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บทคัดย่อ
	 การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานทำาให้ประสิทธิภาพระบบปรับอากาศซึ่งเป็นรายจ่ายหลัก	 50-60%	 ของค่า

ไฟฟ้าได้รับความสนใจ	 การกำาหนดวิธีทดสอบในยุคแรกเป็นการทดสอบที่สภาวะต้องการความเย็นสูงสุด	 (Peak	

Load)	 การพัฒนาของเทคโนโลยี่มุ่งตอบสนองวิธีดังกล่าว	 แต่ในข้อเท็จจริงเครื่องปรับอากาศทำางานที่สภาวะ 

ดังกล่าวน้อยมากเพราะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายนอกตามฤดูกาลทำาให้เครื่องปรับอากาศทำางานที่ภาระ 

ไม่เต็มที่	(Part	Load)	เสมอ	พัฒนาการของวิธีทดสอบได้นำาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย 

(Seasonal	 Energy	 Efficiency)	 จนปัจจุบันได้รับการยอมรับนำาไปใช้อย่างกว้างขวางขึ้น	 ประเทศไทยยังคงใช้ 

ในระบบแบบเดิม	 และกำาลังศึกษาถึงความเหมาะสมในการนำามาใช้	 ข้อเขียนจะกล่าวถึง	 คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้อง	 

การกำาหนดประสิทธิภาพทั้ง	2	แบบโดยยึดแนวของมาตรฐาน	AHRI	210/240-2008	สำาหรับเครื่องปรับอากาศ

แบบ	DX	Split	System	และ	AHRI	550/590-2003	สำาหรับเครื่องทำาน้ำาเย็น	(Chiller)	เป็นหลัก	และข้อคิดเห็น

ในการจะเลือกวิธีทดสอบประสิทธิภาพเพื่อนำามาเป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายพลังงาน
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Abstract
	 The	increasing	of	energy	cost	leads	to	

be	aware	of	the	efficiency	of	air	conditioning	 

system	 which	 incurs	 50-60	 %	 of	 electricity	 

expense.	 Since	 at	 early	 stage	 efficiency	 

determination	of	air-conditioners	was	based	on	

peak	load,	so	that	the	technology	development	

was	aimed	to	fulfill	at	this	operating	condition.	In	

fact,	it	is	almost	running	at	part	load	because	of	 

the	 seasonal	 effect	 to	 outdoor	 temperature.	

The	determination	was	developed	to	take	the	

seasonal	effect	into	account	and	widely	adopted	

to	establish	their	own	standard	of	performance	

rating.	Thailand	is	learning	how	it	is	benefit	to	

put	seasonal	effect	to	efficiency	determination	of	 

air-conditioners.	The	paper	explains	about	related	

terminology	 and	 the	 efficiency	 determination	 

for	 DX	 split	 system	 air-conditioners	 based	

on	AHRI	210/240-2008	and	chiller	based	on	 

AHRI	 550/590-2003.	 Finally	 it	 discusses	 on	 

the	 adoption	 of	 seasonal	 energy	 efficiency	

methodology.

Keywords: EER, SEER, IPLV, NPLV

1. บทนำา
	 ระบบปรับอากาศเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์

สร้างขึ้นเพื่อสร้างความสุขสบายในการดำารงชีวิต	เพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆที่

สนองความต้องการของมนุษย์	 ขณะเดียวกันระบบ

ปรบัอากาศกม็กีารใชพ้ลงังานในการขบัเคลือ่นคอ่นขา้ง 

สูงเมื่อเทียบกับสิ่งประดิษฐ์อื่นๆที่ให้วัตถุประสงค์ใน

ลักษณะเดียวกัน	 ในอาคารหรือบ้านอยู่อาศัยที่มีการ

ติดตั้งระบบปรับอากาศค่าไฟฟ้าที่จ่ายสำาหรับระบบ 

ปรบัอากาศมสีดัสว่น	50-60%	ดงันัน้เราจงึควรใหค้วาม

สนใจต่อประสิทธิภาพของระบบปรบัอากาศ	ระบบปรบั

อากาศที่มีประสิทธิภาพสูงๆเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ซึ่งต้องจ่าย 

