
นยิามของสนิคา้ 

เครือ่งปรบัอากาศ  เป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีใ่ชค้วบคมุอณุหภมูแิละความชืน้ของอากาศใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของพืน้ที ่หนึง่ ๆ อาจเป็น

หอ้ง หรอืสถานที ่หรอืภายในรถยนตเ์ครือ่งปรับอากาศ ทีก่รมสรรพสามติจัดเก็บภาษี คอื เครือ่งปรับอากาศทีม่ขีนาดความเย็นไมเ่กนิ72,000 บทียีตูอ่

ชัว่โมง ซึง่มลีักษณะดังนี ้

• COOLING UNIT หรอื FAN COIL UNIT หรอื INDOOR UNIT ซึง่ประกอบดว้ยแผงสง่ลมเย็น (EVAPORATOR) และพัดลมซึง่ขับดว้ยมอเตอร

• CONDEN

 ์

SING UNIT ซึง่ประกอบดว้ยแผงระบายความรอ้น (CONDENSER) พัดลมซึง่ขับดว้ยมอเตอรแ์ละคอมเพรสเซอร ์(COMPRESSOR) 

ละตัวสามารถ

ระเภทของเครือ่งปรบัอากาศ แบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

แบบแยกส

แยกส

แยกสว่นตัง้พืน้ห

แยกสว่นฝังใตเ้พด

แยกสว่นสง่ตาม

แบบเคลือ่นที ่

เครือ่งปรับอากาศร เครือ่งปรับอากาศทีต่ดิตัง้ในอาคาร กลา่วคอื เครือ่งปรับอากาศรถยนตจ์ะใชต้ดิตัง้ภายในรถยนต์

รือ่งปรับอากาศรถยนตม์สีว่นประกอบทีสํ่าคัญ แบง่ออกได ้2 สว่น ดังตอ่ไปนี ้

 
 แบบลกูส มคีวามทนทานมาก แตม่น้ํีาหนักมาก ดังนัน้ การทํางานในแตล่ะ

ครัง้จะอาศัยแรงบดิ

 อดตีรถยนตก์ระบะสว่นใหญใ่ชแ้บบสวอซ

เพลตทัง้หมด 

ทิธภิาพสงูกับระบบเครือ่งทําความเย็นขนาดเล็กและมขีอ้ดคีอืมน้ํีาหนักเบา เหมาะกบัการ

ใชใ้นรถยนตข์นาด

 ้3 แบบ คอื 

 แบบ FI

E (แบบครบีขดไปมา) มลีักษณะการวิง่ของน้ํายาแบบขึน้ ๆ ลง ๆ 

แบบ PARALLEL F หลเวยีนของ

น้ํายาทลีะ 5 ทอ่ให ภิาพในการทํา

ความเย็นไดร้วดเร็  

ทัง้นีใ้หร้วมถงึ CONDENSING UNIT ทีม่กีารใชแ้ผงระบายความรอ้นร่วมกัน แตม่คีอมเพรสเซอรห์ลายตัว โดยทีค่อมเพรสเซอรแ์ต่

ทําความเย็นไดไ้มเ่กนิ 72,000 บทียีตูอ่ชัว่โมง 

 

ป

• เครือ่งปรับอากาศทีต่ดิตัง้ในอาคาร แบง่ออกเป็น 

o แบบตดิหนา้ตา่ง 

o ว่น 

 ว่นตดิผนัง (WALL TYPE) 

 รอืแขวน (FLOOR TYPE) 

 าน (CELLING TYPE) 

 ทอ่ (AIR DUCT) 

 
• ถยนต ์มคีวามแตกตา่งจาก

เทา่นัน้ โดยรถยนตท์ีผ่ลติสว่นใหญม่ากกวา่รอ้ยละ 90 โรงงานผลติรถยนตจ์ะออกแบบและตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศมาพรอ้มกบัตัวรถยนต ์

