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-๑- 

-ราง- 
กฎกระทรวงกาํหนดเครื่องทาํน้ําเยน็ประสทิธิภาพสงูสาํหรบัระบบปรับอากาศ 

(พ.ศ. ....) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
……………………………………. 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี ้

 ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี ้
 “เครื่องทําน้ําเย็น” หมายความวา อุปกรณที่ทําใหน้ําที่ไหลผานมีอุณหภูมิตํ่าลง
เพื่อนําไปใชในการปรับอากาศหรือหลอเย็นโดยใชวัฏจักรการอัดไอ และใชสารทําความเย็นที่ไม
ทําลายสิ่งแวดลอมตามขอตกลงระหวางประเทศ ตามขนาดที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้
  “คาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น” หมายความวา อัตราสวนของพลังงานไฟฟาที่
ใชไปตอคาความสามารถในการทําความเย็นที่ภาระเต็มพิกัดของเครื่องทําน้ําเย็น ตามวิธีการ
คํานวณที่กําหนดโดยกฎกระทรวงนี ้

  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

  “กรม” หมายความวา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

  ขอ ๒  เครื่องทําน้ําเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงสําหรับระบบปรับอากาศตองมีคา
สมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นไมมากกวาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศ ที่
กําหนดตามขนาดความสามารถในการทําความเย็นของเครื่องทําน้ําเย็นที่ผูผลิตระบุ  ตามตาราง
แนบทายกฎกระทรวงนี ้ และกระบวนการถายเทความรอนความรอนตองเปนไปตามกฎการสมดุล
ความรอน ตามวิธีการคํานวณที่อธิบดีประกาศกําหนดในขอ ๕ 

  ขอ ๓  การคํานวณหาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นใหคํานวณโดยใชสูตรการ
คํานวณ ดังนี ้
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-๒- 

ทั้งนี้โดยที่ ChP  หมายถึง คาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น มีหนวยเปนกิโลวัตตตอตันความเย็น 
 P  หมายถึง กําลังไฟฟาที่ใชสําหรับเครื่องอัด มีหนวยเปนกิโลวัตต 
 wm  หมายถึง ปริมาณน้ําที่ไหลผานสวนทําน้ําเย็น มีหนวยเปนลิตรตอวินาท ี
 pC  หมายถึง คาความจุความรอนจําเพาะของน้ําซึ่งมีคาเทากับ 4.187 มี
หนวยเปนกิโลวัตตวินาทีตอลิตรองศาเซลเซียส 
 it  หมายถึง อุณหภูมิของน้ําที่ไหลเขาสวนทําน้ําเย็น มีหนวยเปนองศาเซลเซียส 
 et  หมายถึง อุณหภูมิของน้ําที่ไหลออกจากสวนทําน้ําเย็น มีหนวยเปนองศาเซลเซียส
  
  ขอ ๔  การทดสอบเพื่อหาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นตองกระทําในหอง
ทดสอบที่อธิบดีประกาศกําหนดในขอ ๕ 

 ในกรณีที่ไมสามารถทดสอบในหองทดสอบตามวรรคแรกได ใหทดสอบเครื่องทํา
น้ําเย็นเพื่อหาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น ณ สถานที่ติดต้ังใชงานจริงโดยหนวยงานที่กรม
ประกาศรับรอง และคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นที่ไดจากการทดสอบตามวรรคนี้จะตองไม
มากกวาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นตามขอ ๒ เกินกวารอยละหา และกระบวนการทางความ
รอนตองเปนไปตามกฎการสมดุลความรอนตามวิธีการคํานวณที่อธิบดีประกาศกําหนดในขอ ๕ 
 ขอ ๕  มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นของเครื่อง
ทําน้ําเยน็ใหเปนไปตามอธิบดีประกาศกําหนด 
 
 
      ใหไว ณ วันที ่………………… 
      …………………………………. 
                                          รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 



 

 