ค่าพลังงานไฟฟ้าให้ความสำาคัญในลำาดับต้นๆใน 

การเลอืกใชร้ะบบปรบัอากาศ	ในภาพของประเทศระบบ 

ปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีผลต่อการกำาหนด 

นโยบายและบริหารจัดการด้านพลังงาน	 เราจึงพบว่า	 

ประเทศที่เจริญแล้วจะส่งเสริมให้เกิดการใช้เครื่อง 

ปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง	 อาทิเช่นโครงการ 

เครือ่งปรบัอากาศประหยดัไฟฟา้เบอร	์5	ของการไฟฟา้ 

ฝ่ายผลิต	 ส่วนระดับโลกจะเชื่อมโยงไปถึงสภาวะโลก

รอ้น	(Global	Warming)	เกดิการรณณรงคใ์หป้ระหยดั

พลังงานเพื่อสร้างความยั่งยืน	 (Sustainability)	 ให้ 

แก่โลก

	 จะเห็นได้ว่า	 ระดับของประสิทธิภาพระบบ

ปรบัอากาศมคีวามสำาคญัตอ่มนษุยเ์พราะมผีลกระทบใน 

มมุกวา้ง	ดงันัน้เราจงึตอ้งมกีารศกึษาในการทีจ่ะพฒันา

ระดับของประสิทธิภาพระบบปรับอากาศให้สูงมาก 

ยิง่ขึน้	ตราบเทา่ทีเ่ทคโนโลยีใ่นขณะนัน้จะเอือ้อำานวย	โดย 

ไม่มีหรือมีในระดับที่ยอมรับได	้ ต่อความต้องการหรือ

ความจำาเป็นของมนุษย์

การกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดยคำานึงถึงสภาพภูมิอากาศ
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2. ความหมายคำาจำากัดความที่เกี่ยวข้อง 
 (Terminology)

Coefficient of Performance (refrigerating) : COP
	 ratio	 of	 the	 rate	 of	 heat	 removal	 to	
the	rate	of	energy	input	in	consistent	units,	for	
a	complete	refrigerating	plant	or	some	specific	
portion	of	that	plant	under	designated	operating	 
conditions.	

	 เปน็การกำาหนดประสทิธภิาพจากคา่อตัราสว่น

ระหว่างขีดความสามารถทำาความเย็นรวมสุทธิของ

เครือ่งกบัพกิดักำาลงัไฟฟา้ทีม่หีนว่ยเดยีวกนั	ทำางานภาย

ใต้ภาวะที่กำาหนด

Energy Efficiency Ratio : EER
	 ratio	of	 the	cooling	capacity	 in	Btu/h	
[W]	to	the	Total	Power	Input	in	watts	[W]	at	
any	given	set	of	Rating	Conditions,	expressed	
in	Btu/(W•h)

	 เป็นการกำาหนดประสิทธิภาพจากอัตราส่วน

ระหว่างขีดความสามารถทำาความเย็นสุทธิของเครื่อง

กับพิกัดกำาลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ไป	 ทำางานภายใต้ภาวะ

ที่กำาหนด	 เนื่องจากหน่วยการวัดขีดความสามารถ

ทำาความเย็นมีหลายหน่วยทำาให้ค่า	 EER	 จะต้องมี

หน่วยและภาวะทำางานกำากับเสมอ	 เช่น	 ค่า	 EER	

ตามมาตรฐาน	 มอก.1155-2536	 กำาหนดให้ขีดความ

สามารถทำาความเยน็ใชห้นว่ยเปน็วตัต	์พลงังานไฟฟา้มี

หน่วยเป็นวัตต์	ทดสอบที่	อุณหภูมิลมกลับเข้าชุดแฟน

คอยล์	27	C	กระเปาะแห้ง	19	C	กระเปาะเปียกและ

อุณหภูมิลมก่อนเข้าชุดคอนเดนซิ่ง	 35	 C	 กระเปาะ

แห้ง	24	C	กระเปาะเปียก	ดังนั้นค่า	EER	ที่ทดสอบ

ตามมาตรฐานฉบับนี้จึงมีหน่วยเป็น	W/W	อย่างไรก็ดี

อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยนิยมใช้

หนว่ย	Btu/h	ในการวดัคา่ขดีความสามารถทำาความเยน็	

เราจึงพบว่า	 การกำาหนดค่ามาตรฐาน	EER	สำาหรับ

เครื่องปรับอากาศใช้หน่วยเป็น	Btu/(W•h)

Seasonal Energy Efficiency Ratio, cooling : SEER
	 total	cooling	output	of	an	air	conditioner	
during	 its	 normal	 annual	 usage	 period	 for	 
cooling,	in	Btu’s,	divided	by	the	total	electric	 
energy	 input	 during	 the	 same	 period,	 in	 
watt-hours	

	 เป็นการกำาหนดประสิทธิภาพจากอัตราส่วน

ผลรวมของความเยน็ทีผ่ลติโดยเครือ่งปรบัอากาศตลอด

ฤดูมีหน่วยเป็น	Btu	ต่อผลรวมพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้

ในการสร้างความเย็นตลอดฤดูมีหน่วยเป็น	W•h	การ

กำาหนดวิธีนี้นำาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศซึ่งมีผลกระทบต่อการทำางานของเครื่อง