เนือ่งจากเครือ่งปรับอากาศทีต่ดิตัง้มาพรอ้มกบัตัวรถยนตจ์ะมกีารจัดวางเครือ่งปรับอากาศภายในรถยนตท์ีม่สีภาพเรยีบรอ้ยเขา้กบัตัวรถ ปัจจบุัน

การตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศรถยนตจ์ะตดิตัง้ภายในกระบวนการการผลติรถยนตจ์ากโรงงานผูผ้ลติรถยนตม์าพรอ้มตัวสนิคา้รถยนตเ์ลย เพราะจะ

ชว่ยใหป้ระหยัดเวลา และผูซ้ ือ้รถยนตไ์ดรั้บการรับประกันสนิคา้ ท่ัวไปการตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศในรถยนตจ์ะมกีารออกแบบลว่งหนา้ระหวา่ง

บรษัิทรถยนตร์่วมกับบรษัิทเครือ่งปรับอากาศรถยนต ์เพราะในรถยนตแ์ตล่ะรุ่นจะมพีืน้ทีข่องหอ้งโดยสาร พืน้ทีใ่นการจัดวางและตดิอปุกรณ์ที่

แตกตา่งกัน ทัง้นี ้

 

เค

o สว่นทีเ่ป็นอปุกรณ์นอกหอ้งโดยสารรถยนต ์ไดแ้ก ่

คอมเพรสเซอร ์(COMPRESSOR) ม ี3 แบบ คอื 

บู (RECIPROCATING TYPE) การทํางานมปีระสทิธภิาพสงู 

จากเครือ่งยนตม์าก จงึตอ้งมกีารเร่งคันเรง่รถยนต ์เพือ่ชดเชยรอบของเครือ่งยนต ์ปัจจบุันนยิมใชก้บัรถยนตข์นาด

ใหญ ่มกีารตดิตัง้เครือ่งยนตใ์นการขับเคลือ่น โดยเฉพาะแยกจากเครือ่งยนตใ์นตัวรถยนต ์เชน่ รถทัวรข์นาดใหญ่ทีต่ดิตัง้เครือ่งยนต์

สําหรับเครือ่งปรับอากาศไวต้า่งหากอกีเครือ่งหนึง่ เป็นตน้ 

 แบบสวอชเพลต (SWASH PLATE TYPE) มกีารทํางานในลักษณะเดยีวกันกบัแบบลกูสบู

 แบบโรตารี ่(ROTARY TYPE) ทํางานมปีระส

เล็ก (รถยนตเ์กง๋ใชค้อมเพรสเซอรแ์บบโรตารีทั่ง้หมด) เพราะใชแ้รงบดิเครือ่งยนต ์(เครือ่งยนตใ์นรถยนต)์ ตํา่ 

ปัจจบุันรถยนตข์นาดเล็กสว่นใหญ่หนัมาใชค้อมเพรสเซอรแ์บบโรตารีทั่ง้หมด 

 คอนเดนเซอร ์(CONDENSER) หรอืคอยลร์อ้น หรอือปุกรณ์ควบแน่น แบง่ตามการออกแบบการวิง่ของน้ํายาได

N AND TUBE (แบบขดทอ่และครบี) มลีักษณะการวิง่ของน้ํายาแบบเลือ้ยไปมา 

 แบบ SERPENTIN

 LOW มลีักษณะการวิง่ของน้ํายาแบบขนาน ซึง่การวิง่ของน้ํายาจะมปีระสทิธภิาพดกีวา่ เนือ่งจากมกีารไ

ญ ่ทัง้นีแ้ตล่ะทอ่ใหญจ่ะประกอบดว้ย 5 ทอ่เล็ก น้ํายาจงึไหลเวยีนทลีะ 25 ทอ่เล็ก ทําใหม้ปีระสทิธ

ว ปัจจบุันรถยนตส์ว่นใหญใ่ชแ้บบPARALLEL FLOW รถยนตก์ระบะ  สว่นใหญใ่นปัจจบุันหนัมาใชแ้บบ PARALLEL

