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อาคารขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท  มีการใชร้ะบบปรับอากาศขนาดใหญ่    
ซ่ึงใชพ้ลงังานสูงโดยเฉพาะอาคารนั้น  ระบบปรับอากาศมีสัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากกวา่ร้อยละ 
50 ดงันั้น การฝึกอบรมเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดูแล และบ ารุงรักษา
อยา่งเหมาะสม  ปรับปรุงระบบอุปกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  และการเปล่ียนระบบอุปกรณ์ใหมี้
เทคโนโลย ี  ดีข้ึน  จะส่งผลใหล้ดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าของสถานประกอบการ  ลดการน าเขา้
พลงังานของประเทศและลดสภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน 
 

คู่มือหลกัสูตร “การพฒันาบุคลากรภาคปฏิบติัเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของ
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ตามเกณฑม์าตรฐานการใชพ้ลงังานในระบบปรับอากาศ ” ฉบบัน้ี  ไดพ้ฒันาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงในดา้นระบบปรับอากาศขนาดใหญ่  โดยพฒันาจากคู่มือหลกัสูตร “การ
พฒันาบุคลากรภาคปฏิบติัดา้นเทคโนโลยกีารอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ ”  คู่มือหลกัสูตร “การ
ควบคุมเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ ”  คู่มือหลกัสูตร “เทคนิคการตรวจวเิคราะห์การอนุรักษพ์ลงังานใน
อาคารและโรงงานขนาดกลางและเล็ก (SME)” คู่มือหลกัสูตร “การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับ
อากาศในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ ” คู่มือหลกัสูตร “การฝึกอบรมผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังาน
สามญั (โรงงาน)”  โดยมีเป้าหมายเพื่อใหบุ้คลากรท่ีใชแ้ละควบคุมเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่  สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการตรวจวเิคราะห์การอนุรักษพ์ลงังานไดจ้ริง  อ่านง่าย  เขา้ใจ ง่าย  โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการวเิคราะห์หาดชันีการใชพ้ลงังานและผลการประหยดัพลงังานจาก
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับอากาศ  เพื่อจดัพิมพน์ าเสนอผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งไดโ้ดยสะดวก  
นอกจากนั้นยงัประกอบดว้ยตารางการตรวจวนิิจฉยัส่ิงผดิปกติ  ตารางการตรวจศั กยภาพการอนุรักษ์
พลงังาน (Check List) และตารางแนะน าการใชแ้ละการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานต่างๆ 
 



 
 

 

                          

คู่มือฉบบัน้ีประกอบดว้ยเน้ือหา 7 บท ดงัน้ี บทท่ี 1 ความรู้พื้นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใน
ระบบปรับอากาศ, บทท่ี 2 การวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานและสัดส่วนการใ ชพ้ลงังานไฟฟ้าของสถาน
ประกอบการ , บทท่ี 3 การตรวจวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศและ
เกณฑเ์ปรียบเทียบ, บทท่ี 4 การตรวจวนิิจฉยัอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศและเกณฑพ์ิจารณา , บทท่ี 
5 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานและการตรวจวเิคราะห์มาตรการอนุรักษ์ พลงังาน , บทท่ี 6 เคร่ืองมือวดั  
และ บทท่ี 7 รายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ 
 

ส านกัพฒันาทรัพยากรบุคคลดา้นพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
กระทรวงพลงังาน หวงัวา่หลกัสูตรดงักล่าวจะพฒันาบุคลากรเพื่อน าไปสู่การอนุรักษพ์ลงังานท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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สารบัญสารบัญ  
   หน้า 

บทที ่1 ความรู้พืน้ฐานด้านการอนุรักษ์พลงังาน ในระบบปรับอากาศ  
1.1 ชนิดและส่วนประกอบหลกั 1-141 

 1.1.1 ระบบปรับอากาศแบบท าน ้าเยน็ระบายความร้อนดว้ยน ้า (Water Cooled 
Water Chiller) 

2-141 

 1.1.2 ระบบปรับอากาศแบบท าน ้าเยน็ระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air Cooled 
Water Chiller) 

3-141 

 1.1.3 ระบบปรับอากาศแบบเป็นชุดระบายความร้อนดว้ยน ้า (Water Cooled 
Package) 

4-141 

 1.1.4 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 5-141 
1.2 หลกัการท างานของระบบปรับอากาศ 6-141 
 1.2.1 ภาระการปรับอากาศ 6-141 
 1.2.2 ไซโครเมตริกชาร์ต 7-141 
1.3 วฏัจักรการท าความเยน็แบบอดัไอ 11-141 
 1.3.1 ส่วนประกอบหลกัของระบบอดัไอ 11-141 
 1.3.2 หลกัการท างาน 14-141 
 1.3.3 ความเหมาะสมของความดนัดา้นสูงและดา้นต ่าของวฏัจกัรท าความเยน็ 15-141 
1.4 อุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 20-141 
 1.4.1 เคร่ืองท าน ้าเยน็ (Water Chiller) 21-141 
 1.4.2 เคร่ืองสูบน ้า (Water Pump)  22-141 
 1.4.3 หอระบายความร้อน (Cooling Tower) 23-141 
 1.4.4 เคร่ืองส่งลมเยน็ (Air Handling Unit) 24-141 
1.5 มาตรฐานการตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 25-141 
 1.5.1 เคร่ืองท าน ้าเยน็ (Chiller) 25-141 
 1.5.2 หอระบายความร้อน (Cooling Tower) 25-141 
 1.5.3 อุปกรณ์ส่งจ่ายลมเยน็ (AHU / FCU) 27-141 
 1.5.4 เคร่ืองสูบน ้าเยน็และเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน 27-141 



สารบญั    
 

 

                      

สารบัญสารบัญ  
 หน้า 
1.6 เทคนิคการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 28-141 
 1.6.1 เทคนิคการอนุรักษพ์ลงังานของเคร่ืองท าน ้าเยน็ 28-141 
 1.6.2 เทคนิคการอนุรักษพ์ลงังานของเคร่ืองสูบน ้า 40-141 
 1.6.3 เทคนิคการอนุรักษพ์ลงังานของหอระบายความร้อน 46-141 
 1.6.4 เทคนิคการอนุรักษพ์ลงังานของเคร่ืองส่งลมเยน็ 50-141 
1.7 เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศ 64-141 
 1.7.1 เทคโนโลยกีารลดความช้ืนดว้ยฮีทไปป์ (Heat Pipe Dehumidification) 64-141 
 1.7.2 เทคโนโลยกีารลดความช้ืนดว้ยสารดูดความช้ืนเหลว (Liquid Desiccant 

Dehumidification) 
72-141 

 1.7.3 เทคโนโลยกีารบ าบดัและปรับสภาพน ้าดว้ยโอโซน (Ozone Water 
Treatment) 

79-141 

 1.7.4 เทคโนโลยรีะบบปรับอากาศแบบ VRF (VRV) 85-141 
1.8 กรณศึีกษาทีป่ระสบผลส าเร็จในระบบปรับอากาศ 102-141 
 1.8.1 เคร่ืองท าน ้าเยน็ 102-141 
 1.8.2 เคร่ืองสูบน ้าเยน็และเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน 119-141 
 1.8.3 หอระบายความร้อน 124-141 
 1.8.4 เคร่ืองส่งลมเยน็ 131-141 
 1.8.5 ระบบและอุปกรณ์อ่ืนๆ 134-141 

 

บทที ่2 การวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานและสัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
สถานประกอบการ 

 

2.1 การวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานไฟฟ้า 1-16 
 2.1.1 ความสัมพนัธ์ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 2-16 
 2.1.2 การวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel 4-16 
 2.1.3 การวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีเปล่ียนแปลง 12-16 
2.2 สัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าของสถานประกอบการ 13-16 
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สารบัญสารบัญ  
 หน้า 
2.3 เกณฑ์เปรียบเทยีบดัชนีการใช้พลงังานในระบบปรับอากาศส าหรับอาคารธุรกจิ 14-16 
 2.3.1 การใชไ้ฟฟ้าในการปรับอากาศ 15-16 

 

บทที ่3 การตรวจวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานของอปุกรณ์หลกั                        
ในระบบปรับอากาศและเกณฑ์เปรียบเทยีบ 

 

3.1 การบันทกึขนาดพกิดัของอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศ 1-21 
3.2 การตรวจวเิคราะห์สัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าในอุปกรณ์หลกั 2-21 
3.3 การตรวจวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานของอุปกรณ์หลกัและเกณฑ์เปรียบเทยีบ  3-21 
 3.3.1 การตรวจวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานเคร่ืองท าน ้าเยน็และเกณฑ์

เปรียบเทียบ 
4-21 

 3.3.2 การตรวจวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานเคร่ืองสูบน ้าเยน็และเกณฑ์
เปรียบเทียบ 

9-21 

 3.3.3 การตรวจวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อนและ
เกณฑเ์ปรียบเทียบ 

12-21 

 3.3.4 การตรวจวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานหอระบายความร้อนและเกณฑ์
เปรียบเทียบ 

15-21 

 3.3.5 การตรวจวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานเคร่ืองส่งลมเยน็และเกณฑ์
เปรียบเทียบ 

18-21 

 

บทที ่4 การตรวจวนิิจฉัยอปุกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศ และเกณฑ์พจิารณา  

4.1 การตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองท าน า้เยน็ และเกณฑ์พจิารณา 1-14 
4.2 การตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองสูบน า้และเกณฑ์พจิารณา 5-14 
4.3 การตรวจวนิิจฉัยหอระบายความร้อนและเกณฑ์พจิารณา 8-14 
4.4 การตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองส่งลมเยน็และเกณฑ์พจิารณา 11-14 
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สารบัญสารบัญ  
 หน้า 

บทที ่5 แนวทางการอนุรักษ์พลงังานและการตรวจวเิคราะห์มาตรการ        
อนุรักษ์พลงังาน 

 

5.1 แนวทางการอนุรักษ์พลงังานของอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศ 1-80 
 5.1.1 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานของเคร่ืองท าน ้าเยน็ 1-80 
 5.1.2 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานของเคร่ืองสูบน ้า 2-80 
 5.1.3 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานของหอระบายความร้อน 3-80 
 5.1.4 การอนุรักษพ์ลงังานของเคร่ืองส่งลมเยน็ 5-80 
5.2 การตรวจวเิคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศ 6-80 
 5.2.1 เคร่ืองท าน ้าเยน็ 9-80 
 5.2.2 เคร่ืองสูบน ้าเยน็หรือเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน 37-80 
 5.2.3 หอระบายความร้อน 50-80 
 5.2.4 พดัลมและอ่ืนๆ 60-80 

 

บทที ่6 เคร่ืองมอืวดั  
6.1 ความรู้เกีย่วกบัการวดั 1-25 
 6.1.1 ความส าคญัของการวดั 1-25 
 6.1.2 หน่วยการวดั 1-25 
 6.1.3 คุณสมบติัของเคร่ืองมือวดั 2-25 
 6.1.4 ความผดิพลาดในการวดั 3-25 
 6.1.5 การกระจายความผดิพลาด (Propagation of Error) 3-25 
6.2 เคร่ืองมือวดัทางกล 5-25 
 6.2.1 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ (Temperature Meter / Thermometer) 5-25 
 6.2.2 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์อากาศ  (Temperature /                      

% Humidity Meter) 
7-25 

 6.2.3 เคร่ืองมือวดัความดนั  10-25 
 6.2.4 เคร่ืองมือวดัความเร็วลม 13-25 
 6.2.5 เคร่ืองมือวดัอตัราการไหลของของเหลว (Flow Meter) 16-25 



สารบญั    
 

 

                      

สารบัญสารบัญ  
 หน้า 
6.3 เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 19-25 
 6.3.1 เคร่ืองมือวดัก าลงัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและตวัประกอบ 

ก าลงัไฟฟ้า  (Clamp ON Power Meter) 
20-25 

 6.3.2 เคร่ืองมือบนัทึกค่าก าลงัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ตวัประกอบ
ก าลงัไฟฟ้า และค่าตวัแปรอ่ืนๆ ทางไฟฟ้า (Electrical Recorder Meter) 

23-25 

 6.3.3 ถุงมือยางกนัไฟฟ้า 24-25 
 

บทที ่7 รายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ 1-60 
 

ภาคผนวก 
ก. สูตรในการหาประสิทธิภาพและก าลงังานของอุปกรณ์ ก-1 
ข. การเปล่ียนหน่วย ข-1 
ค. คุณสมบติัสารท าความเยน็ ค-1 
ง. Psychrometric Chart ง-1 

 

บรรณานุกรม 
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บทที� 1 
ความรู้พื�นฐานด้านการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศ 

 
ระบบปรับอากาศ คือ กระบวนการรักษาสภาวะอากาศโดยการควบคุม อุณหภูมิ ความชื�น ความสะอาด 
การกระจายลม และเสียง ให้เกิดความรู้สึกสบายต่อผูอ้ยูอ่าศยัในอาคารธุรกิจและ/หรือ เกิดสภาวะอากาศ
ตามความตอ้งการในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
ระบบปรับอากาศเป็นการประยกุตก์ารใชง้านของระบบทาํความเยน็ ดงันั�น การทาํงานในอุปกรณ์หลกัจะ
เหมือนระบบทาํความเยน็  ส่วนใหญ่เราใชร้ะบบปรับอากาศเพื�อความสบายโดยเฉพาะในส่วนสํานกังาน
เพราะประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื�น สําหรับอุตสาหกรรมบางประเภทมีการใช้ระบบปรับอากาศใน
กระบวนการผลิตเพื�อรักษาอุณหภูมิและความชื�นให้เหมาะสม รวมทั�งการใช้เพื�อระบายความร้อนให้กบั
อุปกรณ์หรือเครื�องจกัรในกระบวนการผลิต 
 
1.1 ชนิดและส่วนประกอบหลกัของระบบปรับอากาศ 

ระบบปรับอากาศในปัจจุบนั มีการพฒันาเพื�อให้เหมาะสมกบัการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ดงันั�นสถาน
ประกอบการจะต้องเลือกประเภทให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ ซึ� งจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์
พลงังานไดม้ากเมื�อเดินใชง้านระบบ โดยทั�วไประบบปรับอากาศแบ่งเป็น  4 ประเภท ดงันี�  

 
 

รูปที� 1.1-1 ชนิดและส่วนประกอบหลกัของระบบปรับอากาศ 

Water Cooled Water 
Chiller 

- Refrigeration 
- Chilled Water Pump 

- Condenser Water    

   Pump 

- Cooling Tower 
- AHU, FCU 

 

Air Cooled Water 
Chiller 

- Refrigeration 
- Chilled Water Pump 

- AHU, FCU 

 

Water Cooled 
Package 

- Refrigeration 
- Condenser Water  

   Pump 
- Cooling Tower 
 

Split Type 

 

- Refrigeration 
- FCU 
 

Air conditioning system 
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1.1.1 ระบบปรับอากาศแบบทาํนํ�าเยน็ระบายความร้อนด้วยนํ�า (Water Cooled Water Chiller)  

เป็นระบบปรับอากาศที�มีขนาดใหญ่ที�สุด และมีอุปกรณ์ที�ใช้พลงังานไฟฟ้ามากที�สุด โดยการทาํงาน
แบ่งเป็น 2 วงจร คือ วงจรนํ� าเยน็และวงจรนํ� าระบายความร้อน โดย วงจรนํ� าเยน็เริ�มจากปั_มนํ� าเยน็ ส่งนํ� า
เขา้ไปรับความเยน็จากสารทาํความเยน็ที� Evaporator เพื�อให้อุณหภูมินํ� าเยน็ไดต้ามตอ้งการแลว้จึงส่งนํ� า
เยน็ไปยงัอุปกรณ์ส่งจ่ายลมเยน็โดยอุปกรณ์ส่งจ่ายลมเยน็แต่ละชุดจะมีลิ�นควบคุมปริมาณนํ� า ซึ� งไดรั้บ
สัญญาณจากอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ โดยถา้อุณหภูมิในพื�นที�ปรับอากาศสูง จะส่งสัญญาณให้ลิ�นเปิดนํ� า
เขา้ขดท่อแลกเปลี�ยนความร้อนมากขึ�น หลงัจากนํ� ารับความร้อนจากอากาศที�แลกเปลี�ยนแลว้จะกลบัไป
รับความเยน็จาก Evaporator อีก โดยการดูดของปั_มนํ�าเยน็ ส่วนวงจรนํ� าระบายความร้อนจะเริ�มจากปั_มนํ� า
ระบายความร้อน ส่งนํ� าเขา้ไปรับความร้อนจากสารทาํความเยน็ที� Condenser นํ� าร้อนที�ไดจ้ะถูกส่งไป
ระบายความร้อนที�หอผึ�งเยน็ (Cooling Tower) ซึ� งที�หอผึ�งเยน็นั�นนํ� าจะถูกระบายความร้อนดว้ยอากาศที�
อยูแ่วดลอ้ม หลงัจากอุณหภูมินํ� าลดลงตามตอ้งการจะถูกส่งไปเขา้ Condenser อีกครั� งโดยการดูดของปั_ม
นํ� าระบายความร้อน ดงันั�นการประหยดัพลงังานในระบบนี�  จะตอ้งเพิ�มประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่ละ
อุปกรณ์ใหสู้งที�สุด และใชง้านใหส้ัมพนัธ์กบัภาระการปรับอากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 1.1-2 ระบบปรับอากาศแบบทาํนํ�าเยน็ระบายความร้อนดว้ยนํ�า 

SA  : SAPPLY AIR 
RA  : RETURN AIR 
FA  : FRESH  AIR 
EA  : EXHAUST AIR 

SA 

SA 
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1.1.2 ระบบปรับอากาศแบบทาํนํ�าเยน็ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller)  

เป็นระบบปรับอากาศที�เล็กกว่าระบบแรกโดยมีความแตกต่างกนัที�การระบายความร้อนเท่านั�น    ซึ� ง
ระบบนี�จะไม่มีวงจรของนํ�าระบายความร้อนเพราะจะใชอ้ากาศในการระบายความร้อน  
 
การระบายความร้อนออกจากสารทาํความเยน็จะใชอ้ากาศดูดหรือเป่าไปยงัขดท่อความร้อน ซึ� งพดัลมอาจ
มีจาํนวนหลายชุดใน Chiller แต่ละชุด ดงันั�นเครื�องทาํนํ� าเยน็ระบบนี� จะมีประสิทธิภาพตํ�ากว่า แบบ
ระบายความร้อนดว้ยนํ� าเพราะนํ� าจะมีความสามารถในการระบายความร้อนสูงกวา่ อีกทั�งเมื�อพดัลมบาง
ชุดชาํรุดจะเกิดการลดัวงจรของลม ทาํให้ประสิทธิภาพลดลงดว้ย นอกจากนั�นเครื�องปรับอากาศระบบนี�
จะมีอายุการใชง้านสั�นเพราะชุดพดัลมจะตอ้งติดตั�งภายนอกอาคารซึ� งตากแดดตากฝนตลอดเวลา ดงันั�น
ผูใ้ชค้วรดูแลทาํความสะอาดและหาวสัดุใหร่้มเงาแก่ชุดพดัลม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 1.1-3 ระบบปรับอากาศแบบทาํนํ�าเยน็ระบายความร้อนดว้ยอากาศ 
 

SA  : SAPPLY AIR 
RA  : RETURN AIR 
FA  : FRESH  AIR 
EA  : EXHAUST AIR 

SA 

SA 
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1.1.3 ระบบปรับอากาศแบบเป็นชุดระบายความร้อนด้วยนํ�า (Water Cooled Package)  

ระบบแบบนี�จะมีขนาดเล็ก โดยทั�งชุดอยูภ่ายในบริเวณปรับอากาศซึ� งจะมีคอมเพรสเซอรอยูภ่ายในดว้ย 
แต่จะมีขดท่อระบายความร้อนดว้ยนํ� าแยกกนัแต่ละชุด ดงันั�นปัญหาของระบบนี� คือการบาํรุงรักษาหรือ
การทาํความสะอาดเครื�องควบแน่นซึ� งมีขนาดเล็กและมีจาํนวนมาก ส่วนระบบปั_มนํ� าระบายความร้อน
และหอผึ�งเยน็จะเหมือนกบัระบบระบายความร้อนดว้ยนํ�าแบบอื�น ในการตรวจสอบและบาํรุงรักษาเครื�อง
ควบแน่นนั�นก็ทาํเช่นเดียวกบัเครื�องควบแน่นของระบบใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 1.1-4 ระบบปรับอากาศแบบเป็นชุดระบายความร้อนดว้ยนํ�า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SA  : SAPPLY AIR 
RA  : RETURN AIR 
FA  : FRESH  AIR 
EA  : EXHAUST AIR 

SA 

SA 
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1.1.4 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 

เป็นแบบที�มีขนาดเล็กที�สุด ซึ� งส่วนใหญ่ใชก้บัหอ้งปรับอากาศในโรงงานเพราะสะดวกในการใชง้านและ
การดูแลรักษาไม่ยุง่ยากมากนกั แต่ประสิทธิภาพตํ�ากวา่ระบบใหญ่ ส่วนประกอบของระบบทาํความเยน็
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Condensing Unit อาจอยูภ่ายนอกห้อง ซึ� งประกอบดว้ยขดท่อความร้อน พดัลม และ
เครื�องอดัไอ ส่วนที�สองคือ Fan Coil Unit จะอยูภ่ายในห้อง ซึ� งประกอบดว้ยขดท่อความเยน็และ   พดัลม 
โดยทั�งสองส่วนจะเชื�อมต่อกนัดว้ยท่อทองแดง สิ�งที�สําคญัของระบบนี�จะตอ้งทาํความสะอาดขดท่อและ
กรองอากาศเป็นประจาํ รวมทั�งตรวจเช็คปริมาณสารทาํความเยน็และฉนวนหุ้มท่อ นอกจากนั�นในการ
ติดตั�งถา้มีระยะห่างกนัเกิน 5 เมตร จะตอ้งขยายขนาดท่อดูดสารทาํความเยน็ (ท่อไอ) ให้ใหญ่ขึ�นและเพิ�ม
ปริมาณสารหล่อลื�นเขา้ไปในเครื�องอดัไอ  

 

 
 

รูปที� 1.1-5 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 
 
 
 

 

SA  : SAPPLY AIR 
RA  : RETURN AIR 
FA  : FRESH  AIR 
EA  : EXHAUST AIR 

SA 

SA 
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1.2 หลกัการทาํงานของระบบปรับอากาศ 

ระบบปรับอากาศขนาดเล็กโดยทั�วไปจะทาํงานโดยใช้พดัลมดูดหรือเป่าอากาศผ่านขดท่อความเย็น 
(Evaporator) ทาํใหอุ้ณหภูมิและความชื�นของอากาศลดลงตามตอ้งการเพื�อจ่ายไปยงัจุดใชง้าน ส่วนระบบ
ขนาดใหญ่จะใช้นํ� ารับความเยน็จากสารทาํความเยน็แลว้ส่งนํ� าเยน็ไปยงัอุปกรณ์ส่งลมเยน็ (AHU; Air 
Handling Unit) หรืออุปกรณ์จ่ายลมเยน็ (FCU ; Fan Coil Unit) หลงัจากนั�นอากาศจะถูกดูดหรือเป่าผา่น
ขดท่อทาํความเยน็ของ AHU หรือ FCU เพื�อรับความเย็นจากนํ� าเยน็ทาํให้ไดอ้ากาศที�มีอุณหภูมิและ
ความชื�นลดลงตามตอ้งการ เพื�อจ่ายไปยงัจุดใช้งานโดยผ่านระบบท่อลม (Air Duct)  และหัวจ่ายลม 
(Sapply Air Diffuser) 

 
1.2.1 ภาระการปรับอากาศ 

ขนาดของเครื�องปรับอากาศจะใหญ่หรือเล็กขึ�นอยูก่บัภาระการทาํความเยน็ (Cooling Load) โดยแหล่ง
ภาระการทาํความเยน็ เกิดขึ�น 2 ทางดงันี�  
 
1. ภาระความร้อนจากภายนอก (External Load) 
1.1  การแผรั่งสีจากดวงอาทิตยเ์ขา้สู่อาคารโดยตรงผา่นผนงัโปร่งแสง เช่น หนา้ต่าง, หลงัคาโปร่งแสง 

(Sky Lights)  
1.2  การนาํความร้อนเขา้สู่อาคารโดยผา่นทางกรอบอาคารคือ ผนงัภายนอก พื�น และหลงัคา 
1.3  ความร้อนที�เกิดจากอากาศภายนอกที�นาํเขา้มาเพื�อการระบายอากาศภายในหรือที�แทรกซึมเขา้สู่

อาคาร  

2. ภาระความร้อนจากภายใน (Internal Load) 
2.1  ความร้อนที�เกิดขึ�นจากตวัคน  
2.2  หลอดไฟส่องสวา่งและอุปกรณ์เครื�องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ที�อยูภ่ายในอาคาร 
 
ดงันั�นการเลือกชนิดวสัดุใหมี้ค่าความเป็นฉนวนสูงๆ ในส่วนผนงักรอบอาคาร การป้องกนัอากาศ
ภายนอกเขา้มาในอาคารและการลดการใชอุ้ปกรณ์ที�ทาํให้เกิดความร้อนภายในอาคาร รวมทั�งการนาํ
อุปกรณ์ที�ไม่จาํเป็นออกนอกหอ้งปรับอากาศ จึงเป็นการลดภาระการทาํความเยน็ ซึ� งเป็นแนวทางหนึ�งใน
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 
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รูป 1.2-1 แหล่งภาระการทาํความเยน็ 
 

1.2.2 ไซโครเมตริกชาร์ต 

อากาศที�อยูร่อบตวัเราประกอบดว้ยอากาศแห้งและไอนํ� า ซึ� งเรียกวา่อากาศชื�น ดงันั�นการหาปริมาณไอนํ� า
หรือปริมาณความร้อนที�อยู่ในอากาศชื�นจะต้องใช้แผนภาพไซโครเมตริกชาร์ต โดยแผนภาพไซโคร
เมตริกซาร์ตจะแสดงคุณสมบติัดงันี�  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 1.2-2 แผนภาพไซโครเมตริกชาร์ต 

1

2

3

4

5

6

7

ความร้อนจากการแผรั่งสี จาก
ดวงอาทิตยที์�ผา่นเขา้ทาง ผนงั, 

พื�นและหลงัคา 

ความร้อนจากอากาศ 

ภายนอก  

ความร้อนจากคน(3) 

ความร้อนจากหลอดไฟส่องสวา่ง 

ความร้อนผ่านทาง 

หน้าต่าง  
ความร้อน จากอุปกรณ์ 

เครื�องใชส้าํนกังาน  
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1.  อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry bulb temperature, DB) คือ อุณหภูมิที�อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์ที�       
กระเปาะแหง้ 

2.  อุณหภูมิกระเปาะเปียก (Wet bulb temperature, WB) คือ อุณหภูมิที�อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์ที�กระเปาะหุ้ม
ดว้ยผา้สาํลีที�ชื�นโดยตอ้งมีกระแสลมพดัผา่นกระเปาะเปียกที�ความเร็วไม่นอ้ยกวา่ 5 m/s 

3.   ความชื�นจําเพาะ (Humidity ratio) คือ อตัราส่วนโดยนํ�าหนกัระหวา่งไอนํ�าในอากาศต่ออากาศแหง้ 1 kg  
4.  ความชื�นในอากาศ (Relative humidity, RH) คือ อตัราส่วนความดนัระหวา่งความดนัของไอนํ� าที�มีอยู่

ในอากาศชื�น และความดนัอิ�มตวัของไอนํ�าที�อุณหภูมิเดียวกนั 
5.  ปริมาตรจําเพาะของอากาศชื�น (Specific volume, v) คือ ปริมาตรของอากาศชื�นต่อ 1 กิโลกรัมของ

อากาศแหง้ 
6.  อุณหภูมิจุดนํ�าค้าง (Dew point, DP) คือ อุณหภูมิที�ไอนํ�าในอากาศเริ�มควบแน่นเป็นหยดนํ� า เมื�ออากาศ

ชื�นถูกทาํใหเ้ยน็ลง 
7.  ความร้อนจําเพาะของอากาศ (Specific enthalpy, h) คือ ปริมาณความร้อนที�ทาํให้อากาศแห้ง 1 

กิโลกรัม และนํ�า X กิโลกรัม ร้อนขึ�นจาก 0°C เป็น 1°C  
 
สภาวะอากาศทั�วไปจะมีสภาวะที�ไม่เหมาะสมกบัความต้องการเพื�อความสุขสบายของคนหรือความ
ตอ้งการเพื�อการผลิตในอุตสาหกรรม ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งทาํการปรับสภาวะอากาศให้ไดต้ามตอ้งการ ซึ� ง
กระบวนการปรับสภาวะอากาศโดยทั�วไปมีอยู ่8 กระบวนการดงันี�  
 

กระบวนการปรับสภาวะอากาศ วธีิการ 
1. การทาํใหอ้ากาศร้อนขึ�นโดยความชื�นคงที� ทาํโดยใชข้ดท่อความร้อน 
2. การทาํใหอ้ากาศร้อนขึ�นและเพิ�มความชื�น ทาํโดยใชท้่อความร้อนและใชไ้อนํ�าพน่เขา้ไปในอากาศ 
3. การทาํใหอ้ากาศร้อนขึ�นและลดความชื�น ทาํโดยใชข้ดท่อความเยน็เพื�อลดความชื�นแลว้จึงให้

ความร้อนโดยขดท่อความร้อน 
4. การทาํใหอ้ากาศเยน็โดยความชื�นคงที� ทาํโดยใชข้ดท่อความเยน็ที�อุณหภูมิผวิท่อสูงกวา่

อุณหภูมิจุดนํ�าคา้ง (อุณหภูมิกลั�นตวั) ของความชื�น 
ในอากาศ 

5. การทาํใหอ้ากาศเยน็และเพิ�มความชื�น ทาํโดยใชน้ํ�าเยน็พน่ไปในอากาศ 
6. การทาํใหอ้ากาศเยน็และลดความชื�น ทาํโดยใชข้ดท่อความเยน็ที�อุณหภูมิผวิท่อตํ�ากวา่

อุณหภูมิจุดนํ�าคา้ง (อุณหภูมิกลั�นตวั) ของความชื�น 
ในอากาศ 
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กระบวนการปรับสภาวะอากาศ วธีิการ 
7. การเพิ�มความชื�น ทาํโดยใชน้ํ�าที�มีอุณหภูมิเท่ากบักระเปาะแหง้ของ

อากาศ 
8. การลดความชื�น ทาํโดยใชส้ารดูดความชื�น หรือใชข้ดท่อความเยน็ 

เพื�อทาํใหค้วามชื�นกลั�นตวั แลว้จึงใชข้ดท่อความ 
ร้อนเพื�อควบคุมอุณหภูมิใหค้งที� 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 1.2-3 กระบวนการปรับสภาวะอากาศ 
 
1.2.2.1 วิเคราะห์หาสาเหตุจากคุณสมบัติต่างๆ ที0ได้จากไซโครเมตริกชาร์ต 
1.  อุณหภูมิผิวขดท่อความเยน็ที�อากาศผา่นจะตอ้งตํ�ากวา่อุณหภูมิจุดนํ� าคา้ง (TDP) ของอากาศที�เขา้ถึงจะ

ทาํใหค้วามชื�นในอากาศกลั�นตวัเป็นของเหลวได ้
2.  อุณหภูมินํ� าที�ไดจ้ากหอผึ�งเยน็ควรจะสูงกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศที�เขา้ระบายความร้อน 

(TWB) ไม่เกิน 3°C  
3. ความสามารถในการทาํความเยน็ของขดท่อความเยน็หรือทาํความร้อนของขดท่อความร้อนเป็นเท่าใด

จะตอ้งหาจากผลต่างของเอนธาลปีของอากาศที�เขา้และออกจากขดท่อ 
 
1.2.2.2 การใช้งานไซโครเมตริกชาร์ต 
การใชง้านไซโครเมตริกชาร์ตนั�นจะตอ้งทราบคุณสมบติัของอากาศ 2 คุณสมบติัเพื�อจะสามารถกาํหนด

จุดลงไปได ้เช่น ตรวจวดัอากาศในห้องไดอุ้ณหภูมิกระเปาะแห้ง 80°F และความชื�นสัมพทัธ์ 30% เมื�อ

นาํมากาํหนดจุดบนไซโครเมตริกชาร์ตจะได้อุณหภูมิกระเปาะเปียก 60°F อุณหภูมิจุดนํ� าคา้ง 45.9°F 
อตัราส่วนความชื�น 0.0066 lbw/lba ปริมาตรจาํเพาะ 13.72 ft3/lba และเอนธาลปี 26.35 Btu/lba 

ลดความชื	น 

เพิ�มความชื	น 

 

ทาํความรอ้น

ทาํความเยน็และเพิ�มความชื	น 

ทาํความเยน็

ทาํความเยน็และลดความชื	น ทาํความรอ้นและลดความชื	น

ทาํความรอ้นและเพิ�มความชื	น 
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W=0.0066 lbw / lba

Ws =0.0222 lbw / lba

Tdew =45.9 oF

h =26.35 Btu/lba

v = v = 13.72 ft13.72 ft33/ / lbalba

จุดที� 80 oFdb
        60 oFwb

 
 

  
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

รูปที� 1.2-4 การใชง้านแผนภาพไซโครเมตริก 
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ตารางที� 1.2-1 ค่าเอนธาลปีของอากาศ 

 
 

1.3 วฏัจักรการทาํความเยน็แบบอดัไอ 

เครื�องปรับอากาศและเครื�องทาํความเยน็ส่วนใหญ่จะทาํความเยน็โดยใช้วฏัจกัรอดัไอ ซึ� งอุปกรณ์หลกั
ในวฏัจกัรอดัไอประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ � เครื�องอดัไอหรือคอมเพรสเซอร์  � เครื�องควบแน่นหรือ
คอนเดนเซอร์  � อุปกรณ์ลดความดนั  � เครื�องระเหยหรืออีแวปปอเรเตอร์ โดยสารทาํความเยน็จะถูก
อดัใหไ้หลหมุนเวยีนอยูภ่ายในวงจร 
 
1.3.1 ส่วนประกอบหลกัของระบบอดัไอ 

1.  เครื�องอัดไอ (Compressor) ทาํหนา้ที�สร้างความดนัในระบบสารทาํความเยน็โดยจะอดัสารทาํความ
เยน็ในสถานะไอทาํใหเ้กิดการไหลเวยีนไปยงัอุปกรณ์ต่างๆ 

อณุหภมูิกระเปาะแหง้

(
O
C) 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

15 18.764 19.343 19.924 20.506 21.089 21.673 22.257 22.843 23.43 24.018 24.607 25.197

16 19.506 20.126 20.746 21.368 21.99 22.614 23.239 23.865 24.493 25.121 25.751 26.381

17 20.268 20.929 21.591 22.255 22.92 23.586 24.254 24.923 25.593 26.265 26.938 27.612

18 21.048 21.754 22.461 23.169 23.879 24.591 25.304 26.018 26.734 27.451 28.17 28.89

19 21.85 22.602 23.356 24.112 24.87 25.629 26.39 27.153 27.917 28.683 29.451 30.22

20 22.672 23.475 24.279 25.085 25.893 26.703 27.515 28.329 29.145 29.962 30.782 31.604

21 23.518 24.373 25.23 26.09 26.951 27.815 28.681 29.549 30.419 31.292 32.167 33.044

22 24.387 25.298 26.211 27.127 28.046 28.966 29.89 30.815 31.744 32.674 33.608 34.543

23 25.281 26.251 27.224 28.2 29.178 30.159 31.143 32.13 33.12 34.112 35.108 36.106

24 26.201 27.234 28.269 29.309 30.351 31.396 32.444 33.496 34.551 35.609 36.67 37.735

25 27.148 28.247 29.35 30.456 31.565 32.679 33.795 34.916 36.04 37.167 38.299 39.433

26 28.124 29.294 30.467 31.644 32.825 34.01 35.199 36.392 37.589 38.791 39.996 41.206

27 29.131 30.374 31.622 32.874 34.13 35.392 36.657 37.928 39.203 40.482 41.767 43.056

28 31.24 32.644 34.054 35.47 36.891 38.318 39.751 41.19 42.635 44.085 45.542 47.005

29 31.24 32.644 34.054 35.47 36.891 38.318 39.751 41.19 42.635 44.085 45.542 47.005

30 32.346 33.838 35.336 36.84 38.351 39.869 41.393 42.923 44.461 46.005 47.555 49.113

31 33.489 35.073 36.664 38.262 39.868 41.481 43.101 44.729 46.365 48.008 49.658 51.317

32 34.67 36.351 38.041 39.738 41.444 43.158 44.881 46.612 48.351 50.099 51.856 53.621

33 35.89 37.675 39.468 41.271 43.083 44.904 46.735 48.575 50.425 52.284 54.153 56.032

34 37.153 39.046 40.949 42.863 44.787 46.722 48.667 50.623 52.59 54.567 56.556 58.555

35 38.46 40.467 42.487 44.518 46.561 48.615 50.682 52.76 54.851 56.954 59.069 61.196

36 39.812 41.941 44.083 46.238 48.406 50.588 52.782 54.991 57.213 59.449 61.698 63.962

37 41.213 43.47 45.741 48.027 50.328 52.643 54.974 57.32 59.682 62.058 64.451 66.859

38 42.664 45.056 47.464 49.888 52.329 54.787 57.262 59.753 62.263 64.789 67.333 69.895

39 44.168 46.702 49.254 51.825 54.414 57.022 59.65 62.296 64.962 67.647 70.352 73.078

40 45.727 48.411 51.116 53.841 56.587 59.355 62.143 64.953 67.785 70.64 73.516 76.415

ความชื%นสัมพัทธ์ (%RH)

คา่เอนธาลปีของอากาศ( Btu/lb)
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ก) แบบลูกสูบ    ข) แบบโรตารี�สกรู       ค) แบบแรงเหวี�ยง 
รูปที� 1.3-1 เครื�องอดัไอแบบต่างๆ 

 
เครื�องอดัไอเป็นอุปกรณ์หลกัที�ใชพ้ลงังานสูงที�สุดของระบบ การเลือกใชอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นสิ�งสําคญัอยา่ง
ยิ�งต่อประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนั�นในกรณีที�ภาระการทาํความเยน็มีการแปรเปลี�ยนมาก เครื�องอดั
ไอควรสามารถปรับเปลี�ยนการทาํงานให้สอดคลอ้งกบัภาระดงักล่าวให้ไดโ้ดยส่งผลต่อสมรรถนะน้อย
ที�สุด 
 
2.  เครื�องควบแน่น (Condenser) ทาํหนา้ที�ระบายความร้อนสารทาํความเยน็หลงัผา่นการอดัจากเครื�องอดั
ไอ ซึ� งสารทาํความเยน็ดงักล่าวจะมีสถานะเป็นไอความดนัสูงและอุณหภูมิสูง เมื�อผา่นเครื�องควบแน่นจะ
กลั�นตวัเป็นของเหลวภายใตค้วามดนัสูง เครื�องควบแน่นอาจแบ่งตามสารตวักลางในการระบายความร้อน
ได ้2 แบบคือ 

2.1 แบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air Cooled Condenser) จะใชพ้ดัลมดูดหรือเป่าอากาศแวดลอ้ม
ผา่นเครื�องควบแน่น 

2.2 แบบระบายความร้อนดว้ยนํ� า (Water Cooled Condenser) จะมีเครื�องควบแน่น เครื�องสูบนํ� าระบายความ
ร้อน (CDP) และหอระบายความร้อน (CT ; Cooling Tower) แยกกนัแต่ทาํงานร่วมกนั 

 
ปัจจยัที�ใชพ้ิจารณาในการเลือกเครื�องควบแน่นคือวสัดุที�ใชแ้ละขนาด โดยเครื�องควบแน่นที�มีขนาดใหญ่
จะสามารถควบแน่นไดดี้ ซึ� งหมายถึงความดนัควบแน่นในการทาํงานจะมีค่าตํ�าลง ส่งผลให้ระบบการทาํ
ความเยน็มีประสิทธิภาพสูงขึ�น อยา่งไรก็ตามราคาจะสูงขึ�นเป็นสัดส่วนกบัขนาดของเครื�องควบแน่นดว้ย 
 



                          

          
   ก) ระบายความร้อนดว้ยอากาศ

 
3. วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) 
Flow Control) ทาํหน้าที�ลดความดนัสารทาํความเยน็จากสถานะของเหลวที�มีความดนัสูงจากเครื�อง
ควบแน่นใหล้ดตํ�าลงเพื�อส่งเขา้สู่เครื�องระเหยต่อไป โดยวาลว์ลดความดนัจะนิยมใชก้บัระบบทาํความเยน็
ที�มีขนาดเล็กที�ควบคุมอุณหภูมิการทาํงานโดยอาศยัการเดิน
เยน็ขนาดใหญ่จะตอ้งใชก้ารควบคุมอตัราการไหลของสารทาํความเยน็ที�เขา้สู่เครื�องระเหยให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการในการทาํความเยน็หรือควบคุมอุณหภูมิใหไ้ดต้ามที�ตอ้งการ
 
4.  เครื�องระเหย (Evaporator) 
เยน็กบัสารทาํความเยน็ โดยเมื�อสารทาํความเยน็เหลวถูกลดความดนัและมีอุณหภูมิตํ�าลง ความร้อนจาก
อากาศหรือนํ� าจะถ่ายเทสู่สารทาํความเย็นเหลว ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศหรือนํ� าลดตํ�าลง ปัจจยัในการ
พิจารณาเลือกใชเ้หมือนกบัการเลือกใชเ้ครื�องควบแน่น ยิ�งมีขนาดใ
สารทาํความเยน็ไดดี้และช่วยใหร้ะบบมีประสิทธิภาพสูงขึ�นดว้ย แต่ราคาก็สูงขึ�นดว้ยเช่นกนั 
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ระบายความร้อนดว้ยอากาศ         ข) ระบายความร้อนดว้ยนํ�า         

รูปที� 1.3-2 เครื�องควบแน่นแบบต่างๆ 

(Expansion Valve) หรือ วาล์วควบคุมการไหลของสารทําความเย็น 
ทาํหน้าที�ลดความดนัสารทาํความเยน็จากสถานะของเหลวที�มีความดนัสูงจากเครื�อง

ควบแน่นใหล้ดตํ�าลงเพื�อส่งเขา้สู่เครื�องระเหยต่อไป โดยวาลว์ลดความดนัจะนิยมใชก้บัระบบทาํความเยน็
ที�มีขนาดเล็กที�ควบคุมอุณหภูมิการทาํงานโดยอาศยัการเดิน-หยุดของเครื�องอดัไอ หากเป็นระบบทาํความ
เยน็ขนาดใหญ่จะตอ้งใชก้ารควบคุมอตัราการไหลของสารทาํความเยน็ที�เขา้สู่เครื�องระเหยให้เพียงพอกบั
ความตอ้งการในการทาํความเยน็หรือควบคุมอุณหภูมิใหไ้ดต้ามที�ตอ้งการ 

(Evaporator) ทาํหนา้ที�แลกเปลี�ยนความร้อนระหวา่งอากาศหรือ
เยน็กบัสารทาํความเยน็ โดยเมื�อสารทาํความเยน็เหลวถูกลดความดนัและมีอุณหภูมิตํ�าลง ความร้อนจาก
อากาศหรือนํ� าจะถ่ายเทสู่สารทาํความเย็นเหลว ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศหรือนํ� าลดตํ�าลง ปัจจยัในการ
พิจารณาเลือกใชเ้หมือนกบัการเลือกใชเ้ครื�องควบแน่น ยิ�งมีขนาดใหญ่ก็จะมีความสามารถในการระเหย
สารทาํความเยน็ไดดี้และช่วยใหร้ะบบมีประสิทธิภาพสูงขึ�นดว้ย แต่ราคาก็สูงขึ�นดว้ยเช่นกนั 

 
 

รูปที� 1.3-3 เครื�องระเหยสารทาํความเยน็ 
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ระบายความร้อนดว้ยนํ�า          

หรือ วาล์วควบคุมการไหลของสารทําความเย็น (Refrigerant 
ทาํหน้าที�ลดความดนัสารทาํความเยน็จากสถานะของเหลวที�มีความดนัสูงจากเครื�อง

ควบแน่นใหล้ดตํ�าลงเพื�อส่งเขา้สู่เครื�องระเหยต่อไป โดยวาลว์ลดความดนัจะนิยมใชก้บัระบบทาํความเยน็
หากเป็นระบบทาํความ

เยน็ขนาดใหญ่จะตอ้งใชก้ารควบคุมอตัราการไหลของสารทาํความเยน็ที�เขา้สู่เครื�องระเหยให้เพียงพอกบั

ทาํหนา้ที�แลกเปลี�ยนความร้อนระหวา่งอากาศหรือนํ� าที�ตอ้งการทาํความ
เยน็กบัสารทาํความเยน็ โดยเมื�อสารทาํความเยน็เหลวถูกลดความดนัและมีอุณหภูมิตํ�าลง ความร้อนจาก
อากาศหรือนํ� าจะถ่ายเทสู่สารทาํความเย็นเหลว ส่งผลให้อุณหภูมิอากาศหรือนํ� าลดตํ�าลง ปัจจยัในการ

หญ่ก็จะมีความสามารถในการระเหย
สารทาํความเยน็ไดดี้และช่วยใหร้ะบบมีประสิทธิภาพสูงขึ�นดว้ย แต่ราคาก็สูงขึ�นดว้ยเช่นกนั  

 



                          

1.3.2 หลกัการทาํงาน 

การทาํงานของระบบทาํความเยน็แบบอดัไอจะทาํงานต่อเนื�องเป็นวฏัจกัร โดยแบ่งเป็น 
ดงันี�  

รูปที� 
 
1. กระบวนการอดัสารทาํความเยน็ 
เครื�องอดัไอซึ� งขบัดว้ยไฟฟ้าอดัให้มีความดนัสูงขึ�นตามตอ้งการของสารทาํความเยน็แต่ละชนิด 
ทาํความเยน็ถูกอดัใหมี้ความดนัสูงขึ�นอุณหภูมิของสารทาํความเยน็ก็จะสูงขึ�นตามกฎของก๊าซ
 
2. กระบวนการควบแน่น (Condensation Process)
ดนัสูงจะส่งผ่านตามท่อเขา้ไปยงัขดท่อระบายความร้อน 
ความร้อนทาํใหส้ารทาํความเยน็ควบแน่นเป็นของเหลวที�มีความดนัสูง
 
3. กระบวนการขยายตัว (Expansion or Throttling Process)
จะอยูใ่นสถานะของเหลวอิ�มตวั 
Liquid) ที�มีความดนัสูงจะถูกลดความดนัลงโดยอุปกรณ์ลดความดนั ทาํให้สารทาํความเยน็มีอุณหภูมิลด
ตํ�าลงตามที�ผูใ้ชต้อ้งการ 
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การทาํงานของระบบทาํความเยน็แบบอดัไอจะทาํงานต่อเนื�องเป็นวฏัจกัร โดยแบ่งเป็น 

รูปที� 1.3-4 วฏัจกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอ 

กระบวนการอดัสารทาํความเยน็ (Compression Process) โดยสารทาํความเยน็ที�อยูใ่นสถานะไอจะถูก
ซึ� งขบัดว้ยไฟฟ้าอดัให้มีความดนัสูงขึ�นตามตอ้งการของสารทาํความเยน็แต่ละชนิด 

ทาํความเยน็ถูกอดัใหมี้ความดนัสูงขึ�นอุณหภูมิของสารทาํความเยน็ก็จะสูงขึ�นตามกฎของก๊าซ

(Condensation Process) สารทาํความเยน็ในสถานะไอที�มีอุณหภูมิและความ
ดนัสูงจะส่งผ่านตามท่อเขา้ไปยงัขดท่อระบายความร้อน (Condenser) โดยจะใช้นํ� าหรืออากาศระบาย
ความร้อนทาํใหส้ารทาํความเยน็ควบแน่นเป็นของเหลวที�มีความดนัสูง 

(Expansion or Throttling Process) สารทาํความเยน็ที�ออกจาก

จะอยูใ่นสถานะของเหลวอิ�มตวั (Saturated Liquid) หรือของเหลวเยน็เยือกประมาณ 
ที�มีความดนัสูงจะถูกลดความดนัลงโดยอุปกรณ์ลดความดนั ทาํให้สารทาํความเยน็มีอุณหภูมิลด
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การทาํงานของระบบทาํความเยน็แบบอดัไอจะทาํงานต่อเนื�องเป็นวฏัจกัร โดยแบ่งเป็น 4 กระบวนการ 

 

โดยสารทาํความเยน็ที�อยูใ่นสถานะไอจะถูก
ซึ� งขบัดว้ยไฟฟ้าอดัให้มีความดนัสูงขึ�นตามตอ้งการของสารทาํความเยน็แต่ละชนิด เมื�อสาร

ทาํความเยน็ถูกอดัใหมี้ความดนัสูงขึ�นอุณหภูมิของสารทาํความเยน็ก็จะสูงขึ�นตามกฎของก๊าซ 

สารทาํความเยน็ในสถานะไอที�มีอุณหภูมิและความ
โดยจะใช้นํ� าหรืออากาศระบาย

สารทาํความเยน็ที�ออกจากเครื�องควบแน่น

หรือของเหลวเยน็เยือกประมาณ 10°C (Subcooled 
ที�มีความดนัสูงจะถูกลดความดนัลงโดยอุปกรณ์ลดความดนั ทาํให้สารทาํความเยน็มีอุณหภูมิลด
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4. กระบวนการระเหย (Evaporation Process) สารทาํความเยน็ที�มีอุณหภูมิตํ�าจะผ่านเขา้ไปยงัขดท่อ
ความเยน็ (Evaporator) เมื�อรับความร้อนจากอากาศหรือนํ� าทาํให้ไดอ้ากาศเยน็และนํ� าเยน็ส่วนสารทาํ
ความเยน็จะเกิดการระเหยตวักลายเป็นไอจนอยูใ่นสถานะไออิ�มตวั (Saturated Vapor) หรือไอร้อนยวดยิ�ง

ประมาณ 10°C (Superheated Vapor) ก่อนที�จะถูกเครื�องอดัไอ (Compressor) ดูดแลว้เริ�มการทาํงาน
ต่อไปอยา่งต่อเนื�อง 

 
1.3.3 ความเหมาะสมของความดันด้านสูงและด้านตํ�าของวฏัจักรทาํความเยน็ 

อุปกรณ์ที�สร้างความดนัให้กบัสารทาํความเยน็ในวฏัจกัรอดัไอ คือ เครื�องอดัไอ หรือ คอมเพรสเซอร์ 
ดงันั�นถา้ผลต่างของความดนัสารทาํความเยน็ดา้นสูง (Condensing Pressure; PC) และความดนัดา้นตํ�า 
(Evaporating Pressure; PE) ต่างกนัมากจะส่งผลใหเ้ครื�องอดัไอตอ้งใชก้าํลงัในการอดัสารทาํความเยน็มาก
ขึ�น ดงันั�นผูอ้อกแบบและ ผูใ้ชจ้ะตอ้งพิจารณาความดนัสารทาํความเยน็ที�เหมาะสมสําหรับสารทาํความ
เยน็แต่ละชนิด เพื�อใหส้มรรถนะของระบบทาํความเยน็สูงที�สุด 
 

 

รูปที� 1.3-5 ไดอะแกรมวฏัจกัรการทาํความเยน็แบบอดัไอ 
 

1. ความดันด้านตํ0าหรือความดันระเหย (PE) 

โดยทั�วไปตอ้งทราบวา่ตอ้งการใชก้บัหอ้งอุณหภูมิเท่าไร (TL) เช่น ห้องปรับอากาศอุณหภูมิ 24°C (75°F) 
จะตอ้งออกแบบเครื�องระเหย (Evaporator) ให้มีอุณหภูมิอิ�มตวั หรืออุณหภูมิระเหย (TE ) ตํ�ากวา่เท่ากบั 

∆TL จะเห็นวา่ถา้ออกแบบให้ ∆TL ยิ�งมาก ก็คือตอ้งการให้อุณหภูมิที�เครื�องระเหยตํ�ามาก นั�นคือตอ้งทาํ
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ใหค้วามดนัดา้นตํ�า-ตํ�าลงมากๆ กาํลงัที�ตอ้งใชต่้อขนาดทาํความเยน็เท่ากนั ก็จะมากตามและประสิทธิภาพ
ลดลง แต่เครื�องระเหยจะเล็กลงได้หรือลงทุนเครื�องระเหยน้อยลง ดงันั�นผูอ้อกแบบจึงตอ้งหาจุดที�

เหมาะสมที�สุด แมจ้ะทราบวา่ถา้ค่าความแตกต่างหรือ ∆TL ยิ�งนอ้ยประสิทธิภาพของเครื�องปรับอากาศจะ
ยิ�งสูง แต่ตอ้งลงทุนสูงและสร้างยากขึ�น จากประสบการณ์ พบวา่ 

• เครื�องปรับอากาศที�ทาํใหอ้ากาศเยน็โดยใชส้ารทาํความเยน็โดยตรงที�มีประสิทธิภาพสูงมกัจะใชผ้ลต่าง

ประมาณ ∆TL = 17°C (30°F) หรืออุณหภูมิระเหย TE = 24-17 = 7°C (45°F)  นั�นคือจากตารางคุณสมบติั
ของสารทาํความเยน็ เช่น ถา้ใชส้ารทาํความเยน็ R-22 ความดนั PE จะประมาณ 621-101 = 520 kPag (75 psig) 

สําหรับผูผ้ลิตที�ตอ้งการเนน้เครื�องปรับอากาศที�เยน็ฉํ�ามกัจะให้ผลต่างมากๆ เช่น ∆TL = 20°C (36°F) หรือ

อุณหภูมิระเหย TE =  24-20 = 4°C (39°F) ซึ� งถา้ใชส้ารทาํความเยน็ R-22 ความดนัดา้นตํ�าหรือความดนั
ระเหยจะประมาณ PE = 566-101 = 465 kPag (67 psig) ซึ� งตํ�ากว่านี� มีให้เห็นบ่อย สรุปสําหรับ

เครื�องปรับอากาศโดยประมาณ ∆TL อยูร่ะหวา่ง 17°C (30°F) ถึง 20°C (36°F) 

• สาํหรับเครื�องปรับอากาศแบบทาํนํ� าเยน็ (Water Chiller) นิยมออกแบบให้ TE ตํ�ากวา่อุณหภูมินํ� าเยน็

ที�ออกจากเครื�องระเหย (Evaporator/Cooler) ไม่เกิน 3°C ค่านี� จึงเป็นที�นิยมใชดู้ความผิดปกติของเครื�อง

ทาํนํ�าเยน็ เช่น ถา้ขณะเครื�องทาํงานเตม็ที�ผลต่างมากกวา่ 3°C (5°F) มากแสดงวา่ผดิปกติ 

• สาํหรับหอ้งเยน็แลว้จากประสบการณ์จะใช ้∆TL อยูร่ะหวา่ง 5°C (9°F) ถึง 10°C (18°F) เช่น ห้อง

เยน็อุณหภูมิ -20°C (-4°F) อุณหภูมิระเหย (TE) จะอยูร่ะหวา่ง -25°C (-13°F) ถึง -30°C (-22°F) ซึ� งถา้
ใช ้R-22 ความดนัดา้นตํ�าจะตอ้งอยูร่ะหวา่ง 62 ถึง 100 kPag (9 ถึง 14 psig) 
 
ตารางที� 1.3-1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิระเหย และความดนัระเหยของสารทาํความเยน็ชนิดต่างๆ 

อุณหภูมิระเหย 
(OF) 

ความดันระเหย (psig) 

R-11 R-12 R-22 R-123 R-134a 

(CFC-11) (CFC-12) (HCFC-22) (HCFC-123) (HFC-134a) 

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 
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2. ความดันด้านสูง หรือความดันเครื0องควบแน่น (PC)   
โดยทั�วไปตอ้งทราบวา่จะใชอ้ากาศหรือนํ� าระบายความร้อน สําหรับประเทศไทยถา้ใชอ้ากาศมกันิยมใช้

อุณหภูมิอากาศหนา้ร้อนที� 35°C (95°F) แต่ถา้ใชน้ํ�า อุณหภูมินํ� าประมาณ 32°C (90°F) เช่น ถา้ใชอ้ากาศ

ระบายความร้อน TH= 35°C (95°F) จะตอ้งออกแบบเครื�องควบแน่นให้มีอุณหภูมิอิ�มตวัสูงกวา่นี� เท่ากบั 

∆TH จะเห็นวา่ถา้ออกแบบให้ ∆TH ยิ�งมาก หมายถึงตอ้งการให้อุณหภูมิที�เครื�องควบแน่นสูงมาก นั�นคือ
ตอ้งทาํให ้ความดนัดา้นสูง-สูงขึ�นมากๆ ซึ� งจะส่งผลใหก้าํลงัที�ตอ้งใชม้ากขึ�นและประสิทธิภาพลดลง  แต่
เครื� องควบแน่นจะเล็กลงได้ หรือลงทุนค่าเครื� องควบแน่นน้อยลง ดังนั�นผูอ้อกแบบจึงต้องหาจุดที�

เหมาะสมที�สุด แมว้า่ถา้ค่าความแตกต่างหรือ ∆TH ยิ�งน้อยประสิทธิภาพของเครื�องปรับอากาศจะยิ�งสูง 
แต่ตอ้งลงทุนสูงและสร้างยากขึ�น จากประสบการณ์ พบวา่ 

• เครื�องปรับอากาศที�ใช้อากาศระบายความร้อน ถา้ผูผ้ลิตตอ้งการลงทุนตํ�า มกัจะใชผ้ลต่างประมาณ 

∆TH = 17°C (30°F) หรืออุณหภูมิอิ�มตวัที�เครื�องควบแน่น TC = 35+17 = 52°C (125°F) นั�นคือจาก
ตารางคุณสมบติัของสารทาํความเยน็ เช่น ถา้ใชส้ารทาํความเยน็ R-22 จะประมาณ 2,033-101 = 1,932 

kPag (280 psig) แต่ถา้ตอ้งการให้เครื�องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงผลต่างอยา่งมากไม่ควรเกิน 11°C 

(20°F) หรืออุณหภูมิอิ�มตวัที�เครื�องควบแน่น 35+11 = 46°C (115°F) โดยถา้ใชส้ารทาํความเยน็ R-22 
ความดนัในเครื�องควบแน่นประมาณ 1,770-101 = 1,669 kPag (242 psig)  สรุปถา้ใชอ้ากาศระบายความ

ร้อนโดยประมาณแลว้ ∆TH ควรอยูร่ะหวา่ง 11°C (20°F) ถึง 17°C (30°F) 

• สําหรับการใช้นํ� าระบายความร้อนนั� นจะสามารถทาํให้อุณหภูมิอิ�มตัวหรือความดันในเครื� อง

ควบแน่นตํ�าลงไดม้ากกวา่ เพราะธรรมชาติของนํ� านั�น นอกจากจะมีอุณหภูมิตํ�ากวา่อากาศประมาณ 3°C 

(5°F) เช่นขณะที�อากาศอุณหภูมิ 35°C (95°F) นํ� าจะอุณหภูมิประมาณ 32°C (90°F) แลว้นํ� ายงัมี
ความสามารถถ่ายเทความร้อนไดดี้กวา่อากาศ จากประสบการณ์โดยทั�วไปถา้ใชน้ํ�าระบายความร้อนมกัจะ

ใชผ้ลต่างประมาณ ∆TH = 8°C (14°F) หรืออุณหภูมิอิ�มตวัที�เครื�องควบแน่น 32+8 = 40°C (105°F) ซึ� ง
ถา้ใชส้ารทาํความเยน็ R-22 ความดนัจะเป็น 1,534-101 = 1433 kPag (210 psig) หรือถา้ใชส้ารทาํความ
เยน็ R-134a ความดนัจะเป็น 1,017-101 = 916 kPag (133 psig) เป็นตน้ สรุปถา้ใชน้ํ� าระบายความร้อน 

∆TH ไม่ควรเกิน 8°C (14°F)  

• ในทางปฏิบติัผูผ้ลิตนิยมบอกเป็นผลต่างระหวา่งอุณหภูมิควบแน่น (TC) และอุณหภูมินํ� าระบายความ
ร้อน ที�ไหลออกจากเครื�องควบแน่น (Condenser Approach Temperature) ซึ� งนิยมให้แตกต่างกนัประมาณ 

3°C (ประมาณ 5°F) ค่านี� จึงเป็นที�นิยมใชดู้ความผดิปกติของเครื�องทาํนํ�าเยน็ระบายความร้อนดว้ยนํ� า เช่น 

ถา้ขณะเครื�องทาํงานเต็มที�ผลต่างมากกวา่ 3°C (5°F) มากแสดงวา่ผิดปกติ อาจเกิดจากเครื�องควบแน่น
สกปรก ปริมาณนํ�าระบายความร้อนนอ้ย เป็นตน้ 
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• ในกรณีใชค้อนเดนเซอร์หรือเครื�องควบแน่นแบบระเหย (Evaporative Condenser) ที�ไดม้าตรฐาน

สามารถทาํให้อุณหภูมิอิ�มตวัลดลงไดดี้กวา่การระบายดว้ยนํ� าประมาณ 2-3°C (3.5-5.5°F) เช่น ในกรณี

ขา้งตน้อุณหภูมิอิ�มตวัที�เครื�องควบแน่นจะประมาณ 37-38°C (99-100°F) ในระบบปรับอากาศไม่ค่อย
นิยมใช้เหมือนในระบบห้องเยน็เพราะบาํรุงรักษายากกว่า และในระบบปรับอากาศมกัไม่ค่อยสะดวก
เพราะมกัจะตอ้งติดตั�งเครื�องควบแน่นห่างจากส่วนอื�นมากและตอ้งเดินท่อสารทาํความเยน็ไกลซึ� งปกติไม่
ตอ้งเดินท่อสารทาํความเยน็เพราะทาํทุกอยา่งเรียบร้อยจากโรงงานผูผ้ลิต อยา่งไรก็ตามที�ผา่นมาไดมี้การ
ทาํวิจยัเกี�ยวกบัการอนุรักษ์พลงังานโดยการดดัแปลงเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดเล็กให้เป็น
แบบกึ�งๆ เครื�องควบแน่นแบบระเหย ซึ� งสามารถอนุรักษพ์ลงังานไดป้ระมาณ 10-20% ซึ� งในปัจจุบนัมี
ผูผ้ลิตออกมาจาํหน่ายแลว้ 
 

ตารางที� 1.3-2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิควบแน่น และความดนัควบแน่นของสารทาํความเยน็ชนิด
ต่างๆ 

อุณหภูมิควบแน่น 
(OF) 

ความดันควบแน่น (psig) 

R-11 R-12 R-22 R-123 R-134a 

(CFC-11) (CFC-12) (HCFC-22) (HCFC-123) (HFC-134a) 

85 3.229 91.61 155.75 0.872 95.22 

90 4.981 99.62 168.47 2.485 104.3 

95 6.863 108.06 181.87 4.227 113.93 

100 8.881 116.95 195.99 6.103 124.13 

105 11.043 126.31 210.83 8.121 134.93 

 
3. การวิเคราะห์ผลจากความดันด้านสูงและด้านตํ0า 

• ธรรมชาติของระบบทาํความเย็น ถ้าทาํให้ความดันด้านตํ�าหรืออุณหภูมิอิ�มตัวที� เครื� องระเหยสูง 
ประสิทธิภาพก็จะสูง ขอ้เสียคือตอ้งลงทุนเครื�องระเหยสูงขึ�นและอาจมีปัญหาเรื�องความชื�นในห้องสูงได ้
และถ้าทาํให้ความดนัด้านสูงหรืออุณหภูมิอิ�มตวัที�เครื�องควบแน่นตํ�าประสิทธิภาพก็จะสูง ขอ้เสียคือตอ้ง
ลงทุนเครื�องควบแน่นสูงขึ�น  

• อุณหภูมิอากาศหรือนํ� า และการออกแบบอุปกรณ์เป็นตวักาํหนดความดนัด้านสูงและด้านตํ�าหรือ
กําหนดประสิทธิภาพเครื� องทาํความเย็น สิ� งที�ทราบกันดีคือประสิทธิภาพของเครื� องอัดไอเองก็เป็น
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ตัวกําหนดประสิทธิภาพ นอกจากนั� นยงัมีอุปกรณ์เสริมที�จะเป็นตัวกําหนดประสิทธิภาพรวมของ
เครื�องปรับอากาศหรือเครื�องทาํความเยน็ดว้ย เช่น พดัลมที�ใชใ้นการทาํใหอ้ากาศเยน็ และระบายความร้อน 

• ในทางปฏิบติั การตรวจวดัประสิทธิภาพของเครื�องปรับอากาศแบบคร่าวๆ สามารถตรวจจากความดนั 
PC และ PE  แลว้เทียบเป็นอุณหภูมิอิ�มตวั TC และ TE ตามลาํดบัได ้เพราะไม่วา่จะใชส้ารทาํความเยน็ต่างชนิด
กนัก็เท่ากนั ดงัตวัอยา่ง เช่น 

o เครื�องปรับอากาศหรือเครื�องทาํความเยน็ระบายความร้อนดว้ยอากาศใชส้ารทาํความเยน็ R-22 ถา้
วดัความดนัดา้นสูง (PC) ได ้2,200 kPag (320 psig) สามารถทราบไดท้นัทีวา่เครื�องปรับอากาศเครื�องนี� ไม่

ปกติ เพราะที�มาตรฐานตํ�าสุด TC = 52°C (125°F) สารทาํความเยน็ R-22 ความดนัจะเป็น 1,932 kPag 
(280 psig) ซึ� งความดนัที�วดัไดสู้งเกินไป ไม่ว่าจะใช้สารทาํความเยน็ชนิดใด ถา้ระบายความร้อนดว้ย

อากาศ อุณหภูมิอิ�มตวัดา้นสูงไม่ควรเกิน 52°C (125°F) 

o ช่างติดตั�งเครื�องปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยอากาศแมจ้ะไม่เคยใช้สารทาํความเย็น 
(นํ� ายา) R-407C มาก่อนก็สามารถบอกไดว้่า ถา้วดัความดนัดา้นสูงได ้2,000 kPag (290 psig) ถือว่า

เครื�องปรับอากาศอาจจะยงัปกติอยู ่เพราะที�อุณหภูมิอิ�มตวัดา้นสูงประมาณ 52°C (125 ถึง 126°F) ถา้ใช้
สารทาํความเยน็ R-407C ความดนัสูงสุดไม่ควรเกิน 2,081 kPag (302 psig) ถึงแมว้า่ในการวดัจริงไม่
สามารถวดัอุณหภูมิอิ�มตวัไดโ้ดยตรง แต่สามารถใช้เกจวดัความดนัแลว้ไปเปิดตารางอิ�มตวัทางเทอร์โม
ไดนามิกส์ (Thermodynamic Properties of Saturated Refrigerant) ของสารทาํความเยน็นั�นๆ เพื�อหา
อุณหภูมิอิ�มตวั เรื�องนี�ผูผ้ลิตอุปกรณ์วดัความดนัสาํหรับเครื�องปรับอากาศ หรือเครื�องทาํความเยน็ไดน้าํนาํ
ตารางดงักล่าวมาเขียนบนหน้าปัดของเกจวดัความดนั เพื�อความสะดวกในการใช้งาน เพราะทราบทั�ง
ขอ้มูลและความดนั โดยไม่ตอ้งไปเปิดตารางอีกครั� งหนึ�ง 

• สิ�งที�ควรรู้ในทางปฏิบติัเกี�ยวกบัความดนัควบแน่นและความดนัระเหย เมื�อใชเ้ครื�องปรับอากาศ หรือ
เครื�องทาํความเยน็ มีดงันี�  

o เมื�อใดก็ตามที�การระบายความร้อนมีปัญหา เช่น เครื�องควบแน่นสกปรก พดัลมระบายความร้อน
ขดัขอ้ง หรือเครื� องสูบนํ� าระบายความร้อนขดัขอ้ง แล้วความดนัด้านสูงจะสูงขึ�นอย่างเห็นได้ชัด เมื�อ
เปรียบเทียบกบัขณะที�ทาํงานปกติ และสิ�งที�สําคญัอีกอยา่งหนึ�งที�ตอ้งไม่ลืม คือ ความดนัควบแน่นขึ�นกบั
อุณหภูมิอากาศหรือนํ� าที�ระบายความร้อน โดยทั�วไปอุณหภูมิอากาศแต่ละเวลาแต่ละวนัไม่เท่ากนั จึง
ส่งผลใหค้วามดนัควบแน่นในแต่ละเวลาแต่ละวนัยอ่มไม่เท่ากนั ดงันั�นจึงจาํเป็นตอ้งบนัทึกความดนัของ
สารทาํความเยน็ในขณะที�อากาศระบายความร้อนมีอุณหภูมิต่างกนัไวส้าํหรับเปรียบเทียบดว้ย   
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o กรณีที�เครื�องระเหยสกปรกจะพบว่าความดนัดา้นตํ�าจะตํ�ากว่าปกติ แต่ถา้พบว่าความดนัตํ�ากว่า
ปกติมาก อาจมีสาเหตุจากการรั�วหรือซึมของสารทาํความเยน็ ซึ� งจะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม การที�ความดนั
ระเหยตํ�าลงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพตํ�าลง และความสามารถในการทาํความเยน็ลดลงดว้ย เพราะความ
หนาแน่นของไอที�เครื�องอดัไอดูดเขา้ลดลง อตัรามวลสารทาํความเยน็ที�ไหลเวียนนอ้ยลง แมว้า่การที�สาร
ทาํความเยน็รั�ว จะทาํให้ความดนัดา้นสูงลดลง ส่งผลให้เครื�องอดัไอใชก้าํลงัไฟฟ้านอ้ยลง แต่ตอ้งทาํงาน
นานขึ�น ขณะที�รับภาระความร้อนเท่ากนั เพราะความสามารถในการทาํความเยน็ของเครื�องปรับอากาศ
ลดลง ซึ� งถา้วิเคราะห์เรื�องประสิทธิภาพของเครื�องแลว้จะพบว่าประสิทธิภาพลดตํ�าลง และใช้พลงังาน
ไฟฟ้าเพิ�มมากขึ�น 
 
1.4 อุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 

ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่นิยมใช้เครื�องทาํนํ� าเย็นที�ระบายความร้อนด้วยนํ� าซึ� งมีประสิทธิภาพการ
ทาํงานสูงกวา่ระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศดงัแสดงในรูปที� 1.4-1 

• วัฏจักรสารทําความเย็น เริ�มจากเมื�อป้อนไฟฟ้าเขา้ที�เครื�องอดัไอ เครื�องอดัไอจะดูดไอสารทาํความ
เยน็ที�เครื�องระเหยแลว้อดัส่งไปเขา้ที�เครื�องควบแน่น ความร้อนจากสารทาํความเยน็จะถ่ายเทให้กบันํ� า
ระบายความร้อนทาํให้สารทาํความเยน็กลั�นตวักลายเป็นของเหลวที�มีความดนัสูง เมื�อสารทาํความเยน็
ไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดนัไปยงัเครื�องระเหย สารทาํความเยน็จะมีความดนัและอุณหภูมิตํ�าลง ความ
ร้อนจากนํ� าเย็นที�ไหลผ่านเครื�องระเหยจะถ่ายเทให้กบัสารทาํความเย็น ทาํให้สารทาํความเย็นระเหย
กลายเป็นไอ แลว้ถูกเครื�องอดัไอดูดไปเริ�มวฏัจกัรใหม่  

• วัฏจักรนํ�าระบายความร้อน เริ�มจากนํ� าระบายความร้อนเมื�อไดรั้บความร้อนจากสารทาํความเยน็ใน
เครื�องควบแน่นจะมีอุณหภูมิสูงขึ�น แล้วถูกเครื�องสูบนํ� าระบายความร้อนส่งไปที�หอระบายความร้อน 
(Cooling Tower) เพื�อถ่ายเทความร้อนให้กบัอากาศโดยการระเหยนํ� า ทาํให้นํ� ามีอุณหภูมิลดลง แลว้ไหล
กลบัไปรับความร้อนที�เครื�องควบแน่นอีกทาํใหค้รบวฏัจกัรนํ�าระบายความร้อน 

• วฏัจักรนํ�าเยน็ เริ�มจากนํ�าเยน็เมื�อถ่ายเทความร้อนให้กบัเครื�องระเหยก็มีอุณหภูมิตํ�าลง แลว้ถูกเครื�อง
สูบนํ� าเยน็ส่งไปที�เครื�องส่งลมเยน็ (Air Handling Unit) เพื�อถ่ายเทความร้อนให้กบัอากาศ ทาํให้นํ� าเยน็มี
อุณหภูมิสูงขึ�นแลว้ไหลกลบัไปถ่ายเทความร้อนใหก้บัเครื�องระเหยอีกทาํใหค้รบวฏัจกัรนํ�าเยน็ 

• วฏัจักรลมเยน็ เริ�มจากพดัลมของเครื�องส่งลมเยน็จะดูดอากาศร้อนจากหอ้งปรับอากาศผา่นระบบท่อ
ลมไปถ่ายเทความร้อนให้กบันํ� าเยน็ที�อยู่ภายในขดท่อแลกเปลี�ยนความร้อน ทาํให้อากาศมีอุณหภูมิและ
ความชื�นตํ�าลงแลว้ส่งกลบัไปที�หอ้งปรับอากาศทาํใหค้รบวฏัจกัรลมเยน็ 
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รูปที� 1.4-1 ไดอะแกรมระบบปรับอากาศ 
 
1.4.1 เครื�องทาํนํ�าเยน็ (Water Chiller)  

เครื�องทาํนํ� าเยน็แบบอดัไอประกอบดว้ย เครื�องอดัไอ (Compressor) เครื�องควบแน่น(Condenser) เครื�อง
ระเหย (Evaporator) และวาล์วลดความดนั (Expansion Valve) ซึ� งมีสารทาํความเยน็ เช่น R-22 R-123 
หรือ R-134a บรรจุอยู่ภายใน โดยทาํหน้าที�ผลิตนํ� าเยน็ส่งไปให้กบัเครื�องส่งลมเยน็ เครื�องทาํนํ� าเยน็ใช้
เครื�องอดัไอไดห้ลายแบบ เช่น เครื�องทาํนํ� าเยน็ขนาดใหญ่ประมาณ 500 ตนัความเยน็ (TR) นิยมใชเ้ครื�อง
อดัไอแบบหอยโข่ง (Centrifugal) ซึ� งมีประสิทธิภาพสูงประมาณ 0.6 kW/TR เครื�องทาํนํ� าเยน็ขนาดกลาง



                          

ประมาณ 300 ตนัความเยน็ จะใช้
kW/TR และเครื�องทาํนํ� าเยน็ขนาดเล็กประมาณ 
ซึ� งมีประสิทธิภาพตํ�าประมาณ 1.0 kW/TR
 

   

 
1.4.2 เครื�องสูบนํ�า (Water Pump)

เป็นอุปกรณ์หลกัในการขบัเคลื�อนของเหลวซึ�งในที�นี� คือ นํ�าโดยการป้อนพลงังานเชิงกลเขา้ไป ทาํให้นํ� าที�
ถูกขบัมีความดนัสูงขึ�น ความดนัดงักล่าวจะทาํหนา้ที�เอาชนะแรงเสียดทานที�เกิดขึ�นจากท่อ  ขอ้ต่อ วาล์ว 
และอุปกรณ์ต่างๆ เพื�อใหไ้ดอ้ตัราการไหลตามที�ตอ้งการ การขบัเคลื�อนเครื�องสูบนํ� านั�นอาจจะใชแ้รงจาก
คนหรือจะอาศยัมอเตอร์ไฟฟ้าซึ� งจะเปลี�ยนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานกล  ในระบบปรับอากาศนั�
เครื�องสูบนํ� าจะสามารถพบไดใ้นระบบนํ� าเยน็และระบบนํ� าระบายความร้อน โดยทั�วไปเครื�องสูบนํ� าจะ
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบใหญ่ๆ ดงันี�

1.4.2.1 แบบ Positive Displacement
แลว้อาศยัแรงดนัเพื�อลดปริมาตรนั�นลง ส่งผลให้เกิดการไหลขึ�น ตวัอยา่งไดแ้ก่ แบบลูกสูบ แบบโรตารี
เวน แบบไดอะแฟรม โดยทั�วไปเครื�องสูบนํ�าประเภทนี�จะใหค้วามดนัสูงและอตัราการไหลตํ�า

1.4.4.2 แบบ Rotordynamic เครื�องสูบนํ� าแบบนี�จะอาศยัหลกัการเหวี�ยงของใบพดั เพื�อให้นํ� ามีความเร็ว
เพิ�มขึ�น โดยพลงังานจลน์ที�ไดจ้ะถูกเปลี�ยนให้อยูใ่นรูปของความดนัของนํ� าที�เพิ�มขึ�น ซึ� งจะส่งผลให้เกิด
การไหลขึ�นเช่นกนั ตวัอย่าง ไดแ้ก่ แบบหอยโข่ง ซึ� งมีใช้กนัอย่างแพร่หลายในที�อยู่
และโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั�วไปเครื�องสูบนํ� าประเภทนี�จะให้ความดนัตํ�าถึงปานกลาง และอตัราการ
ไหลสูง 
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ตนัความเยน็ จะใชเ้ครื�องอดัไอแบบสกรู (Screw) ซึ� งมีประสิทธิภาพปานกลางประมาณ 
และเครื�องทาํนํ� าเยน็ขนาดเล็กประมาณ 100 ตนัความเยน็จะใชเ้ครื�องอดัไอ

1.0 kW/TR 

    
 

รูปที� 1.4-2 เครื�องทาํนํ�าเยน็ 

Water Pump)   

เป็นอุปกรณ์หลกัในการขบัเคลื�อนของเหลวซึ�งในที�นี� คือ นํ�าโดยการป้อนพลงังานเชิงกลเขา้ไป ทาํให้นํ� าที�
ความดนัดงักล่าวจะทาํหนา้ที�เอาชนะแรงเสียดทานที�เกิดขึ�นจากท่อ  ขอ้ต่อ วาล์ว 

และอุปกรณ์ต่างๆ เพื�อใหไ้ดอ้ตัราการไหลตามที�ตอ้งการ การขบัเคลื�อนเครื�องสูบนํ� านั�นอาจจะใชแ้รงจาก
คนหรือจะอาศยัมอเตอร์ไฟฟ้าซึ� งจะเปลี�ยนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานกล  ในระบบปรับอากาศนั�
เครื�องสูบนํ� าจะสามารถพบไดใ้นระบบนํ� าเยน็และระบบนํ� าระบายความร้อน โดยทั�วไปเครื�องสูบนํ� าจะ

แบบใหญ่ๆ ดงันี�  

Positive Displacement เครื�องสูบนํ� าแบบนี� จะอาศยัการกกันํ� าในบริเวณที�มีปริมาตรจาํกดั 
แลว้อาศยัแรงดนัเพื�อลดปริมาตรนั�นลง ส่งผลให้เกิดการไหลขึ�น ตวัอยา่งไดแ้ก่ แบบลูกสูบ แบบโรตารี

โดยทั�วไปเครื�องสูบนํ�าประเภทนี�จะใหค้วามดนัสูงและอตัราการไหลตํ�า

เครื�องสูบนํ� าแบบนี�จะอาศยัหลกัการเหวี�ยงของใบพดั เพื�อให้นํ� ามีความเร็ว
เพิ�มขึ�น โดยพลงังานจลน์ที�ไดจ้ะถูกเปลี�ยนให้อยูใ่นรูปของความดนัของนํ� าที�เพิ�มขึ�น ซึ� งจะส่งผลให้เกิด
การไหลขึ�นเช่นกนั ตวัอย่าง ไดแ้ก่ แบบหอยโข่ง ซึ� งมีใช้กนัอย่างแพร่หลายในที�อยู่
และโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั�วไปเครื�องสูบนํ� าประเภทนี�จะให้ความดนัตํ�าถึงปานกลาง และอตัราการ
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ซึ� งมีประสิทธิภาพปานกลางประมาณ 0.8 
เครื�องอดัไอแบบลูกสูบ (Piston) 

 

เป็นอุปกรณ์หลกัในการขบัเคลื�อนของเหลวซึ�งในที�นี� คือ นํ�าโดยการป้อนพลงังานเชิงกลเขา้ไป ทาํให้นํ� าที�
ความดนัดงักล่าวจะทาํหนา้ที�เอาชนะแรงเสียดทานที�เกิดขึ�นจากท่อ  ขอ้ต่อ วาล์ว 

และอุปกรณ์ต่างๆ เพื�อใหไ้ดอ้ตัราการไหลตามที�ตอ้งการ การขบัเคลื�อนเครื�องสูบนํ� านั�นอาจจะใชแ้รงจาก
คนหรือจะอาศยัมอเตอร์ไฟฟ้าซึ� งจะเปลี�ยนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานกล  ในระบบปรับอากาศนั�น
เครื�องสูบนํ� าจะสามารถพบไดใ้นระบบนํ� าเยน็และระบบนํ� าระบายความร้อน โดยทั�วไปเครื�องสูบนํ� าจะ

เครื�องสูบนํ� าแบบนี� จะอาศยัการกกันํ� าในบริเวณที�มีปริมาตรจาํกดั 
แลว้อาศยัแรงดนัเพื�อลดปริมาตรนั�นลง ส่งผลให้เกิดการไหลขึ�น ตวัอยา่งไดแ้ก่ แบบลูกสูบ แบบโรตารี

โดยทั�วไปเครื�องสูบนํ�าประเภทนี�จะใหค้วามดนัสูงและอตัราการไหลตํ�า 

เครื�องสูบนํ� าแบบนี�จะอาศยัหลกัการเหวี�ยงของใบพดั เพื�อให้นํ� ามีความเร็ว
เพิ�มขึ�น โดยพลงังานจลน์ที�ไดจ้ะถูกเปลี�ยนให้อยูใ่นรูปของความดนัของนํ� าที�เพิ�มขึ�น ซึ� งจะส่งผลให้เกิด
การไหลขึ�นเช่นกนั ตวัอย่าง ไดแ้ก่ แบบหอยโข่ง ซึ� งมีใช้กนัอย่างแพร่หลายในที�อยู่อาศยัอาคารพาณิชย์
และโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั�วไปเครื�องสูบนํ� าประเภทนี�จะให้ความดนัตํ�าถึงปานกลาง และอตัราการ
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รูปที� 1.4-3 เครื�องสูบนํ�า 

 
1.4.3 หอระบายความร้อน (Cooling Tower)   

หอระบายความร้อนเป็นอุปกรณ์ทางดา้นปลายทางของระบบนํ�าระบายความร้อน ซึ� งทาํหนา้ที�ลดอุณหภูมิ
ของนํ� าระบายความร้อน โดยใช้อากาศเพื�อระเหยนํ� า ดงันั�นปริมาณของนํ� าระบายความร้อนที�ผ่านหอ
ระบายความร้อนจะมีปริมาณลดลง จากการระเหยและ Drift Loss จึงต้องมีการเติมนํ� าจากแหล่งนํ� า
ภายนอกเข้าสู่ตวัหอระบายความร้อนเพื�อรักษาปริมาณนํ� าในระบบให้คงที� หอระบายความร้อนนั�น
สามารถแบ่งตามการไหลของอากาศไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 

1.4.3.1 แบบการไหลธรรมชาติ (Natural Draft) หอระบายความร้อนแบบการไหลธรรมชาติจะใช้
หลกัการลอยตวัเนื�องจากผลต่างของความหนาแน่น โดยอากาศที�มีอุณหภูมิสูงและชื�นจะมีความหนาแน่น
นอ้ยกวา่อากาศที�เยน็กวา่และแหง้กวา่ ส่งผลใหอ้ากาศที�มีอุณหภูมิสูงและชื�นลอยตวัขึ�น 

1.4.3.2 แบบการไหลเชิงกล (Mechanical Draft) หอระบายความร้อนแบบไหลเชิงกลจะอาศยัพดัลมใน
การขบัเคลื�อนอากาศ ซึ� งจะสามารถแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ แบบ Forced Draft คือแบบเป่าอากาศเขา้สู่
หอระบายความร้อน และแบบ Induced Draft คือ แบบดูดอากาศออกจากหอระบายความร้อน  

นอกจากนั�นสามารถแบ่งหอระบายความร้อนตามลกัษณะทิศทางการไหลระหว่างอากาศและนํ� าเป็น 2 
ชนิด ดงันี�  
1) แบบการไหลสวนทาง (Counter Flow)  
2) แบบการไหลตั�งฉาก (Cross Flow)  

ภายในหอระบายความร้อนบรรจุดว้ยฟิล (Fill) ซึ� งทาํหนา้ที�เพิ�มพื�นที�ผิวของนํ� าให้สัมผสักบัอากาศไดม้าก
ที�สุดและทาํใหน้ํ�าสัมผสักบัอากาศไดน้านที�สุด โดยทั�วไปฟิลแบ่งเป็น 2 ชนิด ดงันี�   
ก. แบบ Splash ซึ� งมีลกัษณะเป็นแถบยาวจาํนวนหลายแถบวางเหลื�อมกนัเพื�อขวางการไหลของนํ�าที�ตกลงมา 

ส่งผลใหน้ํ�าแตกกระจายเป็นหยดนํ� าขนาดเล็ก 
ข. แบบ Film ซึ� งมีลกัษณะเป็นแผน่บางและบงัคบัใหน้ํ�าไหลตามร่องที�ตอ้งการเพื�อสัมผสักบัอากาศ 
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ปัจจุบนัหอระบายความร้อนที�นิยมใช้กนัแพร่หลายกบัระบบปรับอากาศคือหอระบายความร้อนแบบ 
Induced Draft, Film Fill โดยมีทั�งแบบ Counter Flow และ Cross Flow   

  
 

รูปที� 1.4-4 หอระบายความร้อน 
 

1.4.4 เครื�องส่งลมเยน็ (Air Handling Unit)   

เครื� องส่งลมเย็นเป็นอุปกรณ์ทางด้านปลายทางของระบบนํ� าเย็น ซึ� งทาํหน้าที�แลกเปลี�ยนความร้อน
ระหวา่งนํ�าเยน็ที�มาจากเครื�องทาํนํ�าเยน็กบัอากาศที�มาจากห้องปรับอากาศ ส่งผลให้อากาศที�ผา่นออกไปมี
อุณหภูมิและความชื�นตํ�าลงตามความตอ้งการในการปรับอากาศต่อไป เครื�องส่งลมเยน็ประกอบดว้ย พดั
ลม คอยล์ทาํความเยน็ แดมเปอร์ และแผงกรองอากาศรวมอยู่ในตวัเครื�องเดียวกนั โดยเครื�องส่งลมเยน็
ขนาดใหญ่นิยมเรียกสั�นๆ วา่ AHU (Air Handling Unit) สําหรับเครื�องขนาดเล็ก จะเรียกวา่ FCU (Fan 
Coil Unit) การติดตั�งเครื�องมกัจะติดตั�งอยูภ่ายในอาคาร โดยถา้เป็นเครื�องขนาดเล็กจะติดตั�งโดยการแขวน
ใตฝ้้าเพดาน ยึดติดกบัผนงั ตั�งพื�น หรือซ่อนในฝ้าเพดาน สําหรับเครื�องขนาดใหญ่จะจดัให้มีห้องเครื�อง 
เพื�อติดตั�งเครื�องส่งลมเยน็ขนาดใหญ่ โดยต่อท่อลมเขา้กบัเครื�อง ซึ� งแยกเป็น 2 ส่วนคือ ท่อลมที�ออกจาก
เครื�องเรียกวา่ท่อลมส่ง (Supply Air Duct) และท่อลมที�นาํลมภายในห้องกลบัมาที�เครื�อง เรียกวา่ ท่อลม
กลบั (Return Air Duct) นอกจากนั�นยงัมีการนาํอากาศภายนอกเขา้มาผสมกบัอากาศภายในก่อนที�จะผา่น
คอยลท์าํความเยน็ เพื�อใหอ้ากาศภายในมีปริมาณออกซิเจนเพียงพอดว้ย 
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รูปที� 1.4-5 เครื�องส่งลมเยน็ 
1.5 มาตรฐานการตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 

1.5.1 เครื�องทาํนํ�าเยน็ (Chiller) 
1.5.1.1 อตัราการไหลของนํ� าเยน็ตอ้งไดต้ามมาตรฐานการออกแบบของผูผ้ลิตประมาณ 2.4 GPM/TR ที�
อุณหภูมินํ� าเยน็เขา้และออกต่างกนั 10OF และภาระเต็มพิกดั เพื�อให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี�ยนความ
ร้อนสูงที�สุด 

1.5.1.2 อตัราการไหลของนํ�าระบายความร้อนตอ้งไดต้ามมาตรฐานการออกแบบของผูผ้ลิตประมาณ 3.0 
GPM/TR ที�อุณหภูมินํ�าระบายเขา้และออกต่างกนั 10OF และภาระเตม็พิกดั 

1.5.1.3 ปรับตั�งอุณหภูมินํ�าเยน็ใหสู้งที�สุดเท่าที�จะทาํไดโ้ดยทุกๆ 1OF ที�ปรับให้สูงขึ�นจะส่งผลให้เกิดการ
ประหยดัพลงังานที�เครื�องอดัไอประมาณ 1.5 – 2 % 

1.5.1.4 ทาํความสะอาดเครื�องควบแน่นสมํ�าเสมออยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน หรือดูจากอุณหภูมิของนํ� าระบาย
ความร้อนที�ออกจากเครื�องควบแน่นจะตอ้งสูงกว่าอุณหภูมิสารทาํความเย็นไม่เกิน 6 OF 

1.5.1.5 เครื�องอดัไอแบบแรงเหวี�ยงควรปรับตั�ง Current Limit Load ในช่วง 80 – 90 % เพราะเป็นจุดที�มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1.5.1.6 อุณหภูมินํ�าเขา้ระบายความร้อนควรจะตํ�าที�สุดเท่าที�จะทาํได ้โดยทุกๆ 1 OF ของนํ� าที�เขา้มีอุณหภูมิ
ลดลงจะส่งผลใหเ้กิดการประหยดัพลงังานที�เครื�องอดัไอประมาณ 1.5 – 2 % 
 
1.5.2 หอระบายความร้อน (Cooling Tower) 
1.5.2.1 อุณหภูมินํ�าที�ไดไ้ม่ควรสูงกวา่อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศที�เขา้ระบายความร้อนเกิน 6  OF ซึ� งถา้สูง
กวา่มากอาจเกิดจากความสกปรกของ Filler ส่งผลให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี�ยนความร้อนระหวา่งนํ� า
กบัอากาศลดตํ�าลงหรืออาจเกิดจากปริมาณลมน้อยเกินไป ปริมาณนํ� ามากเกินไป การกระจายนํ� าไม่เต็ม
พื�นที�เนื�องจากรูกระจายนํ� าตนั การรั�วของนํ� าที� Sprinkler head หรืออาจเกิดจากลมที�เป่าทิ�งเกิดการหมุน
วนกลบัเขา้มาระบายความร้อน 

1.5.2.2 อากาศที�เขา้ระบายความร้อนจะตอ้งมีอุณหภูมิและความชื�นตํ�า 

1.5.2.3 อตัราการไหลของนํ� าระบายความร้อนจะต้องไม่เกินพิกัดการออกแบบโดยทั�วไปไม่เกิน3.0 
GPM/TR เพราะถา้นํ�ามากกวา่อากาศจะส่งผลใหอุ้ณหภูมินํ�าที�ไดสู้ง 



                          

1.5.2.4 อตัราการไหลของอากาศจะตอ้งไม่น้อยกว่าพิกดัการออกแบบ โดยทั�วไปประมาณ 
CFM/TR เพราะถา้ตํ�าเกินไปจะระบายความร้อนใหก้บันํ�าไดน้อ้ยลง

1.5.2.5 ทาํความสะอาด Filler 
หมดอายกุารใชง้าน 

1.5.2.6 รอบการหมุนของ Sprinkler Pipe 

ขนาดหอระบายความร้อน (TR) 
รอบการหมุนของ  

Sprinkler Pipe 

รูปที� 
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อตัราการไหลของอากาศจะตอ้งไม่น้อยกว่าพิกดัการออกแบบ โดยทั�วไปประมาณ 
เพราะถา้ตํ�าเกินไปจะระบายความร้อนใหก้บันํ�าไดน้อ้ยลง 

Filler และถาดนํ�ารวมทั�งหวัฉีดเป็นประจาํทุก 1 เดือน และเปลี�ยน 

Sprinkler Pipe จะตอ้งไดต้ามพิกดัการออกแบบโดยทั�วไปดงันี�
 

 3 5-30 40-60 80-250 300-350 400
12-17 7-10 5-8 3-7 3.5-5 

 

 

รูปที� 1.5-1 หอระบายความร้อนแบบไหลสวนทางกนั 
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อตัราการไหลของอากาศจะตอ้งไม่น้อยกว่าพิกดัการออกแบบ โดยทั�วไปประมาณ 180 – 250 

เดือน และเปลี�ยน Filler เมื�อ

จะตอ้งไดต้ามพิกดัการออกแบบโดยทั�วไปดงันี�  

400-700 800-1,500 
2.5-4 2-3 
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รูปที� 1.5-2 หอระบายความร้อนแบบไหลตดักนั 

1.5.3 อุปกรณ์ส่งจ่ายลมเยน็ (AHU / FCU)  
1.5.3.1 อุณหภูมิผิวขดท่อความเยน็จะตอ้งตํ�ากวา่อุณหภูมิจุดนํ�าคา้ง (dew point) ของอากาศ ที�เขา้ไปรับ
ความเยน็ 

1.5.3.2 อุณหภูมิอากาศที�ออกจากขดท่อความเยน็จะตอ้งสูงกวา่อุณหภูมินํ� าเยน็ที�ออกจากขดท่อความเยน็
ไม่กิน 6 OF ถา้ต่างกนัมากอาจเกิดจากปริมาณนํ� าเยน็น้อยกว่าปริมาณอากาศ หรือความสกปรกของพื�นที�ผิว
แลกเปลี�ยนความร้อน 

1.5.3.3 อตัราการไหลของอากาศที�ผา่นขดท่อความเยน็ควรประมาณ 300-400 CFM/TR ถา้ตํ�าเกินไปอาจ
เกิดจากกรองอากาศตนั หรือขดท่อความเยน็สกปรก หรือมอเตอร์พดัลมชาํรุด 

1.5.3.4 อตัราการไหลของนํ�าเยน็ที�ผา่นควรไดต้ามมาตรฐานที�ผูผ้ลิตกาํหนด โดยทั�วไปประมาณ 2.4 
GPM/TR ที�อุณหภูมินํ�าเยน็เขา้และออกต่างกนั 10 OF และภาระเตม็พิกดั 

1.5.3.5 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะตอ้งใชง้านไดเ้ป็นปกติ โดยจะเปิดเตม็ที�เมื�ออุณหภูมิอากาศสูงกวา่ที�
ปรับตั�งและปิดสนิทเมื�ออุณหภูมิตํ�ากวา่ที�ปรับตั�ง 

1.5.3.6 ควรทาํความสะอาด Stainer เป็นประจาํ เพื�อป้องกนัไม่ให้นํ�าไหลนอ้ยเกินไป 

1.5.3.7 ควรปรับตั�งอุณหภูมิในบริเวณปรับอากาศใหสู้งที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ และปรับการกระจายลมใน
พื�นที�ใหเ้หมาะสมโดยจะตอ้งไม่มีจุดอบั และทาํการสมดุลลมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั� ง  
 
1.5.4 เครื�องสูบนํ�าเยน็และเครื�องสูบนํ�าระบายความร้อน 
1.5.4.1 การต่อเครื�องสูบนํ� าแบบขนานไม่ควรเชื�อมต่อท่อทางเขา้และทางออกแบบตวัทีเพราะจะมีการ
สูญเสียความดนัมากกวา่การต่อแบบตวัวาย และท่อร่วมควรจะมีขนาดใหญ่ 

1.5.4.2 มอเตอร์เครื�องสูบนํ�าขนาดตํ�ากวา่ 10 แรงมา้ เมื�อไหมค้วรเปลี�ยนใหม่ เพราะถา้นาํไปพนัแต่ละ
ครั� งประสิทธิภาพของมอเตอร์จะลดลงประมาณ 4% 

1.5.4.3 ไม่ควรเลือกเครื�องสูบนํ� าขนาดใหญ่แลว้ทาํการหรี�วาลวน์ํ� าเพราะประสิทธิภาพของเครื�องสูบนํ� า
จะลดตํ�าลง ควรใชว้ิธีลดรอบเครื�องสูบนํ� า หรือลดขนาดใบพดั หรือเปลี�ยนเครื�องสูบนํ� าใหม่เมื�อหมดอายุ
การใชง้าน 



                          

1.5.4.4 ควรใชม้อเตอร์ที�มีขนาด 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง 

1.5.4.5 ควรทาํความสะอาด Stainer 

1.5.4.6 ควรเลือกเดินเครื�องสูบ

1.5.4.7 ไม่ควรติดตั�งเครื�องสูบนํ�า
ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพโดยรวมของระบบ

1.5.4.8 กรณีเดินเครื�องสูบนํ�าร่วมกนัหลายตวัไม่ควรเดินชุดที�ส่งนํ� าออกมาแลว้ทิศทางของนํ�าตา้นกนั

 
1.6 เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

ระบบปรับอากาศแบบทาํนํ� าเยน็ระบายความร้อนดว้ยนํ� ามีอุปกรณ์หลกัที�ทาํงานสัมพนัธ์กบั 
ดงันี�  เครื�องทาํนํ�าเยน็ เครื�องสูบนํ�าเยน็ เครื�องสูบนํ�าระบายความร้อน หอระบายความร้อน และอุปกรณ์ส่ง
ลมเยน็ ซึ� งในการลดการใชพ้ลงังานในแต่ละอุปกรณ์หลกันั�น จาํเป็นตอ้งทราบถึ
ใช้พลงังานในอุปกรณ์หลกัต่างๆ 
ต่างๆ ทางดา้นวศิวกรรมเพื�อใหเ้กิดผลการอนุรักษพ์ลงังาน

1.6.1 เทคนิคการอนุรักษ์พลงังานของเครื�องทาํนํ�าเยน็

1.6.1.1 ปัจจัยที0ส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน
พลงังานไฟฟ้าที�ใช้ในระบบปรับอากาศขึ�นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ดงันั�นแนวทางในการลดการใช้
พลงังานในระบบปรับอากาศ จะตอ้งทาํการตรวจวนิิจฉยัและวเิคราะห์ในแต่ละปัจจยั แลว้ทาํการจดัลาํดบั
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ควรใชม้อเตอร์ที�มีขนาด 80 – 90 % ของภาระเพราะทุกๆ 10% ของภาระที�ต ํ�ากวา่ 
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง 1% 

Stainer สมํ�าเสมอเพื�อใหน้ํ�าไหลไดส้ะดวก 

เครื�องสูบนํ�าชุดที�มีค่า GPM/kW สูงสุดเป็นหลกั 

เครื�องสูบนํ�าหลายๆ ชุดร่วมกนัเพราะบางครั� งชุดหลงัๆ อาจจะส่งนํ�าไดน้อ้ยมาก
ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพโดยรวมของระบบสูบนํ�า (GPM/kW รวม) ลดตํ�าลง 

นํ�าร่วมกนัหลายตวัไม่ควรเดินชุดที�ส่งนํ� าออกมาแลว้ทิศทางของนํ�าตา้นกนั

รูปที� 1.5-3 เครื�องสูบนํ�า 

เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ 

ระบบปรับอากาศแบบทาํนํ� าเยน็ระบายความร้อนดว้ยนํ� ามีอุปกรณ์หลกัที�ทาํงานสัมพนัธ์กบั 
ดงันี�  เครื�องทาํนํ�าเยน็ เครื�องสูบนํ�าเยน็ เครื�องสูบนํ�าระบายความร้อน หอระบายความร้อน และอุปกรณ์ส่ง
ลมเยน็ ซึ� งในการลดการใชพ้ลงังานในแต่ละอุปกรณ์หลกันั�น จาํเป็นตอ้งทราบถึงปัจจยัที�ส่งผลให้เกิดการ
ใช้พลงังานในอุปกรณ์หลกัต่างๆ ก่อนที�จะหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัจจยัต่างๆ ให้ดีขึ�นด้วยเทคนิค
ต่างๆ ทางดา้นวศิวกรรมเพื�อใหเ้กิดผลการอนุรักษพ์ลงังาน 

เทคนิคการอนุรักษ์พลงังานของเครื�องทาํนํ�าเยน็ 

ปัจจัยที0ส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน 
พลงังานไฟฟ้าที�ใช้ในระบบปรับอากาศขึ�นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ดงันั�นแนวทางในการลดการใช้
พลงังานในระบบปรับอากาศ จะตอ้งทาํการตรวจวนิิจฉยัและวเิคราะห์ในแต่ละปัจจยั แลว้ทาํการจดัลาํดบั

ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  
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ของภาระที�ต ํ�ากวา่ 80% จะทาํให้

หลายๆ ชุดร่วมกนัเพราะบางครั� งชุดหลงัๆ อาจจะส่งนํ�าไดน้อ้ยมาก 

นํ�าร่วมกนัหลายตวัไม่ควรเดินชุดที�ส่งนํ� าออกมาแลว้ทิศทางของนํ�าตา้นกนั 

 

ระบบปรับอากาศแบบทาํนํ� าเยน็ระบายความร้อนดว้ยนํ� ามีอุปกรณ์หลกัที�ทาํงานสัมพนัธ์กบั 5 อุปกรณ์ 
ดงันี�  เครื�องทาํนํ�าเยน็ เครื�องสูบนํ�าเยน็ เครื�องสูบนํ�าระบายความร้อน หอระบายความร้อน และอุปกรณ์ส่ง

งปัจจยัที�ส่งผลให้เกิดการ
ก่อนที�จะหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัจจยัต่างๆ ให้ดีขึ�นด้วยเทคนิค

พลงังานไฟฟ้าที�ใช้ในระบบปรับอากาศขึ�นอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ดงันั�นแนวทางในการลดการใช้
พลงังานในระบบปรับอากาศ จะตอ้งทาํการตรวจวนิิจฉยัและวเิคราะห์ในแต่ละปัจจยั แลว้ทาํการจดัลาํดบั
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ความสาํคญัจากปัจจยัที�ใชพ้ลงังานไฟฟ้ามากที�สุด เพราะจะส่งผลให้เกิดการประหยดัพลงังานไดม้ากเมื�อ
ดาํเนินการปรับปรุง 

 

ตารางที� 1.6-1 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานจากปัจจยัต่างๆ 

หมายเลข แนวทางการอนุรักษ์พลงังาน มาตรการที�ดําเนินการ 
� 1. ลดภาระการปรับอากาศจาก

ภายนอกใหเ้หลือนอ้ยที�สุดและ
ลดภาระการปรับอากาศ จาก
ภายในใหเ้หลือนอ้ยที�สุด
(Cooling Load) 

• ลดพื�นที�ผนงัโปร่งแสงทางทิศตะวนัตก 
ตะวนัตกเฉียงใต ้และทิศใต ้

• ใชอุ้ปกรณ์บงัแดด เช่น กนัสาดหรือ ตน้ไม
ติดตั�งฟิลม์กนัความร้อน 

• เลือกใชว้สัดุที�มีคุณสมบติัเป็นฉนวนความ
ร้อนกบัผนงัทึบ 

• ลดการนาํอากาศภายนอกเขา้และลดการนาํ
อากาศภายในออก 

• ปรับตั�งอุณหภูมิในพื�นที�ปรับอากาศใหสู้ง
ที�สุด 

  • ปรับปรุงระบบแสงสวา่งใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงขึ�น 

• ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าที�มีประสิทธิภาพสูง 

• นาํอุปกรณ์ที�ก่อใหเ้กิดความร้อนออกจากห้อง
ปรับอากาศ 

• หุม้ฉนวนอุปกรณ์ที�มีอุณหภูมิสูง 

• ลดพื�นที�ปรับอากาศ 

� 2. เพิ�มสัมประสิทธิ� สมรรถนะ 
(COP: Coefficient of 
Performance) ใหสู้งที�สุด 

• ควบคุมปริมาณสารทาํความเยน็ในระบบให้
เหมาะสม 

• ทาํความสะอาดพื�นที�ผวิแลกเปลี�ยนความร้อน
ระหวา่งสารทาํความเยน็กบันํ� า 

• ควบคุมปริมาณนํ�าใหไ้หลผา่นขดท่อ
แลกเปลี�ยนความร้อนในอตัราที�เหมาะสม 

�

�

� � �

พลงังานไฟฟ้า �kWh� = �Cooling Load (kW)

