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เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง แบบแยกส่วน 
1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะ  เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง  แบบแยกส่วน  ชนิด
ระบายความร้อนด้วยอากาศ  และชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ า  ซึ่งมีอัตราการใช้น้ าที่
จ่ายให้กับชุดคอนเดนซิง (condensing unit) ไม่เกิน 100 L/h  ที่ประกอบด้วยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ชนิด
ผนึกสนิท (hermetic motor compressor) ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ  ความถี่ 50 Hz  ส าหรับใช้ในอาคารเพื่อการ
ปรับลดอุณหภูมิและความชื้น  มีขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิ  ไม่เกิน 12 000 W  

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงชุดคอนเดนซิง  และ/หรือชุดแฟนคอยล์ (fan-coil unit )  ที่
น ามาประกอบเคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง 

2. บทนิยาม 

  ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้  มีดังต่อไปนี้ 

2.1 เคร่ืองปรับอากาศส าหรับห้อง  แบบแยกส่วน  ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เคร่ืองปรับอากาศ”  
หมายถึง  เคร่ืองปรับอากาศที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ  หรือระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ า  
โดยออกแบบแยกเป็น 2 ชุด ท างานร่วมกัน ซึ่งแยกออกเป็น ชุดคอนเดนซิง และชุดแฟนคอยล์ เมื่อน ามา
ติดตั้งตาม มอก.2564  หรือตามแบบของผู้ท าแล้วสามารถปรับอากาศโดยลดอุณหภูมิและความชื้นใน
สถานที่ติดตั้งชุดแฟนคอยล์ 

2.2 ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ือง (net total room cooling effect of a unit)  หมายถึง
ความสามารถทั้งหมดของเคร่ืองที่จะระบายความร้อนสัมผัส (sensible heat)  และความร้อนแฝง (latent 
 heat)  ออกจากสถานที่ปรับอากาศต่อหน่วยเวลาขณะท างาน  ที่ภาวะมาตรฐานทดสอบ 

2.3 อากาศมาตรฐาน  หมายถึง  อากาศที่มีความหนาแน่น 1.2 kg/m3 และเทียบได้กับอากาศแห้งที่มีอุณหภูมิ 
 20 °C   และความดัน 101.3 kPa 

2.4 ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด (rated power input)  หมายถึง ก าลังไฟฟ้าที่ใช้พร้อมกันของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์  
พัดลม  อุปกรณ์ควบคุม  และอุปกรณ์อ่ืนที่ประกอบในเคร่ืองปรับอากาศนั้น ๆ ขณะท างานที่ภาวะมาตรฐาน
ทดสอบ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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2.5 กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด (rated current)  หมายถึง  กระแสไฟฟ้าที่ใช้พร้อมกันของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์  
พัดลม  อุปกรณ์ควบคุม  และอุปกรณ์อ่ืนที่ประกอบใช้กับเคร่ืองปรับอากาศนั้นๆ ขณะท างาน ที่ภาวะ
มาตรฐานทดสอบ 

2.6 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (energy efficiency ratio, EER) หมายถึง  อัตราส่วนระหว่างขีดความสามารถท า
ความเย็นรวมสุทธิ กับก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด ของเคร่ืองปรับอากาศ 

3. ชนิดและประเภท 

 3.1  เคร่ืองปรับอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะการระบายความร้อน คือ 

3.1.1  ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ 

3.1.2  ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ า 

 3.2   เคร่ืองปรับอากาศแต่ละชนิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามการส่งลมเย็น คือ 

3.2.1  ประเภทส่งลมเย็นโดยตรง   

3.2.2  ประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม 

4.  ส่วนประกอบและการท า 
4.1 ทั่วไป 

4.1.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองปรับอากาศ  ต้องมีรายละเอียดและมิติถูกต้องครบถ้วนตามที่ผู้ท าระบุไว้
ในแบบเขียน (drawing)  และคู่มือประจ าเคร่ือง 

4.1.2 ส่วนที่เป็นเหล็กต้องมีการป้องกันการเป็นสนิม  เช่น ชุบเคลือบผิว  พ่นสีหรือทาสี 
4.1.3 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการประกาศก าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว  ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น ๆ   เช่น มอเตอร์คอมเพรสเซอร์  ให้เป็นไปตาม  มอก. 812   
4.1.4 ต้องมีขั้วต่อสายดิน (ground terminal)  ที่ชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล์ 
4.1.5 เคร่ืองปรับอากาศ  ต้องระบายน้ าที่เกิดจากการท างานหรือน้ าฝนออกได้ 

 การทดสอบโดยการตรวจพินิจ 

4.2    เปลือกนอก (enclosure) 

ต้องออกแบบเปลือกนอกของเคร่ืองปรับอากาศ รวมทั้งกล่องติดตั้งส่วนประกอบทางไฟฟ้าให้มีความแข็งแรง
และมั่นคงเพียงพอที่จะทนต่อการใช้งานตามปกติได้ โดยไม่ท าให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ อัน
เน่ืองมาจากบางส่วนของเปลือกนอกยุบตัวท าให้ระยะห่างน้อยลงหรือส่วนต่าง ๆ หลุดหลวม 
การทดสอบโดยการตรวจพินิจ 
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4.3 ชุดแฟนคอยล์ 
4.3.1 ชุดแฟนคอยล์  มีส่วนประกอบหลัก คือ พัดลมพร้อมมอเตอร์ และแผงคอยล์เย็น (evaporator coil) ทั้งนี้

ส่วนอุปกรณ์ประกอบมี แผงเปลือกนอกพร้อมบุด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ าควบแน่นบนแผง
เปลือกนอก  ถาดระบายน้ าที่รับน้ าควบแน่นจากแผงคอยล์เย็น  ขั้วต่อสายไฟฟ้าและขั้วต่อสายดิน   

 สวิตซ์ปรับรอบหมุนมอเตอร์พัดลม  ตัวควบคุมอุณหภูมิ  และอุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารท าความ
เย็นเหลว (liquid refrigerant)  ติดไว้ที่ตัวเคร่ืองหรือแยกติดตั้งก็ได้ 

 การทดสอบโดยการตรวจพินิจ  

4.3.2 ชุดแฟนคอยล์ที่ออกแบบให้ติดตั้งในช่องเฟอร์นิเจอร์  หรือส่วนหุ้มปิดที่ท าขึ้นเฉพาะ  มีหรือไม่มี   แผง
เปลือกนอกก็ได ้และจัดอยู่ในประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม 

 การทดสอบโดยการตรวจพินิจ  

4.3.3 ความทนความดัน   
แผงคอยล์เย็นต้องทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 1 570 kPa  ส าหรับสารท าความเย็นชนิด R-22  และ R-407C  
หรือไม่น้อยกว่า 2 490  kPa  ส าหรับสารท าความเย็นชนิด R-410a   หรือที่ความดันไม่ต่ ากว่า 1.25 เท่าของ
สภาวะการท างาน ส าหรับสารท าความเย็นที่ภาวะการท างานสูงกว่า  โดยไม่รั่ว 

 การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.5.1 

4.4      ชุดคอนเดนซิง 
 4.4.1 ชุดคอนเดนซิง มีส่วนประกอบหลัก คือ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์  แผงคอยล์ร้อน(condenser coil)  และ   

พัดลมพร้อมมอเตอร์ ทั้งนี้ส่วนอุปกรณ์ประกอบมี สวิตช์แม่เหล็ก (relay  หรือ magnetic contactor)     
ข้อต่อพร้อมวาล์วบริการ  และอุปกรณ์ควบคุมการท างานที่จ าเป็น   โดยออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้
งานภายนอกอาคาร 

อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารท าความเย็นเหลว  อุปกรณ์กรองสารท าความเย็น  และอุปกรณ์ควบคุมการ
ท างานอ่ืน จะติดตั้งไว้ที่ตัวเคร่ืองหรือแยกติดตั้งก็ได้ โดยสวิตช์แม่เหล็กอาจติดตั้งไว้ที่ชุดแฟนคอยล์ก็ได้ 

การทดสอบโดยการตรวจพินิจ 

 4.4.2 ความทนความดัน   
 แผงคอยล์ร้อนต้องทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  2 415 kPa ส าหรับสารท าความเย็นชนิด R-22  และ R-407C  

หรือไม่น้อยกว่า 3 865  kPa  ส าหรับสารท าความเย็นชนิด R-410a  หรือที่ความดันไม่ต่ ากว่า 1.25 เท่าของ
ภาวะการท างาน ส าหรับสารท าความเย็นที่ท างานที่ความดันสูงกว่าได้โดยไม่รั่ว 

 การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.5.2 
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5. คุณลักษณะที่ต้องการ 

5.1 ความปลอดภัยในการใช้งาน 

           ให้เป็นไปตาม  มอก. 1529     
5.2  ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิ ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด และอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 

 5.2.1   ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ือง ณ ภาวะมาตรฐานที่ใช้ทดสอบตามตารางที่ 1 ซึ่งหาได้
จากส่วนภายในห้องชุดแฟนคอยด์ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 95% ของขีดความสามารภท าความเย็นรวมสุทธิ 
ของเคร่ืองที่ระบุไว้ที่ฉลาก 

 5.2.2   ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด ต้องมีค่าไม่เกิน 110% ของก าลังไฟฟ้าที่ก าหนดที่ระบุไว้ที่ฉลาก 

 5.2.3  อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน  ให้เป็นไปตาม  มอก. 2134    

 การทดสอบ ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ก.  ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือ 
ภาคผนวก ข.  ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศที่เสริมด้วยน้ า  โดยภาวะ
มาตรฐานทดสอบให้เป็นไปตามตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ภาวะมาตรฐานทดสอบ 

 (ข้อ 5.2) 

หน่วยเป็นองศาเซลเซียส 

รายการ อุณหภูมิ 
กระเปาะแห้ง กระเปาะเปียก 

ลมกลับเข้าชุดแฟนคอยล์ 27 ± 0.5 19 ± 0.3 

ลมก่อนเข้าชุดคอนเดนซิง 35 ± 0.5 24 ± 0.3 

 

5.3 อัตราการใช้น้ า  (เฉพาะชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ า)  

  ต้องไม่เกิน 110%  ของอัตราการใช้น้ าที่ระบุไว้ที่ฉลาก 

  การทดสอบให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ข. 

5.4      ความสามารถในการท างานเมื่อแรงดันไฟฟ้าแปรเปลี่ยนและอุณหภูมิสูง 

 เคร่ืองปรับอากาศต้องท างานได้อย่างน้อย 2 h โดยไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ  และอุปกรณ์ป้องกันการ
ท างานเกินต้องยังไม่ตัดวงจร  เมื่อแรงดันไฟฟ้ามีค่าสูงกว่าหรือต่ ากว่าแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 10 % ที่ภาวะ
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อุณหภูมิลมก่อนเข้าชุดคอนเดนซิง 43 °C ± 1°C ความชื้นสัมพัทธ์ 35 % ± 15 %   และอุณหภูมิลมกลับชุด
แฟนคอยล์ 32 °C ± 1°C ความชื้นสัมพัทธ์ 40 % ± 20%  

 การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.6 

5.5 ความดันสถิตภายนอก (external static pressure)  (เฉพาะประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม) 
  ต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 2 

 การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.7 

ตารางท่ี 2  ความดันสถิตภายนอก 

(ข้อ 5.5) 

ขีดความสามารถท าความเย็น   

W 

ความดันสถิตภายนอก   

Pa 

ไม่เกิน 8 000 

8 100 ถึง 12 000 

35 

37 

6. การบรรจุ 

6.1 ให้บรรจุเคร่ืองปรับอากาศในหีบห่อ เพื่อป้องกันการเสียหายขณะขนส่งและเคลื่อนย้าย 

7. เครื่องหมายและฉลาก 

7.1 ที่ชุดแฟนคอยล์ทุกชุดต้องมีแผ่นป้ายโลหะ  และที่แผ่นป้ายนั้น อย่างน้อยต้องมีเลข  อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย  ชัดเจน  และถาวร 
(1) ชื่อแบบรุ่น (model) ชนิด และประเภท 
(2) ชื่อแบบรุ่น  ชนิด และประเภท ของชุดคอนเดนซิงที่ใช้คู่กัน  
(3)  ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์พัดลม 
(4) หมายเลขล าดับเคร่ือง 
(5) อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) 
(6)  ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองปรับอากาศ  เป็น วัตต์  หรือกิโลวัตต์  (โดยเป็นจ านวน

เต็มของ 100  W  เช่น  8 149 W ให้ระบุเป็น  8 100 W หรือ  8.1 kW และ  8 150 W  ให้ระบุเป็น  8 200 
W หรือ 8.2 kW) 

(7)  แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด  เป็น โวลต์ 
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(8)  จ านวนเฟส 
(9) ความถี่  เป็น เฮิรตซ์ 
(10) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด   เป็น แอมแปร์  
(11) ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด   เป็น วัตต์  หรือกิโลวัตต์ 
(12) ชื่อสารท าความเย็นและปริมาณ  เป็น กรัม  หรือกิโลกรัม 
(13) ความดันสถิตภายนอก   เป็น พาสคัล  (ประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม) 
(14)  เดือน ปีที่ท า 
(15)  ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า  หรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 

