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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ                           แบบ ว-1ด 

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตร ี

------------------------------------ 

ชื่อโครงการวจัิย (ไทย) การพัฒนาระบบทาํความเย็นแบบอีเจ็คเตอรเพื่อการประยุกตใชกับระบบปรบั 
  อากาศ 
              (ภาษาอังกฤษ) Development of Ejector Refrigeration for Air Conditioning  
  Application 

สวน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย               

        โครงการวิจยัใหม         

        โครงการวิจัยตอเนื่องระยะเวลา 2 ป ปนี้เปนปที่ 1 รหัสโครงการวิจัย………..… 
  ระบุความสอดคลองของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผน
  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) (ผนวก 2) ซ่ึง 
  ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร (หากสอดคลองมากกวา 1 ยุทธศาสตร กรุณาจัดเรียงลําดับ
  ความสอดคลองจากมากที่สุดไปสูนอยที่สุด โดยระบุหมายเลข 1 ในยุทธศาสตรที่มี
  ความสอดคลองมากที่สุด   และระบุความสําคัญกับเรื่องที่สอดคลองมากที่สุดใน
  ยุทธศาสตรนั้น ๆ) 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ
   เรียนรู ใหความสําคัญกับ (ทําเครื่องหมาย   ในชอง  ) 

  การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกดิภูมิคุมกัน 
 การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มี
ความสัมพันธทางสังคมและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู 

 การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 
 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคง
 ของประเทศ ใหความสําคัญกับ (ทําเครื่องหมาย   ในชอง  ) 

         การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 
  การเสริมสรางศักยภาพของชมุชนในการอยูรวมกนักับทรพัยากรธรรมชาติ

(ฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 2549) 
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  และสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล 
 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยนื ใหความสําคัญกับ 
 (ทําเครื่องหมาย   ในชอง  ) 
  การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และคุณคาของสินคาและ 
  บริการบนฐานความรูและความเปนไทย 
  การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
  การสนับสนนุใหเกดิการแขงขันที่เปนธรรม และการกระจายผลประโยชน 
  จากการพัฒนาอยางเปนธรรม 

 ยุทธศาสตรการพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
 ม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ (ทําเครื่องหมาย 
   ในชอง  ) 
  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน 
  การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ 
  ยั่งยืน 
  การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ให
 ความสําคัญกับ (ทําเครื่องหมาย   ในชอง  ) 
  การเสริมสราง และพัฒนาวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให 
  เปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย 

 เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน ใหสามารถเขารวมในการ
บริหารจัดการประเทศ 

 สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทน
การกํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพฒันา 

 การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถ่ิน และชุมชน
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง 

 สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล 
 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจดัสรรประโยชน
จากการพัฒนา 

 การรักษาและเสริมสรางความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน 

 อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......ยุทธศาสตรพลังงานแหงชาติ การใชพลังงานทดแทน และ 
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การอนุรักษพลังงาน 

สวน  ข   : องคประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย  
1. คณะผูดําเนนิงานวิจัย     
     หัวหนาโครงการวิจยั ผศ.ดร.กุลเชษฐ  เพียรทอง สัดสวนที่ทํางานวิจยั 50 % 

  (Asst.Prof.Dr. Kulachate  PIANTHONG) 
     ผูวิจัยหลัก  ผศ.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ สัดสวนที่ทํางานวิจยั 30 % 

  (Asst.Prof. Prachasanti THAIYASUIT)  
    ผูรวมวิจยั  นายไพบูลย เสถียรรัมย สัดสวนที่ทํางานวิจยั 20 % 
   (Mr. Piboon SATHEANRUM) 
    ผูชวยนกัวจิยั  นายวิระพันธ  สีหนาม 
   (Mr. Wirapan SEEHANAM) 
 
2. หนวยงานทีรั่บผิดชอบ: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

ถนนวาริน-เดชอุดม อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
 
3. ประเภทของการวิจัย (ผนวก 3): งานวิจยัพื้นฐาน 
 
4. สาขาวิชาการและกลุมวิชาท่ีทําการวิจัย  (ผนวก 3): วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี 
 
5. คําสําคัญ (keywords) ของโครงการวจัิย 

 อีเจ็คเตอร (ejector) 
 ระบบทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร (ejector refrigeration) 
 การคํานวณเชงิตัวเลข (Computational fluid dynamics: CFD) 
 ระบบการทําความเยน็ (Cooling system) 

