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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นโดยใชชุดทําน้ําเย็น
เธอรโมอิเล็กทริก เพื่อใหไดอุณหภูมิปรับอากาศของพัดลมไอเย็นที่เหมาะสมในการอยูอาศัย ระบบประกอบดวยเธอรโมอิ
เล็กทริก 2 โมดูล ดานเย็นของเธอรโมอิเล็กทริกติดตั้งกับถังเก็บน้ําของเครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็น และดานรอน
ของเธอรโมอิเล็กทริกติดตั้งชุดระบายความรอนซีพียูแบบทอความรอน ในการทดลองไดปรับเปล่ียนกระแสไฟฟาที่จายให
เธอรโมอิเล็กทริก ผลการทดลองพบวา อัตราการทําความเย็นเพิ่มขึ้นเมื่อกระแสไฟฟาที่จายใหเธอรโมอิเล็กทริกเพิ่มขึ้น 
สภาวะการทํางานที่เหมาะสม คือ การจายกระแสไฟฟาใหเธอรโมอิเล็กทริก 3.0 A ที่อัตราการไหลอากาศดานรอนเธอร
โมอิเล็กทริก 0.035 kg/s ซึ่งไดอัตราการทําความเย็น 35.30 W สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น 0.42 ที่อุณหภูมิ
น้ําเย็น 24.9ºC สงผลใหมีอุณหภูมิอากาศเย็น 26.2ºC ซึ่งอยูในชวงสภาวะสบายเชิงความรอนของคนไทย โดยสรุป 
เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นโดยใชชุดทําน้ําเย็นเธอรโมอิเล็กทริกสามารถลดอุณหภูมิอากาศ ทําใหเกิดภาวะนา
สบาย ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะพัฒนาในเชิงพาณิชย  
คําหลัก: เธอรโมอิเล็กทริก, สมรรถนะการทําความเย็น, พัดลมไอเย็น   
 