-๓- 

ตารางแนบทายกฎกระทรวงกาํหนดเครื่องทําน้ําเยน็ประสิทธิภาพสงู สําหรบระบบปรับ
อากาศ 

(พ.ศ. ....) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ชนิดของเครือ่งทําน้ําเยน็ 
ชนิดการระบายความรอน ชนิดของเครื่องอัด 

ขนาดความสามารถในการ
ทําความเย็นที่ภาระเต็ม
พิกัดของเครื่องทําน้ําเย็น  

(ตันความเย็น) 

คาสมรรถนะของ
สวนทําน้ําเย็น  
(กิโลวัตตตอตัน
ความเย็น) 

ระบายความรอนดวยอากาศ ทุกแบบ ทุกขนาด ๑.๑๑๗ 
ระบายความรอนดวยน้ํา แบบลูกสูบ ทุกขนาด ๐.๘๗๙ 
ระบายความรอนดวยน้ํา แบบโรตาร ี แบบสกรู  

หรือแบบสครอลล 
ทุกขนาด ๐.๗๐๑ 

นอยกวา ๓๐๐ ๐.๖๗ ระบายความรอนดวยน้ํา แบบแรงเหวีย่ง 
ตั้งแต ๓๐๐ ขึ้นไป ๐.๖๑ 

 



 

 

-๔- 

- ราง - 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เรื่อง หองทดสอบคาสมรรถนะของสวนทาํน้ําเยน็ 

..................................................................... 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ วรรคแรก แหงกฎกระทรวงกําหนดเครื่องทํา     
น้ําเย็นประสิทธิภาพสูงสําหรับระบบปรับอากาศ พ.ศ. .... อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน จึงออกประกาศไวดังนี ้
 
ขอ ๑ การทดสอบเพื่อหาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น  ใหดําเนินการ ณ หองทดสอบแหงหนึ่ง
แหงใดที่กําหนดไวดังตอไปนี ้
 

อัตราคาดําเนินการ รายชื่อหนวยทดสอบ 
(บาท) 

  
  
  
  

 
 
 
 ประกาศ ณ วันที.่................................. 
 
 
 (.........................................) 
 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 



 

 

-๕- 

- ราง - 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เรื่อง รายชื่อหนวยงานที่ไดรับการรับรองในการทดสอบหาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น 

..................................................................... 

 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ วรรคสอง แหงกฎกระทรวงกําหนดเครื่องทํา     
น้ําเย็นประสิทธิภาพสูง พ.ศ. .... อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จึงออก
ประกาศไวดังนี ้
 

ขอ ๑ การทดสอบเพื่อหาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น  ใหดําเนินการโดย
หนวยงานตามรายชื่อดังตอไปนี ้
  ๑.๑ ........................................... 
  ๑.๒ ........................................... 
  ๑.๓ ........................................... 
 
 
 ประกาศ ณ วันที.่................................. 
 
 
 (.........................................) 
 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 

 



 

 

-๖- 

- ราง - 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เรื่อง มาตรฐานและวธิีการการทดสอบหาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเยน็ 

  
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕  แหงกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดเครื่องทํา   
น้ําเย็นประสิทธิภาพสูงสําหรับระบบปรับอากาศ พ.ศ. .... อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน จึงออกประกาศไวดังนี ้

 
หมวด ๑ 

มาตรฐานการทดสอบ 
 

 ขอ ๑   มาตรฐานสภาวะการทดสอบเพื่อหาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นตองเปนไป
ตามมาตรฐานดังตอไปนี ้

  (๑)  กรณีทดสอบในหองทดสอบ 
ชนิดการระบายความรอน อุปกรณ รายละเอียด 
น้ํา อากาศ 

อุณหภูมิที่ทางเขา 
(เซลเซียส) 

31.9 ถึง 32.5 °C - 

น้ําหลอเย็น 
อัตราการไหล 
(ลิตรตอวินาทีตอกิโลวัตต) 