COP × ηm × ηt
�  × Operating Time (hr) 
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หมายเลข แนวทางการอนุรักษ์พลงังาน มาตรการที�ดําเนินการ 
• ลดอุณหภูมินํ�าระบายความร้อนที�เขา้ให้ตํ�าลง 

• เดิมใชง้านในจุดที�มีประสิทธิภาพสูงที�สุด 

• ปรับตั�งอุณหภูมินํ�าเยน็ใหสู้งขึ�น 

• ปรับตั�ง Current Limit ที� 80 – 90 % 

• เปลี�ยนเครื�องทาํนํ�าเยน็ใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงขึ�น 

• ตรวจสอบและบาํรุงรักษาอยา่งสมํ�าเสมอ   

• ควบคุมคุณภาพนํ�าระบายความร้อนใหไ้ด้
มาตรฐาน 

� 3. เพิ�มประสิทธิภาพของมอเตอร์(

m
η ; Motor Efficiency) ที�ขบั
เครื�องอดัไอใหสู้งที�สุด 

• เครื�องอดัไอขนาดใหญ่ควรซ่อมมอเตอร์ไม่
เกิน 3 ครั� ง เพราะมอเตอร์ไหมแ้ต่ละครั� ง
ประสิทธิภาพจะลดลงประมาณ 4%  

• อดัจารบีหรือสารหล่อลื�นเป็นประจาํ 

• เปลี�ยนลูกปืนเมื�อหมดอายกุารใชง้าน 

• เปลี�ยนไปใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

� 4. เพิ�มประสิทธิภาพระบบส่ง
กาํลงั (

t
η ; Transmission 

Efficiency) ระหวา่งเครื�องอดั
ไอกบัมอเตอร์ใหสู้งที�สุด 

• ปรับความตึงสายพานใหเ้หมาะสม 

• เปลี�ยนสายพานเมื�อหมดอายุการใชง้าน 

• ใส่สายพานใหค้รบตามจาํนวนที�ออกแบบ 

• เลือกใชส้ายพานที�มีประสิทธิภาพสูง 

� 5. ลดชั�วโมงการใชง้าน 
(Operating Time) 
เครื�องปรับอากาศ 

• เปิดใชง้านใหช้า้ลง (Optimum Start) 

• ปิดก่อนเลิกงานเล็กนอ้ย (Optimum Stop)  

• ปิดเครื�องปรับอากาศในช่วงเวลาไม่ใชง้าน 

• ปิดเครื�องปรับอากาศช่วงพกักลางวนั 

• ลดจาํนวนเครื�องปรับอากาศเมื�อภาระการ
ปรับอากาศตํ�า 
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1.6.1.2 มาตรการอนุรักษ์พลังงานสําหรับเครื0องทาํนํSาเย็น 

1. การเพิ�มประสิทธิภาพเครื�องทาํนํ�าเยน็โดยการเพิ�มความดันสารทาํความเยน็ด้านระเหย 
การที�ความดนัระเหยหรือความดนัของสารทาํความเยน็ในเครื�องระเหยตํ�าลงจะส่งผลให้ความสามารถใน
การทาํความเยน็ลดลงและพลงัไฟฟ้าที�เครื�องอดัไอใช้จะมากขึ�น ทาํให้เครื�องปรับอากาศมีค่า kW/TR 
สูงขึ�นหรือค่า COP ของเครื�องลดลง ดงันั�น ควรเพิ�มความดนัของสารทาํความเยน็ดา้นตํ�า (Low Pressure) 
ใหสู้งขึ�น โดยเครื�องปรับอากาศขนาดเล็กอาจทาํโดยการปรับตั�งลิ�นลดความดนั (Expansion Valve) แต่ถา้
เป็นเครื�องขนาดใหญ่ ทาํโดยการปรับตั�งอุณหภูมินํ� าเยน็ให้สูงขึ�น ทั�วไปในช่วงที�ภาระของเครื�องตํ�ากวา่ 

80% สามารถปรับเพิ�มอุณหภูมินํ� าเยน็ไดป้ระมาณ 1 – 3°F โดยทุกๆ 1°F ที�ปรับสูงขึ�นจะทาํให้ค่า 
kW/TR ลดลงประมาณ 2 – 4 % โดยก่อนที�จะปรับเพิ�มอุณหภูมิเครื�องทาํนํ� าเยน็ ควรตรวจสอบและทาํ
ความสะอาดกรองอากาศและขดท่อความเยน็ของเครื�องส่งลมเยน็ (AHU) และเครื�องจ่ายลมเยน็ (FCU) 
ทั�งหมดก่อน เพราะบางครั� งเมื�อเพิ�มอุณหภูมิแลว้ทาํให้บางพื�นที�อุณหภูมิสูงเกินความตอ้งการ ซึ� งปัญหา
ไม่ไดเ้กิดจากอุณหภูมินํ� าเยน็ที�สูงเกินไปแต่เกิดจากประสิทธิภาพของ AHU หรือ FCU นอกจากนั�นที�พบ
มากคืออตัราการไหลของนํ� าเยน็ที�เขา้ AHU นอ้ยเกินไปส่งผลให้ความสามารถในการทาํความเยน็ของ 
AHU ลดลง ดงันั�นควรสมดุลนํ�าในระบบใหเ้หมาะสมดว้ย และอีกประการหนึ�งที�พบบ่อยคือในพื�นที�ปรับ
อากาศที�ใช ้AHU ชุดเดียวกนัพบวา่บางจุดอุณหภูมิสูงและบางจุดอุณหภูมิตํ�า ปัญหานี� เกิดจากการกระจาย
ลมในพื�นที�ไม่ดี หรือปริมาณลมที�ออกจากหวัจ่ายบางจุดนอ้ยเกินไป ซึ� งควรแกปั้ญหาโดยการปรับตั�งหวั
จ่ายลมใหเ้หมาะสมและทาํการสมดุลลมใหเ้หมาะสมกบัภาระการปรับอากาศในแต่ละจุด 
 
การปรับตั�งอุณหภูมินํ� าเยน็ให้สูงขึ�นมีหลายวิธี คือ การปรับโดยใชค้น และการปรับโดยอตัโนมติั ซึ� งการ
ปรับโดยอตัโนมติันั�นสามารถทาํไดโ้ดย  
1. ควบคุมจากอุณหภูมินํ�าเยน็ที�กลบัเขา้เครื�อง 
2. ควบคุมจากอากาศภายนอก 
3. ควบคุมจากอุณหภูมิในพื�นที�ที�ร้อนที�สุดหรือพื�นที�ที�สาํคญัที�สุด  
  
จากรูปที� 1.6-1 จะเห็นวา่ถา้อุณหภูมินํ�าเยน็สูงขึ�นจะทาํให้ร้อยละของ COP สูงขึ�น หรือ ค่า kW/TR ลดลง
ซึ�งเครื�องอดัไอแต่ละชนิดจะไดผ้ลที�แตกต่างกนั 
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รูปที� 1.6-1 การเปลี�ยนแปลงอุณหภูมินํ�าเยน็กบัสัมประสิทธิ� สมรรถนะ (COP) ของเครื�องอดัไอแบบต่างๆ 

 

สมการที0ใช้ในการคํานวณ 

ความสามารถในการทาํความเยน็ของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (TR)  =    (500 x GPM x ∆T) / 12,000 
สมรรถนะของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (ChP) =   kW/TR 
พลงังานไฟฟ้าที�ลดลง (ES)  =   (kW/TR ก่อนปรับเปลี�ยน – kW/TR หลงั  
                                                                         ปรับเปลี�ยน) x ตนัความเยน็เดิม x  
                                                                         ชั�วโมงการใชง้านต่อปี x ตวั   

           
2. การลดความดันสารทาํความเย็นด้านควบแน่นโดยการทาํความสะอาดเครื�องควบแน่น 
โรงงานส่วนใหญ่จะทาํความสะอาดเครื�องควบแน่นปีละ 1 ครั� ง ซึ� งน้อยเกินไป เนื�องจากเมื�อใช้งาน
ตะกรันซึ�งเกิดจากนํ�าระบายความร้อนจะยดึเกาะผวิท่อแลกเปลี�ยนความร้อนของเครื�องควบแน่นหนามาก
ขึ�น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการแลกเปลี�ยนความร้อนระหวา่งสารทาํความเยน็และนํ� าระบายความร้อน
ลดตํ�าลง ทาํใหป้ริมาณความร้อนที�ระบายทิ�งลดลง ความเยน็ที�ไดก้็จะลดลงตามไปดว้ย  นอกจากนั�นความ
ดนัสารทาํความเยน็ในเครื�องควบแน่นจะสูงขึ�น ส่งผลให้เครื�องอดัไอ (Compressor) ใชพ้ลงัไฟฟ้ามากขึ�น 
ดงันั�นความถี�ในการลา้งจะมากนอ้ยขึ�นอยูก่บัผลต่างของอุณหภูมิสารทาํความเยน็ในเครื�องควบแน่นและ
อุณหภูมิของนํ� าที�ออกจากเครื�องควบแน่น (Condenser Approach Temperature) ซึ� งควรต่างกนัไม่เกิน 2-

3°C (4-6°F) จากรูปที� 1.6-3 จะเห็นวา่เมื�อใชง้านไปค่า kW/TR ของเครื�องจะสูงขึ�นเรื�อยๆ และเมื�อลา้งทาํ
ความสะอาดค่า kW/TR ก็จะลดลง ดงันั�นการคิดการสิ�นเปลืองพลงังานไฟฟ้าจะคิดที� 0.5 ของพลงังาน
ไฟฟ้าที�เครื�องใชสู้งขึ�นจากหลงัทาํความสะอาดใหม่ๆ และถา้เพิ�มความถี�จากปีละ 1 ครั� งเป็นปีละ 2 ครั� ง 
จะคิดผลการประหยดัไดค้รึ� งหนึ�งของการสิ�นเปลืองพลงังานจากการทาํความสะอาดปีละ 1ครั� ง  ปัจจุบนัมี
อุปกรณ์ที�ใช้ทาํความสะอาดอตัโนมติั เช่นใช้แปรงหรือใช้ลูกบอลฟองนํ� าหรือใช้ประจุไฟฟ้า หรือใช้
โอโซน  

Leaving chilled water Temperature ๐F 

Percent increase in  
Coefficient of performance 
(base 40 ๐F) 
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          รูปที� 1.6-2 ค่า kW/TR จะมากขึ�นตาม                               รูปที� 1.6-3 ผลของการทาํความสะอาด 
                             ระยะเวลาการใชง้าน                                                        ปีละ 2 ครั� ง 
 

สมการที0ใช้ในการคํานวณ 

พลังไฟฟ้าที�สูญเสียจากความถี�ในการทาํความสะอาดเดิม  
 =  0.5 x (kW/TR ก่อนทาํความสะอาด – kW/TR หลงัทาํความสะอาด) x ตนัความเยน็เดิม  
 x ชั�วโมงการใชง้านในช่วงการทาํความสะอาดเดิม x  ตวัประกอบการทาํงาน 
พลังงานไฟฟ้าที�ประหยดัได้จากการเพิ�มความถี�ในการทาํความสะอาด         

 = 1 – 1/(จาํนวนชั�วโมงเดิมในรอบการทาํความสะอาดความถี�เดิม/จาํนวนชั�วโมงใน 
  รอบความถี�ใหม่) x พลงังานไฟฟ้าที�สูญเสียจากความถี�ในการทาํความสะอาดเดิม 
 
3. การลดความดันสารทาํความเยน็ด้านคอนเดนเซอร์โดยการเดินหอระบายความร้อนเพิ�ม 
การที�ความดันควบแน่นหรือความดันของสารทําความเย็นในเครื� องควบแน่นสูงขึ� น จะส่งผลให้
ความสามารถในการทาํความเยน็ลดลง และพลงัไฟฟ้าที�เครื�องอดัไอใชม้ากขึ�น ทาํให้เครื�องปรับอากาศมีค่า 
kW/TR สูงขึ�น หรือค่า COP ของเครื�องลดลง ดงันั�น จึงควรลดความดนัสารทาํความเยน็ดา้นสูง (High 
Pressure) ให้ตํ�าลง โดยเครื�องปรับอากาศขนาดเล็กที�ระบายความร้อนดว้ยอากาศ อาจทาํโดยการทาํความ
สะอาดขดท่อความร้อน (Condenser) เป็นประจาํ และควรติดตั�งในที�อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก อีกทั�งอากาศที�
เขา้ระบายควรมีอุณหภูมิตํ�าที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ นอกจากนั�นถา้เป็นไปไดค้วรเพิ�มขนาดของเครื�องควบแน่น
หรือเพิ�มขนาดของพดัลมระบายความร้อน ส่วนระบบขนาดใหญ่ที�ใช้นํ� าระบายความร้อนควรทาํความ
สะอาดเครื�องควบแน่นสมํ�าเสมอ โดยควบคุมไม่ให้ผลต่างของอุณหภูมิอิ�มตวัของสารทาํความเยน็ในเครื�อง

ควบแน่นสูงกว่านํ� าระบายความร้อนที�ออกจากเครื�องควบแน่นเกิน 2 – 3°C (4 – 6°F) (Condenser 
Approach Temperature) นอกจากนั�นควรปรับปรุงหรือเพิ�มจาํนวนการเดินหอระบายความร้อน (Cooling 
Tower) เพื�อให้อุณหภูมินํ� าที�เขา้เครื�องควบแน่นตํ�าที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ โดยอุณหภูมินํ� าที�ไดจ้ากหอระบาย

ความร้อนควรมีอุณหภูมิสูงกวา่อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศที�เขา้ระบายไม่เกิน 6°F นอกจากนั�นควร

kW / TR 

Time 

kW / TR 

Time 
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ควบคุมอตัราการไหลของนํ� าระบายความร้อนที�เขา้เครื�องควบแน่นให้ไดต้ามการออกแบบของ ผูผ้ลิต หรือ

ประมาณ 3.0 GPM/TR การที�สามารถทาํให้อุณหภูมินํ� าระบายเขา้เครื�องมีอุณหภูมิตํ�าลงทุก 1°F จะส่งผลให้
ค่า kW/TR  ลดลงประมาณ 1 – 3 % จากรูปที� 1.6-4 จะเห็นวา่ถา้อุณหภูมิควบแน่นของสารทาํความเยน็ลงจะ
ส่งผลให้ค่า COP สูงขึ�น โดยเครื�องอดัไอแต่ละชนิดจะไดผ้ลที�ต่างกนั เช่นเครื�องอดัไอแบบสกรู ถา้ลด

อุณหภูมิควบแน่นได ้10°F  ค่า COP  จะเพิ�มขึ�นจากเดิมประมาณ 23% 

รูปที� 1.6-4  ความสัมพนัธ์ของอุณหภูมิควบแน่นสารทาํความเยน็กบัสัมประสิทธิ� สมรรถนะ (COP) ของ
เครื�องอดัไอแบบต่างๆ 

 
สมการที0ใช้ในการคํานวณ 

ความสามารถในการทาํความเยน็ของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (TR)  =    (500 x GPM x ∆T) / 12,000 
สมรรถนะของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (ChP) =   kW/TR 
พลงังานไฟฟ้าที�ลดลง (ES)  =   (kW/TR ก่อนปรับเปลี�ยน – kW/TR หลงั  
                                                                         ปรับเปลี�ยน) x ตนัความเยน็เดิม x  

                                                                                      ชั�วโมงการใชง้านต่อปี x ตวัประกอบการทาํงาน  
 

4. ใช้เครื�องทาํนํ�าเยน็ในจุดที�มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เครื�องทาํนํ� าเยน็ที�ใชเ้ครื�องอดัไอแบบหอยโข่ง (Centrifugal Compressor) จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื�อ
รับภาระ 80 – 90 % ดงันั�นควรปรับตั�ง Current Limit ไม่เกิน 90% จะส่งผลให้ค่า kW/TR ลดตํ�าลง 
นอกจากนั�นถา้เครื�องทาํนํ�าเยน็ทาํงานที�ภาระตํ�ากวา่ 70% จะทาํใหป้ระสิทธิภาพของ Chiller  ลดตํ�าลงดว้ย 
ถา้คิดประสิทธิภาพโดยรวมของระบบปรับอากาศซึ� งประกอบดว้ย เครื�องทาํนํ� าเยน็ เครื�องสูบนํ� าเย็น 
เครื�องสูบนํ� าระบายความร้อน หอระบายความร้อน และเครื�องส่งลมเยน็ จะเห็นว่าเมื�อเครื�องทาํนํ� าเยน็
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ทาํงานที�ภาระตํ�าปริมาณความเยน็ที�ไดน้อ้ย แต่พลงังานไฟฟ้าที�ใชก้บัอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ในระบบ
ไม่ไดล้ดลง ดงันั�นประสิทธิภาพของระบบโดยรวมจะลดตํ�าลง 

ตารางที� 1.6-2 ค่า kW/TR ของ Chiller ลดลง เมื�อลด Current Limit 

รายการ หน่วย 
Current Limit 

100 % 90 % 
1. ทาํความเยน็ได ้     TR 475  450  
2. พลงัไฟฟ้าที� Chiller   ใช ้      kW 335  304  
3. ค่า kW/TR     kW/TR 0.71  0.68  

 

ตารางที� 1.6-3 ค่า kW/TR ของ ระบบรวมจะสูงขึ�นเมื�อภาระของระบบปรับอากาศตํ�า 

รายการ หน่วย 
ภาระการทาํงานของ Chiller 

60 % 90 % 
1. ทาํความเยน็ได ้                   TR 291 450 
2. พลงัไฟฟ้าที� Chiller ใช ้          kW 221 304 
3. พลงัไฟฟ้าที�ปั_มนํ�าเยน็ใช ้         kW 32 32 
4. พลงัไฟฟ้าที�ปั_มนํ�าระบายใช ้     kW 41 41 
5. พลงัไฟฟ้าที�หอผึ�งเยน็ใช ้         kW 11 11 
6. พลงัไฟฟ้าที�เครื�องส่งลมเยน็ใช ้ kW 22 33 
7. รวมพลงัไฟฟ้าที�ใช ้              kW 327 410 
8. ค่า kW/TR                 kW/TR 327/291 = 1.124 410/450 = 0.911 

 

 

สมการที0ใช้ในการคํานวณ 
ความสามารถในการทาํความเยน็ของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (TR)  =    (500 x GPM x ∆T) / 12,000 
สมรรถนะของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (ChP) =   kW/TR 
พลงังานไฟฟ้าที�ลดลง (ES)  =   (kW/TR ก่อนปรับเปลี�ยน – kW/TR หลงั  
                                                                         ปรับเปลี�ยน) x ตนัความเยน็เดิม x  

                                                                                      ชั�วโมงการใชง้านต่อปี x ตวัประกอบการทาํงาน 
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5. การเพิ�มประสิทธิภาพเครื�องทาํนํ�าเยน็โดยการเพิ�มอตัราการไหลของนํ�าเยน็ 
เครื�องทาํนํ�าเยน็จะมีอุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อนระหวา่งสารทาํความเยน็กบันํ� าเรียกวา่ Cooler ดงันั�นสิ�ง
ที�สําคญัคือ ประสิทธิภาพในการแลกเปลี�ยนความร้อน ซึ� งเครื�องทาํนํ� าเยน็ที�ผา่นการใชง้านมาระยะหนึ�ง
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี�ยนความร้อนจะลดลง ซึ� งอาจเกิดจากความสกปรกของพื�นที�ผิวแลกเปลี�ยน
ความร้อน อตัราการไหลของนํ�าเยน็หรือปริมาณสารทาํความเยน็ในระบบ โดยทั�วไป Cooler จะออกแบบ

มาที�อตัราการไหลของนํ� าเยน็ 2.4 GPM/TR ที�อุณหภูมินํ� าเยน็เขา้ออกเต็มพิกดั 10°F แต่มีบางแห่ง

ออกแบบที� ∆T สูงกวา่ 10°F  ดงันั�นอตัราการไหลจะตํ�ากวา่ 2.4 GPM/TR และถา้ออกแบบที� ∆T ตํ�ากวา่ 

10°F อตัราการไหลจะสูงกวา่ 2.4 GPM/TR ดงันั�นควรดูค่าจากผูผ้ลิตหรือคู่มือแลว้ทาํการปรับตั�งให้ได้
ตามมาตรฐานการออกแบบเพราะเป็นจุดที�ประสิทธิภาพในการแลกเปลี�ยนความร้อนสูงที�สุด จะส่งผลให้
ความสามารถในการทาํความเยน็สูงขึ�นและค่า kW/TR ลดตํ�าลง นอกจากนั�นตวัที�จะบอกถึงสิ�งผิดปกติ
ทางดา้นนํ� าเยน็คือ Evaporator Approach Temperature คือผลต่างอุณหภูมิสารทาํความเยน็อิ�มตวัใน 

Cooler กบัอุณหภูมินํ�าเยน็ที�ไดค้วรต่างกนัไม่เกิน 1.5 – 2°C  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที� 1.6- 5 การแลกเปลี�ยนความร้อนระหวา่งสารทาํความเยน็และนํ�าเยน็ของคูลเลอร์ 
 

สมการที0ใช้ในการคํานวณ 

ความสามารถในการทาํความเยน็ของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (TR)  =    (500 x GPM x ∆T) / 12,000 
สมรรถนะของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (ChP) =   kW/TR 
พลงังานไฟฟ้าที�ลดลง (ES)  =   (kW/TR ก่อนปรับเปลี�ยน – kW/TR หลงั  
                                                                         ปรับเปลี�ยน) x ตนัความเยน็เดิม x  

                                                                                      ชั�วโมงการใชง้านต่อปี x ตวัประกอบการทาํงาน 
 

คลูเลอร ์

นํ$าเยน็
เขา้ 

นํ$าเยน็ออก สารทาํความเยน็เขา้ 

สารทาํความเยน็ออก 
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6. การเลอืกเดินเครื�องทาํนํ�าเยน็ชุดที�มีสมรรถนะสูงมากขึ�น 
โรงงานและอาคารส่วนใหญ่ติดตั�งเครื�องทาํนํ� าเยน็หลายชุดเพื�อสลบัการเดินโดยไม่คาํนึงถึงสมรรถนะ
ของเครื�องทาํนํ� าเย็นแต่ละชุด ดงันั�นช่วงเวลาใดที�เดินชุดที�มีสมรรถนะตํ�าอาจเกิดปัญหาความเย็นไม่
เพียงพอกับการใช้งานและมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงนั� นสูง ดังนั� นควรตรวจวดัและวิเคราะห์
สมรรถนะของเครื�องทาํนํ� าเย็นอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื�อจดัแผนการเดินเครื�องทาํนํ� าเย็นให้เกิดการ
ประหยดัพลงังานโดยเดินชุดที�มีประสิทธิภาพสูงให้มากและลดการเดินเครื�องมีสมรรถนะตํ�า ทั�งนี� ก่อน
จดัการเดินใหม่ตอ้งปรับปรุงเครื�องใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ที�สุดก่อน 

ตารางที� 1.6- 4 เพิ�มเวลาการเดินเครื�องทาํนํ�าเยน็ชุดที�มีสมรรถนะสูงจาก 50% เป็น 75% 

รายการ 
สมรรถนะ 
(kW/TR) 

ระยะเวลาการใช้งาน (%) 
เดิม ใหม่ 

1. เครื�องทาํนํ�าเยน็ CH-1   0.559 50 75 
2. เครื�องทาํนํ�าเยน็ CH-2 0.633 50 25 

 

สมการที0ใช้ในการคํานวณ 

ความสามารถในการทาํความเยน็ของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (TR)  =    (500 x GPM x ∆T) / 12,000 
สมรรถนะของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (ChP) =   kW/TR 
พลงังานไฟฟ้าที�ลดลง (ES)  =   (kW/TR ชุดที�ลดการเดิน – kW/TR ชุดที�เพิ�ม 

          การเดิน) x ตนัทาํความเยน็เฉลี�ย x  ชั�วโมงการ 
                                                                                       ใชง้านชุดที�มีสมรรถนะสูง x  ตวัประกอบ 
           การทาํงาน 
 

7. การเปลี�ยนไปใช้เครื�องทาํนํ�าเยน็สมรรถนะสูง 
เครื�องทาํนํ� าเยน็เป็นอุปกรณ์ที�ใชพ้ลงังานสูงที�สุดในระบบปรับอากาศ ดงันั�นเครื�องทาํนํ� าเยน็ที�มีอายุการ
ใชง้านมากกวา่ 15 ปี ควรพิจารณาเปลี�ยนใหม่เนื�องจากสมรรถนะของเครื�องจะตํ�ามากจนไม่คุม้ค่าที�จะใช้
งานต่อไป อีกทั�งถา้นาํค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรักษามาพิจารณาดว้ยแลว้จะเห็นวา่ไม่คุม้ค่าในการใช้งาน 
นอกจากนั�นโดยเทคโนโลยีปัจจุบนัสามารถสร้างเครื�องทาํนํ� าเยน็ให้มี สมรรถนะสูงถึง 0.5 kW/TR และ
ยงัใชส้ารทาํความเยน็ที�ไม่ทาํลายชั�นโอโซน (NON CFC)  
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สมการที0ใช้ในการคํานวณ 
 ความสามารถในการความเยน็ของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (TR)  =  (500 x GPM  x  ∆T) / 12,000 
 สมรรถนะของเครื�องทาํนํ�าเยน็ (ChP)   =     kW/TR 
 พลงังานไฟฟ้า  (kW)   =    พลงัไฟฟ้าที�เครื�องทาํนํ�าเยน็ใชที้�ภาระ 80-90%  
            มีหน่วยเป็นกิโลวตัต ์
 พลงังานไฟฟ้าที�ลดลง (ES)  =    (kW/TR เดิม - kW/TR ใหม่) x ตนัความเยน็ 

          เดิม x ชั�วโมงการใชง้านต่อปี x ตวัประกอบการ 
          ทาํงาน 

เมื�อ   GPM  =    อตัราการไหลของนํ�าเยน็เขา้หรือออกจาก Cooler  
      มีหน่วยเป็นแกลอนต่อนาที 

   ∆T  =    ผลต่างอุณหภูมินํ�าเยน็ที�เขา้และออกจาก Cooler ที� 
      ภาระ 80-90% มีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต ์   

 

8. การลาํดับการเดินเครื�องทาํนํ�าเยน็ 
กรณีมีเครื�องทาํนํ� าเย็นหลายชุด ควรใช้งานเครื�องทาํนํ� าเย็นให้สอดคลอ้งกบัภาระการปรับอากาศของ
อาคารในแต่ละวนัและในแต่ละฤดูกาล ผูค้วบคุมจะตอ้งเดินเครื�องปรับอากาศให้สอดคลอ้งกบัภาระการ
ปรับอากาศเพื�อให้ใช้พลงังานไฟฟ้านอ้ยที�สุด จากรูป 1.6- 6 เครื�องทาํนํ� าเยน็แบบแรงเหวี�ยง จะมีค่าพลงั
ไฟฟ้าที�ใชต่้อความสามารถในการทาํความเยน็ (kW/TR) ที�ต ํ�าและเหมาะที�จะใชง้านอยูใ่นช่วง 60 – 80% 
ดงันั�นถ้าใช้เครื�องทาํนํ� าเย็นที�ภาระการปรับอากาศสูงหรือตํ�ากว่านี�  ค่า kW/TR จะสูงทาํให้สิ�นเปลือง
พลงังานมาก เครื�องทาํนํ� าเยน็บางเครื�องจะมีค่าแสดงเปอร์เซ็นตก์ารทาํงานของเครื�องขณะนั�นๆ ดงันั�น ผู ้
ควบคุมจะสามารถบริหารการใช้เครื�องปรับอากาศได้สะดวกและง่าย แต่เครื�องปรับอากาศบางเครื�อง
จะตอ้งทาํการตรวจวดักระแสไฟฟ้าที�ใช้ขณะนั�น แลว้เทียบกบักระแสไฟฟ้าที�เครื�องใช้ขณะภาระสูงสุด 
(ตามคู่มือ) ก็จะทราบเปอร์เซ็นตก์ารใชง้านเช่นกนั หรืออาจใชว้ิธีการวดัอตัราการไหลของนํ� า (GPM) วดั

อุณหภูมิแตกต่างระหวา่งอุณหภูมินํ� าเยน็เขา้และออกจากเครื�อง (°F) แลว้จึงนาํทั�งสองค่าคูณกนัและหาร
ดว้ย 24 จะไดค่้าตนัความเยน็ขณะนั�น แลว้เทียบกนัตนัพิกดัของเครื�อง (ตามคู่มือ) ก็จะทราบเปอร์เซ็นต์
การทาํงานของเครื�องขณะนั�นเช่นกนั 
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รูปที� 1.6-6 แสดงความสัมพนัธ์ของภาระของเครื�องทาํนํ�าเยน็แบบแรงเหวี�ยงกบัไฟฟ้าที�ใช ้
 

9. การทยอยเพิ�มภาระการปรับอากาศ 
เครื�องวดัไฟฟ้าจะวดัค่า demand ที�สูงที�สุดใน 1 นาที แล้วนาํมาเฉลี�ยเป็นค่าที�เก็บไวใ้นทุกๆ 15 นาที 
ดงันั�น การเดินระบบปรับอากาศพร้อมๆ กนัอาจทาํให้เกิด demand สูงสุดในเดือนนั�นได ้เนื�องจากระบบ
ปรับอากาศในอาคาร เป็นระบบที�ใช้พลงังานสูงที�สุด คือประมาณ  60 - 70 เปอร์เซ็นต์ ดงันั�นการเปิด
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื�องทาํนํ� าเยน็ เครื�องสูบนํ� าเยน็ เครื�องสูบนํ� าระบายความร้อน หอระบายความร้อน 
รวมทั�ง AHU และ FCU ไม่ควรเปิดพร้อมๆ กนั หรือภายใน 15 นาที โดยเฉพาะเครื�องทาํนํ� าเยน็ซึ� งถือวา่
เป็นอุปกรณ์ที�ใชพ้ลงังานมากที�สุดในระบบปรับอากาศ คือ ประมาณ 70 – 80 เปอร์เซ็นต ์ 
 
อาคารหลายแห่งมกัเริ�มเดินเครื�องทาํนํ� าเยน็ โดยปรับเปอร์เซ็นตภ์าระโหลดไวที้� 100% ดงันั�นในช่วงแรกนํ� า
ในระบบยงัมีอุณหภูมิสูงส่งผลให้เครื�องทาํนํ� าเยน็ใช้กระแสไฟฟ้ามาก ในทางที�ถูกตอ้งควรเริ�มเดินโดยปรับ
เปอร์เซ็นตภ์าระไวที้�ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยยงัไม่เดิน AHU และ FCU แลว้เดินประมาณ 10 – 15 นาที 
จนอุณหภูมินํ� าเย็นที�กลบัไม่เปลี�ยนแปลงแล้ว ก็ให้เปิด AHU และ FCU แล้วเพิ�มเปอร์เซ็นต์ภาระอีก 10 
เปอร์เซ็นต์ แลว้สังเกตอุณหภูมินํ� าเยน็ที�กลบั ถา้ไม่เปลี�ยนแปลง ก็ให้ดาํเนินการเพิ�มเปอร์เซ็นต์ภาระขึ�นครั� ง
ละ 10 เปอร์เซ็นต์ จนถึง  80 – 90 เปอร์เซ็นต ์ซึ� งไม่ควรให้เครื�องเดินภาระ 100 เปอร์เซ็นต ์เนื�องจากเครื�องทาํ
นํ�าเยน็จะมี kW/TR สูงกวา่ที�เปอร์เซ็นตภ์าระ 80 – 90 เปอร์เซ็นต ์
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รูปที� 1.6-7 วธีิทยอยเพิ�มภาระการปรับอากาศ เพื�อป้องกนั PEAK DEMAND 
 

10. การติดตั�งเครื�องทาํนํ�าเย็นขนาดเลก็ เพื�อใช้ในช่วงภาระการปรับอากาศตํ�า 
อาคารบางประเภท เช่น อาคารโรงแรม โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ เป็นอาคารที�มีชั�วโมงการทาํงานใน 1 
วนัมากกว่า 12 ชั�วโมง อีกทั�งเป็นอาคารที�มีภาระการปรับอากาศเปลี�ยนแปลงมาก อยู่ในช่วง 60 – 100 
เปอร์เซ็นต ์ของเวลาทาํงานทั�งหมดของอาคาร อีกทั�งอาคารส่วนใหญ่จะเลือกติดตั�งเครื�องทาํนํ� าเยน็ขนาด
ใหญ่ๆ เพื�อให้จาํนวนน้อยตวัและเพื�อลดค่าใชจ่้าย เนื�องจากเครื�องทาํนํ� าเยน็ขนาดใหญ่ราคาต่อตนัความ
เย็นจะตํ�ากว่าเครื� องทาํนํ� าเย็นขนาดเล็ก และส่วนใหญ่จะติดตั�งขนาดเท่ากันทั�งหมดดังนั�นเมื�อภาระ
เปลี�ยนแปลงมากๆ เครื�องใหญ่ๆ จะลดเปอร์เซ็นตโ์หลดลงมาก ทาํให้ค่า kW/TR ของเครื�องขณะใชง้าน
นั�นๆ สูง เพื�อลดค่าใชจ่้ายในการใชง้านขณะที�ภาระของอาคารเปลี�ยนแปลงมากๆ ควรจดัหาเครื�องทาํนํ� า
เยน็ขนาดเล็กเดินในช่วงนั�นๆ เนื�องจากมีค่า kW/TR ตํ�ากวา่เครื�องใหญ่ ในขณะที�เครื�องใหญ่ลดภาระลง
มาก 
 

1.6.2 เทคนิคการอนุรักษ์พลงังานของเครื�องสูบนํ�า  

1.6.2.1 ปัจจัยที0ส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน 
การใช้พลงังานของเครื�องสูบนํ� าขึ�นอยู่กบัปัจจยั 6 ประการ ดงันั�นการวิเคราะห์หาแนวทางการอนุรักษ์
พลงังานที�เหมาะสมจะตอ้งพิจารณาทีละปัจจยัดงันี�  

 

Shaft Power of Pump (kW)

�

� � �

� �

พลงังานไฟฟ้า �kWh� = �Flow Rate × Total Head

ηp × ηm × ηt
�  × Operating Time (hr) 
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                                             ตารางที�  1.6-5 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานจากปัจจยัต่างๆ 

หมายเลข แนวทางการอนุรักษ์พลงังาน มาตรการที�ดําเนินการ 
� 1. ลดอตัราการไหลใหมี้ค่า

เทียบเท่าอตัราการไหลที�
ตอ้งการ 

• การเลือกเครื�องสูบนํ�าที�เหมาะสมในการใชง้าน 

• การเปลี�ยนใบพดัและการลดขนาดใบพดั 

• ควบคุมการเปิดวาลว์ดา้นดูดและวาลว์ดา้นจ่าย 

• การควบคุมความเร็วรอบของเครื�องสูบนํ�า 

• การลดการ by-pass ในระบบ 

• การป้องกันไม่ให้อัตราการไหลมากเกินความ
จาํเป็น 

• การลดการสูญเสียของนํ�า 

� 2. ลดความดนัที�เครื�องสูบนํ� าตอ้ง
สร้างใหต้ํ�าสุด 

• การออกแบบโดยคุณลกัษณะที�เหมาะสม 

• การออกแบบท่อ และอุปกรณ์อื�นที�สัมพนัธ์ กัน
อยา่งเหมาะสม 

• การลดการ by-pass ในระบบ 

• การลดความดนัใชง้าน 

• การลดความดันสูญเสียต่างๆ ในระบบท่อหรือ
วาลว์ 

�, � 3. ลดอตัราการไหลและความดนั
ทั�งคู่ 

• การเปลี�ยนใบพดัและการลดขนาดใบพดั 

• ควบคุมการเปิดวาลว์ดา้นดูดและวาลว์ดา้นจ่าย 

• การควบคุมความเร็วรอบของเครื�องสูบนํ�า 

• การลดการ by-pass ในระบบ 

• การเปลี�ยนไปใชเ้ครื�องสูบนํ�าขนาดเล็ก หรือเครื�อง
สูบนํ�าที�มีความดนัสูญเสียตํ�า 

� 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื�อง
สูบนํ�า 

• เปลี�ยนเป็นเครื�องสูบนํ�าที�มีประสิทธิภาพสูง 

� 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพมอเตอร์ • ใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
� 6. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่ง

กาํลงั 
• การปรับตั�งแนวการขบั(Alignment) 

� 7. ชั�วโมงการทาํงานลดใหมี้ค่า
ตํ�าลง 

• เลือกเดินเครื�องสูบนํ�าประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั 
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1.6.2.2  มาตรการอนุรักษ์พลังงานสําหรับเครื0องสูบนํSา 

1. การประยุกต์ใช้ระบบ VSD กบัเครื�องสูบนํ�าเยน็ 
ระบบ Variable Speed Drive (VSD) เป็นระบบที�นาํมาประยุกต์ใชเ้พื�อควบคุมอตัราไหลของนํ� าเยน็ โดย
การลดความเร็วรอบของมอเตอร์เครื�องสูบนํ�าเยน็แทนการควบคุมดว้ยการหรี�วาล์วทางเขา้หรือทางออกของ
เครื�องสูบนํ� า ซึ� งเป็นการเพิ�มแรงเสียดทานในระบบ ส่งผลให้พลงัไฟฟ้าที�เครื� องสูบนํ� าใช้ลดลงเพียง
เล็กน้อย ในขณะที�การลดความเร็วรอบเพื�อลดอตัราการไหลเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการหรี�วาล์ว ตามกฎของเครื�องสูบนํ� า (Pump Laws) ที�ว่า กาํลงัที�ใช้ในเครื�องสูบนํ� าจะแปรตาม
ความเร็วรอบยกกาํลงัสาม ในขณะที�อตัราไหลจะแปรตามความเร็วรอบ เป็นผลให้กาํลงัที�ใชใ้นเครื�องสูบ
นํ�าจะแปรตามอตัราไหลยกกาํลงัสาม  การประยุกตใ์ชร้ะบบ VSD กบัระบบนํ� าเยน็นั�นนิยมใชก้บัระบบนํ� า
เยน็ที�มีวงจรแบบ Primary/Secondary โดยใชก้บัวงจร Secondary ที�มีการควบคุมแบบ Two-Way Valves 
ซึ� งจะมีอตัราไหลเปลี�ยนแปลงไปตามภาระความเยน็ ส่วนในวงจร Primary นั�นอตัราไหลส่วนมากจะคงที�
ตามขอ้กาํหนดของเครื�องทาํนํ�าเยน็ แต่ก็มีการนาํไปใชท้ดแทนการหรี�วาลว์ ซึ� งคุม้ค่าในการลงทุนในกรณีที�
มีการหรี�วาล์วไวม้าก นอกจากนั�นควรพิจารณาความดนัที�ลดลงเป็นกาํลงัสองของรอบดว้ย เพราะอาจเกิด
ปัญหาในการส่งนํ� าไปยงั AHU ที�อยูสู่งหรือไกล สําหรับในระบบนํ� าระบายความร้อนนั�นระบบ VSD จะ
ไม่นิยมในการนาํมาประยกุตใ์ชก้บัเครื�องสูบนํ� าระบายความร้อนเพราะส่วนมากแลว้อตัราไหลในระบบนํ� า
ระบายความร้อนมกัจะถูกกาํหนดให้คงที� ในกรณีที�มีการเปลี�ยนภาระความร้อนที�จะตอ้งนาํไประบายทิ�ง 
ส่วนใหญ่นิยมไปทาํการปรับที�พดัลมระบายความร้อนของหอระบายความร้อนมากกวา่ทาํการปรับอตัรา
ไหลของนํ� าระบายความร้อนเพื�อให้ได้อุณหภูมิของนํ� าระบายความร้อนที�ออกจากหอระบายความร้อน
ตามที�ตอ้งการ นอกจากนั�นผูใ้ช้ควรพิจารณามาตรการการลดการเดินเครื�องสูบนํ� าในจาํนวนที�เหมาะสม
ก่อนการใช ้VSD ลดรอบ 
 
2. การเปลี�ยนขนาดใบพดัเครื�องสูบนํ�า 
วธีิการเปลี�ยนขนาดใบพดัเครื�องสูบนํ� านั�นมีลกัษณะที�จะให้ผลของการประหยดัพลงังานเช่นเดียวกบัการลด
ความเร็วรอบของเครื�องสูบนํ� า เนื�องจากการลดขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของใบพดัจะทาํให้อตัราเร็วของของ
ไหลลดลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและกําลังที�ใช้จะแปรตามขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางยกกาํลงัสามโดยที�ความเร็วรอบเท่าเดิม แต่วิธีนี�สามารถทาํไดโ้ดยการเปลี�ยนขนาดของใบพดัหรือ
จะใชว้ธีิการตดัเล็มขอบปลายของใบพดัเดิมที�อยูใ่นเครื�องสูบนํ� า โดยทั�วไปไม่ควรมากเกิน  25 % ของขนาด
เดิม วิธีนี� จึงเหมาะสําหรับเครื�องสูบนํ� าที�มีภาระงานคงที�และมีการออกแบบขนาดเผื�อไวม้ากเกินไป จึงตอ้ง
ทาํการหรี�วาลว์เพื�อลดอตัราไหลลง ขอ้เสียของวิธีนี� คือไม่สามารถเปลี�ยนขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางของใบพดั
กลบัไปกลบัมาได้ง่าย และตอ้งใช้ความเชี�ยวชาญอย่างมาก เนื�องจากอาจส่งผลเสียต่อระบบโดยรวมได ้
ดงันั�นผูใ้ชง้านจึงตอ้งทาํการวางแผนและไตร่ตรองอยา่งรอบคอบก่อนการตดัสินใจ 
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3. เลอืกเดินเครื�องสูบนํ�าชุดที�มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั 
เป็นวธีิการลดการใชพ้ลงังานอีกทางหนึ�งสาํหรับการใชเ้ครื�องสูบนํ�าที�ต่อแบบขนานโดยมีการติดตั�งเครื�อง
สูบนํ� าหลายชุดเพื�อใช้งาน เช่น มีเครื�องสูบนํ� า 3 ชุด เดินใช้งานครั� งละ 2 ชุด สลบักนัไปมา โดยทั�วไป
ประสิทธิภาพของเครื� องสูบนํ� าแต่ละชุดจะแตกต่างกัน ดังนั� นควรเลือกเดินเครื� องสูบนํ� าชุดที� มี
ประสิทธิภาพสูงเป็นหลกัแทนการเดินสลบัไปมา รวมไปถึงการตรวจวดัและวิเคราะห์เปรียบเทียบดชันี
การใชพ้ลงังานของเครื�องสูบนํ�าแต่ละชุดเพื�อวางแผนการใชง้าน 
 
สมการที0ใช้ในการคํานวณ 

n

n
n P

Q
I =      

 เมื�อ In คือ ดชันีการใชพ้ลงังานของเครื�องสูบนํ�า (GPM/kW) 
  Qn คือ อตัราการไหล (GPM) 
  Pn คือ กาํลงัไฟฟ้าของเครื�องสูบนํ�า (kW) 
 

4. การออกแบบท่อ และอุปกรณ์อื�นที�สัมพนัธ์กันอย่างเหมาะสม 
การออกแบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ มีผลกบัเฮดของระบบ ดงันั�นจึงควรเลือกระบบท่อ วาลว์ ขอ้ต่อต่างๆ 
และอุปกรณ์ส่งถ่ายกาํลงัระหวา่งมอเตอร์กบัเครื�องสูบนํ�าใหเ้หมาะสมซึ�งจะช่วยลดภาระของเครื�องสูบนํ�า 
เช่น ในการต่อท่อแบบตวัทีจะเกิดการสูญเสียในระบบมากกวา่การต่อท่อแบบตวัวาย โดยทั�วไปการ
เปลี�ยนการเดินท่อแบบตวัทีเป็นแบบตวัวายจะส่งผลใหอ้ตัราการไหลของนํ�าเพิ�มขึ�นประมาณ 10-20% 
 

 

รูปที� 1.6- 8 การต่อท่อแบบตวัทีและการต่อท่อแบบตวัวาย 
 

การต่อท่อแบบตวัทีในระบบที�มีการเดินเครื�องสูบนํ� าแบบขนาน ซึ� งตอ้งการเพิ�มอตัราการไหลนั�นในการ
ใช้งานจริงอตัราการไหลจะไม่เท่ากบัอตัราการไหลของเครื�องสูบนํ� าสองตวัรวมกนั เนื�องจากเกิดการ
สูญเสียในระบบการต่อท่อ และเครื�องสูบนํ�าจะตอ้งใชก้าํลงัไฟฟ้ามาก ส่วนระบบที�มีการเดินเครื�องสูบนํ� า
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แบบขนานและมีการต่อท่อแบบตวัวายจะช่วยลดการสูญเสียในระบบท่อลงได ้และยงัส่งผลให้ภาระของ
เครื�องสูบนํ�าลดลงทาํใหก้าํลงัไฟฟ้าที�ใชล้ดลงดว้ย 
 

 

รูปที� 1.6- 9 การต่อเครื�องสูบนํ� าแบบนํ� าเขา้ก่อนและออกก่อน และรูปการต่อเครื�องสูบนํ� าแบบนํ� าเขา้ก่อน
และออกหลงั 

 
ลกัษณะการต่อเครื�องสูบนํ� าแบบนํ� าเขา้ก่อนและออกก่อนจะทาํให้ประสิทธิภาพของเครื�องสูบนํ� าต่างกนั 
เนื�องจากเครื�องสูบนํ�าตวัแรกจะมีอตัราการสูบสูงกวา่เครื�องสูบนํ� าตวัถดัมา และเครื�องสูบนํ� าตวัสุดทา้ยจะ
มีอตัราการสูบนอ้ย และเครื�องสูบนํ�ายงัใชก้าํลงัไฟฟ้าสูงเนื�องจากจะตอ้งสร้างแรงดนัให้ชนะเครื�องสูบนํ� า
ตวัแรก ส่วนการต่อแบบนํ�าเขา้ก่อนและออกหลงัประสิทธิภาพของเครื�องสูบนํ� าจะไม่แตกต่างกนัมากนกั 
ซึ� งการแกไ้ขนั�นอาจใชท้่อร่วมที�มีขนาดใหญ่ และลดอตัราการเดินเครื�องสูบนํ�าชุดที�มีประสิทธิภาพตํ�า 
 
5. การเลอืกเดินกลุ่มเครื�องสูบนํ�าที�มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั 
ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะมีเครื�องทาํนํ�าเยน็จาํนวนหลายชุด ดงันั�นจึงมีการออกแบบให้
ใชเ้ครื�องสูบนํ�าเยน็และเครื�องสูบนํ�าระบายความร้อนตามจาํนวนของเครื�องทาํนํ� าเยน็ โดยการติดตั�งเครื�อง
สูบนํ� าแบบขนานกนัและเชื�อมต่อท่อของเครื�องสูบนํ� าและเครื�องทาํนํ� าเยน็ด้วยท่อร่วม (Header) ซึ� ง
ตาํแหน่งของเครื�องสูบนํ� าและการเชื�อมต่อท่อเขา้และออกของเครื�องสูบนํ� าจะส่งผลต่อการสูญเสียความ
ดนัของเครื� องสูบนํ� า ทาํให้เครื�องสูบนํ� าแต่ละชุดมีอตัราการไหลของนํ� าและใช้พลงังานไฟฟ้าต่างกัน 
รวมทั�งเครื�องสูบนํ� าที�ใชไ้ปนานการสึกหรอของปั_มก็จะต่างกนั ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื�องสูบนํ� า
ต่างไปด้วย นอกจากนั�นเครื�องสูบนํ� าชุดที�มอเตอร์เคยไหมก้็จะใช้พลงังานมากกว่าชุดอื�น ดงันั�นการ
เลือกใชเ้ครื�องสูบนํ�าชุดที�มีประสิทธิภาพสูงใหม้ากขึ�นจะส่งผลใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน 

สมการที0ใช้ในการคํานวณ 
 ดชันีการใชพ้ลงังานของเครื�องสูบนํ�า  = อตัราการไหลของนํ�า/พลงัไฟฟ้าที�เครื�องสูบนํ�าใช ้
 ร้อยละดชันีการใชพ้ลงังานที�สูงขึ�น (%) = [1-(ดชันีการใชพ้ลงังานของกลุ่มเครื�องสูบนํ�า 
                                                                                   ที�ต ํ�า/ดชันีการใชพ้ลงังานของกลุ่มเครื�องสูบนํ�า 

                                                                                   ที�สูง)] ×100 
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 พลงังานไฟฟ้าที�ลดลง = พลงัไฟฟ้าของกลุ่มเครื�องสูบนํ�าที�มีดชันีการใชพ้ลงังานตํ�า  

                                                        ×(ร้อยละดชันีการใชพ้ลงังานที�สูงขึ�น/100)×(ชั�วโมงการใชง้าน 
                                                        ที�เพิ�มขึ�นของกลุ่มเครื�องสูบนํ�าที�มีดชันีการใชพ้ลงังานสูง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที� 1.6- 10 การต่อเครื�องสูบนํ�าแบบนํ�าเขา้ก่อน 
และออกก่อนจะทาํใหป้ระสิทธิภาพ 

เครื�องสูบนํ�าต่างกนั 

รูปที� 1.6- 11 การต่อเครื�องสูบนํ�าแบบนํ�าเขา้ก่อน 
          และออกหลงัจะทาํให้ประสิทธิภาพ 
                 เครื�องสูบนํ�าไม่ต่างกนัมาก 

รูปที� 1.6- 12 การเชื�อมท่อแบบตวัทีจะทาํให้ 
อตัราการไหลของนํ�าลดลงประมาณ 10-20% 

รูปที� 1.6- 13 การเชื�อมท่อแบบตวัวาย 
จะทาํใหอ้ตัราการไหลของนํ� าเพิ�มขึ�น 

รูปที� 1.6- 14 การเชื�อมต่อท่อส่งทาํใหทิ้ศทาง 
ของนํ�าปะทะกนัประสิทธิภาพตํ�า 

รูปที� 1.6- 15 การเชื�อมต่อท่อดูดทาํใหเ้ครื�องสูบ 
นํ�าชุดที�อยูไ่กลมีอตัราการไหลลดลง  

นอกเสียจากขนาด Header ใหญ่ 
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เครื�องสูบนํ�าใหม่ 

 

6. การเปลี�ยนเครื�องสูบนํ�าชุดที�มีประสิทธิภาพตํ�าในระบบปรับอากาศ 
เครื�องสูบนํ�าเยน็และเครื�องสูบนํ�าระบายความร้อนในระบบปรับอากาศจะมีอายกุารใชง้านประมาณ 10-15 
ปี ดงันั�นเมื�อเครื�องสูบนํ�ามีอายกุารใชง้านมาก จะเกิดการสึกหรอมากส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื�องสูบ
ลดตํ�าลง อีกทั�งเครื�องสูบนํ� าบางชุดอาจเกิดการไหมข้องมอเตอร์ ซึ� งการไหมข้องมอเตอร์แต่ละครั� งจะทาํให้
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลงประมาณ 4% ดงันั�นไม่ว่าอายุการใช้งานมากหรือมอเตอร์เคยไหมบ่้อย ควร
พิจารณาเปลี�ยนเครื�องสูบนํ�าใหม่ โดยการเลือกใชเ้ครื�องสูบนํ�าที�มีประสิทธิภาพสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
สมการที0ใช้ในการคํานวณ 
 ร้อยละดชันีการใชพ้ลงังานที�สูงขึ�น   = (1-(ดชันีการใชพ้ลงังานเดิม/ดชันีการใชพ้ลงังาน 

                    ใหม่)) ×100 

  พลงังานไฟฟ้าที�ลดลง       = พลงัไฟฟ้าที�ใชเ้ดิม ×(ร้อยละดชันีการใชพ้ลงังาน 

                                                                             สูงขึ�น)/100 ×ชั�วโมงการใชง้านต่อปี 
 
1.6.3 เทคนิคการอนุรักษ์พลงังานของหอระบายความร้อน 

1.6.3.1  ปัจจัยที0ส่งผลต่อการ อนุรักษ์พลังงาน 
การใชพ้ลงังานของหอระบายความร้อนขึ�นอยูก่บัปัจจยั 6 ประการ ดงันั�น การวิเคราะห์หาแนวทางการอนุรักษ์
พลงังานที�เหมาะสมจะตอ้งพิจารณาทีละปัจจยั โดยตอ้งพิจารณาประกอบกบัอุณหภูมินํ� าที�ได้ มิเช่นนั�นจะ
ส่งผลใหเ้กิดการสิ�นเปลืองพลงังานในเครื�องทาํนํ�าเยน็เพิ�มขึ�น 

 

Shaft Power of Fan (kW)

�

� � �

� �

พลงังานไฟฟ้า �kWh� = �Flow Rate × Total Pressure

ηf × ηm  × ηt
�  × Operating Time (hr) 

พลงัไฟฟ้า 42 kW พลงัไฟฟ้า 31 kW 

อตัราการไหล 2,058 GPM อตัราการไหล 2,150 GPM 

ดชันีการใชพ้ลงังาน = 49 GPM/kW ดชันีการใชพ้ลงังานใหม่ = 69.35 GPM/kW 

เครื�องสูบนํ�าเดิม 
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ตารางที�  1.6-6 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานจากปัจจยัต่างๆ 

หมายเลข แนวทางการอนุรักษ์พลงังาน มาตรการที�ดําเนินการ 
� 1. ลดอตัราการไหลใหมี้ค่า

เทียบเท่าอตัราการไหลที�
ตอ้งการ 

• การปรับมุมใบพดัลมใหเ้หมาะสม 

• การเปลี�ยนพดัลมใหมี้ขนาดเล็กลง 

• ก า ร ค ว บ คุ ม ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ก า ร ห มุ น ใ ห้
เหมาะสมกบัภาระความร้อน โดยใชอุ้ณหภูมิ
นํ� าที� ได้และอุณหภูมิกระเปาะเปียกของ
อากาศที�เขา้เป็นตวับ่งชี�  

� 2. ลดความดันที�พดัลมต้องสร้าง
ใหต้ํ�าสุด 

• การต่อปากทางส่งอากาศ 

• การทาํความสะอาดฟิลเลอร์ 

• การลดปริมาณนํ�าใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 

• การเปลี�ยนใบพดัลมใหม่ที�ให้อตัราการไหล
มาก แต่ความดนัตํ�า 

� , � 3. ลดอตัราการไหลและความดนั
ทั�งคู่ 

• การเปลี�ยนขนาดใบพดัลมใหเ้หมาะสม 

• การควบคุมความเร็วในการหมุน 

• การเปลี�ยนไปใช้เครื�องที�มีขนาดเล็กลง หรือ
มีความดนัสูญเสียนอ้ยลง 

� 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพพดัลม • เปลี�ยนใบพดัใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึ�น 

• ใชใ้บพดัไฟเบอร์แทนใบพดัโลหะ 

� 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพมอเตอร์ • ใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงที�มีขนาด
เหมาะสม 

� 6. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่ง
กาํลงั 

• การปรับตั�งแนวการขบั (Alignment) 

• การเลือกใชร้ะบบส่งกาํลงัที�เหมาะสม 

• บาํรุงรักษาและหล่อลื�น 
� 7. ชั�วโมงการทํางานลดให้มีค่า

ตํ�าลง 
• ลดการใชใ้นช่วงเวลาที�ภาระตํ�า โดยใช้

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 
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1.6.3.2 มาตรการอนุรักษ์พลังงานสําหรับหอระบายความร้อน 

1. การประยุกต์ใช้ระบบ VSD กบัพดัลมในหอระบายความร้อน 
การควบคุมอุณหภูมินํ� าระบายความร้อนที�ออกจากหอระบายความร้อนที�เปลี�ยนไปตามภาระปรับอากาศ 
โดยทั�วไปจะใชค้นในการเลือกเปิด/ปิดจาํนวนพดัลมระบายความร้อนที�ตามอุณหภูมิของนํ� าระบายความ
ร้อนออกจากหอระบายความร้อน หรือก่อนเขา้เครื�องควบแน่น ซึ� งการใช้คนนั�นมกัจะผิดพลาดเสมอ 
ส่งผลให้สิ�นเปลืองพลงังาน ดงันั�นการประยุกต์ใชก้ารควบคุมแบบ VSD ที�เหมาะสมนั�นอาจจะควบคุม
กบัพดัลมระบายความร้อนเพียงบางตวัในขณะที�พดัลมระบายความร้อนตวัที�เหลือ ทาํหน้าที�เป็นตวั
ระบายความร้อนหลักให้แก่ระบบ จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงลดลง นอกจากนั�นผูใ้ช้ควร
ตรวจสอบการทาํงานของระบบเป็นประจาํ มิเช่นนั�นอาจทาํให้ประหยดัพลงังานในพดัลม แต่เครื�องทาํนํ� า
เยน็ใชพ้ลงังานมากขึ�น 

2. การปรับปรุงประสิทธิภาพของพดัลมระบายความร้อนในหอระบายความร้อน 
พดัลมระบายความร้อนทาํหนา้ที�ขบัเคลื�อนอากาศจากภายนอกให้ไหลผ่านฟิล (Fill)  สัมผสักบันํ� า และ
ออกจากหอระบายความร้อนในสภาพของอากาศอิ�มตวั ซึ� งพดัลมระบายความร้อน ที�ใช้ในหอระบาย
ความร้อนส่วนใหญ่เป็นแบบ axial เนื�องจากตอ้งการอตัราไหลของอากาศที�สูงในขณะที�แรงเสียดทาน
ภายในตวัหอระบายความร้อนมีค่าตํ�า โดยทั�วไปดชันีการใช้พลงังานของหอระบายความร้อนประมาณ 
0.025 kW/TR ในปัจจุบนัพดัลมระบายความร้อนที�ใช้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าพดัลม
ระบายความร้อนเดิม โดยนําเอาไฟเบอร์กลาสมาใช้เป็นวสัดุ ในการสร้างใบพดัลมแทนเหล็กหรือ
อลูมิเนียมเนื�องจากมีนํ� าหนกัที�เบาและสามารถขึ�นรูปไดต้ามตอ้งการ  นอกจากนั�นหนา้ตดัของพดัลมยงั
สามารถขึ�นรูปให้เป็นรูป airfoil รวมไปถึงบริเวณ ดา้นปลายของใบพดัลมระบายความร้อนที�ติดกบัผนงั
ด้านในของปล่องได้ทาํการออกแบบใหม่ ส่งผลให้ลดแรงตา้นอากาศได้มากกว่าใบพดัแบบธรรมดา 
ดงันั�นกาํลงัที�ใชใ้นการขบัพดัลมระบายความร้อนที�ไดรั้บการปรับปรุงประสิทธิภาพใหม่จะตํ�ากวา่พดัลม
เดิมประมาณร้อยละ 10-20  ที�อตัราการไหลของอากาศเท่ากนั 

3. การเลอืกเดินหอระบายความร้อนชุดที�มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั 
ประสิทธิภาพของหอระบายความร้อนแต่ละชุดจะไม่เท่ากนั ดงันั�นเมื�อทาํการตรวจวดัประสิทธิภาพแลว้ 
ควรพิจารณาเดินชุดที�มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั จะส่งผลให้ลดการใชพ้ลงังานได ้และยงัทาํให้อุณหภูมิ
นํ�าที�ไดจ้ากหอระบายความร้อนลดลงดว้ย นั�นคือส่งผลต่อเนื�องไปยงัเครื�องทาํนํ� าเยน็ที�มีสมรรถนะสูงขึ�น 
ในการตรวจสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆ สามารถทาํไดโ้ดยการวดัอุณหภูมินํ� าที�ไดแ้ละพลงังานไฟฟ้าที�
ใช้ของแต่ละชุด โดยถ้าชุดใดใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยและได้นํ� าที� อุณหภูมิตํ� าที� สุดจะเป็นชุดที� มี
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่วิธีที�ดีที�สุดนั� นสามารถทาํโดยตรวจวดัปริมาณความร้อนที�ระบายออกและ
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พลงังานไฟฟ้าที�ใช ้แลว้นาํไปวิเคราะห์หาดชันีการใช้พลงังานเพื�อเปรียบเทียบว่าชุดใดมีค่า kW/TR ตํ�า
ที�สุด ถือวา่ชุดนั�นมีประสิทธิภาพสูงที�สุด 

4. การเดินหอระบายความร้อนในจํานวนที�เหมาะสม 
ภาระการปรับอากาศจะมีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ดงันั�นการเดินหอระบายความร้อนควรเดินใน
จาํนวนที�เหมาะสม ซึ� งโดยทั�วไปควรเดินหอระบายความร้อนมากกว่าจาํนวนการเดินเครื�องทาํนํ� าเยน็ 1 
ชุด เพื�อให้ไดอุ้ณหภูมินํ� าระบายความร้อนที�เขา้เครื�องควบแน่นตํ�าที�สุด ซึ� งจะส่งผลให้เกิดการประหยดั
พลงังานในเครื�องทาํนํ� าเย็น แต่การเดินหอระบายความร้อนที�เหมาะสมที�สุดนั�นควรเดินตามภาระการ
ปรับอากาศจริง โดยการนาํอุณหภูมินํ� าระบายความร้อนที�ออกจากหอระบายความร้อนเทียบกบัอุณหภูมิ

กระเปาะเปียกของอากาศที�เขา้ ถา้มีความแตกต่างกนั 2-3°C ถือวา่เหมาะสม 

5. การปรับสมดุลนํ�าและอากาศ 
หอระบายความร้อนจะใชอ้ากาศเป็นตวัระบายความร้อนให้กบันํ� า ดงันั�นถา้ปริมาณนํ� าที�เขา้ระบายความ
ร้อนมากเกินพิกดัการออกแบบ จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี�ยนความร้อนลดลง นั�นคืออุณหภูมิ
ของนํ� าที�ได้จะสูงกว่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกมาก ดังนั�นควรทาํการปรับลดปริมาณนํ� าให้เหมาะสม 
นอกจากนั�นควรทาํความสะอาดสปริงเกอร์ และรูกระจายนํ�าเป็นประจาํ เพื�อประสิทธิภาพการแลกเปลี�ยน
ความร้อนที�ดี 

6. การเปลี�ยนขนาดของหอระบายความร้อนให้มีขนาดใหญ่ 
ระบบปรับอากาศที�ระบายความร้อนดว้ยนํ� า (Water Cooled) ทั�งเครื�องทาํนํ� าเยน็ (Water Chiller) และ
เครื�องทาํความเยน็แบบเป็นชุด (Package) จะมีสมรรถนะสูงขึ�น เมื�อนํ� าระบายความร้อนที�ผ่านเครื�อง
ควบแน่น (Condenser) มีอุณหภูมิตํ�า ดงัตารางตวัอยา่งเครื�องทาํนํ�าเยน็ชนิดหนึ�ง ดงันี�  

ตารางที�  1.6-7 แสดงค่า kW/TR ของเครื�องทาํนํ�าเยน็ที�อุณหภูมินํ�าระบายความร้อนต่างๆ 

อุณหภูมินํ�าระบายความร้อน 
°°°°F (°°°°C) 

ดัชนีการใช้พลงังานของเครื�องทาํนํ�าเย็น 
(kW/TR) 

85 (29.44) 0.967 
83 (28.33) 0.897 
77 (29.00) 0.855 
75 (23.88) 0.802 
68 (20.00) 0.704 
66 (18.88) 0.690 

  * ขอ้มูลจากบริษทัผูผ้ลิต 
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จากตารางจะเห็นวา่เมื�ออุณหภูมินํ� าระบายความร้อนตํ�าลง ค่า kW/TR ของเครื�องจะลดลง เนื�องจากความ
ดนัควบแน่นของสารทาํความเย็นลดลง ทาํให้เครื� องอดัไออดัสารทาํความเย็นด้วยกาํลงัลดลง ดงันั�น
อุปกรณ์ที�จะทาํให้อุณหภูมินํ� าระบายความร้อนเขา้ไประบายความร้อนให้กบัสารทาํความเยน็มีอุณหภูมิ
ลดลงคือ หอระบายความร้อน (Cooling Tower) หอระบายความร้อนโดยทั�วไปจะมีจาํนวนเท่ากบัเครื�อง
ทาํนํ�าเยน็และบางแห่งอาจมีขนาดเท่ากบัเครื�องทาํนํ�าเยน็ดว้ย ดงันั�นดว้ยอายกุารใชง้าน ความสกปรก และ
ตาํแหน่งการติดตั�ง ซึ� งอยูใ่นตาํแหน่งที�มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก รวมทั�งอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ
ที�เขา้ไประบายความร้อนที�หอระบายความร้อน จึงส่งผลให้อตัราการระบายความร้อนลดลงจากพิกดัใน
การติดตั�ง ในการออกแบบผูอ้อกแบบควรเผื�อขนาดประมาณ 20-30% แต่ถา้หอระบายความร้อนที�ใชอ้ยูมี่
ขนาดไม่เพียงพอ ก็ควรเดินเพิ�ม ถา้ยงัไม่เพียงพออีกควรเปลี�ยนให้มีขนาดใหญ่ขึ�น ทั�งนี� อุณหภูมินํ� าเยน็ที�
ออกจากหอระบายความร้อนจะไม่สามารถตํ�ากวา่อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศที�เขา้ได ้ดงันั�นไม่ใช่
ขนาดหอระบายความร้อนยิ�งใหญ่ หรือเพิ�มจาํนวนการเดินมาก จะทาํให้อุณหภูมิของนํ� าระบายความร้อน
ลดลงไดม้าก 

การเปลี�ยนขนาดของหอระบายความร้อนอาจเป็นทางเลือกสุดทา้ย เมื�อทาํความสะอาดและปรับปรุงหอ
ระบายความร้อนเดิมใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์ รวมทั�งการเปิดหอระบายความร้อนเพิ�มแลว้อุณหภูมินํ� าที�
ออกยงัต่างจากอุณหภูมิกระเปาะเปียกมาก จึงจาํเป็นตอ้งเพิ�มขนาดใหใ้หญ่มากขึ�น 
 

1.6.4 เทคนิคการอนุรักษ์พลงังานของเครื�องส่งลมเยน็ 

1.6.4.1 ปัจจัยที0ส่งผลต่อการอนุรักษ์พลังงาน 
การใชพ้ลงังานของเครื�องส่งลมเยน็ขึ�นอยูก่บัปัจจยั 6 ประการ ดงันั�นการวิเคราะห์หาแนวทางการอนุรักษ์
พลงังานที�เหมาะสมจะตอ้งพิจารณาทีละปัจจยั โดยตอ้งพิจารณาประกอบกบัความสามารถในการทาํ
ความเยน็และสภาวะอากาศที�ไดเ้พื�อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดในการใชง้าน 

 
 

Shaft Power of Fan (kW)

�

� � �

� �

พลงังานไฟฟ้า �kWh� = �Flow Rate × Total Pressure

ηf × ηm  × ηt
�  × Operating Time (hr) 



บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  

                          

                                                            51-141 

ตารางที�  1.6-8 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานสาํหรับเครื�องส่งลมเยน็ 

หมายเลข แนวทางการอนุรักษ์พลงังาน มาตรการที�ดําเนินการ 
� 1. ลดอตัราการไหลใหมี้ค่า

เทียบเท่าอตัราการไหลที�
ตอ้งการ 

• การเลือกพดัลมที�เหมาะสมในการใชง้าน 

• การเปลี�ยนขนาดใบพดัลมให้เหมาะสม 

• การควบคุมดา้นลมเขา้ 

• การควบคุมดา้นลมออก 

• การควบคุมความเร็วในการหมุน 

• การป้องกนัการใชล้มเกินความจาํเป็น 

• การลดการรั�วไหลของอากาศ 
� 2. ลดความดนัที�พดัลมตอ้งสร้าง

ใหต้ํ�าสุด 
• การออกแบบโดยคุณลกัษณะที�เหมาะสม 

• การออกแบบท่อส่งลม และอุปกรณ์อื�นที�
สัมพนัธ์ กนัอยา่งเหมาะสม 

• การลดความดนัใชง้าน 

• การลดความดนัสูญเสียต่าง ๆ 

• การลดความสูญเสียที� damper 
� , � 3. ลดอตัราการไหลและความดนั

ทั�งคู่ 
• การเปลี�ยนขนาดใบพดัลมให้เหมาะสม 

• การควบคุมดา้นลมเขา้ 

• การควบคุมดา้นลมออก 

• การควบคุมความเร็วในการหมุน 

• การเปลี�ยนไปใชเ้ครื�องที�มีขนาดเล็กลง หรือ
มีความดนัสูญเสียนอ้ยลง 

� 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพพดัลม • เปลี�ยนใบพดัลมใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึ�น 

• ใชพ้ดัลมในจุดที�ประสิทธิภาพสูงสุด 

� 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพมอเตอร์ • ใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูง 

� 6. ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่ง
กาํลงั 

• การปรับตั�งแนวการขบั (Alignment) 

• การเลือกใชร้ะบบส่งกาํลงัที�เหมาะสม 
� 7. ชั�วโมงการทาํงานลดใหมี้ค่า

ตํ�าลง 
• ลดการใชใ้นช่วงเวลาที�ไม่จาํเป็น 
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1.6.4.2 มาตรการอนุรักษ์พลังงานสําหรับเครื0องส่งลมเยน็ 

 1. การใช้อุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อนระหว่างอากาศกบัอากาศ (Air to Air   Heat Exchanger) สําหรับ
ลมบริสุทธิk 
อุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อนระหว่างอากาศกบัอากาศ (Air to Air Heat Exchanger) เป็นอุปกรณ์
ประหยดัพลงังานโดยใช้อากาศเสียภายในห้องที�ยงัมีอุณหภูมิตํ�ากว่าอุณหภูมิบรรยากาศไปทาํหนา้ที�ลด
อุณหภูมิของอากาศบริสุทธิ� ที�นําเขา้มาทดแทนส่วนที�ถูกระบายทิ�งไปโดยให้อากาศทั�งสองไหลผ่าน
อุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อน ซึ� งส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะไหลสวนทางกนั ส่งผลให้อากาศบริสุทธิ� ที�
นาํเขา้มีอุณหภูมิตํ�าลง ทั�งนี�การนาํอากาศบริสุทธิ� เขา้มานั�นก็เพื�อที�จะรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารให้
มีคุณภาพที�เหมาะสมทั�งสําหรับการทาํงานและการพกัอาศยั ดังนั�นจึงต้องมีการระบายอากาศอย่าง
เพียงพอ ซึ� งถา้มองในแง่มุมนี�จะเห็นวา่การระบายอากาศที�ดีจะตอ้งสวนทางกบัการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 
เนื�องจากการนาํอากาศบริสุทธิ� เขา้จะเป็นการเพิ�มภาระการทาํความเยน็ให้กบัระบบปรับอากาศ โดยทั�วไป
อากาศบริสุทธิ� ที�นาํเขา้ 1 ลบ.ฟุตต่อนาทีจะเป็นภาระความร้อนให้กบัห้องประมาณ 60-70 Btu/h แต่ทั�ง 2 
วตัถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการประหยดัพลงังานหรือการรักษาคุณภาพอากาศต่างก็เป็นเป้าหมายที�ตอ้ง
คาํนึงถึง ดังนั� น การนําอุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อนระหว่างอากาศกับอากาศเข้ามาใช้จึงทาํให้เรา
สามารถแก้ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารและลดการใช้พลังงานได้ในเวลาเดียวกัน จากข้อมูล
การศึกษาพบว่า การใช้อุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อนแบบนี� จะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 
ประมาณ 2 ปี   
 
อุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อนที�นาํมาใช้มีทั�งแบบแลกเปลี�ยนเฉพาะความร้อนสัมผสัเพียงอย่างเดียว หรือ
แลกเปลี�ยนทั�งความร้อนสัมผสัและความร้อนแฝง โดยชนิดหลงัจะมีสารลดความชื�น เช่น Silica Gel ติดตั�ง
อยู่ด้วย โดย Silica Gel จะทาํหน้าที�ดูดความชื�นจากอากาศภายนอกและนาํไปปล่อยทิ�งโดยอากาศเสียที�
ระบายทิ�ง 



                          

รูปที� 1.6-16 การทาํงานของHeat Recovery Wheel
  

รูปที�  1.6-17 การทาํงานของ

อากาศภายในที�ระบายออกไป
ภายนอกอุณหภูมิสูงขึ�น 

อากาศภายนอกที�นาํเขา้
ในอาคารมีอุณหภูมิสูง 

อากาศร้อนจาก
ภายนอกเขา้ 
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Heat Recovery Wheel (แลกเปลี�ยนความร้อนสัมผสัและความร้อนแฝง

 

 

ารทาํงานของ Plat Heat Recovery (แลกเปลี�ยนความร้อนสัมผสั

อากาศภายนอกที�เขา้
มาอุณหภูมิตํ�าลง

อากาศอุณหภูมิตํ�าที�ระบาย
ออกจากภายในอาคาร

อากาศภายในที�ระบายออกไป

อากาศเยน็ที�
ระบายออก 

อากาศเยน็เขา้

อากาศร้อนออกไปภายนอก 
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แลกเปลี�ยนความร้อนสัมผสัและความร้อนแฝง) 

แลกเปลี�ยนความร้อนสัมผสั) 

อากาศภายนอกที�เขา้
มาอุณหภูมิตํ�าลง 

อากาศอุณหภูมิตํ�าที�ระบาย
ออกจากภายในอาคาร 

อากาศเยน็เขา้ 



บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  

                          

                                                            54-141 

2.  การปรับสมดุลระบบลม (Air Flow Balancing) 
ในการปรับอากาศเพื�อความสบายของมนุษย ์จะตอ้งควบคุมใหอ้ากาศภายในห้องมีอุณหภูมิ ความชื�นและ
ความเร็วลมที�พอเหมาะกบัความตอ้งการของร่างกาย ซึ� งถา้อากาศภายในหอ้งมีอุณหภูมิสูงเกินไปก็จะตอ้ง
ลดอุณหภูมิลง ถา้อากาศในห้องมีความชื�นสูงเกินไป ก็จะตอ้งลดความชื�นลง และเพื�อให้การหมุนเวียน
ของอากาศภายในหอ้งมีความเร็วลมที�พอเหมาะ จะตอ้งอาศยัพดัลมซึ� งเป็นอุปกรณ์หลกัอนัหนึ�งของวงจร
อากาศ (Air cycle) และวงจรอากาศนี� เป็นส่วนหนึ� งของระบบปรับอากาศที�วา่ดว้ยการจ่ายลม และการ
หมุนเวยีนของอากาศภายในหอ้งปรับอากาศ 

2.1)  ปัจจัยสําคัญในการส่งลมเยน็ของการปรับอากาศ 
o สามารถส่งลมเยน็จากชุดส่งลมเยน็ (AHU) ไปยงัหอ้งปรับอากาศโดยมีปริมาณ ลมสูญเสียจากการรั�ว
นอ้ยที�สุด เกิดระดบัเสียงจากกระแสลมตํ�าสุด และท่อมีราคาอยูใ่นเกณฑที์�ยอมรับได ้รวมทั�งกระแสไฟฟ้า
ของชุดพดัลมตํ�า 
o ปริมาณลมเยน็ที�ส่งเขา้ห้องปรับอากาศตอ้งมีปริมาณที�เพียงพอกบัภาระความร้อน เพื�อรักษาระดบั
อุณหภูมิและกระแสลมสมํ�าเสมอตามที�ออกแบบไว ้
o ถา้ในกรณีจุดต่างๆ ของหอ้งปรับอากาศมีภาระความร้อนแตกต่างกนั ตอ้งแบ่งพื�นที�ออกเป็นโซนใน
การกระจายลม และควบคุมอุณหภูมิ 
o ในบริเวณท่อแยกตอ้งใช้ใบปรับปริมาณลมในทุกแยก เพื�อจดัแบ่งลมให้สมดุลกบัภาระความร้อนที�
อาจเปลี�ยนแปลงได ้รวมทั�งจดัเตรียมจุดเพื�อวดัอุณหภูมิ ความดนั และความเร็วลมตามความจาํเป็น 

2.2)   แนวทางการประหยดัพลงังาน 
ในการประหยดัค่าใชจ่้ายในการปรับอุณหภูมิของอากาศจากภายนอกที�นาํเขา้มาสามารถทาํได ้4 แนวทาง 
คือ  
o ลดอตัราการไหลของอากาศที�ผา่นระบบ 
o ลดการนาํอากาศจากภายนอกเขา้มาโดยไม่ปรับอุณหภูมิ  
o นาํอากาศที�ระบายออกไป (ซึ� งมีคุณสมบติัเหมาะสมอยูแ่ลว้) กลบัมาใช ้  
o นาํความร้อนจากกระบวนการผลิตมาทาํให ้อุ่นขึ�น (ในประเทศที�มีอากาศหนาว)  

การนาํแนวทางการประหยดัพลงังานดงักล่าวมาใชต้อ้งระมดัระวงัไม่ให้มีผลกระทบต่อการควบคุมสารที�
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และสิ�งแวดลอ้มในการทาํงาน โดยมีรายละเอียดดงันี�  

2.2.1)  ลดอตัราการไหลของอากาศที�ผ่านระบบ   
มาตรการนี� เริ� มที�การสํารวจ การจดัทาํรายการ และนาํอากาศเขา้มาในอาคารทั�งหมด แล้วพิจารณาว่า
รายการใดจาํเป็นตอ้งคงไว ้หรือตอ้งซ่อมแซมปรับปรุง หรือสร้างใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพดีกวา่ หรือระบบ
ไหนสามารถยกเลิกหรือตดัทิ�งไดบ้า้งหรือสามารถลดปริมาณใหน้อ้ยลงโดยการใช ้CO2 Sensor ควบคุม 
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2.2.2)  ลดอากาศจากภายนอกเข้ามาโดยไม่ปรับอุณหภูมิ   
ในกรณีที�อากาศจากภายนอกอาคารมีอุณหภูมิและความชื�นตํ�ากว่า ควรมีระบบควบคุมที�สามารถนํา
อากาศจากภายนอกเขา้มาโดยตรงเพื�อลดภาระของระบบปรับอากาศซึ�งอาจใชเ้อนธาลปีเซ็นเซอร์ควบคุม 

2.2.3)  นําอากาศที�ระบายออกไปแล้วกลบัมาใช้  
สามารถใชไ้ดท้ั�งอากาศร้อน และอากาศเยน็ ในกรณีประเทศไทยซึ�งอยูใ่นเขตร้อน พลงังานที�ใชส่้วนใหญ่ 
คือ การทาํให้อากาศเยน็ ดงันั�น การประหยดัพลงังานจึงทาํไดโ้ดยการหมุนเวียนอากาศเยน็ที�สะอาดกลบั
เขา้มาใช้ ในขณะที�ประเทศในเขตหนาวใช้พลงังานไปในการทาํให้อุ่น ฉะนั�นการถ่ายเทความร้อนที�
เกิดขึ� นในกระบวนการผลิตมาทาํให้อุณหภูมิของอากาศที�นําเข้ามาทดแทนอุ่นขึ� น จึงช่วยประหยดั
พลงังานไดเ้ช่นกนั 

การหมุนเวียนอากาศที�ระบายออกจากระบบระบายอากาศอุตสาหกรรมกลบัมาใช้ ในกรณีที�อากาศปริมาณ
มากถูกระบายออกจากหอ้งเพื�อขจดัสารปนเปื� อน และอากาศสะอาดจากภายนอกปรับสภาพให้เหมาะสมแลว้
ส่งเขา้มาแทนที�  ถา้อากาศที�ถูกนาํเขา้มานี� มีปริมาณมากย่อมหมายถึงค่าใชจ่้ายในการปรับสภาพของอากาศ
สูงตามไปดว้ย การทาํความสะอาดอากาศที�จะระบายออกไปแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม่จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ� ง
ในการประหยดัค่าใช้จ่าย ระบบที�ใช้ในการหมุนเวียนอากาศกลบัเขา้มาใช้นี� เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพ
ยอมรับได้หรือไม่ขึ� นอยู่กับผลกระทบต่อสุขภาพของสารปนเปื� อนในอากาศนั�น และปัจจยัด้านความ
ปลอดภยั และราคา ระบบการหมุนเวียนอากาศกลับมาใช้ที�เหมาะสม ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ
เงื�อนไขต่อไปนี�  
o ประเมินคุณสมบติัทางเคมี กายภาพ และความเป็นพิษของสารทุกชนิดในอากาศที�จะนาํกลบัมาใช้

โดยอากาศที�มีสารเคมีซึ� งไม่ทราบความเป็นพิษหรือไม่มีค่าขีดความจาํกดัการสัมผสัที�ปลอดภยัเช่น TLV 
ไม่ควรนาํกลบัมาใช ้
o ทบทวนกฎหมายต่างๆ เกี�ยวกบัการนาํอากาศที�ระบายออกจากโรงงานมาใช้ เพื�อดูว่ามีกฎหมาย

หา้ม หรือมีขอ้จาํกดัหรือไม่เหมาะสมสาํหรับระบบที�ตอ้งการนาํมาใช ้
o ตอ้งพิจารณาดว้ยวา่หากระบบหมุนเวยีนอากาศกลบัมาใชท้าํงานผดิปกติ หรือชาํรุดจะทาํให้เกิดผล

กระทบอย่างไร โดยไม่ควรใช้ระบบการหมุนเวียนอากาศ หากพบว่าเมื�อระบบลม้เหลวแลว้อาจทาํให้
คนงานตอ้งสัมผสักบัสารเคมีระดบัที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้
o ตอ้งมีระบบทาํความสะอาดอากาศที�เหมาะสมและสามารถทาํความสะอาดไดใ้นระดบัที�ปลอดภยั

จริง 
o ตอ้งพิจารณาผลกระทบของสารปนเปื� อนที�มีปริมาณเพียงเล็กน้อย เช่น การเชื�อมโลหะ ฟูมของ

โลหะ โดยทั�วไปฟูมของโลหะสามารถกรองออกไปไดโ้ดยใชว้สัดุกรอง แต่ออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจน
นั�นไม่สามารถกรองออกไปได ้จึงกลบัเขา้มากบัอากาศที�หมุนเวียน ซึ� งอาจทาํให้ระดบัของก๊าซนี� เพิ�มขึ�น
เรื�อยๆ จนถึงระดบัที�เป็นอนัตรายได ้
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ระบบนาํอากาศหมุนเวียนกลบัมาใชต้อ้งควบคู่ไปกบัระบบตรวจติดตามคุณภาพอากาศซึ� งสามารถเตือน  
หรือใช้สัญญาณได้อย่างถูกตอ้งแม่นยาํ ช่วยให้ดาํเนินมาตรการแก้ไขหรือควบคุมการสะสมของสาร
ปนเปื� อนในสิ�งแวดลอ้มการทาํงานไดท้นัที 
  
3. การควบคุมปริมาณลมตามภาระโดยใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ (Variable Speed Drive, VSD) หรือ 
แดมเปอร์แบบ Vortex (Vortex Damper) 

3.1)  อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 
การประหยดัพลงังานไฟฟ้าให้กบัมอเตอร์พดัลมในเครื�องส่งลมเยน็สามารถทาํไดโ้ดยการเปลี�ยนแปลง
ความถี�ทางไฟฟ้า (AC. Adjustable Frequency Drive) เพื�อให้มอเตอร์ทาํงานที�จุดประสิทธิภาพสูง และส่ง
ปริมาณลมใหเ้พียงพอกบัภาระทางความร้อนที�เกิดขึ�นจริง ณ ขณะนั�น มอเตอร์พดัลมที�มีขายในทอ้งตลาด
ส่วนมากจะเป็นชนิดความเร็วรอบคงที�และจะมีประสิทธิภาพสูง ณ จุดทาํงานที�กาํหนดไว ้ในขณะที�
ในทางปฏิบติั การทาํงานของมอเตอร์พดัลมอาจจะมีบางช่วงที�ตอ้งทาํงาน ณ จุดทาํงานอื�น เช่น ในวนัที�มี
ภาระการทาํความเยน็ตํ�า พดัลมในเครื�องส่งลมเยน็ไม่มีความจาํเป็นที�จะตอ้งส่งปริมาณลมเยน็ออกมาให้
เท่ากบัวนัที�มีภาระการทาํความเยน็สูง ทั�งนี�  อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบจะไปปรับเปลี�ยนความถี�ทางไฟฟ้า
ทาํให้ความเร็วรอบในการหมุนของมอเตอร์พดัลมเปลี�ยนไปซึ� งส่งผลให้ปริมาณลมมีการเปลี�ยนแปลง
ตามไปดว้ย ตามกฎพดัลม กล่าวคือ ความเร็วรอบจะแปรผนัโดยตรงกบัอตัราการไหลเชิงปริมาตร 

หลกัการทาํงานของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบอยูที่�ความเร็วรอบซิงโครนสัของมอเตอร์กระแสสลบัจะถูก
กาํหนดจากความถี�ของกระแสไฟสลบั และจาํนวนขั�วในขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ ตามสมการ 

 
120 f

RPM
p

×
=  

 เมื�อ  RPM  คือความเร็วรอบต่อนาที 
 f  คือความถี�ทางไฟฟ้า,  เฮริซท ์
 P  คือจาํนวนขั�ว (เลขคู่) 

หมายเหตุ  สาํหรับมอเตอร์แบบเหนี�ยวนาํนั�น ความเร็วรอบจะมีค่าตํ�ากวา่มอเตอร์แบบซิงโครนสั 
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รูปที�  1.6-18 แสดงการทาํงานของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 
 

จากรูปที�  1.6-18 จะเห็นวา่ตวัปรับเปลี�ยนความถี�จะไปปรับรูปร่างของกระแสไฟที�เขา้มอเตอร์จากคลื�นรูป
ซายน์ไปเป็นคลื�นรูปขั�นบนัได 

การใชง้านของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบกบัเครื�องส่งลมเยน็นั�นมีขอ้ควรระวงัอยูป่ระการหนึ�งโดยเฉพาะ
กบัระบบเครื�องส่งลมเยน็ที�มีการต่อระบบท่อส่งลมเยน็ กล่าวคือการที�พดัลมนั�นจะตอ้งรักษาระดบัความ
ดนัสถิตที�ระบบท่อลมตอ้งการใหไ้ด ้ดงันั�นนอกเหนือจากการรับรู้ทางดา้นความร้อนคือ อุณหภูมิแลว้ ตวั
ควบคุมอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบยงัตอ้งรับรู้ทางดา้นกลคือความดนัสถิตดว้ย ซึ� งจะเห็นตวัตั�งค่าความดนั
สถิตในระบบเป็นตวัทาํหน้าที�ดงักล่าว ทั�งนี�  ตาํแหน่งติดตั�งตวัตั�งค่าความดนัสถิตนั�น จะติดตั�งที�บริเวณ
ปลายทางของท่อลมที�ระยะ 2/3 หรือ  3/4  ของความยาวท่อลม 

การใชอุ้ปกรณ์ปรับความเร็วรอบจะทาํใหม้อเตอร์ทาํงานตรงกบัความตอ้งการที�แทจ้ริงและในการใชง้าน
บางอย่างการติดตั�งอุปกรณ์ดงักล่าวจะช่วยในการประหยดัพลงังานไดม้ากถึง50% นอกจากนั�น การใช้
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบยงัไดป้ระโยชน์อยา่งอื�นอีกดว้ย เช่น Soft starting ทาํให้มอเตอร์สามารถหมุน
ดว้ยรอบที�สูงขึ�นหากตอ้งการ รวมทั�งทาํให้ตวัประกอบกาํลงัดีขึ�นดว้ย อยา่งไรก็ตาม ขอ้เสียของการใช้
อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบก็คือการที�อุปกรณ์ดงักล่าวจะสร้างคลื�นฮาร์โมนิคซึ� งอาจเป็นอนัตรายต่อ
อุปกรณ์อื�น ๆ ที�ใกลเ้คียงไดร้วมทั�งอาจจะมีผลกระทบต่ออายุการใชง้านของมอเตอร์ถา้ไม่มีการจาํกดัการ
ใชง้านมอเตอร์ที�ความเร็วรอบตํ�า 



                          

รูปที� 1.6-19 แสดงการใชง้านของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบกบัเครื�องส่งลมเยน็

รูปที� 

3.2)  แดมเปอร์แบบ Vortex หรือ
การใชแ้ดมเปอร์แบบ Vortex ควบคุมการไหลของอากาศทางขาเขา้ในพดัลมก็เป็นอีกวิธีหนึ�งในการปรับ
ปริมาณการไหลของอากาศให้สัมพนัธ์กบัภาระความร้อนที�เกิดขึ�นจริง รวมทั�งช่วยทาํให้พดัลมทาํงาน ณ 

บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใน

                                                       

 

แสดงการใชง้านของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบกบัเครื�องส่งลมเยน็
 

 

รูปที� 1.6-20 แสดงอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ 
 

หรือ ใบปรับลมขาเข้า 
ควบคุมการไหลของอากาศทางขาเขา้ในพดัลมก็เป็นอีกวิธีหนึ�งในการปรับ

ปริมาณการไหลของอากาศให้สัมพนัธ์กบัภาระความร้อนที�เกิดขึ�นจริง รวมทั�งช่วยทาํให้พดัลมทาํงาน ณ 

ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  
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แสดงการใชง้านของอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบกบัเครื�องส่งลมเยน็ 

ควบคุมการไหลของอากาศทางขาเขา้ในพดัลมก็เป็นอีกวิธีหนึ�งในการปรับ
ปริมาณการไหลของอากาศให้สัมพนัธ์กบัภาระความร้อนที�เกิดขึ�นจริง รวมทั�งช่วยทาํให้พดัลมทาํงาน ณ 
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จุดที�มีประสิทธิภาพสูงตลอดเวลา (ถา้อตัราการไหลตํ�าสุดที�ตอ้งการอยูที่�ประมาณ 85% ของอตัราการไหล
สูงสุด) ในกรณีที�อตัราการไหลตํ�าสุดนั�นตํ�ากวา่ 85% การใชแ้ดมเปอร์แบบ Vortex ร่วมกบัมอเตอร์แบบ
ปรับเปลี�ยนรอบไดจ้ะช่วยทาํใหช่้วงการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพของพดัลมกวา้งมากขึ�น  

แดมเปอร์แบบ Vortex จะทาํให้อากาศก่อนเขา้พดัลมมีทิศทางการหมุนตามทิศการหมุนของพดัลมโดย
การปรับมุมของใบปรับในตวัแดมเปอร์ และขนาดของการหมุน ทาํให้สามารถควบคุมปริมาณอากาศที�
เขา้สู่พดัลมได ้  การติดตั�งแดมเปอร์ประเภทนี� จาํเป็นจะตอ้งทราบทิศทางการหมุนของพดัลมโดยดูจาก
ดา้นมอเตอร์ (ดา้นหลงัใบพดั) ส่วนทิศการหมุนของแดมเปอร์แบบ Vortex ให้มองเขา้ไปที�ตวัแดมเปอร์ 
ทั�งนี�แดมเปอร์แบบ Vortex จะมีทั�งแบบหมุนตามเขม็นาฬิกาและทวนเขม็นาฬิกา  

o แดมเปอร์ Vortex แบบทวนเข็ม เมื�อติดตั�งแลว้ หากมองเขา้ไปจะเห็นพดัลมหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกา 
โดยแขนของแดมเปอร์หากหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาจะไปปิดแดมเปอร์ และหากหมุนในทิศทวนเข็ม
นาฬิกาจะไปเปิดแดมเปอร์  
o แดมเปอร์ Vortex แบบตามเข็มนาฬิกา หากมองเขา้ไปจะเห็นพดัลมหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกา 
ในขณะที�การทาํงานของแขนแดมเปอร์จะตรงกนัขา้มกบัแดมเปอร์แบบทวนเขม็นาฬิกา  
o พดัลมที�หมุนตามเข็มนาฬิกาจะใช้แดมเปอร์ Vortex แบบทวนเข็มนาฬิกา ส่วนพดัลมที�หมุนทวน
เขม็นาฬิกาจะใชแ้ดมเปอร์แบบตามเขม็นาฬิกา  

อย่างไรก็ตาม ให้พึงระวงัว่า แดมเปอร์ประเภทนี� มีจุดอ่อนเรื�องความสกปรกและการทนต่อสภาวะกดั
กร่อน ซึ� งจะไปทาํใหเ้กิดการอุดตนัและเสียหายได ้ 

การควบคุมการทาํงานของแดมเปอร์จะอาศยัความดนัสถิตในระบบท่อลมเป็นตวัทาํหน้าที�ควบคุมการ
ปรับเปลี�ยนมุมและขนาดของการหมุน 

 

 

รูปที�  1.6-21 แดมเปอร์แบบ Vortex 



                          

รูปที� 1.6-22

4.  การควบคุมปริมาณลมบริสุทธิkโดยใช้หัววดัคาร์บอนไดออกไซด์

1)  แนวคิด 
การควบคุมปริมาณลมบริสุทธิ� ให้เขา้สู่บริเวณปรับอากาศอยา่งเหมาะสมเป็นวิธีหนึ�งในการช่วยลดภาระ
ความร้อนใหก้บัระบบปรับอากาศ โดยอากาศบริสุทธิ� ที�นาํเขา้ 
เกิดขึ�นประมาณ 60-70 Btu/h ดงันั�น หากเราสามารถนาํเขา้ลมบริสุทธิ� ในปริมาณที�
คุณภาพอากาศภายในอาคารก็จะช่วยในเรื�องของการประหยดัพลงังานไดเ้ป็นอยา่งมาก

แนวคิดของการควบคุมปริมาณลมบริสุทธิ� โดยดูจากความตอ้งการของคนในบริเวณปรับอากาศมีมานาน
แลว้ประมาณเกือบ 20 ปี แต่อุปสรรคสําคญัที�ทาํให้ระบบดงักล่าวไม่นิยมนาํมาใช้ในอดีตเนื�
คุม้ค่าต่อการลงทุน ระบบมีความยุ่งยาก และตวัเซนเซอร์ที�ใชต้รวจจบัคาร์บอนไดออกไซด์ยงัมีความไม่
แน่นอนรวมทั�งมีราคาแพง แต่ในปัจจุบนั ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทาํให้อุปสรรคต่างๆ ที�กล่าวมา
นั�นหมดไป 

2)  หลกัการทาํงาน 
ระบบดังกล่าวจะทํางานโดยอาศัยตัวตรวจจับคา
คาร์บอนไดออกไซด์ที�มีอยู่ในบริเวณปรับอากาศ ซึ� งค่ามาตรฐานที�ยอมรับไดข้องปริมาณความเขม้ขน้
ของคาร์บอนไดออกไซด์จะตอ้งสูงกวา่เมื�อเทียบกบัอากาศดา้นนอกไม่เกิน 
ไปที�ตวัควบคุมซึ�งจะไปควบคุมการทาํงานของพั
แตกต่างของความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกิน 
ค่าความเขม้ขน้จะมีค่าตํ�ากวา่ 700 ppm
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22 การติดตั�งแดมเปอร์แบบ Vortex ทางขาเขา้พดัลม

 
การควบคุมปริมาณลมบริสุทธิkโดยใช้หัววดัคาร์บอนไดออกไซด์ 

การควบคุมปริมาณลมบริสุทธิ� ให้เขา้สู่บริเวณปรับอากาศอยา่งเหมาะสมเป็นวิธีหนึ�งในการช่วยลดภาระ
ความร้อนใหก้บัระบบปรับอากาศ โดยอากาศบริสุทธิ� ที�นาํเขา้ 1 ลบ.ฟุตต่อนาที จะทาํให้มีภาระความร้อน

ดงันั�น หากเราสามารถนาํเขา้ลมบริสุทธิ� ในปริมาณที�เหมาะสมต่อการรักษา
คุณภาพอากาศภายในอาคารก็จะช่วยในเรื�องของการประหยดัพลงังานไดเ้ป็นอยา่งมาก

แนวคิดของการควบคุมปริมาณลมบริสุทธิ� โดยดูจากความตอ้งการของคนในบริเวณปรับอากาศมีมานาน
ปี แต่อุปสรรคสําคญัที�ทาํให้ระบบดงักล่าวไม่นิยมนาํมาใช้ในอดีตเนื�

คุม้ค่าต่อการลงทุน ระบบมีความยุ่งยาก และตวัเซนเซอร์ที�ใชต้รวจจบัคาร์บอนไดออกไซด์ยงัมีความไม่
แน่นอนรวมทั�งมีราคาแพง แต่ในปัจจุบนั ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทาํให้อุปสรรคต่างๆ ที�กล่าวมา

ระบบดังกล่าวจะทํางานโดยอาศัยตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ทําหน้าที�ตรวจจับปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที�มีอยู่ในบริเวณปรับอากาศ ซึ� งค่ามาตรฐานที�ยอมรับไดข้องปริมาณความเขม้ขน้
ของคาร์บอนไดออกไซด์จะตอ้งสูงกวา่เมื�อเทียบกบัอากาศดา้นนอกไม่เกิน 700 ppm 
ไปที�ตวัควบคุมซึ�งจะไปควบคุมการทาํงานของพดัลมดูดอากาศหรือพดัลมระบายอากาศ หากระดบัความ
แตกต่างของความเขม้ขน้ของคาร์บอนไดออกไซด์สูงเกิน 700 ppm พดัลมก็จะทาํงานไปเรื�อย ๆ จนกว่า

700 ppm 

ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  
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ทางขาเขา้พดัลม 

การควบคุมปริมาณลมบริสุทธิ� ให้เขา้สู่บริเวณปรับอากาศอยา่งเหมาะสมเป็นวิธีหนึ�งในการช่วยลดภาระ
ฟุตต่อนาที จะทาํให้มีภาระความร้อน

เหมาะสมต่อการรักษา
คุณภาพอากาศภายในอาคารก็จะช่วยในเรื�องของการประหยดัพลงังานไดเ้ป็นอยา่งมาก 

แนวคิดของการควบคุมปริมาณลมบริสุทธิ� โดยดูจากความตอ้งการของคนในบริเวณปรับอากาศมีมานาน
ปี แต่อุปสรรคสําคญัที�ทาํให้ระบบดงักล่าวไม่นิยมนาํมาใช้ในอดีตเนื�องจากไม่

คุม้ค่าต่อการลงทุน ระบบมีความยุ่งยาก และตวัเซนเซอร์ที�ใชต้รวจจบัคาร์บอนไดออกไซด์ยงัมีความไม่
แน่นอนรวมทั�งมีราคาแพง แต่ในปัจจุบนั ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีทาํให้อุปสรรคต่างๆ ที�กล่าวมา

ร์บอนไดออกไซด์ทําหน้าที�ตรวจจับปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที�มีอยู่ในบริเวณปรับอากาศ ซึ� งค่ามาตรฐานที�ยอมรับไดข้องปริมาณความเขม้ขน้

700 ppm จากนั�นจะส่งขอ้มูล
ดลมดูดอากาศหรือพดัลมระบายอากาศ หากระดบัความ

พดัลมก็จะทาํงานไปเรื�อย ๆ จนกว่า



                          

 

รูปที�  1.6-23 ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที�เปลี�ยนแปลงไป
 ลมบริสุทธิ� เขา้มาต่อคนเพิ�มขึ�นหรือลดลง
 

3)  การใช้งาน 
การใช้ตวัตรวจจบัคาร์บอนไดออกไซด์จะเหมาะอย่างยิ�งสําหรับบริเวณที�มีการเปลี�ยนแปลงปริมาณคน
อย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในบริเวณชุมนุมชนขนาดใหญ่ 
ความหนาแน่นของการอยูอ่าศยัในอาคารปรับอากาศ เพื�อควบคุมการระบายอากาศ ทั�งนี�  บริเวณที�มีพื�นที�
และปริมาตรสูง ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ตวัตรวจจบัจะตอ้ง
ใช้เวลาเล็กน้อยในการตอบสนองต่อกา
ระบบระบายอากาศก็จะสามารถรักษาระดบัคุณภาพอากาศภายในไวไ้ด ้สิ�งที�เป็นประโยชน์อยา่งยิ�งในการ
ใช้ตวัตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือการที�ระบบระบายอากาศสามารถที�จะรับมือกบัสภาพการ
เปลี�ยนแปลงจาํนวนคนและตอบส
การระบายอากาศที�ดีในช่วงที�เกิดความตอ้งการสูงสุด ผลเสียของตวัตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่
ที�ตวัตรวจจบันั�นมกัจะตรวจจบัความเขม้ขน้ของก๊าซเฉพาะในตาํแหน่งที�ติดตั�งเท่านั�น ซึ� งหากตาํแหน่ง
การติดตั�งไม่เหมาะสม ปริมาณความเขม้ข้นของก๊าซจะไม่สามารถนํามาใช้เป็นตวัแทนของค่าความ
เขม้ขน้ทั�งบริเวณได ้หากติดตั�งตวัตรวจจบัใกลบ้ริเวณทางเขา้หรือบริเวณมุมสุดของห้อง ค่าความเขม้ขน้
ที�ไดอ้าจจะสูงหรือตํ�าเกินไป ตวัตรวจจบัที�ติดตั�งในท่อลมกลบัจะไดค่้าเฉลี�ยของความเข้
คาร์บอนไดออกไซด์ในลมกลบัภายในท่อ แต่จะไม่ไดร้วมเอาทั�งสภาวะที�แทจ้ริงของห้อง การลดัวงจร
ของการไหลของลม และความเขม้ขน้ของก๊าซในอากาศที�กาํลงัไหลซึมผา่นประตูและหนา้ต่างเขา้ไปดว้ย 
ดงันั�นจาํนวนตวัตรวจจบัและตาํแหน่งที�ติดตั�งจึงเป็นหัวใจสําคญัในวิธีการนี�
ตน้ทุนในระบบและค่าการบาํรุงรักษาดว้ย
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ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที�เปลี�ยนแปลงไปเมื�อมีการนาํปริมาณ
ลมบริสุทธิ� เขา้มาต่อคนเพิ�มขึ�นหรือลดลง 

การใช้ตวัตรวจจบัคาร์บอนไดออกไซด์จะเหมาะอย่างยิ�งสําหรับบริเวณที�มีการเปลี�ยนแปลงปริมาณคน
อย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในบริเวณชุมนุมชนขนาดใหญ่ วิธีดงักล่าวไดรั้บการยอมรับในการกาํหนด
ความหนาแน่นของการอยูอ่าศยัในอาคารปรับอากาศ เพื�อควบคุมการระบายอากาศ ทั�งนี�  บริเวณที�มีพื�นที�
และปริมาตรสูง ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ตวัตรวจจบัจะตอ้ง
ใช้เวลาเล็กน้อยในการตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในบรรยากาศ เมื�อจาํนวนคนเปลี�ยนไป 
ระบบระบายอากาศก็จะสามารถรักษาระดบัคุณภาพอากาศภายในไวไ้ด ้สิ�งที�เป็นประโยชน์อยา่งยิ�งในการ
ใช้ตวัตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือการที�ระบบระบายอากาศสามารถที�จะรับมือกบัสภาพการ
เปลี�ยนแปลงจาํนวนคนและตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซึ� งจะช่วยทั�งในเรื�องการประหยดัพลงังานและให้
การระบายอากาศที�ดีในช่วงที�เกิดความตอ้งการสูงสุด ผลเสียของตวัตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่
ที�ตวัตรวจจบันั�นมกัจะตรวจจบัความเขม้ขน้ของก๊าซเฉพาะในตาํแหน่งที�ติดตั�งเท่านั�น ซึ� งหากตาํแหน่ง

ตั�งไม่เหมาะสม ปริมาณความเขม้ข้นของก๊าซจะไม่สามารถนํามาใช้เป็นตวัแทนของค่าความ
เขม้ขน้ทั�งบริเวณได ้หากติดตั�งตวัตรวจจบัใกลบ้ริเวณทางเขา้หรือบริเวณมุมสุดของห้อง ค่าความเขม้ขน้
ที�ไดอ้าจจะสูงหรือตํ�าเกินไป ตวัตรวจจบัที�ติดตั�งในท่อลมกลบัจะไดค่้าเฉลี�ยของความเข้
คาร์บอนไดออกไซด์ในลมกลบัภายในท่อ แต่จะไม่ไดร้วมเอาทั�งสภาวะที�แทจ้ริงของห้อง การลดัวงจร
ของการไหลของลม และความเขม้ขน้ของก๊าซในอากาศที�กาํลงัไหลซึมผา่นประตูและหนา้ต่างเขา้ไปดว้ย 
ดงันั�นจาํนวนตวัตรวจจบัและตาํแหน่งที�ติดตั�งจึงเป็นหัวใจสําคญัในวิธีการนี�  และอาจจะทาํให้ไปเพิ�ม
ตน้ทุนในระบบและค่าการบาํรุงรักษาดว้ย 
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เมื�อมีการนาํปริมาณ 

การใช้ตวัตรวจจบัคาร์บอนไดออกไซด์จะเหมาะอย่างยิ�งสําหรับบริเวณที�มีการเปลี�ยนแปลงปริมาณคน
วิธีดงักล่าวไดรั้บการยอมรับในการกาํหนด

ความหนาแน่นของการอยูอ่าศยัในอาคารปรับอากาศ เพื�อควบคุมการระบายอากาศ ทั�งนี�  บริเวณที�มีพื�นที�
และปริมาตรสูง ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ตวัตรวจจบัจะตอ้ง

รเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในบรรยากาศ เมื�อจาํนวนคนเปลี�ยนไป 
ระบบระบายอากาศก็จะสามารถรักษาระดบัคุณภาพอากาศภายในไวไ้ด ้สิ�งที�เป็นประโยชน์อยา่งยิ�งในการ
ใช้ตวัตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือการที�ระบบระบายอากาศสามารถที�จะรับมือกบัสภาพการ

นองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซึ� งจะช่วยทั�งในเรื�องการประหยดัพลงังานและให้
การระบายอากาศที�ดีในช่วงที�เกิดความตอ้งการสูงสุด ผลเสียของตวัตรวจจบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่
ที�ตวัตรวจจบันั�นมกัจะตรวจจบัความเขม้ขน้ของก๊าซเฉพาะในตาํแหน่งที�ติดตั�งเท่านั�น ซึ� งหากตาํแหน่ง

ตั�งไม่เหมาะสม ปริมาณความเขม้ข้นของก๊าซจะไม่สามารถนํามาใช้เป็นตวัแทนของค่าความ
เขม้ขน้ทั�งบริเวณได ้หากติดตั�งตวัตรวจจบัใกลบ้ริเวณทางเขา้หรือบริเวณมุมสุดของห้อง ค่าความเขม้ขน้
ที�ไดอ้าจจะสูงหรือตํ�าเกินไป ตวัตรวจจบัที�ติดตั�งในท่อลมกลบัจะไดค่้าเฉลี�ยของความเขม้ขน้ของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในลมกลบัภายในท่อ แต่จะไม่ไดร้วมเอาทั�งสภาวะที�แทจ้ริงของห้อง การลดัวงจร
ของการไหลของลม และความเขม้ขน้ของก๊าซในอากาศที�กาํลงัไหลซึมผา่นประตูและหนา้ต่างเขา้ไปดว้ย 

และอาจจะทาํให้ไปเพิ�ม



                          

ตารางที� 1.6-9 จาํนวนตวัตรวจจบัที�แนะนาํเพื�อใชใ้นอาคารลกัษณะต่าง ๆ

ลกัษณะของอาคาร 

1. บริเวณเดียว โซนเดียว 
พื�นที�นอ้ยกวา่ 450 ตร.ม. 

