
แอร์มีกีช่นิด กีแ่บบ และต่างกนัอย่างไร  

 มีค  าถามวา่ แลว้เจา้เคร่ืองปรับอากาศท่ีเราใชอ้ยูใ่นบา้นเราน้ีมีก่ีอยา่ง ก่ีชนิด ก่ีระบบ ก็ขอแยกยอ่ย โดยสงัเขป แบบชาวบา้น ไดเ้ป็น 3 แบบ
ดงัน้ี 

1. แบบติดหนา้ต่าง ( Window Type ) เป็นแบบท่ีรวมทุกส่ิงทุกอยา่งไวใ้นกล่อง ๆ เดียว และติดแขวนไวท่ี้ ช่องหนา้ต่าง หรือผนงัห้อง เป่าลมเยน็
เขา้ห้อง โผล่กน้ ออกมาระบายความร้อน มีขนาด 8,000 - 30,000 BTU. หรือภาษาชาวบา้นคือ .7-.25 ตนั (ใหญ่กวา่น้ีท  าไม่ได ้เพราะเคร่ืองจะ
ใหญ่ และหนกัเกินไป ติดตั้งแลว้ ช่องหนา้ต่าง หรือผนงั จะรับน ้าหนกัไม่ไหว) กินไฟค่อนขา้งมาก และมีเสียงดงักวา่ทุกระบบ แต่สะดวกในการ
ติดตั้ง สะดวกในการเคล่ือนยา้ย ติดตั้งรวดเร็ว 

 

2. แบบแยกส่วน (Split Type) เป็นแบบท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด แยกส่วนท่ีเป่าลมเยน็ ออกจาก ตวัเคร่ืองระบายความร้อน ขนาดตั้งแต่ 1-50 
ตนั (ขนาด 1-3 ตนั มกัไม่มีการ ต่อท่อลม ไปจ่ายหลาย ๆ จุด แต่หากมากกวา่นั้น อาจมีการต่อท่อลม ออกจากส่วนเป่าลม ไปจ่ายหลาย ๆ จุด) 
แอร์ระบบแยกส่วนน้ี ดีตรงท่ี ไม่ค่อยมีเสียงดงั (เพราะเคร่ืองระบายความร้อน โดนแยกออกไปวางไวท่ี้อ่ืน) แต่จะยุง่ยาก ในการติดตั้ง มากกวา่ 
ระบบติดหนา้ต่าง เพราะตอ้งค านึงถึง การเดินท่อระหว่างเคร่ือง ท่ีแยกส่วน…. ท่ีส าคญัอยา่ลืม ท่อระบายน ้า จากท่ีเป่าลมเยน็ ( Fan Coil )  ไปทิ้ง
ดว้ย  

 

 



 
3. แบบเคร่ืองชนิดท าน ้าเยน็ (Water Chiller) ซ่ึงใชน้ ้าเป็นตวักลางในการผลิตความเยน็ ใชส้ าหรับ อาคารใหญ่ ๆ มีขนาดตั้งแต่ 100 ตนัข้ึนไป มี
ความยุง่ยากในการติดตั้ง แต่จะกินไฟ นอ้ยกวา่ชนิดอ่ืน ๆ ….สถาปนิก และวิศวกรโครงสร้าง ผูอ้อกแบบแต่เร่ิมตน้ กรุณาอยา่ลืม ท่ีจะจดัเตรียม
ห้องเคร่ือง และโครงสร้าง ท่ีแขง็แรงเพียงพอ เพ่ือวางระบบน้ีดว้ยนะครับ (โดยการปรึกษา กบัวิศวกรเคร่ืองกล) ส าหรับแอร์ระบบ ท่ีชาวบา้น
เรียกกนัวา่ Central Air นั้น ส่วนใหญ่ จะหมายถึงแอร์ระบบสุดทา้ย เพราะมี จุดเคร่ืองระบายความร้อนจุดเดียว แต่ส่งผา่นไปหลายจุด ทัว่ทั้ง
อาคาร แต่บางคร้ังแอร์ระบบ Split Type ใหญ่ ๆ ท่ีส่งลมเยน็ไปไดห้ลาย ๆ จุด ก็อาจจะเรียกวา่เป็น Central Air ไดเ้หมือนกนั   

 

  