Abstract 
 This research aims to study of air cooler integrated with thermoelectric water cooler. The 
thermoelectric air conditioner is composed of two thermoelectric modules. The cold side of 
thermoelectric modules was fixed to water box of air cooler, and the hot side of thermoelectric 
modules was fixed to heat pipe CPU cooling. Test was conducted using various electric current 
applied to the thermoelectric modules. The results showed that the cooling capacity could be 
increased as the electric current increased. The suitable condition occurred at 3.0 A of current flow, 
hot air flow rate at 0.035 kg/s. The corresponding cooling capacity of 35.30 W, which gave the COP of 
0.42 with water temperature of 24.9ºC and cooled air temperature of 26.2ºC. In summary, the air 
cooler integrated with thermoelectric water cooler used to reduce the ambient air temperature for 
thermal comfort. Such application is considered to reliable and merit further investigations towards 
commercial development.  
Keywords: Thermoelectric, COP, Air cooler 
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1. บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีการใชระบบปรับอากาศและ
ทําความเย็นกันอยางแพรหลาย พบเห็นไดทั้งในภาค
ครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําเย็น ตูแชเย็น เปนตน 
ระบบการทําความเย็นโดยทั่วไปจะเปนระบบอัดไอ ซึ่ง
เปนระบบที่มีประสิทธิภาพการทําความเย็นสูง อยางไรก็
ตามจากการรายงานของกลุมวิชาการและมาตรฐาน 
สํานักพัฒนาทรัพยากรและบุคลากรดานพลังงานรายงาน
วา ระบบปรับอากาศ เปนสวนที่ใชพลังงานมากที่สุดใน
ภาคอาคารธุรกิจ มีสัดสวนการใชไฟฟาถึงประมาณ 60% 
ของการใชไฟฟาทั้งหมดของอาคาร [1] ซึ่งสงผลใหการใช
พลังงานไฟฟาภายในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้นตลอดเวลา 
อีกทั้งมีขนาดใหญ เสียงดัง และจําเปนตองมีการ
บํารุงรักษา ที่สําคัญมีการใชสารคลอโรฟลูออโรคารบอน 
(Chlorofluorocarbon, CFC) เปนสารทําความเย็น หาก
สาร CFC นี้รั่วออกสูบรรยากาศจะสงผลกระทบที่เปน
อันตรายตอส่ิงแวดลอมอยางมาก เนื่องจากการทําลาย
โอโซนชั้นบรรยากาศทําใหเกิดปรากฏการเรือนกระจก จึง
มีความพยายามหามาตรการตางๆ เพื่อลดการใชพลังงาน 
แนวทางในการปรับอากาศอีกรูปแบบหนึ่งคือใชหลักการ
ทําความเย็นแบบระเหย (Evaporative cooling) โดย
การปลอยน้ําไหลผานแผงทําระเหย เมื่ออากาศไหลผาน
แผงทําระเหย ซึ่งทําหนาที่ดูดซับความรอนจากอากาศ
เพื่อไปใชในการเปล่ียนสถานะจากน้ํากลายเปนไอ เกิด
การระเหยขึ้น เปนผลทําใหอากาศมีอุณหภูมิลดลง 
อากาศที่ไหลผานแผงทําระเหยจึงมีอุณหภูมิลดลงจาก
อุณหภูมิปกติ 5-13 ºC แตอากาศเย็นที่ไดมีความชื้นสูง 
จึงเหมาะกับการนําไปใชในพื้นที่เปดโลง ปจจุบันมีการนํา
หลักการทําความเย็นแบบระเหยมาประยุกตใชงานใน
เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นกันอยางแพรหลาย 
ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิอากาศได 5-13 ºC ไมมีละอองน้ํา 
ไมทําใหอับชื้น ไมปลอยสาร CFC ไดลมเย็นสดชื่นเหมือน
ลมธรรมชาติ สามารถใชไดในทั้งพื้นที่เปดและปด ใชงาน
งายเคล่ือนยายสะดวก [2] และใชพลังงานเพียง 1/8 เทา 
เมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบอัดไอในพื้นที่เดียวกัน 
[3] เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นตามทองตลาดมี
หลายราคาขึ้นอยูกับความสามารถในการลดอุณหภูมิ 

ขนาดความจุถังน้ําและคุณสมบัติพิเศษตางๆ เชน มีรีโมท 
มีเครื่องฟอกอากาศในตัว มีเครื่องสรางโอโซนในตัวเพื่อ
ฆาเชื้อโรคในน้ํา มีฟงกชั่นปรับระดับความเร็วลม มี
ฟงกชั่นปรับทิศทางการกระจายลม อยางไรก็ตาม
เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นก็มีขอดอย คือหากใช
ในหองปดนานๆ อาจเกิดกล่ินอับชื้น  ตองหมั่นทําความ
สะอาดชองใสน้ํา ตองคอยเติมน้ําเพื่อใหใชงานไดเต็ม
ประสิทธิภาพ และความเย็นที่ไดไมเทาเครื่องปรับอากาศ
แบบอัดไอ [4]  จากการรายงานของ 
Lertsatitthanakorn และคณะ [5] พบวา ประสิทธิภาพ
การทําความเย็นแบบระเหยขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน 
ความหนาของแผงทําระเหย อัตราการไหลอากาศ 
อุณหภูมิน้ํา อุณหภูมิอากาศแวดลอมและความชื้นสัมพัทธ 
ดังนั้นหากเราทําใหอุณหภูมิน้ําลดลงก็จะสงผลใหอุณหภูมิ
อากาศที่ไหลออกจากแผงทําระเหยมีคาต่ําลงดวย ในการ
ใชงานเครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นหากเรา
ตองการใหอากาศเย็นขึ้น (อุณหภูมิอากาศลดลง) สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาดวยการเติมน้ําแข็งลงในถังเก็บน้ํา
เพื่อลดอุณหภูมิน้ําซึ่งอาจเกิดความยุงยากและเสียเวลาใน
การถอดอุปกรณของเครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็น 
ทางผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะลดอุณหภูมิน้ําในถังใหต่ํากวา
อุณหภูมิอากาศแวดลอมในระหวางการใชงาน โดย
คํานึงถึงความสะดวกสบายในการใชงาน การติดตั้งชุดทํา
น้ําเย็นเขากับพัดลมไอเย็นตองมีขนาดกะทัดรัด และ
สามารถปรับตั้งคาอุณหภูมิอากาศเย็นได การนําเอา
เทคโนโลยีเธอรโมอิเล็กทริก (Thermoelectric) มาทํา
ความเย็นน้ําในถังจึงมีความเหมาะสม ซึ่งมีขอดีคือ ระบบ
การทําความเย็นแบบเธอรโมอิเล็กทริกจะอยูในสภาวะ
ของแข็ง  ไมมีการเปล่ียนแปลงสถานะ ไมใชสาร CFC จึง
ไมทําลายสภาวะแวดลอม  ไมมีชิ้นสวนที่เคล่ือนที่จึงไม
ตองบํารุงรักษา ไมมีเสียงในขณะทํางาน ควบคุมการ
ทํางานไดงาย ขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบาและยังมีอายุ
การใชงานที่ยาวนานกวาเมื่อเปรียบเทียบกับระบบทํา
ความเย็นโดยทั่วไป 