2. บริเวณเดียว โซนเดียว  
พื�นที�มากกวา่ 450 ตร.ม. 

3. หลายบริเวณ โซนเดียว  พื�นที�
รวมกนันอ้ยกวา่ 450 ตร.ม

4. หลายบริเวณ โซนเดียว  พื�นที�
รวมกนัมากกวา่ 450 ตร.ม.

5. หลายบริเวณ หลายโซน 
หมายเหตุ ลกัษณะอาคารในที�นี�  จะขึ�นอยูก่บัวธีิการคาํนวณภาระการทาํความเยน็
 

รูปที� 1.6-24 แสดงตวัตรวจจบัและส่

รูปที�  1.6-25

บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใน

                                                       

จาํนวนตวัตรวจจบัที�แนะนาํเพื�อใชใ้นอาคารลกัษณะต่าง ๆ

 
ตัวตรวจจับระบบปรับอากาศหรือเครื�องส่งลมเยน็

1 ชุด มากกว่า
1 ตวั 1 ตวัต่อ 

จาํนวนตวัเท่าที�ตอ้งการ แต่ 
1 ตวั ไม่ควรครอบคลุม
พื�นที�มากกวา่ 450 ตร.ม. 

1 ตวัต่อ 
450 ตร.

หลายบริเวณ โซนเดียว  พื�นที�
ม. 

1 ตวั ติดตั�งในบริเวณที�มี
ปัญหามากที�สุด 

1 ตวั ต่อ 

หลายบริเวณ โซนเดียว  พื�นที�
. 

1 ตวั ต่อบริเวณ 1 ตวัต่อ 

1 ตวั ต่อ โซน 1 ตวั ต่อ โซน
ลกัษณะอาคารในที�นี�  จะขึ�นอยูก่บัวธีิการคาํนวณภาระการทาํความเยน็ 

 
แสดงตวัตรวจจบัและส่งขอ้มูลก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ั�งแบบติดตั�งในท่อลมและติดผนงั

 

 
25 แสดงชุดตรวจวดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์บบพกพา
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จาํนวนตวัตรวจจบัที�แนะนาํเพื�อใชใ้นอาคารลกัษณะต่าง ๆ 

ตัวตรวจจับระบบปรับอากาศหรือเครื�องส่งลมเยน็ 
มากกว่า 1 ชุด 

ตวัต่อ 1 ชุด 

ตวัต่อ 1 ชุด แต่ไม่เกิน
.ม. ต่อ 1 ตวั 

ตวั ต่อ 1 ชุด 

ตวัต่อ 1 ชุด 

ตวั ต่อ โซน 

แบบติดตั�งในท่อลมและติดผนงั 

แสดงชุดตรวจวดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์บบพกพา 



                          

รูปที� 1.6

รูปที�  1.6- 27 การใชง้านร่วมกนัระหวา่งตวัตรวจจบักบั

บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใน

                                                       

 
1.6- 26 แสดงอุปกรณ์ควบคุมการทาํงานของพดัลม 

 

การใชง้านร่วมกนัระหวา่งตวัตรวจจบักบัอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบในเครื�องส่งลมเยน็
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อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบในเครื�องส่งลมเยน็ 
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1.7 เทคโนโลยกีารอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศ 
 
1.7.1 เทคโนโลยีการลดความชื�นด้วยฮีทไปป์ (Heat Pipe Dehumidification) 

1. หลกัการทาํงานของเทคโนโลย ี(1)  

ฮีทไปป์ คือ อะไร 
ฮีทไปป์ คือ อุปกรณ์ที�ใชใ้นการแลกเปลี�ยนความร้อนหรือส่งถ่ายความร้อนไดโ้ดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานจาก
ภายนอก ส่วนประกอบของฮีทไปป์จะเป็นท่อโลหะที�ปิดหัวทา้ยภายในเป็นสุญญากาศที�มีสารทาํงาน 
(Working Fluid) บรรจุอยูภ่ายใน ซึ� งมกัจะเป็นสารทาํความเยน็ (Refrigerant) ฟรีออน 22 หรือ 134a การ
ทาํงานของฮีทไปป์อาศยัหลกัการเปลี�ยนสถานะจากการระเหยและควบแน่นร่วมกบัแรงโนม้ถ่วงของสาร
ทาํงาน โดยไม่ใชพ้ลงังานจากภายนอก (Passive) กล่าวคือสารทาํงานในท่อดา้นที�ต ํ�ากวา่เมื�อไดรั้บความ
ร้อนก็จะระเหยเป็นไอลอยขึ�นอีกดา้นที�สูงกวา่แลว้คายความร้อนออก ทาํให้ไอของสารทาํงานมีอุณหภูมิ
ลดลงถึงจุดควบแน่น แลว้กลายเป็นของเหลวตกลงสู่ดา้นที�ต ํ�ากวา่อีกครั� ง และดว้ยเหตุนี� จึงเรียกดา้นที�อยู่
ต ํ�ากว่าว่าดา้นระเหย (Evaporation Section) และเรียกดา้นที�อยู่สูงกว่าว่าดา้นควบแน่น (Condensation 
Section) ดงัแสดงในรูปที� 1.7- 1 
 

 

รูปที� 1.7-1 โครงสร้างภายในของฮีทไปป์ (1) 
 
การใช้ฮีทไปป์ในการลดความชืSน 
ฮีทไปป์สามารถใช้ในการลดความชื�นในระบบปรับอากาศ โดยการติดตั� งฮีทไปป์คร่อมคอยล์เย็น 
(Cooling Coil) ของระบบปรับอากาศ ฮีทไปป์ที�ติดตั�งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เรียกวา่ ส่วนให้ความ
เยน็เบื�องตน้ (Precool Heat Pipe Section) ซึ� งอยูท่างช่องลมเขา้ก่อนที�ที�จะผา่นคอยล์เยน็ เมื�ออากาศร้อน
ผ่านฮีทไปป์ส่วนนี�  อากาศร้อนก็จะถ่ายเทความร้อนให้แก่ฮีทไปป์ อากาศที�ผ่านไปยงัคอยล์เย็นจึงมี

A traditional heat pipe is a hollow 

cylinder filled with a vaporizable 

liquid.

AA

A. Heat is absorbed in the evaporating

section.

BB

B. Fluid boils to vapor phase.

CC

C. Heat is released from the upper part

of cylinder to the environment;

vapor condenses to liquid phase.

DD

D. Liquid returns by gravity to the

lower part of cylinder (evaporating

section).

A traditional heat pipe is a hollow 

cylinder filled with a vaporizable 

liquid.

AA

A. Heat is absorbed in the evaporating

section.

AA

A. Heat is absorbed in the evaporating

section.

BB

B. Fluid boils to vapor phase.

BB

B. Fluid boils to vapor phase.

CC

C. Heat is released from the upper part

of cylinder to the environment;

vapor condenses to liquid phase.

CC

C. Heat is released from the upper part

of cylinder to the environment;

vapor condenses to liquid phase.

DD

D. Liquid returns by gravity to the

lower part of cylinder (evaporating

section).

DD

D. Liquid returns by gravity to the

lower part of cylinder (evaporating

section).
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อุณหภูมิลดลงกว่าปกติ ทาํให้คอยล์เย็นทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื�องจากไอนํ� ากลั�นตวัได้มาก 
อุณหภูมิของอากาศที�ผา่นคอยลเ์ยน็จะเยน็กวา่เครื�องปรับอากาศทั�วไป (Overcooled Air) 

ในขณะที�ฮีทไปป์ส่วนแรกรับพลงังานจากลมร้อน สารทาํความเยน็ภายในตวัฮีทไปป์จะระเหยและพา
ความร้อนที�ไดรั้บจากอากาศร้อนนั�นไปยงัฮีทไปป์ส่วนที�สอง (Reheat Heat Pipe Section) เมื�ออากาศจาก
คอยล์เย็นผ่านฮีทไปป์ส่วนที�สอง ก็จะได้รับความร้อนจากฮีทไปป์ส่วนนี�  ทาํให้อากาศที�ผ่านระบบมี
อุณหภูมิที�พอเหมาะ 

ขั�นตอนทั�งหมดเกิดขึ�นโดยไม่อาศยัพลงังานจากภายนอก และผลที�ไดคื้อ เครื�องปรับอากาศสามารถดึงเอา
ความชื�นออกจากอากาศไดสู้งถึง 50%-100% ของระบบปกติ 

 

รูปที� 1.7-2 ระบบลดความชื�นดว้ยฮีทไปป์ (1) 

 
2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม 

การควบคุมความชื�นในระบบปรับอากาศโดยทั�วไปจะใชค้อยล์เยน็เพื�อทาํหนา้ที�ในการดึงความชื�นออก
จากอากาศ โดยอากาศภายนอกที�ร้อนชื�นเมื�อผา่นคอยล์เยน็ก็จะคายความร้อนสัมผสั (Sensible Heat) ทาํ
ให้อุณหภูมิตํ�าลง ถา้คอยล์เยน็มีอุณหภูมิตํ�ากวา่จุดกลั�นตวัของไอนํ� า (Dew Point) ไอนํ� าบางส่วนจะคาย
ความร้อนแฝง (Latent Heat) พร้อมทั�งควบแน่นเป็นหยดนํ� า ในกรณีนี�อากาศที�ผา่นการดึงความชื�นออก
แลว้จะเยน็จดั (Overcooled Air) ไม่เหมาะสมที�จะส่งผา่นเขา้ไปยงัพื�นที�ทาํงานได ้จึงตอ้งใชข้ดลวดไฟฟ้า
หรือท่อแก๊สร้อนทาํให้อุณหภูมิสูงขึ�นกวา่เดิม เพื�อให้ไดอ้ากาศที�อุณหภูมิสบาย (Comfortable Air) ทาํให้
ต้องใช้พลังงานสูงเพื�อทาํให้อากาศเย็นและร้อนในภายหลัง ดังแสดงในรูปที� 1.7-3 และแผนภูมิ 
Psychrometric ในรูปที� 1.7-4 

Increased Condensate

Precool                                            Reheat



                          

รูปที� 1.7-3

รูปที� 1.7-4 แผนภูมิ Psychrometric 
 

เมื�อเปรียบเทียบกบัระบบเดิม การติดตั�งฮีทไปป์จึงสามารถลดความชื�นของอากาศ โดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังาน
ในการลดอุณหภูมิอากาศให้เยน็กวา่ปกติ 
ความร้อนในการเพิ�มอุณหภูมิของอากาศ 
แผนภูมิ Psychrometric ในรูปที�
 

COOLING COIL 

REHEAT  ∆∆∆∆h

CONVENTIONAL COOLING WITH REHEATINGCONVENTIONAL COOLING WITH REHEATING

40

40

50
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3 แสดงการลดความชื�นในระบบปรับอากาศทั�วไป (1)

 

Psychrometric ของการลดความชื�นในระบบปรับอากาศทั�วไป

เมื�อเปรียบเทียบกบัระบบเดิม การติดตั�งฮีทไปป์จึงสามารถลดความชื�นของอากาศ โดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังาน
ในการลดอุณหภูมิอากาศให้เยน็กวา่ปกติ (Overcool) เพื�อดึงความชื�น และไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้าหรือพลงังาน
ความร้อนในการเพิ�มอุณหภูมิของอากาศ (Reheat) ให้เป็นไปตามที�ตอ้งการ ดงัแสดงในรูปที� 

ที� 1.7-6 

MOISTURE

BY COOLING

SYSTEM WITH

ELECTRIC HEATER

COOLING COIL ∆∆∆∆h

LA SA

EA

CONVENTIONAL COOLING WITH REHEATINGCONVENTIONAL COOLING WITH REHEATING
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(1) 

 

ของการลดความชื�นในระบบปรับอากาศทั�วไป (2) 

เมื�อเปรียบเทียบกบัระบบเดิม การติดตั�งฮีทไปป์จึงสามารถลดความชื�นของอากาศ โดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังาน
เพื�อดึงความชื�น และไม่ตอ้งใชไ้ฟฟ้าหรือพลงังาน

แสดงในรูปที� 1.7-5 และ

MOISTURE

REMOVED

BY COOLING

SYSTEM WITH

ELECTRIC HEATER



                          

รูปที� 

 

รูปที� 1.7-6 แผนภูมิ 
 

 
3. ศักยภาพการประหยดัพลงังาน

จากขอ้มูลกรณีศึกษาการติดตั�งในต่างประเทศ 
ฮีทไปป์สามารถลดการใช้พลงังานที�ใช้ในกระบวนการลดความชื�นของอากาศที�เติมเขา้สู่ระบบปรับ
อากาศ ได้ประมาณ 30%-50% 
(Overcool) และใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานคว
(Reheat) 
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PRECOOL HEAT PIPE 
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รูปที� 1.7-5 แสดงการลดความชื�นดว้ยฮีทไปป์ (1) 
 

แผนภูมิ Psychrometric ของการลดความชื�นดว้ยฮีทไปป์

ศักยภาพการประหยดัพลงังาน 

จากขอ้มูลกรณีศึกษาการติดตั�งในต่างประเทศ (3) และกรณีศึกษาในประเทศไทย (4)

ฮีทไปป์สามารถลดการใช้พลงังานที�ใช้ในกระบวนการลดความชื�นของอากาศที�เติมเขา้สู่ระบบปรับ
% เมื�อเทียบกับระบบลดความชื� นเดิมที�ท ําให้อากาศเย็นลงกว่าปกติ 

และใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนในการเพิ�มอุณหภูมิของอากาศในภายหลัง 

MOISTURE

BY COOLING

SYSTEM WITH

HEAT PIPES
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ของการลดความชื�นดว้ยฮีทไปป์ (2) 

(4) การลดความชื�นดว้ย
ฮีทไปป์สามารถลดการใช้พลงังานที�ใช้ในกระบวนการลดความชื�นของอากาศที�เติมเขา้สู่ระบบปรับ

เมื�อเทียบกับระบบลดความชื� นเดิมที�ท ําให้อากาศเย็นลงกว่าปกติ 
ามร้อนในการเพิ�มอุณหภูมิของอากาศในภายหลัง 

MOISTURE

REMOVED

BY COOLING

SYSTEM WITH

HEAT PIPES
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ทั�งนี� ศกัยภาพการประหยดัพลงังานสามารถแสดงให้เห็นไดด้งักรณีตวัอย่างการติดตั�งระบบลดความชื�น
ดว้ยฮีทไปป์กบัระบบปรับอากาศของโรงพยาบาล (6) เพื�อตอ้งการควบคุมสภาวะอากาศในพื�นที�ห้องผา่ตดั
ใหอ้ยูที่� 22 oC 50% RH โดยระบบลดความชื�นดว้ยฮีทไปป์สามารถให้ผลประหยดัเมื�อเทียบกบัระบบเดิม
ที�ใชก้ารทาํความเยน็และการใชข้ดลวดใหค้วามร้อนดว้ยไฟฟ้าขนาด 3.5 kW ดงันี�  
 

        

      

ห้องผ่าตัด

22 oC / 50% RH

Cooling Coil 

5.5 ตนั

Electric Heater 

3.5 kW

ห้องผ่าตัด
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Cooling Coil 
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Electric Heater 

3.5 kW

ห้องผ่าตดั
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Heat Pipe
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 รายละเอยีด การปรับอากาศและควบคุมความชื�น 
  ระบบเดมิที�ตดิตั�ง 

Heater 
ระบบที�ตดิตั�ง Heat Pipe 

 อากาศเขา้ (oFDB/oFWB) - 80.2 / 69.6 

PRECOOL อากาศออก (oFDB/oFWB) - 70.5 / 66.6 

 ปริมาณการถ่ายเทความร้อน (Btu/h) - 11,807 (0.98 Ton) 

 กาํลงัไฟฟ้าที�ใช ้(kW) - - 

 อากาศเขา้ (oFDB/oFWB) 80.2 / 69.6 70.5 / 66.6 

COOLING  อากาศออก (oFDB/oFWB) 51 / 50 51 / 50 

COIL ขนาดทาํความเยน็ (Btu/h) 66,511 (5.5 Ton) 54,704 (4.6 Ton) 

 กาํลงัไฟฟ้าที�ใช ้(kW) 6.6 5.5 

 อากาศเขา้ (oFDB/oFWB) 51 / 50 51 / 50 

REHEAT อากาศออก (oFDB/oFWB) 60.8 / 54.1 60.8 / 54.1 

 ขนาดทาํความร้อน (Btu/h) 11,807 (0.98 Ton) 11,807 (0.98 Ton) 

 กาํลงัไฟฟ้าที�ใช ้(kW) 3.5 - 

 กาํลงัไฟฟ้าที�ใช้รวม (kW) 10.1 5.5 
 กาํลงัไฟฟ้าที�ประหยดัได้ (kW) - 4.6 (46%) 



                          

พลงังานที�ประหยดัไดเ้ท่ากบัพลงังานที�ลดลงในการทาํความเยน็และพลงังานที�ลดลงในการใหค้วามร้อน
กบัอากาศ ซึ� งรวมกนัไดเ้ท่ากบั 

4. สภาพที�เหมาะสมกบัการใช้เทคโนโลยี

เทคโนโลยีการลดความชื�นด้วยฮีทไปป์เหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารปรับอากาศที�
ตอ้งการควบคุมความชื�นในพื�นที�หรือกระบวนการผลิตให้อยูใ่นช่วงความชื�นสัมพทัธ์ 
ทดแทนระบบควบคุมความชื�นเดิมที�มีการใชพ้ลงังานสูง โดยสามารถออกแบบติดตั�งฮีทไปป์เขา้กบัคอยล์
เยน็ของเครื�องเติมอากาศ (Fresh Air Unit) 
ทนัที และยกเลิกการใชข้ดลวดความร้อนในการเพิ�มอุณหภูมิของอากาศ

ในกรณีออกแบบติดตั�งระบบปรับอากาศใหม่การใชร้ะบบฮีทไปป์ในการลดความชื�นก็จะช่วยให้ลดขนาด
คอยลเ์ยน็ลงได ้เนื�องจาก Cooling Load 

 

รูปที� 1.7-7 แสดงการติดตั�งฮีทไปป์กบัคอยลเ์ยน็ของเครื�องเติมอากาศ
 
5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี

กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที�สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยนีี�  ไดแ้ก่

• โรงงานผลิตชิ�นส่วนเครื�องจกัร

• โรงงานผลิตชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

• โรงงานผลิตอาหาร 

• โรงงานผลิตยา 

• หอ้งเก็บผลิตภณัฑ์ 

• หอ้งควบคุมกระบวนการผลิต 

บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใน

                                                       

พลงังานที�ประหยดัไดเ้ท่ากบัพลงังานที�ลดลงในการทาํความเยน็และพลงังานที�ลดลงในการใหค้วามร้อน
กบัอากาศ ซึ� งรวมกนัไดเ้ท่ากบั 4.6 kW หรือคิดเป็นประมาณ 46% เมื�อเทียบกบัระบบเดิม

สภาพที�เหมาะสมกบัการใช้เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีการลดความชื�นด้วยฮีทไปป์เหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารปรับอากาศที�
ตอ้งการควบคุมความชื�นในพื�นที�หรือกระบวนการผลิตให้อยูใ่นช่วงความชื�นสัมพทัธ์ 
ทดแทนระบบควบคุมความชื�นเดิมที�มีการใชพ้ลงังานสูง โดยสามารถออกแบบติดตั�งฮีทไปป์เขา้กบัคอยล์

(Fresh Air Unit) หรือเครื�องส่งลมเยน็ (Air Handling Unit) 
ทนัที และยกเลิกการใชข้ดลวดความร้อนในการเพิ�มอุณหภูมิของอากาศ 

นกรณีออกแบบติดตั�งระบบปรับอากาศใหม่การใชร้ะบบฮีทไปป์ในการลดความชื�นก็จะช่วยให้ลดขนาด
Cooling Load ที�ลดลง จากการ Precool อากาศดว้ยฮีทไปป์

 
แสดงการติดตั�งฮีทไปป์กบัคอยลเ์ยน็ของเครื�องเติมอากาศ

กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี(3) (5) (6)  

กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที�สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยนีี�  ไดแ้ก่ 

โรงงานผลิตชิ�นส่วนเครื�องจกัร 

โรงงานผลิตชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

หอ้งควบคุมกระบวนการผลิต (Control Room) 

ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  
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พลงังานที�ประหยดัไดเ้ท่ากบัพลงังานที�ลดลงในการทาํความเยน็และพลงังานที�ลดลงในการใหค้วามร้อน
เมื�อเทียบกบัระบบเดิม 

เทคโนโลยีการลดความชื�นด้วยฮีทไปป์เหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารปรับอากาศที�
ตอ้งการควบคุมความชื�นในพื�นที�หรือกระบวนการผลิตให้อยูใ่นช่วงความชื�นสัมพทัธ์ 40%-60%RH เพื�อ
ทดแทนระบบควบคุมความชื�นเดิมที�มีการใชพ้ลงังานสูง โดยสามารถออกแบบติดตั�งฮีทไปป์เขา้กบัคอยล์

(Air Handling Unit) ระบบปรับอากาศได้

นกรณีออกแบบติดตั�งระบบปรับอากาศใหม่การใชร้ะบบฮีทไปป์ในการลดความชื�นก็จะช่วยให้ลดขนาด
อากาศดว้ยฮีทไปป์ 

แสดงการติดตั�งฮีทไปป์กบัคอยลเ์ยน็ของเครื�องเติมอากาศ (1) 
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• หอ้งเครื�องมือสื�อสาร (Communication Room) 

• หอ้งผา่ตดัในโรงพยาบาล 

• หอ้งพกัของโรงแรม 

• ฯลฯ 

6. ราคาของเทคโนโลยี 

จากขอ้มูลของผูจ้าํหน่ายในประเทศไทย ราคาเฉลี�ยของอุปกรณ์รวมการติดตั�งของฮีทไปป์ซึ� งติดตั�งกบั
คอยล์เยน็ของเครื�องส่งลมเยน็หรือเครื�องเติมอากาศของระบบปรับอากาศ จะอยูที่�ประมาณ 15,000 บาท
ต่อตนัความเยน็ โดยมีอายใุชง้านประมาณ 20 ปี 

7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี 

จากขอ้มูลจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ (3) และกรณีศึกษาการติดตั�งใชร้ะบบลดความชื�นดว้ยฮีทไปป์ใน
ประเทศไทย (4) เทคโนโลยกีารลดความชื�นดว้ยฮีทไปป์สามารถใหผ้ลประหยดัซึ� งมีระยะเวลาคืนทุน
ประมาณไม่เกิน 1 ปี 

8. ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

เนื�องจากฮีทไปป์เป็นท่อปิดและไม่มีส่วนเคลื�อนที� มีโอกาสนอ้ยมากที�จะเกิดการรั�วไหลของสารทาํความ
เยน็ออกสู่สิ�งแวดลอ้ม อยา่งไรก็ตามผูผ้ลิตส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไดเ้ปลี�ยนมาใชส้ารทาํความเยน็ R-134a 
ทดแทน R-22 ในการผลิตฮีทไปป์ เพื�อใหเ้ป็นไปตามพิธีสารมอนทรีออลในการควบคุมปริมาณการใช้
สารทาํความเยน็ที�มีผลต่อการทาํลายโอโซนในชั�นบรรยากาศ 

9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 

จากการตรวจสอบกบัผูจ้าํหน่ายและฐานขอ้มูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนาํ
เทคโนโลยกีารลดความชื�นดว้ยฮีทไปป์ไปประยกุตใ์ชแ้ลว้กบัสถานประกอบการประมาณไม่เกิน 4% ของ
จาํนวนสถานประกอบการที�สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยนีี�ได ้(ประมาณ 101 แห่งจาก 2,223 แห่ง) 

โดยเมื�อพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใชเ้ทคโนโลยนีี�  ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารที�มีศกัยภาพแลว้พบวา่ 
เทคโนโลยีนี� สามารถขยายผลในสถานประกอบการที�มีการใช้พลงังานรวมกนัประมาณ 472 ktoe ตาม
ขอ้มูลการใช้พลงังานของประเทศในปี 2549 (7) และจากการประมาณการในกรณีที� 20% ของสถาน
ประกอบการที�มีศกัยภาพเหล่านี� นาํเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทาํให้เกิดผลประหยดัพลงังานให้กบั
ประเทศไดปี้ละประมาณ 756 ลา้นบาท 
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10. ตัวอย่างกรณีศึกษา (4)  

กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท กุลธร เคอร์บี� จํากดั (มหาชน) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตคอมเพรสเซอร์ 
การใชเ้ทคโนโลยี: ติดตั�งฮีทไปป์ทดแทนเครื�องลดความชื�นเดิมแบบ Desiccant ซึ� งใช ้Steam Coil 

ในระบบเติมอากาศเขา้สู่ระบบปรับอากาศแบบส่วนกลางในหอ้งประกอบ
คอมเพรสเซอร์ 

เงินลงทุน:  750,000 บาท (เครื�องเติมอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ขนาด 84,000 Btu/hr) 
ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 548,424 kWh/ปี 
ค่าพลงังานที�ประหยดัได:้ 1,371,060 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอื�นที�ประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  0.55 ปี 
 
กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากดั (มหาชน) 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูป 
การใชเ้ทคโนโลยี: ติดตั�งฮีทไปป์เพื�อลดความชื�นที�คอยลเ์ยน็ของระบบปรับอากาศแบบส่วนกลาง

หอ้งผสมเครื�องปรุงบะหมี�กึ�งสาํเร็จรูปใส่ซอง ทดแทนการระบบลดความชื�น
เดิม ซึ� งใชก้ารลดอุณหภูมิของอากาศ และใชข้ดลวดใหค้วามร้อนดว้ยไฟฟ้า 

เงินลงทุน:  1,140,000 บาท (เครื�องปรับอากาศใหม่พร้อมฮีทไปป์ 28,500 Btu/hr x 4 ชุด) 
ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 673,344 kWh/ปี 
ค่าพลงังานที�ประหยดัได:้ 1,683,360 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอื�นที�ประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  0.68 ปี 
 
11. แหล่งข้อมูลอ้างองิ 

(1) Wrap-Around Dehumidifier Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc. 
(2) เอกสารประกอบการนาํเสนอ What are Heat Pipes, Heat Pipe Technology, Inc., Natural Green 

Innovation. 
(3) Why Heat Pipes? Case Summaries, Heat Pipe Technology, Inc. 
(4) กรณีศึกษา 013 การใชฮี้ทไปป์เพื�อประหยดัพลงังานในระบบปรับอากาศ, กรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2547 
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(5) เอกสารประกอบการนาํเสนอ ระบบปรับอากาศ และ ระบบควบคุมความชื�น สาํหรับโรงแรมกบัการ
ประหยดัพลงังาน, บริษทั เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั 

(6) เอกสารประกอบการนาํเสนอ ระบบปรับอากาศ และระบบควบคุมความชื�น สาํหรับหอ้งผา่ตดักบัการ
ประหยดัพลงังาน, บริษทั เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั 

(7) รายงานพลงังานของประเทศไทยปี 2549, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 

 
1.7.2 เทคโนโลยกีารลดความชื�นด้วยสารดูดความชื�นเหลว (Liquid Desiccant Dehumidification) 

1. หลกัการทาํงานของเทคโนโลย ี(1) (2) 

เทคโนโลยกีารลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลวอาศยัการทาํงานของสารละลายของสารดูดความชื�น
ในการดึงความชื�นออกจากอากาศ โดยสามารถควบคุมความชื�นของอากาศไดใ้นระดบัความชื�นสัมพทัธ์

ตํ�ากวา่ 40% RH ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 22 + 1°C โดยระบบลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลวจะ
ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ ส่วนดูดความชื�น (Collection Section), ส่วนคายความชื�น (Regeneration 
Section) และส่วนปั_มความร้อน (Heat Pump Section) ดงัแสดงในรูปที� 1.7-8 

 

 

รูปที� 1.7-8 แสดงส่วนประกอบของระบบลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลว 
 

• ส่วนดูดความชื�น (Collection Section) จะดูดอากาศที�ตอ้งการลดความชื�นผ่านส่วนดูดความชื�น ที�มี
สารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ซึ� งไหลผา่น Heat Exchanger ฝั�งเยน็และไดรั้บการถ่ายเทความเยน็จาก 
Heat Exchanger จนมีอุณหภูมิตํ�า พ่นกระจายเป็นละอองฝอยอยูใ่นส่วนดูดความชื�น เมื�ออากาศที�ตอ้งการ
ลดความชื�นสัมผสักบัสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ตวัสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ก็จะดูด
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ความชื�นในอากาศไวพ้ร้อมๆกบัถ่ายเทความเยน็จากสารละลายใหแ้ก่อากาศ จึงทาํใหอ้ากาศที�ผา่นส่วนดูด
ความชื�นมีคุณสมบติัแห้งและเยน็ สารละลายลิเทียมคลอไรด์ ( LiCl ) ที�ดูดความชื�นไวก้็จะไหลลงมายงั
ถาดรองรับ และไหลวนจากดา้นดูดความชื�นไปยงัส่วนคายความชื�น (Regeneration Section)  

• ส่วนคายความชื�น (Regeneration Section) จะมีปั_มซึ� งทาํหนา้ที�ดูดสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) 
ไหลผา่น Heat Exchanger ฝั�งร้อน และไดรั้บการถ่ายเทความร้อนให้สารละลายลิเทียมคลอไรด์ ( LiCl ) 
จนมีอุณหภูมิสูงขึ�น หลงัจากนั�นจะพน่เป็นละอองฝอยลงในดา้นคายความชื�น และเครื�องจะดูดอากาศจาก
ภายนอกมาผา่น Pre-Heat Coil ของส่วนปั_มความร้อน เพื�อทาํใหอุ้ณหภูมิของอากาศสูงขึ�น เมื�ออากาศจาก
ภายนอกสัมผสักับสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ด้านคายความชื�น อากาศจากภายนอกก็จะพา
ความชื�นที�เกาะอยู่ที�สารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ออกไปดว้ย สารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ที�
คายความชื�นออกก็จะไหลวนกลบัไปยงัดา้นดูดความชื�นเพื�อทาํการดูดความชื�นต่อไป 

• ส่วนปัwมความร้อน (Heat Pump Section) จะเป็นส่วนที�ทาํหนา้ที�ควบคุมการทาํงานของนํ� ายา R-22 
เพื�อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนและความเยน็ให้แก่ Heat Exchanger ทั�งฝั�งร้อนและฝั�งเยน็ซึ� งจะนาํไปใช้
ในการเพิ�มอุณหภูมิและลดอุณหภูมิของสารละลายลิเทียมคลอไรด์ (LiCl)  จึงเห็นไดว้า่กระบวนการต่างๆ
ของระบบลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลวจะมีการใชพ้ลงังานหลกัที�ส่วนปั_มความร้อนเท่านั�น และ
ไดน้าํคุณสมบติัดา้นความเยน็และความร้อนไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ที� จึงทาํให้มีการใชพ้ลงังานที�
นอ้ยกวา่ระบบอื�นๆ 
 
2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม (2) (3) 

ในอดีตการออกแบบระบบควบคุมความชื�นในระดบัตํ�ากวา่ 40% RH โดยมีอุณหภูมิของห้องปรับอากาศ
ประมาณ 22 + 1 oC มีความจาํเป็นที�จะตอ้งใชเ้ครื�องลดความชื�น (Desiccant Dehumidifying Unit) ในการ
รักษาระดบัความชื�นภายในห้องให้ไดต้ามตอ้งการ เนื�องจากเครื�องปรับอากาศโดยทั�วไปไม่สามารถดึง
ความชื�นออกจากอากาศที�สภาวะดงักล่าว ดงันั�นเครื�องปรับอากาศจึงทาํหนา้ที�ในการเก็บความร้อนสัมผสั
ของหอ้งเท่านั�น และความชื�นที�เกิดขึ�นทั�งหมดจะถูกกาํจดัโดยเครื�องลดความชื�นแต่เพียงอยา่งเดียว 

เครื�องลดความชื�นแบบเดิมที�นิยมใชก้นัจะเป็นชนิดกงลอ้ดูดความชื�น (Desiccant Wheel) ซึ� งมีการใชส้าร
ดูดความชื�น อาทิเช่น LiCl หรือ Silica Gel และมีการใช ้Heater ซึ� งอาจเป็น Electric Heater หรือ Steam 
Heater ในการเพิ�มอุณหภูมิอากาศเพื�อไล่ความชื�นออกจากสารดูดความชื�น ซึ� งตอ้งใชพ้ลงังานสูงมาก และ

ผลที�ตามมา คือ อากาศแห้งที�ส่งกลบัสู่ห้องจะมีอุณหภูมิสูงขึ�นมาก (เพิ�มประมาณ 15 – 20°C จาก
อุณหภูมิหอ้ง) จึงทาํใหก้ารออกแบบเครื�องปรับอากาศจะตอ้งมีขนาดการทาํความเยน็ที�มากขึ�น เพื�อชดเชย
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ภาระความร้อนที�เกิดขึ�นจากเครื�องลดความชื�น ดงันั�น เทคโนโลยีในการควบคุมความชื�นแบบเดิมจึง
จาํเป็นที�จะตอ้งสิ�นเปลืองพลงังานเป็นอยา่งมาก (ดูรูป 1.7-9 และแผนภูมิ Psychrometric ในรูป 1.7-10) 

 

 

รูปที� 1.7-9 แสดงระบบลดความชื�นดว้ยกงลอ้ดูดความชื�นซึ� งใช ้Electric Heater 

 

 
รูปที�1.7-10 แผนภูมิ Psychrometric เปรียบเทียบสภาวะอากาศสาํหรับระบบควบคุมความชื�นแบบต่างๆ (3)  

 
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับเครื� องลดความชื� น และอุปกรณ์ลดความชื�นสําหรับ
เครื�องปรับอากาศ ซึ� งสามารถลดการใชพ้ลงังานลงไดอ้ยา่งมาก เทคโนโลยีใหม่ที�กล่าวถึงนี� คือ เครื�องลด
ความชื�นแบบสารดูดซึมเหลว (Liquid Desiccant) ซึ� งใชส้ารดูดความชื�นชนิดสารละลายลิเทียมคลอไรด ์
(LiCl) ในการดึงความชื�นและลดอุณหภูมิของอากาศไปพร้อมกนั ขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งยิ�งของเทคโนโลยีนี�  
คือ การออกแบบใช้งานร่วมกบัระบบปั_มความร้อนทาํให้การใชพ้ลงังานของตวัเครื�องเหลือเพียง 1 ใน 3 
เมื�อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเดิม อากาศที�ผ่านการดึงความชื�นออกจะมีคุณสมบติัแห้งและเย็น มี

อุณหภูมิตํ�ากวา่อุณหภูมิก่อนเขา้เครื�องลดความชื�นประมาณ 5-7°C จึงทาํให้ขนาดของเครื�องปรับอากาศที�
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ใช้ทาํความเย็นให้แก่ห้องมีขนาดเล็กลงได้ ซึ� งช่วยลดการใช้พลังงานของทั�งเครื� องลดความชื�นและ
เครื�องปรับอากาศลงไดอ้ยา่งมาก 

3. ศักยภาพการประหยดัพลงังาน 

จากขอ้มูลกรณีศึกษาในประเทศไทย (3) เทคโนโลยีการลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลวสามารถลด
การใชพ้ลงังานในกระบวนการลดความชื�นไดป้ระมาณ 50% เมื�อเทียบกบัระบบลดความชื�นเดิมที�ใชก้ง
ลอ้ดูดความชื�น (Desiccant Wheel) และพลงังานไฟฟ้า (Electric Heater) หรือพลงังานความร้อน (Steam 
Heater) ในการไล่ความชื�นจากกงลอ้ดูดความชื�น (Regeneration) 

จากข้อมูลผลการติดตั�งใช้งานของผูจ้าํหน่าย  (2)(4) ในการนําเทคโนโลยีการลดความชื�นด้วยสารดูด
ความชื�นเหลวมาติดตั�งสําหรับห้องบรรจุอาหารอบแห้งที�ผา่นกระบวนการทาํแห้งแบบ Vacuum Freeze 
Drying เพื�อควบคุมสภาวะอากาศของห้องดงักล่าวให้มีความชื�นสัมพทัธ์ที�ต ํ�ามาก คือ 30% RH ที�
อุณหภูมิหอ้ง 22.5 oC การเปรียบเทียบการลงทุนและการประหยดัพลงังานระหวา่งระบบปรับอากาศและ
ควบคุมความชื�นแบบเดิมกบัแบบใหม่ ดงัตารางต่อไปนี�  
 

รายละเอยีดงบประมาณการลงทุน ระบบ Liquid 
Desiccant 

ระบบ Desiccant 
Wheel 

ส่วนต่าง 

1. ระบบ Air-Cooled Split Type (บาท) 1,250,000 (25 TR) 1,750,000 (35 TR) 500,000 
2. เครื�องลดความชื�น (บาท) 1,500,000 1,350,000 -150,000 

งบประมาณการลงทุนทั�งหมด (บาท) 2,750,000 3,100,000 350,000 
 1. ระบบปรับอากาศ    

     ขนาดทาํความเยน็รวม (Ton) 25 35 10 
     กาํลงัไฟฟ้าที�ใช ้(kW) 37.5 52.5 15 
     พลงังานไฟฟ้าที�ใชใ้น 1 เดือน (kWh/เดือน) 27,000 37,800 10,800 

ค่าใช้จ่ายพลงังานไฟฟ้า (บาท/เดอืน) 74,250 103,950 29,700 
2. ระบบควบคุมความชื�น    
     พลงังานไฟฟ้าที�ใช ้(kW) 25 70 45 
     พลงังานไฟฟ้าที�ใชใ้น 1 เดือน (kWh/เดือน) 18,000 50,400 32,400 

ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า (บาท/เดอืน) 49,500 138,600 89,100 
รวมค่าใช้จ่ายไฟฟ้าทั�งหมด (บาท/เดอืน) 123,750 242,550 118,800 
รวมค่าใช้จ่ายไฟฟ้าทั�งหมด (บาท/ปี) 1,485,000 2,910,600 1,425,600 

หมายเหตุ: คิดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที� 2.75 บาท/kWh, 24 ชั�วโมง/วนั, 30 วนั/เดือน, 1.5 kW/TR 
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จากตารางข้างต้นสามารถจะเห็นได้ว่าการใช้ระบบลดความชื9นด้วยสารดูดความชื9นเหลว สามารถลด
งบประมาณรวมในการลงทุนได้ประมาณ 10% – 15% รวมทั9งยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
ได้มากถึง 50% 
 
4. สภาพที�เหมาะสมกบัการใช้เทคโนโลยี 

เทคโนโลยกีารลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลวเหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาคารปรับ
อากาศที�ตอ้งการควบคุมความชื�นในพื�นที�หรือกระบวนการผลิตให้อยู่ในช่วงความชื�นสัมพทัธ์ตํ�ากว่า 
40% RH เพื�อทดแทนระบบควบคุมความชื�นแบบกงลอ้ดูดความชื�นที�มีการใชพ้ลงังานสูง 
 

5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที�สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยนีี�  ไดแ้ก่ 

• โรงงานผลิตและบรรจุอาหารอบแหง้ 

• โรงงานผลิตอาหารแช่แขง็ 

• โรงงานผลิตภณัฑน์ม 

• โรงงานผลิตยา 

• โรงงานผลิตภณัฑพ์ลาสติก 

• โรงงานผลิตชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

• โรงงานผลิตเคมีภณัฑ์ 

• ฯลฯ 
 

 

รูปที� 1.7- 11 ระบบลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลวที�ติดตั�งในโรงงานผลิตยา (4)  
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6. ราคาของเทคโนโลยี 

ราคาของระบบลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลว จะขึ�นอยูก่บัขนาดติดตั�งของระบบและประเภทการ
ติดตั�งใชง้าน โดยจากขอ้มูลกรณีศึกษาการติดตั�งในประเทศไทย (2) ค่าใชจ่้ายของการติดตั�งระบบจะอยูที่�
ประมาณ 400,000 – 600,000 บาทต่อขนาดอตัราการไหล 1,000 CFM 

7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี 

จากขอ้มูลจากกรณีศึกษาในต่างประเทศ (1) และกรณีศึกษาการติดตั�งในประเทศไทย (2) เทคโนโลยกีารลด
ความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลวสามารถใหผ้ลประหยดัซึ� งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี 

8. ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

เทคโนโลยีการลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลว มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มตํ�าอยูใ่นระดบัเดียวกบั
เครื�องปรับอากาศทั�วไป และสารลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) ซึ� งเป็นสารดูดความชื�นเหลว เป็นสารที�มีความ
เป็นพิษต่อสิ�งแวดลอ้มตํ�า (ระดบัใกลเ้คียงกบัเกลือโซเดียมคลอไรด)์ 

9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 

จากการตรวจสอบกบัผูจ้าํหน่ายและฐานขอ้มูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการวา่มีการนาํ
เทคโนโลยีการลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลวไปประยุกตใ์ชแ้ลว้กบัสถานประกอบการประมาณ
ไม่เกิน 3% ของจาํนวนสถานประกอบการที�สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีนี� ได ้(ประมาณ 40 แห่งจาก 
1,218 แห่ง) 

โดยเมื�อพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใชเ้ทคโนโลยนีี�  ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารที�มีศกัยภาพแลว้พบวา่ 
เทคโนโลยีนี�สามารถขยายผลในสถานประกอบการที�มีการใชพ้ลงังานรวมกนัประมาณ 472 ktoe ตาม
ขอ้มูลการใช้พลงังานของประเทศในปี 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณีที� 20% ของสถาน
ประกอบการที�มีศกัยภาพเหล่านี� นาํเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทาํให้เกิดผลประหยดัพลงังานให้กบั
ประเทศไดปี้ละประมาณ 378 ลา้นบาท 

10. ตัวอย่างกรณีศึกษา (3)  

กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จํากดั 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตยา 
การใชเ้ทคโนโลยี: ติดตั�งระบบลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลวชนิดใชปั้_มความร้อน ทาํงา

ร่วมกบัระบบปรับอากาศของโรงงาน เพื�อควบคุมสภาพความดนั อุณหภูมิ และ
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ความชื�นของพื�นที�กระบวนการผลิต 
เงินลงทุน: 600,000 บาท (เครื�องลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลวชนิดใชปั้_มความ

ร้อนขนาด 1,650 CFM) 
ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 40,248 kWh 
ค่าพลงังานที�ประหยดัได:้ 110,688 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอื�นที�ประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  5.4 ปี 
 
กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท ดัชมิลล์ จํากดั 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตอาหารประเภทผลิตภณัฑน์ม 
การใชเ้ทคโนโลยี: ติดตั�งระบบลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นเหลวชนิดใชปั้_มความร้อน ทาํงาน

ร่วมกบัระบบเติมอากาศควบคุมความชื�น (ฮีทไปป์) เพื�อควบคุมสภาพอุณหภูมิ 
และความชื�นภายในตูฉี้ดพลาสติกสาํหรับผลิตบรรจุภณัฑใ์หอ้ยูใ่นช่วงที�
เหมาะสม 

เงินลงทุน: 1,654,000 บาท (แบ่งเป็น ค่าเครื�องลดความชื�นดว้ยสารดูดความชื�นขนาด 1,000 
CFM 592,000 บาท, ค่าระบบเครื�องเติมอากาศ 476,000 บาท, ค่าติดตั�งงาน
ระบบและค่าอุปกรณ์อื�นๆ 586,000 บาท) 

ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 207,360 kWh/ปี 
ค่าพลงังานที�ประหยดัได:้ 570,240 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอื�นที�ประหยดัได:้ - 
ระยะเวลาคืนทุน:  2.9 ปี 
 
11. แหล่งข้อมูลอ้างองิ 

(1) 1996 ASHRAE Handbook: HVAC System and Equipment, Chapter 22 Desiccant 
Dehumidification and Pressure Drying Equipment. 

(2) เอกสาร การประหยดัพลงังานในระบบปรับอากาศและควบคุมความชื�นระดบัตํ�าโดยใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่, บริษทั เนเชอรัล กรีน อินโนเวชั�น จาํกดั 

(3) กรณีศึกษา 027 การใชเ้ครื�องลดความชื�นแบบสารดูดซึมเหลว (Liquid Desiccant Dehumidifier), กรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2547 

(4) Newsletter, Dry-Cooling News, Spring 2004, Volume III, DryKor Inc. 
(5) รายงานพลงังานของประเทศไทยปี 2549, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
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1.7.3 เทคโนโลยกีารบําบัดและปรับสภาพนํ�าด้วยโอโซน (Ozone Water Treatment) 

1. หลกัการทาํงานของเทคโนโลย ี(3) (4) 

โอโซน คือ อะไร 
โอโซนเป็นโมเลกุลที�ประกอบไปดว้ยออกซิเจนสามอะตอม มีสัญลกัษณ์ทางเคมีเป็น O3 โอโซนเป็นก๊าซ
ที�ไม่เสถียรและสลายได้ด้วยตัวเอง โดยปกติโอโซนจะเกิดขึ� นได้เองตามธรรมชาติจากการที�รังสี
อลัตราไวโอเลตในแสงอาทิตยท์าํใหโ้มเลกุลของออกซิเจนในบรรยากาศชั�นสตาโตรสเฟียร์ ที�ระดบัความ
สูง 15-50 กิโลเมตรเหนือระดบันํ� าทะเลแตกตวัออกเป็นอะตอมของออกซิเจนและไปทาํปฏิกิริยารวมตวั
กบัออกซิเจนกลายเป็นโอโซน ดงัแสดงในรูปที� 1.7- 12 

 

รูปที� 1.7-12 การเกิดโอโซนตามธรรมชาติ (4) 
 

นอกจากการเกิดขึ�นเองตามธรรมชาติแลว้ โอโซนยงัสามารถเกิดขึ�นได้จากการผ่านอากาศแห้งและมี
คุณสมบติัที�เหมาะสมเขา้ไปยงัสนามไฟฟ้าแบบ Corona Discharge ทาํให้ออกซิเจนในอากาศบางส่วน
แตกตวัเกิดอะตอมออกซิเจน ซึ� งจะรวมตวักบัออกซิเจนเกิดเป็นโอโซนได ้ดงัแสดงในรูปที� 1.7- 13 

 

รูปที� 1.7- 13 แสดงรูปแสดงการเกิดโอโซนจากสนามไฟฟ้าแบบ Corona Discharge (4) 
 

โอโซนมีคุณสมบติัที�สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั�นไดอ้ยา่งรุนแรง สามารถทาํลายเซลลเ์นื�อเยื�อของเชื�อ
โรคไดแ้บบเฉียบพลนั มีฤทธิ� ในการฆ่าเชื�อโรคไดเ้ร็วกวา่คลอรีน 3,125 เท่า 
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การประยกุต์ใช้โอโซน 
โอโซนไดถู้กนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นต่างๆ เช่น ใชป้รับสภาพอากาศ เพื�
โรค ใชป้ระกอบกบัเครื�องทาํนํ�าดื�ม ใชป้ระกอบการลา้งผกัผลไม ้และอาหารสด ใชใ้นการแพทย ์ เช่น ใช้
ฆ่าเชื�อโรคในห้องผา่ตดั ใชบ้าํบดันํ�าในสระวา่ยนํ�า ใชใ้นกระบวนการซกัผา้ รวมถึงใชเ้พื�อฆ่าเชื�อโรคและ
ปรับสภาพนํ�าในระบบนํ�าระบายความร้อนสาํหรับระบ

2. การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม

โอโซนสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในกระบวนการบาํบดัและปรับสภาพนํ� า 
เพื�อลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีเพื�อฆ่าเชื�อโรคหรือปรับสภาพนํ� า และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
ดงัต่อไปนี�  

• การใช้โอโซนในระบบนํ� าระบายความร้อนของเครื�องทาํนํ� าเยน็ เพื�อฆ่าเชื�อโรคและปรับสภาพนํ� าซึ� ง
เป็นสาเหตุที�ทาํให้เกิดการกดักร่อนและตะกรันในระบบแทนการใชส้ารเคมีในการปรับสภาพนํ� า ระบบ
โอโซนเป็นระบบที�มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื�อโรคที�อยู่ในนํ� า ทาํให้ลดการใช้สารเคมี และความ
จาํเป็นในการโบลวด์าวน์เพื�อรักษาคุณภาพนํ� าของระบบหอระบายความร้อน และที�สําคญัช่วยลดการเกิด
ตะกรันทาํใหเ้พิ�มประสิทธิภาพการแลกเปลี�ยนความร้อนของหอระบายความร้อน ส่งผลให้สมรรถนะการ
ทาํความเยน็ของเครื�องทาํนํ�าเยน็ดีอยูต่ลอดเวลา ทาํใหก้ารใชพ้ลงังานของระบบการทาํความเยน็ลดลง

รูปที� 1.7-14  การใชส้ารเคมีและการโบลวด์าวน์ในระบบนํ� าระบายความร้อนสาํหรับเครื�องทาํนํ�าเยน็

บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใน

                                                       

โอโซนไดถู้กนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นต่างๆ เช่น ใชป้รับสภาพอากาศ เพื�อขจดักลิ�นอบั และฆ่าเชื�อ
โรค ใชป้ระกอบกบัเครื�องทาํนํ�าดื�ม ใชป้ระกอบการลา้งผกัผลไม ้และอาหารสด ใชใ้นการแพทย ์ เช่น ใช้
ฆ่าเชื�อโรคในห้องผา่ตดั ใชบ้าํบดันํ�าในสระวา่ยนํ�า ใชใ้นกระบวนการซกัผา้ รวมถึงใชเ้พื�อฆ่าเชื�อโรคและ
ปรับสภาพนํ�าในระบบนํ�าระบายความร้อนสาํหรับระบบปรับอากาศและกระบวนการผลิต

การใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิม 

โอโซนสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในกระบวนการบาํบดัและปรับสภาพนํ� า 
เพื�อลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีเพื�อฆ่าเชื�อโรคหรือปรับสภาพนํ� า และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 

ะบบนํ� าระบายความร้อนของเครื�องทาํนํ� าเยน็ เพื�อฆ่าเชื�อโรคและปรับสภาพนํ� าซึ� ง
เป็นสาเหตุที�ทาํให้เกิดการกดักร่อนและตะกรันในระบบแทนการใชส้ารเคมีในการปรับสภาพนํ� า ระบบ
โอโซนเป็นระบบที�มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื�อโรคที�อยู่ในนํ� า ทาํให้ลดการใช้สารเคมี และความ

ารโบลวด์าวน์เพื�อรักษาคุณภาพนํ� าของระบบหอระบายความร้อน และที�สําคญัช่วยลดการเกิด
ตะกรันทาํใหเ้พิ�มประสิทธิภาพการแลกเปลี�ยนความร้อนของหอระบายความร้อน ส่งผลให้สมรรถนะการ
ทาํความเยน็ของเครื�องทาํนํ�าเยน็ดีอยูต่ลอดเวลา ทาํใหก้ารใชพ้ลงังานของระบบการทาํความเยน็ลดลง

การใชส้ารเคมีและการโบลวด์าวน์ในระบบนํ� าระบายความร้อนสาํหรับเครื�องทาํนํ�าเยน็

ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  
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อขจดักลิ�นอบั และฆ่าเชื�อ
โรค ใชป้ระกอบกบัเครื�องทาํนํ�าดื�ม ใชป้ระกอบการลา้งผกัผลไม ้และอาหารสด ใชใ้นการแพทย ์ เช่น ใช้
ฆ่าเชื�อโรคในห้องผา่ตดั ใชบ้าํบดันํ�าในสระวา่ยนํ�า ใชใ้นกระบวนการซกัผา้ รวมถึงใชเ้พื�อฆ่าเชื�อโรคและ

บปรับอากาศและกระบวนการผลิต 

โอโซนสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในกระบวนการบาํบดัและปรับสภาพนํ� า 
เพื�อลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีเพื�อฆ่าเชื�อโรคหรือปรับสภาพนํ� า และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 

ะบบนํ� าระบายความร้อนของเครื�องทาํนํ� าเยน็ เพื�อฆ่าเชื�อโรคและปรับสภาพนํ� าซึ� ง
เป็นสาเหตุที�ทาํให้เกิดการกดักร่อนและตะกรันในระบบแทนการใชส้ารเคมีในการปรับสภาพนํ� า ระบบ
โอโซนเป็นระบบที�มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื�อโรคที�อยู่ในนํ� า ทาํให้ลดการใช้สารเคมี และความ

ารโบลวด์าวน์เพื�อรักษาคุณภาพนํ� าของระบบหอระบายความร้อน และที�สําคญัช่วยลดการเกิด
ตะกรันทาํใหเ้พิ�มประสิทธิภาพการแลกเปลี�ยนความร้อนของหอระบายความร้อน ส่งผลให้สมรรถนะการ
ทาํความเยน็ของเครื�องทาํนํ�าเยน็ดีอยูต่ลอดเวลา ทาํใหก้ารใชพ้ลงังานของระบบการทาํความเยน็ลดลง 

 

การใชส้ารเคมีและการโบลวด์าวน์ในระบบนํ� าระบายความร้อนสาํหรับเครื�องทาํนํ�าเยน็ (1) 



                          

รูปที� 1.7- 15 การใชโ้อโซนในระบบนํ�าระบายความร้อนสาํหรับเครื�องทาํนํ�าเยน็

• การใชโ้อโซนในกระบวนการซกัผา้ 
นํ�าร้อนและลดการใชผ้งซกัฟอก ทาํใหส้ามารถลดปริมาณการใชน้ํ� า ผงซกัฟอก สารเคมีและพลงังานที�ใช้
ในการผลิตนํ�าร้อนในระบบลงได้

 

รูปที� 1.
 
3. ศักยภาพการประหยดัพลงังาน

การใชโ้อโซนในการบาํบดัและปรับสภาพนํ�า มีศกัยภาพในการประหยดัพลงังานดงันี�

• กรณกีารใช้โอโซนในระบบนํ�าระบายความร้อนของเครื�องทาํนํ�าเย็น
จากขอ้มูลการติดตั�งใช้งานระบบโอโซนกบัระบบนํ� าระบายความร้อนของเครื�องทาํนํ� าเยน็ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา(1)  การใช้โอโซนสามารถเพิ�มประสิ
การทาํงานของเครื�องทาํนํ� าเยน็เพิ�มขึ�นประมาณ 
ใช้นํ� า และการโบลวด์าวน์นํ� าทิ�ง ทั� งนี� ได้มีการสรุปแสดงผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากการติดตั�ง
โอโซนกบัระบบระบายความร้อนของเครื�

บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใน

                                                       

การใชโ้อโซนในระบบนํ�าระบายความร้อนสาํหรับเครื�องทาํนํ�าเยน็

การใชโ้อโซนในกระบวนการซกัผา้ ระบบโอโซนสามารถติดตั�งกบัระบบเครื�องซกัผา้ทดแทนการใช้
นํ�าร้อนและลดการใชผ้งซกัฟอก ทาํใหส้ามารถลดปริมาณการใชน้ํ� า ผงซกัฟอก สารเคมีและพลงังานที�ใช้
ในการผลิตนํ�าร้อนในระบบลงได ้

 
.7- 16 แสดงการใชโ้อโซนในระบบเครื�องซกัผา้ (4) 

ศักยภาพการประหยดัพลงังาน 

การใชโ้อโซนในการบาํบดัและปรับสภาพนํ�า มีศกัยภาพในการประหยดัพลงังานดงันี�

กรณกีารใช้โอโซนในระบบนํ�าระบายความร้อนของเครื�องทาํนํ�าเย็น 
จากขอ้มูลการติดตั�งใช้งานระบบโอโซนกบัระบบนํ� าระบายความร้อนของเครื�องทาํนํ� าเยน็ในประเทศ

การใช้โอโซนสามารถเพิ�มประสิทธิภาพการแลกเปลี�ยนความร้อน ทาํให้ประสิทธิภาพ
การทาํงานของเครื�องทาํนํ� าเยน็เพิ�มขึ�นประมาณ 10%-20% ช่วยลดปริมาณการใชส้ารเคมี ลดปริมาณการ
ใช้นํ� า และการโบลวด์าวน์นํ� าทิ�ง ทั� งนี� ได้มีการสรุปแสดงผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากการติดตั�ง
โอโซนกบัระบบระบายความร้อนของเครื�องทาํนํ�าเยน็กบัโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไวด้งันี�

ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  
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การใชโ้อโซนในระบบนํ�าระบายความร้อนสาํหรับเครื�องทาํนํ�าเยน็ (1) 

ระบบโอโซนสามารถติดตั�งกบัระบบเครื�องซกัผา้ทดแทนการใช้
นํ�าร้อนและลดการใชผ้งซกัฟอก ทาํใหส้ามารถลดปริมาณการใชน้ํ� า ผงซกัฟอก สารเคมีและพลงังานที�ใช้

 

การใชโ้อโซนในการบาํบดัและปรับสภาพนํ�า มีศกัยภาพในการประหยดัพลงังานดงันี�  

จากขอ้มูลการติดตั�งใช้งานระบบโอโซนกบัระบบนํ� าระบายความร้อนของเครื�องทาํนํ� าเยน็ในประเทศ
ทธิภาพการแลกเปลี�ยนความร้อน ทาํให้ประสิทธิภาพ

ช่วยลดปริมาณการใชส้ารเคมี ลดปริมาณการ
ใช้นํ� า และการโบลวด์าวน์นํ� าทิ�ง ทั� งนี� ได้มีการสรุปแสดงผลการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากการติดตั�ง

องทาํนํ�าเยน็กบัโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไวด้งันี�  



บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  

                          

                                                            82-141 

 

รายละเอยีดค่าใช้จ่าย การปรับสภาพด้วยเคมี การปรับสภาพด้วย
โอโซน 

ผลประหยดั 

ค่าไฟฟ้าของระบบปรับ
สภาพ 

$0 $2,592 -$2,592 (-100%) 

ค่าสารเคมี $18,613 $0 $18,613 (100%) 
ค่าแรงงาน $9,370 $2,808 $6,562 (70%) 
ค่าใชจ่้ายจากการโบลว์
ดาวน์ 

$45,360 $4,536 $40,824 (90%) 

ค่าก๊าซคลอรีน $6,120 $0 $6,120 (100%) 
ค่าไฟฟ้าของระบบรวม $118,715 $47,479 $71,236 (60%) 

รวมค่าใช้จ่ายต่อปี $198,168 $57,415 $140,753 (71%) 
 
• กรณกีารใช้โอโซนในระบบซักผ้า 
จากขอ้มูลการติดตั�งระบบโอโซนในระบบเครื�องซักผา้ขนาดใหญ่ในต่างประเทศ (2)(3) และกรณีศึกษาใน
ประเทศไทย (4) (5) การใช้โอโซนสามารถให้ผลที�ชดัเจนในการลดขั�นตอนการซกั ปริมาณการใช้นํ� าร้อน 
ปริมาณการใช้สารเคมีและผงซักฟอก ทาํให้ลดปริมาณการใช้เชื� อเพลิงสําหรับผลิตนํ� าร้อนในการ
กระบวนการซักได้ประมาณ 80% ลดปริมาณการใช้นํ� าได้ประมาณ 5%-20% และลดปริมาณสารเคมี
สาํหรับซกัลา้งไดป้ระมาณ 5%-30% นอกจากนี�การซกัผา้ที�ใชน้ํ� าอุณหภูมิตํ�าลงยงัส่งผลต่อคุณภาพของผา้
ที�ซกัดว้ย 

จากขอ้มูลการวจิยัการใชร้ะบบโอโซนกบัระบบเครื�องซกัผา้ขนาดใหญ่กบัโรงแรมแห่งหนึ�งในประเทศ
ไทย (3) ไดแ้สดงผลประหยดัไวด้งันี�  
 

ตารางที� 1.7-1 แสดงตวัอยา่งเปรียบเทียบขั�นตอนการซกัผา้ก่อนและหลงัติดตั�งระบบโอโซน (3) 

ขั�นตอน ก่อนติดตั�งระบบโอโซน หลงัติดตั�งระบบโอโซน 
1 ซกัลา้งนํ�าเปล่า (3 นาที) - 
2 ซกัโดยใชผ้งซกัฟอกและนํ�าร้อน (20 นาที) ซกัโดยใชผ้งซกัฟอกและนํ�าโอโซน (15 

นาที) 
3 ซกัลา้งนํ�าเปล่า (5 นาที) ซกัลา้งนํ�าโอโซน (3 นาที) 
4 ซกัลา้งนํ�าเปล่า (5 นาที) ซกัลา้งนํ�าโอโซน (3 นาที) 
5 ซกัลา้งนํ�าเปล่า (5 นาที) - 
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ตารางที� 1.7-2 แสดงตวัอยา่งเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายและผลประหยดัในการติดตั�งระบบโอโซน (3) 

พลงังานที�ประหยดัได้ ค่าใช้จ่ายก่อนติดตั�ง 
(บาท/ปี) 

ค่าใช้จ่ายหลงัตดิตั�ง 
(บาท/ปี) 

ค่าใช้จ่ายที�ลดลง 
(บาท/ปี) 

ผลการประหยดั 
(%) 

เคมีภณัฑ ์ 698,979 412,807 286,172 40.94 
ค่าไฟฟ้า 471,061 229,948 241,113 51.18 
ค่าก๊าซ LPG 
สาํหรับทาํนํ�าร้อน 

166,688 - 116,688 100 

ค่านํ�า 76,851 63,718 13,133 17.09 

ค่าใช้จ่ายทั�งหมด 1,413,579 706,474 707,105 50.03 
 

 
4. สภาพที�เหมาะสมกบัการใช้เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีการบาํบดัและปรับสภาพนํ� าดว้ยโอโซนเหมาะสําหรับการติดตั�งใช้กบัโรงงานอุตสาหกรรม
หรืออาคารที�ใช้ระบบทาํความเยน็แบบระบายความร้อนดว้ยนํ� าเพื�อใช้ทดแทนระบบปรับสภาพนํ� าดว้ย
สารเคมี  และเหมาะกบัการติดตั�งกบักระบวนการซกัลา้งของโรงงานหรืออาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ 
เพื�อทดแทนการใชผ้งซกัฟอก สารเคมีและพลงังานความร้อน 

5. กลุ่มเป้าหมายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

กลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารที�สามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยนีี�  ไดแ้ก่ 

• อุตสาหกรรมอาหาร เช่น โรงงานผลิตอาหารและเครื�องดื�ม 

• อุตสาหกรรมสิ�งทอ ในกระบวนการซกัฟอกยอ้ม  

• โรงงงานอุตสาหกรรมและอาคารที�ใชเ้ครื�องปรับอากาศ หรือระบบทาํความเยน็ที�ระบายความร้อน
ดว้ยนํ�า 

• อาคารโรงแรมและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที�มีกระบวนการซกัผา้ 

• ฯลฯ 

6. ราคาของเทคโนโลยี 

ราคาของระบบการบาํบดัและปรับสภาพนํ� าดว้ยโอโซนจะขึ�นอยูก่บัขนาดและประเภทของการติดตั�งใช้
งาน โดยค่าใช้จ่ายของการติดตั�งระบบโอโซนสําหรับการปรับสภาพนํ� าระบายความร้อน(1) จะอยูใ่นช่วง
ประมาณ 850,000 – 2,500,000 บาท ($25,000 - $70,000) สําหรับหอระบายความร้อนขนาด 1,000 ตนั 
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หรือเฉลี�ยประมาณ 1,250 บาท ($36) ต่อตนั สําหรับราคาของระบบโอโซนตามกาํลงัผลิตสําหรับช่วง 10 
ถึง 3,700 กรัม/ช.ม. จะมีราคาอยูใ่นช่วง 340,000 ถึง 10,200,000 บาท ($10,000 - $300,000) 

7. ระยะเวลาคืนทุนของเทคโนโลยี 

จากขอ้มูลกรณีศึกษาการติดตั�งใชเ้ทคโนโลยกีารบาํบดัและปรับสภาพนํ�าดว้ยโอโซนในประเทศไทย (1) 
แสดงผลประหยดัซึ� งมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 – 5 ปี 

8. ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

เทคโนโลยีการบาํบดัและปรับสภาพนํ� าด้วยโอโซน ช่วยควบคุมคุณภาพนํ� าระบายความร้อน ทาํให้ลด
ความถี�และปริมาณการใชส้ารเคมีและนํ�าเพื�อลา้งทาํความสะอาดระบบนํ�าระบายความร้อน การใชโ้อโซน
ในระบบซักผา้ช่วยลดปริมาณการใช้นํ� า ลดปริมาณการใช้ผงซักฟอก สารเคมี และทาํให้นํ� าทิ�งจาก
กระบวนการซกัผา้มีคุณภาพที�ดีขึ�นเป็นผลดีต่อสิ�งแวดลอ้ม 

9. ความแพร่หลายและศักยภาพการขยายผลในประเทศไทย 

จากการตรวจสอบกบัผูจ้าํหน่ายและฐานขอ้มูลโรงงานอาคารควบคุมของ พพ. ประมาณการว่ามีการนาํ
เทคโนโลยกีารบาํบดัและปรับสภาพนํ�าดว้ยโอโซนไปประยุกตใ์ชแ้ลว้กบัสถานประกอบการประมาณไม่
เกิน 1% ของจาํนวนสถานประกอบการที�สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี� ได ้ (ประมาณ 11 แห่งจาก 
2,972 แห่ง) 

โดยเมื�อพิจารณากลุ่มเป้าหมายการใชเ้ทคโนโลยนีี�  ในกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคารที�มีศกัยภาพแลว้พบวา่ 
เทคโนโลยีนี� สามารถขยายผลในสถานประกอบการที�มีการใช้พลงังานรวมกนัประมาณ 450 ktoe ตาม
ขอ้มูลการใช้พลงังานของประเทศในปี 2549 (5) และจากการประมาณการในกรณีที� 20% ของสถาน
ประกอบการที�มีศกัยภาพเหล่านี� นาํเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้จะทาํให้เกิดผลประหยดัพลงังานให้กบั
ประเทศไดปี้ละประมาณ 1,441 ลา้นบาท 

10. ตัวอย่างกรณีศึกษา (1)  

กรณีศึกษา:  โรงงานบริษัท ซิงเดนเกน็ (ประเทศไทย) จํากดั 
ประเภทโรงงาน:  ผลิตชิ�นส่วนรถจกัรยานยนต ์
การใชเ้ทคโนโลยี: ติดตั�งระบบโอโซน เพื�อปรับสภาพนํ�าในระบบนํ�าระบายความร้อนของเครื�อง

ทาํนํ�าเยน็ 
เงินลงทุน:  410,250 บาท (ระบบโอโซนขนาดกาํลงัผลิตก๊าซโอโซน 20 กรัม/ช.ม.) 
ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 48,260 kWh/ปี 
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ค่าพลงังานที�ประหยดัได:้ 93,756 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอื�นที�ประหยดัได:้ 200,000 บาท/ปี (ค่าลา้งทาํความสะอาดเครื�องควบแน่น) 
ระยะเวลาคืนทุน:  1.4 ปี 

กรณีศึกษา:  โรงแรมโซฟีเทล เซ็นทรัล หัวหิน 
ประเภทอาคาร:  โรงแรมขนาดใหญ่ 
การใชเ้ทคโนโลยี: ติดตั�งติดตั�งระบบผลิตก๊าซโอโซนเพื�อทาํงานร่วมกบัเครื�องซกัผา้เดิมจาํนวน 6 

เครื�อง ของโรงแรม 
เงินลงทุน:  1,800,000 บาท (ระบบโอโซนสาํหรับเครื�องซกัผา้ 6 ชุดขนาดซกัผา้รวม 387 
ปอนด์) 
ผลประหยดัพลงังาน: ไฟฟ้า 31,965 kWh/ปี, LPG 13,671 kg/ปี 
ค่าพลงังานที�ประหยดัได:้ 270,300 บาท/ปี 
ค่าใชจ่้ายอื�นที�ประหยดัได:้ 347,000 บาท/ปี 
ระยะเวลาคืนทุน:  2.9 ปี 

11. แหล่งข้อมูลอ้างองิ 

(1) Federal Technology Alert: Ozone Treatment for Cooling Towers, The New Technology 
Demonstration Program, U.S. Department Of Energy, 1998. 

(2) Ozone in Laundry: Measurable Economic Benefits, American Laundry News, July 2007. 
(3) จนัทนา กุญชรรัตน์, ไพรวลัย ์เซี�ยงหลิว, การใชเ้ทคโนโลยีระบบโอโซนเพื�อการประหยดัพลงังานใน

เครื�องซกัผา้ขนาดใหญ่ (Ozone for Energy Saving in Laundry System), การประชุมเชิงวชิาการ
เครือข่ายพลงังานแห่งประเทศไทยครั� งที� 1, 11-13 พฤษภาคม 2548 

(4) กรณีศึกษา 029 การทาํความสะอาดและปรับสภาพนํ�าโดยใชโ้อโซน (Ozone for Water Treatment), 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2547 

(5) รายงานพลงังานของประเทศไทยปี 2549, กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
 

1.7.4 เทคโนโลยีระบบปรับอากาศแบบ VRF (VRV) 

1. แนวคิดและหลกัการทาํงาน 

ระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable refrigerant flow system) ไดถู้กออกแบบขึ�นในประเทศญี�ปุ่นเมื�อ 
20 กว่าปีที�ผ่านมาและไดข้ยายออกมาสู่ประเทศต่างๆ ทั�งในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศ
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อื�นๆ ทั�วโลก ในประเทศญี�ปุ่นเองมีการใช้ระบบ VRF ประมาณ 50% ของอาคารพาณิชยข์นาดกลาง 
(พื�นที�ไม่เกิน 6,500 ตารางเมตร) และประมาณ 33% ของอาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ (พื�นที�มากกวา่ 6,500 
ตารางเมตร) ถึงแมว้า่ระบบ VRF ในบางประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกายงัเพิ�มเริ�มตน้มีการใชร้ะบบนี�
ไม่กี�ปีที�ผา่นมาแต่ก็มีแนวโนม้เติบโตและมีการใชม้ากขึ�นบริษทัผูผ้ลิตเครื�องปรับอากาศจากประเทศต่างๆ 
ก็มีการพฒันาระบบ VRF ภายใตชื้�อทางการคา้ของตนเองออกมา  
 

 

รูปที� 1.7-17 ตวัอยา่งระบบ VRV (Variable refrigerant volume) 
 

 

บริษทัผูผ้ลิตเครื�องปรับอากาศ ชื�อทางการคา้ 
DAIKIN VRV 
HITACHI SET FREE 
SAMSUNG DVM 
MIDEA MDV 
TRANE TVR 
LG MULTI V 
YORK (JOHNSON AND CONTROL) VRF 
CARRIER (TOSHIBA) VRF 
FUJITSU VRF 
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คนที�ทาํงานกบัเครื�องปรับอากาศโดยส่วนใหญ่ ไม่วา่จะเป็นผูใ้ช ้ผูอ้อกแบบ ผูติ้ดตั�ง ผูดู้แลรักษา ค่อนขา้ง
คุน้เคยระบบแบบแยกส่วน Split type หรือไม่ก็ระบบผลิตนํ� าเยน็แบบรวมศูนย ์หรือ Chiller system 
สําหรับความหมายของระบบ VRF อาจพิจารณาไดว้า่เป็นแบบ Split type ที�มี Evaporator หรือ Fan Coil 
Unit หลายตวั ต่ออยูก่บั Condensing Unit ตวัเดียว  

 

 

รูปที� 1.7-18 การเชื�อมต่อระหวา่ง condensing unit และ evaporators 

 
ถา้เปรียบเทียบระหวา่ง ระบบผลิตนํ�าเยน็แบบรวมศูนย ์ กบั ระบบ VRF จะพบวา่ระบบผลิตนํ�าเยน็แบบ
รวมศูนย ์ จะตอ้งอาศยัทั�งระบบท่อนํ�าและระบบท่อลม ในการหมุนเวยีนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร 
ในขณะที� VRF จะใชก้ารอาศยัระบบนํ�ายาโดยตรง ในการหมุนเวยีนถ่ายเทความร้อนออกจากอาคาร แต่
ทั�งนี� ระบบเองก็จะตอ้งใชร้ะบบท่อนํ�ายาและการควบคุมที�ซบัซอ้นกวา่  

คาํวา่ Variable Refrigerant Volume หมายถึงการที�ระบบจะตอ้งสามารถควบคุมปริมาณการไหลของนํ� ายา 
ไปยงั evaporator แต่ละตวัได้อย่างอิสระ ซึ� งจะทาํให้ระบบปรับอากาศ ทาํงานได้หลายสภาวะใน
ขณะเดียวกนั ขึ�นกบัพื�นที�และการใช้งาน ตวัอย่างเช่นพื�นที�ที�ตอ้งการควบคุมอุณหภูมิและความชื�นที�
แตกต่างกนั หรือพื�นที�สองโซนทาํงานพร้อมกนั โดยโซนหนึ� งตอ้งการความร้อน อีกโซนหนึ� งตอ้งการ
ความเยน็ อีกทั�งยงัสามารถนาํความร้อนและความเยน็มาแลกเปลี�ยนกนัไดอี้กดว้ย การควบคุมปริมาณการ
ไหลของนํ�ายาโดยการใช ้variable speed compressor เป็นหวัใจสาํคญัของการทาํงานของระบบ VRF  
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รูปที� 1.7-19 ตวัอยา่งเทคโนโลย ีVariable Speed Compressor 

 

การปรับเปลี�ยนระดบัการทาํงานของเครื�องอดัไอ ระบบ VRF ซึ� งเป็นระบบหลกัของเครื�องระบบนี�  
ทาํงานผ่านอุปกรณ์ที�เรียกว่า Variable speed compressor ทาํให้เครื�องอดัไอของระบบนี�  สามารถ
ปรับเปลี�ยนการทาํงานเป็นขั�นๆ ตามภาระการทาํความเย็นที�ตอ้งการ โดยตวัอย่างของผูผ้ลิตรายหนึ� ง 
เริ�มตน้จากรุ่นเล็กซึ� งมีขนาด 6 แรงมา้ (ประมาณ 5 ตนั ความเยน็) สามารถควบคุม การทาํงานขึ�นลงได ้13 
ขั�น ส่วนในรุ่นใหญ่ขนาด 10 แรงมา้ (ประมาณ 9 ตนัความเยน็) สามารถ ควบคุมรอบ การทาํงานของ
เครื�องอดัไอได ้21 ขั�น  
 

 

รูปที� 1.7-20 ตวัอยา่งการปรับเปลี�ยนระดบัการทาํงานของเครื�องอดัไอ 
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อุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายนํ�ายา (Refrigerant piping) เป็นอุปกรณ์เสริมที�ทาํให้สามารถเดินท่อนํ� ายาแบบรวมท่อ
หรือแยกท่อไดเ้หมือนการเดินระบบท่อนํ�าประปา ทาํให ้การติดตั�ง ท่อนํ� ายาปรับอากาศ สะดวก ประหยดั 
และยืดหยุ่น กว่าการเดินท่อนํ� ายาในระบบเดิม ทาํให้ระบบนี�  สามารถติดตั�ง FCU หลายชุด กบั CDU 
เพียงตวัเดียวได ้

 
 

 
รูปที� 1.7- 21 การเดินท่อนํ�ายาระหวา่ง FCU และ CDU 

 

 

รูปที� 1.7- 22 อุปกรณ์ท่อแบ่งจ่ายนํ�ายา (REFRIGERANT PIPING) 

 



                          

รูปที� 1.7- 23 การเดินท่อนํ�ายาระหว่

ผูใ้ชง้านสามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ 
ฝ้าเพดาน (Ceiling Mounted Cassette), 
Mounted Built-in Type), แบบแขวนใตฝ้้า 
Type), แบบตั�งพื�นภายนอก (Floor Stand Type), 
เพื�อใหเ้กิดความหลากหลายในการใชง้าน

การควบคุมของระบบ VRF จะใช ้
จากเครื�อง FCU เขา้หากนัแลว้ต่อเขา้เครื�อง 
เดียวจะสามารถควบคุมการทาํงานของระบบทั�งหมดได ้
ขอ้ปลีกยอ่ย อีกมาก สามารถ ศึกษาไดจ้ากเอกสารของผูผ้ลิตแต่ละราย
ความผดิพลาดในการทาํงานของเครื�องตั�งแต่ก
ผิดพลาดในการเดินท่อนํ� ายาปรับอากาศ
ระบบบริหารอาคาร (BMS) ส่วนกลางไดด้ว้ย

 

รูปที� 1.7- 24 ระบบ 
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การเดินท่อนํ�ายาระหวา่ง CONVENTIONAL SPLIT TYPE และ 

 

ผูใ้ชง้านสามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ FCU หรือ Indoor Units หลายชนิด ไดต้ามความเหมาะสม เช่น แบบฝัง
Ceiling Mounted Cassette), แบบซ่อนในฝ้าเพดาน (Ceiling Mounted Duct Type 

แบบแขวนใตฝ้้า (Ceiling Suspended Type), แบบติดผนงั 
Floor Stand Type), แบบตั�งพื�นชนิดซ่อน (Concealed Floor Stand Type) 

เพื�อใหเ้กิดความหลากหลายในการใชง้าน 

จะใช ้Wiring System ลกัษณะจะเป็นสายสัญญาณที�ต่อกนัในรูปแบบอนุกรม
เขา้หากนัแลว้ต่อเขา้เครื�อง CDU การต่ออุปกรณ์ควบคุมสามารถต่อกบั 

เดียวจะสามารถควบคุมการทาํงานของระบบทั�งหมดได ้(รายละเอียดเกี�ยวกบัระบบควบคุมการทาํงาน มี
ขอ้ปลีกยอ่ย อีกมาก สามารถ ศึกษาไดจ้ากเอกสารของผูผ้ลิตแต่ละราย) ระบบควบคุมการทาํงานและแจง้
ความผดิพลาดในการทาํงานของเครื�องตั�งแต่การตรวจสอบความผิดพลาดในการต่อเชื�อมสายเคเบิลความ
ผิดพลาดในการเดินท่อนํ� ายาปรับอากาศ และในบางผลิตภณัฑ์สามารถเชื�อมต่อระบบควบคุมนี�  เขา้กบั

ส่วนกลางไดด้ว้ย 

ระบบ WIRING ของการควบคุมระหวา่ง FCU และ CDU

ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  
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และ VRF SYSTEM 

หลายชนิด ไดต้ามความเหมาะสม เช่น แบบฝัง
Ceiling Mounted Duct Type และ Ceiling 

แบบติดผนงั (Wall Mounted 
Concealed Floor Stand Type) 

ลกัษณะจะเป็นสายสัญญาณที�ต่อกนัในรูปแบบอนุกรม
ารต่ออุปกรณ์ควบคุมสามารถต่อกบั CDU เพียงจุด

รายละเอียดเกี�ยวกบัระบบควบคุมการทาํงาน มี
ระบบควบคุมการทาํงานและแจง้

ารตรวจสอบความผิดพลาดในการต่อเชื�อมสายเคเบิลความ
และในบางผลิตภณัฑ์สามารถเชื�อมต่อระบบควบคุมนี�  เขา้กบั

 

CDU 
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การแกปั้ญหาเรื�องระบบนํ�ามนัหล่อลื�นระบบ VRF มีการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเรื�องระบบนํ� ามนัหล่อลื�น
ในเครื�องอดัไอ ทาํใหส้ามารถวางท่อนํ�ายาทาํความเยน็ไดไ้กลกวา่การวางท่อนํ� ายาในระบบเดิมมาก ดงัใน
ภาพเป็นตวัอย่างของผลิตภณัฑ์หนึ�งซึ� งระยะห่างของระหว่าง CDU (Outdoor Unit) กบั FCU (Indoor 
Unit) ในระบบแบบนี�  มีระยะทางสูงสุดเท่ากบั 100 เมตร ระดบัแตกต่างระหวา่ง Outdoor Unit กบั Indoor 
Unit เท่ากบั 50 เมตร ระดบัแตกต่างของ Indoor Unit แต่ละชุดในระบบเดียวกนัเท่ากบั 15 เมตร (ทั�งนี� ใน
แต่ละผลิตภณัฑ์อาจมีขอ้จาํกดัในส่วนนี�แตกต่างกนั ซึ� งผูอ้อกแบบและผูใ้ชจ้ะตอ้งศึกษาขอ้มูลจากผูผ้ลิต
แต่ละราย) 
 

 

รูปที� 1.7-25 ตวัอยา่ง ระยะห่างระหวา่ง CDU และ FCU 
 

2. ข้อเปรียบเทยีบระบบปรับอากาศ 

ลกัษณะการเปรียบเทียบ ระบบ split type 
แบบ constant 

refrigerant flow system 

ระบบ water cooled 
chiller system 

ระบบ VRF 
Variable refrigerant 

flow system 
อุปกรณ์และการใชพื้�นที� ตอ้งมีพื�นที�วาง FCU โดย

สามารถกระจายไปเป็น
จุดยอ่ย หรืออาจต่อเป็น
ท่อลมจากเครื�อง FCU ก็
ได ้

ตอ้งมีพื�นที�วาง CDU 
ตาํแหน่งจะตอ้งอยูใ่กล ้
FCU  

ตอ้งมีพื�นที�วาง FCU 
โดยสามารถกระจายไป
เป็นจุดยอ่ย หรืออาจต่อ
เป็นท่อลมจากเครื�อง 
FCU กไ็ด ้

ตอ้งมีพื�นที�วาง chiller 
cooling tower และปั_ม
นํ�าส่วนกลาง 

ตอ้งมีพื�นที�วาง FCU โดย
สามารถกระจายไปเป็น
จุดยอ่ย หรืออาจต่อเป็น
ท่อลมจากเครื�อง FCU ก็
ได ้

พื�นที�วาง CDU รวมเป็น
จุดใหญ่จุดเดียว หรือ
แบ่งเป็นโซน 

การวางอุปกรณ์แต่ละ
ส่วน 

ระยะห่างของ FCU กบั 
CDU ไดป้ระมาณ 15 
เมตร 

ระยะห่างระหวา่ง FCU, 
chiller, cooling tower 
อยูห่่างกนัไดม้าก 

ระยะห่างระหวา่ง FCU, 
CDU อยูห่่างกนัไดม้าก 
เนื�องจากใชร้ะบบ 
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ลกัษณะการเปรียบเทียบ ระบบ split type 
แบบ constant 

refrigerant flow system 

ระบบ water cooled 
chiller system 

ระบบ VRF 
Variable refrigerant 

flow system 
เนื�องจากใชร้ะบบปั_มนํ�า
และตอ้งใชร้ะบบท่อนํ�า
เยน็ในการทาํงาน ซึ�ง
ระบบท่อนํ�าเยน็มกัมี
ขนาดใหญ่ และตอ้งการ
พื�นที�ติดตั�งมากใน
อาคาร 

variable speed 
compressor 
ไม่ตอ้งใชร้ะบบท่อนํ�าเยน็
ในการทาํงาน ส่วนระบบ
ท่อนํ�ายาที�ตอ้งเดินใน
อาคารมีขนาดเลก็ และ
ตอ้งการพื�นที�ติดตั�งนอ้ย
กวา่ระบบท่อนํ�า 

การถ่ายเทความร้อน การถ่ายเทความร้อน 
เกิดขึ�นในขั�นตอนเดียว
ระหวา่งนํ�ายาทาํความเยน็
และอากาศ 

การถ่ายเทความร้อน 
เกิดขึ�นสองขั�นตอน
ประกอบไปดว้ย  
1) ขั�นตอนระหวา่งนํ�ายา
ทาํความเยน็และนํ�าเยน็  
2) ขั�นตอนระหวา่งนํ�า
เยน็และอากาศ ส่งผลต่อ
ความสูญเสียของ
พลงังาน 

การถ่ายเทความร้อน 
เกิดขึ�นในขั�นตอนเดียว
ระหวา่งนํ�ายาทาํความเยน็
และอากาศ 

ผลกระทบต่อรูปแบบ
สถาปัตยกรรมภายนอก 

ตอ้งมีสถานที�เปิดโล่งหรือ
มีเกลด็ระบายอากาศ ทุก
ตาํแหน่งของการติดตั�ง 
CDU ซึ�งกระจายไปทั�ว
อาคาร 

ไม่จาํเป็นตอ้งมีสถานที�
เปิดโล่งหรือมีเกลด็
ระบายอากาศ ทุก
ตาํแหน่งของการติดตั�ง 
CDU ซึ�งกระจายไปทั�ว
อาคาร 
แต่จาํเป็นตอ้งมีหอ้ง
เครื�องสาํหรับ chiller, 
ระบบปั_มนํ�า, ที�ตั�งของ 
cooling tower 

ตอ้งมีสถานที�เปิดโล่ง
หรือมีเกลด็ระบายอากาศ 
ทุกตาํแหน่งของการติดตั�ง 
CDU ซึ�งกระจายไปทั�ว
อาคารแต่จาํนวนของ 
CDU จะนอ้ยกวา่ในกรณี
ของ ระบบ split type 
แบบ constant refrigerant 
flow system อยูม่าก 

การทาํงาน part load 
ของอุปกรณ์ทาํความ
เยน็ 

การทาํงานของ CDU เป็น
แบบ on/off control ไม่
สามารถทาํงานแบบขั�น
ได ้

Chiller ในระบบ 
constant water flow 
ทาํงาน part load ไม่ได ้
ตอ้งเปิดหรือปิดอยา่ง

การทาํงานของ CDU เป็น
แบบ variable speed 
control สามารถทาํงาน
แบบขั�นได ้
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ลกัษณะการเปรียบเทียบ ระบบ split type 
แบบ constant 

refrigerant flow system 

ระบบ water cooled 
chiller system 

ระบบ VRF 
Variable refrigerant 

flow system 
 
 
 
 

แบ่งส่วนการทาํงานโดย
กระจาย FCU ไปในพื�นที�
ที�ตอ้งการ 
 

เหมาะสาํหรับการใชง้าน
ที�มีการเปิดปิดระบบปรับ
อากาศไม่พร้อมกนัและ
การควบคุมอุณหภูมิไม่
เท่ากนัในแต่ละส่วน 

เดียว ในขณะที� 
Chiller ในระบบ varible 
water flow ทาํงาน part 
load ได ้แต่ไดน้อ้ยขั�น 

แบ่งส่วนการทาํงานโดย
กระจาย FCU หรือ 
AHU ไปในพื�นที�ที�
ตอ้งการ 

เหมาะสาํหรับการใช้
งานที�มีการเปิดปิด
ระบบปรับอากาศพร้อม
กนั 

 
 
 
 

แบ่งส่วนการทาํงานโดย
กระจาย FCU ไปในพื�นที�
ที�ตอ้งการ 
 

เหมาะสาํหรับการใชง้าน
ที�มีการเปิดปิดระบบปรับ
อากาศไม่พร้อมกนัและ
การควบคุมอุณหภูมิไม่
เท่ากนัในแต่ละส่วน 

การแบ่งช่วงการติดตั�ง
ระบบ 

สามารถแบ่งการติดตั�ง
ระบบเป็นส่วนๆ ไดต้าม
การเปิดใชง้านของอาคาร 

ตอ้งติดตั�งระบบทั�งหมด
ในครั� งเดียว 

สามารถแบ่งการติดตั�ง
ระบบเป็นส่วนๆ ไดต้าม
การเปิดใชง้านของอาคาร 

การควบคุมอุณหภูมิใน
ส่วนพื�นที�ปรับอากาศ 

ตดัการทาํงานของ CDU 
ถา้อุณหภูมิถึงจุดที�
ตอ้งการและจะเริ�มทาํงาน
อีกครั� งเมื�อเวลาผา่นไปไม่
นอ้ยกวา่ 3 นาที 

ตอ้งใชร้ะบบ VAV 
(variable air volume) 
เขา้มาช่วยในการ
ควบคุมปริมาณอากาศที�
ไหลเขา้พื�นที�ใชง้าน 

ทาํงานร่วมกนัระหวา่ง 
FCU และ CDU สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิในแต่ละ
พื�นที� ไดแ้ตกต่างกนั 
 

 การทาํงานของ CDU เป็น
แบบรอบการหมุนคงที� 

 การทาํงานของ CDU เป็น
แบบ variable speed 
compressor 

การใชง้านและการ
บาํรุงรักษา 

มีจาํนวนอุปกรณ์ที�ตอ้ง
ดูแลรักษานอ้ย 
สามารถใชช่้าง
เครื�องปรับอากาศทั�วไป
ในการซ่อมบาํรุง 

มีจาํนวนอุปกรณ์ที�ตอ้ง
ดูแลรักษามาก 
และตอ้งใชช่้าง
เครื�องปรับอากาศที�มี
ความรู้เฉพาะในการ
ซ่อมบาํรุง 

มีจาํนวนอุปกรณ์ที�ตอ้ง
ดูแลรักษานอ้ย 
แต่ยงัคงตอ้งใชช่้าง
เครื�องปรับอากาศที�มี
ความรู้เฉพาะในการซ่อม
บาํรุง 
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3. ประโยชน์ของระบบ VRF 

การติดตัSง : ระบบผลิตนํ� าเยน็แบบรวมศูนย ์หรือ Chiller system มีการใช ้Water chiller ซึ� งเป็นอุปกรณ์
หนกั และตอ้งการการยกดว้ยปั� นจั�น ส่วนระบบ VRF เป็นอุปกรณ์ที�มีนํ� าหนกัเบามากกวา่ ไม่ว่าจะเป็น 
condensing unit หรือ evaporator การขนยา้ยแต่ละ unit ทาํไดง่้ายกวา่ ในกรณีที�ตอ้งระบบที�มี capacity 
มาก เช่นหลายร้อยตนัความเยน็ ก็สามารถทาํไดโ้ดยการใช้ unit ยอ่ยมาทาํงานต่อเนื�องกนั แต่ละระบบ
เป็นระบบนํ� ายาที�สามารถควบคุมได้โดยอิสระ แต่ใช้ระบบควบคุมร่วมกัน ซึ� งมีประโยชน์ในกรณีที�
อาคารมีภาระความร้อนไม่เต็มพิกดั (part load) หรือมีการใชอ้าคารในบางพื�นที�ไม่ทั�งหมด การปรับนํ� ายา
สามารถทาํให้ระบบมีความเหมาะสมกบัแต่ละพื�นที�ได ้ซึ� งมีความคลา้ยคลึงกบัระบบ VAV (variable air 
volume system) ที�ทาํงานร่วมกบัระบบผลิตนํ� าเยน็แบบรวมศูนย ์และยงัคงใชแ้นวคิดในการถ่ายเทความ
ร้อนโดยผา่นระบบท่อนํ� าและระบบท่อลม การที�ระบบ VRF มีนํ� าหนกัเบา ทาํให้โครงสร้างที�ตอ้งรองรับ 
มีขนาดเล็กลง ไม่ตอ้งมีการใช้ท่อลมสําหรับการจ่ายลมเยน็ แต่ยงัคงมีการใช้ท่อลมสําหรับการระบาย
อากาศระบบ VRF มีความเหมาะสมสําหรับการปรับปรุง หรือติดตั�งเครื�องปรับอากาศสําหรับอาคารเก่า
หรืออาคารที�ตอ้งมีการอนุรักษเ์พราะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมนอ้ยกวา่ระบบผลิตนํ� าเยน็แบบ
รวมศูนย ์ซึ� งตอ้งมีพื�นที�ในการวาง water chiller, พื�นที�ในการวาง AHU, และการเดินท่อลม อยา่งไรก็ตาม
เนื�องจากการที�ตอ้งใช้การเดินท่อนํ� ายาจาํนวนมากในอาคาร การเดินท่อดงักล่าวตอ้งการช่างติดตั�งที�มี
ทกัษะการทาํงานที�สูง เพื�อให้ได้งานติดตั�งที�มีคุณภาพและไม่มีปัญหาในการทาํงานต่างๆ เช่น การรั�ว 
เกิดขึ�น 

ความยืดหยุ่นในการออกแบบ : condensing unit 1 ตวัสามารถทาํงานไดก้บั evaporator ไดห้ลายตวั 
(ขอ้มูลเรื�องจาํนวน สอบถามไดจ้ากบริษทัผูผ้ลิต) โดยที� evaporator หรือ fan coil unit อาจมีไดห้ลาย
รูปแบบเช่น แบบติดผนงั แบบแขวนใตฝ้้า แบบตั�งพื�น การเพิ�มเติมระบบสามารถทาํไดง่้ายกวา่ระบบผลิต
นํ�าเยน็แบบรวมศูนย ์ 

การดูแลรักษาและซ่อมบํารุง : ถึงแมว้่าระบบจะมีความซับซ้อนเรื� องการควบคุมนํ� ายาแต่เป็นความ
ซับซ้อนภายในวงจรควบคุมอิเลคทรอนิกส์เท่านั�น ในแง่ผูใ้ช้ ผูติ้ดตั�ง ผูดู้แลรักษา ระบบ VRF จะมี
ลกัษณะที�คลา้ยกบั ระบบ split type มาก ซึ� งมีความซับซ้อน อุปกรณ์ที�น้อยกว่า และการดูแลรักษาที�
ประหยดักวา่ ระบบผลิตนํ�าเยน็แบบรวมศูนย ์การดูแลรักษาพื�นฐานก็จะเหมือนกบัเครื�องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนทั�วไป เช่นการเปลี�ยนแผน่กรอง การทาํความสะอาด coil ความแตกต่างที�ชดัเจนคือไม่มีระบบ
ท่อนํ� าเย็น ไม่ต้องมีการทาํ water treatment อย่างไรก็ตามการดูแลรักษาสําหรับระบบควบคุมและ
อิเลคทรอนิกส์อาจจะตอ้งพึ�งพาบริษทัผูผ้ลิตทั�งในแง่ service และ spare part   
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รูปที� 1.7-26 ตวัอยา่งการติดตั�งระบบ VRF 
 



                          

รูปที� 1.7-27 การทาํงานร่วมกนัระหวา่ง 
 
การควบคุมอุณหภูมิและความชืSน
แตกต่างของอุณหภูมิและความชื�นได ้เนื�องจ
สามารถควบคุมปริมาณการไหลของนํ� ายา ความแม่
(+/- 0.6 DEG C)  
 

รูปที� 1.7- 28 ขอ้เปรียบเทียบการ

การประหยัดพลังงาน :  ดว้ยพื�นที�และสภาพการณ์ที�เหมาะสม ระบบ
ระบบผลิตนํ� าเยน็แบบรวมศูนย ์ที�ทาํงานร่วมกบัระบบท่อลม เนื�องจากการที�มีท่อลม โดยทั�วไปจะมีการ
รั�วของอากาศหมุนเวียนประมาณ 
ไปดว้ย 2-3 compressor ต่อ 1 condensing unit 
ซึ� งโดยทั�วไประบบปรับอากาศจะทาํงานอยูที่� 
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การทาํงานร่วมกนัระหวา่ง CDU 1 unit กบั FCU หลาย unit ที�มีความหลากหลาย

ความชืSน : ระบบ VRF สามารถควบคุมโซนหลายๆ
ะความชื�นได ้เนื�องจากระบบใช ้VARIABLE SPEED COMPR

รไหลของนํ� ายา ความแม่นยาํในการควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง 

 

ขอ้เปรียบเทียบการควบคุมอุณหภูมิระหวา่ง VRF และ ระบบ 

 
ดว้ยพื�นที�และสภาพการณ์ที�เหมาะสม ระบบ VRF อาจมีประสิทธิภาพที�ดีกว่า 

ระบบผลิตนํ� าเยน็แบบรวมศูนย ์ที�ทาํงานร่วมกบัระบบท่อลม เนื�องจากการที�มีท่อลม โดยทั�วไปจะมีการ
รั�วของอากาศหมุนเวียนประมาณ 10-20 % ของระบบลมหมุนเวียนทั�งหมด ระบบ 

1 condensing unit ทาํให้เกิดผลดีเมื�อระบบตอ้งการการทาํงานแบบ 
ซึ� งโดยทั�วไประบบปรับอากาศจะทาํงานอยูที่� 40-80 % ของ full load กรณีอาคารที�ตอ้งการทั�งความร้อน

ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  

     96-141 

 

ที�มีความหลากหลาย 

สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซนที�ตอ้งการความ
VARIABLE SPEED COMPRESSOR ทาํให้

มิอยู่ในช่วง +/- 1 DEG F 

และ ระบบ AHU ทั�วไป 

อาจมีประสิทธิภาพที�ดีกว่า 
ระบบผลิตนํ� าเยน็แบบรวมศูนย ์ที�ทาํงานร่วมกบัระบบท่อลม เนื�องจากการที�มีท่อลม โดยทั�วไปจะมีการ

ระบบ VRF มกัจะประกอบ
เมื�อระบบตอ้งการการทาํงานแบบ part load 

กรณีอาคารที�ตอ้งการทั�งความร้อน
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และความเยน็ในเวลาเดียวกนั ระบบสามารถถ่ายโอนพลงังานระหว่างโซนได้ โดยการใช้ระบบ heat 
recovery 

 

รูปที� 1.7- 29 twin DC compressor 

สาํหรับผูผ้ลิต VRF แต่ละราย จะมีแนวทางการออกแบบเป็นของตนเอง หลายรายมีการใชร้ะบบท่อแบบ
สามทาง (liquid, suction และ discharge) ประกอบกบัวาล์วและอุปกรณ์แลกเปลี�ยนความร้อน ที�ใช้ใน
ถ่ายเทความร้อนจากนํ�ายาสภาวะ superheat ไปสู่อุปกรณ์อื�นที�ตอ้งการความร้อน 

ประสิทธิภาพของระบบ VRF ขึ�นกบัพื�นที�และสภาพการณ์ที�เหมาะสม ตวัอยา่งเช่นอาคารหน่วยงานรัฐ
หลงัหนึ� งในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งพื�นที�เป็น 2 โซน มีพื�นที�ใกล้เคียงกนั โดยโซน 1 มีการติดตั�ง 
ระบบ rooftop VAV และโซน 2 มีการติดตั�งระบบ VRF จากการทดสอบเปรียบเทียบพบว่า การใช้
พลงังานของ VRF ตํ�ากวา่ ระบบ VAV ประมาณ 38%  

การทดสอบเปรียบเทียบระหว่างผูผ้ลิต VRF ขนาด 200 TR ระหว่าง VRF แบบระบายความร้อนดว้ย
อากาศและระบบผลิตนํ� าเยน็แบบรวมศูนยร์ะบายความร้อนดว้ยนํ� า ในประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้
เห็นค่าติดตั�งของระบบ VRF ที�ถูกกวา่ระบบผลิตนํ� าเยน็แบบรวมศูนยร์ะบายความร้อนดว้ยนํ� า ประมาณ 
5-20% สาํหรับการทาํงานในช่วงปกติสําหรับ VRF ที�ใชน้ํ� ายา R410A พบวา่ค่าการประหยดัพลงังานของ
ระบบ VRF ดีกวา่ระบบผลิตนํ�าเยน็แบบรวมศูนยร์ะบายความร้อนดว้ยนํ�า ประมาณ 30-40% โดยเฉลี�ย ขอ้
น่าสังเกตอนัหนึ� งจากการทดสอบพบว่า ระบบผลิตนํ� าเย็นแบบรวมศูนย์ระบายความร้อนด้วยนํ� า มี
ประสิทธิภาพที�ดีกว่าระบบ VRF ณ ที�สภาวะมากกวา่ 90% ของ full load แต่ในช่วงเวลาทาํงานจริง 
มากกว่า 80% ของระบบทาํปรับอากาศทาํงานอยู่ที�สภาวะ 45-80% ของ full load ซึ� งระบบ VRF มี
ประสิทธิภาพที�ดีกวา่ระบบผลิตนํ�าเยน็แบบรวมศูนยร์ะบายความร้อนดว้ยนํ� า จากการเปรียบเทียบนี�แสดง
ใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพที�ดีกวา่ในช่วง part load ของระบบ VRF 
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การตรวจสอบการใชพ้ลงังานของระบบ VRF โดยการติดตั�งมิเตอร์วดัยอ่ยสําหรับแต่ละชุด condensing 
unit สามารถทาํไดโ้ดยง่าย ทาํให้สามารถตรวจสอบการใชพ้ลงังานของแต่ละโซน แต่ละพื�นที�ไดอ้ย่าง
ชดัเจน มากกว่าระบบระบบผลิตนํ� าเยน็แบบรวมศูนยซึ์� งจาํเป็นตอ้งทาํการตรวจสอบการใชพ้ลงังานใน
ภาพรวมเท่านั�น ในบางลกัษณะงานเช่นเป็นในอาคารที�มีพื�นที�ใชง้านร่วมกนัหลายหน่วยงาน ก็สามารถ
ทาํการตรวจสอบการใชพ้ลงังานของแต่ละโซน แต่ละพื�นที�ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ความสามารถในการควบคุมสภาวะอากาศที0หลากหลาย :  ระบบ VRF สามารถควบคุมโซนหลายๆ โซน
ที�ตอ้งการความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื�นได ้เนื�องจากระบบใช ้variable speed compressor ทาํให้
สามารถควบคุมปริมาณการไหลของนํ�ายาไดอ้ยา่งแม่นยาํ จึงมีความเหมาะสมในการใชง้านสําหรับอาคาร
ที�มีหลายลกัษณะพื�นที�ใช้งานและตอ้งการการควบคุมที�แตกต่างกนั เช่นอาคารสํานกังาน โรงพยาบาล 
โรงแรม เป็นตน้ 

 
รูปที� 1.7- 30 ระบบ VRF ที�สามารถควบคุมโซนหลาย  ๆโซนที�ตอ้งการความแตกต่างของอุณหภูมิและความชื�น 

 

ความต้านทานต่อกระแสลมในอาคารสูง :  โดยทั�วไปความเร็วในการ discharge อากาศออกจาก 
condensing unit อยูที่�ความเร็ว 3-4 m/s เมื�อติดตั�ง condensing unit ในอาคารสูงซึ� งมีกระแสลมที�แรงทาํให้
การระบายความร้อนไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งที�ควรจะเป็นจากในภาพจะเป็นผลการ simulation ของอากาศ
ที�เกิดการ recirculation เนื�องจากลมแรงในอาคารสูง ส่งผลให้การระบายความร้อนของ condensing unit 
เกิดปัญหา 
 



                          