เกร็ดความรู้ 

  ห้องปรับอากาศระบบท่อลม จะเยน็สบาย….ระวงัติดคาน  

 หลายคนอ่านค าถามแลว้ก็คงไม่รู้เร่ือง (ซ่ึงก็ไม่น่าจะรู้เร่ือง) ว่าหมายถึงอะไร ….ก็ขอแปลเลยวา่ ระบบปรับอากาศ ท่ีตอ้งมีท่อลม ว่ิงออกจาก
ตวัเคร่ือง เพ่ือจ่ายลมเยน็ ท่อลมโดยทัว่ไป มีขนาดลึกประมาณ 40 เซนติเมตร หากฝ้าเพดานของคุณ มีคานรับพ้ืนชั้นบนขวางอยู ่เจา้ท่อลมน้ี ก็ไม่
สามารถ จะผา่นเขา้ไปได ้อาจตอ้ง มีการเจาะคาน (ซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่ เร่ืองโต ยุง่ยาก และอาจท าให้ อาคารคุณ วิบติัไดง่้าย ๆ) หรือหยดุท่อลมไว ้
เพียงแนวคานเท่านั้น ดงันั้นการออกแบบ ระบบปรับอากาศ ขอให้ค  านึง ตั้งแต่ เร่ิมตน้การออกแบบ สถาปัตยกรรม และแบบโครงสร้าง อยา่
ปล่อยให้ปัญหาต่าง ๆ เกิดข้ึนภายหลงั ตามท่ีเล่ามา หากพดูให้ลึกเขา้ไปอีกนิดวา่ นอกจากท่อลมแอร์แลว้เราตอ้งเตรียมพ้ืนท่ีใตแ้ผน่ฝ้าเพดาน ไว้
ส าหรับ อะไรอีก ก็อาจสรุปโดยรวมไดด้งัน้ี  
1. อยา่ลืมท่อน ้ า  
2. อยา่ลืมท่อไฟ (และท่ีวา่งส าหรับหลอดไฟ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดวงโคมทรงกระบอก ท่ีฝังในฝ้า หรือ Down light)  
3. อยา่ลืมท่อลมปรับอากาศ และระบบปรับอากาศเก่ียวเน่ือง  
4. อยา่ลืมท่อลมระบายอากาศ (หากมี)  
5. อยา่ลืมความหนาของระบบฝ้าเพดาน  
6. อยา่ลืม ….อยา่ลืม ….อยา่ลืม   



 แอร์แยกส่วน  Split Type  

มีข้อจ ากดั ที่ไม่สามารถมีท่อน า้ยายาว ๆ ได้ (เพราะจะไม่เยน็) แต่หากจ าเป็น ตอ้งตั้งคอยลร้์อน กบั พดัลมเยน็อยูห่่างกนัจริง ๆ …จะท าอยา่งไร  

 หากจ าเป็นตอ้งเสียเงินเพ่ิมข้ึนอีกเล็กนอ้ย เพ่ือเพ่ิมขนาดของท่อน ้ ายาจากขนาดมาตราาน ของเคร่ือง ให้โตข้ึน ให้น ้ายาว่ิงสะดวกข้ึน ก็จะ
แกปั้ญหาไดค้รับ   

 ใช้เคร่ืองปรับอากาศให้คุ้ม และถูกวธีิ  

 เจา้ระบบปรับอากาศกลายเป็นส่ิงท่ีส าคญัไปแลว้ในชีวิตเราปัจจุบนั แต่หลายคน อาจยงัเขา้ใจผิด ใชเ้คร่ืองปรับอากาศ เป็นเพียง "เคร่ืองท า
ความเยน็" ซ่ึงเป็นการใชง้านท่ีผิดหนา้ท่ี เพราะอาจจะเป็นอนัตราย ต่อสุขภาพได ้เพราะการจดัวาง จดัเตรียม ระบบปรับอากาศท่ีดี จะตอ้ง
ประกอบดว้ย หนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  
1. เพื่อลดอุณหภูมิ  
2. ควบคุมความช้ืน ไม่ให้แห้งเกินไป (ผิวแตก) หรือ ช้ืนเกินไป (เหนอะหนะ)  
3. ให้อากาศในห้องเคล่ือนไหว (ท าให้รู้สึกสบายไม่อึดอดั)  
4. ท าให้อากาศสะอาด (ป้องกนัฝุ่ น และอาจช่วยฟอกอากาศบา้ง)  
5. มีระบบระบายอากาศ (การถ่ายเทอากาศจากภายนอก)  
หากใครใชร้ะบบปรับอากาศครบ 5 ขอ้ขา้งบน จึงจะท าให้ระบบปรับอากาศมีความสมบูรณ์ ดงันั้น ใครท่ีติดแอร์อยู ่น่าจะส ารวจดูวา่ เคร่ืองหรือ
ระบบปรับอากาศของตนนั้น ท างานครบทุกหนา้ท่ีหรือไม่ ถา้ไม่ครบ ก็น่าจะปรับปรุงเสีย เพ่ือสุขภาพท่ีดีของท่าน เช่นลืมพดัลมระบายอากาศ
หรือเปล่า เป็นตน้ 

