกแบบระบบท่อต่างๆ ในอาคาร เกี่ยวข้องกับความดัน (Pressure), 
ความต้องการของอัตราการไหล (Flow requirement) และระบบควบคุม (Control devices) ที่จะเกิดข้ึน 

 
ง.2 วิธีการจัดท างานทดสอบและปรับแต่งโดยทั่วไป 

วิธีการจัดท างานทดสอบและปรับแต่งโดยทั่วไป จะต้องให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ 
ง.2.1 การจัดเตรียมงานเอกสาร 

- รวบรวมแบบและเอกสารต่างๆ เช่น แบบออกแบบ (Design Drawings) แบบติดตั้ง (Shop 
Drawing) แบบติดตั้งจริง (As-built Drawings) ข้อก าหนดทางเทคนิคประกอบงานติดตั้ง 
(Specifications) และข้อแก้ไขเพ่ิมเติมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ 

- จัดเตรียมรายงานและแบบทดสอบต่างๆ ที่จ าเป็น 
- วางแผนการท างานงานทดสอบและปรับแต่ง 

ง.2.2 การจัดท างานทดสอบระบบท่ีติดตั้งในอาคาร 
- ตรวจสอบงานติดตั้งระบบทั้งหมดในอาคาร 
- ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ตามคู่มือการติดตั้ง 

ง.2.3 ท าการทดสอบการท างานเบื้องต้นของอุปกรณ์ในระบบ เช่น การท างานของพัดลมเครื่องสูบน้ า 
ทิศทางการหมุน และการใช้กระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

ง.2.4 ท าการปรับแต่งและทดสอบระบบต่างๆ ในอาคารเพ่ือให้ท างานติดตั้งท างานได้สมบูรณ์ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของงานออกแบบ 

ง.2.5 จัดท ารายงานเป็นคู่มือและสรุปการจัดท า 
 

ง.3 ผลที่ยอมรับได้ 
ผลที่ยอมรับได้ส าหรับการจัดท างานทดสอบ ปรับแต่งและสมดุล มีค่าคลาดเคลื่อนได้ตั้งแต่ 0 ถึง 10% ของ
ค่าท่ีก าหนดไว้ในแบบติดตั้ง และข้อก าหนดสุดแล้วแต่ลักษณะเฉพาะงาน 

 
ง.4 ตัวอย่างการท างานตรวจสอบทั่วไปที่หน่วยงานก่อสร้าง 

ง.4.1 ระบบการกระจายลม 
- งานท่อลมติดตั้งสมบูรณ์และอุดกันการรั่วซึมอย่างเหมาะสม 
- งานท่อลมได้รับการทดสอบรอยรั่ว 
- ช่องเปิดบริการเพ่ือการซ่อมบ ารุง ได้รับการติดตั้งและปิดล็อกอย่างแข็งแรง 
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- งานติดตั้งท่อลมถูกต้องตามแบบติดตั้งและข้อก าหนดทางเทคนิค 
- ภายในท่อลม จะต้องสะอาดและไม่มีวัสดุแปลกปลอมกีดขวาง 
- อุปกรณ์ปรับลม รวมทั้งลิ้นกันควัน (Smoke Damper) และลิ้นกันไฟ (Fire Damper) ได้รับ

การติดตั้งและมีช่องเปิดบริการเพื่อการซ่อมบ ารุง 
- อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบแปรเปลี่ยนปริมาณลม (Variable Air Volume) เช่น Terminal Box 

เป็นต้น ได้รับการติดตั้งและทดสอบการท างาน 
- อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบกระจายลม เช่น หน้ากากลม เป็นต้น ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

และทดสอบการท างาน 
- ช่องทางลมและช่องทางลมกลับต่างๆ จะต้องให้ปราศจากสิ่งกีดขวาง และสามารถน าลมกลับ

เข้าห้องเครื่องส่งลมเย็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
- แผ่นกรองอากาศ ได้รับการท าความสะอาดและติดตั้งอย่างถูกวิธี 
- กรอบรองรับแผ่นกรองอากาศ ได้รับการติดตั้งอย่างถูกวิธี 
- ขดท่อความเย็นได้รับการท าความสะอาดและติดตั้งอย่างถูกวิธี 
- ชุดขับสายพานได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม เช่น ความตึงของสายพานปรับความเที่ยงตรง

ของชุดขับปรับแนว (Alignment) และกระบังสายพาน (Belt Guard) ได้รับการติดตั้ง เป็นต้น 
- อุปกรณ์ควบคุมโดยอัตโนมัติต่างๆ ทั้งหมด ได้รับการติดตั้งและทดสอบการท างาน 
- ทิศทางการหมุนของพัดลม ได้รับการทดสอบการท างาน 
- ตัวถังพัดลมต่างๆ ฝาครอบ ช่องเปิดบริการเพ่ือการซ่อมบ ารุงพัดลม ได้รับการติดตั้ง 
- ข้อต่อยืดหยุ่น (Flexible Connector) อุปกรณ์ป้องกันและลดการสั่นสะเทือนต่างๆ ได้รับการ

ติดตั้งตามแบบติดตั้งและข้อก าหนดทางเทคนิค 
- วงล้อพัดลม (Fan Wheel) หมุนได้คล่อง มีความเที่ยงตรงในการหมุน มีช่องว่างระหว่างวงล้อ

และตัวถังอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
- ลูกปืนพัดลมได้รับการอัดจาระบี 

ง.4.2 ระบบท่อน้ า 
- ระบบท่อน้ าและชุดตะแกรงกรองผง จะต้องได้รับการล้างและการท าความสะอาดปราศจากสิ่ง

กีดขวาง 
- ตะแกรงกรองผงที่ใช้ชั่วคราวในการติดตั้งเพ่ือล้างและท าความสะอาด ให้เปลี่ยนเป็นตะแกรง

กรองผงที่ใช้งานจริง 
- เติมน้ าเข้าระบบจนได้ระดับท่ีถูกต้อง 
- อุปกรณ์ประกอบในงานระบบท่อน้ าต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม และทดสอบการ

ท างาน 
- อากาศที่ติดค้าง หรือมีอยู่ในระบบท่อน้ าจะต้องได้รับการปล่อยออกจากระบบท่อน้ า 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจวัด เช่น มาตรวัดความดัน อุณหภูมิและไฟฟ้า เป็นต้น ได้รับการติดตั้ง

อย่างถูกต้อง ทดสอบการท างานและมีช่องทางให้สามารถอ่านค่าต่างๆ ได้ 
- ชุดเครื่องส่งลมเย็น เครื่องจ่ายลมเย็น พร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ได้รับการติดตั้งอย่าง

เหมาะสม และมีช่องเปิดบริการเพ่ือการบ ารุงรักษา 
- เครื่องสูบน้ าต่างๆ ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง หมุนถูกทิศทางและได้รับการถ่วงสมดุลแล้ว 
- อุปกรณ์วัดและป้องกันการสั่นสะเทือน ได้รับการติดตั้งและปรับแต่ง 
- ข้อต่อยืดหยุ่น ติดตั้งอย่างเหมาะสม 

ง.4.3 ระบบไฟฟ้า 
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- ตู้ควบคุมไฟฟ้าต่างๆ ได้ติดตั้งตามแบบติดตั้ง และข้อก าหนดทางเทคนิค และได้ทดสอบการ
ท างานของอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

- สายไฟและท่อร้อยสายไฟ ได้ติดตั้งตามแบบติดตั้งและข้อก าหนดทางเทคนิค และได้รั บการ
ทดสอบค่าความเป็นฉนวนตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า 

- อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้า เช่น ชุดตัดตอนอัตโนมัติ, ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าไหล
เกินก าลัง (Overload) เป็นต้น ติดตั้งและทดสอบการท างานแล้ว 

- มอเตอร์ติดตั้งอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
- ลูกปืนของมอเตอร์ได้รับการอัดจาระบี 
- มอเตอร์ได้รับการทดสอบการหมุน การใช้กระแสไฟฟ้าตามภาระต่างๆ อย่างถูกต้อง 
- วงจรไฟฟ้า (Electrical Diagram) ได้ติดไว้ที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า 

ง.4.4 เครื่องท าน้ าเย็น 
- เครื่องท าน้ าเย็นได้ติดตั้งตามแบบติดตั้งและข้อก าหนดต่างๆ คู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษา 

และข้อก าหนดทางเทคนิคได้มอบให้กับผู้ดูแลแล้ว 
- อุปกรณ์ระบบท่อน้ า เช่น ประตูน้ าเปิด-ปิด และข้อต่อแบบยืดหยุ่นที่ท่อน้ าทางเข้าและออก

ของเครื่องท าน้ าเย็น เป็นต้น ได้ติดตั้งตามแบบติดตั้ง และข้อก าหนดทางเทคนิคอย่าง
เหมาะสม 

- อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆ เช่น มาตรวัดความดัน อุณหภูมิ เป็นต้น ได้ติดตั้งอย่างเหมาะสมและ
ง่ายต่อการอ่าน 

- ภายในระบบท่อน้ าที่ประกอบเข้าเครื่องท าน้ าเย็นจะต้องได้รับการล้าง และท าความสะอาด
อุปกรณ์ กรองผงชั่วคราวที่ใช้ในการติดตั้ง เพ่ือการล้างและท าความสะอาดได้น าออกและ
เปลี่ยนเป็นชนิดใช้งานจริง (ถ้ามี) 

- อุปกรณ์ป้องกันและวัดความสั่นสะเทือนได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม และจะต้องไม่ก่อให้ 
เกิดความดันและแรงดึงต่ออุปกรณ์ในระบบท่อน้ าและท่อสายไฟ 

- อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานของเครื่องท าน้ าเย็นที่ชุดควบคุมการท างานของ
เครื่อง  ท าน้ าเย็น ได้รับการทดสอบการท างาน 

- อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า ได้ติดตั้งอย่างเหมาะสมและได้รับ
การทดสอบการท างาน 

- สายไฟ ระบบท่อร้อยสายไฟ ได้รับการทดสอบค่าความเป็นฉนวน หัวต่อสายไฟต่างๆ ได้รับ
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของหน้าสัมผัส 

ง.4.5 เครื่องสูบน้ า 
- เครื่องสูบน้ าได้ติดตั้งตามแบบติดตั้งและข้อก าหนดทางเทคนิคไว้อย่างเหมาะสม มอบคู่มือการ

ใช้งานและบ ารุงรักษาให้ผู้ดูแล 
- อุปกรณ์ระบบท่อน้ า เช่น ประตูน้ าเปิด-ปิด และข้อต่อแบบยืดหยุ่นที่ท่อน้ าทางเข้าและออก

ของเครื่องสูบน้ า เป็นต้น ได้ติดตั้งตามแบบติดตั้ง และข้อก าหนดทางเทคนิคอย่างเหมาะสม 
- อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆ เช่น มาตรวัดความดัน เป็นต้น ได้ติดตั้งอย่างเหมาะสมและง่ายต่อ

การอ่าน 
- ภายในระบบท่อน้ าที่ประกอบเข้าเครื่องสูบน้ าจะต้องได้รับการล้างและท าความสะอาด

อุปกรณ์ กรองผงชั่วคราวที่ใช้ในการติดตั้ง เพ่ือการล้างและท าความสะอาดได้น าออก และ
เปลี่ยนเป็นชนิดใช้งานจริง (ถ้ามี) 
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- อุปกรณ์ป้องกันและวัดความสั่นสะเทือนได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม และจะต้องไม่ก่อให้ 
เกิดความดันและแรงดึงต่ออุปกรณ์ในระบบท่อน้ าและท่อสายไฟ 

- อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า ได้ติดตั้งอย่างเหมาะสมและได้รับ
การทดสอบการท างาน 

- สายไฟระบบท่อร้อยสายไฟได้รับการทดสอบค่าความเป็นฉนวน  ข้อต่อสายไฟต่างๆ ได้รับการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหน้าสัมผัส 

ง.4.6 หอระบายความร้อน 
- หอระบายความร้อนได้ติดตั้งตามแบบติดตั้งและข้อก าหนดทางเทคนิคไว้อย่างเหมาะสม มอบ

คู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาให้ผู้ดูแล 
- อุปกรณ์ระบบท่อน้ า เช่น ประตูน้ าเปิด-ปิด และข้อต่อแบบยืดหยุ่นที่ท่อน้ าทางเข้าและออก

ของหอระบายความร้อน เป็นต้น   ได้ติดตั้งตามแบบติดตั้งและข้อก าหนดทางเทคนิคไว้อย่าง
เหมาะสม 

- อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆ เช่น อุณหภูมิ เป็นต้น ได้ติดตั้งอย่างเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน 
- ภายในระบบท่อน้ าที่ประกอบเข้ากับหอระบายความร้อน จะต้องได้รับการชะล้าง และท า

ความสะอาดอุปกรณ์กรองผงชั่วคราวที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้เพ่ือการล้างและท าความสะอาด ได้
น าออกและเปลี่ยนเป็นชนิดใช้งานจริง (ถ้ามี) 

- อุปกรณ์ป้องกันและวัดความสั่นสะเทือนได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม และจะต้องไม่
ก่อให้เกิดความดันและแรงดึงต่ออุปกรณ์ในระบบท่อน้ าและท่อสายไฟ 

- ตัวถังต่างๆ ได้รับการทดสอบรอยรั่ว ระดับน้ าในถังได้รับการตรวจสอบเรียบร้อย 
- อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า ได้ติดตั้งอย่างเหมาะสมและได้รับ

การทดสอบการท างาน 
- สายไฟระบบท่อร้อยสายไฟได้รับการทดสอบค่าความเป็นฉนวน หัวต่อสายไฟต่างๆ ได้รับการ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหน้าสัมผัส 
ง.5.1 เครื่องส่งลมเย็นและเครื่องจ่ายลมเย็น 

- เครื่องส่งลมเย็นและเครื่องจ่ายลมเย็นได้ติดตั้งตามแบบติดตั้ง และข้อก าหนดทางเทคนิคอย่าง
เหมาะสม มอบคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาให้ผู้ดูแล 

- อุปกรณ์ระบบท่อน้ า เช่น ประตูน้ าเปิด-ปิด และข้อต่อแบบยืดหยุ่นที่ท่อน้ าทางเข้าและออก
ของเครื่องส่งลมเย็น และเครื่องจ่ายลมเย็น เป็นต้น ได้ติดตั้งตามแบบติดตั้ง และข้อก าหนด
ทางเทคนิคอย่างเหมาะสม 

- อุปกรณ์ตรวจวัดค่าต่างๆ เช่น มาตรวัดความดัน อุณหภูมิ เป็นต้น ได้ติดตั้งอย่างเหมาะสมและ
ง่ายต่อการอ่าน 

- ภายในระบบท่อน้ าที่ประกอบเข้าเครื่องส่งลมเย็นและเครื่องจ่ายลมเย็น จะต้องได้รับการล้าง
และท าความสะอาดอุปกรณ์กรองผงชั่วคราว 

- ที่ใช้ในการติดตั้ง เพ่ือการล้างและท าความสะอาดได้น าออกและเปลี่ยนเป็นชนิดใช้งานจริง 
(ถ้ามี) 

- อุปกรณ์ป้องกันและวัดความสั่นสะเทือนได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม และจะต้องไม่ก่อให้ 
เกิดความดันและแรงดึงต่ออุปกรณ์ในระบบท่อน้ าและท่อสายไฟ 

- อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าที่ตู้ควบคุมไฟฟ้าได้ติดตั้งอย่างเหมาะสมและได้รับ
การทดสอบการท างาน 
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- สายไฟระบบท่อร้อยสายไฟได้รับการทดสอบค่าความเป็นฉนวน หัวต่อสายไฟต่างๆ ได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของหน้าสัมผัส 

ง.5 ขั้นตอนการปรับสมดุลระบบกระจายลม 
ง.5.1 เครื่องมือวัดที่จ าเป็นต้องใช้ในงานทดสอบปรับแต่งและสมดุล เครื่องมือวัดที่จ าเป็นในงานทดสอบ 

และปรับแต่ง จะต้องมีไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- เครื่องมือวัดความดันชนิดแมนอมิเตอร์ (Manometer) ซึ่งควรมีช่วงการวัดตั้งแต่ 0-250 

มิลลิเมตรของน้ า 
- Pitot tube ขนาดต่างๆ 
- เครื่องมือวัดความเร็วรอบ ทั้งแบบสัมผัสแกนเพลาที่หมุนโดยตรง และแบบวัดสะท้อนแสง 

(Self-timing type) 
- เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าแบบคล้อง (Clamp-on) และวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้ 
- เครื่องมือวัดความเร็วลมแบบต่างๆ 
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ และมาตรความชื้นสัมพัทธ์ (HYGROMETER)  
- เครื่องมือวัดดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับการทดสอบและปรับแต่งค่าให้เที่ยงตรงตามมาตรฐานอยู่

เสมอ 
ง.5.2 การจัดเตรียมการท างานโดยทั่วไป 

- รวบรวมแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบติดตั้งจริง (As-built drawings) ข้อก าหนด
ประกอบแบบและข้อแก้ไขและเพ่ิมเติมต่างๆ เป็นต้น 

- รวบรวมเอกสารข้อมูลและคู่มือต่างๆ ในการติดตั้งและใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับ
อากาศ 

- เปรียบเทียบงานติดตั้งของระบบและงานออกแบบ และส ารวจความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่าง
งานออกแบบและงานติดตั้ง 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ เช่น แผงกรองอากาศ และอุปกรณ์ควบคุมการไหลของลม
เป็นต้น ให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิด้วยก่อนการเปิดใช้งานพัด
ลม 

- จัดเตรียมและกรอกข้อมูลในแบบทดสอบต่างๆ ประกอบกับคู่มือการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต
อุปกรณ์ พร้อมทั้งหาต าแหน่งที่ดีที่สุดของอุปกรณ์ควบคุมการไหล 

- จัดเตรียมแบบโครงร่าง (Schematic diagram) เพ่ือบันทึกต าแหน่งของอุปกรณ์ที่ได้รับการ
ปรับแต่งประกอบการท ารายงาน 

ง.5.3 การตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์และระบบ 
- เปิดพัดลมในระบบทั้งหมด ทั้งระบบลมจ่าย ระบบลมกลับ และระบบดูดลมทิ้งเพ่ือตรวจสอบ

รายการดังต่อไปนี้ 
- ทิศทางการหมุนของพัดลม 
- การใช้กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ขับพัดลม 
- ความสามารถในการใช้งานของอุปกรณ์ปรับแต่งแรงดัน 
- การท างานของอุปกรณ์ควบคุมการไหลโดยอัตโนมัติ 
- การปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ควบคุมในระบบท่อลมและท่อน้ า (ถ้ามี) เพ่ือให้ได้อุณหภูมิตามที่

ต้องการ 
- การรั่วของลมที่จุดต่างๆ เช่น ตัวถังพัดลมและคอยล์ท าความเย็น เป็นต้น ตรวจซ่อมอุดรอยรั่ว