รูปที� 1.7- 31 ผลการ simulation 

 
จากกราฟในภาพแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี�ยนแปลงความสามารถในการทาํงานของเครื�องปรับอากาศแบบ 
conventional split type ซึ� ง condensing temperature 
ภายนอกเท่ากบั 35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิของอากาศภายนอกเท่ากบั 
องศาเซลเซียส ซึ� งถา้อุณหภูมิในการควบแน่นเพิ�มขึ�นจาก 
ความสามารถในการทาํความเยน็ หรือ 
พลงังานเพิ�มขึ�น 

รูปที� 1.7- 32 การเปลี�ยนแปลง 

บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใน

                                                       

simulation ของอากาศที�เกิดการ recirculation เนื�องจากลมแรงในอาคารสูง

จากกราฟในภาพแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี�ยนแปลงความสามารถในการทาํงานของเครื�องปรับอากาศแบบ 
condensing temperature ส่งผลต่อ cooling capacity 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิในการควบแน่นของ CDU จะอยูที่� 55 
อุณหภูมิของอากาศภายนอกเท่ากบั 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในการควบแน่นของ
องศาเซลเซียส ซึ� งถา้อุณหภูมิในการควบแน่นเพิ�มขึ�นจาก 50 องศาเซลเซียส มาเป็น 
ความสามารถในการทาํความเยน็ หรือ cooling capacity ก็จะลดลงประมาณ 10 

การเปลี�ยนแปลง cooling capacity เนื�องจากการเปลี�ยนแปลง condensing temperature

3-4 m/s 

ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  
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เนื�องจากลมแรงในอาคารสูง 

จากกราฟในภาพแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลี�ยนแปลงความสามารถในการทาํงานของเครื�องปรับอากาศแบบ 
ถา้อุณหภูมิของอากาศ

55 องศาเซลเซียส แต่ถา้
อุณหภูมิในการควบแน่นของ CDU จะอยูที่� 50 

มาเป็น 55 องศาเซลเซียส 
10 % ส่งผลต่อการใช้

 

condensing temperature 

10 m/s 



                          

เมื�อนาํมาเปรียบเทียบระหวา่งระบบ  
แรงไหลขึ�นบน หรือลมแรงไหลลงล่าง ระ
ของอาคารสูง 
 

รูปที� 1.7-33 เปรียบเทียบความตา้นทานต่อแรงลมระหวา่งระบบ  

4. ตัวอย่างอาคารที�ใช้ระบบปรับอากาศ 

ชนิดของอาคาร:  สาํนกังาน, โชวรู์ม
ซ่อมบาํรุง

ที�ตั�ง

บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานใน

                                                       

เมื�อนาํมาเปรียบเทียบระหวา่งระบบ  conventional split type และระบบ VRF ไม่วา่จะเป็นสภาวะมีลม
แรงไหลขึ�นบน หรือลมแรงไหลลงล่าง ระบบ VRF ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไม่มีผลกระทบจากลมแรง

เปรียบเทียบความตา้นทานต่อแรงลมระหวา่งระบบ  Conventional split type
 

 
ตัวอย่างอาคารที�ใช้ระบบปรับอากาศ VRF 

 

อาคาร A.C.E. DAIKIN COMPLEX 
โชวรู์ม, หอ้งสัมมนาและฝึกอบรม โรงงานผลิตสินคา้ไฮเท
ซ่อมบาํรุง, โกดงั เก็บสินคา้ แบบ อตัโนมติั 

ที�ตั�ง: ANG MO KIO INDUSTRIAL PARK 

ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  
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ไม่วา่จะเป็นสภาวะมีลม
ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยไม่มีผลกระทบจากลมแรง

 
Conventional split type และระบบ VRF 

 

โรงงานผลิตสินคา้ไฮเทค, ส่วนบริการ 
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ตาํแหน่งที�ตั�งของ CDU บริเวณดาดฟ้าชั�น 2 ของอาคารไดมี้การแบ่งกลุ่มของ CDU เป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่ม
จะจ่ายนํ�ายาปรับอากาศใหแ้ก่ FCU ของอาคารแต่ละชั�น 
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1.8  กรณีศึกษาที�ประสบผลสําเร็จในระบบปรับอากาศ 
 
1.8.1  เครื�องทาํนํ�าเย็น 

Chiller 1 (HK-1) การปรับตั งอุณหภูมนํิ าเยน็ของ CH-2 จาก 45OF เป็น 47OF 

ผลประหยัดที�ได้         98,871.14 kWh/ป} 
คิดเป~นเงิน               327,263.47 บาท/ป}
                         

แนวคดิ : การปรับตั งอุณหภูมินํ าเย็นให้สูงขึ นทุก 1 oF จะส่งผลให้สมรรถนะของเครื=องทํานํ าเย็นสูงขึ น
ประมาณ 4 % จากการตรวจสอบภาระการทํางานของเครื=องทํานํ าเย็น CH-2 พบว่าทํางานที=ภาระ
ตํ=ากว่า 80 % จึงทําการปรับตั งอุณหภูมินํ าเย็นให้สูงขึ นจาก 45 oF เป็น 47 oF โดยอุณหภูมิในพื นที=
ปรับอากาศยังอยู่ในสภาวะสุขสบาย ส่งผลให้ค่า kW/TR ลดลงจาก 0.806 kW/TR เป็น 0.708 
kW/TR คดิเป็น 12.16 %

 
 

 

Chiller 1 (HK-2) การปรับตั�งอุณหภูมิเครื�องทําน�ําเย็นให้สูงขึ�น

แนวคดิ : สถานประกอบการทําการทดลองปรับตั งอุณหภูมิของเครื=องทํานํ าเยน็ให้สูงขึ นจากเดิม 13 ๐C เป็น 15 ๐

C และทําการเก็บข้อมูลการทํางานของ Compressor พบว่ามีการทํางานลดลงจากวันละ 13.7 ชั=วโมง 
เป็น 6.9 ชั=วโมง โดยไม่ส่งผลต่อการทํางาน

ผลประหยัดที�ได้       59,844.00   kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน               195,091.44   บาท/ป}
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Chiller 1 (HK-3) การปรับตั�งอุณหภูมิน�ําเย็นพักเที�ยงจาก 45 oF เป~น 48 oF (3 Plant)

แนวคิด : เดิมสถานประกอบการทําการปรับตั�งอุณหภูมิน�ําเย็นไว้ที� 45  oF ตลอดทั�งวัน แต่
เนื�องจากในเวลากลางวัน จะมีภาระการทํางานน้อย จึงทําการเพิ�มอุณหภูมิน�ําเย็นเป~น 48 oF จะ
ช่วยให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ�าในระบบปรับอากาศลงได้ 

ผลประหยัดที�ได้  12,012.15     kWh/ป}  
คิดเป~นเงิน        34,354.75    บาท/ป}

 
 

 

 

Chiller 1 (HK-4) การปรับตั�งอุณหภูมิน�ําเย็นในช่วงกลางคืนจาก 45 oF เป~น 48 oF 

แนวคิด : เดิมจะมีการปรับตั�งอุณหภูมิน�ําเย็นไว้ที� 45  oF  แต่เนื�องจากในเวลากลางคืน จะมีภาระการทํางาน
ต�ํา จึงทําการเพิ�มอุณหภูมิน�ําเย็นเป~น 48  oF  ส่งผลให้ค่า kW/TR ลดลง ส่งผลให้สามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ�าในระบบปรับอากาศลงได้

ผลประหยัดที�ได้  48,946.50   kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        159,076.13  บาท/ป}
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Chiller 2 (HK-1) การปรับลด Demand Limit ของเครื=องทํานํ าเยน็จาก 100%เป็น 90% 

ก่อนการปรับปรุง  100 %

แนวคิด : จากการตรวจสอบพบว่าเครื=องทํานํ าเย็นทํางานที=ภาระ 100% โดยทั=วไปเครื=องทํานํ าเย็นจะมี
สมรรถนะสูงขณะรับภาระที= 80-90%  ดังนั นอาคารจึงทําการปรับลด Demand Limit ของ
เครื=องทํานํ าเย็นจาก  100% เป็น 90% ส่งผลให้กําลังไฟฟ้าลดลงมากแต่ความสามารถในการ
ทําความเยน็ลดลงเลก็น้อย ทําให้ค่า kW/TR ลดลงจากเดมิ 0.747 kW/TR เป็น 0.692 kW/TR 

ผลประหยดัที=ได้        691,864.80     kWh/ ปี
คิดเป~นเงิน                  2,034,939.03 บาท/ปี

 
 

 

 

Chiller 2 (HK-2) การปรับลด Demand Limit ของเครื=องทํานํ าเยน็จาก 100% เป็น 90%

แนวคดิ : เครื=องทํานํ าเย็นจะมีสมรรถนะสูงขณะที=รับภาระ 80-90%  ดังนั นสถานประกอบการจึงทําการปรับ
ลด Demand Limit ของเครื=องทํานํ าเย็นจาก  100% เป็น 90% ส่งผลให้กําลังไฟฟ้าลดลงจาก 273 
kWเป็น 248 kWโดยความสามารถในการทําความเยน็ลดลงเลก็น้อย

ผลประหยดัที=ได้        47,932.09 kWh/ ปี  
คิดเป็นเงิน          143,173.16 บาท/ปี

ภาพก่อนปรับปรุง                ภาพหลังปรับปรุง
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Chiller 2 (HK-3) การปรับตั งการทํางานคอมเพรสเซอร์เครื=องทํานํ าเยน็ให้เหมาะสมกบั
ภาระ

แนวคดิ : เครื=องทํานํ าเยน็แบบระบายความร้อนด้วยอากาศติดตั งคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจํานวน 2 ชุดโดยแต่
ละชุดมีลูกสูบ 3 ลูก จากการตรวจสอบพบว่าคอมเพรสเซอร์แต่ละชุดทํางานที=ภาระตํ=าโดยมีการ
ทํางานเพียงสูบเดียวซึ=งคิดเป็นภาระ 30 %ส่งผลให้สมรรถนะของเครื=องตํ=าจึงทําการปรับตั งให้
คอมเพรสเซอร์เดนิใช้งานครั งละ 1 ชุด ส่งผลให้สมรรถนะของเครื=องทํานํ าเยน็สูงขึ น

ผลประหยดัที=ได้      40,035.00 kWh/ ปี
คิดเป็นเงิน             114,500.10 บาท/ปี

อุปกรณ์ พลงังานไฟฟ้าเฉลี=ยต่อวนั (kWh/D)

ก่อนปรับปรุง หลงัปรับปรุง

เครื=องทํานํ าเยน็      422.07 288.62

 
 

 

 

Chiller 3 (HK-1) การปรับลดอตัราการไหลของนํ าเยน็ที=เข้าเครื=องทํานํ าเยน็ CH 1 

แนวคดิ : จากการตรวจวัดอัตราการไหลของนํ าเย็นพบว่ามีอัตราการไหลสูงกว่า 2.4 GPM/TRมาก ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการแลกเปลี=ยนความร้อนระหว่างสารทําความเย็นกับนํ าลดตํ=าลง ทําให้สมรรถนะของ
เครื=องทํานํ าเย็นลดลง สถานประกอบการจึงทําการปรับอัตราการไหลของนํ าเย็นให้ตํ=าลงจาก 697.7  
GPM  เป็น  478.3 GPM  ส่งผลให้ตันทําความเย็นของเครื=องเพิ=มขึ นจาก 145.35  TR  เป็น  157.44  
TR  และค่า  kW/TR  ลดลงจาก  0.80   kW/TR   เป็น 0.76  kW/TR ส่งผลให้ลดพลังงานไฟฟ้าลง
ได้

ผลประหยัดที�ได้  33,465.60 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน              104,747.33 บาท/ป}

ภาพการปรับอัตราการไหลน�ําเย็น
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Chiller 3 (HK-2) การปรับสมดุลอัตราการไหลน�ําระบายความร้อนเพื�อเพิ�มสมรรถ
เครื�องทําน�ําเย็น 

แนวคิด : อัตราการไหลของน�ําระบายความร้อนต�ํากว่าพิกัดเครื�องจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี�ยน
ความร้อนระหว่างสารทําความเย็นและน�ําลดลง ทําให้สมรรถนะของ เครื�องทําน�ําเย็นต�ําลง พิกัด
โดยทั�วไปประมาณ 3.0 GPM/TR ดังนั�นจึงทําการเพิ�ม อัตราการไหลของน�ําระบายความร้อน 
CH-04 จาก 2,600 – 2,700 GPM เป�น 3,000 – 3,100 GPM ส่งผลให้ค่า kW/TR ลดต�ําลง

11:30 11:45 12:00 12:15 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15

CONDENSING (RT) 941 967 954 941 992 992 1018 1018 1005 1018

COOLING (TR) 730 743 732 723 725 730 731 733 731 741

kW/TR 0.630 0.635 0.641 0.650 0.676 0.674 0.677 0.693 0.677 0.671
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11:30 11:45 12:00 12:15 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15

CONDENSING (RT) 894 905 905 928 961 961 1016 1016 1016 1005

COOLING (TR) 720 720 715 748 778 760 775 758 745 747

kW/TR 0.722 0.722 0.730 0.711 0.720 0.736 0.726 0.759 0.740 0.746
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ผลประหยัดที�ได้ 512,171.52      kWh/ป} 
คิดเป~นเงิน 1,505,784.27      บาท/ป}

 
 

 

 

Chiller 3 (HK-3) การเพิ�มอัตราการไหลน�ําเย็นและน�ําระบายความร้อนเพื�อเพิ�มสมรรถนะ
เครื�องทําน�ําเย็น 

ผลประหยัดที�ได้  175,884.38   kWh/ป}              
คิดเป~นเงิน        569,865.32   บาท/ป}   

แนวคิด  : จากการตรวจวัดพบว่า อัตราการไหลของน�ําเย็นและน�ําระบายความร้อนต�ํากว่าพิกัดส่งผลให้
สมรรถนะเครื�องทําน�ําเย็นต�ํากว่าพิกัดมาก ซึ�งสาเหตุมาจากการลัดวงจรของน�ําเย็นและน�ําระบาย
ความร้อนบางส่วน(Bypass) เข้าสู้เครื�องทําน�ําเย็นชุดที�ไม่เป�ดใช้งาน เนื�องจากวาล์วอัตโนมัติอยู่ใน
ตําแหน่งเป�ดไว้ตลอดเวลา สถานประกอบการจึงทําการป�ดวาล์วด้วยมือทุกครั�ง เพื�อมิให้น�ําลัดวงจร
เข้าเครื�องที�หยุดทํางาน ส่งผลให้สมรรถนะเครื�องทําน�ําเย็นสูงขึ�นประมาณ 20 %
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Chiller 3 (HK-4) การปรับปรงุเพิ�มประสิทธิภาพเครื�องทําน�ําเย็น

แนวคดิ : จากการตรวจวัดเครื=องทํานํ าเย็นขนาด 75 TR พบว่ามีค่า kW/TRประมาณ 1.59 kW/TR ซึ=งสูงกว่า
พกิดัมาก จากการตรวจสอบพบว่าอัตราการไหลของนํ าเย็นประมาณ 95.14 GPM และปริมาณสาร
ทําความเย็นในระบบตํ=ากว่าพิกัดมาก จึงทําการปรับอัตราการไหลของนํ าเย็นให้สูงขึ นเป็น 185.76 
GPM และเติมสารทําความเย็นให้ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ค่า kW/TR ลดลงจาก 1.59 kW/TR เป็น 
0.87 kW/TR

ผลประหยดัที=ได้  56,412.00 kWh/ ปี
คิดเป็นเงิน   181,646.64 บาท/ปี

 
 

 

 

Chiller 4 (HK-1) การลดจาํนวนการเปิดใช้งานเครื=องทํานํ าเย็นลง 1 ชุด

แนวคดิ : สถานประกอบการเปิดเครื=องทํานํ าเยน็จํานวน 4 ชุดตลอดเวลาโดยแต่ละชุดรับภาระที=ประมาณ 60%
จึงทําการลดการเดินเครื=องทํานํ าเย็นจากเดิมเดิน 4 ชุด เหลือ 3 ชุด ส่งผลให้แต่ละชุดรับภาระสูงขึ น
เป็น 80% และ ปรับ Set point ของเครื=องจากเดมิ 45oF เป็น  47 oF ส่งผลให้สมรรถนะของเครื=องทํา
นํ าเยน็สูงขึ น

ผลประหยดัที=ได้     207,252.00 kWh/ ปี
คิดเป็นเงิน     681,859.08 บาท/ปี

 
 

 

 

 



บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  

                          

                                                            108-141 

 

แนวคดิ : จากการบันทึกการใช้กาํลงัไฟฟ้าของเครื=องทํานํ าเย็นพบว่าในช่วงพักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น. 
กาํลงัไฟฟ้าของเครื=องทํานํ าเยน็ลดลงเนื=องจากผู้ใช้อาคารปิดเครื=องส่งลมเย็น ดังนั นอาคารจึงทําการ
ลดการใช้งานเครื=องทํานํ าเย็นลง 1 เครื=องพร้อมทั งปิด Fresh Air  Fan  เพื=อลดภาระความร้อนจาก
อากาศภายนอกที=เข้ามาสะสมในอาคาร ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที=ใช้ในระบบปรับ
อากาศ

ผลประหยดัที=ได้            99,227.00 kWh/ปี
คิดเป็นเงิน                   280,812.00 บาท/ปี

Chiller 4 (HK-2) ลดการเปิดเครื=องทํานํ าเยน็ให้เหมาะสมกบัภาระของอาคาร

 
 

 

 

Chiller 4 (HK-3) การลดการเดินเครื�องทําน�ําเย็นลง 1 ชุด
แนวคิด : สถานประกอบการมีการเดินเครื�องทําน�ําเย็นจํานวน 2 ชุด ตลอดเวลา ส่งผลให้สิ�นเปลืองพลังงาน

ไฟฟ�ามาก จึงได้ทําการทดลองลดการเดินเครื�องทําน�ําเย็นลง 1 ชุด ซึ�งเพียงพอต่อภาระการปรับ
อากาศ โดยไม่ส่งผลต่อการผลิต

ผลประหยัดที�ได้  166,632.75   kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        639,869.76   บาท/ป}

100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์

kWh

Day

การเปรียบเทียบค่ากําลังไฟฟ�า ก่อน - หลัง การปรับปรุง

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

 
 

 

 

 



บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  

                          

                                                            109-141 

 

Chiller 4 (HK-4) การจัดการเดินเครื�องทําน�ําเย็นให้เหมาะสมกับภาระการปรับอากาศ
แนวคิด : การเดินเครื�องทําน�ําเย็นที�ภาระต�ํากว่าพิกัดจะทําให้สมรรถนะของเครื�องต�ํามากและสิ�นเปลือง

พลังงานไฟฟ�าในอุปกรณ์ประกอบต่างๆมากขึ�น จากการตรวจวัดพบว่าในช่วงเวลา 19.00 – 8.00 น. 
อาคารมีภาระต�ํามากแต่มีการเป�ดใช้งานเครื�องทําน�ําเย็น 2 ชุด ประกอบด้วย เครื�องทําน�ําเย็น 2 ชุด 
เครื�องสูบน�ําเย็น (CHP) 2 ชุด  เครื�องสูบน�ําระบายความร้อน (CDP) 2 ชุด  หอระบายความร้อน
(CT) 2 ชุด (CT ชุดละ 3 เซลล์) ซึ�งมากเกินความต้องการ จึงทําการลดการเดินเครื�องทําน�ําเย็นลง
1 ชุด เครื�องสูบน�ําเย็น 1 ชุด  เครื�องสูบน�ําระบายความร้อน 1 ชุด  หอระบายความร้อน 1 ชุด ซึ�ง
เพียงพอต่อการใช้งาน

ผลประหยัดที�ได้  791,700.00      kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        2,549,274.00      บาท/ป}     

 
 

 

 

Chiller 5 (HK-1) การทําความสะอาดหอระบายความร้อนวงจร 250 TR

ผลประหยดัที=ได้             153,475.20 kWh/ปี

คิดเป็นเงิน                      509,537.66 บาท/ปี

แนวคดิ : เมื=อนํ าที=เข้าระบายความร้อนให้กบั Condenser มีอุณหภูมิสูงจะส่งผลให้สมรรถนะของเครื=องทํา
นํ าเย็นลดตํ=าลง จากการสํารวจหอระบายความร้อนพบว่า  Filling มีความสกปรกมาก  ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการแลกเปลี=ยนความร้อนระหว่างนํ าและอากาศตํ=าลง  โดยอุณหภูมินํ าที=ได้สูง
กว่าหอระบายความร้อนวงจรอื=นที= Filling สะอาด ดังนั นสถานประกอบการจึงทําความสะอาด
หอระบายความร้อนส่งผลให้อุณหภูมินํ าที=ได้ลดลงประมาณ 6 OF ทําให้ค่า kW/TR ของเครื=องทํา
นํ าเยน็ลดลงประมาณ 16%

เครื=องทํานํ าเยน็
อุณหภูมินํ าระบาย (oF) ตันทําความเยน็

(TR)
กําลังไฟฟ้า 

(kW)
kW/TR

เข้า ออก

CH – 2D 90.3 98.2 166.5 113 0.68

CH – 3D 90.0 97.9 184.0 151 0.82

เครื=องทํานํ าเยน็
อุณหภูมินํ าระบาย (oF) ตันทําความเยน็

(TR)
กําลังไฟฟ้า 

(kW)
kW/TR

เข้า ออก

CH – 2D 84.1 91.6 175.5 107.2 0.61

CH – 3D 83.9 91.0 189.5 122.6 0.65

ก่อน

หลัง
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Chiller 5 (HK-2) เพิ�มประสิทธิภาพเครื�องทําน�ําเย็นโดยการเป�ดหอระบายความร้อน
เพิ�มขึ�น 1 ชุด

ผลประหยัดที�ได้  79,253.00 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน         246,477.00 บาท/ป}

ภาพหอระบายความร้อนและอุณหภูมิน�ําระบายความร้อนหลังการปรับปรุง

แนวคิด : อาคารเป�ดใช้งานเครื�องทําน�ําเย็นขนาด 1,000 TR จํานวน 2 ชุด และเป�ดใช้งานหอระบายความร้อน
ขนาด 1,200 TR จํานวน 2 ชุด จากการตรวจวัดพบว่าอุณหภูมิน�ําที�เข้าคอนเดนเซอร์ของเครื�องทํา
น�ําเย็นเท่ากับ  91.5 oF ซึ�งสูงกว่ามาตรฐานของเครื�องซึ�งไม่ควรเกิน 90oF อาคารจึงทําการเพิ�มการ
เดินหอระบายความร้อนชุดเล็กขนาด 650 TR เพิ�มขึ�น ส่งผลให้อุณหภูมิน�ําระบายความร้อนลดลง
จาก 91.5 oF เป~น 87 oF ทําให้ค่า kW/TR ของเครื�องทําน�ําเย็นลดลง

 
 

 

 

Chiller 5 (HK-3) การเป�ดหอระบายความร้อนเพื�อเพิ�มสมรรถนะเครื�องทําน�ําเย็น
แนวคิด  : ทําการเป�ดหอระบายความร้อนเพิ�มจาก 4 ชุด เป~น 5 ชุด ขณะที�เป�ดเครื�องทําน�ําเย็น 3 ชุด พบว่า 

อุณหภูมิน�ําระบายความร้อนโดยรวม และค่ากําลังไฟฟ�าต่อตันความเย็นของเครื�องทําน�ําเย็นทุกชุด
ลดลง โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังตาราง ทําให้สามารถลดการใช้พลังงานได้

ผลประหยัดที�ได้  140,170.37   kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        472,374.15   บาท/ป}

เครื�องทาํนํ�าเย็น
ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ลดลง

CH-1 0.587 0.568 0.019
CH-2 0.527 0.499 0.028
CH-4 0.556 0.527 0.029

เฉลี�ย 0.557 0.531 0.026

พลังไฟฟ้าต่อตัน (kW/TR)
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Chiller 5 (HK-4) การติดตั�ง Evaporative Cooling เพื�อลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า 
Condenser ของเครื�องทําน�ําเย็นจํานวน 4 ชุด

แนวคิด : การลดอุณหภูมิอากาศเข้าระบายความร้อนของเครื�องปรับอากาศแบบทําน�ําเย็นระบายความร้อน
ด้วยอากาศจะส่งผลให้สมรรถนะของเครื�องสูงขึ�นโดยทําความเย็นได้มากขึ�นและกําลังไฟฟ�าที�ใช้
ลดลง โดยทั�วไปจะส่งผลให้สมรรถนะสูงขึ�น ประมาณร้อยละ 10-20

ผลประหยัดที�ได้     675,563.67 kWh/ป} 
คิดเป~นเงิน           1,824,091.90 บาท/ป}   
เงินลงทุน 1,280,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.70   ป} 

 
 

 

 

แนวคดิ : อาคารเปิดเครื=องทํานํ าเย็นตั งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 18.00 น. ทุกวัน ซึ=งพนักงานจะเริ=มงานในเวลา 
08.30 น. จากการตรวจสอบภาระการทํางานของเครื=องทํานํ าเย็นพบว่าภาระการทํางานจะลดลง
หลงัจากเปิดใช้งานประมาณ 30 นาที ดงันั นจึงเลื=อนเวลาการเปิดเครื=องทํานํ าเย็นใหม่เป็นเวลา 08.00 
น. ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้

ผลประหยดัที=ได้          97,364.00   kWh/ปี
คิดเป็นเงิน                     275,540.00   บาท/ปี

ภาพเครื�องทําน�ําเย็นของอาคาร

Chiller 6 (HK-1) เลื=อนเวลาการเปิดเครื=องทํานํ าเยน็จาก 07.30 น. เป็น 08.00 น.

 
 

 

 

 



บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  

                          

                                                            112-141 

 

Chiller 6 (HK-2) การหยุดการใช้งานเครื=องปรับอากาศ (Package Unit) 

แนวคดิ : ทําการติดตั งพดัลมเพื=อเพิ=มความเร็วลมและกระจายลมเยน็ไปยงัจุดที=มีคนทํางาน ส่งผลให้สามารถลด
จํานวนการใช้งานเครื=องปรับอากาศแบบเป็นชุดจากจํานวน  12 ชุด เหลือ 6 ชุด ลดพลังงานไฟฟ้าใน
ระบบปรับอากาศและเครื=องส่งลมเย็นลงจาก 112.96 kW เหลือ 66.72 kW โดยไม่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน

ผลประหยดัที=ได้            463,104.00 kWh/ ปี
คิดเป็นเงิน                      1,407,836.16 บาท/ปี
เงินลงทุน 14,400.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.01   ปี

 
 

 

 

Chiller 7 (HK-1) การเลือกเปิดใช้งานเครื�องทําน�ําเย็นชุดที�มีประสิทธิภาพสูงเป~นหลัก
แนวคดิ : จากการตรวจวดัพบว่าเครื=องทํานํ าเยน็แต่ละชุดมีค่า kW/TR ไม่เท่ากันจึงทําการเพิ=มเวลาการเปิดใช้

งานเครื=องทํานํ าเย็น CH-2 ซึ=งมีค่า kW/TR เท่ากับ 0.773 จากเดิม 33% เป็น 60 % แทนการเดิน
สลบัไปมาในเวลาที=เท่ากนั

ผลประหยดัที=ได้ 14,720.79 kWh/ ปี
คิดเป็นเงิน  43,970.10 บาท/ปี

เครื�องที�นํามาเดินเป~นหลัก

รายละเอียด พิกัด
CH-1

หลงัทาํความสะอาด
(Set load 90%)

CH-2
หลังทาํความสะอาด

(Set load 90%)

CH-3
หลังทาํความสะอาด

(Set load 90%)
Demand Limit (%) 100 90 90 90
Leaving set point (oF) 45.0 46.0 46.0 46.0
Chilled Water in  (oF) 45.0 59.0 57.2 60.4
Chilled Water out  (oF) 55.0 52.0 49.2 53.0
Chilled Water Flow  (GPM) 960.0 1,017.0 931.7 974.4
Condenser Water in  (oF) 90.0 91.6 93.8 92.4
Condenser Water out  (oF) 100.0 100 102 102.0
Condenser Water Flow (GPM) 1,200 1,100.0 1,120 1,120
Electric Power (kW) 260.0 240.0 240.0 244.0
Cooling Capacity (TR) 400.0 296.6 310.57 300.4
kW/TR 0.650 0.809 0.773 0.812

kW/TR 0.809   0.773    0.812
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Chiller 7 (HK-2) การย้ายภาระปรับอากาศมาใช้เครื�องทําน�ําเย็นประสิทธิภาพสูง

แนวคิด : เครื�องทําน�ําเย็นระบายความร้อนด้วยน�ํามีสมรรถนะสูงกว่าแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
ประมาณ ร้อยละ 30-40 เนื�องจากอุณหภูมิน�ําต�ํากว่าและค่าความจุความร้อนสูงกว่าอากาศ ดังนั�น
ในช่วงเวลากลางวันสถานประกอบการจึงย้ายภาระการปรับอากาศของอาคารที�ใช้เครื�องทําน�ําเย็น
แบบระบายความร้อนด้วยอากาศไปใช้เครื�องทําน�ําเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน�ําซึ�งมีภาระการ
ปรับอากาศต�ํากว่าความสามารถในการทําความเย็น ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ�าได้

ผลประหยัดที�ได้  302,400.00  kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        973,728.00    บาท/ป}        
เงินลงทุน 900,000   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.92 ป}

 
 

 

 

แนวคดิ : อาคารติดตั งเครื=องทํานํ าเย็นจํานวน 5 ชุด โดยเปิดใช้งานครั ง 2 ชุด สลับกันไปมา จากการตรวจวัด
ค่า kW/TR ของเครื=องทํานํ าเย็นแต่ละชุดพบว่ามีค่าไม่เท่ากัน ดังนั นเมื=อใดทําการเปิดใช้งานชุดที=มี
ค่า kW/TR สูงจะส่งผลทําให้ใช้พลงังานไฟฟ้าสูงขึ น อาคารจึงทําแผนการใช้งานใหม่ โดยเปิดใช้งาน
ชุดที=มีค่า kW/TR ตํ=าเป็นหลกั ทําให้สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศลงได้

ผลประหยดัที=ได้        93,762.31 kWh/ปี
คิดเป็นเงิน      291,600.78 บาท/ปี

Chiller 7 (HK-3) การจัดการเดินเครื�องทําน�ําเย็นชุดที�มีประสิทธิภาพสูงเป~นหลัก

เครื�องทําน�ําเย็นในอาคารที�ทําการจัดการเดินใหม่
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Chiller 8 (HK-1) การปิด Heater ที=ใช้อุ่นนํ ามนัหล่อลื=นเครื=องทํานํ าเยน็จํานวน 1 ชุด

แนวคดิ :  จากการสํารวจพบว่าเครื=องทํานํ าเยน็ที=ไม่ได้เปิดใช้งานจํานวน 1 ชุดมีการเปิด Heater อุ่นนํ ามันทิ งไว้
ตลอดเวลาจึงทําการตัดการส่งไฟฟ้าให้แก่เครื=องทํานํ าเย็นในกรณีที=ไม่มีการเดินเครื=องเพื=อลดการใช้
พลงังานใน Heater ไฟฟ้า

อุปกรณ์ที�ดําเนินการลดการใช้งาน

ผลประหยดัที=ได้          8,269.44 kWh/ ปี
คิดเป็นเงิน       24,700.82 บาท/ปี

 
 

 

 

Chiller 9 (PI-1) การทําความสะอาดคอนเดนเซอร์เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพเครื�องทําน�ําเย็น
แนวคิด : การทําความสะอาดคอนเดนเซอร์จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี=ยนความร้อนระหว่างสารทํา

ความเยน็กนันํ าระบายความร้อนดขีึ น ทําให้ความดนัสารทําความเยน็ด้านสูงลดลง  กําลังไฟฟ้าลดลง  
ความสามารถการทําความเยน็เพิ=มขึ น และค่า kW/TR ลดลง ดังนั นสถานประกอบการจึงทําการล้าง
คอนเดนเซอร์ของเครื=องทํานํ าเย็น ชุดที= 4,5,6 พบว่ามีตะกรันมากจึงทําการปรับความถี=ในการทํา
ความสะอาดจากปีละ 1 ครั งเป็นปีละ 2 ครั ง  พร้อมทั งทําการปรับตั ง Set Point ของนํ าเย็นเพิ=มจาก 
43 OF  เป็น 45  OF 

ผลประหยัดที�ได้ 155,745.00     kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน 512,401.05     บาท/ป}
เงินลงทุน 72,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.14   ป}
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Chiller 9 (PI-2) การทําความสะอาดคอนเดนเซอร์เครื=องทํานํ าเยน็ CH-1

แนวคดิ : สถานประกอบการจัดทําแผนการทําความสะอาดคอนเดนเซอร์เครื=องทํานํ าเย็นอย่างสมํ=าเสมอทุก 6 
เดือน ส่งผลให้ความดันสารทําความเย็นด้านสูงลดลงจาก 12 barg เป็น 10 barg และค่า kW/TR 
ลดลง ส่งผลให้ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ

ผลประหยดัที=ได้    235,698.44 kWh/ปี 
คิดเป็นเงิน             620,593.99 บาท/ปี

ก่อน หลัง

 
 

 

 

Chiller 10 (PI-1) การใช้คอมเพรสเซอร์แบบ Semi Hermatic แทนคอมเพรสเซอร์แบบ 
Hermatic

แนวคิด :    ระบบปรับอากาศเดิมใช้คอมเพรสเซอร์แบบ Hermatic จํานวน 9 ชุดมีขนาดรวม 300,000 Btu/hr 
ซึ=งกําลังไฟฟ้ารวมเท่ากับ  16.7 kW  และมีอายุการใช้งานมากกว่า 8 ปี จึงทําเปลี=ยนใหม่เป็นแบบ 
Semi Hermatic โดยใช้งานมาหลายปี  ซึ=งมีประสิทธิภาพสูงกว่าโดยใช้กําลังไฟฟ้าเท่ากับ  12.4 kW  
ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลงังานในระบบปรับอากาศได้

หลังปรับปรุงก่อนปรับปรุง

ผลประหยดัที=ได้    139,320.00   kWh/ ปี
คิดเป็นเงิน            477,867.00          บาท/ปี
เงินลงทุน 360,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.75 ปี
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Chiller 11 (MC-1) ปรับเปลี=ยนจากระบบปรับอากาศเป็นระบบ Evaporative ที=แผนกราเปีย

แนวคดิ : สถานประกอบการไม่จําเป็นต้องปรับอากาศที=อุณหภูมิและความชื นตํ=ามาก จึงทําการเปลี=ยนระบบการ
ปรับอากาศใหม่จากการใช้เครื=องปรับอากาศจํานวน 2 ชุด ซึ=งใช้กําลังไฟฟ้ารวม 53 kW เป็นระบบ
ระเหยนํ า (Evaporative Cooling) ซึ=งใช้กาํลงัไฟฟ้ารวม  3.75  kWส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงาน
ในระบบปรับอากาศ

ผลประหยดัที=ได้ 368,784.00       kWh/ ปี
คิดเป็นเงิน 921,980.00       บาท/ปี
เงินลงทุน 180,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.19 ปี

หลังการปรับปรุง

Cell pad ที=มีนํ าไหลผ่าน
และใช้พัดลมดึงความ
เย็นจากนํ าไปใช้งาน

พัดลมส่ง

ก่อนการปรับปรุง

 
 

 

 

Chiller 11 (MC-2) การเปลี�ยนขนาดเครื�องทําน�ําเย็นในสายการผลิต
แนวคิด : จากการสํารวจพบว่าเครื=องทํานํ าเย็นขนาด 660 TR ทํางานที=ภาระตํ=ากว่าพิกัดมากและมีอายุการใช้

งานมากกว่า 15 ปี ส่งผลให้ค่า kW/TR สูง จึงทําการเปลี=ยนใหม่ โดยลดขนาดให้เหมาะสมกับภาระ
การใช้งานจริงจากขนาด 660 TR เป็นขนาด 300 TR ส่งผลให้ใช้กําลังไฟฟ้าลดลงจาก 478 กิโลวัตต์
เป็น 179 กโิลวตัต์

ผลประหยดัที=ได้           1,486,030.00   kWh/ ปี
คิดเป็นเงิน                      3,83,398.00          บาท/ปี
เงินลงทุน 3,877,791.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.99 ปี

ก่อนการปรับปรุง
หลังการปรับปรุง
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แนวคิด : จากการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื�องปรับอากาศแบบเป~นชุดที�อาคาร 4  พบว่ามี ประสิทธิภาพ
ค่อนข้างต�ํา (เฉลี�ย 1.55 kW/TR) ทางหน่วยงานได้ดําเนินการจัดซื�อ เครื�องปรับอากาศแบบเป~นชุด
ระบายความร้อนด้วยน�ํา (Water Cooled Package Type) ขนาด 25 ตันความเย็น จํานวน 4 ชุด 
(ประสิทธิภาพ พิกัด 1.16 kW/TR) 

Chiller 11 (MC-3) การเปลี�ยนเครื�องปรับอากาศแบบเป~นชุด (Package Type)

ผลประหยัดที�ได้  102,960.00     kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        371,685.60     บาท/ป}   
เงินลงทุน   1,400,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน   3.77   ป} 

ชุดเดิม ชุดใหม่

 
 

 

 

Chiller 11 (MC-4) การเปลี�ยนไปใช้เครื�องทําน�ําเย็นแบบประสิทธิภาพสูง

แนวคิด : เครื�องทําน�ําเย็นเก่ามีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ป} ส่งผลให้มีค่า kW/TR สูงกว่าเครื�องใหม่ซึ�งมี
ค่า kW/TR ประมาณ 0.56 kW/TR มากกว่าร้อยละ 30 จึงทําการเปลี�ยนใหม่

ผลประหยัดที�ได้  152,1156.00 kWh/ป}  
คิดเป~นเงิน  4,822,064.52 บาท/ป}   
เงินลงทุน   5,300,000    บาท ระยะเวลาคืนทุน   1.1   ป} 
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Chiller 11 (MC-5) การเปลี�ยนเครื�องทําน�ําเย็นเป~นแบบ Screw Chiller Air Cooled
แนวคิด : เครื�องทําน�ําเย็นทั�งจํานวน 3 ชุดมีอายุประมาณ 10 ป} และมีสมรรถนะต�ํา อีกทั�งชํารุดบ่อย ส่งผลให้

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ�าและค่าบํารุงรักษาสูง จึงทําการเปลี�ยนเครื�องทําน�ําเย็น No.3 ที�มีค่า 
kW/TR สูงที�สุดประมาณ 2.2  kW/TR จํานวน 1 ชุด เป~นเครื�อง Screw Chiller Air Cooled ซึ�ง
มีค่า kW/TR ประมาณ 1.13  kW/TR เพื�อ ใช้เดินเป~นหลัก ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ�าได้มากกว่าร้อยละ 50 

ผลประหยัดที�ได้ 800,226.00 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน 2,640,745.80 บาท/ป}
เงินลงทุน   3,620,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน   1.35   ป} 

 
 

 

 

 

Chiller 11 (MC-6) การตดิตั ง Water Cooled VRV System แทนเครื=องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน

แนวคิด : ทําการปรับปรุงระบบปรับอากาศโดยการติดตั�งระบบปรับอากาศแบบปรับเปลี�ยนอัตราการไหลของ
สารทําความเย็นตามภาระการปรับอากาศ(Water Cooled VRV System) แทนเครื�องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนสําหรับอาคารสมเด็จย่า 1

ผลประหยดัที=ได้  571,905.36 kWh/ปี   
คิดเป็นเงิน        1,414,353.72 บาท/ปี  
 เงินลงทุน   13,800,000   บาท ระยะเวลาคืนทุน   9.75   ปี 

 
 

 



บทที� 1  ความรู้พื�นฐานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ  

                          

                                                            119-141 

1.8.2  เครื�องสูบนํ�าเยน็และเครื�องสูบนํ�าระบายความร้อน 

 

Pump 1 (HK-1) การเป�ดใช้งานเครื�องสูบน�ําระบายความร้อนอย่างเหมาะสม
แนวคดิ : การติดตั งเครื=องสูบนํ าระบายความร้อนแบบขนานกันโดยเชื=อมต่อท่อนํ าเข้า-ออกกับเฮดเดอร์แบบตัว

ทีและเฮดเดอร์มีขนาดเล็กจะส่งผลให้เครื=องสูบนํ าสูญเสียความดันมาก ทําให้อัตราการไหลของนํ า
ลดลงมากในขณะที=เปิดใช้งานเครื=องสูบนํ าพร้อมกันหลายชุด จากการตรวจวัดอัตราการไหลของนํ า
ในขณะที=เปิดใช้งานเครื=องสูบนํ าพร้อมกัน 2 ชุด พบว่าได้อัตราการไหลรวมกัน 1,717.37 GPM และ
ขณะเปิดเครื=องสูบครั งละชุดประมาณ 1,356.26 GPM ซึ=งต่างกันประมาณ 21 % จึงทําการปิดเครื=อง
สูบนํ าลง 1 ชุด โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื=องทํานํ าเยน็

ผลประหยัดที�ได้      20,975.00 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน       69,218.00 บาท/ป}

เดินทีละชุด เดิน 2 ชุดพร้อมกัน

 
 

 

 

Pump 1 (HK-2) การลดการใช้งานเครื�องสูบน�ําเย็นด้านปฐมภูมิ (Primary Pump) 1 ชุด

แนวคิด : โรงงานมีการเดินเครื�องสูบน�ําเย็นเพื�อใช้ในกระบวนการผลิตมากเกินไปส่งผลให้ สิ�นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ�า จึงทดลองลดการเดินเครื�องสูบน�ําเย็นด้านปฐมภูมิลง 1 ชุด จากเดิมหน่วยงานจะเดินเครื�องสูบ
น�ําเย็น 2 ชุด ทําให้สามารถประหยัดพลังงานในส่วนนี� โดยไม่ส่งผลต่อการผลิต

ผลประหยัดที�ได้  132,060.00     kWh/ป}  
คิดเป~นเงิน        507,110.40     บาท/ป}
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Pump 1 (HK-3) ยกเลิกการใช้งานเครื�องสูบน�ําเย็นประสิทธิภาพต�ํา

แนวคิด : จากการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื�องสูบน�ําเย็นพบว่า เครื�องสูบน�ําเย็นหมายเลข 6 (CHP 6) มี
สมรรถนะ ต�ําที�สุด (45.86 GPM/kW) ส่วนเครื�องที�เหลือมีสมรรถนะใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง
ประมาณ 50 -60 GPM/kW และเป�ดใช้งานจริงเพียง 3 ชุด ดังนั�นสถานประกอบการจึงทําการปรับ
วิธีการสลับเดินเครื�องสูบน�ําเย็นใหม่ โดยยกเลิกการเป�ดใช้งานเครื�องสูบน�ําเย็นหมายเลข 6 (CHP 
6) และเป�ดใช้งานเครื�องสูบน�ําเย็นหมายเลข 2 – 5 สลับกันครั�งละ 3 ชุด

ผลประหยัดที�ได้  9,461.83   kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        32,454.08   บาท/ป}

CHP 1-6 CHP 6

 
 

 

 

Pump 2 (HK-1) การปรับลดอัตราการไหลน�ําเย็นโดยการหรี�วาล์ว

แนวคิด : จากการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื�องทําน�ําเย็นขนาด 500 TR พบว่าอัตราการไหลของ
น�ําเย็นที�เข้าเครื�องวัดได้มีค่า 1,653.70 GPM (มาตรฐาน1,200 GPM) ได้ทําการทดลองปรับหรี�
วาล์วเพื�อลดอัตราการไหลของน�ําเย็นลงให้ใกล้เคียงค่ามาตรฐาน และตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ�าที�
เครื�องสูบน�ําเย็นใช้ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ�าได้

ผลประหยัดที�ได้  17,896.68   kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        57,448.34   บาท/ป}
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Pump 2 (HK-2) การปรับอัตราการไหลของน�ําเย็นใน Plant EC1 และ EC2 ให้เหมาะสม
แนวคิด : จากการตรวจวัดค่าอัตราการไหลของน�ําเย็นต่อความสามารถในการทําความเย็น (GPM/TR) พบว่ามี

ค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานที�ประมาณ 2.4 GPM/TR โดยผลการตรวจวัดที� Plant EC1 มีค่า GPM/TR 
เฉลี�ยที� 4.03 GPM/TR และ ที� Plant EC2 มีค่า GPM/TR เฉลี�ยที� 4.23 GPM/TR ซึ�งมีค่าสูงกว่าค่า
มาตรฐานมากสถานประกอบการจึงการปรับลดอัตราการไหลลงส่งผลให้เครื�องสูบน�ําเย็นใช้พลังงาน
ไฟฟ�าลดลงและเครื�องทําน�ําเย็นมีสมรรถนะสูงขึ�น

ผลประหยัดที�ได้ 1,362,240.00 kWh/ป}

คิดเป~นเงิน 4,059,475.20 บาท/ป}
 

 

 

 

Pump 3 (PI-1) การล้างทําความสะอาด Y-Strainer ในระบบสูบน�ําระบายความร้อน
 แนวคิด : จากการตรวจวัดค่ากําลังไฟฟ�า และอัตราการไหลของน�ําระบายความร้อนของเครื�องสูบน�ําระบาย

ความร้อนจํานวน 12 ชุด พบว่า CDP-5 และ CDP-12 ซึ�งมีอัตราการสูบน�ําและกําลังไฟฟ�าต�ํากว่า
พิกัดมาก จึงดําเนินการถอดล้างทําความสะอาด 

ผลประหยัดที�ได้  78,750.30   kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        265,388.53   บาท/ป}

พกัิด ตรวจวัด พกัิด ตรวจวัด พกัิด ตรวจวัด
(kW) (kW) (GPM) (GPM) (GPM/kW) (GPM/kW)

CDP-1 37.00 34.20 1,500.00 1,580.00 40.54 46.20

CDP-2 37.00 35.25 1,500.00 1,720.00 40.54 48.79

CDP-3 37.00 34.69 1,500.00 1,560.00 40.54 44.97

CDP-4 37.00 33.33 1,500.00 1,560.00 40.54 46.80

CDP-5 37.00 19.23 1,500.00 260.00 40.54 13.52

CDP-6 37.00 32.48 1,500.00 1,460.00 40.54 44.95

CDP-7 37.00 32.32 1,500.00 1,360.00 40.54 42.08

CDP-8 37.00 31.68 1,500.00 1,361.00 40.54 42.96

CDP-9 37.00 30.91 1,500.00 1,253.00 40.54 40.54

CDP-10 37.00 30.93 1,500.00 1,250.00 40.54 40.41

CDP-11 37.00 32.39 1,500.00 1,380.00 40.54 42.61

CDP-12 37.00 16.76 1,500.00 230.00 40.54 13.72

ดัชนีการใช้พลังงาน
เครื�องสูบนํ�าเย็น

กําลังไฟฟ้า อัตราการไหล
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Pump 4 (HK-1) การปรับลดการทํางานของเครื�องสูบน�ําระบายความร้อนให้เหมาะสมกับ
ภาระ

แนวคิด : จากการบันทึกภาระการทํางานของเครื�องทําน�ําเย็นพบว่า ภาระความร้อนในช่วงเวลากลางคืนมี
ประมาณ 40-45% ของพิกัดเครื�องทําน�ําเย็นที�เป�ดใช้งานจํานวน 2 ชุด โดยอัตราการไหลน�ําระบาย
ไม่ได้ทําการลดลงตามภาระการทํางานที�ลดลง ส่งผลให้เครื�องสูบน�ําใช้กําลังไฟฟ�าสูงเกินความ
จําเป~น ดังนั�นจึงปรับตั�งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (VSD) ที�ติดตั�งไว้จากเดิม 43 Hz ใช้กําลัง
ไฟฟ�า 17.0 kW ให้ลดลงตามภาระที�ต�ําลง

ผลประหยัดที�ได้  45,500.00       kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        146,510.00        บาท/ป}      

 
 

 

 

Pump 4 (PI-1) การติดตั�งอินเวอร์เตอร์เพื�อปรับลดอัตราการไหลของน�ําระบายความร้อน

แนวคิด : การลดรอบเครื�องสูบน�ําแบบแรงเหวี�ยงหนีศูนย์จะส่งผลให้กําลังไฟฟ�าลดลงเป~นกําลังสามของรอบที�
ลดลง ดังนั�นสถานประกอบการจึงทําการติดตั�งอินเวอร์เตอร์เพื�อลดรอบเครื�องสูบน�ําระบายความ
ร้อนซึ�งมีอัตราการไหลของน�ํามากกว่าความต้องการในการระบายความร้อนให้กับกระบวนการผลิตที�
มีภาระความร้อนเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้ความดันของน�ําในท่อด้านจ่ายมาควบคุมการทํางาน
ของอินเวอร์เตอร์  ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานในเครื�องสูบน�ําระบายความร้อน

ผลประหยัดที�ได้ 47,520.00 kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน   153,965.00 บาท/ป}
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Pump 4 (PI-2) การติดตั�งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์เครื�องสูบน�ําเย็นจํานวน 4 ชุด

แนวคิด : อัตราการไหลของน�ําเย็นสูงเกินพิกัดของเครื�องทําน�ําเย็นและไม่เปลี�ยนแปลงตามภาระการทําความ
เย็นของเครื�อง สถานประกอบการจึงทําการติดตั�งอุปกรณ์ช่วยลดอัตราการไหลของน�ําเย็นให้กับ
เครื�องสูบน�ําเย็นจํานวน 4 ชุด

ผลประหยัดที�ได้  158,468.40  kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        453,219.62   บาท/ป}   
เงินลงทุน   941,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน   2.08   ป} 

 
 

 

 

Pump 5 (MC-1) การเปลี�ยนเครื�องสูบน�ําเย็นให้มีขนาดพิกัดต�ําลงเพื�อลดการใช้
พลังงานไฟฟ�า

แนวคิด : เครื�องสูบน�ําเย็นอยู่ในสภาพเก่าและมีสมรรถนะต�ํา โดยมีค่า  GPM/kW  เฉลี�ยทั�ง 3 ชุด อยู่ที� 18.78 
GPM/kW  จึงทําการเปลี�ยนใหม่โดยใช้เครื�องสูบน�ําที�มีประสิทธิภาพสูงขึ�น ส่งผลให้สามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ�าได้มากกว่าร้อยละ 30 

ผลประหยัดที�ได้ 104,594.40 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน 350,391.24 บาท/ป}
เงินลงทุน   900,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน   2.57   ป} 
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1.8.3  หอระบายความร้อน 

 

แนวคิด : สถานประกอบการทําการทดลองป�ดหอระบายความร้อนจํานวน 1 ชุดในจํานวน 3 ชุด และทําการ
ตรวจวัดอุณหภูมิน�ําที�เข้าระบายความร้อนเครื�องทําน�ําเย็นพบว่าอุณหภูมิน�ําที�เข้าระบายความร้อนไม่
มีการเปลี�ยนแปลง จึงจัดทําแผนการเป�ดใหม่ โดยกําหนดให้เป�ดเครื�องทําน�ําเย็นจํานวน 1 ชุด และเป�ด
หอระบายความร้อนจํานวน 2 ชุด ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ�าที�ใช้กับพัดลมหอระบายความร้อน

ผลประหยัดที�ได้ 12,888.00 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน 40,339.44     บาท/ป}

ภาพหอระบายความร้อนที�ลดจํานวนการเดินใช้งาน

Cooling 1 (HK-1) การลดจํานวนการใช้หอระบายความร้อน

 
 

 

 

Cooling 1 (HK-2) ลดจํานวนการเดินหอระบายความร้อนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
แนวคิด : อาคารติดตั�งหอระบายความร้อนขนาด 1,500 TR  จํานวน 5 ชุด  โดยเป�ดใช้งานจํานวน 5 ชุด  

ความสามารถในการระบายความร้อนที�พิกัดรวม 7,500 TR ซึ�งอาคารเดินเครื�องทําน�ําเย็นที�มี
ความสามารถในการทําความเย็นจริง  4,642 TR  ซึ�งต้องการการระบายความร้อนออกที�หอระบาย
ความร้อนประมาณ 5,570 TR  ซึ�งจะเท่ากับการเดินหอระบายความร้อนเพียง 4 ชุด ดังนั�นอาคารจึง
ทําการลดการเดินหอระบายความร้อนลง 1 ชุด โดยไม่ส่งผลให้อุณหภูมิน�ําที�เข้าระบายความร้อน
ให้กับเครื�องทําน�ําเย็นสูงขึ�น

ผลประหยัดที�ได้  113,147.04 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน   260,147.90 บาท/ป}
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Cooling 1 (HK-3) ป�ดหอระบายความร้อนและเครื�องสูบน�ําระบายความร้อนขณะป�ด
  เครื�องทําน�ําเย็น

ผลประหยัดที�ได้       12,841.61 kWh/ป}  
คิดเป~นเงิน                29,840.29 บาท/ป}

แนวคิด : เดิมสถานประกอบการทําการป�ด เครื�องสูบน�ําเย็น เครื�องสูบน�ําระบายความร้อน หอระบายความ
ร้อน และเครื�องส่งลมเย็น หลังจากป�ดเครื�องทําน�ําเย็นประมาณ 20 นาที ซึ�งเครื�องสูบน�ําระบายความ
ร้อนและหอระบายความร้อนไม่มีประโยชน์ในการใช้งานจึงทําการป�ดพร้อมกับการป�ดเครื�องทําน�ํา
เย็น ส่งผลให้สามารถลดการใช้กําลังไฟฟ�าในส่วนของเครื�องสูบน�ําระบายความร้อนและหอระบาย
ความร้อนลงประมาณ 128.31 kW

รายละเอียด CDP- 1 CDP- 2 CDP- 3 CT- 1 CT- 2 CT- 3

พิกัด (kW) 37 37 37 16.5 16.5 16.5

กําลังไฟฟ�าที�ใช้ 
(kW)

35.44 33.5 34.5 * ชํารุด 13.0 11.87

 
 

 

 

Cooling 1 (HK-4) เลื�อนเวลาการป�ดหอระบายความร้อนชุดที� 2 จากเวลา 10.00 น. เป~น 
12.00 น. 

ผลประหยัดที�ได้       9,073.90 kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน              21,085.19 บาท/ป}

แนวคิด : อาคารเป�ดใช้งานเครื�องทําน�ําเย็นขนาด 650 TR  วันละ 1 ชุด โดยทําการเป�ดหอระบายความ
ร้อนชุดแรกพร้อมกับการเป�ดเครื�องทําความเย็นในเวลา 9.00น. และทําการเป�ดหอระบาย
ความร้อนชุดที� 2 ในเวลา 10.00 น.  ซึ�งในเวลาดังกล่าวเครื�องส่งลมเย็นมีการเป�ดใช้งานเพียง 
50 % ดังนั�นอาคารจึงเลื�อนเวลาการเป�ดหอระบายความร้อนชุดที� 2 จากเวลา 10.00 น. เป~น
เวลา 12.00 น. ซึ�งมีการเป�ดใช้งานเครื�องส่งลมเย็นเพิ�มเป~น 100 % จะส่งผลให้ลดการใช้
พลังงานในส่วนพัดลมของหอระบายความร้อน 
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Cooling 1 (HK-5) เดินระบบระบายความร้อนของเครื�องทําความเย็นให้เหมาะสมกับ
ภาระ

แนวคิด : ในช่วงเวลา 18.00 น. - 08.00 น.สถานประกอบการมีภาระการปรับอากาศต�ํา จากการสํารวจ
พบว่าเครื�องทําน�ําเย็นทํางานที�ภาระต�ํา สถานประกอบการจึงทําการป�ดหอระบายความร้อนและ
เครื�องสูบน�ําระบายความร้อนจํานวน 1 ชุด โดยไม่ทําให้อุณหภูมิน�ําที�เข้าระบายความร้อนให้กับ
เครื�องทําน�ําเย็นสูงขึ�น ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานได้

ผลประหยัดที�ได้      70,518.00 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน             201,681.48 บาท/ป}

 
 

 

 

Cooling 1 (HK-6) การเป�ดใช้งานหอระบายความร้อนเพิ�ม
แนวคิด : อาคารมีการเป�ดใช้งานเครื�องทําน�ําเย็น จํานวน 3 ชุด ร่วมกับหอระบายความร้อนจํานวน 4 ชุด ซึ�งทํา

ให้ได้อุณหภูมิน�ําประมาณ 88-90 OF ส่งผลให้สมรรถนะของเครื�องทําน�ําเย็นต�ํา จึงทําการทดลองเป�ด
หอระบายความร้อนเพิ�มเป~น 5 ชุด ส่งผลให้ อุณหภูมิของน�ํ าระบายความร้อนลดลงโดยเฉลี�ย
ประมาณ 3 OF ทําให้สามารถลดการใช้พลังงานของเครื�องทําน�ําเย็น โดยทั�วไปอุณหภูมิน�ําระบาย
ความร้อนลดลง 1 OF จะทําให้ค่า kW/TR ลดลงประมาณ 4 %

ผลประหยัดที�ได้  126,952.32   kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        435,446.46   บาท/ป}    

84.3
87.5
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Cooling 2 (PI-1) ตดิตั ง Auto Temp Control กบัพดัลมหอระบายความร้อน
แนวคดิ :  เครื=องทํานํ าเย็นมีภาระเปลี=ยนแปลงตลอดเวลาและสภาวะอากาศภายนอกก็มีการเปลี=ยนแปลงส่งผล

ให้บางช่วงเวลาหอระบายความร้อนขนาด 300 RT, 7.5 kW ทํางานเกินความจําเป็น ดังนั นสถาน
ประกอบการจึงทําการหยุดการทํางานของพัดลมหอระบายความร้อนโดยการติดตั ง Auto 
Temperature Control เพื=อควบคุมอุณหภูมินํ าระบายความร้อนที=เข้าเครื=องทํานํ าเย็นไว้ที= 30-32oC 
(ตามมาตรฐานการออกแบบ) ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานของพัดลมหอระบายความร้อนได้ประมาณ
ร้อยละ 30 

หอระบายความร้อนขนาด 300 RT

ผลประหยัดที�ได้ 14,688.00     kWh/ ป}  
คิดเป~นเงิน 49,939.00     บาท/ป}
เงินลงทุน 10,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.20   ป}

ระบบควบคุมการทํางานของพัดลม

 
 

 

 

Cooling 3 (PI-1) ตดิตั ง Inverter ที=ชุด Cooling Tower
แนวคดิ : ภาระการปรับอากาศของอาคารและสภาวะอากาศที=เข้าระบายความร้อนของหอระบายความร้อนมีการ

เปลี=ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้หอระบายความร้อนทํางานมากเกินความจําเป็นในบางช่วงเวลา 
ดังนั นเพื=อลดการใช้พลังงานของพัดลมหอระบายความร้อน อาคารจึงทําการติดตั ง Inverter เพื=อ
ควบคุมรอบการหมุนของมอเตอร์พัดลมขนาด 11 kW จํานวน 3 ชุด โดยใช้อุณหภูมินํ าที=ออกจากหอ
ระบายความร้อนมาควบคุม ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลงังานที=ใช้ขับพัดลมของหอระบายความร้อน
ได้

ผลประหยัดที�ได้    96,825.74 kWh/ ป}  
คิดเป~นเงิน   276,921.62 บาท/ป}
เงินลงทุน 300,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 1.08 ป}

ระบบ VSD ที�ใช้ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ Cooling Tower
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Cooling 3 (PI-2) การติดอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ (VSD) พัดลมหอระบายความร้อน
แนวคิด : การเป�ดพัดลมที�มากเกินไปก็ไม่ได้ช่วยให้อุณหภูมิน�ําระบายความร้อนลดต�ําลงได้มากกว่าอุณหภูมิ

กระเปาะเป}ยกของอากาศที�เข้าระบายความร้อน จึงดําเนินการติดตั�งอุปกรณ์ปรับ ความเร็วรอบพัดลม 
(VSD) เพื�อให้พัดลมสามารถลดการใช้พลังงานในช่วงที�อุณหภูมิน�ําระบายต�ําและสามารถหยุดพัดลม
ลงได้ในบางชุด ในช่วงที�อุณหภูมิน�ําระบายต�ํามากๆ ซึ�งหน่วยงานได้ ติดตั� ง เป~น ชุดนํา ร่องที�  UT7 
หมายเลข CT-9 , CT-10 ก่อนพร้อมทั�งเก็บผลการทดสอบเพื�อนํามา ขยายผลต่อไปยัง UT อื�นๆ 
ต่อไป

ผลประหยัดที�ได้   83,764.80 kWh/ป}
คิดเป~นเงิน 246,268.51 บาท/ป}
เงินลงทุน 132,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.54   ป} 

 
 

 

 

Cooling 4 (PI-1) การเปลี�ยนใบพัดลมของหอระบายความร้อน

ผลประหยัดที�ได้          22,450.18   kWh/ป}
คิดเป~นเงิน      71,840.57 บาท/ป}
เงินลงทุน 250,380.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 3.49 ป}

ก่อนปรับปรุง หลังปรบัปรุง

แนวคิด : ใบพัดลมของหอระบายความร้อนที�ทําจากไฟเบอร์กลาส จะมีน�ําหนักเบาและใช้พลังงานไฟฟ�าใน
การขับน้อยกว่าใบพัดลมที�ทําจากโลหะดังนั�นสถานประกอบการจึงทําการเปลี�ยนใบพัดลมของหอ
ระบายความร้อนใหม่จํานวน 3 ชุดแต่เป�ดใช้งานครั�งละ 2 ชุด ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ�าของมอเตอร์ขับพัดลมได้ โดยอุณหภูมิของน�ําที�ได้ไม่สูงกว่าเดิม
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Cooling 4 (PI-2) เปลี�ยนใบพัดลมหอระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ�น
แนวคดิ : สถานประกอบการใช้หอระบายความร้อนแบบไหลตัดกัน (Cross Flow Cooling Tower) ขนาด 

1,000 TR พิกัดมอเตอร์ขับพัดลม 7.5 kW เปิดใช้งาน 24 ชั=วโมง 350 วัน/ปี ทําการเปลี=ยนใบพัดลม
ใหม่จากแบบโลหะเป็นแบบไฟเบอร์กลาส ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที=ใช้ขับพัดลม โดย
อุณหภูมินํ าที=ได้ไม่สูงกว่าเดมิ

ผลประหยดัที=ได้             151,200.00 kWh/ ปี 
คิดเป็นเงิน          458,136.00 บาท/ปี
เงินลงทุน 450,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.98 ปี

ใบพัดลมชุดเก่าก่อนปรับปรุง    ใบพัดลมชุดใหม่หลังปรับปรุง

 
 

 

 

Cooling 4 (PI-3) การเปลี�ยนใบพัดลมหอระบายความร้อนเป~นแบบประสิทธิภาพสูง
แนวคิด : ใบพัดหอระบายความร้อนรุ่นเก่าเป~นโลหะมีน�ําหนักมากส่งผลให้มอเตอร์ใช้กําลังในการขับสูงดังนั�น

จึงทําการเปลี�ยนใบพัดจํานวน 6 ชุดเป~นใบพัดที�ทําจากไฟเบอร์กลาส ทําให้ใช้กําลังไฟฟ�าต�ํากว่า
ในขณะที�สามารถจ่ายอัตราการไหลของลมได้เท่าเดิม โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ�าลงได้ประมาณ 
30% ของพลังงานที�ใช้เดิม

ผลประหยัดที�ได้       110,419.20 kWh/ป}  
คิดเป~นเงิน       350,028.86 บาท/ป}   
เงินลงทุน 450,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 2.00 ป} 
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Cooling 5 (PI-1) การเปลี�ยน PVC Filling ของหอระบายความร้อน EC1
แนวคิด : จากการสํารวจพบว่าอุปกรณ์ PVC Filling ของหอระบายความร้อนค่อนข้างเก่า ส่งผลให้

ประสิทธิภาพการระบายความร้อนต�ําทําให้อุณหภูมิน�ําที�ได้มีอุณหภูมิสูง ซึ�งทําให้เครื�องทําน�ํา
เย็นมีค่า kW/TR สูง จึงทําการเปลี�ยนใหม่ส่งผลให้ได้อุณหภูมิน�ําลดต�ําลง ทําให้ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ�าที�เครื�องทําน�ําเย็นใช้

ผลประหยัดที�ได้    94,608.00 kWh/ป}  
คิดเป~นเงิน   281,931.84 บาท/ป}   
เงินลงทุน   94,250.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน   0.33   ป} 

 
 

 

 

Cooling 6 (MC-1) การเปลี�ยนหอระบายความร้อนใหม่
แนวคิด : จากการสํารวจพบว่าหอระบายความร้อนของสถานประกอบการหมายเลข 1,2  เป~น ชนิดกลม ซึ�งมี

อายุการใช้งานมากกว่า 10 ป} ทําให้ความสามารถในการระบายความร้อนลดต�ําลง และจากการ
ตรวจวัดกําลังไฟฟ�าพบว่ามีค่าสูงถึง 30 kW/ตัว ดังนั�นจึงทําการเปลี�ยนใหม่เป~นแบบเหลี�ยมซึ�งใช้
พลังงานไฟฟ�าต�ํากว่าและอุณหภูมิน�ําที�ได้ต�ํากว่า ประมาณ 2-4 oF

ผลประหยัดที�ได้     347,212.80 kWh/ป}  
คิดเป~นเงิน   1,083,303.94 บาท/ป}   
ระยะเวลาคืนทุน                5.53     ป} 
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1.8.4  เครื�องส่งลมเยน็ 

 

AHU 1 (HK-1) การลดเวลาการเปิดใช้งาน AHU  ในกระบวนการผลติ

แนวคดิ : ในช่วงเวลาพักเที=ยงและในช่วงของกะดึก สถานประกอบการจะไม่มีพนักงานอยู่ในพื นที=ปรับ
อากาศ แต่มีการเปิด AHU ทิ งไว้ส่งผลให้สิ นเปลืองพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ จึงกําหนด
ผู้รับผิดชอบพร้อมทั งกําหนดเวลาการเปิด – ปิด ซึ=งพนักงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยจะปิด 
AHU ทุกครั งก่อนไปพกัเที=ยงและในช่วงของกะดกึ

ผลประหยดัที=ได้ 12,870.00 kWh/ ปี
คิดเป็นเงิน   40,283.10 บาท/ปี

ภาพ AHU ที=กาํหนดเวลาการเปิดใช้งาน

 
 

 

 

AHU 2 (PI-1) การปรับปรุง AHU

แนวคดิ : การที= AHU  มีประสิทธิภาพตํ=า โดยทําความเย็นได้ตํ=ากว่าพิกัดมาก(พิกัด30TRทําความเย็นได้ 13 
TR) ส่งผลให้สถานประกอบการต้องผลิตและจ่ายนํ าเย็นที=มีอุณหภูมิตํ=าเพื=อให้ได้ลมเย็นที=มีอุณหภูมิ
ลดลง ซึ=งทําให้เครื=องทํานํ าเย็นใช้พลังงานมากขึ น ดังนั นสถานประกอบการจึงทําการตรวจวัด
ประสิทธิภาพของ AHU พบว่า ปริมาณอากาศที=ส่งออกจาก AHU ตํ=ากว่าพิกัดมากจึงทําความสะอาด
กรองอากาศและครีบรวมทั งเปลี=ยนสายพานขับพัดลมใหม่ ทําให้อัตราการไหลของลมใกล้เคียงพิกัด
โดยสามารถทําความเยน็ได้สูงขึ นกว่าเดมิ 34.72 %และสามารถปรับตั งอุณหภูมินํ าเยน็ให้สูงขึ นได้ ทํา
ให้ลดการใช้พลงังานของเครื=องทํานํ าเยน็

รายการ หน่วย ก่อนประบปรุง หละงประบปรุง

1. อุณหภูมิในพื�นที� OC 29 - 30 25 - 26

2. ความเร็วลมเฉลี�ย AHU 2 ft/min 286 721

3. ความเร็วลมเฉลี�ย AHU 3 ft/min 676.5 753.5

4. ตันความเย็นที�เพิ�มขึ�น
โดยประมาณ

% 34.72%
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AHU 3 (HK-1) การปรับลดความเร็วรอบเครื�องส่งลมเย็น

แนวคิด : ทําการลดรอบมอเตอร์พัดลม AHU จํานวน 43 ชุด โดยเริ�มจากการจดบันทึกค่ากําลังไฟฟ�าที� AHU 
แต่ละเครื�องใช้ในป�จจุบัน และทําการปรับลดค่าความชื�นสัมพัทธ์ที�ปรับตั�งไว้ที� 80%RH ให้เหลือ 
60%RH จากนั�นทําการจดบันทึกค่าความถี�ของ VSD และค่ากําลังไฟฟ�าก่อนและหลังปรับปรุง
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ�าได้ 

ผลประหยัดที�ได้  742,816.46   kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        2,503,291.47   บาท/ป}

 
 

 

 

AHU 4 (PI-1) ใช้ฮีทไปป์ในระบบปรับอากาศทดแทนเครื=องลดความชื นแบบ 
Desiccant ชนิด Steam Coil

แนวคดิ : ระบบปรับอากาศของห้องประกอบคอมเพรสเซอร์ทําการลดความชื นแบบ Desiccant ซึ=งใช้ Steam 
Coil ขนาด 500,000 Btu/hr สําหรับไล่ความชื นออกจากสารดูดความชื น ซึ=งเป็นวิธีลดความชื นที=
สิ นเปลอืงพลงังานความร้อนมาก จึงดาํเนินการติดตั งระบบ Heat pipe ให้กับ AHU ส่งผลให้สามารถ
ลดสภาวะอากาศภายในห้องจากอุณหภูมิ 25.8 OC ความชื นสัมพันธ์ 64% เป็นอุณหภูมิ 22 OC 
ความชื นสัมพนัธ์ 48% โดยสามารถประหยดัพลงังานได้ถึง 20%

ผลประหยดัที=ได้   548,424.00 kWh/ปี  
คิดเป็นเงิน 1,371,060.00 บาท/ ปี
เงินลงทุน 750,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.55   ปี

การติดตั�งฮีทไปป�ในโรงาน
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AHU 4 (PI-2) ใช้ฮีทไปป์ในระบบปรับอากาศทดแทนการใช้ขดลวดไฟฟ้าเพื=อลด
ความชื นให้ลมเย็นที=จ่ายเข้าสู้กระบวนการผลติ

แนวคดิ : ระบบปรับอากาศของห้องผสมเครื=องปรุงบะหมี=กึ=งสําเร็จรูปใส่ซอง จําเป็นต้องควบคุมความชื นตํ=า 
เดิมใช้ระบบ Reheat ซึ=งใช้ขดลวดไฟฟ้าเพื=อควบคุมความชื นส่งผลให้สิ นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก 
จึงทําการติดตั งระบบ Heat pipe ที= AHU โดยก่อนและหลงัการดาํเนินการปรับปรุงอากาศภายในห้อง
มีอุณหภูมิ 22 OC ความชื นสัมพนัธ์  50 %

ผลประหยดัที=ได้   673,344.00 kWh/ปี  
คิดเป็นเงิน            1,683,360.00 บาท/ ปี
เงินลงทุน 1,140,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.68   ปี

การติดตั�งฮีทไปป�ในโรงาน

 
 

 

 

ผลประหยัดที�ได้ 698,619.47 kWh/ป} 
คิดเป~นเงิน 2,340,375.22  บาท/ป}   
เงินลงทุน 5,917,731.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 2.52   ป} 

AHU 5 (PI-1) การลดภาระการทํางานของระบบปรับอากาศภายในอาคารโดยใช้ VSD 
ร่วมกับ Temp Sensor 

แนวคิด : การทํางานของเครื�องส่งลมเย็น (Air Handing Unit : AHU) เป~นชนิดปริมาณลมเย็นส่งออกคงที� 
(Constant Air Volume System) โดยไม่แปรเปลี�ยนตามภาระความร้อนที�เปลี�ยนแปลง
ตลอดเวลา ทําให้สิ�นเปลืองพลังงานไฟฟ�าที�ใช้ขับมอเตอร์พัดลม จึงทําการปรับปรุงโดย ทําการ
ติดตั�ง VSD เพื�อทําการควบคุมการทํางานของพัดลม AHU บริเวณโซน Shopping
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1.8.5  ระบบและอุปกรณ์อื�นๆ 

 

A 1 (HK-1) การจดั Lay  Out  การทํางานเพื=อลดการใช้งานเครื=องทํานํ าเย็น

แนวคดิ : ทําการจัดพื นที=การทํางานใหม่โดยการย้ายเครื=องจักรและอุปกรณ์ที=ทํางาน 24 ชม. เข้าไปอยู่ในพื นที=
เดยีวกนัและย้ายส่วนของสํานักงานซึ=งทํางานวนัละ 8 ชม. ไปอยู่ในพื นที=เดยีวกนั ส่งผลให้สามารถลด
การใช้งานเครื=องทํานํ าเย็นได้จํานวน 2 ชุด และลดการใช้งาน AHU ในพื นที=ๆ ทําการเคลื=อนย้าย
เครื=องจักรและอุปกรณ์สํานักงานออก

ผลประหยัดที�ได้       449,121.82 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน             1,473,119.57 บาท/ป}

บริเวณที�ทําการจัดพื�นที�การทํางานใหม่

 
 
 
 

A 1 (PI-1) การลดภาระทางความร้อนในห้อง Clean Room
แนวคิด : การลดพื�นที�ใต้พื�นที�เดิมเคยเป~นพื�นที�ปรับอากาศที�ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั�งหมดลง โดยการต่อท่อลมจาก

หน้ากากส่งจ่ายลมเย็น (Supply Air Grill) ไปยังจุดปล่อยลมเย็น (Raise Floor Grill) เข้าสู่ภายใน
ห้องโดยตรง ส่งผลให้สามารถลดภาระการปรับอากาศลง

ผลประหยัดที�ได้    311,810.36 kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน   960,375.91 บาท/ป} 
เงินลงทุน 428,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.45   ป} 
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A 1 (PI-2) การลดภาระทางความร้อนเข้าสู่กรอบอาคาร

แนวคิด : ดําเนินการปรับปรุงผนังโปร่งแสงเพื�อลดค่าการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่กรอบอาคาร (Overall 
Thermal Transfer Value ; OTTV) ของอาคาร 5 โดยการติดตั�งแผ่นยิบซั�มบอร์ดทางด้านในอาคาร
บริเวณที�เป~นกระจก เพื�อทําให้ผนังโปร่งแสงเป~นผนังทึบ ซึ�งส่งผลให้สามารถลดค่าความร้อนเข้าสู่
กรอบอาคารได้

ผลประหยัดที�ได้  41,949.73 kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        151,438.53 บาท/ป}   
เงินลงทุน 100,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.66   ป} 

 
 
 
 

A 1 (PI-3) มาตรการหุ้มฉนวนเตาทอดกุ้งในกระบวนการผลิต
แนวคิด : จากการสํารวจพบว่า เตาทอดกุ้งซึ�งอยู่ในพื�นที�ปรับอากาศมีอุณหภูมิพื�นผิว 73.4 oC ทําให้สูญเสีย

ความร้อนจากก๊าซ LPG และเป~นภาระความร้อนของระบบปรับอากาศ จึงทําการหุ้มฉนวนพื�นผิว 
ส่งผลให้สามารถลดการใช้เชื�อเพลิงและลดการใช้พลังงานไฟฟ�าในระบบปรับอากาศ

ผลประหยัดที�ได้  110,272.18   kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        676,989.65   บาท/ป}   
เงินลงทุน 120,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.177   ป} 

ปิดแผน่ฉนวนดา้นขา้ง

ขนาดความหนาแผ่นฉนวน 50 มม.

ปิดแผ่นฉนวนดา้นลา่ง

ขนาดของแผน่ฉนวนทีใ่ช ้1.5 แผน่

เริม่ปิดแผน่ฉนวนดา้นขา้ง  อา่งกระทะดา้นลา่งกําลังปิดแผน่ฉนวน
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A 1 (PI-4) การลดพื�นที�ปรับอากาศในส่วนที�ไม่จําเป~นต้องปรับอากาศ

แนวคิด: สถานประกอบการดําเนินการลดพื�นที�ปรับอากาศ โดยกั�นผนังตามแนวของเครื�องจักรให้แยกออกจาก
ส่วนที�เป~นบริเวณเก็บของซึ�งไม่จําเป~นต้องปรับอากาศ ส่งผลให้ลดภาระการปรับอากาศ โดยสามารถ
ลดการใช้งานเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนจํานวน 2 ชุด

ผลประหยัดที�ได้   51,527.92 kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน 153,037.92 บาท/ป}                                 
เงินลงทุน 80,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.52 ป}

 
 
 
 

A 1 (PI-5) การปรับปรุงระบบท่อลมเพื�อลดการสูญเสียและลดภาระการปรับอากาศ
แนวคิด :   ห้องสัมมนาของอาคารบางห้องมีการดูด Return Air จากบริเวณโถงทางเดิน ซึ=งมีอุณหภูมิสูงกว่า

อุณหภูมิภายในห้อง ส่งผลให้เป็นภาระความร้อนของเครื=องปรับอากาศ จึงทําการแก้ไขระบบท่อลม
โดยการเดินท่อ Return Air จากภายในห้องสัมมนาเชื=อมต่อกับทางเข้าของ Fan Coil Unit ส่งผลให้
ลดภาระในการปรับอากาศของเครื=องปรับอากาศได้

ผลประหยัดที�ได้      26,620.00 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน   72,674.00 บาท/ ป}
เงินลงทุน 56,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.77 ป}

ท่อส่งลมเย็นในบริเวณโถงทางเดินและห้องสัมมนาของอาคารที�ทําการปรับปรุง
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A 1 (PI-6) การลดภาระความร้อนจากอากาศภายนอกที�รั�วเข้าห้องปรับอากาศ

แนวคดิ : อากาศภายนอกมีอุณหภูมิและความชื นสูงกว่าอากาศภายในพื นที=ปรับอากาศ ดังนั นถ้าอากาศ
ภายนอกรั=วเข้าสู่พื นที=ปรับอากาศจะทําให้เครื=องปรับอากาศใช้พลังงานมากขึ นจากการสํารวจพบว่า
สถานประกอบการมีการเปิดประตูทิ งไว้วันละประมาณ 10 ชั=วโมง จึงทําการติดตั ง Moving Sensor 
เพื=อควบคุมการเปิด – ปิดประตูเพื=อลดปริมาณความร้อนที=รั=วไหลเข้าสู่พื นที=ปรับอากาศ ส่งผลให้
สามารถลดชั=วโมงในการเปิดประตูทิ ง ไว้ได้วนัละ 4  ชั=วโมง

ผลประหยัดที�ได้       35,749.44 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน      117,615.66 บาท/ ป}
เงินลงทุน 55,500.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.47   ป}

 
 
 
 

A 2 (PI-1) การติดตั�ง Evaporative Cooling เพื�อลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้า Condenser 
ของเครื�องปรับอากาศ ขนาด 102,200 Btu/Hr จํานวน 2 ชุด

แนวคิด : การใช้น�ําช่วยลดอุณหภูมิอากาศเข้าระบายความร้อนสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ�าของ
เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 102,200 Btu/Hr จํานวน 2 ชุด ได้ประมาณร้อยละ 16 ของการ
ใช้พลังงานไฟฟ�าเดิม

ผลประหยัดที�ได้ 17,870.40 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน 51,109.34 บาท/ ป}
เงินลงทุน 80,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 1.57   ป}
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A 3 (PI-1) การติดตั�งปล่องระบายความร้อนด้านคอนเดนเซอร์ของระบบปรับอากาศแบบ

แยกส่วน
แนวคิด : จากการสํารวจพบว่าคอนเดนเซอร์ของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนมีการติดตั�งใกล้กันทํา

ให้ลมร้อนที�ออกมาจากคอนเดนเซอร์มีการดูดกลับไประบายความร้อน ส่งผลทําให้ความดัน ส า ร ทํ า
ความเย็นทางด้านคอนเดนเซอร์สูง ทําให้ความสามารถในการทําความเย็นลดลง และกําลังงานที� ใ ช้
ขับคอมเพรสเซอร์สูงขึ�น สถานประกอบการจึงทําการติดตั�งปล่องระบายความร้อนเพื�อไม่ให้ลม
ร้อนไหลกลับ

ผลประหยัดที�ได้   8,236.80 kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน        28,746.43 บาท/ป}   
เงินลงทุน 4,500.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.16   ป} 

 
 
 
 

A 4 (PI-1) การหุ้มฉนวนท่อน�ําเย็นที�เสื�อมสภาพ

แนวคิด : จากการตรวจสอบพบว่าฉนวนหุ้มท่อน�ําเย็นที�อยู่ภายนอกอาคารเกิดการชํารุดบางส่วน  และบางส่วน
มีความหนาไม่เหมาะ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียความเย็นจากน�ําเย็นให้กับบรรยากาศ ทําให้เป~นภาระ
ความร้อนของเครื�องทําน�ําเย็น จึงทําการปรับปรุงโดยการหุ้มและซ่อมแซมฉนวนที�เสื�อมสภาพ

ผลประหยัดที�ได้               3,656.64 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน             11,445.28 บาท/ ป}
เงินลงทุน 50,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 4.36   ป}
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A 5 (HK-1) การลดระยะเวลาการเป�ดพัดลมระบายอากาศในห้อง

แนวคิด : จากการสํารวจพบว่าสถานประกอบการมีการเป�ดพัดลมระบายอากาศขนาดเล็กในบริเวณที�มีการปรับ
อากาศจํานวน 30 ชุด ส่งผลทําให้อากาศจากภายนอกซึ�งมีอุณหภูมิและความชื�นสูง ถูกดูดผ่านเข้ามาใน
พื�นที�ปรับอากาศ ทําให้เป~นภาระความร้อนของเครื�องปรับอากาศ ดังนั�นจึงจัดทําแผนการป�ดพัดลม
ระบายอากาศเมื�ออากาศภายในห้องปรับอากาศไม่เสีย ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในระบบปรับ
อากาศ

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง

ผลประหยัดที�ได้          37,700.00      kWh/ป}
คิดเป~นเงิน       116,117.00      บาท/ ป}

 
 
 
 

A 5 (PI-1) การนํา Exhaust Air อุณหภูมติํ=าไปใช้แทนเครื=องปรับอากาศในลฟิท์
แนวคดิ : ห้องเครื=องลิฟต์ของอาคารใช้เครื=องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 12,000 Btu/h จํานวน 1 ชุด โดย

ทําการเปิดใช้งานตลอดเวลา จึงทําการหยุดใช้งาน โดยนําอากาศเย็นที=ปล่อยทิ งจากอาคารมาให้ความ
เยน็แทน โดยเดนิท่อลมจากทางออกของ Exhaust Air Fan (EF-2) ไปเข้าห้องลิฟท์ ส่งผลให้สามารถ
ลดพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ

ผลประหยัดที�ได้             14,965.00 kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน                    45,792.00        บาท/ ป}

ภาพท่อลมระบายที�นําไปใช้ในห้องลิฟท์และการตรวจวัดอุณหภูมิ
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A 6 (PI-1) การเปลี�ยนคอยล์ร้อนเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน

แนวคิด : ดําเนินการเปลี�ยนชุดคอยล์ร้อนของเครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วนใหม่ สําหรับเครื�องที�เป�ดใช้งาน
ตลอดเวลา 24 ชั�วโมง เพื�อทําให้เครื�องปรับอากาศมีประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูงขึ�น สถาน
ประกอบการจึงทําการเปลี�ยนชุดคอยล์ร้อนของเครื�องปรับอากาศ ขนาด 16 ตัน จํานวน 5 เครื�อง 
(CDU-1 ถึง CDU-5), ขนาด 8 ตัน จํานวน 1 เครื�อง (CDU- 6) และขนาด 10 ตัน จํานวน 1 เครื�อง 
(CDU-7) 

ผลประหยัดที�ได้  276,846.60    kWh/ป}      
คิดเป~นเงิน  948,277.01    บาท/ป} 
เงินลงทุน   839,590.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน   0.89   ป}

ชุดใหม่ที�ทําการเปลี�ยน

 
 
 
 

A 7 (PI-1) การติดตั�งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน "5 Plus Technology" ใน
เครื�องปรับอากาศแบบแยกส่วน

แนวคดิ : อุปกรณ์"5 Plus Technology" เป็นอุปกรณ์นําความดันของสารทําความเย็นด้านความดันสูงใน
คอนเดนเซอร์ ขณะที=คอมเพรสเซอร์หยุดทํางานไปใช้ในช่วงการเริ=มทํางานใหม่ทําให้คอมเพรสเซอร์
ใช้พลงังานไฟฟ้าลดลงขณะเริ=มทํางานอกีครั ง

ผลประหยัดที�ได้  84,997.46    kWh/ป}  
คิดเป~นเงิน        260,942.23   บาท/ป}   
เงินลงทุน   600,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน   2.29   ป} 
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A 8 (MC-1) การเปลี�ยนมาใช้เครื�องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 

แนวคิด :  จากการสํารวจพบว่า เครื�องปรับอากาศ ที�สํานักงานและห้อง MDB 1 สภาพค่อนข้างเก่าและมีอายุการ
ใช้งานมากกว่า 10 ป} โดยเป�ดใช้งานตลอด 24 ชั�วโมง จึงทําการเปลี�ยนเป~นเครื�องปรับอากาศ
ประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้สามารถลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ

ห้อง   ขนาด kW/ton เก่า kW/tonใหม่ kWเก่า kW ใหม่

สํานักงาน 26,176 1.89 1.02 2.64 1.43

MDB1 30,000 2.89 1.29 2.74 1.22

MDB2 30,000 3.35 1.20 3.35 1.39

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง

ผลประหยัดที�ได้         19,585.00          kWh/ ป}
คิดเป~นเงิน          52,880.00          บาท/ป}
เงินลงทุน   124,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน   2.50   ป}

 
 
 
 

A 9 (PI-1) การตั�งเวลาป�ดเครื�องปรับอากาศช่วงพักกลางวัน
แนวคดิ:  สถานประกอบการติดตั ง TIMER ให้กับเครื=องปรับอากาศแบบแยกส่วนจํานวน 5 ชุด ขนาดรวม 34 

ตัน เพื=อตั งเวลาให้เครื=องปรับอากาศหยุดการทํางานในช่วงเวลา 12.00น.- 13.00น. โดยไม่เปิดประตู 
หน้าต่างในขณะปิดเครื=องปรับอากาศ ส่งผลให้ลดการใช้พลงังานในระบบปรับอากาศ  

ผลประหยัดที�ได้      9,140.00  kWh/ป}   
คิดเป~นเงิน                     28,425.40     บาท/ป}   
เงินลงทุน 15,000.00   บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.53   ป} 

ชุดควบคุมการทํางานของเครื�องปรับอากาศ
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บทที ่2 
การวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานและสัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าของสถานประกอบการ 

 
การมองยอ้นกลบัไปในอดีตเพื่อพฒันาปรับปรุงในอนาคต  เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอนัดบัแรกของการอนุรักษ์
พลงังาน เน่ืองจากอาคารและโรงงานแต่ละแห่งมีวฒันธรรมการท างานและพฤติกรรมการใชพ้ลงังานท่ี
แตกต่างกนั นอกจากนั้นปริมาณพลงังานท่ีใชย้งัข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตหรือการใหบ้ริการและฤดูกาล
อีกดว้ย  จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งวเิคราะห์ตวัเองเพื่อใหท้ราบลกัษณะการใชพ้ลงังานในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะ
น าขอ้มูลพื้นฐาน (Base Line) ไปเปรียบเทียบกบัอาคารหรือโรงงานประ เภทเดียวกนัเพื่อใหท้ราบ
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของสถานประกอบการวา่อยูใ่นระดบัใด 

 
2.1  การวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานไฟฟ้า  

ขอ้มูลในอดีตท่ีน ามาใชใ้นการวเิคราะห์  เช่น ปริมาณพลงังานไฟฟ้าในแต่ละเดือน ปริมาณผลผลิตหรือ
วตัถุดิบ หรือมูลค่าผลผลิต ส่วนอาคาร เช่น ปริมาณการใหบ้ริการหรือพื้นท่ีปรับอากาศยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย  
12 เดือน เพื่อน าไปวเิคราะห์หาสัดส่วนการใชพ้ลงังานและดชันีการใชพ้ลงังานของโรงงานหรืออาคาร 
นอกจากนั้นหลงัจากท่ีด าเนินการปรับปรุง เปล่ียนแปลง หรือท ากิจกรรมทางดา้นอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้า
แลว้ ดชันีการใชพ้ลงังาน ไฟฟ้า (Specific Energy Consumption) จะตอ้งลดลง นัน่หมายถึงมีการลดลง
ของตน้ทุนการผลิตดา้นพลงังานไฟฟ้าของโรงงานหรืออาคาร 

ตารางที ่2.1- 1 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

รายละเอยีด 

ประเภทสถานประกอบการ 

อาคารธุรกจิ อุตสาหกรรม 

ส านักงาน โรงแรม โรงพยาบาล สรรพสินค้า สถานศึกษา 

1. พลงังานไฟฟ้า (kWh)      

2. ค่าไฟฟ้า (บาท)      

3. พ้ืนท่ีใชส้อย (m2)      

4. พ้ืนท่ีปรับอากาศ (m2)      

5. ปริมาณหรือน ้ าหนกั
ผลผลิต (หน่วย) 

- - - - - 

6. จ านวนหอ้งพกั -  - - - - 

7. จ านวนคนไขใ้น - -  - - - 
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รายละเอยีด 

ประเภทสถานประกอบการ 

อาคารธุรกจิ อุตสาหกรรม 

ส านักงาน โรงแรม โรงพยาบาล สรรพสินค้า สถานศึกษา 

8. วเิคราะห์พลงังานต่อ
พ้ืนท่ีใชส้อย (kWh/m2) 

     

9. วเิคราะห์พลงังานต่อ
พ้ืนท่ีปรับอากาศ 
(kWh/m2) 

     

10. วเิคราะห์พลงังานต่อ
ผลผลิต (kWh/หน่วย) 

- - - - - 

11. วเิคราะห์พลงังานต่อ
จ านวนหอ้ง (kWh/หอ้ง) 

-  - - - - 

12. วเิคราะห์พลงังานต่อ
คนไขใ้น (kWh/คน) 

- -  - - - 

 

2.1.1 ความสัมพนัธ์ของการใช้พลงังานไฟฟ้าและดัชนีการใช้พลงังานไฟฟ้า 

การด าเนินงานดา้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าในโรงงานและอาคาร  จ  าเป็นตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายใน
ภาพรวมของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพื่อใหทุ้กคนในองคก์รร่วมมือกนัด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีสะทอ้นต่อ
ตน้ทุนการผลิตดา้นพลงังานไฟฟ้า โดยเป้าหมายท่ีดีท่ีสุดคือ ดชันีการใชพ้ลงังาน ไฟฟ้ารายปี (Specific 
Energy Consumption) ซ่ึงเป็นอตัราส่วนระหวา่งปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใชท้ั้งปีต่อปริมาณการผลิตรวมท่ี
ไดท้ั้งปี เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีอตัราการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงตลอดทั้งปีตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ ส่งผลใหพ้ลงังานท่ีใชเ้ปล่ียนแปลง  ส่วนอาคารอาจใชป้ริมาณพลงังาน ไฟฟ้าท่ีใชท้ั้ งปีต่อปริมาณ
การใหบ้ริการ หรือพื้นท่ีปรับอากาศทั้งปี นอกจากนั้น สภาวะอากาศหรือฤดูกาลก็มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงการใชพ้ลงังานเช่นกนั ดงันั้นเป้าหมายท่ีก าหนดจะตอ้งเป็นเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้
จริงโดยอาจใชค้่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียของปีก่อน(ปีฐาน)เป็นตวัก าหนดเป้าหมาย หากสามารถ
ด าเนินการเช่นน้ีทุกปีค่าเฉล่ียของดชันีการใชพ้ลงังานจะลดต ่าลงอยา่งต่อเน่ือง 
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รูปที ่2.1-1 ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียรายปี 
 

 
รูปที ่2.1-2 ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียรายปีท่ีเป็นเป้าหมายลดลง 

 

จากรูปท่ี 2.1-3 จะเห็นวา่พลงังาน ไฟฟ้า ท่ีใชแ้ยกเป็น 2 ส่วนคือ พลงังานคงท่ี (Fixed or Standing 
Consumption) พลงังานคงท่ีน้ีเกิดจากประสิทธิภาพของอุปกรณ์และพลงังานท่ีใชใ้นระบบสนบัสนุนการ
ผลิตต่างๆ  หรือการใหบ้ริการ   ดงันั้นถา้มีการปรับปรุงประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ใชพ้ลงังาน และบริหาร
การใชอุ้ปกรณ์ท่ีสนบัสนุนการผลิตหรือการใหบ้ริการใหดี้ข้ึนจะส่งผลใหพ้ลงังานส่วนคงท่ีน้ีลดต ่าลง ใน
ส่วนท่ีสองคือพลงังานแปรเปล่ียน (Variable or Marginal Consumption) เป็นการใชพ้ลงังานท่ี
เปล่ียนแปลงตามปริมาณการผลิต หรือการใหบ้ ริการ  โดยถา้ผลิตมากข้ึน หรือใหบ้ริการมากข้ึน ก็จะใช้
พลงังานมากข้ึน  ถา้ความชนัของเส้นแนวโนม้ต ่า  จะส่งผลใหต้น้ทุนการใชพ้ลงังาน ลดลงมากเม่ือมีการ
ผลิตมากข้ึน หรือการใหบ้ริการมากข้ึน  ดงันั้น  ถา้โรงงานและอาคาร ใชพ้ลงังานโดยมีเส้นความชนัมาก  

ดัชนีการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ีย 

   

เดือนที่ 

ดัชนีการใช้พลงังานไฟฟ้า 

ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียของปีฐาน   ( ปีท่ี 1) 
ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียของปีท่ี  2 

ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียของปีท่ี  3 

ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียของปีท่ี  4 

เดือนที่ 
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ควรเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิตและบริหารจดัการการผลิตหรือการใหบ้ริการโดยให้
เคร่ืองจกัรทุกเคร่ืองท างานในจุดท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและต่อเน่ือง หรือการใหบ้ริการเตม็พิกดั 
 
เส้นประใน รูปท่ี 2.1-3 คือ ดชันีการใชพ้ลงังาน (SEC : Specific Energy Consumption) เป็นสัดส่วน
ระหวา่ง พลงังานท่ีใชต่้อผลผลิต หรือการใหบ้ริการ  ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือการ
ใหบ้ริการ จากแผนภาพจะเห็นวา่แนวโนม้ของเส้นจะตอ้งลดต ่าลงตามปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน หรือการ
ใหบ้ริการท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการผลิตท่ีมากข้ึนหรือการใหบ้ริการท่ีมากข้ึน  สัดส่วนระหวา่งพลงังานคงท่ี
กบัพลงังานแปรเปล่ียนจะลดลง นอกจากนั้นถา้แนวโนม้ของเส้นกราฟมีความชนัมากจะท าใหต้น้ทุน
พลงังานลดลงมากเม่ือปริมาณการผลิตหรือการใหบ้ริการเพิ่มข้ึน 

Specific consumption

Variable or
          Marginal consumption

        Fixed or standing s
           consumption

Production output

En
er

gy
  c

on
su

m
pt

ion

 
 

รูปที ่2.1- 3 การเปรียบเทียบการใชพ้ลงังานไฟฟ้ากบัผลผลิตหรือการใหบ้ริการ 

 

2.1.2 การวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

การวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า มีวตัถุประสงคเ์พื่อจะไดเ้ห็นภาพรวมของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและ
ตน้ทุนการผลิตดา้นพลงังานวา่มีการเปล่ียนแปลงไปในแต่ละเดือนหรือไม่ ถา้เดือนใดสูงผดิปกติ ควรหา
สาเหตุและแนวทางแกไ้ข นอกจากนั้นดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นค่าเป้าหมายในการ
ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าขององคก์รได ้หากดชันีการใชพ้ลงังานท่ีจดัท าข้ึนมีค่าความเช่ือถือสูง ทั้งน้ีดชันีการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าสามารถหาจากพลงังานไฟฟ้าท่ีใชต่้อน ้าหนกั หรือปริมาณของผลผลิตหรือวตัถุดิบ หรือต่อ

 Service output 
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มูลค่าผลผลิตก็ได ้**ส่วนอาคารดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสามารถหาไดจ้ากพลงังานไฟฟ้าท่ีใชต่้อปริมาณ
การใหบ้ริการหรือต่อพื้นท่ีปรับอากาศ  ดงันั้นผูท่ี้ ควบคุมการใช้ พลงังานไฟฟ้าจะตอ้งหาค่าดชันีการใช้
พลงังานไฟฟ้าใหถู้กตอ้ง มิเช่นนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ในการควบคุมการใช้พลงังานไฟฟ้า 
 
เพื่อใหง่้ายต่อการวเิคราะห์และตรวจติดตามการใชพ้ลงังานในแต่ละเดือน จึงไดจ้ดัท าเป็นโปรแกรม 
Microsoft Excel โดยมีวธีิการใชง้านดงัน้ี 
1. น าขอ้มูลปริมาณหรือน ้าหนกัของผลผลิตหรือวตัถุดิบ หรืออาจใชมู้ลค่าผลผลิต  ส่วนอาคารอาจใช้

ปริมาณการใหบ้ริการหรือพื้นท่ี ปรับอากาศ ท่ีเกิดข้ึนจริงในรอบเดือน โดยวนัเร่ิมตน้และสุดทา้ยของ
เดือนจะตอ้งตรงกบัวนัท่ีบนัทึกพลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้ไปกรอกลงในตารางในช่องผลผลิตหรือบริการ และ
แกไ้ขหน่วยวดัตามท่ีใชจ้ริง 

2. กรอกขอ้มูลปริมาณพลงังานไฟฟ้า และค่าใชจ่้ายในรอบเดือนเดียวกนัลงในช่องพลงังานไ ฟฟ้าและ
ค่าใชจ่้าย 

3. โปรแกรม Excel จะท าการวเิคราะห์และแสดงผลลพัธเ์ป็นแผนภาพ ดงัน้ี 
 
** ในกรณีท่ีโรงงานมีผลผลิตท่ีหลากหลาย สามารถใชห้น่วยเทียบเท่าดา้นพลงังานมาวเิคราะห์หาค่าดชันี 
ซ่ึงจะใหค้วามถูกตอ้งมากข้ึน หรืออาจใชผ้ลผลิตหลกัของโรงงาน 
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2.1.2.1 แผนภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน 
แผนภาพน้ีจะท าใหเ้ห็นการเปล่ียนแปลงการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในแต่ละเดือนวา่มีความผดิปกติจากเดือน
เดียวกนัของปีก่อนๆ หรือไม่ ถา้สูงข้ึนกวา่ปีก่อนๆ ควรหาสาเหตุวา่เกิดจากอะ ไร ถา้เกิดจากปริมาณการ
ผลิตหรือปริมาณการใหบ้ริการท่ีมากข้ึนกวา่เดือนเดียวกนัในปีก่อนก็ไม่เป็นปัญหานกั แต่ถา้ผลผลิตหรือ
การใหบ้ริการเท่ากนัหรือนอ้ยกวา่ปีก่อน  จะตอ้งไปตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ามาวา่ดชันี
ของอุปกรณ์นั้นสูงข้ึนหรือไม่ เพื่อใหท้ราบถึงสาเหตุวา่เกิดจากตรงไหนและอะไร แลว้หาทางแกไ้ขปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน 
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รูปที ่2.1- 4 แผนภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารายเดือน 
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2.1.2.2 แผนภาพ ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน 
แผนภาพน้ีจะท าใหเ้ห็นภาพตน้ทุนพลงังานต่อผลผลิต หรือปริมาณการใหบ้ริการ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน
วา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร  และมีความผดิปกติจากเดือนเดียวกนัของปีก่อนๆ หรือไม่ นอกจากนั้นจะ
ใชเ้ปรียบเทียบกบัดชันีการใชพ้ลงังานท่ีเป็นค่าเป้าหมายวา่  ในแต่ละเดือนลดลงร้อยละเท่าใด ถา้ไม่ได้
ตามเป้าหมายก็จะตอ้งหาสาเหตุและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 
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รูปที ่2.1- 5 แผนภาพ ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ารายเดือน 
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2.1.2.3 แผนภาพ ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้พลังงานไฟฟ้ากบัปริมาณการผลิตหรือปริมาณการ
ให้บริการ 
แผนภาพน้ีจะท าใหเ้ห็นภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานไฟฟ้าท่ีใชก้บัปริมาณการผลิต หรือปริมาณการ
ใหบ้ริการโดยถา้มีความสัมพนัธ์กนัสูง ค่า R2 ควรจะมากกวา่ 0.8 และแนวโนม้การใชพ้ลงังานจะตอ้งสูงข้ึน
ตามปริมาณการผลิตหรือการใหบ้ริการท่ีมากข้ึน เน่ืองจากเม่ือมีการผลิตหรือการใหบ้ริการมากก็จะตอ้งใช้
พลงังานมาก ในกรณีท่ีสมการท่ีไดมี้ค่า R2 มากกวา่ 0.8 แสดงวา่ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ดชันีการใช้
พลงังานท่ีไดถู้กตอ้งและมีการควบคุมการใชพ้ลงังานไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนั้นสมการท่ีไดส้ามารถน าไป
ท านายการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีปริมาณการผลิตหรือการใหบ้ริการต่างๆ ไดอ้ยา่งแม่นย  า แต่ถา้ค่า R2 ต ่าจะตอ้ง
ไปตรวจสอบความถูกตอ้งของผลผลิตหรือการใหบ้ริการท่ีน ามาใชว้เิคราะห์ หรือความสม ่าเสมอของการใช้
พลงังานหรือการผลิตหรือการใหบ้ริการ นอกจากนั้นเม่ือลากเส้นแนวโนม้ลงมาตดักบัแกนตั้งของแผนภาพ
จะไดค้่าปริมาณการใชพ้ลงังานคงท่ี (Fixed or Standing Consumption) ซ่ึงหมายความวา่ ถึงไม่มีการผลิต
หรือการใหบ้ริการยงัมีการใชพ้ลงังานปริมาณ หน่ึง นอกจากนั้นถา้เป็นกราฟท่ีมีความชนัมากจะบอกให้
ทราบวา่เม่ือมีการผลิตหรือการใหบ้ริการมากข้ึนเพียงเล็กนอ้ยจะส่งผลใหป้ริมาณการใชพ้ลงังานเพิ่มสูงข้ึน
มาก  

y = 21.915x + 150797

R2 = 0.8238
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รูปที ่2.1- 6 แผนภาพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชพ้ลงังานไฟฟ้ากบัปริมาณการผลิตหรือปริมาณ 

                         การใหบ้ริการ 
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2.1.2.4 แผนภาพความสัมพนัธ์ระหว่างดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้ากบัปริมาณการผลิต  หรือปริมาณการ
ให้บริการ 
แผนภาพน้ีจะท าใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ากบัปริมาณการผลิต  หรือปริมาณ
การใหบ้ริการโดยถา้มีความสัมพนัธ์อยา่งดี ค่า R2 ควรจะมากกวา่ 0.8 และแนวโนม้ดชันีการใชพ้ลงังาน
จะตอ้งลดลงตามปริมาณการผลิตหรือการใหบ้ริการท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากสัดส่วนระหวา่งพลงังานคงท่ี 
(Fixed Consumption) กบัพลงังานแปรเปล่ียน (Variable or Marginal Consumption) ลดต ่าลงตามปริมาณ
การผลิตหรือปริมาณการใหบ้ริการท่ีสูงข้ึน ถา้ R2 มากกวา่ 0.8 สมการท่ีไดส้ามารถน าไปท านายดชันีการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีปริมาณการผลิตหรือปริมาณการใหบ้ริการต่างๆ ไดอ้ยา่งแม่นย  า แต่ถา้ R2 มีค่าต ่า
จะตอ้งไปตรวจสอบความถูกตอ้งของปริมาณผลผลิตและพลงังานท่ีน ามาวเิคราะห์ นอกจากนั้นถา้
เส้นกราฟมีความชนัมากจะบอกใหท้ราบวา่เม่ือมีการเพิ่มผลผลิตหรือการใหบ้ริการเพียงเล็กนอ้ยจะส่งผล
ใหด้ชันีการใชพ้ลงังานลดลงไดม้าก 

y = -0.9652x + 818.29

R2 = 0.8291
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รูปที ่2.1- 7 แผนภาพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้ากบัปริมาณการผลิตหรือปริมาณ 

                      การใหบ้ริการ 
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2.1.3 การวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานไฟฟ้าทีเ่ปลีย่นแปลง 

ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีจะน ามาใชเ้ปรียบเทียบกบัเป้าหมายในการอนุรักษพ์ลงังาน ควรเป็นดชันีการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียรายปี เน่ืองจากไดร้วมพฤติกรรมการผลิตหรือพฤติกรรมการใหบ้ริการ และฤดูกาล
ต่างๆ แลว้ เช่น ในปี พ .ศ. 2550 จะตอ้งลดตน้ทุนกา รผลิตหรือใหบ้ริการดา้นพลงังานไฟฟ้ารวมลง 5% 
จากปี พ.ศ. 2549 โดยลดลง จาก 200 kWh/Ton เป็น 190 kWh/Ton ดงันั้นในแต่ละเดือนของปี พ .ศ. 2550 
จะตอ้งพยายามบริหารจดัการพลงังาน ไฟฟ้าใหต้น้ทุนการผลิตดา้นพลงังาน ไฟฟ้าไม่เกิน 190 kWh/Ton 
ถา้เดือน ใดเกินตอ้งหาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข จะส่งผลใหค้่าดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า เฉล่ียของปี พ.ศ. 
2550 ลดลงต ่ากวา่ปี พ.ศ. 2549  
 
การวเิคราะห์ผลของดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงนั้น ควรวเิคราะห์ผลจากค่าเฉล่ียทั้งปี เช่น ดชันีการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าของปี พ.ศ. 2549 เท่ากบั 200 kWh/Ton และในปี พ .ศ. 2550 เท่ากบั 170 kWh/Ton ผล
การลดลงของดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่ากบั [(200-170) /200] x 100 = 15% 

  
kWh/Ton  

200   เฉล่ียปี 2549 = 200 kWh /Ton 
             เฉล่ียปี 2550 = 170 kWh /Ton 
              ลดลง 15% 

 
 

      เดือน 
 

รูปที ่2.1- 8 แผนภาพการเปรียบเทียบดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเดิมและหลงัจากปรับปรุง 
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2.2  สัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าของสถานประกอบการ 

สัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรกในการอนุรักษพ์ลงังาน เน่ืองจากโรงงานและอาคาร     แต่
ละแห่งมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า ในอุปกรณ์หลกัต่างๆท่ีแตก ต่างกนั  ดงันั้นโรงงาน และอาคาร ท่ีจะ
ด าเนินการอนุรักษพ์ลงังาน ไฟฟ้าจะตอ้งรู้วา่ตนเองใชพ้ลงังาน ในระบบ/อุปกรณ์ใดมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะให้
ความส าคญั และ มุ่งเนน้ ในการหาแนวทางการอนุรักษพ์ลงังาน ในระบบ /อุปกรณ์ นั้นมากกวา่ ระบบ /
อุปกรณ์ท่ีมีสัดส่วนการใช้พลงังานนอ้ย ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดผลการประหยดัพลงังาน ไฟฟ้า และลดตน้ทุน
ดา้นพลงังานไฟฟ้าไดม้าก 

 
ระบบ/อุปกรณ์ พลงังานไฟฟ้า 

(kWh/y) 
ร้อยละการใช้พลงังานไฟฟ้า 

(%) 

1. ระบบปรับอากาศ 1,000,000 14.29 
2. ระบบอากาศอดั 3,000,000 42.86 
3. ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 500,000 7.14 
4. กระบวนการผลิตและอ่ืนๆ 2,500,000 35.71 

รวม 7,000,000 100.00 
 

   ระบบปรับ
อากาศ
   

   ระบบอากาศ
อัด
      ระบบไฟฟ า

แสงสว่าง
  

   กระบวนการ
ผลิตและอ่ืนๆ

   

กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ าในระบบ   อุปกรณ์

 
รูปที ่2.2- 1 แผนภาพสัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบ / อุปกรณ์ 
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2.3 เกณฑ์เปรียบเทยีบดัชนีการใช้พลงังานในระบบปรับอากาศส าหรับอาคารธุรกจิ  

ก่อนด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ สถานประกอบการควรวเิคราะห์หาดชันีก ารใช้
พลงังานไฟฟ้าของอาคาร โดยใชพ้ลงั งานไฟฟ้าท่ีอาคารใช้  หารดว้ยการให้ บริการ เช่น kWh/m2, kWh/
คนไขใ้น(โรงพยาบาล), kWh/หอ้งท่ีขายได้(โรงแรม) เป็นตน้ และหาดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบ
ปรับอากาศ เช่นเดียวกนัโดยแตกต่างกนัท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉพาะของระบบปรับอากาศ  ซ่ึงการใช้
พลงังานในระบบปรับอากาศนั้น อาคารส่วนใหญ่ไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าภายในส่งผลใหไ้ม่สามารถ
บนัทึกและควบคุมการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ซ่ึงมีสัดส่วนในการใชพ้ลงังานสูงสุดได ้
ดงันั้นควรท าการติดตั้งมิเตอร์เพิ่มส าหรับระบบปรับอากาศ นอกจากดชันีดงักล่ าวจะสามารถใชแ้สดงผล
การอนุรักษพ์ลงังานหลงัจากด าเนินมาตรการอนุรักษพ์ลงังานต่างๆแลว้ยงัสามารถใชเ้ปรียบเทียบกบั
อาคารประเภทเดียวกนั เพื่อใหรู้้วา่อาคารเรามีศกัยภาพในการลดการใชพ้ลงังานไดอี้กมากนอ้ยเท่าใด เช่น 
อาคารประเภทสถานศึกษามีค่า เกณฑ์ดชันีการใชพ้ลงังานในระ บบปรับอากาศเฉล่ีย 76.2 kWh/m2 y ถา้
อาคารเราใช ้120 kWh/m2 y แสดงวา่มีศกัยภาพในการลดการใชพ้ลงังานประมาณ 54.48% เป็นตน้ 
 
ตารางที ่2.3-1  ดชันีพลงังานไฟฟ้าต่อพื้นท่ีใชส้อยต่อปี และสัดส่วนพื้นท่ีปรับอากาศของอาคารพาณิชย ์8 

ประเภท  

  
ค่าพลงังานไฟฟ้าต่อพืน้ทีใ่ช้สอยต่อปี, 

สัดส่วนพืน้ทีป่รับ
อากาศ 

อาคาร กโิลวตัต์-ชม./ตร.ม.-ปี (kWh/m2y) ต่อพืน้ทีใ่ช้สอย, (%) 

  ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ส านกังาน 25.5 660.1 102.9 28 

โรงแรม 109.4 618.1 148.4 65 

โรงพยาบาล 83.8 520.8 116.0 41 

หา้งสรรพสินคา้ขายปลีก 111.0 1165.4 268.7 68 

สถานศึกษา 33.3 171.4 37.3 27 

อาคารชุด 37.6 659.4 66.1 26 

หา้งสรรพสินคา้ขายปลีกและขายส่ง 32.8 793.7 359.6 72 

อาคารอ่ืนๆ 27.0 717.9 117.5 32 
หมายเหต ุอาคารท่ีใช้งานพิเศษ เช่นสถานีส่งโทรทัศน์อาจมีการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าท่ีปรากฏในตาราง 
 
2.3.1 การใช้ไฟฟ้าในการปรับอากาศ 
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ในอาคารทัว่ไประบบปรับอากาศใชไ้ฟฟ้าในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดและเม่ือค านวณดชันีการใชไ้ฟฟ้าในระบบ
ปรับอากาศต่อพื้นท่ีปรับอากาศก็พบ วา่ดชันีน้ีมีค่าสูงเช่นเดียวกนั  ในตารางท่ี 2.3-2 แสดงค่าพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีใชใ้นระบบปรับอากาศต่อพื้นท่ีปรับอากาศต่อปีและสัดส่วนพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการปรับอากาศ
ต่อพลงังานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคารแต่ละประเภท 
 
ตารางที ่2.3-2  ดชันีพลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศต่อพื้นท่ีปรับอากาศและสัดส่วนพลงังานไฟฟ้าท่ี

ใชใ้นการปรับอากาศต่อพลงังานไฟฟ้าทั้งหมดของอาคาร 

  
พลงังานไฟฟ้าในระบบปรับ
อากาศต่อพืน้ทีป่รับอากาศ, 

สัดส่วนพลงังานไฟฟ้าใน
ระบบปรับอากาศ 

อาคาร กโิลวตัต์-ชม./ตร.ม.-ปี 
(kWh/m2y) 

ต่อพืน้ทีใ่ช้สอย,          
(%) 

  ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

ส านกังาน 26.0 810.0 115.2 41 

โรงแรม 114.3 256.4 143.2 64 

โรงพยาบาล 100.2 258.9 162.1 56 

หา้งสรรพสินคา้ขายปลีก 70.4 585.6 184.9 52 

สถานศึกษา 63.6 165.0 76.2 53 

อาคารชุด 13.5 750.0 168.1 58 

หา้งสรรพสินคา้ขายปลีกและขายส่ง 13.9 756.2 165.4 39 

อาคารอ่ืนๆ 29.1 979.3 216.5 43 
 
ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการปรับอากาศต่อพื้นท่ีปรับอากาศแสดง ถึงระดบัภาระการปรับอากาศ ผลของ
ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศและจ านวนชัว่โมงใชง้านของระบบปรับอากาศ หากระบบปรับ
อากาศของอาคารหน่ึงซ่ึงมีภาระการปรับอากาศระดบัหน่ึงมีประสิทธิภาพดีและมีจ านวนชัว่โมงการใช้
งานไม่มาก ค่าพลงังานไฟฟ้าต่อพื้นท่ีต่อปีก็จะไม่สูง ดงันั้นจะเห็ นวา่อาคารท่ีมีจ านวนชั้วโมงใชง้านมาก 
เช่น โรงแรม จะมีค่าเฉล่ียพลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นการปรับอากาศสูงกวา่อาคารท่ีมีชัว่โมงการใชง้านนอ้ย
กวา่ เช่น อาคารส านกังานหรือสถานศึกษา 
ค่าสัดส่วนการใชไ้ฟฟ้าในการปรับอากาศต่อการใชไ้ฟฟ้ารวมของแต่ละอาคารแสดงถึงผลท่ีเกิดจากภาระ
ของการปรับอากาศในพื้นท่ีปรับอากาศ สัดส่วนพื้นท่ีปรับอากาศต่อพื้นท่ีใชส้อย จ านวนชัว่โมงการใช้
งานของระบบปรับอากาศและประสิทธิภาพการปรับอากาศ ค่าในตารางท่ี 2.3-2 แสดงวา่การปรับอากาศ



บทท่ี 2  การวเิคราะห์ดชันีการใชพ้ลงังานและสดัส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของสถานประกอบการ  
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ใชไ้ฟฟ้าในสัดส่วนท่ีสูงกวา่การใชไ้ฟฟ้าเพื่อกิจกรรมอ่ืนๆ ในอาคารเกือบทุกประเภทยก เวน้อาคาร
ส านกังานภาระของการปรับอากาศและเง่ือนไขอ่ืนเก่ียวขอ้งกบัการใชง้านจะประกอบเป็นปัจจยัในการ
ก าหนดขนาดพิกดัของระบบปรับอากาศต่อพื้นท่ีปรับอากาศ ในตารางท่ี 2.3-3 แสดงพิสัยและค่าเฉล่ียของ
ขนาดพื้นท่ีปรับอากาศต่อพิกดัของขนาดระบบปรับอากาศของอาคารบางประเภท 
  

ตารางที ่2.3-3 อตัราส่วนพื้นท่ีปรับอากาศต่อพิกดัของระบบปรับอากาศ 

  อตัราส่วนพืน้ทีป่รับอากาศต่อพกิดัของระบบปรับอากาศ, 

อาคาร ตร.ม./ตันความเยน็ (m2/TR) 

  พสัิย ค่าเฉลีย่ 

ส านกังาน 5.4 - 33.6 14.4 

โรงแรม 10.2 - 20.4 15.4 

โรงพยาบาล 5.3 - 27.3 15.6 

หา้งสรรพสินคา้ขายปลีก 11.5 - 37.5 21.5 

สถานศึกษา 5.2 - 41.2 19.9 
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บทที ่3  
การตรวจวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานของอปุกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศ 

และเกณฑ์เปรียบเทยีบ 

 
3.1  การบันทกึขนาดพกิดัของอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศ 
 
การด าเนินการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศนั้น จ  าเป็นจะตอ้งทราบประวติัของอุปกรณ์หลกั
ต่างๆ ในระบบก่อนท าการตรว จวดัวเิคราะห์หาสัดส่วนการใชพ้ลงังาน และหาสมรรถนะ รวมทั้งหา
ศกัยภาพการประหยดัพลงังานของอุปกรณ์หลกัต่างๆ  โดยอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศแบบท าน ้า
เยน็ระบายความร้อนดว้ยน ้า (Water Cooled Water Chiller) ประกอบดว้ย 5 อุปกรณ์ดงัน้ี เคร่ืองท าน ้า
เยน็ เคร่ืองสูบน ้า เยน็  เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน หอระบายความร้อน และเคร่ืองส่งลมเยน็ โดย
ประวติัของอุปกรณ์หลกัต่างๆ ประกอบดว้ย แบบ/ชนิด ขนาดพิกดั จ  านวน อายกุารใชง้าน และดชันีการ
ใชพ้ลงังาน ซ่ึงขอ้มูลต่างๆ สามารถหาไดจ้าก NAME PLATE ท่ีติดไวท่ี้อุปกรณ์ต่างๆ และคุณลกัษณะ
เฉพาะอุปกรณ์จากผูผ้ลิต 
 
ประวติัของอุปกรณ์ต่างๆ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายประการ เช่น ใชป้รับตั้งระบบอุปกรณ์ให้
อยูใ่นจุดท่ีประสิทธิภาพสูงสุด ใชป้ระกอบในการบ ารุงรักษา  ใชใ้นการควบคุมการใชพ้ลงังาน และใช้
ในการปรับปรุงหรือเปล่ียนอุปกรณ์เม่ือหมดอายกุารใชง้าน หรือใชอุ้ปกรณ์ท่ี มีเทคโนโลยสูีงข้ึน 
โดยเฉพาะดชันีการใชพ้ลงังานนั้น สามารถน าไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการเปรียบเทียบกบัค่า ท่ีไดจ้ากการ
ตรวจวดั โดยถา้มีความแตกต่างกนัมากจะตอ้งหาแนวทางแกไ้ข โดยการปรับปรุงหรือเปล่ียนอุปกรณ์ให้
มีสมรรถนะสูงข้ึนใกลเ้คียงกบัค่าพิกดัของอุปกรณ์นั้นๆ 
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ตารางที ่3.1-1 แบบบนัทึก ขนาดพิกดัของอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศ 

อุปกรณ์หลกั แบบ / ชนิด จ านวน อายกุารใชง้าน
(ชุด) (ปี)

1. เคร่ืองท าน ้าเยน็ (CH)  ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR
2. เคร่ืองสูบน ้าเยน็ (CHP)  ……………….. ………. GPM ………. kW ….. ………. ………. GPM/kW

 ……………….. ………. GPM ………. kW ….. ………. ………. GPM/kW

 ……………….. ………. GPM ………. kW ….. ………. ………. GPM/kW
3. เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน (CDP)  ……………….. ………. GPM ………. kW ….. ………. ………. GPM/kW

 ……………….. ………. GPM ………. kW ….. ………. ………. GPM/kW

 ……………….. ………. GPM ………. kW ….. ………. ………. GPM/kW
4. หอระบายความร้อน (CT)  ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

5. เคร่ืองส่งลมเยน็ (AHU)  ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

 ……………….. ………. TR ………. kW ….. ………. ………. kW/TR

ขนาดพิกดั ดชันีการใชพ้ลงังาน

 

 

3.2  การตรวจวเิคราะห์สัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าในอุปกรณ์หลกั  
 
การตรวจวเิคราะห์สัดส่วนการใชพ้ลงังาน ไฟฟ้าในอุปกรณ์หลกัต่างๆ ของระบบปรับอากาศ  จะท าให้
ทราบวา่พลงังานไฟฟ้าท่ีใชใ้นระบบปรับอากาศนั้น น าไปใชใ้นอุปกรณ์หลกัใดมากท่ีสุด ซ่ึงมี นยัส าคญั
ท่ีจะด าเนินการหาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังานในอุปกรณ์หลกันั้นๆ ต่อไป 
 
การหาสัดส่วนการใชพ้ลงังานท่ีถูกตอ้งนั้นจะตอ้งใชข้อ้มูลจากมิเตอร์ บนัทึกพลงังานไฟฟ้าท่ีติดตั้ง กบั
อุปกรณ์หลกัต่างๆ แต่โดยทัว่ไปสถานประกอบการ มกัไม่ติดตั้งมิเตอร์บนัทึกพลงังานไฟฟ้า ดงันั้นจึง
จ าเป็นตอ้งใชก้ารประเมินโดยการตรวจวดัก าลงัไฟฟ้าท่ีอุปกรณ์ต่างๆใช ้แลว้คูณดว้ยตวัประกอบการใช้
งาน (Used Factor) คูณดว้ยตวัประกอบการท างาน  (Operated Factor) และคูณดว้ยชัว่โมงการใชง้านต่อ
ปี 

พลงังานไฟฟ้าท่ีใช ้ = ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) x ตวัประกอบการใชง้าน (UF) x  
ตวัประกอบการท างาน (OF) x ชัว่โมงการใชง้านต่อปี (h/y)  
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UF = ตวัประกอบการใชง้าน  (Used Factor) หมายถึง  ในชัว่โมงต่อปี ท่ี
น ามาใช้  มีการเปิดใชง้าน อุปกรณ์ตลอดเวลานั้นๆ หรือไม่ ถา้ใชเ้ตม็
เวลานั้นๆ ค่า UF จะเท่ากบั 1.0 

OF = ตวัประกอบการท างาน  (Operating Factor) หมายถึง ก าลงัไฟฟ้าท่ีน า
 มาใชมี้การเปล่ียนแปลง หรือไม่ในตลอดระยะเวลา การท างานของ
อุปกรณ์ (ภาระโหลดเปล่ียนแปลง) ถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงค่า OF จะ
เท่ากบั 1.0 

 

ตารางที ่3.2-1 การค านวณสัดส่วนการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศ 

อุปกรณ์หลกั รหสั/หมายเลข ก าลงัไฟฟ้าจริง แฟคเตอร์การใชง้าน แฟคเตอร์การท างาน ชัว่โมงใชง้าน พลงังานไฟฟ้า สัดส่วนการใชพ้ลงังาน
TR หรือ GPM kW kW UF OF h/y kWh %

1. เคร่ืองท าน ้าเยน็  CH-1
(ขนาดพิกดั TR, kW)  CH-2

 CH-3
 CH-4

- รวม - - -
2. เคร่ืองสูบน ้าเยน็  CHP-1 -
(ขนาดพิกดั GPM, kW)  CHP-2 -

 CHP-3 -

 CHP-4 -
- รวม - - -

3. เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน  CDP-1 -
(ขนาดพิกดั GPM, kW)  CDP-2 -

 CDP-3 -

 CDP-4 -
- รวม - - -

4. หอระบายความร้อน  CT-1 -
(ขนาดพิกดั TR, kW)  CT-2 -

 CT-3 -

 CT-4 -
- รวม - - -

5. เคร่ืองส่งลมเยน็  AHU-1 -
(ขนาดพิกดั TR, kW)  AHU-2 -

 AHU-3 -

 AHU-4 -
- รวม - - -
- รวมทั้งระบบ - - - -

ขนาดพิกดั

 
 

3.3  การตรวจวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานของอุปกรณ์หลกัและเกณฑ์เปรียบเทยีบ 
 

ดชันีการใชพ้ลงังานถือ เป็นตวัช้ีบ่งท่ีบอกสมรรถนะของอุปกรณ์ ท่ีมีการใชพ้ลงังานวา่ยงัอยูใ่นจุ ดท่ี
ยอมรับไดต้ามเกณฑท่ี์ควบคุมหรือไม่ ในกรณีท่ีสมรรถนะต ่ากวา่เกณฑท่ี์คว บคุมควรท าการ วิเคราะห์
ปัญหา/สาเหตุ เพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ขใหส้มรรถนะสูงข้ึน หรือท าการเปล่ียนใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยี
สมยัใหม่ท่ีส่งผลใหส้มรรถนะของอุปกรณ์สูงข้ึน  
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ดชันีการใชพ้ลงังานท่ีไดจ้ากการตรวจวดันั้น จะตอ้งท าการตรวจวดัในขณะท่ีอุปกรณ์รับภาระสูง เพื่อ
น าไปเปรียบเทียบกบัพิกดัดชันีการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์นั้นๆ และถา้ตอ้งการเปล่ียนใหม่จะตอ้งน าไป
เปรียบเทียบกบัพิกดัดชันีการใชพ้ลงังานของอุปกรณ์ใหม่ท่ีจะน ามาทดแทน เพื่อหาผล การประหยดั
พลงังานท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนอุปกรณ์ 
 

ดชันีการใชพ้ลงังานจากการตรวจวดั เปรียบเทียบ ดชันีการใชพ้ลงังานท่ีพิกดั  หาแนวทางการปรับปรุง 
ดชันีการใชพ้ลงังานจากการตรวจวดั เปรียบเทียบ ดชันีการใชพ้ลงังานท่ีพิกดั

ของอุปกรณ์ใหม่ 
 หาแนวทางการเปล่ียนใหม่ 

 
3.3.1 การตรวจวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานเคร่ืองท าน า้เยน็และเกณฑ์เปรียบเทยีบ  

ผูค้วบคุมเค ร่ืองท าน ้าเยน็จะตอ้งตรวจสอบดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใช้
เปรียบเทียบกบัดชันีการใชพ้ลงังานพิกดัของเคร่ืองวา่เปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเท่าใด แลว้จึงหาแนว
ทางการปรับปรุง/หรือเปล่ียนใหม่เพื่อเพิ่มสมรรถนะ 

3.3.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเคร่ืองท าน ้าเยน็ 
การตรวจวดัดชันีการใชพ้ลงังานเคร่ืองท าน ้าเยน็ จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเคร่ืองในรูปของ
ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัความเยน็ท่ีได ้ (กิโลวตัตต่์อตนัความเยน็ ; kW/TR) ในขณะท่ีเคร่ืองท าน ้าเยน็
ท างานท่ีภาระสูงสุด เน่ืองจากค่า kW/TR ของเคร่ืองจะเปล่ียนไปตามภาระข องเคร่ือง โดยเคร่ืองมีค่า 
kW/TR ต ่าท่ีสุดเม่ือรับภาระประมาณ 80-95% โดยใชส้มการค านวณดงัน้ี  

  ChP = PC/Q 
  PC = ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) 
  Q = ความสามารถในการท าความเยน็ (TR) 
   = 500 x F x  T / 12,000 
  F = อตัราการไหลของน ้าเยน็ (GPM) 
  T = อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ – อุณหภูมิน ้าเยน็ออก (OF) 

 
ตารางที ่3.3-1 การตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองท าน ้าเยน็ 

จุดที ่ การตรวจวดั เคร่ืองมือตรวจวดั ลกัษณะการตรวจวดั 
1 วดัก าลงัไฟฟ้า Power Meter วดัต่อเน่ืองทุก 10 นาที เป็นเวลา 

1 ชัว่โมง ขณะรับภาระสูงสุด 2 วดัอตัราการไหลของน ้าเยน็ Ultrasonic Flow Meter 
3,4 วดัอุณหภูมิน ้าเยน็เขา้-ออก Thermometer  
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การตรวจวดัเคร่ืองท าน ้าเยน็เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลถูกตอ้งนั้น ในการเก็บขอ้มูลแต่ละค่าจะตอ้งด าเนินการวดั
ค่าในเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัใหม้ากท่ีสุด เราสามา รถตรวจวดัค่าสมรรถนะของเคร่ืองท่ีภาระการ
ท างานต่างๆ ของเคร่ืองได ้โดยในระหวา่งด าเนินการทดสอบจะตอ้งควบคุมภาระของเคร่ืองใหมี้ค่าคงท่ี
ดว้ยซ่ึงควรจะใชก้ารควบคุมแบบ Manual แทนการใหเ้คร่ืองท างานแบบ Automatic เวน้เสียแต่วา่ภาระ
ความเยน็ของระบบ (Cooling Load) ในช่วงเวลาทดสอบมีค่าไม่เปล่ียนแปลงก็สามารถตรวจวดัไดท้นัที
แต่ค่าท่ีวดัไดน้ั้นเป็นค่าท่ีภาระของเคร่ือง ณ ขณะนั้นเท่านั้น  ดงันั้นถา้ตอ้งการหาสมรรถนะสูงสุด
จะตอ้งท าการตรวจวดัท่ีภาระของเคร่ืองประมาณ ร้อยละ 80-90 
 
 
 
 
 
 
 

2. วดัอตัราการไหลน ้าเยน็ 
............................GPM 

1.วดัก าลงัไฟฟ้าท่ี
เขา้เคร่ืองท าน ้าเยน็ 
......................kW 

3.วดัอุณหภูมิน ้าเยน็กลบั 
......................oF 

4.วดัอุณหภูมิน ้าเยน็จ่าย 
......................oF 
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3.3.1.2 การวิเคราะห์สมรรถนะเคร่ืองท าน ้าเยน็โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล 

      No.1 No.2 No.3 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น           

1.1 ขนาดพิกดัท าความเยน็ TRR TR 500 500 500 

1.2 เกณฑค์่า kW/TR มาตรฐาน ChPS kW/TR 0.80 0.80 0.80 

1.3 ค่า kW/TR พิกดัของเคร่ือง ChPR kW/TR 0.75 0.75 0.75 

2. ข้อมูลตรวจวดั           

2.1  ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชข้องส่วนท าน ้าเยน็ EL kW 300.00 312.00 315.00 

2.2  อตัราการไหลของน ้าเยน็ท่ีไหลผา่น           

ส่วนท าน ้าเยน็ FL GPM 1,050 1,100 1,159 

2.3 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ส่วนท าน ้าเยน็ TI 
oF 57.00 57.00 57.00 

2.4 อุณหภูมิน ้าเยน็ออกจากส่วนท าน ้าเยน็ TO oF 48.00 48.00 48.50 

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค           

3.1 ความสามารถในการท าความเยน็ TRA TR 393.75 412.50 410.48 

TR = (500 x FL x (TI - TO) / 12,000)           

3.2 ค่า kW/TR  ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ ChPA kW/TR 0.76 0.76 0.77 

ChP = EL / TRA           

3.3  ความแตกต่างของความสามารถในการ
ท าความเยน็เทียบกบัพิกดัของเคร่ือง %TR % 21.25 17.50 17.90 

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100           
3.4  ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกบั
เกณฑม์าตรฐาน %ChPS % 5.26 5.26 3.90 

% ChPS = ((ChPS - ChPA) / ChPS) x 100           
3.5  ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกบั
พิกดัของเคร่ือง %ChPR % 1.33 1.33 2.67 

% ChPR = ((ChPA - ChPR) / ChPR) x 100           
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3.3.1.3 เกณฑ์เปรียบเทยีบสมรรถนะส าหรับเคร่ืองท าน ้าเยน็ 
การเปรียบเทียบท่ีดีท่ีสุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กบัพิกดัของเคร่ืองหรืออุปกรณ์นั้น และเปรียบเทียบ
กบัอุปกรณ์ชุดอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดพิกดัเท่ากนั เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง  และถา้ตอ้งการเปล่ียนใหม่ ควร
เปรียบเทียบกบัพิกดัของอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใชแ้ทน 

1.  ความสามารถในการท าความเยน็เทียบกบัพิกดัของเคร่ืองท่ีภาระเต็มพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
2.  ค่า kW/TR เทียบกบัพิกดัของเคร่ืองท่ีภาระเตม็พิกดัไมค่วรมีค่าต่างกนัเกิน10% 
3.   ท่ีภาระการท างานเท่ากนัความสามารถในการท าความเยน็ไมค่วรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
4.  ค่า kW/TR ของแต่ละชุดไมค่วรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
5.  กรณีเปล่ียนเคร่ืองท าน ้าเยน็ใหม่ ควรมีค่า kW/TR ไม่เกินค่ามาตรฐานเคร่ืองปรับอากาศตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด ดงัน้ี 
 

ประกาศกระทรวงพลงังาน 
เร่ือง การก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นต ่า ค่าประสิทธิภาพการให้ความเยน็และค่าก าลงัไฟฟ้าต่อ

ตันความเยน็ของระบบปรับอากาศทีต่ิดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552 
 
“ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ” หมายถึง อตัราส่วนระหวา่งขีดความสามารถท าความเยน็รวมสุทธิของ
ระบบปรับอากาศ หน่วยเป็นวตัต์ กบัพิกดัก าลงัไฟฟ้า หน่วยเป็นวตัต์ 
 
“ค่าประสิทธิภาพการใหค้วามเยน็ ” หมายความวา่  ค่าประสิทธิภาพการใหค้วามเยน็ของระบบปรับ
อากาศโดยก าหนดในรูปของค่าอตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังาน 
 
“อตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังาน ” หมายถึง อตัราส่วนระหวา่งขีดความสามารถท าความเยน็รวมสุทธิ
ของระบบปรับอากาศ หน่วยเป็นบีทียตู่อชัว่โมง กบัพิกดัก าลงัไฟฟ้า หน่วยเป็นวตัต ์

 
“ค่าก าลงัไฟฟ้าต่อตนัความเยน็” หมายถึง อตัราส่วนระหว่างพิกดัก าลงัไฟฟ้า  หน่วยเป็นกิโลวตัต์  กบัขีด
ความสามารถท าความเยน็รวมสุทธิของเคร่ืองท าน ้าเยน็ หน่วยเป็นตนัความเยน็ 
 
1. ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดต่างๆ  ท่ีติดตั้งใชง้านในอาคาร  ตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ  
ค่าประสิทธิภาพการใหค้วามเยน็ในรูปของอตัราส่วนประสิทธิภ าพพลงังาน  และค่าก าลงัไฟฟ้า ต่อตนั
ความเยน็ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ดงัต่อไปน้ี 
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1.1 เคร่ืองปรับอากาศขนาดเล็กตอ้งมีค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะหรืออตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังาน
ขั้นต ่าดงัต่อไปน้ี 
 

ขนาดของเคร่ืองปรับอากาศ 
(วตัต์) 

ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ 
(วตัต์ต่อวตัต์) 

อตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังาน 
(บีทยูีต่อช่ัวโมงต่อวตัต์) 

ไม่เกิน 12,000 3.22 11 
*ตั้งแต่ปี 2555 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขัน้ต า่ของเคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 เท่ากับ 11.6 
 
1.2 ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ตอ้งมีค่า ก าลงัไฟฟ้า ต่อตนัความเยน็ของเคร่ืองท าน ้าเยน็และ
ส่วนประกอบอ่ืนของระบบปรับอากาศดงัต่อไปน้ี 

ก. เคร่ืองท าน ้าเยน็ส าหรับระบบปรับอากาศตอ้งมีค่า ก าลงัไฟฟ้าต่อตนัความเยน็ไม่เกินกวา่ท่ีก าหนดไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 

ประเภทของเคร่ืองท าน ้าเยน็ 
ส าหรับระบบปรับอากาศ 

ขนาดความสามารถ 
ในการท าความเยน็ 
ท่ีภาระพิกดัของ 
เคร่ืองท าน ้าเยน็ 
(ตนัความเยน็) 

ค่าก าลงัไฟฟ้า 
ต่อตนัความเยน็ 
(กิโลวตัตต่์อตนั 

ความเยน็) ชนิดการระบายความร้อน แบบของเคร่ืองอดั 

ระบายความร้อนดว้ยอากาศ ทุกชนิด 
นอ้ยกวา่ 300 1.33 
มากกวา่ 300 1.31 

ระบายความร้อนดว้ยน ้า 

แบบลูกสูบ ทุกขนาด 1.24 
แบบโรตาร่ี แบบสกรู 
หรือแบบสครอลล ์

นอ้ยกวา่ 150 
มากกวา่ 150 

0.89 
0.78 

แบบแรงเหวีย่ง 
นอ้ยกวา่ 150 
มากกวา่ 150 

0.76 
0.62 

 
ข. ส่วนประกอบอ่ืนของระบบปรับอากาศท่ีขบัเคล่ือนดว้ยไฟฟ้า  ซ่ึงประกอบดว้ย  ระบบระบายความ
ร้อน ระบบจ่ายน ้าเยน็  และระบบส่งลมเยน็  ตอ้งมีค่าก าลงัไฟฟ้า ต่อตนัความเยน็รวมกนัไม่เกิน  0.5 
กิโลวตัตต่์อตนัความเยน็ 
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3.3.2 การตรวจวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานเคร่ืองสูบน า้เยน็และเกณฑ์เปรียบเทยีบ 

ดชันีการใชพ้ลงังาน เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะบอก สมรรถนะ  และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองสูบน ้า ซ่ึงเคร่ือง
สูบน ้าแต่ละชุดท่ีใชง้านร่วมกนัจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากนั  เน่ืองจากการสึกหรอของอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ และขาดการบ ารุงรักษาท่ีดี รวมทั้งเคร่ืองสูบน ้าบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหมแ้ลว้น าไปซ่อมใช้
ใหม่จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเคร่ืองสูบน ้าบางชุดอาจใชม้อเตอร์ขนาด
ใหญ่เกินไปส่งผลใหม้อเตอร์ท างานท่ีภาระต ่าประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกนั ดงันั้นผูใ้ชค้วรเก็บขอ้มูลและ
ตรวจสอบดชันีอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อควบคุมค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าและหาแนวทางในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

3.3.2.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเคร่ืองสูบน ้าเยน็ 
การตรวจวดัดชันีการใชพ้ลงังานเคร่ื องสูบน ้าเยน็ จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเคร่ืองในรูปของอตัรา
การไหลของน ้าท่ีไดเ้ทียบกบัก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวตัต ์ ; GPM/kW) เพื่อน าไปใช้
เปรียบเทียบกบัค่าพิกดัของเคร่ืองสูบน ้า หรือใช้ เปรียบเทียบกบัค่าพิกดัเคร่ืองสูบ น ้าใหม่ท่ีจะน ามาใช้
ทดแทน โดยใชส้มการค านวณดงัน้ี 

IP = F/PP 

F = อตัราการไหลของน ้าเยน็เขา้หรือออกจากเคร่ืองสูบน ้า (GPM) 

PP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้าใช ้(kW) 

 
ตารางที่ 3.3-2 การตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองสูบน ้าเยน็ 

จุดที ่ การตรวจวดั เคร่ืองมือตรวจวดั ลกัษณะการตรวจวดั 

1 วดัก าลงัไฟฟ้า Power Meter วดัชัว่ขณะเน่ืองจากอตัราการไหล
ของน ้าคงท่ี 2 วดัอตัราการไหลของน ้าเยน็ Ultrasonic Flow Meter 
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การตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองสูบน ้านั้นส าคญัท่ีการตรวจวดัอตัราการไหลของน ้าท่ีจะตอ้งหาจุดตรวจวดั
ท่ีห่างจากขอ้ต่อขอ้งอและวาลว์ตามท่ีมาตรฐานเ คร่ืองมือวดัก าหนด เพื่อใหก้ารไหลของน ้าในท่อ อยูใ่น
สภาวะคงท่ี  (Laminar Flow) และถา้มีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์อตัโนมติัจะตอ้งปรับตั้งเป็น 
Manual และควบคุมท่ี 50 Hz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วดัก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบน ้า 
............................kW 

2. วดัอตัราการไหลน ้าเยน็  
.................. GPM 
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3.3.2.2 การวิเคราะห์สมรรถนะเคร่ืองสูบน ้าเยน็โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล 

      No.1 No.2 No.3 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น           

1.1 ขนาดพิกดัมอเตอร์เคร่ืองสูบน ้า ELR kW 15.00 15.00 15.00 

1.2  ขนาดพิกดัอตัราการไหล FLR GPM 1,500 1,500 1,500 

2.  ข้อมูลตรวจวดั           

2.1  ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้าใช ้ EL kW 14.50 14.30 14.20 

2.2 อตัราการไหลของน ้า FL GPM 1,200 1,350 1,250 

3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค           

3.1  ค่า GPM/kW พิกดัของเคร่ืองสูบน ้า IR GPM/kW 100.00 100.00 100.00 

IR = FLR / ELR           

3.2  ค่า GPM/kW ของเคร่ืองสูบน ้า IA GPM/kW 82.76 94.41 88.03 

IA = FL / EL           
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/kW 
เทียบกบัพิกดั %I % 17.24 5.59 11.97 

%I = ((IR - IA)/IR) x 100           
3.4 ความแตกต่างของก าลงัไฟฟ้าเทียบ
กบัพิกดั %EL % 3.33 4.67 5.33 

%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100           
3.5 ความแตกต่างของอตัราการไหล
เทียบกบัพิกดั %FL % 20.00 10.00 16.67 

%FL = ((FLR - FL)/FLR) x 100           
 
3.3.2.3 เกณฑ์เปรียบเทยีบสมรรถนะส าหรับเคร่ืองสูบน ้าเยน็  
การเปรียบเทียบท่ีดีท่ีสุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กบัพิกดัอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกบัอุปกรณ์
ชุดอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดพิกดัเท่ากนั เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถา้ตอ้งการเปล่ียนใหม่ควรท าการ
เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกบัพิกดัอุปกรณ์ใหม่ท่ีจะน ามาใชท้ดแทน 

1. ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 30% 
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2. อตัราการไหลของน ้าเทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
3. ค่า GPM/kW ท่ีไดจ้ากการตรวจวดัเทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
4. ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชข้องแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
5. อตัราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 

 
3.3.3 การตรวจวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานเคร่ืองสูบน า้ระบายความร้อนและเกณฑ์เปรียบเทยีบ 

ดชันีการใชพ้ลงังานเป็นเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะบอกตน้ทุน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเคร่ืองสูบน ้า ซ่ึงเคร่ือง
สูบน ้าแต่ละชุดท่ีใชง้านร่วมกนัจะมีประสิทธิภาพไม่เท่ากนั เน่ืองจากการสึกหรอขอ งอุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ และขาดการบ ารุงรักษาท่ีดี รวมทั้งเคร่ืองสูบน ้าบางชุดมอเตอร์อาจเกิดการไหมแ้ลว้น าไปซ่อมใช้
ใหม่จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง นอกจากนั้นเคร่ืองสูบน ้าบางชุดอาจใชม้อเตอร์ขนาด
ใหญ่เกินไปส่งผลใหม้อเตอร์ท างานท่ีภาระต ่าประสิทธิภาพก็ลดลงเช่นกั น ดงันั้นผูใ้ชค้วรบนัทึกขอ้มูล
และตรวจสอบดชันีอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อควบคุมค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

3.3.3.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน 
การตรวจวดัดชันีการใชพ้ลงังานเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเคร่ืองในรูป
ของอตัราการไหลของน ้าท่ีไดเ้ทียบกบัก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวตัต ์ ; GPM/kW) เพื่อ
น าไปใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าพิกดัของ เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน  หรือใช้เปรียบเทียบกบัค่าพิกดัเคร่ือง
สูบน ้าใหม่ท่ีจะน ามาใชท้ดแทน โดยใชส้มการค านวณดงัน้ี 

IP = F/PP 

F = อตัราการไหลของน ้าเยน็เขา้หรือออกจากเคร่ืองสูบน ้า (GPM) 

PP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้าใช ้(kW) 

 
ตารางที่ 3.3-3 การตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน 

จุดที ่ การตรวจวดั เคร่ืองมือตรวจวดั ลกัษณะการตรวจวดั 

1 วดัก าลงัไฟฟ้า Power Meter วดัชัว่ขณะเน่ืองจากอตัราการไหล
ของน ้าคงท่ี 2 วดัอตัราการไหลของน ้าเยน็ Ultrasonic Flow Meter 
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การตรวจวดัสมรรถนะ เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน นั้นส าคญัท่ีการตรวจวดัอตัราการไหลของน ้าท่ี
จะตอ้งหาจุดตรวจวดัท่ีห่างจากขอ้ต่ อขอ้งอและวาลว์ตามท่ีมาตรฐานเคร่ืองมือวดัก าหนด เพื่อใหก้าร
ไหลของน ้าในท่อเอยูใ่นสภาวะคงท่ี  (Laminar Flow) และถา้มีอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์
อตัโนมติัจะตอ้งปรับตั้งเป็น Manual และควบคุมท่ี 50 Hz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วดัอตัราการไหลน ้าเยน็  
..................GPM 

1. วดัก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบน ้า 
............................kW 
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3.3.3.2 การวิเคราะห์สมรรถนะเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล 

      No.1 No.2 No.3 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น           

1.1 ขนาดพิกดัมอเตอร์เคร่ืองสูบน ้า ELR kW 15.00 15.00 15.00 

1.2  ขนาดพิกดัอตัราการไหล FLR GPM 1,500 1,500 1,500 

2.  ข้อมูลตรวจวดั           

2.1  ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้าใช ้ EL kW 14.50 14.30 14.20 

2.2 อตัราการไหลของน ้า FL GPM 1,200 1,350 1,250 

3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค           

3.1  ค่า GPM/kW พิกดัของเคร่ืองสูบน ้า IR GPM/kW 100.00 100.00 100.00 

IR = FLR / ELR           

3.2  ค่า GPM/kW ของเคร่ืองสูบน ้า IA GPM/kW 82.76 94.41 88.03 

IA = FL / EL           
3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/kW 
เทียบกบัพิกดั %I % 17.24 5.59 11.97 

%I = ((IR - IA)/IR) x 100           
3.4 ความแตกต่างของก าลงัไฟฟ้าเทียบ
กบัพิกดั %EL % 3.33 4.67 5.33 

%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100           
3.5 ความแตกต่างของอตัราการไหล
เทียบกบัพิกดั %FL % 20.00 10.00 16.67 

%FL = ((FLR - FL)/FLR) x 100           
 

3.3.3.3 เกณฑ์เปรียบเทยีบสมรรถนะส าหรับเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน 
การเปรียบเทียบท่ีดีท่ีสุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กั บพิกดัอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกบัอุปกรณ์
ชุดอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดพิกดัเท่ากนั เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถา้ตอ้งการเปล่ียนใหม่ควรท าการ
เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกบัพิกดัอุปกรณ์ใหม่ท่ีจะน ามาใชท้ดแทน 

1. ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัไม่เกิน 30% 
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2. อตัราการไหลของน ้าเทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัไม่เกิน 10% 
3. ค่า GPM/kW ท่ีไดจ้ากการตรวจวดัเทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัไม่เกิน 10% 
4. ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชข้องแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
5. อตัราการไหลของแต่ชุดไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
6. ค่า GPM/kW ของแต่ละชุดควรมีค่าต่างกนัไม่เกิน 10% 

 
3.3.4  การตรวจวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานหอระบายความร้อนและเกณฑ์เปรียบเทยีบ 

หอระบายความร้อนเป็นอุปกรณ์หลกัท่ีส าคญัมากในระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนดว้ยน ้า
เพรา ะถา้สมรรถนะ ลดลงจะส่งผลใหอุ้ณหภูมิน ้าท่ีเขา้ระบายความร้อนให้ กบัสารท าความเยน็ใน
คอนเดนเซอร์ของเคร่ืองท าน ้าเยน็สูงข้ึน ซ่ึงจะท าใหส้มรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ลดต ่าลง ดงันั้นผู ้
ควบคุมจะตอ้งท าการตรวจวดัสมรรถนะอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใชป้ระกอบในการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
เปล่ียนแปลง จะส่งผลใหส้ามารถควบคุมการใชพ้ลงังานในระบบปรับอากา ศได ้โดยดชันีก ารใช้
พลงังานของหอระบายความร้อนท่ีท า การตรวจวเิคราะห์คือค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีใชต่้อความสามารถในการ
ระบายความร้อน (kW/TR) 

3.3.4.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะหอระบายความร้อน 
การตรวจวดัดชันีการใชพ้ลงังานหอระบายความร้อนจะพิจารณาความสามารถในการระบายความร้ อน
จริง เทียบกบัพิกดั (TR) และก าลงัไฟฟ้าท่ีใชต่้อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) โดยใช้
สมการค านวณ ดงัน้ี  
 ความสามารถในการระบายความร้อน (QT)  = 500 x F x  T / 12,000 
 ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชต่้อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR)  = PT / QT 
เม่ือ     F = อตัราการไหลของน ้าระบายความร้อน (GPM) 
  T = อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนเขา้-ออก (OF) 
  PT = ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) 

 
ตารางที่ 3.3- 4 การตรวจวดัสมรรถนะหอระบายความร้อน  

จุดที ่ การตรวจวดั เคร่ืองมือตรวจวดั ลกัษณะการตรวจวดั 

1 วดัก าลงัไฟฟ้า Power Meter วดัชัว่ขณะ 

2 วดัอตัราการไหลของน ้า Ultrasonic Flow Meter 
3,4 วดัอุณหภูมิน ้าเขา้-ออก Thermometer 
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การตรวจวดั สมรรถนะหอระบายความร้อนจะตอ้งท าการตรวจวดัดว้ยวธีิการทางดา้นน ้าระบายความ
ร้อนเท่านั้นจึงจะไดค้่าท่ีถูกตอ้ง  โดยในการวดัอุณ หภูมิของน ้านั้นเราสามารถใชเ้ทอร์โมมิเตอร์แบบ
หลอดแกว้หรือแบบดิจิตอลตรวจวดัไดเ้ช่นกนัโดยการตรวจวดัใหห้วัวดัสัมผสักบัน ้าเขา้หรือออก
โดยตรงจะใหค้่าท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ส่วนวธีิการวดัดว้ยวธีิทางดา้นอากาศนั้นการด าเนินการจะยุง่ยากกวา่
มาก อีกทั้งในการวดัคุณสมบติัของอากาศขาออกจากหอระบายความร้อน นั้นไม่สามารถใชเ้คร่ืองมือวดั
อุณหภูมิ / ความช้ืนสัมพทัธ์แบบอิเล็กทรอนิคส์ในการตรวจวดัได ้นอกจากนั้นความเร็วลมท่ีตรวจวดัได้
จะมีความคลาดเคล่ือนสูง ส่งผลใหก้ารวเิคราะห์สมรรถนะเกิดความผดิพลาดสูง 
 
 
 
 
 
 
3.3.4.2 การวิเคราะห์สมรรถนะหอระบายความร้อนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

3.วดัอุณหภูมิน ้าเขา้ 
......................oF 

4.วดัอุณหภูมิน ้าออก 
......................oF 

2. วดัอตัราการไหลน ้าระบาย
ความร้อน  ..................GPM 

1. วดัก าลงัไฟฟ้าของพดัลม 
............................kW 
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รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล 

      No.1 No.2 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น         

1.1 ขนาดพิกดัการระบายความร้อน TRR TR 500.00 500.00 

1.2  ขนาดพิกดัมอเตอร์พดัลม ELR kW 15.00 15.00 

1.3 ค่า kW/ TR พิกดัเคร่ือง kW/TRR kW/TR 0.03 0.03 

2.  ข้อมูลตรวจวดั         

2.1  ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัพดัลม PT kW 12.00 12.50 
2.2 อตัราการไหลของน ้าระบายความร้อนท่ีผา่นหอ
ระบายความร้อน 

F GPM 1,400.00 1,450.00 

2.3  อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนท่ีเขา้ TI 
oF 99.00 99.00 

2.4  อุณหภูมิระบายความร้อนท่ีออก TO oF 91.00 92.00 

3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค         

3.1  ความสามารถในการระบายความร้อน QT TR 466.67 422.92 

QT  =  500 x F x (TI - TO) / 12,000         

3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อน kW/TRA kW/TR 0.026 0.030 

kW/TRA = PT/QT         

3.3 ความแตกต่างของก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัพิกดั %kW  % 20.00 16.67 

%kW = ((ELR - EL)/ELR) x 100         
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการท าความ
เยน็เทียบกบัพิกดั %TR % 6.67 15.42 

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100         
3.5 ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกบัพิกดั %kW/TR % 13.33 0.00 

%kW/TR                                                              
= [(kW/TRA - kW/TRR) / kW/TRR] x 100         

 
 

3.3.4.3 เกณฑ์เปรียบเทยีบสมรรถนะส าหรับหอระบายความร้อน 
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การเปรียบเทียบท่ีดีท่ีสุดคือการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ กบัพิกดัอุปกรณ์นั้นๆ และเปรี ยบเทียบกบัอุปกรณ์
ชุดอ่ืนๆท่ีมีขนาดพิกดัเท่ากนั เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถา้ตอ้งการเปล่ียนใหม่ควรท าการ
เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกบัพิกดัอุปกรณ์ใหม่ท่ีจะน ามาใชท้ดแทน 
1. ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 30% 
2. ความสามารถในการระบายความร้อนเทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 20% 
3. ค่า kW/TR เทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
4. ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชข้องแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
5. อตัราการไหลของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
6. ค่า kW/TR ของแต่ละชุดไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
 
3.3.5 การตรวจวเิคราะห์ดัชนีการใช้พลงังานเคร่ืองส่งลมเยน็และเกณฑ์เปรียบเทยีบ 

เคร่ืองส่งลมเยน็เป็นอุปกรณ์หลกัท่ีส าคญัมากในระบบปรับอากาศแบบท าน ้าเยน็ เพราะถา้สมรรถนะ
ลดลงจะส่งผลใหส้ภาวะอากาศ (อุณหภูมิและความช้ืน ) ภายในพื้นท่ีปรับอากาศควบคุมไม่ไดต้ามท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงผูค้วบคุมส่วนใหญ่จะแ กปั้ญหาโดยการลดอุณหภูมิน ้าเยน็ท่ีเคร่ืองท าน ้าเยน็ ส่งผลใหเ้คร่ือง
ท าน ้าเยน็มีสมรรถนะลดต ่าลง และใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน  ดงันั้นการตรวจวดัสมรรถนะอยา่ง
สม ่าเสมอเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการบ ารุงรักษาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง จะส่งผลใหส้ามารถควบคุมการ
ใชพ้ลงังานในระบบปรับอากาศได ้โดยดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองส่งลมเยน็ท่ีท าการตรวจวเิคราะห์
คือค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีใชต่้อความสามารถในการท าความเยน็ (kW/TR) โดยท าการวดัขณะท่ีวาลว์น ้าเยน็
เปิด 100% (ภาระสูงสุด) 

3.3.5.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์สมรรถนะเคร่ืองส่งลมเยน็ 
การตรวจวดัดชันีกา รใชพ้ลงังานเคร่ืองส่งลมเยน็ จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเคร่ืองในรูปของ
ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัความเยน็ท่ีได ้ (กิโลวตัตต่์อตนัความเยน็ ; kW/TR) ขณะท่ีรับภาระสูงสุดโดย
วาลว์น ้าเยน็เปิดท่ี 100% โดยใชส้มการค านวณดงัน้ี 

  kW/TR = PA/Q 
  PA = ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) 
  Q = ความสามารถในการท าความเยน็ (TR) 
   = 500 x F x  T/ 12,000 
  F = อตัราการไหลของน ้าเยน็ (GPM) 
  T = อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ – อุณหภูมิน ้าเยน็ออก (OF) 

ตารางที ่3.3-5 การตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองส่งลมเยน็ 
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จุดที ่ การตรวจวดั เคร่ืองมือตรวจวดั ลกัษณะการตรวจวดั 
1 วดัก าลงัไฟฟ้า Power Meter วดัขณะท่ีรับภาระสูงสุดวาลว์น ้า

เยน็เปิด 100% 2 วดัอตัราการไหลของน ้าเยน็ Ultrasonic Flow Meter 
3,4 วดัอุณหภูมิน ้าเยน็เขา้-ออก Thermometer  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองส่งลม / จ่ายลมเยน็นั้นจะใชเ้คร่ืองมือและวธีิการตรวจวดัเดียวกนั กบัการ
วดัเคร่ืองท าน ้า เยน็ทุกประการ ซ่ึงในการตรวจวั ดสมรรถนะ ดว้ยวธีิการทางดา้นน ้าเยน็น้ีจะไดค้่าท่ี
ถูกตอ้งมากกวา่วธีิการวดัทางดา้นอากาศและยงัสามารถด าเนินการไดง่้ายกวา่ โดยในวธีิการวดัทางดา้น
อากาศนั้นจะใชว้ธีิเหมือนกบัการวดัเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนทุกประการ 
 

  
  

  

  
 

  

1.วดัก าลงัไฟฟ้าของพดัลม    
  

3.วดัอุณหภูมิน ้ าเยน็เขา้ 
...........................OF 

............................ GPM 
2.อตัราการไหลของน ้ าเยน็  

............................kW 

...........................OF 
4.วดัอุณหภูมิน ้ าเยน็ออก 
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3.3.5.2 การวิเคราะห์สมรรถนะเคร่ืองส่งลมเยน็โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

รายการ สัญลกัษณ์ หน่วย ข้อมูล 

      No.1 No.2 

1. ข้อมูลเบือ้งต้น         

1.1 ขนาดพิกดัการท าความเยน็ TRR TR 100.00 100.00 

1.2  ขนาดพิกดัมอเตอร์พดัลม ELR kW 3.00 3.00 

1.3 ขนาดพิกดัอตัราการไหลน ้าเยน็ FLR GPM 240.00 240.00 

2.  ข้อมูลตรวจวดั         

2.1  ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัพดัลม PA kW 2.70 2.80 
2.2 อตัราการไหลของน ้าเยน็ท่ีไหลผา่น F GPM 245.00 235.00 

2.3  อุณหภูมิน ้าเยน็ท่ีเขา้เคร่ืองส่งลมเย็น TI 
oF 48.00 48.00 

2.4  อุณหภูมิน ้าเยน็ออกจากเคร่ืองส่งลมเยน็ TO oF 56.00 58.00 

3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค         
3.1  ความสามารถในการท าความเยน็ Q TR 81.67 97.92 

Q  =  500 x F x (TI - TO) / 12,000         
3.2 ค่า kW/TR ของเคร่ืองส่งลมเยน็ kW/TR kW/TR 0.03 0.03 

kW/TR = PA / Q         
3.3 ความแตกต่างของก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัพิกดั %EL % 10.00 6.67 

%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100         
3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการท าความ
เยน็เทียบกบัพิกดั %TR % 18.33 2.08 

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100         

3.5 ความแตกต่างของอตัราการไหลเทียบกบัพิกดั %FL % 2.08 2.08 

%FLR = (( FLR - F )/FLR) x 100         
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3.3.5.3 เกณฑ์เปรียบเทยีบสมรรถนะส าหรับเคร่ืองส่งลมเยน็ 
การเปรียบเทียบท่ีดีท่ีสุดคือการเปรียบเทียบค่าต่างๆ กบัพิกดัอุปกรณ์นั้นๆ และเปรียบเทียบกบัอุปกรณ์
ชุดอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดพิกดัเท่ากนั เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และถา้ตอ้งการเปล่ียนใหม่ควรท าการ
เปรียบเทียบค่าสมรรถนะกบัพิกดัอุปกรณ์ใหม่ท่ีจะน ามาใชท้ดแทน 
1. ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 30% 
2. อตัราการไหลของน ้าเทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
3. ความสามารถในการท าความเยน็เทียบกบัพิกดัไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
4. ค่า kW/TR ของชุดท่ีมีขนาดพิกดัเท่ากนัไม่ควรมีค่าต่างกนัเกิน 10% 
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บทที ่4  
การตรวจวนิิจฉัยอปุกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศ และเกณฑ์พจิารณา 

 
การตรวจวนิิจฉยัเป็นการตรวจสภาพการใชง้านและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์หลกัต่างๆ เพื่อใหท้ราบวา่
ปัจจุบนัมีสภาพเป็นเช่นไร สามารถปรับปรุง เปล่ียนแปลงอะไรบา้งเพื่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานโดย
ใชอุ้ปกรณ์ ตรวจวดัท่ีมีอยูข่องโรงงาน หรืออาคาร เป็นหลกั ก่อนท่ีจะท าการตรวจวดัและวเิคราะห์โดย
ละเอียดเพื่อหาผลการประหยดัและระยะเวลาคืนทุนต่อไป ซ่ึงเปรียบเทียบไดก้บัการตรวจสุขภาพของคน
ท่ีแพทยใ์ชเ้คร่ืองมือ   พื้นฐานในการตรวจเพื่อวนิิจฉยัโรคหรืออาการผดิปกติก่อนท่ีจะท าการตร วจ
ละเอียดเพื่อใหก้ารรักษาต่อไป 
 
4.1  การตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองท าน า้เยน็ และเกณฑ์พจิารณา 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
1. ตรวจสอบการปรับตั้ง

อุณหภูมิน ้าเยน็ 
ปรับตั้งอุณหภูมิน ้าเยน็ใหสู้งท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้ โดยทุกๆ 1F ท่ี
ปรับใหสู้งข้ึนจะประหยดัพลงังาน
ประมาณ 2-4 % 

 ขณะภาระการปรับอากาศ
ต ่ากวา่ 80% ใหป้รับตั้ง
อุณหภูมิน ้าเยน็สูงข้ึนคร้ัง
ละ 1๐F แลว้สังเกต
อุณหภูมิอากาศภายใน
พื้นท่ี 

 
2. ตรวจสอบการปรับตั้ง

ภาระของเคร่ืองอดัไอ
แบบแรงเหวีย่ง 

เคร่ืองอดัไอแบบแรงเหวีย่งจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดท่ีภาระ
ประมาณ 80-90% 

 ปรับตั้ง ภาระการท างาน
ของเคร่ืองอดั ไอ ให้
ใกลเ้คียง 90% 

 
3. ตรวจวดักระแสไฟฟ้า

หรือ ก าลงั ไฟฟ้าของ
เคร่ืองอดั ไอ เทียบกบั
พิกดั 

ก าลงัไฟฟ้าท่ีไดจ้ากการท างาน
จริงควรอยูป่ระมาณ 80-90% ของ
ก าลงัไฟฟ้าพิกดัของเคร่ืองอดัไอ 
เพราะเป็นจุดท่ีเคร่ืองมีค่า kW/TR 
ต ่าท่ีสุด 

 ปรับการท างานใหภ้าระ
ของเคร่ืองอดั ไอ แต่ละ
เคร่ืองอยูท่ี่ 80-90% 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
4. ตรวจวดัอุณหภูมิน ้าเยน็     

ท่ีออกและอุณหภูมิสาร
ท าความเยน็ ใน เคร่ือง
ระเหย ท่ีภาระสูง 

อุณหภูมิน ้าเยน็ท่ีออกไม่ควรสูง
กวา่อุณหภูมิอ่ิมตวัของสารท า
ความเยน็เกิน 4F เพราะ
สมรรถนะของเคร่ืองจะลดลงหรือ
ค่า kW/TR จะสูงข้ึน 

 ท าความสะอาดเคร่ือง
ระเหย 

 ลดอตัราการไหลของน ้า
เยน็ 

 เพิ่มปริมาณสารท าความ
เยน็ 

 ตรวจสอบการท างานของ
อุปกรณ์ลดความดนั 

5. ตรวจวดัอุณหภูมิน ้า
ระบายความร้อนท่ีออก
และอุณหภูมิสารท า
ความเยน็ใน เคร่ือง
ควบแน่น ท่ีภาระสูง  

อุณหภูมิน ้าระบาย ความร้อนท่ี
ออกไม่ควรต ่ากวา่อุณหภูมิอ่ิมตวั
ของสารท าความเยน็เกิน 6F 
เพราะ สมรรถนะ ของเคร่ืองจะ
ลดลงหรือค่า kW/TR จะสูงข้ึน 

 ท าความสะอาดเคร่ือง
ควบแน่น 

 ลดอตัราการไหลของน ้า
ระบายความร้อน 

 ลดปริมาณสารท าความ
เยน็ 

 ตรวจสอบการท างานของ
อุปกรณ์ลดความดนั 

6. ตรวจสอบอตัราการ
ไหลขอ งน ้าเยน็ท่ีเขา้
หรือออก เคร่ืองระเหย  
เทียบกบัพิกดั 

อตัราการไหลของน ้าเยน็จะตอ้ง
เท่ากบัหรือมากกวา่พิกดัเล็กนอ้ย  
เพราะถา้มากหรือนอ้ยเกินไป
ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียน
ความร้อนจะลดลง ส่งผลใหค้่า 
kW/TR สูงข้ึน (ถา้ออกแบบท่ี  
∆T=10F    อตัราการไหลพิกดัอยู่
ท่ี 2.4 GPM/TR)  

 หร่ีวาลว์น ้าเยน็เพื่อลด
อตัราการไหลของน ้าจะ
ส่งผลให้ ก าลงั ไฟฟ้าท่ี
เคร่ืองสูบน ้า ใชล้ดลง
เล็กนอ้ย 

 ลดรอบของมอเตอร์จะ
ส่งผลให้ ก าลงั ไฟฟ้าท่ีใช้
ลดลงไดม้ากแต่ไม่ควรลด
เกิน 30% เพราะประสิทธิ  
ภาพเคร่ืองสูบน ้าจะลดลง 

 ลดขนาดใบพดัของเคร่ือง
สูบน ้าเยน็ 

 เลือกใชเ้คร่ืองสูบน ้าและ
มอเตอร์ท่ีมีขนาดลดลง 
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7. ตรวจสอบอตัราการ

ไหลของน ้าระบาย
ความร้อนท่ีเขา้หรือ
ออกจาก เคร่ือง
ควบแน่น  เทียบกบั
พิกดั 

อตัราการไหลของน ้าระบายความ
ร้อนจะตอ้งเท่ากบัหรือมากกวา่
พิกดัเล็กนอ้ย เพราะถา้นอ้ยหรือ
มากเกินไป ประสิทธิ ภาพการ
แลกเปล่ียนความร้อนจะลดลง 
ส่งผลใหค้่า kW/TR สูงข้ึน  (ถา้
ออกแบบท่ี  ∆T=10F    อตัราการ
ไหลพิกดัอยูท่ี่ 3.0 GPM/TR) 
 

 หร่ีวาลว์น ้าระบายความ
ร้อนเพื่อลดอตัราการไหล
ของน ้าจะส่งผลให้
ก าลงั ไฟฟ้าท่ี เคร่ืองสูบน ้า
ใชล้ดลงเล็กนอ้ย 

 ลดรอบของมอเตอร์จะ
ส่งผลให้ ก าลงั ไฟฟ้ าท่ีใช้
ลดลงไดม้าก แต่ไม่ควรลด
เกิน 30% เพราะ
ประสิทธิภาพ เคร่ืองสูบน ้า
จะลดลง 

 ลดขนาดใบพดัของเคร่ือง
สูบน ้าระบายความร้อน 

 เลือกใชเ้คร่ืองสูบน ้าและ
มอเตอร์ท่ีมีขนาดลดลง 

8. บนัทึกความดนัสารท า
ความเยน็ดา้นสูงและ
ดา้นต ่า 

เปรียบเทียบความดนัสารท าความ
เยน็ดา้นสูงและดา้นต ่าในแต่ละวนั
วา่ผดิปกติไปจากเดิมหรือไม่ 

 ความดนัสารท าความเยน็
ผดิปกติไปจากเดิมควร
ตรวจสอบแกไ้ข 

9. ตรวจสอบความดนัสาร
ท าความเยน็ดา้นสูง
และดา้นต ่าเทียบกนัแต่
ละเคร่ือง 

เคร่ืองท่ีความดนัสารท าความเยน็
ดา้นสูงมีค่า สูงกวา่เคร่ืองอ่ืนและ
เคร่ืองท่ีความดนัสารท าความเยน็
ดา้นต ่ามีค่าต ่ากวา่เคร่ืองอ่ืนจะตอ้ง
หาสาเหตุและแกไ้ขเพราะ
สมรรถนะจะต ่ากวา่เคร่ืองอ่ืน 

 ลดการใชง้าน 
 หาสาเหตุและแกไ้ข 
 
 
 
 

10. ตรวจสอบผลต่างของ
ความดนัสารท าความ
เยน็ดา้นสูงและดา้นต ่า
ของแต่ละเคร่ือง 

เคร่ืองท่ีมีผลต่างของความดนัสูง
กวา่เคร่ืองอ่ืนเป็นเคร่ืองท่ีมี
สมรรถนะต ่า 
 

 ลดการใชง้าน 
 หาสาเหตุและแกไ้ข 
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11. ตรวจวดัหาค่า kW/TR  

ของเคร่ืองท าน ้าเยน็แต่
ละเคร่ือง 

เคร่ืองท าน ้าเยน็แต่ละเคร่ืองควร
จะมีค่า kW/TR ใกลเ้คียงกนัหรือ
ใกลเ้คียงกบัพิกดัของเคร่ือง    
กรณีท่ีค่า kW/TR มีค่าต่างกนัอาจ
เกิดจาก 
  อุณหภูมิน ้าเขา้ระบายความ

ร้อนไม่เท่ากนั 
 อตัราการไหลของน ้าเยน็

หรือน ้าระบายความร้อนไม่
เท่ากนัหรือต่างจากพิกดัมาก 

 ปรับตั้งอุณหภูมิของน ้าเยน็
ไม่เท่ากนั 

 ภาระการท างานไม่เท่ากนั 

 หาสาเหตุและแกไ้ข 
 ใชเ้คร่ืองท่ีมีค่า kW/TR สูง

ใหน้อ้ยลง 
 เปล่ียนเป็นเคร่ืองท าน ้าเยน็

สมรรถนะสูง 

12. ตรวจวดัอุณหภูมิน ้า        
ระบายความร้อนก่อน
เขา้เคร่ืองท าน ้าเยน็ 

อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนไม่
ควรสูงกวา่ 90F เพราะจะท าให ้ 
kW/TR ของเคร่ืองสูงข้ึน 

 เปิดหอระบายความร้อน
เพิ่มข้ึนแลว้สังเกตอุณหภูมิ
น ้าระบายความร้อนตอ้ง
ลดลง 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพหอ
ระบายความร้อน 

 เปล่ียนหอระบายความร้อน
ใหม ่

13. ตรวจสอบการลดัวงจร
ของน ้าเยน็เขา้เคร่ืองท่ี
ไม่เปิดใชง้าน 

ไม่ควรเปิดวาลว์ของเคร่ืองท าน ้า
เยน็ท่ีไม่ใชง้านเพื่อใหน้ ้าเยน็
ลดัวงจร เพราะจะท าใหน้ ้าเยน็ท่ี
ส่งไป AHU มีอุณหภูมิสูงข้ึนโดย
ถา้  อุณหภูมิผวิท่อแลกเปล่ียน
ความร้อนของ AHU สูงข้ึนจะ
ส่งผลใหล้ดความช้ืนจากอากาศ
ไดน้อ้ยลงพื้นท่ีปรับอากาศอาจมี
ปัญหาเร่ืองความช้ืน 

 ปิดวาลว์น ้าท่ีเขา้เคร่ืองท า
น ้าเยน็แลว้ท าการหร่ีวาลว์
เคร่ืองสูบน ้า หรือลดรอบ
มอเตอร์ของ เคร่ืองสูบน ้า
จะท าให้ เคร่ืองสูบน ้า ใช้
ก าลงัไฟฟ้าลดลง 
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4.2  การตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองสูบน า้และเกณฑ์พจิารณา 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
1. ตรวจสอบการท าความ

สะอาดเสตรนเนอร์ 
 

เสตรนเนอร์ตนัส่งผลใหแ้รงดนั
ดา้นดูดลดลงจากเดิมและอตัรา
การไหลของน ้าลดลง ท าให้
ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน ้าลดลง 

 ท าความสะอาดเป็นประจ า
โดยดูจากสภาพท่ีเกิดข้ึน
จริง 

2. ตรวจสอบเสียงกา ร
ท างานของเคร่ืองสูบน ้า 

เคร่ืองสูบน ้าเสียงดงัผดิปกติท าให้
ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน ้าลดลง 

 ตรวจสอบการแตกหกัของ
ใบพดั 

 ตรวจสอบการช ารุดของ
ลูกปืน 

 ตรวจสอบเสตรนเนอร์ 
 ปรับปริมาณน ้าดา้นดูดให้

เหมาะสม 
 มีอากาศในตวัเคร่ืองสูบน ้า 

3. ตรวจสอบการสั่นของ
เคร่ืองสูบน ้า 

เคร่ืองสูบน ้าสั่นผดิปกติ  ตรวจสอบน๊อตยดึต่างๆ 
 ตรวจสอบสมดุลของใบพดั 
 ตรวจสอบลูกปืน 
 ตรวจสอบศูนยข์องระบบ

ส่งก าลงั 
4. ตรวจสอบผลต่างของ

ความดนัของน ้าทาง เขา้
และทางออกของเคร่ือง
สูบน ้า  แต่ละชุด 

เคร่ืองสูบน ้าท่ีมีผลต่างของความ
ดนัน ้าทางเขา้และออกสูงกวา่ชุด
อ่ืนจะมีประสิทธิภาพต ่ากวา่ 

 แก้ ไขเคร่ืองสูบน ้าชุดท่ี
ผลต่างของความดนัของน ้า
ทางเขา้และทางออกสูงกวา่
ชุดอ่ืนเพราะอตัร าการไหล
ของน ้านอ้ยกวา่ชุดอ่ืน 

5. ตรวจสอบมีการเดินกลุ่ม
เคร่ืองสูบน ้าสลบักนัไป
มาหรือไม่ 

กลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ีมีสัดส่วน
ระหวา่งอตัราการไหลต่อ
ก าลงัไฟฟ้า ท่ีใชสู้งสุดเป็นกลุ่ม
เคร่ืองสูบน ้าท่ีมีประสิทธิภาพรวม
สูงสุด 

 ตรวจวดัอตัราการไหลและ
ก าลงัไฟฟ้ารวมของแต่ละกลุ่ม
เคร่ืองสูบน ้าเพื่อจดัท า
แผนการเดินกลุ่มเคร่ืองสูบน ้า
ท่ีมีค่า GPM/kW สูงสุดให้
มากกวา่กลุ่มอ่ืน 
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   แกไ้ขการเช่ือมต่อท่อเขา้

ออกเคร่ืองสูบ น ้า จากตวัที
เป็น   ตวัวายและขยาย
ขนาดท่อร่วมเพื่อใหค้วาม
ดนัตกคร่อมของเคร่ืองสูบ
น ้าแต่ละชุดใกลเ้คียงกนั 

 แกไ้ขเคร่ืองสูบน ้าชุดท่ีมี                 
ประสิทธิภาพต ่า 

6. ตรวจสอบมีการเดิน 
เคร่ืองสูบน ้าแต่ละชุด
สลบัไปมาหรือไม่ 
(ตรวจวดัประสิทธิภาพ
แต่ละชุด) 

 

เคร่ืองสูบน ้า แต่ละชุดมีประสิทธิ  
ภาพไม่เท่ากนัโดยตรวจวดัอตัรา
การไหลและ ก าลงั ไฟฟ้าท่ีเคร่ือง
สูบน ้าแต่ละชุดแลว้เปรียบเทียบค่า 
GPM/kW 

 เลือกเดินเคร่ืองสูบน ้าชุดท่ีมี       
ประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั 

 แกไ้ขขอ้ต่อขอ้งอของ
เคร่ืองสูบน ้าชุดท่ีมี
ประสิทธิภาพต ่า 

 แกไ้ขความผดิปกติของ
เคร่ืองสูบน ้าชุดท่ีมี
ประสิทธิภาพต ่า 

7. ตรวจสอบประวติัการ
ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ือง
สูบน ้าแต่ละชุด 

เคร่ืองสูบน ้าท่ีผา่นการซ่อมบ ารุง
ใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงกวา่
เคร่ืองสูบน ้าท่ีไม่ผา่นการซ่อม
บ ารุง 

 เลือกใชง้านเคร่ืองสูบน ้า
ชุดท่ีผา่นการซ่อมบ ารุง
ใหม่ใหม้ากข้ึน 

 ท าแผนการซ่อมบ ารุ งตาม
ความเหมาะสม 

8. ตรวจสอบวา่มีการหร่ี
วาลว์ทางเขา้หรือทาง 
ออกของเคร่ืองสูบน ้า
หรือไม่ 

ไม่ควรใชเ้คร่ืองสูบน ้าขนาดใหญ่
แลว้ท าการหร่ีวาลว์เพราะ
ประสิทธิภาพเคร่ืองสูบน ้าจะ
ลดลง 

 ลดขนาดใบพดัเคร่ืองสูบน ้า 
 ลดความเร็วรอบเคร่ืองสูบน ้า 
 ลดขนาดเคร่ืองสูบน ้าและ

มอเตอร์ 
9. ตรวจส อบอุณหภูมิผวิ

มอเตอร์ 
มอเตอร์ท่ีมีอุณหภูมิผวิสูงกวา่ชุด
อ่ืนเป็นมอเตอร์ท่ีใชก้ระแสไฟฟ้า
มาก และประสิทธิภาพต ่า 

 ควรใชง้านเคร่ืองสูบน ้าชุด
ท่ีมอเตอร์มีอุณหภูมิผวิสูง
ใหน้อ้ยลง 

 เปล่ียนไปใชม้อเตอร์        
ประสิทธิภาพสูง 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
10. ตรวจวดักระแสไฟฟ้าท่ี

มอเตอร์เคร่ืองสูบน ้าแต่
ละชุดใช ้

มอเตอร์ชุดท่ีใชก้ระแสมากเป็น
มอเตอร์ท่ีใชพ้ลงังานมาก 

 ควรใชง้านเคร่ืองสูบน ้าชุด
ท่ีมอเตอร์ใชก้ระแสไฟฟ้า
สูงใหน้อ้ยลง 

 เปล่ียนไปใชม้อเตอร์        
ประสิทธิภาพสูง 

11. ตรวจสอบประวติัการ
ซ่อมมอเตอร์ 

มอเตอร์ชุดท่ีเคยไหม้ จะมี
ประสิทธิภาพลดลงโดยการไหม้
แต่ละคร้ังประสิทธิภาพลดลง
ประมาณ 4% 

 ควรใชง้านเคร่ืองสูบน ้าชุด
ท่ีมอเตอร์เคยไหมใ้ห้
นอ้ยลง 

 เปล่ียนไปใชม้อเตอร์        
ประสิทธิภาพสูง 

 น ามอเตอร์ชุดอ่ืนมาเปล่ียน 
12. ตรวจสอบก าลงัไฟฟ้าท่ี

มอเตอร์ใชเ้ทียบกบัพิกดั 
มอเตอร์ใชง้านท่ีภาระไม่ต ่าก วา่ 
80% ของพิกดั โดยภาระท่ีต ่ากวา่ 
80% ในทุกๆ 10% ประสิทธิภาพ
ของมอเตอร์จะลดลงประมาณ 1% 

 หามอเตอร์ใน สถาน
ประกอบการ ท่ีมีขนาด
เหมาะสมมาเปล่ียน 

 เปล่ียนมอเตอร์ใหม่ท่ีมี
ขนาดเหมาะสม 

13. ตรวจสอบต าแหน่ง
ติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า 

ระบบท่อดูดและระบบท่อส่งควร
สั้นท่ีสุด เพื่อลดการสูญเสียความ
ดนัในระบบและเพิ่มประสิทธิ  
ภาพเคร่ืองสูบน ้า 

 ระบบท่อดูดและระบบท่อ
ส่งควรสั้นท่ีสุด เพื่อลดการ
สูญเสียความดนัในระบบ
และเพิ่มประสิทธิภาพ
เคร่ืองสูบน ้า 

14. ตรวจสอบขนาดท่อและ
จ านวนขอ้ต่อขอ้งอ 

ขนาดท่อเล็กและขอ้ต่อ ขอ้งอมาก 
การสูญเสียความดนัในระบบสูง 

 ปรับปรุงเพิ่มขนาดท่อและ
ลดขอ้ต่อขอ้งอ 

 ติดตั้งท่อเพิ่มเติมจากเดิม 
15. ตรวจสอบการเช่ือมต่อ

ระบบท่อของเคร่ืองสูบ
น ้า 

การต่อเคร่ืองสูบน ้าแบบขนานกนั
ควรเช่ือมต่อท่อเขา้ท่อร่วม 
(Header) แบบตวัวาย และท่อร่วม
ควรมีขนาดใหญ่เพียงพอ จะส่งผล
ใหอ้ตัราการไหลของน ้าเพิ่มข้ึนใน
ขณะท่ีเดินเคร่ืองสูบน ้าพร้อมกนั 

 ปรับปรุงการเช่ือมต่อท่อ
แบบตวัทีเป็นตวัวาย 

 เพิ่มขนาดท่อร่วม หรือเพิ่ม
จ านวนท่อร่วม 
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4.3  การตรวจวนิิจฉัยหอระบายความร้อนและเกณฑ์พจิารณา 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
1. ตรวจสอบพิกดั ของหอ

ระบายความร้อนเทียบ
กบัพิกดัของเคร่ืองท าน ้า
เยน็ 

ขนาดพิกดัของหอระบายความ
ร้อนควรมีขนาดมากกวา่พิกดัของ
เคร่ืองท าน ้าเยน็ประมาณ 20-30% 

 เปิดใชง้านหอระบายความ
ร้อนใหม้ากกวา่จ านวน
เคร่ืองท าน ้าเยน็ 

 เพิ่มจ านวนหอระบายความ
ร้อน 

2. ตรวจสอบระดบัน ้าใน
ถาดของหอระบายความ
ร้อนแบบเหล่ียม 

ควรสูงกวา่ 1/3 ของความสูงถาด
เพื่อใหอ้ตัราการไหลของน ้า
เหมาะสม 

 ปรับสมดุลปริมาณน ้าในแต่
ละถาดใหม่ 

 
3. ตรวจสอบรูน ้าในถาดของ     

หอระบายความร้อนแบบ
เหล่ียมหรือรูน ้าของ 
Sprinkle Pipe 

รูน ้าทั้งหมดไม่ควรตนัเพื่อใหเ้กิด
การกระจายน ้า ไดดี้ ส่งผลให้
ประสิทธิภา พการ แลกเปล่ียน
ความร้อนสูงข้ึน 

 จดัท าแผนการตรวจและ
บ ารุงรักษาในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 

4. ตรวจสอบรอบการหมุน
ของ Sprinkle Pipe 

รอบการหมุนจะตอ้งไดต้าม
มาตรฐานถา้เร็วเกินมาตรฐาน
แสดงวา่ปริมาณน ้ามากเกิน ท าให้
ประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียน
ความร้อนลดลง 

 ปรับลดปริมาณน ้าท่ีเขา้หอ
ระบายความร้อนเพื่อใหไ้ด้
รอบการหมุนตาม
มาตรฐาน 

5. ตรวจสอบวา่มีเมด็น ้าออก
ดา้นบนหรือไม ่

เมด็น ้าออกดา้นบนท าใหเ้กิดการ
สูญเสียน ้า 

 ติดแผน่กนัน ้าดา้นบน 
 ลดความเร็วลมดูด 
 ติดตั้งแผน่กนัน ้าของ 

Sprinkle Pipe  
 ลดปริมาณน ้า 

6. ตรวจสอบวา่มีเมด็น ้า
กระเด็นออกดา้นขา้ง 

เมด็น ้ากระเด็นออกดา้นขา้งท าให้
เกิดการสูญเสียน ้า 

 ลดระดบัน ้าในอ่าง 
 ลดปริมาณน ้าท่ีเขา้หอ

ระบายความร้อน 
 ติดตั้ง Louver ใหถู้กตอ้ง 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
7. ตรวจวดัอุณหภูมิและ

ความช้ืนของอากาศท่ี
ทางเขา้หอระบายความ
ร้อน 

อากาศท่ีเขา้ระบายความร้อน
จะต้องมีอุณหภูมิและความช้ืนต ่า
เท่ากบัอากาศแวดลอ้มทัว่ไป ถา้
สูงกวา่อากาศแวดลอ้มอาจเกิดจาก
การลดัวงจรของอากาศท่ีออกจาก
หอระบายความร้อน 

 ติดตั้งปากทางออกให้
สูงข้ึน 

 จดัระยะห่างของหอระบาย
ความร้อนใหเ้หมาะสม 

 ยา้ยต าแหน่งหอระบาย
ความร้อนไปอยูใ่นจุดท่ีมี
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

8. ตรวจวดัอุณหภูมิน ้าท่ี
ไดจ้ากหอระบายความ
ร้อน 

อุณหภูมิน ้าท่ีออกจากหอระบาย
ความร้อน  แต่ละชุดไม่ควรสูงกวา่
อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ
ท่ีเขา้ระบายความร้อนเกิน 4 F 

 ลดปริมาณน ้าใหไ้ด้
มาตรฐาน 

 เพิ่มปริมาณอากาศ 
 แกไ้ขการกระจายน ้าใหท้ัว่

พื้นท่ีแลกเปล่ียนความร้อน 
 ท าความสะอาดฟิลเลอร์ 
 เปล่ียนฟิลเลอร์ใหม่  

9. บนัทึกและเปรียบเทียบ
อุณหภูมิน ้าท่ีไดจ้ากหอ
ระบายความร้อนแต่ละ
ชุด 

อุณหภูมิน ้าท่ีไดจ้ากหอระบาย
ความร้อนแต่ละชุดควรจะ
ใกลเ้คียงกนั 

 ปรับปรุง แกไ้ข หอระบาย
ความร้อนชุดท่ีมีอุณหภูมิ
สูงกวา่ชุดอ่ืน 

 ลดการใชง้านหอระบาย
ความร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูง 

 เลือกใชห้อระบายความ
ร้อนท่ีมีอุณหภูมิน ้าต ่าเป็น
หลกั 

10. ตรวจสอบแผน่ฟิลเลอร์
สกปรกและลม้ 

แผน่ฟิลเลอร์ตอ้งสะอาดตลอดทั้ง
แผน่และไม่ลม้เพื่อใหน้ ้าแลก  
เปล่ียนความร้อนกบัอากาศไดดี้ 

 ท าแผนการท าความสะอาด
เป็นประจ าตามความ
เหมาะสม 

 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการ
เกิดตะกรันและตะไคร่น ้า 

 ปรับปรุงคุณภาพน ้าท่ีเติม 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
11. ตรวจสอบวา่มีการ

ปล่อยน ้าผา่นหอระบาย
ความร้อนท่ีไม่เปิดพดั
ลมหรือไม่ 

 

น ้าทั้งหมดควรไหลผา่นหอระบาย
ความร้อนท่ีมีการเปิดพดัลม 
เพราะจะท าใหอุ้ณหภูมิน ้าท่ีส่งไป
ใชง้านมีอุณหภูมิไม่สูง 

 ปิดวาลว์น ้าท่ีเขา้ออกหอ
ระบายความร้อนชุดท่ีไม่
เปิดพดัลม 

12. ตรวจสอบการเปิดใช้
งานหอระบายความ
ร้อนมากกวา่จ านวน
เคร่ืองท าน ้าเยน็หรือไม่ 
 

ควรเปิดหอระบายความร้อนใหมี้
จ านวนมากกวา่เคร่ืองท าน ้าเยน็ 
เพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมิน ้าลดต ่าลง 
โดยการทดลองเปิดหอระบาย
ความร้อนเพิ่มแลว้ ตรวจวดั
อุณหภูมิน ้าถา้ลดลงมากจึงควร
เปิดเพิ่ม 

 เปิดหอระบายความร้อน
มากกวา่จ านวนเคร่ืองท าน ้า
เยน็อยา่งนอ้ย 1 ชุด 

13. ตรวจวดักระแสไฟฟ้า 
หรือ ก าลงั ไฟฟ้าท่ีหอ
ระบายความร้อนแต่ละ
ชุดใช ้

ชุดท่ีใชก้ระแสไฟฟ้าหรือ
ก าลงัไฟฟ้าต ่าท่ีสุดแต่ไดอุ้ณหภูมิ
น ้าเท่ากนัเป็นชุดท่ีมีประสิทธิ ภาพ
สูงสุด 

 น ามาใชง้านใหม้ากข้ึน 
 ปรับปรุงชุดท่ีมี

ประสิทธิภาพต ่า 

14. บนัทึกกระไฟฟ้าหรือ
ก าลงัไฟฟ้าท่ีหอระบาย
ความร้อนแต่ละชุดใช้
เป็นประจ า 

กระแสไฟฟ้าหรือก าลงัไฟฟ้าท่ีหอ
ระบายความร้อนแต่ละชุดใชไ้ม่
ควรสูงข้ึนจากเดิม โดยถา้สูงข้ึน
ตอ้งหาสาเหตุและแกไ้ข 

 ท าแบบตรวจสอบและ
บนัทึกเพื่อเปรียบเทียบเป็น
ประจ า 

 
15. บนัทึกปริมาณน ้าท่ีใช้

กบัหอระบายความร้อน
แต่ละชุดทุกวนั 

อตัราการใชน้ ้าของหอระบาย
ความร้อนแต่ละชุดควรมีสัดส่วน
การเพิ่มหรือลดท่ีใกลเ้คียงกนั ถา้
ชุดใดแตกต่างมากควรหาสาเหตุ
และแกไ้ข 

 ท าแบบตรวจสอบและ
บนัทึกเพื่อเปรียบเทียบเป็น
ประจ าทุกวนั 
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4.4 การตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองส่งลมเยน็และเกณฑ์พจิารณา 

รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
1.   ตรวจสอบเสียงการ

ท างานของพดัลม 
พดัลมไม่ควรมีเสียงดงัผดิปกติ  ตรวจสอบการช ารุดของ

ใบพดั 
 ตรวจสอบการช ารุดของ

ลูกปืน  
 ท าความสะอาดใบพดั 
 ตรวจสอบสมดุลของใบพดั 

2.   ตรวจสอบการสั่นของ
พดัลม 

พดัลมสั่นผดิปกติ  ตรวจสอบน๊อตยดึต่าง ๆ  
 ตรวจสอบสมดุลของใบพดั 
 ตรวจสอบลูกปืน  

3.   ตรวจสอบกรองอากาศ กรองอากาศตอ้งสะอาดและไม่ตนั
จะส่งผลใหอ้ตัราการไหลของ
อากาศท่ีเขา้ไปรับความเยน็มี
ปริมาณตามตอ้งการ 

 ท าแผนการท าความสะอาด
ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 เปล่ียนกรองอากาศเม่ือ
หมดอายกุารใชง้าน 

4.   ตรวจสอบปริมาณน ้า
กลัน่ตวัท่ีออกจาก AHU 
หรือ FCU 

น ้ากลัน่ตวันอ้ยหรือไม่กลัน่ตวั
ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการ
แลกเปล่ียนความร้อนลดลงและ
ความช้ืนในบริเวณปรับอากาศสูง 

 ลดอุณหภูมิน ้าเขา้คอยลเ์ยน็ 
 ลดอุณหภูมิผวิคอยล์ใหต้  ่า

กวา่อุณหภูมิจุดน ้าคา้ง 
(Dew Point)  

 ปรับอตัราการไหลของน ้า
ใหเ้หมาะสม เพื่อให้
อุณหภูมิผวิคอยลช่์วงปลาย
ต ่ากวา่อุณหภูมิจุดน ้าคา้ง 

 ก าจดัตะกรันภายในคอยล์ 
 ท าความสะอาดครีบ

แลกเปล่ียนความร้อน 
 ลดความเร็วของอากาศท่ี

ผา่นคอยล ์
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
5.   ตรวจสอบความสกปรก

ของคอยล์ 
ครีบและคอยลจ์ะตอ้งสะอาด
เพื่อใหป้ระสิทธิภาพในการ
แลกเปล่ียนความร้อนดี 

 ท าแผนการท าความ
สะอาดในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม 

6.   ตรวจวดัอตัราการไหล
ของน ้าเยน็ท่ีผา่น AHU 
ในช่วงภาระสูง 

อตัราการไหลของน ้าเยน็ผา่น
คอยลค์วรไดต้ามมาตรฐาน  โดย  
ทัว่ไปประมาณ  2.4  GPM/TR ท่ี 
∆T=10F  (ภาระเตม็พิกดั ) ถา้
อตัราการไหลนอ้ยประสิทธิ  ภาพ
การแลกเปล่ียนความร้อนจะลดลง
และความ สามารถในการท าความ
เยน็จะลดลงดว้ย 

 ปรับอตัราการไหลของน ้า
เยน็เขา้คอยลใ์หไ้ดต้าม
มาตรฐาน 

7.   ตรวจวดัอตัราการไหล
ของอากาศท่ีเขา้หรือ
ออกจาก AHU 

อตัราการไหลของอากาศท่ีผา่น 
AHU ควรประมาณ 300-400 
CFM/TR ถา้ต ่าเกินไป
ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียน
ความร้อนจะลดลง 

 เปล่ียนพูเ่ลยเ์พิ่มรอบของ
พดัลมใหไ้ดอ้ตัราการไหล
ตามมาตรฐาน 

 ปรับความตึงสายพานให้
เหมาะสม 

 ท าความสะอาดใบพดั
สม ่าเสมอ 

 ท าความสะอาดกรอง
อากาศสม ่าเสมอ 

8.  ตรวจสอบผลต่างของ 
     อุณหภูมิอากาศท่ีออก

และอุณหภูมิน ้าเยน็ท่ี
ออกจาก AHU 

ผลต่างอุณหภูมิไม่ควรต่างกนัมาก
เพราะจะท าใหป้ระสิทธิภาพการ
แลกเปล่ียนความร้อนลดลง 

 ท าความสะอาดครีบและ
ผวิคอยล ์

 ก าจดัตะกรันภายในคอยล์ 
 ลดอตัราการไหลของอากาศ 
 ลดอตัราการไหลของน ้า

เยน็ 
9.   ตรวจสอบวา่มีการหร่ี

แดมเปอร์ทางเขา้-ออก
หรือไม่ 

การหร่ีแดมเปอร์ส่งผลใหล้ดการ
ใชพ้ลงังานลงเล็กนอ้ย แต่
ประสิทธิภาพของพดัลมลดลง 

 ลดขนาดใบพดั 
 ลดขนาดพดัลม  
 ลดความเร็วรอบมอเตอร์ 
 ลดความเร็วรอบพดัลม 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
10.  ตรวจสอบวา่มีการเปิด

หวัจ่ายลมในจุดท่ีไม่มี
การใชง้านหรือไม่ 

การเปิดหวัจ่ายลมทิ้งไวห้รือเปิด
มากเกินไป ส่งผลใหพ้ดัลมใช้
ก าลงัไฟฟ้ามากข้ึน 

 ปิดจุดท่ีไม่ใชง้าน 
 หร่ีแดมเปอร์ใหเ้หมาะสม  

11. ตรวจสอบอุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิ 

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะตอ้ง
สามารถควบคุมปริมาณน ้าเยน็ท่ี
ไหลผา่นคอยลไ์ดต้ามภาระปรั บ
อากาศและควรติดตั้งในต าแหน่ง
ท่ีเหมาะสม 
 

 ยา้ยต าแหน่งติดตั้งให้
เหมาะสม 

 เปล่ียนใหม่เม่ือช ารุด
หรือไม่สามารถควบคุม
อุณหภูมิไดต้ามตอ้งการ 

12.  ตรวจวดัอุณหภูมิและ 
      ความช้ืนสัมพทัธ์ใน

พื้นท่ีปรับอากาศ 

อุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ได้
ตามมาตรฐานและแต่ละจุดควรมี
อุณหภูมิแตกต่างกนัไม่เกิน  
2F 

 ปรับปรุงการกระจายลมใน
พื้นท่ี 

 ความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีออก
คอยลค์วรมากกวา่ 80% 

 
13.  บนัทึกอุณหภูมิน ้าเยน็ท่ี

เขา้ และออกจาก AHU 
ควรท าการบนัทึกอุณหภูมิท่ีเขา้
และออก AHU เป็นประจ าเพื่อดู
ส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึน ถา้ผลต่างของ
อุณหภูมิผดิปกติไปจากเดิม 
 

 ท าแผนบนัทึกอุณหภูมิน ้า
เยน็เขา้ออก 

14.  บนัทึกกระแสไฟฟ้า
หรือก าลงัไฟฟ้าท่ี AHU 
ใช ้

ควรท าการบนัทึกเป็นประจ าเพื่อดู
ส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึน เม่ือกระแส 
ไฟฟ้าสูงข้ึนหรือต ่ากวา่เดิม 
 

 ท าแผนบนัทึก
กระแสไฟฟ้าหรือ
ก าลงัไฟฟ้า 

15.  ตรวจสอบฉนวนหุม้ท่อ
น ้าเยน็ 

ฉนวนควรอยูใ่นสภาพดี ไม่แตก
ยุย่หรืออมน ้า เพราะจะท าให้
สูญเสียความเยน็และท่อเป็นสนิม 

 เปล่ียนฉนวนเม่ือหมดอายุ
การใชง้านหรือเส่ือมสภาพ 

 ติดตั้ง Jacket ใหก้บัฉนวน
ยางท่ีเดินภายนอกอาคาร
และโดนแสง UV 
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รายการตรวจ เกณฑ์พจิารณา แนวทางปฏิบัติทีด่ี 
16. ตรวจสอบการน า 

อากาศภายนอกเขา้และ
น าอากาศภายในทิ้ง 

ควรน าอากาศภายนอกเขา้และน า
อากาศภายในทิ้งใหน้อ้ยท่ีสุดเพื่อ
ลดภาระการปรับอากาศ 

 ลดจ านวนพดัลมระบาย
อากาศ 

 หร่ีอุปกรณ์ปรับปริมาณลม
ท่ีเขา้หรือออกพดัลม
ระบายอากาศ 

 ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบพดั
ลมโดยควบคุมดว้ย CO2 
Sensor 

 เปล่ียนพูเ่ลยเ์พื่อลดรอบพดัลม 
 น าอากาศเยน็ท่ีปล่อยทิ้ง

กลบัมาใช ้
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บทที ่5 
แนวทางการอนุรักษ์พลงังานและการตรวจวเิคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

 
5.1 แนวทางการอนุรักษ์พลงังานของอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศ  

ก่อนท่ีจะตรวจวเิคราะห์เชิงลึกเพื่อจดัมาตรการอนุรักษพ์ลงังานในอุปกรณ์หลกั ของระบบปรับอากาศ
นั้นสถานประกอบการจะตอ้งคน้หาแนวทางก ารอนุรักษพ์ลงังานตามล าดบัความส าคญัของอุปกรณ์
หลกัท่ีใชพ้ลงังานในสัดส่วนท่ีสูง แลว้จึงจดัท าแผนการตรวจวดัวเิคราะห์เชิงลึกในเร่ืองนั้นๆ ต่อไป 
 
5.1.1 แนวทางการอนุรักษ์พลงังานของเคร่ืองท าน า้เยน็ 

รายการศักยภาพทางเทคนิค 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ด าเนินการแล้ว พร้อมด าเนินการ ไม่พร้อมด าเนินการ 
1 การลดเวลาการใชง้านโดยเปิดใหช้า้ลง

และปิดใหเ้ร็วข้ึน 
   เพราะ.......... 

2 การปรับเพ่ิมอุณหภูมิน ้ าเยน็ใหสู้งข้ึน    เพราะ.......... 
3 การลดอุณหภูมิน ้ าระบายความร้อน

ก่อนเขา้เคร่ืองท าน ้ าเยน็ 
   เพราะ.......... 

4 การปรับอตัราการไหลของน ้ าเยน็เขา้
เคร่ืองท าน ้ าเยน็ใหไ้ดต้ามพิกดั 

   เพราะ.......... 

5 การปรับอตัราการไหลของน ้ าระบาย
ความร้อนเขา้เคร่ืองท าน ้ าเยน็ใหไ้ดต้าม
พิกดั 

   เพราะ.......... 

6 การปรับภาระการท างานของเคร่ืองท า
น ้ าเยน็ใหอ้ยูป่ระมาณ 80-90% (Current 
Limit)  

   เพราะ.......... 

7 การท าความสะอาดคอนเดนเซอร์อยา่ง
สม ่าเสมอ 

   เพราะ.......... 

8 การท าความสะอาดคูลเลอร์ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

   เพราะ.......... 

9 การเติมสารท าความเยน็ในระดบัท่ี
เหมาะสม 

   เพราะ.......... 

10 การจดัการใชเ้คร่ืองท าน ้ าเยน็ชุดท่ีมี
สมรรถนะสูงเป็นหลกั 

   เพราะ.......... 
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รายการศักยภาพทางเทคนิค 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ด าเนินการแล้ว พร้อมด าเนินการ ไม่พร้อมด าเนินการ 
11 การจดัการใชเ้คร่ืองท าน ้ าเยน็ในจ านวน

ท่ีเหมาะสมกบัภาระ 
   เพราะ.......... 

12 การเพ่ิมอุณหภูมิในพ้ืนท่ีปรับอากาศให้
สูงข้ึน 

   เพราะ.......... 

13 การใชอุ้ปกรณ์ท าความสะอาด
คอนเดนเซอร์อตัโนมติั (ลูกบอล, แปรง
, โอโซน) 

   เพราะ.......... 

14 การเปล่ียนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้
มีความเท่ียงตรงมากข้ึน 

   เพราะ.......... 

15 การใชร้ะบบควบคุมเคร่ืองท าน ้ าเยน็
อตัโนมติั 

   เพราะ.......... 

16 การเปล่ียนไปใชเ้คร่ืองท าน ้ าเยน็ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

   เพราะ.......... 

 

5.1.2 แนวทางการอนุรักษ์พลงังานของเคร่ืองสูบน า้ 

รายการศักยภาพทางเทคนิค 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ด าเนินการแล้ว พร้อมด าเนินการ ไม่พร้อมด าเนินการ 

1 การลดเวลาการใชง้านโดยเปิดใหช้า้ลง
และปิดใหเ้ร็วข้ึน 

   เพราะ.......... 

2 การลดการใชง้านมอเตอร์ชุดท่ีเคยไหม ้    เพราะ.......... 

3 การเลือกใชง้านเคร่ืองสูบน ้ าชุดท่ีมี 
GPM/kW สูงเป็นหลกั 

   เพราะ.......... 

4 การเลือกเดินกลุ่มเคร่ืองสูบน ้ าชุดท่ีมี 
GPM/kW สูงเป็นหลกั 

   เพราะ.......... 

5 การลดปริมาณน ้ าโดยการหร่ีวาลว์    เพราะ.......... 

6 การลดรอบเคร่ืองสูบน ้ าโดยการเปล่ียน
พูล่เล่ย ์

   เพราะ.......... 

7 การปรับลดปริมาณน ้ าโดยการเปล่ียน
ใบพดั 

   เพราะ..........

8 การปรับลดปริมาณน ้ าโดยการลดรอบ
มอเตอร์ 

   เพราะ..........
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รายการศักยภาพทางเทคนิค 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ด าเนินการแล้ว พร้อมด าเนินการ ไม่พร้อมด าเนินการ 
9 การปรับลดปริมาณน ้ าโดยการลดขนาด

เคร่ืองสูบน ้ า 
   เพราะ.......... 

10 การใชง้านเคร่ืองสูบน ้ าในจ านวนท่ี
เหมาะสม 

   เพราะ.......... 

11 การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงใน
ขนาดท่ีเหมาะสม 

   เพราะ.......... 

12 การเคลือบผิวใบพดัเคร่ืองสูบน ้ า    เพราะ.......... 
13 การเปล่ียนลูกปืนและซ่อมบ ารุงเคร่ือง

สูบน ้ า 
   เพราะ.......... 

14 การเปล่ียนการควบคุมระบบน ้ าจากการ 
Bypass เป็นการใช ้Inverter ลดรอบ
มอเตอร์ 

   เพราะ.......... 

15 การเปล่ียนการควบคุมระบบน ้ าเยน็เป็น
ระบบ Primary - Secondary 

   เพราะ.......... 

16 การปรับปรุงการเช่ือมต่อท่อทางเขา้
และทางออกจากแบบตวัทีเป็นแบบตวั
วาย และเพ่ิมขนาด Header 

   เพราะ.......... 

17 การเปล่ียนเคร่ืองสูบน ้ าใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

   เพราะ.......... 

 

5.1.3 แนวทางการอนุรักษ์พลงังานของหอระบายความร้อน 

รายการศักยภาพทางเทคนิค 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ด าเนินการแล้ว พร้อมด าเนินการ ไม่พร้อมด าเนินการ 
1 การลดเวลาการใชง้านโดยเปิดใหช้า้ลง

และปิดใหเ้ร็วข้ึน 
   เพราะ.......... 

2 การเลือกใชง้านหอระบายความร้อนชุด
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั 

   เพราะ.......... 

3 การใชง้านหอระบายความร้อนใน
จ านวนท่ีเหมาะสมโดยควบคุมจาก
อุณหภูมิน ้ าหล่อเยน็ท่ีได ้

   เพราะ.......... 

4 การปรับปรุงและท าความสะอาดหอ
ระบายความร้อนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

   เพราะ.......... 
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รายการศักยภาพทางเทคนิค 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ด าเนินการแล้ว พร้อมด าเนินการ ไม่พร้อมด าเนินการ 
5 การลดปริมาณน ้ าโดยการหร่ีวาลว์    เพราะ.......... 
6 การลดรอบพดัลมโดยการเปล่ียนพูเ่ล่ย ์    เพราะ.......... 
7 ท าความสะอาดหอระบายความร้อน

สม ่าเสมอ 
   เพราะ.......... 

8 เปล่ียน filller เม่ือหมดอายกุารใชง้าน    เพราะ.......... 
9 การใชโ้อโซนเพ่ือควบคุมตะไคร่และ

ตะกรันในหอระบายความร้อน 
   เพราะ.......... 

10 การใชอุ้ปกรณ์ลดรอบพดัลมหอระบาย
ความร้อนตามภาระ 

   เพราะ.......... 

11 ติดตั้ง Hood เพ่ือแกปั้ญหาการลดัวงจร
ของอากาศระบายความร้อน 

   เพราะ.......... 

12 ยา้ยต าแหน่งการติดตั้งหอระบายความ
ร้อนไปในจุดท่ีมีการระบายความร้อน
ไดดี้ 

   เพราะ.......... 

13 การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงท่ีมี
ขนาดเหมาะสม 

   เพราะ.......... 

14 การลดการสูญเสียน ้ า    เพราะ..........

15 การเปล่ียนใบพดัหอระบายความร้อน
จากโลหะเป็นแบบไฟเบอร์ 

   เพราะ..........

16 การเดินหอระบายความร้อนมากกวา่
เดินเคร่ืองท าน ้ าเยน็ 1 ชุด 

   เพราะ..........

17 การเปล่ียนหอระบายความร้อนใหมี้
ประสิทธิภาพสูงข้ึนจากแบบกลมเป็น
เหล่ียม 

   เพราะ..........
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5.1.4 การอนุรักษ์พลงังานของเคร่ืองส่งลมเยน็ 

รายการศักยภาพทางเทคนิค 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ด าเนินการแล้ว พร้อมด าเนินการ ไม่พร้อมด าเนินการ 
1 การลดเวลาการใชง้านโดยเปิดใหช้า้ลง

และปิดใหเ้ร็วข้ึน 
   เพราะ.......... 

2 การท าความสะอาดขดท่อความเยน็และ
กรองอากาศเคร่ืองส่งลมเยน็สม ่าเสมอ 

   เพราะ..........

3 การเพ่ิมความเร็วลมในพ้ืนท่ีปรับอากาศ
เพ่ือปรับเพ่ิมอุณหภูมิใหสู้งข้ึน 

   เพราะ.......... 

4 การปรับปรุงและท าความสะอาด
เคร่ืองส่งลมเยน็เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

   เพราะ.......... 

5 การลดปริมาณลมโดยการหร่ีแดมเปอร์    เพราะ.......... 
6 การลดรอบพดัลมโดยการเปล่ียนพูเ่ล่ย ์    เพราะ.......... 
7 การลดขนาดพดัลมใหเ้หมาะสม    เพราะ.......... 
8 การใชร้ะบบปรับความเร็วรอบ 

(VVVF)  กบัมอเตอร์พดัลม 
   เพราะ.......... 

9 การสมดุลน ้ าเยน็ในระบบใหเ้หมาะสม
กบัภาระ 

   เพราะ.......... 

10 การเปล่ียนระบบควบคุมปริมาณน ้ าเยน็
เขา้ขดท่อความเยน็จาก 3 Way Valve 
เป็น 2 Way Valve 

   เพราะ.......... 

11 การเปล่ียนขดท่อท าความเยน็ใหม่    เพราะ..........

12 การใชม้อเตอร์ประสิทธิภาพสูงและ
เลือกขนาดท่ีเหมาะสม 

   เพราะ..........

13 การปรับความตึงสายพานหรือเปล่ียน
ใหม่ 

   เพราะ..........

14 การเปล่ียนระบบควบคุมอุณหภูมิให้
เท่ียงตรงมากข้ึน 

   เพราะ..........

15 การซ่อมรูร่ัวของระบบท่อลม    เพราะ..........

16 การปรับต าแหน่งหวัจ่ายลมและสมดุล
ลมใหก้ระจายลมทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ี 

   เพราะ..........

17 การเพ่ิมขนาดท่อลมและลดขอ้ต่อขอ้งอ    เพราะ..........

18 การเปล่ียนฉนวนหุม้ท่อลมและท่อน ้ า    เพราะ..........

19 การใชร้ะบบ VAV    เพราะ..........
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รายการศักยภาพทางเทคนิค 
ผลการตรวจสอบศักยภาพ 

ด าเนินการแล้ว พร้อมด าเนินการ ไม่พร้อมด าเนินการ 
20 การลดการร่ัวไหลของอากาศเยน็    เพราะ..........