ติดตั้งระบบแอร์….อย่าลมือะไร  

 ระบบปรับอากาศเป็นระบบเคร่ืองกลในอาคารอีกระบบหน่ึงท่ีมีความยุง่ยากซบัซอ้น ซ่ึงจะตอ้งมีขอ้ผิดพลาด บกพร่อง เป็นธรรมดา แต่ท่ีพบ
ปัญหาความหลงลืมของการติดตั้งและออกแบบระบบน้ีบ่อย ๆ ก็คือ :  
1. ระบบติดหนา้ต่าง(Window Type) มกัจะลืมดูความแขง็แรง ของผนงัท่ีรับน ้ าหนกัเคร่ือง และความสัน่ สะเทือน ของเคร่ืองแอร์ท า ให้กระจก 
หรือหนา้ต่าง ท่ีอยูใ่กล้ๆ  มีเสียงดงัน่าร าคาญ  
2. ระบบแยกส่วน(Split Type)มกัจะลืมท่อระบายน ้ าจากเคร่ืองเป่าลมเยน็(fan Coil) วา่จะระบายไปทางไหน และหากเป็น เคร่ืองตั้งพ้ืนมกัลืม
(ตวั) เอาเฟอร์นิเจอร์ ไปวางปิดช่องหมุนเวียนอากาศ (Return Air) ท าให้เคร่ืองท างานไม่สะดวก  
3. ระบบเคร่ืองใหญ่ (Water Chiller) มกัลืมพดัลมระบายอากาศ ช่องหมุนเวียนอากาศ (Return Air) และจดัเตรียมโครงสร้าง ท่ีแขง็แรงเพียงพอ 
ส าหรับวางเคร่ือง ลองหนัไปดูแบบท่ีคุณออกแบบไว ้หรือระบบปรับอากาศรอบ ๆ ตวัคุณ หากมีขอ้หลงลืมเหล่าน้ี กน่็าจะจดัการ แกไ้ขไดแ้ลว้
ครับ   

 ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศอย่างมีมาตรฐาน น่าจะมีเบรคเกอร์ 2 จุด  

 หากท่ีบา้นหรือส านกังานของคุณมีเคร่ืองปรับอากาศส่วนตวัแบบแยกส่วน (Split Type) ส่วนใหญ่จะมีสวิตช์ หรือท่ีตดัไฟฟ้า (Load Braker) 
เพียงตวัเดียว อยูบ่ริเวณท่ีคุณใชเ้ปิดปิดระบบปรับอากาศนั้น …. หากเคร่ืองปรับอากาศของคุณเสีย คุณก็ให้ช่างเขามาซ่อมแซม ในขณะท่ีช่าง
ก าลงัง่วนอยูก่บัการซ่อมอยูน่ั้น คุณ (หรือใครสกัคน) เดินเขา้มาในห้องแลว้เปิดสวิตช์แอร์ !!!! ….แน่นอนอาจมีการฆาตกรรมเกิดข้ึน ความ
ผิดพลาดดงักล่าวจะไม่เกิดข้ึน หากคุณ- ผูอ้อกแบบ- ช่างติดตั้ง เตรียมระบบไฟฟ้า และเคร่ืองกลน้ีให้ไดม้าตราานแต่แรก เน่ืองจากตามมาตราาน
วิศวกรรมเขาบอกว่า "เคร่ืองจกัรกลทัว่ไปท่ีใชไ้ฟฟ้า ตอ้งมีสวิตช์หรือ Load Braker 2 ชุด ชุดแรกเป็นชุดท่ีบุคคลทัว่ไปใชป้ระจ าวนั ส่วนชุดหลงั
ไวส้ าหรับผูซ่้อมบ ารุงใช"้ แต่เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก หลายคนจะมองขา้มจุดน้ีไป บางคนคิดว่าส้ินเปลือง หลายคน (แมก้ระทัง่ วิศวกร หลาย
ท่าน) บอกวา่เป็นการข่ีชา้งจบัตัก๊แตน … ท่านละครับคิดอยา่งไร   

 คอยล์ร้อน (Condensing Unit) ของเคร่ืองปรับอากาศแยกส่วน ที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ขอให้คดิและเตรียมการส าหรับการซ่อมบ ารุงด้วย  