 
6. ความสําคัญ และที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 
 ระบบทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร ถูกประดษิฐขึ้นครั้งแรกโดย Maurice Leblanc ในป ค.ศ. 1910 
[1] ซ่ึงใชเปนระบบทําความเย็น สําหรับการปรับอากาศในอาคารขนาดใหญ แตการศึกษาและพัฒนา
หยุดชะงักลง เนื่องจากสมรรถนะการทําความเยน็ต่ํากวาระบบทําความเย็นแบบอัดไอ แตในปจจุบัน 
ระบบทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรเร่ิมเปนที่สนใจอีกครั้ง เพราะมีขอดีที่สามารถใชพลังงานคุณภาพต่ํา
และ ราคาต่ํา เชน พลังงานแสดงอาทติย และพลังงานความรอนทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม มา
ขับเคลื่อนระบบได อีกทั้งยังสามารถใชสารทํางานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน น้าํ หรือ สารทําความ
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เย็นชนดิใหมๆ  ที่ใชในปจจบุันได [2] ดวยเหตนุี้ ทําใหการศึกษาและพัฒนาระบบทาํความเยน็แบบอีเจ็ค
เตอร จึงเริ่มตื่นตัวขึ้นอกีครั้ง  
 ระบบทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรที่ใชงานไดในปจจุบัน เปนระบบทําความเยน็ขนาดใหญ และ
จะตองใชพลังงานความรอนทิ้งจํานวนมหาศาล แตสําหรับการพัฒนา การปรับอากาศในอาคารที่อยู
อาศัยขนาดเลก็ ยังอยูในระดับการศึกษาวจิัยในหองทดลอง ยังมิไดมีการนํามาสรางเพื่อใชจริงแตอยางใด  
ซ่ึง วิระพันธ สีหานาม [3] ไดประเมนิราคาของการสราง สําหรับการปรับอากาศโดยประยุกตใชระบบ
ทําความเยน็แบบอีเจ็คเตอรที่มีน้ําเปนสารทํางาน พบวาตองใชราคาสรางเริ่มตนสูงแตคาดําเนนิการ ของ
ระบบรายปถูกกวาระบบทัว่ไปมาก แตขอมูลนี้ก็เปนเพยีงการประเมินราคาเบื้องตนไวเทานัน้ ยงัมิได
สรางขึ้นจริง ดังนัน้ เราจึงจําเปนตองสรางชุดตนแบบการปรับอากาศจากระบบทําความเยน็แบบอีเจ็ค
เตอร เพื่อใหระบบนี้สามารถนําไปใชงานจริงกับที่พักอาศัยขนาดเล็ก และเปนพื้นฐานสําหรับการพัฒนา
ในเชิงพาณิชยตอไป 
 จากที่กลาวไวขางตน ระบบทําความเยน็แบบอีเจ็คเตอรมีขอดีหลายประการ แตก็มีขอดอยที่ 
ระบบทําความเย็นนี้มีประสิทธิภาพทําความเย็นต่ํากวาระบบทั่วไปมาก และอุปกรณที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพทําความเยน็โดยตรงคือ อีเจ็คเตอร เนื่องจากเปนอุปกรณที่กําหนดอตัราการไหลของสาร
ทํางานในเครือ่งระเหยและอีกทั้งยังตองทาํความดันใหเทากับเครื่องควบแนน ดังนั้นเพื่อการออกแบบ
และพัฒนาใหอีเจ็คเตอรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากสรางชุดปรับอากาศแบบอีเจ็คเตอรแลวงานวจิัยนี้
จึงไดนําเอาระเบียบวิธีเชิงตวัเลขสําหรับการ(Computational Fluid Dynamics, CFD) เขามาชวยศกึษา
และออกแบบอีเจ็คเตอรเพื่อพัฒนาใหอีเจ็คเตอรมีสมรรถนะที่สูงขึ้นกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
 
7. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
7.1. ศึกษาและพัฒนาอีเจ็คเตอรสําหรับระบบทําความเยน็โดยใช CFD ชวยในการจําลองสมรรถนะ 
7.2. พัฒนาและสรางชุดตนแบบของระบบปรับอากาศแบบอีเจ็คเตอร 
7.3. เสนอแนวทางแกไขระบบปรับอากาศแบบอีเจ็คเตอรที่สรางขึ้น เพื่อพัฒนาในเชิงพานิชย 
7.4. ประเมินคาทางเศษฐศาสตรของระบบปรับอากาศแบบอีเจ็คเตอร 
 
8. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
8.1. พัฒนาระบบปรับอากาศแบบอีเจ็คเตอรโดยภาระทาํความเยน็ไมเกิน 24,000 Btu/h 
8.2. ใช CFD โปรแกรม FLUENT เพื่อ ศึกษาการไหล และ ทํานายสมรรถนะ ออกแบบอีเจ็คเตอร
สําหรับการออกแบบ ไปใชในงานจริง  
8.3. ศึกษาเปรยีบเทียบคาเชิงเศรษฐศาสตรระหวางระบบปรับอากาศแบบอีเจ็คเตอรกบัระบบปรับทั่วไป 
8.4. สารทําความเยน็ตองเปนกับสิ่งแวดลอม และไมขัดตอสนธิสัญญาโตเกียว เร่ือง การทําลายชั้น
โอโซน 
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9. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
 ระบบทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร เปนระบบทําความเย็นที่ไมใชเครื่องอัดไอ (compressor) 
โดยวัฏจกัรการทํางาน จะตดิตั้ง ejector, boiler และ circulating pump เพื่อทําหนาทีแ่ทน compressor ดัง
แสดงในรูปที่ 1 โดยสารทํางานความดนัสูงที่ไดจากการเดอืดภายในเครือ่งกําเนิดไอ (heat generator or 
boiler) ที่รับความรอนทิ้งจากภายนอก จะถูกใชเปนกาซปฐมภูมิของอีเจ็คเตอร กาซความดันสงูจะไหล
และขยายตัวผานหัวฉีด (nozzle) ดวยความเร็วสูง สงผลให บริเวณปากทางออกของหัวฉดีและเครื่อง
ระเหย มีความดันต่ําลง ดังนัน้สารทํางานในเครื่องระเหยจึงสามารถเดือดไดในอุณหภมูิต่ํา ซ่ึงสารทํางาน
ในเครื่องระเหยหรือกาซทุตยิภูมิของอีเจ็คเตอรจะถูกดูดพรอมเพิ่มความดันใหสูงขึ้น ที่หองผสมและ
ทางออกของอีเจ็คเตอรตามลําดับ จากนั้นจะกลั่นตวักลับเปนสารทํางานเหลวภายในเครื่องควบแนน 
(condenser) สารทํางานเหลวนี้ จะถูกหมุนเวียนกลับไปที่เครื่องกําเนิดไอ โดย ปมหมนุวน (Circulation 
pump) สารทํางานบางสวนจะถูกลดความดนัผานวาลวลดความดัน (expansion valve) กอนจะไหลกลับ
เขาสูเครื่องระเหย เปนการครบวัฎจักรการทํางาน 
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังแสดงระบบทาํความเยน็แบบอีเจ็คเตอรอยางงาย 
 