21 การลดการน าอากาศภายนอกเขา้หรือ
การน าอากาศภายในออกโดยการหร่ี
หรือลดรอบพดัลมระบายอากาศ โดยใช ้
CO2 Sensor หรือ Enthalpy Sensor  

   เพราะ..........

22 การกั้นหอ้งเพ่ือลดพ้ืนท่ีปรับอากาศ    เพราะ..........

23 การใชอุ้ปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนกบั
อากาศเยน็ท่ีปล่อยท้ิง 

   เพราะ..........

24 การติดตั้งฟิลม์กนัความร้อนหรือใหร่้ม
เงากบักระจกหรือลดพ้ืนท่ีโปร่งแสง 

   เพราะ..........

25 การเปล่ียนเคร่ืองส่งลมเยน็ใหม่    เพราะ..........

26 การใชร้ะบบ Heat Pipe ลดความช้ืน
แทนระบบอ่ืน 

   เพราะ..........

 

5.2  การตรวจวเิคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศ 
 
ขั้นตอนน้ีเป็นการตรวจวดั และวเิคราะห์ศกัยภาพต่างๆ ท่ีไดจ้ากการส ารวจหาแนว ทางอนุรักษพ์ลงังาน  
เพื่อท าการประเมินผลการประหยดัพลงังานท่ีไดห้ลงัจากท าการปรับปรุง เปล่ียนแปลง ดงันั้นจึงตอ้งใช้
เคร่ืองมือในการตรวจวดั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจวดัจะตอ้งมีความเช่ือถือไดสู้ง มิเช่นนั้นผลการ
วเิคราะห์จะเกิดความผดิพลาด (รายละเอียดเคร่ืองมือและ วธีิการใชง้านแสดงใน บทท่ี 6) โดยทัว่ไป
มาตรการท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ มาตรการจดัการใช ้ (Good House keeping) 
มาตรการปรับปรุง (Process Improvement) และมาตรการเปล่ียนแปลง (Machine Change) ดงันั้นในการ
ตรวจวดั วเิคราะห์ เพื่อจดัท ามาตรการควรเร่ิ มจากมาตรการท่ีไม่ตอ้งลงทุนก่อน เพราะเป็นมาตรการท่ี
สามารถด าเนินการไดท้นัที 
 

การวเิคราะห์ผลการประหยดัพลงังานจากมาตรการต่างๆ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คือมาตรการท่ีไม่
ตอ้งลงทุน หรือลงทุนนอ้ยจะตอ้งท าการวเิคราะห์เฉพาะผลการประหยดัพลงังาน และค่าใชจ่้ายท่ีลดลง 
ส่วนมาตรการท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนมากจะตอ้งท าการวเิคราะห์เพิ่มเติมถึงระยะเวลาคืนทุน และ
ผลตอบแทนในการลงทุนเพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถตดัสินใจในการลงทุนได ้นอกจากนั้นในทุกมาตรการ
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จะตอ้งท าการวเิคราะห์ถึงผลกระทบดา้นอ่ืน เช่น ความปลอดภยั ปริมาณการผลิตและส่ิงแวดลอ้ม เป็น
ตน้ 

 
ก่อนท่ีจะน ามาตรการไปปฏิบติั ควรท าการตรวจสอบจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั ตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน และผูป้ฏิบติัการ เพื่อเป็นการยนืยนัวา่แต่ละมาตรการสามารถปฏิบติัได้
จริงและเม่ือมาตรการผา่นการอนุมติัแลว้ควรน ามาตรการต่างๆ มาจดัท าแผนปฏิบั ติ เพื่อก าหนดวนั
เร่ิมตน้และแลว้เสร็จ รวมถึงก าหนดผูรั้บผดิชอบท่ีชดัเจน นอกจากนั้นระหวา่งท าการปฏิบติัจะตอ้งมีการ
ตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรคเพื่อแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามแผน และเม่ือ ด าเนินการ แลว้เสร็จจะตอ้ง ท าการ
ประเมินผล เพื่อใหท้ราบวา่มาตรการท่ีด าเนินการไดผ้ลตามท่ีวเิคราะห์ไวเ้บ้ืองตน้หรือไม่ 
 
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการวเิคราะห์ผลการอนุรักษพ์ลงังาน จึงท าการพฒันาโปรแกรม Microsoft 
Excel เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ โดยน าขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดัตามท่ีระบุไวใ้นมาตรการกรอก
ลงในโปรแกรม โปรแกรมจะท าการวเิคราะห์ผลการประหยดัพลงัง านไฟฟ้า ระยะเวลาคืนทุน ใหอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
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ส ารวจหามาตรการอนุรักษ์พลงังาน 

มาตรการจดัการใช ้
(Good  House Keeping) 

มาตรการปรับปรุง 
(Process  Improvement) 

มาตรการเปล่ียนแปลง 
(Machine  Change) 

หาขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั 

วเิคราะห์ข้อมูล 
- ปริมาณพลงังานท่ีลดลง 
- ค่าใชจ่้ายพลงังานท่ีลดลง 
- ระยะเวลาคืนทุนและผลตอบแทนการลงทุน 

ผูบ้ริหารและคณะกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน เห็นชอบในแต่ละมาตรการ 

จดัท าแผนปฏิบติั 

ปฏิบติัตามแผน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

ก าหนดเวลาเร่ิมตน้แลว้เสร็จและ
ผูรั้บผิดชอบ 

ตรวจติดตามแกไ้ขปัญหาอุปสรรค 

- ประเมินผลรายมาตรการ 
- ประเมินผลภาพรวมจากดชันีการใช้

พลงังาน 

รูปที ่5.2-1  แผนภาพการส ารวจหามาตรการอนุรักษพ์ลงังาน 
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5.2.1 เคร่ืองท าน า้เยน็ 

มาตรการที่ 1 การเพิ่มอุณหภูมนิ า้เย็นให้สูงขึน้

1.  หลักการและเหตุผล

ท าความเยน็

(TR) เดมิ(oF) ใหม่(oF)

รูปอุณหภูมิท่ีปรับตั้งเดิม   รูปอุณหภูมิท่ีปรับตั้งใหม่

2.  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
2.1  สมการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 ความสามารถในการท าความเยน็ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (TR)
TR =

(kW)

การระบาย
ความร้อน

(น า้/อากาศ)

เคร่ืองท าน า้เยน็
แบบ

ใช้งานปีละ
(h/y)ทีป่รับตั้ง

อุณหภูมิน า้เยน็ขนาดพิกัด  
ก าลังไฟฟ้า 

 500 x อตัราการไหลของน ้าเยน็(GPM) x (อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง (oF) - อุณหภูมิน ้า

เยน็ออกจากเคร่ือง (oF) )  / 12,000

              การปรับตั้งอุณหภูมิน ้าเยน็ใหสู้งข้ึนจะส่งผลใหค้วามดนัสารท าความเยน็ดา้นต ่า (Low Pressure)
สูงข้ึน  ซ่ึงจะท าใหเ้คร่ืองท าความเยน็มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยค่า kW/TR  จะลดลงหรือค่า COP สูงข้ึน

โดยทัว่ไป ถา้อุณหภูมิน ้าเยน็สูงข้ึน 1 oF  จะส่งผลใหค้่า kW/TR ของเคร่ืองลดลงประมาณ 2-4 % จึงมี

แนวคิดท่ีจะเพ่ิมอุณหภูมิน ้าเยน็จาก ...........oF เป็น ......... oF ซ่ึงจะไม่กระทบต่อการใชง้าน

สถานประกอบการติดตั้งเคร่ืองท าน ้าเยน็เพ่ือใชใ้นการ……………………จ านวนทั้งส้ิน……….. ชุด ดงัน้ี
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2.1.2  สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (kW/TR)
ChP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(kW) / ความสามารถในการท าความเยน็ (TR)

2.1.3  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
Es  =

2.2.  การวิเคราะห์การลงทุน
      2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 

PB = เงินลงทุนในการตรวจวดั (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y)
3. การวเิคราะห์ข้อมูล

ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั
ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก่้อนเพ่ิมอุณหภูมิ  = 400  kW

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัเพ่ิมอุณหภูมิ  = 391  kW
อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อนเพ่ิม

ก่อนเพ่ิมอุณหภูมิ = 58 ๐F อุณหภูมิน ้าเยน็ 48 ๐F
อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ อุณหภูมิน ้าเยน็ออกหลงัเพ่ิม

หลงัเพ่ิมอุณหภูมิ = 60 ๐F อุณหภูมิน ้าเยน็ 50 ๐F

อตัราการไหลของน ้าเยน็ = 1,200 GPM

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh 3 ใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y 3,500 จากการใชง้านจริง
1.3  ตวัประกอบการท างาน OF % 80 ภาระการปรับอากาศ
     เปล่ืยนแปลงเท่าใด

1.4 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัขอ้มูล CI ฿ 25,000 ค่าจา้งตรวจวดัต่างๆ

(สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ก่อนเพ่ิมอุณหภูมิ (kW/TR) - ประสิทธิภาพของเคร่ือง
ท าน ้าเยน็หลงัเพ่ิมอุณหภูมิ (kW/TR)) x ความสามารถในการท าความเยน็ก่อนเพ่ิม
อุณหภูมิ (TR) x ชัว่โมงการใชง้านต่อปี (h/y) x ตวัประกอบการท างาน

เคร่ืองท าน้ าเย็น
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล

2.  ข้อมูลตรวจวัด

2.1  อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ก่อนเพ่ิมอุณหภูมิน ้าเยน็ Toi
๐F 58 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.2  อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อนเพ่ิมอุณหภูมิน ้าเยน็ TOO
๐F 48 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.3  อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัเพ่ิมอุณหภูมิน ้าเยน็ TNI
๐F 60 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.4  อุณหภูมิน ้าเยน็ออกหลงัเพ่ิมอุณหภูมิน ้าเยน็ TNO
๐F 50 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.5  อตัราการไหลของน ้าเยน็ FLO GPM 1,200 จากการตรวจวดั

2.6  ก าลงัไฟฟ้าก่อนเพ่ิมอุณหภูมิน ้าเยน็ ELO kW 400 จากการตรวจวดั

2.7  ก าลงัไฟฟ้าหลงัเพ่ิมอุณหภูมิน ้าเยน็ ELN kW 391 จากการตรวจวดั

3.  การวิเคราะห์ทางเทคนิค

3.1  ความสามารถในการท าความเยน็เดิม

TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000 TRO TR 500.00

3.2 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง

EB = ELO x h x OF EB kWh/y 1,120,000.00

3.3  ความสามารถในการท าความเยน็หลงัเพ่ิม

อุณหภูมิน ้าเยน็

TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000 TRN TR 500.00

3.4  ประสิทธิภาพเคร่ืองท าน ้าเยน็ก่อนปรับ

ChPO = ELO / TRO ChPO kW/TR 0.80

3.5 ประสิทธิภาพเคร่ืองท าน ้าเยน็หลงัเพ่ิม

       อุณหภูมิ

ChPN = ELN / TRN ChPN kW/TR 0.78

3.6  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี

ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF ES kWh/y 28,000

3.7  คา่พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง

SC  = ES x EC SC ฿/y 84,000

4. การวิเคราะห์การลงทุน

4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 0.30  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 28,000
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 84,000
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.30  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 9.00 28,000.00 84,000.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 400.00 1,120,000.00 3,360,000.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 391.00 1,092,000.00 3,276,000.00
เงินลงทุนทั้งหมด 25,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.30 ปี  
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มาตรการที่ 2 การลดอุณหภูมนิ า้ระบายความร้อนก่อนเข้าคอนเดนเซอร์

1. หลักการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเคร่ืองท าน ้าเยน็เพ่ือใชใ้นการ……………………จ านวนทั้งส้ิน……….. ชุด ดงัน้ี

เคร่ืองท า ขนาดพิกัด อุณหภูมิน า้ระบายความ ความดนัสารท าความเยน็
น า้เยน็ ท าความเยน็ ก าลังไฟฟ้า ร้อนเข้าคอนเดนเซอร์ ในคอนเดนเซอร์
แบบ (TR) (kW) ก่อน หลัง ก่อน หลัง

ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

 

              การท่ีอุณหภูมิน ้าระบายความร้อนท่ีเขา้คอนเดนเซอร์มีอุณหภูมิสูงข้ึน จะท าใหค้วามดนัสารท าความ
เยน็ในคอนเดนเซอร์สูงข้ึน  ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าความเยน็ลดลงและก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัใช้
มากข้ึน  เคร่ืองปรับอากาศจะมีค่า kW/TR สูงข้ึน หรือค่า  COP ลดลง  โดยทัว่ไปถา้อุณหภูมิน ้าระบายความ

ร้อนลดลง 1 oF จะส่งผลใหค้่า kW/TR  ลดลงประมาณ 1-3 %  จึงมีแนวคิดท่ีจะลดอุณหภูมิน ้าระบายความ
ร้อนก่อนเขา้คอนเดนเซอร์ลง  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพหอระบายความร้อนและเดินหอระบายความร้อน

เพ่ิมข้ึนจ านวน .......... ชุด ส่งผลใหอุ้ณหภูมิน ้าระบายความร้อนลดลงจาก .............oF  เป็น ..............oF

รูปอุณหภูมิน ้าระบายความร้อนท่ีเขา้คอนเดนเซอร์และ
ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองท าน ้าเยน็ก่อนปรับปรุง

รูปอุณหภูมิน ้าระบายความร้อนท่ีเขา้คอนเดนเซอร์และ
ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองท าน ้าเยน็หลงัปรับปรุง
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2.  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
2.1  สมการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 ความสามารถในการท าความเยน็ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (TR)
TR =

2.1.2  สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (kW/TR)
ChP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(kW) / ความสามารถในการท าความเยน็ (TR)

2.1.3  พลงังานไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนท่ีเพ่ิมข้ึน
ECT =  

2.1.4  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
Es  =

2.2  การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB  =

 500 x อตัราการไหลของน ้าเยน็(GPM) x (อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง (oF) - อุณหภูมิน ้าเยน็

ออกจากเคร่ือง (oF)) / 12,000

((ค่า kW/TR ของเคร่ืองท าน ้าเยน็เดิม - ค่า kW/TR ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ใหม)่ x 
ความสามารถในการท าความเยน็เดิม(TR) x ชัว่โมงการใชง้าน (h/y) x ตวัประกอบการใช้
งาน) - พลงังานไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนท่ีเพ่ิมข้ึน (kWh/y)

ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและท าความสะอาดหอระบายความร้อน(฿)/ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ี
ลดลง(฿/y)

(ก าลงัไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนหลงัจากเดินเพ่ิมข้ึน (kW) - ก าลงัไฟฟ้าของ
ระบบหอระบายความร้อนก่อนเดินเพ่ิม (kW)) x ชัว่โมงการใชง้าน (h/y)

หอผึง่เยน็

เคร่ืองท าน า้เยน็
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3  การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัไฟฟ้าก่อนเดินเพ่ิม =……. kW

ก าลงัไฟฟ้าหลงัเดินเพ่ิม =……. kW

อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนก่อนปรับปรุง =……….๐F

อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนหลงัปรับปรุง =……….๐F

อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อนท าความสะอาด 

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ก่อนท าความสะอาด CT CT และเดินเพ่ิม  = ………. ๐F

และเดินเพ่ิม  = ……….๐F อุณหภูมิน ้าเยน็ออกหลงัท าความสะอาด 

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัท าความสะอาด CT CT และเดินเพ่ิม  = ………. ๐F

และเดินเพ่ิม  = ……….๐F ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ดิม = …………… kW
อตัราการไหลของน ้าเยน็ = ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัลดอุณหภูมิ

……….GPM น ้าระบายความร้อน = …………… kW

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล

1.  ข้อมูลเบือ้งต้น

1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh 3.00 ค่าไฟฟ้า

1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y 3,500.00 การใชง้านจริง

1.3  ตวัประกอบการท างาน OF % 80.00 ภาระการปรับ

อากาศ

1.4 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัขอ้มูล CI ฿ 25,000.00 ค่าตรวจวดัและ

ท าความสะอาด

2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ก่อนท าความสะอาด TOi
๐F 99.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

และเดินCT เพ่ิม

2.2 อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อนท าความสะอาด TOO
๐F 89.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

และเดินCTเพ่ิม

2.3 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัท าความสะอาด TNI
๐F 97.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

และเดินCT เพ่ิม

หอผึง่เยน็

เคร่ืองท าน า้เยน็
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล

2.4 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัท าความสะอาด TNO
๐F 86.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

และเดินCT เพ่ิม
2.5 อตัราการไหลของน ้าเยน็ FLO GPM 1,600.00 จากการตรวจวดั
2.6 ก าลงัไฟฟ้าของ Chiller เดิม ELO kW 395.00 จากการตรวจวดั
2.7 ก าลงัไฟฟ้าของ Chiller หลงัอุณหภูมิน ้าระบาย ELN kW 385.00 จากการตรวจวดั

ความร้อนลด
2.8  ก าลงัไฟฟ้าของ Cooling Tower ก่อนเดินเพ่ิม ECTO kW 12.00 จากการตรวจวดั
2.9  ก าลงัไฟฟ้าของ Cooling Tower หลงัเดินเพ่ิม ECTN kW 13.50 จากการตรวจวดั
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1  ความสามารถในการท าความเยน็เดิม

TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000 TRO TR 666.67
3.2  ความสามารถในการท าความเยน็หลงั

ท าความสะอาดและเดิน CT เพ่ิม
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000 TRN TR 733.33

3.3  พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
EB = (ELO x h x OF) + ( ECTO x h ) EB kWh/y 1,148,000.00

3.4  สมรรถนะเคร่ืองท าน ้าเยน็ก่อนปรับปรุง
ChPO = ELO / TRO ChPO kW/TR 0.59

3.5  สมรรถนะเคร่ืองท าน ้าเยน็หลงั
ท าความสะอาดและเดิน CT เพ่ิม

ChPN = ELN / TRN ChPN kW/TR 0.53
3.6  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี

ES = [((ChPO - ChPN) x TROx OF) ES kWh/y 106,750.56
     - (ECTN - ECTO)]  x h 

3.7  ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
SC  = ES x EC SC ฿/y 320,251.68  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 0.08

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 106,750.56
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 320,251.68

5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.08  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 8.50 106,750.56 320,251.68
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 407.00 1,148,000.00 3,444,000.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 398.50 1,041,249.44 3,123,748.32
เงินลงทุนทั้งหมด 25,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.08 ปี  
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1. หลกัการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเคร่ืองท าน ้าเยน็ เพ่ือใชใ้นการ…………………….. จ านวนทั้งส้ิน…………….ชุด ดงัน้ี

เคร่ืองท าน า้เยน็แบบ ขนาดพิกัด การปรับตั้งภาระการท างานของเคร่ือง
ท าความเยน็ ก าลังไฟฟ้า ปรับตั้งเดมิ ปรับตั้งใหม่

(TR) (kW) (%) (%)

   รูปการปรับตั้งภาระเดิมและก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้      รูปการปรับตั้งภาระใหม่และก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้

2. สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 ความสามารถในการท าความเยน็ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (TR)
 TR =

2.1.2 สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (kW/TR)
ChP =

มาตรการ 3 การใช้เคร่ืองท าน า้เย็นในจุดที่มีสมรรถนะสูงสุด

ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(kW) / ความสามารถในการท าความเยน็ (TR)

                เคร่ืองท าน ้าเยน็ท่ีใชเ้คร่ืองอดัแบบหอยโข่ง (Centrifugal)  จะมีประสิทธิภาพสูงอยูใ่นช่วงภาระ  70-95% 
โดยถา้ภาระสูงหรือต ่ากวา่ค่าดงักล่าวจะส่งผลใหค้่า kW/TR สูงข้ึนหรือค่า COP ลดลง  จึงมีแนวคิดท่ีจะปรับตั้ง
ภาระสูงสุดจาก 100% เป็น 90% และพยายามบริหารการเดินไม่ใหภ้าระต ่ากวา่ 70%

500 x อตัราการไหลของน ้าเยน็ (GPM) x (อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง (OF) - อุณหภูมิน ้าเยน็ออก

จากเคร่ือง (OF)) / 12,000
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2.1.3 พลงังานไฟฟ้าลดลง (kWh/y)
ES  =

2.2 การวเิคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB = ค่าใชจ่้ายในการซ่อมรูร่ัว (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล

ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัไฟฟ้าก่อนปรับภาระ = ……. kW 
ก าลงัไฟฟ้าหลงัปรับภาระ = ……..kW 

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ก่อนปรับภาระ = …… OF อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อนปรับภาระ = …… OF
เคร่ืองท าน ้าเยน็

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัปรับภาระ = ……. OF อุณหภูมิน ้าเยน็ออกหลงัปรับภาระ = …… OF
อตัราการไหลของน ้าเยน็ = ………… GPM

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1. ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh จากใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y จากการใชง้านจริง

1.3 ตวัประกอบการท างาน OF % ตลอดทั้งปีภาระการ

ปรับอากาศของ

เคร่ืองเปล่ียนแปลงเท่าใด

1.4 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดั CI B

(ค่า kW/TR ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ก่อนปรับภาระ - ค่า kW/TR ของเคร่ืองท าน ้าเยน็หลงัปรับลด
ภาระ) x ความสามารถในการท าความเยน็หลงัปรับลดภาระ (TR) x ชัว่โมงการใชง้าน (h/y) x 
ตวัประกอบการท างาน
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล

2. ข้อมูลตรวจวดั

2.1 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ก่อนปรับ Current Limit TOi
OF จากการตรวจวดั

2.2 อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อนปรับ Current Limit TOO
OF จากการตรวจวดั

2.3 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัปรับ Current Limit TNi
OF จากการตรวจวดั

2.4 อุณหภูมิน ้าเยน็ออกหลงัปรับ Current Limit TNO
OF จากการตรวจวดั

2.5 อตัราการไหลของน ้าเยน็ FLO GPM จากการตรวจวดั
2.6 ก าลงัไฟฟ้าก่อนปรับ Current Limit ELO GPM จากการตรวจวดั
2.7 ก าลงัไฟฟ้าหลงัปรับ Current Limit ELN kW จากการตรวจวดั
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการท าความเยน็ TRO TR 0.00
      ก่อนลด Current Limit

TR  = ((500 x FLO x (TOi - TOO)) / 12,000

3.2 ความสามารถในการท าความเยน็ TRN TR 0.00
       หลงัลด Current Limit

TR = ((500 x FLO x (TNi - TNO)) / 12,000

3.3 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง kWh/y 0.00
EB = ELO x h x OF

3.4 สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ก่อนปรับ ChPO kW/TR 0.00
ChPO = ELO / TRO

3.5 สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็หลงัปรับ ChPN kW/TR 0.00

ChPN = ELN/TRN

3.6 พลงังานไฟฟ้าลดลงต่อปี ES kWh/y 0.00

ES = [(ChPO - ChPN) x TRN x h x OF]

3.7 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 0.00

SC = ES x EC

EB
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

PB =  CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากกการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง ES kWh/y 0.00
5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง SC ฿/y 0.00

5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 0.00 0.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 0.00 0.00 0.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนทั้งหมด 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี  
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1. หลกัการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเคร่ืองท าน ้าเยน็ เพ่ือใชใ้นการ…………………….. จ านวนทั้งส้ิน…………….ชุด ดงัน้ี

ท าความเยน็ ก าลังไฟฟ้า เดมิ ใหม่

(TR) (kW) (h/y) (h/y)

รูปเคร่ืองท าน ้าเยน็ชุดท่ีมีสมรรถนะต ่า     รูปเคร่ืองท าน ้าเยน็ชุดท่ีมีสมรรถนะสูง

2. สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 ความสามารถในการท าความเยน็ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (TR)
 TR =

มาตรการ 4 การเลอืกใช้งานเคร่ืองท าน า้เย็นชุดที่มีสมรรถนะสูงมากขึน้

         เคร่ืองท าน ้าเยน็เม่ือมีการใชง้านไประยะเวลาหน่ึงสมรรถนะของเคร่ืองจะลดต ่าลง ซ่ึงแต่ละเคร่ืองจะมี
สมรรถนะไม่เท่ากนั ดงันั้นถา้ช่วงเวลาใดใชง้านชุดท่ีมีสมรรถนะต ่าจะไดป้ริมาณความเยน็นอ้ยและใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้ามาก ดงันั้นจึงมีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมเวลาการใชง้านเคร่ืองท าน ้าเยน็ชุดท่ีมีสมรรถนะสูงใหม้ากข้ึน และลด
เวลาการใชง้านเคร่ืองชุดท่ีมีปสมรรถนะต ่าลง โดยจะท าการตรวจวดัสมรรถนะทุก 6 เดือน เพ่ือจดัการใชง้านให้
เหมาะสม

เคร่ืองท าน า้เยน็

แบบการระบาย

ความร้อนด้วย 

(น า้/อากาศ)

500 x อตัราการไหลของน ้าเยน็ (GPM) x (อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง (OF) - อุณหภูมิน ้าเยน็

ออกจากเคร่ือง (OF)) / 12,000

เคร่ือง NO.

ขนาดพิกัด ช่ัวโมงการใช้งาน
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2.1.2 สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (kW/TR)
ChP =

2.1.3 ชัว่โมงการใชง้านของชุดสมรรถนะสูงเพ่ิมข้ึน (h/y)
hi =

2.1.4 ความสามารถในการท าความเยน็เฉล่ีย (TR)
TRAV = 

2.1.5 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
ES =

2.2 การวเิคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB = 

3. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

 ก าลงัไฟฟ้าของชุดท่ี 1 = …… kW

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ืองชุดท่ี 1 = ….. OF อุณหภูมิน ้าเยน็ออก

เคร่ืองชุดท่ี 1 = ……OF
อตัราการไหลของน ้าเยน็ 1  = ……GPM

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ืองชุดท่ี 2 = ….…OF อุณหภูมิน ้าเยน็ออก

(kW/TR สูง) เคร่ืองชุดท่ี 2 = ……OF
อตัราการไหลของน ้าเยน็ 2  =……GPM

ก าลงัไฟฟ้าของชุดท่ี 2  = …….. kW 

(ความสามารถในการท าความเยน็ของชุดสมรรถนะสูง (TR) + ความสามารถในการท าความ
เยน็ของชุดสมรรถนะต ่า (TR)) / 2

(ค่า kW/TR ของชุดท่ีมีสมรรถนะต ่า - ค่า kW/TR ของชุดท่ีมีสมรรถนะสูง) x ความสามารถ
ในการท าความเยน็เฉล่ีย     (TR) x ชัว่โมงการใชง้านของชุดสมรรถนะสูงท่ีเพ่ิมข้ึน (h/y) x 
ตวัประกอบการท างาน

เงินลงทุนในการตรวจวดั (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y)

ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(kW) / ความสามารถในการท าความเยน็ (TR)

ชัว่โมงการใชง้านของชุดสมรรถนะสูงใหม่ (h/y) - ชัว่โมงการใชง้านชุดท่ีมีสมรรถนะสูงเดิม
 (h/y)

เคร่ืองท าน า้เยน็ No. 1

(kW/TR ต ่า)

เคร่ืองท าน า้เยน็ No. 2
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า

ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบือ้งต้น

1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh จากใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า

1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปีเดิมของ ho h/y เดิมเคร่ืองสมรรถนะสูง

ชุดสมรรถนะสูง ใชง้านปีละก่ีชัว่โมง

1.3 ชัว่โมงการใชง้านต่อปีใหม่ของ hn h/y ใหม่เคร่ืองสมรรถนะสูง

ชุดสมรรถนะสูง ใชง้านปีละก่ีชัว่โมง
1.4 ตวัประกอบการท างาน OF % ทั้งปีภาระการปรับอากาศ

ของเคร่ืองเปล่ียนแปลงเท่าใด
1.5 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัขอ้มูล CI ฿
2. ข้อมูลตรวจวดั

2.1 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ืองชุดท่ี 1 T1i
OF จากการตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.2 อุณหภูมิน ้าเยน็ออกเคร่ืองชุดท่ี 1 T1O
OF จากการตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.3 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ืองชุดท่ี 2 T2i
OF จากการตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.4 อุณหภูมิน ้าเยน็ออกเคร่ืองชุดท่ี 2 T2O
OF จากการตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.5 อตัราการไหลของน ้าเยน็ชุดท่ี 1 FL1 GPM จากการตรวจวดั
2.6 อตัราการไหลของน ้าเยน็ชุดท่ี 2 FL2 GPM จากการตรวจวดั

2.7 ก าลงัไฟฟ้าชุดท่ี 1 EL1 kW จากการตรวจวดั
2.8 ก าลงัไฟฟ้าชุดท่ี 2 EL2 kW จากการตรวจวดั
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการท าความเยน็ชุดท่ี 1 TR1 TR 0.00

TR1 = ((500 x FL1 x (T1i - T1O)) / 12,000)

3.2 ความสามารถในการท าความเยน็ชุดท่ี 2 TR2 TR 0.00
TR2 = ((500 x FL2 x (T2i - T2O)) / 12,000)

3.3 สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ชุดท่ี 1 ChP1 kW/TR 0.000
ChP1 = EL1 / TR1

3.4 สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ชุดท่ี 2 ChP2 kW/TR 0.000

ChP2 = EL2/TR2  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า

ของข้อมูล

3.5 ชัว่โมงการใชง้านของ hi h/y

ชุดสมรรถนะสูงเพ่ิมข้ึน

hi = hN - hO

3.6 ตนัท าความเยน็เฉล่ีย TRAV TR 0.00

TRAV = (TR1 + TR2) / 2

3.7 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง EB kWh/y

EB = (EL1 + EL2) x ho x OF

3.8 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี ES kWh/y

ES = (ChP2 - ChP1) x TRAV x hi x OF

3.9 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y

SC = ES x EC

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

PB =  CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากกการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง ES kWh/y
5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง SC ฿/y
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 0.00 0.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 0.00 0.00 0.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนทั้งหมด 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี  
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มาตรการที่ 5 การปรับเพิม่อัตราการไหลของน า้เยน็ให้ได้มาตรฐาน
1. หลกัการและเหตุผล

สถานประกอบการติดตั้งเคร่ืองท าน ้าเยน็เพ่ือใช้ในการ……………………จ านวนทั้งส้ิน……….. ชุด ดงัน้ี

เคร่ืองท าน า้ การระบาย ขนาดพกิดั อตัราการไหล

เย็นแบบ ความร้อน ท าความเย็น ก าลังไฟฟ้า อตัราการไหล ของน า้เย็น

(น า้/อากาศ) (TR) (kW) (GPM) จากการตรวจวัด

(GPM)

    รูปอตัราการไหลของน ้าเยน็ก่อนปรับเพ่ิม รูปอตัราการไหลของน ้าเยน็หลงัปรับเพ่ิม

                  และก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้           และก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้

             เคร่ืองท าน ้าเยน็จะมีอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งสารท าความเยน็กบัน ้า เรียกวา่ Cooler

ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อน  เคร่ืองท าน ้าเยน็ท่ีผา่นการใช้งานมาแลว้

ประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนจะลดต ่าลงซ่ึงอาจเกิดจากความสกปรกของพ้ืนผิวแลกเปล่ียนความ

ร้อน  อตัราการไหลของน ้าเยน็  หรือปริมาณสารท าความเยน็ในระบบโดยทัว่ไปการออกแบบ Cooler จะ

ใช้อตัราการไหลท่ี 2.4 GPM/TR  ท่ี T = 10 oF ดงันั้นเม่ืออตัราการไหลต ่ากวา่ 2.4  GPM/TR มากจะท า

ให้คา่ kW/TR  ของเคร่ืองสูงข้ึนหรือ COP  ลดลง  จึงมีแนวคิดท่ีจะปรับอตัราการไหลของน ้าเยน็ให้ได้

ตามมาตรฐานการออกแบบของผูผ้ลิต
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2.  สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์
2.1  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 ความสามารถในการท าความเยน็ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (TR)
TR =

2.1.2  สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (kW/TR)
ChP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(kW) / ความสามารถในการท าความเยน็ (TR)

2.1.3  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (kWh/y)
ES =  

2.2  การวเิคราะห์การลงทุน
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB  = ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดั (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y)

3  การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัไฟฟ้าก่อนเพ่ิมปริมาณน ้า =……….. kW

ก าลงัไฟฟ้าหลงัเพ่ิมปริมาณน ้า =……….. kW

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ก่อนเพ่ิมปริมาณน ้า=………oF อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อน

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัเพ่ิมปริมาณน ้า=………oF เพ่ิมปริมาณน ้า =……….oF
อตัราการไหลของน ้าเยน็ก่อนเพ่ิมปริมาณน ้า  =……..GPM เคร่ืองท าน า้เยน็
อตัราการไหลของน ้าเยน็หลงัเพ่ิมปริมาณน ้า  =……..GPM อุณหภูมิน ้าเยน็ออกหลงั

เพ่ิมปริมาณน ้า =……….oF

 500 x อตัราการไหลของน ้าเยน็(GPM) x (อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง (oF) - 

อุณหภูมิน ้าเยน็ออกจากเคร่ือง (oF))  / 12,000

(ค่า kW/TR ของเคร่ืองก่อนเพ่ิมปริมาณน ้าเยน็ - ค่า kW/TR ของเคร่ืองหลงั
เพ่ิมปริมาณน ้าเยน็) x ความสามารถในการท าความเยน็ก่อนปรับเพ่ิม (TR)  x
ชัว่โมงการใชง้าน (h/y) x ตวัประกอบการใชง้าน
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

1.  ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y
1.3  ตวัประกอบการท างาน OF %

การปรับอากาศ

1.4 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัขอ้มูล CI ฿

2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1  อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ก่อนเพ่ิมปริมาณน ้า TOi
oF

2.2  อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อนเพ่ิมปริมาณน ้า TOO
oF

2.3  อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัเพ่ิมปริมาณน ้า TNI
oF

2.4  อุณหภูมิน ้าเยน็ออกหลงัเพ่ิมปริมาณน ้า TNO
oF

2.5  อตัราการไหลของน ้าเยน็ก่อนเพ่ิมปริมาณน ้า FLO GPM

2.6  อตัราการไหลของน ้าเยน็หลงัเพ่ิมปริมาณน ้า FLN GPM

2.7  ก าลงัไฟฟ้าก่อนเพ่ิมปริมาณน ้า ELO kW

2.8  ก าลงัไฟฟ้าหลงัเพ่ิมปริมาณน ้า ELN kW
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1  ความสามารถในการท าความเยน็เดิม TRO TR 0.00

TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000

3.2  ความสามารถในการท าความเยน็หลงัเพ่ิมน ้าเยน็ TRN TR 0.00
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000

3.3  พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง EB kWh/y 0.00
EB = ELO x h x OF

3.4  สมรรถนะเคร่ืองท าน ้าเยน็ก่อนเพ่ิม ChPO kW/TR 0.00
ChPO = ELO / TRO

3.5  สมรรถนะเคร่ืองท าน ้าเยน็หลงัเพ่ิมน ้าเยน็ ChPN kW/TR 0.00
ChPN = ELN / TRN

ตรวจวดัท่ีภาระสูง

จากการตรวจวดั

จากการตรวจวดั

ค่าใชจ่้ายตรวจวดั

ตรวจวดัท่ีภาระสูง

ตรวจวดัท่ีภาระสูง

ใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
การใชง้านจริง
ตลอดทั้งปีภาระ

เปล่ืยนแปลงเท่าใด

จากการตรวจวดั

ตรวจวดัท่ีภาระสูง

จากการตรวจวดั
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

3.6  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี ES kWh/y 0.00
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF

3.7  ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง SC ฿/y 0.00
SC  = ES x EC

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

 PB = CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 0.00
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 0.00

5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 0.00 0.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 0.00 0.00 0.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนทั้งหมด 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี  
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มาตรการที่ 6  การท าความสะอาดคอนเดนเซอร์
1. หลักการและเหตุผล

สถานประกอบการติดตั้งเคร่ืองท าน ้าเยน็เพ่ือใชใ้นการ……………………..จ านวนทั้งส้ิน ………..ชุด  ดงัน้ี

เคร่ืองท า การระบาย ขนาดพิกัด 
น า้เยน็แบบ ความร้อน

(น า้/อากาศ)
(TR) (TR)

(TR)

            เดิมโรงงานท าความสะอาดคอนเดนเซอร์ปีละ 1 คร้ัง  ซ่ึงก่อนท าความสะอาดความดนัสารท าความ
เยน็ในคอนเดนเซอร์  ประมาณ ……..barg และหลงัท าความสะอาดความดนัสารท าความเยน็ใน
คอนเดนเซอร์ลดลงเป็น ……… barg  การท่ีความดนัสารท าความเยน็สูงข้ึนเกิดจากประสิทธิภาพในการ
แลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งสารท าความเยน็กบัน ้าลดลงเน่ืองจากมีตะกรันเกาะผิวท่อซ่ึงจะส่งผลใหค้่า
kW/TR สูงข้ึนและค่า COP ลดลง  เน่ืองจากสารท าความเยน็สามารถระบายความร้อนไดน้อ้ยลง
ความสามารถในการท าความเยน็ลดลงและก าลงัไฟฟ้าท่ีใชสู้งข้ึน  จึงมีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมความถ่ีในการท า
ความสะอาดจากปีละ 1  คร้ังเป็นปีละ  2  คร้ัง

รูปความดนัสารท าความเยน็และก าลงัไฟฟ้าท่ี
ใชก่้อนท าความสะอาด

รูปความดนัสารท าความเยน็และก าลงัไฟฟ้าท่ี
ใชห้ลงัท าความสะอาด

ท าความเยน็ ก าลังไฟฟ้า
(kW)

ความสามารถในการท าความเยน็

ความสะอาด
หลังท า

ความสะอาด
ก่อนท า
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2.  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
2.1  สมการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 ความสามารถในการท าความเยน็ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (TR)
TR =

2.1.2  สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (kW/TR)
ChP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(kW) / ความสามารถในการท าความเยน็ (TR)
2.1.3  พลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียจากความถ่ีในการท าความสะอาดเดิม2.1.3  พลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียจากความถ่ีในการท าความสะอาดเดิม

EN =

 2.1.4 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดจ้ากการเพ่ิมความถ่ีในการท าความสะอาด
ES =

2.2  การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB  = ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและท าความสะอาดหอผ่ึงเยน็(฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y)

0.5 x (สมรรถนะของเคร่ืองก่อนท าความสะอาด (kW/TR) - สมรรถนะของเคร่ืองหลงัท า
ความสะอาด (kW/TR) x ความสามารถในการท าความเยน็ก่อนท าความสะอาด (TR) x 
ชัว่โมงการใชง้านในช่วงท าความสะอาดเดิม (h/y) x ตวัประกอบการท างาน

 500 x อตัราการไหลของน ้าเยน็(GPM) x (อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง (oF) -  อุณหภูมิน ้าเยน็

ออกจากเคร่ือง (oF)) / 12,000

1 - (ชัว่โมงการใชง้านในช่วงท าความสะอาดใหม่ (h/y) / ชัว่โมงการใชง้านท าความสะอาด
เดิม (h/y) x พลงังานไฟฟ้าท่ีสูญเสียจากความถ่ีในการท าความสะอาดเดิม (kWh/y)

เคร่ืองท าน า้เยน็

 

3  การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก่้อนท าความสะอาด = ………………kW

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัท าความสะอาด = ………………kW

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง อุณหภูมิน ้าเยน็ออกจากเคร่ืองก่อนท า

ก่อนท าความสะอาด =……oF  ความสะอาด= ………………oF
อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง

หลงัท าความสะอาด = ……oF อุณหภูมิน ้าเยน็ออกจากเคร่ืองหลงัท า

อตัราการไหลของน ้าเยน็ ความสะอาด = ………………oF
ก่อนท าความสะอาด =……GPM
อตัราการไหลของน ้าเยน็
หลงัท าความสะอาด =……GPM

เคร่ืองท าน า้เยน็

 



บทท่ี 5 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานและการตรวจวเิคราะห์มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน  
 

                          

    32-80 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล

1. ข้อมูลเบือ้งต้น

1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh 3.00 ค่าไฟฟ้า

1.3 ชัว่โมงการใชง้านในช่วงเวลา hN h/y 3,500.00

การท าความสะอาดใหม่

1.4 ตวัประกอบการท างาน OF % 80.00 ภาระการปรับ

อากาศของเคร่ือง

1.5 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดั CI ฿ 15,000.00 ค่าตรวจวดัและ

และท าความสะอาด ท าความสะอาด

2  ข้อมูลตรวจวดั

2.1 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ก่อนท าความสะอาด Toi
oF 57.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.2 อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อนท าความสะอาด TOO
oF 48.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.3 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัท าความสะอาด TNI
oF 57.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.4 อุณหภูมิน ้าเยน็ออกหลงัท าความสะอาด TNO
oF 47.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.5 อตัราการไหลของน ้าเยน็ก่อน FLO GPM 1,200.00 จากการตรวจวดั

ท าความสะอาด
2.6 อตัราการไหลของน ้าเยน็หลงั FLN GPM 1,200.00 จากการตรวจวดั

ท าความสะอาด
2.7 ก าลงัไฟฟ้าก่อนท าความสะอาด ELO kW 400.00 จากการตรวจวดั
2.8 ก าลงัไฟฟ้าหลงัท าความสะอาด ELN kW 400.00 จากการตรวจวดั
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1  ความสามารถในการท าความเยน็

ก่อนท าความสะอาด
TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000 TRO TR 450.00

3.2  ความสามารถในการท าความเยน็
หลงัท าความสะอาด
TRN = ((500 x FLN x (TNI - TNO))/12,000 TRN TR 500.00

3.3 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
EB = ELO x h x OF EB kWh/y 1,120,000.00  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล
3.4  ประสิทธิภาพเคร่ืองท าน ้าเยน็

ก่อนท าความสะอาด
ChPO = ELO / TRO ChPO kW/TR 0.89

3.5  ประสิทธิภาพเคร่ืองท าน ้าเยน็
หลงัท าความสะอาด
ChPN = ELN / TRN ChPN kW/TR 0.80

3.6 ร้อยละของค่า kW/TR ลดลง
% ChP = (ChPO-ChPN)/ChPO) x 100 % ChP % 10.11

3.7  พลงังานไฟฟ้าลดลง
ES = ELO x (%ChP / 100 ) x h xOF ES kWh/y 113,232.00

3.8  ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
SC  = ES x EC SC ฿/y 339,696.00

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 0.04

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 113,232.00
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 339,696.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.04  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 113,232.00 339,696.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 400.00 1,120,000.00 3,360,000.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 400.00 1,006,768.00 3,020,304.00
เงินลงทุนทั้งหมด 15,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.04 ปี  
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มาตรการที่ 7 การเปลี่ยนไปใช้เคร่ืองท าน า้เย็นประสิทธิภาพสูง

1. หลกัการและเหตุผล
สถานประกอบการติดตั้งเคร่ืองท าน ้าเยน็เพ่ือใชใ้นการ………………………จ านวนทั้งส้ิน……….. ชุด ดงัน้ี

เคร่ืองท า การระบายความร้อน ขนาดพิกัด อายุการใช้งาน ค่า 
น า้เยน็แบบ (น า้/อากาศ) ท าความเยน็ ก าลังไฟฟ้า (ปี) (kW/TR)จริง

(TR) (kW) . (kW/TR)

รูปเคร่ืองท าน ้าเยน็ชุดเดิม รูปเคร่ืองท าน ้าเยน็ชุดใหม่
2.  สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์

2.1  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค
2.1.1 ความสามารถในการท าความเยน็ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (TR)

2.1.2  สมรรถนะของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (kW/TR)
ChP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(kW) / ความสามารถในหารท าความเยน็ (TR)

TR =

             เคร่ืองท าน ้าเยน็เป็นอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานสูงท่ีสุดในระบบปรับอากาศ ดงันั้นเม่ืออายกุารใชง้านมากข้ึน 
 ประสิทธิภาพจะลดต ่าลงมาก  ส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตน ้าเยน็สูง  โดยทัว่ไปเคร่ืองท าน ้าเยน็จะมีอายกุารใช้
งานประมาณ 15 ปี  ดงันั้นจึงมีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนเคร่ืองท าน ้าเยน็เป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูงซ่ึงมีค่า  
kW/TR  ประมาณ ...........kW/TR  ซ่ึงต  ่ากวา่ชุดเดิมท่ีมีค่า kW/ton  ประมาณ ..........kW/TR

 500 x อตัราการไหลของน ้าเยน็(GPM) x (อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง (oF) - อุณหภูมิน ้าเยน็

ออกจากเคร่ือง (oF)) / 12,000
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2.1.3  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (kWh/y)
ES =  

2.2  การวเิคราะห์การลงทุน
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB  = ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและการลงทุน (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y)

3  การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้ =……….. kW

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง =………oF อุณหภูมิน ้าเยน็ออกจากเคร่ือง

อตัราการไหลของน ้าเยน็  =……..GPM เคร่ืองท าน า้เยน็  =……….oF
ทีจ่ะเปลี่ยน

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล
1.  ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y
1.3  ตวัประกอบการท างาน OF %

1.4  ค่า kW/TR ของเคร่ืองใหม่ ChPN kW/TR
1.5  ค่าใชจ่้ายทั้งหมด CI ฿
2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1  อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง Ti
oF การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.2  อุณหภูมิน ้าเยน็ออกเคร่ือง TO
oF การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.3  อตัราการไหลของน ้าเยน็ FL GPM จากการตรวจวดั

2.4  ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองท าน ้าเยน็ใช้ EL kW การตรวจวดัท่ีภาระสูง

3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค

3.1  ความสามารถในการท าความเยน็เดิม TR TR 0.00

TR = ((500 x FL x (Ti - TO))/12,000

(ค่า kW/TR ของเคร่ืองท าน ้าเยน็เดิม - ค่า kW/TR ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ใหม)่ x 
ความสามารถในการท าความเยน็ของเคร่ืองเดิม (TR)  x ชัว่โมงการใชง้าน (h/y) x ตวั

ขอ้มูลจากผูผ้ลิต

จากใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
จากการใชง้านจริง
ตลอดทั้งปีภาระการปรับ
อากาศของเปล่ืยนแปลงเท่าใด

แหล่งทีม่าของข้อมูล
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล

3.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง EB kWh/y 0.00

EB = EL x h x OF

3.3  ประสิทธิภาพเคร่ืองท าน ้าเยน็เดิม ChPO kW/TR 0.00
ChPO = EL / TR

3.4  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี ES kWh/y 0.00
ES = (ChPO - ChPN) x TR x h x OF

3.5  ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง SC ฿/y 0.00
SC  = ES x EC

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

 PB = CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 0.00
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 0.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

แหล่งทีม่าของข้อมูล

 

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 0.00 0.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 0.00 0.00 0.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนทั้งหมด 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี  
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5.2.2 เคร่ืองสูบน า้เยน็หรือเคร่ืองสูบน า้ระบายความร้อน 

1. หลกัการและเหตุผล

รูปเคร่ืองสูบน ้าท่ีจะท าการลดอตัราการไหล   รูปเคร่ืองสูบน ้าหลงัจากลดอตัราการไหล
2. สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์

2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค
2.1.1 ก าลงัไฟฟ้ารวมก่อนลดอตัราการไหล (kW)

SELO =

2.1.2 ก าลงัไฟฟ้ารวมหลงัลดอตัราการไหล (kW)
SELN =

2.1.3 ก าลงัไฟฟ้าลดลง (kW)
ELS =

2.1.4 พลงังานไฟฟ้าลดลง (kWh/y)
ES =

2.2 การวเิคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB = 

ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบชุดท่ี 1 + ชุดท่ี 2 + ชุดท่ี 3

ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและลงทุน (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y)

ก าลงัไฟฟ้าลดลง (kW)  x ชัว่โมงการใชง้าน (h)

 ก  าลงัไฟฟ้ารวมก่อนลดอตัราการไหล (kW) - ก าลงัไฟฟ้ารวมหลงัลดอตัราการไหล (kW)

ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบชุดท่ี 1 + ชุดท่ี 2 + ชุดท่ี 3

มาตรการที่ 1 ลดอตัราการไหลของเคร่ืองสูบน า้เย็นหรือเคร่ืองสูบน า้ระบายความร้อน

          เคร่ืองปรับอากาศตอ้งการอตัราการไหลของน ้าเยน็และน ้าระบายความร้อนท่ีคงท่ีและเหมาะสมกบัการ
แลกเปล่ียนความร้อนกบัสารท าความเยน็ในระบบ โดยทัว่ไปอตัราการไหลของน ้าเยน็ประมาณ 2.4 GPM/TR ท่ี

ผลต่างอุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ออก 10 OF และน ้าระบายความร้อนท่ี 3.0 GPM/TR ดงันั้นถา้อตัราการไหลของน ้าต  ่ากวา่
หรือสูงกวา่พิกดัมากประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนจะลดต ่าลง ส่งผลใหค้่า kW/TR ของเคร่ืองสูงข้ึน จึงมี
แนวคิดในการปรับลดอตัราการไหลของน ้าโดยการ (หร่ีวาลว์ท่ีเคร่ืองสูบน ้า , ลดความเร็วรอบเคร่ืองสูบน ้า , ลดขนาด
ใบพดัเคร่ืองสูบน ้า) เพ่ือใหไ้ดอ้ตัราการไหลของน ้าไดต้ามมาตรฐานการออกแบบ ซ่ึงจะท าใหก้  าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบ
น ้าใชล้ดต ่าลง
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3. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัไฟฟ้าก่อนลดอตัราการไหล = ………. kW
ก าลงัไฟฟ้าหลงัลดอตัราการไหล = ………. kW

อตัราการไหลเดิม =………..GPM
อตัราการไหลใหม่ =………..GPM

ก าลงัไฟฟ้าก่อนลดอตัราการไหล = …… kW
ก าลงัไฟฟ้าหลงัลดอตัราการไหล = …... kW

อตัราการไหลเดิม =………..GPM
อตัราการไหลใหม่ =………..GPM

ก าลงัไฟฟ้าก่อนลดอตัราการไหล =……. kW
ก าลงัไฟฟ้าหลงัลดอตัราการไหล = …. kW

อตัราการไหลเดิม =………..GPM
อตัราการไหลใหม่ =………..GPM

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล

1. ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อปี EC ฿/kWh จากใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y จากการใชง้านจริง
1.3ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและลงทุน CI ฿
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบชุดท่ี 1 ก่อนลดอตัราการไหล ELO1 kW จากการตรวจวดั
2.2 ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบชุดท่ี 2 ก่อนลดอตัราการไหล ELO2 kW จากการตรวจวดั
2.3 ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบชุดท่ี 3 ก่อนลดอตัราการไหล ELO3 kW จากการตรวจวดั

2.4 ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบชุดท่ี 1 หลงัลดอตัราการไหล ELN1 kW จากการตรวจวดั

2.5 ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบชุดท่ี 2 หลงัลดอตัราการไหล ELN2 kW จากการตรวจวดั

2.6 ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบชุดท่ี 3 หลงัลดอตัราการไหล ELN3 kW จากการตรวจวดั

แหล่งทีม่าของข้อมูล

เคร่ืองสูบน า้ No.1

เครื่องสูบน้ า No.2

เครื่องสูบน้ า No.3
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค

3.1 ก าลงัไฟฟ้ารวมก่อนลดอตัราการไหล SELO kW 0.00

SELO = ELO1 + ELO2 + ELO3

3.2 ก าลงัไฟฟ้ารวมหลงัลดอตัราการไหล SELN kW 0.00
SELN = ELN1 + ELN2 + ELN3

3.3 ก าลงัไฟฟ้าลดลง ELS kW 0.00

ELS = SELO - SELN

3.4 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง EB kWh/y 0.00

EB = SELO x h

3.5 พลงังานไฟฟ้าลดลง ES kWh/y 0.00

ES = ELS x h

3.6 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y

SC = ES x EC

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

PB =  CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากกการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง ES kWh/y 0.00
5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง SC ฿/y 0.00
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

แหล่งทีม่าของข้อมูล

0.00

 

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 0.00 0.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 0.00 0.00 0.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนทั้งหมด 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี  
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มาตรการที่ 2 การเลอืกใช้งานกลุ่มเคร่ืองสูบน า้ชุดที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นหลกั
1.  หลกัการและเหตุผล

ก าลังไฟฟ้า ร้อยละการใช้งาน (%)
ทีใ่ช้รวม(kW)

กลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 1 No. .....
กลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 2 No. .....
กลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 3 No. .....
กลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 4 No. .....

       รูปกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ีจะใชเ้ดินเป็นหลกั
2.  สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์

2.1  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค
2.1.1  ดชันีการใชพ้ลงังานรวมของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้า (GPM/kW)
SEC = อตัราการไหลรวมของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้า(GPM) /ก าลงัไฟฟ้ารวมของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้า(kW)

2.1.2  ร้อยละดชันีการใชง้านท่ีสูงข้ึน (%)
PT =

รูปกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าทั้งหมด

           ระบบปรับอากาศมีการติดตั้งเคร่ืองสูบน ้า (น ้าเยน็/น ้าระบายความร้อน)  แบบขนานโดยมีการเช่ือมต่อ
เคร่ืองสูบน ้าแต่ละชุดดว้ยท่อร่วม (Header) ซ่ึงต  าแหน่งของเคร่ืองสูบน ้าและการเช่ือมต่อท่อเขา้ออกจะส่งผล
ต่อการสูญเสียความดนัของเคร่ืองสูบน ้าท  าใหเ้คร่ืองสูบน ้าแต่ละชุดมีอตัราการไหลของน ้าและก าลงัไฟฟ้าท่ีใช้
แตกต่างกนันอกจากนั้นเคร่ืองสูบน ้าแต่ละชุดมีการสึกหรอต่างกนัและบางชุดมอเตอร์เคยไหม ้ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูง  และอตัราการไหลของน ้าต  ่ากวา่ท่ีตอ้งการ  เน่ืองจากเดินกลุ่มเคร่ืองสูบ
น ้าท่ีมีประสิทธิภาพต ่า  จึงมีแนวคิดท่ีจะเลือกเดินกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ีมีค่า GPM/kW สูงใหม้ากข้ึน

ดชันีการ
ใช้พลังงาน ใหม่เดมิ

อัตราการไหล
(GPM)

กลุ่มเคร่ืองสูบน า้

(1- (ดชันีการใชพ้ลงังานรวมของกลุ่มท่ีต  ่าสุด (GPM/kW) / ดชันีการใชพ้ลงังานรวมของ
กลุ่มท่ีสูงท่ีสุด (GPM/kW) x 100  
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2.1.3  พลงังานไฟฟ้าลดลง (kWh/y)
ES =

2.2  การวเิคราะห์การลงทุน
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB  = ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและท าความสะอาดหอผ่ึงเยน็ (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ี
ลดลง (฿/y)

3.  การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชร้วม = ………….. kW

อตัราการไหลของน ้ารวม =………… GPM

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชร้วม = ………….. kW

อตัราการไหลของน ้ารวม =………… GPM

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชร้วม = ………….. kW

อตัราการไหลของน ้ารวม =………… GPM

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1. ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh จากใบเสร็จค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y จากการใชง้านจริง
1.3 ร้อยละของชัว่โมงการใชง้านท่ีจะเดิน PhO %

ของกลุ่มท่ีมีดชันีการใชพ้ลงังานสูง เปอร์เซ็นต ์
ดชันีการใชพ้ลงังาน

ก าลงัไฟฟ้ารวมของกลุ่มท่ีมีดชันีการใชพ้ลงังานต ่าสุด(kW) x (ร้อยละดชันีการใช ้              
 พลงังานท่ีสูงข้ึน (%) / 100) x ชัว่โมงการใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มท่ีมีดชันีการใช ้         
พลงังานสูง (h/y)

เคร่ืองสูบน า้กลุ่มที ่ 

เครื่องสูบน้ ากลุ่มที่  

เครื่องสูบน้ ากลุ่มที่  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล

PhN %
      ของกลุ่มท่ีมีดชันีการใชพ้ลงังานสูง ซ่ึงกลุ่มท่ีมีดชันีการใช้

พลงังานสูงเท่าใด

1.5 ดชันีการใชพ้ลงังานของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ีต  ่าสุด SECL GPM/kW จากการวิเคราะห์

1.6 ดชันีการใชพ้ลงังานของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ีสูงสุด SECh GPM/kW จากการวิเคราะห์

1.7 ก าลงัไฟฟ้าของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ีมีดชันีการใช้ ELL kW จากการวิเคราะห์

       พลงังานต ่าสุด

1.8  ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดั CI ฿

2. ข้อมูลตรวจวดั

2.1  อตัราการไหลของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 1 No………. FL1 GPM

2.2  อตัราการไหลของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 2 No………. FL2 GPM
2.3  อตัราการไหลของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 3 No………. FL3 GPM
2.4  ก าลงัไฟฟ้ารวมของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 1 No………. EL1 kW
2.5  ก าลงัไฟฟ้ารวมของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 2 No………. EL2 kW
2.6  ก าลงัไฟฟ้ารวมของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 3 No………. EL3 kW
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1  ดชันีการใชพ้ลงังานรวมของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 1 SEC1 GPM/kW 0.00

SEC =  FL1 / EL1

3.2  ดชันีการใชพ้ลงังานรวมของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 2 SEC2 GPM/kW 0.00
SEC =  FL2 / EL2

3.3  ดชันีการใชพ้ลงังานรวมของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้าท่ี 3 SEC3 GPM/kW 0.00
SEC =  FL3 / EL3

3.4  ร้อยละของดชันีการใชพ้ลงังานท่ีสูงข้ึน PT % 0.00
PT = (1-(SECL / SECh)) x 100

3.5  ชัว่โมงการใชง้านท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่มเคร่ืองสูบน ้า
ท่ีมีดชันีการใชพ้ลงังานสูง hi h/y 0.00
hi = h x (PT / 100)

3.6  พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง EB kWh/y 0.00
EB = ELL x h

1.4 ร้อยละของชัว่โมงการใชง้านท่ีจะเพ่ิมข้ึน คิดวา่จะเพ่ิมการใชง้าน
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
3.7  พลงังานไฟฟ้าลดลง ES kWh/y 0.00

ES = ELL x (PT / 100) x hi

3.8 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 0.00
SC  = ES x EC

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

 PB = CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 0.00
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 0.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 0.00 0.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 0.00 0.00 0.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนทั้งหมด 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี  
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มาตรการที ่3 การเปลี่ยนเคร่ืองสูบน า้ชุดทีม่ีประสิทธิภาพต ่า
1. หลักการและเหตุผล

       รูปเคร่ืองสูบน า้ชุดเดมิทีท่ าการเปลี่ยน          รูปเคร่ืองสูบน า้ใหม่ทีน่ ามาใช้
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

2.1  สมการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค
2.1.1 ดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองสูบน ้า (GPM/kW)

SEC = อตัราการไหลของน ้า (GPM)/ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้าใช ้(kW)

2.1.2  ร้อยละของดชันีการใชพ้ลงังานท่ีลดลง (%)
PT = (1-(ดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองสูบน ้าเดิม (GPM/kW)/ดชันีการใชพ้ลงังาน

ของเคร่ืองสูบน ้าชุดใหม่ (GPM/kW)) x 100
2.1.3  พลงังานไฟฟ้าลดลง (kWh/y)

ES = ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้าชุดเดิมใช ้(kW) x (ร้อยละดชันีการใชพ้ลงังานท่ีลดลง /100)
 x ชัว่โมงการใชง้านของเคร่ืองสูบน ้า (h/y)

2.2  การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB = ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและค่าเคร่ืองสูบน ้า(฿)  / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง(฿/y)

          เคร่ืองสูบน ้าโดยทัว่ไปจะมีอายกุารใชง้านประมาณ 15 ปี ดงันั้นเม่ือเคร่ืองสูบน ้ามีอายกุารใชง้าน
นาน จะมีประสิทธิภาพลดต ่าลง เน่ืองจากการสึกหรอ นอกจากนั้นถา้มอเตอร์ของเคร่ืองสูบน ้าเกิดการ
ไหมแ้ลว้น าไปพนัใหม่ประสิทธิภาพของระบบเคร่ืองสูบน ้าจะยิง่ลดต ่าลง จึงมีแนวคิดท่ีจะท าการ
เปล่ียน ชุดเคร่ืองสูบน ้า No1 เพราะอายกุารใชง้านประมาณ 16 ปี และประสิทธิภาพต ่าโดยมีค่า 
GPM/kW ประมาณ 53.33 GPM/kW เป็นเคร่ืองสูบน ้าใหม่ซ่ึงมีค่า GPM/kW ประมาณ 66.67 GPM/kW
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3. การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้= ………….kW

น ้าเขา้ อตัราการไหลของน ้า
= …………….GPM

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1. ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh 3.00 จากใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า

1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y 3,000.00 จากการใชง้านจริง

1.3 อตัราการไหลของเคร่ืองสูบน ้าใหม่ FLN GPM 1,000.00 จากคุณสมบติัของ

เคร่ืองสูบน ้าชุดใหม่

1.4 ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบน ้าใหม่ ELN kW 15.00 จากคุณสมบติัของ

เคร่ืองสูบน ้าชุดใหม่

1.5 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและค่าเคร่ืองสูบน ้า CI ฿ 25,000.00
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 อตัราการไหลของเคร่ืองสูบน ้าเดิม FLO GPM 800.00 จากการตรวจวดัอตัราการ

ไหลเคร่ืองสูบน ้าเดิมใช้

2.2 ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบน ้าเดิม ELO kW 15.00 จากการตรวจวดัพลงั

ไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้าเดิมใช้

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค

3.1 ดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองสูบน ้าชุดเดิม SECO GPM/kW 53.33
SEC =  FLO / ELO

3.2 ดชันีการใชพ้ลงังานของเคร่ืองสูบน ้าชุดใหม่ SECN GPM/kW 66.67
SEC =  FLN / ELN

3.3 ร้อยละดชันีการใชพ้ลงังานท่ีลดลง PT % 20.01
PT =  (1- (SECO / SECN)) x 100

3.4 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง EB kWh/y 45,000.00
EB = ELO x h 
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
3.5 พลงังานไฟฟ้าลดลง ES kWh/y 9,004.50

ES = ELO x (PT /100) x h 

3.6 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 27,013.50

SC  = ES x EC

4. การวเิคราะห์การลงทุน

4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.93
 PB = CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 9,004.50
5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 27,013.50

5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.93  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี

เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 9,004.50 27,013.50

ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 15.00 45,000.00 135,000.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 15.00 35,995.50 107,986.50
เงินลงทุนทั้งหมด 25,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.93 ปี  
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มาตรการที ่4 การปรับความเร็วรอบของเคร่ืองสูบน า้
1. หลักการและเหตุผล

            รูปเคร่ืองสูบน า้ทีป่รับความเร็วรอบ      รูปอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ
2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
    2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค

           2.1.1 ความเร็วรอบของเคร่ืองสูบน ้าท่ีปรับลด =

           2.1.2 ก าลงัของเคร่ืองสูบน ้าหลงัลดรอบ        =

      2.2 การวเิคราะห์การลงทุน
                     2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 
                               PB = ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและการลงทุน (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัของเคร่ืองสูบน ้าก่อนปรับปรุง  kW

เส้นผ่านศูนยก์ลางใบพดัก่อนปรับปรุง น้ิว

 ความเร็วรอบก่อนปรับปรุง RPM

เฮดของเคร่ืองสูบน ้าก่อนปรับปรุง mH2O

อตัราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุง GPM

ความเร็วรอบก่อนปรับลด x (อตัราการไหลของของ
ไหลหลงัปรับลด / อตัราการไหลของของไหลก่อนปรับ)

(ความเร็วรอบท่ีปรับลด /ความเร็วรอบก่อนปรับลด)3 x 
ก าลงัของเคร่ืองสูบน ้าก่อนปรับปรุง

      อาคารแห่งหน่ึงติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าใชใ้นการส่งจ่ายน ้าจ  านวน 1 ตวั ขนาดพิกดั 20 HP (15 kW)  ความเร็ว
รอบของเคร่ืองสูบน ้า 1,750 rpm อตัราการไหล 1,200 แกลลอนต่อนาที เฮด 30 เมตรใชง้าน 10 ชัว่โมงต่อวนั
 300 วนัต่อปี อตัราค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย ทางอาคารตอ้งการลดอตัราการไหลลงเหลือ 1,000 แกลลอน
ต่อนาที โดยวิธีการการลดความเร็วรอบลง เพ่ือใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
1. ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC บาท/kWh 3.00 ใบแจง้หน้ีค่าไฟ
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี hr hr/y 3,000.00 การใชง้านจริง
1.3 อตัราการไหลของของไหลหลงัปรับปรุง Q2 GPM 1,000.00 การใชง้านจริง
1.5 ความเร็วรอบของเคร่ืองสูบน ้าก่อนปรับปรุง N1 rpm 1,750.00 ขอ้มูลของเคร่ืองสูบน ้า

1.6 เฮดของเคร่ืองสูบน ้าก่อนปรับปรุง H1 m 30.00 ขอ้มูลของเคร่ืองสูบน ้า

1.7 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง CI บาท 50,000.00
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 ก าลงัของเคร่ืองสูบน ้าก่อนปรับปรุง P1 kW 15.00 จากการตรวจวดั
2.2 อตัราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุง Q1 GPM 1,200.00 จากการตรวจวดั
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความเร็วรอบหลงัปรับปรุง
 N2 rpm 1,458.33

3.2 เฮดของเคร่ืองสูบน ้าหลงัลดความเร็วรอบ

 H2 m 20.83

3.3 ก าลงัของเคร่ืองสูบน ้าหลงัลดความเร็วรอบ
 P2 kW 8.68

3.4 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
         EB = P1 x hr EB kWh/y 45,000.00
3.5 พลงังานไฟฟ้าลดลงต่อปี
         ES = ( P1 - P2 ) x hr ES kWh/y 18,960.00
3.6 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง
         SC= ( ES x EC ) SC บาท/ปี 56,880.00

N
Q

Q
N 1

1

2

2 ´́́
´

´
´
´
´

´
=

H
N

N
H 1

1

2

2

2 ´= ´
´

´
´
´

´

P
N

N
P 1

1

2

3

2 ´= ´
´

´
´
´

´

 

 

 

 



บทท่ี 5 แนวทางการอนุรักษพ์ลงังานและการตรวจวเิคราะห์มาตรการอนุรักษพ์ลงังาน  
 

                          

    49-80 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.88

 PB = CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 18,960.00
5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC บาท/ปี 56,880.00

5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.88  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 6.32 18,960.00 56,880.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 15.00 45,000.00 135,000.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 8.68 26,040.00 78,120.00
เงินลงทุนทั้งหมด 50,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.88 ปี  
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5.2.3 หอระบายความร้อน 

มาตรการที ่1 การเปลี่ยนใบพัดลมหอระบายความร้อน
1.  หลักการและเหตุผล

    ดงัน้ี
ใช้งานปีละ

(h/y)

2.  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
2.1  สมการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 อตัราความร้อนท่ีระบายออกจากหอระบายความร้อน (TR)
TR =

2.1.2  ดชันีการใชพ้ลงังานของหอระบายความร้อน (kW/TR)
ChP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีพดัลมใช ้(kW) / อตัราความร้อนท่ีระบายออก (TR)

2.1.3  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
Es  =

2.2.  การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 
PB = เงินลงทุนในการติดตั้งใบพดั (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y)

(ดชันีการใชพ้ลงังานของหอระบายความร้อนก่อนเปล่ียนใบพดั (kW/TR) - ดชันีการใช้
พลงังานของหอระบายความร้อนหลงัเปล่ียนใบพดั (kW/TR)) x อตัราความร้อนท่ี
ระบายออกจากหอระบายความร้อน (TR) x ชัว่โมงการใชง้านต่อปี (h/y) x ตวั

 500 x อตัราการไหลของน ้าระบายความร้อน(GPM) x (อุณหภูมิน ้าระบาย ความร้อนท่ี

เขา้หอระบายความร้อน(oF) - อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนออกจากหอระบายความร้อน

(oF) )  /    12,000

     ใบพดัลมหอระบายความร้อนเดิมมีอายกุารใชง้านประมาณ...........ปี และเป็นใบพดัอลูมิเนียม ซ่ึงมีน ้าหนกั
มากและมีประสิทธิภาพต ่า จึงมีแนวคิดท่ีจะเปล่ียนใบพดัเป็นไฟเบอร์ มีผลท าใหล้ดการใชพ้ลงังานในการขบั
พดัลมไดป้ระมาณ 5-10% และยงัท าใหไ้ดอุ้ณหภูมิน ้าระบายความร้อนต ่าลง

4.

ขนาดพิกัด

1.
2.
3.

ท าความเยน็
(kW)(TR)

ก าลังไฟฟ้า
หอระบายความร้อน

ชุดที่

    อาคารติดตั้งหอระบายความร้อนเพ่ือใชใ้นการระบายความร้อนของระบบท าน ้าเยน็จ านวนทั้งส้ิน 4 ชุด
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3. การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก่้อนเปล่ียนใบพดั = …………..  kW

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัเปล่ียนใบพดั = …………..  kW
อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนออก

ก่อนเปล่ียน = ……….๐F ก่อนเปล่ียน ……….๐F
อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนเขา้ อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนออก

หลงัเปล่ียน = ……….๐F หลงัเปล่ียน ……….๐F

อตัราการไหลของ

น ้าระบายความร้อน = ……….GPM

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh 3 ใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า

1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y 3,500 จากการใชง้านจริง

1.3 ตวัประกอบการท างาน OF % 80 ร้อยละการเปิดใชง้าน

1.4 ราคาใบพดัรวมค่าติดตั้ง CI ฿ 25,000
2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1 อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนเขา้ก่อนเปล่ียนใบพดั Toi
๐F 58 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.2 อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนออกก่อนเปล่ียนใบพดั TOO
๐F 48 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.3 อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนเขา้หลงัเปล่ียนใบพดั TNI
๐F 60 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.4 อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนออกหลงัเปล่ียนใบพดั TNO
๐F 50 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.5 อตัราการไหลของน ้าระบายความร้อน FLO GPM 1,200 จากการตรวจวดั

2.6 ก าลงัไฟฟ้าก่อนเปล่ียนใบพดั ELO kW 400 จากการตรวจวดั

2.7 ก าลงัไฟฟ้าหลงัเปล่ียนใบพดั ELN kW 391 จากการตรวจวดั

3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 อตัราการระบายความร้อนก่อนเปล่ียนใบพดั

TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000 TRO TR 500.00
3.2 อตัราการระบายความร้อนหลงัเปล่ียนใบพดั

อุณหภูมิน ้าเยน็
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000 TRN TR 500.00
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
3.3 ดชันีการใชพ้ลงังานก่อนเปล่ียนใบพดั

ChPO = ELO / TRO ChPO kW/TR 0.80
3.4 ดชันีการใชพ้ลงังานหลงัเปล่ียนใบพดั

ChPN = ELN / TRN ChPN kW/TR 0.78
3.5 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง

EB = ELO x h x OF EB kWh/y 1,120,000
3.6 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี

ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF ES kWh/y 28,000
3.7 ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง

SC  = ES x EC SC ฿/y 84,000
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 0.30

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 28,000
5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 84,000
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.30  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 9.00 28,000.00 84,000.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 400.00 1,120,000.00 3,360,000.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 391.00 1,092,000.00 3,276,000.00
เงินลงทุนทั้งหมด 25,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.30 ปี  
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มาตรการที ่2 การลดรอบพัดลมหอระบายความร้อน
1.  หลักการและเหตุผล

ท าความเยน็ ก าลงัไฟฟ้า

(TR) (kW)

2.  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
2.1  สมการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 อตัราความร้อนท่ีระบายออกจากหอระบายความร้อน (TR)
TR =

2.1.2  ดชันีการใชพ้ลงังานของหอระบายความร้อน (kW/TR)
ChP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีพดัลมใช ้(kW) / อตัราความร้อนท่ีระบายออก (TR)

2.1.3  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
Es  =

2.2.  การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y) 
PB = เงินลงทุนในการติดตั้งใบพดั (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y)

         ดงันี้

(ดชันีการใชพ้ลงังานของหอระบายความร้อนก่อนเปล่ียนใบพดั (kW/TR) - ดชันีการใช้
พลงังานของหอระบายความร้อนหลงัเปล่ียนใบพดั (kW/TR)) x อตัราความร้อนท่ีระบาย
ออกจากหอระบายความร้อน (TR) x ชัว่โมงการใชง้านต่อปี (h/y) x ตวัประกอบการ

 500 x อตัราการไหลของน ้าระบายความร้อน(GPM) x (อุณหภูมิน ้าระบาย ความร้อนท่ี

เขา้หอระบายความร้อน(oF) - อุณหภูมิน ้ารายความร้อนออกจากหอระบายความร้อน(oF) )
  / 12,000

     ภาระการปรับอากาศของอาคารมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในรอบวนัและในแต่ละฤดูกาล แต่หอระบาย
ความร้อนมีการเปิดเตม็ท่ีตลอดเวลา จึงมีแนวคิดท่ีจะประหยดัพลงังานในพดัลม โดยการติดตั้งอินเวอร์เตอร์
เพ่ือลดรอบพดัลมใหเ้หมาะสมกบัภาระและอุณหภูมิอากาศภายนอก

    อาคารติดตั้งหอระบายความร้อนเพ่ือใชใ้นการระบายความร้อนของระบบท าน ้าเยน็จ านวนทั้งส้ิน 4 ชุด

หอระบายความร้อน

ชุดที่

1.
2.
3.
4.

ใช้งานปีละ

(h/y)

ขนาดพกิดั
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3. การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก่้อนลดรอบ  = ………….. kW

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัลดรอบ  = ………….. kW
อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนเขา้ อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนออก

ก่อนลดรอบ = ………. ๐F ก่อนลดรอบ = ……….๐F
อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนเขา้ อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนออก

หลงัลดรอบ = ………. ๐F หลงัลดรอบ = ……….๐F

อตัราการไหลของ

น ้าระบายความร้อน = ………. GPM

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh 3 ใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า

1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y 3,500 จากการใชง้านจริง

1.3 ตวัประกอบการท างาน OF % 80 ภาระการปรับอากาศ

1.4 ค่าใชจ่้ายในการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ CI ฿ 25,000 เปล่ียนแปลงเท่าใด

2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1 อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนเขา้ก่อนลดรอบ Toi
๐F 58 การตรวจวดัท่ีภาระเฉล่ีย

2.2 อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนออกก่อนลดรอบ TOO
๐F 48 การตรวจวดัท่ีภาระเฉล่ีย

2.3 อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนเขา้หลงัลดรอบ TNI
๐F 60 การตรวจวดัท่ีภาระเฉล่ีย

2.4 อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนออกหลงัลดรอบ TNO
๐F 50 การตรวจวดัท่ีภาระเฉล่ีย

2.5 อตัราการไหลของน ้าระบายความร้อน FLO GPM 1,200 จากการตรวจวดั

2.6 ก าลงัไฟฟ้าก่อนลดรอบ ELO kW 400 จากการตรวจวดั

2.7 ก าลงัไฟฟ้าหลงัลดรอบ ELN kW 391 จากการตรวจวดั
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 อตัราการระบายความร้อนก่อนลดรอบ

TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000 TRO TR 500.00
3.2 อตัราการระบายความร้อนหลงัลดรอบ

อุณหภูมิน ้าเยน็
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000 TRN TR 500.00

3.3 ดชันีการใชพ้ลงังานก่อนลดรอบ
ChPO = ELO / TRO ChPO kW/TR 0.80

3.4 ดชันีการใชพ้ลงังานหลงัลดรอบ
ChPN = ELN / TRN ChPN kW/TR 0.78

3.5 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
EB = ELO x h x OF EB kWh/y 1,120,000

3.6 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี
ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF ES kWh/y 28,000

3.7 ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
SC  = ES x EC SC ฿/y 84,000

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 0.30
5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 28,000

5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 84,000
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.30  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 9.00 28,000.00 84,000.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 400.00 1,120,000.00 3,360,000.00
ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 391.00 1,092,000.00 3,276,000.00

เงินลงทุนทั้งหมด 25,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.30 ปี  
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มาตรการที ่3 การเปลี่ยนหอระบายความร้อนใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้
1. หลักการและเหตุผล

อาคารติดตั้งหอระบายความร้อนเพ่ือใชใ้นการระบายความร้อนของระบบท าน ้าเยน็จ านวนทั้งส้ิน 4 ชุด
 ดงัน้ี

ขนาดพิกัด อุณหภูมิน า้ระบายความ ความดนัสารท าความเยน็
ท าความเยน็ ก าลังไฟฟ้า ร้อนเข้าคอนเดนเซอร์ ในคอนเดนเซอร์

(TR) (kW) ก่อน หลัง ก่อน หลัง
ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง ปรับปรุง

 

2.  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
2.1  สมการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 ความสามารถในการท าความเยน็ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (TR)
TR =

2.1.2  ประสิทธิภาพของเคร่ืองท าน ้าเยน็ (kW/TR)
ChP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองใช ้(kW) / ความสามารถในการท าความเยน็ (TR)

2.1.3  พลงังานไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนท่ีลดลง
ECT =  

2.1.4  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
Es  =

หอระบาย

ความร้อนชุดที่

1
2
3

   การท่ีอุณหภูมิน ้าระบายความร้อนท่ีเขา้คอนเดนเซอร์มีอุณหภูมิสูงข้ึน จะท าใหค้วามดนัสารท าความเยน็ใน
คอนเดนเซอร์สูงข้ึน ส่งผลใหค้วามสามารถในการท าความเยน็ลดลงและก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัใชม้ากข้ึน
เคร่ืองท าน ้าเยน็จะมีค่า kW/TR สูงข้ึน หรือค่า COP ลดลง  โดยทัว่ไปถา้อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนลดลง 1°F
จะส่งผลใหค้่า kW/TR  ลดลงประมาณ 1-3%  จึงมีแนวคิดท่ีจะลดอุณหภูมิน ้าระบายความร้อนก่อนเขา้
คอนเดนเซอร์ลง  โดยการเปล่ียนหอระบายความร้อน ซ่ึงมีอายกุารใชง้านมากและประสิทธิภาพต ่าจ  านวน..........
 ชุด จะส่งผลใหอุ้ณหภูมิน ้าระบายความร้อนลดลงจาก...........°F เป็น...........°F

 500 x อตัราการไหลของน ้าเยน็(GPM) x (อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้เคร่ือง (oF) - อุณหภูมิน ้า

เยน็ออกจากเคร่ือง (oF)) / 12,000

(ก าลงัไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนก่อนเปล่ียน (kW) - ก าลงัไฟฟ้าของระบบ
หอระบายความร้อนหลงัเปล่ียน (kW)) x ชัว่โมงการใชง้าน (h/y)

4

((ค่า kW/TR ของเคร่ืองท าน ้าเยน็เดิม - ค่า kW/TR ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ใหม)่ x 
ความสามารถในการท าความเยน็เดิม(TR) x ชัว่โมงการใชง้าน (h/y) x ตวัประกอบการ
ใชง้าน) + พลงังานไฟฟ้าของระบบหอระบายความร้อนท่ีลดลง (kWh/y)  
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2.2  การวิเคราะห์การลงทุน
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB  =
3  การวเิคราะห์ข้อมูล

ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั
ก าลงัไฟฟ้าก่อนปรับปรุง = …….kW

              ก  าลงัไฟฟ้าหลงัปรับปรุง =……. kW

อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนก่อนปรับปรุง =………. ๐F

อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนหลงัปรับปรุง =………. ๐F

อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อนปรับปรุง

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ก่อนปรับปรุงหอระบายความร้อน หอระบายความร้อน = ………. ๐F

= ……….๐F อุณหภูมิน ้าเยน็ออกหลงัปรับปรุง

อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัปรับปรุงหอระบายความร้อน หอระบายความร้อน = ………. ๐F

= ……….๐F ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ดิม = …………… kW
อตัราการไหลของน ้าเยน็ = ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชห้ลงัลดอุณหภูมิ

……….GPM น ้าระบายความร้อน = …………… kW
รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล

1.  ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh 3.00 ค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y 3,500.00 การใชง้านจริง
1.3 ตวัประกอบการท างาน OF % 80.00 ภาระการปรับอากาศ

1.4 ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนหอระบายความร้อน CI ฿ 25,000.00
2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ก่อนเปล่ียนหอระบายความร้อน TOi
๐F 99.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.2 อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อนเปล่ียนหอระบายความร้อน TOO
๐F 89.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.3 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัเปล่ียนหอระบายความร้อน TNI
๐F 97.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.4 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัเปล่ียนหอระบายความร้อน TNO
๐F 86.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.5 อตัราการไหลของน ้าเยน็ FLO GPM 1,600.00 จากการตรวจวดั
2.6 ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองท าความเยน็ก่อนเปล่ียน ELO kW 395.00 จากการตรวจวดั
     หอระบายความร้อน
2.7 ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองท าความเยน็หลงัอุณหภูมิ ELN kW 385.00 จากการตรวจวดั
     น ้าระบายความร้อนลด

ค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนหอระบายความร้อนใหม่ (฿)/ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y)

หอระบายความ

เคร่ืองท าน า้เยน็
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของข้อมูล
2.8 ก าลงัไฟฟ้าของหอระบายความร้อนเดิม ECTO kW 12.00 จากการตรวจวดั
2.9 ก าลงัไฟฟ้าของหอระบายความร้อนใหม่ ECTN kW 13.50 จากการตรวจวดั
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความสามารถในการท าความเยน็เดิม

TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000 TRO TR 666.67
3.2 ความสามารถในการท าความเยน็หลงั

เปล่ียนหอระบายความร้อน
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000 TRN TR 733.33

3.3 ประสิทธิภาพเคร่ืองท าน ้าเยน็ก่อนเปล่ียน
     หอระบายความร้อน

ChPO = ELO / TRO ChPO kW/TR 0.59
3.4 ประสิทธิภาพเคร่ืองท าน ้าเยน็หลงัเปล่ียน
     หอระบายความร้อน

ChPN = ELN / TRN ChPN kW/TR 0.53
3.5 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง

EB= (ELO x OF x h ) + (ECTO  x h) EB kWh/y 1,148,000.00
3.6 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี

ES = [((ChPO - ChPN) x TRO x OF) ES kWh/y 106,750.56
     + (ECTO - ECTN)] x h

3.7 ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง
SC  = ES x EC SC ฿/y 320,251.68

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 0.08

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 106,750.56
5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 320,251.68
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.08  
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กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 8.50 106,750.56 320,251.68
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 407.00 1,148,000.00 3,444,000.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 398.50 1,041,249.44 3,123,748.32
เงินลงทุนทั้งหมด 25,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.08 ปี  
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5.2.4 พดัลมและอืน่ๆ 

มาตรการที่ 1 การปรับความเร็วรอบของพัดลม
1. หลักการและเหตุผล

                      รูปพดัลมท่ีจะปรับลดรอบ          รูปอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ

2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
    2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค

          2.1.1 ความเร็วรอบของพดัลมท่ีปรับลด   =

         2.1.2 ก าลงัของพดัลมหลงัลดรอบ            =

    2.2. สมการทีใ่ช้วเิคราะห์การลงทุน
         2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
                   PB = เงินลงทุนท่ีใช ้(฿) / ค่าพลงังานท่ีลดลง (฿/y)

              อาคารแห่งหน่ึงติดตั้งพดัลมใชใ้นการส่งจ่ายลมจ านวน 1 ตวั ขนาดพิกดั 5 HP (3.7 kW)   เส้น
ผ่านศูนยก์ลางใบพดัพดัลม 20 น้ิว ความเร็วรอบของพดัลม 1,250 rpm อตัราการไหล 35 ลบ.ม.ต่อนาที 
เฮด 15 น้ิวน ้าใชง้าน  10  ชัว่โมงต่อวนั 300 วนัต่อปี  อตัราค่าไฟฟ้า 3 บาทต่อหน่วย  ทางอาคาร
ตอ้งการ ลดอตัราการไหลลง เหลือ 30 ลบ.ม.ต่อนาทีโดยวิธีการลดความเร็วรอบลง เพ่ือใหเ้กิดการ
ประหยดัพลงังาน

 ความเร็วรอบก่อนปรับลด x ( อตัราการไหลของอากาศ
หลงัปรับลด / อตัราการไหลของอากาศก่อนปรับลด)

(ความเร็วรอบหลงัปรับลด /ความเร็วรอบก่อนปรับลด)3

 x ก าลงัของพดัลมก่อนปรับลด
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3. การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัของพดัลมก่อนปรับปรุง  kW 

เส้นผ่านศูนยก์ลางใบพดัก่อนปรับ น้ิว

ความเร็วรอบก่อนปรับ RPM

เฮดพดัลมก่อนปรับ น้ิวน ้า

 อตัราการไหลของของไหลก่อนปรับปรุง m3/min

อตัราการไหลหลงัปรับ m3/min 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
1. ข้อมูลเบือ้งต้น
   1.1 ค่าไฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC บาท/kWh 3.00 ใบแจง้หน้ีค่าไฟ
   1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี hr hr/y 3,000.00 การใชง้านจริง

   1.3 อตัราการไหลของอากาศหลงัปรับ Q2 m3/min 30.00 การใชง้านจริง

   1.4 เส้นผ่านศูนยก์ลางใบพดัก่อนปรับ D1 น้ิว 20.00 ขอ้มูลของพดัลม
   1.5 ความเร็วรอบของพดัลมก่อนปรับ N1 rpm 1,250.00 ขอ้มูลของพดัลม
    1.6 เฮดของพดัลมก่อน H1 น้ิวน ้า 15.00 ขอ้มูลของพดัลม
    1.7 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง CI บาท 20,000.00 จากการประเมิน
2. ข้อมูลตรวจวดั
    2.1 ก าลงัของพดัลมก่อนปรับลด P1 kW 3.70 จากการตรวจวดั

    2.2 อตัราการไหลของอากาศก่อนปรับปรุง Q1 m3/min 35.00 จากการตรวจวดั
3.การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ความเร็วรอบหลงัลดความเร็วรอบ
 N2 rpm 1,071.43

3.2 เฮดของพดัลมหลงัลดความเร็วรอบ
 H2 น้ิวน ้า 11.02
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่า
3.3 ก าลงัของพดัลมหลงัลดความเร็วรอบ
 P2 kW 2.33

3.4  พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
         EB = P1 x hr EB kWh/y 11,100.00
3.5  พลงังานไฟฟ้าลดลงต่อปี
         ES = ( P1 - P2 ) X hr ES kWh/y 4,110.00
3.6  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง
         SC= ( ES x EC ) SC บาท/ปี 12,330.00
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 1.62

 PB = CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 4,110.00
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC บาท/ปี 12,330.00

5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 1.62
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กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.37 4,110.00 12,330.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 3.70 11,100.00 33,300.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 2.33 6,990.00 20,970.00
เงินลงทุนทั้งหมด 20,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 1.62 ปี  
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1. หลักการและเหตุผล

2. สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์
2.1 สมการทีใ่ช้วเิคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 ก าลงัไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี (kWh/y)  =     

2.2 สมการทีใ่ช้วเิคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB = เงินลงทุนเปล่ียนมอเตอร์ (฿) / ดา้นพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวเิคราะห์ข้อมูล

ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ียของมอเตอร์เดิม
…..…..…..…kW

ประสิทธิภาพของมอเตอร์เดิม ณ จุดใชง้านจากกราฟ …………..  %

     ปัจจุบนัผูผ้ลิตมอเตอร์ไดป้รับปรุงประสิทธิภาพมอเตอร์ใหสู้งข้ึนโดยปรับปรุงขดลวดแกนเหล็ก
และช่องวา่งอากาศท าใหเ้กิดมอเตอร์มาตรฐานใหม่ท่ีเรียกวา่มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มีประสิทธิภาพ
สูงกวา่มอเตอร์ธรรมดา 2-5% และมีราคาสูงกวา่มอเตอร์ธรรมดาประมาณ 25-30 % โดยมอเตอร์ของ
AHU ท่ีตอ้งการเปล่ียนขนาด 15 kW ใชง้าน 24 ชัว่โมง/วนั  300 วนั/ปี  ประสิทธิภาพ 75% เปล่ียนเป็น
มอเตอร์ใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ 80%

= ก าลงัไฟฟ้าท่ีมอเตอร์เดิมใช ้(kW) x 
(1-(ประสิทธิภาพของมอเตอร์เดิม / ประสิทธิภาพ
ของมอเตอร์ใหม)่) x ชัว่โมงการใชง้านมอเตอร์ต่อปี
 (h/y)

มาตรการที่ 2 การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

รูปมอเตอร์เดิมก่อนเปลี่ยน รูปมอเตอร์ใหม่หลังเปลี่ยน
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แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

1. ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ชัว่โมงการท างานต่อวนั h h/d 24.00
1.2 วนัท างานต่อปี d d/y 300.00
1.3 ขนาดมอเตอร์เดิม p kW 15.00
1.4  ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย CE ฿/kWh 3.00
1.5 ราคารวมค่าติดตั้งของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง C ฿ 60,000.00
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ียของมอเตอร์เดิม kW kW 13.00
2.2 ประสิทธิภาพของมอเตอร์เดิม

 ณ จุดใชง้านจากกราฟ h1 % 75.00
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 เลือกขนาดมอเตอร์ตวัใหม่ Q kW 15.00
3.2 ก าลงัทางกลเดิม
     Pm  = kW x( h1/100) Pm kW 9.75
3.3 ประสิทธิภาพมอเตอร์ใหม่ ณ จุดใชง้าน
    จากกราฟเม่ือจ่ายภาระ kW h2 % 80.00
3.4 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง
    EB =  kW x h x d EB kWh/y 93,600.00
3.5 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได้

ESAVE =  kW x  (1-( h1/100)/( h2/100))  

    x  h  x  d ESAVE kWh/y 5,850.00
3.6 ค่าไฟฟ้าท่ีสามารถประหยดัได้

BS  =  ESAVE x CE BS ฿ 17,550.00
4. การวเิคราะห์การลงทุน
 4.1 ระยะเวลาคืนทุน

PB  =  C/BS PB y 3.42

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล
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แหล่งทีม่า
ของข้อมูล

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 5,850.00
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 17,550.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 3.42

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล

 

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.81 5,850.00 17,550.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 13.00 93,600.00 280,800.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 12.19 87,750.00 263,250.00
เงินลงทุนทั้งหมด 60,000 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 3.42 ปี  
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มาตรการที่ 3 การลดพืน้ที่ปรับอากาศ

1. หลกัการและเหตุผล

รูปพ้ืนท่ีปรับอากาศก่อนกั้น            รูปพ้ืนท่ีปรับอากาศหลงักั้น

2. สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 ร้อยละของพ้ืนท่ีปรับอากาศท่ีลดลง (%)
RA = (พ้ืนท่ีปรับอากาศท่ีลดลง (m2) / พ้ืนท่ีปรับอากาศเดิม (m2)) x 100

2.1.2 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (kWh/y)
ES =

2.2 การวเิคราะห์การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB = ค่าใชจ่้ายในการกั้นหอ้ง (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y)

       พ้ืนท่ีปรับอากาศจะรับภาระความร้อนสองส่วน คือ ภาระความร้อนจากภายใน (Internal Load) ซ่ึงเกิด
จากคนและอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานต่างๆ ส่วนท่ีสองภาระจากภายนอก (External Load) ซ่ึงเกิดจากความร้อน
จากดวงอาทิตย ์และอากาศภายนอกท่ีร่ัวเขา้หอ้งปรับอากาศ ดงันั้นพ้ืนท่ีปรับอากาศบางพ้ืนท่ีท่ีไม่ไดใ้ช้
งานหรือใชง้านนอ้ยก็จะเป็นภาระของระบบปรับอากาศดว้ย จึงมีแนวคิดท่ีจะกั้นหอ้งปรับอากาศเพ่ือลด
ภาระการปรับอากาศ

(ร้อยละของพ้ืนท่ีปรับอากาศท่ีลดลง / 100) x ตนัท าความเยน็รวมท่ี
เคร่ืองปรับอากาศท าได ้(TR) x ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ  x ชัว่โมงการเปิด
ใชง้าน (h/y) x ตวัประกอบการท างาน
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3. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

พ้ืนท่ีปรับอากาศเดิม =…………..m2m2 พ้ืนท่ีปรับอากาศท่ีลดลง =…………..m2

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1. ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh จากใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y จากการใชง้านจริง
1.3 ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ ChP kW/TR จากการตรวจวดัประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองปรับอากาศทั้งหมด
1.4 ตนัท าความเยน็รวมท่ี TR TR จากการตรวจวดัความสามารถการ
เคร่ืองปรับอากาศท าได้ ท  าความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ

1.5 ตวัประกอบการท างาน OF % ประเมินจากการท างานของ
ของเคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ถา้เดินตลอดเวลา

1.6 ค่าใชจ่้ายในการกั้นหอ้ง CI ฿
2. ข้อมูลตรวจวดั

2.1 พ้ืนท่ีปรับอากาศเดิม AO m2 ใชต้ลบัเมตรวดัพ้ืนท่ี

2.2 พ้ืนท่ีปรับอากาศท่ีลดลง AR m2 ใชต้ลบัเมตรวดัพ้ืนท่ี  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ร้อยละพ้ืนท่ีหอ้งปรับอากาศท่ีลดลง RA %

RA = (AR / AO) x 100

3.2 พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง EB

EB = TR x ChP x h x OF

3.3 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อ ES kWh/y 0.00
ปีจากการกั้นหอ้ง

ES = (RA/100) x TR x ChP
 x h x OF

3.4 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y
SC = ES x EC

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

PB =  CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากกการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง ES kWh/y 0.00
5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง SC ฿/y 0.00
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

0.00

0.00

kWh/y 0.00

 

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 0.00 0.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 0.00 0.00 0.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนทั้งหมด 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี  
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1. หลกัการและเหตุผล

รูปช่องเปิดต่างๆ ตามขอบประตูหนา้ต่าง        รูปช่องเปิดต่างๆ ท่ีมีการซ่อมแลว้

2. สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์
2.1 สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 อตัราอากาศร่ัวผ่านขอบประตูหนา้ต่าง (CFM)
 QL =

2.1.2 อตัราการส้ินเปลืองพลงังานความร้อน (TR)
QC =

2.1.3 พลงังานไฟฟ้าท่ีระบบปรับอากาศส้ินเปลือง (kWh/y)
EL = 

2.1.4 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัได้
ES =

2.2 การวเิคราะห์การลงทุน
  2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB = ค่าใชจ่้ายในการซ่อมรูร่ัว (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง (฿/y)

พลงังานไฟฟ้าท่ีระบบปรับอากาศส้ินเปลือง x ร้อยละอากาศร่ัวท่ีลดลง (%) / 100

มาตรการที่ 4 การลดอากาศร้อนจากภายนอกร่ัวเข้าห้องปรับอากาศ

 0.5 x ความยาวช่องขอบประตูหนา้ต่างทั้งหมด (Ft)

4.5 x อตัราอากาศร่ัวผ่านขอบประตูหนา้ต่าง (CFM) x (เอนธาลปีอากาศภายนอก (Btu/Ib)
 - เอนธาลปีอากาศภายใน (Btu/Ib)) / 12,000

        อากาศภายนอกมีอุณหภูมิและความช้ืนสูงกวา่อากาศภายใน  ดงันั้นถา้หอ้งปรับอากาศมีรอยร่ัว
บริเวณขอบประตูหนา้ต่าง อากาศร้อนจากภายนอกจะเขา้สู่หอ้งปรับอากาศ ส่งผลใหภ้าระการปรับอากาศ
สูงข้ึน โดยทัว่ไปขอบประตูหนา้ต่างจะมีอากาศร่ัวประมาณ0.5 ลูกบาศกฟ์ตุต่อนาทีต่อความยาวของกรอบ
หนา้ต่างหรือประตู  และอากาศเขา้ขณะเปิดประตูบานสวิงประมาณ900 ลูกบาศกฟ์ตุต่อคน ดงันั้นจึงมี
แนวคิดท่ีจะซ่อมรูร่ัวตามขอบประตูหนา้ต่าง  โดยคาดวา่จะลดการร่ัวไหลของอากาศไดป้ระมาณ..........%

ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ x อตัราการส้ินเปลืองพลงังานความร้อน (TR) x
ชัว่โมงการใชง้านพ้ืนท่ีปรับอากาศ (h)
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3. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

อุณหภูมิอากาศภายนอก =………..OC
ความช้ืนสัมพทัธ์อากาศภายนอก 

=………%RH

อุณหภูมิอากาศภายใน =………..OC
ความช้ืนสัมพทัธ์อากาศภายใน =………%RH

ความยาวขอบประตูหนา้ต่างท่ีร่ัว =…………Ft

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1. ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ ChP kW/TR จากการตรวจวดัและวิเคราะห์

เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้
1.2 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh ใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้าของโรงงาน
1.3 ชัว่โมงการใชง้านพ้ืนท่ีปรับอากาศ h h/y ชัว่โมงเปิดใชง้านจริงของพดัลม
1.4 เอนธาลปีอากาศภายนอก ho Btu/Ib น าค่าอุณหภูมิและความช้ือสัมพทัธ์

อากาศภายนอกไปดูในตารางท่ี….
1.5 เอนธาลปีอากาศภายใน hi Btu/Ib น าค่าอุณหภูมิและความช้ือสัมพทัธ์

อากาศภายในไปดูในตารางท่ี…
1.6 ค่าใชจ่้ายในการซ่อมรูร่ัว CI ฿  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1 ความยาวช่องขอบประตู L ft ผลรวมของความยาวช่อง

หนา้ต่างทั้งหมด ขอบประตูหนา้ต่างทั้งหมด

2.2 อุณหภูมิอากาศภายนอก TO
OC ตรวจวดัอุณหภูมิอากาศภายนอก

2.3 ความช้ืนสัมพทัธ์อากาศภายนอก RHO % ตรวจวดัความช้ืนสัมพทัธ์อากาศ
ภายนอก

2.4 อุณหภูมิอากาศภายใน Ti OC ตรวจวดัอุณหภูมิอากาศภายใน
2.5 ความช้ืนสัมพทัธ์อากาศภายใน RHi % ตรวจวดัความช้ืนสัมพทัธ์อากาศ

ภายใน
2.6 ร้อยละอากาศร่ัวท่ีลดลง Rd % ขอ้มูลการใชง้านจริง
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 อตัราอากาศร่ัวผ่านขอบ QL CFM 0.00

หนา้ต่างและประตู
QL = 0.5 x L

3.2 อตัราการส้ินเปลืองพลงังาน QC TR 0.00
QC = (4.5 x QL x (ho - hi)) / 12,000

3.3 พลงังานไฟฟ้าท่ีระบบปรับ EL kWh/y 0.00
อากาศส้ินเปลืองต่อปี
EL = ChP x QC x h

3.4 พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดั ES kWh/y 0.00
ไดเ้ม่ืออากาศร่ัวลดลง

ES = EL x Rd / 100

3.5 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y

SC = ES x EC

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

PB =  CI / SC

0.00
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล

5. สรุปผลทีไ่ด้จากกการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง ES kWh/y 0.00
5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง SC ฿/y 0.00
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 0.00 0.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 0.00 0.00 0.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนทั้งหมด 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี  
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มาตรการที่ 5 การลดการน าอากาศภายนอกเข้าหรือลดการดูดอากาศภายในทิง้
1. หลกัการและเหตุผล

รูปพดัลมระบายอากาศขณะเปิดใชง้าน รูปพดัลมระบายอากาศขณะปิด

2.  สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์
2.1  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 อตัราการส้ินเปลืองพลงังานความร้อน (TR)
TR =

2.1.2  พลงังานไฟฟ้าท่ีส้ินเปลืองในระบบปรับอากาศ (kWh/y)
EL =

2.1.3  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (kWh/y)
ES =  

2.2  การวเิคราะห์การลงทุน
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB  = ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดั (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y)

              การน าอากาศภายนอกเขา้ (Out door air) หรือการดูดอากาศภายในทิ้ง (Exhaust air)
นอกจากจะส้ินเปลืองพลงังานท่ีพดัลมใชแ้ลว้ยงัเป็นการส้ินเปลืองพลงังานในการปรับอากาศดว้ย
  เน่ืองจากอากาศภายนอกจะมีอุณหภูมิและความช้ืนสูงกวา่อากาศภายใน  เม่ือเขา้มาในหอ้งปรับ
อากาศแลว้เคร่ืองปรับอากาศจะตอ้งลดอุณหภูมิและความช้ืนใหไ้ดต้ามตอ้งการ  จึงมีแนวคิดท่ีจะ
ลดเวลาการท างานของพดัลมระบายอากาศลงจากการเปิด 100 % เป็น การเปิดประมาณ  50 %

 4.5 x อตัราการไหลของลมท่ีดูดหรือเป่า(CFM) x (เอนธาลปีของอากาศ
ภายนอก (Btu/lb)- เอนธาลปีของอากาศภายใน(Btu/lb)) / 12,000

ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ x อตัราการส้ินเปลืองพลงังานความร้อน 
(TR) x    ชัว่โมงการเปิดใชง้านพดัลม (h/y)

พลงังานไฟฟ้าท่ีส้ินเปลืองในระบบปรับอากาศ (kWh/y) x ร้อยละการลด
การเปิดพดัลมระบายอากาศ (%)/100
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3.  การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

ห้องปรับอากาศ

อุณหภูมิอากาศภายใน =…………. oF

ความช้ืนสมัพทัธ์อากาศภายใน =…….%RH

อุณหภูมิภายนอก =……….. oF

ความช้ืนสมัพทัธ์อากาศภายนอก =…….%RH

พ้ืนท่ี =…………Ft2 หวัจ่ายหรือหนา้กากลม

ความเร็วลมเฉล่ีย =……… Ft/min

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1  ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ ChP kW/TR จากการตรวจวดัและ

วิเคราะห์ระบบปรับอากาศ
1.2 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh จากใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
1.3 ชัว่โมงการใชง้านพดัลมดูดหรือเป่าต่อปี h h/y จากการใชง้านจริง
1.4  เอนธาลปีอากาศภายนอก hO Btu/lb น าค่าอุณหภูมิและ

ความช้ืนของอากาศภาย
นอกไปดูในไซโครเมตริก
ชาร์ท

1.5  เอนธาลปีอากาศภายใน hi Btu/lb น าค่าอุณหภูมิและ
ความช้ืนของอากาศภาย
ในไปดูในไซโครเมตริก
ชาร์ท

1.6  ค่าใชจ่้ายทั้งหมด CI ฿ ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดั
2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1  อุณหภูมิอากาศภายนอก TO
oC ตรวจวดัอุณหภูมิ

อากาศภายนอก  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล

2.2  ความช้ืนสัมพทัธ์อากาศภายนอก RHO % ตรวจวดัความช้ืน

สัมพทัธ์อากาศภายนอก

2.3  อุณหภูมิอากาศภายใน Ti
oC ตรวจวดัอุณหภูมิ

อากาศภายใน

2.4  ความช้ืนสัมพทัธ์อากาศภายใน RHi % ตรวจวดัความช้ืน

สัมพทัธ์อากาศภายใน

2.5  ร้อยละการลดการเปิดพดัลมระบายอากาศ Rd % ขอ้มูลการใชง้านจริง
2.6  ความเร็วลมเฉล่ียท่ีผ่านหวัจ่ายหรือหนา้กาก VAV FPM ตรวจวดัความเร็ว

จ านวนหลายจุด

2.7  พ้ืนท่ีหนา้ตดัของจุดท่ีวดัความเร็วลม A Ft2 วดัพ้ืนท่ีกวา้ง x  ยาว

แลว้คูณ 0.9
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 อตัราการไหลของลมท่ีดูดหรือเป่า F CFM 0.00

F  = VAV x A

3.2  อตัราการส้ืนเปลืองพลงังานความร้อน Qi TR 0.00
Qi  =  (4.5 x CFM x (hO - hi)) / 12,000

3.3  พลงังานไฟฟ้าท่ีระบบปรับอากาศ EL kWh/y 0.00

        ส้ินเปลืองต่อปี
EL = ChP x Qi x h 

3.4  พลงังานไฟฟ้าท่ีประหยดัไดเ้ม่ือ ES kWh/y 0.00
ลดการเปิดพดัลมระบายอากาศ
ES = EL x Rd /100

3.5  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 0.00
SC  = ES x EC

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

 PB = CI / SC  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 0.00
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 0.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 0.00 0.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 0.00 0.00 0.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนทั้งหมด 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี  
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มาตรการ 6 การเพิม่อุณหภูมิในพืน้ที่ปรับอากาศให้สูงขึน้

1. หลกัการและเหตุผล

รูปอุณหภูมิในพ้ืนท่ีปรับอากาศเดิม รูปอุณหภูมิในพ้ืนท่ีปรับอากาศใหม่

2.  สมการที่ใช้ในการวเิคราะห์
2.1  สมการทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ทางเทคนิค

2.1.1 ภาระความเยน็เดิมในการปรับอากาศ (Btu/lb)
QO  =

2.1.2  ภาระความเยน็ใหม่ในการปรับอากาศหลงัจากการเพ่ิมอุณหภูมิ (Btu/lb)
QN =

2.1.3 ร้อยละของภาระความเยน็ลดลง  (%)
PS =  

2.1.4  พลงังานไฟฟ้าลดลง (kWh/y)
ES =

2.2  การวเิคราะห์การลงทุน
2.2.1  ระยะเวลาคืนทุน (y)

PB  = ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดั (฿) / ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง (฿/y)

              เคร่ืองปรับอากาศโดยทัว่ไปจะมีการควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน  
ดงันั้นถา้ปรับตั้งอุหภูมิหรือความช้ืนต ่ากวา่มาตรฐานจะส่งผลใหเ้คร่ืองปรับอากาศตอ้งท างานมากข้ึน  
เน่ืองจากจะตอ้งน าความร้อนออกจากพ้ืนท่ีปรับอากาศมากข้ึน  ทัว่ไปการปรับอากาศเพ่ือความสุขสบาย

ของคนจะควบคุมอุณหภูมิอยูท่ี่ 25-26 OC และความช้ืนสัมพทัธ์อยูท่ี่ 50 - 60 %RH  จึงมีแนวคิดท่ีจะเพ่ิม

อุณหภูมิในพ้ืนท่ีปรับอากาศจากเดิมอุณหภูมิ ...........OC เป็นอุณหภูมิ .............OC

เอนธาลปีอากาศภายนอก (Btu/lb) - เอนธาลปีอากาศภายในเดิม (Btu/lb)

เอนธาลปีอากาศภายนอก (Btu/lb) - เอนธาลปีอากาศภายในใหม่ (Btu/lb)

(ภาระความเยน็เดิมในการปรับอากาศ (Btu/lb) - ภาระความเยน็ใหม่ใน
การปรับอากาศ (Btu/lb)) x 100 / ภาระความเยน็เดิมในการปรับอากาศ 
(Btu/lb)

ก าลงัไฟฟ้ารวมของเคร่ืองปรับอากาศ (kW) x (ร้อยละของภาระความเยน็ลดลง (%)  /
 100) x ชัว่โมงการใชง้าน (h/y) x แฟคเตอร์การท างานของเคร่ืองปรับอากาศ x (แฟค
เตอร์การใชง้านของระบบปรับอากาศ (%) / 100)
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3  การวเิคราะห์ข้อมูล
ใชโ้ปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยป้อนขอ้มูลเบ้ืองตน้และขอ้มูลตรวจวดั

อุณหภูมิอากาศภายนอก =………. OC ก าลงัไฟฟ้าของคร่ืองปรับอากาศ =…………..kW
ความช้ืนสัมพทัธ์อากาศภายนอก=………..%RH

อุณหภูมิอากาศภายในเดิม =………. OC
ความช้ืนสัมพทัธ์อากาศภายในเดิม =………..%RH

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ชัว่โมงการใชง้าน h h/y จากการใชง้านจริง
1.2 แฟคเตอร์การท างานของเคร่ืองปรับอากาศ OF -
1.3 แฟคเตอร์การใชง้านของหอ้ง US %
      ปรับอากาศ(Used Factor)
1.4 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh จากใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
1.5  เอนธาลปีอากาศภายในบริเวณปรับอากาศ h1 Btu/lb น าค่าอุณหภูมิและ

ก่อนเพ่ิมอุณหภูมิ ความช้ืนของอากาศ
ไปดูในตารางท่ี ...….