ปรับอากาศมาพิจารณาร่วมด้วย	 ทำาให้มีความใกล้

เคียงกับสภาพการใช้งานจริงมากขึ้นกว่าการกำาหนด

แบบ	 EER	 ที่กำาหนดจากการทำางานที่ภาวะเดียว	

เนื่องจากการกำาหนดด้วย	 SEER	 สัมพันธ์กับภูมิ

อากาศดังนั้นค่า	 SEER	 จะต้องอ้างไปถึงมาตรฐานที่

ใช้ในการทดสอบเสมอ	กล่าวคือ	เราไม่สามารถเปรียบ

เทียบประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศด้วยค่า	 SEER	 

ทีท่ดสอบจากมาตรฐานทีแ่ตกตา่งกนัของแตล่ะประเทศ	

เช่น	เครื่องปรับอากาศเครื่องหน่ึงมีค่า	SEER	เท่ากับ	 

15	จากมาตรฐาน	AHRI	210-240/2008	ไมไ่ดห้มายความ

ว่าเมื่อทดสอบตามมาตรฐาน	 JIS	 C	 9612-2005	 

จะมีค่าเท่ากับ	 15	 ด้วย	 ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี

มาตรฐานการทดสอบเพือ่กำาหนดคา่	SEER	กรมพฒันา 

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	(พพ.)	กระทรวง

พลังงาน	 กำาลังศึกษาเพื่อดูความเหมาะสมในการนำา

แนวคิด	SEER	มาใช้

การกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดยคำานึงถึงสภาพภูมิอากาศ
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การกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดยคำานึงถึงสภาพภูมิอากาศ

Annual Performance Factor : APF

	 The	ratio	between	the	sum	of	the	heat	

quantity	removed	from	the	room	air	and	the	

heat	quantity	added	to	the	room	air	during	the	

cooling	 season	 and	 the	 heating	 season	 and	

the	sum	of	the	energy	consumption	during	the	

same	period

	 ดัชนีประสิทธิภาพรายปีคืออัตราส่วนของผล

รวมความร้อนที่นำาออกและนำาเข้าตลอดฤดู	 (ตลอดปี)	 

ต่อผลรวมของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปตลอดฤดูเดียวกัน	

ในบางประเทศตอ้งการความเยน็ในฤดรูอ้นและตอ้งการ 

ความอบอุน่ในฤดหูนาว	ดงันัน้การกำาหนดประสทิธภิาพ

จงึนำาการทำางานทัง้สองกรณมีารวมกนัเปน็คา่เดยีวเพือ่ 

ให้ง่ายในการนำาไปใช้	 อย่างไรก็ดีในบางมาตรฐานอาจ

มกีารกำาหนดแยกออกจากกนัเปน็กรณทีำาความเยน็และ 

ทำาความร้อน

Cooling Seasonal Performance Factor : CSPF

	 The	ratio	between	the	sum	of	the	heat	

quantity	removed	from	the	room	air	and	the	sum	

of	the	energy	consumption	during	the	cooling	

season	by	the	cooling	operation	of	a	room	air	

conditioner.

	 ดัชนีประสิทธิภาพความเย็นตามฤดู	 คือ

อัตราส่วนของผลรวมความร้อนที่นำาออกตลอดฤดูต่อ

ผลรวมของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปตลอดฤดูเดียวกัน	

เป็นการพิจารณาเฉพาะช่วงฤดูที่ต้องการความเย็น

เท่านั้น

Heating Seasonal Performance Factor : HSPF

	 The	ratio	between	the	sum	of	the	heat	

quantity	added	to	the	room	air	and	the	sum	

of	the	energy	consumption	during	the	heating	

season	by	the	heating	operation	of	a	room	air	

conditioner.

	 ดัชนีประสิทธิภาพความร้อนตามฤดู	 คือ

อัตราส่วนของผลรวมความร้อนที่นำาเข้าตลอดฤดูต่อ

ผลรวมของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปตลอดฤดูเดียวกัน	

เป็นการพิจารณาเฉพาะช่วงฤดูที่ต้องการความอบอุ่น

เท่านั้น

Power Input per Capacity

	 A	ratio	of	the	Total	Power	Input	to	the	

unit,	in	kW	to	the	Net	Refrigerating	Capacity	at	

any	given	set	of	Rating	Conditions,	expressed	

in	kW/ton	[kW/kW]