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
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- ส ารวจเส้นทางของงานท่อลม เท่าท่ีจะท าได้ 
ง.5.4 การปรับสมดุลระบบกระจายลมแบบแรงดันต่ า (Low Pressure) 

วิธีการที่ใช้ในการปรับสมดุลระบบกระจายลมแบบแรงดันต่ ามีแนวทางดังต่อไปนี้ 
- พิจารณาว่าช่องลมที่ใช้ในระบบท่อลมมีอัตราส่วนของปริมาณลมที่ได้ ต่อปริมาณลมจากแบบ 

(Percent Of Design Flow หรือ %D) น้อยที่สุด โดยทั่วไปช่องลมที่จะมีอัตราส่วนของ
ปริมาณลมที่ได้ต่อปริมาณ 

- ลมจากแบบน้อยท่ีสุดนี้ มักจะเกิดข้ึนที่ช่องลมที่อยู่ห่างจากพัดลมมากที่สุดซึ่งนิยมเรียกช่องลม
นี้ว่า ช่องลมอ้างอิง (Key Outlet) 
1. ปริมาณลมจากแบบ จะปรากฏในแบบหรือแบบติดตั้ง 
2. อัตราส่วนของปริมาณลมที่ได้ต่อปริมาณลมจากแบบ สามารถเขียนเป็นรูปแบบทาง

คณิตศาสตร์ได้โดย %D = (M/D) x 100 เมื่อ M คือปริมาณลมที่วัดได้และ D คือ 
ปริมาณลมจากแบบ 

3. หากใช้เครื่องมือวัดความเร็วลม ค่าที่อ่านได้จะเป็นเมตรต่อวินาที ขณะที่ถ้าใช้เครื่องมือ
วัดความเร็วลมแบบกระโจมค่าที่อ่านได้จะเป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง การปรับสมดุล
ให้เริ่มจาก ช่องลมอ้างอิง แล้วปรับแต่งช่องลมชุดอ่ืนๆ ในเส้นท่อลมเดียวกันตามล าดับ 
จากอัตราส่วนของปริมาณลมที่น้อยที่สุดไปยังจุดที่มากที่สุด 

4. สัดส่วนของอัตราของปริมาณลม ระหว่างช่องลมแต่ละหัว จะต้องไม่กิน  10% 
5. การลดปริมาณลม จะสามารถท าได้โดยปรับลิ้นปรับปริมาณลมที่มีอยู่ในท่อลม โดยที่

จะต้องไม่ปรับที่ช่องลมเพ่ือหลีกเลี่ยงเสียงและการกระจายลมที่ไม่ถูกต้อง 
- ปรับสมดุลที่ช่องลมจุดต่อไปที่มีอัตราส่วนของปริมาณลมที่วัดได้ต่อปริมาณลมจาก

แบบต่อจากช่องลมที่มีอัตราส่วนจากปริมาณต่อปริมาณจากแบบต่ าสุด โดยทั่วไป
ช่องลมนี้จะอยู่ไกลเป็นอันดับที่ 2 จากพัดลม ปรับสมดุลที่ช่องลมนี้ให้อยู่ในขอบเขต
ไม่เกิน 10% ของปริมาณลมจากแบบ 

- ด าเนินการปรับสมดุลที่ช่องลมหัวต่อๆ ไป ในวิธีการเดียวกัน จนกระทั่งระบบได้รับ
การปรับสมดุลอย่างเหมาะสม 

- ปรับความเร็วรอบของพัดลมถ้าจ าเป็น เพ่ือให้อัตราส่วนของปริมาณลมที่วัดได้ต่อ
ปริมาณลมจากแบบอยู่ในขอบเขต 10% ของปริมาณลมจากแบบ 

- ตรวจวัดค่าปริมาณลมที่ช่องลมทั้งหมดอีกครั้ง พร้อมอุณหภูมิและความชื้นของ
อากาศและจัดท าเป็นบันทึกและรายงาน 

ง.5.5 ตัวอย่างการปรับสมดุลระบบกระจายลมแบบแรงดันต่ า 
- ระบบที่ท าการปรับสมดุลท างาน โดยให้ชุดลิ้นปรับปริมาณลมทั้งหมดอยู่ในต าแหน่งเปิดสุด 

ตรวจวัดค่าท่ีช่องลมต่างๆ ได้ดังนี้ 
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ช่องลม ปริมาณลมจากแบบ ปริมาณลมจากการวัด 

1 250 235 
2 300 280 
3 250 265 
4 300 340 
5 200 230 
6 200 210 
7 200 260 
8 200 225 

รวม 1,900 2,045 
 
หมายเหตุ ระบบดังกล่าวสมมุติให้ช่องหมายเลข 1-4 อยู่ในท่อเส้นเดียวกัน และหมายเลข 5-8 อยู่ในท่อเส้น

เดียวกัน 
 

- พิจารณาช่องลมที่มีอัตราส่วนปริมาณลมต่อปริมาณลมจากแบบต่ าสุด 
 

ช่องลม ปริมาณลมจากแบบ (D) ปริมาณลมจากการวัด (M) %D = (M/D) x 100 
1 250 235 94 
2 300 280 93 
3 250 265 106 
4 300 340 113 
5 200 230 115 
6 200 210 105 
7 200 260 130 
8 200 225 113 

รวม 1,900 2,045 108 
 
ช่องลมหมายเลข 2 เป็น ช่องลมอ้างอิง จะเริ่มปรับสมดุลที่ช่องลมหมายเลข 2 โดยให้ชุดลิ้นปรับปริมาณลมที่ช่อง
ลมหมายเลข 2 ยังคงอยู่ในต าแหน่งเปิดสุด 

- ปรับสมดุลที่ช่องลมที่มีอัตราส่วนปริมาณลมต่อปริมาณลมจากแบบต่ าสุดในล าดับต่อไป 
1. ช่องลมหมายเลข 1 เป็นล าดับต่อไป 
2. สัดส่วนของอัตราส่วน ปริมาณลมต่อปริมาณลมจากแบบของช่องลมหมายเลข 1 และ 

2 คือ 94% / 93% เท่ากับ 1.01 ซึ่งอยู่ในขอบเขตไม่เกิน 10% ดังนั้นไม่ต้องท าการ
ปรับสมดุล 

- ปรับสมดุลที่ช่องลมที่มีอัตราส่วนปริมาณลมต่อปริมาณลมจากแบบต่ า ในล าดับต่อไปอีก ซึ่ง
อยู่ในท่อเดียวกันคือ ช่องลมหมายเลข 3 เปรียบเทียบอัตราส่วนกับช่องลมหมายเลข 2 จะได้ 
106% / 93% เท่ากับ 1.14 ซึ่งเกินขอบเขต 10% ซึ่งจะต้องปรับชุดลิ้นปรับปริมาณลมที่ผ่าน
ช่องลมหมายเลข 3 ให้เป็น 250 หรือ 100% D ในกรณีนี้ช่องลมหมายเลข 2 จะวัดค่าได้สูงขึ้น 
ซึ่งวัดได้ 285 เทียบสัดส่วนระหว่างช่องลมหมายเลข 3 และ 2 ใหม่จะได้ 100% / 95% 
เท่ากับ 1.05 ซึ่งอยู่ในขอบเขต 10% ถือว่าใช้ได้ 
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- ปรับสมดุลที่หน้าช่องลมหมายเลข 4 โดยเปรียบเทียบกับช่องลมหมายเลข 2 จะได้ 113% / 
95% เท่ากัน ซึ่งจะต้องปรับปริมาณลมที่ผ่านช่องลมหมายเลข 4 ให้เป็น 300 หรือ 100% D 
ในกรณีนี้ช่องลมหมายเลข 2 ที่ตรวจวัดค่าใหม่จะได้ 295 เทียบสัดส่วนใหม่จะได้ 100% 
D/98% D ซึ่งจะอยู่ในขอบเขต 10% ถือว่าใช้ได้ 

 
สรุปในเส้นท่อลมหมายเลข 1-4 เมื่อตรวจวัดค่าใหม่จะได้ 

ช่องลม ปริมาณลมจากแบบ ปริมาณลมที่วัดได้ %D สัดส่วน 
1 250 248* 99* 1.01 
2 300 295 98  
3 250 258* 103* 1.05 
4 300 300 100 1.02 

 
* ปริมาณลมที่ปรากฏเป็นการค านวณโดยใช้บัญญัติไตรยางค์ 

ด าเนินการปรับสมดุลในเส้นท่อต่อไปกับช่องลมหมายเลข 5-8 ซึ่งมีช่องลมหมายเลข 6 เป็น ช่องลมอ้างอิง และช่อง
ลมหมายเลข 8 เป็นช่องลมที่อัตราส่วนปริมาณจากแบบต่อปริมาณลมที่วัดได้เป็นล าดับ 

- ต่อไป ด าเนินการในลักษณะเดียวกันกับที่ใช้กับเส้นท่อของช่องลมหมายเลข 1 -4 ได้ข้อสรุป
ดังนี้ 

ช่องลม ปริมาณลมจากแบบ ปริมาณลมที่วัดได้ %D สัดส่วน 
5 200 242* 121* 1.1 
6 200 220 110  
7 200 230 115 1.05 
8 200 238 119* 1.08 

 
- เปรียบเทียบสัดส่วนของลมที่ช่องลมหมายเลข 2 และ 6 จะได้ 110%/98% เท่ากับ 1.12 ซึ่ง

เกินขอบเขต 10% ดังนั้นจะต้องปรับชุดแผ่นปริมาณลมที่ท่อแยกที่จ่ายลมให้กับเส้นท่อของ
ช่องลมหมายเลข 2 ให้ได้ปริมาณลมตามที่ก าหนด 300 หรือ 100% D ซึ่งจะได้สัดส่วนใหม่
เป็น 105%/100% เท่ากับ 1.05 อยู่ในขอบเขต 10% ท าการล็อคต าแหน่งลิ้นปรับปริมาณลม
ท่อแยกทั้ งหมด  และท า เ ครื่ อ งหมายปริ มาณลมที่ ช่ อ งลมแต่ ละหั ว เป็ นสั ดส่ วน 
PROPORTIONAL ซึ่งจะได้ปริมาณลมดังนี ้

 
ช่องลม ปริมาณลมจากแบบ ปริมาณลมที่วัดได้ %D สัดส่วน 

1 250 253* 101* 1.01 
2 300 300 100  
3 250 283* 105* 1.05 
4 300 306* 102* 1.02 
5 200 230* 115 1.10 
6 200 210 105* 1.05 
7 200 220* 110* 1.05 
8 200 226* 113* 1.08 

*  ค่าได้จากการค านวณ 
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ง.5.6 การปรับสมดุลระบบกระจายลมแบบหลายโซน 

การปรับสมดุลระบบกระจายลมแบบหลายโซน มีวิธีการคล้ายคลึงกันแบบความดันต่ า เว้นแต่
จะต้องปรับสมดุลที่ โซนแต่ละโซน ซ่ึงวิธีการมีแนวทางดังนี้ 
- หลังจากท่ีช่องลมและท่อลมแยกต่างๆ ได้รับการปรับสมดุลแล้วติดตั้งอุปกรณ์วัดความดันที่ท่อ

ลมแต่ละโซน 
- ค านวณปริมาณลมของท่อลมจากอุปกรณ์วัดความดันท่อลมของแต่ละโซน หรือจากการวัด

ปริมาณลมที่ช่องลมของแต่ละโซน  
- เริ่มท าการปรับสมดุลแต่ละโซน โดยเริ่มจากโซนที่มีอัตราส่วนปริมาณลมที่วัดได้ต่อปริมาณลม

จากแบบต่ าสุด และใช้กฎของพัดลมข้อที ่2 
หมายเหตุ การออกแบบระบบกระจายลมแบบหลายโซน โดยทั่วไปจะเป็น 4-12 โซน และ

มักให้แต่ละโซน มีปริมาณลมในท่อใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ดีหากปริมาณลมใน
บางโซนแตกต่างจากโซน ทั่วไป ข้อแนะน าคือ ให้ปรับสมดุลแยกเฉพาะโซนนั้น
จากโซนทั่วไป เช่น ท่อลมมีทั้งหมด 7 โซน โดยโซน 1-6 มีปริมาณลมอยู่ใน
ระหว่าง 1,000 ถึง 1,200 ขณะที่โซน 7 มีปริมาณลม 600 กรณีนี้ควรปรับ
สมดุลที่โซน 1-6 ให้ใกล้เคียงกับปริมาณลมในแบบแล้ววัดค่าที่โซน 7 ปรับ
ปริมาณลมให้เป็นไปตามแบบแล้วล็อค ชุดลิ้นปรับปริมาณลมเฉพาะที่โซน 7 
โดยไม่ต้องปรับปริมาณลมเทียบกับโซน อ่ืนๆ อีก 

ง.5.7 ตัวอย่างการปรับสมดุลระบบกระจายลมแบบหลายโซน 
 

สภาพจาการท างาน 
โซน ปริมาณลมจากแบบ ปริมาณลมจากาการวัด %D SP 
1 1,000 1,350 135 1.20 
2 1,000 1,200 120 1.00 
3 1,000 900 95 0.92 
4 1,000 810 81 0.83 
5 1,000 890 89 0.79 
 

โซนที่มี %D ต่ าสุด คือโซน 4 ถือเป็นค่าอ้างอิง 
เปรียบเทียบอัตราปริมาณลม %D ที่ต่ ารองลงมาคือโซน  5 เปรียบเทียบสัดส่วนโซน 5 กับ
โซน 4 ได้ 1.10 ถือว่าใช้ได้ 

พิจารณาโซน ต่อไป ที่มี %D ต่ ารองลงมาคือโซน 3 เปรียบเทียบกับสัดส่วนโซน 3 กับโซน 4 ได้ 
1.17 ให้ปรับชุดแผ่นปริมาณลมของโซน 3 จนได้ค่า SP เท่ากับ 0.77 ซึ่งจะได้ปริมาณลมที่โซน 3 
ได้ประมาณ 87%D 

 SP2 = SP1 (%D22 / % D12) 
 SP2 = 0.92 (872 / 952) 
  = 0.77 

อ่านค่า SP ที่โซน 4 และค านวณ %D 
- โซน 4 อ่านค่า SP ได้ 0.85 
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- %D ที่โซน 4 คือ %D2 = %D1  SP2 / SP1 
-  = 81  SP2 / SP1 
  = 82  

สัดส่วนใหม่ระหว่างโซน 3 และ 4 เท่ากับ 87% /82% จะได้ 1.06 
ด าเนินการลักษณะเดียวกันกับโซน 1 และ 2 
ตรวจสอบอ่านค่าและบันทึกค่า SP สุดท้าย 

ง.5.8 การปรับสมดุลระบบกระจายลมแบบแปรเปลี่ยนปริมาณลม (VAV) 
- บททั่วไป 

1. ระบบ VAV โดยทั่วไป จะออกแบบระบบท่อลมเป็นแบบท่อลมเดี่ยว (SINGLE DUCT) 
โดยให้อุณหภูมิลมเย็นภายในท่ออยู่ในระหว่างอุณหภูมิ 12 – 14 เซลเซียส และเลือก 
TERMINAL VAV BOX เป็นแบบ SINGLE INLET  

2. ปริมาณลมจาก TERMINAL VAV BOX จะแปรเปลี่ยนไปตามภาระของห้องในขณะที่
ปริมาณลมถูกปรับให้ลดลง ความดันภายในท่อลมจะสูงขึ้น อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน 
(STATIC PRESSURE SENSOR)จะถูกติดตั้งไว้ โดยติดตั้งที่ระยะประมาณ 2 ใน 3 ถึง 
75% ของระยะทางจากพัดลมถึงปลายสุดของท่อลม เพ่ือตรวจวัดแรงดันและสัญญาณ
ให้กับอุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม 

3. ภายหลังจากระบบได้รับการปรับสมดุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องตรวจต าแหน่งติดตั้ง
และการท างานของอุปกรณ์วัดต่างๆ ซึ่งจะสามารถท าได้โดยปรับให้ระบบมีปริมาณการ
ไหลของลมและความดันสูงสุด จากนั้นสังเกตค่าการเปลี่ยนแปลงความดันที่ชุดควบคุม
ท่อลมจ่าย และอุปกรณ์ตรวจวัดขณะที่ TERMINAL VAV BOX บางชุดได้ปรับเปลี่ยน
จากจุดต่ าสุดไปยังจุดสูงสุด ต่อจากนั้นให้ท ากลับกันโดย ปรับให้ระบบมีระปริมาณการ
ไหลของลมและความดันต่ าสุด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงตามล าดับดังกล่าวจะท าให้ทราบถึง
ช่วงการท างานของระบบ 

4. อุปกรณ์ควมคุมปริมาณลม สามารถเลือกให้ได้หลายแบบคือ แบบการเปลี่ยนความถี่ของ
ไฟฟ้า(VARIABLE FREQUENCY DRIVE) เพ่ือควบคุมความเร็วของมอเตอร์ การใช้ใบน า
ร่องทางเข้า(INLET GUIDE VANE) ที่พัดลมและการใช้ DISCHARGE AIR DAMPER 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้พัดลมแบบ  VARIABLE PITCH และการใช้ชุดขับแบบเพ่ิมหรือ
ลดขนาดได้ (VARIABLE SHEAVE) 

5. ในกรณีที่ระบบ VAV ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันจะต้องเลือกใช้ TERMINAL VAV BOX 
เป็นแบบBYPASS หรือให้ระบบท่อลมมีอุปกรณ์ BYPASS 

6. ระบบVAV แบ่งการควบคุมออกเป็น 2 แบบ คือ PRESSURE DEPENDENT PRESSURE 
INDEPENDENT 

- การปรับสมดุลระบบ VAV แบบ PRESSURE INDEPENDENT  
ขั้นตอนในการปรับสมดุลระบบ VAV แบบ PRESSURE INDEPENDENT มีแนวทางดังต่อไปนี้ 
1. จัดเตรียมเอกสาร และข้อมูลทั้งหมดของระบบ เช่น แบบติดตั้ง ข้อก าหนดทางเทคนิค

ของอุปกรณ ์
2. จัดเตรียมแบบฟอร์ม และรายงาน 
3. ตรวจสอบงานติดตั้งระบบทั้งหมด และตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ 
4. ตรวจสอบการท างานเบื้องต้นของอุปกรณ์ในระบบที่จะท าการปรับสมดุลดังต่อไปนี้ 

ก. ปรับให้ลิ้น ปรับปริมาณลมทั้งหมดอยู่ในต าแหน่งเปิดสุด 
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ข. ตรวจสอบทิศทางการหมุนของพัดลม 
ค. ตรวจวัดรอบของพัดลม 
ง. ตรวจวัดการใช้กระแสไฟฟ้าของพัดลมที่ความเร็วรอบต่าง ๆ  หรือที่ต าแหน่งต่าง ๆ 

ของ INLET GUIDE VANE 
จ. เปิดพัดลมท้ังหมดที่มีในระบบ เช่น พัดลมลมกลับ และพัดลมอากาศบริสุทธิ์ เป็นต้น 
ฉ. ตรวจวัดความดันที่ท่อลม 
ช. ตรวจวัดค่าความดัน ความเร็วของลมที่ TERMINAL UNIT 2-3 ชุด ซึ่งติดตั้งอยู่ปลาย