1.6  เอนธาลปีอากาศภายนอกอาคาร h2 Btu/lb น าค่าอุณหภูมิและ
ความช้ืนของอากาศ
ไปดูในตารางท่ี …...

1.7  อุณหภูมิอากาศภายในอาคารท่ีปรับเพ่ิมข้ึน T3
oC

1.8  เอนธาลปีอากาศภายในอาคาร h3 Btu/lb น าค่าอุณหภูมิและ

หลงัเพ่ิมอุณหภูมิเป็น………..OC ความช้ืนของอากาศ
ไปดูในตารางท่ี .…..

1.9  ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดั CI ฿  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1  ก าลงัไฟฟ้ารวมของเคร่ืองปรับอากาศ P kW ตรวจวดัก าลงัไฟฟ้ารวม

2.2  อุณหภูมิอากาศภายในบริเวณ T1
oC ตรวจวดัอุณหภูมิ

       ปรับอากาศก่อนเพ่ิมอุณหภูมิ อากาศภายใน

2.3  ความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศภายในอาคาร RH1 % ตรวจวดัความช้ืน

สัมพทัธ์อากาศภายใน

2.4  อุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร T2
oC ตรวจวดัอุณหภูมิ

อากาศภายนอก

2.5  ความช้ืนสัมพทัธ์อากาศภายนอกอาคาร RH2 % ตรวจวดัความช้ืน

สัมพทัธ์อากาศภายนอก
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ภาระความเยน็เดิมในหอ้งปรับอากาศ QO Btu/lb 0.00

QO  = h2 - h1

3.2  ภาระความเยน็ใหม่ในการปรับอากาศหลงั QN Btu/lb 0.00

จากเพ่ิมอุณหภูมิภายในอาคารเป็น …OC
QN  = h2 - h3

3.3  ภาระการท าความเยน็ลดลง QS Btu/lb 0.00
QS  = QO   - QN  

3.4  ร้อยละของภาระความเยน็ท่ีลดลง PS % 0.00
PS = (QS x 100) / QO

3.5  พลงังานไฟฟ้าก่อนปรับปรุง ES kWh/y 0.00
EB = P x h x US

3.6  พลงังานไฟฟ้าลดลง ES kWh/y 0.00
ES = P x (PS / 100) x h x OF x (US/100)

3.7  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 0.00
SC  = ES x EC

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00

 PB = CI / SC  
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รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 0.00
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 0.00
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.00  

 

กิโลวตัต์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี
เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.00 0.00 0.00
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 0.00 0.00 0.00

ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการ 0.00 0.00 0.00
เงินลงทุนทั้งหมด 0 บาท
ระยะเวลาคืนทุน 0.00 ปี  
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บทที ่6 
เคร่ืองมอืวดั 

 
6.1  ความรู้เกีย่วกบัการวดั 

6.1.1  ความส าคัญของการวดั  

ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวดัมีหลายประการดงัน้ี 
6.1.1.1 เพื่ออ่าน และบนัทึกค่าท่ีส าคญัในระบบส าหรับการใชง้าน  การบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม

ต่างๆ 
6.1.1.2 เพื่อน าค่าท่ีอ่านไดม้าวเิคราะห์การใ ชพ้ลงังาน และปรับปรุงเพื่อใหอุ้ปกรณ์ใชง้านอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
6.1.1.3 เพื่อแสดงใหรู้้วา่ระบบก าลงัท างาน 
6.1.1.4 เพื่อป้องกนัอนัตรายจากการใชง้านอุปกรณ์ และความเสียหายของอุปกรณ์ 
6.1.1.5 เพื่อความสะอาดในการท างาน 
6.1.1.6 เพื่อการพาณิชยกรรม และการประกอบธุรกิจ 
6.1.1.7 เพื่อปรับแต่งระบบใหใ้ชพ้ลงังานหรือท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.1.1.8 เพื่อความสะดวกในการใชง้านของระบบ และอุปกรณ์  

 
6.1.2 หน่วยการวดั  

ปัจจุบนัหน่วยของการวดัของทางราชการจะใชห้น่วยสากล SI (International Standard) ซ่ึงมีหน่วยต่างๆ 
ดงัน้ี 

มวล  m กิโลกรัม, kg 
แรง  F นิวตนั, N   F = ma 
อตัราเร่ง  a เมตร / วนิาที 2, m/s2 
พื้นท่ี   A ตารางเมตร, m2 
ความดนั  P นิวตนั / ตารางเมตร, Pa 
ปริมาตร  V ลูกบาศกเ์มตร, m3  m =  V 
ความหนาแน่น  กิโลกรัม / ลูกบาศกเ์มตร, kg/m3 
น ้าหนกัจ าเพาะ  นิวตนั / ลูกบาศกเ์มตร, N/m3 
ความถ่วงจ าเพาะ s  
ระยะทาง  L เมตร, m 
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เวลา  t วนิาที, s 
ความเร็ว  v  เมตร / วนิาที, m/s 
อตัราการไหล Q ลูกบาศกเ์มตร / วนิาที, m3/s Q = vA 
งาน  W นิวตนั เมตร/ N.m  W = FL 
ก าลงังาน  P นิวตนั เมตร/ วนิาที, W  P = Fv =  
ความเร็วเชิงมุม  เรเดียน / วนิาที, s-1   = 2  N 
ความเร็วรอบ N รอบ / วนิาที, rps 
อตัราความร้อน q จูล / วนิาที, W   q =  
ประสิทธิภาพ      Po =  Pi 

 
6.1.3 คุณสมบัติของเคร่ืองมือวดั  

เคร่ืองมือวดัมีคุณสมบติัท่ีส าคญัทั้งทางสแตติก (Static) และทางไดนามิกส์ (Dynamic) ดงัน้ี 

6.1.3.1 ทางสแตติก (Static)  
1) ความถูกตอ้ง (Accuracy)  นิยมบอกเป็นค่าความผดิพลาดของค่าวดัท่ีต่างจากค่าจริงอาจบอกเป็น
เปอร์เซ็นต ์(±1%) ของช่วงวดั (Span หรือ Full-scale Reading) หรือบอกเป็นค่าของหน่วยวดัเช่น ±1C 
2) ช่วงวดั (Range or Span) เป็นช่วงระหวา่งค่าสูงสุดและค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือวดัอ่านได ้
3) ความไว (Sensitivity) เป็นอตัราการเปล่ียนแปลง  output ต่อการเปล่ียนแปลง  input มีหน่วยเป็ น 
output ต่อ input เช่น 10 mV/C 
4) รีโซลูชัน่ (Resolution) เป็นการเปล่ียนแปลงอินพุทท่ีนอ้ยท่ีสุดท่ีเคร่ืองมือวดัสามารถ อ่านค่าไดห้รือ
เป็นค่าสเกลเล็กท่ีสุดของเคร่ืองมือวดัมีหน่วยเป็นหน่วยของอินพุทเช่น 0.2C 
5) รีพีทตะบิริต้ี  (Repeatability) เป็นค่าท่ีบอกถึงการกระจายของค่าท่ีวดัไดแ้ต่ละคร้ังเม่ือมีอินพุทเท่า
เดิมอาจบอกเป็นเปอร์เซ็นต ์(±1%) ของช่วงวดั 
6) ความเป็นเส้นตรง (Linearity) เป็นความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่ง  output กบั input นิยมบอกเป็น
ค่าไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinearity) มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต ์(±1%) ของช่วงวดั 

6.1.3.2 ทางไดนามิก (Dynamic) 
ค่าเวลาคงท่ี  (Time Constant) เป็นเวลาท่ีเคร่ืองมือวดัใชใ้นการอ่านเม่ือ  output ถึง 62.5% ของค่าสูงสุดท่ี
ไม่เปล่ียนแปลง เม่ืออินพุทเป็นรูปขั้นบนัได (Step Function) 

ตวัอยา่งคุณสมบติัของเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ 
ช่วงวดั  Range or Span  0-100 oC 
ความถูกตอ้ง  Accuracy   ± 1 0oC 
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ความไว Sensitivity   2 mv/0C 
รีโซลูชัน่ Resolution   0.1 0C 
เวลาคงท่ี Time Constant   1 sec 

 

6.1.4 ความผดิพลาดในการวดั  

ความผดิพลาดในการวดัเกิดจาก เคร่ืองมือวดั ผูว้ดั วธีิการวดัและส่ิงแวดลอ้ม 

6.1.4.1 เคร่ืองมือวัด เคร่ืองมือวดัแต่ละเคร่ืองจะมีความถูกตอ้ง (Accuracy) ไม่เท่ากนั และเม่ือใชง้านไป
แลว้ เคร่ืองมือวดัจะมีความถูกตอ้ง เปล่ียนไปจึงตอ้งมีการสอบเทียบ (Calibration) เพื่อหาค่าความถูกตอ้ง
ใหม ่

6.1.4.2 ผู้วัด  ความผดิพลาดส่วนใหญ่จะเกิดจากผูว้ดั เช่น 
1) อ่านผดิสเกล หรือฟังตวัเลขจากผูอ่้านคนอ่ืนผดิ 
2) ใชเ้คร่ืองมือวดัผดิไปจากคู่มือการใชง้านของเคร่ืองมือวดั เช่น วดันอกช่วงวดั 
3) ไม่ปรับเทียบเคร่ืองมือวดั เช่นปรับศูนยก่์อนการวดั 
4) ติดตั้งต าแหน่งวดัผดิ 
5)  อ่านค่าเร็วไปโดยไม่รอใหค้่าวดัอยูใ่นสภาวะสมดุล 

6.1.4.3 วิธีการวัด การเลือกวธีิการวดัท่ีไม่เหมาะสมท าใหมี้ความผดิพลาดสูง เช่น 
1) ในการวดัอตัราการไหลโดยการจบัเวลา แลว้ใชร้ะยะเวลาสั้นไป 
2) การหาความเร็วเฉล่ียท่ีวดัความเร็วแต่ละจุดมาจ านวนนอ้ย 
3) ไม่มีการวดัส าหรับการตรวจสอบ เช่น การวดัความเยน็ท่ีเคร่ืองระเหยโดยไม่ไดว้ดัความร้อนท่ี เคร่ือง

ควบแน่นและก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองอดัไอ เพื่อใชต้รวจสอบสมดุลพลงังาน 

6.1.4.4 สภาวะแวดล้อม  ผดิไปจากสภาวะท่ีสอบเทียบเคร่ืองมือวดั 
 
6.1.5  การกระจายความผดิพลาด (Propagation of Error)  

การวดัอุณหภูมิโดยการวดัหลายๆคร้ังจะไดค้่าอุณหภูมิมาหน่ึงชุด ค่าอุณหภูมิท่ีเป็นตวัแทนสามารถหาได้
และเขียนอยูใ่นรูปของค่าเฉล่ียและค่าความผดิพลาดดงัสมการ 

T = T      WT 
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เม่ือ 
T = ค่าอุณหภูมิ 
T  =  Ti /N = ค่าเฉล่ียจากการอ่านอุณหภูมิ 
WT = ความผดิพลาดในการวดัอุณหภูมิ (Precision Index, Uncertainty) 
N = จ านวนคร้ังของการวดั 

WT อาจเป็นค่าทางสถิติ  เช่น ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1 หรือ 2 ข้ึนอยูก่บัระดบัความเช่ือมัน่ ถา้ใช ้ 2
จะมีความเช่ือมัน่ 95% ในเชิงวศิวกรรมอาจวดัเพียงคร้ังเดียวค่า WT ประมาณไดจ้ากค่ารีโซลูชัน่หารสอง 

ในกรณีท่ีค่าท่ีตอ้งการไม่ใช่ค่าท่ีไดจ้ากการวดัโดยตรง  แต่ไดจ้ากการค านวณของค่าต่างๆท่ีไดจ้ากการวดั
ค่า  T สามารถประมาณไดจ้ากสมการ 

 

2 2 2
2 2 2

x Y ZT

f f f

X Y Z
   

     
     
     
     

  
 

  
  

 
เม่ือ 

T = f(X,Y,Z) 
x, Y และ Z เป็นค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ X, Y, และ Z ตามล าดบั 
X, Y และ Z เป็นตวัแปรอิสระของ T 

ในการค านวณค่าผลลพัธ์ T จากค่าท่ีไดจ้ากตวัวดัหลายตวั ค่าความผดิพลาดของค่าท่ีค  านวณไดจ้ะ
มากกวา่ค่าความผดิพลาดของตวัวดัแต่ละตวั 

 
ตัวอย่างที ่1 พลงังานความร้อนท่ีไดจ้ากเคร่ืองท าน ้าเยน็ Q =    

p
mC T   =  f(m, T)  

โดย พลงังานความร้อน  Q =  QWQ ±  

อตัราการไหล   mW  m   m       โดย      mW   =       2 % 
ความร้อนจ าเพาะ    PC =  ค่าคงท่ี 

ผลต่างของอุณหภูมิน ้าเขา้และออก ±ΔΔ  T =   T
T
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  =     201.0202.0    =    0.022   

ดงันั้นความผดิพลาดของพลงังานท่ีค านวณได ้2.2 % 
 

6.2  เคร่ืองมือวดัทางกล 

6.2.1 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ (Temperature Meter / Thermometer) 

6.2.1.1 เทอร์โมมิเตอร์แบบหลอดแก้ว (Liquid-in-glass Thermometer) 
เป็นเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบแรกท่ีใหข้อ้มูลเท่ียงตรงแม่นย  ามาก ราคาถูก ซ่ึงในการใชง้านอาศยัการ
เปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางกายภาพคือการขยายตวัของสารภายในเม่ืออุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน มกัใชก้บังานใน
หอ้งทดสอบหรือในอุตสาหกรรมท่ีมีการติดตั้ งใชง้านแบบถาวร แต่ควรตอ้งมีการสอบเทียบอยา่ง
สม ่าเสมอ  

6.2.1.2 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล  (Digital Thermometer) 
อาศยัหลกัการเปล่ียนคุณสมบติัทางไฟฟ้าท่ีเราเรียกวา่ Thermocouple Temperature Meter  หรือบางแบบ
คุณสมบติัการแผรั่งสีความร้อนของวตัถุท่ีเราเรียกวา่ Infrared Temperature Meter  โดยใชก้าร
เปล่ียนแปลงคุณสมบติัดงักล่าวมาผา่นวงจรอิเล็คทรอนิคส์เพื่อแสดงผลเป็นค่าอุณหภูมิท่ีเราตอ้งการทราบ  
ซ่ึงแบบ Infrared ค่าอุณหภูมิจะข้ึนอยูก่บัค่าสัมประสิทธ์ิการแผรั่งสีความร้อน (Emissivity) ของวตัถุท่ี
ตอ้งการวดัดว้ย  ดงันั้นต้ องป้อนค่าน้ีเขา้เคร่ืองวดัใหถู้กตอ้งดว้ยจึงจะไดค้่าท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  ซ่ึงโดยทัว่ไป  
ผูผ้ลิตจะใหม้ากบัเคร่ืองมือวดั  และระยะห่างของเคร่ืองมือวดักบัวตัถุท่ีจะใหค้วามถูกตอ้งแม่นย  าท่ีสุด ณ 
ต าแหน่งท่ีเป็นโฟกสัซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูผ้ลิตก าหนดไว ้ หากใชร้ะยะในการวดัท่ีใ กลห้รือไกลจะตอ้งมีแฟค
เตอร์หรือตวัคูณส าหรับปรับค่าใหถู้กตอ้งโดยจะก าหนดไวใ้นคู่มือการใชเ้คร่ืองมือวดั 
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ตารางที ่6.2-1 เปรียบเทียบการใชง้าน ขอ้ดี ขอ้เสีย ของเคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบต่างๆ  

ชนิด Liquid-in-glass Thermocouple Infrared 

ช่วงการใช้งาน - 100 ถึง 650 oC - 200 ถึง 2500 oC - 100 ถึง 3500 oC 

ข้อดี - ราคาถูก 
- มีความเท่ียงตรง
แม่นย  า  
  สูง 

- ยา่นวดักวา้ง 
- ตอบสนองรวดเร็ว 
- มีความเท่ียงตรง
แม่นย  า 
- แขง็แรง 

- ไม่ตอ้งสัมผสักบัวตัถุ 
- ตอบสนองรวดเร็ว 
- สามารถวดัไดใ้น
ระยะไกล 

ข้อเสีย - เปราะบาง แตกง่าย 
- ไม่สามารถบนัทึก
ขอ้มูล 
  ไดเ้อง 

- ตอ้งใชแ้หล่งจ่ายไฟใน 
  การท างาน 
- อุปกรณ์ประกอบใน
การ 
  ท างานมีราคาแพง 

- ราคาแพง 
- สภาพส่ิงแวดลอ้มขา้งเคียง
มี 
  ผลต่อการวดั หากจุด 
  ตรวจวดัยิง่ไกลค่าท่ีไดจ้ะ
มี 
  ความถูกตอ้งลดลง 
- ค่า Emissivity มีผลอยา่ง 
  มากต่อค่าท่ีวดัได ้
- ตวัเคร่ืองเปราะบาง 

 

การพิจารณาในการเลือกใชเ้คร่ืองวดัอุณหภูมิประเภทใดนั้นมีหลกัควรพิจารณาดงัน้ี 
 ระดบัอุณหภูมิท่ีตอ้งการวดั 
 ช่วงอุณหภูมิของการวดั ตอ้งการวดัขอ้มูลอุณหภูมิท่ีกวา้งเท่าไหร่  
 ลกัษณะสภาพแวดลอ้มในการวดั วา่เราสามารถเขา้ถึงจุดวดัไดห้รือไม่ อนัตรา ยเพียงใด มีการกระแทก 

หรือสั่นสะเทือนท่ีจะส่งผลต่อเคร่ืองวดัหรือไม่ 
 ความแม่นย  าในการวดั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัค่าท่ีตอ้งการนั้นจะท าไปใชป้ระโยชน์ในระดบัใด 
 ราคาเหมาะสมกบัส่ิงท่ีเราตอ้งการ 
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ก. Liquid-in-glass     ข. Thermocouple         ค. Infrared 
รูปที ่6.2-1 เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.2-2  วธีิการใช ้Infrared Thermometer อยา่งถูกตอ้ง 

 
6.2.2 เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์อากาศ  (Temperature / % Humidity Meter) 

ในอดีตการวดัความช้ืนสัมพทัธ์นั้นจะใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ ไซโครมิเตอ ร์ ซ่ึงจะมีเทอร์โมมิเตอร์วดั 2 ชุด 
คือ วดัอุณหภูมิกระเปาะแหง้ (Dry Bulb) และกระเปาะเปียก (Wet Bulb) ในการใชง้านทุกคร้ังจะตอ้ง
หมัน่ตรวจสอบปริมาณน ้าท่ีบริเวณกระเปาะเปียกใหชุ่้มอยูต่ลอดเวลา และความเร็วของลมหรืออากาศท่ี
วิง่ผา่นกระเปาะนั้นตอ้งสูงเพียงพอซ่ึงก็คือตอ้งหมุนเคร่ืองวดัใหมี้ลมผา่นตลอดเวลาท่ีตรวจวดัและตอ้งใช้
เวลาในการวดันานจนกวา่ค่าอุณหภูมิในกระเปาะทั้งสองเร่ิมหยดุน่ิงจึงสามารถอ่านค่าได ้จากนั้นจึงน าค่า
อุณหภูมิกระเปาะแหง้และกระเปาะเปียกท่ีไดไ้ปเปิดหาค่าความช้ืนสัมพทัธ์อีกคร้ังหน่ึง 
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รูปที ่6.2-3  ไซโครมิเตอร์ 

 
ตารางที ่6.2- 2 การหาค่าความช้ืนสัมพทัธ์จากค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกและกระเปาะแหง้ 

 
วิธีการใช้  1.  อ่านอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแหง้  

2.  อ่านอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก หาค่าผลต่างระหวา่งอุณหภูมิ
ทั้งสอง 

3.  น าค่าทั้งสองมาอ่านค่าความช้ืนจากตารางขา้งตน้ 
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ในปัจจุบนัมีเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ท่ีทนัสมยั สะดวกและรวดเร็วในการตรวจวดัมาก
ข้ึน ซ่ึงสามารถแสดงค่าท่ีน าไปใชไ้ดเ้ลย แต่เม่ือมีการใชง้านไประยะหน่ึงจะตอ้งน าไปสอบเทียบกบั
เคร่ืองวดัมาตรฐาน เพื่อใหไ้ดค้่าท่ีถูกตอ้ง 

 
รูปที ่6.2- 4 เคร่ืองวดัอุณหภูมิความช้ืนสัมพทัธ์แบบดิจิตอล 

การใชง้านเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ มีดงัน้ี 
 ติดตั้งใหห้วัวดัอยูใ่กลก้บัจุดท่ีตอ้งการทราบค่ามากท่ีสุด หากพื้นท่ีส่งอากาศท่ีตอ้งการวดัมีขนาดใหญ่

จ านวนจุดตรวจวดัจ าเป็นตอ้งมากข้ึนดว้ย (เหมือนเทคนิคในการตรวจวดัความเร็วลม ) เพื่อใหไ้ด้
ค่าเฉล่ียท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 

 ในการวดัตอ้งมีความเร็วลมวิง่ผา่นบริเวณหวัวดั หากอากาศน่ิงผูว้ดัจะตอ้งขยบัหรือแกวง่หวัวดัเพื่อให้
มีลมวิง่ผา่น มิฉะนั้นค่าท่ีไดจ้ะคลาดเคล่ือน และเขา้สู่สภาวะหยดุน่ิงชา้มากข้ึน 

 ถา้ตอ้งการวดัหลายจุด ในระยะเวลาต่อเน่ืองกนั ควรจะเลือกวดัจุดท่ีมีอุณหภูมิสูงและความช้ืนต ่าก่อน
จุดท่ีมีอุณหภูมิต ่าเสมอ เพราะหากวดัอุณหภูมิต ่ามากแลว้ยา้ยมาวดัท่ีอุณหภูมิสูงและความช้ืนสูงใน
ขณะท่ีหวัวดัยงัมีอุณหภูมิต ่าอยูจ่ะท าใหเ้กิดการควบแน่นของไอน ้าจบัตวัท่ีบริเวณหวัว ั ดความช้ืน
สัมพทัธ์ (Sensor) ท าใหเ้คร่ืองวดัแสดงผลออกมาผดิพลาดไดแ้ละจะใชเ้วลานานข้ึน 

 
ขอ้ควรระวงัและมาตรการปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองมือวดัอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์  
 เลือกเคร่ืองวดัใหเ้หมาะสมกบัระดบัอุณหภูมิและความช้ืนท่ีจะท าการวดั 
 หา้มน าผา้หรือกระดาษท าความสะอาดหวัเซนเซอร์เป็นอนัขาด เพราะจะท าใหค้่าผดิเพี้ยน ยกเวน้เป็น

ชุดท าความสะอาดเฉพาะของเคร่ืองมือนั้น 
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 ในการตรวจวดับางจุดของอุปกรณ์ท่ีมีการเคล่ือนท่ี เช่น วดัอากาศดา้นเขา้พดัลม ตอ้งระวงัหาก
ความเร็วลมแรงอาจท าใหถู้กดูดเขา้ไปโดนส่วนท่ีหมุนเป็นอนัตรายได ้

 เคร่ืองมือว ั ดชนิดน้ีหวัวดัจะสัมผสักบัอากาศท่ีสกปรกหรือมีละอองต่างๆ  โดยตรงจึงตอ้งมีการ
ก าหนดเวลาสอบเทียบเคร่ืองวดัอยูส่ม  ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในขอ้มูลท่ีวดัได้ 

 

6.2.3  เคร่ืองมือวดัความดัน  

เคร่ืองมือวดัความดนัเป็นอุปกรณ์ท่ีพบไดท้ัว่ไปในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่โดย มีหนา้ท่ีหลกัในการ
วดัค่าความดนัหรือท่ีเรียกวา่ ความดนัสแตติก (Static Pressure) ของของไหลโดยท่ีค่าวดัไดอ้าจจะเป็นค่า
ความดนัสมบูรณ์ (Absolute Pressure) ซ่ึงเป็นความดนัท่ีวดัเทียบกบัความดนับรรยากาศหรือค่าความดนั
แตกต่าง (Differential Pressure) ซ่ึงเป็นความดนัท่ี วดัเทียบกบัความดนัอีกค่าหน่ึง เคร่ืองมือวดัความดนั
นั้นจะมีอยูห่ลายชนิดดงัต่อไปน้ี 

6.2.3.1 เคร่ืองมือวัดความดันแบบท่อบรูดอง (Bourdon-Tube Gauge)  
เคร่ืองมือวดัแบบท่อบรูดองมีลกัษณะเป็นขดลวดโคง้ท่ีต่อกบัสัญญาณความดนัท่ีดา้นล่างดงัรูปท่ี 6.2-5  
 

 
 

จะเห็นไดว้า่ท่อโคง้รูปวงรีดงักล่าวจะต่อกบัขอ้ต่อในลกัษณะท่ีเป็นกลไกเชิงกลและตวัขอ้ต่อดงักล่าวจะ
ต่อผา่นจุดหมุนอนัหน่ึงไปยงัเขม็ช้ี  ซ่ึงแสดงค่าความดนัทางหนา้ปัด  เม่ือความดนัเพิ่มข้ึนท่อโคง้รูปวงรีก็
จะมีแนวโนม้ท่ีจะยดืตวัออกทุกทิศทางท าให ้ Curvature เปล่ียนไป ส่งผลใหก้ลไกหมุนเขม็ใหห้มุนรอบ
จุดหมุนและช้ีแสดงค่าความดนัท่ีตอ้งการ เคร่ืองมือวดัแบบท่อบรูดองจะมีลกัษณะเด่นท่ีมีความทนทาน

รูปที ่6.2-5 เคร่ืองมือวดัความดนัแบบท่อบรูดอง 
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สูง เน่ืองจากอุปกรณ์ทั้งหมดขบัเคล่ือนดว้ยระบบเชิงกล เคร่ืองมือมีราคาถูก  หาง่าย และมีใชก้นัอยา่ง
แพร่หลาย แต่จะมีขอ้เสียตรงท่ีความละเอียดจะค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัเคร่ืองวดัแบบอ่ืน 

6.2.3.2 เคร่ืองมือวัดความดันแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Gauge) 
เคร่ืองมือวดัความดนัแบบไดอะแฟรมมีลกัษณะเป็นแผน่วสัดุบางๆ (Diaphragm) ซ่ึงมกัจะท าจากเซรา
มิกหรือโลหะท่ีกั้นระหวา่งบริเวณท่ีมีค่าความดนัแตกต่างกนัสองดา้นดงัรูปท่ี 6.2-6 

 
   
 
 
 
 
 
     

รูปที ่6.2-6 เคร่ืองมือวดัความดนัแบบไดอะแฟรม 
 

จะเห็นไดว้า่เน่ืองจากความดนัท่ีแตกต่างกนัทั้งสองดา้น จะท าใหไ้ดอะแฟรมเกิดการโก่งตวัข้ึน  ซ่ึงการ
โก่งตวัดงักล่าวสามารถน าไปปรับเทียบกบัค่าความดนัท่ีทราบ  จากนั้นก็สา มารถน าไปใชว้ดักบัค่าความ
ดนัท่ีตอ้งการได ้ การวดัการโก่งตวัของไดอะแฟรมนั้นสามารถวดัไดห้ลายวธีิเช่น  วธีิทางกล  วธีิทางแสง
หรือวธีิทางไฟฟ้า  โดยมากเคร่ืองมือชนิดน้ีมกัจะแสดงผลในรูปของดิจิตอล ขอ้ดีของเคร่ืองวดัความดนั
ชนิดน้ีคือสามารถวดัไดใ้นช่วงการใชง้านท่ีหลาก หลาย  แต่ตอ้งระวงัเร่ืองของการใชค้วามดนัเกินค่าท่ี
ก าหนดเพราะจะท าใหเ้คร่ืองมือวดัเกิดความเสียหายเน่ืองจากไดอะแฟรมขาด 

การติดตั้งใช้งาน 
การติดตั้งเกจวดัความดนัต่อจาก Pressure Snubber เพื่อลดคล่ืนความดนัในกระบวนการและติดตั้งใน
แนวแกนของท่อเพื่อลดการสั่นของเขม็ซ่ึงจะท าใหเ้ฟืองท่ีอยูภ่ายในตวัเกจสึกหรอ การติดตั้ง แสดงใน รูป
ท่ี 6.2-7 
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รูปที ่6.2-7 การติดตั้งเกจวดัความดนั 
 

6.2.3.3 มาโนมิเตอร์ (Manometer) 
เป็นเคร่ืองมือวดัความดนัเทียบเป็นความสูงของของไหลแสดงดงัรูปท่ี 6.2-8 

 

PA

PB

h
PC

PD

Oil

Air

 
 

รูปที ่6.2-8 มาโนมิเตอร์แบบตวัยู 
 
หลกัการท างานของไหลท่ีไม่เคล่ือนท่ี เม่ือมีความสูงเท่ากนัจะมีความดนัเท่ากนัดงัสมการ 

PA  = PC     
  PD + Ah  = PB+ oh   

   PD-PB = (o-A)h   
   PD-PB  h    

               
 

 

Pressure Snuber 
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เม่ือ 
 = น ้าหนกัจ าเพาะของน ้ามนั 8900 N/m3 
A = น ้าหนกัจ าเพาะของอากาศ 11 N/m3 

 
6.2.4  เคร่ืองมือวดัความเร็วลม 

6.2.4.1 เคร่ืองมือวัดความเร็วลม แบบเอนิโมมิเตอร์ (Anemometer) 

เคร่ืองมือวดัความเร็วลมท่ีใชใ้นตรวจสอบและวเิคราะห์การท างานเพื่อหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ หรือ
เพื่อการประหยดัพลงังานในรูปแบบพกพา ใชง้านง่าย ท่ีนิยมใชก้นัในอุตสาหกรรมมี 2 ชนิดคือ Hot Wire 
Anemometer และVane Anemometer ดงัรูปท่ี 6.2-9 

 

   
ก. Hot Wire Anemometer   ข. Vane Anemometer 

รูปที ่6.2-9 เคร่ืองมือวดัความเร็วลม 
 
การใช้งานเคร่ืองมือวัดความเร็วลม มีดังน้ี 
Hot Wire Anemometer อาศยัหลกัการของความตา้นทานของขดลวดร้อนท าใหเ้ยน็ดว้ยกระแสอากาศ
เหมาะกบัการวดัความเร็วลมในท่อส่งลม (Ducts) ต่างๆ เช่น ท่อส่งลมระบบปรับอากาศ ระบบดูดอากาศ 
เป็นตน้ และส่วนท่ีไม่สามารถเขา้ถึงไดข้องหวัวดัแบบใบพดั (Vane Type) 
 ความถูกตอ้งแม่นย  าต ่า 
 สามารถวดัลมท่ีมีความเร็วต ่าไดถึ้ง 0.02 m/s (จาก Specification ของเคร่ืองวดัทัว่ไป) 
 ท าการอ่านค่าเม่ือตวัเลขท่ีแสดงเร่ิมหยดุน่ิงไม่เปล่ียนแปลงข้ึนลงมากนกั ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาตรวจวดัแต่ละ

ต าแหน่งนานกวา่แบบใบพดั (ข้ึนอยูก่บัรุ่นและยีห่อ้ของเคร่ืองวดั) 
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Vane Anemometer อาศยัหลกัการหมุนของใบพดั 
 เหมาะกบัการวดัท่ีสามารถเขา้ถึงไดข้องหวัวดั 
 กรณีท่ีความเร็วลมต ่าจะไม่สามารถตรวจวดัแบบใบพดัได ้โดยทัว่ไปจะสามารถวดัท่ีความเร็วต ่าและ

ยงัใหค้่าท่ีถูกตอ้งต ่าสุดประมาณ 0.4 m/s เท่านั้น 
 ใบพดัมีหลายขนาดใหเ้ลือกใช ้ข้ึนอยูก่บัลกัษณะหนา้ งานท่ีตอ้งการวดั หากเลือกขนาดไม่เหมาะสม

ค่าท่ีอ่านไดจ้ะมีความคลาดเคล่ือนสูง แต่ก็สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการตรวจวดัหลายๆ ต าแหน่ง (กรณีท่ี
หวัวดัมีขนาดเล็กกวา่พื้นท่ีลมเคล่ือนท่ีผา่น) 

 หนัดา้นของใบพดัใหถู้กกบัทิศทางการเคล่ือนท่ีของลมท่ีเคร่ืองวดัก าหนด และใหต้ั้งฉากกั บทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีของลม มิฉะนั้นค่าท่ีไดจ้ะไม่ถูกตอ้ง 

 ท าการอ่านค่าเม่ือตวัเลขท่ีแสดงเร่ิมหยดุน่ิงไม่เปล่ียนแปลงข้ึนลงมากนกั ซ่ึงจะใชเ้วลานอ้ยกวา่ Hot 
Wire Type 

 
เทคนิคการตรวจวัดเพือ่ให้ได้ข้อมูลทีถู่กต้องทีสุ่ด 
การวดัความเร็วลมในท่อ หรือ บริเวณท่ีผา่นพื้ นท่ีหนา้ตดัท่ีจะท าการตรวจวดัใหถู้กตอ้งควรจะตอ้งวดั
หลายๆ ต าแหน่ง โดยเฉพาะในกรณีท่ีหนา้ตดัท่ีลมเคล่ือนท่ีผา่นมีขนาดใหญ่ยิง่ตอ้งแบ่งต าแหน่งตรวจวดั
ใหค้รอบคลุมตลอดพื้นท่ีหนา้ตดันั้นๆมากยิง่ข้ึน ถา้แบ่งต าแหน่งตรวจวดัยิง่มากค่าความเร็วเฉล่ียตลอด
พื้นท่ีหนา้ตดัก็จะยิง่มีความถูกตอ้งมากข้ึนดว้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของพื้นท่ีหนา้ตดัและการน าขอ้มูลไป
ใชป้ระโยชน์วา่ตอ้งการความละเอียดและถูกตอ้งของขอ้มูลมากนอ้ยเพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่6.2-10 แสดงต าแหน่งตรวจวดัวดัความเร็วลมโดย Anemometer 

 

ต าแหน่งต่างๆ
ท่ีตอ้งตรวจวดั 
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ข้อควรระวังและมาตรการปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือวัดความเร็วลม 

 ตรวจสอบความเร็วลมเบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะท าการตรวจวดั ซ่ึงจะตอ้งอยูใ่นช่วงท่ีเคร่ืองมือวดั (โดยเฉพาะ
แบบใบพดั ) สามารถทนต่อแรงลมท่ีกระท าได ้มิฉะนั้นอาจส่งผลใหค้่าท่ีวดัไดผ้ดิพลาดไปหรือถา้
ความเร็วสูงมากอาจท าใหเ้คร่ืองมือช ารุดไดท้นัที 

 ศึกษาคู่มือของเคร่ืองมือการตรวจวดั เพื่อใหท้ราบถึงรายละเอียดของมาตรการป้องกนัและความ
ปลอดภยัของเคร่ืองมืออยา่งละเอียดก่อนท่ีจะใชง้าน 

 

6.2.4.2 เคร่ืองวัดความเร็วลมแบบท่อปิโต (Pitot tube) 
เป็นเคร่ืองมือวดัความเร็วลมอีกแบบ   ซ่ึงวดัความเร็วลมจากการวดัค่าความดั นทั้งหมดและความดนัสถิต 
ผลต่างของค่าความดนัทั้งสองจะเป็นค่าความดนัไดนามิกส์ ซ่ึงสามารถน าไปค านวณหาค่าความเร็วของ
ลมได ้
  
   
 
 
 
 
 
 
 
       

        

การใช้งาน 
ตอ้งวางท่อปิโตใหข้นานกบัทิศของความเร็วและถา้ตอ้งการน าความเร็วไปค านวณหาอตัราการไหลตอ้ง
วดัหลาย ๆ จุดตลอดพื้นท่ีหนา้ตดั 

 

 

รูปที ่6.2-11 ท่อปิโตและมาโนมิเตอร์ 

 

Static Pressure TabTotal Pressure Tab

Pipe Wall

Total Pressure 
Connection

Static Pressure 
Connection
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6.2.5 เคร่ืองมือวดัอตัราการไหลของของเหลว (Flow Meter) 

6.2.5.1 ติดตั้งถาวรในวงจรระบบของไหล 
1) มาตรวดัแบบวดัปริมาตรแทนที่ (Positive Displacement Meter) 
หลกัการท างานจะอาศยัการหมุนของใบพดัท่ีติดตั้งอยูภ่ายใน โดยความเร็วของของไหลจะเป็นตวัก าหนด
ความเร็วรอบในการหมุนของใบพดั นัน่คือเม่ือของไหลไหลเร็วใบพดัก็จะหมุนเร็วตามไปดว้ย และจะ
อาศยักลไกเปล่ียนลกัษณะของการหมุนมาเป็นตวัเลขแสดงปริมาตรการไหล ซ่ึงค่าท่ีแสดงจะเป็นแบบวดั
ปริมาณการไหล ซ่ึงจะมีหน่วยเป็น ลิตร (liter) , ลูกบาศกเ์มตร (m3) , แกลลอน (gallon) หากตอ้งการค่า
เป็นอตัราการไหลตอ้งใชก้ารจบัเวลาเขา้ช่วย เป็นเคร่ืองวดัท่ีราคาไม่แพงนกั ติดตั้งง่าย แต่มีขอ้จ ากดัคือ
ตอ้งตดัต่อตวัมาตรวดัอนุกรมเขา้ไปในระบบ ซ่ึงเหมาะกบัการติดตั้งแบบถาวร เช่น วดัปริมาณการใชน้ ้า
ระบบประปา หรือในระบบหมอ้ไอน ้าก็จะใชม้าตรวดัแบบน้ีเพื่ อการวดัปริมาณน ้าป้อนท่ีเขา้สู่หมอ้ไอน ้า   
วดัปริมาณน ้ามนัท่ีส่งเขา้สู่หวัเผาในหมอ้ไอน ้า เพื่อประโยชน์ต่อการตรวจสอบค่าประสิทธิภาพของหมอ้ไอ
น ้า (ปริมาณการผลิตไอน ้าต่อเช้ือเพลิง) ไดโ้ดยง่าย 

2) มาตรวดัแบบแปรเปลีย่นพืน้ที่ (Variable Area Flow Meter) 
เรียกกนัทัว่ไปวา่ ROTAMETER หลกัการท างานของแบบน้ีจะมีลูกลอยบรรจุอยูภ่ายในท่อท่ีส่วนใหญ่มกั
ท าดว้ยพลาสติกใส ท่ีมีลกัษณะเป็น TAPER ดงันั้นเม่ือมีการไหลของไหลผา่นลูกลอยจะถูกดนัใหล้อยข้ึน 
ถา้มีอตัราการไหลสูง  ลูกลอยก็จะลอยสูงข้ึนดว้ย ซ่ึงสามารถอ่านค่าอตัราการไหลจากตวัเลขด้ านขา้งท่อ
พลาสติกใสไดท้นัที การอ่านค่าจะตอ้งใชส้ายตาของผูต้รวจวดัโดยตอ้งใหส้ายตาอยูใ่นแนวระดบัหรือตั้ง
ฉากกบัจุดท่ีจะอ่านค่าจะท าใหไ้ดค้่าท่ีถูกตอ้งมากข้ึน 
 

   

ก. Positive Displacement Meter   ข. Variable Area Flow Meter 
รูปที ่6.2- 12 มาตรวดัแบบติดตั้งถาวรในวงจรระบบของไหลแบบต่างๆ 
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 การใช้งานมาตรวัดปริมาณการไหล มีดังน้ี 

 เลือกขนาดมาตรวดัใหเ้หมาะสมกบัปริมาณการไหลท่ีตอ้งการวดั 
 เลือกชนิดมาตรวดัใหถู้กตอ้งกบัชนิดของไหลท่ีตอ้งการวดั เช่น วดัน ้า วดัน ้ามนั 
 เลือกชนิดมาตรวดัใหถู้กตอ้งกบัสถานะของไหลท่ีตอ้งการวดั เช่น วดัก๊าซ LPG วดัก๊าซ NG 
 การทนต่ออุณหภูมิของมาตรวดัท่ีเลือกใชต้อ้งเหมาะสมกบัระดบัอุณหภูมิของไหลท่ีตอ้งการวดั ซ่ึงถา้

ทนต่ออุณหภูมิสูงไดก้็จะมีราคาสูงข้ึน 
 เลือกมาตรวดัท่ีมีความละเอียดเพียงพอกบัขอ้มูลท่ีจะน าไปใชว้เิคราะห์ เช่น ถา้เราตอ้งการความ

ละเอียดหน่วยเป็นลิตร  การเลือกก็จะตอ้งเลือกมาตรวดัท่ีสามารถระบุ หน่วยหลกัเป็นลูกบาศกเ์มตร 
และระบุหน่วยรองเป็นลิตร เพราะหากเลือกมาตรวดัท่ีแสดงค่าไดห้ยาบเกินไปการน าขอ้มูลไป
วเิคราะห์จะผดิพลาดไดม้าก 

6.2.5.2   ติดตั้งช่ัวคราวนอกวงจรระบบของไหล 
เป็นมาตรวดัท่ีสะดวกต่อการใชง้านท่ีจะตรวจ วดัในรูปแบบชัว่คราวหรือตอ้งการขอ้มูลในช่วงเวลาหน่ึง 
และสามารถยา้ยไปติดตั้งวดัในจุดใหม่ตามท่ีตอ้งการได ้ใชห้ลกัการสะทอ้นของคล่ืนเสียงท่ีปล่อยออกไป
กระทบกบัผวิของผนงัท่ออีกดา้นหน่ึงแลว้สะทอ้นกลบั ดงันั้นเวลาท่ีคล่ืนเสียงวิง่ไปตามทิศทางการ
เคล่ือนท่ีของของไหลแล ะวิง่กลบัสวนทิศทางนั้นจะมีค่าแตกต่างกนั ถา้เวลายิง่ต่างกนัมากก็แสดงวา่มี
อตัราการไหลสูง ซ่ึงหลกัการแบบน้ีเรียกวา่ “Transit Time” ซ่ึงมีช่ือเรียกในการใชง้านเคร่ืองมือชนิดน้ี
โดยทัว่ไปวา่ “Ultrasonic Flow Meter” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.2- 13 เคร่ืองมือวดัอตัราการไหลแบบใชค้ล่ืนเสียงและหลกัการแบบ Transit Time 
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การใช้งานเคร่ืองมือวัดอัตราการไหลแบบใช้คลื่นเสียง มีดังน้ี 
ผูต้รวจวดัตอ้งศึกษาวธีิการใชโ้ดยละเอียดของเคร่ืองมือรุ่นนั้นๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะนิยมใชค้ล่ืนเสียง 
Ultrasonic ร่วมกบัหลกัการแบบ Transit Time โดยทัว่ไปมีวธีิการใชง้านดงัน้ี 
 หาต าแหน่งท่ีจะท าการติดตั้งหวัวดั (Sensor) ซ่ึงตอ้งเป็นท่อท่ีมีความยาว (ไม่มีวาลว์หรือขอ้ต่อ ) อยา่ง

นอ้ย 15 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางตรงท่อ 
 เลือกต าแหน่งท่ีมัน่ใจวา่มีของไหลไหลเตม็ท่อเพื่อใหไ้ดค้่าท่ีถูกตอ้งและแบ่งความยาวท่อตรงบริเวณท่ี

จะตรวจวดัเป็น 3 ส่วนและติดตั้งหวัวดัในต าแหน่ง 2 ใน 3 ส่วนตาม ทิศทางการไหล เพื่อใหข้องไหล
ในท่ออยูใ่นสถานะราบเรียบ (Laminar Flow)  

 ติดตั้งหวัวดัต าแหน่งดา้นขา้ง (ท่อนอน) แทนดา้นบนเพราะตะกรันหรือส่ิงสกปรก ส่วนใหญ่จะเกาะ
ตวับริเวณต าแหน่งดา้นล่างท่อ จะท าใหก้ารสะทอ้นคล่ืนไม่ดีนกั 

 ท าความสะอาดผวิท่อท่ีจะติดตั้งหวัวดั ตอ้งไม่มีสี และปราศจากสนิม เพื่อใหส้ัญญาณเดินทางได้
สะดวก 

 
รูปที ่6.2-14 ต าแหน่งในการติดตั้งหวัวดัท่ีเหมาะสม 

 
นอกจากเกณฑส์ าคญัต่างๆ ขา้งตน้แลว้การวดัจะตอ้งปฏิบติัตามคู่มือหรือค าแนะน าข องผูผ้ลิตอยา่ง
เคร่งครัดเพื่อใหไ้ดค้่าท่ีถูกตอ้งท่ีสุด ซ่ึงเม่ือเลือกและก าหนดจุดท่ีเหมาะสมในการติดตั้งหวัวดัไดแ้ลว้จะมี
ล าดบัขั้นในการตรวจวดัต่อไปดงัน้ี 
 ตอ้งทราบขนาดของท่อท่ีตอ้งการวดั (หากท่อมีฉนวนตอ้งไม่รวมความหนาของฉนวน) 
 ป้อนขอ้มูลเก่ียวกบัขนาดท่อ ชนิดของ ไหล อุณหภูมิ และเคร่ืองจะใหผู้ใ้ชก้  าหนดวธีิการติดตั้งหวัวดั

ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น แบบ Z , แบบ V , แบบ N ซ่ึงจะติดตั้งแบบใดนั้น  เคร่ืองมือบางรุ่นจะบอกใหเ้ลย
ทนัทีเม่ือป้อนขอ้มูลเรียบร้อย  หรืออาจระบุเป็นค าแนะน าอยูใ่นคู่มือ และระยะห่าง (Spacing) ในการ
ติดตั้งหวัวดัทั้งสองเคร่ืองมือวดัจะบอกออกมาเม่ือเราป้อนขอ้มูลต่างๆ เรียบร้อยแลว้เช่นกนั 

 เช่ือมต่อหวัวดักบัตวัเคร่ืองดว้ยสายสัญญาณใหถู้กตอ้งโดยจะมีสัญลกัษณ์ เช่น สีของสาย เพื่อใหต่้อ
เขา้กบัเคร่ืองวดัในช่องท่ีก าหนดไดถู้กตอ้ง 

 อ่านหรือบนัทึกค่าจากเคร่ืองมือวดัโดยสามารถอ่านเป็นค่าความเร็วหรืออตัราการไหลได ้



บทท่ี 6 เคร่ืองมือวดั  
 

 

19-25 

 
 

 
 

ก. Z Type      ข. V Type 

 
 
 
 

ค. N Type 
รูปที ่6.2-15 รูปแบบในการติดตั้งหวัวดัแบบต่างๆ 

 

ข้อควรระวังและมาตรการปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือวัดอัตราการไหล 
 มาตรวดัแบบ Positive Displacement ตอ้งใชก้บัของไหลท่ีมีการระเหยตวัเกิดข้ึนในช่วงการไหล 
 มาตรวดัแบบ Variable Area อุณหภูมิของของไหลจะส่งผลต่อโครงสร้างท่ีเป็นพลาสติก ตอ้ง

ตรวจสอบการทนต่ออุณหภูมิของอุปกรณ์ท่ีจะใชง้านก่อนเลือกซ้ือ 
 การกระแทกของของไหล (Hammer) ในระบบท่อท่ีมีการติดตั้งเคร่ืองวดัแบบติดตั้งอนุกรมกบัระบบ

จะส่งผลใหเ้คร่ืองวดัช ารุดเสียหายได ้
 เคร่ืองวดั Ultrasonic Flow Meter ผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของผูผ้ลิตอยา่งเคร่งครัด

เน่ืองจากความถูกตอ้งแม่นย  าของขอ้มูลท่ีวดัไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัการปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งของผูใ้ชเ้อง 
 

6.3  เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นก ารตรวจวดัท่ีใชใ้นการตรวจสอบประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในระบบปรับอากาศ
ทางดา้นไฟฟ้า มีดงัน้ี 
1) เคร่ืองมือวดัก าลงัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า  (Clamp ON Power 

Meter) 
2) เคร่ืองมือบนัทึกค่าก าลงัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า และค่าตวัแปรอ่ืนๆ 

ทางไฟฟ้า (Electrical Recorder Meter) 
3) อุปกรณ์เพิ่มเพื่อความปลอดภยั คือ ถุงมือยางกนัไฟฟ้า 
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ต่อจากน้ีไปจะกล่าวถึงวธีิการใชง้านเคร่ืองมือวดัท่ีถูกตอ้งในแต่ละรายการ โดยจะกล่าวถึงหลกัการของ
เคร่ืองมือวดัท่ีนิยมใชง้านโดยทัว่ไป ซ่ึงการใชง้านเคร่ืองมือวดัของแต่ละรุ่นหรือแต่ละผูผ้ลิตอยา่งละเอียด
ก็จะแตกต่างกนัออกไป ผูใ้ชค้วรตอ้งศึกษาวธีิโดยละเอียดจากคู่มือการใชง้านของผูผ้ลิตก่อนการใชง้าน
เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูลและความปลอดภยัของผูด้  าเนินการตรวจวดัเอง 

 
6.3.1 เคร่ืองมือวดัก าลงัไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแส ไฟฟ้าและตัวประกอบ ก าลงัไฟฟ้า  (Clamp ON 
Power Meter) 

ในการตรวจวดัค่าก าลงัไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและตวัประกอบก าลงัไฟฟ้านั้นเคร่ืองมือท่ีนิยม
ใชใ้นปัจจุบนักนัอยา่งแพร่หลาย คือ เคร่ืองวดัก าลงัไฟฟ้า หรือท่ีเรียกกนัวา่ Clamp ON Power Meter ดว้ย
รูปร่างท่ีมีขนาดกะทดัรัด ใชง้านไดง่้าย ในอดีตจะวดัค่าไดเ้พียงแบบชัว่ขณะ (Spot Check) เท่านั้น แต่ใน
ปัจจุบนัเคร่ืองมือชนิดน้ีพฒันาจนสามารถเก็บบนัทึกขอ้มูลต่างๆ จากการวดัในช่วงเวลาหน่ึงท่ีสนใจอยา่ง
ต่อเน่ืองไดอี้กดว้ย ดงัรูปท่ี 6.3- 1 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่6.3- 1 เคร่ืองมือวดัก าลงัไฟฟ้า (Clamp ON Power Meter) 

 
ปริมาณทางดา้นไฟฟ้า โดยเฉพาะค่าก าลงัไฟฟ้าแบ่งเป็น ก าลงัไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) 
ก าลงัไฟฟ้าจริง (Action Power) และก าลงัไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Reactive Power) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และ
อธิบายไดโ้ดย สามเหล่ียมก าลงัไฟฟ้า (Triangle Power) ดงัรูปท่ี 6.3- 2 
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ก าลงัไฟฟ้าจริง (kW) 

ก าลงัไฟฟ้าปรากฏ (kVA) 

ก าลงัไฟฟ้ารีแอกตีฟ (kVAr) 

                 

 
 
 
 
   
 

 

รูปที ่6.3- 2 สามเหล่ียมก าลงัไฟฟ้า 
 
 

                                  
 
                                                                                        
 
                       
 
โดยมีหลกัและวธีิการใชเ้คร่ืองมือวดัเพื่อใหไ้ดค้่าท่ีถูกตอ้งโดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

กรณทีี ่1 วิธีตรวจวัดระบบไฟฟ้า 1 เฟส / ระบบไฟฟ้า 3 เฟส สมดุล 

 

รูปที ่6.3- 3 การตรวจวดัระบบไฟฟ้า 1 เฟส 

ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 
PT    =   V I cos 

 
 

= 

kW Cos  


     

kVA 
= 

kW = kVA cos  

ตวัประกอบก าลงัไฟฟ้า ก าลงัไฟฟ้าจริง 
ก าลงัไฟฟ้าปรากฏ 
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รูปที ่6.3- 4 การตรวจวดัระบบไฟฟ้า 3 เฟสสมดุล 

ระบบไฟฟ้า 3 เฟสสมดุล 

PT   =  3  V I cos 

(กระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส ใกลเ้คียงกนั) 

กรณทีี ่2 วิธีตรวจวัดระบบไฟฟ้า 3 เฟส ไม่สมดุล 

 

รูปที ่6.3- 5 การตรวจวดัระบบไฟฟ้า 3 เฟส ไม่สมดุล 

ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ไม่สมดุล 
PAB   =   VAB IA cos 
PCB   =   VCB IC cos 

ก าลงัไฟฟ้ารวม : PT  
PT      =   PAB + PCB 

 
 Phase A 

Phase B 

Phase C 
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6.3.2 เคร่ืองมือบันทกึค่าก าลงัไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ตัวประกอบก าลงัไฟฟ้า และค่าตัวแปร
อืน่ๆ ทางไฟฟ้า (Electrical Recorder Meter) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6.3-6 อุปกรณ์ติดตั้งเคร่ืองมือบนัทึกขอ้มูลทางดา้นไฟฟ้า 
 

เคร่ืองมือประเภทน้ีจะมีความสามารถในการตรวจวเิคราะห์ และสามารถบนัทึกขอ้มูลทางดา้นไฟฟ้าต่างๆ 
ไดต่้อเน่ืองเป็นเวลานานๆ ได ้แสดงการติดตั้งทั้ง 2 รูปแบบ ไดด้งัรูป 

ก. การวดัค่าในวงจร 3 เฟส 3 สาย  ข. การวดัค่าในวงจร 3 เฟส 4 สาย 
รูปที ่6.3-7 การติดตั้งเคร่ืองมือบนัทึกค่าก าลงัไฟฟ้า 

 

L1 

L2 

L3 

N 

L1 

L2 

L3 
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การหาก าลังไฟฟ้าในแต่ละเฟส 

   เฟส L1    P1 =   V1 I1 cos 
   เฟส L2    P2 =   V2 I2 cos 
   เฟส L3    P3 =   V3 I3 cos 

โดยแรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าท่ีใชใ้นการค านวณเป็น VP (V Phase) , IP (I Phase) ซ่ึงในเคร่ืองมือบนัทึก
ก าลงัไฟฟ้าในปัจจุบนัจะท าการค านวณค่าก าลงัไฟฟ้าและแสดงผลค่าตวัแปรต่างๆ ในระบบไฟฟ้าใหก้บั
ผูใ้ชส้ามารถน าค่าท่ีไดจ้ากการตรวจวดัและบนัทึกไปท าการวเิคราะห์ไดท้นัที เพียงแต่ผูใ้ชต้อ้งติดตั้ง
เคร่ืองมือใหถู้กตอ้งตามหลกัและวธีิการใชง้าน 

   ก าลงัไฟฟ้ารวม PT =   P1 + P2 + P3 
 

ข้อควรระวังและมาตรการความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือวัดก าลังไฟฟ้า/บันทกึก าลังไฟฟ้า 

 เพื่อหลีกเล่ียงการลดัวงจรและอนัตรายถึงแก่ชีวติ ไม่ควรจะใชคี้มหนีบไปเช่ือมต่อกบัวงจรท่ีท างาน
ดว้ยแรงดนัไฟฟ้ามากกวา่ค่าสูงสุดท่ีก าหนดไว ้หรือน าไปหนีบกบัตวัน าไฟฟ้าท่ีเส่ียงต่อการสัมผสักนั
และลดัวงจรได ้เช่น การหนีบท่ีไม่แน่น การหนีบในตวัน าเปลือยเปล่าท่ีมีระยะห่างกนันอ้ยเกินไป 

 ควรต่อหวัวดัแบบจ้ีหรือแบบคีมหนีบไวก้บัดา้นทุติยภูมิ (ดา้นขาออก ) ของเบรกเกอร์เพื่อป้องกนั
อุบติัเหตุจากการลดัวงจร 

 ในขณะท่ีใชเ้คร่ืองมือน้ี ใหใ้ชถุ้งมือยาง สวมรองเทา้ และหมวกนิรภยั เพื่อหลีกเล่ียงการถูกไฟฟ้าดูด 
 หา้มใชเ้คร่ืองมือน้ีขณะมือเปียก และไม่ควรสวมใส่เคร่ืองประดบัต่างๆ เช่น นาฬิกา แหวน 
 อยา่ปฏิบติังานคนเดียวตามล าพงัเม่ือท าการวดัค่า 
 ศึกษาคู่มือของเคร่ืองมือการตรวจวดั เพื่อใหท้ราบถึงรายละเอียดของมาตรการป้องกนัและความ

ปลอดภยัของเคร่ืองมืออยา่งละเอียดก่อนท่ีจะใชง้าน 
 
6.3.3 ถุงมือยางกนัไฟฟ้า 

เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัท่ีส าคญัต่อผูป้ฏิบติังานตรวจวดั โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าท่ี ตอ้งใชท้กัษะ 
ความระมดัระวงัอยา่งสูงของผูต้รวจวดัเองดว้ย เพื่อป้องกนัตวัเองจากการถูกไฟฟ้าดูด  ไฟฟ้าช๊อต  ซ่ึงมี
อนัตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวติได ้ท่ีส าคญัในการปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงสูงจะตอ้งไม่ปฏิบติังานตาม
ล าพงัคนเดียว ควรจะตอ้งมีผูร่้วมหรือผูช่้วยท่ีมีความรู้ในการท างานนั้นอยูด่ว้ยทุกคร้ัง 
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รูปที ่6.3-8 ถุงมือยางกนัไฟฟ้าแบบยาว 14 น้ิว และ 24 น้ิว 

 
ถุงมือยางกนัไฟฟ้ามีใหเ้ลือกหลายแบบ ซ่ึงมีส่ิงท่ีควรค านึงถึงเม่ือตอ้งการเลือกใชง้าน ดงัน้ี 
 ระดบัการทนต่อแรงดนัไฟฟ้าท่ีตอ้งการใชง้าน ถุงมือตอ้งทนต่อแรงดนัไฟฟ้าไดสู้งกวา่แรงดนัไฟฟ้าท่ี

ตอ้งตรวจวดั 
 ขนาดและความยาวของถุงมือตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะงาน เช่น งานท่ีตอ้งยืน่ เขา้ไปในส่วนท่ีลึกและ

มีความเส่ียงต่อการสัมผสัระหวา่งร่างกายกบัตวัน าไฟฟ้า ถุงมือท่ีเลือกใชต้อ้งมีความยาวถึงขอ้ศอก (14 
น้ิว) หรือตลอดแนวแขน (24 น้ิว) เพื่อความปลอดภยั 

 
ข้อควรระวังและมาตรการปลอดภัยในการใช้ ดูแลถุงมือยางกนัไฟฟ้า 
 ตรวจสอบการร่ัวของถุงมือยางกนัไฟ ฟ้าเป็นประจ า ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยง่ายเพียงแค่ใชน้ ้าสะอาดใส่

ในถุงมือยางในสภาพท่ีผวิภายนอกแหง้ แลว้ตรวจสอบดูการร่ัวซึมดว้ยสายตา 
 ในการใชง้านหรือเก็บถุงมือยางกนัไฟฟ้า ตอ้งระมดัระวงัอยา่ใหมี้การขดูหรือถลอกจากของมีคม

เพราะจะท าใหร่ั้วได ้และการเก็บตอ้งไม่โดนแสงแดดเพราะจะท าใหเ้ส่ือมสภาพเร็วข้ึน 
 เม่ือสังเกตเห็นวา่ถุงมือเส่ือมสภาพหรือช ารุดควรเปล่ียนใหม่โดยทนัที 
 พึงระลึกเสมอวา่การใชถุ้งมือเพื่อช่วยลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกนัผูป้ฏิบติังานเท่านั้น ฉะนั้นตอ้ง

ปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งตามขั้นตอน ดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงัอยา่งสู งสุดเสมอตลอดเวลาการ
ท างาน 
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บทที ่7 
รายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ 

 
รูปแบบ รายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ จดัท าข้ึนมีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
ภาคทฤษฎีท่ีท าการอบรม ดงันั้น ผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมจะตอ้งสามารถจดัท ารายงานตามรูปแบบน้ีได ้โดย
ก่อนน าไปผูผ้า่นการฝึกอบรมจะตอ้งเข้ ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบติัในสถานประกอบการเป็นเวลา 2 วนั 
โดยร่วมกบัวทิยากรและผูเ้ช่ียวชาญ รวมทั้งบุคลากรของสถานประกอบการท่ีเป็นตน้แบบด าเนินการ
ตรวจวเิคราะห์ตามรูปแบบท่ีก าหนดในรายงานฉบบัน้ี 
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โครงการพฒันาบุคลากรภาคปฏิบตั ิ

เพือ่การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังานของเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการใช้พลงังานในระบบปรับอากาศ 

 
รายงานการปรบัปรงุประสิทธิภาพระบบปรบัอากาศ 

 

บรษิทั  อนรุกัษพ์ลงังานดีเด่น  จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัท ำโดย 

 

ส านักพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านพลงังาน 

ร่วมกบั 
บริษทั เอน็เนอร์ยี ่ คอนเซอร์เวช่ัน  เทคโนโลยี ่ จ ากดั 

 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 
 
 
 

รูปป้ายหนา้โรงงาน/อาคาร 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตามท่ี    กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.)  โดยส านักพฒันาทรัพยากรบุคคลด้าน
พลงังาน (สพบ .) ไดม้อบหมายให ้    บริษทั  เอน็เนอร์ยี ่ คอนเซอร์เวชัน่  เทคโนโลยี ่ จ  ากดั ด าเนิน
โครงกา รพฒันาบุคลากรภาคปฏิบติัเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ตามเกณฑม์าตรฐานการใชพ้ลงังานในระบบปรับอากาศ  โดยไดรั้บการอนุเคราะห์สถานท่ีเพื่อใช้
ฝึกปฏิบติัจาก บริษัท อนุรักษ์พลงังานดีเด่น  จ ากดั โดยทีมผูเ้ช่ียวชาญ ผูเ้ขา้รับการฝึกอบร ม และทีมงาน
ของสถานประกอบการไดร่้วมกนัตรวจวดัประสิทธิภาพอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศ รวมทั้งตรวจ
วนิิจฉยัหาส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในระบบปรับอากาศ เพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ขใหอุ้ปกรณ์มีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน โดยสถานประกอบการไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการด าเนินมาตรกา รต่างๆใหป้ระสบ
ผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องโครงการ โดยสรุปผลการด าเนินงานดงัน้ี 

1. การใชพ้ลงังานและดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของสถานประกอบการ 

สถานประกอบการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 7,000,000 kWh/ปี โดยมีดชันีการใชพ้ลงังานเฉล่ีย 0.25 kWh/kg ซ่ึง
มีศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังาน คิดเป็นร้อยละ ….. เม่ือเทียบกบัดชันีการใชพ้ลงังานเฉล่ีย (กรณีอาคาร
ธุรกิจและมีศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังานร้อยละ ......... เม่ือเทียบกบัเกณฑข์องอาคารประเภท  ..... ซ่ึงมี
ค่าดชันีการใชพ้ลงังานเฉล่ีย ..... ) 

2. การใชพ้ลงังานและดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 

ระบบปรับอากาศมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  1,000,000 kWh/ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29 โดยอุปกรณ์
หลกัมีศกัยภาพในการอนุรักษพ์ลงังานมาก เม่ือเทียบสมรรถนะของอุปกรณ์กบัค่าพิกดัของอุปกรณ์ 

3. สรุปผลการอนุรักษพ์ลงังานในระบบปรับอากาศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
มาตรการอนุรักษพ์ลงังานรวมทั้งส้ิน 3 มาตรการ มีผลประหยดัพลงังานรวม 226,699.69 kWh/ปี คิดเป็น
เงินท่ีประหยดัได ้707,983.13 บาท/ปี ใชเ้งินลงทุนรวม 350,000.00 บาท ระยะเวลาคืนทุนเฉล่ีย 0.49 ปี โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

3.1 มาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีด าเนินการแลว้   รวม 1 มาตรการ มีผลประหยดัพลงังานรวม 22,680.00 
kWh/ปี คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้70,829.64  บาท/ปี  ใชเ้งินลงทุน 25,000 บาท คิดเป็น CO2 ลดลง 11.469 
Ton/ปี 
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3.2 มาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีก าลงัด าเนินการ รวม 1 มาตรการ  มีผลประหยดัพลงังานรวม 198,403.20 
kWh/ปี คิดเป็นเงินท่ีประหยดัได ้ 619,613.19 บาท/ปี  ใชเ้งินลงทุน 300,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนเฉล่ีย 
0.48 ปี คิดเป็น CO2 ลดลง 100.332 Ton/ปี 

3.3 มาตรการอนุรักษพ์ลงังานท่ีจดัท าเป็นแผนเพื่อด าเนินการต่อไป รวม 1 มาตรการ  มีผลประหยดั
พลงังานรวม 5,616.49 kWh/ปี คิดเป็นเงินท่ี ประหยดัได ้ 17,540.30 บาท/ปี  ใชเ้งินลงทุน 25,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุนเฉล่ีย 1.43 ปี คิดเป็น CO2 ลดลง 2.840 Ton/ปี 
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รายนามผูเ้ขา้ร่วมปฏิบติังาน 
 

บุคลากรจากสพบ. 
1. นาย ราชการไทย แสนใจดี 
2. นาย บริการ  เพื่อราษฎร์ 
 
ทีมผูเ้ช่ียวชาญ และวทิยากร 
1. นาย มาตรการ ดีเด่น  ผูเ้ช่ียวชาญ และวทิยากร 
2. นาย พลงังาน เก่งอนุรักษ ์ ผูช่้วยผูเ้ช่ียวชาญ 
3. นาย ส่งเสริม ตั้งใจช่วย ผูช่้วยผูเ้ช่ียวชาญ 
4. นาย เฉลียว แสนฉลาด ผูช่้วยผูเ้ช่ียวชาญ 
5. นาย ชาย นิรนาม  ผูช่้วยผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
1. นาย ท างาน มีเงินเก็บ บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 
2. นาย ขยนั หมัน่เพียร บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 
3. นาย มารวย สุดขยนั  บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 
4. นาย เป็นต่อ ประกาศศกัด์ิ บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 
5. นาย แสนดี ชาญนาว ี บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 
6. นาย ชดัเจน ศาสตร์สูง  บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 
7. นาง ธิดา พยายาม  บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 
8. น.ส.ขวญัใจ ชาวไร่ออ้ย  บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 
9. น.ส.ตน้ขา้ว นะจะ๊   บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 
10.นายบ ารุง เคร่ืองจกัรกล บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 
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บทที ่1 
ข้อมูลเบือ้งต้นและลกัษณะการใช้พลงังานของสถานประกอบการ 

  
บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั มีขอ้มูลเบ้ืองตน้ และลกัษณะการใชพ้ลงังาน ดงัต่อไปน้ี 
 
1.1  ข้อมูลเบือ้งต้น 

1.1.1 ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 
 ช่ือนิติบุคล  บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั 

1.1.2 ทีต่ั้ง เลขท่ี   11/6  ซอย   อินทามระ 40  ถนน   สุทธิสารวนิิจฉยั     
แขวง   ดินแดง   เขต   ดินแดง   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร    
รหสัไปรษณีย ์  10400 
โทรศพัท ์  02-691-9533-4   โทรสาร   02-691-9535 

1.1.3 ประเภทสถานประสถานกอบการ ส่ิงทอ 
   เร่ิมด าเนินการ พ.ศ. 2540 

1.1.4 ผลติภัณฑ์/การบริการ 

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 

รายการ ปริมาณ/น า้หนัก หน่วย/ปี 

ก าลงัการผลิต 200,000 หลา/ปี 
ผลผลิตจริง 140,620 หลา/ปี 
วตัถุดิบหลกั ผา้ดิบ 
วตัถุดิบรอง สี 

 
1.1.5 เวลาท างาน  

ส่วน 
จ านวนวนั
ท างาน 
(วนั/ปี) 

จ านวนช่ัวโมง
ท างาน 

(ช่ัวโมง/วนั) 

จ านวนกะ 
(กะ/วนั) 

ส่วนผลิต/บริการ 300 12 1 
ส่วนส านกังาน 300 8 1 
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1.1.6  จ านวนพืน้ที ่

รายละเอยีด ตารางเมตร 

พื้นท่ีใชส้อย 35,000 

พื้นท่ีปรับอากาศ 15,000 

 
1.1.7 จ านวนพนักงาน  

รายละเอยีด คน 

พนกังานทั้งหมด 1,000 

พนกังานดูแลระบบปรับอากาศ 2 

 
1.1.8 ผู้ประสานงานของสถานประกอบการ 

1. คุณ ท างาน มีเงินเก็บ   ต าแหน่ง  วศิวกรเคร่ืองกล    โทรศพัท ์081-234-5678      

2. คุณ ขยนั หมัน่เพียร     ต าแหน่ง วศิวกรไฟฟ้า     โทรศพัท ์088-765-4321  

 

1.1.9 ทมีอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศของสถานประกอบการ 

1. คุณ ยิง่ใหญ่  คุมทุกฝ่าย                 ต  าแหน่ง  ผูจ้ดัการโรงงาน       
2. คุณ ท างาน  มีเงินเก็บ                 ต  าแหน่ง  วศิวกรเคร่ืองกล       
3. คุณ ขยนั  หมัน่เพียร                ต  าแหน่ง  วศิวกรไฟฟ้า                                    
4. คุณ บญัชี  คอยเก็บเงิน              ต  าแหน่ง  บญัชี                                      
5. คุณ บ ารุง  เคร่ืองจกัรกล            ต  าแหน่ง  ช่างซ่อมบ ารุงทัว่ไป                                    
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1.1.10 แผนที ่

-   แผนท่ีตั้งสถานประกอบการ   

 
 

 -   แผนผงัสถานประกอบการ (กรณีมากกวา่ 1 อาคาร) 
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1.3  การใช้พลงังานไฟฟ้า 

สถานประกอบการมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 613,436 kWh ในเดือนกนัยายน ต ่าสุด 540,255 
kWh ในเดือนพฤษภาคม และเฉล่ีย 583,333.33 kWh  โดยพลงังานไฟฟ้าท่ีใชม้ากท่ีสุดสูงกวา่ค่าเฉล่ียร้อย
ละ 5.16 ดงันั้นควรท าการตรวจสอบแกไ้ข โดยพิจารณาขอ้มูล ยอ้นหลงัในเดือนท่ีมีการใชพ้ลงังานสูงวา่
เกิดจากสาเหตุใด และเดือนท่ีต ่าเกิดจากสาเหตุใด แลว้สรุปเป็นแนวทางแกไ้ขในการควบคุมการใช้
พลงังานไฟฟ้าในเดือนต่อไปใหมี้ค่าไม่เกินค่าเฉล่ีย 
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1.4  ดัชนีการใช้พลงังานไฟฟ้า 

สถานประกอบการมีดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุดประม าณ 51.68 kWh/หลา  ในเดือนพฤษภาคม  
ต ่าสุด 47.91 kWh/หลา ในเดือนกนัยายน และเฉล่ีย 49.83 kWh/หลา   โดยดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีใช้
มากท่ีสุดสูงกวา่ค่าเฉล่ียร้อยละ 3.72 ดงันั้นควรท าการตรวจสอบแกไ้ข โดยพิจารณาขอ้มูลยอ้นหลงัใน
เดือนท่ีมีดชันีการใชพ้ลงังานสูงวา่เกิด จากสาเหตุใด และเดือนท่ีต ่าเกิดจากสาเหตุใดแลว้สรุปเป็นแนว
ทางแกไ้ข รวมทั้งควบคุมดชันีการใชพ้ลงังานในเดือนต่างๆ ไม่ใหมี้ค่ามากกวา่ค่าเฉล่ีย จะส่งผลใหด้ชันี
การใชพ้ลงังานเฉล่ียของปีต่อไปลดลง 

 



บทท่ี 7 รายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ  
 

 

 13-60 

46

47

48

49

50

51

52

มก
ราค

ม

กุม
ภา
พัน

ธ์

มีน
าค
ม

เมษ
าย
น

พฤ
ษภ

าค
ม

มิถ
ุนา
ยน

กร
กฎ

าค
ม

สิง
หา
คม

กัน
ยา
ยน

ตุล
าค
ม

พฤ
ศจ
กิา
ยน

ธัน
วา
คม

kWh/หลา
แผนภาพดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ า

ดัชนีการใช้พลงังาน  kWh/sq.m)

ดัชนีการใช้พลงังานเฉลี่ย  kWh/sq.m)

 
 

1.5  ความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานไฟฟ้าและผลผลติ 

สถานประกอบการมีความสั มพนัธ์ระหวา่งพลงังานไฟฟ้าและผลผลิต (การใหบ้ริการ ) สูง โดยมีค่า R2 
เท่ากบั 0.9665 ซ่ึงเกิดจาก -  ดงันั้นควรท าการตรวจสอบแกไ้ข โดยทัว่ไปค่า  R2 ท่ียอมรับ
ไดค้วรมีค่ามากกวา่ 0.8 โดยถา้ต ่ากวา่ 0.8 ควรตรวจสอบยอ้ยหลงักลบัไปวา่การใชข้อ้มูลผลผลิตถูกตอ้ง
หรือไม่ เช่น ห น่วยท่ีใชว้ดัสัมพนัธ์กบัการใชพ้ลงังานหรือไม่ รวมทั้งการบริหารจดัการการใชพ้ลงังาน
และการบริหารจดัการการผลิตหรือบริการสม ่าเสมอหรือไม่ 

ปัจจุบนั Fixed Energy อยูป่ระมาณ 184,570 kWh ซ่ึงค่อนขา้งสูง ซ่ึงอาจเกิดจากการบริหารจดัการการ
ผลิตใหเ้ตม็ประสิทธิภาพของเคร่ือง จกัรหรือมีการสูญเสียพลงังานมากหรือประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรต ่า 
ส่วน Variable Energy มีค่า 34.029 kWhต่อผลผลิต 1 หลา ดงันั้นถา้ปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือบริการ 
และการใชเ้ทคโนโลยท่ีีดีข้ึนจะส่งผลใหค้่าน้ีลดต ่าลงโดยพิจารณาเคร่ืองจกัรท่ีมีนยัส าคญัก่อน 

 

y =   .   x +       
R²    .    
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1.6  ความสัมพนัธ์ระหว่างดัชนีการใช้พลงังานไฟฟ้าและผลผลติ 

สถานประกอบการมีดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสัมพนัธ์กบัผลผลิตท่ี R2 เท่ากบั 0.8743 ซ่ึงค่อนขา้งสูงอาจ
เกิดจาก - ดงันั้น ควรท าการตรวจสอบเพื่อใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตไดดี้ข้ึน โดยทัว่ไปถา้  
R2  มีค่าสูงกวา่ 0.8 แสดงวา่การกระจายตวัของขอ้มูลใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ีย การผลิตท่ีมากจะส่งผลใหต้น้ทุน
การผลิตหรือบริการ ลดต ่าลงเน่ืองจากพลงังานท่ีสูญเสียต่างๆค่อนขา้งคงท่ี ในกรณีของสถาน
ประกอบการนั้นในขณะท่ีไม่มีการผลิตหรือบริการเลย ดชันีการใชพ้ลงังานเท่ากบั 65.77 kWh/หลา ดงันั้น
ควรบริหารจดัการการใชแ้ละท าการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร /อุปกรณ์ต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ
สูงข้ึนจะสามารถลดตน้ทุนการผลิตทางดา้นพลงังานไฟฟ้าได ้

 

y = -0.0014x + 65.77
R² = 0.8743

 .  
  .  
  .  
  .  
  .  
  .  
  .  

10,000.00 10,500.00 11,000.00 11,500.00 12,000.00 12,500.00 13,000.00

kg

                                                   

ดัชนีเทียบผลผลิต

เชิงเส้น  ดัชนีเทยีบผลผลติ 

 

 

1.7  สัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบ / อุปกรณ์ 

สถานประกอบการ  บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น จ ากดั มีสัดส่วนการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบอุปกรณ์
หลกัท่ีมีนยัส าคญัสามอนัดบัแรกคือ    ระบบอากาศอดั , กระบวนการผลิตและอ่ืนๆ , ระบบปรับอากา ศ 
ดงันั้นควรศึกษาเชิงลึกเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษพ์ลงังาน ในระบบดงักล่าว เพื่อใหด้ชันีการใช้
พลงังานของสถานประกอบการลดต ่าลง 
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ระบบ/อุปกรณ์ พลงังานไฟฟ้า 
(kWh/y) 

ร้อยละการใช้พลงังานไฟฟ้า 
(%) 

1. ระบบปรับอากาศ 1,000,000 14.29 
2. ระบบอากาศอดั 3,000,000 42.86 
3. ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง 500,000 7.14 
4. กระบวนการผลิตและอ่ืนๆ 2,500,000 35.71 

รวม 7,000,000 100.00 
 

 . ระบบปรับ
อากาศ
   

 . ระบบอากาศ
อัด
    . ระบบไฟฟ า

แสงสว่าง
  

 . กระบวนการ
ผลิตและอ่ืนๆ

   

กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ าในระบบ   อุปกรณ์

 

 
1.8  สรุปศักยภาพการอนุรักษ์พลงังานจากภาพรวมการใช้พลงังานไฟฟ้า 

1.8.1 มีศกัยภาพในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหเ้ท่ากบัค่าเฉล่ียท่ี 6,650,000 kWh คิดเป็นร้อยละ   5   
1.8.2 มีศกัยภาพในการลดดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหเ้ท่ากบัค่าเฉล่ียท่ี  0.2375 kWh/kg คิดเป็นร้อยละ    

5    
1.8.3 ระบบท่ีมีนยัส าคญัในการลดการใ ชพ้ลงังาน คือ    ระบบอากาศอดั , กระบวนการผลิตและอ่ืนๆ , 

ระบบปรับอากาศ   ซ่ึงระบบปรับอากาศเป็นระบบหน่ึงท่ีสามารถ ด าเนินการต่างๆใหเ้กิดการ
อนุรักษพ์ลงังานไดง่้าย 
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บทที ่2 
ข้อมูลเบือ้งต้น และลกัษณะการใช้พลงังานของระบบปรับอากาศ 

 
2.1  การใช้พลงังาน และสัดส่วนการใช้พลงังานของระบบปรับอากาศ 

ระบบปรับอากาศใชพ้ลงังานรวม  1,000,000 kWh/ปี คิดเป็นร้อยละ  14.29 ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ทั้งหมด ดชันีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ  466.67 kWh/m2y โดยมีสัดส่วนการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้าในอุปกรณ์ต่างๆ ดงัน้ี 
 

ระบบ/อุปกรณ์ พลงังานไฟฟ้า (kWh/y) ร้อยละการใช้พลงังานไฟฟ้า (%) 

1. เคร่ืองท าน ้าเยน็ 830,000 83 
2. เคร่ืองสูบน ้าเยน็ 50,000 5 
3. เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน 50,000 5 
4. หอระบายความร้อน 20,000 2 
5. เคร่ืองส่งลมเยน็ 50,000 5 

รวมทั้งส้ิน 1,000,000 100 
 

 . เครื่องท าน้ าเยน็
   

 . เครื่องสูบน้ าเยน็
  

 . เครื่องสูบน้ า
ระบายความรอ้น

  

 . หอระบายความ
ร้อน
  

 . เครื่องส่งลมเย็น
  

กราฟแสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ าในระบบ / อุปกรณ์
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2.2   ขนาดพกิดัของอุปกรณ์หลกัในระบบปรับอากาศ 

บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น  จ  ากดั ใชร้ะบบปรับอากาศแบบรวมศูนย ์โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
อุปกรณ์หลกั แบบ / ชนิด จ านวน อายกุารใช้งาน ดชันีการใช้พลงังาน

(ชุด) (ปี) พิกดั

1. เคร่ืองท าน ้าเยน็ (CH)  CH-01 แบบรวมศนูย์

 ชนิดระบายความร้อน

ดว้ยน ้า

210 TR 273 kW 1 10 1.3 kW/TR

 CH-02 แบบรวมศนูย์

 ชนิดระบายความร้อน

ดว้ยน ้า

210 TR 273 kW 1 10 1.3 kW/TR

 CH-03 แบบรวมศนูย์

 ชนิดระบายความร้อน

ดว้ยน ้า

210 TR 273 kW 1 10 1.3 kW/TR

2. เคร่ืองสูบน ้าเยน็ (CHP)  CHWP-01 ป๊ัมแบบ

แรงเหว่ียง (Centrifugal

 Pump)

504 GPM 30 kW 1 10 16.8 GPM/kW

 CHWP-2 ป๊ัมแบบ

แรงเหว่ียง (Centrifugal

 Pump)

504 GPM 30 kW 1 10 16.8 GPM/kW

 CHWP-03 ป๊ัมแบบ

แรงเหว่ียง (Centrifugal

 Pump)

504 GPM 30 kW 1 10 16.8 GPM/kW

3. เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน (CDP)  CDP-01 ป๊ัมแบบแรง

เหว่ียง (Centrifugal 

Pump)

504 GPM 30 kW 1 10 16.8 GPM/kW

 CDP-02 ป๊ัมแบบแรง

เหว่ียง (Centrifugal 

Pump)

504 GPM 30 kW 1 10 16.8 GPM/kW

 CDP-03 ป๊ัมแบบแรง

เหว่ียง (Centrifugal 

Pump)

504 GPM 30 kW 1 10 16.8 GPM/kW

4. หอระบายความร้อน (CT)  CT-1 แบบไหล

ขวางทางน ้า (Cross 

Flow)

300 TR 15 kW 1 10 0.05 kW/TR

 CT-2 แบบไหล

ขวางทางน ้า (Cross 

Flow)

300 TR 15 kW 1 10 0.05 kW/TR

 CT-3 แบบไหล

ขวางทางน ้า (Cross 

Flow)

300 TR 15 kW 1 10 0.05 kW/TR

 CT-4 แบบไหล

ขวางทางน ้า (Cross 

Flow)

300 TR 15 kW 1 10 0.05 kW/TR

5. เคร่ืองส่งลมเยน็ (AHU)  AHU-1 30 TR 5 kW 1 15 0.167 kW/TR

 AHU-2 40 TR 7 kW 1 15 0.175 kW/TR

 AHU-3 50 TR 10 kW 1 15 0.200 kW/TR

ขนาดพิกดั
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2.3  แผนภาพระบบปรับอากาศ 
 

 
 

2.4  รายละเอยีดการใช้งานระบบปรับอากาศ 

โรงงาน มีการใชง้านเคร่ืองท าน ้าเยน็ วนัละ 1 ชุด ตั้งแต่เวลา 7:00 น. – 19:00 น.โดยสลบักันไปมาในทุกๆ
วนั และเปิดใชง้าน เคร่ืองสูบน ้าเยน็ จ  านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน จ านวน 1 ชุด และหอ
ระบายความร้อน 1 ชุด โดยสลบักนัไปมาในทุกๆวนั 
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บทที ่3 
การตรวจวเิคราะห์ประสิทธิภาพและตรวจวนิิจฉัย 

 
3.1  เคร่ืองท าน า้เยน็ (Chiller) 

3.1.1  การตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 

3.1.1.1 วธีิการตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองท าน า้เยน็ 
การตรวจวดัเคร่ืองท าน ้าเยน็ จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเคร่ืองในรูปของก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัความ
เยน็ท่ีได ้(กิโลวตัตต่์อตนัความเยน็ ; kW/TR) ท่ีภาระเตม็พิกดัเพื่อน าไปใชเ้ปรียบเ ทียบกบัสมรรถนะของ
เคร่ืองของผูผ้ลิต เพื่อพิจารณาความแตกต่างก่อนท่ีจะหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุง หรือเปล่ียนใหม่ต่อไป 
โดยใชส้มการค านวณดงัน้ี 
 
  ChP = PC / Q 
  PC = ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) 
  Q = ความสามารถในการท าความเยน็ (TR) 
   = 500 x F x T / 12,000 
  F = อตัราการไหลของน ้าเยน็ (GPM) 
  T = อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้-อุณหภูมิน ้าเยน็ออก (oF)  
 

ตารางที ่3.1-1 การตรวจวดัเคร่ืองท าน ้าเยน็ 

จุดที ่ การตรวจวดั เคร่ืองมือตรวจวดั ลกัษณะการตรวจวดั 
1 วดัอตัราการไหลของน ้าเยน็ Ultrasonic Flow meter วดัต่อเน่ืองทุก 10 นาที 

เป็นเวลา 1 ชัว่โมง ขณะท่ี
ภาระสูงสุด 

2 วดัอุณหภูมิน ้าเยน็เขา้-ออก Thermometer 
3 วดัก าลงัไฟฟ้า Power meter 

 
3.1.1.2 ผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 
เคร่ืองท าน ้าเยน็หมายเลข 1-3 ยีห่อ้เทรน ขนาดพิกดัท าความเยน็ 210 TR และพิกดัก าลงัไฟฟ้า 273 kW ค่า
สมรรถนะ 1.30 kW/TR มีอายกุารใชง้าน 10 ปี เปิดใชง้านคร้ังละ 1 ชุด โดยสลบักนัเดินตลอด 24 ชัว่โมง 
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ตารางที ่3.1-2 ผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะเคร่ืองท าน ้าเยน็ 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของ
No.1 No.2 No.3 ข้อมูล

1. ข้อมูลเบือ้งต้น

1.1 ขนาดพิกดัท าความเยน็ TRR TR 210 210 210

1.2 เกณฑค์่า kW/TR มาตรฐาน ChPS kW/TR 1.24 1.24 1.24

1.3 ค่า kW/TR พิกดัของเคร่ือง ChPR kW/TR 1.30 1.30 1.30

2. ข้อมูลตรวจวดั
2.1  ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชข้องส่วนท าน ้าเยน็ EL kW 227.27 231.48 239.90 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.2  อตัราการไหลของน ้าเยน็ท่ีไหลผ่าน

        ส่วนท าน ้าเยน็ FL GPM 400 400 400 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.3 อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ส่วนท าน ้าเยน็ TI
oF 55.00 55.00 55.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.4 อุณหภูมิน ้าเยน็ออกจากส่วนท าน ้าเยน็ TO
oF 45.00 45.00 45.00 ตรวจวดัท่ีภาระสูง

3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค

3.1 ความสามารถในการท าความเยน็ TRA TR 166.67 166.67 166.67

TR = (500 x FL x (TI - TO) / 12,000)

3.2 ค่า kW/TR  ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ ChPA kW/TR 1.36 1.39 1.44

ChP = EL / TRA

3.3  ความแตกต่างของความสามารถในการท า
ความเยน็เทียบกบัพิกดัของเคร่ือง

%TR % 20.63 20.63 20.63

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100

3.4  ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกบั
เกณฑม์าตรฐาน

%ChPS % 8.82 10.79 13.89

% ChPS = ((ChPS - ChPA) / ChPS) x 100

3.5  ความแตกต่างของค่า kW/TR เทียบกบั
พิกดัของเคร่ือง

%ChPR % 4.62 6.92 10.77

% ChPR = ((ChPA - ChPR) / ChPR) x 100
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3.1.1.3 สรุปผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 
1. เคร่ืองท าน ้าเยน็ทั้ง 3 ชุด มีค่า kW/TR ต ่ากวา่ค่า kW/TR พิกดัมากควรตรวจสอบแกไ้ข ปรับปรุง 
2. เคร่ืองท าน ้าเยน็หมายเลข 3 มีค่า kW/TR เฉล่ียสูงท่ีสุด ควรพิจารณาลดเวลาการใชง้าน 
3. ควรพิจารณาบริหารจดัการเดินเคร่ืองท าน ้าเยน็ท่ีภาระมากกวา่ 70% เพื่อใหค้่า kW/TR ลดต ่าลง 
 
 

           
 

           
 

           
 

           

รูปที ่3.1-1 การตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองท าน ้าเยน็ 
 



บทท่ี 7 รายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ  
 

 

 23-60 

3.1.2  การตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองท าน า้เยน็ 

3.1.2.1 ผลการตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองท าน า้เยน็ 

เกณฑม์าตรฐาน
CH - 1 CH - 2 CH - 3

1. ก าลงัไฟฟ้า พิกดั (kW) 273 273 273  ควรต ่ากวา่พิกดัไม่เกิน 30%
ตรวจวดั (kW) 227.27 231.48 239.90
ผลต่าง (%) 16.75 15.21 12.12

2. อตัราการไหลน ้าเยน็ พิกดั (GPM) 504 504 504  2.4 GPM/TR ท่ี T = 10 oF
ตรวจวดั (GPM) 400 400 400
ผลต่าง (%) 20.63 20.63 20.63

3. อตัราการไหลน ้าระบายความร้อน พิกดั (GPM) 504 504 504  3.0 GPM/TR ท่ี T = 10 oF
ตรวจวดั (GPM) 410 410 410
ผลต่าง (%) 18.65 18.65 18.65

4. อุณหภูมิน ้าเยน็ เขา้ ( oF ) 55 55 55  อุณหภูมิน ้าเยน็ท่ีออกควรสูงท่ีสุดเท่า

ออก ( oF ) 45 45 45 ท่ีจะท าได ้(ทัว่ไป 44-47 oF)

ผลต่าง ( oF ) 10 10 10

5. อุณหภูมิน ้าระบบายความร้อน เขา้ ( oF ) 90 90 90  อุณหภูมิน ้าระบายท่ีเขา้ควรไม่เกิน

ออก ( oF ) 100 100 100 90 oF

ผลต่าง ( oF ) 10 10 10

6. อุณหภูมิน ้าเยน็ท่ีปรับตั้ง ( oF ) 45 45 45  ควรสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้

7. ปรับตั้ง Current Limit ( % ) 100 100 100  ควรอยูป่ระมาณ 90-95%
8. เคร่ืองท างานท่ี ( % ) 80 80 80  ควรท างานท่ีภาระมากกวา่ 70%
9. อุณหภูมิระเหยของสารท าความเยน็ใน
อีแวปปอเรเตอร์

( oF ) 42 42 42

10. อุณหภูมิควบแน่นของสารท าความเยน็
ในคอนเดนเซอร์

( oF ) 105 105 105

11. Evaporator Approach Temporature ( oF ) 3 3 3  อุณหภูมิอ่ิมตวัของสารท าความเยน็ควร

ต ่ากวา่อุณหภูมิน ้าเยน็ท่ีไดไ้ม่เกิน 2-4 oF

12. Condenser Approach Temporature ( oF ) 5 5 5  อุณหภูมิอ่ิมตวัของสารท าความเยน็
ควรสูงกวา่อุณหภูมิน ้าระบายท่ีออกไม่

เกิน 4-6 oF
13. ความสามารถในการท าความเยน็ พิกดั (TR) 210 210 210  ควรมีผลต่างกนัไม่เกิน 20%
(ท่ีภาระเตม็พิกดั) ตรวจวดั (TR) 166.67 166.67 166.67

ผลต่าง (%) 20.63 20.63 20.63
14. ค่า kW/TR พิกดั (kW/TR) 1.3 1.3 1.3  ควรมีผลต่างกนัไม่เกิน 10%
(ท่ีภาระเตม็พิกดั) ตรวจวดั (kW/TR) 1.36 1.39 1.44

ผลต่าง (%) 4.62 6.92 10.77
15. ความดนัสารท าความเยน็ ดา้นสูง (Psig) 134.93 134.93 134.93  แต่ละชุดควรมีค่าผลต่างใกลเ้คียงกนั

ดา้นต ่า (Psig) 37.03 37.03 37.03  ค่าความดนัดา้นสูงและต ่าควร
ผลต่าง (Psig) 97.90 97.90 97.90 ใกลเ้คียงกนั

16. มีการลดัวงจรของน ้าเยน็เขา้เคร่ืองท่ีไม่
เปิดใชง้านหรือไม่

มี/ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี  ไม่ควรมีการลดัวงจรของน ้าเยน็เขา้
เคร่ืองท่ีไม่เปิดใชง้าน

รายละเอียด เคร่ืองท าน ้าเยน็
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3.1.2.2 สรุปผลการตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองท าน า้เยน็ 
1. ก าลงัไฟฟ้าท่ีตรวจวดัต ่ากวา่ก าลงัไฟฟ้าพิกดัร้อยละ 14.69 ควรพิจารณาเดินเคร่ืองท่ีภาระสูงกวา่ 

70% จะส่งผลใหส้มรรถนะของเคร่ืองสูง 
2. อตัราการไหลของน ้าเยน็ต ่ากวา่อตัราการไหลพิกดัร้อยละ 20.63 ควรพิจารณาเพิ่มใหไ้ดม้าตรฐาน

การออกแบบของเคร่ืองจะส่งผลใหค้่า kW/TR ลดลง เน่ืองจากประสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความ
ร้อนระหวา่งสารท าความเยน็และน ้าสูงข้ึน  

3. อตัราการไหลของน ้าระบายความร้อนต ่ากวา่อตัราการไหลพิกดัร้อยละ 18.65 ควรพิจารณาเพิ่มให้
ไดม้าตรฐานการออกแบบของเคร่ือง จะส่งผลใหค้่า kW/TR ลดลง เน่ืองจากประสิทธิภาพการ
แลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งสารท าความเยน็และน ้าสูงข้ึน  

4. อุณหภูมิน ้าเยน็ท่ีผลิตประมาณ 45 OF ค่อนขา้งต ่า ควรพิจารณาปรับอุณหภูมิน ้าเยน็ใหสู้งข้ึนจะส่งผล
ใหเ้คร่ืองมีค่า kW/TR ลดลง โดยใชก้ าลงัไฟฟ้าลดลงและไดค้วามเยน็มากข้ึน 

5. อุณหภูมิน ้าระบายท่ีเขา้เคร่ืองประมาณ 90 OF ค่อนขา้งสูง ควรพิจารณาแกไ้ขระบบระบายความร้อน 
เพื่อลดอุณหภูมิน ้าใหต้  ่าลง จะส่งผลใหค้่า kW/TR ของเคร่ืองลดลง โดยใชก้ าลงัไฟฟ้าลดลงและได้
ความเยน็เพิ่มมากข้ึน (โดยทัว่ไปอุณหภูมิน ้าระบาย ความร้อนลดลงทุกๆ 1 OF จะส่งผลใหค้่า kW/TR 
ลดลงประมาณ 1.5-2%) 

6. ปัจจุบนัปรับตั้งอุณหภูมิน ้าเยน็ท่ี  45OF ควรพิจารณาปรับตั้งใหสู้งข้ึนโดยเฉพาะช่วงท่ีภาระการ
ท างานของเคร่ืองต ่า กวา่ 80% (โดยทัว่ไปอุณหภูมิน ้าเยน็สูงข้ึนทุกๆ 1 OF จะส่งผลใหค้่า kW/TR 
ลดลงประมาณ 1-2%) 

7.  ปัจจุบนัปรับตั้ง Current Limit ท่ี 100% ซ่ึงเป็นจุดท่ีค่า kW/TR สูง ควรพิจารณาปรับตั้งท่ี 90-95% 
จะส่งผลใหก้ าลงัไฟฟ้าลดลง โดยความสามารถในการท าความเยน็ลดลงเล็กนอ้ย 

8. Evaporator Approach Temperature ประมาณ 3 OF ซ่ึงเกณฑท่ี์ควรประมาณ 2-4 OF 
9.  Condenser Approach Temperature ประมาณ 5 OF ซ่ึงสูงกวา่เกณฑโ์ดยทัว่ไปควรประมาณ 2-4  OF 

ควรพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข เพื่อใหป้ระสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งสารท าความ
เยน็และน ้าดีข้ึน 

10. ความสามารถในการท าความเยน็ประมาณ 166 TR ต่างจากพิกดัมากกวา่ร้อยละ 20 ส่งผลใหค้่า 
kW/TR ของเคร่ืองสูงข้ึน ดงันั้นควรบริหารจดัการการใชใ้หท้  างานมากกวา่ 70% 

11. ค่า kW/TR จากการตรวจวดัประมาณ 1.11 kW/TR ซ่ึงต่างจากพิกดัมากกวา่ร้อยละ 10 ควรพิจารณา
หาสาเหตุและแกไ้ข โดยเฉพาะเคร่ือง No. 3 มีค่าสูงท่ีสุด 

12. เคร่ืองท าน ้าเยน็มีอายกุารใชง้านมากกวา่ 10-15 ปี ควรพิจารณาเปล่ียนใหม่ จะส่งผลใหส้ามารถลด
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าไดม้าก และลดการใชส้าร CFC ซ่ึงมีผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อน 

13. ชุดท่ีมีความดนัสารท าความเยน็ดา้นสูงมากท่ี สุดควรพิจารณาแกไ้ขความผดิปกติและลดการใชง้าน 
และชุดท่ีมีความดนัสารท าความเยน็ดา้นต ่าต ่าท่ีสุดควรพิจารณาแกไ้ขความผดิปกติและลดการใช้
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งาน รวมทั้งชุดท่ีมีผลต่างของความดนัดา้นสูง และดา้นต ่ามากท่ีสุดควรพิจารณาแกไ้ขและลดการ
ท างาน  

14. การท างานปกติไม่ควรเปิดวาลว์น ้า เยน็ชุดท่ีไม่ใชง้านทิ้งไวเ้พราะน ้าบางส่วนจะไหลผา่น และ
ออกมาผสมกบัน ้าเยน็ท่ีส่งจ่ายท าใหอุ้ณหภูมิสูงมากข้ึน 

 
3.2  เคร่ืองสูบน า้เยน็ (Chilled Water Pump) 

3.2.1  การตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 

3.2.1.1 วธีิการตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองสูบน า้เยน็ 
การตรวจวดัเคร่ืองสูบน ้าเยน็  จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเคร่ืองในรูปของอตัราการไหลของน ้าท่ีได้
เทียบกบัก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้ (แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวตัต ์ ; GPM/kW) เพื่อน าไปใชเ้ปรียบเทียบกบั
สมรรถนะของเคร่ืองสูบน ้าจากผูผ้ลิต เพื่อพิจารณาความแตกต่างก่อนท่ีจะหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงหรือ
เปล่ียนใหม่ต่อไป โดยใชส้มการค านวณดงัน้ี 
 IP = F / PP 
 F = อตัราการไหลของน ้าเยน็เขา้หรือออกจากเคร่ืองสูบน ้า (GPM) 
 PP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้าใช ้(kW) 
 

ตารางที ่3.2-1 การตรวจวดัเคร่ืองสูบน ้าเยน็ 

จุดที ่ การตรวจวดั เคร่ืองมือตรวจวดั ลกัษณะการตรวจวดั 
1 วดัก าลงัไฟฟ้า Power meter วดัชัว่ขณะ เน่ืองจากอตัราการ

ไหลของน ้าคงท่ี 2 วดัอตัราการไหลของน ้าเยน็ Ultrasonic  Flow meter 
 
3.2.1.2 ผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 
เคร่ืองสูบน ้าเยน็หมายเลข 1 – 3 ขนาดพิกดั 504 GPM 30 kW มีอายกุารใชง้าน 10 ปี และเปิดใชง้านตลอด 
24 ชัว่โมง โดยสลบักนัเดินคร้ังละ 1 ชุด 
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ตารางที ่3.2-2 ผลการตรวจวเิคราะห์เคร่ืองสูบน ้าเยน็หมายเลข 1 – 3 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล
No.1 No.2 No.3

1. ข้อมูลเบือ้งต้น

1.1 ขนาดพิกดัมอเตอร์เคร่ืองสูบน ้า ELR kW 30.00 30.00 30.00

1.2  ขนาดพิกดัอตัราการไหล FLR GPM 504 504 504

2.  ข้อมูลตรวจวดั
2.1  ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้าใช้ EL kW 15.15 12.63 14.31
2.2 อตัราการไหลของน ้าเยน็ FL GPM 400 400 400
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค

3.1  ค่า GPM/kW พิกดัของเคร่ืองสูบน ้า IR GPM/kW 16.80 16.80 16.80

IR = FLR / ELR

3.2  ค่า GPM/kW ของเคร่ืองสูบน ้า IA GPM/kW 26.40 31.67 27.95

IA = FL / EL

3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/kW เทียบกบัพิกดั %I % 57.14 88.51 66.37
%I = ((IR - IA)/IR) x 100

3.4 ความแตกต่างของก าลงัไฟฟ้าเทียบกบัพิกดั %EL % 49.50 57.90 52.30
%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100

3.5 ความแตกต่างของอตัราการไหลเทียบกบัพิกดั %FL % 20.63 20.63 20.63
%FL = ((FLR - FL)/FLR) x 100  

 
3.2.1.3 สรุปผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 
1. เคร่ืองสูบน ้าทั้ง 3 ชุด มีสมรรถนะสูงกวา่พิกดั 
2. ควรพิจารณาปรับลดอตัราการไหลของน ้าใหใ้กลเ้คียงกนั และเหมาะสมกบัความตอ้งการของ เคร่ือง

ท าน ้าเยน็ 
3. ควรตรวจสอบแกไ้ขเคร่ืองสูบน ้าหมายเลข 1 ท่ีมีสมรรถนะต ่ากวา่ชุดอ่ืน 
4. ควรเปิดใชง้านเคร่ืองสูบน ้าชุดท่ีมีสมรรถนะสูงสุดเป็นหลกั 
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รูปที ่3.2-1 ต าแหน่งการตรวจวดัเคร่ืองสูบน ้าเยน็ 
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3.2.2  การตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองสูบน า้เยน็ 

