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ศุภชยั ปัญญาวีร์  
บริษทั เอน็เนอร์ยี ่คอนเซอร์เวชัน่ เทคโนโลยี ่จ  ากดั 

การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ 

ระบบปรับอากาศท่ีได้รับการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ระบบปรับอากาศ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและนัน่ยอ่มหมายถึงการประหยดัพลงังานดว้ย 

เคร่ืองปรับอากาศหลงัจากมีการใช้งานจะตอ้งมีการตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ 
เพื่อใหเ้คร่ืองปรับอากาศท างานในจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด อยูต่ลอดเวลารวมทั้งยืดอายกุารใชง้านของอุปกรณ์
ต่างๆ ผูดู้แลเคร่ืองปรับอากาศ จะต้องมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับวฏัจักรการท าความเย็นและการท างานของ
อุปกรณ์ประกอบต่างๆ อย่างถ่องแท ้เพื่อจะได้ทราบความผิดปกติต่างๆ ของระบบเม่ือตรวจสอบพบว่ามีตวั
ประกอบบางตวัเปล่ียนแปลงไป และจะได้คน้หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขได้อย่างถูกตอ้งก่อนท่ีจะเกิดความ
เสียหาย 

เคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่จะมีคู่ มือการใช้งานจากผูผ้ลิต ดงันั้นผูดู้แลควร สกดัขอ้มูลท่ีส าคญัจาก
คู่มือผูผ้ลิต เพื่อน ามาจัดท าเป็นแบบฟอร์มกรอกบันทึก ประจ าวนั (daily logs) เพื่อเป็นประโยชน์ ในการ
วิเคราะห์สมรรถนะและแกไ้ขปัญหา โดยขอ้มูลท่ีควรตรวจสอบดูแลมีดงัน้ี  

1. อุณหภูมิของน ้าหล่อเยน็หรือของอากาศหล่อเยน็  

2. อุณหภูมิของน ้าเยน็ท่ีเขา้-ออกจากเคร่ืองปรับอากาศรวมทั้งความดนั และอุณหภูมิน ้ายาดา้นอีวาปอเรเตอร์  

3. อุณหภูมิของน ้ าระบายความร้อนท่ีเขา้ออกจากเคร่ืองปรับอากาศรวมทั้งความดนัและอุณหภูมิของน ้ ายาด้าน
คอนเดนเซอร์  

4. อุณหภูมิของส่วนต่างๆ เช่น เส้ือสูบกระบอกสูบ ลูกปืน เป็นตน้  

5. ความดนัและอุณหภูมิของน ้ามนัหล่อล่ืนในเคร่ืองอดั  

6. ความสะอาดของน ้ามนัหล่อล่ืน  

7. แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเคร่ืองท าน ้าเยน็ หอฝ่ังน ้า ป้ัมน ้า ฯลฯ 

8. เสียงจากการท างานและการสั่นสะเทือน  

9. ความสะอาดและการท างานของเคร่ืองส่งลมเยน็ (AHU, FCU) รวมทั้งหอผ้ึงน ้า 
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ตารางท่ี 1 ความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิระเหยและความดันระเหยของสารทําความเย็นชนิดต่างๆ 

อุณหภูมิ

ระเหย 
(℉) 

ความดันระเหย (psig) 

R-11 

CFC-11 

R-12 

CFC-12 

R-22 

HCFC-22 

R-123 

HCFC-123 

R-134a 

HCFC-124a 

35 -8.441 32.509 61.545 -9.584 30.375 

40 -7.669 36.905 68.580 -8.915 35.024 

45 -6.824 41.603 76.091 -8.178 40.032 

50 -5.900 46.616 84.099 -7.366 45.416 

55 -4.891 51.956 92.620 -6.474 51.195 

 

ตารางท่ี 2 ความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิควบแน่นและความดันควบแน่นของสารทําความเย็นชนิดต่างๆ 

อุณหภูมิ

ควบแน่น 
(℉) 

ความดันควบแน่น (psig) 

R-11 

CFC-11 

R-12 

CFC-12 

R-22 

HCFC-22 

R-123 

HCFC-123 

R-134a 

HCFC-124a 

85 3.229 91.610 155.750 0.872 95.220 

90 4.981 99.620 168.470 2.485 104.300 

95 6.863 108.060 181.870 4.227 113.930 

100 8.881 116.950 195.990 6.103 124.130 

105 11.043 126.310 210.830 8.121 134.930 
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ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 

การตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ มีส่วนต่างๆ ท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัดงัต่อไป 

1. เคร่ืองอดัสารทําความเย็น (compressor) 

1. ความดนัและอุณหภูมิของแก๊สท่ีดูด (ดา้นอีวาปอเรเตอร์หรือดา้นความดนัต ่า) ในสภาวะการ
ท างานปกติควรเป็นดงัน้ี 

• ความดันของแก๊สท่ีดูด คือ ความดันอ่ิมตัวท่ีอุณหภูมิระเหยของสารท าความเย็นนั้นๆ 

โดยสารท าความเยน็แต่ละชนิดจะมีความดนัอ่ิมตวัและอุณหภูมิระเหยต่างกนัไป  

• อุณหภูมิของแก๊สท่ีดูด คือ (อุณหภูมิ ระเหย + องศาร้อนยวดยิง) ซ่ึงองศายวดยิ่งโดยทัว่ไป

จะไม่เกิน 10  °C (18 °F) และอุณหภูมิระเหยของน ้ ายาในอีวาปอเรเตอร์จะประมาณ  

40-45°F 

2. ความดนัและอุณหภูมิของแก๊สท่ีส่ง (ดา้นคอนเดนเซอร์หรือดา้นความดนัสูง) ในสภาวะการ
ท างานปกติควรเป็นดงัน้ี 

• ความดนัของแก๊สท่ีส่ง คือ ความดนัอ่ิมตวัท่ีอุณหภูมิควบแน่นของสารท าความเย็นนั้นๆ 

โดยสารท าความเยน็แต่ละชนิดจะมีความดนัอ่ิมตวัและอุณหภูมิควบแน่นต่างกนัไป  

• อุณหภูมิของแก๊สท่ีส่ง คือ อุณหภูมิของสารท าความเยน็ในเคร่ืองควบแน่นซ่ึงจะขึ้นอยู่กบั