การทําความเย็นดวยเธอรโมอิเล็กทริกมีการใชอยาง
กวางขวาง เชน ชุดอุปกรณทําความเย็นเพื่อใชในทาง
การแพทย [6] ตูเย็นแบบเธอรโมอิเล็กทริกพลังงาน
แสงอาทิตยขนาดพกพา [7-8] กลองแชเย็นดวยเธอรโมอิ
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เล็กทริกสําหรับเก็บวัคซีนเพื่อการขนสง [9] ตูน้ําเย็นแบบ
เธอรโมอิเล็กทริก [10] และการปรับอากาศโดยใชเธอร
โมอิเล็กทริก [11-12] จากงานวิจัยดังกลาวมาแลวขางตน 
จะเห็นไดวามีความเปนไปไดที่จะนําเธอรโมอิเล็กทริกมา
ประยุกตใชกับการทําความเย็น ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่
จะศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศแบบพัดลม
ไอเย็นรวมกับชุดทําน้ําเย็นเธอรโมอิเล็กทริก เพื่อเปน
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการทําความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็น เพื่อใหไดอุณหภูมิ
ปรับอากาศของพัดลมไอเย็นที่เหมาะสม โดยดานเย็นของ
เธอรโมอิเล็กทริกติดตั้งแผนอะลูมิเนียมเพื่อดึงความรอน
ออกจากถังเก็บน้ําของเครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอ
เย็น และดานรอนของเธอรโมอิเล็กทริกติดตั้งชุดระบาย
ความรอนซีพียูแบบทอความรอน 