0.0513 ถึง 0.0567 
L/(s•kW) 

- 

คาตัวประกอบความสกปรก 
(ตารางเมตร-เซลเซียสตอวัตต) 

0.000044 m2 • 
°C/W 

- 
เครื่อง
ควบแนน 

อุณหภูมิกระเปาะแหงของอากาศที่ทางเขา 
(เซลเซียส) 

- 34.4 ถึง 35.6 °C 

อุณหภูมิที่ทางออก 
(เซลเซียส) 

6.9 ถึง 7.5 °C 6.9 ถึง 7.5 °C 

น้ําเย็น 
อัตราการไหล 
(ลิตรตอวินาทีตอกิโลวัตต) 

0.04085 ถึง0.04515 
L/(s•kW) 

0.04085 ถึง0.04515 
L/(s•kW) เครื่องระเหย 

คาตัวประกอบความสกปรก 
(ตารางเมตร-เซลเซียสตอวัตต) 

0.000018 m2 • 
°C/W 

0.000018 m2 • 
°C/W 



 

 

-๗- 

 (๒) กรณีที่ไมสามารถทดสอบในหองทดสอบได ใหทดสอบเครื่องทําน้ําเย็นเพื่อหา
คาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น ณ สถานที่ติดต้ังใชงานจริงโดยหนวยงานที่กรมประกาศรับรอง 
 

ชนิดการระบายความรอน รายการ 
น้ํา อากาศ 

อุณหภูมิน้ําเย็นที่ออกจากเครื่องระเหย 
(เซลเซียส) 

4.4 ถึง 8.9 °C 4.4 ถึง 8.9 °C 

อุณหภูมิน้ําหลอเย็นที่เขาสูเครื่องควบแนน 
(เซลเซียส) 

18.3 ถึง 40.6 °C - 

อุณหภูมิกระเปาะแหงของอากาศที่เขาเครื่องควบแนน 
(เซลเซียส) 

- 12.8 ถึง 51.7 °C 

ตัวประกอบความสกปรกของเครื่องควบแนน 
(ตารางเมตร-เซลเซียสตอวัตต) 

0.000044 m2•°C/W - 

ตัวประกอบความสกปรกของเครื่องระเหย 
(ตารางเมตร-เซลเซียสตอวัตต) 

0.000018 m2 •°C/W 0.000018 m2•°C/W 

 
 ขอ ๒ มาตรฐานเครื่องมือวัด 
 (๑) เครื่องมือวัดความดันน้ําจะตองมีความละเอียดอยูในชวง ±๐.๐๐๒๕  กิโลปาสคาล  
 (๒) เครื่องมือวัดอุณหภูมิน้ําและอากาศจะตองมีความละเอียดอยูในชวง ± ๐.๑ องศาเซลเซียส  
 (๓) เครื่องมือวัดอัตราการไหลจะตองมีความละเอียดอยูในชวง ±๐.๐๑ ลิตรตอวินาที 
 (๔) เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟาจะตองมีความละเอียดอยูในชวง ±๐.๐๕ กิโลวัตต 
 (๕) เครื่องมือชั่งน้ําหนักจะตองมีความละเอียดอยูในชวง ±๐.๐๑ กิโลกรัม 
 (๖) เครื่องมือจับเวลาจะตองมีความความละเอียดอยูในชวง ± ๐.๐๑  วินาทีตอชั่วโมง 
 (๗) เครื่องมือวัดปริมาตรจะตองวัดไดดวยความละเอียดอยูในชวง ± ๐.๐๑ ลิตร 
 ขอ ๓ มาตรฐานการติดต้ัง 
 (๑) ใหติดต้ังเครื่องทําน้ําเย็นตามวิธีการติดต้ังที่ผูผลิตกําหนด 
 (๒) ตองทําความสะอาดทอและอุปกรณอื่นตามวิธีการที่ผูผลิตกําหนด 
 



 

 