สภาวะการท างาน โดยทัว่ ไปอุณหภูมิควบแน่นของน ้ ายาในคอนเดนเซอร์จะประมาณ 

100-150 °F 

3. ป้ัมน ้ ามนัหล่อล่ืน (oil pump) ท าหนา้ท่ีอดัน ้ ามนัหล่อล่ืนเขา้ไปตามช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีต่างๆ 
ของเคร่ืองอดั เพื่อลดความเสียดทานจากผิวสัมผสัท่ีเคล่ือนท่ีต่างๆ รวมทั้งช่วยระบายความร้อนท่ีเกิดขึ้น
จากการเสียดสีของช้ินส่วนต่างๆ  

• ความดนัน ้ ามนัจะเปล่ียนไปตามอุณหภูมิของน ้ ามนั โดยทัว่ไปควรจะสูงกว่าความดนัดา้น

ดูดประมาณ 1.5-3.0kg/cm2 

• อุณหภูมิน ้ามนัจะขึ้นอยูก่บัสภาวะการใชง้าน โดยทัว่ไปควรจะมีค่าต ่ากวา่ 55 °C 
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4. มาตรน ้ ามนั (oil meter) มีไวเ้พื่อตรวจดูระดบัน ้ ามนั ซ่ึงจะตอ้งอยู่ในระดบัท่ีก าหนด รวมทั้ง

เพือ่ตรวจดูสภาพของน ้ามนัซ่ึงจะตอ้งใส (ปราศจากความขุ่นมวั) 

5. หวักระบอกสูบ (piston head) เคร่ืองอดัแบบลูกสูบอุณหภูมิหวักระบอกสูบจะขึ้นอยูก่บัชนิด
ของสารท าความเยน็ และสภาวะการใช้งานโดยทัว่ไปควรจะมีอุณหภูมิต ่ากว่า 120 °C และควรตรวจ
เสียงวาลว์วา่มีเสียงผิดปกติหรือไม่ 

6. หอ้งขอ้เหวี่ยง (crank shaft) เคร่ืองอดัแบบลูกสูบอุณหภูมิของห้องขอ้เหวี่ยงจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 
50 °Cเพราะต ่ากว่าจะเกิดการอดัเปียกซ่ึงจะเกิดความเสียหายขึ้นได ้และควรตรวจเสียงวา่มีเสียงผิดปกติ
หรือไม่ 

7. ประกบัรับเพลา (bearing) อุณหภูมิของแบริงควรจะไม่สูงมาก ซ่ึงสามารถใชมื้อสัมผสัดา้น
นอกแลว้รู้สึกอุ่น และไม่ควรเกิดเสียงผิดปกติ 

ตารางท่ี 3 ขีดจํากดัความดันควบแน่นสําหรับเคร่ืองควบแน่นระบายความร้อนด้วยอากาศ 

R-12 R-22 
อุณหภูมิ
ระเหย 
(℃)  

ความ
ดนั
ระเหย
(kg/cm2) 
gauge 

อุณหภูมิ
ควบแน่น
(℃)  

ความดนั
ควบแน่น
(kg/cm2) 
gauge 

อตัราส่วน
การอดั 

อุณหภูมิ
ระเหย
(℃)  

ความ
ดนั
ระเหย
(kg/cm2) 
gauge 

อุณหภูมิ
ควบแน่น
(℃)  

ความดนั
ควบแน่น
(kg/cm2) 
gauge 

อตัราส่วน
การอดั 

+10 3.3 58 13.8 3.5 +10 6.0 58 24.0 3.6 

+5 2.7 55 12.9 3.8 +5 5.1 55 22.0 3.8 

0 2.1 52 12.0 4.1 0 4.1 52 20.0 4.1 

-5 1.6 49 11.1 4.6 -5 3.3 49 18.6 4.6 

-10 1.2 46 10.3 5.1 -10 2.6 46 17.2 5.1 

-15 0.83 44 9.8 5.8 -15 2.1 44 16.4 5.6 

-20 0.56 42 9.3 6.7 -20 1.5 42 15.6 6.6 

-25 0.23 40 8.8 7.8 -25 1.0 40 14.7 7.7 

-30 0 38 8.3 9.0 -30 0.65 38 14.0 8.9 

 



 

 
 

5 เทคนิคเคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตสาหการ ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 212 เดือนกรกฎาคม 2545 
2. มอเตอร์ไฟฟ้า (electric motor) 

1. ก าลงัไฟฟ้าท่ีจ่าย (power supply) แรงเคล่ือนไฟฟ้าจะตอ้งอยู่ในพิกัดของมอเตอร์ โดยอยู่
ในช่วง 10 % กระแสไฟฟ้า จะตอ้งอยูใ่นพิกดัของ มอเตอร์ โดยมีค่าเปล่ียนแปลงตามภาระของมอเตอร์ 

2. ประกบัรับเพลา อุณหภูมิของแบ ริงจะตอ้งมีอุณหภูมิท่ี เม่ือเอามือจบัดา้น นอกของประกบั
เพลาจะรู้สึกอุ่น ถา้ไม่ สามารถจบัไดเ้ลยแสดงว่าเกิดผิดปกติ เช่น ขาดการหล่อล่ืนหรือเกิดการสึกหรอ
มาก เกินไป และไม่ควรเกิดเสียงผิดปกติ 

3. เปลือกหุ้ม คุณหภูมิจะตอ้งไม่สูง เกินไป ควรจะใชมื้อจบัดา้นนอกแลว้รู้สึกไม่ ร้อนมากนัก 
ถา้ไม่สามารถจบัได ้แสดงวา่ มอเตอร์อาจผิดปกติหรือรับภาระมากเกิน 

4. ขดลวด (coil) อุณหภูมิของขดลวดควรอยูใ่นเกณฑ ์โดยขึ้นอยู่กบัชนิดของฉนวนหุ้มขดลวด 
เช่น ชั้น A 65 °C, ชั้น E 80 °C) 