ท่อลม เพ่ือให้ได้สมรรถนะตามที่บริษัทผู้ผลิตก าหนด และอาจจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลด
รอบของพัดลม 

ซ. ตรวจวัดปริมาณให้หมดของระบบ หากระบบมีการออกแบบให้มี DIVERSITY ให้
ตรวจสอบค่า DIVERSITY ปรับให้ TERMINAL BOX บางชุดท างานที่ปริมาณลมสูงสุด 
เพ่ือให้พัดลมท างานที่ปริมาณลมตามก าหนด และจากนั้นให้ปรับ TERMINAL BOX 
ชุดที่ปรับนั้นให้ท างานที่ปริมาณลมต่ าสุด 

5. ปรับแต่งและปรับสมดุลระบบโดยพิจารณาการท างานของ TERMINAL BOX ทุกชุด
อุปกรณ์ควมคุมต่าง ๆ ของระบบ แนวทางการท าประกอบด้วย 
ก. ตรวจสอบการท างานของเทอร์โมสแตท (THERMOSTAT) ต าแหน่งของลิ้นปรับ

ปริมาณลม และการท างานของ ACTUATOR ตามสัญญาณของ  VELOCITY 
CONTROLLER 

ข. ตรวจสอบความดันของ TERMINAL เสียง และปริมาณลมให้ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของบริษัทผู้ผลิต แบบติดตั้ง ตรวจวัดความดันตกคร่อมชุด TERMINAL 
BOX  แล้วเทียบข้อมูลดังกล่าวกับข้อก าหนดของบริษัทผู้ผลิตเพ่ือพิจารณา
ปริมาณลม  พร้อมทั้งตรวจวัดปริมาณลมที่วัดได้จริงแล้วเปรียบเทียบค่าทั้งหมด
เพ่ือหา ERROR 

ค. ปรับสมดุลปริมาณลมที่ช่องลมของแต่และ TERMINAL BOX 
ง. ปรับปริมาณลมที่ชุด TERMINAL BOX ให้เป็นไปตามแบบติดตั้ง โดยใช้เครื่องมือ

วัดที่เหมาะสมกับงาน เช่น การใช้ PITOT TUBE HOOD  เป็นต้น 
จ. ปรับให้ปริมาณลมที่ช่องลมที่ชุด TERMINAL BOX ให้ต่ าสุดและสูงสุดแล้ว

ตรวจวัดค่าปริมาณลมที่ชุด  จดบันทึกและท ากราฟ ให้ท าวิธีการนี้กับ TERMINAL 
BOX ทุกชุด อย่างไรก็ดีในการปรับปริมาณลมที่ BOX ให้ต่ าสุด อาจท าให้ลมที่
ช่องลมบางจุดน้อยหรือไม่มี แต่ก็ไม่จ าเป็นต้องปรับแต่งปริมาณลมที่ช่องลมนั้น ให้
ระบบอยู่ที่ต าแหน่งปริมาณลมสูงสุด 

6. หากความดันของระบบต่ า ท าให้ปริมาณลมที่ TERMINAL BOX ต่ า 
ก. ปรับให้ปริมาณของลมที่ TERMINAL BOX อ่ืนๆ  บางชุดที่ติดตั้งใกล้เคียงกับ 

TERMINAL BOX ชุด ที่ทดสอบ ให้มีปริมาณลมต่ าลงเพ่ือให้ลมไปที่ TERMINAL 
BOX ชุดที่ทดสอบได้ปริมาณ ตามก าหนด 

ข. ปรับสมดุลลมที่ช่องลม  และปรับตั้งให้แต่ละ  TERMINAL BOX  ท างานที่
ปริมาณลมสูงสุดและต่ าสุด 
ค. หลังจาก TERMINAL BOX ต่าง ๆ ทั้งหมดได้รับการปรับค่าแล้วให้ปรับรอบ

พัดลมใหม่ตามความจ าเป็น เพ่ือให้ความดันระบบตรงตามความต้องการ 
ง. ปรับระบบให้เป็น DIVERSITY  หากม ี
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จ. ตรวจวัดค่าปริมาณลมของหน้ากากลมทั้งหมด 
7. อ่านและบันทึกความดันของระบบที่อุปกรณ์ตรวจวัดความดัน 
8. จัดท ารายงาน 

- การปรับสมดุลระบบ VAV แบบ PRESSURE DEPENDENT  
ขั้นตอนในการปรับสมดุล ระบบ VAV แบบ PRESSURE DEPENDENT มีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
1. จัดเรียมเอกสาร และข้อมูลทั้งหมดของระบบ เช่น แบบติดตั้ง ข้อก าหนดทาง

เทคนิคของอุปกรณ ์
2. จัดเตรยีมแบบฟอร์ม และรายงาน 
3. ตรวจสอบงานติดตั้งระบบทั้งหมด และตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ 
4. ตรวจสอบการท างานเบื้องต้นของอุปกรณ์ในระบบที่จะท าการปรับสมดุล

ดังต่อไปนี้ 
ก. ปรับให้ลิ้น ปรับปริมาณลมทั้งหมดอยู่ในต าแหน่งเปิดสุด 
ข. ตรวจสอบทิศทางการหมุนของพัดลม 
ค. ตรวจวัดรอบของพัดลม 
ง. ตรวจวัดการใช้กระแสไฟฟ้าของพัดลมที่ความเร็วรอบต่าง ๆ หรือที่

ต าแหน่งต่าง ๆ ของINLET GUIDE VANE 
จ. เปิดพัดลมทั้งหมดที่มีในระบบ เช่น พัดลมลมกลับ  และพัดลมอากาศ

บริสุทธิ์ เป็นต้น 
ฉ. ตรวจวัดความดันที่ท่อลม 
ช. ตรวจวัดค่าความดัน ความเร็วของลมที่  TERMINAL UNIT 2-3 ชุด ซึ่ง

ติดตั้งอยู่ปลายท่อลม เพ่ือให้ได้สมรรถนะตามที่บริษัทผู้ผลิตก าหนดและ
อาจจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลดรอบของพัดลม 

ซ. ตรวจวัดปริมาณลมทั้งหมดของระบบ  หากระบบมีการออกแบบให้มี  
DIVERSITY ให้ตรวจสอบค่า DIVERSITY  ปรับให้ TERMINAL BOX  บาง
ชุดท างานท่ีปริมาณลมสูงสุด เพ่ือให้พัดลมท างานที่ปริมาณลมต่ าสุด 

5. ปรับแต่งและปรับสมดุลระบบ โดยพิจารณาการท างานของ TERMINAL BOX 
ทุกชุดอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ  ของระบบ แนวทางการท าประกอบด้วย 
ก. ตรวจสอบการท างานของเทอร์โมสแตท (THERMOSTAT) ต าแหน่งของลิ้น

ปรับปริมาณลม และการท างานของ  ACTUATOR ตามสัญญาณของ 
VELOCITY CONTROLLER 

ข. ตรวจสอบความดันของ TERMINAL  เสียงและปริมาณลม ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของบริษัทผู้ผลิต แบบติดตั้งตรวจวัดความดันตกคร่อมชุด 
TERMINAL BOX แล้วเทียบข้อมูลดังกล่าวกับข้อก าหนดของปริษัทผู้ผลิต
เพ่ือพิจารณาปริมาณลม พร้อมทั้งตรวจวัดปริมาณลมที่วัดได้จริงแล้ว
เปรียบเทียบค่าท้ังหมดเพ่ือหา EROR 

ค. ปรับสมดุลปริมาณลมที่ช่องลมของแต่ละ TERMINAL BOX  
ง. ปรับปริมาณลมที่ชุด TERMINAL BOX  ให้เป็นไปตามแบบติดตั้งโดยใช้

เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับงาน เช่น การใช้ PITOT TUBE HOOD เป็นต้น 
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จ. ปรับให้ปริมาณลมที่ชุด TERMINAL BOX ให้ต่ าสุดและสูงสุดแล้วตรวจวัด
ค่าปริมาณลมที่ช่องลม จดบันทึกและท ากราฟ ให้ท าวิธีการนี้กับ 
TERMINAL BOX  ทุกชุด อย่างไรก็ดีในการปรับปริมาณลมที่ BOX ให้
ต่ าสุดอาจท าให้ลมที่ช่องลมบางจุดน้อยหรือไม่มี แต่ก็ไม่จ าเป็นต้อง
ปรับแต่งปริมาณลมที่ช่องลมนั้นให้ระบบอยู่ที่ต าแหน่งปริมาณลมสูงสุด 

6. อ่านและบันทึกความดันของระบบที่อุปกรณ์ตรวจวัดความดัน 
7. จัดท ารายงาน 

ง.5.9 การปรับสมดุลระบบระบายอากาศเชิงกล 
การปรับระบบระบายอากาศเชิงกล จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการปรับปริมาณอากาศบริสุทธิ์ 
โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
- ตรวจสอบระบบท่อลมระบายอากาศ 
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ของอาคาร เช่น ปะตู หน้าต่าง เป็นต้น อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
- ทดสอบการท างานของพัดลม ตรวจวัดปริมาณลม รอบของพัดลม ทิศทางการหมุนการใช้

กระแสไฟฟ้า และความดัน 
- ตรวจวัดปริมาณลมที่ช่องลมระบายอากาศ ปรับแต่งและปรับสมดุลปริมาณลมทั้งระบบ 
- ปรับรอบพัดลม เพ่ือให้ปริมาณการระบายอากาศ เป็นไปตามแบบติดตั้ง 
- ตรวจวัดปริมาณลมใหม่ท้ังระบบ จัดท าบันทึก  และรายงาน 

ง.5.10 การปรับสมดุลปริมาณอากาศบริสุทธิ์ 
ภายหลังจากการปรับสมดุล ระบบกระจายลมเย็นและระบบระบายอากาศเชิงกลแล้ว ให้ปรับ
ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ 
- ปรับปริมาณอากาศบริสุทธิ์โดยเริ่มเปิดพัดลมอากาศบริสุทธิ์ (ถ้ามี) เพ่ือตรวจวัดปริมาณลม

รอบของพัดลม กระแสไฟฟ้า ทิศทางการหมุน และความดันภายในท่อกรณีที่ไม่มีพัดลมอากาศ
บริสุทธิ์ ให้เริ่มที่ข้อ ง.5.10.2 

- ปรับให้ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่จุดปล่อยหรือช่องลมบริสุทธิ์ ให้เป็นไปตามแบบติดตั้งและ
ข้อก าหนด ตรวจวัดปริมาณลมและความดัน ปรับสมดุลระบบและปรับความเร็วรอบของพัด
ลมหากจ าเป็น 

- ตรวจวัดอุณหภูมิลมผสม (MIXED AIR TEMPERATURE) ที่ห้องเครื่องส่งลม 
- ตรวจวัดค่าปริมาณอากาศบริสุทธิ์ทั้งระบบบันทึก และท ารายงาน 
- ตรวจดูความดันของห้องปรับอากาศ หรืออาคาร จะต้องเป็น  POSITIVE PRESSURE  

โดยประมาณ 0.03-0.05  นิ้วของน้ า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ง.5.11 การปรับสมดุลระบบลมกลับ 

ถึงแม้ว่าการปรับสมดุลระบบกระจายลมเย็น การปรับสมดุลระบบระบายอากาศเชิงกล และการ
ปรับสมดุลระบบอากาศบริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็อาจท าให้ระบบลมกลับมีปริมาณถูกต้องซึ่ ง
อาจไม่เป็นจริงเสมอไป ระบบลมกลับจ าเป็นต้องมีการปรับสมดุลเช่นเดียวกับระบบอ่ืน ๆ  
โดยทั่วไประบบลมกลับ แบ่งออกได้เป็น 4  แบบ 
- ระบบลมกลับ แบบไม่เชิงกล 
- ระบบลมกลับเชิงกล 
- ระบบกลับบนฝ้าเพดาน  แบบไม่เชิงกล 
- ระบบกลับบนฝ้าเพดาน  แบบเชิงกล 
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รายละเอียดการปรับสมดุล 

ระบบลม
กลับแบบ
ไม่เชิงกล 

ระบบลม
กลับแบบ
เชิงกล 

ระบบลม
กลับบนฝ้า
เพดานแบบ
ไม่เชิงกล 

ระบบลม
กลับบนฝ้า
เพดานแบบ

เชิงกล 
1. รวบรวมแบบติดตั้ง ข้อก าหนด และเอกสารต่าง ๆ / / / / 
2. ตรวจสอบระบบท่อลมกลับ / / / / 
3. ตรวจสอบส่วนประกอบของอาคาร เช่น ประตู 

หน้าต่าง เป็นต้น ได้ติดตั้งและอยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
/ / / / 

4. ปรับให้ชุดลิ้นปรับปริมาณลมที่ระบบท่อลมกลับอยู่ที่
ต าแหน่งเปิดสุด 

/ / / / 

5. ทดสอบการท างานของพัดลมกลับตรวจวัดปริมาณลม 
ความดัน ทิศทาง หมุนรอบพัดลม ความดัน ทิศทาง
หมุนรอบพัดลม การใช้ประแสไฟฟ้า 

/ / / / 

6. เปิดพัดลมต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อลม
กลับ 

/ / / / 

7. ปรับสมดุลระบบท่อลมกลับ ให้มีปริมาณลมตามแบบ
ติดตั้งที่ช่องลมกลับ 

/ / / / 

8. ปรับรอบของพัดลม เพ่ือให้ปริมาณลมกลับเป็นไปตาม
แบบติดตั้ง ถ้าจ าเป็น 

/ / / / 

9. ตรวจวัดปริมาณลมกลับ จดบันทึกและท ารายงาน / / / / 
 

ง.5.12 การค านวณการปรับรอบพัดลม 
- ให้ใช้กฎของพัดลม  ข้อที่  1 

Nm  x   Dm   =   Nf  x  Df 
เมื่อ       Nm คือ  รอบการหมุนของมอเตอร์ 
  Dm คือ  เส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์มอเตอร์  ( pulley pitch   
   diam. )   
  Nf คือ  รอบการหมุนของพัดลม 
  Df  คือ  เส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์พัดลม ( pulley pitch diam)  
1. การเพ่ิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์มอเตอร์จะเพ่ิมรอบของพัดลม  ในทาง

กลับกันการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเส่ย์มอเตอร์จะลดรอบของพัดลม 
2. การเพ่ิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์พัดลมจะลดรอบของพัดลมปริมาณลมและ

ความดัน ในทางกลับกันการลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเล่ย์จะเพ่ิมรอบของพัดลม 
3. การปรับรอบของพัดลมทุกครั้ง ควรตรวจสอบค่า  TIP SPEED (TS) เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้

โครงสร้างของพัดลมทนต่อแรงเหวี่ยงศูนย์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบจนเกิน 
CLASS ของพัดลมโดย TS =  x Df x Nf 

4. การปรับรอบพัดลมทุกครั้ง จะต้องค านวณหาขนาดและแบบของสายพานใหม่ 

L   =   2C +  dD 
2
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เมื่อ    L คือ ความยาวของสายพานโดยประมาณ 
 C คือ ระยะระหว่างจุดศูนย์กลางของเพลา 
 D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสัมผัสของพูลเล่ย์ตัวใหญ่ 
 D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางสัมผัสของพูลเล่ย์ตัวเล็ก 

- ตรวจวัดและตรวจสอบความเที่ยงตรงของการหมุน ทิศทางการหมุน  การใช้กระแสไฟฟ้า 
ปริมาณลม  ความดัน ความตึงของของสายพาน เสียง การหล่อลื่นลูกปืนต่าง ๆ และความ
สั่นสะเทือนของระบบพัดลม 

- จัดบันทึกและท ารายงาน 
- ตัวอย่าง พัดลมส่งลมที่ 7,088 ลิตรต่อวินาที วัดรอบได้ 600 รอบต่อนาที มีขนาด Df  เท่ากับ 

390  มิลลิเมตร  ต้องการลดปริมาณลมให้เหลือ 6,380  ลิตรต่อวินาที  มอเตอร์ขับมีความเร็ว
รอบ 1,450 รอบต่อนาที และ Dm เท่ากับ 138 มิลลิเมตรให้หาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
พูลเล่ย์มอเตอร์ใหม่ 

( L/s ) 2  /  ( L/s ) 1 = D2 / D1 
6,380 / 7,088 = D2 / 138 
D2 = 124 มม. (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของพูลเลย์ มอเตอร์) 
N2 /N1 = ( L/s ) 2  /  ( L/s ) 1 

N2 = 6,380 x 600 / 7,088 = 540  RPM 
TIP SPEED =  x 390 x 540 = 661,620  มม./นาท ี
 = 11  เมตรต่อวินาที 

L = 2C +  dD 
2

  

ก าหนดให้ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของเพลาพัดลมและมอเตอร์เป็น 635 มิลลิเมตร 
L = 2 x 635 + ( / 2 )  (390 + 138 )    
 = 2,099 มิลลิเมตร    

ง.6 การปรับสมดุลระบบท่อน้ า 
ง.6.1 เครื่องมือวัดที่จ าเป็นต้องใช้ในงานทดสอบ ปรับแต่ง และสมดุล ส าหรับระบบท่อน้ าควรมีไม่น้อย

กว่าดังต่อไปนี้ 
- เครือ่งมือวัดอัตราการไหลแบบต่าง ๆ แบบหนึ่งแบบใด เช่น ใช้อัลตราโซนิค , ใช้ venturi, ใช้

แผ่นออริฟิศ (orifice plate)  และใช้  TURBINE  เป็นต้น 
- เครื่องมือวัดความดันแบบต่าง ๆ แบบหนึ่งแบบใด เช่น เกจความดันปิโตทิวบ์  (pitot tube) 

เป็นต้น 
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น 
- ตารางแสดงสมรรถนะการท างานของขดท่อ , เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger 

)  ของเครื่องท าน้ าเย็น เครื่องส่งลมเย็นต่าง ๆ , อุปกรณ์ควบคุมการไหลและแผ่นชุดควบคุม
การไหล,แผ่นชุดปรับสมดุล (Balancing Valve) , เครื่องสูบน้ าต่าง ๆ  

ง.6.2 เครื่องมือวัดดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบและปรับแต่งค่าให้เที่ยงตรงตามมาตรฐานอยู่เสมอ 
ง.6.3 การจัดเตรียมการท างานโดยทั่วไป 

- ส ารวจระบบท่อน้ าทั้งหมดให้เป็นไปตามแบบติดตั้งแล้วทดสอบการท างานของอุปกรณ์ใน
ระบบท่อน้ า  เช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องส่งลมเย็น เครื่องท าน้ าเย็นและแผ่นชุดควบคุมต่าง ๆ 
เป็นต้น 
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- ปรับให้อุปกรณ์ควบคุมการไหลอยู่ในต าแหน่งเปิดสุด  หรือเปิดให้เป็นไปตามข้อแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิตและแบบติดตั้ง 