 จากหลักการทาํงานของระบบทําความเยน็แบบอีเจ็คเตอร จะเห็นไดวาอีเจ็คเตอรเปนอุปกรณที่
ใชแทนเครื่องอัดไอ (compressor) ปรากฏการณการไหลที่เกิดขึ้นในอีเจ็คเตอร แสดงดังรูปที่ 2 ของไหล
ปฐมภูม ิ (primary fluid) จาก boiler ที่ความดันสูงเขาสูหวัฉีด (nozzle) ผานคอขอด(throat) และขยายตัว
ออกทางปากทางออกหัวฉีด ที่ตําแหนง 1  ความดันสถิตของกาซปฐมภูมิจะเปลี่ยนเปนความเรว็ ทําให
ความดันที่ตําแหนงดังกลาว หรือ ที่หองผสม (mixing chamber) ต่ําลงและเหนีย่วนํา ของไหลทุติยภูมิ 
(secondary fluid) จากเครื่องระเหย evaporator  กระบวนการผสมกนัของทั้งสองสาร ความดันจะคงที่
จนกระทั่งเกิด shock ชวง (2-3 ในรูปที่ 2) เนื่องจากความดันสูงบริเวณ throat และ subsonic diffuser 
ปรากฏการณนี้  ทําใหความเร็วของของผสมลดลงจาก supersonic เปน subsonic อยางรวดเรว็ จากนั้น
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ความดันชวง diffuser จะเพิม่ขึ้น (ชวง 3 – b)  จนถึงปากทางออก ซ่ึงในงานศึกษานีจ้ะไดนํา CFD มาเปน
เครื่องมือสําหรับอธิบายและศึกษาปรากฏการที่เกิดขึ้นในอีเจ็คเตอร เพื่อใหเขาใจปรากฏการณที่เกิด
ขึ้นกับอีเจ็คเตอรใหใกลเคยีงความจริงไดมากที่สุด 
 

 
 

รูปที่ 2 คุณลักษณะการไหลในอีเจ็คเตอร 
 

 ระบบทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรในปจจุบนัเปนระบบทาํความเยน็ในอาคารหรือโรงงาน
อุสาหกรรมที่มีความรอนทิ้งจํานวนมหาศาล และ ชุดทํางานของระบบมีขนาดใหญมาก แมจะมีผู
พยายามปรับใหระบบนี้สามารถปรับอากาศไดกับอาคารขนาดเล็ก แตทั้งหมดก็ยงัเปนเพยีงชุดทดลอง
และยังไมมีในประเทศไทย อยางไรก็ตาม จากการศึกษาที่ผานมาทําใหทราบไดวาระบบทําความเย็น
แบบอีเจ็คเตอร สามารถนํามาประยุกตใชกับที่หองพกัอาศัยขนาดเล็กได ดังนั้น งานวิจยันีจ้ึง ตองการที่
จะสรางชุดตนแบบของระบบปรับอากาศแบบอีเจ็คเตอร ที่เหมาะกับทีพ่ักอาศัยในบานเรือนของคนไทย 
 
10. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเก่ียวของ  
   จากหลักการและปญหาของระบบทําความเย็นแบบอีเจค็เตอร จึงมีการศึกษา [4-13] เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบโดยการติดตั้งอุปกรณชุดทําใหเยน็ลวงหนา (Precooler) และ ชุดทําใหอุน
ลวงหนา (Preheater) ที่ทางออกเครื่องระเหยและที่ทางเขาเครื่องควบแนน ตามลําดบั (แสดงดังรูปที่ 3) 
พบวาประสิทธิภาพของระบบทําความเยน็แบบอีเจ็คเตอรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะสามารถลดความ
รอนที่ใชขับเคลื่อนระบบได 
 มีนักวจิัย [14] พยายามลดพลังงานของปมหมุนวน โดยใชหลักของ heat pipe กับอีเจค็เตอร ซ่ึง
ของเหลวจากเครื่องควบแนนจะไหลผานทอตามกระบวนการในหลอดรูเล็ก (capillary action) ไปยัง
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เครื่องกําเนิดไอ นอกจากนี้แลว Khattab NM et  al. [15] และ Nguyen VM et al.[16] ใชแรงดึงดูดของ
โลกขับเคลื่อนสารทํางานแทนปม ทําใหระบบไมจําเปนตองใชพลังงานไฟฟาอยางสิ้นเชิง 