  
2. วัสดุ อุปกรณและวิธีการ 

เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นโดยใชชุดทําน้ํา
เย็นเธอรโมอิเล็กทริก ดังรูปที่  1 ประกอบดวยเธอรโมอิ
เล็กทริกโมดูล (TEC1-12706, China) ขนาด 4.0 cm × 
4.0 cm × 0.3 cm (กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 2 โมดูล 
โดยดานรอนของเธอรโมอิเล็กทริกติดตั้งชุดระบายความ
รอนซีพียูแบบทอความรอน ขนาด 13.0 cm × 12.0 cm 
× 4.5 cm (กวาง x ยาว x สูง) จํานวน 2 ชุด พรอมพัด
ลมระบายความรอน (อัตราการไหลอากาศดานรอนเธอร
โมอิเล็กทริก 0.035 kg/s) ขนาดแรงดันไฟฟา 12 V 
กําลังไฟฟา 3 W จํานวน 2 เครื่อง และดานเย็นของเธอร
โมอิเล็กทริกติดตั้งแผนอะลูมิเนียมเพื่อดึงความรอนออก
จากถังเก็บน้ําของเครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็น ใน
งานวิจัยนี้ไดทดสอบกับพัดลมไอเย็น Hatari รุน AC 
Classic1 แรงดันไฟฟา 220 V กําลังไฟฟา 46 W ขนาด 
30.0 cm × 45.0 cm × 80.0 cm (กวาง x ยาว x สูง) 
ซึ่งใชแผงทําความเย็นแบบระเหย (Cooling pad) ขนาด 
27.7 cm × 33.0 cm × 5.0 cm (กวาง x ยาว x สูง) มี
ปมน้ํา 220 V กําลังไฟฟา 3 W สงน้ําไปยังแผงทําความ
เย็นแบบระเหยที่อัตราการไหล 4.17 lpm และสามารถ
ปรับความเร็วอากาศไหลผานทําแผงความเย็นแบบระเหย
ได 4 ระดับ ในการทดลองเปดพัดลม ระดับ 1 ซึ่งมี

ความเร็วลมของอากาศเย็นหนาแผงทําระเหย 1.5 m/s 
(อัตราการไหลอากาศเย็นผานแผงทําระเหย 0.079 kg/s) 

 
รูปที่ 1 ลักษณะการติดตั้งและสวนประกอบของ

เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นโดยใช 
ชุดทําน้ําเย็นเธอรโมอิเล็กทริก   

 
เครื่องมือวัดที่ใชการทดลองประกอบไปดวย เธอร

โมคัปเปล ชนิด K (accuracy ±0.5ºC) โดยตอเขากับ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ (Yokogawa model IM MX 100) 
เพื่อใชวัดอุณหภูมิที่จุดตางๆ ของระบบ เครื่องมือวัด
ความเร็วลมแบบใบพัด (M WAVETER Meterman 
modl TMA 10 accuracy ±0.27 m/s) เครื่องมือวัดทาง
ไฟฟา (Fuke model DT9205 accuracy ±5 %) สําหรับ
วัดกระแสไฟฟา และแรงดันไฟฟา อุปกรณวัดอัตราการ
ไหล (Flow meter model L4-102) เครื่องวัดความชื้น
สัมพัทธ (Testo model 635-2 accuracy ±3% RH) 
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รูปที่ 2 ตําแหนงการวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ 

ความเร็วลมและอัตราการไหลน้ํา 
หลักการทํางานเครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็น

โดยใชชุดทําน้ําเย็นเธอรโมอิเล็กทริก โดยการสูบน้ําไปยัง
ถาดกระจายน้ําแลวปลอยน้ําไหลผานแผงทําระเหย เมื่อ
พัดลมพัดอากาศไหลผานแผงทําระเหย ซึ่งทําหนาที่ดูดซับ
ความรอนจากอากาศเพื่อไปใชในการเปล่ียนสถานะจาก
น้ํากลายเปนไอ เกิดการระเหยขึ้น เปนผลทําใหอากาศมี
อุณหภูมิลดลง อากาศที่ไหลผานแผงทําระเหยจึงมี
อุณหภูมิลดลงจากอุณหภูมิปกติ สวนน้ําที่เหลือจากการ
ทําระเหยจะไหลไปยังถังเก็บน้ําเพื่อรอการสูบน้ําไหลเวียน
ตอไป ซึ่งระบบทําน้ําเย็นเธอรโมอิเล็กทริก จะทําหนาที่
ลดอุณหภูมิน้ําในถังเก็บน้ํา การลดอุณหภูมิน้ําลงก็จะ
สงผลใหอุณหภูมิอากาศที่ไหลออกจากแผงทําระเหยมีคา
ต่ําลง โดยสภาวะเริ่มตนเมื่อเราปอนกระแสไฟฟาใหกับ
เธอรโมอิเล็กทริกจะสงผลใหดานเย็นของเธอรโมอิเล็ก- 
ทริกดึงความรอนออกจากถังเก็บน้ําทําใหอุณหภูมิน้ํา
ลดลง ในขณะที่ดานรอนของเธอรโมอิเล็กทริกถูกระบาย
ความรอนดวยชุดระบายความรอนซีพียูแบบทอความรอน 
โดยใชพัดลมดูดอากาศไหลผานชุดระบายความรอนเพื่อ
นําความรอนทิ้งสูส่ิงแวดลอม 