	 ประสิทธิภาพพลังงานต่อขีดความสามารถ	

เป็นการกำาหนดประสิทธิภาพของเครื่องหรือระบบ

ปรับอากาศจากอัตราส่วนระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่

ใช้ต่อขีดความสามารถทำาความเย็นสุทธิของเครื่อง	 

ทำางานภายใตภ้าวะทีก่ำาหนด	เนือ่งจากหนว่ยการวดัขดี 

ความสามารถทำาความเย็นมีหลายหน่วยทำาให้ค่า 

ประสิทธิภาพจะต้องมีหน่วยและภาวะทำางานกำากับ

เสมอ	 หน่วยที่นิยมใช้คือ	 ตันหรือกิโลวัตต์	 ดังนั้น 

หน่วยที่พบคือ	 ikW/ton	 หรือ	 kW/kW	 การกำาหนด 

ประสิทธิภาพแบบนี้จะพบในเครื่องทำาน้ำาเย็น	(Chiller)	
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Integrated Part-Load Value : IPLV

	 A	 single	 number	 part-load	 efficiency	 

figure	 of	 merit	 calculated	 per	 the	 method	 

described	in	this	standard	at	Standard	Rating	

Conditions	

	 เป็ นก า รกำ าหนดปร ะสิ ท ธิ ภ าพโดยนำ า 

ค่าประสิทธิภาพขณะทำางานผลิตความเย็นที่ภาวะ 

ต่างๆหลายๆค่าตามกำาหนดในมาตรฐานมาคำานวณ 

เพื่อกำาหนดเพียงค่าเดียว	 ภาวะดังกล่าวคือการผลิต 

ความเย็นที่	 100%	 75%	 50%	 25%	 มาตรฐาน

ที่นิยมอ้างอิงคือ	 AHRI	 550-590/2003	 Standard	 

for	 Performance	 Rating	 of	 Water	 Chilling	 

Packages	Using	The	Vapor	Compression	Cycle	

Non-Standard Part-Load Value : NPLV

	 A	 single	 number	 part-load	 efficiency	

figure	 of	 merit	 calculated	 per	 the	 method	 

described	 in	 this	 standard	 referenced	 to	 

conditions	other	than	IPLV	conditions.	(For	units	

that	are	not	designed	to	operate	at	Standard	

Rating	Conditions.)

	 เป็นการกำาหนดประสิทธิภาพโดยนำาค่า 

ประสิทธิภาพขณะทำางานผลิตความเย็นที่ภาวะต่างๆ 

หลายๆค่า	 แต่ไม่เป็นไปตามกำาหนดในมาตรฐานมา 

คำานวณเพื่อกำาหนดเพียงค่าเดียว	 ภาวะดังกล่าว 

คือการผลิตความเย็นที่	 100%	 75%	 50%	 25%	 

มาตรฐานที่นิยมอ้างอิงคือ	 AHRI	 550-590/2003	 

Standard	 for	 Performance	 Rating	 of	 Water	 

Chilling	Packages	Using	The	Vapor	Compression	 

Cycle	

3. การกำาหนดประสทิธภิาพเครือ่งปรบัอากาศ
  แบบ DX Split System
	 เปน็เครือ่งปรบัอากาศทีม่อีอกแบบมาใหใ้ชก้บั

บ้านพักหรือพื้นที่ขนาดไม่มาก	 เป็นการถ่ายเทความ

รอ้นระหวา่งอากาศและสารความเยน็โดยตรง	ปจัจบุนัมี

มาตรฐาน	มอก.	1155-2536	ครอบคลมุเฉพาะ	“เครือ่ง

ปรบัอากาศสำาหรบัหอ้ง	แบบแยกสว่น	ระบายความรอ้น

ดว้ยอากาศ	ประกอบดว้ยเครือ่งอดักา๊ซโดยตรง	(positive	 

displacement	compressor)	ใช้กับไฟกระแสสลับเฟส

เดียว	50	เฮิรตซ์	สำาหรับใช้ในอาคารเพื่อการปรับลด 

อุณหภูมิและความชื้น	มีขีดความสามารถทำาความเย็น 

ไม่เกิน	 12,000	 วัตต์”	 ส่วนเครื่องนอกจากนี้ยังไม่มี 

มาตรฐานอ้างอิง	 เราจึงต้องอ้างอิงด้วยมาตรฐาน 

ต่างประเทศ	 ตามมาตรฐานดังกล่าวได้กำาหนดวิธี 

ทดสอบประสิทธิภาพโดยการหาค่า	 EER	 ซึ่งถูกใช้

อ้างอิงในการทดสอบตามโครงการฉลากประหยัดไฟ 

เบอร์	5

 3.1 Energy Efficiency Ratio ( EER ) :

	 	 ตามมาตรฐาน	มอก.1155-2536	เครือ่ง

ปรับอากาศสำาหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อน

ด้วยอากาศ	 (Air-cooled	 Split	 Type	 Room	 Air-

conditioners)	ได	้นยิามประสทิธภิาพเครือ่งปรบัอากาศ 

ไว้ว่า	 “อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	 (energy	 

efficiency	ratio,	EER)	หมายถงึ	อตัราสว่นระหวา่งขดี

ความสามารถทำาความเย็นรวมสุทธิของเครื่องกับพิกัด

กำาลงัไฟฟา้	ณ	ภาวะมาตรฐานทีใ่ชท้ดสอบ”	ตารางที	่1	

แสดงภาวะมาตรฐานในการทดสอบของมาตรฐาน	มอก.