3.2.2.1 ผลการตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองสูบน า้เยน็ 

เกณฑม์าตรฐาน
CHP - 1 CHP - 2 CHP - 3

1. ก าลงัไฟฟ้า พิกดั (kW) 30.00 30.00 30.00  ก  าลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริงควรต ่ากวา่พิกดั
ตรวจวดั (kW) 15.15 12.63 14.31 ไม่เกิน 30%
ผลต่าง (%) 49.49 57.91 52.30  ก  าลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริงควรจะใกลเ้คียงกนั

2. อตัราการไหล พิกดั (GPM) 504 504 504  – อตัราการไหลควรเท่ากบัความตอ้งการ
ตรวจวดั (GPM) 400 400 400 ของเคร่ืองท าน ้าเยน็
ผลต่าง (%) 20.63 20.63 20.63  อตัราการไหลแต่ละชุดควรใกลเ้คียงกนั

3. สมรรถนะเคร่ืองสูบน ้า พิกดั (GPM/kW) 16.8 16.8 16.8  – สมรรถนะควรเท่ากนัหรือสูงกวา่พิกดั
ตรวจวดั (GPM/kW) 26.40 31.68 27.95  สมรรถนะแต่ละชุดควรใกลเ้คียงกนั

ผลต่าง (%) 57.14 88.57 66.39
4. แรงดนัตกคร่อมเคร่ืองสูบน ้า พิกดั (m)  – ควรใกลเ้คียงพิกดั

ตรวจวดั (m)  แต่ละชุดควรไม่แตกต่างกนัมาก
ผลต่าง (%)

5. เสียง ปกติ P P  – เสียงน่ิงสม ่าเสมอ
ผิดปกติ P  เสียงไม่ต่างจากชุดอ่ืนๆ

6. การสัน่ ปกติ P P  – ไม่ควรสัน่ท่ีเห็นไดช้ดัเจนดว้ยการมอง
ผิดปกติ P  ไม่ต่างจากชุดอ่ืนๆ

7. อุณหภูมผิว ปกติ P P  – สามารถสัมผสัไดด้ว้ยมือ
ผิดปกติ P

8. การเดินใชง้าน สลบัไปมา P P P  – ควรเดินชุดท่ีมี GPM/kW สูงสุด
เดินชุดสมรรถนะสูง

เป็นหลกั
เป็นหลกั

9. ประวติัมอเตอร์ ไม่เคยไหม้ P P  – ชุดท่ีเคยไหมค้วรน ามาใชใ้หน้อ้ย
เคยไหม(้คร้ัง) 2 คร้ัง  ไหมเ้กิน 3 คร้ังควรเปล่ียนใหม่

10. หร่ีวาลว์ทางเขา้หรือทางออก เปิดเตม็ท่ี P P  – ควรใชI้nvertorควบคุมแทน
หร่ีวาลว์(%) 90% การหร่ีวาลว์

11. การเช่ือมต่อท่อกบั Header แบบตวัวาย  – เปล่ียนการเช่ือมต่อแบบตวัทีเป็นตวัวาย
แบบตวัที P P P  ขยายขนาด Header ถา้เล็กเกินไป

12. เดินเคร่ืองสูบน ้าจ  านวนเท่ากบัเคร่ือง
ท าน ้าเยน็

เท่ากบั/มากกวา่ P P P  – ควรเดินจ านวนเท่ากนั

รายละเอียด เคร่ืองสูบน ้าเยน็

 
 
3.2.2.2 สรุปผลการตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองสูบน า้เยน็ 
1. ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชต้  ่ากวา่พิกดัร้อยละ 53.24 ซ่ึงต ่ากวา่ 30% ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพมอเตอร์ลดลง

โดยทัว่ไปมอเตอร์จะมีประสิทธิภาพลดลง 1% ในทุกๆ 10% ท่ีรับภาระต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของพิกดั 
2. ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบน ้าชุดท่ี 1 สูงกวา่ชุดอ่ืน ควรตรวจสอบแกไ้ข และควรเปิดใชง้านใหน้อ้ยลง 
3. ถา้อตัราการไหลของน ้าแต่ละชุดแตกต่างกนัมากควรตรวจสอบแกไ้ข และควรปรับอตัราการไหลให้

ไดเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของเคร่ืองท าน ้าเยน็ 
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4. สมรรถนะเคร่ื องสูบน ้าชุดท่ี 1 ต ่าท่ีสุดควรตรวจสอบแกไ้ข และควรเปิดการใชง้านใหน้อ้ยกวา่ชุด
อ่ืนๆ 

5. ความดนัตกคร่อมเคร่ืองสูบน ้าชุดท่ี ..... ผดิปกติไปจากชุดอ่ืนมาก ควรตรวจสอบแกไ้ข 
6. เคร่ืองสูบน ้าชุดท่ี 1 มีเสียงผดิปกติไปจากชุดอ่ืนๆ ควรตรวจสอบแกไ้ข และลดการใชง้าน 
7. เคร่ืองสูบน ้าชุดท่ี 1 มีการสั่นสะเทือนมากกวา่ชุดอ่ืนๆควรตรวจสอบแกไ้ขและลดใชง้าน 
8. อุณหภูมิผวิของมอเตอร์ชุดท่ี 2 สูงกวา่ชุดอ่ืนๆ ควรตรวจสอบแกไ้ข และลดการใชง้าน 
9. ควรเปล่ียนวธีิการเปิดใชง้านจากสลบัไปมาเป็นการเดินชุดท่ีมีสมรรถนะสูงสุดเป็นหลกั 
10. มอเตอร์ชุดท่ี 2 เคยไหมม้าแลว้ 2 คร้ัง ควรลดการใชง้าน และถา้เกิน 3 คร้ังควรเปล่ียนใหม่ 
11. มีการหร่ีวาลว์เคร่ืองสูบน ้าประมาณ 90 % ซ่ึงส่งผลใหล้ดการใชก้ าลงัไฟฟ้าไดเ้ล็กนอ้ย ควร

เปล่ียนไปใช ้Inverter เพื่อลดรอบมอเตอร์แทน 
12. มีการเช่ือมต่อท่อจากเคร่ืองสูบน ้าไปยงั Header แบบตัวทีส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียความดนัมากใน

ขณะท่ีเดินเคร่ืองสูบน ้าพร้อมกนัจ านวนหลายชุด ควรแกไ้ขเป็นแบบตวัวาย หรือขยายขนาด Header 
ใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน หรือแยกท่อ 

13. เคร่ืองสูบน ้าเยน็ควรเดินในจ านวนเท่ากบัจ านวนของเคร่ืองท าน ้าเยน็ 
 

3.3  เคร่ืองสูบน า้ระบายความร้อน (Condenser Water Pump) 

3.3.1  การตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 

3.3.1.1 วธีิการตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองสูบน า้ระบายความร้อน 
การตรวจวดัเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเคร่ืองในรูปของอตัราการไหล
ของน ้าท่ีไดเ้ทียบกบัก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(แกลลอนต่อนาทีต่อกิโลวตัต ์ ; GPM/kW) เพื่อน าไปใชเ้ปรียบเทียบ
กบัสมรรถนะของเคร่ืองสูบน ้าจากผูผ้ลิต เพื่อพิจารณาความแตกต่างก่อนท่ีจะหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุง
หรือเปล่ียนใหม่ต่อไป โดยใชส้มการค านวณดงัน้ี 
 IP = F / PP 
 F = อตัราการไหลของน ้าระบายความร้อนเขา้หรือออกจากเคร่ืองสูบน ้า (GPM) 
 PP = ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้าท่ีใช ้(kW) 

ตารางที ่3.3-1 การตรวจวดัเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน 

จุดที ่ การตรวจวดั เคร่ืองมือตรวจวดั ลกัษณะการตรวจวดั 
1 วดัก าลงัไฟฟ้า Power meter วดัชัว่ขณะ เน่ืองจากอตัราการ

ไหลของน ้าคงท่ี 2 วดัอตัราการไหลของน ้าระบาย
ความร้อน 

Ultrasonic  Flow meter 
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3.3.1.2 ผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 
เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อนหมายเลข 1 – 3 ขนาดพิกดั 504 GPM 30 kW มีอายกุารใชง้าน 10 ปี และเปิด
ใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง โดยสลบักนัเดินคร้ังละ 1 ชุด 

ตารางที ่3.3-2 ผลการตรวจวดัป๊ัมน ้าระบายความร้อนหมายเลข 1 – 3 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของ
No.1 No.2 No.3 ข้อมูล

1. ข้อมูลเบือ้งต้น

1.1 ขนาดพิกดัมอเตอร์เคร่ืองสูบน ้า ELR kW 30.00 30.00 30.00

1.2  ขนาดพิกดัอตัราการไหล FLR GPM 504 504 504

2.  ข้อมูลตรวจวดั
2.1  ก าลงัไฟฟ้าท่ีเคร่ืองสูบน ้าใช้ EL kW 14.31 15.15 12.63
2.2 อตัราการไหลของน ้าระบายความร้อน FL GPM 410 410 410
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1  ค่า GPM/kW พิกดัของเคร่ืองสูบน ้า IR GPM/kW 16.80 16.80 16.80

IR = FLR / ELR

3.2  ค่า GPM/kW ของเคร่ืองสูบน ้า IA GPM/kW 28.65 27.06 32.46

IA = FL / EL

3.3 ความแตกต่างของค่า GPM/kW เทียบ
กบัพิกดั %I % 70.54 61.07 93.21
%I = ((IR - IA)/IR) x 100

3.4 ความแตกต่างของก าลงัไฟฟ้าเทียบ
กบัพิกดั %EL % 52.30 49.50 57.90
%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100

3.5 ความแตกต่างของอตัราการไหลเทียบ
กบัพิกดั %FL % 18.65 18.65 18.65
%FL = ((FLR - FL)/FLR) x 100  
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3.3.1.3 สรุปผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 
1. เคร่ืองสูบน ้าทั้ง 3 ชุด มีสมรรถนะสูงกวา่พิกดั 
2. ควรพิจารณาปรับลดอตัราการไหลของน ้าใหใ้กลเ้คียงกนั และเหมาะสมกบัความตอ้งการของเคร่ือง

ท าน ้าเยน็ 
3. ควรตรวจสอบแกไ้ขเคร่ืองสูบน ้าหมายเลข 2 ท่ีมีสมรรถนะต ่ากวา่ชุดอ่ืน 
4. ควรเปิดใชง้านเคร่ืองสูบน ้าชุดท่ีมีสมรรถนะสูงสุดเป็นหลกั 

 
 

  

รูปที ่3.3-1 ต าแหน่งการตรวจวดัเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อน  
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3.3.2  การตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองสูบน า้ระบายความร้อน 

3.3.2.1 ผลการตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองสูบน า้ระบายความร้อน 

เกณฑม์าตรฐาน
CDP - 1 CDP - 2 CDP - 3

1. ก าลงัไฟฟ้า พิกดั (kW) 30.00 30.00 30.00  ก  าลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริงควรต ่ากวา่พิกดั
ตรวจวดั (kW) 14.31 15.15 12.63 ไม่เกิน 30%
ผลต่าง (%) 52.30 49.49 57.91  ก  าลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริงควรจะใกลเ้คียงกนั

2. อตัราการไหล พิกดั (GPM) 504 504 504  – อตัราการไหลควรเท่ากบัความตอ้งการ
ตรวจวดั (GPM) 410 410 410 ของเคร่ืองท าน ้าเยน็
ผลต่าง (%) 18.65 18.65 18.65  อตัราการไหลแต่ละชุดควรใกลเ้คียงกนั

3. สมรรถนะเคร่ืองสูบน ้า พิกดั (GPM/kW) 16.8 16.8 16.8  – สมรรถนะควรเท่ากนัหรือสูงกวา่พิกดั
ตรวจวดั (GPM/kW) 28.65 27.06 32.47  สมรรถนะแต่ละชุดควรใกลเ้คียงกนั

ผลต่าง (%) 70.55 61.07 93.29
4. แรงดนัตกคร่อมเคร่ืองสูบน ้า พิกดั (m)  – ควรใกลเ้คียงพิกดั

ตรวจวดั (m)  แต่ละชุดควรไม่แตกต่างกนัมาก
ผลต่าง (%)

5. เสียง ปกติ P P  – เสียงน่ิงสม ่าเสมอ
ผิดปกติ P  เสียงไม่ต่างจากชุดอ่ืนๆ

6. การสัน่ ปกติ P P  – ไม่ควรสัน่ท่ีเห็นไดช้ดัเจนดว้ยการมอง
ผิดปกติ P  ไม่ต่างจากชุดอ่ืนๆ

7. อุณหภูมผิว ปกติ P P  – สามารถสัมผสัไดด้ว้ยมือ
ผิดปกติ P

8. การเดินใชง้าน สลบัไปมา P P P  – ควรเดินชุดท่ีมี GPM/kW สูงสุด
เดินชุดสมรรถนะสูง

เป็นหลกั
เป็นหลกั

9. ประวติัมอเตอร์ ไม่เคยไหม้ P P  – ชุดท่ีเคยไหมค้วรน ามาใชใ้หน้อ้ย
เคยไหม(้คร้ัง) 2 คร้ัง  ไหมเ้กิน 3 คร้ังควรเปล่ียนใหม่

10. หร่ีวาลว์ทางเขา้หรือทางออก เปิดเตม็ท่ี P P  – ควรใชI้nvertorควบคุมแทน
หร่ีวาลว์(%) 90% การหร่ีวาลว์

11. การเช่ือมต่อท่อกบั Header แบบตวัวาย  – เปล่ียนการเช่ือมต่อแบบตวัทีเป็นตวัวาย
แบบตวัที P P P  ขยายขนาด Header ถา้เล็กเกินไป

รายละเอียด เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อนหมายเลข

 
 
3.3.2.2 สรุปผลการตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองสูบน า้ระบายความร้อน 
1. ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชต้  ่ากวา่พิกดัร้อยละ 14.03 ซ่ึงต ่ากวา่ 30% ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพมอเตอร์ลดลง

โดยทัว่ไปมอเตอร์จะมีประสิทธิภาพลดลง 1% ในทุกๆ 10% ท่ีรับภาระต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของพิกดั 
2. ก าลงัไฟฟ้าของเคร่ืองสูบน ้าชุดท่ี 2 สูงกวา่ชุดอ่ืน ควรตรวจสอบแกไ้ข และควรเปิดใชง้านใหน้อ้ยลง 
3. อตัราการไหลของน ้าแต่ละชุดแตกต่างกนัมากควรตรวจสอบแกไ้ข และควรปรับอตัราการไหลใหไ้ด้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของเคร่ืองท าน ้าเยน็ 
4. สมรรถนะเคร่ืองสูบน ้าชุดท่ี 2 ต ่าท่ีสุดควรตรวจสอบแกไ้ข และควรเปิดการใชง้านใหน้อ้ยก วา่ชุด

อ่ืนๆ 
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5. ความดนัตกคร่อมเคร่ืองสูบน ้าชุดท่ี ..... ผดิปกติไปจากชุดอ่ืนมาก ควรตรวจสอบแกไ้ข 
6. เคร่ืองสูบน ้าชุดท่ี 3 มีเสียงผดิปกติไปจากชุดอ่ืนๆ ควรตรวจสอบแกไ้ข และลดการใชง้าน 
7. เคร่ืองสูบน ้าชุดท่ี 3 มีการสั่นสะเทือนมากกวา่ชุดอ่ืนๆ ควรตรวจสอบแกไ้ข และลดใชง้าน 
8. อุณหภูมิผวิของมอเตอร์ชุดท่ี 2 สูงกวา่ชุดอ่ืนๆ ควรตรวจสอบแกไ้ข และลดการใชง้าน 
9. ควรเปล่ียนวธีิการเปิดใชง้านจากสลบัไปมาเป็นการเดินชุดท่ีมีสมรรถนะสูงสุดเป็นหลกั 
10. มอเตอร์ชุดท่ี 2 เคยไหมม้าแลว้ 2 คร้ัง ควรลดการใชง้าน และถา้เกิน 3 คร้ังควรเปล่ียนใหม ่
11. มีการหร่ีวาลว์เคร่ืองสูบน ้าประมาณ 90 % ซ่ึงส่งผลใหล้ดการใชก้ าลงัไฟฟ้าไดเ้ล็กนอ้ย ควร

เปล่ียนไปใช ้Inverter เพื่อลดรอบมอเตอร์แทน 
12. มีการเช่ือมต่อท่อจากเคร่ืองสูบน ้าไปยงั Header แบบตวัทีส่งผลใหเ้กิดการสูญเสียความดนัมากใน

ขณะท่ีเดินเคร่ืองสูบน ้าพร้อมกนัจ านวนหลายชุด ควรแกไ้ขเป็นแบบตวัวาย หรือขยายขนาด Header 
ใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน หรือแยกท่อ 

 
3.4  หอระบายความร้อน (Cooling Tower) 

3.4.1  การตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 

3.4.1.1 วธีิการตรวจวดัสมรรถนะของหอระบายความร้อน 
การตรวจวดัหอระบายความร้อน จะพิจารณาความสามารถในการระบาย ความร้อนจริง เทียบกบัพิกดั 
(TR) และก าลงัไฟฟ้าท่ีใชต่้อความสามารถในการระบายความร้อน (kW/TR) โดยใชส้มการค านวณ ดงัน้ี 

 ความสามารถในการระบายความร้อน (QT)   = 500 x F x T / 12,000 
 ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชต่้อความสามารถในการระบายความร้อน(IT) = PT  / QT 
 เม่ือ F = อตัราการไหลของน ้าระบายความร้อน (GPM) 
  T = อุณหภูมิน ้าระบายความร้อน เขา้ – ออก (F) 
  PT = ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) 

ตารางที ่3.4-1 การตรวจวดัหอระบายความร้อน 

จุดที ่ การตรวจวดั เคร่ืองมือตรวจวดั ลกัษณะการตรวจวดั 
1 วดัอตัราการไหลของน ้า Ultrasonic Flow meter 

วดัชัว่ขณะ 2 วดัอุณหภูมิน ้า เขา้ – ออก Thermometer 
3 วดัก าลงัไฟฟ้า Power meter 
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3.4.1.2 ผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 
หอระบายความร้อนหมายเลข 1-4 ขนาดพิกดัระบายความร้อน 300 TR และพิกดัก าลงัไฟฟ้า 15 kW 
สมรรถนะ 0.05 kW/TR มีอายกุารใชง้าน 10 ปี เปิดใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง โดยสลบักนัเดินคร้ังละ 1 ชุด 
 

ตารางที ่3.4-2 ผลการตรวจวเิคราะห์หอระบายความร้อนหมายเลข 1-4 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของ
No.1 No.2 No.3 No.4 ขอ้มูล

1. ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ขนาดพิกดัการระบายความร้อน TRR TR 300.00 300.00 300.00 300.00

1.2  ขนาดพิกดัมอเตอร์พดัลม ELR kW 15.00 15.00 15.00 15.00

2.  ข้อมูลตรวจวดั
2.1  ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัพดัลม EL kW 5.78 5.33 5.67 5.44
2.2 อตัราการไหลของน ้าเยน็ระบาย FL GPM 410.00 410.00 410.00 410.00
       ความร้อนท่ีผ่านหอระบายความร้อน
2.3  อุณหภูมิน ้าระบายความร้อนท่ีเขา้หอระบายความ
ร้อน

TI
oF 100.00 100.00 100.00 100.00 จากการตรวจวดั

2.4  อุณหภูมิน ้าเยน็ออกจากหอระบายความร้อน TO
oF 90.00 90.00 90.00 90.00 จากการตรวจวดั

3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1  ความสามารถในการระบายความร้อน TRA TR 170.83 170.83 170.83 170.83

QT  =  500 x F x (TI - TO) / 12,000

3.2 ค่า kW/TR ของหอระบายความร้อน kW/TR kW/TR 0.034 0.031 0.033 0.032
kW/TRA = PT/QT

3.3 ความแตกต่างของก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัพิกดั %kW % 61.47 64.47 62.20 63.73
%kW = ((ELR - EL)/ELR) x 100

3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการท าความเยน็
เทียบกบัพิกดั

%TR % 43.06 43.06 43.06 43.06

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100  
 
3.4.1.3 สรุปผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 
1. ควรตรวจสอบความผดิปกติของหอระบายความร้อนหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ซ่ึงใชก้ าลงัไฟฟ้าสูง

กวา่พิกดั 
2. ควรปรับสมดุลน ้าใหม่ใหมี้ค่าไม่เกินพิกดั เพื่อใหไ้ดอุ้ณหภูมิน ้าลดต ่าลง 
3. ควรพิจารณาเลือกใชง้านชุดท่ีไดอุ้ณหภูมิน ้าต ่าสุดเป็นหลกั แทนการสลบัไปมาจะส่งผลใหค้่า 

kW/TR ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ลดต ่าลง 
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รูปที ่3.4-1 การตรวจวดัหอระบายความร้อน 
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3.4.2  การตรวจวนิิจฉัยหอระบายความร้อน 

3.4.2.1 ผลการตรวจวนิิจฉัยหอระบายความร้อน 

เกณฑม์าตรฐาน
CT - 1 CT - 2 CT - 3 CT - 4

1. ก าลงัไฟฟ้า พิกดั (kW) 15 15 15 15  ก  าลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริงควรต ่ากวา่พิกดั
ตรวจวดั (kW) 5.78 5.33 5.67 5.44 ไม่เกิน 30%
ผลต่าง (%) 61.48 64.44 62.22 63.70  ก  าลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริงควรจะใกลเ้คียงกนั

2. อตัราการไหลของน ้า พิกดั (GPM) 504 504 504 504  –อตัราการไหลควรไม่เกินพิกดั
ตรวจวดั (GPM) 410 410 410 410  อตัราการไหลแต่ละชุดควรใกลเ้คียงกนั

ผลต่าง (%) 18.65 18.65 18.65 18.65
3. อุณหภูมิน ้า เขา้ ( oF ) 100 100 100 100  –อุณหภูมิน ้าออกควรต ่ากวา่ 90 oF

ออก ( oF ) 90 90 90 90  ผลต่างแต่ละชุดควรใกลเ้คียงกนั

ผลต่าง ( oF ) 10 10 10 10

4. ความสามารถในการระบายความร้อน พิกดั (TR) 300 300 300 300  –ความสามารถในการระบายความร้อน
ตรวจวดั (TR) 170.83 170.83 170.83 170.83 ไม่ควรต่างกวา่พิกดัเกิน 20%
ผลต่าง (%) 43.06 43.06 43.06 43.06  แต่ละชุดควรมีค่าใกลเ้คียงกนั

5. สมรรถนะ พิกดั (kW/TR) 0.050 0.050 0.050 0.050  –ค่าตรวจวดัไม่ควรต ่ากวา่ค่าพิกดัเกิน
ตรวจวดั (kW/TR) 0.034 0.031 0.033 0.032 20%

ผลต่าง (%) 32.00 38.00 34.00 36.00  แต่ละชุดควรมีค่าใกลเ้คียงกนั
6. ดชันีการไหลของน ้า พิกดั (GPM/TR) 1.68 1.68 1.68 1.68  –ค่าตรวจวดัไม่ควรเกินพิกดัและ

ตรวจวดั (GPM/TR) 2.40 2.40 2.40 2.40 ไม่ต  ่ากวา่มากเกิน 20%
ผลต่าง (%) 42.86 42.86 42.86 42.86  แต่ละชุดควรมีค่าใกลเ้คียงกนั

7. สภาวะอากาศเขา้ระบาย อุณหภูมิ ( oF ) 92 92 92 92  –อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศเขา้

ความช้ืนสัมพนัธ์ ( % ) 55 55 55 55 แต่ละชุดควรใกลเ้คียงกนั
 อุณหภูมิกระเปาะเปียก (

 oF )

85 85 85 85  ควรมีค่าใกลเ้คียงอากาศแวดลอ้มทัว่ไป

8. ผลต่างของอุณหภูมิน ้าท่ีออกและ
อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศท่ีเขา้ ( oF ) 5 5 5 5

 –อุณหภูมิน ้าท่ีไดค้วรสูงกวา่อุณหภูมิ

กระเปาะเปียกของอากาศเขา้ไม่เกิน 6 oF – 
แต่ละชุดควรมีค่าใกลเ้คียงกนั

9. การกระจายน ้าทัว่ฟิลเลอร์หรือไม่ ทัว่ P P P  –การกระจายน ้าควรทัว่แผ่นฟิลเลอร์
ไม่ทัว่ P และมีขนาดเมด็น ้าใกลเ้คียงกนั

10. มีเมด็น ้ากระเด็นออกดา้นขา้งหรือ มี P  –ตอ้งไม่มีเมด็น ้ากระเด็นออก
ดา้นบนหรือไม่ ไม่มี P P P

11. มีน ้าไหลผ่านโดยไม่เปิดพดัลม มี  –ไม่ควรมีน ้าผ่านชุดท่ีไม่เปิดพดัลม
หรือไม่ ไม่มี P P P P

12. อ่างและถาดน ้าและฟิลเลอร์มี มี  –ไม่ควรมีตะไคร่เกาะ
ตะไคร่น ้าเกาะมากหรือไม่ ไม่มี P P P P

13. พดัลมเป็นใบโลหะหรือพลาสติกท่ีมี ใช่ P P P P  –ควรใชใ้บพดัลมไฟเบอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพต ่าหรือไม่ ไม่ใช่ ประสิทธิภาพสูง
14. มอเตอร์พดัลมเคยไหมห้รือไม่ ไม่เคย P P P  –มอเตอร์ขนาดต ่ากวา่ 10 kW ควรไหม้

เคย(คร้ัง) 1 คร้ัง เพียงคร้ังเดียว
15. ฟิลเลอร์กรอบเปล่ือยหรือไม่ ใช่  –ควรเปล่ียนเม่ือหมดอายกุารใชง้าน

ไม่ใช่ P P P P

16. เดินหอระบายความร้อนจ านวนเท่ากบั
เคร่ืองท าน ้าเยน็ท่ีเดินหรือไม่

ใช่/มากกวา่(ชุด) ใช่ ใช่ ใช่ ใช่  –ควรเดินมากกวา่เคร่ืองท าน ้าเยน็ 1 ชุด

รายละเอียด หอระบายความร้อน
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3.4.2.2 สรุปผลการตรวจวนิิจฉัยหอระบายความร้อน 
1. ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชต้  ่ากวา่พิกดัร้อยละ 62.96 ซ่ึงเกินกวา่ 30 % ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพมอเตอร์ลดลง

โดยทัว่ไปมอเตอร์จะมีประสิทธิภาพลดลง 1 % ในทุกๆ 10 % ท่ีรับภาระต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของพิกดั 
2. ก าลงัไฟฟ้าของพดัลมชุดท่ี 1 สูงกวา่ชุดอ่ืนควรตรวจสอบแกไ้ข และควรเปิดใชง้านใหน้อ้ยลง 
3. อตัราการไหลของน ้าแต่ละชุดควรตรวจสอบแกไ้ข และควรปรับอตัราการไหลใหเ้หมาะสมกบัความ

ตอ้งการของเคร่ืองท าน ้าเยน็และไม่เกินพิกดัของหอระบายความร้อน 
4. อุณหภูมิน ้าท่ีไดแ้ตกต่างกนัประมาณ 10 oF และ มีอุณหภูมิสูงถึง 90 oF ควรตรวจสอบแกไ้ขและใช้

งานใหน้อ้ยลง (โดยทัว่ไปควรมีอุณหภูมิต ่ากวา่ 90 oF) 
5. ความสามารถในการระบายความร้อนของแต่ละชุดแตกต่างกนัและต ่ากวา่พิกดัเกินร้อยละ 20 ควร

ตรวจสอบแกไ้ข 
6. ค่าดชันีการไหลของน ้าแต่ละชุดแตกต่างกนัควรพิจารณาสมดุลน ้าท่ีเขา้แต่ละชุดใหม่ 
7. อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศท่ีเขา้ระบายความร้อนในแต่ละชุดแตกต่างกนั ควรหาสาเหตุและ

แกไ้ข 
8. ผลต่างของอุณหภูมิน ้าท่ีไดแ้ละอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศท่ีเขา้ระบายของแต่ละชุดแตกต่าง

กนัถึง 5 oF ควรตรวจสอบแกไ้ข(โดยทัว่ไปต่างกนัไม่เกิน 6 oF) 
9. การกระจายของน ้าไม่ทัว่ฟิลเลอร์โดยบางจุดมากและบางจุดนอ้ย ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการ

แลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งน ้ากบัอากาศลดลง 
10. มีเมด็น ้ากระเด็นออกดา้นบน ส่งผลใหสู้ญเสียน ้ามากและสมรรถนะลดต ่าลง 
11. มีการเปิดน ้าผา่นหอระบายความร้อนชุดท่ีไม่เปิดพดัลม ส่งผลใหอุ้ณหภูมิน ้าท่ีส่งเขา้เคร่ืองท าน ้าเยน็

มีอุณหภูมิสูง 
12. มีตะไคร่น ้าในอ่างและเกาะท่ีฟิลเลอร์มาก ควรท าความสะอาดเพื่อใหป้ระสิทธิภาพการแลกเปล่ียน

ความร้อนดีข้ึนหรือใชโ้อโซนในการก าจดั 
13. ปัจจุบนัใบพดัลมเป็นโลหะท่ีมีประสิท ธิภาพต ่าควรเปล่ียนเป็นไฟเบอร์จะส่งผลใหล้ดการใช้

พลงังานในการขบัประมาณร้อยละ20 
14. หอระบายความร้อนชุดท่ี 1 มีการพนัมอเตอร์มาแลว้ 1 คร้ัง ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลง

ควรพิจารณาเปล่ียนใหม่ (พนัใหม ่1 คร้ังประสิทธิภาพลดลงประมาณ 4%)  
15. ฟิลเลอร์กรอบและเป่ือย ควรพิจารณาเปล่ียนใหม่ 
16. ควรเดินหอระบายความร้อนมากกวา่การเดินเคร่ืองท าความเยน็1ชุด เพื่อใหอุ้ณหภูมิน ้าท่ีไดใ้กลเ้คียง

อุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศท่ีระบายความร้อน 
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3.5  เคร่ืองส่งลมเยน็ (Air Handling Unit) 

3.5.1  การตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 

3.5.1.1 วธีิการตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองส่งลมเยน็ 
การตรวจวดัเคร่ืองส่งลมเยน็ จะพิจารณาค่าสมรรถนะของเคร่ืองในรูปของก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบัความ
เยน็ท่ีได ้(กิโลวตัตต่์อตนัความเยน็ ; kW/TR) ท่ีภาระเตม็พิกดัเพื่อน าไปใชเ้ปรียบเทียบกบัสมรรถนะของ
เคร่ืองของผูผ้ลิต เพื่อพิจารณาความแต กต่างก่อนท่ีจะหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุง หรือเปล่ียนใหม่ต่อไป 
โดยใชส้มการค านวณดงัน้ี 

  ChP = PC / Q 
  PC = ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้(kW) 
  Q = ความสามารถในการท าความเยน็ (TR) 
   = 500 x F x T / 12,000 
  F = อตัราการไหลของน ้าเยน็ (GPM) 
  T = อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้-อุณหภูมิน ้าเยน็ออก (F)  
 

ตารางที ่3.5-1 การตรวจวดัเคร่ืองส่งลมเยน็ 

จุดที ่ การตรวจวดั เคร่ืองมือตรวจวดั ลกัษณะการตรวจวดั 
1 วดัอตัราการไหลของน ้าเยน็ Ultrasonic Flow meter วดัชัว่ขณะ ขณะท่ีภาระ

สูงสุด 2 วดัอุณหภูมิน ้าเยน็เขา้-ออก Thermometer 
3 วดัก าลงัไฟฟ้า Power meter 

 
3.5.1.2 ผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 
เคร่ืองส่งลมเยน็ท่ีสุ่มตรวจมีขนาดพิกดั 30, 40, 50 TR และพิกดัก าลงัไฟฟ้า 5, 7, 10 กิโลวตัต ์มีอายกุารใช้
งาน 15 ปี เปิดใชง้านตลอด 24 ชัว่โมง 
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ตาราง 3.5-2 ผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะเคร่ืองส่งลมเยน็ 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล ทีม่าของ
No.1 No.2 No.3 ข้อมูล

1. ข้อมูลเบือ้งต้น

1.1 ขนาดพิกดัการท าความเยน็ TRR TR 30.00 40.00 50.00

1.2  ขนาดพิกดัมอเตอร์พดัลม ELR kW 5.00 7.00 10.00

2.  ข้อมูลตรวจวดั
2.1  ก าลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัพดัลม EL kW 3.06 4.44 6.39
2.2 อตัราการไหลของน ้าเยน็ท่ีไหลผ่าน FL GPM 60.00 80.00 100.00

2.3  อุณหภูมิน ้าเยน็ท่ีเขา้เคร่ืองส่งลมเยน็ TI
oF 45.00 45.00 45.00 จากการตรวจวดั

2.4  อุณหภูมิน ้าเยน็ออกจากเคร่ืองส่งลมเยน็ TO
oF 55.00 55.00 55.00 จากการตรวจวดั

3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค

3.1  ความสามารถในการท าความเยน็ TRA TR 25.00 33.33 41.67

Q  =  500 x F x (TI - TO) / 12,000

3.2 ค่า kW/TR ของเคร่ืองส่งลมเยน็ kW/TR kW/TR 0.12 0.13 0.15
kW/TR = PA / Q

3.3 ความแตกต่างของก าลงัไฟฟ้าท่ีใชเ้ทียบกบั
พิกดั

%EL % 38.80 36.57 36.10

%EL = ((ELR - EL)/ELR) x 100

3.4 ความแตกต่างของความสามารถในการท า
ความเยน็เทียบกบัพิกดั

%TR % 16.67 16.68 16.66

%TR = ((TRR - TRA)/TRR) x 100  
 
3.5.1.3 สรุปผลการตรวจวเิคราะห์สมรรถนะ 
1. AHU ท าความเยน็ไดต้  ่ากวา่พิกดัมากกวา่ร้อยละ 10 ควรหาแนวทางแกไ้ข โดยเฉพาะ AHU-3 
2. อตัราการไหลของน ้าเยน็ผา่น AHU ต ่ากวา่พิกดัมากกวา่ร้อยละ 10 ขณะท่ีวาลว์เปิด 100% 

 
 



บทท่ี 7 รายงานการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ  
 

 

 40-60 

   

   

รูปที ่3.5-1 การตรวจวดัสมรรถนะเคร่ืองส่งลมเยน็ 
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3.5.2  การตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองส่งลมเยน็ 

3.5.2.1 ผลการตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองส่งลมเยน็ 

เกณฑม์าตรฐาน
AHU - 1 AHU - 2 AHU - 3

1. ก าลงัไฟฟ้า พิกดั (kW) 5 7 10  ก  าลงัไฟฟ้าท่ีใชจ้ริงควรต ่ากวา่พิกดั
ตรวจวดั (kW) 3.06 4.44 6.39 ไม่เกิน 30%
ผลต่าง (%) 38.89 36.51 36.11

2. อตัราการไหลของน ้าเยน็ พิกดั (GPM) 72 96 120  –ควรไดต้ามพิกดัขณะท่ีวาลว์เปิด 100%
(วาลว์เปิดเตม็ท่ี) ตรวจวดั (GPM) 60 80 100  ขนาดเท่ากนัอตัราการไหลควร

ผลต่าง (%) 16.67 16.67 16.67 ไม่ต่างกนั
3. อุณหภูมิน ้าเยน็ เขา้ ( oF ) 45 45 45  –อุณหภูมิน ้าเขา้ไม่ควรแตกต่างกนั

ออก ( oF ) 55 55 55

ผลต่าง ( oF ) 10 10 10

4. ความสามารถในการท าความเยน็ พิกดั (TR) 30 40 50  –ท่ีภาระเตม็พิกดัค่าตรวจวดัไม่ควร
(ท่ีภาระเตม็พิกดัวาลว์น ้าเปิด 100%) ตรวจวดั (TR) 25.00 33.33 41.67 ต ่ากวา่พิกดัเกิน 10%

ผลต่าง (%) 16.67 16.67 16.67
5. สมรรถนะ พิกดั (kW/TR) 0.167 0.175 0.200  –ค่าตรวจวดัไม่ควรต ่ากวา่ค่าพิกดัเกิน

ตรวจวดั (kW/TR) 0.120 0.130 0.150 10%
ผลต่าง (%) 28.00 25.71 25.00

6. ดชันีการไหลของน ้าเยน็ท่ีภาระสูงสุด พิกดั (GPM/TR) 2.4 2.4 2.4  –ค่าตรวจวดัไม่ควรต ่ากวา่พิกดัเกิน 10%
(วาลว์เปิด 100%) ตรวจวดั (GPM/TR) 2.0 2.0 2.0

ผลต่าง (%) 16.67 16.67 16.67
7. อตัราการไหลของอากาศ พิกดั (CFM) 10500 14000 17500  –อตัราการไหลไม่ควรต่างจากพิกดั

ตรวจวดั (CFM) 9000 12000 15000 เกิน 10%
ผลต่าง (%) 14.29 14.29 14.29

8. ดชันีอตัราการไหลของอากาศ พิกดั (CFM/TR) 350 350 350  –ค่าตรวจวดัไม่ควรต่างจากค่าพิกดัเกิน
ตรวจวดั (CFM/TRพิกดั) 300 300 300 10%

ผลต่าง (%) 14.29 14.29 14.29  –ทัว่ไปประมาณ 300-400 CFM/TR
9. สภาวะอากาศท่ีเขา้ อุณหภูมิ ( oF ) 76 76 76

        ความช้ืนสัมพนัธ์    
  ( %RH )

60 60 60

อุณหภูมิจุดน ้าคา้ง ( oF ) 65 65 65

10. สภาวะอากาศท่ีออก อุณหภูมิ ( oF ) 60 60 60  –ความช้ืนสัมพนัธ์ควรสูงกวา่ 80%RH

        ความช้ืนสัมพนัธ์    
  ( %RH )

87 87 87

11. อุณหภูมิผิวคอยล์ ( oF ) 56 56 56

12. อุณหภูมิผิวคอยลต์  ่ากวา่อุณหภูมิจุด
น ้าคา้ง

( oF ) 9 9 9  –อุณหภูมิผิวคอยลค์วรต ่ากวา่อุณหภูมิจุด
น ้าคา้งของอากาศท่ีเขา้

13. อุณหภูมิอากาศท่ีออกสูงกวา่อุณหภูมิ
น ้าเยน็ท่ีออก

( oF ) 5 5 5  –แต่ละชุดควรไม่ต่างกนัมาก

14. มีน ้ากลัน่ตวัออกจาก AHU หรือไม่ มี / ไม่มี มี มี มี  –ควรมีน ้าออกตลอดเวลา
15. กรองอากาศสะอาดและอยูใ่น สะอาด / สกปรก สะอาด สะอาด สะอาด  –ควรสะอาดและไม่เส่ือมสภาพ
สภาพดีหรือไม่ ดี / เส่ือมสภาพ เส่ือมสภาพ เส่ือมสภาพ เส่ือมสภาพ
16. อุณหภูมิท่ีปรับตั้ง ( oC ) 22.5 22.5 22.5  –ควรเหมาะสมกบัการปรับอากาศและสูง

ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้

รายละเอียด เคร่ืองส่งลมเยน็
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เกณฑม์าตรฐาน
AHU - 1 AHU - 2 AHU - 3

17. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิใชง้านได้
ปกติหรือไม่

ปกติ / ไม่ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ  –ปรับอุณหภูมิแลว้วาลว์น ้าท  างาน

18. ฉนวนหุ้มท่อน ้าเยน็เส่ือมสภาพหรือไม่ ปกติ / เส่ือม ปกติ ปกติ ปกติ  –ฉนวนอมน ้าหรือยุย่ควรเปล่ียน

19. อุณหภูมิน ้าก่อนเขา้ AHU สูงกวา่
อุณหภูมิน ้าจากเคร่ืองท าน ้าเยน็

( oF ) 1 1 1  –ไม่ควรแตกต่างกนัเกิน 1 oC

20. ครีบของคอยลเ์ส่ือมสภาพหรือไม่ เส่ือม / ไม่เส่ือม ไม่เส่ือม ไม่เส่ือม ไม่เส่ือม  –ครีบไม่ควรผุหรือยุย่
21.วาลว์ควบคุมน ้าเป็นแบบสองทาง สองทาง / สามทาง สองทาง สองทาง สองทาง  –ควรเป็นวาลว์สองทาง
หรือสามทางและช ารุดก่ีเปอร์เซ็นต์ ช ารุด (%)  –ควรใชง้านไดเ้ป็นปกติ
22. สภาพสายพานขบัพดัลม หยอ่น / เส่ือมสภาพ / 

ปกติ
ปกติ ปกติ ปกติ  –ไม่หยอ่ยและไม่เส่ือมสภาพ

23. พดัลมระบายอากาศมีการท างาน เปิดตลอดเวลา P P P  –ควรใช ้CO2 Sensor ควบคุมการท างาน

อยา่งไร ไม่เปิดใชง้าน  โดยปรับท่ีค่าประมาณ 900-1000 ppm
มีอุปกรณ์ควบคุม

รายละเอียด เคร่ืองส่งลมเยน็

 
 

3.5.2.2 สรุปผลการตรวจวนิิจฉัยเคร่ืองส่งลมเยน็ 
1. ก าลังไฟฟ้าท่ีใชต้  ่ากวา่พิกดัร้อยละ 37.17 ซ่ึงเกินกวา่ 30 % ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพมอเตอร์ลดลง

โดยทัว่ไปมอเตอร์จะมีประสิทธิภาพลดลง 1 % ในทุกๆ 10 % ท่ีรับภาระต ่ากวา่ร้อยละ 80 ของพิกดั 
2. อตัราการไหลของน ้าเยน็ควรไดต้ามพิกดัขณะท่ีวาลว์เปิด 100% 
3. อุณหภูมิน ้าเยน็ท่ีเขา้ของเคร่ืองส่งลมเยน็แต่ละชุดไม่ควรต่างแตกกนั 
4. ความสามารถในการท าความเยน็ของแต่ละชุดต ่ากวา่พิกดัเกิน 10% ควรตรวจสอบแกไ้ข 
5. ค่าดชันีการไหลของน ้าเยน็แต่ละชุดต ่ากวา่พิกดัเกิน 10% ควรตรวจสอบแกไ้ข 
6. อตัราการไหลของอากาศแต่ละชุดต ่ากวา่พิกดัเกิน 10% ควรตรวจสอบแกไ้ข 
7. ความช้ืนสัมพนัธ์ควรสูงกวา่ 80%RH 
8. อุณหภูมิผวิคอยลค์วรต ่ากวา่อุณหภูมิจุดน ้าคา้งของอากาศท่ีเขา้ 
9. อุณหภูมิอากาศท่ีออกสูงกวา่อุณหภูมิน ้าเยน็ท่ีออกแต่ละชุดไม่ควรแตกต่างกนั 
10. ควรมีน ้ากลัน่ตวัออกจาก AHU ตลอดเวลา 
11. กรองอากาศเส่ือมสภาพควรเปล่ียน 
12. อุณหภูมิท่ีปรับตั้งไวท่ี้ 22.5 OC ยงัสามารถปรับเพิ่มใหสู้งข้ึนได ้
13. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิควรใชง้านไดป้กติ 
14. ฉนวนหุม้ท่อน ้าเยน็ควรอยูใ่นสภาพปกติ  
15. อุณหภูมิน ้าก่อนเขา้ AHU ไม่ควรแตกต่างกวา่อุณหภูมิน ้าจากเคร่ืองท าน ้าเยน็เกิน 1OC 
16.   ครีบของคอยลค์วรอยูใ่นสภาพปกติ 
17. วาลว์ควบคุมน ้าควรเป็นแบบสองทาง และใชง้านไดต้ามปกติ 
18. สายพานขบัพดัลมควรอยูใ่นสภาพปกติ 
19. พดัลมระบายอากาศมีการเปิดตลอดเวลา ควรพิจารณาใช ้CO2 Sensor ควบคุมการท างาน 
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บทที ่4 
แนวทางการอนุรักษ์พลงังาน 

 
4.1  แนวทางการอนุรักษ์พลงังานเคร่ืองท าน า้เยน็ 

4.1.1 เคร่ืองท าน ้าเยน็มีภาระการท างานต ่ามาก ยงัมีความสามารถในการเพิ่มท าความเยน็ไดเ้พิ่มมากข้ึน 
ควรมีการจดัการบริหารการท าใหเ้ตม็พิกดัของเคร่ืองท าน ้าเยน็ มีอายกุารใชง้านเกิน 10 ปี และมี
ประสิทธิภาพต ่ามาก 

4.1.2  การปรับตั้งอุณหภูมิน ้าเยน็ยงัสามารถเพิ่มอุณหภูมิน ้าเยน็ใหสู้งข้ึนไปไดอี้ก โดยท่ีไม่กระทบต่อ
กระบวนการผลิต 

4.1.3 เคร่ืองท าน ้าเยน็ค่าสมรรถนะ 1.30 kW/TR ซ่ึงถือวา่ต ่ามาก และมีอายกุารใชง้านเกิน 10 ปี ควร
พิจารณาเปล่ียนเคร่ืองท าน ้าเยน็ใหม่ ซ่ึงปัจจุบนัมีค่าสมรรถนะท่ี 0.6 kW/TR 

 
4.2 แนวทางการอนุรักษ์พลงังานเคร่ืองสูบน า้เยน็ 

4.2.1 ควรปรับอตัราการไหลของเคร่ืองสูบน ้าเยน็ใหเ้พิ่มสูงข้ึน โดยมีค่ามาตรฐานท่ี 2.4 GPM/TR 
4.2.2 เคร่ืองสูบน ้าเยน็หมายเลข CHP – 01 ใชก้ าลงัไฟฟ้ามากกวา่เคร่ืองสูบน ้าเยน็ตวัอ่ืน มีเสียงดงั

ผดิปกติ และยงัมีการสั่นมากจนสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ควรลดการใชง้านและควรมีการ
ตรวจสอบหาสาเหตุแกไ้ข 

4.2.3 สามารถเปล่ียนวธีิการเปิดใชง้านจากสลบัไปมาเป็นการเดินชุดท่ีมีสมรรถนะสูงสุดเป็นหลกั 
4.2.4 เคร่ืองสูบน ้าเยน็หมายเลข CHP – 02 เคยมีการพนัใหม่ถึง 2 คร้ัง และมีอุณหภูมิผวิท่ีสูงมากควร

พิจารณาเปล่ียนเคร่ืองสูบน ้าเยน็ใหม่ 
4.2.5 เคร่ืองสูบน ้าเยน็หมายเลข CHP – 03 มีการหร่ีวาลว์ไวท่ี้ 90% สามารถปรับไปท่ี 100%  
4.2.6 มีการเช่ือมต่อท่อเฮดเดอร์เป็นแบบตวัที ควรมีการปรับเปล่ียนใหเ้ป็นแบบตวัวาย 

 
4.3  แนวทางการอนุรักษ์พลงังานเคร่ืองสูบน า้ระบายความร้อน 

4.3.1 ควรปรับอตัราการไหลของเคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อนใหเ้พิ่มสูงข้ึน โดยมีค่ามาตรฐานท่ี 3.0 
GPM/TR 

4.3.2 เคร่ืองสูบน ้าระบายความ ร้อนหมายเลข CDP – 03 มีเสียงดงัผดิปกติ และยงัมีการสั่นมากจน
สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า ควรลดการใชง้านและควรมีการตรวจสอบหาสาเหตุแกไ้ข 
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4.3.3 เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อนหมายเลข CDP – 02 ใชก้ าลงัไฟฟ้ามากกวา่เคร่ืองสูบน ้าระบายความ
ร้อนตวัอ่ืน เคยมีการพนัใหม่ถึง 2 คร้ัง และมีอุณหภูมิผวิท่ีสูงมากควรพิจารณาเปล่ียนเคร่ืองสูบน ้า
ระบายความร้อนใหม่ 

4.3.4 เคร่ืองสูบน ้าระบายความร้อนหมายเลข CDP – 03 มีการหร่ีวาลว์ไวท่ี้ 90% สามารถปรับไปท่ี 
100%  

4.3.5 สามารถเปล่ียนวธีิการเปิดใชง้านจากสลบัไปมาเป็นการเดินชุดท่ีมีสมรรถนะสูงสุดเป็นหลกั 
4.3.6 มีการเช่ือมต่อท่อเฮดเดอร์เป็นแบบตวัที ควรมีการปรับเปล่ียนใหเ้ป็นแบบตวัวาย 

 
4.4 แนวทางการอนุรักษ์พลงังานหอระบายความร้อน 

4.4.1 การกระจายของน ้าไม่ทัว่ฟิลเลอร์โดยบางจุดมากและบางจุดนอ้ย ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการ
แลกเปล่ียนความร้อนระหวา่งน ้ากบัอากาศลดล ง อตัราการไหลของน ้าแต่ละชุดควรตรวจสอบ
แกไ้ข และควรปรับอตัราการไหลใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของเคร่ืองท าน ้าเยน็และไม่เกิน
พิกดัของหอระบายความร้อน 

4.4.2 ฟิลเลอร์กรอบและเป่ื อย มีเมด็น ้ากระเด็นออกดา้นบน ส่งผลใหสู้ญเสียน ้ามากและสมรรถนะลด
ต ่าลง ควรพิจารณาเปล่ียนใหม่ และมีตะไคร่น ้าในอ่างและเกาะท่ีฟิลเลอร์มาก ควรท าความสะอาด
เพื่อใหป้ระสิทธิภาพการแลกเปล่ียนความร้อนดีข้ึนหรือใชโ้อโซนในการก าจดั 

4.4.3 ควรเดินหอระบายความร้อนมากกวา่การเดินเคร่ืองท าความเยน็ 1ชุด เพื่อใหอุ้ณหภูมิน ้าท่ีได้
ใกลเ้คียงอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศท่ีระบายความร้อน 

4.4.4 หอระบายความร้อนหมายเลข CT - 1 มีการพนัมอเตอร์มาแลว้ 1 คร้ัง ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพของ
มอเตอร์ลดลงควรพิจารณาเปล่ียนใหม่  

4.4.5 ปัจจุบนัใบพดัลมเป็นโลหะท่ีมีประสิทธิภาพต ่าควรเปล่ียนเป็นไฟเบอร์ 
 

4.5 แนวทางการอนุรักษ์พลงังานเคร่ืองส่งลมเยน็และพืน้ทีป่รับอากาศ 

4.5.1 ควรมีการกั้นพื้นท่ีท างานแยกเป็นส่วนๆ สามารถท าใหล้ดการปรับอากาศในพื้นท่ีท่ีไม่ไดท้  างาน
ได ้และยงัสามารถปรับเพิ่มอุณหภูมิหอ้งใหสู้งข้ึน 

4.5.2 พิจารณาการติดตั้ง CO2 sensor แทนการเปิดพดัลมระบายอากาศทิ้งไวต้ลอดเวลา 
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บทที ่5 
การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศแบบท าน า้เยน็ 

 
5.1 สรุปมาตรการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศแบบท าน า้เยน็ 
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5.2  มาตรการอนุรักษ์พลงังานในระบบปรับอากาศ 
 

รายละเอยีดมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) 

1) มาตรการล าดบัท่ี : 1 
2) ช่ือมาตรการ : มาตรการ การเพิ่มอุณหภูมิน ้าเยน็ใหสู้งข้ึน 
3) ผูรั้บผดิชอบมาตรการ : คณะท างานอนุรักษพ์ลงังาน ต าแหน่ง : - 
4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง : เคร่ืองท าน ้าเยน็ 
5) จ านวนท่ีปรับปรุง : 3 ชุด  
6) สถานท่ีปรับปรุง : หอ้ง CH Room 
7) สาเหตุ การปรับปรุง : เพื่อลดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าในส่วนของเคร่ื องท าน ้าเยน็  และให้

สอดคลอ้งต่อนโยบายการอนุรักษ ์
 กิโลวตัต ์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 50.77 22,680.00 70,829.64 
9)    ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 232.88 839,160.00 2,620,696.68 
10)   ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัปรับปรุง
ปรับปรุง 

182.11 816,480.00 2,549,867.04 
11)   เงินลงทุนทั้งหมด  25,000 บาท 
12)  ระยะเวลาคืนทุน  0.35 ปี 
13)   รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง 
  ปรับตั้งอุณหภูมิน ้าเยน็ท่ีเคร่ืองท าน ้าเยน็ใหสู้งข้ึน โดยเพิ่มอุณหภูมิน ้าเยน็จาก 45 oF เป็น 47 oF  
14) วธีิการตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรับปรุง 
   ตรวจวดัพลงัไฟฟ้าก่อนและหลงัการปรับปรุงของเคร่ืองท าน ้าเยน็ 
15) แสดงวธีิการค านวณประกอบ 
  แสดงรายละเอียดการวเิคราะห์ในหนา้ถดัไป 
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สถานประกอบการ     :  บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น จ ากดั 

สถานทีต่ั้ง       :  11/6 ซอยอินทามระ40 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง  

  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10400 

ช่ือมาตรการ   :  การเพิ่มอุณหภูมิน ้าเยน็ใหสู้งข้ึน 

 

ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 
โรงงานติดตั้งเคร่ืองท าน ้าเยน็เพื่อใชใ้นการปรับอากาศ จ านวนทั้งส้ิน 3 ชุด ดงัน้ี 

เคร่ืองท าน า้เยน็ การระบาย ขนาดพกิดั   อุณหภูมนิ า้เยน็ 
ที่ปรับตั้ง 

ใช้งานปีละ 

แบบ ความร้อน ท าความเยน็ พลงัไฟฟ้า  (h/y) 

      (น า้/อากาศ) (TR) (kW) เดมิ(oF)  ใหม่(oF)  
  รวมศูนย ์ น ้า 210 273 45 47 3600 

รวมศูนย ์ น ้า 210 273 45 47 3600 

รวมศูนย ์ น ้า 210 273 45 47 3600 

 
ผงัการท างาน (Flow Chat Diagram) 
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ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 
แต่เดิมนั้นสถานประกอบการไดท้  าการปรับตั้งอุณหภูมิน ้าเยน็ของเคร่ืองท าน ้าเยน็ไวท่ี้ 45oF ทางทีมงาน
ไดเ้สนอความเห็นวา่เคร่ืองท าความเยน็ยงัสามารถเพิ่มอุณหภูมิน ้าเยน็ได ้

 
 

แนวคิดและขั้นตอนการด าเนินการ 

การปรับตั้งอุณหภูมิน ้าเยน็ใหสู้งข้ึนจะส่งผลใหค้วามดนัสารท าความเยน็ดา้นต ่า (Low Pressure) สูงข้ึน 
ซ่ึงจะท าใหเ้คร่ืองท าความเยน็มีประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยค่า kW/TR จะลดลงหรือค่า COP สูงข้ึน 
โดยทัว่ไปถา้อุณหภูมิน ้าเยน็สูงข้ึน 1F จะส่งผลใหค้่า kW/TR ของเคร่ืองลดลงประมาณ 2 – 4 % จึงมี
แนวคิดท่ีจะเพิ่มอุณหภูมิน ้าเยน็จาก 45F เป็น 47F ซ่ึงจะไม่กระทบต่อการใชง้าน 

 

สภาพหลงัปรับปรุง 

หลงัจากท่ีทีมงานไดท้  าการเพิ่มอุณหภูมิน ้าเยน็จาก 45 oF เป็น 47 oF โดยท่ีไม่ไดบ้อกใหพ้นกังานฝ่ายผลิต
รับทราบ แลว้ลองสุ่มสอบถามจากพนกังานปราก ฏวา่สามารถท างานต่อไดโ้ดยท่ีไม่ทราบวา่มีการลด
อุณหภูมิปรับอากาศลง 
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ระยะเวลาด าเนินการ        : ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2555 เป็นตน้ไป 

เงินลงทุน                         : 25,000 บาท 

ผลประหยดัด้านพลงังานไฟฟ้าทีไ่ด้   : 22,680 kWh/ปี    

ผลประหยดัทีไ่ด้            : 70,830 บาท/ปี 0.001932 ktoe/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน             : 0.35 ปี 

 

ข้อเสนอแนะ  -          
   

แนวทางการขยายผล   -          

 

วธีิการค านวณผลการอนุรักษ์พลงังาน 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh 3.123 ใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y 3,600 จากการใชง้านจริง
1.3  ตวัประกอบการท างาน OF % 100 ภาระการปรับอากาศ

เปล่ืยนแปลงเท่าใด
1.4 ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัขอ้มูล CI ฿ 25,000 ค่าจา้งตรวจวดัต่างๆ
2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1  อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้ก่อนเพ่ิมอูณหภูมิน ้าเยน็ Toi
๐F 55 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.2  อุณหภูมิน ้าเยน็ออกก่อนเพ่ิมอูณหภูมิน ้าเยน็ TOO
๐F 45 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.3  อุณหภูมิน ้าเยน็เขา้หลงัเพ่ิมอูณหภูมิน ้าเยน็ TNI
๐F 55 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.4  อุณหภูมิน ้าเยน็ออกหลงัเพ่ิมอูณหภูมิน ้าเยน็ TNO
๐F 47 การตรวจวดัท่ีภาระสูง

2.5  อตัราการไหลของน ้าเยน็ FLO GPM 504 จากการตรวจวดั

2.6  ก าลงัไฟฟ้าก่อนเพ่ิมอุณหภูมิน ้าเยน็ ELO kW 232.88 จากการตรวจวดั
2.7  ก าลงัไฟฟ้าหลงัเพ่ิมอุณหภูมิน ้าเยน็ ELN kW 182.11 จากการตรวจวดั
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 หนา้ 50-60 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1  ความสามารถในการท าความเยน็เดิม

TRO = ((500 x FLO x (TOi - TOO))/12,000 TRO TR 210.00
3.2  ความสามารถในการท าความเยน็หลงัเพ่ิม

อุณหภูมิน ้าเยน็
TRN = ((500 x FLO x (TNI - TNO))/12,000 TRN TR 168.00

3.3  ประสิทธิภาพเคร่ืองท าน ้าเยน็ก่อนปรับ
ChPO = ELO / TRO ChPO kW/TR 1.11

3.4 ประสิทธิภาพเคร่ืองท าน ้าเยน็หลงัเพ่ิม
       อุณหภูมิ

ChPN = ELN / TRN ChPN kW/TR 1.08
3.5  พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อปี

ES = (ChPO - ChPN) x TRO x h x OF ES kWh/y 22,680
3.6  ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง

SC  = ES x EC SC ฿/y 70,830
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน

 PB = CI / SC PB y 0.35
5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 22,680
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 70,830
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.35  
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 หนา้ 51-60 

รายละเอยีดมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) 

1) มาตรการล าดบัท่ี : 2 
2) ช่ือมาตรการ : มาตรการ การลดพื้นท่ีปรับอากาศ 
3) ผูรั้บผดิชอบมาตรการ : คณะท างานอนุรักษพ์ลงังาน ต าแหน่ง : - 
4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง : - 
5) จ านวนท่ีปรับปรุง : -  
6) สถานท่ีปรับปรุง : โรงตดั-เยบ็ 
7) สาเหตุการปรับปรุง : เพื่อลดการสูญเสียพลงังาน 

 กิโลวตัต ์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
8)     เป้าหมายเชิงปริมาณ 55.11 198,403.20 619,613.19 
9)     ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 275.56 992,016.00 3,098,065.9

7 10)   ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการปรับปรุง 220.45 793,612.80 2,478,452.7
8 11)    เงินลงทุนทั้งหมด  300,000 บาท 

12)    ระยะเวลาคืนทุน  0.48 ปี 
13)  รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง 
  ท ากั้นหอ้งโดยแบ่งเป็นหอ้งยอ่ยๆ พร้อมทั้งติดฝ้าปิดช่องร่ัวของอากาศท่ีโรงตดั-เยบ็  
14)  วธีิการตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรับปรุง 
  ตรวจวดัพร้อมทั้งบนัทึกค่าพลงังานไฟฟ้าก่อนและหลงัการปรับปรุง 
15)  แสดงวธีิการค านวณประกอบ 
  แสดงรายละเอียดการวเิคราะห์ในหนา้ถดัไป 
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 หนา้ 52-60 

สถานประกอบการ     :  บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น จ ากดั 

สถานทีต่ั้ง       :  11/6 ซอยอินทามระ40 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง  

  กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10400 

ช่ือมาตรการ   :  การลดพื้นท่ีปรับอากาศ 

 

ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

โรงงานติดตั้งเคร่ืองท าน ้าเยน็เพื่อใชใ้นการปรับอากาศ จ านวนทั้งส้ิน 3 ชุด ดงัน้ี 

เคร่ืองท าน า้เยน็ การระบาย ขนาดพกิดั   อุณหภูมิน า้เยน็ ใช้งานปีละ 

แบบ ความร้อน ท าความเยน็ พลงัไฟฟ้า  ทีป่รับตั้ง (h/y) 

      
(น า้/อากาศ) (TR) (kW) 

เดิม
(oF)  

ใหม่
(oF)        

รวมศูนย ์ น ้า 210 273 45 47 3600 
รวมศูนย ์ น ้า 210 273 45 47 3600 

รวมศูนย ์ น ้า 210 273 45 47 3600 
 

ผงัการท างาน (Flow Chat Diagram) 
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 หนา้ 53-60 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

เน่ืองจากแต่เดิมโครงสร้างโรงงานนั้ น เป็นโกดงัเก็บสินคา้เก่า แลว้มีการปรับปรุงเป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมพร้อมทั้งติดตั้งระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย ์จึงมีจุดร่ัวไหลของอากาศหลายจุด 

 

 
 

แนวคิดและขั้นตอนการด าเนินการ 

พื้นท่ีปรับอากาศจะรับภาระความร้อนสองส่วน คือ ภาระความร้อนจากภายใน (Internal Load) ซ่ึงเกิดจาก
คนและอุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังานต่างๆ ส่วนท่ีสองภาระจากภายนอก (External Load) ซ่ึงเกิดจากความร้อน
จากดวงอาทิตย ์และอากาศภายนอกท่ีร่ัวเขา้หอ้งปรับอากาศ ดงันั้นพื้นท่ีปรับอากาศบางพื้นท่ีท่ีไม่ไดใ้ช้
งานหรือใชง้านนอ้ยหรือมีการร่ัวไหลก็จะเป็นภาระของระบบปรับอากาศด้ วย จึงมีแนวคิดท่ีจะกั้นหอ้ง
ปรับอากาศเพื่อลดภาระการปรับอากาศ 

 

สภาพหลงัปรับปรุง 

ทีมงานไดท้  าการปรับปรุงโดยมีการกั้นหอ้งพร้อมทั้งติดฝ้าแบ่งเป็นหอ้งทั้งหมด 8 หอ้ง 
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 หนา้ 54-60 

ระยะเวลาด าเนินการ        : ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555 เป็นตน้ไป 

เงินลงทุน                         : 300,000 บาท 

ผลประหยดัด้านพลงังานไฟฟ้าทีไ่ด้           : 198,403.2 kWh/ปี    

ผลประหยดัทีไ่ด้            : 619,613.19 บาท/ปี 0.0169 ktoe/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน             : 0.49 ปี 
 

ข้อเสนอแนะ  -          
   

แนวทางการขยายผล   -          
 

วธีิการค านวณผลการอนุรักษ์พลงังาน
 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1. ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh จากใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้านต่อปี h h/y จากการใชง้านจริง
1.3 ค่า kW/TR ของระบบปรับอากาศ ChP kW/TR จากการตรวจวดัประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองปรับอากาศทั้งหมด
1.4 ตนัท าความเยน็รวมท่ี TR TR จากการตรวจวดัความสามารถการ
เคร่ืองปรับอากาศท าได้ ท  าความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ

1.5 ตวัประกอบการท างาน OF - ประเมินจากการท างานของ
ของเคร่ืองปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์ถา้เดินตลอดเวลา

OF = 1.0
1.6 ค่าใชจ่้ายในการกั้นหอ้ง CI ฿
2. ข้อมูลตรวจวดั

2.1 พ้ืนท่ีปรับอากาศเดิม AO m2 ใชต้ลบัเมตรวดัพ้ืนท่ี

2.2 พ้ืนท่ีปรับอากาศท่ีลดลง AR m2 ใชต้ลบัเมตรวดัพ้ืนท่ี
3. การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ร้อยละพ้ืนท่ีหอ้งปรับอากาศท่ีลดลง RA %

RA = (AR / AO) x 100
20.00

3,000.00

15,000.00

300,000.00

1.00

166.00

1.66
3,600.00

3.12
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 หนา้ 55-60 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
3.2 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลงต่อ ES kWh/y 198,403.20
ปีจากการกั้นหอ้ง

ES = (RA/100) x TR x ChP
 x h x OF

3.3 ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y
SC = ES x EC

4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.48

PB =  CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากกการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีใชล้ดลง ES kWh/y 198,403.20
5.2 ค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง SC ฿/y 619,613.19
5.3 ระยะเวลาคืนทุน PB y 0.48

619,613.19
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 หนา้ 56-60 

รายละเอยีดมาตรการอนุรักษ์พลงังาน 
(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า) 

1) มาตรการล าดบัท่ี : 3 
2) ช่ือมาตรการ : มาตรการ การเปล่ียนใบพดัลมหอระบายความร้อน 
3) ผูรั้บผดิชอบมาตรการ : คณะท างานอนุรักษพ์ลงังาน ต าแหน่ง : - 
4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง : ใบพดัลมหอระบายความร้อน 
5) จ านวนท่ีปรับปรุง : 4 ชุด  
6) สถานท่ีปรับปรุง : หลงัโกดงัเก็บสินคา้ 
7) สาเหตุการปรับปรุง : เพื่อลดการสูญเสียพลงังานไฟฟ้าท่ีพดัลมของหอระบายความร้อน (Blade of 

Cooling Tower) และใหส้อดคลอ้งต่อนโยบายการอนุรักษ ์

 กิโลวตัต ์ กิโลวตัต-์ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 
8)     เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.56 5,616.49 17,540.30 
9)     ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งอิงก่อนการปรับปรุง 5.56 20,016.00 62,509.97 
10)   ระดบัการใชพ้ลงังานเป้าหมายหลงัการปรับปรุง 4.00 14,400.00 44,971.20 
11)    เงินลงทุนทั้งหมด  25,000 บาท 
12)    ระยะเวลาคืนทุน  1.43 ปี 
13)  รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง 

 เปล่ียนใบพดัลมหอระบายความร้อน  จากเดิมท่ีเป็นใบพดัลมชนิดเหล็กท่ีมีการใชพ้ลงัไฟฟ้าสูง 
เป็นใบพดัลมไฟเบอร์ท่ีลดการใชพ้ลงัไฟฟ้าลงได ้20% ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเดิม 
14)  วธีิการตรวจสอบผลการประหยดัหลงัปรับปรุง 

 ตรวจวดัค่าพลงัไฟฟ้าและอตัราการถ่ายเทอากาศท่ีหอระบายความร้อนทุกชุดก่อนปรับปรุง เพื่อ
ใชส้ าหรับการปรับองศาใบพดัลมใหม่ใหมี้การถ่ายเทอากาศเท่าเดิม หลงัจากท าการเปล่ียนแลว้ท าการวดั
พลงัไฟฟ้าท่ีใชใ้หม่อีกคร้ัง 
15)  แสดงวธีิการค านวณประกอบ 

 แสดงรายละเอียดการวเิคราะห์ในหนา้ถดัไป 
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 หนา้ 57-60 

สถานประกอบการ     :  บริษทั อนุรักษพ์ลงังานดีเด่น จ ากดั 

สถานทีต่ั้ง       :  11/6 ซอยอินทามระ40 ถนนสุทธิสารวนิิจฉยั แขวงดินแดง เขตดินแดง  

  จงัหวดักรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10400 

ช่ือมาตรการ   :  การเปล่ียนใบพดัลมหอระบายความร้อน 

 

ความเป็นมาและลกัษณะการใช้งาน 

โรงงานติดตั้งหอระบายความร้อนเพื่อใชใ้นการปรับอากาศ จ านวนทั้งส้ิน 4 ชุด ดงัน้ี 

CT - 1 CT - 2 CT - 3 CT - 4

พิกดัการระบายความร้อน TR 300 300 300 300
พิกดัก าลงัไฟฟ้า kW 15 15 15 15
พิกดัอตัราการไหลของน ้า GPM 504 504 504 504
พิกดัสมรรถนะ kW/TR 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500
พิกดัดชันีการไหลของน ้า GPM/TR 1.680 1.680 1.680 1.680

ก าลงัไฟฟ้าเฉล่ีย kW 5.78 5.33 5.67 5.44
อุณหภูมิน ้าเขา้เฉล่ีย oF 100 100 100 100

อุณหภูมิน ้าออกเฉล่ีย oF 90 90 90 90

อตัราการไหลของน ้า GPM 410 410 410 410
ความสามารถในการระบายความร้อน TR 170 170 170 170
สมรรถนะเฉล่ีย kW/TR 0.0193 0.0178 0.0189 0.0181
ดชันีการไหลของน ้า GPM/TR 1.367 1.367 1.367 1.367

รายการ หน่วย
หอระบายความร้อน

ผลการตรวจวดั

พิกัดเคร่ือง
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 หนา้ 58-60 

ผงัการท างาน (Flow Chat Diagram) 

 
 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง 

หอระบายความร้อนตอ้งเปิดใชง้านตลอดเวลาและใชน้ ้าเยน็ในการปรับอากาศ ซ่ึงพลงัไฟฟ้าท่ีใชก้บัพดั
ลมท่ีติดตั้งใบพดัแบบโลหะท่ีมีน ้าหนกัมากและมีประสิทธิภาพต ่า 

 
 
แนวคิดและขั้นตอนการด าเนินการ 

สืบเน่ืองจากท่ีตอ้งใชง้านอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาท าใหพ้ลงังานไฟฟ้าท่ีใชก้บัพดัลมทั้งหมดมีค่าสูง 
ปัจจุบนัมีใบพดัลมรุ่นใหม่ท าจากวสัดุท่ีมีน ้าหนกัเบา มีประสิทธิภาพสูง ท าใหใ้ชพ้ลั งไฟฟ้าต ่ากวา่ใน
ขณะท่ีสามารถจ่ายอตัราการไหลของลมไดเ้ท่าเดิม ซ่ึงจะตอ้งใชก้ารลงทุนในการปรับปรุงจะสามารถลด
การใชพ้ลงังานไฟฟ้าลงไดป้ระมาณ 20% ของพลงังานท่ีใชเ้ดิม 

สภาพหลงัปรับปรุง 

อยูร่ะหวา่งพิจารณาจากทางหน่วยงาน เพื่อด าเนินการปรับปรุงต่อไป 
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 หนา้ 59-60 

ระยะเวลาด าเนินการ        : ตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ.2555 เป็นตน้ไป 

เงินลงทุน                         : 25,000 บาท 

ผลประหยดัด้านพลงังานไฟฟ้าทีไ่ด้           : 5,616.49 kWh/ปี    

ผลประหยดัทีไ่ด้            : 17,540.30 บาท/ปี 0.000478 ktoe/ปี 

ระยะเวลาคืนทุน             : 1.43 ปี 
 

ข้อเสนอแนะ  -          
   

แนวทางการขยายผล   -          
 

วธีิการค านวณผลการอนุรักษ์พลงังาน 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
1.  ข้อมูลเบือ้งต้น
1.1 ค่าไฟฟ้าเฉล่ียต่อหน่วย EC ฿/kWh 3.12 จากใบแจง้หน้ีค่าไฟฟ้า
1.2 ชัว่โมงการใชง้าน h h/y 3,600.00 จากการใชง้านจริง
1.3 ก าลงัไฟฟ้าท่ีพดัลมชุดใหม่ใช้ ELN kW 4.00 จากคุณสมบติัของพดัลม
1.4 ตวัประกอบการท างาน OF - 1.00 จากการใชง้านจริง
1.5  ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัและเปล่ียนใบพดั CI ฿ 25,000.00
2.  ข้อมูลตรวจวดั

2.1  ก าลงัไฟฟ้าท่ีพดัลมเดิมใช้ ELO kW 5.56 ตรวจวดัก าลงัไฟฟ้ารวม
3.  การวเิคราะห์ทางเทคนิค
3.1 ร้อยละของก าลงัไฟฟ้าท่ีลดลง %EL % 28.06

%EL =  ((ELO - ELN)/ELO) x 100

3.2  พลงังานไฟฟ้าลดลง ES kWh/y 5,616.49
ES = ELO x (%EL /100) x h x OF 

3.3  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 17,540.30
SC  = ES x EC  
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 หนา้ 60-60 

รายการ สัญลักษณ์ หน่วย ข้อมูล แหล่งทีม่าของข้อมูล
4. การวเิคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน PB y 1.43

 PB = CI / SC

5. สรุปผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
5.1 พลงังานไฟฟ้าท่ีลดลง ES kWh/y 5,616.49
5.2  ค่าพลงังานไฟฟ้าลดลง SC ฿/y 17,540.30
5.3  ระยะเวลาคืนทุน PB y 1.43  
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ภาคผนวก กภาคผนวก ก..  
สูตรในการหาประสิทธิภาพสูตรในการหาประสิทธิภาพ   

และก าลงังานของอุปกรณ์ และก าลงังานของอุปกรณ์ 
 

 

1. ประสิทธิภาพ  ,  
 ประสิทธิภาพ  = ก าลงังานท่ีไดอ้อกมา / ก าลงังานท่ีป้อนเขา้ไป 
 ประสิทธิภาพ  = ก าลงังานท่ีไดอ้อกมา X 100 / ก าลงังานท่ีป้อนเขา้ไป % 
 อตัราส่วนประสิทธิภาพพลงังาน  (Energy Efficiency Ratio, EER) 
 EER =   ก าลงังานความร้อนท่ีได/้ก าลงังานไฟฟ้าท่ีป้อนเขา้ 
  
2. ก าลงังานกล, PM 
 PM = T  = 2TN/60 
 เม่ือ 
 T = แรงบิด, นิวตนั (N) 
  = ความเร็วเชิงมุม, เรเดียน/วนิาที (rad/s) 
 N = ความเร็วรอบ, รอบ/นาที (RPM) 
 PM = ก าลงังานกล, วตัต ์(W) 
 
3. ก าลงังานของไหล, PF 

 PF = P.m/ 
 เม่ือ 
 P  = ความดนั, ปาสคาล (Pa) 
 m = อตัราการไหล, กิโลกรัม/วนิาที (kg/s) 
 PF = ก าลงังานของไหล, วตัต ์(W) 
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4. ก าลงังานไฟฟ้า PE  

 PE = VI cos  ส าหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 
 PE = 3 VI cos ส าหรับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
 เมือ่ 
 V = แรงดนัไฟฟ้า, โวลท ์(V) 
 I  = กระแสไฟฟ้า, แอมแปร์ (A) 

cos = ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 
PF = ก าลงังานของไหล, วตัต ์(W) 

 
5. ความร้อนสัมผสั, Q 
 Qs = mCP (T2-T1) 
 เม่ือ 
 m = อตัราการไหล, กิโลกรัม/วนิาที (Kg/sec) 
 CP = ความร้อนจ าเพาะของสาร, วตัต-์วนิาที/กิโลกรัม-oซ 
 T2-T1 = ผลต่างของอุณหภูมิ, oซ 
 Qs = ความร้อน, วตัต ์(W)  
  
6. ความร้อนแฝง, Q 

 Ql = mhfg 
 เม่ือ 
 m = อตัราการไหล, กิโลกรัม/วนิาที (Kg/sec) 
 hfg = ความร้อนแฝงของสาร, จูล/กิโลกรัม-oซ 
 Ql = ความร้อน, วตัต ์(W)  
 
7. ภาระท าความเยน็, q  

 q  = m(h2-h1) 
 เม่ือ 
 m = อตัราการไหล, กิโลกรัม/วนิาที (Kg/sec) 
 h1, h2  = เอนทลัปีของสาร, จูล/กิโลกรัม  
 q  = ภาระท าความเยน็ วตัต ์(W)  
 
8. ก าลงังานถ่ายเทความร้อน , Q 
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 QCOND = (k/x) A (T2-T1) ส าหรับการน าความร้อน 
 QCONV = h  A (T2-T1) ส าหรับการพาความร้อน 
 QRAD =   (T2

4-T1
4) ส าหรับการแผรั่งสีความร้อน 

 เม่ือ 
 k  = ค่าน าความร้อน, วตัต/์เมตร -oซ (W/m-oC) 
 x  = ความหนาของวสัดุ, เมตร (m) 
 A = พื้นท่ีถ่ายเทความร้อน, ตร.เมตร (m2) 
 h  = ค่าสัมประสิทธ์ิการพาความร้อน, วตัต/์เมตร2-oซ (W/m2-ok) 
  = ค่าสัมประสิทธ์ิการปล่อยรังสี 
   = ค่าคงท่ี 
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ภาคผนวก ขภาคผนวก ข..  
การเปลี่ยนหน่วย การเปลี่ยนหน่วย 

 
ปริมาณ การเปลีย่นหน่วย 

ความยาว ft28084.3m1   
cm54.2in1   

มวล lbm204623.2kg1   
ก าลงังาน 

hr

Btu
14.412,3kW1   

kW735499.0hp1   
kW51685.3ionrefrigeratofton1   

hr

Btu
000,12ionrefrigeratofton1   

พลงังาน kJ055056.1Btu1   
ft-lbf737562.0J1   

J1868.4cal1   
ความดัน kPa100bar1   

kPa325.101atm1   
kPa894757.6psi1   

kPa80638.9OHm1 2   
kPa24908.0OHin1 2   

ปริมาตร 3m001.0Liter1   
33 ft3147.35m1   

Liter785412.3)US(Gallon1   
อุณหภูมิ )C(Temp8.132)F(Temp o  
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ภาคผนวก คภาคผนวก ค..  
คุณสมบัติสารท าความเยน็ คุณสมบัติสารท าความเยน็ 

 
1. คุณสมบัติสารท าความเยน็ 
คุณสมบติัสารท าความเยน็แสดงไดจ้ากความดนักบัเอนทลัปีไดอะแกรม  (P-h diagram) ดงัแสดงตามรูป
ดา้นล่าง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้น ABC เป็นเส้นแสดงคุณสมบติัของสารท่ีมีสภาวะของเหลวอ่ิมตวั (Saturated Liquid) 

เส้น ADE เป็นเส้นแสดงคุณสมบติัของสารท่ีมีสภาวะของไออ่ิมตวั (Saturated Vapor) 

จุด 1 เป็นจุดแสดงคุณสมบติัของสารท่ีมีสภาวะของเหลวเยน็ยวดยิง่ (Sub cooled Liquid) ของเหลวท่ีจุดน้ี
จะมีอุณหภูมิต ่ากวา่อุณหภูมิอ่ิมตวั (TS) ท่ีตรงกบัความดนัของของเหลวนั้น   

จุด 2 เป็นจุดแสดงคุณสมบติัของสารท่ีมีสภาวะของเหลวอ่ิมตวั (Saturated Liquid) ของเหลวท่ีจุดน้ีจะมี
อุณหภูมิ (TS) ท่ีแปรตามกบัความดนัของของเหลวนั้น   

จุด 3 เป็นจุดแสดงคุณสมบติัของสารท่ีมีสภาวะของเหลวรวมกบัไอ   

 

T3 T2 T1 
P 

เส้นอุณหภูมิคงท่ี  T=C 

h 

ของเหลว ไอ 

ของเหลว+ไอ 
V1 

V2 

V3 
S1 

S2 

S3 
จุดวิกฤต 

1 2 3 4

A

B

C

D

E

5
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จุด 4 เป็นจุดแสดงคุณสมบติัของสารท่ีมีสภาวะของไออ่ิมตวั (Saturated Vapor) ไอท่ีจุดน้ีจะมีอุณหภูมิ 
(Tg) ท่ีแปรตามกบัความดนัของไอนั้น   

จุด 5 เป็นจุดแสดงคุณสมบติัของสารท่ีมีสภาวะของไอร้อนยวดยิง่ (Superheated Vapor) ไอท่ีจุดน้ีจะมี
อุณหภูมิสูงกวา่อุณหภูมิอ่ิมตวั (Tg) ท่ีตรงกบัความดนัของไอนั้น 

จุด A เป็นจุดแสดงคุณสมบติัของสาร ท่ีมีสภาวะวกิฤต (Critical) เป็นจุดแสดงคุณสมบติัของสารท่ีมี
สภาวะของเหลวอ่ิมตวั  เช่นเดียวกบัสภาวะของไออ่ิมตวั จากจุดน้ีจะถา้ความดนัสูงข้ึนกวา่น้ีจะไม่มีการ
เปล่ียนสถานะแต่ถา้ความดนัต ่ากวา่น้ีจะเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวกบัไอรวมกนั 
 
ตัวอย่างที ่1 H2O 30 oC, 101.3 kPa เป็นอะไร? 

วธีิการค านวณ  

ท่ี 101 kPa  TS = 100oC       T<TS เป็นของเหลวเยน็ยวดยิง่หรือของเหลวอดั ซ่ึงบางคร้ัง
เราเรียกวา่ Liquid Degree Sub cooling 100-30 = 70 K 
 

ตัวอย่างที ่2 R-22 ความดนั 1533.5 kPa อุณหภูมิ 35oC จงหา Liquid Sub cooling และปริมาตรจ าเพาะ        
วธีิการค านวณ  
จากตาราง Saturated R-22 ความดนั 1533.5 kPa อุณหภูมิอ่ิมตวั 40oC  
Liquid Sub Cooling = 40–35=5oC เม่ือเป็นของเหลวเยน็ยวดยิง่ (Sub Cooled Liquid) ใชค้่า
ของเหลวอ่ิมตวัท่ีอุณหภูมิ 35oC,vf = 0.000867 m3/kg 
 

ตัวอย่างที ่3 R-134a อุณหภูมิ 10oC, 350.9 kPa เป็นอะไร? 
วธีิการค านวณ  

ท่ี 350.9 kPa    TS = 5oC T > TS ตอ้งเป็น ไอร้อนยวดยิง่ (Superheated vapor) หรือเรียกวา่มี 
Degree Superheat = 10 – 5 = 5   
 

พลงังานภายในจ าเพาะ(Specific Internal Energy)  
ในบางคร้ังอาจจะเขียนสั้นๆวา่  พลงังานภายใน (Internal Energy) หรือ u  มีหน่วย kJ/kg คือพลงังานท่ีอยู่
กบัมวล ซ่ึง uf หมายถึงพลงังานภายในจ าเพาะของของเหลวอ่ิมตวั ส่วน ug หมายถึงค่าพลงังานภายใน
จ าเพาะของไออ่ิมตวั  และ  ufg = ug-uf  ขอ้สังเกตของพลงังานภายในคือ อุณหภูมิสูงพลงังานภายในจะสูง
ตาม และท่ีอุณหภูมิเ ดียวกนัไอจะมีพลงังานภายในสูงกวา่ของเหลวมากมายเพราะไอมีความร้อนแฝงอยู ่
พลงังานภายในจ าเพาะไดม้าจากการค านวณจากค่าท่ีไดจ้ากทดลองทางตรงหรือทางออ้ม โดยก าหนดค่า 0 
(ศูนย์) ท่ีภาวะตามสะดวก เช่น น ้าจากตารางน ้าหรือตารางไอน ้า  ก าหนดพลงังานภายในจ าเพาะเป็น 0 
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ส าหรับของเหลวอ่ิมตวั ณ  อุณหภูมิ 0.01oC (อุณหภูมิจุดสามเชิง ) ส่วนค่าท่ีภาวะอ่ืนๆก็ไดจ้ากการทดลอง
ทางตรงหรือทางออ้ม  อยา่งไรก็ตามจะเห็นกนัต่อไปวา่ ในการใชง้านใชค้่าแตกต่างของพลงังานภายใน 
ไม่ไดใ้ชค้่าสัมบูรณ์ (Absolute )ของมนั จึงไม่เป็นปัญหา   

  
เอนทลัปีจ าเพาะ(Specific Enthalpy Energy) 
เอนทลัปีจ าเพาะ ในบางคร้ังอาจจะเขียนสั้นๆวา่ เอนทลัปี (Enthalpy) หรือ h มีหน่วย kJ/kg  คือค่าท่ีเกิด
จากผลบวกของพลงังานภายในกบัค่าผลคูณของปริมาตรจ าเพาะกบัความดนัหรือ  h = u + P.v  ดงันั้น
ตารางน ้า ค่าเอนทลัปีก็มาจาก u + P.v  ส าหรับตารางน ้าจากหนงัสือ ASHRAE จะก าหนดค่า 0 ใหก้บั
เอนทลัปีของของเหลวอ่ิมตวั ณ .อุณหภูมิ 0.01oC(อุณหภูมิจุดสามเชิง ) แต่กลบัไปหาค่า u จาก u = h - P.v 
แทน  ส าหรับสารความเยน็อ่ืนๆ เช่น R22,R134a และ NH3  นิยมก าหนดเอนทลัปีของของเหลวอ่ิมตวัเป็น 
0 kJ/kgท่ีอุณหภูมิ -40oC แต่ล่าสุดจากการประชุมนานาชาติ มีการก าหนดใหม่ใหเ้อนทลัปีของของเหลว
อ่ิมตวัเป็น 200 kJ/kg ท่ีอุณหภูมิ 0oC แทน อยา่งไรก็ตามจะเห็นกนัต่อไปวา่ ในการใชง้านใชค้่าแตกต่าง
ของเอนทลัปี ไม่ไดใ้ชค้่าสัมบูรณ์ของมนั จึงไม่เป็นปัญหา 

ส าหรับ hf หมายถึง เอนทลัปีจ าเพาะของของเหลวอ่ิมตวั ส่วน hg หมายถึงค่าเอนทลัปีจ าเพาะของไออ่ิมตวั  
และ  hfg = hg-hf   เม่ืออุณหภูมิสูงเอนทลัปีก็จะสูงตาม และท่ีอุณหภูมิเดียวกนั ไอจะมีเอนทลัปีสูงกวา่
ของเหลวมากมาย เพราะไอมีความร้อนแฝงอยู ่ 

 
ตัวอย่างที ่4 จงหาเอนทลัปีของอาร์-134a อุณหภูมิ 100oC ความดนั 4000 kPa 

วธีิการค านวณ 
จากตารางคุณสมบติัทางเธอร์โมไดนามิกส์ของอาร์ -134a อ่ิมตวั พบวา่ท่ี 100 oC PS= 3973.2 kPa  
แต่ความดนัของเรา 4000 kPa จึงเป็นของเหลวเยน็ยิง่ /ของเหลวอดั ( Sub cooled/Compressed 
Liquid)  เน่ืองจากเป็นของเหลวเยน็ยิง่ (Sub Cooled Liquid ) สามารถใชค้่ าจากตารางอ่ิมตวัท่ี
อุณหภูมิเดียวกนัได ้โดยไม่ตอ้งสนใจความดนั นัน่คือ h = hf = 390.98 kJ/kg 
จากท่ีกล่าวมาแลว้ค่าคุณสมบติัใด ๆ ท่ีมีตวัหอ้ย f (SUBSCRIPT f) หมายถึงของเหลวอ่ิมตวั  ค่า
คุณสมบติัใดท่ีมีตวัหอ้ย g (SUBSCRIPT  g)หมายถึง ไออ่ิมตวั  และค่าคุณสมบติัใด ท่ีมีตวัหอ้ย fg 
(SUBSCRIPT  fg) หมายถึง คุณสมบติัท่ีเป็นไออ่ิมตวัลบดว้ยคุณสมบติัท่ีเป็นของเหลวอ่ิมตวั หรือ
เขียนเป็นสมการทัว่ไปไดด้งัน้ี 
   X = yXf+xXg = Xf  + xXfg =  Xg - yXfg   (สมการท่ี 1) 
   Xfg =  Xg - Xf       (สมการท่ี 2) 
เม่ือ X แทนคุณสมบติัใด ๆ ก็ ได ้x คือสัดส่วนโดยมวลของไอต่อมวลทั้งหมด  ส่วน y เป็นสัดส่วน
โดยมวลของของเหลวต่อมวลทั้งหมด 
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ตัวอย่างที ่5 ภาชนะบรรจุ สารท าความเยน็ R314a, มีอุณหภูมิ 50oC ภายในมีคุณภาพไอ 20% จงหาเอนทลั
ปี 

วธีิการค านวณ 
h  = hf  + xhfg  จากตารางสารท าความเยน็ ท่ีอุณหภูมิ 50oC   hf  = 271.83 kJ/kg  และ 
hfg = 152.08 kJ/kg  
h = 271.83 +0.20x152.08 = 302.25 kJ/kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 อุณหภูมิและความดันอิม่ตัวของสารท าความเยน็ชนิดต่างๆ 
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อณุหภมิู/สารท า
ความเยน็ 

R11 R123 R12 R134a R22 R407C   
(ค่าเฉล่ีย) 

oF oC psig psig psig psig kPag psig kPag psig kPag 

0 -17.8 -24.7' -12.7 9.2 6.5 45 24.0 165 23.6 162.8 
2 -16.7 -24.4' -12.6 10.2 7.5 52 25.6 177 25.3 174.5 
4 -15.6 -24.1' -12.5 11.2 8.6 59 27.3 188 27.1 186.5 
6 -14.4 -23.8' -12.3 12.3 9.7 67 29.1 201 28.9 199.0 
8 -13.3 -23.4' -12.2 13.5 10.8 74 30.9 213 30.7 211.8 

10 -12.2 -23.1' -12.0 14.6 12.0 83 32.8 226 32.6 225.1 
12 -11.1 -22.7' -11.9 15.8 13.2 91 34.7 239 34.6 238.8 
14 -10.0 -22.3' -11.7 17.1 14.4 99 36.7 253 36.7 253.0 
16 -8.9 -21.9' -11.6 18.4 15.7 108 38.7 267 38.8 267.6 
18 -7.8 -21.5' -11.4 19.7 17.1 118 40.9 282 41.0 282.6 
20 -6.7 -21.1' -11.2 21.0 18.4 127 43.0 296 43.2 298.2 
22 -5.6 -20.6' -11.0 22.4 19.9 137 45.3 312 45.6 314.2 
24 -4.4 -20.1' -10.8 23.9 21.4 148 47.6 328 48.0 330.7 
26 -3.3 -19.7' -10.7 25.4 22.9 158 49.9 344 50.4 347.7 
28 -2.2 -19.1' -10-5 26.9 24.5 169 52.4 361 53.0 365.2 
30 -1.1 -18.6' -10.2 28.5 26.1 180 54.9 379 55.6 383.2 
32 0.0 -18.1' -9.9 30.1 27.8 192 57.5 396 58.3 401.8 
34 1.1 -17.5' -9.7 31.7 29.5 203 60.1 414 61.0 420.9 
36 2.2 -16.9' -9.4 33.4 31.3 216 62.8 433 63.9 440.5 
38 3.3 -16.3' -9.2 35.2 33.1 228 65.6 452 66.8 460.8 
40 4.4 -15.6' -8.9 37.0 35.0 241 68.5 472 69.8 481.5 
42 5.6 -15.0` -8.6 38.8 37.0 255 71.5 493 72.9 502.9 
44 6.7 -14.3' -8.3 40.7 39.0 269 74.5 514 76.1 524.9 
46 7.8 -13.6' -8.0 42.7 41.1 283 77.6 535 79.4 547.4 
48 8.9 -12.8' -7.7 44.7 43.2 298 80.8 557 82.8 570.6 
50 10.0 -12.0' -7.3 46.7 45.4 313 84.0 579 86.2 594.4 
52 11.1 -11.2' -7.0 48.8 47.7 329 87.4 603 89.7 618.8 
54 12.2 -10.4' -6.6 51.0 50.0 345 90.8 626 93.4 643.9 
56 13.3 -9.6' -6.3 53.2 52.4 361 94.3 650 97.1 669.6 
58 14.4 -8.7' -5.9 55.4 54.9 379 97.9 675 100.9 696.0 
60 15.6 -7.8' -5.5 57.7 57.4 396 101.6 701 104.9 723.1 
62 16.7 -6.8' -5.1 60.1 60.0 414 105.4 727 108.9 750.9 
64 17.8 -5.9' -4.6 62.5 62.7 432 109.3 754 113.0 779.3 
66 18.9 -4.9' -4.2 65.0 65.4 451 113.2 781 117.3 808.5 
68 20.0 -3.8' -3.7 67.6 68.2 470 117.3 809 121.6 838.5 
70 21.1 -2.8' -3.3 70.2 71.1 490 121.4 837 126.1 869.1 
72 22.2 -1.6' -2.7 72.9 74.0 510 125.7 867 130.6 900.5 
74 23.3 -0.5' -2.3 75.6 77.1 532 130.0 896 135.3 932.7 
76 24.4 0.3 -1.7 78.4 80.2 553 134.5 927 140.1 965.6 
78 25.6 0.9 -1.2 81.3 83.4 575 139.0 958 144.9 999.4 
80 26.7 1.5 -0.6 84.2 86.7 598 143.6 990 150.0 1033.9 
82 27.8 2.2 -0.0 87.2 90.0 621 148.4 1023 155.1 1069.3 
84 28.9 2.8 0.6 90.2 93.5 645 153.2 1056 160.3 1105.5 
86 30.0 3.5 1.2 93.3 97.0 669 158.2 1091 165.7 1142.5 
88 31.1 4.2 1.8 96.5 100.6 694 163.2 1125 171.2 1180.4 
90 32.2 4.9 2.5 99.8 104.3 719 168.4 1161 176.8 1219.1 
92 33.3 5.6 3.2 103.1 108.1 745 173.7 1198 182.6 1258.7 
94 34.4 6.4 3.9 106.5 112.0 772 179.1 1235 188.4 1299.2 
96 35.6 7.1 4-6 110.0 115.9 799 184.6 1273 194.4 1340.7 
98 36.7 7.9 5.3 113.5 120.0 827 190.2 1311 200.6 1383.0 

100 37.8 8.8 6.1 117.2 124.1 856 195.9 1351 206.9 1426.3 
102 38.9 9.6 6.9 120.9 128.4 885 201.8 1391 213.3 1470.5 
104 40.0 10.5 7.7 124.6 132.7 915 207.7 1432 219.8 1515.7 
106 41.1 11.3 8.5 128.5 137.2 946 213.8 1474 226.5 1561.9 
108 42.2 12.3 9.4 132.4 141.7 977 220.0 1517 233.4 1609.1 
110 43.3 13.1 10.3 136.4 146.4 1009 226.4 1561 240.4 1657.3 
112 44.4 14.2 11.2 140.5 151.1 1042 232.8 1605 247.5 1706.5 
114 45.6 15.1 12.1 144.7 155.9 1075 239.4 1651 254.8 1756.7 
116 46.7 16.1 13.0 148.9 160.9 1109 246.1 1697 262.2 1808.0 
118 47.8 17.2 14.0 153.2 166.0 1145 252.9 1744 269.8 1860.4 

ตารางคุณสมบัติสารท าความเยน็ R22 อิม่ตัว (Saturate) 
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อุณหภูมิ ความดัน เอนทลัปีจ าเพาะ,kJ/kg เอนโทรปีจ าเพาะ kJ/kg.K 
oC kPa ของเหลว ผลต่าง ไอ ของเหลว ผลต่าง ไอ 
T P hf hfg hg sf sfg sg 

-10 354.3 33.01 213.13 246.14 0.1324 0.8099 0.9422 
-5 421.3 38.76 209.32 248.09 0.1538 0.7806 0.9344 
0 497.6 44.59 205.36 249.95 0.1751 0.7518 0.9269 
5 583.8 50.49 201.25 251.73 0.1963 0.7235 0.9197 

10 680.7 56.46 196.96 253.42 0.2173 0.6956 0.9129 
15 789.1 62.52 192.49 255.02 0.2382 0.668 0.9062 
20 909.9 68.67 187.84 256.51 0.259 0.6407 0.8997 
25 1043.9 74.91 182.97 257.88 0.2797 0.6137 0.8934 
30 1191.9 81.25 177.87 259.12 0.3004 0.5867 0.8871 
35 1354.8 87.7 172.52 260.22 0.321 0.5598 0.8809 
40 1533.5 94.27 166.8s 261.15 0.3417 0.5329 0.8746 
45 1729 100.98 160.91 261.9 0.3624 0.5058 0.8682 
50 1942.3 107.85 154.58 262.43 0.3832 0.4783 0.8615 
55 2174.4 114.91 147.8 262.71 0.4042 0.4504 0.8546 
60 2426.6 122.18 140.5 262.68 0.4255 0.4217 0.8472 
65 2699.9 129.73 132.55 262.28 0.4472 0.392 0.8391 
70 2995.9 137.63 123.77 261.4 0.4695 0.3607 0.8302 
75 3316.1 145.99 113.9 259.89 0.4927 0.3272 0.8198 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคุณสมบัติสารท าความเยน็ R22 ร้อนยิง่ (Superheat) 
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อุณหภูม ิ ปริมาตร เอนทลัปี เอนโทรปี ปริมาตร เอนทลัปี เอนโทรปี ปริมาตร เอนทลัปี เอนโทรปี 
oC m3/kg kJ/kg kJ/kg.K m3/kg kJ/kg kJ/kg.K m3/kg kJ/kg kJ/kg.K 
T v h s v h s v h s 

   Pressure 1000 kPa   Pressure 1200 kPa   Pressure 1400 kPa  
Sat. 0.0236 257.46 0.8954 0.0196 259.18 0.8868 0.0167 260.48 0.8792 
30 0.0246 262.91 0.9136   — — —  — — — 
40 0.026 271.04 0.94 0.0209 267.6 0.9141 0.0171 263.86 0.8901 
50 0.0273 279.05 0.9651 0.0221 276.01 0.9405 0.0183 272.77 0.9181 
60 0.0286 286.97 0.9893 0.0232 284.26 0.9657 0.0193 281.4 0.9444 
70 0.0298 294.86 1.0126 0.0243 292.42 0.9898 0.0203 289.86 0.9694 
80 0.031 302.73 1.0352 0.0253 300.51 1.0131 0.0213 298.2 0.9934 
90 0.0322 310.6 1.0572 0.0264 308.57 1.0356 0.0222 306.47 1.0165 
100 0.0334 318.49 1.0786 0.0274 316.62 1.0574 0.0231 314.7 1.0388 

                    

   Pressure 1600 kPa   Pressure1800 kPa    Pressure 2000 kPa   
Sat. 0.0145 261.43 0.8724 0.0127 262.1 0.8659 0.0! !29 262.53 0.8598 
50 0.0154 269.26 0.8969 0.0131 265.42 0.8763 — — — 
60 0.0164 278.36 0.9246 0.014 275.1 0.9057 0.0121 271.56 0.8873 
70 0.0173 287.17 0.9507 0.0149 284.33 0.933 0.013 281.31 0.9161 
80 0.0182 295.8 0.9755 0.0158 293.28 0.9588 0.0138 290.64 0.9429 
90 0.019 304.3 0.9992 0.0166 302.05 0.9832 0.0146 299.7 0.9682 
100 0.0198 312.73 1.0221 0.0173 310.68 1.0067 0.0153 308.57 0.9923 
110 0.0206 321.1 1.0442 0.018 319.24 1.0293 0.016 317.32 1.0155 
120 0.0214 329.46 1.0658 0.0187 327.75 1.0512 0.0166 325.99 1.0378 
170 0.025 371.39 1.1661 0.022 370.19 1.1528 0.0197 368.97 1.1407 
180 0.0257 379.87 1.1851 0.0227 378.74 1.1719 0.0203 377.6 1.16 
190 0.0264 388.4 1.2037 0.0233 387.33 1.1907 0.0208 386.25 1.1788 
200 0.0271 396.9/ 1.222 0.0239 395.96 1.2091 0.0214 394.94 1.1974 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคุณสมบัติสารท าความเยน็ R134a อิม่ตัว (Saturate) 
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อุณหภูมิ ความดัน ปริมาตรจ าเพาะ m3/k พลงังานภายในจ าเพาะ kJ/kg 

oC kPa ของเหลว ผลต่าง ไอ ของเหลว ผลต่าง ไอ 

T P hf hfg hg sf sfg sg 
-10 201.7 186.72 205.56 392.28 0.9507 0.7812 1.7319 
-5 244.5 193.32 202.02 395.34 0.9755 0.7534 1.7288 
0 294 200 198.36 398.36 1 0.7262 1.7262 
5 350.9 206.75 194.57 401.32 1.0243 0.6995 1.7239 

10 415.8 213.58 190.65 404.23 1.0485 0.6733 1.7218 
15 489.5 220.49 186.58 407.07 1.0725 0.6475 1.72 
20 572.8 227.49 182.35 409.84 1.0963 0.622 1.7183 
25 666.3 234.59 177.92 412.51 1.1201 0.5967 1.7168 
30 771 241.79 173.29 415.08 1.1437 0.5716 1.7153 
35 887.6 249.1 168.42 417.52 1.1673 0.5465 1.7139 
40 1017 256.54 163.28 419.82 1.1909 0.5214 1.7123 
45 1160.2 264.11 157.85 421.96 1.2145 0.4962 1.7106 
50 1318.1 271.83 152.08 423.91 1.2381 0.4706 1.7088 
55 1491.6 279.72 145.93 425.65 1.2619 0.4447 1.7066 
60 1681.8 287.79 139.33 427.13 1.2857 0.4182 1.704 
65 1889.9 296.09 132.21 428.3 1.3099 0.391 1.7008 
70 2117 304.64 124.47 429.11 1.3343 0.3627 1.697 
75 2364.4 313.51 115.94 429.45 1.3592 0.333 1.6923 
80 2633.6 322.79 106.4 429.19 1.3849 0.3013 1.6862 
85 2926.2 332.65 95.45 428.1 1.4117 0.2665 1.6782 
90 3244.5 343.38 82.31 425.7 1.4404 0.2267 1.6671 
95 3591.5 355.83 64.98 420.81 1.4733 0.1765 1.6498 

100 3973.2 374.74 32.47 407.21 1.5228 0.087 1.6098 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางคุณสมบัติสารท าความเยน็ R134a ร้อนยิง่ (Super heat) 
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อุณหภูม ิ ปริมาตร เอนทัลปี เอนโทรปี ปริมาตร เอนทัลปี เอนโทรปี ปริมาตร เอนทัลปี เอนโทรปี 
oC m3/kg kJ/kg kJ/kg.K  m3/kg kJ/kg.K kJ/kg.K m3/kg kJ/kg  kJ/kg.K  

T  v h s   v h s v h s 

   Pressure 200 kPa   Pressure 300 kPa   Pressure 400 kPa  

   (-10.22) (-0.56) (8.84) 
Sat. 0.1 392.15 1.732 0.0679 398.7 1.7259 0.0514 403.6 1.722 
0 0.105 400.91 1.7647 — —      — — —    — 
10 0.1097 409.5 1.7956 0.0711 407.2 1.7564 0.0517 404.7 1.726 
20 0.1144 418.15 1.8256 0.0744 416.1 1.7874 0.0544 414 1.758 
30 0.1189 426.87 1.8549 0.0776 425.1 1.8175 0.0569 423.2 1.79 
40 0.1234 435.71 1.8836 0.0808 434.I2 1.8468 0.0594 432.5 1.82 
50 0.1278 444.66 1.9117 0.0838 443.2 1.8755 0.0618 441.8 1.849 

  Pressure 1200 kPa  Pressure1400 kPa Pressure 1600 kPa 
  (46.31) (52.42) (57.9) 

Sat. 0.0168 422.49 1.7102 0.0141 424.8 1.7077 0.0122 426.5 1.705 
50 0.0172 426.84 1.7237      —    —   —       —      —     — 
60 0.0184 438.21 1.7584 0.015 434.1 1.736 0.0124 429.3 1.714 
70 0.0195 449.18 1.7908 0.0161 445.7 1.7704 0.0135 441.9 1.751 
80 0.0206 459.92 1.8217 0.017 456.9 1.8026 0.0144 453.7 1.785 
90 0.0215 470.55 1.8514 0.0179 467.9 1.8333 0.0152 465.2 1.817 
100 0.0224 481.13 1.8801 0.0188 478.8 1.8628 0.016 476.3 1.847 
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ภาคผนวก งภาคผนวก ง..  
PPssyycchhrroommeettrriicc  CChhaarrtt  

 

Psychrometric Chart เป็นแผนภาพทีแ่สดงคุณสมบัติของอากาศช้ืน ดังนี้ 
อุณหภูมิกระเปาะแหง้ 
อุณหภูมิกระเปาะเปียก 
ความช้ืนสัมพทัธ์ 
อตัราส่วนความช้ืน 
ปริมาตรจ าเพาะ 
เอนทลัปี 
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