 
รูปที่ 3 แผนภาพอีเจ็คเตอรแบบติดตั้งชุดทาํใหเย็นลวงหนา (Precooler)  และ ชุดทําใหอุนลวงหนา 

 
 พลังงานแสงอาทิตยเปนอกีหนึ่งพลังงานความรอน ที่กําลังมีการพัฒนาเพื่อนํามาใชกบัระบบทํา
ความเยน็แบบอีเจ็คเตอร Nguyen VM et al.[16] กับ Wolpert et al [13] สรางตนแบบชุดอุปกรณปรับ
อากาศแบบอีเจ็คเตอรที่ใชพลังงงานแสงอาทิตย ที่ขนาดทําความเยน็ 7 kW สําหรับอาคารสํานักงาน และ 
โรงพยาบาลขนาด 13 kW  โดยใชสารทาํความเยน็เปนสารทํางาน พบวาสามารถใชงานไดจริง แม
ประสิทธิภาพทําความเยน็จะต่ําและมีขนาดใหญกวาระบบปรับอากาศทั่วไปมาก นอกจากนี้แลว จาก
งานวิจยัที่ผานมา [10, 11, 15-19] ไดยืนยนัแลววาสามารถนําแสงอาทิตยมาเปนพลังงานความรอน
สําหรับขับเคลื่อนระบบทําความเยน็แบบอเีจ็คเตอร โดยประสิทธิภาพของระบบจะขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ของตัวรับแสงอาทิตย (solar collector) โดยมากแลว ระบบรับแสงอาทิตยกับระบบทําความเยน็แบบอี
เจ็คเตอรจะตดิตั้งสองแบบดวยกันคือ แบบติดตั้งรวมกนั (combined system) และ แบบติดตั้งแยกสวน 
(separated system) แสดงดงัรูปที่ 4 [1] การติดตั้งระบบรับแสงอาทิตยแบบตดิตัง้รวมกัน มกัจะเกิด
ปญหาการรั่วไหลของสารทํางานและทําการควบคุมความดันของเครื่องกําเนิดไอไดลําบาก เพราะสาร
ทํางานรับพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยโดยตรง [20] ดวยเหตนุี้ การแลกเปลี่ยนความรอนระหวาง
ทั้งสองระบบจึงจําเปนตองผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนซึ่งเปนที่มาของการติดตั้งระบบแสงอาทิตย
แบบแยกสวน ซ่ึงทาํใหการควบคุมความดันของเครื่องกําเนิดไอทําไดงายขึ้นและเกิดปญหาการรั่วไหล
นอยลง 
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(a) แบบติดตั้งรวมกัน 

 
(b) แบบติดตั้งแยกสวน 

รูปที่ 4 ระบบทําความเยน็แบบอีเจ็คเตอรใชพลังงานแสงอาทิตย 
 

 เนื่องจาก ประสิทธิภาพของระบบทําความเยน็แบบอีเจ็คเตอรจะขึ้นอยูกบัสมรรถนะของ
อุปกรณอีเจ็คเตอรเปนหลัก ดังนั้นงานวิจยัสวนใหญที่ผานมา จึงเนนการศึกษาคุณลักษณะของอีเจ็คเตอร
ที่มีตอระบบ โดยการทําการทดลองควบคูกับใชทฤษฎี อธิบายและคาดคะเนปรากฏการณที่เกิดขึ้น
ภายในอีเจ็คเตอร 
 ปจจุบันไดมีนกัวิจยัไดนําเอาความรูดานระเบียบวิธีเชิงตวัเลขสําหรับการไหลของของไหล หรือ 
Computational Fluid Dynamics (CFD) มาชวยแกปญหาพลศาสตรการไหลกันอยางกวางขวาง กรณีการ
ไหลที่เกิดขึน้กับอีเจ็คเตอร ก็เชนเดยีวกัน Riffat et al [21] เปนนักวิจัยกลุมแรกที่นํา CFD ชวยศกึษาการ
ไหลภายในอีเจ็คเตอรโดยใช เมทานอลเปนสารทํางาน ตอมา Rusly et al.[22]  กาํหนดสารทํางานในอี
เจ็คเตอรมีสมบัติเปนกาซในอุดมคติ(Ideal gases) เพื่อพฒันาแบบจําลองใน CFD ใหใกลเคยีงความจริง
มากขึ้น Wirapan Seehanam [23] ไดศกึษาผลของทอดูดที่มีตอการไหลในอีเจ็คเตอร โดยสรางรูปราง
แบบจําลองใน 3 มิติพบวาแบบจําลองรูปราง 2 มิติ และ 3 มิติ ใหผลที่ใกลเคียงกัน ในดานการออกแบบอี
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เจ็คเตอร Wirapan Seehanam [24-27] นํา CFD ตรวจสอบและปรับปรุงสมรรถนะอีเจ็คเตอรที่ออกแบบ
ตามแนวคิดแบบ Constant Rate of Momentum Change (CRMC) กอนการสรางจริง ผลจาก CFD ทําให
ผูศึกษาเขาใจปรากฏการณการเกิด effective area ซ่ึงเชื่อมโยงกับสมรรถนะของอีเจ็คเตอรโดยตรง พบวา
ขนาดของ effective area ขึ้นอยูกับเงื่อนไขการทํางานของอีเจ็คเตอร  [3, 28] นอกจากนี้ ยังพบการไหล
ยอนกลับในอีเจ็คเตอรเมื่อความดันที่ปากทางออกมีคามากเกิดจุดความดันวกิฤต [23]  