- รักษาความดันของระบบท่อน้ าให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องหากในระบบท่อน้ ามีอุปกรณ์ลดแรงดัน       
(PRESSURE REDUCING VALVE) , DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROL, BYPASS 
VALVE   หรืออุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าหน้าที่คล้าย ๆ กัน จะต้องปรับให้อุปกรณ์เหล่านี้
ท างานตามที่ก าหนดไว้ใน แบบติดตั้ง  และข้อก าหนดในบริษัทผู้ผลิต 

- ปรับให้ลิ้นเปิด – ปิดน้ าเข้าอุปกรณ์อยู่ในต าแหน่งเปิดสุด 
- ท าการปรับสมดุลระบบท่อน้ าให้อยู่ในค่าที่ก าหนด หรือไม่เกิน  ± 10% ของค่าที่ก าหนด 
- หากจ าเป็นอาจต้องลดหรือเพ่ิมขนาดใบพัดเครื่องสูบน้ าในระบบ เพ่ือให้ระบบน้ าสามารถ

ท างานได้อย่างถูกต้องหรือไม่เกิน  ± 10% ของค่าที่ก าหนด 
- จดบันทึกข้อมูลและจัดท ารายงาน 

ง.6.4 วิธีการปรับสมดุลระบบท่อน้ า 
- วิธีการปรับสมดุลระบบท่อน้ าโดยทั่วไป มี 2 วิธี คือ วิธีการปรับสมดุลโดยใช้เครื่องมือวัดอัตรา

การไหล หรือเครื่องมือวัดความดันตกคร่อมอุปกรณ์ และวิธีการปรับสมดุลโดยใช้ผลต่างของ
อุณหภูมิการปรับสมดุลโดยใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหล หรือเครื่องมือวัดความดันตกคร่อม
อุปกรณ์จะให้ความถูกต้องและเชื่อถือได้ดี ขณะที่ปรับสมดุลโดยใช้ผลต่างของอุณหภูมิจะ
ท างานได้สะดวกรวดเร็ว เหมาะกับระบบท่อน้ าที่มีขนาดไม่ใหญ่ และไม่ต้องการความเที่ยงตรง
มากนัก    

- ส าหรับระบบท่อน้ าที่จะสามารถจัดท าการปรับสมดุลโดยใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลหรือ
เครื่องมือวัดความดันตกคร่อมอุปกรณ์ได้นั้น ต้องจัดให้ระบบท่อน้ ามีอุปกรณ์หรือจุดให้ใช้
เครื่องมือเพ่ือตรวจวัดความดัน อัตราการไหล อุณหภูมิ ไว้ในแบบ ติดตั้งและในขั้นตอนการ
ติดตั้ง จึงจะสามารถท าการปรับสมดุลระบบท่อน้ าด้วยวิธีนี้ได้อย่างถูกต้อง และไม่มีอุปสรรค 

ง.6.5 การปรับสมดุลระบบท่อน้ าโดยทั่วไป มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
- ตรวจสอบปริมาณการไหลของระบบท่อน้ าด้วยเครื่องมือวัดต่าง ๆ อาทิเช่นปิโตทิวบ์ ( pitot 

tube) ,มาตรความดัน เป็นต้น เพ่ือคะเนปริมาณการไหล นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบปริมาณการ
ไหลของน้ าจากสมรรถนะการท างานของเครื่องสูบน้ า หากพบว่าปริมาณการไหลของน้ าใน
ระบบท่อน้ าไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ หรือ  ± 10% ของค่าที่ก าหนดในแบบ ให้ตรวจสอบหา
สาเหตุที่อาจเป็นไปได้ เช่น มีสิ่งกีดขวางในระบบท่อน้ า เครื่องสูบน้ าท างานโดยให้อัตราการ
ไหลสูงเกินไปจนต้องปรับลิ้นเปิดปิดเพ่ือป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินก าลัง เป็นต้น จะต้อง
พยายาม ปรับให้อัตราการไปของน้ าไหลใกล้เคียงกับค่าที่ก าหนดในแบบติดตั้ง  หรือเกินจาก
ค่า ก าหนดในแบบติดตั้งไว้ในราว 10%  
1. การปรับสมดุลจะต้องไล่ล าดับโดยเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีอัตราการไหลของน้ าน้อยที่สุดหรือ

ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ไกลจากเครื่องสูบน้ าที่สุด ซึ่งโดยทั่ว ๆ ไป เรียกว่า 
LONGEST RUN  ต่อจากนั้นให้มาปรับสมดุลที่ท่อน้ าทางแยกต่าง ๆ แล้วมาปรับสมดุลที่
ท่อยืนจนถึงสุดท้ายมาปรับสมดุลที่ท่อน้ าร่วม  หากในระบบท่อน้ าเป็นแบบ PRIMARY 
และ SECONDARY  ให้ปรับสมดุลที่ท่อน้ าด้าน PRIMARY ก่อน 

2. ในการเพ่ิมหรือลดปริมาณการไหลท าได้โดยปรับวาล์วปรับสมดุล (BALANCING  
VALVE)   เพ่ือลดปริมาณการไหลจ านวนมาก ๆ จะเป็นการเพ่ิมความดันขึ้นในระบบท่อ
น้ า ซึ่งท าให้เครื่องสูบน้ าที่ต้องท างานที่ความดันสูงมีอัตราการไหลน้อยลง และเป็น
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เหตุผลที่ดีก่อนจะท าการปรับสมดุลระบบท่อน้ า ควรให้อัตราการไหลในท่อน้ าเกินจากค่า
ก าหนดในแบบติดตั้งไว้  10 % 

- ขั้นตอนการปรับสมดุล 
1. ตรวจสอบและตรวจวัดปริมาณการไหลของน้ าในระบบท่อน้ าที่ผ่านอุปกรณ์ท่อน้ าแยก 

ท่อน้ าเย็น  และท่อน้ ารวม 
2. ตรวจพิจารณาท่อน้ ายืนที่มีอุปกรณ์ท่ีมีปริมาณการไหลของน้ าน้อยที่สุดหรือ   LONGEST 

RUN  ซึ่งปกติจะเป็นอุปกรณ์ท่ีอยู่ไกลจากเครื่องสูบน้ ามากที่สุดและให้เริ่มปรับสมดุลจาก
จุดนี้ในท่อน้ าแยกก่อน 

3. ปรับแต่งปริมาณน้ าระหว่างอุปกรณ์ซึ่งอยู่ใน  LOOP ของอุปกรณ์ LONGEST RUN  
เป็นไปตามค่าที่ก าหนดในแบบติดตั้ง โดยใช้สูตรสัดส่วนปริมาณการไหลเท่ากับปริมาณ
การไหลที่วัดได้  หารด้วยค่าที่ก าหนดในแบบติดตั้ง (คล้าย ๆ กับการปรับแต่งระบบ
กระจายลม) ปรับจนกระทั้งความแตกต่างของปริมาณการไหลระหว่างอุปกรณ์ไม่เกิน  + 
10 %  ของค่าที่ก าหนดในแบบติดตั้ง 

4. เมื่อปรับท่อน้ าทางแยกของอุปกรณ์ LONGEST RUN  เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ปรับสมดุล
ที่ท่อน้ าทางแยกต่อ ๆ ไปที่อยู่ในท่อน้ ายืนนั้น ๆ ในลักษณะเดียวกันโดยให้ความแตกต่าง
ของปริมาณการไหลระหว่างท่อน้ าทางแยกไม่เกิน  + 10% ของค่าที่ก าหนดในแบบติดตั้ง
จนกระท่ังการปรับสมดุลที่ท่อน้ าแยกในท่อน้ ายืนนั้น ๆ แล้วเสร็จ 

5. ให้ปรับสมดุลที่ท่อน้ าแยกของอุปกรณ์ต่อ ๆ ไปทั้งหมดในท่อน้ ายืนล าดับต่อไปโดยให้
สัดส่วนความแตกต่างของปริมาณการไหลระหว่างท่อน้ าแยกไม่เกิน  +10 % ของค่าที่
ก าหนดในแบบติดตั้งการปรับสมดุลในลักษณะนี้กับท่อน้ ายืนทั้งหมดที่มีในระบบ 

6. เมื่อการปรับท่อน้ าแยกของระบบท่อน้ าได้ปรับสมดุลทั้งหมดแล้ว ให้ปรับสมดุลที่ท่อน้ า
ยืนระหว่างกัน โดยเริ่มจากท่อน้ ายืนที่มีสัดส่วนการไหลของน้ าน้อยที่สุดปรับสมดุล
จนกระทั่งท่อน้ ายืนระหว่างกันมีค่าความแตกต่างของปริมาณการไหลไม่เกิน  + 10% 
ของค่าที่ก าหนดในแบบติดตั้ง 

7. หลังจากท่ีท่อน้ าเย็นทั้งหมดได้รับการปรับสมดุลแล้ว ให้ปรับปริมาณการไหลที่ท่อน้ ารวม
และหากจ าเป็นอาจต้องปรับขนาดใบพัดเครื่องสูบน้ า เพ่ือให้ปริมาณการไหลของน้ าเป็น
ตามท่ีต้องการ หรือ  + 10% ของค่าที่ก าหนดในแบบติดตั้ง 

8. ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ทั้งระบบ ซึ่งจะต้องพบว่า 
ก. ลิ้นปรับสมดุลที่อุปกรณ์อย่างน้อย  1 ชุด  ในแต่ละท่อน้ าแยกควรจะอยู่ในต าแหน่ง

เปิดสุด 
ข. ลิ้นปรับสมดุลที่ท่อน้ าแยกอย่างน้อย 1 ชุด ในแต่ละท่อน้ ายืนควรจะอยู่ในต าแหน่ง

เปิดสุด 
ค. ลิ้นปรับสมดุลที่ท่อน้ ายืนอย่างน้อย 1 ชุด ในแต่ละท่อน้ ารวมควรจะอยู่ในต าแหน่ง

เปิดสุด 
ง. ลิ้นปรับสมดุลที่ท่อน้ าร่วมอย่างน้อย  1 ชุด  จะต้องอยู่ในต าแหน่งเปิดสุด 

9. จดบันทึกและจัดท ารายงาน 
ง.6.6 ตัวอย่างการปรับสมดุลระบบท่อน้ า  โดยใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหล 
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- ตรวจวัดปริมาณการไหลผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดพบว่าอุปกรณ์หมาย เลข 1 ที่ท่อน้ าแยก 1 ของ
ท่อน้ ายืนในท่อน้ ารวม 1 เป็น LONGEST RUN 

- ค่าท่ีได้จากการตรวจวัดปริมาณการไหล  มีดังต่อไปนี้ 
 

อุปกรณ์ สัดส่วนการไหลเป็น % 
(ค่าที่วัดได้หารด้วยค่าที่ก าหนดในแบบ) 

1 78 
2 87 
3 100 
4 122 
5 125 

 
- ตรวจพิจารณาอุปกรณ์ที่มีสัดส่วนการไหล  รองลงมาคือ อุปกรณ์หมายเลข 2 ให้เปรียบเทียบ

ปริมาณการไหลของอุปกรณ์หมายเลข 2 เทียบกับ 1 ได้ 87 / 78 เท่ากับ  1.12 ทุกการปรับ
ให้ปริมาณการไหลของอุปกรณ์ 2 เทียบกับ  1 ให้ได้ปริมาณสัดส่วนการไหลระหว่างกันไม่เกิน 
+ 10% 

- ปรับสมดุลอุปกรณ์ต่อ ๆ ไปตามล าดับของสัดส่วนการไหลคือ อุปกรณ์หมายเลข 3 กับ
หมายเลข 2 หมายเลข 4 กับหมายเลข 3 และหมายเลข 5 กับหมายเลข 4 

- ปรับสมดุลที่ท่อน้ าทางแยก  2  ของท่อน้ ายืน  1  โดยเริ่มจากอุปกรณ์ที่มีปริมาณการไหล
ต่ าสุด และปรับสมดุลเช่นเดียวกับท่อน้ าแยก  1 

- ปรับสมดุลระหว่างท่อน้ าแยก 1 และ 2 ให้ได้สัดส่วนการไหลระหว่างกันไม่เกิน  + 10%   

รูปที่ ง.1   ระบบท่อน ้ำที่จะปรับสมดุล 
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- หลังจากท่อน้ ายืน  1  ได้รับการปรับสมดุลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ปรับสมดุลที่ท่อน้ ายืนที่มี
สัดส่วนการไหลน้อยในล าดับถัดไปท าการปรับสมดุลในลักษณะเดียวกันกับท่อน้ ายืน 1  
จนกระท่ังได้สมดุล และปรับสมดุลท่อน้ ายืนในล าดับต่อ ๆ ไปด้วยวิธีการแบบเดียวกัน 

- ปรับสมดุลท่อน้ ายืนระหว่างกันให้ได้สัดส่วนการไหลไม่เกิน  + 10% ดังตัวอย่าง 
 

ท่อน้ ารวม 1 ท่อน้ าเย็น สัดส่วนการไหลเป็น % 
(ค่าจากการวัด/ค่าที่ก าหนดในแบบ) 

 1 95 
 2 106 
 3 126 

ท่อน้ ารวม 4 138 
 5 122 
 6 110 

 
 ปรับสมดุลโดยไล่ล าดับต่อไปนี้ 

- ท่อน้ ายืน  2  กับ  ท่อน้ ายืน  1 
- ท่อน้ ายืน  3  กับ  ท่อน้ ายืน  2 
- ท่อน้ ายืน  5  กับ  ท่อน้ ายืน  6 
- ท่อน้ ายืน  4  กับ  ท่อน้ ายืน  5 

- ปรับสมดุลโดยให้สัดส่วนการไหลไม่เกิน  + 10% ของค่าที่ก าหนดในแบบติดตั้ง 
- หลังจากปรับสมดุลท่อน้ ายืนทั้งหมดแล้ว ให้ปรับสมดุลที่ท่อน้ ารวม  1 และ  2  จนกระทั่ง

สัดส่วนการไหลไม่เกิน  + 10%   ของค่าที่ก าหนดในแบบติดตั้ง 
- หากจ าเป็นอาจต้องลดขนาดหรือเปลี่ยนใบพัดเครื่องสูบน้ า เพ่ือให้ระบบท่อน้ าสามารถปรับ

สมดุลได้ตามต้องการ    
- จดบันทึกค่าท้ังหมดและจัดท ารายงาน 

ง.6.7 การปรับสมดุลระบบท่อน้ า  โดยใช้ผลต่างของอุณหภูมิ 
ส าหรับระบบท่อน้ าที่มีขนาด และจ านวนอุปกรณ์ไม่มากนัก  และไม่ต้องการความเที่ยงตรงในการ
ปรับสมดุลระบบท่อน้ ามากนัก อาจใช้วิธีการปรับสมดุลระบบท่อน้ า โดยใช้ผลต่างของอุณหภูมิได้  
นอกจากนี้วิธีการปรับสมดุลแบบนี้ยังสามารถใช้ในการเปรียบเทียบและตรวจสอบกับการปรับ
สมดุลโดยใช้เครื่องมือวัดอัตราการไหลได้ 
วิธีการปรับสมดุลระบบท่อน้ า  โดยใช้ผลต่างของอุณหภูมิมีดังต่อไปนี้ 
- ใช้หลักการการปรับสมดุลเช่นเดียวกับการปรับสมดุลทั่ว ๆ ไป  ที่ได้กล่าวไว้แล้ว 
- ปรับสมดุลระบบท่อน้ าที่อุปกรณ์ โดยผลต่างของอุณหภูมิด้านน้ าและลม   
- การปรับสมดุลให้เริ่มจากอุปกรณ์ที่มีสัดส่วนความแตกต่างของอุณหภูมิน้อยไปหามากและ

ปรับสมดุลจนกระทั่งผลของความแตกต่างของอุณหภูมิอยู่ในราว  + 10% 
ง.6.8 ตัวอย่างการปรับสมดุลระบบท่อน้ า โดยใช้ผลต่างของอุณหภูมิ 

ก าหนดให้อุณหภูมิน้ าผ่านอุปกรณ์ที่  60 C  โดยมีอุณหภูมิของน้ าออกจากอุปกรณ์ที่   120C  
ตรวจวัดอุณหภูมิของน้ าผ่านอุปกรณ์   1  และ   2  ได้เท่ากัน  ขณะที่อุณหภูมิของน้ าออกจาก
อุปกรณ์ 1  เป็น  100C  และ  2 เป็น  140C   
ผลต่างของอุณหภูมิที่อุปกรณ์  1 เป็น  40C  และอุปกรณ์ 2 เป็น  80C  
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สัดส่วนผลต่างของอุณหภูมิที่อุปกรณ์  1 เป็น (12 – 6) / (10 – 6 ) เท่ากับ 150%  และอุปกรณ์  
2  เป็น  (12 – 6) / (14 – 6 ) เท่ากับ 75 %  
สัดส่วนผลต่างอุณหภูมิเป็น 150%  / 75 % เท่ากับ  2 ซึ่ง มากกว่า + 10%   
ปรับสมดุลอุปกรณ์  2  กับ 1  ให้มีค่าสัดส่วนผลต่างของอุณหภูมิเป็น  + 10% 
จดบันทึกและจัดท ารายงาน 

ง.6.9 การปรับสมดุลหอระบายความร้อน 
- บททั่วไป 

การทดสอบปรับสมดุลส าหรับหอระบายความร้อน เป็นสิ่งจ าเป็นและท าได้ยากสภาวะและ
เงื่อนไขในเวลาทดสอบ 
1. อัตราการไหลของน้ า  +15% ของค่าที่ก าหนดในแบบติดตั้ง 
2. ภาระของระบบ  +30% ของภาระที่ก าหนดในแบบติดตั้งและจะต้องสม่ าเสมอ 
3. อุณหภูมิกระเปาะเปียกอยู่ในช่วง 4-50C ของอุณหภูมิกระเปาะเปียกที่ก าหนดในแบบ

ติดต้ัง 
4. ค่าหรือผลที่วัดได้เพ่ือทดสอบสมรรถนะของหอระบายความร้อน  ที่ยอมรับได้เป็น  + 5% 

ของสมรรถนะท่ีก าหนดไว้ในแบติดตั้ง 
- เครื่องมือวัดที่ใช้ในการทดสอบปรับแต่งและปรับสมดุล ส าหรับหอระบายความร้อน 

1. เกจวัดความดันของน้ า และอุณหภูมิของน้ าที่ท่อน้ าทางเข้าและออกจากหอระบายความ
ร้อน 

2. อุปกรณ์ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ าผ่านหอระบายความร้อน เช่น venturi, pitot  tube  
และ อุปกรณ์วัด ชนิด  Ultrasonic  เป็นต้น 

3. เครื่องมือวัดอุณหภูมิของน้ า  อากาศ  และเครื่องมือวัดความชื้นในอากาศที่มีช่วงการอ่าน
เหมาะสมกับการตรวจวัด 

- วิธีการทดสอบ  ปรับแต่ง  และสมดุล ส าหรับหอระบายความร้อน 
1. ตรวจสอบสภาพของหอระบายความร้อน  และระบบท่อน้ าหล่อเย็นทั้งหมด จะต้องไหลได้