การดูแลรักษา ระยะเวลาตรวจสอบและดูแลรักษา 

วัน สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

การหล่อล่ืนเคร่ืองอดัแก๊ส  

ตรวจระดบัน ้ามนั  ∎       

ตรวจความดนัน ้ามนั  ∎       

ตรวจอุณหภูมิน ้ามนั  ∎       

ตรวจ cut out       ∎  

เปล่ียนน ้ามนั        ∎ 
ความสะอาดของน ้ามนั  ∎       

แบร่ิงเคร่ืองอดัแก๊ส  

อุณหภูมิของแบร่ิง   ∎      

เปล่ียนฟิวเตอร์น ้ามนั        ∎ 
ตรวจแบร่ิง        ∎ 
เสียง  ∎       
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การดูแลรักษา ระยะเวลาตรวจสอบและดูแลรักษา 

วัน สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

ระบบเซฟตีเ้คร่ืองปรับอากาศ 

อุณหภูมิน ้าเยน็ต ่า      ∎  

อุณหภูมิน ้ายาต ่า      ∎  

ความดนัคอนเดนเซอร์สูง      ∎  

ความดนัน ้ามนัหล่อล่ืนต ่า      ∎  

Flow switch      ∎  

วงจรน ้าเยน็/วงจรน ้ายาระบายความร้อน      ∎  

ความดนัอีวาปอเรเตอร์ต ่า       ∎  

ระบบนํ้ายา  

ความดนัแก๊สท่ีดูด  ∎       

อุณหภูมิของแก๊สท่ีดูด  ∎       

ความดนัแก๊สท่ีส่ง  ∎       

อุณหภูมิแก๊สท่ีส่ง ∎       

มอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆ  

แรงเคล่ือนไฟฟ้า  ∎       

กระแสไฟฟ้า  ∎       

อุณหภูมิแบริง   ∎      

อุณหภูมิเปลือกหุม้   ∎      

เสียงผิดปกติ  ∎       

ท าความสะอาดมอเตอร์   ∎     

พดัลมต่างๆ  

อุณหภูมิแบร่ิง  ∎       

ความตึงสายพาน ∎       

เสียงผิดปกติ ∎       

ความสะอาด   ∎     
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การดูแลรักษา ระยะเวลาตรวจสอบและดูแลรักษา 

วัน สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

เคร่ืองควบแน่น (Condenser)  

อุณหภูมิของน ้าเขา้  ∎       

อุณหภูมิของน ้าออก ∎       

อตัราการไหลของน ้า      ∎  

ความดนัของน ้า ∎       

ความดนัน ้ายาท่ีส่ง ∎       

อุณหภูมิของน ้ายาท่ีส่ง ∎       

ความสะอาดพื้นผิว ∎       

เคร่ืองระเหย (evaporator)  

อุณหภูมิของน ้าเขา้  ∎       

อุณหภูมิของน ้าออก  ∎       

อตัราการไหลของน ้า       ∎  

ความดนัของน ้า ∎       

ความดนัน ้ายาท่ีดูด ∎       

อุณหภูมิของน ้ายาท่ีดูด ∎       

คอยล์เย็นและป้ัม  

แรงเคล่ือนไฟฟ้าท่ีใชก้บัมอเตอร์   ∎     

กระแสไฟฟ้าท่ีใชก้บัมอเตอร์   ∎     

จุดต่อสายไฟฟ้าต่างๆ    ∎    

หนา้ contact ต่างๆ     ∎    

เสียงและการสั่นสะเทือน    ∎    

สภาพการท างานของขอ้ต่อป้ัมน ้า    ∎     

ตรวจสอบและหล่อล่ืน shaft bearing, gear    ∎     

ตรวจสอบหรือลา้งท าความสะอาด Stainer     ∎   

ตรวจเสียงและการสั่นสะเทือน    ∎     
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การดูแลรักษา ระยะเวลาตรวจสอบและดูแลรักษา 

วัน สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

สภาพการท างานของขอ้ต่อป้ัมน ้า    ∎     

ตรวจสอบและหล่อล่ืน shaft bearing, gear    ∎     

ตรวจสอบหรือลา้งท าความสะอาด Stainer     ∎   

ตรวจสอบหรือลา้งท าความสะอาดCooling tower 
tank 

 
  ∎    

ตรวจสอบหรือลา้งท าความสะอาดฟิลล่ิง    ∎    

ตรวจสอบระบบควบคุมต่างๆ     ∎   

ตรวจสอบ เติม หรือเปล่ียนน ้ามนั      ∎  

ตรวจสอบขนัน็อต สกรูต่างๆ    ∎    

ตรวจสอบสภาพน ้าหล่อเยน็    ∎    

อดัจาระบี แบร่ิง ต่างๆ   ∎     

อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ท่ีเขา้และออก ∎       

ตรวจสอบหวักระจายน ้า ∎       

ตรวจสอบรอบการหมุนของสปริงเกอร์ ∎       

ตรวจสอบความสามารถในการระบายความร้อน
ของ Cooling tower 

 
  ∎    

ตรวจสอบและปรับตั้งใบพดัลมของcooling tower      ∎  

ตรวจสอบสายพานต่างๆ    ∎    

แผงสวิตช์ 

ท าความสะอาดแผง Stainer และ Switch boards      ∎  

ท าความสะอาดหนา้ contacts      ∎  

ตรวจสอบขว้ต่อสายไฟฟ้าต่างๆ      ∎  

ตรวจสอบหรือเติมน ้ ามนัท่ีควบคุมระบบป้องกนั 
motor Overload device 

 
    

∎ 
 

ตรวจสอบการท างานอุปกรณ์ต่างๆ     ∎   
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การดูแลรักษา ระยะเวลาตรวจสอบและดูแลรักษา 

วัน สัปดาห์ 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

เคร่ืองจ่ายลมเย็น (AHU, FCU) 

ตรวจสอบการท างานของมอเตอร์ โดยการวัด
กระแสและแรงเคล่ือนไฟฟ้า  

 
 ∎     

ตรวจสอบจุดต่อสายไฟต่างๆ       ∎  

หนา้ contact สะอาดเรียบร้อย       ∎  

ตรวจเสียงและการสั่นสะเทือน    ∎     

ตรวจสอบอุณหภูมิน ้าเขา้-ออก   ∎      

ตรวจสอบและท าความสะอาดถาดน ้ าทิ้ง, ท่อน ้ า
ทิ้ง  

 
∎      

ลา้งท าความสะอาดแผงกรองอากาศ (air filter)   ∎     

ตรวจสอบ-ปรับแต่ง ความตึงของสายพานและ
การยดื pulley 

 
   