จะเห็นไดวาการศึกษาและพฒันาระบบทําความเยน็แบบอีเจ็คเตอรมีอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบใหสามารถทดแทนระบบทําความเยน็ในปจจุบันได แตอยางไรก็ตามการศึกษา
สวนใหญ กย็ังทํากันในหองทดลอง ยังมิไดมกีารนาํมาสรางเพื่อใชงานจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศไทย ดังนั้นงานวิจยันี้จึงมุงหวังที่จะสรางเครื่องตนแบบของระบบปรับอากาศแบบอีเจ็คเตอร ที่
ใชสําหรับสภาวะอากาศในประเทศไทย พรอมกับไดนํา CFD เขามาชวยศึกษา ออกแบบ และปรับปรุงอี
เจ็คเตอร ซ่ึงเปนอุปกรณหลักของระบบ ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นกวาที่มอียูในปจจุบัน 
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12.3. ไดเครื่องเครื่องตนแบบ สําหรับใชการทําความเย็น ในงานปรับอากาศจริง 
12.4. อุตสาหกรรมการทําความเย็นหรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําองคความรูที่ไดไปประยุกตใช 
12.5. ชวยใหเกิดการประหยัดพลังงานไฟฟา หรือ มีการใชความรอนทิ้งใหเกิดประโยชน 
 
 



 

 12 

 
13. แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
 เนื่องจากงานวจิัยนี้เปนงานวจิัยพื้นฐาน การเผยแพรผลงานวิจยั จะเปนการมุงเนนดานงาน
วิชาการเปนสวนใหญ โดยจะนําเสนอผลงานในที่ประชมุวิชาการ ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ รวม
ตีพิมพ ในวารสารวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ การถายทอดเทคโนโลยีสูผูผลิตหรือ
อุตสาหกรรม อาจจะทําโดย เสนอผลงานในการสัมนากึ่งวิชาการและประยกุต เชน งานสัมนา ของ
สมาคมปรับอากาศแหง ประเทศไทย หรือ งานสัมนาดานการทําความเยน็ หรือ พลังงาน ตางๆ   
 
14. วิธีการดําเนินการวิจัย และสถานที่ทําการทดลอง/เก็บขอมูล 
           โครงการวิจัยนี้เปนโครงการออกแบบชุดทํางานตนแบบ หรือ prototype ซ่ึงจะตอง ทําการ
ออกแบบ และ จําลองสมรรถนะ โดยใช CFD softwares และ ใชการวิเคราะหเชงิคณิตศาสตรเขาชวย 
จากนั้น จะสรางชุดตนแบบ (prototype) ของระบบปรับอากาศแบบอีเจ็คเตอร จากนัน้ ทําการปรับเทียบ 
และ ทดสอบชุดทํางานตนแบบ แลว ทําการทดลอง เก็บผลการทดลอง และ เปรียบเทียบกับ ผล จาก 
CFD ปรับปรุงชุดทํางานตนแบบ ทําการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของชุดตนแบบกับระบบปรับอากาศ
ที่มีอยูในปจจบุัน และนําผลการศึกษามาวิเคราะห และ เสนอแนวทางใชงานตอไป 
 
15. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ใหระบุขั้นตอนอยางละเอียด) 
 โครงการนี้ จะใชระยะเวลาในการวจิัย 2 ป โดยมีแผนการดําเนินงานตามตารางขางลางนี้ 
ปท่ี 1 

การดําเนินงาน 
2550/2551 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

- ทบทวนวรรณกรรม 
และหาขอมูลในการ
สรางชุดตนแบบ 

            

- จําลองและออกแบบอี
เจ็คเตอร ใน CFD 

            

- ออกแบบระบบปรับ
อากาศแบบอีเจ็คเตอร
และ กําหนดรายการ
อุปกรณในการสราง 
พรอมสั่งซื้อ 
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- เริ่มทําการสรางชุด
ตนแบบ สวนที่ 1 วาง
โครงหลัก และ ทอ
ในระบบ อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน 

            

-  สรางชุดตนแบบ  
สวนที่ 2 อุปกรณ
ควบคุม และ เครื่องมือ
วัด 

            

ปท่ี 2 

การดําเนินงาน 
2551/2552 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

- ทดสอบการทํางาน
และ ปรับเทียบ ชุด
ตนแบบ 

            

- ทําการเก็บขอมูลการ
ทดลอง และ ปรับปรุง
ชุดตนแบบ 

            

-    วิเคราะหผลการ
ทดลองเปรียบเทียบกับ 
CFD 

            

- เปรียบเทียบเชิง
เศรษฐศาสตรของ
ระบบปรับอากาศ
แบบอีเจ็คเตอร 

            

- สรุปและเขียน
รายงานโครงการ 

            

 
 
16. ปจจัยท่ีเอ้ือตอการวิจัย (อุปกรณการวิจัย, โครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ) 