 
3. การวิเคราะห 

การคํานวณหาอัตราการทําความเย็นของเธอรโมอิ
เล็กทริก (Cooling capacity, Qc) [11] 
 

           (1) 
 

เมื่อ  
Qc คือ อัตราการทําความเย็น (W) 
α คือ สัมประสิทธิ์ของซีเบ็ค 0.0444 V/K [8] 
I   คือ กระแสไฟฟาที่จายใหเธอรโมอิเล็กทริก (A) 
Tc คือ อุณหภูมิดานเย็นเธอรโมอิเล็กทริก (K) 
Th คือ อุณหภูมิดานรอนเธอรโมอิเล็กทริก (K) 

R  คือ ความตานทานไฟฟาเธอรโมอิเล็กทริก 2.545 Ω  
K  คือ คาการนําความรอนเธอรโมอิเล็กทริก 0.495 W/K 
 

การคํานวณสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น 
(Coefficient of performance of refrigeration, COP)  
พิจารณาเฉพาะชุดทําน้ําเย็นเธอรโมอิเล็กทริก 
 

                     (2) 
 

พิจารณาทั้งระบบปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นโดยใชชุด
ทําน้ําเย็นเธอรโมอิเล็กทริก 
 

       (3) 
 

เมื่อ  
COP คือ สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น 
Qc  คือ อัตราการทําความเย็น (W) 
PTE คือ กําลังไฟฟาเธอรโมอิเล็กทริก (W) 
Phb คือ กําลังไฟฟาพัดลมดานรอน (W) 
PAC คือ กําลังไฟฟาพัดลมไอเย็น (ปมน้ํา+พัดลม) (W) 
 

4. ผลการทดลอง 
ตัวอยางอุณหภูมิตําแหนงตางๆ ของ

เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นโดยใชชุดทําน้ําเย็น
เธอรโมอิเล็กทริก ที่เงื่อนไขการจายกระแสไฟฟาใหเธอร
โมอิเล็กทริก 3.0 A พบวา อุณหภูมิอากาศแวดลอม 
(Tamb) 32.4ºC ความชื้นสัมพัทธอากาศ 65.0% มี
อุณหภูมิดานรอนของเธอรโมอิเล็กทริก (Th) เพิ่มขึ้นเปน 
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38.3ºC มีอุณหภูมิอากาศรอนที่ระบายออกสูส่ิงแวดลอม 
(Tha,o) 36.1ºC ดังรูปที่ 3  

 

 
รูปที่ 3 อุณหภูมิตําแหนงตางๆ ที่เงื่อนไขการจาย

กระแสไฟฟาใหเธอรโมอิเล็กทริก 3.0 A 
 

ขณะที่อุณหภูมิดานเย็นเธอรโมอิเล็กทริก (Tc) ลดลง
เปน 18.6ºC สามารถลดอุณหภูมิน้ําเย็น (Tw) จาก 
30.5ºC เปน 24.9ºC สงผลใหมีอุณหภูมิอากาศเย็น (Tair) 
ลดลงจาก 32.5ºC เปน 26.2ºC ซึ่งเปนอุณหภูมิอากาศที่
เหมาะสําหรับการปรับอากาศ ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
ของ Yamtraipat และคณะ [13] ซึ่งศึกษาสภาวะสบาย
สําหรับหองปรับอากาศในประเทศไทย พบวา คนสวน
ใหญรูสึกสบายที่อุณหภูมิ 26.0ºC ที่ความชื้นสัมพัทธ
ระหวาง 40 – 70% และความเร็วลม 0.2 - 0.25 m/s  
 