∎ 
  

ลา้งท าความสะอาด evaporator coil     ∎   

ลา้งท าความสะอาด blower     ∎   

ตรวจสอบอุปกรณ์ขบัเคล่ือนพร้อมหล่อล่ืน      ∎  

ตรวจสอบการตั้งอุณหภูมิ thermostat  ∎      

ตรวจสอบการท างานของลิ้นปรับอตัราการไหล    ∎    

ระบบปรับคุณภาพน ้า 

ลา้งท าความสะอาด Softener    ∎    

ตรวจสอบค่า conductivity และค่าต่างๆ   ∎     

ตรวจสอบระบบ bleed น ้าทิ้งจากระบบ   ∎     

เติมสารเคมีปรับคุณภาพน ้าของ cooling tower   ∎     
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3. พดัลม (fan) 

1. ประกบัรับเพลาจะตอ้งมีอุณหภูมิเม่ือเอามือจบัดา้นนอกของประกบัเพลาจะรู้สึกอุ่นมือกว่า
ปกติ 

2. สายพาน (belt) ความตึงของสายพานตอ้งพอเหมาะเม่ือใชน้ิ้วกดแลว้จะยบุเลก็นอ้ยถือวา่ปกติ 

4. เคร่ืองควบแน่น (Condenser) 

1. อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ทางเขา้ จะตอ้งไม่สูงเกินไป โดยทัว่ไปจะประมาณ 90 °F 

2. อุณหภูมิน ้าหล่อเยน็ทางออกจะสูงกวา่น ้าเขา้ประมาณ 10°F โดยทัว่ไปจะประมาณ 100°F 

3. อตัราการไหลของน ้ าหล่อเยน็จะตอ้งมีค่าตามคู่มือของเคร่ืองปรับอากาศ นั้นๆ โดยทัว่ไป
ประมาณ 2.8-3.2 GPM/Ton 

4. ความดนัน ้ าหล่อเยน็จะตอ้งสูงพอท่ีจะเอาชนะความตา้นทานในเคร่ืองควบแน่นและท่อน ้ า 
โดยทัว่ไปควรจะปรับตั้งใหเ้ท่ากบัท่ีผูอ้อกแบบก าหนด 

5. ความดนัของน ้ายา  

• แบบระบายความร้อนด้วยน ้ าความดันอ่ิมตัวของไอสารท าความเย็นจะท าให้ ค่า

อุณหภูมิท่ีทางออก 5.4 °F ถึง 10.8 °F (3-6 °C)  

• แบบระบายความร้อนดว้ยอากาศความดันอ่ิมตวัของไอสารท าความเยน็จะท า ให้ค่า

อุณหภูมิอิมตวัสูงขึ้นกวา่อุณหภูมิ ของอากาศภายนอก 21.6 °F-30.6 °F (12-17 °C) 

5. เคร่ืองระเหย (evaporator) 

1. อุณหภูมิทางเขา้-ออกของอากาศควรตรวจสอบอุณหภูมิอากาศทางเขา้-ออกและอตัราไหล
ของอากาศเพื่อน าไปหาความสามารถในการท าความเยน็ เพื่อเทียบกบัขนาดการท าความเยน็ของเคร่ือง
ตามพิกดัโดยทัว่ไปอุณหภูมิกระเปาะแหง้ของอากาศเขา้-ออก จะต่างกนัประมาณ 20-40 °F 

2. อตัราการไหลของอากาศผ่านขดท่อท าความเยน็ควรมีค่ามากกว่า 90% ของค่าท่ีก าหนดตาม
คู่มือของเคร่ืองโดยทัว่ไปประมาณ 250-400 CFM/Ton 
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3. อุณหภูมิระเหยของน ้ ายา ควรตรวจสอบอุณหภูมิระเหย ซ่ึงควรจะอยู่ประมาณ 35-45 °F ถา้

อุณหภูมิระเหยต ่าไปจะท าใหส้ิ้นเปลืองพลงังานในการอดัน ้ายามาก 

4. ความดนัระเหยของน ้ ายา ควรตรวจสอบความดนัระเหยว่าอยู่ในพิกดัของอุณหภูมิระเหยท่ี
เหมาะสมหรือไม่โดยทัว่ไปจะขึ้นอยูก่บัชนิดของน ้ายาท่ีใชแ้ละภาระการใชง้าน 

ความสามารถในการท าความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศท่ีผูผ้ลิตก าหนดไว้ในคู่มือ เป็น
ความสามารถของเคร่ืองปรับอากาศท่ีผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASHRAE และ JIS โดยการ
ทดสอบตอ้งอยู่ภายใตส้ภาวะภายในห้องและภายนอกห้องคงท่ี ดังนั้นถา้น าเคร่ืองปรับอากาศมาใช้
ภายใตภ้าวะจริง จึงท าให้ความสามารถ ของเคร่ืองปรับอากาศลดต ่าลงสภาวะอากาศมาตรฐานท่ีใช้หา
ความสามารถของเคร่ืองปรับอากาศแสดงดงัน้ี  

• สภาวะอากาศภายในหอ้งภายในหอ้ง 27±1 °Cdb, 19.5 ± 0.5 °C wb  

• สภาวะอากาศภายนอกห้อง กรณีระบายความร้อนดว้ยอากาศ 35 ± 1 °Cdb, 24 ± 0.5 °C 

wb กรณีระบายความร้อนดว้ยน ้ าอุณหภูมิน ้ าเขา้ 24 +0.5°C, อุณหภูมิน ้ าออก 35 ± 0.5 

°C 

 
รูปท่ี 1 ความสามารถในการทําความเย็นเป็นฟังก์ช่ันของอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นและปริมาณนํ้าหล่อเย็นที่ไหลผ่านคอนเดนเซอร์ 
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รูปท่ี 2 อุณหภูมิท่ีทางออกของนํ้าหล่อเย็นและความดนัควบแน่นในเคร่ืองปรับอากาศ 

6. นํ้าหล่อเย็น (cooling water) น ้ าหล่อเย็นท าหน้าท่ีระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์ของ
เคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิและความดนั ควบแน่นของน ้ ายาในคอนเดนเซอร์ดงันั้น เม่ือ
น ้ าหล่อเยน็มีความสามารถในการรับความร้อนจากน ้ ายาท่ีคอนเดนเซอร์ไดม้ากจะส่งผลให้อุณหภูมิและความ
ดนัอ่ิมตวัของน ้ายาลดลงท าใหค้วามสามารถของเคร่ืองปรับอากาศสูงขึ้น 