สะดวกปราศจากสิ่งกีดขวางต่าง ๆ น้ าที่ไหลและน้ าในหอระบายความร้อน จะต้องสะอาด
พอสมควร 

2. ตรวจสอบการท างานของพัดลมที่หอระบายความร้อน รอบของพัดลม การใช้กระแสไฟฟ้า 
และทิศทางการหมุน 

3. ภายในหอระบายความร้อนจะต้องสะอาดและปราศจากสิ่งกีดขวางการไหลของน้ าและลม 
4. ระดับน้ าในถาดหอระบายความร้อนจะต้องได้ระดับที่ถูกต้อง ตลอดเวลาที่หอระบายความ

ร้อนท างาน 
5. อัตราการไหลของน้ าผ่านหอระบายความร้อนจะต้องถูกต้องตามค่าที่ก าหนดในแบบ  การ

ปรับลดหรือเพ่ิมขนาดใบพัดเครื่องสูบ 
6. น้ าหล่อเย็น อาจต้องท าหากตรวจพบว่าปริมาณการไหลของน้ าผ่านหอระบายความร้อนไม่

เป็นไปตามแบบติดตั้ง 
7. ปรับให้ระบบน้ าเติม และน้ าทิ้งของหอระบายความร้อน เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแบบติดตั้ง 
8. ตรวจวัดค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง กระเปาะเปียกของอากาศ อุณหภูมิน้ าเข้าและออกจากหอ

ระบายความร้อน 
9. ตรวจวัดปริมาณการไหลของน้ าที่เข้าและออกจากหอระบายความร้อน 
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10. ตรวจวัดปริมาณลมที่ไหลผ่านหอระบายความร้อน อุณหภูมิของลมที่เข้าและออกจากหอ
ระบายความร้อน 

11. เปรียบเทียบผลจากการตรวจวัดอัตราการไหลของน้ าและลม ผลต่างอุณหภูมิน้ าและลม 
อุณหภูมิของกระเปาะเปียกของอากาศ เพ่ือตรวจสอบสมรรถนะของหอระบายความร้อน 
และปรับแต่งหากจ าเป็นหรือเมื่อไม่ได้ค่าตามที่ก าหนดในแบบติดตั้ง 

12. ตรวจวัดค่าและจัดท ารายงาน 
ง.6.10 การทดสอบ  ปรับแต่ง  และปรับสมดุลระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ 

- บททั่วไป 
1. ระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ จะต้องได้รับการทดสอบ ปรับแต่งและปรับสมดุล

ระบบร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้งและบริษัทผู้ผลิต 
2. อุปกรณ์ตรวจวัด หรืออุปกรณ์ควบคุมบางชนิดของระบบควบคุมอุณหภูมิ ได้รับการปรับค่า

การตรวจวัดจากโรงงานผู้ผลิตแล้ว ดังนั้นในการปรับแต่งและปรับสมดุลระบบหาก
จ าเป็นต้องปรับแต่งค่าดังกล่าวใหม่ควรด าเนินการอย่างถูกต้องและได้รับการยอมรับจาก
โรงงานผู้ผลิต 

3. อุปกรณ์ควบคุมจะต้องติดตั้งในต าแหน่งที่โรงงานผู้ผลิตแนะน า และในการท างานของ
อุปกรณ์ควบคุมท้ าหมดที่ใช้จะต้องเป็นแบบที่สัญญานควบคุมในลักษณะดียวกัน ที่มีความ
แม่นย าเที่ยงตรงเท่า ๆ กันเพ่ือให้ระบบท างานได้ตามวัตถุประสงค์ 

- ข้อแนะน าในการปรับสมดุลระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ 
1. ตรวจสอบและรวบรวมแบบติดตั้ง  เอกสาร ข้อมูลทางเทคนิค ตลอดจนวัตถุประสงค์ที่

ต้องการในงานออกแบบ 
2. ส ารวจงานติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ 
3. ทดสอบการท างานของอุปกรณ์ในระบบตามข้อแนะน าของโรงงานผู้ผลิต 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าปรับแต่งที่ผู้รับเหมาและตัวแทนโรงงานผู้ผลิตได้ตั้ง ค่า

อุปกรณ์ควบคุม 
5. ตรวจสอบต าแหน่งติดตั้งของอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ตามข้อแนะน าการติดตั้งของโรงงาน

ผู้ผลิตและแก้ไขให้ถูกต้อง หากพบว่าอาจเป็นปัญหาต่อการใช้งาน 
6. ตรวจวัดค่าต่าง ๆ ที่อุปกรณ์ควบคุมท างาน พร้อมบันทึกค่าปรับแต่งของอุปกรณ์ควบคุม 
7. ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมและ  Interlock ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบ

ติดตั้ง บันทึกค่าที่วัดได้ เช่น อุณหภูมิ ความดัน ความชื้นของอากาศ และอ่ืนๆ ของระบบ 
พร้อมจัดท ารายงาน 
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ภาคผนวก จ 
 

ข้อแนะน าส าหรับการออกแบบระบบปรับอากาศส าหรับสถานพยาบาล 
 
จ.1 ทั่วไป 

หัวข้อนี้จัดให้มีขึ้นเพ่ือ ให้ข้อมูลและให้ข้อแนะน ำในกำรออกแบบและติดตั้งเพ่ิมเติมจำกข้อก ำหนดใน
มำตรฐำนขั้นต่ ำ โดยเรียบเรียงมำจำก Chapter 7 Health Care Facilities, 2003 ASHRAE Application 
Handbook 

 
จ.2 บทน า 

ระบบปรับอำกำศของโรงพยำบำลมีควำมแตกต่ำงกันกับอำคำรอื่นๆ ดังนี้  
1. ต้องควบคุมกำรเคลื่อนที่ของอำกำศภำยในและระหว่ำงแผนก 
2. มีควำมต้องกำรพิเศษในกำรควบคุมอัตรำกำรระบำยอำกำศ, กำรกรองอำกำศเพ่ือเจือจำงสิ่งปนเปื้อนใน

อำกำศซึ่งอำจอยู่ในรูป กลิ่น, จุลชีพ, ไวรัส, สำรเคมี, สำรกัมมันตรังสี 
3. มีควำมต้องกำรอุณหภูมิและควำมชื้นแตกต่ำงกันในแต่ละพ้ืนที่ 
4. มีควำมต้องกำรระบบควบคุมท่ีแม่นย ำเพ่ือควบคุมสภำวะแวดล้อมที่ละเอียดอ่อนภำยในโรงพยำบำล 

 
จ.3 แหล่งของการติดเช้ือและวิธีการควบคุม 

จ.3.1 การติดเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Infection) 
ตัวอย่ำงของเชื้อแบคทีเรียที่แพร่ เชื้อผ่ำนอำกำศได้แก่ เชื้อวัณโรค (Mycobacterium 
Tuberculosis) และ Legionella pneumophila (Legionaire's Disease) จำกกำรศึกษำของ 
Wells (1934) แสดงให้เห็นว่ำละอองขนำด 5 ไมครอนและเล็กกว่ำจะแขวนลอยอยู่ในอำกำศได้
ตลอดโดยไม่ตกลงสู่ด้ำนล่ำง จำกกำรศึกษำของ Isoard et al. (1980) และ Luciano (1984) 
แสดงว่ำ 99.4% ของแบคทีเรียในโรงพยำบำลจะถูกกรองได้โดยแผงกรองอำกำศที่มีประสิทธิภำพ 
90-95% (ASHRAE Standard 52.1) ทั้งนี้เนื่องจำกแบคทีเรียมักรวมตัวอยู่ด้วยกันซึ่งจะมีขนำด
ใหญ่กว่ำ 1 ไมครอน หน่วยงำนบำงแห่งแนะน ำให้ใช้แผงกรองอำกำศชนิด HEPA (High 
Efficiency Particulate Air Filter) ซึ่งจะมีประสิทธิภำพในกำรกรองอนุภำคขนำด 0.3 ไมครอน
ได้ถึง 99.97% 

จ.3.2 การติดเชื้อไวรัส (Viral Infection) 
ตัวอย่ำงของเชื้อไวรัสที่แพร่เชื้อผ่ำนอำกำศได้แก่ Varicella (อีสุกอีใส/งูสวัด), Rubella (หัด
เยอรมัน), Rubeola (หัด) หลักฐำนทำงระบำดวิทยำแสดงให้เห็นว่ำเชื้อไวรัสที่แพร่ผ่ำนอำกำศ
ส่วนใหญ่มีขนำดเล็กมำกในระดับ Submicron จึงไม่มีวิธีใดที่ก ำจัดไวรัสในอำกำศได้ 100% กำร
ใช้แผงกรองอำกำศชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) และ/หรือ ULPA 
(Ultra Low Penetration Air Filter) เป็นวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพสูงที่สุดในขณะนี้ กำรหยุดยั้ง
เชื้อไวรัสด้วยแสงอุลตรำไวโอเล็ตหรือกำรฉีดสำรเคมียังไม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำมีประสิทธิผล
เพียงพอ จึงยังไม่แนะน ำให้ใช้เป็นวิธีกำรหลักในกำรป้องกันกำรติดเชื้อ (Primary Infection 
Control Measure) ดังนั้นวิธีกำรหลักที่ใช้ในกำรป้องกันกำรแพร่เชื้อในโรงพยำบำลคือ กำร
ควบคุมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงห้องให้เหมำะสม (Appropriate Pressure Relationship) 
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จ.3.3 เชื้อรา (Molds) 
มีหลักฐำนแสดงว่ำเชื้อรำบำงชนิดเช่น Aspergillis จะส่งผลร้ำยกับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขำวระยะ
รุนแรง (Advanced Leukemia), ผู้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำยไขกระดูก (Bone Marrow 
Transplant) และผู้ป่วยที่ภูมิต้ำนทำนเชื้อโรคของร่ำงกำยต่ ำผิดปกติ (Immunocompromised) 
อ่ืนๆ 

จ.3.4 การเติมอากาศจากภายนอก (Outdoor Air Ventilation) 
หำกจุดที่น ำอำกำศเข้ำมำจำกภำยนอกเป็นจุดที่เหมำะสม อำกำศจำกภำยนอกเกือบจะไม่มีเชื้อ
แบคทีเรียและไวรัสเลย ปัญหำของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสส่วนใหญ่จะมีแหล่งของเชื้ออยู่ภำยใน
ตัวอำคำรโรงพยำบำล อำกำศจำกภำยนอกที่เติมเข้ำมำจะช่วยเจือจำงปริมำณเชื้อแบคทีเรียและ
ไวรัส ถ้ำระบบระบำยอำกำศได้รับกำรออกแบบ, ติดตั้ง และมีกำรสร้ำงควำมดันแตกต่ำงระหว่ำง
พ้ืนที่อย่ำงถูกต้อง จะช่วยก ำจัดเชื้อโรคในอำกำศออกไปจำกโรงพยำบำลได้ 

จ.3.5 อุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity) 
สภำวะอุณหภูมิและควำมชื้นในโรงพยำบำลจะมีส่วนช่วยในกำรส่งเสริมหรือยับยั้งกำรเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรียและไวรัส แบคทีเรียบำงชนิดเช่น Legionella Pneumophila จะแพร่กระจำย
ได้ดีในละอองน้ ำ และสำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ในสภำวะอำกำศชื้น 

จ.4 คุณภาพอากาศ 
ระบบปรับอำกำศมีหน้ำที่จ่ำยอำกำศที่ปรำศจำกฝุ่น, กลิ่น, สำรเคมี, สำรกัมมันตรังสี ในบำงกรณีอำกำศจำก
ภำยนอกอำจเป็นอันตรำยกับผู้ป่วยโรคทำงเดินหำยใจ หรือ ปอด ได้ 
จ.4.1 จุดที่น าอากาศเข้า (Outdoor Air Intake) 

จุดน ำอำกำศเข้ำควรอยู่ห่ำงให้มำกที่สุดเท่ำที่เป็นได้(อย่ำงน้อย 10 เมตร)จำก ท่อไอเสียของ
อุปกรณ์ที่มีกำรเผำไหม้, จุดปล่อยอำกำศเสียของโรงพยำบำลและอำคำรข้ำงเคียง, ระบบดูดของ
เสียทำงกำรแพทย์ (Medical-Surgical Vacuum System), หอระบำยควำมร้อน (Cooling 
Tower), จุดที่มีควันไอเสียรถยนต์ จุดน ำอำกำศเข้ำควรอยู่สูงจำกพ้ืนดินอย่ำงน้อย 1.5 เมตร หำก
อยู่บนหลังคำ ควรอยู่สูงกว่ำหลังคำอย่ำงน้อย 1 เมตร 

จ.4.2 จุดระบายอากาศทิ้ง (Exhaust Air Outlet) 
จุดระบำยอำกำศทิ้งควรอยู่สูงจำกพ้ืนดินอย่ำงน้อย 3 เมตร และอยู่ห่ำงจำกบริเวณที่มีคนใช้งำน, 
ประตู, หน้ำต่ำง จุดที่ดีที่สุดของกำรระบำยอำกำศทิ้งคือ ปล่อยขึ้นด้ำนบนเหนือหลังคำ หรือ มีทิศ
ทำงตรงข้ำมกับจุดน ำอำกำศเข้ำ ควรให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษกับอำกำศเสียที่เข้มข้นมำกเช่น ไอ
เสียจำกเครื่องยนต์หรือหม้อไอน้ ำ, สำรเคมีจำกห้องปฏิบัติกำร, อำกำศที่มีเชื้อโรค, อำกำศระบำย
ทิ้งจำกห้องครัว และควรพิจำรณำผลของทิศทำงลมด้วย 

จ.4.3 แผงกรองอากาศ (Air Filter) 
ระบบปรับอำกำศควรติดตั้งแผงกรองอำกำศที่มีประสิทธิภำพไม่ต่ ำกว่ำที่ก ำหนดในตำรำงที่ 1 
หำกในตำรำงระบุให้มีแผงกรองอำกำศสองชั้น ชั้นที่หนึ่งควรอยู่ด้ำนก่อนลมเข้ำคอยล์ท ำควำมเย็น 
และชั้นที่สองควรอยู่ด้ำนลมออกจำกพัดลม หำกในระบบมีอุปกรณ์เพ่ิมควำมชื้น ต้องระวังไม่ให้
แผงกรองอำกำศเปียกจำกละอองน้ ำที่พ่นเข้ำไปในกระแสอำกำศ หำกในตำรำงระบุให้มีแผงกรอง
อำกำศชั้นเดียว แผงกรองอำกำศควรอยู่ด้ำนก่อนลมเข้ำคอยล์ 
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จ.5 แนวปฏิบัติในการติดตั้งแผงกรองอากาศ 
ควรติดตั้งแผงกรองอำกำศแบบ HEPA ทีม่ีประสิทธิภำพ 99.97% ทำงด้ำนลมจ่ำยของห้องรักษำผู้ป่วยที่มี
ควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อสูง เช่น 
จ.5.1 ผู้ป่วยมะเร็งในเม็ดเลือดขำว (Leukemia), ผู้ป่วยบำดแผลไหม้ (Burn), ผู้ป่วยที่ได้รับกำรปลูกถ่ำย

ไขกระดูก (Bone marrow transplant),  ผู้ป่วยที่ ได้รับกำรปลูกถ่ำยอวัยวะ (Organ 
transplant), หรือผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired immunodeficiency syndrome, 
AIDS) และควรติดตั้งแผงกรองอำกำศแบบ HEPA กรองอำกำศทิ้งท่ีดูดมำจำก Fume Hood หรือ 
Safety Cabinet ที่มีกำรใช้งำนที่มีเชื้อโรคหรือสำรกัมมันตรังสี ระบบกรองอำกำศควรติดตั้งให้
สะดวกและปลอดภัยในกำรเข้ำไปบ ำรุงรักษำหรือเปลี่ยนแผงกรองอำกำศใหม่ 

จ.5.2 กำรติดตั้งแผงกรองอำกำศจะต้องไม่ให้มีรอยรั่วให้อำกำศผ่ำนระหว่ำงชั้นของแผงกรองอำกำศได้ 
แผงกรองอำกำศประสิทธิภำพสูงจะไม่มีประโยชน์เลยหำกปล่อยให้มีอำกำศที่ยังไม่ได้กรองรั่วเข้ำสู่
ระบบแม้แต่เพียงปริมำณไม่มำกนัก 

จ.5.3 ควรติดตั้งอุปกรณ์วัดควำมดันคร่อมแผงกรองอำกำศ เพ่ือใช้ในกำรตรวจสภำพแผงกรองอำกำศว่ำ
ถึงเวลำเปลี่ยนแล้วหรือยัง ซึ่งถูกต้องและแม่นย ำกว่ำกำรตรวจด้วยสำยตำ 

จ.5.4 กำรติดตั้งแผงกรองอำกำศประสิทธิภำพสูง จะต้องมีพ้ืนที่อย่ำงเพียงพอในกำรบ ำรุงรักษำโดยไม่
ท ำให้สิ่งสกปรกหลุดเข้ำไปในระบบได้ 

จ.5.5 เนื่องจำกแผงกรองอำกำศประสิทธิภำพสูงมีรำคำแพง ดังนั้นโรงพยำบำลจึงควรจัดงบประมำณ
ล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอส ำหรับกำรเปลี่ยนเมื่อแผงกรองอำกำศหมดสภำพ 

จ.5.6 ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงหรือติดตั้งระบบท่อลม จะต้องมีวิธีกำรป้องกันฝุ่นหรือสิ่งสกปรกเข้ำไปอยู่
ในระบบท่อ ซึ่งจะเป็นแหล่งเพำะเชื้อโรคภำยในระบบ และจะท ำให้แผงกรองอำกำศอุดตันอย่ำง
รวดเร็ว 
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ตารางท่ี จ.1   ประสิทธิภาพของแผงกรองอากาศส าหรับระบบปรับอากาศในโรงพยาบาล 

Minimum Number  
of Filter Beds 

Area Designation 

Filter Efficiencies, 
MERVa 

Filter Bed 

No. 1 No. 2 

2 Orthopedic operating room, 
Bone marrow transplant operating room, 
Organ transplant operating room 

7 
(25-30%)c 

17 b 
(99.97%) 

2 General procedure operating rooms 
Delivery rooms 
Nurseries 
Intensive care units 
Patient care rooms 
Treatment rooms 
Diagnostic and related areas 

7 
(25-30%) 

14 
(90-95%) 

1 Laboratories 
Sterile storage 

13 
(80-90%) 

 

1 Food preparation areas 
Laundries 
Administrative areas 
Bulk storage 
Soiled holding areas 

7 
(25-30%) 

 

a MERV = Minimum Efficiency Reporting Value based on ASHRAE Standard 52.2-1999. 
b HEPA filters at air outlets. 
c Efficiency based on ASHRAE Standard 52.1-1992 
 