-๘- 

หมวด ๒ 
วิธีการทดสอบ 

 ขอ ๔ กรณีทดสอบในหองทดสอบใหดําเนินการทดสอบเครื่องทําน้ําเย็นดวยวิธีการ
ดังตอไปนี ้
 (๑) เดินเครื่องที่ภาระการทําความเย็นเต็มพิกัด รอจนกวาสภาวะตาง ๆ เปนไปตาม
ขอ ๑(๑) 
 (๒) บันทึกคาตาง ๆ ดังนี ้

อุปกรณ รายการ 
- เครื่องอัด - กําลังงานทางไฟฟา 
- เครื่องระเหย - อุณหภูมิของน้ําเย็นที่เขาเครื่องระเหย 

- อุณหภูมิของน้ําเย็นที่ออกจากเครื่องระเหย 
- อัตราการไหลของน้ําเย็นที่เขาเครื่องระเหย 
- ความดันตกครอมของน้ําเย็นที่เครื่องระเหย 

- เครื่องควบแนนชนิดระบายความรอน 
  ดวยน้ํา 

- อุณหภูมิของน้ําหลอเย็นทีเ่ขาเครื่องควบแนน 
- อุณหภูมิของน้ําหลอเย็นที่ออกจากเครื่องควบแนน 
- อัตราการไหลของน้ําหลอเย็นที่เขาเครื่องควบแนน 
- ความดันตกครอมของน้ําหลอเย็นที่เครื่องควบแนน 

- เครื่องควบแนนชนิดระบายความรอน 
  ดวยอากาศ 

- อุณหภูมิกระเปาะแหงของอากาศที่เขาเครื่อง 
  ควบแนน 
- กําลังงานทางไฟฟาที่ตองการของพัดลมของเครื่อง 
  ควบแนน 
- ความดันบรรยากาศ 

- อุปกรณที่ใชไฟฟาอื่น ๆ ทั้งหมด - กําลังงานทางไฟฟา 
 
 กรณีน้ําเย็น หรือน้ําหลอเย็นที่ออกจากเครื่องระเหย หรือเครื่องควบแนนถูก
นําไปใชในการระบายความรอนอุปกรณอื่น จะตองบันทึกคาอุณหภูมิและอัตราการไหลของน้ําเย็น 
หรือน้ําหลอเย็นที่ออกจากเครื่องระเหย หรือเครื่องควบแนนที่อุปกรณนั้น 
 
 (๓) บันทึกคาตาง ๆ ตาม (๒) ซ้ําอีกสองครั้ง โดยตองเวนระยะเวลาการบันทึกคา
แตละครั้งหางกันไมนอยกวาหานาท ีและนําคาตาง ๆ ที่บันทึกไดทั้งสามครั้งมาคํานวณคาเฉลี่ย 



 

 

-๙- 

 (๔) คํานวณคาตัวประกอบความสกปรกตามวิธีการคํานวณที่กําหนดไวในหมวด ๓ 
 หากคาตัวประกอบความสกปรกที่ไดจากการคํานวณตามวรรคแรกไมเปนไป
ตามที่กําหนดในขอ ๑(๑) ใหทําความสะอาดทอและอุปกรณอื่นตามขอ ๓(๒) และเริ่มการทดสอบ
ต้ังแต (๑) อีกครั้ง จนกวาคาตัวประกอบความสกปรกที่ไดจากการคํานวณเปนไปตามที่กําหนดใน
ขอ ๑(๑) 
 (๕) คํานวณคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นใหคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณ 
ดังนี ้