จากสมการ 

อตัราความร้อนท่ีระบายออก  

= อตัราการไหลของน ้า (m) x ค่าความจุความร้อนของน ้า(Cp) x (อุณหภมิูน ้าออก - อุณหภูมิน ้าเขา้) 

จากสมการจะเห็นว่าตวัแปรท่ีส าคญัท่ีเปล่ียนแปลงได ้คือ อตัราการไหลของน ้ าหล่อเยน็และอุณหภูมิ
ของน ้ าหล่อเย็นท่ีเขา้ และออกจากเคร่ืองปรับอากาศดังนั้นเม่ืออตัราการไหลของน ้ าระบายความร้อนมากจะ
ส่งผลให้อตัราความร้อนท่ีระบายออกมากดว้ย หรือเม่ือท าให้ความแตกต่างของอุณหภูมิน ้ าระบายความร้อนท่ี
เขา้ออกสูงจะส่งผลให้อตัราความร้อนท่ีระบายออกสูงดว้ยเช่นกัน แต่เคร่ืองควบแน่นได้ออกแบบ มาโดยให้
อตัราการไหลของน ้ าหล่อเยน็ผ่านในอตัราท่ีคงท่ี ดงันั้นอตัราการไหลของน ้ าท่ี ผ่านเคร่ืองควบแน่นควรจะปรับ
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ให้ไดต้ามคู่มือของเคร่ืองปรับอากาศนั้นๆ ซ่ึงจะส่งผลให้สมรรถนะในการแลกเปล่ียนความร้อนระหว่างน ้ ายา
และน ้าระบายความร้อนดีท่ีสุด 

โดยทัว่ไปอตัราการไหลของน ้าระบายความร้อนจะอยูป่ระมาณ 3.0-3.5 GPM/Ton ส่วนอุณหภูมิของน ้ า
ระบายความร้อนก็เช่นกนั ถา้อตัราการไหลของน ้ าคงท่ี แต่อุณหภูมิของน ้ าระบายความร้อนท่ีเขา้ลดลง จะส่งผล
ให้อุณหภูมิและความดนั ควบแน่นของน ้ ายาต ่าลงท าให้ความสามารถของเคร่ืองปรับอากาศสูงขึ้นแต่จุด ท่ีเป็น
ขอ้สังเกต คือ การออกแบบของเคร่ืองปรับอากาศ ทัว่ไปจะออกแบบใหอุ้ณหภูมิแตกต่างของน ้าระบายความร้อน
ท่ีเขา้และ ออกต่างกนัไม่เกิน 5 °C (10 °F) หรือ อุณหภูมิน ้าเขา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ 90 °F และอุณหภูมิน ้าออกท่ี 
100 °F ซ่ึงถือวา่เคร่ืองปรับอากาศท างานในจุดเหมาะสม 

กรณีท่ีท่อของเคร่ืองควบแน่นมีตะกรัน จะส่งผลให้สัมประสิทธ์ิในการถ่ายเทความร้อนรวมลดลง และ
ท าให้มีความตา้นทานการไหลเพิ่มขึ้นท าให้อตัราการไหลลดลง และอุณหภูมิการควบแน่นสูงขึ้น ส่งผลให้
ความสามารถในการท าความเย็นลดลง และก าลังท่ีต้องใช้เพิ่มขึ้น ดังนั้นควรมีการท าความสะอาดพื้นผิว
แลกเปล่ียนความร้อนอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งควรรักษาคุณภาพของน ้าหล่อเยน็และน ้าท่ีเติมเขา้ไปในระบบ 

7. เกณฑ์คุณภาพของน้ําหล่อเย็น 

1. ค่า pH จะเป็นตวับอกสภาพความ เป็นกรด-ด่างของน ้ า โดยทัว่ไป ควรอยู่ ระหว่าง 6.0-8.0 
กรณี pH ต ่ากว่า 4.3 มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการกดักร่อนสูง และถา้ pH สูงกว่า 7 จะเกิดตะกรันเกาะผิวท่อ
ได ้

2. ค่าสภาพการน าไฟฟ้า (Conductivity) เป็นค่าท่ีบอกถึงการแยกเป็นไอออน ของของแข็งใน
น ้ าถา้สภาพการน าไฟฟ้าสูง จะมีผลใหก้ารกดักร่อนเพิ่มสูงขึ้น กรณี สภาพการน าไฟฟ้าท่ี 25 °C มีค่าสูง
กวา่ 500 µΩ/cm จะเกิดการกดักร่อนต่อผิวโลหะ 

3. ค่าความเป็นด่าง เป็นค่าท่ีท าให้ เกิดความกระดา้งของน ้ า ถา้สภาพของน ้ า เป็นด่างมากจะ
ส่งผลให้เกิดตะกรันเกาะ ตามผิวท่อ ดงันั้น pH ควรไม่เกิน 8 หรือเม่ือ เทียบกบั CaCO3 ตอ้งมีค่าต ่ากว่า 
100 ppm 

4. ค่า cl- เป็นค่าท่ีบอกให้ทราบว่ามี คลอไรด์ในน ้ ามากน้อยเพียงใด กรณีในน ้ า มีคลอไรด์
มากกวา่ 200 ppm จะเกิดการกดักร่อนมาก 
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5. ค่า SO4

2- เป็นค่าท่ีบอกใหท้ราบวา่มีซลัเฟตในน ้ามากนอ้ยเพียงใด กรณีใน น ้ามีซลัเฟตมากว่า 
200 ppm จะเกิดการกดักร่อนมาก 

6. ค่า Fe เป็นค่าท่ีบอกให้ทราบว่ามีเหล็กในน ้ ามากน้อยเพียงใด กรณีในน ้ ามี เหล็กมากกว่า 1 
ppm จะเกิดตะกรันเกาะบนผิวท่อ 

ตารางท่ี 5 การตั้งค่าความดันสําหรับสวิตช์ความดัน 

สารทําความเย็น ชนิดของเคร่ืองปรับอากาศ การตั้งค่าความดัน (kg/cm2) 

การจําแนก

ความดัน 

หยุด(Off) เดิน(On) 