16.1  อุปกรณที่มีอยูแลวในคณะวิศวกรรมศาสตร 
- Computers ความเร็วปานกลาง  
- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตางๆ และ เครื่องบันทึกขอมูล 
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- เครื่องวัดความเร็วลม และ ความดัน 
- เครื่องวัดคุณสมบัติอากาศ 
- CFD softwares (Fluent) 

16.2  อุปกรณที่ตองการเพิ่ม 
- ชุดตนแบบ 
- อุปกรณ วดั และ แสดงผล ในชุดตนแบบ เชน pressure, temperature, flow rate 
- หองสําหรับทดลอง ปรับอากาศ 

 
17. งบประมาณของโครงการวิจัย 
ปที่ 1 (ปงบประมาณ 2551) 

รายการ จํานวนเงิน 

1. หมวดคาจางชั่วคราว                                                      - ไมมี 

2. หมวดคาตอบแทน        - ไมมี 

3. หมวดคาใชสอย 169,360 
3.1 คาจางชั่วคราวผูชวยนักวิจัย ป.ตรี (7780 บาท x 12 เดือน) 93,360 
3.2  คายานพาหนะเดินทาง        5,000 
3.3 คาถายเอกสาร 5,000 
3.4 คาที่พัก 6,000 
3.5 คาจางเหมาในการสรางชุดตนแบบ 30,000 
3.6 คาจางเหมาการ สราง อีเจ็คเตอร 20,000 

 4. หมวดคาวัสดุ          142,280 
4.1 คาวัสดุสํานักงาน 50,000 
4.2 คาวัสดุระบบขับเคลื่อนสารทําความเย็น 
- ejector 
- circulating pump 
- heat generator 
- boiler 
- รวมคาจางเหมาในการ manufacturing 

50,000 

4.3 คาวัสดุ ในการจัดเตรียมอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 
- Condenser & preheater ตางๆ 
- evaporator & accumulator 
- expansion valve 

60,000 

4.4 คาวัสดุสําหรับ การ ทํา CFD simulation 
- hard disk 
- RAM memory 

15,000 
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- High speed CPU 
4.5 คาสารทําความเย็น คาวัสดุ คาแรง ปลีกยอย อื่นๆ 12,280 

5. หมวดคาสาธารณูปโภค 47,960 
5.1 คาสาธารณูปโภค  

6. หมวดคาครุภัณฑ 120,000 
6.1 อุปกรณวัด และ แสดง ผล ความดัน 40,000 
6.2 อุปกรณวัด และ แสดง ผล อุณหภูมิ 40,000 
6.2 อุปกรณวัด และ แสดง ผล อัตราการไหล 40,000 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 479,600 

 
ปที่ 2 (ปงบประมาณ 2552) 

รายการ จํานวนเงิน 

1. หมวดคาจางชั่วคราว                                                      - ไมมี 

2. หมวดคาตอบแทน        - ไมมี 

3. หมวดคาใชสอย 98,360 

3.1 คาจางชั่วคราวผูชวยนักวิจัย ป.ตรี (7780 บาท x 12 เดือน) 93,360 
3.2 คาถายเอกสาร/จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 5,000 

 4. หมวดคาวัสดุ          27,840 

4.1 คาวัสดุสํานักงาน 5,000 
4.2 คาสารทําความเย็น คาวัสดุ คาบํารุงรักษา ปลีกยอย อื่นๆ 22,840 

5. หมวดคาสาธารณูปโภค 12,600 

5.1 คาสาธารณูปโภค 12,600 

6. หมวดคาครุภัณฑ ไมม ี

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 138,800 

 
สรุปงบประมาณ รวม 2 ป 

รายการ ปท่ี 1 (2551) ปท่ี 2 (2552) รวม 2 ป 

1. หมวดคาจางชั่วคราว - ไมมี - ไมมี - ไมมี 

2. หมวดคาตอบแทน        - ไมมี - ไมมี - ไมมี 

3. หมวดคาใชสอย 169,360 983,60 267,720 

 4. หมวดคาวัสดุ          142,280 27,840 170,120 

5. หมวดคาสาธารณูปโภค 47,960 12,600 60,560 

6. หมวดคาครุภัณฑ 120,000 ไมมี 120,000 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ 479,600 138,800 618,400 
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18. ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 
 18.1 วิธีการการศึกษา และ อุปกรณ การทดลอง (เปน P) สามารถนําไปประยุกตใชกบังานอื่นๆ 
ไดอีกมากมาย 
 18.2 องคความรูเกี่ยวกับ การไหลภายในอเีจ็คเตอร และระบบปรับอากาศแบบอีเจ็คเตอร ทั้งจาก
การทดลอง และ CFD simulation (I) 
 18.3 ชุดตนแบบระบบปรบัอากาศแบบอีเจ็คเตอร และขอมูลการทดลองเบื้องตน อันเปน
ประโยชนสําหรับการพัฒนาไปสูระบบปรับอากาศในเชิงพาณิชยตอไป (G) 
 18.4 ผลเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตรของระบบปรับอากาศทั่วไปกับแบบอีเจ็คเตอร (G) 
 18.5 แนวทางแกไขปญหา การใชระบบปรับอากาศ แบบอีเจ็คเตอร ในงานจริง (G) 
19. คําชี้แจงอืน่ ๆ (ถามี)  
 คณะวิจัยไดดาํเนินการวิจัย ในเบื้องตน เก่ียวกับ ระบบการทําความเยน็แบบอีเจ็คเตอร มาบาง
แลว โดยไดรับทุนวิจัยจาก สกว (ปงบประมาณ 2547-2548) และ ไดสงรายงานฉบบัสมบูรณแลว จาก
งานวิจัยดังกลาว เห็นวา ควรจะมีการศึกษาและพัฒนา ระบบการทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอร ตอไป เพื่อ
นําไปสูการใชงานจริง และ เปนระบบการงานในเชงิพานชิย ได 
 งานวิจัยนี้จะพยายาม สรางชดุตนแบบ ณ ท่ี ท่ีมีแหลงความรอนท้ิงจริง หรือ ไมเชนนัน้ก็ตอง
นําสภาวะจริง ของแหลงความรอนท้ิง (จากแหลงตัวอยาง) มาเปนเงื่อนไขในการทดลอง 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………… 
               (นายกุลเชษฐ เพยีรทอง) 
อาจารยระดับ 7 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
                คณะวิศวกรรมศาสตร 
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สวน  ข : ประวัติคณะผูวิจัย 
หัวหนาโครงการวิจัย 