เมื่อเปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็น
โดยใชชุดทําน้ําเย็นเธอรโมอิเล็กทริก ที่เงื่อนไขการจาย
กระแสไฟฟาใหเธอรโมอิเล็กทริก 3.0 A กับ
เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นธรรมดาที่สภาวะ
แวดลอมเดียวกัน ดังรูปที่ 4 พบวา อุณหภูมิอากาศ
แวดลอม (Tamb) 32.4ºC ความชื้นสัมพัทธอากาศ 65.0% 
การใชชุดทําน้ําเย็นเธอรโมอิเล็กทริก สามารถลดอุณหภูมิ
น้ํา (Tw_TEC) ลงเปน 24.9ºC สงผลใหอุณหภูมิอากาศเย็น 
(Tair_TEC) ลดลงเปน 26.1ºC และใชพลังงานรวม (PTEC) 
84.4 W ขณะที่การใชเครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็น
ธรรมดาสามารถลดอุณหภูมิน้ํา (Tw_AC) ลงเปน 26.8ºC 
สงผลใหอุณหภูมิอากาศเย็น (Tair_AC) ลดลงเปน 27.9ºC 
และใชพลังงาน (PAC) 26.0 W 

 

 
รูปที่ 4 ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิตําแหนงตางๆ        

ที่สภาวะแวดลอมเดียวกัน 
 

รูปที่ 5 แสดงอิทธิพลของการปรับเปล่ียนคา
กระแสไฟฟาที่จายใหกับเธอรโมอิเล็กทริก ทําการปรับ
กระแสทั้งหมด 3 คา ไดแก 2.0 3.0 และ 4.0 A โดยปรับ
ขึ้นครั้งละ 1.0 A ผลการทดลอง พบวา เมื่อกระแสไฟฟา
ที่จายใหกับเธอรโมอิเล็กทริกเพิ่มขึ้น อุณหภูมิดานเย็น
ของเธอรโมอิเล็กทริกมีคาลดลง จาก 19.6ºC ที่
กระแสไฟฟา 2.0 A เปน 17.7ºC ที่กระแสไฟฟา 4.0 A 
ขณะที่อุณหภูมิที่ดานรอนของเธอรโมอิเล็กทริกเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องจาก 35.3ºC ที่กระแสไฟฟา 2.0 A เปน 
43.1ºC ที่กระแสไฟฟา 4.0 A 
 

 
รูปที่ 5 อุณหภูมิดานรอนและดานเย็นของเธอรโมอิเล็ก 

ทริกที่อัตราการจายกระแสไฟฟาตางๆ 
การเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศดานรอนเธอรโมอิ

เล็กทริก (Tha,o) ที่ระบายความรอนสูส่ิงแวดลอม เมื่อปรับ
กระแสไฟฟา 2.0 3.0 และ 4.0 A พบวา อุณหภูมิอากาศ
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รอนเพิ่มขึ้นเปน 33.5 36.1 และ 40.0ºC ตามลําดับ และ
ผลการเปรียบเทียบอุณหภูมิน้ําเย็น (Tw) พบวา อุณหภูมิ
น้ําเย็นลดลงเปน 25.9 24.8 และ 24.2 ºC ตามลําดับ 
สงผลใหอุณหภูมิอากาศเย็น (Tair) สําหรับนําไปใชในการ
ปรับอากาศ มีอุณหภูมิลดลงเปน 27.1 26.0 และ 25.3ºC 
ตามลําดับ ดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 อุณหภูมิอากาศดานรอนเธอรโมอิเล็กทริกและ