R 12 ระบายความร้อนดว้ยน ้า สูง(HP) 12.0 9.0-10.0 

ต ่า(HP) 1.2 2.2 

ระบายความร้อนดว้ยอากาศ สูง(HP) 14.5 9.0-11.0 

ต ่า(HP) 1.2 2.2 

ระบายความร้อนแบบใชป๊ั้ม สูง(HP) 14.5 9.0-11.0 

ต ่า(HP) 1.2 2.2 

ระบายความร้อนดว้ยอากาศ
แบบใหพ้ดัลม 

สูง(HP) 14.5 9.0-11.0 

ต ่า(HP) 0.2 1.2 

R 22  ระบายความร้อนดว้ยน ้า สูง(HP) 20.0 15.7-17.0 

ต ่า(HP) 3.0 4.0 

ระบายความร้อนดว้ยอากาศ สูง(HP) 21.0-21.5 15.5-17.0 

ต ่า(HP) 3.0 4.0 

ระบายความร้อนแบบใชป๊ั้ม สูง(HP) 21.0-21.5 15.5-17.0 

ต ่า(HP) 1.9 2.9 

ระบายความร้อนดว้ยอากาศ
แบบใหพ้ดัลม 

สูง(HP) 21.0-21.5 15.5-17.0 

ต ่า(HP) 1.2 2.0 
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8. เกณฑ์คุณภาพของน้ําเติม 

1. ค่า pH ของน ้าเติมท่ี 25 °C ควร อยูร่ะหวา่ง 6.0-8.0 

2. ค่าสภาพการน าไฟฟ้าท่ี 25 °C ควรไม่เกิน 200 m2/cm 

3. ค่า cl- ควรมีค่าไม่เกิน 50 ppm  

4. ค่า SO4
2- ควรมีค่าไม่เกิน 50 ppm  

5. ค่า Fe ควรมีค่าไม่เกิน 0.3 ppm 

6. ค่าความเป็นด่างเม่ือเทียบกบั CaCO3 ควรมีค่าไม่เกิน 50 ppm 

ตารางท่ี 6 ระยะเวลาตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดเลก็ 

การดูแลรักษา ระยะเวลาตรวจสอบและดูแลรักษา 

1 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

ความดนัน ้ายาดา้นดูด (evaporator)   ∎   

ความดนัน ้ายาดา้นล่าง (Condenser)   ∎   

อุณหภูมิอากาศท่ีส่งออกจากเคร่ือง (Supply air)   ∎   

ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศท่ีส่งออกจากเคร่ือง (Supply air)   ∎   

อตัราการไหลของลมท่ีส่งออกจากเคร่ือง (supply air)   ∎   

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ดา้นดูด (return air)  ∎   

อุณหภูมิอากาศระบายความร้อนท่ีออกจากคอนเดนเซอร์   ∎   

ลา้งท าความสะอาดครีบและท่อของชุดคอนเดนเซอร์ และอีวา
ปอเรเตอร์  

 
 ∎  

ลา้งกรองอากาศ  ∎    

ตรวจสอบเสียงและการสั่นสะเทือนของเคร่ืองปรับอากาศ  ∎    

ตรวจสอบแบร่ิงพดัลม    ∎  

ตรวจวดัแรงเคล่ือนไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า  ∎   

ตรวจสอบการปรับตั้งอุณหภูมิของเคร่ือง  ∎    

ตรวจสอบความแหง้ของไอน ้ายาจากช่องมอง ∎    
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การดูแลรักษา ระยะเวลาตรวจสอบและดูแลรักษา 

1 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 1 ปี 

ตรวจและเปลี่ยนอุปกรณ์ดกัความช้ืน     ∎ 

ฉนวนหุม้ท่อ    ∎ 

ความตึงของสายพาน  ∎   

ตรวจสอบการปรับตั้งสวิตชค์วามดนัสูงและสวิตชค์วามดนัต ่า  ∎   

เคร่ืองปรับอากาศขนาดเลก็ 

ในเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก เช่น เคร่ืองปรับอากาศแบบหนา้ต่าง  (window type),เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (split type), เคร่ืองปรับอากาศแบบเป็นชุด ระบายความร้อนด้วยอากาศ (package air Cooled), 
เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กดังกล่าว จะมีวิธีดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเท่ าเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ เน่ืองจากมี
อุปกรณ์ประกอบนอ้ย คือ ขดท่อความเยน็ (evaporator Coil), พดัลมเป่าเยน็, ขดท่อความร้อน (condensing coil), 
พัดลมเป่าลมร้อน , อุปกรณ์ตัดตอนความดันสูง (high pressure switch), อุปกรณ์ตัดตอนความดันต ่า  (low 
pressure Switch), เคร่ืองอดัแก๊ส (compressor) และสายพาน ซ่ึงจะเพิ่มขึ้นในเคร่ืองปรับอากาศแบบเป็นชุด 

เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กโดยทัว่ ไปจะมีอายุการใชง้านสั้นประมาณ 8-10 ปี การหมดอายุการใชง้าน
ของเคร่ืองปรับอากาศ คือ เคร่ืองปรับอากาศนั้นมีการใช ้ไฟฟ้าต่อความเยน็ท่ีผลิตไดสู้งมากจนไม่คุม้ค่าท่ีจะใช้
งานต่อไปดงันั้นเคร่ืองปรับ อากาศจะตอ้งดูแลรักษาโดยท าความสะอาดขดท่อระบายความร้อน (จะส่งผลให้ 
ความดนัดา้นส่งลดลง) ขดท่อระบายความเยน็ (จะท าใหค้วามดนัดา้นดูดสูงขึ้น) และ กรองอากาศอยา่งสม ่าเสมอ 
รวมทั้งตรวจเช็คปริมาณน ้ ายาท่ีไหลอยู่ภายในระบบโดยการตรวจสอบความดนัของน ้ ายาในระบบให้ไดค้่าตาม
มาตรฐาน โดยความดนั ดา้นดูดของน ้ายา R-12 ควรอยูป่ระมาณ 35-40 psig และความดนัดา้นส่งของน ้ ายา R-12 
ควรอยู่ประมาณ 110-120 psig ส่วน น ้ ายา R-22 ด้านดูดควรอยู่ประมาณ 65-75 psig ส่วนความดนัด้านส่งอยู่
ประมาณ 195-210 psig 