7.2 ที่ชุดคอนเดนซิงทุกชุดต้องมีแผ่นป้ายโลหะ  หรือวัสดุอ่ืนที่ทนความร้อนและความชื้นติดอยู่  และที่แผ่นป้าย
นั้น อย่างน้อยต้องมีเลข  อักษร หรือเคร่ืองหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย  ชัดเจน  และถาวร 
(1) ชื่อแบบรุ่น (model) ชนิด และประเภท 
(2) ชื่อแบบรุ่น  ชนิด และประเภท ของชุดแฟนคอยล์ที่ใช้คู่กัน 
(3) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 
(4) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์พัดลม 
(5) หมายเลขล าดับเคร่ือง 
(6) อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน  (EER) 
(7) ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองปรับอากาศ  เป็น วัตต์  หรือกิโลวัตต์  (โดยเป็นจ านวน

เต็มของ 100  W  เช่น  8 149 W ให้ระบุเป็น  8 100 W หรือ  8.1 kW และ  8 150 W  ให้ระบุเป็น  8 200 
W หรือ 8.2 kW) 

(8) แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด  เป็น โวลต์ 
(9) จ านวนเฟส 
(10) ความถี่  เป็น เฮิรตซ์ 
(11) กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด   เป็น แอมแปร์ 
(12) ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด  เป็น วัตต์  หรือกิโลวัตต์ 
(13) ชื่อสารท าความเย็นและปริมาณ  เป็น กรัม  หรือกิโลกรัม 
(14) อัตราการใช้น้ า  เป็น ลิตรต่อชั่วโมง  (เฉพาะประเภทระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ า) 
(15) เดือน ปีที่ท า 
(16)  ชื่อผู้ท า หรือโรงงานที่ท า  หรือเคร่ืองหมายการค้าที่จดทะเบียน 

7.3 ที่เคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองต้องมีผังวงจรไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศนั้น ๆ บนแผ่นวัสดุที่ทนความร้อน
และความชื้น  ซึ่งติดแน่นไว้ ที่ต าแหน่งที่เหมาะสม 
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7.4 ที่เคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองต้องมีค าเตือนที่ส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย  และความถูกต้องในการใช้งาน  
ติดแน่นไว้ที่ชิ้นส่วนหรือต าแหน่งที่เห็นได้ง่าย 

7.5 ที่เคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองต้องมีคู่มือประจ าเคร่ือง  ซึ่งให้ข้อมูลทางไฟฟ้าที่จ าเป็น  การติดตั้ง  การบรรจุ
สารท าความเย็น  การเร่ิมต้นการเดินเคร่ือง  การใช้และข้อระมัดระวังในการใช้งาน  การบ ารุงรักษา   
ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับมิติและมวลของชุดแฟนคอยล์และชุดคอนเดนซิง 

8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

8.1 รุ่นในที่นี้  หมายถึง เคร่ืองปรับอากาศชนิดและประเภทเดียวกัน   มีขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของ
เคร่ืองเดียวกัน  มีส่วนประกอบ  ชิ้นส่วนอุปกรณ์เดียวกัน  ท าจากโรงงานเดียวกัน  ที่ท าหรือส่งมอบหรือซื้อ
ขายในระยะเวลาเดียวกัน 

8.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ  ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่ก าหนดต่อไปนี้  หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่าทางวิชาการกับแผนที่ก าหนดไว้ 

8.2.1 การทดสอบเฉพาะแบบ 
8.2.1.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบส่วนประกอบและการท า และเคร่ืองหมายและ

ฉลาก 
 (1) ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จ านวน 3 เคร่ือง 
 (2) ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 7.  จึงจะถือว่า เคร่ืองปรับอากาศรุ่นนั้น

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
8.2.1.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ 

(1) ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากข้อ 8.2.1.1 (2) จ านวน  1  เคร่ือง 

(2) ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5. จึงจะถือว่า เคร่ืองปรับอากาศรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

8.2.2 การทดสอบรับรอง 

8.2.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบส่วนประกอบและการท า ความปลอดภัยในการ
ใช้งาน (เฉพาะรายการ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า  ความทนแรงดันไฟฟ้า  ระยะห่างตามผิวฉนวน
และระยะห่างในอากาศ)  และเครื่องหมายและฉลาก 

 (1) ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจ านวนที่ก าหนดในตารางที่ 3 

 (2) จ านวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.  ข้อ 5.1 (เฉพาะรายการ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า  
ความทนแรงดันไฟฟ้า  ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ) และข้อ 7. ในแต่ละ
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รายการต้องไม่เกินเลขจ านวนที่ยอมรับที่ก าหนดไว้ในตารางที่  3  จึงจะถือว่า เคร่ืองปรับอากาศ
รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตารางท่ี 3 แผนการชักตัวอย่าง 

(ข้อ 8.2.2.1) 

ขนาดรุ่น 

(เครื่อง) 
ขนาดตัวอย่าง 

(เครื่อง) 
เลขจ านวนที่ยอมรบั 

(เครื่อง) 
ไม่เกิน 500 
เกิน 500 

3 
8 

0 
1 

 

8.2.3 การทดสอบประจ า (ส าหรับโรงงาน) 

8.2.3.1 ผู้ท า ต้องน าเคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองไปทดสอบความทนความดัน และความปลอดภัยในการใช้
งาน (เฉพาะรายการ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า  ความทนแรงดันไฟฟ้า  ระยะห่างตามผิวฉนวนและ
ระยะห่างในอากาศ)  

8.2.3.2 เคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ืองต้องเป็นไปตามข้อ 4.3.3 ข้อ 4.4.2  และข้อ 5.1  จึงจะถือว่า
เคร่ืองปรับอากาศรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ถ้าตัวอย่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
รายการใดรายการหนึ่ง ให้คัดออก 

8.3 เกณฑ์ตัดสิน 

 ตัวอย่างเคร่ืองปรับอากาศต้องเป็นไปตามข้อ 8.2.1.2   ข้อ 8.2.2.1 และข้อ 8.2.3.2  จึงจะถือว่า
เคร่ืองปรับอากาศรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 

9. การทดสอบ 
9.1 การทดสอบเฉพาะแบบ 

 เป็นการทดสอบเพื่อตัดสินว่า  ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่  การทดสอบเฉพาะแบบประกอบด้วย
รายการทดสอบต่อไปนี้ 

9.1.1 ส่วนประกอบและการท า 
9.1.2 ความปลอดภัยในการใช้งาน 
9.1.3 ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิ ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด และอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน 
9.1.4 อัตราการใช้น้ า  (เฉพาะชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ า) 
9.1.5 ความสามารถในการท างานเมื่อแรงดันไฟฟ้าแปรเปลี่ยนและอุณหภูมิสูง 
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9.1.6 ความดันสถิตภายนอก (เฉพาะประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม) 
9.1.7 เคร่ืองหมายและฉลาก 

9.2 การทดสอบรับรอง 

 เป็นการทดสอบเพื่อตัดสินว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ก าหนดไว้ และยังคงเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ การ
ทดสอบรับรองประกอบด้วยรายการทดสอบต่อไปนี้ 