1. ช่ือ(ภาษาไทย)   ผศ.ดร. กุลเชษฐ  เพียรทอง 
     (ภาษาอังกฤษ)  Asst.Prof.Dr. Kulachate  PIANTHONG 

2. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน    3 3499 00623 07 1  
3. ตําแหนงปจจบุัน   ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อ. วารินชําราบ จ. อุบลราชธานี 34190 
Email: K.Pianthong@ubu.ac.th 
Telephone: 045-353 381 Fax: 045-353 333 

4. ประวัติการศกึษา 
ป
การศึกษา
ที่จบ 

ระดับปริญญา (ตรี โท 
เอก) และชื่อเต็ม 

อักษรยอ
ปริญญา วิชา 

สาขา วิชาเอก ช่ือสถาบัน 
การศึกษา 

ประเทศ 

2535 วิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต 

วศ.บ. 
(เครื่องกล)  

วิศวกรรม 
เครื่องกล 

- มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ธนบุรี 

ไทย 

2540 มหาบัณฑิต M.Eng.Sc. 
(Mechanical 
Engineering) 

วิศวกรรม 
เครื่องกล 

Refrigerati
on and Air 
Conditioni
ng design 

The 
University of 
New South 
Wales 

Australia 

2545 ดุษฎีบัณฑิต Ph.D. 
(Mechanical 
Engineering) 

วิศวกรรม 
เครื่องกล 

Combustio
n 
hypersonic 
jets 

The 
University of 
New South 
Wales 

Australia 

 
5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ: High-speed liquid fuel jets and shock wave 

characteristics, fuels & engine performance & engine emission, ejector refrigeration 
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6. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
a. Heating-up Behaviour of Rotary Kiln in Cement Plant, TPI Polene Co. Ltd. Saraburi, 

THAILAND (1994) 
b. Hyper-velocity impact at Shock Wave Research Research Center, Institute of Fluid 

Sciences, Tohoku University, Sendai, JAPAN (1998) 
c. Combustion in Hypersonic Fuel jets at the Internal Combustion Engine Laboratory, 

The University of New South Wales, Sydney, AUSTRALIA. (1997-2001) 
d. Supersonic Liquid Fuel Jets at Interdisciplinary Shock Wave Research Center, 

Institute of  Fluid Science, Tohoku University, Japan (during 2001-2004, เดินทางไป
รวมทําวิจยั 7 คร้ัง) 

e. งานวิจยั ขณะอยูที่ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ลําดับที่ ช่ือโครงการวิจัย แหลงทุน ชวงเวลาทํา

โครงการ  
(ปที่เร่ิม-สิ้นสุด) 

ผูรวมโครงการ 

1 การออกแบบและทดสอบเตาเผาชีว

มวลสําหรับเครื่องปนดินเผาแบบ

ประสิทธิภาพสูง: กรณีศึกษาเตาเผา

เครื่องปนดินเผา ตําบลปากหวยวังนอง 

จังหวัดอุบลราชธานี (Design and 
Validation of High Efficiency 
Fired Clay Biomass-Kiln: Case 
Study at Pak Huay Wang Nong, 
Ubonratchathani) 
 

งบประมาณ

ประจําป 

(มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี) 

2546-2548 
 
เปนแผนงาน

วิจัย (โครงการ

ชุด) 
 
อยูระหวางทํา

รายงานฉบับ

สมบูรณ 

ผูอํานวยการแผฯงานวิจัยและหัวหนา

โครงการวิจัย ดร.กุลเชษฐ  เพียรทอง 
ผูวิจัยหลัก ดร. ชวลิต ถิ่นวงศพิทักษ 
ผูรวมงานวิจัย ร.ท. สมญา  ภูนะยา

 นางสาวทรงสุภา พุมชุมพล

 นายประชาสันติ ไตรยสุทธิ ์

2 การศึกษาและหาสภาวะการทํางานที่

เหมาะสมของอุปกรณฉีดในระบบการ

ทํา ความเย็นโดยใชวิธีการคํานวณทาง

ตัวเลขและการทดลอง(Investigation 
and Optimization of Ejector 
Performance in Refrigeration 
System using Computational 
Fluid Dynamics (CFD) 
Simulation and Experiment) 