)tt(Cm
P.ChP

eipxw −××
×

=
517253      

ทั้งนี้โดยที่  
 ChP  หมายถึง คาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น มีหนวยเปนกิโลวัตตตอตัน
ความเย็น 
 P  หมายถึง กําลังไฟฟาที่ใชสําหรับเครื่องอัด มีหนวยเปนกิโลวัตต 
 wm  หมายถึง ปริมาณน้ําที่ไหลผานสวนทําน้ําเย็น มีหนวยเปนลิตรตอวินาท ี
 pxC  หมายถึง  คาความจุความรอนจําเพาะของน้ําซึ่งมีคาเทากับ 4.187 มี
หนวยเปนกิโลวัตตวินาทีตอลิตรองศาเซลเซียส 
 it  หมายถึง อุณหภูมิของน้ําที่ไหลเขาสวนทําน้ําเย็น มีหนวยเปนองศาเซลเซียส 
 et  หมายถึง  อณุหภูมิของน้ําที่ไหลออกจากสวนทําน้ําเย็น มีหนวยเปนองศาเซลเซียส 
 (๖) คํานวณการสมดุลทางความรอนเพื่อยืนยันผลการทดสอบตามวิธีการคํานวณ
ที่กําหนดไวในหมวด ๔ 
 ขอ ๕ กรณีทดสอบ ณ สถานที่ติดต้ังใชงานจริงใหดําเนินการทดสอบเครื่องทําน้ําเย็นดวย
วิธีการดังตอไปนี ้
 (๑) เดินเครื่องที่ภาระการทําความเย็นที่สภาวะการใชงานปกติ รอจนกวาสภาวะ
ตาง ๆ เปนไปตามขอ ๑(๒) 
 (๒) บันทึกคาตาง ๆ ตามขอ ๔(๒) 
 (๓) บันทึกคาตาง ๆ ตาม (๒) ทุกสิบหานาทีติดตอกันเปนระยะเวลา ๑๖๘ ชั่วโมง  
 (๔) คํานวณคาตัวประกอบความสกปรกตามวิธีการคํานวณที่กําหนดไวในหมวด ๓ 
 หากคาตัวประกอบความสกปรกที่ไดจากการคํานวณตามวรรคแรกไมเปนไป
ตามที่กําหนดในขอ ๑(๒) ใหทําความสะอาดทอและอุปกรณอื่นตามขอ ๓(๒) และเริ่มการทดสอบ
ต้ังแต (๑) อีกครั้ง จนกวาคาตัวประกอบความสกปรกที่ไดจากการคํานวณเปนไปตามที่กําหนดใน
ขอ ๑(๒) 



 

 

-๑๐- 

 (๕) คํานวณหาคาความรอนที่ระบายออกจากน้ําเย็นตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี ้
( )= × −ev w px i eq m C t t  

ทั้งนี้โดยที ่
 evq  หมายถึง คาความรอนที่ระบายออกจากน้ําเย็น มีหนวยเปนกิโลวัตต 
  
 (๖) คํานวณหาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นดวยสูตรการคํานวณในขอ ๔(๕) 
 (๗) คํานวณหาคาสัมประสิทธ b1, b2, และ b3 ตามสูตรการคํานวณตอไปนี้ ดวย
วิธีการสรางความสัมพันธการถดถอยแบบเชิงเสน (Linear Regression)  

 1 2 3

( 1)( ) 3.517251 1
3.51752

+− + − = + + 
 

evchs chs cdi chs

cdi ev cdi ev cdi

ChP qT T T TChP b b b
T q T q T

 

ทั้งนี้โดยที ่  
 evq  หมายถึง ภาระการทําความเย็นที่คํานวณไดตาม (๕) ของเครื่องทําน้ํา
เย็นที่ทําการทดสอบ มีหนวยเปนกิโลวัตต 

 chst  หมายถึง อุณหภูมิของน้ําเย็นที่ทางออกของเครื่องระเหย มีหนวยเปน
องศาเซลเซียส 

 cdit  หมายถึง อุณหภูมิของน้ําหลอเย็นที่ทางเขาเครื่องควบแนน มีหนวยเปน
องศาเซลเซียส 
 คาสัมประสิทธิ์  