9.2.1 ส่วนประกอบและการท า 
9.2.2 ความปลอดภัยในการใช้งาน  (เฉพาะรายการ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า  ความทนแรงดันไฟฟ้า  

ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ) 
9.2.3 เคร่ืองหมายและฉลาก 

9.3 การทดสอบประจ า 

 เป็นการทดสอบที่ท าเป็นประจ าในโรงงานโดยการทดสอบกับเคร่ืองปรับอากาศทุกเคร่ือง  การทดสอบ
ประจ านี้ได้แก่  การทดสอบความทนความดัน และความปลอดภัยในการใช้งาน  (เฉพาะรายการ ความ
ต้านทานฉนวนไฟฟ้า  ความทนแรงดันไฟฟ้า  ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ) 

9.4 เคร่ืองมือวัด 

 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ให้ใช้เคร่ืองมือวัด ประเภท  ชนิด และความไม่แน่นอนการวัด ตามตารางที่ 4    

9.5 การทดสอบความทนความดัน   
9.5.1 อัดอากาศหรือก๊าซไนโตรเจนเข้าที่แผงคอยล์เย็นจนมีความดันไม่น้อยกว่า 1 570 kPa ส าหรับสารท า

ความเย็นชนิด R-22  และชนิด R-407C    หรือไม่น้อยกว่า 2 490 kPa  ส าหรับสารท าความเย็นชนิด  
R-410a  หรือที่ความดันไม่ต่ ากว่า 1.25 เท่าของสภาวะการท างาน ส าหรับสารท าความเย็นที่มีภาวะการ
ท างานสูงกว่า   คงความดันนี้เป็นเวลา 1 min   แล้วตรวจสอบการร่ัว 

9.5.2 อัดอากาศหรือก๊าซไนโตรเจนเข้าที่แผงคอยล์ร้อนจนมีความดันไม่น้อยกว่า 2 415  kPa ส าหรับสารท า
ความเย็นชนิด R-22  และชนิด R-407C    หรือไม่น้อยกว่า 3 865 kPa  ส าหรับสารท าความเย็นชนิด R-
410a  หรือที่ความดันไม่ต่ ากว่า 1.25 เท่าของภาวะการท างาน ส าหรับสารท าความเย็นที่มีภาวะการ
ท างานสูงกว่า   คงความดันนี้เป็นเวลา 1 min   แล้วตรวจสอบการร่ัว 

  



มอก. 1155-2557 
 

-10- 
  

ตารางท่ี 4  เครื่องมือวัด ประเภท  ชนิด  และความไม่แน่นอนของการวัด 

(ข้อ 9.4) 

ประเภท ชนิด ความไม่แน่นอนของการวัด 
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้วบรรจขุองเหลว 

เทอร์โมคัปเปิล 
เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน 

เทอร์โมมิเตอร์แสดงความแตกต่าง 

วัดอุณหภูมิอากาศ ± 0.2°C 
วัดอุณหภูมิและอุณหภูมิแตกต่างของน้ า ± 0.1 °C 

วัดอุณหภูมิของสารท าความเย็น ± 0.1 °C 
 

 
มาตรอัตราการไหล 

ชนิดบันทึกค่า 
ชนิดแสดงค่า 

ชนิดแสดงค่ารวม 

 
± 1.0 % 

มาตรความดันสารท าความเย็น บูร์ดองเกจ ± 2.0 % 
มาตรความดันอากาศ แมนอมิเตอร ์ วัดความดันสถิตในท่อ ± 2.5 Pa 

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 
ชนิดแสดงค่า ± 0.5 % 

ชนิดแสดงค่ารวม ± 1.0 % 
เครื่องวัดเวลา ชนิดลาน ไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิกส์ ± 0.2 % 

 
มาตรความเร็ว 

นับจ านวนรอบ 
นับจ านวนรอบต่อเวลา 

สตรอโบสโกป 
ออสซิลโลกราฟ 

 
± 1.0 % 

เครื่องช่ัง ทุกชนิด ± 1.0 % 
เครื่องมือวัดความดันน้ า ทุกชนิด ± 2.0 % 
เครื่องมือวัดความต้านทาน

ฉนวนไฟฟ้า 
ทุกชนิด ± 3.0% 

เครื่องมือวัดความทน
แรงดันไฟฟ้า 

ทุกชนิด ± 3.0% 

 

9.6 การทดสอบความสามารถในการท างานเมื่อแรงดันไฟฟ้าแปรเปลี่ยนและอุณหภูมิสูง 

9.6.1 ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในห้องวัดความร้อน (room-type calorimeter)  

9.6.2 ปรับเคร่ืองปรับอากาศให้ท างานที่ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองสูงสุด 

9.6.3 ปรับแรงดันไฟฟ้าให้มีค่าสูงกว่าหรือต่ ากว่าแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด 10% ที่อุณหภูมิลมก่อนเข้าชุด 
คอนเดนซิง 43 °C ± 1°C ความชื้นสัมพัทธ์ 35 % ± 15 % และอุณหภูมิลมกลับชุดแฟนคอยล์ 
32 °C ± 1°C ความชื้นสัมพัทธ์ 40 % ± 20%  เป็นเวลา 2 h   แล้วตรวจพินิจ 
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9.7  การทดสอบความดันสถิตภายนอก (เฉพาะชนิดส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม) 

9.7.1   ติดตั้งชุดแฟนคอยล์ของเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องทดสอบ ตามรูปที่ 1 

9.7.2  ติดตั้งอุปกรณ์วัดความดันสถิตภายนอก  ตามรูปที่ 2 

9.7.3  ทดสอบความดันสถิตภายนอก โดยขณะที่ปรับความดันสถิต ต้องสอดใส่แผงกรองอากาศ (air filter) เข้า
ที่ให้เรียบร้อยตามสภาพใช้งานจริง 

 

 
รูปท่ี 1   การติดตั้งชุดแฟนคอยล์ของเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องทดสอบ 

(ข้อ 9.7.1) 

 

   
        

           
        
1,800 mm

   
  
 
    

  
   

  
  

  
 

                     
(         2)
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หมายเหตุ   การวัดความดันสถิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 24163 ส่วนที่ 1  

 

รูปท่ี 2  การติดตั้งอุปกรณ์วัดความดันสถิตภายนอก   

(ข้อ 9.7.2) 

 

 

 
  

600 mm

300 mm

             
           

                

                            

ชุดแฟนคอยด์ 
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ภาคผนวก ก. 