ทุนพัฒนา

ศักยภาพของ

อาจารยรุนใหม 

สํานักงาน

กองทุน

สนับสนุนการ

วิจัย (สกว) ป 
2546 
(ระยะเวลา 2 
ป)  
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ริมตลิ่งแมน้ํามูล เพื่อทราบระดับน้ําและ

พื้นที่ทวมนอง บริเวณเขตเทศบาลนคร
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1.   คุณวุฒ ิ  ปม. Diploma (Automotive Engineering) 
2.   ตําแหนงปจจุบัน  ครูปฏิบัติการ ระดับ 5 
   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   โทรศัพท 045 288400-3 ตอ 3815, 3814 โทรสาร   045 28837 
 
3.  ประวัติการศึกษา 
ปการศึกษา

ที่จบ 
ระดับปริญญา (ตรี โท 

เอก) และชื่อเต็ม 
อักษรยอปริญญา /

วิชา 
สาขา ช่ือสถาบัน 

การศึกษา 
ประเทศ 

2525 ประกาศนียบัตร วิชาชีพ
ช้ันสูง สาขาชางยนต 

ปว.ส. (ชางยนต)  ชางเครื่องยนต วิทยาลัยเทคนิค 
นครราชสีมา 

ไทย 

2526 อนุปริญญา  (ปม.) ฝกหัดครู มัธยม
อาชีวะ (ชาง

ยนต) 

สถาบน
เทคโนโลยีราช

มงคล  
นครราชสีมา 

ไทย 

 
4.  ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ 

• ผลงานสิ่งประดิษฐ “วาวลลดแรงดนน้ําประปา” ประจําคณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2535-2537 

• ขาราชการดีเดน ป พ.ศ.  2536 (ขณะ รับราชการ ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
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ผูชวยนักวิจัย 
1. ช่ือ(ภาษาไทย)  นาย วิระพันธ  สีหนาม 
      (English) Mr. wirapan  seehanm 
2. หมายเลขบตัรประจําตัวประชาชน    3-4807-00293-15-0 
3.  ตําแหนงปจจุบัน นักศึกษาระดบัปริญญาโท 
   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   โทรศัพท 086-874-4606 e-mail : wirapan_seehanam@yahoo.com 
4.  ประวัติการศึกษา 
ปการศึกษาที่

จบ 
ระดับปริญญา (ตรี โท เอก) และ

ช่ือเต็ม 
อักษรยอ

ปริญญา/วิชา 
สาขา ช่ือสถาบัน 

การศึกษา 
ประเทศ 

2546 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ.(เครื่องกล) วิศวกรรม 
เครื่องกล 

มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 

ไทย 

 
5. ประวัติการทํางาน 
 -    ป พ.ศ. 2545 : ฝกงานที่ บริษัท การไฟฟาอิสระ จํากัด แผนก วิศกรบาํรุงรักษา 
 - ทําวิจัยเร่ือง “การศึกษาและออกแบบระบบทําความเย็นแบบอีเจ็คเตอรโดยใช CFD” ใน
การศึกษาโครงงาน ในระดบัปริญญาตรี  
 -   ทําวิจัยเร่ือง  “การศึกษาสมรรถนะและความเปนไปไดในการประยุกตใชงานระบบทําความ
เย็นแบบอีเจ็คเตอรโดยใชน้ําเปนสารทําความเย็น” สําหรับหัวขอวิทยานิพนธ ในระดบัปริญญาโท 
 
6. ผลงานตีพิมพ 
[1] วิระพนัธ สีหานาม, กุลเชษฐ เพียรทอง, Masud Behnia, ธนรัฐ ศรีวีระกุล, ศรัทรา อาภรณรัตน. 
การศึกษาและพัฒนาระบบทาํความเยน็แบบอีเจ็คเตอรโดยใชวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการไหล. วิศวกรรม
สาร มข. ฉบับที่ 6 ปที่ 33 พ.ศ. 2549 
[2] W. Seehanam, K. Pianthong, M.Behnia, K. Chunnanond, S. Aphornratana, Simulation on 
performance of CPM and CRMC steam ejectors using CFD technique. Proceedings of the 18th 
Annual Conference of Mechanical Engineering Network  of Thailand, pp.CST29, Khonkaen, 
Thailand: 2004 
[3] W. Seehanam, K. Pianthong, T. Sriveerakul, S. Aphornratana, M.Behnia. Design and test  of 
CRMC steam ejector in refrigeration system. Proceedings of the 19th Annual conference of 
Mechanical Engineering Network of Thailand, pp. CST043, Phuket, Thailand: 2005 
[4] K. Pianthong, W. Seehanam, K. Chunnanond, S. Aphornratana, M. Behnia, Prediction of 
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performance and flow behavior of steam ejector using computational fluid dynamics techniques. 
Proceedings of the 8th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering 
(ANSCSE8), paper no. CFDM-028. Nakorn Ratchasima, Thailand: 2004. 
[5] W. Seehanam, K. Sahumin, K. Pianthong and M. Behnia. Prediction of flow characteristic and 
performance of steam ejector in refrigeration cycle using CFD. Proceedings of the 8th Asian 
Symposium on Visualization (8ASV), pp.10, Chiangmai, Thailand:  2005. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