1b , 
2b , และ 

3b  ที่คํานวณไดจะตองใหคาประมาณของ ChP 
แตกตางจากคาที่วัดได โดยคิดจากคาความผิดพลาดมาตรฐานรอยละ ±1 
 (๘) แทนคาสัมประสิทธ 

1b , 
2b , และ 

3b ที่คํานวณไดจาก (๗) ลงในสูตรตามขอ 
(๗) อีกครั้ง เพื่อหาคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นที่สภาวะมาตรฐาน โดยที่กําหนดให  
 evq  มีคาเทากับ ภาระการทําความเย็นเต็มพิกัดของเครื่องที่ทําการทดสอบที่
ผูผลิตระบุ มีหนวยเปนกโิลวัตต 

 chst  มีคาเทากับ 7.2 องศาเซลเซียส 

 cdit  มีคาเทากับ 32.2 องศาเซลเซียส สําหรับเครื่องควบแนนที่ระบายความ
รอนดวยน้ํา และมีคาเทากับ 35 องศาเซลเซียส (กระเปาะแหง) สําหรับเครื่องควบแนนที่ระบาย
ความรอนดวยอากาศ 
 ทั้งนี้ คาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นที่ไดจากการคํานวณตามขอนี้จะตองไมมากกวาคา
สมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นตามขอ ๒ ของกฎกระทรวงกําหนดเครื่องทําน้ําเย็นประสิทธิภาพสูง



 

 

-๑๑- 

สําหรับระบบปรับอากาศ (พ.ศ. ....) เกินกวารอยละหา จึงจะถือไดวาเปนเครื่องทําน้ําเย็นที่มี
ประสิทธิภาพสูง 
 (๙) คํานวณการสมดุลทางความรอนเพื่อยืนยันผลการทดสอบตามวิธีการคํานวณ
ที่กําหนดไวในหมวด ๔ 

 
หมวด ๓ 

วิธีการคํานวณคาตัวประกอบความสกปรก 
 

 ขอ ๖ คํานวณคาตัวประกอบความสกปรกของเครื่องควบแนนดวยวิธีการดังนี ้
 (๑) คํานวณคาการถายเทความรอนของเครื่องควบแนนดวยสูตรการคํานวณ
ตอไปนี ้

)tt(CmQ eCiCpxwCc −××= &  
ทั้งนี้โดยที ่
 cQ  หมายถึง คาความรอนที่เครื่องควบแนนถายเทออกไปสูบรรยากาศ มี
หนวยเปนกิโลวัตต 
 wCm&   หมายถึง ปริมาณน้ําหลอเย็นที่ไหลผานเครื่องควบแนน มีหนวยเปนลิตร
ตอวินาท ี
 pxC  หมายถึง  คาความจุความรอนจําเพาะของน้ําซึ่งมีคาเทากับ 4.187 มี
หนวยเปนกิโลวัตตวินาทีตอลิตรองศาเซลเซียส 
 iCt  หมายถึง อุณหภูมิของน้ําหลอเย็นที่ไหลเขาเครื่องควบแนน มีหนวยเปน
องศาเซลเซียส 
 eCt  หมายถึง  อุณหภูมิของน้ําหลอเย็นที่ไหลออกจากเครื่องควบแนน มีหนวย
เปนองศาเซลเซียส 

(๒) คํานวณผลตางของอุณหภูมิแบบลอกาลิทึม (LMTD) ของเครื่องควบแนนโดย
ใชสูตรการคํานวณดังตอไปนี ้
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ทั้งนี้โดยที่ 
 et  หมายถงึ อุณหภูมิของน้ําหลอเย็นที่ไหลออกจากเครื่องควบแนน มีหนวย
เปนองศาเซลเซียส 



 

 

-๑๒- 

 it  หมายถึง อุณหภูมิของน้ําหลอเย็นที่ไหลเขาเครื่องควบแนน มีหนวยเปน
องศาเซลเซียส 
 st  หมายถึง อุณหภูมิของน้ําอิ่มตัว มีหนวยเปนองศาเซลเซียส 
 (๓) คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของเครื่องควบแนน โดย
ใชสูตรการคํานวณดังตอไปนี ้