จ.6 การเคลื่อนที่ของอากาศ 

ในตำรำงที่ จ.2 แสดงให้เห็นถึงระดับของสิ่งปนเปื้อนที่แพร่กระจำยอยู่ในโรงพยำบำลซึ่งเกิดจำกหนึ่งใน
กิจกรรมปกติที่ต้องปฏิบัติทุกวันในโรงพยำบำล จ ำนวนของแบคทีเรียในทำงเดินแสดงให้เห็นว่ำสิ่งปนเปื้อน
สำมำรถแพร่กระจำยจำกจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้ 
เนื่องจำกกำรแพร่กระจำยของแบคทีเรียเกิดจำกกิจกรรมที่จ ำเป็นต้องท ำทุกๆวันในโรงพยำบำล ระบบปรับ
อำกำศจึงมีหน้ำที่ท ำให้กำรเคลื่อนที่ของอำกำศช่วยจ ำกัดกำรแพร่ของสิ่งปนเปื้อน กระแสอำกำศในทิศทำงที่
ไม่พึงประสงค์เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยำกเนื่องจำกมีช่องเปิดบริกำร, มีกำรเปิ ดประตู, มีกำรเคลื่อนที่ของ
เจ้ำหน้ำที่และคนไข้, มีอุณหภูมิแตกต่ำงซึ่งก่อให้เกิดกำรเคลื่อนที่ของอำกำศตำมธรรมชำติ และยังมีช่องเปิด
บริกำรในแนวตั้งเช่น ปล่องลิฟต์, ช่องส่งของระหว่ำงชั้น, ช่องท่อ(Mechanical Shaft) ซึ่งเสริมให้มีกำร
เคลื่อนที่ของอำกำศระหว่ำงชั้นอีกด้วย ถึงแม้ว่ำบำงปัจจัยจะไม่สำมำรถควบคุมได้ แต่ก็มีบำงปัจจัยที่ช่วย
จ ำกัดกำรเคลื่อนที่ของอำกำศได้ โดยกำรออกแบบและปรับสมดุลระบบจ่ำยลมเพ่ือให้เกิดควำมดันเป็นบวก
และลบตำมควำมต้องกำรของแต่ละพ้ืนที่ 
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ตารางท่ี จ.2   ผลจากการท าเตียงต่อปริมาณแบคทีเรียในอากาศในโรงพยาบาล 

Item 
Count per Cubic Meter 

Inside Patient Room Hallway near Patient Room 
Background 1200 1060 
During bedmaking 4940 2260 
10 min after 2120 1470 
30 min after 1270 950 
Background 560  
Normal bedmaking 3520  
Vigorous bedmaking 6070  
Source : Greene et al. (1960) 
 

ระบบส ำหรับห้องที่มีควำมเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนสูง เช่น ห้องชันสูตรศพ (Autopsy) และห้องแยกผู้ป่วย 
(Isolation Room) ส ำหรับผูป้่วยโรคติดต่อ ควรได้รับกำรออกแบบให้มีควำมดันเป็นลบเมื่อเทียบกับพ้ืนที่
รอบ ๆ (มีควำมดันต่ ำกว่ำพื้นที่รอบ ๆ) ควำมดันเป็นลบท ำได้โดยจ่ำยลมเข้ำไปในห้องน้อยกว่ำกำรระบำยลม
ออก (CDC 1994) เมื่อมีควำมดันเป็นลบจะมีกระแสอำกำศถูกดูดผ่ำน 
กรอบประตูหรือช่องเปิดบริกำรอ่ืนๆเข้ำไปในห้องซึ่งจะป้องกันไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนภำยในห้องไหลสวนทำง
ออกไปได ้
ส ำหรับห้องผ่ำตัดซึ่งต้องกำรให้ปลอดเชื้อจะต้องมีควำมดันเป็นบวกเมื่อเทียบกับบริเวณรอบๆ(ควำมดัน
มำกกว่ำบริเวณรอบๆ) เพ่ือป้องกันไม่ให้กระแสอำกำศที่มีสิ่งปนเปื้อนไหลเข้ำไปในห้องผ่ำตัดได้ อย่ำงไรก็
ตำม หำกเป็นห้องผ่ำตัดซึ่งใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเกี่ยวกับหลอดลม หรือ โรคปอด อำจ
จ ำเป็นต้องท ำให้ห้องมีควำมดันเป็นลบเพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรแพร่เชื้อออกจำกห้องผ่ำตัด 
ระหว่ำงห้องผ่ำตัดหรือห้องแยกผู้ป่วยกับทำงเดินภำยนอกควรมีห้องอยู่ระหว่ำงกลำง (Anteroom) โดยห้อง
นี้อำจมีควำมเป็นบวกเมื่อเทียบกับห้องและทำงเดินภำยนอก หรือเป็นลบเมื่อเทียบกับห้องและทำงเดิ น
ภำยนอก ก็ได้ กำรมีห้องนี้อยู่ระหว่ำงกลำงจะช่วยป้องกันกำรแพร่เชื้อได้ดียิ่งขึ้น 
กำรสร้ำงควำมดันแตกต่ำงระหว่ำงห้องนั้น สำมำรถท ำได้เฉพำะกับห้องที่ปิดสนิทเท่ำนั้น ดังนั้นกรอบประตู
จะต้องไม่มีรอยรั่วมำกเกินไป และต้องไม่มีช่องเปิดบริกำรอ่ืนๆ กำรเปิดประตูห้องหรือช่องเปิดบริกำรใดๆจะ
ท ำให้สูญเสียควำมดันทั้งหมดไปได้ และเมื่อมีกำรเปิดประตูอำจจะมีอำกำศส่วนหนึ่งใหลเข้ำและออกจำก
ห้องตำมธรรมชำติเนื่องมำกจำกอุณหภูมิที่แตกต่ำงกันระหว่ำงห้อง ส ำหรับห้องที่ต้องกำรรักษำควำมดันใน
ขณะที่มีคนเข้ำออกจำกห้อง ควรจะต้องมีประตูสองชั้นเพื่อปิดกันอำกำศ  
(Air lock) 
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รูปที่ จ.1 แสดงให้เห็นถึงจ ำนวนแบคทีเรียในห้องผ่ำตัดและห้องข้ำงเคียงในระหว่ำงกำรผ่ำตัด กำรนับ
จ ำนวนแบคทีเรียท ำพร้อมๆกันทุกห้อง จ ำนวนแบคทีเรียในห้องผ่ำตัดที่น้อยกว่ำห้องข้ำงเคียงเป็นเพรำะให้
ห้องผ่ำตัดมีกิจกรรมน้อยกว่ำ และมีควำมดันสูงกว่ำห้องข้ำงเคียง 
โดยทั่วไป ส ำหรับห้องที่ต้องกำรควำมสะอำดมำกเป็นพิเศษควรติดตั้งหัวจ่ำยลมที่เพดำน และมีช่องลมกลับ
หรือช่องระบำยลมทิ้งอยู่รอบๆห้อง ที่ระดับใกล้ๆพ้ืนห้อง กำรจัดหัวจ่ำยลมและช่องลมกลับในลักษณะนี้จะ
ท ำให้กระแสอำกำศสะอำดไหลจำกด้ำนบนซึ่งใช้หำยใจ (Breathing Zone) ลงสู่ด้ำนล่ำง ส ำหรับห้องแยก
ผู้ป่วยติดเชื้อ (Infectious Isolation Room) ควรจ่ำยลมจำกเพดำนทำงด้ำนประตูทำงเข้ำห้อง และติดตั้ง
ช่องลมกลับที่ระดับใกล้พ้ืนทำงด้ำนหลังเตียงผู้ป่วย เพ่ือให้อำกำศสะอำดไหลจำกทำงด้ำนผู้เข้ำเยี่ยมหรือ
เจ้ำหน้ำที่ผ่ำนตัวผู้ป่วยและถูกระบำยออกไป (CDC 1994) ขอบด้ำนล่ำงของช่องลมกลับควรอยู่สูงจำกพ้ืน
อย่ำงน้อย 75 มม. 
แนวคิดกำรใช้กำรไหลแบบลำมินำร์ (Laminar Airflow) ของห้องสะอำดในอุตสำหกรรม ทั้งแบบแนวตั้ง
และแนวนอน ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกำรกระจำยลมที่น่ำสนใจส ำหรับห้องสะอำดในโรงพยำบำล  
ค ำจ ำกัดควำมของกำรไหลแบบลำมินำร์ คือ กำรไหลของอำกำศไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมี
ควำมเร็วลมประมำณ 0.45 +/-0.1 เมตรต่อวินำที (90 +/-20 ฟุตต่อนำที)  
ระบบกำรไหลแบบลำมินำร์จะมีประโยชน์ส ำหรับห้องผู้ป่วยที่มีโอกำสติดเชื้อสูง เช่น ผู้ป่วยแผลไหม้อย่ำง
รุนแรง, ผู้ป่วยที่ได้รับกำรรักษำด้วยรังสี, ผู้ป่วยที่ได้รับกำรเปลี่ยนถ่ำยอวัยวะ, ผู้ป่วยที่ได้รับกำรตัดอวัยวะ 
และผู้ป่วยที่ได้รับกำรเปลี่ยนไขข้อ 
 

จ.7 ความสัมพันธ์ของความดันและการระบายอากาศ (Pressure Relationship and 
Ventilation) 

ตำรำงที่ จ.3 แสดงมำตรฐำนกำรระบำยอำกำศส ำหรับควำมสบำย, ควำมสะอำด และกำรควบคุมกลิ่นใน
พ้ืนที่ส ำคัญๆของโรงพยำบำลที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย ข้อมูลในตำรำงที่ จ.3 เป็นข้อมูลของ American 

รูปที่ จ.1   จ ำนวนแบคทีเรียในห้องผ่ำตัดและห้องข้ำงเคียง 
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Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE) ซึ่งอำจไม่ตรงกับ
ข้อมูลของ American Institute of Architect (AIA) ถ้ำหำกแต่ละโรงพยำบำลมีข้อก ำหนดเฉพำะเจำะจง
ลงไปอีกให้ยึดถือตำมข้อก ำหนดนั้นๆ ส ำหรับพ้ืนที่ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้ใช้อัตรำกำรระบำยอำกำศตำมมำตรฐำน 
ASHRAE Standard 62 : Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ในบริเวณที่มีผู้ป่วยที่
ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ รวมถึง ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ำยอวัยวะ, หน่วยผู้ป่วยแผลไฟไหม้ ควรมีกำรควบคุม
คุณภำพอำกำศเพ่ิมเติมให้เหมำะสม 
กำรออกแบบระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศจะต้องท ำให้อำกำศไหลจำกบริเวณท่ีสะอำดมำกไปสู่
บริเวณท่ีสะอำดน้อยให้มำกท่ีสุด ในพ้ืนที่ที่มีควำมส ำคัญควรใช้ระบบปริมำณอำกำศคงที่ (Constant Air 
Volume) เพ่ือให้แน่ใจว่ำสำมำรถรักษำควำมสัมพันธ์ของควำมดันที่ถูกต้องไว้ได้ ส ำหรับพ้ืนที่ที่ไม่มี
ควำมส ำคัญหรือห้องของเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้ระบบแปรเปลี่ยนปริมำณลม (Variable Air Volume)เพ่ือช่วย
ในกำรประหยัดพลังงำนได้ กำรใช้ระบบ 
กำรออกแบบระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศจะต้องท ำให้อำกำศไหลจำกบริเวณที่สะอำดมำกไปสู่
บริเวณที่สะอำดน้อยให้มำกที่สุด ในพ้ืนที่ที่มีควำมส ำคัญควรใช้ระบบปริมำณอำกำศคงที่ (Constant Air 
Volume) เพ่ือให้แน่ใจว่ำสำมำรถรักษำควำมสัมพันธ์ของควำมดันที่ถูกต้องไว้ได้ ส ำหรับพ้ืนที่ที่ไม่มี
ควำมส ำคัญหรือห้องของเจ้ำหน้ำที่สำมำรถใช้ระบบแปรเปลี่ยนปริมำณลม (Variable Air Volume) เพ่ือ
ช่วยในกำรประหยัดพลังงำนได้ กำรใช้ระบบปริมำณอำกำศแปรเปลี่ยนในโรงพยำบำลจะต้องระมัดระวังว่ำมี
อัตรำกำรเติมอำกำศจำกภำยนอก (Outdoor Air) เพียงพอตำมมำตรฐำนก ำหนด และต้องรักษำ
ควำมสัมพันธ์ของควำมดันระหว่ำงพ้ืนที่หรือแผนกต่ำงๆได้ในระดับที่เหมำะสม ในตำรำงที่จ. 3 พ้ืนที่ส ำคัญ
ต้องกำรกำรควบคุมควำมดันอย่ำงต่อเนื่องจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ P, N และ E โดยมีควำมหมำยว่ำ ควำม
ดันเป็นบวก (Positive Pressure), ควำมดันเป็นลบ (Negative Pressure) และ ควำมดันเท่ำกัน (Equal 
Pressure) ตำมล ำดับ ส่วนห้องท่ีไม่ต้องกำรกำรควบคุมควำมดันอย่ำงต่อเนื่องจะแสดงด้วยสัญลักษณ์   
อัตรำกำรหมุนเวียนของลมอำจลดลงเหลือ 25% ของปริมำตรห้องต่อชั่วโมง (Air Change per Hour) ที่
ระบุในตำรำงได้เมื่อห้องไม่ได้ใช้งำน (Unoccupied) หำกมีกำรเตรียมให้ (1) สำมำรถปรับไปใช้อัตรำกำร
หมุนเวียนตำมที่ระบุในตำรำงได้เมื่อมีกำรใช้งำนห้อง (2) สำมำรถรักษำควำมสัมพันธ์ของควำมดันกับห้อง
ข้ำงเคียงได้ตำมท่ีต้องกำร 
ในพ้ืนที่ที่ไม่ต้องกำรควบคุมทิศทำงกำรระบำยอำกำศอย่ำงต่อเนื่อง () สำมำรถปิดระบบปรับอำกำศและ
ระบำยอำกำศเมื่อไม่มีกำรใช้งำนห้องได้ 
เพ่ือกำรประหยัดพลังงำนให้มำกที่สุด ควรใช้ระบบอำกำศหมุนเวียน (Recirculating Air System) มำกกว่ำ
ระบบอำกำศจำกภำยนอกทั้งหมด (All Outdoor Air System) ในกรณีที่ใช้ระบบอำกำศจำกภำยนอก
ทั้งหมดควรพิจำรณำติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนควำมร้อนอำกำศ (Air-to-Air Heat Exchanger) 
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ตารางที่ จ.3   แสดงมาตรฐานการระบายอากาศส าหรับความสบาย, ความสะอาด และการควบคุมกลิ่นใน
 พื้นที่ส าคัญๆของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย 
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ตารางที่ จ.3   แสดงมาตรฐานการระบายอากาศส าหรับความสบาย, ความสะอาด และการควบคุมกลิ่นใน
 พื้นที่ส าคัญ ๆ ของโรงพยาบาลที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



จ-10 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

จ.8 ระบบควบคุมควัน 
ระบบควบคุมควันควรได้รับกำรพิจำรณำออกแบบไปพร้อมๆกับระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ ระบบ
ควบคุมควันแบบ Passive ใช้ออกแบบให้มีกำรระบบปิดกั้นไฟและควันไฟ ร่วมกับระบบสั่งหยุดพัดลมโดย
อัตโนมัติ 
ระบบควบคุมควันแบบ Active ใช้ระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศสร้ำงควำมดันเป็นบวกและลบ 
ร่วมกับผนังกันไฟและควันไฟซึ่งท ำหน้ำที่จ ำกัดกำรแพร่ของไฟและควันไฟ 
กำรออกแบบระบบควบคุมควันควรอ้ำงอิงจำก NFPA (National Fire Protection Association) 
Standard 90A, 92A, 92B, 99 และ 101 
 

จ.9 เกณฑ์การออกแบบระบบปรับอากาศส าหรับห้องต่างๆ 
จ.9.1 ห้องผ่าตัด 

จำกกำรศึกษำกำรจ่ำยลมในห้องผ่ำตัด แสดงให้เห็นว่ำ กำรจ่ำยลมจำกเพดำน ให้เคลื่อนที่ลงสู่
ด้ำนล่ำง โดยมีหน้ำกำกรับลมกลับหลำยๆจุดรอบๆห้อง (ควรมีอย่ำงน้อย 2 จุด) และอยู่ที่ระดับ
ใกล้พื้นห้อง เป็นวิธีกำรที่ได้ผลดีในกำรควบคุมอนุภำคในอำกำศ 
ห้องผ่ำตัดโดยทั่วไปมีกำรใช้งำนประมำณ 8-12 ชั่วโมงต่อวัน (ยกเว้นห้องผ่ำตัดของห้องฉุกเฉิน) 
เพ่ือกำรประหยัดพลังงำน ระบบปรับอำกำศสำมำรถลดอัตรำกำรจ่ำยลมเข้ำห้องผ่ำตัดระหว่ำงไม่
มีกำรผ่ำตัดได้ อย่ำงไรก็ตำมต้องรักษำควำมดันภำยในห้องผ่ำตัดให้สูงกว่ำภำยนอกตลอดเวลำแม้
ในช่วงเวลำที่ไม่ได้ใช้ผ่ำตัด เพ่ือรักษำควำมสะอำดของห้อง 
ค ำแนะน ำกำรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอำกำศส ำหรับห้องผ่ำตัด (สำมำรถใช้ได้กับห้อง 
Catheterization, Cystoscopic และ Fracture) 
1. อุณหภูมิสำมำรถปรับได้ในช่วง 17-27C 
2. ควบคุมชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 45-55%rh 
3. ควำมดันภำยในห้องเป็นบวกเม่ือเทียบกับห้องรอบๆ โดยกำรจ่ำยลมเข้ำมำกกว่ำลมออก 15% 
4. ควรติดตั้งเครื่องวัดควำมดันแตกต่ำงภำยในห้องเพ่ือตรวจสอบได้ตลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม 

กำรอุดรอยรั่วของผนัง, เพดำน, ช่องเจำะที่พ้ืน ตลอดจนกรอบประตู มีผลอย่ำงมำกต่อกำร
สร้ำงควำมดัน 

5. ควรติดตั้งเครื่องอ่ำนอุณหภูมิ และควำมชื้นสัมพัทธ์ ให้สำมำรถอ่ำนได้สะดวก 
6. แผงกรองอำกำศควรมีประสิทธิภำพอย่ำงน้อยตำมตำรำงที่ จ.1 
7. กำรติดตั้งควรเป็นไปตำมมำตรฐำน NFPA 99, Health Care Facilities 
8. ควรจ่ำยลมทั้งหมดจำกเพดำน ดูดลมกลับที่ใกล้ระดับพ้ืน โดยมีหน้ำกำรรับลมกลับอย่ำงน้อย 

2 จุด ติดตั้งให้ขอบล่ำงอยู่สูงกว่ำพ้ืนอย่ำงน้อย 75 มม. อัตรำกำรจ่ำยลม (Total Air Change) 
ไม่ควรน้อยกว่ำ 25 ACH หัวจ่ำยลมควรเป็นแบบจ่ำยลมทิศทำงเดียว (Unidirectional) เช่น 
หน้ำกำกแบบ Perforated เป็นต้น ควรหลีกเลี่ยงหัวจ่ำยลมที่มีกำรเหนี่ยวน ำลมสูง เช่น หัว
จ่ำยลมติดเพดำนแบบสี่ทำงที่ใช้ในงำนระบบปรับอำกำศทั่วไป หรือ หน้ำกำกจ่ำยลมแบบติด
ผนัง 