 หากคุณก าลงัติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนส าหรับอาคารท่ีสูงเกินกวา่ 2-3 ชั้นข้ึนไป ขอให้ค  านึงถึง การบ ารุงรักษา Condensing Unit 
ท่ีจะตั้งอยูภ่ายนอกอาคารดว้ย เช่นเดียวกบัการจะปลูกตน้ไมบ้นอาคาร สูง ๆ ตอ้งค านึงถึงบ ารุงรักษาตามท่ีเคยคุยให้ฟังแลว้ วา่จะตอ้งมีทางออก
ไปสู่เคร่ืองได ้ตอ้งมีท่ียนื (ท่ีปลอดภยั) เพียงพอส าหรับการลา้งเคร่ือง ซ่อมเคร่ือง หรือเติมน ้ายาของผูท่ี้ออกไปซ่อมบ ารุง เคยเห็นอาคารแห่งหน่ึง
สูงตั้ง 12 ชั้น วาง Condensing Unit ไวบ้นกนัสาดท่ีอยูห่่างจากหนา้ต่างตั้ง 4-5 เมตร ในเวลาปกตินอกจากจะท าความเสียวไส้ให้กบัผูค้นท่ีสญัจร
ผา่นไปมา เพราะไม่ทราบว่า กนัสาด ท่ีไม่ไดอ้อกแบบมา ให้รับน ้าหนกั- ความสัน่สะเทือนนั้น จะพงัลงมาเม่ือไร เม่ือเวลาซ่อมบ ารุงช่างซ่อม ก็
ท  าตวัเป็น นกัแสดงกายกรรม โลดแล่นอยูก่ลางเวหา จะเป็นจะตายเม่ือไรก็ไม่ทราบ … เขาเรียกวา่ "ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลัง่น ้าตา"   

 วธิีป้องกนัคาบด า ๆ น่าเกลยีด จากหัวจ่ายลมแอร์  

 ถา้คุณเดินชมสินคา้ตามห้างสรรพสินคา้ หรือเดินอยูใ่นอาคารส านกังานท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศส่วนกลาง (Central Airconditioning System) 
คุณจะเห็นหวัจ่ายลม (มกัเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีช่องให้ลมพดัออก) ติดตั้งในบริเวณฝ้าเพดาน และจะเป็นคราบฝุ่ นด า ๆ น่าเกลียด จบัอยูต่ามขอบของ
หวัจ่ายลม ระบบปรับอากาศนั้น …. หากคุณไดเ้ป็น เจา้ของอาคาร ท่ีใชเ้คร่ืองปรับอากาศแบบ Central Air หรือคุณเป็นผูอ้อกแบบ และไม่อยาก
ให้มีคราบด าน่าเกลียด เหล่านั้น ขอแนะน าให้ใชแ้ผน่กรองพิเศษ (Filter) แทนแผน่กรองธรรมดา ท่ีสามารถจบัฝุ่ นผง ท่ีออกมาจากท่อลม ได้
ดีกวา่ แต่ราคาค่อนขา้งแพง (ประมาณ 200 บาทต่อแอร์ขนาด 1 ตนัและตอ้งเปล่ียนทุก 3-12 เดือน) …. ลองพิจารณาดูนะครับ   

 คุณลมื Return Air หรือเปล่า ห้องคุณจึงไม่เยน็  

 ลองหาแกว้น ้ามา 1 ใบ ใส่น ้าให้เตม็ถว้ยแกว้จนน ้าเตม็แกว้ลน้ปร่ี แลว้พยายามเทน ้า ใส่เขา้ไปในถว้ย นั้นอีก (แมถ้ว้ยน ้านั้นจะมีน ้าเตม็แลว้ก็
ตาม) คุณจะสงัเกตไดว้่าน ้าท่ีคุณพยายามเทเขา้ไปใหม่ จะไม่เขา้ไป อยูใ่นแกว้ ไดเ้ลย ฉนัใดก็ฉนันั้น เฉกเช่นเดียวกบัระบบปรับอากาศ ท่ีลมจาก
เคร่ืองเป่าลมเยน็ จะไม่เป่าลมเยน็ออกมา หากไม่มีช่องให้อากาศในห้องไหลวนออก … ช่อง Return Air ก็คือช่องท่ีให้อากาศ ภายในห้อง ได้
ไหลวนกลบั สู่เคร่ืองปรับอากาศ หากเป็นเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กจะมีช่อง Return Air ท่ีตวั เป่าลมเยน็ ในห้องแต่ละห้องเลย (มกัอยูด่า้นล่าง 
หรือดา้นหลงัของท่ีเป่าลมเยน็) หากเป็นระบบใหญ่ หรือท่ีเรียกวา่ระบบ Central Air ตวัเป่าลมเยน็ อาจจะอยูห่่างจากห้องออกไป มีแต่เพียงท่อลม 
ท่ีต่อออกจาก ท่ีเป่าลมเยน็ ว่ิงมายงั ห้องของเรา คุณลองเอากระดาษไปบงัช่องรีเทิร์นแอร์เพ่ือไม่ให้ลมไหลกลบันั้นดู สกัครู่เดียว คุณจะรู้สึกทนัที
วา่ ห้องคุณร้อนข้ึน ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็ก มกัไม่ค่อยมีปัญหา (ขอเพียงแต่อยา่เอาเฟอร์นิเจอร์ ไปบงั ก็พอแลว้) 

 