1155-2536	JIS	C	6512-2005	AHRI	210/240-2008	

จะเหน็ไดว้า่ไมแ่ตกตา่งกนั	คา่ทีไ่ดจ้ากมาตรฐานปจัจบุนั

ทำาให้สามารถเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพของ 

เครือ่งปรบัอากาศวา่	เครือ่งใดมอีตัราการใชไ้ฟนอ้ยกวา่

กันที่การทำางาน	ณ	ภาวะมาตรฐานเท่านั้น

การกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดยคำานึงถึงสภาพภูมิอากาศ
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การกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดยคำานึงถึงสภาพภูมิอากาศ

	 เนือ่งจากระบบปรบัอากาศเปน็การเคลือ่นยา้ย

ความรอ้นจากพืน้ทีค่วบคมุไปยงัภายนอก	ทำาใหเ้งือ่นไข

อุณหภูมิภายในที่ต้องการและสภาวะอุณหภูมิภายนอก

ที่จะนำาความร้อนไปทิ้งมีผลต่อพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้	

ดังนั้น	 ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศจึงมีความ

สัมพันธ์กับอุณหภูมิของทั้งสองส่วน	 ทำาให้การกำาหนด

วิธีหาประสิทธิภาพระบบปรับอากาศจะต้องกำาหนด

เงื่อนไขของการทดสอบไว้เสมอ	การทดสอบที่เงื่อนไข

แตกต่างกันจะให้ความหมายที่แตกต่างกัน	ดังนั้น	ผล

การทดสอบทีม่าจากเงือ่นไขทีแ่ตกตา่งกนัจงึไมส่ามารถ

นำามาเปรียบเทียบกันได้	 และถ้าเครื่องปรับอากาศเมื่อ

นำาไปใช้งานจริงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ตรง

กับตารางที่	1	ดังนั้นค่า	EER	จริงจะแตกต่างกันออก

ไป	ทำาให้หากมีการนำาค่า	EER	ที่เงื่อนไขมาตรฐานไป

ใช้ในการคำานวณจะทำาให้ผลลัพธ์จากการคำานวณคลาด

เคลื่อนได้	 ปกติสภาพภูมิอากาศภายในจะใกล้เคียงกับ

คา่ในตารางที	่1	หรอืแตกตา่งไมม่ากเพราะเปน็เงือ่นไข

ที่เราต้องการ	 ส่วนภูมิอากาศภายนอกจะเปลี่ยนแปลง

ไปตามเวลาคือเช้า	 บ่าย	 หรือตามฤดูกาล	 เช่น	

ฤดูร้อน	ฤดูหนาว	การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลต่อ

ประสทิธภิาพของเครือ่งปรบัอากาศ	อณุหภมูภิายนอกที่

ต่ำาลงจะทำาให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น

	 จากรูปที่	 1	 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า	

EER	ต่ออุณหภูมิภายนอก	(	Outdoor	Condition	)	

และอุณหภูมิภายใน	(	Indoor	Condition	)	จะเห็นได้

วา่	เมือ่อณุหภมูภิายนอกลดลงคา่	EER	จะเพิม่ขึน้เมือ่

อุณหภูมิภายในไม่เปลี่ยนแปลง	ส่วนถ้าอุณหภูมิภายใน

ลดลง	และอุณหภูมิภายนอกไม่เปลี่ยนแปลง	ค่า	EER	

จะลดลง

 3.2 Seasonal Energy Effi  ciency Ratio 

( SEER ) :