การทดสอบเคร่ืองปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ 

(ข้อ 5.2) 

ก.1 หลักการ 

การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเพื่อวัดขีดความสามารถการท าความเย็นโดยตรงในห้องวัดความร้อน ซึ่งจะผลิต
ความร้อนตามที่ก าหนด  เคร่ืองปรับอากาศทดสอบต้องติดตั้งตามแบบของผู้ท า (ถ้ามี)โดยเคร่ืองปรับอากาศจะ
ท าความเย็นจนก่อให้เกิดความสมดุลขึ้น แล้วเทียบค่าความร้อนสูงสุดที่เกิดขึ้นเป็นค่าความเย็นสูงสุดที่
เคร่ืองปรับอากาศท าได้ 

ก.2 ห้องวัดความร้อน 
ก.2.1 ห้องวัดความร้อนตามมาตรฐานนี้อาจจะเป็นห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบ  (calibrated  room type 

 calorimeter) หรือห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ  (balanced ambient room-
type calorimeter) โดยต้องมีอุปกรณ์พร้อมเคร่ืองวัดครบถ้วนตามที่ก าหนด 

 ก.2.1.1 ห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบมีลักษณะดังตัวอย่างในรูปที่ ก.1 

 
 

รูปท่ี ก.1     ตัวอย่างห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบ 

(ข้อ ก.2.1.1) 
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ก.2.1.2  ห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบมีลักษณะดังตัวอย่างในรูปที่ ก.2 

 

รูปท่ี ก.2     ตัวอย่างห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ 

(ข้อ ก.2.1.2) 
 

ก.2.2 ห้องวัดความร้อนต้องมีขนาดเพียงพอที่จะทดสอบเคร่ืองปรับอากาศขนาดต่างๆโดยให้อากาศไหลเข้า 
และส่งออกจากเคร่ืองปรับอากาศได้โดยสะดวก 

ตารางท่ี ก.1 ขนาดของห้องวัดความร้อน 

(ข้อ ก.2.2) 

 

ขีดความสามารถท าความเย็นที่ก าหนด
สูงสุดของเคร่ือง 

W 

ความกว้างต่ าสุด 
mm 

ความสูงต่ าสุด 
mm 

ความลึกต่ าสุด 
mm 

3 000 2 400 2 100 1 800 
6 000 2 400 2 100 2 400 
9 000 2 700 2 400 3 000 

12 000 3 000 2 400 3 700 
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ก.2.3  เคร่ืองปรับอากาศประจ าห้องวัดความร้อน ต้องมีอุปกรณ์ส่งลมเย็นให้กระจายสม่ าเสมอทั่วห้องทดสอบ
และไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งลม และการดูดลมของเคร่ืองปรับอากาศทดสอบ 

ก.3  การเตรียมการทดสอบ 
 ก.3.1  การเดินท่อสารท าความเย็น 

เมื่อติดตั้งชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล์ตรงต าแหน่งที่เหมาะสมแล้ว  ให้เดินท่อสารท าความเย็นที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ผู้ท าก าหนด และมีความยาวเบ็ดเสร็จไม่ต่ ากว่า 750 cm  (ในกรณีที่ผู้ท า
ก าหนดให้ใช้ท่อสารท าความเย็นโดยไม่ให้ตัด  ท่อสารท าความเย็นต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 750 cm) 
โดยส่วนของท่อสารท าความเย็นที่อยู่ภายนอกห้องชุดแฟนคอยล์ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.00 m  
และผู้ทดสอบต้องปฏิบัติตามที่ผู้ท าก าหนดเกี่ยวกับการหุ้มฉนวนและข้อควรระวังต่างๆ 

ก.3.2  การบรรจุสารท าความเย็นเข้าเคร่ือง 
การบรรจุสารท าความเย็นเข้าเคร่ือง  ต้องชั่งสารท าความเย็นให้มีปริมาณที่ถูกต้องตามที่ผู้ท าก าหนด 
และต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่จ าเป็น  เช่น อุปกรณ์กรองและดูดความชื้นสารท าความเย็นเหลว ตามที่ผู้ท า
ก าหนดไว้ 

ก.3.3        ระบบแบบหลายชุดแฟนคอยล์ (multiple split system)  ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งชุดแฟนคอยล์ให้
 เป็นไปตามภาคผนวก ค. 
ก.4 วิธีทดสอบ 
ก.4.1 ให้เคร่ืองปรับอากาศท างานเต็มที่โดยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เป็นไปตามตารางที่  1 เมื่อห้อง

ทดสอบอยู่ในภาวะสมดุล ให้ควบคุมภาวะสมดุลนั้นต่อไปอีก 1 h โดยบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นทุกๆ 
10 min เพื่อตรวจสอบความสมดุล  แล้ววัดค่าต่างๆทุก 10 min รวม 7 ชุด  แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้ในการ
ค านวณ 
 ขีดความสามารถการท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองค านวณจากค่าต่างๆ  ที่วัดได้ภายในห้องชุดแฟนคอยล์
เมื่อเปรียบเทียบกับขีดความสามารถท าความเย็นสุทธิของเคร่ืองค านวณจากค่าต่างๆที่วัดได้ภายในห้องชุด
คอนเดนซิง  จะต่างกันได้ไม่เกิน 5 %  ของค่าที่ค านวณจากค่าต่างๆที่วัดได้ภายในห้องชุดแฟนคอยล์  จึงถือ
ว่าการทดสอบนั้นใช้ได้ 

ก.4.2  มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ แบบปรับความเร็วรอบได้  ให้ทดสอบที่ความถี่คงที่ ตามที่ผู้ท าก าหนด   
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ก.5  วิธีค านวณ 
 ก.5.1 วิธีค านวณหาขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองปรับอากาศ 
 ก.5.1.1  ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองจากส่วนภายในห้องชุดแฟนคอยล์ 

qtci = ΣEr + ( hw1 - hw2)Wr+ qp+ qr 

เมื่อ qtci  คือ ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องชุด 
  แฟนคอยล์   เป็น W 

ΣEr คือ ผลรวมของก าลังไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในห้องชุดแฟนคอยล์ เป็น W 
hw1 คือ เอนทัลปี (enthalpy) ของน้ าหรือไอน้ าซึ่งใช้ในการเพิ่มความชื้น เป็น  J/kg 

ถ้าไม่มีการเติมน้ าเพื่อรักษาระดับของน้ าในเคร่ืองเพิ่มความชื้น  ระหว่างการ
ทดสอบให้ถือว่า hw1 คือ ค่าที่หาได้โดยใช้อุณหภูมิของน้ าในเคร่ืองเพิ่มความชื้น 

 hw2 คือ เอนทัลปีของน้ าที่ควบแน่นที่ไหลออกจากห้อง   เป็น J/kg  (เน่ืองจากมีความยุ่งยาก
ในการที่จะวัดอุณหภูมิของน้ าควบแน่น ที่ไหลออกจากชุดแฟนคอยล์ จึงให้ถือว่า
อุณหภูมิของน้ าควบแน่น เท่ากับอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศใกล้กับแผง
คอยล์เย็นของชุดแฟนคอยล์) 