( )LMTDA
QU f ⋅

=  

ทั้งนี้โดยที ่
 Q  หมายถึง คาการถายเทความรอนของเครื่องควบแนน มีหนวยเปนกิโลวัตต 
 A  หมายถึง พื้นที่การถายเทความรอนของเครื่องควบแนน มีหนวยเปน
ตารางเมตร 
 LMTD หมายถึง ผลตางของอุณหภูมิแบบลอกาลิทึมที่คํานวณไดตามขอ (๒) 
 (๔) คํานวณคาตัวประกอบความสกปรกของเครื่องควบแนนโดยสูตรการคํานวณ
ตอไปนี ้

cf
f UU

R 11
−=  

ทั้งนี้โดยที่ 
 fR  หมายถึง คาตัวประกอบความสกปรกของเครื่องควบแนน 
 fU  หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของเครื่องควบแนนที่
คํานวณไดจาก (๓) 
 cU  หมายถึง คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของเครื่องควบแนนที่
ผูผลิตกําหนด 
 ขอ ๗ คํานวณคาตัวประกอบความสกปรกของเครื่องควบแนนดวยวิธีการดังนี ้
 (๑) คํานวณคาการถายเทความรอนของเครื่องระเหยดวยสูตรการคํานวณในขอ ๕(๕) 
 (๒) ใหคํานวณหาคาตาง ๆ ดวยวิธีการตามขอ ๖(๒) ถึง ๖(๔) โดยใหแทนคาตางๆ ที่ได
จากเครื่องระเหย 
 



 

 

-๑๓- 

หมวด ๔ 
วิธีการยืนยันผลการทดสอบ 

 
 ขอ ๘ คํานวณคา Tolerance ที่ยอมรับได เพื่อใชในการทําสมดุลทางความรอนตามสูตร
การคํานวณตอไปนี ้















×
+×−=

%FLFLDT
833.3%FL0.0710.5Tolerance%  

ทั้งนี้โดยที ่  
 FL% หมายถึง ภาระทําความเย็นเต็มพิกัด (Full load) 
 FLDT  หมายถึง ความแตกตางของอุณหภูมิที่ทางเขาและทางออกของเครื่องทํา
น้ําเย็นที่ภาระทําความเย็นเต็มพิกัด 
 ขอ ๙ ทําสมดุลทางความรอนเพื่อคํานวณหาคาเปอรเซ็นตกับดุลความรอนตามสูตรการ
คํานวณตอไปนี ้

เปอรเซ็นตกับดุลความรอน   = 100
+ −

cdev input

cd

q w q
x

q
 

ทั้งนีโ้ดยที่ 
 evq  หมายถึง ภาระการทําความเย็นที่คํานวณไดจากสูตรในขอ ๕(๕) ของ
เครื่องทําน้ําเย็นที่ทําการทดสอบ มีหนวยเปนกิโลวัตต 
 cdq  หมายถึง ภาระการระบายความรอนของเครื่องควบแนน 
 inputw  หมายถึง กําลังงานทางไฟฟาที่เครื่องอัดใชไป มีหนวยเปนกิโลวัตต 
สําหรับเครื่องอัดแบบเปดจะตองคํานวณคานี้ตามขอ ๑๐ 
 คาเปอรเซ็นตกับดุลยความรอนที่คํานวณไดตามขอนี้จะตองไมมากกวาคา 
Tolerance ที่คํานวณไดจากขอ ๘ 
 ขอ ๑๐ การคํานวณหาคากําลังงานไฟฟาที่เครื่องอัดแบบเปดใชไปใหคํานวณดังนี ้
 (๑) เครื่องอัดแบบเปดที่ตอกับอุปกรณขับเหล็ก (prime mover) และชุดเฟองขับ 
(gear) ใหคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณตอไปนี ้
 

gearmoverprimeinput qqw −=    
ทั้งนี้โดยที ่
 inputw  หมายถึง กําลังงานทางไฟฟาที่ใหแกเพลาของเครื่องอัด มีหนวยเปน
กิโลวัตต 