	 	 จากขอ้ดอ้ยของการกำาหนดประสทิธภิาพ

เครื่องปรับอากาศด้วยค่า	 EER	 ทำาให้มีการพัฒนา

ให้ใกล้เคียงสภาพการใช้งานจริงให้มากที่สุด	 เพื่อ

ทำาให้พยากรณ์การใช้พลังงานแม่นยำายิ่งขึ้น	 จึงนำา

อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมาคำานวณด้วย	

หลักการคือการหาปริมาณความร้อนที่ต้องขจัดออก

ตลอดฤดูที่กำาลังพิจารณาหารด้วยพลังงานไฟฟ้าที่

ใช้ตลอดช่วงเวลาเดียวกัน	 ในประเทศที่ต้องการแต่

ความเย็นก็อาจเป็นระยะเวลา	 1	 ปี	 ในบางประเทศ

ต้องการทั้งความเย็นและความอบอุ่น	ช่วงเวลาอาจจะ

น้อยกว่า	1	ปี	หลักการของ	SEER	ที่สำาคัญคือ

 นำาอทิธพิลของการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศมารว่มใน

การกำาหนดค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดย

พจิารณาจากระดบัอณุหภมูภิายนอก	ระยะเวลาเปน็

ชั่วโมงของอุณหภูมิภายนอกในช่วงพิจารณา	

 นำาการสูญเสียจากการหยุดของเครื่องมาพิจารณา

 มีลักษณะค่าประสิทธิภาพแบบ	part	load

 นำาปัจจัยของภาระความเย็นมาพิจารณาร่วมด้วย



บทความวิชาการ ชุดที่ 1688

วิธีหาค่า SEER ตามมาตรฐาน AHRI 210/240-2008 

เริ่มจาก

 การกำ าหนดอุณหภูมิที่ ไม่ต้องการความเย็น	

(Zero	–	 load	base	 temperature)	ที่	 65	F	

และอุณหภูมิออกแบบ	 (Outdoor	 design	 load	

temperature	)	ที่	95	F	

 และแบ่งระดับอุณหภูมิออกเป็น	8	กลุ่มแต่ละกลุ่ม

ห่างกัน	5	F	เพื่อนำาไปเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์

จำานวนชั่วโมงของแต่ละกลุ่มในช่วงฤดูกาล	 ตาราง

ที่	 2	 แสดงค่าการแบ่งกลุ่มและสัดส่วนของเวลา

ในแต่ละกลุ่ม	ในแง่ของพื้นที่แบ่งออกเป็น	6	เขต	

ตารางที่	3	แสดงจำานวนชั่วโมงที่ต้องการความเย็น

ของแตล่ะเขต	รปูที	่2	แสดงจำานวนชัว่โมงทีต่อ้งการ

ความเย็นของแต่ละพื้นที่	

สูตรการคำานวณหาค่า	SEER	เป็นตามสมการข้างล่าง

เมื่อ

Tj	=	อุณหภูมินอกกลุ่มหน่วย	F	ช่วงอุณหภูมิในแต่ละ

กลุ่มเท่ากับ	5	F	แบ่งเป็น	8	กลุ่มตั้งแต่	67,	72,	77,	

82,	87,	92,	102	F

j	=	จำานวนกลุ่ม	กรณีนี้เริ่มตั้งกลุ่มที่	1	ถึง	8

ตารางที	่4	แสดงตวัอยา่งคา่ประสทิธภิาพตามมาตรฐาน	

AHRI

การกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดยคำานึงถึงสภาพภูมิอากาศ

อตัราสว่นความเยน็ในชว่งเวลา	ณ	อณุหภมูิ
ภายนอก	Tj	ตอ่จำานวนชัว่โมงในชว่งนัน้	(N)	
มีหน่วย	Btu/h

อัตราส่วนพลังงานที่ใช้ในช่วงเวลา	 ณ	
อุณหภูมิภายนอก	 Tj	 ต่อจำานวนชั่วโมงใน
ช่วงนั้น	(N)	มีหน่วย	W
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การกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดยคำานึงถึงสภาพภูมิอากาศ

ตารางที่	 4	 แสดงตัวอย่างข้อมูลด้านประสิทธิภาพที่

ทดสอบตามมาตรฐาน	AHRI	210/240-2008	จะเห็น

ได้ว่า	ค่า	SEER	จะมีค่ามากว่า	EER	เสมอ	เพราะค่า	

SEER	มีองค์ประกอบมาจากประสิทธิภาพเมื่อทำางาน

ที่อุณหภูมิภายนอกต่ำาซึ่งจะทำาให้ค่า	 EER	 สูงขึ้นกว่า

ที่ภาวะมาตรฐาน	จากตารางบรรทัดที่	2	และ	3	จะ

เห็นว่า	ค่า	SEER	ที่เท่ากันไม่จำาเป็นว่าค่า	EER	จะ

ต้องเท่ากัน	เนื่องจากการแปรเปลี่ยนของ	EER	เทียบ

กับ	อุณหภูมิภายนอกต่างกัน

4. การกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องทำาน้ำาเย็น
  (Chiller Efficiency Determination)
	 ระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำาเย็น	 (Chilled	 

Water)	เปน็สือ่กลางในการสง่ความเยน็ในอาคารขนาด

ใหญ่	อุปกรณ์สำาคัญที่มีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงคือ	เครื่อง