9. ไม่ควรติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงในระบบส่งลม ยกเว้นมีแผงกรองอำกำศประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ 
MERV 14 (ASHRAE 52.2) หรือ 90% (ASHRAE 52.1 Dust Spot) ติดตั้งอยู่ที่ปลำยทำง 
(หลังจำกลมผ่ำนวัสดุดูดซับเสียง) 
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จ.9.2 ห้องแยกปลอดเชื้อ (Protective Environment) 

ผู้ป่วยที่ภูมิต้ำนทำนเชื้อโรคของร่ำงกำยต่ ำผิดปกติ เช่น ผู้ป่วยที่ปลูกถ่ำยไขกระดูก, ปลูกถ่ำย
อวัยวะ, มะเร็งในเม็ดเลือดขำว, แผลไหม้ และ เอดส์ มีโอกำสเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้ เพ่ือลดควำม
เสี่ยงจำกกำรติดเชื้อทำงอำกำศ ระบบปรับอำกำศในห้องจึงควรมีปริมำณลมหมุนเวียนไม่น้อยกว่ำ 
12 ACH และมีกำรเติมอำกำศจำกภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 2 ACH เพ่ือก ำจัดและลดควำมหนำแน่น
ของเชื้อในอำกำศ 
ในกรณีเป็นผู้ป่วยที่ภูมิต้ำนทำนเชื้อโรคของร่ำงกำยต่ ำผิดปกติ  แต่ไม่เป็นโรคติดต่อที่แพร่เชื้อได้ 
ควรจ่ำยลมทำงด้ำนผู้ป่วย ดูดลมกลับทำงด้ำนผู้มำเยี่ยมที่ระดับใกล้พื้น และรักษำควำมดันภำยใน
ห้องให้เป็นบวกตลอดเวลำ แผงกรองอำกำศควรมีประสิทธิภำพอย่ำงน้อย MERV 14 (ASHRAE 
52.2) หรือ 90% (ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot) 
ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่ภูมิต้ำนทำนเชื้อโรคของร่ำงกำยต่ ำผิดปกติ  และเป็นโรคติดต่อที่แพร่เชื้อได้
ด้วย ควรออกแบบให้มีประตูสองชั้นและออกแบบให้ห้องที่อยู่ระหว่ำงประตูสองชั้น (Anteroom) 
มีควำมดันเป็นลบ เพ่ือป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื้อออกไปนอกห้อง 
ควรติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดควำมดันในที่มองเห็นได้ง่ำย เช่น หน้ำประตูทำงเข้ำห้อง เพ่ือใช้
ตรวจสอบควำมดันได้ตลอดเวลำ 

จ.9.3 ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (Airborne Infection Isolation Room) 
ห้องแยกส ำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อที่สำมำรถแพร่เชื้อทำงอำกำศได้ ควรออกแบบให้สำมำรถ
ควบคุมไม่ให้เชื้อแพร่กระจำยออกจำกห้องได้ โดยกำรออกแบบให้ควำมดันภำยในห้องเป็นลบ
ตลอดเวลำ โดยมีกำรหมุนเวียนอำกำศภำยในห้องอย่ำงน้อย 12 ACH ตำม AIA Guideline 2001 
และมีกำรเติมอำกำศจำกภำยนอกอย่ำงน้อย 2 ACH ในกรณีที่ใช้อำกำศภำยในห้องมำหมุนเวียน
ใหม่ต้องติดตั้งแผงกรองอำกำศแบบ HEPA เพ่ือก ำจัดเชื้อออกจำกอำกำศหมุนเวียน อำกำศที่
ระบำยทิ้งจำกห้องแยกติดเชื้อควรผ่ำนแผงกรองแบบ HEPA ก่อนปล่อยทิ้งสู่ภำยนอกเพ่ือป้องกัน
กำรแพร่กระจำยเชื้อ เว้นแต่สำมำรถปล่อยทิ้งในจุดที่ไม่ 
สำมำรถย้อนกลับเข้ำสู่อำคำรได้ หรือ ไม่ส่งผลกระทบกับบริเวณข้ำงเคียง 
กำรจ่ำยลมควรจ่ำยลมที่บริเวณใกล้ประตูทำงเข้ำและดูดออกด้ำนหัวเตียงผู้ป่วยที่ระดับใกล้พ้ืน 
เพ่ือให้อำกำศสะอำดผ่ำนจำกเจ้ำหน้ำที่หรือญำติไปสู่ผู้ป่วยและถูกดูดออกจำกห้องไป  
เพ่ือให้แน่ใจว่ำควำมดันภำยในห้องต่ ำกว่ำบริเวณใกล้เคียง ต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดควำมดันใน
ต ำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ำย เช่น หน้ำประตูทำงเข้ำห้อง เพ่ือใช้ตรวจสอบควำมดันได้ตลอดเวลำ 

จ.9.4 ห้องไอซียู (Intensive Care Unit) 
ควำมดันภำยในห้องควรรักษำให้เป็นบวกเพ่ือป้องกันเชื้อโรคจำกภำยนอก ควรมีอำกำศหมุนเวียน
อย่ำงน้อย 6 ACH แผงกรองอำกำศควรมีประสิทธิภำพอย่ำงน้อย MERV 14 (ASHRAE 52.2) 
หรือ 90% (ASHRAE Standard 52.1 Dust Spot) อุณหภูมิควรอยู่ระหว่ำง 24-27C และ
ควำมชื้นสัมพัทธ์ควรอยู่ระหว่ำง 30-60% rh 
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ภาคผนวก ฉ. 
ข้อแนะน าส าหรับการติดตั้งระบบท่อส าหรับระบบปรับอากาศ 

 
ฉ.1 ทั่วไป 

ฉ.1.1 ให้ติดตั้งท่อขนานหรือตั้งฉากกับผนังอาคาร โดยทั่วไปท่อจะต้องมีความลาดเอียงไปในทิศทาง
ของการไหลไม่น้อยกว่า 1: 500 ท่อแยกที่แยกจากท่อหลัก จะต้องติดตั้งในลักษณะที่สามารถ
ระบายอากาศและระบายน้้าออกได้ การลดขนาดท่อจะต้องใช้ข้อลดศูนย์เยื้องแบบหลังท่อตรง 
ยกเว้นกรณีท่อแนวดิ่งที่สามารถใช้ข้อลดตรงได้ 

     ฉ.1.2 ท่อน้้าทั้งหมดจะต้องติดตั้งในลักษณะที่ทุกวงจรสามารถระบายน้้าออกได้ทั้งหมด และจุดที่เกิด
การสะสมอากาศ จะต้องระบายอากาศออกได้ด้วยวิธีที่เหมาะสม 

ฉ.1.3 ระยะห่างระหว่างงานท่ออุปกรณ์หรือเครื่องจักรจะต้องมีมากเพียงพอที่จะเข้าบ้ารุงรักษาได้ 
จะต้องมีท่ีว่างเหนือช่องเปิดบริการอย่างน้อย 0.60 เมตร และหากเป็นไปได้แนวการเคลื่อนที่
ของก้านวาล์วจะต้องไม่เข้ามาในช่องเปิดบริการ งานท่อและเครื่องสูบน้้าจะต้องจัดให้การน้า
อุปกรณ์ออกมาบ้ารุงรักษา สามารถท้าได้โดยมีความเสียหายน้อยที่สุด จะต้องจัดให้มีข้อต่อ
และอุปกรณ์ประกอบท่อที่จ้าเป็นเพ่ือให้การท้างานของระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฉ.1.4 ให้ติดตั้งท่อยาวตามมาตรฐานเท่าที่ท้าได้ ยกเว้นที่ซึ่งต้องการต่อกับท่อแยกหรือท่อร่วม ท่อ
จะต้องต่อกันด้วยวิธีต่อเชื่อมไฟฟ้า, เชื่อมด้วยแก๊ส หรือต่อแบบเกลียวตามที่ก้าหนดใน
มาตรฐานนี้ 

 
ฉ.2 วัสดุท่อ 
 ฉ.2.1 ท่อน้้าเย็นและท่อน้้าระบายความร้อน 

ก. ท่อจะต้องเป็นท่อเหล็กด้า ตามมาตรฐาน มอก. 276 หรือมาตรฐาน ASTM A-53 หรือ ท่อ
เหล็กด้าชุบสังกะสี (Hot Dipped Galvanize) หรือท่อเหล็กอาบสังกะสีตามมาตรฐาน 
มอก. 277 หรือวัสดุอ่ืนที่สามารถทนแรงดันและมีความคงทนเหมาะสมส้าหรับการใช้งาน 
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ตารางแปลงหน่วย 
 

ATMOSPHERES—atm (Standard at sea-level pressure) 
x 101.325 = Kilopascals (kPa) absolute 
x 14.696 = Pounds-force per square inch absolute (psia) 
x 76.00 = Centimeters of mercury (cmHg) at 0°C 
x 29.92 = Inches of mercury (inHg) at 0°C 
x 33.96 = Feet of water (ftH2O) at 68°F 
x 1.01325 = Bars (bar) absolute 
x 1.0332 = Kilograms-force per square centimeter (kg/cm2) absolute 
x 1.0581 = Tons-force per square foot (tonf/ft2) absolute 
x 760 = Torr (torr) (= mmHg at 0°C) 

 
BARRELS, LIQUID, U.S. —bbl 

x 0.11924 = Cubic meters (m3) 
x 31.5 = U.S. gallons (U.S. gal) liquid 
 

BARRELS, PETROLEUM—bbl 
x 0.15899 = Cubic meters (m3) 
x 42 = U.S. gallons (U.S. gal) oil 
 

BARS—bar 
x 100 = Kilopascals (kPa) 
x 14.504 = Pounds-force per square inch (psi) 
x 33.52 = Feet of water (ftH2O) at 68°F 
x 29.53 = Inches of mercury (inHg) at 0°C 
x 1.0197 = Kilograms-force per square centimeter (kg/cm2) 
x 0.98692 = Atmospheres (atm) sea-level standard 
x 1.0443 = Tons-force per square foot (tonf/ft2) 
x 750.06 = Torr (torr) (= mmHg at 0°C) 
 

BRITISH THERMAL UNITS—Btu  
x 1055 = Joules (J) 
x 778 = Foot-pounds-force (ft • lbf) 
x 0.252 = Kilocalories (kcal) 
x 107.6 = Kilogram-force-meters (kgf  • m) 
x 2.93 x 10-4 = Kilowatt-hours (kW • h) 
x 3.93 x 10-4 = Horsepower-hours (hp • h) 



ตารางแปลงหน่วย-2 
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BRITISH THERMAL UNITS PER MINUTE—Btu/min  
x 17.58 = Watts (W) 
x 12.97 = Foot-pounds-force per second (ft • lbf/s) 
x 0.02358 = Horsepower (hp) 
 

CENTARES 
x 1 = Square meters (m2) 
 

CENTIMETERS—cm 
x 0.3937 = Inches (in) 
 

CENTIMETERS OF MERCURY—cmHg, at 0°C 
x 1.3332 = Kilopascals (kPa) 
x 0.013332 = Bars (bar) 
x 0.4468 = Feet of water (ftH2O) at 68°F 
x 5.362 = Inches of water (inH2O) at 68°F 
x 0.013595 = Kilograms-force per square centimeter (kg/cm2) 
x 27.85 = Pounds-force per square foot (lbf/ft2) 
x 0.19337 = Pounds-force per square inch (psi) 
x 0.013158 = Atmospheres (atm) standard 
x 10 = Torr (torr) (= mmHg at 0°C) 
 

CENTIMETERS PER SECOND—cm/s 
x 1.9685 =  Feet per minute (ft/min) 
x 0.03281 = Feet per second (ft/s) 
x 0.03600 = Kilometers per hour (km/h) 
x 0.6000 = Meters per minute (m/min) 
x 0.02237 = Miles per hour (mph) 
 

CUBIC CENTIMETERS—cm3 
x 3.5315 x 10-5 = Cubic feet (ft3) 
x 6.1024 x 10-2 = Cubic inches (in3) 
x 1.308 x 10-6 = Cubic yards (yd3) 
x 2.642 x 10-4 = U.S. gallons (U.S. gal) 
x 2.200 x 10-4 = Imperial gallons (imp gal) 
x 1.000 x 10-3 = Liters (l) 
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CUBIC FEET—ft3 
x 0.02832 = Cubic meters (m3) 
x 2.832 x 104 = Cubic centimeters (cm3) 
x 1728 = Cubic inches (in3) 
x 0.03704 = Cubic yards (yd3) 
x 7.481 = U.S. gallons (U.S. gal) 
x 6.229 = Imperial gallons (imp gal) 
x 28.32 = Liters (l) 
 

CUBIC FEET PER MINUTE—cfm 
x 472.0 = Cubic centimeters per second (cm3/s) 
x 1.699 = Cubic meters per hour (m3/h) 
x 0.4720 = Liters per second (l/s) 
x 0.1247 = U.S. gallons per second (U.S. gps) 
x 62.30 = Pound of water per minute (lbH2O/min) at 68°F 
 

CUBIC FEET PER SECOND—cfs 
x .02832 = Cubic meters per second (m3/s) 
x 1.699 = Cubic meters per minute (m3/min) 
x 448.8 = U.S. gallons per minute (U.S. gpm) 
x 0.6463 = Million U.S. gallons per day (U.S. gpd) 
 

CUBIC INCHES—In3 
x 1.6387 x 10-5 = Cubic meters (m3) 
x 16.387 = Cubic centimeters (cm3) 
x 0.016387 = Liters (l) 
x 5.787 x 10-4 = Cubic feet (ft3) 
x 2.143 x 10-5 = Cubic yards (yd3) 
x 4.329 x 10-3 = U.S. gallons (U.S. gal) 
x 3.605 x 10-3 = Imperial gallons (imp gal) 
 

CUBIC METERS—m3 
x 1000 = Liters (l) 
x 35.315 = Cubic feet (ft3) 
x 61.024 x 103 = Cubic inches (in3) 
x 1.3080 = Cubic yards (yd3) 
x 264.2 = U.S. gallons (U.S. gal) 
x 220.0 = Imperial gallons (imp gal) 



ตารางแปลงหน่วย-4 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

CUBIC METERS PER HOUR—m3/h 
x 0.2778 = Liters per second (l/s) 
x 2.778 x 10-4 = Cubic meters per second (m3/s) 
x 4.403 = U.S. gallons per minute (U.S. gpm) 
 

CUBIC METERS PER SECOND— (m3/s) 
x 3600 = Cubic meters per hour (m3/h) 
x 15.85 x 103 = U.S. gallons per minute (U.S. gpm) 
 

CUBIC YARDS—yd3 
x 0.7646 = Cubic meters (m3) 
x 764.6 =  Liters (l) 
x 7.646 x 105 = Cubic centimeters (cm3) 
x 27 = Cubic feet (ft3) 
x 46.656 = Cubic inches (in3) 
x 201.97 = U.S. gallons (U.S. gal) 
x 168.17 = Imperial gallons (imp gal) 
 

DEGREES, ANGULAR (°) 
x 0.017453 = Radians (rad) 
x 60 = Minutes (') 
x 3600 = Seconds (") 
 

DEGREES PER SECOND, ANGULAR (°/s) 
x 0.017453 = Radians per second (rad/s) 
x 0.16667 = Revolutions per minute (r/min) 
x 2.7778 x 10-3 = Revolutions per second (r/s) 
 

DRAMS (dr) 
x 1.7718 = Grams (g) 
x 27.344 = Grains (gr) 
x 0.0625 = Ounces (oz) 
 

FATHOMS  
x 1.8288 = Meters (m) 
x 6 = Feet (ft) 
 



ตารางแปลงหน่วย-5 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

FEET—ft 
x 0.0348 = Meters (m) 
x 30.480 = Centimeters (cm) 
x 12 = Inches (in) 
x 0.3333 = Yards (yd) 
 

FEET OF WATER—ftH2O, at 68°F 
x 2.894 = Kilopascals (kPa) 
x 0.02984 = Bars (bar) 
x 0.8811 = Inches of mercury (inHg) at 0°C 
x 0.03042 = Kilograms-force per square centimeter (kg/cm2) 
x 62.32 = Pounds-force per square foot (lbf/ft2) 
x 0.4328 = Pounds-force per square inch (psi) 
x 0.02945 = Standard atmospheres 
 

FEET PER MINUTE—ft/min 
x 0.5080 = Centimeters per second (cm/s) 
x 0.01829 = Kilometers per hour (km/h) 
x 0.3048 = Meters per minute (m/min) 
x 0.016667 = Feet per second (ft/s) 
x 0.01136 = Miles per hour (mph) 
 

FEET PER SECOND PER SECOND—ft/s2 
x 0.3048 = Meters per second per second (m/s2) 
x 30.48 = Centimeters per second per second (cm/s2) 
 

FEET-PONUDS-FORCE—ft • lbf 
x 1.356 = Joules (J) 
x 1.285 x 10-3 = British thermal units (Btu)  
x 3.239 x 10-4 = Kilocalories (kcal) 
x 0.13825 = Kilogram-force-meters (kgf • m) 
x 5.050 x 10-7 = Horsepower-hours (hp • h) 
x 3.766 x 10-7 = Kilowatt-hours (kW • h) 
 

 
 
 
 



ตารางแปลงหน่วย-6 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

GALLONS, U.S. —U.S. gal 
x 3785.4 = Cubic centimeters (cm3) 
x 3.7854 = Liters (l) 
x 3.7854 x 10-3 = Cubic meters (m3) 
x 231 = Cubic inches (in3) 
x 0.13368 = Cubic feet (ft3) 
x 4.951 x 10-3 = Cubic yards (yd3) 
x 8 = Pints (pt) liquid 
x 4 = Quarts (qt) liquid  
x 0.8327 = Imperial gallons (imp gal) 
x 8.328 = Pounds of water at 60°F in air  
x 8.337 = Pounds of water at 60°F in vacuo 
 

GALLONS, IMPERIAL—Imp gal 
x 4546 = Cubic centimeters (cm3) 
x 4.546 = Liters (l) 
x 4.546 x 10-3 = Cubic meters (m3) 
x 0.16054 = Cubic feet (ft3) 
x 5.946 x 10-3 = Cubic yards (yd3) 
x 1.20094 = U.S. gallons (U.S. gal) 
x 10.000 = Pounds of water at 62°F in air 
 

GALLONS, PER MINUTE, U.S. —U.S. gpm 
x 0.22715 = Cubic meters per hour (m3/h) 
x 0.06309 = Liters per second (l/s) 
x 8.021 = Cubic feet per hour (cfh) 
x 2.228 x 10-3 = Cubic feet per second (cfs) 
 

GRAINS—gr av. or troy 
x 0.0648 = Grams (g) 
 