 

 

-๑๔- 

 moverprimew   หมายถึง กําลังงานที่สงจากอุปกรณขับเหล็ก มีหนวยเปนกิโลวัตต 
 gearq หมายถึง ความเสียดทานที่สูญเสียที่ชุดเฟองขับ มีหนวยเปนกิโลวัตต 
 (๒) เครื่องอัดแบบเปดที่ตอตรงกับอุปกรณขับเหล็ก (prime mover) ที่ไมไดผลิต
ตามมาตรฐาน หรือขอมูลที่จําเปนไมสามารถหาไดจากผูผลิตใหคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณใน
(๑) แตโดยที ่
 inputw  หมายถึง กําลังงานทางไฟฟาที่ใหแกเพลาของเครื่องอัด หากใชมอเตอร
เปนตัวขับเครื่องอัด มีหนวยเปนกิโลวัตต 
 inputw  หมายถึง กําลังงานทางไฟฟาที่วัดไดจากมอเตอรที่เปนตัวขับเครื่องอัด 
รวมกับกําลังงานที่ใชในอุปกรณชวย มีหนวยเปนกิโลวัตต 
 ขอ ๑๑ สําหรับเครื่องควบแนนที่ระบายความรอนดวยอากาศจะตองมีการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้เพื่อยืนยันการทดสอบดวย 
 (๑) วิธีการวัดคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็นจะตองใชเครื่องมือวัด 2 ชุด เพื่อวัด
คาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น โดยผลที่ไดจากการวัดและการคํานวณจากเครื่องมือวัดทั้ง 2 ชุด 
จะตองมีความแตกตางอยูในชวงที่ยอมรับไดตามขอ ๘ และใชคาเฉลี่ยจากผลการคํานวณทั้งสอง
เปนคาสมรรถนะของสวนทําน้ําเย็น 
 (๒) วิธีการวัดกําลังงาน ใหกระทําเหมือน (๑) โดยที่คากําลังงานที่วัดไดจาก
อุปกรณสองชุดจะตองแตกตางกันไมเกินรอยละสองสําหรับทุกคาของภาระความเย็น 
 
 ประกาศ ณ วันที.่................................. 
 
  (.........................................) 
 อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 



 

 

-๑๕- 

หลักเกณฑการพิจารณารับรองหนวยงานทดสอบเครื่องทําน้ําเย็น  
ณ สถานทีต่ิดตัง้ใชงานจรงิ 

 
หนวยงานที่มีสิทธิไดรับการรับรองตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้

1. ตองมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ปฏิบัติงานประจําในหนวยงานนั้น 
1.1 ไดรับคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

อยางนอย 2 คน 
1.2 บุคคลตามขอ 1.1 ตองเปนผูมีประสบการณดานการทดสอบ ตรวจวัด และวิเคราะห

อปุกรณผลติและใชพลังงานไมนอยกวา 3 ป 
1.3 บุคคลตามขอ 1.1 ตองไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
2. ตองมีเครื่องมือและอุปกรณการวัดดังตอไปนี ้

 2.1 เครื่องวัดอุณหภูมิตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน ASHRAE Standard 41.1 
 2.2 มาตรวัดอัตราการไหลตองประกอบและติดต้ังตามมาตรฐาน โดยมาตรวัดอัตราการ
ไหลแบบใบพัดตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน ISA-RP 31.1 
 2.3 มาตรวัดความดันตองเปนไปตามมาตรฐาน ASME Standard PTC 19.2 

2.4 หากมีการใชมาตรวัดแบบอนาลอก มาตรวัดนั้นตองมีความแมนยําไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของคาที่อานไดเต็มพิกัด 
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