Wr คือ อัตราน้ าที่ควบแน่นในห้องชุดแฟนคอยล์ (วัดทางอ้อมโดยถือเอาปริมาณน้ าที่เติม 
ให้เคร่ืองเพิ่มความชื้น) เป็น kg/s 

qp คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ห้องชุดแฟนคอยล์เย็น  ผ่านผนังกั้นห้องชุดแฟน
 คอยล์และห้องชุดคอนเดนซิง เป็นW 
(หาได้จากการสอบเทียบ  (calibrating test)   ส าหรับห้องวัดความร้อนแบบสอบ
เทียบ หรือหาได้จากการค านวณส าหรับห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับ
บรรยากาศโดยรอบ) 

qr คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ห้องชุดแฟนคอยล์ผ่านพื้นผนัง (ไม่รวมผนงักั้นห้อง 
ภายใน) และเพดาน เป็นW 

ก.5.1.2   ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองจากส่วนภายในห้องชุดคอนเดนซิง 

qtco =  qc  -  ΣEc–E + ( hw3 -  hw2) Whr + q/
p+ qa 

 เมื่อ qtco คือ ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของจากส่วนภายในห้องชุดคอนเดนซิง เป็น W 
  qc คือ ความร้อนที่ผ่านออกทางแผงคอยล์เย็นประจ าห้องชุดคอนเดนซิง   เป็น W 
ΣEc  คือ ผลรวมของก าลังไฟฟ้าทั้งหมด  ที่ใช้กับอุปกรณ์ปรับสภาวะในห้องชุดแฟนคอยล์

เป็น W 
E คือ ก าลังไฟฟ้ารวมที่ใช้กับเคร่ืองปรับอากาศทดสอบ   เป็น W 
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hw2 คือ    เอนทัลปี ของน้ าหรือไอน้ าซึ่งใช้ในการเพิ่มความชื้นประจ าห้องในห้องชุดคอน
เดนซิง   เป็น J/kg 

hw3 คือ เอนทัลปีของน้ าควบแน่นที่มีแผงคอยล์ เย็นประจ าห้องชุดคอนเดนซิง  
(วัดอุณหภูมิน้ าโดยตรงใกล้ทางไหลออกจากห้อง)   เป็น J/kg   

Whr  คือ อัตราน้ าที่ควบแน่นบนคอยล์ท าความเย็นประจ าห้องในห้องชุดคอนเดนซิง  เป็น 
kg/s 

q/
p คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทออกจากห้องชุดคอนเดนซิงผ่านผนังกั้นห้องชุดแฟน

คอยล์และห้องชุดคอนเดนซิง    เป็น W 
(หาได้จากการสอบเทียบส าหรับห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบหรือหาได้จาก
การค านวณส าหรับห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ 
q/

pจะเท่ากับ qp ถ้าหากว่าพื้นที่ของผนังกั้นห้องด้านชุดแฟนคอยล์เท่ากับพื้นที่ของ
ผนังกั้นห้องด้านชุดคอนเดนซิง) 

qa คือ อัตราความร้อนทีถ่่ายเทออกจากห้องชุดคอนเดนซิงผ่านพื้นผนัง (ไม่รวมผนัง 
  กั้นห้องภายใน) และเพดาน  เป็น W 

หมายเหต ุ ในกรณีที่อุณหภูมิของน้ าที่มีแผงคอยล์เย็นประจ าชุดคอนเดนซิงสูงกว่าอุณหภูมิของน้ าที่มี
แผงคอยล์เย็นของเคร่ืองปรับอากาศทดสอบ   ค่าของ  ( hw3 -  hw2)  ต้องเป็นบวก    และใน
กรณีที่อุณหภูมิของอากาศภายนอกชุดคอนเดนซิงต่ ากว่าอุณหภูมิของอากาศภายในห้องชุด
คอนเดนซิง   ค่าของ  qa  ต้องเป็นบวก  

ก.5.1.3  ขีดความสามารถลดความชื้นสุทธิ 

qlci= 2.46 x 106 Wr 

เมื่อ qlci  คือ  ขีดความสามารถลดความชื้นสุทธิ เป็น W 

ก.5.1.4 ขีดความสามารถลดความร้อนสัมผัสสุทธิ  

qsci= qtci - qlci 

เมื่อ qsci คือขีดความสามารถลดความร้อนสัมผัสสุทธิ เป็น W 

ก.5.2  วิธีค านวณหา  EER  

           
 

       

หมายเหตุ 1 kcal/h = 1.163 W 
 1 Btu/h = 0.293 1 W 
 1 W = 3.412 Btu/h 

1 W = 0.859 8 kcal/h 
1 W = 1 J/s 
1 HP = 746 W 
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ก.6  ข้อมูลที่ต้องบันทึก 
(1)  วัน เดือน ปี ที่ทดสอบ 
(2)  สถานที่ทดสอบ 
(3)  ชื่อผู้รับรองผลทดสอบ 
(4)  ชนิดและประเภทเคร่ืองปรับอากาศ 
(5)      ชื่อแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 
(6) ชื่อแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 
(7) ขนาดขีดความสามารถท าความเย็นสุทธิ 
(8)  ความดันบรรยากาศ  
(9)  แรงดันไฟฟ้าของชุดแฟนคอยล์  และชุดคอนเดนซิง 
(10)  กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเคร่ืองปรับอากาศ 
(11)  ก าลังไฟฟ้ารวมที่ใช้กับเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ทดสอบ 
(12)  ก าลังไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ส าหรับแต่ละห้อง 
(13)  อุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศภายในห้องชุดแฟนคอยล์ 
(14)  อุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศภายในห้องชุดคอนเดนซิง 
(15) อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศรอบๆ ห้องวัดความร้อน 
(16)  อุณหภูมิของน้ าที่ใช้เติมเคร่ืองเพิ่มความชื้น 
(17)  อุณหภูมิของน้ าเข้าแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง 
(18)  อุณหภูมิของน้ าออกจากแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง 
(19)  อุณหภูมิของน้ าควบแน่นที่ออกจากแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง 
(20)  ปริมาณน้ าที่ใช้เติมเคร่ืองเพิ่มความชื้น 
(21)  ปริมาณน้ าควบแน่นที่แผงคอยล์เย็นของเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ทดสอบ 
(22)  ปริมาณน้ าเข้าแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง 
(23)  ความแตกต่างของความดันสถิตของอากาศในห้องชุดแฟนคอยล์กับห้องชุดคอนเดนซิง 
(24)  ปริมาณของอากาศผ่านมาตรอัตราการไหลของอากาศที่ผนังกั้นห้อง 
(25)  ความดันสถิตของชุดแฟนคอยล์ที่ใช้ทดสอบ (เฉพาะประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม) 
(26)  ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (เฉพาะอินเวอร์เตอร์) 