การปรับตั้งอุณหภูมิใชง้านท่ีเทอร์โมสตาต ถา้มีการปรับตั้งต ่าเกินไป ความดนั ดา้นดูดจะมีค่าต ่ามากท า
ให้เคร่ืองใช้ไฟมาก ในการอัดสารท าความเย็น ดังนั้นควรปรับตั้ง อุณหภูมิท่ีประมาณ 25 °C การหาความ 
สามารถในการท าความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก สามารถด าเนินการไดโ้ดยการวดัอุณหภูมิกระเปาะ
แห้งของลมเยน็ท่ีส่ง ออกมา (supply air) และของลมกลบัเขา้ เคร่ือง (return air) พร้อมทั้งวดัความช้ืน สัมพทัธ์
ของลมเยน็ท่ีส่งออกมา และของลม กลบัเขา้เคร่ือง แลว้น าค่าอุณหภูมิและความ ช้ืนสัมพทัธ์ไปหาค่าเอนทาลปี 
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(enthalpy) ของอากาศส่งและอากาศกลบั โดยการใชไ้ซ โครเมตริกชาร์ต หลงัจากนั้นวดัความเร็วลม ท่ีส่งผ่าน
หนา้กากแอร์แลว้คูณดว้ยพื้นท่ีหนา้ตดัท่ีลมถูกส่งออกมาแลว้น ามาค านวณตามสมการ 

TON = 5.70 x 10-3 x CMM x ∆H 

CMM = ปริมาณลมเยน็ท่ีไหลผ่านชุดจ่ายลมเยน็โดยมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อนาที ใชค้่าจากการวดั
ความเร็วลมเฉล่ียของชุดจ่ายลมเยน็คูณดว้ยพื้นท่ีหนา้ตดัเฉล่ียของชุดจ่ายลมเยน็นั้น  

∆H = ค่าความแตกต่างของเอนทาลปีของอากาศท่ีไหลออกมาจาก ชุดจ่ายลมเยน็และชุดลมกลบั โดยมี
หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัม  

เม่ือไดค้่าความสามารถในการท าความ เยน็ของเคร่ือง (Ton) แลว้ น าไปเปรียบเทียบ กบัค่า Ton ตาม
ขนาดติดตั้งของเคร่ืองถา้ต่าง กันมาก ควรตรวจสอบความดันน ้ ายาท่ีส่งและ ดูดว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ 
รวมทั้งตรวจดูความสะอาดของขดท่อความเย็น และ ขดท่อความร้อนรวมทั้งกรองอากาศเม่ืออยู่ในสภาพดี
ทั้งหมดแลว้ ควรตรวจวดัค่าการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศ (kW) แลว้น ามาหาดัชนีการใช้พลงังานของ
เคร่ือง kW/ Ton ถา้ค่า kW/Ton มากกว่า 2.3 kW/Ton ควรจะเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศนั้นๆ เน่ืองจากไม่คุม้ท่ีจะ
ใช้งานต่อไป หรืออาจจะเปล่ียนเฉพาะชุดคอมเพรสเซอร์ ซ่ึงถือว่าเป็นชุดท่ีใช้ไฟฟ้ามากท่ีสุด โดยการใช้
คอมเพรสเซอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ข้อควรระวัง เคร่ืองปรับอากาศบางเคร่ืองมี kW/Ton สูงเน่ืองจากการติดตั้งชุดคอนเดนเซอร์ในต าแหน่ง
ท่ีไม่สามารถระบายความร้อนออกไดส้ะดวก ท าให้ความดนัของน ้ ายาดา้นส่งสูงจึงท าให้ เคร่ืองใช้พลงัไฟฟ้า
มากในการอดัน ้ ายา หรืออาจเกิดจากการปรับตั้งอุณหภูมิในห้องต ่ามากเกินไป จึงท าให้ความดันด้านดูดต ่า
เกินไปก็เกิดการใชพ้ลงัไฟฟ้ามากเช่นกนั 

การตรวจสอบการปรับตั้งสวิตซ์ความดนัสูงและสวิตซ์ความดนัต่ก็มีความส าคญัเช่นกนั เน่ืองจากสวิตซ์
ความดนัเป็นอุปกรณ์นิรภยัท่ีจะป้องกนัความเสียหายของเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากขณะใชเ้คร่ืองปรับอากาศ 
อาจจะมีการผิด ปกติอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดขึ้นท่ีจะท าให้ความดันด้านส่งสูงเกินไปหรือความดันด้าน ดูดต ่า
เกินไปดงันั้นควรปรับตั้งสวิตชค์วามดนัใหถู้กตอ้งตามค่าต่างๆ ในตารางท่ี 6  

ปัญหาที่เกดิกบัเคร่ืองปรับอากาศและแนวทางการวินิจฉัย 

ในการตรวจสอบระบบปรับอากาศอาจพบส่ิงผิดปกติต่างๆ ดงันั้น เม่ือพบส่ิง ผิดปกติแลว้ควรตรวจ
วินิจฉัย เพื่อหาปัญหา ท่ีเกิด ซ่ึงจะท าให้แก้ไขปัญหานั้นได้อย่าง รวดเร็วและตรงประเด็น ก่อนท่ีระบบปรับ 
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อากาศจะเกิดความเสียหาย ดงันั้นแนวทาง การวินิจฉยัปัญหาของระบบปรับอากาศ สามารถศึกษาไดจ้ากตารางท่ี 
7 

ตารางท่ี 7 แนวทวงวินิจฉัยปัญหาของระบบปรับอากาศ 

อาการ 

อาการท่ีตรวจพบ สาเหตุ 

1. ความดนัดา้นสูง สูงเกินไป  1,3,5,18,31,33 

2. ความดนัดา้นสูง ต ่าเกินไป  2,9,19,21 

3. ความดนัดา้นต ่า สูงเกินไป  1,9,10,16,17,18 

4. ความดนัดา้นต ่า ต ่าเกินไป 2,4,6,7,11,13,14,15,19,20,25,26,27,28,29,30 

5. ความดนัทั้งสองดา้น สูงเกินไป  1,3,5,10,17,18,31,32,33,34 

6. ความดนัทั้งสองดา้น ต ่าเกินไป 2,4,7,9,10,11,13,14,15,19,20,21,23,26,2728,29,30 