ทำาน้ำาเย็น	 ดังนั้นประสิทธิภาพเครื่องทำาน้ำาเย็นจึงเป็น

สิ่งที่ต้องนำามาพิจารณาเป็นลำาดับแรกๆ	เพราะมีผลต่อ

ค่าใช้จ่ายในการใช้งานไปตลอดอายุของเครื่อง	 หลาย

ครั้งต้องใช้ค่าประสิทธิภาพมาคำานวณเปรียบเทียบเพื่อ

เลือกว่าจะใช้เครื่องแบบไหน	 มาตรฐานที่นิยมใช้ใน

การทดสอบหาประสิทธิภาพคือ	AHRI	550/590-2003	

Standard	 for	 Performance	 Rating	 of	 Water	 

Chilling	Packages	Using	The	Vapor	Compression	 

Cycle	 การกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องทำาน้ำาเย็นอาจ

กำาหนดโดยการใช้อัตราส่วนของพลังงานที่ใช้ต่อขีด

ความสามารถในการทำาความเย็น	(	Power	Input	per	

Capacity	:	kW/ton	)	หรือใช้อัตราส่วนของขีดความ

สามารถในการทำาความเย็นต่อพลังงานที่ใช้	(	Energy	

Efficiency	Ratio	:	EER,	Coefficient	of	Performance	

(refrigerating)	 :	 COP	 )	 ณ	 ที่สภาวะตามกำาหนด	 

(Rating	 Conditions)	 กล่าวคือ	 ค่าประสิทธิภาพจะ

ต้องระบุว่าเป็นค่าประสิทธิภาพ	 ณ	 ภาวะใด	 ดังนั้น

การเปรียบเทียบค่าประสิทธิต้องเป็นค่าที่ภาวะเดียวกัน

จึงจะให้ผลที่ถูกต้อง

 4.1 Power Input per Capacity : kW/ton

	 	 เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพโดยใช้

อัตราส่วนของพลังงานที่ใช้ต่อขีดความสามารถในการ

ทำาความเย็น	ณ	ที่สภาวะตามกำาหนด	มีหน่วย	kW/

ton	หรอื	kW/kW	ตวัอยา่งเชน่	เครือ่งทำาน้ำาเยน็ตวัหนึง่

มีประสิทธิภาพ	0.60	kW/ton	ตามมาตรฐาน	AHRI	

550/590-2003	หมายความว่าเครื่องทำาน้ำาเย็นตัวนี้จะ

ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า	0.60	kW	ในการผลิตความเย็น	

1	ตนั	โดยทำางานทีภ่าวะมาตรฐานตามทีแ่สดงในตาราง

ที่	5	จะเห็นได้ว่า	การกำาหนดด้วยวิธีนี้เป็นการกำาหนด

จากการทำางานที่ภาวะเดียวคือ	ที่	100	%	ภาระความ

เยน็	(	Cooling	Load	)	ดงันัน้ถา้มกีารนำาคา่ไปคำานวณ

การใช้ไฟฟ้าตลอดวันหรือตลอดเดือนอาจทำาให้ผลการ

คำานวณผิดพลาดได้	 เพราะในการใช้งานจริงเนื่องจาก

ภาระความเยน็จะแปรเปลีย่นตลอดเวลาตามภมูอิากาศ	

เครื่องก็จะทำางานในภาวะที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อ

การเปลีย่นแปลงนัน้ซึง่คา่ประสทิธภิาพกจ็ะเปลีย่นแปลง

ไปตามเทคโนโลยี่ของเครื่องที่ได้ถูกออกแบบมา	 จะ

เห็นได้ว่า	 การกำาหนดประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้จึงเหมาะ

กับการเปรียบเทียบเครื่องสองตัวที่ให้ทำางานในภาวะ

เดียวกัน	 ตัวที่มีค่าน้อยกว่าแสดงว่า	 มีประสิทธิภาพ 

สูงกว่า
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 4.2 Integrated Part-Load Value : IPLV