GRAINS PER U.S. GALLON—gr/U.S. gal at 60°F 
x 17.12 = Grams per cubic meter (g/m3) 
x 17.15 = Parts per million by weight in water 
x 142.9 =  Pounds per million gallons 
 

GAINS PER IMPERIAL GALLON—gr/Imp gal at 62 °F  
x 14.25 = Grams per cubic meter (g/m3) 
x 14.29 = Parts per million by weight in water  



ตารางแปลงหน่วย-7 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

GRAMS—g 
x 15.432 = Grains (gr)  
x 0.035274 = Ounces (oz) av. 
x 0.032151 =  Ounces (oz) troy 
x 2.2046 x 10-3 = Pounds (lb) 
 

GRAMS-FORCE—gf  
x 9.807 x 10-3 = Newtons (N) 
 

GRAMS—FORCE PER CENTIMETER—gf/cm  
x 98.07 = Newtons pet meter (N/m) 
x 5.600 x 10-3 = Pounds-force per inch (lbf/in) 
 

GRAMS PER CUBIC CENTIMETER—g/cm3 
x 62.43 = Pounds per  cubic foot (lb/ft3) 
x 0.03613 = Pounds per cubic inch (lb/in3) 
 

GRAMS PER LITRE—g/l 
x 58.42 = Grains per U.S. gallon (gr/U.S. gal) 
x 8.345 =  Pounds per 1000 U.S. gallons 
x 0.06243 = Pounds per cubic foot (lb/ft3) 
x 1002 = Parts per million by mass (weight) in water at 60 °F 
 

HECTARES—ha 
x 1.000 x 104 = Square meters (m2) 
x 1.0764 x 105 = Square feet (ft2) 
 

HORSEPOWER—hp 
x 745.7 = Watts (W) 
x 0.7457 = Kilowatts (kW) 
x 33.000 = Foot-pounds-force per minute (ft • lbf/min) 
x 550 = Foot-pounds-force per second (ft • lbf/s) 
x 42.43 = British thermal units per minute (Btu/min)  

(see note) 
x 10.69 = Kilocalories per minute (kcal/min) 
x 1.0139 = Horsepower  (metric) 
 



ตารางแปลงหน่วย-8 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

HORSEPWER—hp boiler 
x 33.480 = British thermal units per hour (Btu/h)  
x 9.809 = Kilowatts (kW) 
 

HORSEPOWER-HOURS—hp • h 
x 0.7457 = Kilowatt-hours (kW • h)  
x 1.976 x 106 = Foot-pounds-force (ft • lbf) 
x 2545 = British thermal units (Btu) (see note)  
x 641.5 = Kilocalories (kcal) 
x 2.732 x 105 = Kilogram-force-meters (kgf • m) 
 

INCHES—In 
x 2.540 = Centimeters (cm) 
 

INCHES OF MERCURY—InHg at 0°C 
x 3.3864 = Kilopascals (kPa) 
x 0.03386 = Bars (bar)  
x 1.135 = Feet of water (ftH2O) at 68 °F 
x 13.62 = Inches of water (inH2O) at 68 °F 
x 0.03453 = Kilograms-force per square centimeter (kg/cm2) 
x 70.73 = Pounds-force per square foot (lbf/ft2) 
x 0.4912 = Pounds-force per square inch (psi) 
x 0.03342 = Standard atmospheres 
 

INCHES OF WATER—In H2O at 68°F 
x 0.2487 = Kilopascals (kPa) 
x 2.487 x 10-3 = Bars (bar) 
x 0.07342 = Inches of mercury (inHg) at 0°C 
x 2.535 x 10-3 = Kilograms-force per square centimeter (kg/cm2) 
x 0.5770 = Ounces-force per square inch (ozf/in2) 
x 5.193 = Pounds-force per square foot (lbf/ft2) 
x 0.03606 = Pounds-force per square inch (psi) 
x 2.454 x 10-3 = Standard atmospheres 
 

JOULES-J 
x 0.9484 x 10-3  = British thermal units (Btu)  
x 0.2390 = Calories (cal) thermochemical 
x 0.7376 = Foot-pounds-force (ft • lbf) 
x 2.778 x 10-4 = Watt-hours (W • h) 



ตารางแปลงหน่วย-9 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

KILOGRAMS—kg 
x 2.2046 = Pounds (lb) 
x 1.102 x 10-3 = Tons (ton) short 
 

KILOGRAMS-FORCE—kgf 
x 9.807 = Newtons (N) 
x 2.205 = Pounds-force (lbf) 
 

KILOGRAMS-FORCE PER METER—kgf/m 
x 9.807 = Newtons per meter (N/m) 
x 0.6721 = Pounds-force per foot (lbf/ft) 
 

KILOGRAMS-FORCE PER SQUARE CENTIMETER—kg/cm2  
x 98.07 = Kilopascals (kPa) 
x 0.9807 = Bars (bar) 
x 32.87 = Feet of water (ftH2O) at 68°F 
x 28.96 = Inches of mercury (inHg) at 0°C 
x 2048 = Pounds-force per square foot (lbf/ft2) 
x 14.223 = Pounds-force per square inch (psi) 
x 0.9678 = Standard atmospheres 
 

KILOGRAMS-FORCE PER SQUARE MILLIMETER—kgf/mm2 
x 9.807 = Megapascals (MPa) 
x 1.000 x 106 = Kilograms-force pre square meter (kgf/m2) 
 

KILOMETERS PER HOUR—km/h 
x 27.78 = Centimeters per second (cm/s) 
x 0.9113 = Feet per second (ft/s) 
x 54.68 = Feet per minute (ft/min) 
x 16.667 = Meters per minute (m/min) 
x 0.53996 = International knots (kn) 
x 0.6214 = Miles per hour (mph) 
 

KILOMETERS PER  HOUR PER SECOND—km • h-1  • s-1 

x 0.2778 = Meters per second per second (m/s2) 
x 27.78 = Centimeters per second per second (cm/s2) 
x 0.9113 = Feet per second per second (ft/s2) 
 



ตารางแปลงหน่วย-10 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

KILOMETERS PER SECOND—km/s 
x 37.28  = Miles per minute (mi/min) 
 

KILOPASCALS—kPa 
x 103 = Pascals (Pa) or Newtons per square meter (N/m2) 
x 0.1450 = Pounds-force per square inch (psi) 
x 0.010197 = Kilograms-force per square centimeter (kg/cm2) 
x 0.2953 = Inches of mercury (inHg) at 32°F 
x 0.3351 = Feet of water (ftH2O) at 68°F 
x 4.021 = Inches of water (inH2O) at 68°F 
 

KILOWATTS—kW 
x 4.425 x 104 = Foot-pounds-force per minute (ft • lbf/min) 
x 737.6 = Foot-pounds-force per second (ft • lbf/s) 
x 56.90 = British thermal units per minute (Btu/min)  
x 14.33 = Kilocalories per minute (kcal/min) 
x 1.3410 = Horsepower (hp) 
 

KILOWATT-HOURS—kW • h 
x 3.6 x 106 = Joules (J) 
x 2.655 x 106 = Foot-pounds-force (ft • lbf) 
x 3413 = British thermal units (Btu) (see note) 
x 860 = Kilocalories (kcal) 
x 3.671 x 105 = Kilogram-force meters (kgf • m)  
x 1.3410 = Horsepower-hours (hp • h) 
 

KNOTS—kn (International) 
x 0.5144 = Meters per second (m/s) 
x 1.151 = Miles per hour (mph) 
 

LITERS—l 
x 1000 = Cubic centimeters (cm3) 
x 0.035315 = Cubic feet (ft3) 
x 61.024 = Cubic inches (in3) 
x 1.308 x 10-3 = Cubic yards (yd3) 
x 0.2642 = U.S. gallons (U.S. gal) 
x 0.2200 = Imperial gallons (imp gal) 
 



ตารางแปลงหน่วย-11 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

LITERS PER MINUTE—l/min 
x 0.01667 = Liters per  second (l/s) 
x 5.885 x 10-4 = Cubic feet per second (cfs) 
x 4.403 x 10-3 = U.S. gallons per second (U.S. gal/s) 
x 3.666 x 10-3 = Imperial gallons per second (imp gal/s) 
 

LITERS PER SECOND—l/s 
x 10-3 = Cubic meters per second (m3/s) 
x 3.600 = Cubic meters per hour (m3/h) 
x 60 = Liters per minute (l/min) 
x 15.85 = U.S. gallons per minute (U.S. gpm) 
x 13.20 = Imperial gallons per minute (imp gpm) 
 

MEGAPASCALS—MPa 
x 106 = Pascals (Pa) or newtons per square meter (N/m2) 
x 103 = Kilopascals (kPa) 
x 145.0 = Pounds-force per square inch (psi) 
x 0.1020 = Kilograms-force per square millimeter (kgf/mm2) 
 

METERS—m 
x 3.281 = Feet (ft) 
x 39.37 = Inches (in) 
x 1.0936 = Yards (yd) 
 

METERS PER MINUTE—m/min 
x 1.6667 = Centimeters per second (cm/s) 
x 0.0600 = Kilometers per hour (km/h) 
x 3.281 = Feet per minute (ft/min) 
x 0.05468 = Feet per second (ft/s) 
x 0.03728 = Miles per hour (mph) 
 

METERS PER SECOND—m/s  
x 3.600 = Kilometers per hour (km/h) 
x 0.0600 = Kilometers per minute (km/min) 
x 196.8 = Feet per minute (ft/min)  
x 3.281 = Feet per second (ft/s)  
x 2.237 = Miles per hour (mph) 
x 0.03728 = Miles per minute (mi/min) 



ตารางแปลงหน่วย-12 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

MICROMETERS—µm formerly micron 
x 10 = Meters (m) 
 

MILES—ml 
x 1.6093 X 103 = Meters (m)  
x 1.6093 = Kilometers (km) 
x 5280 = Feet (ft) 
x 1760 = Yards (yd) 
 

MILES PER HOUR—mph 
x 44.70 = Centimeters per second (cm/s)  
x 1.6093 = Kilometers per hour (km/h) 
x 26.82 = Meters per minute (m/min) 
x 88 = Feet per minute (ft/min) 
x 1.4667 = Feet per second (ft/s) 
x 0.8690 = International knots (kn) 
 

MILES PER MINUTE—ml/min 
x 1.6093 = Kilometers per minute (km/min) 
x 2682 = Centimeters per second (cm/s)  
x 88 = Feet per second (ft/s) 
x 60 = Miles per hour (mph) 
 

MINUTES, ANGULAR— ( ' ) 
x 2.909 X 10-4 = Radians (rad) 
 

NEWTONS—N 
x 0.10197 = Kilograms-force (kgf)  
x 0.2248 = Pounds-force (lbf) 
x 7.233 = Pounds 
x 105 = Dynes 
 



ตารางแปลงหน่วย-13 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

OUNCES—oz av. 
x 28.35 = Grams (g) 
x 2.835 x 10-5 = Tonnes (t) metric ton 
x 16 = Drams (dr) av. 
x 437.5 = Grains (gr) 
x 0.06250 = Pounds (lb) av. 
x 0.9115 = Ounces (oz) troy 
x 2.790 x 10-5 = Tons (ton) long 
 

OUNCES—oz troy 
x 31.103 = Grams (g)  
x 480 = Grains (gr) 
x 20 = Pennyweights (dwt) troy 
x 0.08333 = Pounds (lb) troy 
x 0.06857 = Pounds (lb) av. 
x 1.0971 = Ounces (oz) av. 
 

OUNCES—oz U.S. fluid 
x 0.02957 = Liters (l) 
x 1.8046 = Cubic inches (in) 
 

OUNCES-FORCE PER SQUARE INCH—ozf/In2   
x 43.1 = Pascals (Pa)  
x 0.06250 = Pounds-force per square inch (psi) 
x 4.395 = Grams-force per square centimeter (gf/cm2) 
 

PARTS PER MILLION BY MASS—mass (weight) In water 
x 0.9991 = Grams per cubic meter (g/m3) at 15°C 
x 0.0583 = Grains per U.S. gallon (gr/U.S. gal) at 60°F 
x 0.0700 = Grains per imperial gallon (gr/imp gal) at 62°F 
x 8.328 = Pounds per million U.S. gallons at 60°F 
 

PASCALS-Pa 
x 1 = Newtons per square meter (N/m2) 
x 1.450 x 104 = Pounds-force per square inch (psi) 
x 1.0197 x 10-5 = Kilograms-force per square centimeter (kg/cm2) 
x 10-3 = Kilopascals (kPa) 
 



ตารางแปลงหน่วย-14 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

PENNYWEIGHTS—dwt troy 
x 1.5552 = Grams (g) 
x 24 = Grains (gr) 
 

POISES—P  
x 0.1000 = Newton-seconds per square meter (N • s/m2) 
x 100 = Centipoises (cP) 
x 2.0886 x 10-3 = Pound-force-seconds per square foot (lbf • s/ft2) 
x 0.06721 = Pounds per foot second (lb/ft • s) 
 

POUNDS-FORCE—lbf av. 
x 4.448 = Newtons (N) 
x 0.4536 = Kilograms-force (kgf)  
 

POUNDS—lb av. 
x 453.6 = Grams (g) 
x 16 = Ounces (oz) av. 
x 256 = Drams (dr) av. 
x 7000 = Grains (gr)  
x 5 x 10-4 = Tons (ton) short  
x 1.2153 = Pounds (lb) troy 
 

POUNDS—lb troy 
x 373.2 = Grams (g) 
x 12 = Ounces (oz) troy 
x 240 = Pennyweights (dwt) troy 
x 5760 = Grains (gr)  
x 0.8229 = Pounds (lb) av. 
x 13.166 = Ounces (oz) av. 
x 3.6735 x 10-4 = Tons (ton) long 
x 4.1143 x 10-4 = Tons (ton) short 
x 3.7324 x 10-4 = Tons (ton) metric tons 
 

POUNDS-MASS OF WATER AT 60°F 
x 453.98 =  Cubic centimeters (cm3) 
x 0.45398 = Liters (l) 
x 0.01603 = Cubic feet (ft3) 
x 27.70 = Cubic inches (in3) 
x 0.1199 =  U.S. gallons (U.S. gal) 



ตารางแปลงหน่วย-15 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

POUNDS OF WATER PER MINUTE AT 60°F 
x 7.576 = Cubic centimeters per second (cm3/s) 
x 2.675 x 10-4 = Cubic feet per second (cfs) 
 

POUNDS PER CUBIC FOOT—lb/ft3 

x 16.018 = Kilograms per cubic meter (kg/m3) 
x 0.016018 = Grams per cubic centimeter (g/cm3) 
x 5.787 x 10-4 = Pounds per cubic inch (lb/in3) 
 

POUNDS PER CUBIC INCH—lb/In3    
x 2.768 x 104 = Kilograms per cubic meter (kg/m3) 
x 27.68 = Grams per cubic centimeter (g/cm3) 
x 1728 = Pounds per cubic foot (lb/ft3) 
 

POUNDS-FORCE PER FOOT—lbf/ft 
x 14.59 = Newtons per  meter (N/m) 
x 1.488 = Kilograms-force per meter (kgf/m) 
x 14.88 = Grams-force per centimeter (gf/cm) 
 

POUNDS-FORCE PER SQUARE FOOT—lbf/ft2 
x 47.88 = Pascals (Pa) 
x 0.01605 = Feet of water (ftH2O) at 68°F 
x 4.882 x 10-4 = Kilograms-force per square centimeter (kg/cm2) 
x 6.944 x 10-3 = Pounds-force per square inch (psi) 
 

POUNDS-FORCE PER SQUARE INCH—psi 
x 6.895 = Kilopascals (kPa) 
x 0.06805 = Standard atmospheres  
x 2.311 = Feet of  water (ftH2O) at 68°F 
x 27.73 = Inches of water (inH2O) at 68°F 
x 2.036 = Inches of mercury (inHg) at 0°C 
x 0.07031 = Kilograms-force per square centimeter (kg/cm2) 
 

QUARTS—qt dry 
x 1101 = Cubic centimeters (cm3)  
x 67.20 = Cubic inches (in3) 
 



ตารางแปลงหน่วย-16 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

QUARTS—qt liquid 
x 946.4 = Cubic centimeters (cm3) 
x 57.75 = Cubic inches (in3) 
 

QUINTALS—obsolete metric mass term 
x 100 = Kilograms (kg) 
x 220.46 = Pounds (lb) U.S. av. 
x 101.28 = Pounds (lb) Argentina 
x 129.54 = Pounds (lb) Brazil 
x 101.41 = Pounds (lb) Chile 
x 101.47 = Pounds (lb) Mexico 
x 101.43 = Pounds (lb) Peru 
 

RADIANS—rad 
x 57.30 = Degrees (°) angular 
 

RADIANS PER SECOND—rad/s 
x 57.30 = Degrees per second (°/s) angular 
 

STANDARD CUBIC FEET PER MINUTE—scfm (at 14.696 psia and 60°F) 
x 0.4474 = Liters per second (l/s) at standard conditions (760 mmHg and 0°C) 
x 1.608 = Cubic meters per hour (m3/h) at standard conditions (760 mmHg 

 and 0°C)  
 

STOKES—St 
x 10-4 = Square meters per second (m3/s) 
x 1.076 x 10-3 = Square feet per second (fr2/s) 
 

TONS-MASS—tonm long 
x 1016 = Kilograms (kg) 
x 2240 = Pounds (lb) av. 
x 1.1200 = Tons (ton) short 
 

TONS—t metric ton, miller 
x 1000 = Kilograms (kg) 
x 2204.6 = Pounds (lb) 
 



ตารางแปลงหน่วย-17 

ร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

TONNES-FORCE—tf metric ton-force  
x 980.7 = Newtons (N) 
 

TONS—ton short 
x 907.2 = Kilograms (kg) 
x 0.9072 = Tons (t) 
x 2000 = Pounds (lb) av. 
x 32000 = Ounces (oz) av. 
x 2430.6 = Pounds (lb) troy 
x 0.8929 = Tons (ton) long 
 

TINS OF WARER PER 24 HOURS AT 60°F 
x 0.03789 = Cubic meters per hour (m3/h)  
x 83.33 = Pounds of water per hour (lb/hH2O) at 60°F 
x 0.1668 = U.S. gallons per minute (U.S. gpm) 
x 1.338 = Cubic feet per hour (cfh) 

 
WATTS—W 

x 0.05690 = British thermal units per minute (Btu/min) 
x 44.25 = Foot-pounds-force per minute (ft • lbf/min) 
x 0.7376 = Foot-pounds-force per second (ft • lbf/s) 
x 1.341 x10-3 = Horsepower (hp)  
x 0.01433 = Kilocalories per minute (kcal/min) 
 

WATT-HOURS—W • h 
x 3600 = Joules (J) 
x 3.413 = British thermal units (Btu) (see note)  
x 2655 = Foot-pounds-force (ft • lbf) 
x 1.341 x 10-3 = Horsepower-hours (hp• h) 
x 0.860 = Kilocalories (kcal)  
x 367.1 = Kilograms-force-meters (kgf • m) 
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