ก.7   รายละเอียดของเคร่ืองปรับอากาศที่ผู้ท าต้องแจ้ง 
(1) ชนิดและประเภทเครื่องปรับอากาศ.................................................................................................................. 
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          ชื่อแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง........................................................................................................................... 
  ชื่อแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์........................................................................................................................... 
(2)  ขนาดขีดความสามารถท าความเย็นสุทธิ.......................................................................................................W 
(3)  อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) ........................................................................................................... 
(4)  กระแสไฟฟ้าที่ก าหนด ...................................................................................................................................A 
(5)  ก าลังไฟฟ้าที่ก าหนด .....................................................................................................................................W 
(6)  แรงดันไฟฟ้าที่ก าหนด...................................................................................................................................V 
(7)  จ านวนเฟส ..................................................................................................................................................ph 
(8)  ความถี่...........................................................................................................................................................Hz 
(9)  ชื่อสารท าความเย็น..................................................ปริมาณ...............................................................gหรือ kg 
(10)  รายละเอียดอุปกรณ์หลักของชุดคอนเดนซิง 

  (10.1) มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ.................................................ชือ่แบบรุ่น........................................... 
 ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ทดสอบ (เฉพาะอินเวอร์เตอร์)...............Hz 

  (10.2) พัดลมพร้อมมอเตอร์ 
   มอเตอร์พัดลม  ชื่อแบบรุ่น....................................ก าลังไฟฟ้า.......................................................W 
   ความเร็วรอบ.................................................rev/min จ านวน........................................................ตัว 
    พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง...............................mm  จ านวน...................................................ตัว 
   (10.3) แผงคอยล์ร้อน ขนาดพื้นที่ผิวหน้า .................................................................................................m2 

    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ.............................................................................................mm 
    จ านวนแถว..............................................แถว, ระยะระหว่างครีบ...............................................mm 
     หรือจ านวนครีบต่อ cm 
     วัสดุท่ีใช้ท าคอยล์และครีบ.................................................. 

(11)  รายละเอียดอุปกรณ์หลักของชุดแฟนคอยล์ 
  (11.1) พัดลมพร้อมมอเตอร์ 
   มอเตอร์พัดลม  ชื่อแบบรุ่น..........................................ก าลังไฟฟ้า..................................................W 
    ความเร็วรอบ..................................................rev/min จ านวน.......................................................ตัว 
   พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง....................................................................................................mm 
   ความยาว.............................................................mm  จ านวน......................................................ตัว 
  (11.2) แผงคอยล์เย็นขนาดพื้นที่ผิวหน้า .................................................................................................m2 
   จ านวนแถว..........................................แถว, ระยะระหว่างครีบ..................................................mm 
    หรือจ านวนครีบต่อ cm 
   วัสดุท่ีใช้ท าคอยล์และครีบ..................................................  
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ภาคผนวก ข. 

การทดสอบเคร่ืองปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ า 

ข.1  การเตรียมการทดสอบ 
ให้เป็นไปตาม ข้อ ก.3 และการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ าให้
เป็นไปตามที่ผู้ท าระบุ 

ข.2  วิธีการทดสอบ 
ให้ทดสอบด้วยวิธีการตามภาคผนวก ก โดยอุณหภูมิน้ าขณะที่ไหลเข้าห้องทดสอบภายนอกที่จ่ายให้ชุดคอน
เดนซิง 35 ๐C ± 0.5 ๐C  ที่ความดัน 100 kPa ± 2 kPa 

ข.3  วิธีค านวณ 
ข.3.1 วิธีค านวณหาขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองปรับอากาศ 

ข.3.1.1 ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองจากส่วนภายในห้องชุดแฟนคอยล์ 

 qtci  =  ΣEr + ( hw1 - hw2)Wr+ qp+ qr 

 เมื่อ  
qtci คือ  ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องชุดแฟนคอยล์  

เป็น W 
Er คือ     ผลรวมของก าลังไฟฟ้าทั้งหมด ที่ใช้กับอุปกรณ์ปรับสภาวะในห้องชุดแฟนคอยล์  เป็น W 
hw1 คือ  เอนทัลปี ของน้ าหรือไอน้ าซึ่งใช้ในการเพิ่มความชื้นมี  เป็น J/kg 
  ถ้าไม่มีการเติมน้ าเพื่อรักษาระดับของน้ าในเคร่ืองเพิ่มความชื้นระหว่างการทดสอบ ให้

ถือว่า hw1 คือ ค่าที่หาได้โดยใช้อุณหภูมิของน้ าในเคร่ืองเพิ่มความชื้น 
hw2 คือ เอนทัลปี ของน้ าที่ควบแน่นที่ออกจากชุดแฟนคอยล์  เป็น J/kg 
Wr  คือ  อัตราน้ าที่ควบแน่นในห้องชุดแฟนคอยล์ (วัดทางอ้อมโดยถือเอาปริมาณน้ าที่เติมให้

เคร่ืองเพิ่มความชื้น) เป็น kg/s 
qp คือ  อัตราความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ห้องชุดแฟนคอยล์ผ่านผนังกั้นห้องชุดแฟนคอยล์และห้องชุด 

คอนเดนซิง เป็น W 
  (หาได้จากการสอบเทียบ ส าหรับห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบ หรือหาได้จากการ

ค านวณส าหรับห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ) 
qr    คือ  อัตราความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ห้องชุดแฟนคอยล์ผ่านพื้นผนัง (ไม่รวมผนังกั้นห้องภายใน

และ เพดาน  เป็น W 

 



มอก. 1155-2557 
 

-21- 
 

ข.3.1.2 ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของเคร่ืองจากส่วนภายในห้องชุดคอนเดนซิง 

qtco =  qc  -  ΣEc– E + ( hw3 -  hw2)Whr+ (hw2– hw4)Whh +   
  + qa 

 เมื่อ  
 Wh1   =    Whr -  Whh  

qtco คือ  ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสุทธิของจากส่วนภายในห้องชุดคอนเดนซิง   เป็น W 
qc คือ  ความร้อนที่ผ่านออกทางแผงคอยล์เย็นประจ าห้องชุดคอนเดนซิง  เป็น W 
ΣEc   คือ ผลรวมของก าลงัไฟฟ้าทั้งหมด  ที่ใช้กบัอุปกรณ์ปรับสภาวะในห้องชุดแฟนคอยล ์เป็น W  
E คือ ก าลังไฟฟ้ารวมที่ใช้กับเคร่ืองปรับอากาศทดสอบ   เป็น W  
hw2 คือ    เอนทัลปี ของน้ าหรือไอน้ าซึ่งใช้ในการเพิ่มความชื้นประจ าห้องในห้องชุดคอนเดนซิง   

เป็น J/kg 
hw3 คือ    เอนทัลปีของน้ าควบแน่นที่มีแผงคอยล์เย็นประจ าห้องชุดคอนเดนซิง 