FLOW 



 รซีฟีเวอร ์ไดเออร ์(RECEIVER DRYER) ตดิตัง้ตดิกบัคอยลเ์ย็นม ี2 แบบ คอื 

 แบบ T-TYPE ทําจากเหล็ก และอลมูเินยีม 

 แบบ F

็กซแ์พนชนัวาลว์ (EX นแมกเนตคิสค์รัช (MAGNETIC CLUTH) ทํางานเมือ่มไีฟ

ะตุน้ใหห้มนุ (มสีายพ เนตคิสค์รัชนีจ้ะหมนุ (FREE) ไมม่แีรง

ฉุดและไมท่

ดันภายใน 

็ นอปุกรณ์ภายในรถ

ม (มอเตอรโ์บลวเ์ออ ากาศภายในรถเกดิการหมนุเวยีน

ผา่นอ

อวีาพอเรเตอร ์(EVAP

นต ์ใหป้ระสทิธภิาพในการทําความเย็นดกีวา่แบบ FIN AND TUBE ปัจจบุันรถยนตส์ว่นใหญ่

นยิมใชอ้วีาพอเรเต

แบบ FIN AND TUBE มลีักษณะเป

ชดุจา่ยลมทีผ่า่นมาจากอวีา

ครือ่งปรับอากาศ เป็นชดุควบคมุทศิทางลมระบบปรับอากาศ ซึง่ตดิตัง้ทีแ่ผงคอนโซลหนา้ภายในตัวรถยนต ์เป็นสวติซท์ีทํ่า

หนา้ทีค่วบคมุการปรับอากา คมุอากาศเขา้ชอ่งทางออกของอากาศ

ภายในรถยนต ์เป

ทอ่ลม แบง่ออกเป

ิง  http://w

LAT – HEAD TYPE (แบบหวัเรยีบ) ทําจากอลมูเินยีม 

 เอ PANSION VALVE) เป็นตัวปรับแรงดันอตัโนมัตภิายในจา

กร านยดึอยู)่ ใชแ้มเ่หล็กเป็นตัวจับ – ปลอ่ย ถา้ปิดเครือ่งปรับอากาศ จานแมก

ํางานม ี2 แบบ คอื 

 INTERNAL EQUALIZING TYPE เป็นแบบควบคมุแรงดันภายนอก ปัจจบุันรถยนตน์ยิมใชแ้บบนี ้

 EXTERNAL EQUALIZING TYPE เป็นแบบควบคมุแรง

o สว่นทีเ่ป ยนต ์ไดแ้ก ่

 ชดุพัดล ร ์: MOTOR BLOWER) ใบพัดโบลวเ์ออรจ์ะถกูขับใหห้มนุดว้ยมอเตอร ์ทําใหอ้

วีาพอเรเตอร ์

 ORETOR) หรอืแผงคอยลเ์ย็น ม ี3 แบบ คอื 

 แบบ LAMINATE โครงสรา้งคลา้ยหมอ้น้ําในรถย

อร ์หรอืแผงคอยลเ์ย็นแบบนี ้

 ็ นทอ่ทองแดง รถยนตร์ุ่นเกา่สว่นใหญใ่ชอ้วีาพอเรเตอร ์หรอืแผงคอยลเ์ย็น แบบนี ้

 แบบ SERPENTINE มลีักษณะขดไปมาเป็นรเูล็ก ๆ หลาย ๆ ร ู

 พอเรเตอรเ์ขา้สูภ่ายในหอ้งโดยสารรถยนต ์

 แผงสวติซค์วบคมุเ

ศ ตามความตอ้งการของผูใ้ชร้ถ (ระดับอณุหภมู ิความแรงของพัดลม การควบ

็ นตน้) 

 ็ นทอ่ลมดา้นผูโ้ดยสาร ทอ่ลมตรงกลาง และทอ่ลมดา้นคนขับ 

 ทอ่ละลายฝ้า แบง่ออกเป็นทอ่ละลายฝ้าดา้นซา้ย ทอ่ละลายฝ้ากระจกหนา้ และทอ่ละลายฝ้าดา้นขวา 
 

อ้างอ ww.excise.go.th/index.php?id=180  