อุณหภูมิน้ําเย็นที่อัตราการจายกระแสไฟฟาตางๆ 
 

 
รูปที่ 7 อุณหภูมิอากาศเย็น (Tair) ที่อัตราการจาย

กระแสไฟฟาตางๆ 
 
 การปรับเปล่ียนการจายกระแสไฟฟาใหกับเธอรโมอิ
เล็กทริกมีผลตอคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น 
อัตราการทําความเย็น และกําลังไฟฟาที่ใช พบวา เมื่อ
เพิ่มอัตราการจายกระแสไฟฟาใหเธอรโมอิเล็กทริกจะ
สงผลใหอัตราการทําความเย็นเพิ่มขึ้นและอัตราการใช
พลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น แตคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทํา

ความเย็นลดลง ดังตาราง 1 เมื่อพิจารณาเฉพาะชุดทําน้ํา
เย็นเธอรโมอิเล็กทริก ที่อัตราการจายกระแสไฟฟา 2.0 
3.0 และ 4.0 A พบวา คาอัตราการทําความเย็นเพิ่มขึ้น 
(Qc) 26.25 35.30 และ 37.47 W ตามลําดับ คา
กําลังไฟฟาที่ใชเพิ่มขึ้น (PTEC) 28.58 58.39 และ 100.52 
W ตามลําดับ และคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความ
เย็นลดลง (COPTEC) 0.92 0.60 และ 0.37 ตามลําดับ  
 
ตาราง 1 คาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น อัตรา
การทําความเย็นและกําลังไฟฟาที่ใช 
Current 

(A) 
Qc 
(W) 

PTEC (W) COPTEC PTotal 
(W) 

COPTotal 

2.0 26.25 28.58 0.92 54.58 0.48 
3.0 35.30 58.39 0.60 84.39 0.42 
4.0 37.47 100.52 0.37 126.52 0.30 

 
 หากพิจารณาทั้งระบบปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็น
โดยใชชุดทําน้ําเย็นเธอรโมอิเล็กทริก พบวา คา
กําลังไฟฟาที่ใชเพิ่มขึ้น (PTotal) 54.58 84.39 และ 
126.52 W ตามลําดับ และคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการ
ทําความเย็นลดลง (COPTotal) 0.48 0.42 และ 0.30 
ตามลําดับ จะเห็นวาในแตละเงื่อนไขการทดลองจะมีคา
กําลังไฟฟาที่ใชเพิ่มขึ้นมาจาก การใชพลังงานของ
เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็น (PAC) ซึ่งมีปมน้ําและ
พัดลม 37.40 W 
 

5. สรุปผลการทดลอง 
 จากผลการศึกษา พบวา สมรรถนะการทําความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นโดยใชชุดทําน้ํา
เย็นเธอรโมอิเล็กทริก ขึ้นอยูกับกระแสไฟฟาที่จายใหเธอร
โมอิเล็กทริก จากการทดลองสรุปไดวา ที่อัตราการจาย
กระแสไฟฟาใหเธอรโมอิเล็กทริก 3.0 A สามารถลด
อุณหภูมิน้ําเย็น (Tw) จาก 30.5ºC เปน 24.9ºC สงผลให
มีอุณหภูมิอากาศเย็น (Tair) ลดลงจาก 32.5ºC เปน 
26.2ºC ซึ่งเปนอุณหภูมิอากาศที่เหมาะสําหรับการปรับ
อากาศ ขณะที่เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็น
สามารถลดอุณหภูมิอากาศเย็นลงเปน 27.9 – 28.0ºC 
ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดในทางเทคนิคที่จะพัฒนา
เครื่องปรับอากาศแบบพัดลมไอเย็นโดยใชชุดทําน้ําเย็น



 

 

การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเคร่ืองกลแหงประเทศไทย คร้ังที่ 33 
วันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จังหวัดอุดรธานี 

ETM – 029 
 

 
เธอรโมอิเล็กทริก เพื่อใหเกิดความสบายเฉพาะบุคคล 
เพื่อเปนการลดปญหาส่ิงแวดลอมและความส้ินเปลือง
พลังงานจากการใชเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ 
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