(วัดอุณหภูมิน้ าโดยตรงใกล้ทางไหลออกจากห้อง)   เป็น J/kg 
hw4 คือ  เอนทัลปี ของน้ าที่จ่ายให้ชุดคอนเดนซิงของเคร่ืองปรับอากาศ  เป็น J/kg 
Wh1 คือ    อัตราน้ าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ประจ าห้องในห้องชุดคอนเดนซิง  เป็น kg/s 
Whr  คือ  อัตราน้ าที่ควบแน่นบนคอยล์ท าความเย็นประจ าห้องในห้องชุดคอนเดนซิง  เป็น kg/s 
Whh  คือ  อัตราน้ าที่จ่ายให้ชุดคอนเดนซิงของเคร่ืองปรับอากาศ  เป็น kg/s 
q/

p คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทออกจากห้องชุดคอนเดนซิงผ่านผนังกั้นห้องชุดแฟนคอยล์และ
ห้องชุดคอนเดนซิง    เป็น W 

  (หาได้จากการสอบเทียบส าหรับห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบหรือหาได้จากการ
ค านวณส าหรับห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ q/

pจะเท่ากับ 
qp ถ้าหากว่าพื้นที่ของผนังกั้นห้องด้านชุดแฟนคอยล์เท่ากับพื้นที่ของผนังกั้นห้องด้านชุด
คอนเดนซิง) 

qa คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทออกจากห้องชุดคอนเดนซิงผ่านพื้นผนัง (ไม่รวมผนังกั้นห้อง
ภายใน) และเพดาน    เป็น W 

 ขีดความสามารถลดความชื้นสุทธ ิ

qlci =  2.46 x 106 Wr 

เมื่อ qlci  คือ  ขีดความสามารถลดความชื้นสุทธิ เป็น W 

ข.3.1.4 ขีดความสามารถลดความร้อนสัมผัสสุทธิ 
 qsci = qtci – qlci 
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เมื่อ   qsci คือ  ขีดความสามารถลดความร้อนสัมผัสสุทธิ เป็น W 
ข.3.2 วิธีค านวณหา  EER 

      
    

 
 

ส าหรับกรณีที่เคร่ืองปรับอากาศใช้น้ าประปาให้คิดเสมือนรวม ก าลังไฟฟ้าของปั้มน้ าที่ใช้ดูดน้ าจากความ
ดันบรรยากาศ มาที่ความดัน 100 kPa เข้ากับก าลังไฟฟ้าทีก่ าหนดของเคร่ืองปรับอากาศ 

                   

เมื่อ           คือ   ก าลังไฟฟ้าที่วัดไดข้องเคร่ืองปรับอากาศ   
    คือ  ก าลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับปั๊มน้ าเพื่อจ่ายน้ าให้กับชุดคอนเดนซิง 

 
กรณีเคร่ืองปรับอากาศไม่ได้ออกแบบให้ใช้ปั๊มน้ าจ่ายกับชุดคอนเดนซิง  ให้คิดก าลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับปั๊ม
น้ า    ดังนี ้

1. ถ้าผู้ท าเตรียมปั๊มน้ ามาเพื่อใช้ในการทดสอบ  ให้วัดก าลังไฟฟ้าของปั๊มน้ าที่จ่ายให้กับชุดคอนเดน
ซิง นั้น   

2. ถ้าผู้ท าไม่ได้เตรียมปั๊มน้ ามาใช้ส าหรับการทดสอบ  ให้คิดประสิทธิภาพของปั๊มน้ า 55%  และ 
ประสิทธิภาพมอเตอร์ 50%  และอัตราการจ่ายน้ าตามที่ผู้ท าระบุ  จากสูตร 

    
    
      

 

เมื่อ Q  คือ อัตราการจ่ายน้ า (  ลูกบา/s) 
 ∆P คือ ความดันน้ า ให้ใช้ 0.1 MPa  
 ηm คือ ประสิทธิภาพมอเตอร์ ก าหนดที่ 0.50  
 ηp คือ ประสิทธิภาพปั๊มน้ า    ก าหนดที่ 0.55  

ข.4  ข้อมูลที่ต้องบันทึก 
(1)  วัน เดือน ปี ที่ทดสอบ 
(2)  สถานที่ทดสอบ 
(3)  ชื่อผู้รับรองผลทดสอบ 
(4)  ชนิดและประเภทเคร่ืองปรับอากาศ 
(5)      ชื่อแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง 
(6) ชื่อแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์ 
(7) ขนาดขีดความสามารถท าความเย็นสุทธิ 
(8)  ความดันบรรยากาศ  
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(9)  แรงดันไฟฟ้าของชุดแฟนคอยล์  และชุดคอนเดนซิง 
(10)  กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเคร่ืองปรับอากาศ 
(11)  ก าลังไฟฟ้ารวมที่ใช้กับเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ทดสอบ 
(12)  ก าลังไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ส าหรับแต่ละห้อง 
(13)  อุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศภายในห้องชุดแฟนคอยล์ 
(14)  อุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศภายในห้องชุดคอนเดนซิง 
(15)  อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศรอบๆ ห้องวัดความร้อน 
(16)  อุณหภูมิของน้ าที่ใช้เติมเคร่ืองเพิ่มความชื้น 
(17)  อุณหภูมิของน้ าเข้าแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง 
(18)  อุณหภูมิของน้ าออกจากแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง 
(19)  อุณหภูมิของน้ าควบแน่นที่ออกจากแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง 
(20)  ปริมาณน้ าที่ใช้เติมเคร่ืองเพิ่มความชื้น 
(21)  ปริมาณน้ าควบแน่นที่แผงคอยล์เย็นของเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ทดสอบ 
(22)  ปริมาณน้ าเข้าแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง 
(23)  ความแตกต่างของความดันสถิตของอากาศในห้องชุดแฟนคอยล์กับห้องชุดคอนเดนซิง 
(24)  ปริมาณของอากาศผ่านมาตรอัตราการไหลของอากาศที่ผนังกั้นห้อง 
(25)  ความดันสถิตของชุดแฟนคอยล์ที่ใช้ทดสอบ (เฉพาะประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม) 
(26) ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (เฉพาะอินเวอร์เตอร์) 
(27)  อัตราการใช้น้ าที่จ่ายให้กับชุดคอนเดนซิง  

 
ข.5  รายละเอียดของเคร่ืองปรับอากาศที่ผู้ท าต้องแจ้ง 
 เป็นไปตามข้อ ก.7 และเพิ่มอัตราการใช้น้ าที่จ่ายให้กับชุดคอนเดนซิง 
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ภาคผนวก ค. 

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งของระบบแบบหลายชุดแฟนคอยล์ 

 
ก) แบบเรียงหน้ากระดาน 
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ข) แบบซ้อนบนล่าง 

รูปที่ ค.1 ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งของระบบแบบหลายชุดแฟนคอยล์ 

 

 

 

 

 

            

   
  
 
    

  
   

  
  

  
 

           

       
            

              

   
  
 
    

  
   

  
  

  
            

       
            

              

           

       
            