7. ความดนัดา้นสูง-ต ่า, ต ่า-สูง  9 

8. ไม่มีความเยน็ 2,4,7,9,10,11,13,14,15,16,17,18,22,25,26,27 

9. ท่อดา้นดูดกลบัเป็นน ้าแขง็ 6,7,19,21,23,25,26,27,28,29,30 

10. สวิตชค์วามดนัต ่า ตดัการท างาน 2,4,6,7,13,14,15,19,20,21,23,25,26,24,28,29 

11. สวิตชค์วามดนัสูง ตดัการท างาน  1,3,5,8,31,32,33,34,36, 

12. โอเวอร์โหลดคอมเพรสเซอร์ตดั 2,9,13,37,38,39,40,41,43,52 

13. สวิตชค์วบคุมน ้ามนัตดั  46,47,48,49 

14. โอเวอร์โหลดพดัลมตดั  37,38,39,40,51 

15. คอมเพรสเซอร์เสียงดงั  9,53 

16. อุปกรณ์ไฟฟ้าดงัผิดปกติ  40,43 

17. ส่วนประกอบอ่ืนๆ มีเสียงดงั  29,50,51,52 

18. คอนเดนเซอร์ไม่ท างาน 12,39,40,41,42,43,45 

19. สวิตชเ์บรกเกอร์ไม่ท างาน 37,38,39,40,52 

 

 

 



 

 
 

19 เทคนิคเคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตสาหการ ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 212 เดือนกรกฎาคม 2545 
ข้อวินิจฉัย 

ลาํดับ รายงาน 

1 น ้ายาในระบบมีมากเกินไป  

2 น ้ายาในระบบมีนอ้ยไป  

3 มีอากาศอยูใ่นระบบน ้ายา  

4 ฟิลเตอร์ไดร์เออร์ หรือสเตรนเนอร์อุดตนั  

5 คอมเพรสเซอร์และคอนเดนเซอร์คอยลเ์สียงดงั  

6 อีวาปอเรเตอร์คอยลส์กปรก  

7 ฟิลเตอร์กรองฝุ่ นสกปรก  

8 วาลว์ดา้นส่งถูกปิดไว ้

9 แรงอดัของคอมเพรสเซอร์ ผิดปกติ หรือลิ้นวาลว์เสีย 

10 เอก็ซ์แพนชัน่วาลว์เปิดมากไป  

11 เอก็ซ์แพนชัน่วาลว์เปิดไม่พอ  

12 โอเวอร์โหลดของคอมเพรสเซอร์ท างานผิดปกติ  

13 เอก็ซ์แพนชัน่วาลว์อุดตนั  

14 เอก็ซ์แพนชัน่วาลว์ท างานผิดปกติ  

15 เอก็ซ์แพนชัน่วาลว์มีขนาดเลก็เกินไป  

16 เอก็ซ์แพนชัน่วาลว์มีขนาดใหญ่เกินไป  

17 ต าแหน่งกระเปาะเอก็ซ์แพนชัน่วาลว์ไม่ถูก  

18 มีโหลดมากไป (เคร่ืองขนาดเลก็ไป)  

19 มีโหลดนอ้ยไป (เคร่ืองขนาดใหญ่ไป)  

20 อุณหภูมิในหอ้งต ่าเกินไป  

21 อุณหภูมิอากาศภายนอก  

22 เทอร์โมสตาตตั้งสูงเกินไป  

23 เทอร์โมสตาตตั้งต ่าเกินไป  

24 เทอร์โมสตาตท างานผิดปกติ  

25 ความตา้นทานในท่อลมมากไป  
 



 

 
 

20 เทคนิคเคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตสาหการ ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 212 เดือนกรกฎาคม 2545 
 

ข้อวินิจฉัย 

ลาํดับ รายงาน 

26 เกิดการชอร์ตเซอร์กิตของลมส่ง  

27 แดมเปอร์ของท่อลมส่งปิดหรือเปิดนอ้ยไป  

28 มอเตอร์แฟนคอยลห์มุนกลบัทาง 

29 สายพานมอเตอร์พดัลมล่ืนหรือสึก  

30 โบลเวอร์แฟนคอยลร์อบต ่าไป  

31 พดัลมคอนเดนเซอร์หมุนกลบัทาง  

32 พดัลมคอนเดนเซอร์หมุนไม่ทนั  

33 การหมุนเวียนอากาศผา่นคอนเดนเซอร์ หรือการหมุนเวียนอากาศ ผา่นหอพึ่งเยน็ไม่ดี  

34 ปริมาณอากาศหมุนเวียนผา่นคอนเดนเซอร์หรือปริมาณน ้าหมุน ผา่นคอนเดนเซอร์ไม่พอ  

35 สวิตชค์วบคุมความดนัดา้นต ่าท างานผิดปกติ  

36 สวิตชค์วบคุมความดนัดา้นสูงท างานผิดปกติ  

37 แรงดนัไฟฟ้าท่ีฉายมาต ่าไป  

38 แรงดนัมาเพียงเฟสเดียว (ในกรณี 3 เฟส)  

39 ขนาดสายไฟไม่เหมาะสม  

40 การเขา้ต่อสายไฟไม่แน่น หรือไม่ถูกตอ้ง  

41 ฟิวส์ของระบบควบคุมขาด  

42 ไม่มีกระแสไฟฟ้ามาจ่าย  

43 หนา้สัมผสัของคอนแทกเตอร์ขาด  

44 เบรกเกอร์ช ารุด 

45 คอยลข์องคอนแทกเตอร์ขาด  

46 ฮีตเตอร์ของคอนแทกเตอร์ขาด  

47 ปริมาณน ้ามนัคอมเพรสเซอร์ไม่ท างาน  

48 สเตรนเนอร์กรองน ้ามนัคอมเพรสเซอร์อุดตนั  

49 ป้ัมน ้ามนัคอมเพรสเซอร์ท างานผิดปกติ  
 



 

 
 

21 เทคนิคเคร่ืองกล ไฟฟ้า อุตสาหการ ปีท่ี 19 ฉบบัท่ี 212 เดือนกรกฎาคม 2545 
ข้อวินิจฉัย 

ลาํดับ รายงาน 

50 การตั้งสายพานไม่ถูกตอ้ง  

51 ลูกปืนมอเตอร์ช ารุด  

52 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ท างานผิดปกติ  

53 การตั้งระดบัของพลเลยไ์ม่ถูกตอ้ง 

 