	 	 เป็นการแก้ข้อด้อยของวิธี	 Power	

Input	 per	 Capacity	 หรือ	 Energy	 Effi		ciency	

Ratio	 ที่พิจารณาเพียงการทำางานจุดเดียวเป็นการนำา

ค่าประสิทธิภาพช่วง	Part	Load	มาคำานวณด้วย	ตาม

มาตรฐาน	AHRI	 550/590-2003	 ได้กำาหนดเงื่อนไข

ในการทดสอบเพื่อหาค่า	IPLV	ตามตารางที่	6	จาก

ตารางที่	6	มีการทดสอบที่	100%	75%	50%	และ	

25%	 ของภาระความเย็น	 ค่าจากการทดสอบตาม

ตารางที่	6	นำามาคำานวณด้วยสมการตามรูปที่	3	จาก

สมการจะเหน็ไดว้า่	ภมูอิากาศของสหรฐัอเมรกิาเชือ่วา่

เครื่องทำาน้ำาเย็นจะทำางานที่	 100%	 เพียง	 1%	 ของ

เวลาทำางาน	 75%	 เป็นเวลา	 42%	ของเวลาทำางาน	

50%	 เป็นเวลา	 45%	 ของเวลาทำางาน	 และ	 25%	

เพียง	12%	ของเวลาทำางาน

 4.3 Non-Standard Part-Load Value : 

NPLV

	 	 เป็นการทดสอบแบบเดียวกับ	IPLV	แต่

ภาวะทำางานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	เช่น	ผู้ออกแบบ

ในประเทศไทยนิยมกำาหนดเงื่อนไขไม่เหมือนที่กำาหนด

ในมาตรฐาน	AHRI	550/590-2003	ดังนั้นถ้าต้องการ

กำาหนดประสิทธิภาพตามแบบที่มาตรฐานกำาหนดไว้	

ก็ต้องเรียกค่านั้นว่า	 NPLV	 ไม่ใช่ยังเรียก	 IPLV	 ใน

อนาคตถ้ามีมาตรฐานในเมืองไทยกำาหนดวิธีทดสอบ

ไว้ก็ต้องดูว่า	 กำาหนดวิธีทดสอบเพื่อหาค่า	 IPLV	 ไว้

อย่างไร

การกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดยคำานึงถึงสภาพภูมิอากาศ
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การกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศโดยคำานึงถึงสภาพภูมิอากาศ

5. บทสรุปสำาหรับประเทศไทย
	 ปัจจุบันการกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับ

อากาศในประเทศไทยเป็นแบบไม่ได้นำาผลจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง	 หากติดตามดู

ทิศทางของประเทศที่เจริญกว่า	 จะพบว่าส่วนใหญ่ได้

พฒันาไปใชร้ะบบการกำาหนดทีค่ำานงึถงึการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศมากำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ	

เพราะจะได้ค่าที่มีความใกล้เคียงกับสภาพการใช้งาน

จริงมากกว่าแบบใช้ประสิทธิภาพที่จุดภาระความเย็น

สงูสดุ	การทีจ่ะเปลีย่นไปใชก้ารกำาหนดแบบคำานงึถงึผล

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศหรอืไม	่ขึน้กบัวา่เราตอ้งการ

ค่าประสิทธิภาพไปทำาอะไร	 ถ้าต้องการเปรียบเทียบ

ระหว่างเครื่องสองตัวก็อาจไม่จำาเป็นที่จะต้องเปลี่ยน	

แต่หากต้องการนำาค่าไปใช้ในการคำานวณหาค่าการใช้

พลังงานไฟฟ้าในรอบปี	 กรณีนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลง	

ปัจจุบันราคาพลังงานไฟฟ้าจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจาก

การนำาพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ผลิตไฟฟ้าอาจต้องชลอ 

ออกไปอยา่งไมม่กีำาหนด	ประสทิธภิาพระบบปรบัอากาศ

จะเป็นประเด็นที่ได้รับการเฝ้ามองมากที่สุด	 กฎหมาย

การควบคุมประสิทธิภาพระบบปรับอากาศจะบังคับใช้

อย่างจริงจัง	 ผู้กำาหนดนโยบายจะใช้ค่าประสิทธิภาพ

เป็นเกณฑ์ในการบังคับและควบคุม	 เทคโนโลยี่ที่ทำาให้

ประสิทธิภาพของเครื่องที	 part	 load	 สูงจะได้รับ 

การสง่เสรมิมากยิง่ขึน้หากมกีารนำา	SEER	หรอื	IPLV	

มาใช้ในการกำาหนดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

	 อยา่งไรกด็วีธิกีำาหนดประสทิธภิาพแบบ	SEER	

หรอื	IPLV	กไ็มไ่ดถ้กูตอ้งตรงกบัการใชง้านจรงิเสมอไป

เพราะเราไมส่ามารถรูไ้ดว้า่	พฤตกิรรมการใชข้องแตล่ะ

บุคคล	 สถานที่	 จะเป็นเช่นไร	 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายใน 

การทดสอบก็สูงขึ้นเพราะต้องมีการทดสอบมากขึ้น

	 จะเห็นได้ว่า	 ทิศทางของการกำาหนดค่า

ประสทิธภิาพเครือ่งปรบัอากาศแบบคำานงึถงึภมูอิากาศ 

จะถูกกำาหนดจากการจะนำาค่าไปใช้ประโยชน์อะไร	

อย่างไร	 เป็นหลัก	 ส่วนความพร้อมของแนวคิดได้

ถูกพัฒนาไว้แล้วโดยประเทศชั้นนำา	 ประเด็นที่ต้อง

ระมัดระวังคือ	 เราไม่สามารถลอกมาตรฐานจาก 

ต่างประเทศมาใช้โดยตรงเพราะภูมิอากาศแตกต่างกัน	

จำาเป็นจะต้องพัฒนาขึ้นเอง	ทดสอบ	สอบทานจนเห็น

ว่า	ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ที่ได้กำาหนดไว้
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